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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SUSITIKIMAS ERDVĖSE
Didysis šios savaitės įvy

kis yra be abejo amerikiečių 
Ir sovietų rusų kosmonautų 
jusljunglmas erdvėje Ir 
bendras skrydis.

Šio bendro bandymo pagal
ba, einant "detente" keliu, a- 
teltyje būtų galima atlikti 
gelbėjimo misijas erdvėse.

Kol kas tik dvi valstybės 
turėtų rūpintis tokiu gelbėjl- 
musl.Tikriau sakant,kol kas 
tai būtų įmanoma tik ameri
konams gelbėti rusų erdvė
laivio gyventojus. Jie turi 
tobulės nlus įrengimus Ir ne
palyginamai toliau pažengusį 
tokių eksperimentų persona
lą Ir komunikacijos sistemas. 
Ir "detente" Idėja kilo prak
tiškose sovietų galvose, kai 
mėnulis jiems buvo dar toli - 
mesnls, negu amerikonams...

Visiems drąsiems vyrams 
geros sėkmės ’.

MASKVA IR GRŪDAI IŠ 
SUPUVUSIŲ VAKARŲ....

Sovietai ramiausiai oziga- 
nlzuoja laivų būrius,kad per
plukdytų sau 4 milijonus to - 
nų kviečių Iš badaujančios Ir 
supuvusios Amerikos bei Iš 
/jai dar toklų'Valzdlngų ap - 
rašymų netaiko, kol kas/Ka- 
nados. Londono spauda sako, 
kad neįprastos sausros su - 
trukdė Sovietų Rusijai užsl - 
auginti numatytą kiekį javų.

ISABEL PERON NUSILEIDO
Argentinos stretkuojantlem 

darbininkam Ir sutiko su jų 
reikalavimais pakelti algas 
130 %.Metro, autobusai Ir 
traukiniai vėl pradėjo kur
suoti.

INDIRA DAROSI 
GRIEŽTA

Indira Gandhl ragina efek
tingiau tvarkyti krašto eko
nominį gyvenimą Ir pakelti 
gamybą.

Nepaprastas krašto stovis 
duoda progos, perspėja Indi
ra Gandhl, būtinai relkalln - 
gos greitesnės pažangos Iš
vystymui Ir letarglškumo at
sikratymui. JI, savo žmones 
beauklėdama, privalėjo Ir 
pabrėžti disciplinos bei šva
ros reikalą.

PREZIDENTAS FORD*AS 
IANDIDATUOS 1976 m.

RINKIMUOSE
Oficialiai patvirtinama,kad 

"neapleisdamas savo pareigų, 
atvirose rinkimų kampanijo
se” Gerald Ford* as kandida
tuok 1976 m. rinkimuose į 
JAV prezidento postą.

REPORTERIŲ ĮŽŪLUMAS
Geram reporteriui būtinos 

kai kurios susižavėjimą su
keliančios būdo ypatybės : 
sumanumas, drąsa,patvaru
mas, Įkyrumas...

Tačiau vienas jų Iškniso 
Valstybės Sekretoriaus Kls- 
singerlo atmatų maišą, Ir, 
nors policininkas jo paklau - 

sė,ką jis tenai daro, sugebė
jo savo konversaclja tiek jį 
Išblaškyti, kad anas Ir ne
pastebėjo, kaip maišas dingo 
reporterio automašinoje.

Korespondentas girtasi, 
kad surado maiše sensacingų 
dalykų *. ...

REIKŠMINGA NUOMONĖ
Nesenai The Gazette įdėjo 

nuotraukėlę Ir nemažlauslom 
raidėm antraštėlę,ką galvo - 
ja psichopatas žmogžudys, 
nubaustas visam gyvenimui 
kalėjimu, kas trukdo Ameri
kai gerai Ir be problemų gy
venti. Sumišusiais sakiniais, 
žmogžudys Manson prisime
na, kad tai Nixon’o kaltė, Ir 
netgi atspausdinta Ir jo per
duota m Intls,kad Ford1 as yra 
socialinių Ir ekonominių
klaidų tęsėjas. Negi šitoks , 
rimto kalibro Montreallo
dienraštis neranda cltuotlnų 
tikrų autoritetų nuomonių? 
Už ką toks dėmesys sumišu
siam, narkotikų Ir kt.pavo - 
jlngų vaistų vartotojui, sadis
tiškam žmogžudžiui Iš Ame
rikos ?

EPITETAI BOURASSA’I
PQ kaltina Bourassa vai - 

džlą už nesugebėjimą spręs
ti provincijos problemų , 
vadindami ją " Nuolatinių 
atostogautojų ekipa"...

UN DEMOKRATINĖS VALS
TYBĖS RAGINAMOS AP
SAUGOTI LAISVŲ

Senatorius Paul Yuzyk Iš 
Winnipeg*© kviečia sude
rinto veiksmo visų laisvų Ir 
demokratiškų UN valstybių, 
laisvei, tiesai Ir teisingumui 
užtikrinti. "Jėga yra vlenln- 
tėlė kalba, kurią komunistai 
supranta", pasakė jls,krlep- 
damasls į klausytojus baltų 
Sibiran trėmimo minėjime 
Toronte.

Priminęs nežinantiems, 
pirmos Išvežimo nakties 40 
tūkstančių baltų nežmonlš - 
ko priverstinio trėmimo Į- 
vyklus,pabrėžė sovietų vyk
domą pokarinį baltų genoci
dą. Jis labai taikliai paste
bėjo, kaip Sovietų Rusija 
pasmerkė kišimąsi į valsty
bių vidaus reikalus. Tačiau 
tie pareiškimai jai netrukdė 
pasiųsti Raudonąją Armiją Į 
Vengriją Ir Čekoslovakiją.

Sovietų Rusija buvo jėga 
įkurta. Senatorius kvietė 
kanadiečius, kurie džiaugia
si laisve Ir demokratija, ne - 
pasilikti abejingais, matant 
kaip USSR ardo ' principus 
visuotinai priimtos Žmogaus 
Teisės Deklaracijos, kurią 
Ir j( pati pasirašė.

Mes turime nuolatos bu dė
ti, tęsė senatorius Yuzyk, 
kad Išsaugotum ėm demokra
tišką gyvenimo būdą. Per sa
vo , vyriausybes, NATO Ir 
Jungtines T autas, Sovietų ag
resijos Ir perseklojlmai,So- 
vletų Žmogaus Teisių panie
kinimas turi būti pasmerkti

LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ 
SĄJUNGOS KONFERENCIJOS, įvykusios 1975 m. 
liepos 5 d. Chlcagoje Rezoliucija;

1. Sveikiname visus pa- 2. Sveikiname dlplomatl- 
vergtos Lietuvos lietuvius o nės tarnybos atstovus bei 
ypač valstiečius, dirbančius konsulus, linkėdami jiems 
okupantų prievarta įvestoje sėkmės atstovaujant Lietuvą 
žemdirbių išnaudojimo sis- ir dirbant dėl jos laisvės at- 
temoje, už jų ištikimybę statymo, 
lietuvių tautai Ir nepelaužla- 
mą valią Išlaikyti savo šei
mose bei gyvenvietėse lie
tuvybės židinius, negęstan
čią viltį į mūsų tautus lais
vę Ir už drąsias pastangas
ginti tai, kas žmogui bran- lėšas telkiantį Tautos Fondą 
glausta - sąžinės laisvę. bei Amerikos Lietuvių Ta-

Mes tikime, kad pavergtos rybą. Ši parama ypač yra 
Lietuvos liaudis vis daugiau reikalinga dabar, kai reikia 
nekenčia baudžiavinės že- kovoti su sovietų pastango-
mės ūkio padėties Ir nekant- mis visur panaikinti dar H- A.Mullollenė/. 
rial laukia dienos,kada žem-kuslas Lietuvos suverenumo 
dirbtai taps privatinėje ar 
kolektyvinėje nuosavybėje 
pilnateisiais šeimininkais.

Mes tikime , kad ir oku
puotos Lietuvos fabrikų bei 
dirbtuvių darbininkai taip 
pat Uglst dienos, kada, pa
sitraukus okupantams Ir žiu- ryšius su tautiečiais okupuo- nemokančiųjų grupėmis/ Dr 
gus jų įvestam valstybiniam toje Lietuvoje, stiprinant jų D. Tamullonytė/. 
kapitalizmui, laisvoje Lietu-laisvės viltį Ir atsparumą 
voje jie turės sprendžiamą išlaikyti tautines bei žmo- 
balsą tiek į gamybos prlemo- glškąslas vertybes, 
nlų tvarkymą, tiek Ir į tel - 
slngą medžiaginių Ir kultū
rinių gėrybių paskirstymą.

Neabejojame, kad Ir visa 
lietuvių tauta laiko atėjūnus
rusus kaip Lietuvos okupan- mišinio laisvės bei neprl- 
tus, stengiasi, klek sąlygos 
leidžia, ugdyti tautinį susl-
pratimą, siekti darbu, moks
lu bei meno kūryba Lietuvai 
geresnio gyvenimo Ir laukia 
progos, kada, atsikračiusi 
svetimųjų jungo , atstatys 
pagal gyventojų daugumos 
valią demokratiniu keliu 
tvarkomą nepriklausomą 
Lietuvą.

Ir USSR turi būti priversta 
laikytis Jungtinių Tautų 
principų.

ŠI kalba buvo atspausdinta 
The Catholic Register, June 
21, 1975.
• Pasirodė mėnesinis laik
raštis Speak Up, kurio šūkis 
Realistinė politika Ir Geres- 
n ė Kanada. Leidžia G.Urbonas

Dainuoja solistas Romas M arijo Sius, palydimas konservatorijos liaudies instrumentu ansamblio, 
^kurie kartu su kitais Lietuvos menininkais koncertavo Montrealio lietuviams, 1968 m. turtelio

128 * - Nuotrauka T. Laurinaičio. ;
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3. Prašome Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų S - 
gos narius Ir visus tautie
čius Išeivijoje visu kuo rem
ti Vyriausiąjį Lietuvis Iš
laisvinimo Komitetą Ir jam 

žymes Ir Iš visur Išgauti 
aneksijos pripažinimą.

4. Skatiname Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų S-gos 
narius Ir visą lietuvių Išei
viją Ir toliau visomis gali
momis priemonėmis plėsti

Tačiau smerkiame tokį 
santykiavimą su pavergta 
Lietuva, kurio kaina yra su
silaikymas ar net atslsaky - 
mas nuo atviro Ir bekompro- 

klausomybės siekimo Lietu
vai ar kurio pasekmėje lal-
m i bolševikų propoganda Ir 
silpnėja Išeivijos ryžtas bei 
pastamgos Lietuvos laisvini
mo bare.

5. Įpareigojame LVLS-gos 
atstovus Vyriausiame Lie
tuvos Išlaisvinimo K-te, iš
kilus klausimams dėl santy
kių su lietuvių politinėmis, 
visuomeninėmis ar kultūri
nėmis organizacijomis, vi
sada būti tų pusėje, kurie 
aiškiai pasisako už šiuo me
tu svarbiausią Išeivijos už
davinį - kovą už Lietuvos 
laisvę Ir už visų Išeivijos 
lietuvių telkimą šiam tikslui 
siekti.

6. Siekdami vlenlngesnlo 
Ir našesnio bendro darbo,

prašome bendrinėse lietuvių c/ Okupuotos Lietuvos Kai- 
Išeivijos organizacijose mo gyventojų problemos/Dr. 
remti tas sroves Ir tuos vėl- Ben. Mačiuika /.
kėjus, kurie aiškiai pas įsa- d/ JAV LB Visuomeninių 
ko už Išeivijoje bendromis Reikalų Tarybos darbas / A. 
jėgomis vedamą Lietuvos Mačlulaltytė - Zerr/.
laisvinimo darbą Ir už visų 
politinių, ideologinių bei vi
suomeninių organizacijų 
jungtinę veiklą bendriems 
tikslams siekti.

DEVTNTOJI MOKYTOJU IR 
JAUNIMO STUDIJŲ SAVAI
TĖ DAINAVOJE —
/Nuo rugplūčlo 10—17 d./ 
Programa mokytojams : 
a/ Pranešimas apie JAV 

LB Švietimo Tarybos dar
bus Ir rūpesčius/ Pirm-kas 
St. Rudys/.

b/ Skaitymo mokymo me
todika Ir kai kurie jos as-, 
pektal/ mkt. V.Marlūnas Ir 

c/ Rašymo mokymo meto
dai / mkt. J.Plačąs/.

d/ Tėvynės pažinimo Ir 
geografijos mokymas / mkt. 
Pr.Karalius/.

e/ Eilėraščio nagrinėji
mas / R. Černius /.

f/ Darbas su lietuviškai 

g/ Visuomeninis ugdymas 
Ir ugdymasis / St. Barzdu- 

h/ Lietuviškų knygų skai
tymo organizavimas Ir ska
tinimas / Pr. Karalius/.

1/ Pasisakymai literatū
ros dėstymo temomis / Aur. 
Balašaltlenė, V. Kavaliūnas, 
V. Augulytė/.

j/ Dainų mokymo būdas
lit. mokykloje / muz. F. 
Strolla/.

’ k/ Liaudies dainų Ir tė
viškės aplinkos Įtaka muzi
kos kūrėjui/ muz. Alf.Mi
kulskis/.

1/ Naujų vadovėlių prlsta 
tymas Ir įvertinimas / Pr. 
Karalius /.

m/ Įspūdžiai Ir pastabos 
apie praeitųjų metų mokyk
los darbą / visi dalyviai/.

Programa visiems:
a/ Vysk. M. Valančiaus 

1OO m. mirties sukakties 
paminėjimas / pagrindinis 
kalbėtojas kun.prof.St. Yla/

b/ M.K.Čiurlionis -muzi
kas Ir literatas / muz.Alf. 
Mikulskis Ir V.Kavaliūnas/.

Programa jaunimui :
a/ Lietuvių kalbos pagili

nimo kursai / privalomi vi
siems / dėstys St. Barzdų r- 
kas, J. Mąsli lonls ir V.Au
gulytė.

b/ Tautinių šoklų kursai 
t. š. mokytojams Ir būsi
miems t. š. instruktoriams 
/ nuo 18 amžiaus metų / vad. 
J.Matulaitienė Ir Galina Go- 
blenė.

c/ Trumpas kankliavimo 
muzikos kursas / mkt. O. 
Mikulskienė /.

d/ Dainavimas / muz. F .

e/ Paskaita apie literatū
rą / mkt. A. Balašaltlenė /.

f/ Diskusijos - simpoziu
mas • lietuvių kalbos varto
jimas jaunimo tarpusavio 
bendravime.

Valkams ; darželis, žai
dimai Ir įvairūs užsiėmimai.

Vakarinių programų vado
vė - mkt. Ingr. Bublienė.

Stovyklos mokesčiai ; pir
mam suaugusiam šeimos na
riui 60 dol. Kitiems suau - 
gus lems tos šeimos na
riams 30 dol. Studentams Ir 
aukštesniųjų mokyklų moks
leiviams 30 dol. Valkams 
Iki 12 metų - 15 dol.

Primename , kad stovy
klautojai turi atsivežti savo 
miegmaišius arba paklodes, 
pagalvėms užvalkalus Ir ant
klodes.

Registruotis tuojau Ir ne
vėliau kaip Iki rugplūčlo 6 d. 
atslunčlant Ir dalį mokesčio 
šiuo adresu : P r. Karalius 
12460 Snow Rd. S. Newbury 
Po Burton, Ohio 44021, Tel: 
216-834 4249.

Atvykus stovyklon kamba - 
rlų paskirstymas vyks" Bal
tųjų namų "salėje rugp. 104 
nuo 12 vai. p.p. Programa 
prasidės pamaldomis Ir ati
darymo posėdžiu . / apie 5 
val.p.p./. Pr. Karalius

studijų vadovas 
•.Nijolė Bagdžlūnlen ė pra
neša, kad per KLK Motenf 
d-jos Montreallo sk. įsteigtą 
Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoje remti būrelį, yra 
pasiųsta Gimnazijai Išviso 
$ 120. Būrelis yra įsteigtas 
rugsėjo mėnesį 1974 m. Ir 
jame yra tik 7 nuolatiniai 
nariai, bet nemažas skai
čius d-jos narių dosniai 
prisideda vienkartine savo 
auka.

<£-;<ĘO

AUKOKIME TAUTOS 
F O ą O U I

Auka praturtina aukotoją 
dvasinėmis vertybėmis ir 
tautą materialiniais 
ištekliais, „

P. Baciunas

REMKIME LIETUVIŠKĄ 
SPAUDĄ I ’

NL bendrovės valdyba yra nutarusi 
lolkroStį siuntinėti tik ui $5.00 pir • 
nuo si u s po uis! sakymo motus nou • 
jiems skoitytofoms.
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NepAfwm Jįtim PANORAMA
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canuda!

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
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llonėly švarūs kilimai, val
gomam - perdaug vietos Iš
vis nėra, virtuvė - virimui, 
tad, kur čia dar rastųsi vie
tos Vietnamo benamiams,laukti... Direktyvų

gandų, visokiausių, negi Imsi Ir skriausi, glau
dinsi savo šeimos narius... 
Taigi. Be to, galima tei
sintis, vietnamiečiai, tai ne 
sdvl, nelietuviai juk. Tačiau, 

išimties.
Gaila, bet neteko gauti lei
dimo viešai skelbti pavardę. 
Rodosi mūsų tarpe nesava- 
naudžių, taurių asmenų, ku
riems artimo meilė nėra 
tik žodžiai, bet kasdienybė, 
daug ką aukojant , daug ko 
atsisakant. Štai,vieno kata
likų universiteto profeso
rius / mūsų visuomenėje

LENKAT RAŠO, KAD LIETUVA NORĖJO BŪTI 
POLITINIAI IŠPRIEVARTAUTA
Pagal buvusio lenkų už

sienio reikalų ministerijos 
personalinio departamento 
direktoriaus Wlktor Tom Ir 
Drymmer atsiminimus Išei
na, kad ne užsienio reikalų 
mlnlsterls Josef Beck Iš
siuntė Lietuvai notą dėl ulti
matumo, bet užsienio reikalų 
vlce-mlnlsterls Jan Wlodl- 
mlerz Szembek. Tam į\ įvy
kiui patvirtinti atsiminimų 
autorius yra liudininku.

Pirmomis kovo mėn. die
nomis 1938 m. vlce-mlnlste
rls Szembek staiga Iškvietė 
autorių Ir pranešė, kad naktį 
lietuviai apšaudė lenkų sar
gybinę pasienio būstinę Ir 
užmušė kareivį Serafiną. 
Klausė, ką daryti? Užsienio 
reikalų mlnlsterloBeckosu
rasti negalėjo. Jis buvo Iš
vykęs į Italiją pas Musolinį 
stebėti kariškų jūros ma
nevrų. Su Becku Szembekul 
susisiekti nepavyko. Apie 
pasienio Incidentą buvo pain
formuotas Lenkijos ambasa
dorius Italijoje Alfred Wy
socki. Laikę telefoninio pa- 
s Ikalbė j Imo su ambasador lu- 
ml įvyko komiškas sakinių 
pasikeitimas. Szembek, ne
norėdamas Lietuvos vardą 
minėti per telefoną,pasakė, 
kad jų kareivis buvo nušau
tas tos valstybės,kurioje gi
mė maršalas. Ambasadorius 
Wysocki gerai nesupratęs , 
atsakė, tai toji valstybė,ku
rioje gimė maršalas Rydz- 
Smlgly • Tai Galicija.. . Ka - 
relvlo pavardė, kuris buvo 
nušautas yra Serafin, taip 
kaip angelas. Pas įkalbėjimas 
Išėjo labai komiškas.Szem
bek pasakė, su kurčiu yra 
neįmanoma rimtai suslkal-n 
bMl.

Kad negaištų laiko, Szem
bek užklaus ė direktoriaus 
Drymmer,ką daryti? Šis Il
gai negalvodamas atsakė,kad 
reikia Išsiųsti ultimatumą. 
Vice- mlnlsterls Szembek 
pradžioje Išsigando. Tada 
Drymmer atsakė" Juk nuo 
senai mes turime tikslą už- 
megstl santykius su Lietuva. 
Be to, Lietuva to taip pat 
nori. Nori Ir bijo... Dabar 
tam yra gera proga". Po to, 
Szembek Ir Drymmer pasi
tarė su Tadeusz Kobyianskl, 
kuris buvo tuo laiku Rytų 
skyriaus direktorius, Ir-jam 
pasakė, kad Ir nesant krašte 
užsienio reikalų mlnlsterlųl 
Beckul, reikia Lietuvai Į- 
telktl notą dėl įvykio. Koby
ianskl su tuo pilnai sutiko.

Drymmer pas lūl ė, kadbūtų 
pranešta Ir pas įtarta sivpre- 
zldentu Ir vyr. kariuomenės 
vadu maršalu Rydz-f-frnlgly. 
Smlgly tuoj sutiko. Prezl - 
dentas abejojo Ir Ilgokai 
svarstė. Tada Szembek 
prezidentui pasakė: " r-Lte- 
tuvlal tikriausiai bus paten
kinti būdami Išprievartauti." 
Parašyta aiškiai, zgwalceirf, 
liet. Išprievartauti. Lietuviai 
nori užmegstl santykius, bet 
bijosi. Pagaliau prezidentas 
sutiko. Kobyianskl sureda
gavo ultimatumą Ir pasiuntė 
telegramą minis mlnlsterlųl

NAUJIEJI IŠEIVIAI
/ŠIRDIES IR ŽODŽIŲ KALBA/

Šios vasaros laikas telkia mlai daugiau... Kaip gi čia, 
neblogą progą prisiminti imsi Ir Įsllelsl į savo na- 
Įvyklus 1944 metais Lletuvo- mus, gal kokį nusikaltėlį, 
je. Tai agonija, neviltimi , gal ligotą, gal Išvis tavo pa- 
paslmetlmu Ir visiška nežl- galbos nevertą... Tesižino, 
nia žymėtos dienos. Įvykiai Matote, beveik kiekvienas 
lenkė laiką ir tauta likosi šeimos narys turi savo ats- 
vlenul viena savo sprendi- kirą miegamą kambarį, ša
muose ir kasdien besikei
čiančiose aplinkybėse. Bėg
ti, trauktis, evakuotis, lik
ti, kovoti, pasyviai sėdėti Ir 
laukti, 
nebuvo,
šimtai. Vienus evakuavo be
sitraukiantieji vokiečiai, ki
tus varė Ir tempė prievar
tos darbams užfrontėje ar 
fabrikuose, dar kiti trėmėsl nėra taisyklių be 
patys, tikėdami, kad vokie
čiai atidarys sieną. Kitu at
veju, buvo tikima, kad sie
nos pravėrimai į Vakarus, 
suminkštinti vokiečių parei
gūnus, padės kyšiai - pini
gai, brangenybės , retesni 
maisto produktai -skanumy
nai / jei kas tokių turėjo /. 
Žodžiu, siaubas artėjančio
fronto skubino Ir gąsdino vi- plačiai žinomas asmuo/,pa
sus. Visa tai prisimena, kai 
sekėme spaudoje, per radiją 
Ir TV ekrane įvykius Pietų 
Vietname Ir didžiulį masinį 
egzodą. Stebėjome susijau
dinę, pUnl užuojautos, Ir, 
greičiausiai, širdyje besi
džiaugdami turima ramybe, 
neblogu įsikūrimu Ir turi
momis galimybėmis. Kažin, 
ar tuo metu bet kuriam mū
siškiui /Individams Ir orga
nizacijoms / atėjo mintis, 
kad būtų Itin žmoniška, 
krikščioniška Ir antlkomu- 
nlstlška, Ištiesti konkrečios 
pagalbos ranką - paruošti 
af Idavltą - kvietimą - garan
tiją naujausioms bėgliams - 
Išvletintiems asmenims,pa
siūlant bent pradžiai pasto
gę, maistą, globą... Juk Ir 
mes, netalp senai, buvome 
jų vietoje, jų padėtyje. Tie
sa, Jie kitos rasės, skir
tingų papročių, tos ar kitos 
religijos.. . Deja , nei šis 
autorius , nei daugybė kitų 
tautiečių, nelšdrįsom išties
ti rankos, prisiminti vieno
kį ar kitokį įsipareigojimą . 
Išskyrus, žinoma, nuošir
džius užuojautos žodžius. 
Tokių žodžių, tegul Ir labai 
gražių , -nevlsada užtenka 
tiems, kuriems reikia žy-

s įrašė net 16 asmenų 
/ dviems šeimoms / kvie
timus - afldavltus. Buvo 
taip. Tame pačiame univer
sitete , nuo klek anksčiau, 
dirba keletas vietnamiečių 
svečių teisėmis. Vienas jų 
Ir kreipėsi į mūsų tautietį, 
prašydamas savo giminai
čiams, kurie jau Išvykę Iš 
Vietnamo , reikalingų ofi
cialių dokumentų atvykimui 
Ir įsikūrimui Jungtinėse 
Valstybėse. Apie tai sužino - 
jęs kitas vietnamietis, tuoj 
pat aptbėgęs Ir pasiprašęs 
lygiai to paties Ir savo gi
minėms,kurie šiuo metu yra 
laikinai sustoję Talvano sa
loje. Tuo būdu mūsiškis Ir 
jo šeima , tapo " sponso- 
rials " - globėjais net 16-kai 
vietnamiečių pabėgėlių. Vie
na tų šeimų jau spėjo už
megzti laiškinį kontaktą su 
savo globėjais, klausdami, 
kada Ir kaip jie yra laukia
mi šiame kontinente. Taigi, 
lietuviška širdis, namų du
rys Ir piniginė yra atverta 
benamiams Ir be tėvynės li
kusiems bėgliams. Kiek gi 
tokių kilnių lietuviškų šir
džių dar rasis Kanadoje ir 
JAV-ėse ?

Al. G Imantas

KUR PIRKTI 
AUTOMOBILĮ ?

Pasinaudodamas lietuviš
ku skelbimu NL, nuvykau Į 
Montreal West Automobile, 
pas Leoną Gurecką.

Jau Iš seniau žinojau jį 
kaip malonų asmenį, o per jį 
pirkdamas įlašiną, pažinau 
Ir kaip nepaprastai rūpestln-

gąbel sąžiningą verslininką. 
Jis nepagailėjo laiko duoti 
paaiškinimams bei patari
mams Ir buvo tikras malo
numas pasinaudoti jo nuo
širdžiu patarnavimu.

Šiuo atveju tikrai tinka vi
siems perkantiems mašinas 
"savi pas savus".

Jurgis Blauzdžlūnas 
Montrealls
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žmonės yra klek- 
tautos pagrindas

menas yra svar- 
Išreiškia bendruo- 
ar tautos tikrąją

llglją, valdymo formas, iš
sireiškimo būdus, namų ar
chitektūrą Ir technologiją. 
Kultūra aukštai surišta su 
menu, kuris turi daug for
mų, bet liaudies menas kyla 
Iš pačių pagrindinių šaltinių. 
Jis Išsivysto Iš paprastų 
žmonių gyvenimo, jų būdo, 
patirties Ir gabumų. Bet šie 
paprasti 
vienos 
Liaudies 
bus, nes 
menės 
dvasią Ir ją saugoja su jos 
tradicijomis, jos menu Ir ki
tais atsleklmals Ir visa tai 
perduoda Iš vienos genera
cijos į kitą.

Aš norėčiau.paminėti, Kad 
šioje parodoje Išstatyti dar
bai atstovauja vieną iš se
niausių Europos kultūrų, ku
rios pradžia siekia daugiau 
2, 500 metų. Vilniaus pie
šimo mokykla įsteigta 1866 
metais, turėjo stiprią rea
listinę įtaką Lietuvos menui, 
o modernių laikų lietuvių 
grafika yra tarptautiniai pri
pažinta.

Šioje parodoje vyrauja au - 
dlnlal. Audimas leidžia kur1- 
tl įvairius dekoratyvinius 
kūrinius, nes galima pavar - 
totl įvairias audimo techni
kas. Dėl šių priežasčių au
diniai yra populiariausia 
liaudies meno šaka kiek
viename krašte. Tai tiesa 
tiek mano gimtojoje provin
cijoje Newfoundland kaip Ir sius tokios aukštos kokybės 
Lietuvoje.

Ankstyvieji Newfoundland 
kolonistai savo atvežtus pa-__________ _____ ___________
pročlus Ir sugebėjimus Ilgai protėvių palikimą, jų meną 
palaikė ir dar X IX š. pa - tr tradicijas, palaikome ry- 
balgoje Newfoundland mote - gį Su praeitimi Ir tautinį pa
ryš verpė siūlus Ir audė vl- likimą perduodame atelnan- 
sas medžiagas, retkalin- čioms kartoms. Tuo pat 
gas rūbams Ir namų apyvo- metu padarome labai vertln- 
kai. Audiniai buvo lygus, gą įnašą Kanados kultūros 
raštuoti ar Ir spalvuoti. Su- praturtinimui... 
dėtlngesnl raštuoti audiniai 
būdavo naudojami rankšluos
čių Ir staltiesių dekoravi
mui. Šviesesnės , įvairia
spalvės medžiagos buvo au-- 
džlamos moterų rūbams, lo- 
vatleslems, kilimams , gū
nioms Ir 1.1. Raštai buvo ge
ometriniai , kvadratiniai, 
žvaigždės , kryželiai ar sti
lizuoti augalai, retai - gy
vulių siluetai. Raštai atitiko 
audinio paskirtį Ir retai bu
vo naudojami kitos paskir
ties audiniams net Ir modi
fikuotoje formoje. Puoš-, 
niausi audiniai buvo juostos,! 
prijuostės, kiklikai Ir sijo
nai.

Lietuvoje Ir kituose Euro
pos kraštuose ankstyvieji 
audiniai buvo įvairios juos
tos. Juostos yra dažnai mi
nimos liaudies dainose Ir 
legendose Ir jų liekanos yra 
užsilikę Iš labai senų laikų. 
Šitos juostos būdavo naudo- 
mos dovanoms , ypatingai 
vestuvių proga Ir buvo dėvi
mos įvairiausiomis progoj 
mis. Juostos buvo audžiamos 
Įvairaus pločio Ir Ilgio nau
dojant Įvairias technikas Ir 
įvlarlas stakles ar specia
lius Įrankius. Raštai daž
niausiai buvo geometriniai 
ar stilizuotos gėlės Ir kiti 
augalai Ir jie Ištisai audžia
mi audinio vidurinėje daly
je. Kraštai buvo užbaigiami 
taip, kad sudarytų audiniui 

susirenka netik giminės,bet lyg Ir rėmą. Moterų tautl- 
Ir artimesnės draugės bei jų 
pažįstamos. Ten sueina ke
lių generacijų moterys. Yra 
proga susipažinti,pabendrau
ti Ir palaikyti ryšį Ogesniam 
laikui. Tai susidaro lyg mo- tintai rūbai skyrėsi vyrau- 
terų branduolys. jaučiam Is spalvomis,' spalvų

Visos Išsikalba, viską su- kombinacijomis Ir paslu- 
žino, kas dedasi tarp savų 
lietuvių.

Ir jaunamartei pobūvio pa
žintys, įspūdžiai pas Oleka Il
gus metus, kaip Ir vestuvių 
puota.

Gal tik reikėtų sumokėti 2- tradicija. Bet kitais afcžvO- 
(N ūkei ta į S p»L), glals, kaip jau minėjau, mū-

Beckul į Italiją.
Pabaigoje straipsnio auto

rius rašo, kad po karo skai
tęs gen. Raštikio atsimini
mus, kuriuose generolas la
bai simpatiškai Ir draugiškai 
Išslrelškla apie lenkų karių 
dalinius Lletuvoje^curle Ieš
kodami prieglobsčio buvo 
vėliau ten Internuoti. Taip 
rašo Prancūzijoje,Paryžiu
je leidžiami lenkų Išeivių 
" Istoriniai Sąsiuviniai" nr. 
30, 1974.

Kaip lenkai vieni kitiems 
prieštarauja. Vieni sako, 
Lietuva bijojo santykių.Kiti, 
lietuviai jų norėjo. Buvęs 
lenkų generolas, vėliau eg- 
zlllnės Londono vyriausybės 
narys, Istorijos profesorius 
Malan Kuklel, savo knygoje 
Istorija Polskl, rašo, lietu
viai bijojo užmegstl diplo
matinius santykius su Len
kija dėl lenkų kultūrinės į- 
takos Lietuvoje. Taip pat 
Ir lenkų Išeivių Kultūra žur
nalo red. Jerzy Gledroyc, 
savo pasisakyme " Tėviškės 
Žiburiuose", sako, kad Lie
tuva neturėtų bijoti lenkų 
nutautinančios kultūrinės Į - 
takos. Daugelis kitų lenkų 
Istorikų Ir žurnalistų visaip 
aiškina lietuvių, nenorą tu
rėti draugiškus ' diploma
tinius Ir kaimyninius ryšius. 
Man atrodo, visi lenkai gerai 
žino priežastį, kodą, lietu
viai vengė bičiulystės su 
lenkais. Lenkai taip pat ži
no Ir tik patys save apgaudi
nėja. LIE TU VO S SOSTI
NĖS VILNIAUS UŽGROBI
MAS-t ai vieni utėlė Ir 
aiški priežastis dėl 
kurios Lietuva neno
rėjo- santykių su Len

kijos valstybe.
Stepas Varanka

Sen. ę. 'f. garter tautodailės 
parodos atidaryme Val sty bintuo
se Archyvuose Ottawoje. Jis 
buvo parodos globėjas.

Nuotrauka B. Ceponkaus. 

sų tautodailė turi panašumo 
Į Lietuvos tautodailę. Vilna 
buvo naudojama sunkiems, z 
šiltiems audiniams, o linai' 
Ir medvilnė - lengviems au
diniams. 9

Aš noriu padėkoti OttaWtJS 
Lietuvių Bendruomenei, 
Montreallo Ir Ottawos skau
tėms Ir Ottawa Folk Arts 
Council .už šios parodos su
rengimą Ir pasveikinti visus 
parodos dalyvius, pasleku-

savo darbuose.
Remdami Ir skatindami 

šios srities veiklą, Išlaikome

DEL "SHOWER"
POBŪVIŲ

Člabuvo rašyta, kad prleš- 
vestu viniai pobūviai'’shower" 
nebūjų daromi tarp lietuvai
čių.

Aš apklausiau kelias mo
teris veikėjas. Jos pasisakė 
už.

Į prieš vestuvinius pobūvius

IŠ SENATORIAUS C. W. 
CARTER KALBOS — 
atidarant" Vaivorykštės " 
tautodailės parodą 
Ottawoje:

..Jaučiu dvigubą malonumą 
būti čia, būtent, dėl mano 
domėjimosi menu apskritai 
Ir dėl to, kad esu kUęs Iš 
Newfoundland provincijos, 
kuri bevelk 500 metų oren- 
tavosl į Europos pusę. Mū
sų protėviai Iš Europos kilę 
Iš Britų salų Ir Bretanljos. 
Jie kūrėsi mažomis grupė
mis Izoliuotose vietovėse Ir 
jų atsineštos tradicijos Ir 
papročiai buvo daugiau ar 
mažiau Izoliuoti nuo Išori
nio pasaulio. Klek gilesnis 
palyginimas parodo, kad ma
no provincijos žmonių kul
tūra turi' daug panašumo su 
Baltų ar kitų Šiaurės Euro
pos ne Industrializuotų tautų 
kultūra. '

Pagal antropologus kul
tūra yra visų žmonių elgse
nos bruožų ir gyvenimo bū
do Integralinė suma charak
teringa tai bendruomenei. JI 
sudaro žmonių gyvenimo sti
lių, ji formuoja jų pažiūras 
Ir taip pat apima asmeninę 
filosofiją, įsitikinimus, re

niai rūbai susidėjo Iš ypa
tingai ryškių spalvų raš
tuotų sijonų , prijuosčių, 
kiklikų * juostų Ir marškinių. 
Atsklrų'Lletuvos sričių tau-

vlmo stiliumi.
Šiuo atžvilgiu lietuvių tau

todailė skiriasi nuo mano 
provincijos, nes nežinia dėl 
kurių priežasčių tautiniai, 
rūbai nėra Newfoundland

SPAUDOJE PASIDAIRIUS:
• Dldž. Britanijos Lietu
vių S-ga Išdavė pažymėjimą 
už kanadiečio Ištekėjusiai 
lietuvaitei , besirūpinančiai 
gauti Kanados vyriausybės 
finansinę paramą Ir už ją 
sukurti filmą apie dali. A. 
Tamošaitienės kilimus. Pa
žymėjimas Išduotas todėl, 
kad Britanijos lietuviai la
bai norėtų pamatyti tokį 
f Urną, kurį dar tikimasi su
kurti Ir kuriam dar tik tiki
masi gauti finansinę paramą.
• Trečiajam pasaulio lietu - 
vlų jaunimo kongresui rem
ti centrinis vajaus komite
tas, sudarytas Torontu ti
kisi surinkti Kanadoje 
$ 10.000. Įdomu kaip bus 
su tais $ 20. OOO, kurie po 
pereito jaunimo kongreso 
buvo perduoti amerikinei -A 
Lietuvių Bendruomenei ? '
• Apylinkės Iškilioji lietu
vaitė Ramona Braunel, tau
tybių f Istl valio parade. Tai 
parašas po nuotrauka, kur 
atidengtoje mašinoje matosi 
tautiniais drabužiais apsi
rengusi mergaitė.
• VLIKo pirm. K.^T. Valiū
nas, paklaustas ar Lietuvos 
laisvinimo horizonte maty
tis tiktai debesys, ar yra Ir 
prošvaisčių ? Atsako : pa - 
šaulio politikai aiškiai lin
kstant sovietų naudai, mums ■ 
didžiausia paguoda yra ta, 
kad mes kovojame už tei
singą principą, kuris visų 
tautų yra pripažintas, būtent 
laisvo tautų apsisprendimo 
teisę. Yra džiugu, kad dl- 
džlosos Vakarų valstybės 
mus užtlkrina,kad jos remia 
mūsų principus.
• Londono Lietuvių Namuo
se lankėsi viešnia Iš Kana*- 
dos - Halifax Ramunė Pa
plauskaitė - McDonald, pe
dagogo a. a. prof. dr. A. Ra
mūno - Paplausko dukra. O 
motina, pedagogė Marija Ra- 
mūnlenė Ir gyva, Ir nepami
nėta. Vitalius

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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išDETRorra RAŠO ALF. NAKAS

KĄ DARYSIM, JEI LIETUVOS OKUPACIJA 
BUS PRIPAŽINTA ?

Po Ilgesnės pertraukos .Šio rašinio antraštė tai 
LŽS Detroito skyriaus vai- popietės tema. Taigi, ką da- 
dyba vėl surengė žurnallstl- rystm , jeigu... ? Bet prie 
nę popietę. Ne mieste, o už šio lemiamo klausimo dr.K. 
60 mylių nuo jo, Dainavos Karvelis' savo referentus 
pašonėje , Onos Ir Vinco privedė Iš lėto, po Ilgesnės 
Bražlų sodyboje. Popietės įžangos. Pirmiausia jis pa- 
programą organizavo v-bos prašė Astą Banionytę, kad 
vicepirmininkas dr. Kazys paaiškintų, kas ta Europos 
Karvelis, o vaišėmis pasl- Saugumo konferencija, kas 
rūpino ponia Elena Karvelle- kieno saugumu susirūpinęs, 
nė, kitų žurnallstlenlų talki- kaip ten įveltas Lietuvos
narna. Tai įvyko 1975 metų 
birželio 22 dieną.

Eilinėse žurnalistinėse 
popietėse paprastai verčia- 
m ės vienu pagrindiniu pre
legentu, bet šioje jų turėjo
me tris. Tai politinių moks
lų magistro laipsniui besi
ruošianti Asta Banionytė - 
Conner, Kanadoje teisę stu
dijuojanti Joana Kuraltė Ir 
advokatas Rimas Sukauskas- 
Sakls. Moderavo pats dr. K. 
Karvelis. Kadangi tokio po
būdžio diskusijose modera
toriaus pareigos nė klek ne
menkesnės kaip referentų, 
tai Ir jį galima prįskaityti 
prie pagrindinių. Laimingu 
sutapimu , vos porai savai
čių į šį kontinentą Iš Angli
jos atskridęs, popietėje da
lyvavo Anglijos lietuvių vei
kėjas Rostls Baubly®. Jis 
Irgi buvo pakviestas kalbėti.

okupacijos pripažinimo klau
simas. Asta trumpai apibū
dino šaltąjį karą Ir prieš po
rą metų sovietų pradėtą 
Amerikai piršti santykių su- 
normallzavlmo reikalą. Ge
resnių santykių norėję abi 
supergalybės : sovietai pir
miausia todėl, kad jaučiasi 
supami JAV Ir Kinijos; 
Jungtynės Valstybės - norė
damos plėsti prekybą Ir ma
žinti karinį biudžetą. Joana 
Kuraltė papildė’, jog Brež
nevas daro pastangas sku
biai visus suvesti į vieną 
kambarį, o JAV nesiskubina. 
Rimas Sakls priminė, kad 
nuotoliai pasaulyje labai su
mažėję, kad kai Jūs vyres
nė karta, dar skraidėte pa
prastais lėktuvais, tai mes, 
jaunesnieji , jau raketomis 
pasiekėme mėnulį Ir ver
žiamės į kitas planetas.Prie

bendro ' stalo sėsti visų pir
ma verčia ekonominė padė
tis...

Sekantis moderatoriaus 
klausimas skirtas Joanai Ku
ra Itel. Tai dėl " sienų nepa
žeidžiamumo principo". Kaip 
ten yra, kad žada tokį "prin
cipą" deklaruoti, bet neatsl- 
klausla pačių sienų savlnln-, 
kų? Panašiai, kaip Jaltoje ? 
Jei tokia deklaracija įvyktų, 
klek mus įpareigotų ją res
pektuoti? Čia Joana primi
nė, kad jeigu būtų padaryta 
kokia sutartis, tai tarptau
tine teise remiantis, ji pa
naikintų visas kitas sutar
tis Ir galiotų. Bet esą, nei 
JAV, nei Kanada tokių " ne- 
pMpldlmo principų " nežada 
svarsQvti ar bent juos pri
imti. JAV «»L lėtu vos okupa
ciją de factc «. 'tilal pripaži
no, bet neatrodė kad tuoj 
pripažins de jure* Asta.pa
pildydama pastebėjo jog 
pripažinimas dę jure ft®tu- 
vlams labai pakenktų. Ame
rikiečiai turėtų žinoti, kad 
tokiu atveju prarastų daug 
gerų draugų... Rimas ma
nė, kad pripažinimas ne tik 
prislėgtų mus moraliai, bet 
Ir praktiškai paliestų, ypač 
tuos, kurie tebeturi Lietu
vos pilietybę ... Visi trys 
referentai dar porą kartų 
vienas kitą papildė, ryškino, 
čia vienas kitam prieštarau
dami, čia sutikdami.

R. Sakls buvo prašomas 
paaiškinti, ką Išeivijos lie
tuviai turėtų daryti, kad de 
jure nepripažinimo statutas 
kuo Hglau būtų Išlaikytas.

Kuriuo kėliu turėtume eiti ? 
Savo atsakymą Rimas pra
dėjo pabrėždamas, kad pir
miausia patarsiąs ne kokiu 
keliu eiti, bet kokiu kėliu 
neiti. O neiti reikia pešty
nių Ir rietenų kėliu. Pešty
nės, tarpus avė kova mus 
labiausiai sllpntpa. Ar altl- 
nlnkal, ar bendruomentnln- 
kal - visi turime susiprasti, 
sugyventi . Jei nedirbsime 
vieningai, de jure pripaži
nimą greitai priartinsime... 
Bet Asta buvo optimistiškes
nė. JI džiaugėsi, kad mes ta^P 
jau Išmokę naudotis šios ša- P.,r3Į9!9g°J9ime‘' O paskui pa
lies sistemos ginklais. Tat 1 T,~
dalyvavimas politikoje, kon
taktų / laiškais/ palaikymas 
so kongreso Ir vyriausybės 
nariais Ir taip toliau. JI tik 
siūlė neprisirišti aklai prie 
vienos partijos, prie respu
blikonų , o dalyvauti Ir de
mokratų partijoje.

Ko konkrečiai nustotume 
su de jure statuso atėmimu ? gorrts pritarė 
R. Sakls vėl priminė Lietu
vos pilietybę turinčiųjų keb
lumus, mūsų diplomatinės 
tarnybos veiklos pabaigą, 
turtų palikimų painiavą Ir, 
svarbiausia , psichologinį 
smūgį.

Pagaliau, jeigu pripažini
mas įvyktų,ką visi trys pre
legentai siūlo daryti? Asta 
Banionytė mano, kad pripa
žinimas dar ilgai, Ilgai neį
vyks. Bet jeigu įvyktų, tai 
Išeivija turėtų likti rami, 
ryžtinga Ir tęsti dabar dir
bamą lietuvybės darbą' su 
dar didesne energljst. Idėjos 
plečiasi tik tuomet, kai jos

aiškinamos , skiepijamos. Lietuvoje kovojantiems bro- 
Išllkę gyvi, sulauktume laiko,llams tai jau būtų balsus 
kai visos , kad Ir mažos, 
tautos bus laisvos. Joana 
Kuraltė dabar akcentavo 
Lietuvių Bendruomenės pri
mato prieš politines parti
jas įslsąmlnjntmo svarbą . 
JI citavo Lietuvių Chartą.Su 
estais Ir latviais ji siūlė 
veikti, per Batuną. Iš esmės 
jos nuomonė buvo panaši į 
A. Banionytės. Rimas Sakls 
pripažinimo atveju siūlė pir
miausiai Išsiaiškinti, kodėl 

atsitiko , kodėl mes

tarė persiorganizuoti. Jis 
nesutiko su LB Iškėlimu, nes 
PLB Amerikoje esanti 
"foreign agent" / ar foreign 
agency ? /, lygiai kaip Alta 
lieka tik JAV lietuvių orga - 
nlzaclja. Akys turėtų krypti 
gal į Vilką , gal kur kitur , 
bet persiorganizuoti esą bū
tų būtina. Ir jis savo kole - 

jog neverta 
Išsigąsti, pasimesti, kristi 
į pesimizmą. Tokie beloru- 
sal ar ukrainiečiai jokių de 
jure statusų neturi Ir nieka
da neturėjo , o jie vlstlek 
veikla savo kraštų laisvei.

Svetys Rostls Baublys la
bai trumpai, vos 12 mln. kal
bėjo apie Anglijos lietuvių 
vadovybę , ypač apie diplo
matinės tarnybos likučius Ir 
veiklą. Baigdamas pastebė
jo, kad jo nuomone de jure 
statuso pripažinimas užsie
nio lietuviams neturėtų jo
kios didesnės įtakos, nebūtų 
joks didesnis 
Lietuvoje tai

smūgis, bet 
jau kitaip -

smūgis.
Tokia popietės, kuri, kaip 

matome, buvo grynai politi
nė, esencija. Žaliame parko 
fone. Drėgname bevelk de
vyniasdešimt laipsnių karša
tyje. Pačiame sektnadlenlo 
vidury / jeigu norite visai 
protokollškal , štai : 1 :4O- 
3 : 32 vai.po pietų/. Klausi
te, ar įmanoma vidurvasa
rio vidurdienio karštyje dvi 
valandas terliotis su politi
ka,kad Ir lietuviškąja ? Te
kalba mano rašyto protokolo 
pabaiga. Papietavę bevelk 
visi 60 popietės dalyvių dar 
kartą susėdo priešais pre
legentų stalą. Tai buvo ly
giai 5 vai. Diskusijose 
su paklausimais bei savo 
nuomonėmis dalyvavo 11 
žmonių, Iš kurių du kalbėjo 
po du kartus. Jiems su dide
le kantrybe Ir užsidegimu 
atsakinėjo Asta Banionytė Ir 
Joana Kuraltė / Rimas Sakls 
buvo jau išvažiavęs /. Dis
kusijos baigėsi 6:05 vai. , 
tad po 65 minučių. Baigėsi 
ne todėl, kad nebebūtų buvę 
norinčių klausti, bet kad mo
deratorius di4. K. Karvelis 
Ir LŽS Detroito skyriaus 
pirmininkas Vladas Selenls 
nutarė, jog trijų valandų po
litikos karštą birželio 22 
dieną jau tikrai yra per 
akis.

Sekanti žurnalistinė popie
tė numatyta rugplūtyje, tik 
su vienu prelegentu Ir klek 
kitokio pobūdžio. Bet Ir po
litinę popietę manoma dar 
šiais metais surengti.

AR VISADA NAUDINGI VITAMINAI?
Dr. Henrikas MITUZAS

HENRIKAS MITUZAS — Kaurio Medici
nos instituto farmakologijos katedros do
centas, medicinos mokslų daktaras. Tyri- 

' nėja alergijos problemas, yra paskelbęs 
apie 40 mokslinių straipsnių llmfoldlnlų 
audinių vaidmens alergijai Ir kitais medi
cinos klausimais, vienas Ii autorių farma
kologijos vadovėlių aukotosioms Ir specia
lioms vidurinėms mokykloms.

SKAUTU SVEIKINIMAS IŠ STOVYKLAVIETES, - tai gyvas vaizdas ii 
paradu virtinės, kad skautiškas jaunimas gyvena su spauda. Nebelieka dau

giau, o tik padėkoti ir paryštinti mielus skautus — skautes, kad ir toliau ne- 
siskirtumėte su lietuviškosios spaudos varganais.!

Apačioje Montrealio skautu- skaučių kvietimas į siu metu vasaros sto
vyklą su tipinga skaučių nuotrauka id praeities. N L.

Visi žinome, kaip vitaminai reikalingi 
organizmui. Jie padoria įveikti ligas, sustip
rinti išsekusį organizmų, įgauti atsparumo. 
Didžiai vertindami vitaminus, kartais ima
mi juos be saiko vartoti. O juk vitaminai, 
kaip ir kitos vaistinės medžiagos, tam tik
romis sąlygomis gali būti ir nuodingi. Ilgai 
ir gausiai vartojamos, šios biologiškai akty
vios medžiagos gali sukelti labai sunkius, 
kai kada net mirtinus ūminius apsinuodiji- 
mus arba lėtines intoksikacijas. Kai suser
gama dėl vitaminų pertekliaus organizme, 
tai šis lėtinis apsinuodijimas vitaminais va- 
vadinamas hipervitaminoze. Vitaminu nepa
geidaujamas veikimas gali būti susijęs su 
jų dalyvavimu medžiagų apykaitoje. Dides
ni vitaminų kiekiai pakeičia fermentinių re
akcijų eigą ir iškreipia tam tikras audinių 
apykaitos grandis. Be to, kai kurie vitami
nai gali sukelti labai sunkias alergines re
akcijas, o kartais net gyvybei grėsmingą 
anafilaksinį šoką.

Kaip ir dauguma vaistų, vitaminai gali 
tarpusavyje ir su kitais vaistais farmakolo
giškai nesiderinti. Pasitaiko ne tik vienpu
sis, bet ir abipusis vitaminų funkcinis anta
gonizmas. Abipusis funkcinis antagonizmas 
įrodytas tarp tiamino (vitamino B|) ir niko
tino rūgšties (vitamino PP), tarp retinolio 
(vitamino A) ir kalciferolio (vitamino D). Il
gesnį laiką pavartojus tiaminą, atsiranda 
pelagrai (PP avitaminozei) būdingų reiški
nių. Daugelis žmonių, gydytų nuo beriberio 
ligos (B| avitaminozė) didelėmis tiamino do
zėmis, pasveikę nuo šios ligos, susirgdavo 
pelagra. Ir atvirkščiai, vartojant pernelyg 
daug nikotino rūgšties, atsiranda tiamino 
trūkumas, sustiprėja Bi hipovitaminozės po, 
žymiai.

Pana' vitaminų A ir D savitarpio san
tykiai. .dgant maistą, kuriame gausu vita
mino A, atsiranda ūmus vitamino D nepa
kankamumas ir atvirkščiai, profilaktikos ar 
gydymo sumetimais nesaikingai vartojant 
vitamino D preparatus, organizme ima ne
beužtekti vitamino A.

Mes ant pačios kalno viršūnės f Bet ar linai, kad nulipus randasi Baltijos 
stovyklavietė. Joje nuo liepos 26 d. iki rugpiūčio 10 d. stovyklaus skautai 
ir skautės. , Lauksim ! Atvažiuok ! (Elė-626-7499; Romas -365-1778). ,

Nuotrauka R. L^oėevičiūtės. ,

Labai dažni vitaminų tarpe vienpusio an
tagonizmo atvejai. Vartojant terapinėmis 
dozėmis kuriuos nors vienus vitaminus, su
trikdoma kitų vitaminų apykaita. Pavyz
džiui, gausiai vartojant riboflaviną (vitami
ną B2), piridoksiną (vitaminą Bį) ir askor- 
bino rūgštį (vitaminą C), sutrinka nikotino 
rūgšties apykaita. Tai labai svarbu, nes ni
kotino rūgštis padeda išlaikyti normalią 
centrinės nervų sistemos, širdies-kraujagys
lių sistemos ir virškinimo trakto veiklą. 
Vartojant nikotino rūgštį, sutrikdoma ųe 
tik tiamino, bet ir pantoteno rūgšties (vita
mino Bj) apykaita. Pernelyg gausiai varto
jant vitaminą A, nukenčia vitamino C, D, 
E ir K apykaita.

Nesaikingai vartojant tiaminą (ypač in
jekcijomis), sutrikdoma nikotino rūgšties, 
piridoksino, riboflavino ir askorbino rūgš
ties apykaita. Panašių sutrikimų gali atsiras
ti ir nuo kokarboksilazės, kuri šiuo metu 
dažnai vartojama be gydytojo nurodymo.

Ryškūs vitaminų apykaitos sutrikimai or
ganizme atsiranda, per gausiai vartojant 
cianokobalaminą (vitaminą B,2). Šiuo at
veju esti sutrikdoma tiamino, riboflavino ir 
folinės rūgšties (vitamino B,), vienos iš 
svarbesnių kraujo gamybos reguliuotojų, 
apykaita.

Iki šiol dar dažnai vartojami vitamininiai 
preparatai, pagaminti iš trijų ar keturių vi
taminų. Pvz., vitaminai A, Bt, B2 ir C. Taigi 
tokių „polivitaminų" vartojimas neraciona
lus ar net žalingas. Moksliškai pagrįstus po 
livitaminus turi sudaryti ne 3—4 vitaminai 
bet ištisa jų grupė. Racionaliausi šiuo at
žvilgiu yra tarybiniai B komplekso vitami
niniai preparatai: undevitas, dekamevitas, 
hendevitas ir pan.

Klinikiniais ir eksperimentiniais tyrimais 
įrodyta, kad ' riebaluose tirpstantie ji vitami
nai toksiškesni už vandenyje tirpstančius.

Retinolis (vitaminas A) gali sukelti ne tik 
ūminį, bet ir lėtinį apsinuodijimą. Ominių 
vitaminu A apsinuodijimo atvejų pasitaiko 
tarp šiaurės gyventojų, kurie valgo bangi
nių. šiaurės paukščių arba baltųjų lokių ke
penis. Apsinuodijus labai skauda galvą, at
siranda šleikštulys ir vėmimas, gali sutrikti 
psichika. Vaikų ūminės A hipervitaminozės 
reiškiniai: pakyla temperatūra, atsiranda 
mieguistumas, labai stipriai vemiama, atsi
kiša mauinonėlis. Stipriau hpsinuodijus. su
trinka kvėpavimas. Lėtinio apsinuodijime 
atvejais vaikai darosi irzlūs, netenka apeti
to, jiems sušiurkštėja ir pradeda slinkti 
plaukai. Odoje atsiranda seborėjinis išbėri
mas, lūpų gleivinė parausta ir kraujuoja. 
Suaugusiems dėl lėtinės A hipervitamino
zės atsiranda gausus viduriavimas, išnyksta 
apetitas, padidėja kepenys, vystosi išversta- 
kumas, kartais padrumzlėja ragena. Suma
žėjus protrombino kiekiui kraujyje, atsi
randa išorinės ir vidinės krau josrūvos, lė
čiau gyja žaizdos.

Lėtinis apsinuodijimas kalciferoliu (vita
minu D) dažnai įvyksta vaikams, kai rachi- 
to profilaktikai nesaikingai skiriami vitami
no D preparatai. Vaikų ir suaugusiųjų D 
hipervitaminozės labai panašios. Jie skun
džiasi bendru silpnumu, raumenų suglebimu 
ir nuolatiniu pykinimu^ bei vėmimu. Protar
piais pakyla temperatūra. Žymiai sumažėja 
apetitas, o troškulys padidėja. Padažnėja 
pulsas, pakyla kraujo spaudimas. Tokie li
goniai būna apatiški, mieguisti. Kartais nuo 
D hipervitaminozės sutrinka žmogaus maty
mas, Pagrindinis apsinuodijimo reiškinys 
yra kalcio kiekio padidėjimas kraujyje. 
Kalcio druskos nusėda kraujagyslių sienelė
se, širdies raumenyje, inkstuose, plaučiuo
se, kai kada ragenoje ir junginėje. Nusėdu
sios kalcio druskos sukelia audinių degene
racinius pakitimus.

Labai įvairūs vandenyje tirpstančių vita
minų toksiškumas ir jų sukeliami šalutiniai 
reiškiniai.

Tiaminas (vitaminas B,) nelabai nuodin
gas, tačiau alerginės reakcijos, išsivysčiu
sios dėl šio vitamino poveikio, kai kada ga
li būti net labai pavojingos. Silpnos alergi
jos atvejais, pavartojus tiaminą, atsiranda 
dilgėlinė, stiprus odos niežėjimas, kartais 
paburksta veidas. Esant stipresnei reakcijai, 
jaučiamas galvos svaigimas, ūžimas ausyse, 
pykinimas, ima skaudėti galvą, pagreitėja 
širdies ritmas, kai kada pakyla kūno tem
peratūra. Stipriausia ir gyvybei pavojin
giausia alerginė reakcija, atsiradusi dėl tia
mino vartojimo, yra anafilaksinis šokas, kai 
prarandama sąmonė, staiga nukrinta krau
jospūdis ir nukentėjusio būklė tampa be
viltiška.

Nikotino rūgštis (vitaminas PP), kaip ir 
kiti B grupės vitaminai, gali sukelti alergi
nes reakcijas, kartais net mirtiną anafilak
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sinį šoką. Didelės nikotino rūgšties dozės 
yra nuodingos. Jos sukelia galvos svaigimą, 
pykinimą, vėmimą, kartais pakyla kūno 
temperatūra, prarandama sąmonė. Vartojant 
pernelyg ilgai ir dideles nikotino rūgšties 
dozes, sumažėja organizmo atsparumas in
fekcijai, be to, gali išsivystyti riebalinė ke
penų distrofija.

Piridoksinas (vitaminas Bfi) nelabai nuo
dingas, tačiau, vartojant jį, ypač injekcijo
mis, gali atsirasti odos išbėrimai, stiprus 
galvos svaigimas, traukuliai ar net sunkios 
alerginės reakcijos. Be to, ilgesnį laiką var
totas piridoksinas nuslopina kraujo prleš- 
krešuminį procesą.

Cianokobalamino (vitamino Bt2) nuodin
gumas ir jo sukeliami šalutiniai reiškiniai 
dar nepakankamai ištirti. Tačiau gerai žino
ma, kad cianokobalaminas gali sukelti įvai
rias odos alergines reakcijas, kurios ypač 
suintensyvėja, vartojant vitaminą B,2 su 
tiaminu. Be to, cianokobalamino negalima 
švirkšti kartu su tiaminu bei piridoksinu, 
nes šio vitamino sudėtyje esantis kobaltas 
ardo tiaminą ir piridoksiną.

Nuo didelių folinės rūgšties (vitaminas 
BJ dozių galima smarkiai apsinuodyti, pa
našiai kaip ir histaminu. Folinė rūgštis gali 
sukelti įvairaus laipsnio alergines bei ve
getacines reakcijas: odos išbėrimą, veido 
paraudimą, galvos svaigimą, dusulį ir kt.

Taigi B grupės vitaminai pasižymi įvairiu 
šalutiniu veikimu ir sukelia stiprias, kartais 
net pragaištingas reakcijas. Ilgai vartojant 
B grupės vitaminus, sutrikdomos vidaus or
ganų funkcijos, medžiagų apykaita.

Kaip ir kitų vandenyje tirpstančių vitami
nų, taip ir askorbino rūgšties (vitamino C) 
poveikis gali būti nepageidaujamas. Omių 
apsinuodijimo askorbino rūgštimi atvejų 
iki šiol nebuvo aprašyta, tačiau, ilgai varto
jant šj preparatą net terapinėmis dozėmis, 
organizme gali atsirasti didelių pakitimų. 
Pirmiausia pastebimas labai ryškus kapilia
rų ir histohematinių barjerų pralaidumo su
mažėjimas. Dėl to pablogėja kai kurių au
dinių mityba. Sutrinka ir embriono mityba, 
o tai gali būti viena iš svarbesnių patologi
nio nėštumo priežasčių. Dėl vitamino C po
veikio padidėja estrogenų kiekis nėščiosios 
organizme, kas taip pat neigiamai veikia nor
malią nėštumo eigą. Ilgą laiką nesaikingai 
vartojant askorbino rūgšties preparatus, ga
li susilpnėti insulino biosintezė ir pradėti 
vystytis cukrinis diabetas, atsirasti galvos 
skausmai, neramumas, nemiga. Dėl kortiko
steroidų gamybos skatinimo gali būti pa
kenkti inkstai, padidėti kraujospūdis.

Nurodoma, kad asmenys ilgą laiką valgan
tys maistą, kuriame šiek tiek padidintas vi
tamino C kiekis, tampa ypač jautrūs mažiau
siam jo trūkumui, ir tokiems asmenims labai 
greitai išsivysto ūmi C avitaminozė. Papildo
mas askorbino rūgšties kiekis ikimokyklinio 
amžiaus vaikų maiste pagreitina jų pagrin
dinę apykaitą. Pažymėtina, jog šie sutrikimai 
gali atsirasti, papildomai vartojant net te
rapines askorbino rūgšties dozes — 30—50 
mg per parą. Skiriant dideles šio vitamino 
dozes (100—200 mg ir daugiau), vystosi ryš
kesni patologiniai reiškiniai: mažėja eritro- 
čitų bei limfocitų kiekis kraujyje, pagreitė
ja širdies-ritmas, sutrinka širdies raumens 
mityba ir pan.

Iš visų minėtų pavyzdžių matyti, kad la
bai svarbu įsisąmoninti, jog vitaminai tu
ri ne tik teigiamą įtaką organizmui. Kaip ir 
kitas vaistines medžiagas, vitaminus ligo-. 
niams galima vartoti tik pagal gydytojo 
nurodymus, nes jie veikia labai įvairiai, o 
kai kada ir neigiamai.
Kaunas

(Mokslas ir Gyvenimas)
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ALFONSAS GIEDRAITIS

PAMINKLAS TAUTAI IR SAU
/ tęsinys /

Šis veikalas bendra savo konstrukcija bei pasakojamų 
Įvykių nuoseklumu visiškai atatlnka Istoriniam romanui 
statomus reikalavimus, o dialogų gyvumu Ir stiliaus puoš
menomis įsirikiuoja į pranašesnės kategorijos klasikinius 
veikalus. Be abejo, stilių puošia Ir sparnuoti žodžiai,ku
riais autorius turtingas per visą savo ve įkalą, kartais net 
po kelis viename sakinyje, pa v.: ”Jl atrodė vėjavaikiškai 
juoknl Ir aikštinga, bet net ir jos artimieji nebūtų mokėję 
pasakyti, kas slypi po tuo jos atsainumo antveidžiu/23/” , 
arba:” Kai ta tvlskė tvaskė gražuolė atkakdavo Į Kernavę , 
jis pajusdavo, lyg kad visa pilis būtų ėmusi žybsėti jaunys
tės, grožio ir meilės švlesa/24/”. Be to, daugelyje roma
no vietų autorlaul pavyko atkurti i andalnykštės Lietuvos 
gyventojų kalboseną, pav.:" -jei josi tuo pačiu trūkiu, gal 
per dieną Ir sukarsi /245/;- Aš žlnau:turlu ant jo akį V1O74 
Vykintas mūsų nepergudraus /3O/".

Apart gausos retai vartojamų gražių žodžių, nemažai 
yra Ir paties autoriaus Išrastų terminų, žodynuose nesamų, 
pav. :mekekllal, knyslė/15/, draugonė, apsinakvinti/ /į7/, 
žemknlsys /31/, veltnora/74/, pus lauš ėda/573/, nunalvo- 
tl/584/, perkrikštas /593/, andalny štėje /127/ Ir kt. Be 
to, autorius pagirtinas už šių artlprasmlnlų vartosmenų 
nemalšymą: gėralų su gėrimais, duomenų su davlnlalspas- 
kum su paskui, nei su ne, etc.,ko, Išskyrus kalbininkus , 
kiti rašytojai Ir žurnalistai visai nepaiso. Taip pat jie, pa
gal L. L. K. Žodyną, "galbūt" Ir "turbūt” rašo atskirai , 
reikia ar nereikia, nors Liet. Kalbos Vadove telslngao Iš
aiškinta, kada šluos pusžodžlus rašyti kartu Ir kada atski
rai. Šios klaidos Išmoko Iš "nubolševlklnto" D. L. K. Žody
no, jau plačiai pasklidę mūsų raštijoje Ir, kalbininkams ne
atsiliepiant, virto privilegijuotomis mūsų rašybos Išimti — 
mis, kurias Ir V. Alantas praktikuoja, paklus damas tam žo
dynui, bet ne Liet. Kalbos Vadovui, - kurį sudarė prof, dr .R 
Skardžius, St. Barzdukas Ir J.M.Laurinaitis, nors pats 
Šventaragio n d. autorius vlešpatnlal mus entuzlaztlna:" 
Žiūrėkite, klek čia lobių Barzdukas mums prlnešė/87/" .

Be abejo, šis Istorinis romanas negalėjo apsieiti Ir be 
specialių terminų, a la komtūras, rykūnas, lhumenas,ma - 
jordomas Ir kt., kurių vieni randami žodynuose,kiti- Tarp
tautinių Žodžių Žodyne, bet donžono/5O8/,krlzmos/551/ Ir 
koželkos /gal soželkos ? A.G./123/ nė viename žodyne ne
radau, Įskaitant Ir Liet.Kalbos Vadovo žodynėlį; tai ar ne
vertėjo juos Įtraukti Į paalpklntmus ?

Nors veikalo kalba, gramatikos, sintaksės, skyrybos 
bei sakinių konstrukcijos atžvilgiu yra pavyzdinga, bet Ir

VAI TU, RUGELI, TU ŽIEMKENTĖLI

w Marcelijus Martinaitis

PASITINKANT VASAROS AUŠRĄ

čia viena kita klaidelė pasitaikiusi. Štai jos: klt ką /31/,t.b. 
kitką; apsivyniojusi /34/, t. b. apsivyniojusi; savėp/37/, t.h 
savep; tūrėklals /4O/, t.b. turėklais; kūpolį/42/, t. b. kupo- 
lą; mėzragalį-us/65, 84/, t. b.mėzdragalį-lus; Igumėnas / 
105/, t. b. Ihumenas; nugrlaužė/174/,t.b. nugraužė;veid
mainis /175/, t. b. veidmainys; raganlo/1O9/, t. b. raganiaus; 
žvilgterėdavo/349/, t.b. žvilgtelėdavo; pavandlnlję paakiai 
/349/, t.b.pavandenėję, pavandenlavę; mlnlzlngerį/364/,t.b. 
minezingerį; Ir nuolat aplaistomos kraujo Ir ašarų /415/, t. 
b. minezingerį; Ir nuolat aplaistomos kraujo Ir
.. .krauju Ir ašaromis; mešlnglnė žvakidė /435/,t.b.mlsln- 
glnė..;. .be kraujo pralėjlmo/477/, t.b.praliejimo; Išvis - 
davo /493/, t. b. išvysdavo; be to, autorius vienur rašo dva
sininkai", pav. 538 psl.,o kitur "dvasiškiai",pav.551 Ir 576 
pp.-Kalbininkas Dąmbrlūnas, pasižymintis kalbinių są- 
vokų logiškumu, pataria kunigus vadinti dvasiškiais, net. 
šio žodžio sąvoka artimesnė profesijai, a la, kariškis, dva
riškis, etc., o tiesioginiai bendraujančius su dvaslomls/o - 
kultlstus/- dvasininkais.

Kadangi gera sakinių konstrukcija, tai Ir sintaksės klai
dų bevelk kaip Ir nėra, išskyrus tik vleną-kltą. Gera Ir 
spaudos peržiūra, tai Ir korektūrinės klaidos šioje knygoje 
-retenybė.

Visi čia Išvardinti įvalHarūšlal trūkumėliai nėra es - 
miniai Ir, pagal 613-kos puslapių plotą, jų skaičius yra la
bai mažas, todėl nekliudo šiuo veikalu naudotis švlesuo 
llams, mokykloms, literatams Ir laikraštininkams, norln - 
tiems savo kalbą praturtinti naujais terminais, o jos stilių 
pagerinti įmantriais Išsireiškimais.

Galutinėje Išvadoje reikia pripažinti, kad pagrindiniais 
šio veikalo personažais autorius tobulai atkūrė anų laikų 
antropologinį lietuvio tipą su visomis jo dvasinėmis dory - 
bėmls Ir fizinio pranašumo spindinčiu turiniu; o ankstes - 
nlals savo veikalais parodė, kaip to amžinojo lietuvio tvir
tas charakteris amžių sąvartose pasikeitė.

Todėl šis veikalas, apart tiesioginės jo paskirties, dar 
galėtų būti geru talkininku Ir mokslininkams, anallzuojan - 
tiems mūsų tautos Identiškumo prarandamumą Istorinių į - 
vykių tėkmėje.

Objektyviai vertinant šį prasmingą veikalą Ir jo auto - 
rlų- žymųjį mūsų rašytoją bei dramaturgą Vytautą Alantą , 
tenka sutikti su šio romano veikėjo Pamaus žodžiais, kad 
"Tokių aukso lydlnėllų Motina Gamta labai retai Išmeta o Iš 
savo įsčių /36/".

Ateik, žaluma,
Į permatomą medžio lapą, 

Sugrįžk jėga, Į mano raumenis
Ir paukščio sparnus.

Ateik, aušra,
ant ašmenų manojo dalgio,

Vyturį, saule, pakelk
Iš mažytės ėriuko pėdos.

Šiandieną mes eisim šienaut.

Plačiai Išsižergę, pusnuogiai,
Mes eisim į tekančią saulę.
Apie laimę, 'v,

džiaugsmą, talką
MąstysIm Įdeguslom nugarom, 
Kiekvienu Įtemptu raumenlu.

Paskui valgysim į lauką atneštus pietus, 
Kalbėsim,
Juoksimės,
O< plačios kaip plūgai rankos
Ilsėsis ant moterų skraitų,
Ir kaip duona bus paprastos mintys.

Paskui vakare
lyg į gyvenimą

Paslnerslm į vėsų ežero vandenį.

Štai Ir viskas.
Iš ėriuko pėdos jau vyturį rytas pakėlė, 
Raudonas rūkas sklaidos virš upės. - 
Laikas šienaut.

*

PASKUTINĖ VASAROS NAKTIS

Šiugžda naktis, lyg būtų pilna šikšnosparnių.
Medžių lapuos sausas žiogų čirškimas, 
Lyg fosforiniai žmogiukai dalgius kaltų - 
Vasarą kirs rytoj.

Drėgnoj Ir tvankioj samanų tyloj šliaužia sraigės.
Tarsi maža vabaliukų šventovė
Šviečia pūvantis kelmas -
Grybų naktis.

Dvelkia salsva šiluma,
Lyg jautis kažkur netoli alsuotų.
O laukuos ten Į užmirštus šulinius krito žvaigždė -
Mirė boružė. ,, _

■ -e® ...................-1-
f j£j*IPūvančio kelmo šviesoje šviesoj

Keliu fosforuojančlą ranką kaip dovaną žemei - 
Vasarą kirs rytoj.

Vai tu, rugeli, tu žlemkentėll, 
Tu nebijojai šaltos žiemelės, 
Tik pabijojai jaunų brolelių, 
Jaunų brolelių, plieno dalgelio.

Lietuvių liaudies daina

Aš pareinu ant dvaro Ir sutinku močiutę
Su dviem šviesiom žvakelėm,
Su dviem šviesiom žvakelėm Ir su balta duonele : 
" Dukrele mano, ar viena keliu ėjai " ?

- Ne viena keliu ėjau, broliai mane lydėjo 
Ir už rankelių jie pavedėjo.
" Dukrele mano, mano mieloji, ne viena keliu ėjai, 
Tave jaunas bernelis keleliu palydėjo, 
O lydėdamas už rankų pavedėjo ".

PAŽINKIME PRAEITI !
BAJORU arba liaudu- vyčiu bočiai

/Tęsinys/
Ar dar tebeats įmena kas nors Afrikoje lietuvių karalių ? 

Koks gi Išviso Genčlar Ik lo palikimas- ar tik tas "vandalizmo" 
kol lojimas Is žodis ,talp neteisingai jam primestas ? Štai sausi fak
tai:
1/ Mūsų kultūros Įtaka nulinė visą arabų pasaulio vė
lesnę raidą. Genčlarlkls sustabdė katalikybės ekpanslją Afrikoje,Iš
laikydamas joje Arijų tikybą. Netgi vėlesnė Moslemų tikyba į- 
gljo daug pagrindinių Arijų tikybos bruožų: jinai atmeta Trejybės 
dogmą, garbina tik vieną Visagalį; kovos lauke kritęs karys žen
gia tiesiu keliu į dangų.
2/ Vanduollų- berberų mišinys sudarė elito branduolį vėlesnia
me arabų Imperijos užkariavime. Vanduollų laivynas liko viešpatauti 
Viduržemio jūroje Ilgi VII amžiaus. Iki mūsų laikų, Rifo ber
berai Išlaikė karinės drąsos reputaciją. Mūsų Baronas- V a- 
ronas-Varys, arabiškai tariamas F a r y s, - tai karžygls rai
telis, tos pat Vyties- "senovinės rėdos".
3/ EISČIAI buvo pasižymėję mūsų prekybos laivynu, ovanduo- 
1 l a l patys neprekiavo, o tik prižiūrėjo laivyno tvarkingą Ir nekllu - 
domą eismą. Tai "marinų"- jūrų Išlaipinamų puolamų dalinių Ir 
vandens policijos mišinys. Jų pareiga, žinoma, už tam tikrą nusta
tytą muitą, saugoti prekybos kelius Ir keršyti piratams, juos suse
kant Ir sunaikinant jų gyvenvietes.

Genčlarlkls, ruošdamas savo KARTAGENOS LAIVYNĄ tokiam 
eiliniam Viduržemių jūros "paclftkacljos" Jžyglul/ tai moderniškas 
to veiksmo apibūdinimas/, užklaustas, prieš ką ruošiamasi, trum
pai atsako;. " Prieš šalį, kuri užrustlno Dievą " /ž.Salvlnus/. Van- 
duollal, vlenlntėllal Istorijoje, visada su savim laivuose turėdavo Ir 
žirgus /Sld. Apollnarlus/.
4/ Vanduollų jūros terminai prigijo visame pasaulyje: pas : anglus, 
prancūzus, vokiečius,. Ispanus Ir portugalus; o gal net pas eskimus 
Ir Indėnus /pav. žodis baidarė/.
5/ Užvis įdomiausia, tai 1500 metų senumo gintaro ' karolių 
eilutės, - tai tiesioginis Ge nč Išrikto palikimas. Amerikietis, 
žurnalistas V. Engelgert, nufotografavęs mūsų gintaro karolius, tos 
muziejinės retenybės reikšmės, žinoma, nepamatė/ž.National Ge - 
ographlc Magazine, June 1968,p. 865/. Kuršių Ir vanduollų mergai - 
člų galvos aprėdai labai panašūs, gi tas pat randama ir pas berberus

Rašo Juozas Banius 
šiandien /ž.M. Gimbutienė, The Balts, p.127/, ką anos dėvėjo 2 amž. 
po Kristaus. ' I

Berberų tauta,"kurios kilmės nepajėgiama nustatyti", ne
turi nieko bendra su arabais. Tai kaukaziečių rasė / kaip kad ir 
"ossetal"/- ligos tiesios nosys, plonos lūpos, yra ir mėlynakių. Jie 
tebegyvena aukštai neprieinamame Alias kalnyne /kaip kad Ossetal 
Kaukaze/, prie OUED DADES,kuris teka Į DRA/Undurą/. Žodis 
OUED, tai ne kas kita, kaip sutrumpėjusi van d/ens/ šaknis.

Amerikietis reporterio pastabumu pažymi, jog gintaro karoliai 
yra "a favorite of Berber women"- berberų moterų labai mėgiami . 
Jis bešališkai, kas mums dar svarbiau, pažymi jų kitas Išskirtines 
ypatybes: didelį polinkį dainoms, svetingumą, mandagumą Ir kilnią 
Išvaizdą.

Tose nuotraukose Ir Iliustracijose matome daiktinį Įrodymą dar 
kito papročio, aplp kurį kalbėta sidabro pinigų proga- sidabras buvo 
naudojamas tik kaipo papuošalas, Ir ši tradicija Išsilaikė pas 
berberus Iki šiandien. Taip atrandame mūsų vanduollų likutį, su
lietą su KARTAGOS trojėnų palikuonimis berberai s,pasltrau - 
kušlais Į paskutinę gamtos tvirtovę, Atlanto kanlnyno viršūnes// kaip 
ossetal į Kaukazo kalnų viršūnes/.

S. Daukanto minėta kartaginiečių šventė RUSNĖ
JE taip neįtikinančiai Iš pirmo žvilgsnio atrodanti, Įgauna visai nau
ją Ir rimtą prasmę. Tai būtų mūsų brolių vanduollų nuolatinė atsto
vybė pas kuršius- elsčlus. Juk Kartaga garsėjo,kaip Afrikos didžiau
sias prekybos uostas, Įkurtas dar mūsų protėvių apie 814 m.pr.Kris
tų. Jei kada atsirastų Rusnės šventovės aukuro akmuo,kryžuočlų Iš
vogtas Ir pasiųstas Vatikanui, tai jo užrašuose greičiausiai Išsksd - 
tytume tą užmirštą mūsų brolių vanduol lų palikimą ir kitas 
paslaptis.

Galutinėje Išvadoje GENČIARIKIS priklauso tam negausiam as
menybių ratui, Į kurį įeina Aleksandras Didysis,Mindaugas, Vytautas 
Didysis, Ir kurie savo Išskirtiniu veiksmu Ir nusistatymu pakeitė is 
torljos raidą kaip Kolumbas ar Martynas Liuteris-.

Kas čia parašyta, nėra asmeniška nuomonė. Vanduollų žuglal 
atpasakoti E. GAUTIER knygoje "Genserlc rol des Vandales",kuris Ir
gi stengiasi juos rehab Rituoti.

4

4



KELIAS į ALKOHOLIZMĄ
(Ori e. N. Kęselis ir H. Vol tonas - Alkoholizmas Vilnius, 1972)

Kai gėrimas tampa būti
nybe, alkoholikas geria, kad 
pajustų alkoholio veikimo 
pasekmes. Dažnai jis geria 
Iki nusigėrimo, o tai neiš
vengiamai turi fizinių pa- 
sekmy^T atsiranda at - 
minties su tr Ik Im ų. Iš- 
slblalvęs alkoholikas prisi
pažįsta, kad visiškai neatsi
mena, kas jam atsitiko gėri
mo pabaigoje. Jis nežino, 
kaip grįžo namo, negali pri
siminti, ar tinkamai elgėsi. 
Tačiau Iš tikrųjų jis tada el- 

\gėsl tinkamai. Kitą dieną 
susirūpinęs vlsųplrma krei
piasi į Išgertuvių draugus, 
bandydamas aplinkiniu keliu 
sužinoti, kaip jis elgėsi aną 
dieną. Atminties netekimo 
negalima paaiškinti tuo, kad 
alkoholikas gėrimo metu bu
vo nesąmoningas, nes jis el
gėsi visiškai normaliai. Vė
liau negali atsiminti,kas į- 
vyko, nes jo atmintis neuž
fiksavo jokių įvykių. Visos 
pastangos ką nors prisimin
ti yra bergždžios, nes at
mintyje neužrašyta nieko, ką 
būtų dabar galima atkurti.

Pirmą kartą konstatavę 
amnezijos simptomus, kar
tais nesaikingai gerią paci
entai esti be galo sukrėsti, 
nes neatsimena tam tikro 
laikotarpio pergyvenimų ei
lės. Vienas jų rašė,kad bu
vo tiesiog pritrenktas, gavęs 
Išgertuvių bendro laišką, su
sijusį su pokalbiu telefonu. 
"Negailu prisiminti tokio 
pokalbio. Man nesmagu,kad 
galėjau jį užmiršti,man at
rodo jis neįtikėtinas. Gali
mas daiktas, kad minimą pa
sikalbėjimą telefonu mano 
bendras paprasčiausiai pats 
sugalvojo".

Tokias atminties spragas 
gali turėti nesaikingai ge
riantieji net tada, kai jie 
per daug neišgėrė. Vieni 
pacientai tiksliai atsimena, 
kada jos atsirado pirmą 
kartą, "tada Išgėriau per 
dieną tik keletą taurelių Ir 
vakare jau buvau girtas . 
Rytojaus rytą nubudęs ne
galėjau prisiminti,kas įvyko 
vienu ar kitu metu praėjusią 
dieną". Bevelk visi pacien
tai prisimena pirmąsias at
minties spragas net jeigu Ir 
negali pasakyti tikslios jų 
datos. Atminties praradimo 
momentai ypač kelia nerimą, 
nes pacientai baiminasi , jog 
tuo metu galėjo kam nors 
nesąmoningai padaryti rlm - 
tą žalą.

Taip atsitiko vienam jau
nam mašinistui, kuriam 

.„žmona pasakė, kad naktį jis 
grįžo namo vėlai labai piktas 
Ir susikruvinęs ranką, viršu
tinius Ir apatinius baltinius . 
Jis negalėjo prisiminti,kur 
buvo Ir ką darė. Vėliau pats 
nustatė, kad Išėjo iš fabriko 
su bendradarbe mergaite Ir 
turėjo su ja lytinius san
tykius. Jo manymu, tai ga
lėjo būti miške arba parke .

Tokiai atminties spragai 
apibrėžti dažnai vartojamas

pačių alkoholikų terminas 
"užtemimas". Beje, jis klai
dina, nes čia turima galvoje 
ne sąmonės netekimas, o į- 
vyklų neužflksavlmas atmin
tyje. Tą reiškinį sąlygoja 
fiziniai smegenų veiklos pa
kitimai. Jis alkoholikui daro 
sukrečiantį įspūdį, nes toliau 
nebegali nuo savęs slėpti, 
kad alkoholis jam kenkia. 
Daugel Is alkohol tkų, š lo je 
gėrimo stadijoje pastebėję 
tokius " užtemimus ", Ieško 
pagalbos. Panašius " užte
mimus " patiria bevelk visi 
alkoholikai. Gydytojui tai y- 
ra aiškus ženklas,kad nega
li būti jau kalbos apie grį
žimą į normalų kontroliuoja
mą gėrimą. Ydos pavergtas , 
alkoholikas neišvengiamai 
rieda žemyn. Kai atmin
ties spragos pasi
reiškia vis dažniau, 
kai susiduriama ne su spo - 
radiškals, bet su pasikarto
jančiais amnezijos simpto
mais, darosi aišku, kad al
koholikas įžengė į sekančią 
alkoholizmo stadiją.

Jei alkoholikas nesugeba 
Iš anksto nūs įstatyti, klek jis 
gers, Ir neįstengia laikytis 
priimto sprendimo, reiškia, 
kad jis neteko sugebėjimo 
kontroliuoti gėrimo. Vis 
dažniau atsitinka taip, kad 
jis geria daugiau, negu buvo 
numatęs. Išgeria alkoholio 
daugiau, negu buvo nusista
tęs. ■ Tas reiškinys vadina
mas gėrimo kontro - 
lės netekimu. Pacien
tas Išgėręs vieną taurelę, 
neišvengiamai geria kitas, 
nepaisant milžiniškos tokio 
gėrimo žalos. Pačiais blo
giausiais atvejais tas kon
trolės netekimas reiškia,kad 
kiek kartų alkoholikas pra
dės gerti, tiek gers Iki visiš
kos kontrolės praradimo.

■ ^> <& <$

Susiaurėja alkoholiko 
Interesų ratas. 
Gėrimas atima didžiąją 

laiko, minčių Ir energijos 
dalį. Užuot ėjus į kiną, vaka
ras praleidžiamas geriant. 
Alkoholikas palaipsniui ne
tenka bičiulių.Darbdavys ga
li pirmasis pastebėti, kad 
sumažėjo darbo našumas. 
/Daromos klaidos, sumažė
ja judesių vikrumas,atsiran
da nepunktualumas Ir trum
palaikės pravalkštoą/"Pagi
rių pirmadienius" laiko al
koholizmo atsiradimo sig
nalu. Jeigu net alkoholikas 
dirba, jis paprastai esti ne- 
pastabus, o tai , žinoma, ga
li turėti rimtų pasekmių.Pa
galiau neišvengiamai bus to
kia diena, kai alkoholikas a- 
teis į darbą neblaivus, nes 
jis jau pradėjo gerti 
dienos metu. "Paskuti
niuosius penkis karinės 
tarnybos mėnesius niekada 
nebuvau blaivus", -taip buvęs 
kareivis apibūdina savo 
būklę.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA'/O REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI.___________________________ _____________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)------------------ -------—- — I 

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose <7722 
Gecrqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Ijetur 
/iškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambina. 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.
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ar medžioti ?

Algirdas Gustaitis

Iš St. Catharines miesto Folk Arts Festivalio paraito, ulbino 
nuotraukoje S. Gudaičio automobilyje sėdi KLB St. Catharines 
apylinkė s pirm. J. fiarapnickas ir iškilioji lietuvaitė llamona 
Braunel. ,

J. VENSLOVA 
PRUTENAI
IR RYTI’ GALINDAI

J. Venclova, savo Istori
niais raštais, nagrinėdamas 
senąją lietuvių tautos praei
tį, neblogai pažįstamas pe
riodinės spaudos skaityto
jams. Jisai Ieško Istorine 
tiesa paremtų duomenų Ir 
įpynęs bėgamąjame tekste, 
paskelbia nesibijodamas 
dogmatiniai ar slauražlū- 
rlškal suvaržytųjų.

Vėliausias J. Venclovos 
veikalas pavadintas " Prutė
nal Ir Rytų Galindai ". Ats
paudas iš " Naujienų " 1974 
m. rugplūčlo 12-22 d. d. pa
skelbtos studijos. Le Idinėl is 
turi 40 psl. Skiria miški
ninkui Antanui Beleškal.

Įdomus leidinėlio mecena- 
nato įrašas :

" Kadangi J. Venclova 
šioje knygelėje " Prutėnal 
ir Rytų Galindai " bando ati
taisyti lietuvių tautos istori
jos skriaudas, padarytas K. 
Būgos su jo Ištikimais pase
kėjais, tai aš pasiryžau savo 
lėšomis paremti šio rašinio 
Išleidimą - brangiam prisi
minimui mano mylimo bro
lio Stasio, kuris jaunas išė
jo ginti Lietuvos laisvės Ir 
žuvo 1920 metais žiaurioje 
kovoje su mūsų klastingais 
priešais lenkais. J. Gocen- 
tas ".

Kad daugiau panašių auko
tojų būtų užsienio lietuvluo- 
se.

Autorius bando prūsus 
" perkrikštyti " prutėnais . 
Mes turime pakankamai var
go prūsus Iš naujo sugrąžin
ti į pilnateisių lietuvių eiles. 
Vėliau , kada Prūsija bus 
aiški Tr neginčijama Lietu
vos dalis, tada gal Ir galėtų 
būti keliamas klausimas : o 
gal juos pavadinti prutė
nais ?. Nors abejotina, kad 
Ir vėliau toksai vardas pri
gytų-

Ir pats J. Venclova savo 
veikalo pirmame puslapyje 
keletą kartų rašė prūsai,

Prūsija. Galima vadinti se
nieji prūsai , bet prutėnal 
skamba klek klaidinančiai. 
Žodį prutėnal galima varto
ti kaip pakaitalą prūsams, 
bet nesakyčiau,kad tiktų lei
dinio antraštei.

J. Venclova yra parinkęs 
gražių dokumentinių, Isto
rinių Išrašų, įrodančių prū
sų lietuviškumą, ar kad prū - 
s ai buvo lietuvių tautos da
lis. Pav. I. Taylor : " To
lima lietuvių provincija 
/ Prūsija /, kuri buvo vo - 
kiečių ordino užkariauta". O. 
Kolberg " Senieji prūsai bu
vo ne kas kita, kaip tikrieji 
lietuviai". K. Gečys : " rei
kia atsiminti, kad anais lai
kais Rytprūsiai buvo lietu
viškas kraštas, kuriame dar 
18 amž . lietuviai sudarė di
desnę gyventojų dalį ", G . 
Jurgėla : " So .^Prussian In 
centuries has been a Lithua
nian". M. Roemerls : " Prū
sų kiltis lietuvių tautos". T. 
Tallentus : " Prūsai yra ša
ka lietuvių tautos". R. Dl - 
on : " Šiai lietuvių šakai 
priklausė taip pat ir senieji 
prūsai " . J. Matusas : " Ir 
taip visas plačiojo Vyslos - 
Dauguvos gimines vadinome 
lietuviškomis."
" Prūsai turi vardą žmonių, 
kurie kalbėjo lietuvių kalbos 
dialektu ". Ir 1.1.

Pats J. Venclova prūsų 
priklausomumų lietuvių tau
tai taip išreiškia :

"... senprūslal niekuo
met nebuvo atskira tauta Ir 
neturėjo atskiros nuosavos 
kalbos, bet priklausė lietu
vių tautai Ir kalbėjo lietuvių 
kalba, o taip pat turėjo tuos 
pačius papročius Ir tikybą , 
kaip lietuviai ". /19psl./.

Veikalėlyje daug citatų, 
panaudotų teisinga prasme. 
Vietomis jų tiek daug, jog 
nesuspėta plačiau panagrinė
ti, palyginti. Gausybė me
džiagos, tarsi žinių aruo -

E/DRODž/ai
Ar žuvauti

das, paliktas kitų nagrlnėjl- nepažymėti . Galima įsigyti 
mul. O norėtųsi Ir autoriaus " Naujienose " arba pas au- 
platesnlų pasisakymų. Be torių : J. Venclova, 4447 S. 
abejo, tada darbas bus ke- Fairfield Ave, Chicago, Hl. 
lerlopal platesnis Ir gal tiek 60632, USA.
pat svaresnis. ===================

Galimas dalykas, auto- IR GERAI IR BLOGAI. . . 
rlus, kruopščiai berlnkda- (Atkelta iX 2 psl.) 
mas įvairiakalbę literatūrą, 3 dol., Ir užtektų. Jaunieji 
besiknisdamas po archyvus, dažniausia pradžiai gyvenimo 
šiuo kart tenorėjo paduoti turi lėšų Ir turi neblogus . 
gausybę medžiagos. Gal ka- darbus.
da nors grįž prie tų veikalų, Maža duoklė neapsunkintų 
jau sugrupuotų Ir visus ap- daugelio moterų su mažomis 
tars nepalyginamai plačiau, pajamomis Ir pensininkių, 
Vietomis tėra svetlmkalblš- kurios Irgi nori visur nueiti, 
kl Išrašai, be lietuviškų Pagaliau, pačios moterys 
vertimų. Kartais sunku žl- tegul pasIsprendžla,po klek 
notl, Iš kokio veikalo paimta joms geriausia prisidėti, 
citata.

J. Venclova gerokai pa
krato prof.. K. Būgą, be ki
to tardamas: " K. Būga sa - 
vo fantastiniais Išvedžioji
mais atskiras lietuvių kil
tis padarė atskiromis tau
tomis. Jis jas pradėjo skal
dyti nuo bendro kamieno jau 
prieš kelis šimtmečius 
prieš Kristų, ir net kai ku
rias / prūsus / padarė se- 
nesnlas už pačius lietuvius". 
/ 25 psl. /.

Kritika yra naudinga Ir ji 
neturi laiko ribos. Pati te
ma, kas seniau žinomi prū
sai ar lietuviai, gali sukelti 
platokų aiškinimų Ir moty
vų. Leidinėlyje tėra vienos 
jų dalies užuomina.

Baigdamas savo darbą J. 
Venclova skelbia panaudo- 
tos literatūros sąrašą, su
darantį 178 veikalus. Sąra
šas galėtų būti platesnis, 
įskaltytinal emigracinės lie
tuvių spaudos antraštes.

Ne kartą esu rašęs, kad 
prūsai skaitytini lietuvių tau
tos dalimi, kaip lietuvių tau
tos dalimi laikoma dzūkus, 
kuršius
Ir kitus. Nelaimingus sveti
mųjų įtakos tirštume, paski
ri lietuviai, deja, vadovau
jantieji Informacinei ar 
mokslinei veiklai, tatai sten
giasi išversti lietuvių tautai 
nepriimtina ar žalinga pras
me.

Leidinėlio kaina, tiražas

J. K-masToronto, Ont.

ATVIRAS LAIŠKAS ’ 
Nepriklausomos Lietuvos 

š.m. birželio 18 d. 24/2152 
nr. J.Š. vėl pabėrė pluoštą 
šmeižtų prieš VKLS-gos St. 
Catharines skyrių. Esą St. 
Ctahrlnes vilniečių v-ba 
neįsileidusi jokios kontrolės 
patikrinti ruoštų Joninių.

Prieš 13 metų-užtektlnal 
buvo Išlieta rašalo reikalau
jant vien tik Iš vilniečių a- 
pyskaltų. Įdomu, koks tiks
las vėl atnaujinti seną gies
melę ? Tai yra šlykštus me
las. Mūsų ruoštų Joninių a- 
pyskaltos patikrintos l-r pa
sirašytos nemažiau dviejų 
v-bos narių. Yra Ir revizijos 
komisijos aktai Ir ne tik 
skyriaus nariai, bet Ir kiti 
sąjungos nariai, kas įdomau
jasi, tą žino. J. Šarapnlckas 
nėra VKLS-gos narys Ir jam 
nėra reikalo svetimais rei
kalais rūpintis.

O jei pašaliečiai nori mū
sų sąskaitas tikrinti, tai tegu 
atidaro viešumai Ir savo by
las. Galime pakviesti spe-

žemaičlus, kapsus clallstus kontrolierius, kad 
Ir kanadiečius, Ir visus pa
tikrins. Tada tikrai pamaty
sim, kurios organizacijos 
daro Išeikvojimus. Jei su
tinkat- prašom ’. Mūsų bylos 
atviros ’.

Jonas Lelevlčlus, 
VKLS-gos St. Catharines sk .

V-bos pirmininkas

TEL. 525-8971.

ont^ 6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410. MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albane! Ct.. Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

, KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKI0 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI.- YRA GRAŽIU AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA Tgl 
siNių patarimu skyrių. 'Metinė prenumerata tik $7.00

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Chlcapoje Ir Kanado|e metami — $30.00, putei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei metu __ $14.00, vienam min. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., ‘

Chicago, IR. 60608
|~~Į Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------------------------
ADRESAS

5 psl.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja ja *j| ja
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 —.7 v.vak
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius "Talka** 
šeštadieniais užtaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 6,000,000

SLA KUOPOS GEGUŽINĖ
Hamiltono SLA 72 kuopos Įmlnlnkės 

tradicinė gegužinė įvyksta
liepos 27 d., kaip paprastai, 1 
A. Padolsklo sodyboje prie 
Paris miestelio. Šiam rei
kalui vieta labai graži Ir pa
togi. Tai jau patvirtino ne
kartą čia dalyvavę, o naujie
ji atvykėliai Irgi įsitikins 
tai patys. Graži žalia lygu
ma su daugybe medžių, me
delių pavėsiui, nemėgstan
tiems kaitrių saulės spin
dulių. Apstu piknikui stalų, 
maudymosi baseinas jauni
mui. Tai sudaro galimybę 
atvykti Ir su savo jaunais 
šeimos nariais. Bus nedide
lė meniškoji dalis, llnksmp- 
jl dalis prie akordeono. Iš
ryškės laimingieji piniginės

Vilniečių suvažiavimas
VILNIAUS KRAŠTO VAIKAI

Jeigu žydai, atkeliavę Iš 
Uru, pasirinko svetimame 
krašįte gyvenvietę Ir pasiva
dino Children of Izrael -tai 
Vilniaus kraštolletuvlal, tik
ri jo savininkai, atsidūrę čia, 
turi teisę vadintis Vilniaus 
krašto Valkai .

Kada kiti mūsų lietuviai 
nepasldallna, kas kam vado
vauti turėtų. Kada kiti lietu
viai kovoja vienas prieš kitą. 

‘Kada kiti lietuviai tik pasa- 
*koja niekus, tik erzina vie
nas kitą spaudos puslapiuos 
se, gatvėse, šventyklų kie
muose. Kada kiti lietuviai 
šmeižia vienas kitą.. Kada 
spauda barasi tarp savęs,o 
dar kiti kovoja prieš kitas 
kitą Ir glnčyjasl: "Kas valdys 
Lietuvą"/ tuo tarpu Lietuva 
dar nepasiekiama/,tai Vil
niaus Krašto Valkai to viso 
nežino. Jų širdyse okupantai 
lenkai krauju įrašė savo 
pėdsakus. Ašaromis Ir pra
kaltu nulaistyti keliai, takai 
Ir kalėjimai. Lietuvių aima
nose susikūrė vienybės Ir 
laisvės dainos. Jie vienas
kitam Broliai Ir Seserys . pilnas uogų Ir daržovių.
Tai pavyzdys mums, skylan- Petras Cesnulls perėjo 
tiems pagyrų puodams. sunkų, dėka lenkų okupantų,

Jeigu kas turi ką pasakyt kelią: nuo lenkiškosios unl— 
apie Vilniaus reikalus, tai formos, Iki karo lauko teis-

Vilniečiu būrelis iš praeitų metų suvažiavimo, čeznuliu sodyboje.

6 Psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 7H% 
Terminuotus depozitus 1 metu B',4%.
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

loterijos bilietų pirkėjai, o 
tokių bus net 16. Geros šel- 

pagam Ins skanių 
Ir šiltų užkandžių, o vyrai 
parūpins šalto alūčlo atsi
gaivinimui. Gegužinės pelno 
dalis skiriama Bražinskams 
Turkijoje.

Rengėjai viską darys, kad 
būtų visi patenkinti : didėli 
Ir maži. Bus laukiami visi : 
Iš arti Ir toli. Tad nors tru
putėlį atitrūkime nuo kasdie
nių rūpesčių, duokime švie
žio oro savo sielai Ir kūnui. 
Gegužinės pareigūnai mūsų 
pradės laukti jau 2 vai.po 
pietų. Už įvažiavimą reikės 
truputį primokėti. Tad Iki 
pasimatymo gegužinėje . 
Pradėkime ruoštis jau da
bar pasimatymui su senais 
pažįstamais bei draugais .Zp.

pirmas Ir paskutinis žodis 
turėtų būti Vilniaus Krašto 
Valkų žodis, kurie turi įstei
gę savo organizacijos sky
rius visame laisvajame pa
saulyje.

VU niaus Valkai kartą į 
metus surengia sąskrydį. 
Šiais 1975 m. birželio 28 d. 
toks sąskrydis įvyko p. p. P . 
Česnullų buveinėje. Tai ne 
buveinė, o galima sakyti 
"Gedimino PUls", apsupta 
kalnų kalnelių. Už tų kalne- 
llų-kalnų/kurle lyg Panerių 
kalnai/ teka Grand River. JI 
primena Vilnelę Paneriuose . 
Kaip Ir pats vaizdas, taip pa
tys šeimininkai, turi gerą 
skonį. Namas skoningai sut
varkytas Ir kur nepasuksi 
galvos, kur ne nukreipsi aklų- 
ar į baldus, ar jų sudėstymą, 
ar sienas, ar lentynas, ar 
meno dirbinius , nerasi nė 
mažiausio priekaišto. Prie 
to galima dar pridėti, kad Ir 
VUnlaus Krašto Valkų To
ronto skyriaus dovana-Dagio 
skulptūra, rado puikią vie
tą Česnullų Gedimino Pilyje . 
Gražiai prižiūrimas daržas,

Papietavęs Ir pradėjęs 
skaityti anglišką laikraštį, 
vienas pilietis susilaukia par 
stabos Iš greta sėdinčio kai
myno. Kaip čia dabar, esą 
lietuvis, atėjęs sekmadienio 
popietei į Lietuvių Namus, 
prasideda su tokia spauda. 
Jeigu jis taip domisi vieti
niais spausdintais , tegul 
skaito juos namuose, ar kur 
nors kitur, bet ne čia, lle- 
vlškumo tvirtovėje. Tame 
Ir esanti visa blogybė, kad 
mes kažko besivaikydami, 
nebežinome net už ko grieb
tis. Tuo tarpu savoji spauda 
reikalinga Ir didesnio dėme
sio Ir paramos.

Angliško laikraščio skai
tytojas .klausydamas pasta
bos Ir matydamas į jį at
kreiptą visų prie stalo sėdė
jusių pietautojų dėmesį, pa

Is N L spaudos baliaus Toronte V. Bubelio nuotraukoje iš kairės: 
Giliaras Urbonas, L. Jociene, U7. T)airys, O. Pranckūniene ir Dagilienė.

REGISTRUOKITĖS!
KAUNO JĖZUITU GIMNAZIJOS MOKINIU SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS RUGPIŪČIO MĖN. 3 0 - RUGSĖJO 1 DIENOMIS ČI
KAGOJE, JAUNIMO CENTRE.

^ISU KLASIŲ, VISU LAIDU MOKINIAI IR MOKY

TOJAI KVIEČIAMI REGISTRUOTIS PAS PETRAw KLEINO* 
TA, S.J. - 2345 West 56th Street, Chicago, III. 60636, USA. 
Tel. (312) RE-7 -8400. Registruojantis įmokama 5 dol.

mo, nuo karo lauko teismo - 
Iki civilinio teismo Ir iki ne
tikėtos laisvės. Jis paruošė 
Ir Išleido Kanadoje gerai pa
rašytą _ knygą NUŽMOGIN
TIEJI. ŠI knyga, kaip relikvija 
turėtų būti kiekvieno lietuvio 
ne kriygų lentynoje,bet prie 
lovos ant staliuko Ir pabai
gus skaityti, po keletos sa
vaičių, vd pradėta Iš naujo .

Kaip J. Cicėno " ''Vilnius 
tarp audrų", taip IrP.Čes- 
nullo Nužmogintieji turėtų 
būti Išversta į anglų kalbą. 
Tegu Ir kiti pasaulyje suži
no ką darė lenkai okupantai, 
kuriems nei tas kraštas,nei 
to krašto valkai nepriklausė, 
užėmę Vilniaus Kraštą.

Į minėtą sąskrydį skubėjo 
Vilniaus Krašto valkai, buvę 
lenkų okupantų kaliniai bei 
kankiniai. Iš Toronto, Delhi, 
Simcoe, St. Catharines, Well
and’o, Ottawos, Wlndsoro, 
Londono, Detroito Ir net Iš 
Chlcagos su pačiu Laisvo
sios Lietuvos redaktorium 
V. Šimkum. Jis atidarė Ir 
pirmininkavo sąskrydžiui . 
Daug buvo kalbėta, daug bu
vo nutarta, bet svarbiausias 
nutarimas,klek galint kovoti 
Ir stengtis Iš lenkiško erelio 
nagų Išlupti gabalą Lietuvos 
žemės-Suvalkus Ir Seinus su 
jų sritimis,kurie ne lenkams 
priklauso. / Nuo tan laisvi
nimo organai turėtų pradėti 
laisvinti Lietuvą. B.N./ . 
Juk lenkai, nors Ir "prole
tarai", nenustoja skriaudę 
lietuvius Suvalkų-Selnų sri
tyse. Jeigu lietuviškai kal
bama viešoje vietoje, tai 
tuojau pastebėsi atsuktus 
lenkiškus veidus kreivomis 

sijunta klek nepatogiai. Mė
gindamas atsakyti, jis aiški
na, kad tą laikraštį tik ką 
įsigijęs Iš vieno pažįstamo. 
Tdl esąs visai naujas perio
dinis leidinys, kurį leidžia 
GlHaras Urbonas. Jis susi
domėjęs tuo mėnraščiu dėl 
jo visai kitokio pobūdžio. 
Pažindamas leidėją Urboną 
kaip velkių žmogų Ir darbštų 
visuomenininką, jis tikisi, 
kad jo naujas užsiėmimas 
susilauks platesnio dėmesio.

Tuo tarpu į nepatogiai pa
sijutusio skaitytojo aiškini
mą , įsiterpia kitoje stalo 
pusėje sėdėjęs vyras. Pra
dėjęs kalbėti, jis sako, kad 
Urbono Išleistą birželio 
mėn. pirmąjį numerį , jis 
esąs jau perskaitęs. Taip , 
jis galįs patvirtinti, kad 
skaitydamas " Speak up ", 

šypsenomis Ir kaltinančiai 
jų akis. Juk tai "chamska 
mowa". Lietuviai prisimena 
vienoje Vilniaus šventyklo
je,kur lenkams anksčiau bū-_ 
davo pamaldos, o lietuviams 
vėliau. Vietoje šventas Die
ve, pabaigdavo žodžiais: 
"Lenkiškasis Dieve, apsau
gok tavo numylėtą Lenkija 
nuo pagonių lietuvių". Len
kai žinodavo, kad jiems bai
giant pamaldas, jau pro du
ris renkasi lietuviai,tai tam 
Ir giedodavo paskutinį punk
tą, ne Dievui,'bet kad įgeltų 
lietuvio širdį Ir kad stumtų jį 
nuo lietuviškos kalbos į len
kiškos vištos nagus- nutau
tinti.

Sąskrydžio dalyviai,kurių 
privažiavo galybės, rengėsi 
rinkimams, bet prašant Ir 
plojant, visi pasiliko savo 
vietose. Ypatinga' dr. Veiku
tis Iš Detroito norėjo atsisa
kyti "Gedimino sosto"-plr- 
mlnlnkavlmo Šiaurės Ame
rikos pirmininkavimo. Labai 
prašant, ir po kelis kartus 
plojant, negalėdamas nura
minti prašančiųjų, sutiko tas 
pareigas eiti toliau, su są
lyga, kad kas nors jam padė
tų.

Po posėdžio, po kalbų,po 
daugelio valio Ir Ilgiausių 
metų- vaišės. Kažin ar Lie-, 
tavos valdovai taip skaniai Ir 
įvairiai valgė,kaip Vilniaus 
Krašto Valkai savo sąskry
dyje. Norint aprašyti, nebūtų 
taip paprasta: tektų parašyti 
didelę kulinarijos knygą.

Sąskrydis baigtas lietuvių 
Tautos Himnu.

Bernardas Naujalis

MOKA:
8’/2% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo s-tas
8!/i% už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 10

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ; Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

jis buvo nustebintas Urbono dį su Karl Marx manifestu, 
užsimojimu ir drąsa. Juk kurį anas, prieš 120 metų, 
reikia tik pagalvoti,klek tam skelbdamas pasauliui komu- 
relkėjo 'ryžto Ir lėšų Išeiti į nlzmą, nurodė, kaip kella- 
vlešumą, į vietinę skaltan- mals taksais sunaikinti ka- 
člą visuomenę. Ir dar su to- pltalizmą.
klomls mintimis, kurios bū- " Speak-up", An indepen- 
tų skirtingos nuo įprasto- dent monthly. Single copy 
slos šabloniškos medios. 50 c.Prenumerata $ 5 - me- —s

Ten kaip įtaigojama, ta-tams. Adresas: Bo 272 , > 
me žurnalo Išvaizdas leidi-Sta. B, Toronto, Ont. M5T 
nyje į visus politinio Ir eko- n W2 . 
nomlnlo gyvenimo aspektus 
bus žiūrima Iš grynai rea-
llstlnės pusės. Ir kaip plr- tfSU LIETUVIU NAMAI 
mame numeryje teko paste- —i ■ ———

bėtl, buvo gan gerų stralps- Pereitą sekmadienį LN 
nlų, apimančių politiką, eko- popietę aplankė apie 20 as- 
nomlją Ir nūdienos negadas. menų Iš JAV: New York’o , 

Tarp kitko ten buvo būdln- Cleveland’o, Detroito, Chlca- 
gal paminėta į palaidą balą go’s Ir Rasine. Visi tollmle - 
Išvirtusi Kanados mokslo ji svečiai buvo girdėję apie 
sistema. Aprašytos nuslkal- Toronto Lietuvių Namus, tai 
tlmus skatinančios lengva- dabar norėjo juos pamatyti . 
tos nusikaltėliams. Pro LN pareigūnams teko per- 
plrštus į savo pareigas žiū- vesti svečius per patalpas Ir 
rlnčlus valstybės tarnauto- atsakinėti į klausimus. Dau- 
jus. Labai palengvintas nau- guma pripažino, kad Toronto 
iUJU > ypač spalvotų, eml- Lietuvių Namai jiems yra
grantų įsileidimas. Toji vie
ta ypač įdomi mums, prisi
minus anų metų kietąjį Ka
nados emigracijos pareigū
nų tikrinimą. Klek Ilgesnis,, 
Išsamus straipsnis apie har- 
monals nuodijamą maistą. 
Anksčiau nemažą susidomė
jimą sukėlęs, panašus tęsi
nys tUpo keliuose " Nepri
klausomos Lietuvos " nume- 
rluose.

Toliau gan daug vietos to
kiame leidinyje užima Ka
nados parlamento ' atstovų 
oficialūs pasikalbėjimai. Jie 
ne tik kad nieko ypatingo ne
pasako, bet eiliniam pilie - 
člul primygtinai parodo, 
kaip neįmanoma prasi
skverbti pro nustatytą, kar
tais vyriausybės net arogan
tišką politiką. Nužiūrint, kad 
reikšmingi slūlyinal, ar už
klausimai daromi opozicijos 
narių.

Savaimingai tik skaitėsi 
pirmame numeryje redakto
riaus John BUan atsistatydi
nimas dėl nesveikatos. Ten 
pat aiškinant, kad naujas re
daktorius būsiąs paskelb
tas sekančiame numeryje, 
kuris Išeis dvigubas liepai 
Ir rugplūčlul.

Įvairus atskirų atralpsnlų 
šriftas nesuteikia leidiniui 
didesnio patrauklumo. , O 
vienas finansinio redakto
riaus Al. 'Įlancock rašinys 
apie pajamų mokesčius tari 
tokį smulkų raidyną, kad Ir 
padidinamas stiklas nedaug 
tepadeda. Bet rašynys įdo
mus tuo, kad finansų redak
torius sumaniai išveda klek 
pajamų mokesčiai turi bend
ro su dabartine valdymo sis
tema. Jis telgižt, kad nuolat 
keliami taksai yra suplanuo
ti Ir tari tiesioginį ryšį su 
įsigalinčia socialine sant
varka. Autorius dėtallal nu
rodo, kaip buvusio Kanados 
finansų mtnlsterlo Benson, 
prieš keletą metų paskelbtas 
Baltas Popierius, kai kurio
se vietose atitiko žodis Į žo-

IMA:

9!/2% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

milijonų dolerių

malonl staigmena.Grožėjosi 
Karaliaus Mindaugo Mene Ir 
ypač Gedimino Pilies Mene 
trečiame aukšte;

Kalkurlems labai patiko ( 
svetalnėLokys Ir jie apgal - 
lestavo, kad taip toli nuo jos 
gyvena.

Virtuvei vis dar reikia 
darbininkės, sutinkančios 
dirbti sekmadieniais. Užln-
teresuotos tesikreipia Į LN 
raštinę arba skambina 533- 
9030.

Bingo lankytojų skaičius 
sumažėjo. Sumažėjo žaidėjų 
skaičius Irkltaoseblnguose. 
Tačiau pereitą savaitę su
traukė apie 772 asmenis.

Prieš LN ant Dorval Rd., 
virš požeminio traukinio bė
glų LN tari automobiliams 
pasistatyti vietą- stotį. Tą 
sklypą Iki šiolei pakaltomis 
prižiūrėjo keli pensininkai. 
Šiuo meta reikia dar vieno 
asmens to sklypo priežiūrai*^/ 
Darbas atlyginamas. Kreip
tis Į raštinę arba tel.: 533 - 
9030.

Daugelis lietuvių šeimų 
Išvažiavo Ir Išvažiuoja va - 
sarotl. PasUikuslems šeimų 
nariams gamintis maistą na
mie nelabai apsimoka. Gal Ir 
dėl to Lokyje valgančių skai
čius didėja. Pereitą savaitę 
buvo Išduota 30 pietų kas
dien.

LN nario Įnašus Įmokėjo: 
Korsakas V. Ir Artlčkonls A. - 
po $1OO, Valčellūnas J. $25 
Ir Vaitkutė Aušra $ 1O.

NAUJI SAVININKAI
"The Baltic E porting Co.

— siuntinių atstovybės įstai
gą perėmė S. F. Janavičiai. 
Jiems, kolkas, talkina Ir bu
vę savininkai A.S. Kalūzos.

A. Ir S. Kalūzos ilgus me
tus vesdami šią Įstaigą, pasi
naudojo Ir NL laikraščio pa- 
sltarnavtmu. Tad atslsklrda- 
ml su jais, nuoširdžiai dėko
jame jiems už bendradarbia
vimą. Tikime, kad Ir naujie
ji savininkai paseks jų pėdo
mis. NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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B. Vaičaitis
(PradSia 21 numeryje) ta kaip 5 Ibs. Meškeriotojų

ŠI žuvis turi daug vardų, 
bet daugumoje yra prigijęs 
walleye vardas. JI randama 
visoje Kanadoje nuo Alias
kos Ir Hudson Bay Ir šiau
riniuose Amerikos Ateituo
se. Gyvena upėse Ir ežeruo
se, bet mėgsta svarius, di
desnius Ir gilesnius vande
nis.

Gyvena apie 15 metų Ir 
užauga Iki 24 lbs. Walleye 
yra labai pageidaujama dėl 

, mėsos skonio Ir mažai turi 
kaulų. Daug jų Išgaudo ma
žų, bet pasitaiko dažnai su- 
meškerlot nuo 3-8 Ibs. Mė-

dažniaus lai pagaunama nuo 
1 -2 lbs. Walleye lengva ats
kirti nuo saugerlo, nes wal
leye pelėko Ir uodegos apa
tinis sparnelis baltas. Pa
gaunama Ir hafbrtdų, tai yra 
walleye Ir saugerlų mlšl-, 
nys. JI užauga didesnė negu 
saugerls.

Geltonas ešerys priklauso 
tai pačiai giminei, bet jie 
būna mažesni Ir gyvena dau
gumoje mažesniuose vande
nyse. Gerai kovoja ant leng
vesnės meškerės, gera mė
sa Ir meškeriotojų mėgiama 
žuvis. Walleye turi dideles 
pilkas akis Ir maistą susi
medžioja giliuose Ir tam
siuose prie dugne vandeny
se.Spalva Iš dalies priklau
so nuo vandens , kuriame 
gyvena,bendrai Imant tamsi 
nugara Ir baltas pilvas.

Winnipeg© ežere Ir Win
nipeg© upės žemupyje^ ypa
tingai rudeniop, pagaunama 
žalsvos blizgančios meta
linės spalvos walleyes. JI 
ypatingai graži, didelė žuvis, 
vadinama žaliukėmis.

s oje nėra daug riebalų, su- 
š ai džius galima Išlaikyti Il
gesnį laiką.

Tai giminei priklauso Ir 
saugerls. Meškeriotojai tas 
dvi rūšis kartais maišo. Di
desnių saugerlų nėra pagau-

Walleyes neršia pavasarį, 
ledams Išėjus negiliose vie
tose prie tekančio vandens, 
arba ežerų -pakraščiuose, 
kur vandens bangos plakasi 
Į akmenuotus pakraščius.

Patelė paleidžia Ikrus

prie judančio vandens ant 
smėlio , žvyruoto ar asme
nuoto dugno Ir ją atlydi vle - 
nas ar daugiau patinų. Jie 
ant Ikrų paleidžia pienius. 
Patelės po neršto grįžta į 
gilesnius vandenis,bet pati - 
nal palieka trumpą laiką 
nerštmo vietoje, nors ši žu - 
vis savo lizdų nesaugoja. f

ŠUtesnlųose vandenyse 
Amerikoje patinai neršia po 
dviejų o patelės po trijų 
metų, Šaltesnlame Kanados 
klimate suauga Ir neršia po
rą metų vėliau, bet Ilgiau 
gyvena.

Nežiūrint , kad žuvų pe
ryklose jų daug už veisiama, 
ji metai Iš metų mažėja.To
dėl sporto organizacijos tu
rėtų paspausti vyriausybes, 
kad uždraustų jų komercinį 
gaudymą tinklais. Spaudoje 
teko skaityti, kad Minnesota 
per metus Išperina 200 miL 
walleys Ir paleidžia savo van
denyse.

Jauna patelė padeda apie 
25000 kiaušinėlių, suaugu
si 1O Ibs.-patelė padeda 
100.000 kiaušinėlių. Ne
žiūrint, kad Ir labai velsll 
žuvis, jų daug Išgaudoma 
mažų, nes tiek komerciniai, 
tiek sporto meškeriotojai 
atakuoja šią skanią žuvį, 
kaip skaniausią gėlame van
denyje.

Walleye sėkmingam meš -

montreal
SVARBUS MONTREALIE- 

ČIAMS ŽMONĖS
Montreallo lietuviai dar 

nėra pamiršę chirurgo dr. 
Jono Šemogos, kuris Ilgus 
metus, o ypač nepilnai var
tojančius vietines kalbas, su
sirgus globojo. Po jo Išvyki
mo į Sudbury, tik ką baigęs 
medicinos Ir chirurgijos 
mokslus dr. Antanas S.Po- 
pleraltls, sakytume, užėmė 
jo vietą. ,

Dr. A. S. Popleraltls dabar 
jau eilė metų skaitomi mont- 
reallečlų lietuvių daktaru. 
Seni Ir jauni, susirgę ar 
sveikatos patikrinimui, krei
piasi į Montrealyje gimusį 
Antano Irlz.Popleralčlų sū
nų. Jo kabinetas , ligoniams 
priimti randasi pačiame 
miesto centre. Jis dirba Ir 
ligoninėse, o Reddy Memo - 
rial ligoninėje yra pagrindi
nis chirurgas. Todėl per šią 
ligoninę pereina daugiausia 
lietuvių dr.A.S. Popleralčlo

neršto metu plaukia į upe
lius Ir giliuose upeliuose pa
silieka vasaroti . Bendrai 
Imant, walleyes yra klajoklė 
žuvis. Jos maltlndamoslos 
keliauja būriais Iš vienos 
vietos į kitą. Žieduojant žu
vis yra pastebėta, kad per

V. BaČėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
MLR IX*

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS

b Medžioga suknelėms - Crimlenr, kostiumams ir Švarkams - Iii 
pusė kaino*..

i Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester’io — nuolaida iki 60%.
i Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujausiais piešiniais.
i Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
Moteriški paltai - Borgana (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
Vyriški megzti marškiniai (kanadiški) — pusė kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

Siuntinius siunčiame paprastu ir oro paltu. Priimamo užsakymus automobiliams, 
šaldytuvams, falavizijoms, pinigu Certificates ir kt. (Turime 22 motu patyrimo). 

Pr.tom. vl.iti ir ĮtaiUMI.* JĮ * PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd.
*7.0.C, Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844- 909 8.

ė riiiis

Dr. jt. 5. Popieraitis kalbasi su dr. J/ydu Gurecku, ii ai s metais baigusiu 
medicinos-studijas.
operuoti,arba jo priežiūroje.

Dr.A. S. Popleraltls yra 
vedęs Ir augina nemažą šei
mą. Kaip pavarde, taip Ir vP

dalyvautl liaudininkų s-gos 
konferencijoje,kuri vyko F . 
Ir M.Mackevičių sodyboje, 
e Eleonora Ir Bronius Povl-

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialiu nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI) V Suiinska, 389-0571 Ir J. Zovys 365- 3252.

kerlojlmul reikalinga susi
pažinti su povandenine geo
grafija. Pagrindiniai yra 
trys dalykai : sužinoti, ku
riuose vandenyse ji randasi.

mėnesį nukeliauja šimtą 
mylių.

Radusios daugiau maisto, 
pasilieka Ilgesniam laikui.

Antra svarbi problema,
Mažuose ežeruose jos neran- nuvažiavus į pasirinktą vle- 
dama, bet nedidelėse upėse, tą, Iš meškeriotojų ar vle-
kurlos įteka į didesnius van- tos gyventojų sužinoti, ku- 
denls , galima duburiuose rloje vietoje walleyes dau- 
pagautl didelių walleye, nes glausta laikosi. Bus daueiau.

su kitu nepraradęs lletuvlš -. 
kūmo. Atitinkamomis progo
mis atsilanko į lietuvių ren
giamus pobūvius, nes Ir kal
ba gerai lietuviškai. prp.
• sol. Gina Čapkausklenė 
ruošiasi vasariniam koncer
tui Kennebunck Porte 3 rug
pjūčio. Jai akomponuos Sau
lius Cibas, Iš Bostono.

lalčlal Iš Ontario, svečiavosi 
Montrealyje. Buvo atvykęs, 
Iš Worchester, Mass., Ge
diminas Račlukaltls.
• Mirė Magdalena Boblnle- 
nė sulaukusi arti 1OO m. am
žiaus, Iš Anglijos į šį kraštą 
atvykusi 1911 m. JI buvo mo
tina buv. šv. Kazimiero pa - 
rapljos klebono kun. J. Bobl-

Pernal ten pat įvykęs jos no«

Ron — Arūnas Moęlcus

UJOODWnD-fiUTOmOBIlE LTD.

*550 BOUL. NEWMAN BLVD., ■ 
LASALLE

363-7424

Plipnotiih

|(iik>si.i-:hI
Ijmtons ūoilęc

I

. vtNTt S4HVK.I

[CHRYSLER - CORDOBA _ PLYMOUTH - 
j DUSTER - FURY - GRON FURY

DIDELIS PASIRINKIMAS CHRYSLER 
GAMYBOS AUTOMOBILIŲ, NAUJU, IR 
VARTOTU. YPATINGAI PRIEINAMO
MIS KAINOMIS IR PO PARDAVIMO » 
GARANTUOTU APTARNAVIMU.

Kreiptis pas agentūros atstovo (Ron) 
Aruna Mockų.

NAUJI IR REMODELIUOTI 
KAILINIAI, KEPURĖS, 
STOLES IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos 
ort»ina:r,os - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912 

y

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir pt ieinamomi s kainom, s. T oi p pat

INTERNATIONAL dažų iipardavimas — tai. 366 6237/3896

1975.VII. 16

Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktoriu

140-2e AVENUE
366-0330 LASALLE,

6J96 Bonnanfyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodehuoju

cas moderniems namams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir iren-

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO R AT N E Re B. PL H. L. PH. 

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS•••-. 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

koncertas praėjo su dideliu • C. Jakubonis,P. Ir B.Pet- 
paslseklmu Ir susidomėjimu, rpnlų žentas, po operacijos 
• Girinis Leonas buvo Išvy- gydosi rūpestingos žmonos

7661 -A CENTRALS 495-90e Avė.
365-7146 366-1143

gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik
$ 1,75 už k»'. jardo).-

e Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus, 
o Pristatau i namus pavyzdžius.
• Padarau išniatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

LEFEBVRE & ROBERT
Jf AMfUBUMEMT - FUBNITUHt į—j |fo(

Sn PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ 

BALDŲ 

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
' aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887 
Į 7643 CEMTRALE 308-1283 (DECORATION) f

ŠERE‘į TEL. 365 61 1 1
iJKSĮi ROBERT RICHER BES 366 °°66

PIRKIMAS ĮVERTINIMAI
PARDAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS PASKOLOS

Visokeriopi kiti patarnavimai
Immeubles RICHER Realties Enrg. 768J<j?rE 3O1A.

ČOURTIER BROKER LASALLE. QUE.
H8P 1 L 7

7 psi.

i
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NL REIKALAI
NL METINĖS ATOSTOGOS 
prasideda liepos 21 d. - rug
pjūčio 3 d. Tad šitas nu
meris yra paskutinis prieš 
atostogas.

Administracijos reikalais 
galima kreiptis laikraščio 
adresu, o ypatingu relkalu-

tel. 365-0311.
Atkreipkite dėmesį į mūsų 

GEGUŽINę. Skelbimą rasi
te dabar, nes prieš gegužinę 
laikraštis neišeis.
• NL Rėmėjo mokesti /15 
dpi.ar daugiau /apsimokėjo: 
Ubavlčius A. -Lofidon, Ont.,

NL LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI KVIEČIA VISUS MONTREA." 
LIEČIUS IR OTTAWI£ČIUS IR.APYLINKIŲ LIETUVIUS SU 
PAŽĮSTAMAIS ATVYKTI Į

GEGUŽINĘ, 
KURI RUOŠIAMA PAS F. SKRUIBI, JO GRAŽIOJE 
VASARVIETĖJE, Pointe Fortune, prie Ottawos upės,
rugpiuČio 3 d., sekmadienį.

tUHtKFAMay

Po i nte
. P. Skrulbie_ QTTAXeJ*

Vietove pasiekiama va
žiuojant i Ottawa. Prava- —
žiavus Rtgaud išsukti į Poite Fo'rtun 
o prifjatiavus 17 kelią tučtuojau išsuk' 
ti i dešiną link Pointe Fortune. . «

Nuo Ottawos važiuojant į Montreal; - 
išsukti išsukti i virš paminėte^ 17 kelia* 
ir į kairę link Poite Fortune į už virs'’* 
vienos mylios gegužinę.

Veiks muzika ir kiti svečiams pasitarnavimai !

noriTHEfiL

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 me t a m s I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

BEAUL.IKU. QARNEAU, CRtTl
Coniaillars jundiques - Title Attorneys

NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 
Case* Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik Į manė 

kreipiesi, ių tarpe Ir lietuviams.

BB«7 VBRDUH. VBROUN 0709 CINTRALC. LA,ALLE
701-9411 900-0474

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojos 

— • —

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

GERA PROGA
Puikiai bengta ir net kilimu iškloto 
NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojama susirinkimams bei kito

kiems reikalams. 

Liūdna man, kai skaito mana 
neapmokėtą — laikraštis.

DR. V. GiRlClNlENĖ 
Dantų gydytoja

— e —

5330 L’AsiOfiPTioN Buvo. 
Montreal.

T«l. 265-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— e —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys
T ei. 932- 6662; namM 737-9681.

Dr.A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

GPHARMACIE

cinnon
ROBERT GENDRON LPUprop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAU. VAKARO

VIE^A GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.O. - Tel: 875• 6446, namu 678 - 3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l.
5 P/ace Vili. Mari. IBM Building 

Suit. 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,b.a, b.c.l.
168 Notre Dame Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

Iš vienos NL laikraščio gegužines. įs kairės: atvyksta o taviškiai poniai; 
šnekučiuojasi L. ęiri s-Norvaiša, ,4. ^lišausko.s, /. Paškevičius iŠ Otta
wos ir k t,;,-F. pkruibis (gegužinės aikštės savininkas)kalbasi su T.Žukaus 
kausicu,senj.,jr toliau i>. Ę.erevičienė, M.Kazlauskaitė bei kiti bendrakelei
viai vaišinosi prie stalo. i

Čepas S. -Stayner, Ont. ,Ma- 
tljošaltls H. -Š.S. Marle,
Pulkauninkas Vyt. -OakvUle

• Alg. Adamonls,med. stu
dentas Ir dr. J. Daugirdas a-

KVIETIMAS
” Tėvų žemė Lietuva
Mūsų širdy visada ”

/ m PLJK šūkis/
111 Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongresas artėja. Dar 
vasara, tačiau Kalėdų atos-

Lėktuvas Iš Montevideo į 
Sao Paulo $ 1OO arba auto
busas Iš Montevideo į Sao 
Paulo / 2 dienos / $ 50

Stovykla $ 36
Talentų vakaras $ 3
Nauji Metai $ 15

Pilipavičius Alf. - Florida, 
USA, Dr. E. J. Knystautas- 
Quebec, Katelė P. -Kingston, 
Ont., BudvUa Ad. Ir Vakse - 
Ils M. - Iš Montreallo.
NL aukojo:
Po 25 dol. - Šv. Kazimiero 
paprap. choras; Bačlūnas Br.
1O dol. - Česnavlčlus Vyt.
Po 5 dol. - Krauza M.; Zin
kevičius Br.
1 dol. - Borkowski K.

tostogauja Bostone. Ten ža-
da atostogauti Ir O. H. A- 
damonlal.
• E. Navlkėnlenė buvo su
sirgusi Ir gydėsi Cabrlnlli
goninėje. Dabar sveiksta 
namuose.
• Sušlnskas VIkt.,Montre
al to Mindaugo Šaulių Kuopos 
pirmininkas lankėsi su ki
tais montreallečlals Toronte 
kultūriniame šaulių suvažia
vime.

togos už slenksčio. Nuo Studljų dienos $ 36

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILI

Pontiac ★ Buick ★ Astre
S NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS 1

LEONAS GUREOCAS 
Salat Manager 

(Lietuvis atstovas)

GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manageriw

LEO GURĖKAS

GM

muu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

@ Royal Trust $$ynnm

Atstovas J. Skučas, 
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354*0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langelier, Montreal, P. Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMA TURTĄ. p’adĖS JUMS 

V. PĖTEJRAITIS
254-4566 / Namų — 72 1-06 14’

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-9 18 1, 737-0844.

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

Montreal, Que.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK ELIO N AS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

gruodžio mėn. 19 Iki sausio Iš viso $ 660 jeigu skrlslte 
mėn. 1O d. Argentinoje, lėktuvu Iš Montevideo į Sao 
Urugvajuje Ir Brazilijoje su- Paulo, arba $ 610 jeigu va- 
slrlnks lietuviškas jaunimas žluoslte autobusu iš Monte- 
iš visų pasaulio kraštų. video į Sao Paulo.

Montreallečlal tarp 18-30 Ekskursijoms bei savo Iš
metu amžiaus atsibuskite Ir laidoms siūloma pridėti 
pradėkite domėtis kas Jūs $ 200.
esate, ką Jūs galite atsiek- Registracija baigiasi rug- 

' tl Ir klek tokių kaip Jūs yra sėjo mėn. vidury. Tad "kuo 
visame pasaulyje. greičiau skambinkite Kristi-

Kongreso Išlaidos: nal Bendžlūtel - 766-^807
Kelionė lėktuvu Iš Čika- /po šešių/ ar Rasai Lukoše- 

gos Į Pietų Ameriką ir atgal vlčlūtel - 366-1210/ dienos 
$ 460 metu Iki 4 vai.p.p. arba va-

L aivas’ Iš Buenos Aires į kare nuo IO Iki II vai/.
Montevideo $ 1O * Skubėkite! I

CENTRE AUTO CLINIC
261 St John's Road 

POJNTE tlAlftEf,-SHOPPING CENTRE 

fe! 697-3333
WSTOMal^.mUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MŪSŲ 

PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune ups, brakes 
Motor * Transmission, ktc.

TKL.: 636-8417

73B LAKESHORE DRIVE
DORVAL

HORNET 1975
2 dury sedan 6 cilinderiy 
reguliariu įrengimu 
pogrindine kaina

AMC Fl

GREMLIN 1975 
6 clllnderių 232p.c. 
reguliariu Įrengimu 
pagrindinė kaina

MUSU FIRMA
nJosirdžiai

JUMS ,
PASITARNAUS .

t -

NESITIKĖTOS - ŠIŲ DIENŲ KAINOS

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 cilindari^ 
reguliariu [rengimu 
pagrindine kaina

PASIKALBĖKITE SU MANAGER - ABE BASERMAN

nesudėtinga , bet tvirto 
garantija

100% 12 mėn. arba 12,000
tnyllyffabrikinė ^arontiįa)

Inspekciniai 37 patikrinimai 
pagrindinių dol iy 
speciali apsaugo valiavime

st.fambcrt
AUTOMOBILE LIMITED

860 Tascheteau. Greenfield Park * 676-7901

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE.H4E 2A8,
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ___ ______ 6.0%
Taupomąsias s-tas _____ 8,0%
Term. ind. 1 m. ------------ J 8,0%-

Term. ind. — 2 m. 8,5%
Term. ind. — 3 uj. 9.0%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines  ___________ 1# J %
Nekiln. turto ______  10,25%
Čekių kredito ........................12.0%
Investacines nuo ........ ...........11.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius. ’
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo B 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo I iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

(

8

8
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