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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

HELSINKIO

Fordas ir Brežnevas Min. pirm E. P. Trudeau H elsinkio 
konferencijos metu.

Nemažą naudą iš konfe
rencijos turėjo Suomija, kai 
į Helsinkį susirinko didžiau
sias valdovų skaičius nuo 
Vienos Kongreso laikų 1814- 

Atrodo, kad/apie Helsin
kio konferenciją pasaulis 
daug kalbėjo jai artėjant, tai 
neabejotinai ji gali būti 
greitai primiršta. Pasaulis 
viskuo taip apsipratęs, kad
toks 35 valstybių atstovų su- 1815 metais. Jie buvo Išnuo- 
važlavlmas tolygus jiems mavę keleivinį laivą su 2650 
pasisvečiavimu . Juk šuva- lovų, nes buvo laukiama ne 
žlavuslos valstybės galvos 
nebuvo įsipareigojusios ko
kius nors karo veiksmus su
stabdyti, bet tik prisiminti, 
kad karas yra buvęs prieš 
30 metų. Jau prieš konfe
renciją buvo aišku, kad jokių 
naujų nutarimų pasirašyda
mi nedarys , o ypač sienų 
klausimu , paliks visą kaip 
buvo Iki dabar. Ar taip Ir 
įvyko, kolkas dar niekas ne
dėtai Izavo. Suprantama, kad 
pačioje konferencijoje vyra
vo draugiška nuotaika, ven
gė vieni kitiems nemalonių 
faktų priminti, bet reikėtų 
spėti, kad privačiuose pasi
kalbėjimuose galėjo atsitik
ti Ir priešingai. Jau vien Pa
baltijo klausimu , nejaugi 
Brežnevas būtų nepriminęs 
Fordui - kodėl Amerika to
leruoja Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės atstovus ? 
Arba priešingai - Fordas, 
kad jam pabaltiečiai drums
čia ramybę, ypač prieš šią 
konferenciją ? O juk juodu 
kalbėjosi , kaip skelbiama 
’’ ginklavimosi mažinimo 
klausimu ”.

Bendrai ši Helsinkio kon
ferencija buvo daugiau nau
dinga valstybių ekonominiu 
klausimu, nes vieni su ki
tais pasikalbėjimuose rišo 
šių dienų ekonomiškus rei
kalus. Juk kai JAV prezi
dentas *G. Fordas šia proga 
aplankė net keletą Europos 
valstybių ir visur kalbėjosi 
ekonominės įtampos sumažl-

tlk delegacijų narių, bet už
sienio Ir vietinių laikraščių 
korespondentų.

Suomijos prezidentas Kekkonen

ĮTAMPA PORTUGALIJOJE
Socialistų partijos genera

linis sekretorius nutarė nau
doti visas Informacijos prie
mones, kad laimėtų kovą už 
demokratinę laisvę. Jis pas
kelbė, kad jo partija pasiruo
šusi manifestacijoms Ir 
sustabdys darbą visame 
krašte, jeigu mažumų grupės 
Ir toliau manipuliuos infor
macijas , prievartaudami Ir 
užgauliodami žmonių inteli
gentiškumą.

Konfliktas dėl prievartos 
būdu konfiskuoto laikraščio 
Republlca ir Radio Renas- 
censa yra neišspręstas. Gi, 
tuo tarpu aršioji mažuma, 
Portugalijos komunistai, 
ruošiasi mobilizacijai, nes 
eina kalbos,kad mln.plrml - 
ninkas yrakomunistas ir no
rima jį nušalinti.

Tai buvo ankstyvesnė so
cialistų partijos vadovo Ma
rio Soares akcija. Jie net 
pasitraukė iš krašto vado
vaujančių vietų ir su jais 
kartu liaudies demokratų 
partija. Prezidentui Gomes 
nepavykus sudaryti krašto 
vyriausybę, buvo sušauktas 
Ginkluotų Jėgų Judėjimo 
250 narių susirinkimas, ku
ris vietoje Revoliucinės Ta
rybos 30 karininkų, pavedė 
pasitikėjimą 3 asmenims: 
prezidentui Francisko Costa 
Gomes, mlnisterlui pirmi
ninkui Vasco Consalnes ir 
saugumo viršininkui gen. 
Otelo Saralva de Corvalho. 
Po paskelbimo šios val
džios sudėties prasidėjo dar 
didesnė įtampa nepasitenkin
tųjų, kurie jausdami komu
nistų partijos veržimąsi į 
valdymą, degino jų būstines 
net keliose Portugalijos 
miestuose.

Gen. Otelo Carvalho buvo 
išvykęs į Kubą pas Castro 
ir ten paviešėjęs apie saval-
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Prof. Stepono Kairio Paminklui 
Statyti Komitetas

Inžinierius, politikas, 
publicistas,profesorius Ste
ponas KAIRYS lietuvių tauti
nio atgimimo metais buvo 
vienas pirmųjų tautos budin
tojų ir skatintojų atsikratyti 
svetimo rusų jungo. Jis bu
vo 19O5-jų metų Didžiojo 
Vilniaus Seimo atstovas,1918 
metų veiklos Lietuvos Tary
bos narys, Vasario 16-os 
Nepriklausomybės Akto sig
nataras, aktyvus Lietuvos 
valstybės kūrėjas.

Antrojo Pasaulinio karo 
metu jis buvo vienas Iš dld- 
žlųjųkovotojų prieš bolševi
kų Ir vokiečių okupacijas. 
Visą savo gyvenimą pašventė 

tę laiko, grįžo labai karin
gai nusiteikęs. Komunistų 
partijos narių sutiktas ae
rodrome pareiškė, kad re
voliucija turi eiti toliau. Re
voliucija reakcijai negalinti 
daryti nuolaidų. Esą pakan
kamai krašte vietos koncen
tracijos stovykloms ir pir
miausiai galėsiąs panaudoti 
Bulių Rungtynių Arenas.

Šis jo grasinimas buvo su
prastas kaip įspėjimas so
cialistų vadui Mario Soares, 
kad jis perspėtų savo pase - 
kėjus. Pastarieji reikalauja 
vyraiusybę gražinti jiems , 
nes jie per paskutiniuosius 
krašto rinkimus daugiausia 
balsų buvo gavę.
FERMORMUOTAS MINISTERIŲ 
KABINETAS

Praėjusią savaitę Ouebeco 
provincijos premjeras Ro-| 
bert Bourassa paskelbė šios 
sudėties m inisterių kabine
tą : Premier, Robert Bou
rassa , Vice premier and 
minister of justice, Gerard

SIMAS KUDIRKA MONTREAL") A.V. OKTETO TARPE. Ii kairės: A. Urbonas, P. Žukauskas, 
A. Rusinas, muz. M. Rock (dirigentė), S. Kudirka, sol. G. Čapkauskienė, klebonas kun. JĮ.Kubi - 

—^lius, V. Murauskas, V. KaČergius; priekyje; R. Bulota, A. JtLebly s f solistas ir vedėjas) ir H.
' eltorius. Nuotrauka Danos Blaudziunaites. ;
nacionalinė i • .M .Mažvydo J
\bibliotm Z

mūsų tautos Ir Lietuvos 
valstybės reikalams.

Nesenai minėjome jo 
mirties dešimties metų su
kaktį. Gilesniam atminimui 
ir šio didžiojo tautos vyro 
atminties įamžinimui, visuo
menės Iniciatyva sudarytas 
prof. Stepono Kairio pamink
lui statyti Komitetas. Užsi
brėžta, visuomenės pastan
gomis .pastatyti jam pamink
lą Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse, Chlcagoje.

VYKDOMASIS KOMITETAS: 
pirm. - dr. Jonas Valaitis, 
5204 Ellington, Western 
Springs, Hl., 60558; sekr. - 
Inž. G.J.Lazauskas, Iždinin
kas - Inž. Jonas Krutulis,

D. Levesque , Minister of 
education, Jerome Chquette* 
Industry and commerce, Guy 
Saint-Pierre,Finance, Ray
mond Garneau, Intergovern
mental affairs , Francois 
Cloutier , Supply and public 
works , William Tetley, 
Lands and forest, Normand 
Toutln, Agriculture, Kevin 
Drummond, Cultural affairs, 
Jean - Paul L Alller, Labor 
Gerald Harvey, Natural re- 
sourses , Jean Cournoyer, 
Immigration, Jean Blenve- 
nue, Tourism,fish and game, 
Claude Simard,Public workq 
minister without portfolio 
responsible for financesand 
for Intergovernmental af
fairs, Ocwald Parent, Muni
cipal affairs and environ
ment, Victor C.Goldbloom, 
Transport , Raymont MaQ- 
lou x , Social affairs, Claude 
Forget , Compiunicatlons, 
Denis Hardy, Revenue, Ro
bert Ouenneville, Consumer 
affairs , co-operatives and 

■Janina Vlenužlenė,

7225So.RlchmondAve., Chi
cago, Ill., 60629.
Vlce-plrmlnlnkal:lnž Ji. Bur
ba, Inž. A. Didžiulis, J.Pet- 
nlūnas, prof. Jonas Puzinas 
Ir žurn. A.Pužauskas.
LĖŠŲ TELKIMUI:
pirm. - Juozas Skorubskas, 
sekr 
vlcep.- Valdas Adamkus , 
Pranas Andrijauskas, dr.Ge
diminas Balukas,Stasys Ba
ras, Algirdas Didžiulis, 
Faustina Mackevičienė, Al
dona Markellenė, Mykolas 
Pranevičius, Irena Rlmavl- 
členė.

Šiuo metu sudaromas Ir 
Garbės Komitetas. Aukos 
siunčiamos Iždininko Jono 
Krutulio adresu.

Visuomenė kviečiama 
prie paminklo statymo pri
sidėti.

SALFASS Garbės Teismo
Pranešimas Centro Val

dybos Rinkimų reikalu.
ŠALFASS - gos Garbės 

Teismas , / pageidaujant 
Centro Valdybai, jų kaden
cijai dar nepasibaigus / va
dovaudamasis Sąjungos sta
tutu bei rinkiminiais nuos
tatais, skelbia ŠALFASS-gos 
Centro Valdybos rinkimus.

Kandidatais į Centro Val
dybą gali būti kiekvienas 
ŠALFASS- gos narys, ne nu
sižengęs sportinės draus
mės nuostatams, registruo
tas sąjungoje kaip sporto 
darbuotojas, kūno kultūros 
mokytojas, aktyvus sporti
ninkas ar narys, rėmėjas ir 
nejaunesnls kaip 21 metų.

Kandidatus nominuoti gali:
1. ŠALFASS-je registruo

ti sporto klubai.
2. Sporto apygardos.
3. Neorganizuotos teisėtų 

rinkėjų grupės, surinkusios 
nemažiau kaip 1O teisėtų 
rinkėjų parašų savo siūlo
mam kandidatui ar kandida
tų grupei paremti.

4. Patys kandidatai ar 
kandidatų grupės asmeniš
kai surinkę nemažiau kaip 
1O teisėtų rinkėjų parašų sa
vo dandldatūrai paremti.

5. Nominuojamų kandlda-

Kiekvienas kandidatas tu
ri duoti raštišką sutikimą 
būti nominuojamu.

Visi nomlnavlmo kandi-* 
datų sąrašai prisiunčiami 
nė vėliau kaip 1975 m.rug- 
plūčlo mėn. 15 d., ŠALFAS 
S-gos Garbės Teismui, c/o 
Pranas Berniokas, 32 Rl- 
vercrest Rd., Toronto, Ont. 
M6S 4H3 / tel. 763-4429/.

Tolimesnė balsavimo pro
cedūra bus pranešta gavus 
kandidatų sąrašus.

Pranas Berneckas 
ŠALFASS-gos Garbės 
Teismo Pirmininkas 

Sigitas Krašauskas 
ŠALFASS-gos Garbės 
Teismo Sekretorius

Tiksli Informacija
Mokytojų Ir jaunimo stu

dijų savaitės metu Dainavo
je rugplūčlo 10-17 d. d. bus 
gera proga mokytojams pa
sidalinti mokyklos praktinio 
darbo patyrimais, Išgirsti 
referatų Ir pranešimų apie 
aktualiuosius mokyklos klau
simus, o jaunimui - sustip
rinti savo ” lituanistiką ” Ir 
patobulinti lietuvių kalbos 
žinias. Tautinių šokių kur
sas esamiems Ir būsimiems 
t. š. instruktoriams, kank
lių muzikos kursas, daina
vimas, simpoziumai, vaka
rinės programos paįvairins 
studijų savaitės dienas.

Maži pakeitimai anksčiau 
paskelbtoje programoje : 
mkt. A. Balalšaltlenė turės 
pašnekesį apie literatūrą tik 
su jaunimo grupe. Mkt. V. 
Augaitytė jaunimo grupėje 
dėstys literatūrą , o moky
tojų grupėje laikys pašneke
sį tema ” Ar galima litua
nistinėje mokykloje naudoti 
anglų kalbą ?".Simpoziumas 
apie lietuvių kalbos vartoji
mą jaunuomenės tarpusavio 
bendravime siūloma praves
ti visiems stud.savaitės da
lyviams.

Primename, kad lietuvių 
kalbos kursas šioje stud, sa
vaitėje jaunimui bus privalo
mas, o į tautinių šoklų kur
sus bus priimami tik nuo 18 
metų amžiaus jaunuoliai - 
jaunuolės, kurie bus pasiry
žę būti tautinių šoklų Inst
ruktoriais mokyklose ar or
ganizacijose.

Stovyklos mokesčiai : pir
mam suaugusiam nariui 60 
dol., kitiems suaugusiems 
tos šeimos nariams 30 dol., 
studentams Ir aukštesniųjų 
mokyklų moksleiviams 30 
dol., valkams Iki 12 metų 15 
dol. Atvykstant į stovyklą, 
atsivežti savo miegmaišius 
arba reikalingas patalines 
/ paklodes , pagalvėms už
valkalus Ir antklodes bei ki
tus asmeninio naudojimo 
daiktus /.Kambarių paskirs
tymas įvyks "Baltųjų Rūmų" 
salėje rugp. 1O d. nuo 12 v. 
p.p. Programa prasidės pa
maldomis Ir atidarymo po
sėdžiu apie 5 v. p. p.

Registracija Iki rugp. 6 d. 
adresu : Pr.Karalius, 1247o 
Snow Rd. S. Newbury, P.O. 
Burton , Ohio 44o21, Tel: 
216-836 4259.
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Jietiuxi
Už Lietuvos išlaisvinimą' 1)2 ištikimybę Kanadai! 
Pour I a liberation de la Lltuanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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KOORDINACIJOS 
STOKA

PANORAMA Šiek ‘tiek 'aptarę VLIKą, jo rijai, o Maskvai aiškiai duota 
paskirtį ir.jo uždavinius, truni- suprasti, kati de.tcntė yra dviejų 
paii pažvelgsime į'VLIKo atlie- krypčių gatvė”.
kantus Lietuvos laisvinimo dar- Neaiškumai, kuriuos mini 
bus surištus su šio' meto tarp-citata, yra tai visa eilė faktų ir 
tautinėmis problemomis. šioivisai nepalikimų sovietinių tei- 
ineto aktualija yra imperia- gimų *>• miglotų pažadų. Tas iš- 
lislino komunizmo naujas kilmingas dokumentas, kuris 
siautulys Azijoje, Afrikoj! turėsiąs būti pasirašytas Helsin- 
ir dalinai Vakarų Europoje kyje vyriausybių galvų, esąs 
prie Viduržemio jūros, čia grę- taip skylėtas, kaip Šveicarijos 
siant plačiau komunizmui įsi-su,ls- Jei toks dokumentas bū- 
galėti, jo-diversinėms jėgoms s'ąs pasirašytas, jis labai nu- 
atsverli, pamažu ryškėja besi^vertinsiąs vakariečius sigrtata- 
stiprinantis naujas valstybių™8, pastebėjo 1 he New York 
trikampis — šiaurės Amerika, l imes.

Nenustebino mus žūrna- geba tiktai parlamentų bei 
llsto Bill Andersono Iškelti kitų valdžios įstaigų duris 
viešumon Valstybės Depar- varstyti, bet tokio komiteto, 
tamento suktos politikos pla- kuris sujungtų Ir vadovautų 
nal Baltijos valstybių atžvll- visiems imigrantams, kUu- 
glu, nes prieš keletą mėne- stems Iš komunistų paverg
siu mūsų vietiniame laik- tų kraštų.
•rašryje buvo atspausdintas, Mes džiaugtam ės, kad pas- 
berods , kolumnlsto Paul taruoju metu buvo pasiųsta 
Scott straipsnis , kuriame keletas tūkstančių laiškų 
rašė, kad Valstybės Depar- bei telegramų valdžios ats- 
tamentas ruošiasi prlpažln- tovams į Washingtoną. Bet 
tl Baltijos valstybių Irikor- jei mes būtume susijungę Ir 
poravlmą į Sovietų Sąjungą veiktume drauge su kitų pa
ir kad VD žinąs, jog dėl to vergtų tautų organlzacljo- 
Baltljos kraštų Imigrantai mis , tada telegramų bei 
sukeistą nemažą triukšmą, laiškų skaičius būtų paslųs- 
Tačlau Valstybės Departa- tas daug didesnis. Be to, at- 
mentas nekreipsiąs į tai jo - slradus progai pademons- 
klo dėmesio todėl , kad truotl, toks komitetas galėtų 
šiame krašte pabaltiečlų išvesti į gatves bei suburti 
esą nedaug ir dėl to VD tl- prie valdžios įstaigų šimtus 
kįs, kad šis triukšmas pra- tūkstančius demonstrantų Ir 
eis Ir po to visa tai bus pa- tada tokios milžiniškos nu
miršta. Nesuprantama, ko- nlos šauksmą, reikalaujantį 
dėl tada niekas Iš mūsų šios pavergtiems kraštams lais- 
mums nemalonios žinios ne- vės, išgirstų visas pasaulis, 
pastebėjo Ir į tai nereaga- O vien tik mūsų balsas yra 
vo ? silpnas Ir todėl mažai kas

Šiandien nebūtų mūsų m a- kreipia į jį dėmesio.
žal, anot Valstybės Depar- Kadangi mūsų veiksniai 
tamento, jei mūsų veiksniai nepajėgė pilnai Išvystyti ko- 
būtų sugebėję sudaryti visų vos už pavergtų tautų Išlals- 
komunlstų pavergtų tautų ko- vlnimą ir nesugebėjo tai ko
mitetą, kuris būtų sujungęs vai sutelkti tos vadinamos 
virš 20 milijonų šio krašto tyliosios visuomenės arba, 
gyventojų,kilusių iš paverg- kitaip sakant, plačiųjų ma
tų kraštų. Tai sudarytų gan šių , todėl jų daugelį metų 
didelę jėgą Ir tada tokio ko- vestos laisvinimo kovos rė- 
mlteto balsas Valsytbės De- zultatai yra gan liūdni Ir 
partamente bei kitose vai- ateityje gali būti dar liūd- 
džios įstaigose būtų daug nesnl , nes kaip matome, 
svaresnis, negu vien tik mū- šiuo metu tarptautinė poli
sų veiksnių. tlka pavergtiems kraštams

Matyt, kad kituose kraš- nėra palanki. O kai ji buvo 
tuose, pvz. Belgijoje, Bra- mums palanki, kai šio kraš- 
zUljoje ir kitur pavergtų to vyriausybė pritarė mūsų 
tautų imigrantai turi dau- siekiams Ir kai laisvosios 
glau organizacinių gabumų Vakarų valstybės turėjo bal- 
ir politinės išminties , negu sų persvarą Jungtinėse T au- 
šlų kraštų imigrantai, nes tose, tada mūsų veiksniai 
jie jau yra sudarę visų pa- buvo užsiėmę su beprasmė- 
vergtų tautų bendrus komi- mis tarpusavio rietenomis, 
tetųs ir drauge kovoja prieš todėl šios ir kitos puikios 
Kremliaus imperializmą. progos buvo praleistos ir

Buvo spaudoje užuominų, neišnaudotos išlaisvinimo 
būtent, kad mūsų veiksniai koyai.
negali susijungti ir suderin- Mes greitai pamatome ki
ti savo veiklos su kitų pa- tų daromas klaidas, bet sa- 
vergtų tautų veiksniais, pvz. vo klaidų, kažkodėl, neno- 
su ukrainiečių, lenkų ir kl- rime matyti ir vengiame 
tais, nes tų kraštų tarptau- apie jas kalbėti...
tints statutas esąs kitoks, Rokas Petkevlčlus
negu mūsų krašto.

Bet kodėl gi Brazilijoje ir 
kitose valstybėse susijungė 
pavergtų tautų Imigrantai Ir 
kovoja prieš bendrą priešą. 
Vien tik savo krašto statutu 
nereikėtų perdaug pasitikė
ti, nes jis, kaip žinome, jau 
yra gerokai pažeistas ir ne
trukus gali būti toks, koks 
šiandien yra Ukrainos. Iš 
šių laikų klastingos tarptau
tinės politikos visko galima 
tikėtis.

Tiesa, kadaise čia egzis
tavo Pavergtų Tautų komite
tas, berods, Ir dabar jis te
bėra, bet apie jo veiklą nie
ko nebesigirdi. Mums reikia 
komiteto ne tokio, kuris su-

2 psi.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

KELIAIS RŪPIMAIS 
KLAUSIMAIS

Dar nelaimėta. Nors kon- 
gresmanai, senatorial, BU 
Anderson mums skelbia,kad 
Valstybės Departamentas 
paskelbęs, jog Saugumo 
Konferencijoje Pabaltijo 
valstybės nebus pripažintos 
Sovietams, tačiau tikrovė ir 
mūsų siekimai yra gilesni. 
Mes norime atstatymo sienų 
kurios buvo prieš n pasauli

MUZIEJUS SUSIDOMĖJO “VAIVORYKŠTĖS* DARBAIS

^Vaivorykštės” tautodailės parodoje Ottawoje, Montrealio 
skautes įteikia dovaną — kąnklią modeli in 2. J.V. Daniui , vadovavusiam parodos suruošime. Nudtrauka o. Ceponkaus

" Vaivorykštės " tautodai
lės parodos atidaryme da
lyvavo Dr. Carmen Roy, Ka
nados Tautinių Kultūrų Stu
dijų Centro viršininkas Ir 
Mrs. C. H ewits on, Tautinio 
Meno Švietimo koordinato
rius su savo asistente Mrs. 
L. Kee. Visos Iš Kanados 
Valstybinio Žmogaus Mu
ziejaus. Pastarosios dvi po
nios parodą aplankė keletą 
kartų ir muziejui užsakė 8 
lietuviškas lėles, 12 įvairių 
raštų juostas, 12 velykinių 
"verbų", 12 šiaudinių kalė
dinių dekoracijų, 6 kanklytes, 
4 kraitines dėžutes, 2 mažus 
sieninius kilimus su seno
viškais raštais ir 2 mažus 
kilimus, austus gobeleno 
technika, bet su. lietuviškais 
raštais.

Muziejus tarp kitko nori 
sudaryti mažus lietuviškos 
tautodailės rinkinėlius su 
skaidrėmis ir paaiškinimais. 
Šitokie rinkinėliai būtų siun
tinėjami į mokyklas.

Aštuonios tautiškos lėlės 
jau įteiktos. Muziejus papra
šė parūpinti trumpus ang
liškus tautinių rūbų aprašy
mus. Tautinės lėlės yra Da
nutės Staškevlčienės kūryba.

Dns.
• Birželio 24 d. " The Citi
zen Ottawa " laidoje pasiro
dė netrumpas ir palankus 
" Vaivorykštės " parodos 
Ottawoje Valstybinio Archy
vo Rūmuose aprašymas. Pa
žymėta šio projekto proga 
/ 25 m. Montrealio skaučių 
veiklos paminėti/, jam su-- 
telkta lietuvių Ir Kanados 
valdžios parama. Ypač iš
kelti Aldonos Veselklenės ir 
Genės Montvilienės darbai. 
Straipsnio autorė, atrodo, 
nelabai suprato,kad antsiuvų 
projektai / didžiųjų / padary- 
ryti dail. A. Tamošaičio, o 
ne grupės kaip pažyrn i, spe
cialiai '"primityviame sti
liuje atlikti grupės mokinių. 
Keliolika ir mažesnių gobe
lenų projektai, laikantis lie
tuvių liaudies dailės, buvo 
nupiešti dad. A. Tamošai

nį karą, jungiant VU niaus 
kraštą ir Suvalkų trikampį. 
Jaltos konferecija1 juk atida
vė laikinai Sovietams, ką 
dabar užėmę valdo ir jie no
ri pagal Jaltos sutartį Rytų 
Europos tautas paglemžti 
amžinai. Tai būtų vakariečių 
laisvų tautų Išdavimas. Rei
kia pakeisti telegramų turi
nius Ir laiškų siuntimą, rei
kalaujant, kad visos laisvos 
Europos tautos susirinktų 

čio. Straipsnio autorei krito 
į akis Ir originalus lietuvių 
liaudies palikimas - verbos.

JUOZO AUDĖNO, Vlilco vice
pirmininko, Valstiečių Liaudi
ninkų suvažiavime Chicagoįe 
pasakytosios kalbos tezes:

VLIKas, kaip politinė visos 
tautos atstovybė, kilo iš pačios 
tautos išėjusios okupantui •pa
sipriešinimo revoliucinės idė
jos: kovos keliu .pasiekti Lietu
vos laisvės tr valtybinės ne
priklausomybės.

Šios idėjos vedamas, per 32 
metus nepertraukiamoje ko
voje užsigrūdinęs VLIKas, vyk 
dydamas tautos įpareigojimus 
ir siekimus, iš vienos kartos 
pereidamas kitas kartas, ne
nustos veikęs, kol pavergtos 
Ifetuvių1 tautos rezistenciniai 
siekimai Bus įgyvendinti.'’ 
VLIKo veikla pilnai atitinka 
pavergtos, tautos siekimus, ką 
liudija prieš eilę metų iš Lietu
vos pogrindžio atėjęs šauks
mas: (a) Tikėkite jūs, kaip 
tikime mes, kad atstatysime 
savo valstybinę nepriklauso
mybę; (b)kovokite jūs, kaip 
kovojame mes, to švento tiks
lo siekdami; (c) ruoškite nau
jąsias kartas tautos kovoms tęs
ti iki galutinės pergalės.

VLIKas sukurtas politiniai 
organizūotds visuomenės pa
grindu, yra institucija, įparei
gota ir valstybines funkcijas 
atlikti atėjus laikui ir reika
lui, sudaryti Lietuvos vyriau
sybę.

Nors VLIKą sudarančioms 
organizacijoms, tarp jų ir 
mums liaudininkams, dalyva
vusiems VLIKo steigime ir daly
vaujantiems jo veikloje, mano 
anksčiau apie VLIKą išdėstyti 
teigimai yra gerai žinomi, bet 
karts nuo karto iškelti juos į 
viešumą yra būtinas reikalas. 
Visi tie dalykai .reikia pakar
totinai aptarti, viešai paryš
kinti, VLIKo idėjos ir uždavi
niai ir juos ižinantiems turi 
būti atnaujinti, o ką bekalbėti 
apie naująsias kartas, kurios 
ąpie tai nedaug težino ir su
pranta: joms reikia viską išaiš
kinti, jas paruošti, kad stotų į 
kovotojų eiles pavergtos tau
tos idealų įgyvendinimui.

Ženevoje, susirinktų Ir pa
vergtos o neleistų kalbėti 
Sovietams už jas, nes jų žo
dis neteisėtas pagal Jaltos 
sutartį. Stalinas primelavo 
Amerikos prezidentui Roos- 
veltul, o prez. Roosvelto 
atstovas apgaulingai pasira
šė, kad po karo Sovietai ap
leis užimtus kraštus. Jau 
praėjo 30 metų, o padėtis 
ta pati. Sovietai be ginkluo
to susirėmimo neatsitrauks, 

atsparioji Europa ir Japonija. 
Kad ir nelabai patinka, bet 
trikampį stiprinantis faktorius 
yra didžioji Kinija, savo inte
resų — ne ideologijos — vedi
na.

Artimiausias ir dabartiniu 
metu Lietuvos reikalus aktua
liausiai liečiąs klausimas yra 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo problemas svars
tanti konferencija, daugiau 
kaip dvejus metus posėdžia
vusi Ženevoje.

Tai Sovietų Sąjungos per
šama ir labai atkakliai stu
miama speciali idėja, kad tris
dešimt penkių valstybių suta
rimu būtų tarptautiniai pri
pažintos dabartinės sienos, t. 
y. Sovietų Sąjungos per karą 
imperialistinės agresijos lai
mėjimai Europoje.

Laisvoji Europa, Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Kanada 
šią rusų mestąją “pirštinę” pa
kėlė, ir dėl jos tebeina atkakli 
kova. Deja, jau labai ryškė
ja sovietinė pergalė. Apie tai 
mes t patiriame iš pasaulinės 
spaudos, kurios atstovai, kad 
ir pro kietai uždarytas duris, 
šį bei 'tą iš posėdžiui patiria 
ir išpeša. Sovietinė spauda 
dažnai triumfuoja, bet kartu 
ir grąsina, kad “buržuazinės na 
cionalistų” idėjos nebūsian
čios įleistos griauti sovietinę so
cialistinę santvarkų. Tuo tar
pu mes nieko negirdime iš va
kariečių , kad jie bent rcika- 
lautų sugriauti Berlyno akląją 

•sieną, tą didžiąją Europos gė
dą.

Štąi žymusis pasaulinis dien
raštis “The New York 'rimes’ 
savo 1975 m. birželio 20 d. ilgą 
vedamąjį apie tą konferenciją 
baigta taip:

“Jeigu jau 35-ių tautų viršū
nių konferencija negali būti ati
dėta iki šitie neaiškumai Lūs 
pašalinti, tai ji bent turėtų būti 
panaudota atviram išsikalbėji
mui —: privačiai ir viešai —, 
kad Vakarai nepasiduotų eufo-

nebent Ženevoj laisvos tau - 
tos nepasirašys taikos su
tarties. Taigi, reikalaukim, 
kad Pabaltijo tautų sienos 
būtų atstatytos Ir okupacija 
atšaukta.

Kodėl taip elgtis ? Per
skaičius eilę straipsnių 
"Drauge " Ir " Naujlenuose " 
apie LB, susidariau vaizdą, 
kad skaldymas Ir klršinl- 
mas prieš teisėtai Išrinktą 
LB Tarybą yra negerai. Jei 
panoro kas LB pertvarkyti, 
tai reikėjo to siekti per rin
kimus, įėjus kartu į balsa
vimo komisijas / Gal tik 
Marguette Parke įvyko ne
susipratimų , tačiau kitur 
viskas gerai buvo /. Labai 
žalinga šiuo momentu, kai 
pasaulyje vystosi kritiška 
padėtis mūsų nenaudai. Nei 
tos kitos LB apygardos ar 
krašto valdybos , niekieno 
nerinktų, nereikia, kaip ne
reikia dviejų apylinkių Mar
guette Parke bei Ciceroj. 
Galima padiskutuoti kas ge
ro Ir kas blogo, bet labai 
žalinga kiršinti ir griauti, 
kai tos vienybės šiuo metu 
mums ypatingai reikia, kai 
Lietuvą visi vienodai myli
me Ir stengiamės jai padėti. 
Bolševikinių agentų užsuk
tas aparatas veikla. Jie bus 
Išvilkti aikštėn, todėl argi 
verta dabar jiems talkinin
kauti. Jie net Vilniuje džlau - 
glasl laimėjimais, o mes 
tūpčiojame Ir nebegalime 
vieni į kitus pažvelgti. Tai 
balsu, kur dingo mūsų nuo

Kai tik Ženevoje pradėjo ryš
kėti paruošiamieji konvencijos, 
darbai, Vlikas nedelsdamas ėn 
rūpintis iškelti Lietuvos bylą., 
1972 m. lapkričio mėnesį buvo 
paruoštas išsamus, gerai doku
mentuotas, memorandumas ir 
išsiuntinėtas laisvųjų EuropoSfir 
Šiaurės Amerikos valstybių vy
riausybėms — konferencijos da
lyvėms. Galutinėj memorandu
mo išvadoj yra pasakyta ir pra
šoma:

"Pasiryžusi nenuolaidžiai ko
voti, kol bus atstatytas Lietuvos 
valstybės suverenumas, lietuvių 
tauta laikys negaliojančiais ir 
jos neįpareigojančiais bet ko-', 
ikius sprendimus, padarytus 
jos teisėtų atstovų dalyvavimo 
ir kurie gali būti žalingi Lietu
vos gyvybiniams interesams ar 
paneigti jos teises”.

Be to, dar prieš užsienių 
reikalų ministeriams suvažiuo
jant į Helsinkį, toms pat vy
riausybėms buvo išsiuntinėta 
dr. Br. Kaslo paruošia dokumen
tų knyga apie Sovietų Sąjungos 
ir Nacių Vokietijos agresiją 
prieš Lietuvą.

Kol efektingai veikė Paverg
toj... luatų Seimas,
kuriame aktyviai reiškėsi Lie
tuvos Laisvės Komitetas; Vlikas 
savo darbus varė, {bendradar
biaudamas su kitais Lietuvos ir 
lietuvių veiksniais. Bet, kai nuo 
1972 m. pradžios Pavergtųjų Eu 
ropos Tautų Seimas potencia
liai visai pasikeitė, Vlikas susi
rūpino, kad tarptautiniame fo
rume būtų kalbama ne tik vie
nos Lietuvos, bet kartu Latvijos 
ir Estijos vardu. Tam reikalui 
1972 m. lapkričio mėnesį buvo 
įsteigia Pasaulinė Pabaltlečių 
Santalka.

Pirmasis šios organizacijos 
sutartinis efektingas pasirody
mas buvo 1973 m. vasarą Hel
sinkyje, kuomet ten susirinko 
užsienių reikalų ministerial pri
imti gaires Europos Sauguiho ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jai.

(Nukelta Į 3 psl.)

širdumas ir priesaika Išbė
gant nuo okupanto, kad nie
kada neužmiršime laisvės 
siekio savam kraštui ? Ver
ta pagalvoti, kurie pamazgas 
rašo ir kurie spausdina. Šo
kinėjome stovyklose, komi
tetus vertėme, tik čia nusto
kime ta liga sirgę. Juokas 
ima iš praeities veiklos, tai 
jaunimas tr neutralus juo- 
klasi iš mūsų dabar kai gin
čijamasi be didesnio reikalo 
Kodėl tokie peštukai pasidai
rėme, brolis broliui nepa- 
daodame rankos ?

Kam perdaug remti ? Iš
kilo didelis skandalas, kai 
Lietuvos žmonės rašo, kad 
sustabdytų , ar bent rečiau 
s įlįstų siuntinių, rašytų laiš
kus, nevažiuotų lankyti, nes, 
Sovietai stiprina prieš vi
sus, turinčius kontaktą sv 
Amerika, sekimą Ir yra ga-*^ 
limos represijos : iš grudi-3' 
mas iš Lietuvos ir Ieškoji
mas neva faktų nubausti Ir 
atimti, ka ubagiškam gyve
nimui susitaupė. Siuntinius^ 
ir laiškus kopijuoja. Atva
žiavusiems trukdo atvykti įy 
Vilnių. Dovanas žmones daž
nai parduoda, kiti bijo įkliū
ti pardavime, iš kitų atima. 
Dar kiti labai pavydi gau
nantiems , o komunistiniai^ 
pareigūnai veda akciją, kad ■ 
išviliotų daugiau pinigų Iš 
JAV gyvenančių, paskui vis-^ 
ką atsiima, likviduoja. Pa
galvokime. Balys S valia

Chicago, UI.
KEP R ĮKLAUSOMA LIETUVA
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PASIKALBĖJIMAS
AR PASILIKS TUŠTI VIENUOLYNAI ? Bal. Brazdžionis

Tai opus klausimas. Kas 
gali atspėti ateltj ? Paverg
toje Lietuvoje yra degina - 
mos bažnyčios, persekio
jami kunigai, tikintieji tre
miami Iš darbų į Sibirą, ki
šami į protines ligonines 
sveiki žmonės. O šiapus, 
laisvajame pasaulyje, lie
tuviai tikėjime atšąla Ir nau
jų pašaukimų nedaug tesi - 
randa. Rupi visiems, kas 
atsitiks su mūsų parapijom 
ir mokyklom bei vienuoly
nais, argi lietuviškos pa
maldos bus tik didesnėse 
koltntjose, Išmirus vyresnei 
kartai dvasiškių ir nesant 
kam juos pavaduoti. Ši pro
blema jau giliai svarstoma 
Lietuvių Katalikų Kunigų 
Vienybės ir organizacijose.

Veiklus "Darbininko” ad
ministratorius Tėvas Pet
ras Banlūnas nesenai lan
kėsi Chlcagoje. Teko pada- 
Zrytl su juo pasikalbėjimą :

- Kokiu tikslu atvykote į. 
Chicago ir kada atkeliavote 
į Ameriką ?

- Į Chicago atvykau aplan
kyti savo artimų, pažįsta
mų, ypač po II Pasaulinio 
karo buvusių Italijoje. Mūsų 
pronlnclolas Lietuvoje tėv.

Augustu n ls ptrvelė buvo iš
vežtas per pirmą balsiojo 
Birželio trėmimą į Sibirą 
Ir jis žuvo tundrose.Tik dė
ka jo, mes pranciškonai 
klierikai buvome išsiųsti 
dar 1937 metais į Italiją, 
Austriją ir Vokietiją iš Kre
tingos pranciškonų vienuo
lyno. Gana geras būrys mū
sų, atsidūrę Italijoje, stu
dijavome teologiją. Mūsų 
ryšiai su Lietuva nutrūko ją 
okupavus sovietams. Tačiau 
šiaip taip sužinodavome,kas 
dedasi sovietų ir Hitlerio 
okupacijose. Mes, sleloda- 
m les i tautos kanč tom ls,
troškome, įšventinti į kuni
gus 1940 m. grįžti į Vilnių, 
bet stalgus įkąrąs užkirto 
kelią. Gi pasiilgę Italijoje, ' 
lietuviai buvo labai išsis
kirstę. Taip mūsų klierikai 
vieni studijavo Vienoje, kiti 
Florencijoje, Milane,dar ki
ti ir Romoje. Karo metu bu
vome viename vienuolyne , 
kai vokiečių kariuomenė 
siautėjo ir žygiavo tai viena 
kryptimi, tai kita. Staiga, 
vieną dieną, pražygiuojant, 
pamatėme, kad jauni kariai 
ant savo rankovių turi lietu - 
vlškas vėliavėles, vytis. Jie

vedė arklius , kurie tempė 
vežimus. Pamanėme , kad 
gal ablslnal esą , nes jų 
spalvos panašios. Bet įsiti
kinome, jog tikrai yra lie
tuviai. Jie tarnavo pagel- 
blnluose daliniuose, prie
varta mobilizuoti. Ėmėmės 
pastangų su visais susipažin
ti ir kada karas baigės i, I 
mes jiems sutelkėme globą 
visoje Italijoje. Pirmiausia ■ 
suradome apie 20 buvusių 
karių, o vėliau atsirado virš 
60 vyrų ir porą lietuvaičių. 
Jie buvo aprengti, pavalgy
dinti, todėl jie visi mane va
dina tikrai nuoširdžiai tėvu, 
o aš buvau laimingas tokia 
gražia lietuviška šeima. Į 
Ameriką jie negalėjo gauti 
vizų, todėl spruko į Argen - 
tlną, V. Vokietiją ir kitas 
šalis. Tik po keliolikos me
tų, štai jie čia, Chlcagoje 
gražiai ir laimingai įsikūrę. 
Ir mano tikslas šiemet buvo 
juos aplankyti, nes švenčia
me 30 metų nuo pirmojo su
sitikimo Italijoje. Taigi jie - 
mano ” valkai ". Jie visi 
man dėkoja ir atsimena tuos 
baugius laikus. Geri darbai, 
niekada nepamirštami. Nors 
ir mūsų bažnyčią bombos

leglškal vietiniai dvasiškiai 
nenorėjo priimti mūsų į pas
toracinį darbą ? Todėl, kad 
jie, bijojo pranciškonų vie
nuolių, kad neatimtų jų dar
bą ir pakenktų. Tik chlca- 
gietls prel. Grušas kvietė
įsikurti, bet kiti užprotesta
vo. Vieni siuntė į Texas, 
Meksiką, bet mūsų tikslas 
buvo tik dirbti lietuviams, 
lietuviškai spaudai. Bet at
sirado geraširdis Green 
Maine vyskupas, kuris leido 
įsikurti ir čia pradėjome 
įsikurti su pirmuoju vienuo
lynu. Paskui jau antras vie
nuolynas Kennebunkporte, 
Maine, kuris yra dabar gra
žiausias vienuolynas, lyg 
lietuviška šventovė. Trečias 
mūsų punktas yra Toronte, 
ten yra. įkurta Prisikėlimo 
parapija, su didelėm salėm. 
Ten vyksta lietuviškas, dl - 
džlulis atsinaujinimas. Yra 
vienuolynas Rochesteryje, o 
dabar įkūrėm Kultūros Cent
rą Brooklyne, kur senimas 
ir jaunimas naudojasi ir 
džiaugiasi lietuviška pasto
ge. Iš čia kas savaitę iške
liauja po pasaulį " Darbinin
kas ". Dirbu administrate - 
rtumi jau 18 metų ir laukiu 
jaunų jėgų. Bet vėl su liū
desiu tenka pasakyti, kad pa

ALGMANTO
RUFFIAN IS DEAD!

Čia, mielieji, Iš ameriki
nio taško žvelgiant, padėtis 
visai rimta Ir Išskirtinio dė-
mesto verta. Bent dvi dienas 
amerikinė spauda, radijas 
ir televizija maitino mus ži
niomis, blogomis, blogėjan
čiomis, Ir, pagaliau visiškai 
tragiška pabaiga. Taip, po-

jom, nei padaugėjom. Liūd
nas faktas, kad pensininkais 
tapę nebegali laikraščio už
siprenumeruoti, o jaunimas 
neskaito, nes jis jau " ker
ta " angliškai.

- Kokios linijos " Darbi
ninkas " laikosi ?

- Redakcijos kolektyve 
dirba prityrę, pasišventę 
mūsų kolegos : tėv. Buč
inys, rašytojas P.Jurkus, 
rašytojas L. Žitkevičius. 
Netekome nesenai mūsų žy
maus kovotojo ir redakto
riaus J. Brazaičio. Mūsų 
lalraštls " Darbininkas " 
nėra kokios vienos linijos, 
niekieno nevaldomas, o jis

nlos Ir ponai, susijaudinę 
šaukė radijo Ir TV diktoriai, 
sporto Ir šiaip žinių komen
tatoriai - Ruffian Is deadf 
Laikraščiuose ir žydriaja
me ekrane matėme nuotrau - 
kas, rentgeno kopijas, tos
sužeistos kojos,prieš opera
ciją ir tuoj po jos. Šeši spe
cialistai operavo, viskas pa
vyko sėkmingai, bet pacien
tas, po operacijos ir anes
tezijos ate įgavęs, turėjo tiek 
gaivališkos energijos, vi
tališkumo,kad neišlaikė ban
dažai, bintai... Savininkas 
davė ženklą - nutraukti be - 
reikalingas kančias, besitę
siančią agoniją. Ruffian, in
jekcija į kaklą, užmigdė tai
kingai ir ramiai.

Beje , jei kas skaitytojų, 
dėl vienų ar kitų prležąsčlų, 
nežinotų apie tą visą smagią 
istoriją , kuri porai dienų 
buvo atkreipusi beveik pa
grindinį amerikinės opinijos 
dėmesį, tai jaučiame parei
gą priminti,kad Rafflan buvo 
lenktyninis arklys, jaunas, 
brangus, Išprusęs, kovingas, 
lenktyniavęs New Yorko Bel
monto manieže.

yra visų lietuvių ir be reiks- Prisipažinkime, kad visas 
lo kartais "Naujienos " jį tas nuotykis nedaug turi ben- 
pravardžiuoja ar kaltina, dro su lietuviškuoju gyvenl- 
Kartais kokie straipsniai iš- mu , tačiau verta pravesti

JUOZO AUDĖNO. . .
(Atkelta is 2 psl.)

Pabalticčių delegacija, Vliko 
pirmininko Kęstučio Valiūno 
vadovauta, įsibrovė j konferen
ciją ir sukėlė, matyt, nemažą 
triukšmą, kad delegacijos na
riai net buvo suimti ir uždaryti 
kalėjime. Apie tuos įvykius ir 
Pabaltijo valstybes buvo daug 
prirašyta pasaulinėje Spaudoje.

Kaip gerai žinote, prieš mė
nesį, t. y. birželio 6—8 d. Upsala 
College, East Orange, New Jer- 

ii-ttey1, įvyko gausi pabaltiečių kon
ferencija, tos pat Santalkos su
šaukta. Joje buvo sudarytas 
planas, kaip turės būti, reaguo
jama Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencijoje, 
einančioje į pabaigą ir galbūt 
net šio liepos mėn. gale Helsin
kyje švęsiančioje savo “pabaig
tuvės”. Deja, apie tuos planus 
ir sumanymus čia turėsiu nu
tylėti. Vieną tegaliu pasakyti, 
kad memorandumas jau išsiun
tinėtas. Jo pabaiga yra tokia: 
(prašoma)

“. .. duoti instrukcijas ’Jūsų 
valstybės delegacijai, vykstan
čiai į Europos Saugumo, ir Ben
dradarbiavimo Konferenciją, 
kad sąlyga bet kokiam susitari
mui, liečiančiam Europos sau
gumą ir bendradarbiavimą, turi 
būti Sovietų Sąjungos besąlygi
nis pripažinimas . nepriklauso
mos Lietuvos, laisvos nuo kitų 
♦autų kišimosi į jos reikalus”.

" Rūpindamasis Lietuvos bylos 
reikalais, Vlikas ruošiasi daly
vauti Sovietų Sąjungai rengia
mame tribunole džl Lietuvoje 
sužlugdytų žmogaus teisių, pi
lietinių ir religinių persekioji
mų. Tribunolą ruošia Danijoje 
gyveną Rytų Europos egzilai, 
bendradarbiaudami su akade
miku Andriejumi Sacharovu. 
Tribunolas apklausinės liudi
ninkus Danijos parlamento rū
muose, Kopenhagoje, š. m. spa
lio 17, 18 ir 19 d. d. Bus nusiųsti 
du lietuviai, buvę kaliniai Sibi- 
.e ir Lietuvoje.

šiuos 1975 metus Jungtinės 
Tautos paskelbė Tarptautiniais

Moters Metais. Jiems apvaikš
čioti birželio 19 — liepos 2 d. d. 
Mexico City, Meksikoj, vyko 
tarptautinė moterų konferenci
ja. Vlikas į šią konferenciją 
delegavo žinomą visuomeniniu- 
kę ponią Eleną Kulber, aprūpi
nęs ją Lietuvos moters padėtį 
liečiančia literatūra. Apie jos 
atliktą misiją bus paskelbta 
Eltoj.

Gerbiamosios ir Gerbiamieji! 
Lietuvos pogrindis, .nenustojo 
veikęs per visą laiką. Tik pa
staraisiais keleriais metais po
grindžio šauksmas pasiekė lais
vąjį pasaulį. Ligi šiolei ryškiau
siai kalbėjo mums Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos, ku
rių jau sulaukėme net penkio
lika laidų.

Neseniai mus pasiekė nauja, 
didelė ir labai įdomiai dokumen
tuota politinio sambūrio, pasiva
dinusio Nacionaliniu Liaudies 
Frontu, deklaracija. Tai grynai 
politinis dokumentas. Jis gal 
kiek sukelia mums abejonių. 
Tačiau, mes labai gerai žinome, 
kad nuo pat antrosios okupaci
jos, įvykdytos 1944 metais, 
drauge su partizanų kovomis ir 
po jų, buvo išleista daugybė 
pogrindžio leidinių. Todėl ir į 
naujai pasirodžiusią Nacionali
nio Liaudies Fronto deklaraciją 
reikia žiūrėti labai rinitai. Tu
rime pabrėžti tai, kad visoje 
Sovietų Sąjungoje, įvairių tau
tų kalbomis, periodiniai išlei
džiama apie šimtą leidinių. Jie 
visi daugiau politinio pobūdžio 
ir gerai organizuotų vienetų 
leidžiami. Tad girdėkime ir 
įsidėmėkime gyvai besireiškian
tį pogrindį prieš bolševikus.

Girdėdami mūsų tautos šauk
smą, mes, laisvieji lietuviai, 
turime į tai atsiliepti visu mūsų 
sugebėjimu ir pajėgumu. Jų 
šauksmą perduodami laisvajam 
pasauliui ir tikėdami savo per
gale, ryžtingai ir darniai turime 
veikti. Būkime kietos nepalau
žiamos dvasios, kaip kad jie 
yra Tėvynėje.

Po torontiškio sol. V. V erikaicio koncerto Sao P aulo, Brazilijoje, 
ls kaires: St. Steponaitienė, V. V erikaitis, A. B umblis f L ietuvių 
Sąjungos pirmininkas) ir M. Stasiulionienė. Nuotrauka A. Saulai čio.

sugriovė, teko su baime per
gyventi virš 30 bombarda
vimų , tačiau Dievas mus 
laimino ir frontui pasibai
gus Išlikome gyvi. Mano di
džiausias pargyvenlmas bu
vo, kaip po karo visus be
laisvius pradėjo raginti 
grįžti į savo kraštus. Aš ke
letą vyrų išvedžiau į Austri
ją, Isapanlją, nors mane ir 
buvo areštavę, bet paleido.

tyiyo įsitikinę, kad 
kur, j,ėvaa kun., Petras veda, 
tai iripęįr.frpntą išves. Buvo 
sunkių įvykių, dabar jokiu 
,būdu negalėčiau jų pakelti, 
bet tada buvo man didelis 
džiaugsmas, kad galėjau pa
tarnauti savo broliams. Da
bar, kada Pakšto salėje su
sirinko apie 180 visi to me
to buvę mano "valkai ", ne
galėjau praleisti progos jų 
nepamatęs. Patarlė sako, 
kad pijokas negali praeiti 
pro smuklę, o aš negalėjau 
Iškentėti, neaplankęs anų 
dienų nelaimės Ištiktųjų.

- Kiek Ilgai čia buvote Ir 
kaip atrodo čia mūsų gyveni
mas ?

- Dėka p.p. Čepui lavlčlų, 
patekau į Wisconsin Delis , 
kur porą savaičių ils ė jaus i, 
nes nebejaunatvė, sveikata 
klek sušlubavusi. Vasarvie
tėje aplink lyg koks lietu
viškas kaimas, ten Ir pamal
das laikiau. Chlcagoje jau
čiuosi kaip Lietuvoje.

-Tiesa, kunige, dar su
grįšim į Italiją, kai, vyko 
frontai Ir po karo, ar buvo 
tų buvusių karių užmuštų Ir 
kas atsitiko su kitais ?

- Taip yra porą kapų Tū
rine, Milane Ir kitur, apie 
30 lietuvių. Bet skaudžiausią 
momentą Išgyvenome, kai Iš 
Romos nebuvo sutelkta pa- 
gelba grąžintiems į Rusiją, 
o tokių buvo. Per frontą ne
galėjome jų pasiekti.

r O kada Tanąsta atvykote 
1 Ameriką Ir kur pradėjote 
gyvenimą ?

- Atvažiavau į Ameriką 
1946 m. Kadangi nebuvau su 
kitais kolegom " dipukais", 
tai čia anksčiau atvykęs kun. 
Vaškys galėjo Iškviesti vi
sus Iš Italijos laisvai. At
važiavęs į Ameriką, ką jau 
bekalbėti, labai nusivylėme. 
Labai buvo liūdna sutikti su 
faktu, kad mus, kelis metus 
kunigavusius, nuvežė į Mai
no ūkius auginti bulvių Ir ki
tų daržovių. Kodėl taip neko-

šaukimų nėra, nėra nei kas 
pavaduotų...

- Kaip " piarbininkas " 
materialiai išsiverčia ? Ko
kia jo ateitis ?

— Deja, iš prenumeratų
nlekada nelšsUatko, bet kai 
žmonės sužino, kad pranciš
konai jį leidžia, tai atsiran
da geradarių, kurie pare
mia. Mes stengiamės jį iš
leisti, nors ir nuostolius ne
ša. Ne tik administruoju, 
bet ir važiuoju į gegužines, 
piknikus, parengimus su vi -
soktom lietuviškom knygom, 
suvenyrais, 'vėliavėlėm ir 

kitom smulkiom lietuviškom 
prekėm, siūlydamas įsigyti. 
Tai lyg knygnešio kelias. Be 
to, daug plokštelių parduoda
me. Jaunimas domisi vėlia
vėlėmis, angliška knyga "In
troduction to Lithuanian ", 
ypač studentai ja naudojasi. 
Dabar išleidom liet, angliš
kai žodyną. Už visus tuos 
dalykus pelnas eina " Dar
bininko " leidimui. Mes jį 
norime Išlaikyti. Jei per 60 
metų jis išsilaikė, tai skau-1 
du būtų jį dar jauną palaidoti.

- Ką daugiau pranciškonai 
leidžiate Ir kokius darbus 
atliekate ?

- Leidžiame " Šv. Pran
ciškaus Varpelį " kas mė -
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‘vysta šviesą, bet tai juk ne- keletą palyginimų. Visa tai 
reiškia redakcijos ir leidė- gal klek ir padėtų mums gė
jų minties. " Darbininkas " riau suprasti tą visą, gana 
nėra nei LB, nei frontlnln- sudėtingą , kartais net ir 
kų, nei kitų pakraipų, jo Ii- keistokai mums atrodančią 
nlja yra lietuvybė, palaiky- amerikinės viešosios opinl-

1 tl lietuvišką dvasią, todėl 
mes, pranciškonai, norime 
patarnauti Altui ir Vitkui ir 
LB ir Balful. Mes nesame 
nei frontininkai, nei tauti
ninkai, nei kitos pakraipos, 
mes esame kunigai, vienuo
liai, turėtume skelbti tik 
Dievo mokslus, evangeliją,

jos formavimo / i • informa
vimo /mašiną. Ji turi savas 
tradicijas, savąjį veidą, sa
votiškas taisykles, rėmus, 
papročius ir nepajudinamą 
pomėgį įvairioms sensaci
joms. Poslinkį vienon ar ki
ton pusėn kartais lemia pi - 
nlgas, kartais žinios aktua-

bet kadangi mes esame lie- lumas, šviežumas ir nauju- 
tuvlai, mylime Lietuvą, jos mas,bet dažniausiai, sensa- 
spausdintą žodį, mesnėno- etnis momentas. " Rytdienos 
rime užgauti tie i vieno lietu- žinia, šiandien". - ar tik ne
vio ir džiaugiamės, kad tiek bus pagrindiniu motto žinių, 
metų "Darbininkas" kėliau- naujienų rinkimo ir skleidi- 
ja po lietuvius. Mūsų širdy- mo departamentuose redak- 
se yra laisva Lietuva. Gijose, radijo ir TV stotyse.

- Kaip didelis yra lietuvių žinia, kokia ji bebūtų, ge-
prąnciškonų . ordinas, kokia ra, bloga, maloni, liūdna ar 
yra jo ateitis ? džiaugsminga, svarbu, kad

- Be anksčiau minėtų vie- tik pakankamai aktuali, tuoj 
nuolynų, dar turime St. C a-pat iššaunama lyg iš pa- 
tharines, Kanadoje, Brld- trankos trankiai , garsiai, 
gwew Pa. Taigi tie visi vie- vaizdingai.
nuolynai, juos sudėjus, bū- šioje vietoje , grelčiau- 
tų milijoninės vertės. Tačiauslai, mūsų, lietuvių, nuomo- 
vėl tenka su liūdesiu apgal- nės gali skirtis. Jei mums, 
lestautl, kad lietuvių jaunų bent daugumai, tokia ar kl- 
pranclškonų nėra. Jei iš tokia žinia gali atrodyti vi- 
1 ietuvių berniukų norėtų kas s iškal neverta jokio dėme- 
tapti vienuoliu, mielai lau- šio, ar bent išskirtinos vie-

nesį, o taip pat didelę naš- klanai ir prašomi prisidėti, tos, amerikiečiams reporte- 
tą nešame leisdami kultūros juk mes išmirsime, visas riams ir redaktoriams at-
žurnalą " Aldus " . Prieš 
25 m. " Aidai " persikėlė Iš 
tremtinių stovyklų, manėm 
jį leisti kokius penkius me
tus, bet dabar jau 25 metai 
Ir vis šiaip taip jis žygiuoja. 
" Aldų " žurnalas didėja, jis 
keliauja į visas pasaulio ša
lis. Kiekvienas Intelegentas 
lietuvis dar didžiuojasi, kad 
ant jo staliuko guli " Aidai " 
Mes leidžiame Ir kitus žur
nalus , tai " Karys ", "Į 
laisvę", "Tėvynės sargas i' 
" Kronika " Ir kt.knygas. 
Ypač knyga Juclūtės "Pė
dos mirties zonoje" / Jau 
antra laida/ yra labai popu - 
Hari. Yra išleista ir daugy
bė kitų knygų.

- Kaip " Darbininko " 
skaitytojų skaičius didėja 
ar mažėja ?

- Su širdgėla reikia pa
sakyti, kad kasmet nurašo
me apie 200 savo skaityto
jų, kurie mums padaro apie 
2 tūkst. nuostolio. Siunti 
laikraštį Ir neapsimoka, pa
rašai • laišką, jie atsisako 
mokėti.Kai kurie atsilygina. 
Bet per tuos 18 metų "Dar
bininkas " klek jis nustoda
vo skaitytojų, tiek gaudavo 
naujų. Todėl prenumerato
rių atžvilgiu nei sumažė-

turtas liks svetimiems, o rodo visai priešingai. Štai 
kaip norėtųsi, kad jį valdytų kodėl, toks Ruffian atvejis 
jauni lietuviai, nes vienuo- gauna pirmų puslapių ant- 
lynai yra užrašyti Lietuvos raštes. Tuo tarpu mums 
pranciškonams. Kai Lietuva svarbūs ir jautrūs klausl- 
kelsls laisva, jei dar liks mal, k. a. Pabaltijo likimas, 
vienuolių, jie pilną teisę tu- tikroji jo padėtis Sovietljo- 
rės turtą parduoti ir keltis je, religijos - sąžinės lals- 
Lietuvon. Gaila, norėjome vės problemos anapus, so- 
Išslauglntl gimnazijoje sau vietizacijos - kolonializmo 
pasekėjų, bet ją turėjome už-retškinlal , mūsų nuomone, 
daryti , nes mokinių stigo, negauna tiek tos" pabllclty", 
Geraširdžiai lietuviai sūdė- klek kurio ten lenktyninio 
jo daug aukų tiems vienuo - žirgo paskutiniai pasispar- 
lynams pastatyti Ir Išlaikyti dymal. Rūpinamasi, jaudlna- 
ir nesulaukiam naujų pašau-m as i vieno arklio kritimu, 
kimų. Tie visi vienuolynai bet užmirštami milijonai 
yra puikiai įrengti, nekalbant gyvų žmonių, kurių aspira- 
aple Brooklyne Kultūros cljoms , norams ir porel- 
Centrą,kuris turi sporto sa- klams dar daug kas čia yra 
lę ir kitų salių,kur jaunimas aklas ir kurčias. Tiesa,mū- 
gali laisvai naudotis, spor- slšklų tarpe gana sistema- 
tuoti.Parengimai vyksta kas tingai dirbama, siekiant Ir 
savaitgalį,ypač paskutinėmis norint, kad nematoma, bet
dienomis net Amerikos Ope
ros solistė Nlnska koncer
tavo ir visą pelną paskyrė 
Kultūros Centrui, o į jį at
keliavo 7 tūkst. vertės piani
nas. Mes dėkojame iš šir
dies visiems aukotojams. 
Mūsų viršininkas T.Graus- 
lys visada rūpinasi ateitimi 
čia Ir Lietuvoje. Ten pran
ciškonų mažai belikę -baigė 
kun. Banlūnas.

visų jaučiama uždanga, būtų 
pralaužta Ir amerikinė me
dia taptų daugiau palankesnė 
Ir daugiau suprantančia Ryt. 
Ir Vld. Europos tautų intere
sus. Gaila, bet čia progre
sas nors Ir įžvelgiamas, bet 
dar toli gražu nėral pilnai 
patenkinamas. Taip jau yra, 
bet arkliai susilaukia dau
giau dėmesio už žmones. 
Bent kolkas.

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
• /

L. Grinius

Aštuoniasdešimtame- 
tls pulkininkas Kazys 
Škirpa šių metų pradžloję 
patiekė gražiai apipavidalin
tą Ir stambų atsiminimų vei
kalą. "Sukilimas" yra leng
vai skaitomas, veikimo, įvy
kių, siųstų Ir gautų raštų, 
kitų dokumentų Ir minčių 
rinkinys,liečiąs 1940—41 m . 
laikotarpį Berlyne Ir Lietu
voje.

Skaitytojas šiame vei
kale ras lietuvių raštijoje 
neįprastą kovingumą Ir 
griežtą kitų asmenų vertini
mą, kuriuose ryškus auto
riaus didelis pasitikėjimas 
savimi, nusivylimas bendra
darbiais Ir pasirinktais pa
tikėtiniais , Ir vokiečių vai - 
džlos politika, šališkumas 
kitiems dėl nesuprastos au
toriaus sau paskirtos misi
jos Ir įsivaizduotos "jeigu 
būtų buvę... " Lietuvos po-

mas. Autorius šiame veikale 
taip pat patvirtina anksčiau 
nedaug kam žinomą faktą, 
kad jau 1939 m. jis ragino 
Lietuvos Vyriausybę ryžtin
gai jungtis prie nacių Vokie
tijos politikos Ir duoti ka
riuomenei įsakymą žygiui 
vaduoti Vilnių /67 Ir 120 
psl./. Jis priekaištauja,kad 
1940. VI.14 antro Sovietų ul
timatumo sulaukus, kariams 
"nebuvo leista atlikti savo 
šventą pareigą Lietuvai gin
ti" /18 psl./,bet neužslme - 
na, kad toks pasipriešinimas 
galėjo būti vykdomas tik 
prieš rusų įgulų- Trojos 
arklio-priėmimą, t. y. at
metant 1939.10.10 Sovietų 
pirmą ultimatumą. 1940 m. 
įvykių pasėkoje autorius 
bandęs įtikinti nacius, jog 
1941 m. "sukilimas sudarytų 
nepaprastai palankias poli - 
tlškal psichologines sąlygas

trukusius ginkluotus veiks
mus prieš bolševikų kariuo
menę yra neabejotinas,Ir at
siminimai patiekia daug įdo
mios medžiagos Iš Berly - 
ne gyvenusio autoriaus taš - 
ko. "Sukilimas" taip pat ski
ria daug dėmesio Ir vietos 
1941. VI. 23 » nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstaty
mo paskelbimui, Ir šešias 
savaites Išsilaikiusios laiki
nosios vyriausybės aprašy
mams. Šis aktas įvyko prieš 
nacių pageidavimus Ir pa
reikalavo didelio K. Škirpos 
Berlyne Ir lalk. vyriausybės 
narių Lietuvojeherolškumo. 
Trlsdešlmtpenklems me
tams po įvykio praėjus,ma
tome, kad šis valstybinis ak
tas pasirodė svarbus Ir suki - 
limo rengėjų pateisinimui j 
kad jie nebuvo akli nacių į- 
rariklaf, bet patriotai lietu
viai. Įvykis, tiesa, Išbluko

SUGRĮŽIMAS Į MĖNULĮ

Manęs sugrįžusio 
nebepažintų 
žemaitiškas mėnulis, 
kuris kadaise 
ritosi bangam, 
kai Masčjo ežero pakrantėj 
Ieškojom vėjo ajeruos.

Manęs nebepažintų 
koplytstulpio mėnulis, 
tarp samanų-paslėpęs 
savo pilką veidą.

Bet aš pažinčiau jį, 
įšalusį į Masčio tylų veidrodį, 
pažinčiau Iš mirties prikeltoj 
koplytstulpio viršūnėj.

PAJŪRY

Vėjas Ir vanduo.
Vėjas aš, o tu vanduo.
Namo. Abu Išeisime namo, 
Į smėlio krantą, į laukus.

Iltinės ateities. Kategoriški 
ir paviršiuje įtikinantys Iš - 
vedžiojimai Ir vertinimai, 
programinės mintys dėl 
Lietuvos valstybinės Ir tau
tinės santvarkos, Išsireiš
kimai kai kurių Lietuvos 
tautinių mažumų atžvilgiu, 
daro šį veikalą savotiškai 
panašų Į lietuvišką "Meln 
Kampf". Veikalo tezių abso- 
llutlškumas, įvykių aprašy
mai Ir net patiekiama doku-

lalsvam Lietuvos įsiterpi
mui į Naująją' Europą Ir 
Reichas galėtų pasidaryti Iš 
to tikrą reklamą pasaulio a- 
kyse"/242 psl./. Šie teigi - 
mal, bet ypač padėties su- 
prastlnlmas Ir praleidimai 
veikalą nuvertina, nes siū
lomi receptai atrodo aiškūs, 
tik tol, kol nekeliamas klau
simas, kas būtų buvę, juos 
priėmus? Antai, prileidus 
autoriaus teigimą, kad a-

pasaullogaliūnų atmintyje Ir 
nepadėjo nė K. Škirpos vė
les nėm pastangom sukurti 
egzUInę Lietuvos vyriausybę. 
Šios, 1941 m. sukilimu pa
remtos pastangos, deja,taip 
pat neaprašytos.

Nežiūrint Interpretacijų 
Ir Istorinės logikos trūkumų 
veikalas yra gyvai parašy
tas, įdomus Ir naudingas ne- 
elllnlolletuvlo savanorio kū
rėjo Ir karininko minčių Ir

Mums namai - 
kraujo pabudimas, 
mums namai - 
rankų atšallm'as, 
žemė mums - 
orbitos akmuo, 
žydintis akmuo, 
o jame gyvena 
vėjas Ir vanduo.

mentaclja todėl priimtini at
sargiai, stengiantis davinius 
sverti visapusiškai, Ieškant 
patikrinimo Ir įvertinimo Iš 
kitų šaltinių, kitų liudininkų 
nuomonių.

Knygoje yra Išsamiai 
pavaizduoti nuolatiniai K. 
Škirpos ryšiai su vokiečių 
pareigūnais Ir jų įtaka, ruo
šiantis vokiečių -rusų karuį

nuometlnel A.Smetonos vy
riausybei trūko ryžto, reikia 
klausti, kas būtų buvę priė
mus K.Škirpos siūlomą ryšį 
su naciais ? Žinant nacių 
satelitų valstybių Ir jų val
dovų likimus vidurio Euro
poje, galima spėti, kad gy
vybių nuostoliai lietuvių tau
tai būtų buvę*labal dideli. 
Jei šios knygos autoriui būtų

darbųpavalzdavlmul. Reikia 
tikėtis, kad K. Škirpos knyga 
sulauks dėmesio Ir paska
tins kitus liudininkus apra
šomus Įvykius praturtinti 
spaudoje savo pastabomis Ir 
Ištraukomis Iš anksčiau jau 
skelbtos polemikos.

K. Škirpa, Sukilimas Lie
tuvos suverenumui atstatyti. 
Išleista autoriaus, 583 psl. ,

vokiečių sugebėjimas pasi
naudoti jiems naudinga Ini
ciatyva Ir autoriaus vadlna-

tekę vadovauti Hitlerio Nau
josios Europos Lietuvai,,gal 
Ir ši knyga nebūtų buvusi pa

iliustruota fotografijomis.
Montrealyjeplatina P. Ru

činskas Parapijos knygyne ,
mos " Geštapo Intrygos Ir 
provokacijos" prieš jo pas
tangas- katės su pele žaldl-

rašyta.
Plk.K. Škirpos vaidmuo, 

ruošiant 1941 m. tris dienas

Ir J. Vii lūšis, 6747 36th avė 
Rosemount, MH.

Aleksandro Ra džiaus po
ezijos rinkinys,Išleistas My
kolo Morkūno Čikagoje,1975. 
Viršelį Ir vinjetes piešė Dan
guolė Stončlūtė.

Knyga Iš keturių skyrių:V 
Aldeberano Daina, Žiemken
čių Giminė, Akmuo Atvėrė 
Angą, Atidavė Vasara Vaisių.

DU ŽODŽIAI
Eikime abu Į Paukščių Taką 
žvaigždžių ošimo paklausyt, 
pajusti,kaip širdis visatoj plaka, 
kaip džiūgauja erdvėj naktis tamsi.
Nebus ten saulės, nei planetų, 
nebus mėnulio, degančio žaros ugny.
Tik tu Ir aš, du tylūs siluetai, 
da Dievo žodžiai amžini.

SAVAITGALIO ORBITA
Orbitoj lekia savaitgalio saulė,

EINE KLEINE NACHTMUSIK smagi satelito dalia -
vienam židiny debesio fonas, 

Mėnulio trapus legato kitam židiny .pušelė žalia,
virš mano medžių juodų. -
Vėjas papūs, Ir dangus subyrės, ? arJ-nJ oi o thes tik ratu, ’t’ ' ,u®
kris žiburėliai stakato ■ skrtejam tatu' . .asi
Iš Pegaso širdies. ! aplink debesėlį.

Violetinė jūra
Pauzė. Pianissimo tylą plauna mums veidus
vakaras neša ant sidabro lėkštės. rankom baltom.
Neglrdliųl žodžiai prabyla
pačiam vidury nakties.

O mėnulis, švelnutis legato,

Rankos pakyla Ir nusileidžia, 
nešasi krantą jūros gelmėn, 
visi satelitai

paskutinis visam danguje 
Merkiasi akys visatos 
diminuendo daina.

jūroje žaidžia, 
mėnuliai nukritę ' 
nuo saulės delnų.

DR. KAZIO GRINIAUS MIRTIES 25 METU SUKAKTIES PRIMINIMUI (miręs 1950. VI.4), 
perspausdiname Antano KuČio-straipsnį talpinta “Aiduose”, velionies gimimo 100 m. proga.

o — — o —

1866 gruodžio 17, tai yra prieš šimtą me- pleksas buvo smarkioje ideologijų įtakoje.

rę, kuri buvo skirta jo žmogiškai misijai. Jo pe
lenais paverstas kūnas yra laikinai priglaustas
Čikagos lietuvių Tautinėse kapinėse ir laukia die-. , . . , . . v » m*.x«oj

nos, kada po visų trėmimų galės amžiams įsi- J™™pas nutraukė, bet,
siurbti į gimtąją žemę.

1. 1
Apie dr. Kazį Grinių būtų galima daug pa-irutės ir bolševikinės revoliucijos pavojaus. Bu-f 

rašyti kaip apie valstybės vyrą, kaip apie me-vo tai ilgai pūliuojanti mūsų politinė žaizda, j
ža. Taigi, turime stengtis darbą už du atlikti, panserius ir vasaros kolonijas. Verstis draugijai ■__1 1-------- ------------12—1—“. reikėjo iš ligonių ir retai pasitaikiusių aukų,

Tačiau jo, kaip socialinės medicinos veikė-nes iš valstybės gaudavo metams vos 18.000 li
jo, darbas pilnai išsiplėtė tik nepriklausomoje tų, tai yra, berods, dvigubai mažiau, negu ba- 
Lietuvoje. Čia jis pradėjo veikti organizuotulerina Niemčinova Kauno valstybiniame teatre, 
mastu. Jo žodis jau daugiau taikomas savival-Gi pagalbos į tą draugiją kreipėsi tūkstančiai 
dybėms, valdžios įstaigoms ir visuomenei, bet džiovos paliestų žmonių.
ne atskiram, bėdą turinčiam, pacientui. Pradėjo Buvo ir kita draugija, kuriai K. Grinius 
naują, iki šiol svetimųjų valdomajame kraštepaskyrė ilgų metų darbą. Daug neturtingų moti- 
nepraktikuotą akciją: reikia apsaugoti žmonesnų liko tai draugijai ilgiems laikams dėkingos, 
nuo ligų. Tai nemažiau svarbu, kaip ir pats gy-Tai — Pieno Lašo draugija? Kūdikiai gaudavo 
dymas. Tuo reikalu jis taip 1922 lapkričio 24nemokamai iš tos draugijos maistą, gydymą ir 
Pirmojo seimo posėdyje kalbėjo: "Vadovautis se-priežiūrą. Dieniniai lopšeliai — prieglaudos bu

T nn 4 T^T^TT 7 ninių ligų. Amerika prie to pilnai perėjo, o ki-V /į f Į Į\/į fi ĮJĮJ/Į r* / / f / tos valstybės tą pavyzdį seka”.
JL ZJL 11 ’ A V.A. Z FA. A A\*S. A_ZA A ■ Dr. y. Tercijonas apie K. Griniaus plunks-

tos pačios ankštos, su pasenusiais įrengimais ir nos darbus medicinos srityje taip 1947 rašė "Mū- 
blogu aprūpinimu. Nemokamo gydymo beveik s4 kalendoriuje”: "Minties aiškumu, kalbos gry- 
nebuvo, gi žmonės, karo suvarginti, daugumoj nvupu> mokėjimu pasakyti trumpai ir supranta- 
gyveno dideliame skurde. Šitokia padėtis buvo mai, kas būtinai reikalinga žinoti mažai išsila- 
itin skaudi jautriam gydytojui ir visuomeninin- vinusiam skaitytojui, temų įvairumu d-ro Gli
kui, koks buvo K. Grinius. Ir dėl to metėsi vi- n?aus medicinos raštai ilgai pasilieka pavyzdžiu 
sur ten, kur reikėjo sergančiam žmogui padėti, visiems mūsų medicinos žinių populiarintojams.

„ skurde gyvenančios motinos kūdikį gelbėti, džio- Jo raštai, skleisdami sveikas ir teisingas medį . 
tu Salemnc kaime Mariinmnnljį vi/hiHnin * i •” 7 "V ° " "c ‘ ?a"vininkui viltį suteikti ar kovoti su epidemijomis. zimas> pabrėždami prietarų niekingum^*.
tų balemos kaime, Marijampolės aps. vidutinio saulinio karo sukrėstos Europos, su revohucijo- T, . . , , . . atidengia medicinos darbininkams naujus kelius
ūkininko šeimoje gimė kūdikis, kuris, atlikęs 83 mis Rusijoje ir Vokietijoje, idėjos turėjo, be abe- yra ' •r-in?rxiSi sąrasas avei-. jįau<jį_ jo paskleisti raštai, kurių esama per
metų žemiškąją kelionę, tikrai nenuėjo į kapus jo, stipriai paveikti ir ano meto Lietuvos žmo.katos apaugos sntyjė. Užteks tik paminėti stam-200> mūsų populiarinimo literatūroje iki šiol ne- 
“be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs”. Kazys nes, kuriems buvo pavesta statyti jaunos valsty-beEniGUS) reikšmingesnius. turi sau lygaus pavyzdžio ir neranda uolesnių
Grinius bundančioje lietuvių tautoje ir atkurto- bės pamatus. Tat tik gilus bendro reikalo supra-. Sveikatos klausimais pradėjo rašyti dar u* pasekėjų dirbti toje kryptyje”, 
je Lietuvos valstybėje paliko gilius savo darbo timas ir tik didelis juos jungiančiojo autori-damas •medicinos studentu. Pirmasis jo straips- pas retą mūsų tautos veikėją skelbiamos 
pėdsakus. Kaip skriaudžiamos ir kenčiančios tetas galėjo pakreipti tokį idėjų įvairumą pozi-nls Ūkininke pasirodė 1890. Bet reguliarus ir mįntys raštuose ir kalbose taip atitiko jų vyk- 
tautos vaikas, jis iki dugno išgėrė kartybių tau- tyVaus darbo linkme. sistemiškas darbas prasidėjo nuo 1909, kai jis dymą praktikoje, kaip pas Kazį Grinių. Jis ne-

1 1 . X _ T ___ Lietuvos resmiblikos nrezidentas iš-^Vedė Pradėjo redaguoti sveikatos priedą Lie-ra§ė ar bet ir darė taip, kaip rašė ir
• IX s mnc e.uyos resPu011K°s prezidentas, is tuvos Ūkininko” savaitraštyje. Beveik vienas Jis sak a imkime navvzdžiu kad ir socialinės me-nnktas 1926 teisėtų tautos atstovų seime. Tiesa, tą iedą ir prirašydavo. I pas. karas darbą nuo ^nossritT paVyzdZ1U kad socialines me-

mėnsiu perversmas privertė ii iš na reisu at- b-t, vos tik grįžęs Lietuvon, nuo K Grinius — Draugijos Kovai su Tuber-
. . x j x^ iT- privertė jj is pareigų at 1920 Jls ir vel tęse darbą medicinos klausimais kulioze Dirmininkas nuo 1924 iki bolševiku oku-sistatydinti. Valdžią, bet ne teisę ir garbę laime- «T Kurioze pirmininkas nuo i»z-± iki ooisevikų oku

ie perversmo dalyviai ir iu suokalbininkai aiš- LletTUV,os Ūkininke . pacijos. Svarbi tai buvo organizacija. Beveik
kinosi kad iie tuomi aosaueoio krašta nuo su- įsidėmėtinos K. Griniaus mintys, parašytosMenintelė Lietuvos džiovininkų viltis. Buvo su-.. . .!■ ... . p .. ® .. t, 1909, pradedant redaguoti "Sveikatos” priedą: stiprėjusi ir išaugusi iki tokio laipsnio, kad me-

“Norint laisvę įgyti, reikes dar ilgai kovoti irtinis biudžetas siekdavo iki pusantro milijonai 
„ . X - - X- . . . - . . . 'kovoti. Priešininkų daug, o mūsų, palyginti, ma-iitu. Turėjo džiovininkams tris sanatorijas, disSY

dicinos ir sveikatos apsaugos veikėją, kaip apie Nedera ją atnaujinti, prisimenant Kazį Grinių, Luxlxixc ’ ’ ” ’
tautinio susipratimo žadintoją ir kovotoją už tpu- kuris prieš dvidešimt metų, būdamas benamių ^et tam r’ejkįa sveikatos” 
tos ir žmogaus laisvę. stovykloje Vokietijoje, prašė visus lietuvius pa-

Jis — Steigiamojo ir visų kitų demokrati-skelbti Yieni kitiems amnestiją. Turime žiūrėti 
nio Lietuvos periodo seimų narys. Valstybės *.ateitl-. b,et ne ‘ Praeities vingiuotus kelius, ku- 
reikalus svarstė uoliai ir visu rimtumu. Kalbė- riais taiP len8va vel "ub"sti l nesantaiką, 
jo nedaug, bet įtikinančiai ir visų buvo pagar
biai išklausomas. Demagoginės ir partiškai suk- 2
tos priemonės, politikų dažnai naudojamos, jam Medicina buvo Kazio Griniaus profesija. Tai 
buvo svetimos. buvo jo pragyvenimo šaltinis, išskyrus laikotar-

Jis — koalicinės vyriausybės pirmininkas pius, kai jis buvo valstybės tarnyboje. Bet pa- 
(1920,VI,19 - 1922.II.1), esant seime krikščionių gįą praktiką, paskirų ligonių gydymą, jis metė 
demokratų daugumai. Jaunutė valstybė dar pil- jau nuo 1922. Priverstas pasitraukti nuo valsty-________w-----------r------- ___________ ---------- ------------------- * - . - - - _ .
na išorės pavojų. Dar tebevyksta kovos su įsi- bės prezidento pareigų ir iš viso nuo bet kokio nais rusų, įstatymais Lietuvoj nepridera. Ten, jeivo vietos, kur motinos priglausdavo kūdikius, 
brovėliais. Jam tenka pirmininkauti prie bendro politinio darbo, jis tapo visos tautos gydytoju, rublis skirtas medicinos ię sanitarijos reikalams,kai išeidavo į darbą. K. Grinius buvo Pieno La- 
stalo vyrams, ką tik tapusiems ministrams, ku- Į tą darbą įsitraukė, žinoma, savanoriškai, jaut- tai 95 kapeikos eina gydymui, receptams rašy-šo draugijos pirmininku nuo pat įsteigimo 1923
rie buvo taip aštriai susiskirstę pasaulėžiūros riai sielodamasis dėl tautos sveikatingumo. ti, o 5 kapeikos eina socialinei medicinai, t. y.iki ją bolševikai 1940 uždarė,
ir politinių ideologijų atžvilgiais. Buvo įvairių, Sveikatos reikalai tada buvo tikrai blogi, kovai su sanitarinėmis netvarkomis, suirutėmis, Pagaliau, K. Grinius—- ir Kauno miesto svei- 
dažnu atveju viena kitai labai priešingų nuomo- Įvairios šiltinės ir epidemijos pakirsdavo kas- kurios yra svarbiausios. Dabar socialinės medi-katos skyriaus vedėjas.. Dirbdamas ten per try
nių į gyventojų švietimą, į socialinę santvarką, met tūkstančius gyvybių. Džiova buvo jau nuo cinos ar higienos visai kitokia kryptis: saugo-lika metų, sėkmingai aptvarkė sanitarijos, hi-
į valstybės ūkį, į religijos santykius su valstybe, seno viena iš didžiausių nelaimių Lietuvoje, jami maži kūdikiai nuo ligų, nėščios ir gimdan-gienos ir gydymo reikalus. gus įaugjau>
Kiekvienas svarbesnis valstybinių reikalų kom-Ligoninės buvo tik didesniuose miestuose, o ir čios moterys nuo užsikrėtimo ir įgijimo chro- NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
4 psl.
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“Trečiasis pasaulinis karas jau įvyko 
ir vakarai ji pralaimėjo* — Solženycin'as

SUNKUS KALTINIMAS IR 
PERSPĖJIMAS 
VAKARAMS

Juozas Lukošiūnas
1. VAKARU CIVILIZACI

JOS SAULĖLYDIS ?
Žymus vokiečių Istorikas 

Ir fUoSofas Oswald Spengler 
dar tik prieš keliasdešimt 
metų savo garsiame veikale 
" Der Untergang dės Abend- 
landes " - Vakarų civilizaci
jos žlugimas, be galo ašt
riais žodžiais kritikavo sa-1 
vo laiko vakarų clvUIzaclją 
ir kultūrą Ir atstovavo nuo
monę, kad kiekviena civili
zacija, kaip ir žmonių gyve
nimas, turi savo jaunatvę - 
žiedais pasipuošusį pavasa
rį, vasarą - subrendimo lai
kotarpį Ir galiausiai senat
vę - saulėlydį.

Jis gulai įsitikinęs, kad 
vakarų civilizacija jau ran
dasi ir Išgyvena savo gyve
nimo ciklo trečią studiją - 
senatvę arba saulėlydį. Mes 
čia nesiginčysime apie-šios 
teorijos teisingumą, bet 
paskutiniųjų 50 metų Istori
ja mus verčia labai rimtai 
apie tai susimąstyti.

Prieš kurį laiką
griežtesnį perspėjimą vaka
rams davė Ir rašytojas Sol- 
ženyclnas. Štai ką jis rašo 
prancūzų
Monde " : " Trečiasis 
saulinis 
vakarai 
Kai mes 
n tuos lūs
tome tik. 
dekadenclją. Vakarų galin
gos valstybės , . Išėjusios 
dviejų pasaulinių karų lai
mėtojomis, tų 30 talkos me
tų bėgyje save tik sus Upnl- 
no,prarado sąjungininkus... 
atidavė nepasotinamam prie
šui teritorijas Ir Ištisas tau? 
tas.. .Kiniją, Šiaurės Korė
ją, Kūbąp Šiaurės Ir šian
dien jau Pietų Vietnamą, 
Kombodlją, Laosą jau Irgi 
praranda..’. Portugalija 
skuba į tą pačią bedugnę, 
Suomija ir Austrija laukia 
su rezignacija savo likimo, 
nepajėgdamos savęs apginti 
Ir negalėdamos tikėtis jo
kios paramos iš Išorės.

Du ar trys dešimtmečiai 
taikingos koegzistencijos ir 
ih viso net pati vakarų są
voka pradings nuo žemės 
veido...

dar

dlenraštyje " Le 
pa

kąrąs jau |vyko Ir 
jį pralaimėjo".... 
žvelgiame į paskutt- 
30 metų, mes ma- 

. silpnėjimą Ir

Tai labai sunkus apkalti
nimas Ir vakarai turėtų rim
tai pažvelgti į savo sielos 
vidų.

Bet šiame Straipsnyje Sol- 
ženyclnas sąmoningai ar ne - 
sąmoningai nei vienu plates
niu žodžiu neprimena vaka
rams apie Suomijos, Pabal
tijo kraštų Ų? visos Rytų Eo- 
ropos Išdavimą. Tai tautos 
su gaivia Ir gilia krikščio
niška kultūra. Šioms valsty
bėms, kurios buvo laisvos 
tūkstančius metų, dar tik 
visai nesenai, paskutiniais 
karo metais,krikščioniškie
ji vakarai, kartu su komu
nistiniais barbarais, prime
tė vergų likimą,kai jos buvo 
perleistos į taip vadinamą 
’’ komunistinio bloko įtakos 
sferą ".

Bet šios tautos to v:?rjų 
likimo niekuomet nepriims. 
Jaltos konferencija - tai juo
džiausia Ir gėdingiausią die
na krikščioniškai vakarų 
kultūrai Ir civilizacijai. Tai 
dvasinio nuosmukio ženklas. 
Juk visi šie krikščioniški 
kraštai buvo esminiai prisi
dėję prie vakarų kultūros ir 
civilizacijos suklestėjimo1

ne tik Europoje, bet Ir už
jūriuose. Jaltos konferenci
ja -tai sąmokslas prieš kul
tūringas tautas, kultūringų 
tautų Išdavimas barbarams.

Ir kas tragiškiausia, kad 
šis balsus Išdavimas bar
barams krikščioniškųjų va
karų nėra, apgailimas, bet 
Klssingerls už sovietišką 
grašį Ieško progos šias tau
tas galutinai Išduoti mirčiai 
/ labai tinka Judo palygini
mas / - pripažinti teisiškai 
šių valstybių Inkorporavimą 
į vergų Ir barbarų Imperi
ją - Sovietų Sąjungą.

Čia Ir mes, visi šių kraš
tų tremtiniai, kartu su Sol- 
ženyclnu galėtume stipriai 
pareikšti : vakarai, balsus 
šių valstybių Išdavimas yra 
absoliučiai priešingos jūsų 
deklaruojamų " laisvų vaka
rų " principams. Gana pulti 
prieš barbarus ant kelių. 
Grąžinkite jūsų slaptais su
sitarimais Išduotoms vergų 
likimui, bet amžiais buvu
sioms laisvoms Ir kultūrin
goms tautoms laisvę.

Šis Solženyclno pilnas 
skausmo šauksmas mums 
tremtiniams visai supranta
mas. Jis šiandien jau mūsų 
gretose. Ir jis pamatė, kaip 
yra sunku kalbėti surambė
jusių sąžinių Ir sumaterlalė- 
juslems vakarams apie mi
lijonus žmonių, mirštančių 
vergų stovyklose, apie žmo
gui laisvės atėmimą.

Bus daugiau.

BRAŽINSKAI KOVINGAI GINASI

Jau kelis kartus kėsintas! juos nužudyti.

jos, y pradėjo ; noromis ar 
dėl nesugebėjimų Bražinskų 
reikalą numarinti, prieš tai 
suspėję pasigarsinti.

O lietuviški keliautojai, 
netgi pasiekusieji Turkiją ar 
netoliese esančias žemes, 
pamiršta tuos narsius lietu
vius aplankyti.

Kur čia galės, kad matote 
vasara tokia graži, atosto
gos tokios trumpos ir bro
liais lietuviais tegul rūpina
si kas nors kitas...

Ir 1975 m.liepos 15 d. jie 
parašė : Mšiais šventaisiais 
metais Ištisi lietuvių būriai 
skraido į Romą, o tačiau nė 
vienas neranda kelio į Tur
kiją!

Iki neįvyks kas nors Iš- 
sklrtlnesnlo, daugiau nera
šysiu Bražinskų reikalu mū
sų spaudai. Užbaigiu Ištrau
ka Iš Balio Augino poetinės 
kūrybos , skirtos Prano Ir 
Algirdo Bražinskų drąsiam 
laisvės ryžtui atminti/ " Var
pas " nr. 13 , 1975 m. psl. 
48,49/:

"Dvi pilkosios paukščiu kartos — 
Gdndras su gandriuku — 
Per Šūviu. žaibus, 
Per neapykantos liepsna, 
Per pavergta dongu, 
Nelaisvės vielom apipintą, 
Nešate plunksnose veją? 
Dvelkianti lankos rasa 
Ir gūžtos Šiaudais.

jūs nenorėjot papūgom
Numirti narve. Jūs troSkot 
Gyvojo paukščio dainos, 
Lyg laumės juosta, 
Žydinčios laisvajame šile".
O mūsų laisvės kovotojus 

Praną Ir Algirdą Bražins
kus, Išteisintus laisvame 
krašte , į laisvę neįstengia 
Išlaisvinti lietuvių laisvieji 
veiksniai.

Algirdas Gustaitis

VE/DF?ODZ//X/
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Numesk svori, ir laikykis dietos, J ei ne, aS nepramatau Tamstai 
ilgo gyvenimo

Svarbu mums Ir čia, Tur
kijoje gauti oficialų pabėgė
lių statusą. Sako, tai būtų 
naudinga. Bet advokatai są
moningai tąja linkme nieko 
neveikia. Antra vertus, vle-

Žinoma niekas negali rei
kalauti vakarų, kad eitų gin
ti Mnlezljos, Indonezijos ar 
Filipinų Ir niekas neg;JI prl- 

1 mesti , jei to nenorėtų jie 
vykdyti. Bet šie jauni žmo- 

J nės f dezertyrai - J. L./, 
- kurte atsisakė atjausti kan

čias Ir baimę tolimojo Viet
namo karo, nebetur ės progos 
vėl pasitraukti, kai jie žus, 
ne jų sūnūs, bet jie patys 
Ameriką begindami,bet tada 
bus jau per vėlu Ir be jokio 
efekto.

Nebėra laiko klausti,kaip 
Išvengti trečio pasaulinio 
karo. Šiandien reikalinga 
drąsos Ir įžvalgos, kaip su
stabdyti ketvirtąjį. Stabdyti, 
o ae pulti a at kelių ".

Praeina žiemos, pražydi 
pavasariai, metai - po metų, 
o į laisvę pabėgę Bražins
kai, Turkijos teismo pilnai 
Išteisinti, vis dar negauna 
leidimo Išvykti Iš Turkijos.

Kas dėl to kaltas ? Kur. QOS-pabėgėlis, šioje stovyklė- 
llndl neveiklumo šaknys? - Į je penkiolika' metų laukė 
tai su laiku bus atsakyta jei oficialaus pabėgėlių ■statuso 
ne jų pačių , tai Istorinės pripažinimo , kol be jo iš - 
eigos.

Su Pranu Ir Algirdu Bra
žinskais susirašinėju Ir kai 
ką matau reikalą Iš jų laiškų 
paskelbti,būtent: 1975 m. bir
želio 5 d.laiško -J' Stovyk
los sąlygos pragariškos. 
Turkų saugumas stengiasi 
mus apsaugoti, suardyti jau 
keli priešų atentatai, tačiau 
kasdien jaučiame aršų rusų 
slaptų agentų sekimą, besi
taikančių vienaip ar kitaip 
mus sunaikinti. Vyksta žūt
būtinė kova ".

Iš 1975 m. birželio 18 d. 
laiško, taip pat rašyto po
litinių kalinių stovykloje

vyko į Olandiją. Kitas gi 
laukė 27 metus Ir neseniai, 
patekęs į pslchollgonlnę,mi
rė. Sąlygos nėra lengvos. 
Daugelis patekusių į šią aklt- 
gatvę , Išprotėja, žudosi, 
bėga...

Gegužės mėnesio vidury
je . Vilkas Išsiuntinėjo vi
siems lietuviškų laikraščių 
redaktoriams slaptą raštą, 
prašydamas nieko neskelbti 
apie Bražinskus. Nustebome 
kam šis apysnasriS ? Tačiau 
jokio atsakymo iš Vilko dar 
negavome.

Politinė padėtis blogėja 
dėl nelemto uždraudimo tiek 

Turkijoje /MulticHes Karnpi, ti Turkijai ginklus. Tai gali 
Yozgat , Turkey / —" Mūsų 
būklėje kol kas jokių pasi
keitimų, ypač į gerąją pusę , 
nėra. Vilkas ir kiti veiksniai, 
nežiūrint mūsų pakartotinių 
kreipimusi, tyli. Venecuelos 
lietuviai deda daug pastangų 
mums padėti, tačiau nesusi
laukia reikiamos paramos Iš 
JAV lietuvių. Tuo tarpu Vil
kas užsiėmęs globalinio 
masto reikalais : Europos 
saugumo konferencija, nusi
ginklavimo pokalbiai.. * tad 
mūsų reikalas nustumtas į 
stalčių.

turėti siaubingas pasekmes 
Jeigu šią vasarą mes neiš' 
vyksime iš šios balos, ta 
reikš , kad kelias į laisvi 
Ugam, ilgam užkardytas.

Su pagarba Ir lietuviškais 
linkėjimais.

Pranas Bražinskas 
Algirdas Bražinskas

GI lietuviškos organizacl-

TEL. 525 - 8971

A A
JEIGU GERI IR GALI GERTI - T A/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. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lĮety? 
vijikai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.
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VEIKIAME I
Lietuvybės veikla šioje 

bendruomenėje eina ir šle- 
Jjmet paąlgėrėtlnal. St. Ca- 
■itharines b-nė yra dabar jau 

neabejotinas tos veiklos 
centras visam Niagaros pu
siasaliui. Vis labiau garsė
jantis Nemuno ansamblis 
yra sutraukęs visą šio kraš- pelnas 
to jaunimą. Gausių tautybių 
krašte, kur vyksta didžiuliai 
paskiri bei bendri renginiai, 
tokie kaip Folks Arts festi
valiai ar Niagaros vynuogių 
šventė, sutraukianti kartais 
netoli pusę milijono žlūrbvų, 
Nemuno jaunimas suspėja

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI I KANADOS 
LIETUVIU ŠAULIU MOTERŲ

r------ ........—-------- --------- -- •_____ . ..
SĄSKRYDI - GEGUŽINE, 

....... .... ........ •.......... -............ - ” i
rugpiučio 17 d., sekmadieni, Old Boys Club House, 

Henley Island, 
St. Catharines, Ont.

GAIT sukti į Martindale Rd., is jo dešinėn į "Lakeshore, 
kuri toliau vadinasi Main Street, ir vėl i dešine ir i Henley 
l si and Dr.) ' “ 1

Bus įvairi programa, gera muzika, užkandžiai. Pradžia. 12 vai.
Povilo Lukšio Šauliu. Kuopa______.

tuvos vėliava žygiuoja šalia 
didžiųjų ir veikliųjų tautybių, 
Todėl vietinis kanadiečių 
laikraštis lietuvių veiklą va
dina " ambicinga ".Tas nuo- 

užtarnautal tenka 
Stasei Zubrį ck Lene i, Kuri jau 
šeši metai dirba be polslo. 
Padeda jai visi kas gali 
ypač buf ai Ietis Vytautas Ma- 
slullonls.

To ansamblio pirminin
kas yra visuomenininkas 
Juozas Šarapnickas. Jis yra

o. Ulbino nuotraukoje tautybių festivalio proga daugi akut turinio centro 
parodoje. iŠ kairės J. Zubrickienė, J. Šarapnickas, K. Zubrickaite ir

proga
Šarapnickas, V. Auonckaite ir 
St. Catharines miesto burmistro 
žmona bei kt.

E?

tone Ir taip pat KLB St.» 
Catharines Apylinkės pirmi
ninkas. Pernai, nebepajė
giant mūsų bendruomenei 
sudaryti valdybos, jis sutiko 
gelbėti padėtį Ir įeiti į val
dybą. Žinoma , kad jei ne 
pastangos Prano Daugino bei 
Juozo Paukščio, tai vargiai 
būtumėm turėję tą valdybą. 
Ne darbas, bet kai kurių tau
tiečių kibimas prie tų, kurie 
ką nors lietuvybei dirba, su
darė tokias*sąlygas,kad žmo
nės į b-vės valdybą nebesu
tinka įeiti. Šiaip taip tą val-

(Nukelta i 6 psl.)

PADĖKA

Minint birželio žiauriųjų 
išvežimo metinių minėjimą, 
reiškiame padėką klebonui 
Juvenaliui Llaubai OFM už 
davimą nemokamai patalpas, 
Inž. R. Slavickui Iš Willando 
už paskaitą , p. Norušienel 
už paskaitymo savo kūrinio, 
skirto birželio Išvežimams, 
p.p. Dauginama Ir Žemai
čiams už gėles prie pamink
lo. Organizacijoms Ir tar
nybai už dalyvavimą su vė
liavomis minėjime.

Apylinkės valdyba
LO'ony 5

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA^ ANTRADIENį NUO 10,30 iki 11 vai. vok. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr.. Duvernay, P. Q. 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 MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI.- YRA GRAZHį AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU patarimu skyrių, faetinė prenumerata tik $ 7.00

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Chleagofe Ir Kanado|a metama — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn, — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III. 60608

H Siunčiu —......... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ---- --------------------------------------------
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA"

830 Main St. East. tel. 544-7125

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JR AR A A /I 
TORONTO LIETUVIŲ f*ZIKZl/VLA
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

Darbo valandos;
pirmadieniais 
antradieniais .
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

10 r— 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 uždaryta.

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

PIRMASIS ROCK KONCERTAS
Birželio 28 dienos šešta

dienio vakarą , Hamiltono 
sporto stadione įvyko jauni
mo mėgiamas, vad. " Rock ’’ 
koncertas. Čia suplaukė per 
60 tūkst. abiejų lyčių jaunų 
žmonių minia. Vyrai įvai
raus Ilgumo barzdomis ar 
plaukais apaugę, merginos 
gi ’’karštomis ” kelnaitėmis 
ar kitais, vyro akį vyllojan- 
č lais par ėda Is pas Ipuošur- 
slos. Dalis jaunos minios 
atvyko porą dienų anksčiau . 
Sauvallal apsigyvenę sveti
mose pievelėse prie namų 
ar stadiono patvoriuose, kė- 
,lė triukšmą Iki vėlaus ryto, 
nekaltlems gyventojams ne
davė ramybės bei poilsio.- 
Neprašyti svečiai, paprašy
ti Išsinešdinti, net nebandė 
pajudėti. Kitai daliai atvy
kėlių buvo leista apsistoti 
miesto dldžląjame parke. 
Stadioną Ir parką nuo gyven
viečių skyrė tik neplatl gat
vė. Todėl nesunku įsivaiz
duoti kelių tūkstančių mi
nios triukšmo buvimą, o
ypač jaunų žmonių ir dar 
nakties metu. Stadioną su
pančiose gatvėse buvo tiek 
daug įvairių atmatų, kad 
sunku buvo perlipti per Iš
mėtytas įvairias* įpokavimo 
dėžes popieriaus krūvas Ir 
sudaužytas įvairias bonkas. 
Taip, kad suėjus miniai į 
stadioną, buvo reikalas tuo
jau valyti gatves. IT vai. 
nakties pasibaigus koncer
tui, tai miesto daliai vėl grį
žo ramybė Ir poilsis, žmo
nės lengvai atsiduso, tary
tum didžią  jai audrai pra
ūžus . Tvarka ir švara buvo 
atstatyta tik savaitės vidu
ryje, Išvalius šiukšles nuo 
miesto žinioje esančių ža
liuojančių pievų bei gatvių. 
Šiukšlių valytojai, radę ne
mažai apatinių Ir viršutinių 
drabužių, stebėjosi, kaip tie 
žmonės galėjo Išeiti namo 
neaps įrengę.

Džiugu , kad lietuviško 
jaunimo buvo atvykę labai 
mažalc Ir tai tik smalsumo 
sumetimais.

Tvarkai palaikyti be nor
malios tarnybos dar buvo 
pakviesta 200 policininkų , 
tuo laiku laisvų nuo tarny
bos. Ir tai tvarkdariams at
rodė, kad jų dar per mažai. 
Todėl buvo primerktos 
akys prieš mažesnius tvar
kos ardytojus ar kanapių Ir 
įvairių skysčių naudotojus 
bei platintojus. Buvo pada
ryta tik keliolika areštų. Šis 
koncertas daliai miesto gy
ventojų paliko labai kartų 
prisiminimą dėl triukšmo Ir 
šiukšlių bei jų privačių ža
lių pievelių sutrypimą.

. Koncertui stadioną Išnuo
mavo Hamiltono miesto vlr- 1

6 psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 7U%
Terminuotus depozitus 1 metu 8^4IŠ
IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

šlnlnkal. Spaudoje pasiro
džius žinutei apie koncertą, 
ten pat tuoj pasipylė Ir da
lies gyventojų protestai. Bet
gi tie ponai nekreipė į tai 
dėmesio.Tačiau tuoj po kon
certo, miesto valdybon susi
rinko per 200 gyventojų Ir 
tiems ponams davė labai 
karštos pylos, taip kad jie 
prisiekė tokios rūšies kon
certų šioje vietoje neleisti 
rengti niekad daugiau. Sau 
blznelį pasidaryti Iš šio kon- 
cero sumanė kažkoks Pink 
Floyd , kurio trupė yra Iš 
Anglijos, kaip kadaise buvu
si ketverlukė"Bytellals" va
dinama.

Bilietų kalnps buvo tarp 
8 Ir 1O dolerių, reiktų pa
dauginti, mažiausiai Iš 50 
tūkstančių, kad susidarius 
vaizdą apie pelno grožį. Ži
noma buvo Ir Išlaidų, bet li
ko Ir pajamų.

Eilinio piliečio akimis 
žiūrint tai buvo Sodoma Ir 
Horn orą.

Jaunimo švietimui krašto 
piliečiai Išleidžia milijo
nus dolerių. Šis koncertas Ir 
daugelis turbūt tokių koncer
tų kitose vietose liudija, kad 
Kanados mokyklos reikalin
gos reformos auklėjimo Ir 
disc IpŪ. Inos srityse, bei vie
nos Ir kietos švietimo va
dovybės.

Prabėgomis kalbant, taip 
koncertas atrodė už stadiono 
tvoros. Kokia programa buvo 
atliekama jo viduje, sunku 
pasakyti, nes šių eilučių au
torius nesiryžo mokėti už 
įėjimą 8 ar 1O dol. Spaudai 
buvo spec. įėjimo vieta, bet 
tam reikėjo red. pažymėji
mo. Vėlesniu laiku, matyti 
Ir bilietai buvo Išparduoti , 
nes koncerto metu patvo
riais sukinėjosi Ir medžių 
■šaltose tupėjo per porą tūks
tančių žiūrovų. Smalsumo 
dėlei, ten pat sukinėjosi Ir 
žUaplaukls ’’ jaunimas ’’.

Zp

• DLK Algirdo Šaulių Kuo
pa Hamiltone šventė tradici
nę šventę - Jonines Medžio
tojų Ir Žūklauto jų šaudyklo
je. Ilgiausių metų sugiedota 
Jonams, Jonėms Ir visiems 
kitiems, kurie šventė vardi
nes birželio mėnesį.

Virtuvė buvo suorganizuo
ta šaulių moterų vadovės 
Stasės Petkevičienės. Pro
gramą įdomiai paruošė "Au
kuro " režlsorė Elena Dau - 
guvletytė Kudabienė , vaid
menis atliko : Marija Kal- 
valtlenė, Elena Kudabienė Ir 
jaunimas: Vilija Juodėlytė, 
Arūnas Juodelė Ir Edis La- 
buckas. Buvo Ir stambesnių 
daiktų loterija. Ad.

Gan patogiai įsitaisiusioje 
sekmadienio pietautųjų kom
panijoje, vyrauja pasigėrė
tina nuotaika. Ir sklandus pa
sakojimai, Ir anekdotai, Ir 
bent koks juokelis, Iššaukia 
didžiausią, net gretimų stalų 
kaimynų dėmesį atkreipian
čią linksmybę. O vienas vy
ras atrodo net klek perdeda. 
Po kiekvieno pasakymo ar 
kieno nors Išsireiškimo, 
jis jau nebe juokiasi, bet 
tiesiog žvengia. Tokia bičiu
lio laikysena klek nepaten
kintas greta sėdįs kaimynas. 
Jis reikšmingai pažiūri vie
ną kartą į savo linksmąjį 
bendrą , dirsteli į jį antrą 
kartą, bet tas nieko negelbs-' 
tl.Pagaliau tas neiškentęs Ir 
sako greta sėdinčiam links - 
muollul. Jeigu jis turįs to
kius gražius dantis, nesą 

Vienos popietes dalyviai: kairės A. gūbrys, O. Pranckūniene, 
dr. E. Zubrienč, S. Pranckūnas ir nepavargstantis lietuviškų ren
ginių fotografas S. Dapkus. Nuotrauka B. Tarvydo.
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ST. CATHARINES. . . mūsų motto: nekliudyti bet
(Atkelta i į .7 psl.J 

dybą sudarius ir visuotinam 
susirinkimui patvirtinus, tuoj 
pat prasidėjo Ir jai kliudymo 
pragaištingas darbas. Dabar 
prieš akis stovi klausimas ,, 
kaip beišrinksime valdybą šį 
rudenį ? Nors organlzacl-
jos veikla gerai,tačiau bend
ruomenės valdyba yra visos 
veiklos viršūnė Ir atrama.

Nesutarimai viduje yra 
normalus Ir praeinantis 
dalykas , bet kai tautiečiai 
savo asmenines sąskaitas 
suvedinėja spaudoje, nežiū
rėdami kas atsitiks su lie
tuvybės veikla, tada jau tik
rai blogai. Puikiausiai žino
dami mūsų spaudos sunkią 
padėtį Ir dėl to jos norą 
spausdinti visų rašinius, vls- 
tlek skaitome, kad tokių ne
teisingų, tiesiog melagingų 
rašlnų spausdinimas labai 
pakenkia ne tik lietuvybės 
veiklai bet Ir pačiai spaudai.

Nežiūrint šių trukdymų Ir 
ši valdyba atliko savo darbą 
blizgančiai. Visi minėjimai 
nuo Kalėdų eglutės, 16 Va
sario , Motinos Dienos Iki 
Birželio trėmimų buvo at-
likti sumaniai ir labai gra
žiai. Pati valdyba dirba su- 
tartlnal visose srityse Ir 
reikalui esant jos nariai pa
aukoja lietuvybės veiklai po 
kelis šimtus dolerių. Ne
nuostabu tad, kad šiuo metu, 
baigiantis valdybos veiklos 
metams , kasoje yra virš 
800 dolerių.

Mūsų bendruomenė yra 
įsiliejusi į šio krašto kitų 
tautybių , kanadiečių .veik
los viršūnes. Lietuvių 
atstovams visad atdaros vi
sų įstaigų durys /miesto Ir 
parlamentarų /, ypąč vieti
nio dienraščio " The St. Ca
tharines Standard ", taip pat 
didžiausios šiame krašte 
CKTB radijo stoties.

Tad ko daugiau, kaip tęs
ti nieko nebojant tai, kas iki 
šiol buvo daroma. Tegu būna 

reikalo juos taip plačiai vi
siems čia rodyti.

Su tuo griežtesniu pasa
kymu, linksmoji kompanija 
tuojau aprimsta, nes daugu
mas žino, kad adresuotas da
lyvis turi dirbtinus dantis. 
Visi pietautojai Instinkty
viai dirsteli į besikvatojantį 
vyrą, nes toje kaimyno rep
likoje jautėsi aštroka, ar net 
užgauli tendencija.

Bet visų nustebimui, links
muolis dėl to nei klek neuž
sigauna. Jis tik pabaigia 
juoktis Ir , uždaręs savo 
plačią burną, paaiškina,kad 
tai nebesą jo nuosavi dantys. 
Esą gaila, kad jis negalįs 
jais pasigirti Ir, kad jis ne
turįs tokių puikių, ką jis pa
stebėjęs pas replikavusį kai
myną.

Dėl tokio atsakymo ple- 

padėtl. Tai yra mažiausia 
ko Iš mūsų laukia nuožmaus 
priešo pavergta mūsų tėvy
nė. Kor.

GEGUŽINĖ
LŠS -gos sesės šaulės ren-, 

gla įspūdingą.gegužinę, kuri
įvyks " Old Boys Henley Is- 

įland Club ", ten pat, kur bu- 
’vo Kanados Šaulių Rinkti - 
nės suvažiavimas Ir NP.P. 
Lukšio šaulių kuopos vėlia
vos šventinimas.

Šių metų gegužinei vieta 
yra nepaprastai graži, ypač 
vasarą, nes parkas, apaugęs 
žaliuojančiais medžiais, ant 
gražaus kalniuko, aplink sru
vena vanduo, įspūdingas 
gamtos vaizdas. Atvykę tik
rai nesigailėsite , o sesės 
šaulės jūsų neapvils ir ma
loniai jums patarnaus, {ge
gužinę kviečiame visus sve
čius Ir šaullus-es iš artimų 
Ir tolimesnių apylinkių: To
ronto , Dehll , Hamiltono, 
Buffalo , Niagara - Falls, 
Wellando.

Data : rugplūčlo 17 dieną 
1975 metais, sekmadienį,! v. 
po pietų. Į gegužinę iš Te
ronto važiuoti Queen iki 
Martendale Rd., sukti į de-
šinę, įvažiavus į Martendale 

' Rd., sukti į kairę ir važiuo
ti Iki Lakeshore Rd., tada 
sukti į dešinę Ir važiuoti 
porą blokų. Matysite rodyk
lę į gegužinę. Tos pačios 
taisyklės Ir Iš Buffalo va
žiuojant. Privažiavus į virš
ui Inėtą gatvę, sukti į deši
nę ir įvažiavus sukti į kairę, 
po to į Lakeshore Rd. į kai - 
rę ir važiuoti Iki matysite 
rodyklę. Tad visus Ir Iš vi
sur laukiame atvykstant ma
lonius svečius rugplūčlo 17 
dieną. Tikime , kad atvykę 
nesigailėsite, nes bus gera 
muzika, loterija Ir kiti įvai
rumai. Iki malonaus, pasi
matymo.

Kanados Šaulių kuopos 
moterų sekcija

MOKA:
8’/i% už 1 m. term. dep.
7’/a% už taupymo s-tas
814% 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

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

tauto jai nustemba, o repli
kos mėtėjas pasijunta labai 
nepatogiai. Jis greičiausiai 
buvo vienas iš tos grupės, 
kur nežinojo tikrosios padė
ties. Pirmiausiai jis atsi
prašo ir apgailestauja, kad 

‘to nežinojęs. O paskiau, ne
va aiškindamasis jis sako, 
kad norint , dantis galima 
gerus išlaikyti. Žinoma iš 
anksčiau jais pasirūpimus. 
Kad ir jis pats, jau nuo ma
žens žiūrėjęs savo dantis. 
Juos valęs, o suskaudėjus, 
ėjęs pas daktarą. Dar Lie
tuvoje jam tekę taisyti. O 
Vokietijoje, gyvenant lagery
je, jis tvarkęs juos prie to
kių grąžtuvėllų, kurie gręžė 
dantį tik daktaro asistentei 
minant ratelį, panašiai kaip 
varpstelį Lietuvoje. Paskiau 
čia, Kanadoje, tekę pereiti 
ne vieną daktarą, o porą 
dantų net Ištraukti. Papras
tų palopymų jis Ir nebesu- 
skaltąs. Bet dabar jau eilę 
metų jis neturįs jokio vargo. 
Tik tiek, kad reguliariai 
juos pavaląs, arba retkar
čiais užeinąs pas dantistą 
juos patikrinti, v

Kas įdomiausia, kad iš jo 
aplankytų įvairių gydytojų, 
jis susidaręs savaimingą 
nuomonę. Vieni dantistai ap
siėję geriau, kiti blogiau. Jis 
pastebėjęs, kad'daktarai yra 
kietesni, tuo tarpu toje pro
fesijoje esančios moterys 
yra jautresnės. Jo manymu, 
moterys esančios net geres
nės to darbo specialistės.

Tuo tarpu iš vyriškių pusės 
buvę tokių , kurie nelabai 
paisė, ką jie daro paciento 
valgomoje , bent jam taip 
atrodė. Kartą tai patyrus, 
einant pakartotiniam vizitui, 
šalia nenoro, jį imdavo net 
baimė. O vienu atveju jis Iš 
viso nebe Išdrįsęs nueiti.
Tuo tarpu moteriškoji lytis 
tame darbe yra daug švel
nesnė. Moteriškos rankos 
yra lyg pritaikytos įmant
riam dantų priežiūros me
nui. Jų paruošimas, jų pri
ėjimas Ir pačių operacijų 
atlikimas yra tiesiog nepa- 
lyglntlnas. Atėjus Iš kito
kios patirties, tikiesi įprasto 
galvų piešiančio gręžimo, ar 
'nepakenčiamų skausmų jau
triosios šaknies užgavlmo, 
čia pasirodo būta lyg žais
mo. Arba kitaip tariant dan
ties gręžimai, jį taisymai, 
net Ištraukimai atliekami 
tarsi angeliškom rankom. 
Tokiom rankom, kurios vos 
prisiliesdamos atlieka vir
tuoziškus ’ priėjimus. O pats 
nemaloniausias kiauro dan - 
ties gręžimas, p as įrodo buvo 
jau padarytas, be valant susi
kristalizavusius akAienls.

IMA:

9’/z % už asm. paskolas

9’/z % už mortgičius

milijonų dolerių 

O jeigu po tokios patirties 
tektų viską susumuoti ar pa
sirinkti daktarą. Jeigu reik
tų paminėti vieną Iškiliausių 
Ir savo darbą gabiausiai at
liekančių profesionalų, tą 
nuopelną jis neabejotinai 
priskirtų dr. Elenai Zubrle
ne l.

ūsai LIETUVIU NAMAI

(Priešatostoginiai aprašymai)
Pereito sekmadienio po - 

pletėje dalyvavo apie 250 
asmenų. 185 dalyviai valgė 
pilnus pietus. Dalyvių tarpe 
buvo daug Iš JAV Ir tolimes
nių Kanados vietų. Svečiai 
labai domėjosi Lietuvių Na
mais.
, Svetainėje Lokys valgytojų 

skaičius pamažu didėja.Prie 
stalų aptarnauti reikalingos 
mergaitės ne jaunesnės kaip 
18 metų amžiaus. Darbas 
apmokamas. Už Interesuotos 
prašomos kreiptis įLN raš
tinę arba skambinti 533- 
9030.

Yra nūs įskundimų, kad ap
tarnaujantis stalus gėrimais 
yra atidavęs neteisingą grą
žą. KUus tokios rūšies ne
susipratimui, svečiai prašo
mi apie tai pranešti tuojau 
baro vedėjui. Ta problema 
būtų Išspręsta vietoje. Leng
va suprasti,kad atidėjus,Iš
spręsti neįmanoma.

LN vis dar‘trūksta vieno 
žmogaus automobiliams 
sustatyti sklypo priežiūrai. 
Tam darbui tinka Ir pensi
ninkas. Darbas atlyginamas 
Kreipkitės pas Račį Martyną 
automobilių parkInlmo aikš
tėje Dorval gatvėje prieš 
Lietuvių Namus nuo 12 v. 
P-P.

Lokio baro vedėjas/Bar- 
tender/ darbo metu yra sve
tainės šeimininkas. Jei sve- 
člai turi koklų nesus įpratimų 
su patarnautoju, svečiui ne
reikia ginčytis su juo, bet a- 
ple tai pranešti barvedžlul.

Barvedys turi teisę patik - 
rlntl jaunuolius, ar jie yra 
pilnamečiai, Ir nepilname - 
člus paprašyti Lokio svetai
nę apleisti.

Barvedys sprendžia, kada 
svečias pakankamai Išgėręs, 
kad . jam nebegalima nešti 
daugiau gėrimų. Jei nebeap- 
tarnaujamam svečiui kas 
nors atiduoda savo gėrimą , 
barvedys turi teisę nutraukti 
patarnavimą Ir pastarajam .

Pereitą savaitę LN nario 
įnašus įmokėjo: Barakauskas 
Julius Ir Blrgellp Juozas po 
$ 1OO. Simonaitis Janina 
$ 1O. Mirusio LN nario Balt
rus lo Antano įnašas $1OO , 
pagal palikimą, pervestas 
Plečaltlenel SUvljal.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MEŠKERIOJIMUS
B. Vaičaitis \

s fPradiia 21 numeryje) meškeriotojas privalo visą 
Trečias klausimas tai pa- laiką walleyes meškerioti 

rinkti meškeriojimo vietą, dugne.
kur užmerkti meškeres.Tas Juo labiau saulėta diena,
klausimas teks meškerioto- juo giliau meškeriojama. Va
jui pačiam spręsti. Jeigu sąrą saulėtą dieną galima 
nėra vadovo, galima ten pra- rasti walleyes 60 pėdų gy- 
dėtl meškerioti, kur jau kiti lyje. ' Walleyes daugiau bijo 
meškeriotojai daugiausiai skaidrios saulės, negu šilto 
koncentruojasi. Galima pra- vandens, nors ji yra akty- 
dėtl meškerioti, kur paste- vlausla 10-20 laipsnių C 
bėta būriai mlnovų, kur žu- vandenyje.
vėdros puola į vandenį, gau- Diena nuo 1O Iki 17 vai. 
dydamos.minovs, ten dažnai geriausia pašvęsti poilsiui 
galima pagauti walleyes, nes arba skirti tą laiką lyde- 
jos minta žuvytėmis. koms , besams ar kitiems

Walleyes daugumoje mal- žuvims meškerioti.
tlnasl naktimis. Tuomet jos Walleyes ėdri žuvis, ji 
Išplaukia Į seklumas, prie maitinasi dieną Ir naktį tik 
krantų ar aplink salas, kur skirtingose vietose.Suradus, 
smėlėtas ar akmenuotas kur jos laikosi dieną Ir prl- 
dugnas . Jos maitinasi Ir stačius tlrikarpą jauką, ji ne- 
dlenos metu, bet gUlose vle- atsisakys bet kuriuo metu 
tose, kur per storą vandens paslaugos.
sluoksnį mažai perslšv.lečla Atvykus į naują vietą, ne- 
saulės spinduliai. Žuvis, ne- ^urlnt vadovo, tinkamiausias 
turėdama blakstienų, negali metodas surasti walleyes, 
saulės šviesą kontroliuoti tai parinkus geriausias vle- 
pr is įmerkdama, todėl sau- tas pradėti meškeriojimą, 
let daugiau šviečiant, žuvys plaukiant palengva laivu Ir 
plaukia į gilesnes vietas, ar— traukiant prie dugno / trol— 
ba slepiasi kur nuo medžįų Hng /• 
krinta ant vandens šešėlis. Geriausia pradėti nuo šek-

Ši žuvų rūšis maitinasi lumos, leškantkur yra smė- 
prie dugno Ir tik retais at- Ho ar žvyro dugnas. Prie 
vėjais puola paviršiuje plau- esančių salų, paskendusių 
klančlas žuvyte s. P as įgavusi uolų, jei yra vandens krltl- 
tuojaus skęsta į dugną Ir ten mas, tai kritimo gilesnėje 
.praryja. Turint tą galvoje, pusėje yra walleye rezlden-

; Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

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

(Lietuviams duodame spec i ai i nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
PRODUKTAIS. ' ..... . , ..... , i .

UflOj'/''■' ■’ SAVININKAI: V SušMėkas 389 - 057 1 Ir J. Zovys 365-3252.

UJOODLfinD-AUTOMOBILE LTD.
•550 BOUL NEWMAN BLVD..
LASALLE

363-7424

Ron — Arūnas Mockus,

Phjnmulh

I(iikvmi:k
I jrnons Ūadįc

;vtvn st«v<t

(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 atstovą (Ron) 
Aruna Mockų.

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

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
aitrinamos - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainom, s. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų i ipardavimas - tel. 366 6237/ 3896

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

6396 Bonnantvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

kas moderniems namams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
Įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktoriu*.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1Š75. VIII. 6

PADĖKA

Po ilgos ir sunkios ligos STASIUI ANELIŪNUI 
mirus, norime širdingai padėkoti visiems, kurie padėjo
te mums ta skausmą pergyventi.

Ačiū už jūsų užuojautas, gėles ir maldas, širdin
gas ačiū klebonui Tėvui J. Kubiliui ir Tėvui J. Aranaus 
kui už rožinį, už atnašautas Šv. Mišias ir tartą atsisvei
kinimo žodi, v

Ačiū tiems, kurie velionį palydėjo į krematoriumą. 
Palaidotas Cote dės Neiges kapinėse.

Ačiū seimininkėms už paruoštus polaidotuvinius 
priešpiečius.

Nuliūdusi žmona Jadvyga ir vaikai
— Danutė ir Algimantas Aneliūnai

ė įjos. Vėliau pereiti į gi
lesnes vietas, traukiant labai 
palengva, planingai nepralei
džiant didesnių kritimų. Pa
gavus vieną reikia atžymėti 
vietą, ten turi būti daugiau, 
nes jos klajoja būriais. Kur 
dugne žolės Ir dumblas, ten 
retai sutinkama walleyes.

Upėse reikia meškerioti 
sūkuriuose, duburiuose, prie 
žvyruoto dugno gilesnėse 
vietose, vandens kritimuo
se, uolų pakraščiuose Ir prie 
duburių vandens juostose.

Svarbiausia surasti vietą,

kur walleyes randasi. Jos 
maitinasi prie dugno, todėl 
jaukas privalo nepakilti 
aukščiau 12 colių nuo dugno. 
Jautimas yra pagrindinis 
reikalavimas Iš walleyes 
meškeriotojo. Upės ar eže-

1 ro dugnas nėra lygus, todėl 
rėkia jausti kaip arti prie 
dugno jaukas. Jis visą laiką 
privalo būti walleyes maiti
nimosi zonoje. Bus daugiau.

. . . KABINETAS. . .
(Atkeltai^ Ipsl.)

financial Institutions, Lise

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
& LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

^72^ NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS

\ Z PRISTATYMAS
4,___ 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770 
--------------------------------------------------------------------------------- -

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
$ 1,75 už k». jardo ).

« Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklcjimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
e Pristatau i namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 - 7962

A f A MYLIMAI MAMYTEI mirus, Onutę Žilinskaite 

liūdesio valandose nuoširdžiai 
užjaučiu —

Bronius Mozūras

Bacon , Solicitor - general,! 
Fernand Lalonde, Minister 
without portfolio responsible 
for agriculture , Georges 
Vaillancourt, Minister res
ponsible for high comission 
on youth, sport and leisure, 
Paul Phaneuf,Minister with
out portfolio responsible for 
the executive counsU , the

office for planning and de- 
velopmnet of Quebec and for 
the Eastern Quebec develop
ment office, Bernard Lacha
pelle, Minister without port
folio responsible for trans
port and • finances , Paul 
Berthlaume , /Minister of 
state for social affairs, Ju
lien Giasson.

V Badenas All Seasons Travel, b.o.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
DIDELĖ NUOLAIDA KAINŲ (iki 60%) SI U NT I N( A M S I.

LIETUVA® .
Medžiaga suknelėms - Crimlenr, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentine rūšis

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS j 
doriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Haarpflege-Lofion" preparatas sulaiko g 
plaukų slinkimų, naikino pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, x 
stiprina plaukų Žakais, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var- ! 

todami nebudite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. I 
J IB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: į 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba I 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, I 

Illinois 60650, U. S. A. į

— pusė kainos.
Anglį ika medžiaga 100% vilnoni. Vilnone arba polyesterlo - nuolaida iki 60 %.
Skarelis vilnones orbo Silkinis ir naujausiais pieniniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis
kainomis. -l c aq nnMoteriški paltai-Borgana (art..fur) įvairaus dydžio tik $ 4V. JU.
Vyriški megzti marikiniai (konadiiki) — pusė kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

Siuntiniu, siundiomė pwru.ru ir oro pultu. Priimam. ui.okrmu. oulomofc. lion,..
Jo/dytuvam., r.l.vizii’oms, pinigu CertNicete. ir kr. (Turim. 22 m.tu p. yr mę .
ProLom. ul.iri ir į.irlkinii.m 0 /• PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 

O.Zr.U Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 • 909 8.

7661

HRS

SERVICE
AUJ A

5Plt 
'ARNAVn, e&Al 

NETTOYEURS - CLEANERS 'M*S /

-A CENTRALE 495-90e Avė
365-7146

TEL. 365
RES 366

61 1 1 
0066

ROBERT RICHER

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

V i so k e r i o p i

TURTO
ĮVERTINIMAI 
NEKILNOJAMO 
PASKOLOS 

kiti patarnavimai 
_ 7RR7CENTRALE

Immeubles RICHER Realties tnrg. suite 30i
COURTIER BROKER LASALLE, QUE.

H8P 1 L7

7 psi.

7

7

pwru.ru


RUGPIŪČlO 10 d., ŠĮ SEKMADIENI F. SKRUIBIO 
VASARVIETĖJE L.K. MINDAUGO 'ŠAULIU 

KUOPA RENGIA

TRADICINĘ ŠAULIU

PROGRAMOJE:
1 vai. p.p. vėliavos pakėlimas. 
Muzika. Baras. Žaidimai.

Kviečiami visi Montrealio lietuviai ir svečiai 
gegužinėje dalyvauti.

L.K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos Valdyba

”NERINGOS"JŪRŲ ŠAULIU. KUOPOS

GEGIŽIYĖ
rugpjūčio 17 d., sekmadienį F. SKRUIBIO VASARVIETEJE,

Pointe Fortune, P.Q..

KVIEČIAME VISUS ATVYKTI, NES ŠIOJE

BESIBAIGIANČIOJE VASAROJE PRALEISITE

POPIETE GAMTOJE IR GRAŽIOJE VIETOJE 
i* /

PRIE OTTAWOS UPĖS.

Kuopos valdyba

„ ... , Stovyklavietė paruošta glenel, p-lel Ladygaltel,
AuXros Vartų ge gulinę s e būva ir pamaldos (Nuotrauka iš praeitų mėtį). stovyklavlmuLIgvalytas pas_ Plečalčlul , J. Plečalčlul 
• Loteral Žlžytel buvo su- Petronėlės Orlntaltės apysa- tatas , apvalytas rajonas, Plečalčlul, R. Plečalčlul

GEGUŽINĖS IR SVEČIŲ 
APSILANKYMAS
Pastoviai karšta vasara 

Iki šiol viliojo žmones Iš 
miestų į gamtą. Ruoštos ge
gužinės vis buvo sėkmingos . 
Šv. Kazimiero parapijos su
važiavime žmonės gaivinosi 
karštais saulės spinduliais 
Ir savo atsivežtais kietais 
Ir minkštais gėrimais. Visus 
Linksmino akordeono muzika 
Remelklų Jonukas; Aušros 
Vartų parapijos gegužinė vy
ko Palangos vasarvietėje, tai 
vis dar vadinama Juodkoje , 
nes jis ją įkūrė; Ramovėnal 
suruošė gegužinę F.Skrulblo 
vasarvietėje , prie
upės Ir čia praeitą sekma
dienį buvo NL laikraščio ge
gužinė. Visos gegužinės o 
ypač NL buvo gausios sve
čiais Iš kitur, kaip tai : Jo
nas Petrulis Iš BOstono,Leo- 
sė Krlščlokaltlenė su sū

naus .dukra Iš Hartfordo, 
J. Ir O. Šeldžlal Iš Hudson, 
N. Y. .Juozas Paukštys Iš St. 
Catharines , Alfonsas Jonu
šas su žmona Ir dukra, Juo
zas Vaškevičius su žmona 
Iš Toronto Ir kt. Reikėtų tl - 
kėtls,kad Ir būsimos geguži
nės taipgi sutrauks nemažai 
vietinių Ir Iš toliau atvyku
sių svečių.

NIEKAD NEPERVĖLU 
Vitas Skinkis, Juozo Ir Ma
rijos sūnus, baigė McGill 
universitetą, gaudamas Ba-

ruošta prlešvestuvlnė stalg- ką Adatą Iš jaunamartės gy - nukirsta daug medžių, pasta- 
mena, prie kurios prisidėjo ventmo, Birutė Naglenė ! dvi tytos 4 naujos palapinėms 
apie trys tuzinai moterų. liaudies dainas. Gina i Čap- platformos Ir apkalti plas-

Būslma jaunamartė la - kausklenė rūpinosi visų ma - tiku mergaičių Ir berniukų 
bal džiaugėsi ne tik dovano- lonla nuotaika. namukai.

Plečalčlul, R. Rudlnskul , R 
Skučui, L. Staškevičiui , K. 
Šimkui , G. Vazallnskul , R. 
Verbylal, R. Žitkui.

Prie šios talkos dar prl-

chelor Arts mokslo laipsnį. 
Jis studijas buvo pradėjęs 
prieš daugelį metų.

Ottavzos « inž. Vytautas Pakalniškis 
susituokė su Luclll Pieters
• Putname, lietuvių susiti
kimo šventėje, dalyvavo ne
mažas skaičius montrealle- 
člų, tarp jų M.A. Joneliai, 
O. K. Vadlšlal, O.A.Mylės, 
N. B. Bagdžlūnai Ir kiti.

BEAULIEU. GARNEAU, CR&TK
Conseillers Juridiques - Title Attorneys

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 

Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik Į mane 
kreipiasi, jtį tarpe Ir lietuviams.

BB67 VERDUN. VERDUN 1701 CENTRALE. LaSALLI
7*1-3411 366-8474

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namu 488-8528

Gera proga
Puikiai įrengto ir net kilimu iškloto 
NL redokcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojama susirinkimams bei kito
kiem s reikal oms.

Liūdna man, kai skaito mane 
neapmokėtų — laikraštis.

___ _____________L—---------------------------------

DR. V. G1R10N1ENE 
Dantų gydytoja

— e —

5330 L’Ahomption Blvd. 

Montreal, ,

TEL. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— e —
1410 Guy St. pirmas aukotas,

1 1 - 12 k ombarys

Tel. 932- 6662; namH 737- 968 1.

Dr.A.S. Popieraitis
B.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.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL.VAKARO

VIA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q. — Tel: 875- 6446, namų 678 - 3660.

I
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 87/- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, B.C.L.
168 Notre Dame Street E. .Suite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

mls,bet Ir ramunių Ir dobi
lų nupintu vainiku jos galvai 
papuošt l, be l pievų gėl ėm Is 
Išpuošta kėde, kurie buvo 
tą vakarą jai skirti.

Loreta buvo veikli skauta, 
gera studentė. Kad jai gerai 
sektųsi Ir naujame gyvenime
Bronė Malalšklenė perskaitė kų - daug ir darbo atlikta.

Baltijos stovyklos komlte- 3 įdeda J. Dalmotas , kuris
PADĖKA tas nuoširdžiai dėkoja vi- nupirko plastikus , B.Nled-

Baltljos stovyklavietės pa- stems 36-lems talkininkams: varas atvežęs plastikus, o 
ruošiamieji darbai. Liepos L Adamonytel, J. Adamonytel, J. Naruševičius pavaišinęs 
mėn. 5 Ir 12 dienomis įvyko j. Adamonytel,M.Adamony- dirbusius. / J.Naruševičius 
stovyklavietės paruošiamųjų tel, J.Adamonlenel, P. Ada - taip pat paaukojo $ 1OO Bal - 
darbų talka, kuri gerai past- monlul, G. Brtklul, J. Brlklul, tljos vajui /.
sekė. Buvo daug darbiniu- j. Joneliui , E. Jurgutlenel, Visiems labai ačiū. Jeigu

■
LEONAS GURECXAS 

Sol., Manager
(Lietuvi* atstovas)

GM

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

P. Jurgučlul, A. Kllčlul, J . Ir ateityje taip prisidėsime 
Krujelsklul , A. Lapinui, p. prie stovyklavietės darbų, 
Montvilai , p. Montvilai ,G. mes tikrai įstengsime ją 
Murauskui , G. Naglul, J. Na-gražiai Ir patogiai sutvarky- 
ruševlčlul , B. Niedvarui, G. tl Ir prižiūrėti.
Niedvarui, R. Otto, C. Lady- Stovyklos vadovybė

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE su
Manog.nu 

LEO GUREKAS

1

GM

CENTRE AUTO CLINIC
261 St. John's Road PįStI

POJNTEtlĄlRLSHOPPING CENTRE | |

697-3333 “šs?
triumph

AiTvnad M*

tmu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 4-89-5391
____  (At tho ond of Sherbrooke Street West) ____________

©Royal Trust
Atstovas J. Skučas,

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

tune urs, Brakes
motor a Transmission, etc.

Tel.: C36-6417

73B LAKESHORE DRIVE
DORVAL

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
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254 - 4566 / Namu - 7 2 1 - 0 6 14’

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

rm i\u'x •MIMI'S

Foto E.M.L.S.
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305,
Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844.

Montreal, Que.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545 

t Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • 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 rn.

Albertas NORKEL IGNAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

NESITIKĖTOS - ŠIŲ DIENŲ KAINOS

PASIKALBĖKITE

AMC Fl

SU MANAGER - ABE BASERMAN

NUOŠIRDŽIAI 
JUMS 

PASITARNAUS

HORNET 1975
2 durų sedan 6 cilinder 
reguliariu įrengimu

AUTOMOBILE LIMITED

676-7901860 Tascheieau. Greenfield Park

GREMLIN 1975
6 cllinderių 232p.c. 
reguliariu įrengimu 
pagrindinė kaina

MATADOR 1975

pagrindinių dalių

100% 12 mėn. arba 12,000 
mylluf fabrikinė garantija)

Mi in siu gs
AlontreaHo Lietuviu Kredito Unijų

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _______į... 6.0%
Taupomąsias s-tas_____ ... 8,0%
Term. ind. 1 m.--------------I 8,0%

Term. ind. — 2 m. 8,5%
Tenn. ind. — 3 m. 0M0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __ __________ .'.
Nekiln. turto______ 10,25%
čekių kredito __ __ 12.0%
Investacines nuo____ __ __ 11.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo & iki 3 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 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

N E P R If. L A U SOMA LIETUVA
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