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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

AR YRA MARSE 
GYVYBĖ ?

Praeitą savaitę JAV-bės 
Iš Cape Canaveral, Floridoje, 
paleido J Marsą erdvėlaivį, 
pavadintą Vtklng. Jo kelionė 
užtruks Iki kitų metų liepos 
4 d., kuomet JAV švęs 200 
metų nepriklausomybės su
kaktį. Po keliolikos dienų 
bus paleistas Ir antrasis 
erdvėlaivis, kuris, atlikęs 
505 milijonų mylių kelionę , 
nūs įleisiąs Marse kitame 
plote. Abu kartu turės atlik
ti keletą eksperimentų, Išty
rinėdami paviršiaus ’'žemę" 
Ir persiųs darni padarytas 
nuotraukas bei Informacijas 
mūsų planetai.

Šio projekto pagrindinis 
tjkslas Ištirti, ar yra gyvybė 
Marso planetoje. Jei ten ne
ras jokių gyvybės ženklų-tal 
būtų didelis smūgis dabarti
nio mokslo teorijai,kad gy
vybė yra Išsivysčiusi chemi
nės evoliucijos keliu.Visa ši 
mokslinė program a,pradėta 
prieš 5 metus Jau kainuoja 
apie bilijoną dolerių.

JAV TARĖSI SU 
JAPONIJA

JAV prestyžul sustiprėjus 
Tolimuose Rytuose, Japoni
jos mln. pirmininkas Takeo 
M Iki apsilankė Washingtone. 
Japonai yra susirūpinę dėl 
maisto, matydami Sovietų 
Sąjungą užplrklnėjant mllžl- 
nlškus kiekius grūdų. Japo - 
nlja yra pati galingiausia Ir 
besitvarkanti pačiais demok
ratiškiausiais principais To
limųjų Rytų valstybė .Jai Tol

okai Ingi šilti santykiai su JAV. 
Susitarusi su JAV dėl javų Ir 
sojos pupelių didelių kiekių 
užpirkimo,tikisi dar šiais 
metais juos gauti.

IR VĖL

STREIKAS

Montreallo miestas vėl tu
ri didelį malonumą Ir nau- 
jleną-autobusų šoferių bro - 
Uja, metro vairuotojai Ir 
MUCTC darbuotojai entu
ziastingai sutaria dėl naujo 
Streiko. Nesenai jie su tokiu 

'—^pat entuziazmu streikavo, 
laimėjo daug lengvatų. Eina 
derubos dėl naujo kontrakto .

Norman Hamelin kaltina 
MUCTC direktorius,kad jie 
nieko neišmano apie trans - 
portą, yra neatsakingi savo 
pareigose Ir kad Bourassa , 
Quebec*o premjeras,turėtų, 
nedelsdamas jiems pasiūlyti 
Iš tų pareigų atsistatydinti .

Apie 500.000 žmonių, 
kurie naudojasi viešomis su
sisiekimo priemonėmis, tu - 
tėjo Imtis auto, tai, dviračio 
Ir savo kojų, kad pasiektų 
pasiektų darbovietes.)

PASEKMĖS SEKA 
VIENOS KITAS. . ,

T įmurę sala randasi tarp 
Australijos, Indonezijos, Ma
lajų Ir N.Gvinėjos. Šiaurinę 
jos dalį jau nuo 15-to šimt
mečio valdė Portugalija, ku
rioje yra virš pusė milijono 
maišytų rasių žmonių.

Portugalijoje komunistų 
mažumai keliant neramumus, 
Ir žmonėms prle^ juos pro
testuojant, kai kurie salos 
portugalai atsisakė klausyti 
centrinės valdžios. Įtampa 
saloje jau kuris laikas kilo, 
nes .buvo numatyta duoti jai 
nepriklausomybę. Pasėkoje 
tų visų aplinkybių, dalis at
siųstos įgulos parėmė komu
nistuojančius salos juodukus 
Ir užėmė sostinę Angolą.

Tvirtinama, kad dalis An
golos karių buvo apginkluoti 
Kinijos ginklais, bet Portu
galijos kariuomenės autori
tetai juos įtikino nesiprie
šinti Ir pasitraukti Iš sosti
nės. Sostinę dabar valdo 
Maskvai Ištikimi kariai Ir 
miestas pateko desperacljon. 
Ypač jaučiamas trūkumas 
netik daržovių, bet Ir mėsos 
Ir kito maisto. Susisiekimas 
su provincija nutrauktas.

Prasidėjo neramumai Ir 
Timor saloje,kovos vystan
čios sostinėje DUl. Portuga
lija įsakiusi savo kariams 
neužleisti valdžios sukilė
liams, kurie reikalauja ne
priklausomybės. Malštlnln - 
kai jau yra užėmę radijo 
stotį Ir aerodromą, bet kol - 
kas jie menkai ginkluoti.

GANGSTERIO 
LIKIMAS

James Hoffa vežikų unijos 
prezidentas dingęs be žinios, 
spėjama, yra nužudytas. Po
licija spėlioja,kad jį nudobė 
jo paties sėbrai, nepatenkinti 
jo veikla unijoje. Kaip žino
me, James Hoffa daug kartų 
areštuotas, baustas kalėjl - 
mu Ir paleistas paskutinį 
kartą paties JAV preziden
to R. NIXon’o su sąlyga "ne- 
polltlkuotl". Taip Ukvlduoja*- 
sl žymaus padugnių gangste
rio veikla.

Savo laiku žinomas tos pat 
’’profesijos" atstovas lietu - 
vis Karpis gudriau padarė - 
neišėjo Iš kalėjimo Ir Išliko 
gyvas. .. net pakeitė savo gy
venimo "filosofiją".

SUSTIPRINTAS 
BILL 22

(

Anglų kalbos skelbimams 
Ir vien anglų kalba plaka
tams ateina liesos dienos: 
nebebus leidžiama viešose 
vietose vartoti vien anglų 
kalbą. Mt. Lalonde,mlnlste-

BENDRUOMENYBĖS
SUKAKTUVINIO LEIDINIO REDAKCINĖS KOLEGIJOS
PRANEŠIMAS: sėjo gale.
KLB Hamiltono Apylinkės Leidinys turės apie 130 

25 m. sukakčiai Ir pirmajai puslapių Ir bus įdomiai Ir 
Kanados Lietuvių Dainų Iri gausiai Iliustruotas. Nors Iš 
Šoklų šventei atžymėti anglų vardo gali atrodyti,kad tai 
Ir lietuvių kalbom leidinys tik Hamiltono koloniją lle- 
” Hamiltono Lletuvlal"/Ll - člantls darbas, tačiau iš tik - 
thuanlans In Hamilton/ jau rųjų- čia pamatysime visos 
spaustuvėje surinktas Ir Kanados lietuvius. Dainų 
laužomas, Ir pasirodys rug- šventėje dalyvauja 1916 m .

Kurt Waldheim, J ungtiniu Tautą Allan MacEachen, Kanados 
generalinis sekretorius. užsienio reikalu ministeris.

ris,kurio atsakomybėje yra 
Bill 22 pravedlmas, paaiški
no, kad vien anglų kalba pla
katai Ir skelbimai, ypač 
tirščiau apgyventose anglų 
sekcijose, sukelia ameriko
niško miešto vaizdą.

Taip pat norima visas į - 
pakuotas Ir paženklintas tik 
anglų kalba prekes, žymėti Ir 
prancūzų kalba.

Be abejonės, šitie potvar
kiai vėl sukels naujų debatų 
Ir nepasitenkinimo didelėje 
dalyje gyventojų.

Oficialios Kalbos Akt< Akte 
numatyta bausmė už potvar
kio nesilaikymą: nuimti ar 
sunalklrttl skelbimai, neono 
ženklai Ir pan.po 8 dienų .

• Quebec*o biznieriai prašo 
provincinės valdžios suma - 
žlntl biudžetą viešiesiems 
darbams sekančiame plana
vime.

Tarptautinių Moterų Metą/The International Women’s Year/ Kanados teritorijos sekretoriatas su 
Pauline Friedman /viduryje/, IWY veiklos programos koordinatore. Ottawoje.

KANADA ATSAKE 
KONFERENCIJAI VIETĄ

Į JT konferenciją rugsėjo 
pradžioje Toronte buvo nu
matyta apie 3000 delegatų Iš 
viso pasaulio. Konferencijos 
tikslas apsvarstyti dldėjan - 
tį kriminalinių nusikaltimų 
skaičių per paskutinį šlmt - 
mečio ketvirtį Ir spręsti 
reikalus susijusius su )■ šia 
problema. Į šią konferenci
ją savo delegatus planavo at
siųsti Ir Palestinos Išlaisvi
nimo organizacija, pati f itin 
pasižymėjusi teroro veiks - 
mals. Kanados Jewish De
fence League pasipriešino, 
kad tokia organizacija būtų 
įsileista. Po Ilgesnių s vars
tymų,ypač pritariant Ontario 
premjerui William Davis,Ka
nados vyriausybės mlnls- 
terlų kabinetas per Užsienio 
Reikalų minister! Allan Mc 
E ache n pasiūlė JT gen. sek - 
rektoriui Kurt Waldheim šią 
konferenciją atidėti.

Įsteigtas choras, prisiuntęs 
gražiai Išlaikytą savo nuot
rauką Iš 1923 m. Straipsniai 
" Lietuviai Amžių Bėgyje" 
/Lithuanians Through Cen
turies/, "Lietuvių Liaudies 
Dainos"/Lithuanian J Folk 
Songs/, " Tautiniai Šokiai" 
/Folk Dance/ Ir " . Lietuvių 
Tautiniai Drabužiai" / Li
thuanian National Costumes/ 
bus įdomūs ne tik mums,bet 
Ir mūsų kitataučiams drau
gams prieinami.

Šventei sveikinimus pri
siuntė Kanados vyriausybės 
nariai Ir, žinodami,kad lei
dinys bus dvikalbis, daugu
mas pageidauja gauti kopiją 
atminčiai.

KLB Hamiltono Apylinkės 
valdybos vardu,leidinio Re
dakcinė Kolegija dėkoja vi - 
s lems asmenims Ir organi
zacijoms už nuoširdų koope- 
ravtmą. Tik jūsų pagelba 
"Hamiltono Lietuviai" grei
tai papuoš lietuvių Ir kita
taučių knygų lentynas.

Redakcinė Kolegija

SUVAŽIAVIMAS

22-as SANTAROS-ŠVIESOS 
FEDERACIJOS SUVAŽIAVI
MAS siūlo Įdomią programą:

Rugsėjo 4 d. nuo 2 vai.p.p. 
pasikalbėjimą praveda Al - 
girdas 'T‘. Antanaitis su L . 
Dovyde, .u, Rom^ Šležas 
kalba tema Lietuviškų me
dia koalicija.

Rugsėjo 5 u., nuo 1O vai. r. 
Vyt. Kavolis-Pats Ir asmuo, 
gamta Ir kultūra. Vaclovas 
Sevrukas-Kolizija Ir atra - 
dlmal.Simpoziumas Dabar
tinis lietuvių jaunimo veidas. 
ModeruojA Mindaugas Pleš- 
kys. Marija Gimbutienė 
Senosios Europos religija Ir 
moters vaidmuo.

Rugsėjo 6 d. nuo 1O vai. r. 
Jurgis Blekaltls-Apie Ra- 
dauską-žmogų Ir poetą. Pa
vel Lltvlnov-The Movement 
for Human Rights in the 
USSR.Slmpozlumas Ko Lie
tuva laukia Iš Išeivijos? Va - 
kare po ot^anlzaclnlo-posė- 
džlo- Literatūros Vakaras, 

dalyvaujant Živilei Bllalšy- 
tel, Jurgiui Blekalčlul, Liu
dui Dovydėnui, Eglei Juod
valkytei, Mariui Katiliškiu!, 
Kostui Ostrauskui, Austei 
Pečlūraltel, Llūnel Sutema! 
Ir Rimui Vėžiui.

Rugsėjo 7 d. nuo 1O vai. r . 
RĮmv. Šllbajorls-Humorls - 
tlnės Ir estetinės dlstancl - 
jos Radausko kūryboje.

Suvažiavimo metu vyks 
Austės Pečlūraltės meno 
darbų paroda.

Suvažiavimas tradiciniai 
vyksta Tabor Farm,Sodus, 
Mlch.,USA.

A.S.S. STUDIJINIS 
SUVAŽIAVIMAS - 
STOVYKLA
1975 m. rugplūčlo mėn. 

27 Iki rugsėjo 1 dienos kvie
čiame visus Akademinio 
Skautų Sąjūdžio narius daly
vauti Rako stovyklavietėje - 
Custer Michigan, kur Įvyks 
įdomi, linksma Ir naudinga 
ASS stovykla -suvažiavimas

Prašome visus norinčius 
dalyvauti, registruotis kaip 
galima greičiau , siunčiant 
registracijos mokestį senj. 
Algiui Jasaičiui - 8751 W. 
79 th st. Justice , Illinois 
60458.

Registracijos mokestis : 
studentasm - $ 5.00, filis
teriams - $ 10.00.
VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 

SKELBIA KONKURSĄ 
Ne vienas lietuvis profe

sionalas yra baigęs aukštuo
sius mokslus su Vydūno 
Fondo pagalba. Šiuo metu pa
blogėjus krašto finansiniam 
stoviui vis daugiau jaunuo
lių kreipiasi į Fondą, pra
šydami stipendijų. Nors Vy
dūno Fondas yra Akademi
nio Skautų Sąjūdžio dalis, jis 
remia visą lietuviškąjį jau
nimą. Vydūno Fondo pagrin
dinis lėšų šaltinis yra kalė
dinės kortelės. Šiais metais, 
ieškodama naujų idėjų kor
telių leidime, Fondo Valdy
ba nutarė paskelbti Kalėdi
nių atviručių konkursą, ku
riame kviečiame dalyvauti 
visus dailininkus. Piešiniai 
gali būti vienos, dviejų arba 
trijų spalvų , pritaikinti 
3 3/4” 6/14" formatui.
Atžymėjlmui yra skiriamos 
trys premijos : pirmoji : 
$ 1OO. OO, antroji- $ 75. OO, 
trečioji - $ 5.00.

Piešiniai turi būti gauti 
iki 1975 m. rugsėjo mėn. 15 d. 
Fondo adresas : Vydūnas 
Youth Fund, % V. P.Mlkunas, 
3425 W. 73 rd. St., Chicago, 
Hl. 60629.

AUKOKfME TAUTOS 
FONDUI

Auka praturtina aukotoją 
dvasinėmis vertybėmis ir 
tautų materialiniais 
ištekliais— E. Pociūnas

- o —
REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDA I
NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 

laikraltj siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, y. 
naujiems skaitytojams. <

1
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Ų2 Lietuvos išlaįsvinimą! V2 ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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FW4ORAMA
HELSINKI DEKLARACIJOS ŠEŠĖLYJE - L iudas D am ulis 

(Žmonių nuotaikos ir samprotavimai)

Švenčiame vysk. Motie
jaus Valančiaus-Valančiaus
ko metus. Kai kur ruošia - 
mos akademijos, paskaitos 
ar kuklesni minėjimai.Spau
doje pasirodo straipsnių ar 
net Ir studijų prisimenant Ir 
pagerbiant kilnųjį ganytoją, 
liaudies švietėją Ir kovotoją 
prieš anuometinę priespau
dą. Neužmirštama paminėti 
Ir -jo nepailstamos pastan
gos kovbje prieš alkoholiz
mą , arba • neveltui jis daug 
kieno vadinamas blaivybės 
apaštalu.

Anomis dienomis padėtis 
buvo tokia, kad lietuviškas 
sodžius , neišskiriant Ir 
miestų , tiesiog skendo ir 
maudėsi " arielkos " tvaike. 
Girtuokliavimas buvo labai 
paplitęs reiškinys,skaudžiai 
žalojęs lietuviškąją dvasią 
Ir kūną. Okupacinės įstaigos 
kaip ir nieko dėl to nedarė, 
tad vysk. M. Valančius ’’pri
vačiai ’’ pravedė gilią ir pa
veikią blaivybės akciją, ku
ri , Išties , tuo metu turėjo 
tiesiog milžinišką įtaką vi
sos tautos išsilaikymo pa
stangose , carlstlnės okupa
cijos sąlygose. Valdžiai toji 
akcija aiškiai nepatiko, nes 
Iždas nustodavo įplaukų mo
kesčių pavidale nuo kiekvie
nos parduotos degtinės bon- 
kos. Nebuvo patenkinti vys
kupo blaivybės pastangomis 
Ir gana gausūs traktierių ir 
karčlamų ’’ružavų ” savinin
kai. Priešinosi Ir tie so
džiaus sluogsnlai, kurie ga
mindavo naminę - samago- 
ną. Tačiau, gerai motyvuo
ta, kondensuota ir planingai 
vedama blaivinimo akcija, 
gana greitu laiku atnešė tei
giamus rezultatus ne vien 
tik Žemaičių vyskupijos ri
bose , bet ir likusioje Lie
tuvos dalyje. Visa tai jau 
praeitis , Istorija . Istorija 
pamokanti , paskatinanti ir 
būtina pakartojimo. Tėvynė
je Ir čia, pas mus, Išeivi
joje, kurios gyvenime nuger- 
tuvės , Išgertuvės Ir visos 
kitos ” uvės ” tapo neatski
riama socialinio tarpusavio 
bendravimo kasdienine žy
me. Tokio kalibro asmeny

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

LIETUVIAI DAILININKAI 
IŠEIVIJOJE

" Nepriklausomos Lietu
vos " Nr. 23 straipsnyje 
" Kultūra - tautos gyvybė " 
rašant apie kultūrininkų su
važiavimą* Toronte, yra pa
rašyta : ” pasigesta žinių 
apie mūsų dailininkų veiklą. 
Į tai daU. Ant. Tamošaitis 
nurodė , kad Bendruomenei 
nepavyko dailininkų suburti..
1 kalus Imą ar yra lietuvių
2 psi.

bių , kokia buvo vysk. Mo
tiejus, deja, neturime, Lals 
vėje gyvendami, nelabai esa
me linkę klausyti kurių ten 
autoritetų balso , tikėdami, 
kad tai būtų brovimasis į 
mūsų asmenį, o gal net Ir 
Intymų gyvenimą . Atseit, 
mano namas, mano šeima, 
mano papročiai - mano, pi
laitė Ir per jos sienas nie
kam nevalia kištis vidun. Juk 
ir policijos neįsUeistume vi
dun , be teisėjo pasirašyto 
kratos orderio. O savų, lie
tuviškų autoritetų, dar ma
žiau paisome.

Niekas nieko prieš neturi 
jei mūsieji iškilmingi, iš
kalbingi ir dar kitokie susi
telkimai baigiami vyno tau
re ar ir alaus stiklu. Bet, 
svarbiausia, visur ir visada 
laikytis nuosaikumo. Su juo, 
jame , net Ir stipriosios 
stikliukas, nenuvers nuo ko
to. Bėda tik tame, kad per- 
žemgiamos troškulio / neap- 
maldyto / ribos, nes po to 
jau seka eilė neigiamybių. 
Dar labai ilgas ir tolimas 
kelias mums, kol išmoksim, 
suprasim ir įsisąmoninsim 
visų rūšių alkoholio nešamą 
žalą dvasiai ir fiziniams iš
tekliams. Sveikintina, rem
tina ir užgirtina montrealie- 
čių lietuvių būrelio AA ini
ciatyva ir veikla , aktyviai 
pasipriešinti besaikiam al
koholio naudojimui. Tai ro
do , kad tie vyrai / ir mo
terys , kur tokių yra f turi 
aukštą dvasinę kultūrą, aukš
tą intelektą , valią ir gilų 
protavimą , bandydami nusi
kratyti nelemtu įpročiu Ir jo 
pinklėmis. Tai tikra dovana 
ir pagerbimas vysk. M. Va
lančiaus vardo , veiklos ir 
atminimo. Kur dar, dar šiais 
Valančiaus metais, steigs is 
nauji AA lietuviški skyriai 
ir kur plėsis jų veikla? Vie
noje vietovėje, teko skaityti, 
numatytas vysk. M. Valan
čiaus minėjimas , paskaita, 
na, o po to šokiai, žaidimai 
Ir veiksiąs svaigiųjų gėrimų 
baras. Tai bent pagerbimas 
blaivybės apaštalo.

Al. G Imantas

dailininkų sąjunga, atsakyta, 
kad yra Dailės Institutas ’’.

Ar tik jis vienas yra ? Ar 
korespondentas teisingai už
rašė ? Niekur nepastebėjau, 
kad daH.Ant. Tamošaitis tą 
netikslumą būtų kur nors 
atitaisęs. Matys, jis taip pa
sakė, atrodo su tuo pareiš
kimu sutinka. O sutikti ne - 
galima, nes jis klaidingas ir 
blogai informuoja visuome
nę. Nemanau, kad A. Tamo
šaitis težino tik tą vieną or -

Liepos mėn. 28 d. vakare 
buvau paprašytas prisidėti 
prie budėjimo Ir protesto 
akcijos prieš Helsinki de
klaracijos pasirašymą. Ki
tos dienos rytą, nuėjęs prie 
mūsų miesto kritusioms ka
ruose dalyviams stovinčio 
paminklo, radau kelis pabal- 
tlečlų Išeivius, kurie bandė 
praeiviams aiškinti savo ak
cijos priežastis ir prašė jų 
pasirašyti protesto peticiją 
Kanados valdžiai.

Helsinki šešėlyje pabal- 
tlečių nuotaika prislėgta. 
Rimtis lygiai tokia pat, kaip 
laidotuvėse . Praeiviai - 
miesto gyventojai, velk ne
kreipia į mus dėmesio. Mū
sų užkalbintiems tenka ilgai 
aiškinti , ko mes siekiame. 
Daug kas visiškai nieko ne
žino apie Helsinkio deklara
ciją o taip pat ir apie pabal- 
tlečlus, kuriuos ta dekora
cija tiesiogiai liečia. Daž
nai iš tų , kurie padėtyje 
orentuojasi , pastebi , kad 
mūsų akcija bereikšmė ir 
labai pavėluota, bet dėl visa 
ko peticiją pasirašo. Tačiau 
nemaža buvo ir tokių, kurie 
trumpai atsakė - ” not inte
rested ” ir nuėjo.

Saulė tikrai kepina. Sto
vime paminklo šešėlyje, stai
ga prie paminklo pribėga se
nyvas žilas vyriškis ir su
griebęs mūsų didelį plakatą 
" Vigil of conscience ”, jį 
sulaužo. Nustebę klausiame, 
kodėl taip pasielgė ? Atsa
ko , kad ’’ hipių šūkių šven
toje vietoje nepakenčia ", 
Mat, pats esąs karo vetera
nas, o šis paminklas skir
tas žuvus lems už laisvę. Pa
aiškiname, kad ir mes esa
me kovotojai už laisvę ir pa
minklas mums brangi ir pa
togi vieta tatai reikšti.

Parodome jam savo peti
ciją. Jis skubiai ją pasirašo 
ir nueina. Atsiranda ir ki
tas save vadinęs veteranu. 
Aiškiname ir jam pabaltie- 
čių padėtį. Atsisako pasira
šyti, nes, girdi, Pabaltijo 
įvykiai buvę prieš 30 metų, 
taigi pasenę ir dabar už- 
mirštini. Bandome pastebė- 
bėti , kad ir šis paminklas 
pastatytas prieš 30 metų. 
” Mes, kanadiečiai, jo pa
miršti negalime. Čia pa
gerbti juk mūsų žmonės ”, 
atsako kraipydamas galvą ir 
nueina.

Norėtume, kad apie mus - 
budėtojus prie.paminklo dau
giau kas sužinotų. Painfor
muotas netrukus atvažiuoja 
televizijos reporteris. Va
kare 6-tą ir 11-tą valandą 
jau mus rodė televizija. Vie
nas kitas mūsiškis pasinau
doja radijo ” open line ” pri- 
velegija ir paaiškina oro ke
liu plačiajai publikai pabal- 
tiečlų tragediją. Pabaltle- 
čial , girdi , labai stebisi, 
kad Kanados liberalai, kurių 
vardas primena " liberty ", 
siunčia Minlsterį Pirminin

ganizaciją, kuriai jis patsai 
priklauso. Jei A. Tamošaitis 
tiek težino apie lietuvių dai
lininkų gyvenimą, tai jis la
bai mažai težino, o jei sąmo
ningai tik savąją paminėjo o 
kitas organizacijas nutylėjo- 
jis pasielgė nedžentelmeniš
kai ir todėl reikalingas šis 
papildymas.

Aišku ir suprantama, kad 
tam pranešimui nepasiruo
šęs, o netikėtai užklaustas, 
dali. A. Tamošaitis tiksliai

nesubursi . Pagal 1973 m. 
apskaičiavimą , apytikslis 
išeivijoje gyvenančių daili
ninkų skaičius buvo 245, o 
jų kaskart vis naujų priauga.

Nors minėtoje knygoje jo
kios politikos nėra, tik skai
čiai, vardai ir dailininkų vei
dai , bet , klek žinau , pora 
asmenų šią knygą siuntė į 
Sovietinę Lietuvą ir jos abi 
buvo konfiskuotos . O klek 
tų, kurių nežinau ? Tai mat 
kultūrinis bendradarbiavi
mas [
Toronto DaU. Dagys

VERIKAITI IŠGIRDUS 
DAINUOJANT

Kanadiečių solistą Vacio-

ką pasirašyti deklaracijos, 
kuri, gal netiesioginiai, pa
teisina pabaltlečlams Ir ki
tiems atimtą laisvę...

Kitą dieną mūsų akcija 
vyksta klek sėkmingiau. Ma
lonu , kad prie mūsų prisi
jungia ne vienas baltlečlų 
jaunuolis. Jaunoji motina 
pabudėtl atėjo net su dviem 
mažais vaikais, nes namuo
se neturėjo kam jų palikti.

Stovime ir savo tarpe 
samprotaujame : .Preziden
tas G. Fordas, prieš išvyk
damas į Helsinkį, užtikri
no, Kad Amerika nepripažįs
ta Pabaltijo aneksacljos, bet 
pasirašo deklaraciją, kuri 
kalba apie Europos valsty
bių sienų status ouo. Mums 
tai primena posakį : " vie
naip sakoma, kitaip daro
ma "...

Kanados Ministerls Pir
mininkas taip pat prieš iš
vykdamas į Helsinkį pareiš
kė : " Deklaraciją pasirašy
siu , nes ir kiti ją pasira
šys ".Mums eiliniams žmo
nėms atrodo, kad Kanados

ir visų meno draugijų iš
vardinti negalėjo, bet yra ir 
kitos - pasakyti privalėjo. O 
jos yra .šios pagal knygą 
’’ Lietuvių dailininkas išei
vijoje ’’. Paduodu ir jų dydį. 
Pirmi skaičiai žymi na
rių sąrašus. Jie gana dideli, 
nes kai kas priklauso ke
lioms organizacijoms , o 
antras skaičius žymi narių 
nuotraukas , jis tikslesnis, 
nes nesikartoja. Yra šitaip: 
Lietuvių Dailės Institutas su 
25 - 17, New Yorko lietuvių 
dall-kų Sąjunga su 24 -18, 
Amerikos Lietuvių dall-kų 
Sąjunga su 24-15, Lietuvių 
moterų daU-klų Draugija su 
38-18, Čikagos jaunųjų dail- 
kų grupė " Dailė ’’ su 23-14, 
Čikagoje ir apylinkėse gyve
na 86 dailininkai, neorgani
zuoti - 14. Rytinėje JAV pa
krantėje gyvena 42 dailinin
kai , neorganizuoti - 6 . Vi
durio JAV gyvena 12 dail-kų, 
neorganizuoti - 9. Vakari
nėje JAV gyvena 1O7dall-kų, 
Vakarų Europoje gyvena 13 
dail-kų , neorganizuoti - 11, 
Kanadoje gyvena 21 lietuvis 
dailininkas , neorganizuoti - 
9 , Australijoje gyvena 22 
lietuviai dailininkai, knygoje 
tik 4, Pietų Amerikoje gyve
na 9 lietuviai dailininkai, 
knygoje - O. Išeivijoje mirę 
lietuviai dailininkai 24, kny
goje - 9.

Iš čia matome, kad lietu
vių dailininkų grupių yra ga- 
na daug, joms suskaityti 
vienos rankos pirštų neuž
tenka. Savo dydžiu jos visos 
gana vienodos, o apie jų pa
jėgumą negalima kalbėti, 
nes visur yra didesnių ta
lentų ir menkesnių, veikles
nių ir tingesnių asmenų. Vi
sų dailininkų nei nesuskai
čiuosi , nei į organizacijas

Iš vienu pabaltieČių_ demonstracijų prieš Helsinkio konferenciją*

valdžios galva deklaraciją 
pasirašė "dėl kompanijos ".

Vienas mūsų jaunas da
lyvis bandė įžvelgti Helsin
kio deklaracijos pasėkas: 
Jei kiltų trečiasis pasauli
nis karas ir Europos vals
tybių sienos pasikeistų, tai 
Rusija galėtų užginčyti tokį 
sienų pasikeitimą, nes Hel
sinkyje net 35 valstybių gal
vos deklaravo tų sienų ne
liečiamumą.

Kitas pokalbio dalyvis bu
vo optimistiškiau nusiteikęs. 
Girdi, lenkai, kaip žinoma, 
visada reikš savo pretenzi
jas į Vilnių, bet dabar jie 
patys, pasirašydami! Helsin
kio deklaraciją, nukirto ša-

vą Verikaitį išgirdus dai
nuojant , tai ir kilo mintis 
parašyti šiuos žodžius. Mes, 
Argentinos lietuviai, esame 
labai pasiilgę lietuviškos 
dainos j nes jau ilgas laikas, 
kaip nebeturime net lietu
viškos radijo valandėlės.

Gerbiamą Vaclovą Veri
kaitį buvo mums argentinle- 
čiams malonu išgirsti taip 
puikiai lietuviškai dainuo
jant. Taigi , sekmadienį, 
liepos 27 d. Avallanedos 
lietuvių parapijos bažnyčios 
salėje galėjome su malonu
mu išklausyti taip puikiai 
išplldant lietuviškas dainas, 
kurios ne vienam mūsų tau
tiečiui uždegė kilusią lie - 
tuvišką meilę savam gim
tam kraštui. Su lietuviška 
daina mes atgaivinome jaus
mus tolimai mūsų brangiai 
Lietuvėlei , ypatingai tomis 
dienomis, kai Šiaurės Ame
rikos lietuviai, Kazio Bobe
lio vadovaujami,pasimatė su 
išvykstančiu Helsinkiu prez. 
G. Fordu. Jis pažadėjo ne
pripažinti Baltijos valsty
bių aneksijos , tai žiūrėsi
me, ką ateitis parodys.

O mes, broliai lietuviai, 
būkime tik vieningi, tai joks 
okupantas neįstengs mūsų 
sunaikinti , nors ir vartotų 
įvairiausias priemones.

Argentinos lietuvių jauni
mas , kuriam rūpi lietu
viška veikla,'kruopščiai ruo
šiasi Pasaulio lietuvių jau
nimo Kongresui , taigi ir 
gerbiamo solisto V. VerP 
kaičlo koncerto pelnas yra 
skiriamas dėl jo išlaidų.

Šiuo metu mes, Argenti
noje , jaučiame ekonominę 
krizę , kuri taip pat atsi
lieps į mūsų organizacijų ir 
spaudos darbus, pašto tarifo 
pakėlimas , ypač laikraš
čiams, atsiliepia neigiamai. 
A. L. Balsas rašo, kad atei
tyje išeisiąs tik vieną kartą 
per mėnesį , gal,tik komu
nistinė ’’ Vaga " gaus iš kur 
nors paramos, nes ji reika
linga propagandai, o ypač 
kai atsiranda neišmanėlių, 
tikinčių į sovietų skelbiamą 
rojų. Ten vykti apsigyveni
mui nenori , pasirenka 
" vargti ’’ čionai, sakydami, 
kad čia yra šilčiau ir jie 
nori valgyti savo mėgstamą 
" a s ado krložio ",

Petras Člabls 
Argentina

ką, ant kurios norėtų sėdė
ti ir amžinai palaidojo pavo 
svajones apie Vilnių...

Pagaliau visą laiką tylė
jęs senyvas budėtojas, vos 
girdimai tarė : -Viskas pra
eina čia... Skambios dekla
racijos sudūlės... Jei atei
tyje geri žmonės bus dau
giau įžvalgesni, teisybė tu
rės laimėti. Aš vis gaivinu 
didžią viltį, kad Lietuvą,tiek 
daug iškentėjus i, juk atbus gi 
kada.

BUVĘS MINISTERS 
PIRMININKAS 
REIKALAVO.’
Prieš Helsinkio konferen

ciją Brežnev’as rodė ypatin
gą susidomėjimą ir Kanada , 
ir jos Mlnlstertu Pirmininku 
Trudeau. Tai buvo,kaip ži
nome, prieš Kanadai užda
rant savo rytų pakraščių 
uostus milžiniškam sovietų 
žvejybos laivynui, nes jis pa
žeidė tarptautines žvejybos 
normas.

Kanadosjpareigūnal nedvi
prasmiškai tvirtino, kad su
tarties pasirašymas nereiš
kia patvirtinimo pokarinių 
sienų Europojė.

Nepam irštamas is Kanados 
politikas veteranas John 
Dlefęnbaker viešai pare įkaini 
lavo, kad konfęrencljoįęb 
Trudeau pasisakytų dėl tau,-t., 
tų laisvo apsisprendimo ir 
žmogaus teisių nuostatųlal- 
kymosl. Dlefenbaker* is pa - 
sakė, kad šiuo reikalavimu , 
ne tik savo, bet ir gilų rū
pestį Išrelškląs šimtų tūks - 
tančių kanadiečių lietuvių , 
estų, latvių ir . ukrainiečių 
kUmės. Tų etninių grupių at
stovai viešai išreiškė savo 
baimę, kad tos konferenci
jos pasirašytas dokumentas 
pripažins Sovietų Sąjungai 
spetynlūs,prieš karą buvu - 
sius laisvus ir neprtklau - 
s omus kraštus.

Kiti Kanados vyriausybės 
žmonės tvirtino, kad tas do
kumentas jokio status quo 
nereiškia, ir kad tai nėra 
joks kaęo pabaigą žymintis 
dokumentas. Jie mano, kad 
sovietai nebesUaikys Brež- 
nev’o doktrinos, kuri patei
sino 1968 m. invaziją Čekos- f 
lovakijon.

Kanadiečiai sako,nors do- i 
kumentas netvlrtlna, kad So-;l 
vietai turi palikti Pabaltljos 
kraštus, niekur nėra ir duo-i:j 
dama teisė juos pasilaikyti. - 
Klausimas dėl užimtų tert - 
tortjų konferencijoje iš viso 
nenumatytas. ,t

Kiekvienas sutartį pasi
rašęs kraštas"turl respek “ J' j 
tuotl vienas kito teisę lals- 
vai pasirinkti ir vystyti sa
vo politinę, socialinę ir kul - 
tūrinę sistemą, bei sudaryti 
savo nuostatus ir i įstaty
mus".

Valstybės sutinka nevar
toti jėgos viena prieš kitą , 
nepažeisti sienų, respektuo
ti vieni kitų teritorijas Ir 
žmogaus teises "įskaitant 
minties, sąžinės, religijos 
ar tikėjimo laisvę". Taip pat 
respektuoti mažumų teises.

Taip suglausal, oficialiai , 
buvo pasisakyta mums ne - 
perdaug vilčių, telkiančios 
konferencijos atžvilgiu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAIP DAINUOTI LIAUDIES 
DAINAS?
PASIKALBĖJIMAS SU TSRS LIAUDIES ARTISTU VIRGILIJUM 
NOREIKA (Zitos Kelmickaitė s pasikalbėjimas talpintas liepos

26 d. Literatūra ir Menas nr.30 )•

V. Noreikos ir “Sutartinės” pa
ruošta teatralizuota lietuvių, liaudies 
dainų koncertą “Nuo gaidelių iki gai
deliu? jau girdėjo vos ne visa respub
lika — jis skambėjo ir Vilniuje, ir pa
jūrio kurortuose, ir rajonuose, ji įrašė 
Lietuvos televizija. Koncertas sulau
kė didžiulio susidomėjimo. Ta proga 

f pakvietėme solistai pokalbiui apie
liaudies dainų dainavimą

Kaip gimė sumanymas 
surengti tokį koncertą ir 
Kaip sekėsi šią idėją įgyven
dinti ?

Liaudies dainas dainuoju 
ir jas mėgstu. Na, o minėtą 
idėją puoselėjau , ko gero, 
devynetą metų. Iš pradžių 
ketinau talkon kviestis "Lie
tuvos " ansamblį , bet su
trukdė jo koncertiniai pla- 

x nat ir kitokios kliūtys. Past- 
/rinkau " Sutartinę ".

Ilgai teko sukti galvą dėl 
koncerto formos. Pagaliau 
su "Sutarties" vadovu,LTSR 
nusipelniusiu artistu P. Ta
mošaičiu nutarėme apdai
nuoti vieną parą - " nuo gai
delių iki gaidelių ". Taip ir 
susiklostė keturių dalių pro
grama.

Lietuvių liaudies dainų 
aruodas toks gausus, įvai
rus ir įdomus. Kokiais kri
terijais vadovaudamasis, at- 
rlnkote tematikos dainas ?

Dainose nesistengiau ieš
koti etnograflškumo, kažko
kių labai senų , archaiškų 
melodinių vingių. Rinkausi 
tas, kurtas visi gerai pažįs
ta ir dainuoja. Be to, turė
jau tikslą parodyti,kaip liau
dies dainas atlieka profe
sionalus dainininkas, visa
pusiškai panaudodamas savo 
vokalines galimybes.

Ar tat nekenkia trapiai 
liaudies dainų prigimčiai ?

Labai gerbtu senovę, bet 
nemanau, kad dainą reikia 
atlikti, kaip ji buvo dainuo
jama prieš kelis šimtus me
tų. Nekalbant apie koncerti
nės estrados reikalavimus, 
aš, pavyzdžiui, negalėčiau 
dainuoti , kaip etnografinio 
ansamblio dalyvis, o pasta
rasis - kaip aš. Pagaliau 
vienaip dainuosi piemenėlio 
dainą , kitaip - baladę apie 
Ulijoną. Taigi kokių nors 
taisyklių ar receptų čia ne
gali būti. Be to, kiekvienas 
dainininkas dainuoja liau
dies dainas daugiau mažiau 
stilingai , kadangi tų dainų 
segmentai jam iš mažens 
pulsuoja kraujyje. Be abe
jo, kiekvienas jas interpre
tuoja savaip.. / Sakykim, ir 
kaime penkios močiutės tą 
pačią dainą dainuoja skir
tingai. / Priekaištaujama, 
kad profesionalų dainuoja
mos dainos praranda etno- 
graf iškurną ... Bet netenka 
užmiršti , jog profesionalūs 
dainininkai sau kelia atitin
kamus reikalavimus. Auten
tiško dainų atlikimo galima 
pasiklausyti Iš pačių liau
dies dainininkų lūpų.

Keletas žodžių apie liau
dies dainų harmonizavimą. 
Aš prieš bet kokį jų išmar- 
glnlmą. Vartoju šį žodį to
dėl, kad kompozitoriai kar
tais taip tT išgražina " tą 
paprastutę melodiją, jog ne
labai ją atpažinsi. Idealus 
pagarbos liaudies dainai pa
vyzdys - E. Balsio harmo
nizuota baladė " Ulijona ".

Didesniuose miestuose pa
sirodęs plokštelių rinkinys. 
" Dzūkų dainos " bemat bu

vo išpirktas , o rajonuose, 
kur tiek daug pačių liaudleg 
dainininkų, tos plokštelės ra
miausiai guli lentynose. Už
tat čia didžiausias deflcl- 
tas - " Nerijos " įrašai. Iš
eitų , kad miestiečiai pasi
ilgę subtilių dalykų, ver-, 
žlasi į kaimą, o kaimiečiai 
sparčiai " mlesčionėja . 
Kaip koncertus " Nuo gaide
lių prie gaidelių" sutinka 
klausytojai ?

Atvirai pasakius, koncer
tuodami periferijoje, iš tie
sų pasigedome tikrosios pu
blikos... Kaimuose, matyt, 
labiau laukiami dainininkai 
su mikrofonu rankose. O gal 
mintyse ne vienas pagal vo- 
jo - kokį čia furorą galima 
sukelti, dainuojant vien liau
dies dainas...

Konservatorijos solinio 
dainavimo katedra numato 
rudenį surengti lietuvių 
liaudies dainų dainavimo 
konkursą. Ar naudingas jis 
būtų studentams - būsi
miems dainininkams ?

Jei konkurso sąlygos rei
kalautų dainuoti atvirais, 
" liaudiškais "balsais, aš 
neleisčiau studentams vo
kalistams jame dalyvauti. 
Mano įsitikinimu, pirmiau
sia, norint suformuoti bal
są, reikia dainuoti klasiki
niu bei canto stiliumi. Tik 
tada, kai studentai baigs kon
servatoriją ir bus pajėgūs 
dainuoti bet kokius kūrinius, 
jie galės imtis ir liaudiško 
dainavimo. Šiaip jau aš, žl - 
noma, už tai, kad studentai 
dainuotų kuo daugiau liau
dies dainų.

IIFPOS MENESI VILNIUJE VINGIU PARKE ĮVYKUSIOS DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS BENDRAS CHORO VAIZDAS.
LIEPUS Mt.IV £.3/ Vilniuje. - c. Iš J. Aušroto surinktų nuotraukų.

Kiekviena tauta turi savo spe
cifinius tautinius rūbus. Ir mūsų 
tauta jų turi. Lietuvių tautinių 
rūbų istorija yra sena, kaip ir vi
sos kitos mūsų tautinio meno bei 
kultūros šakos.

Nuo žilos senovės lietuvės sa
vo sielos džiaugsmą, ilgesį ir 
skausmą mokėjo ir moka išlieti 
ne tik dainose, pasakose, pada 
vimuose, bet ir įvairiuose rank
darbiuose — pakelių rūpintojė
liuose, marguose gražaus rašto 
audiniuose bei įvairiaraštėse juos
tose. Visur matosi skaisti lietuvės 
siela ir atspindi jos jautrus širdies 
stygų virpėjimas. Reikia tik gerai 
įsigilinti žiūrint į senelių ir ma
myčių iš senos pasoginės skry 
nios ištrauktą margąjį sijoną, 
raštuotą kikliką, nuometą ar bal
tučius lino marškinius su plačio
mis, gražiausiais tautiniais moty
vais išsiuvinėtomis ar kaišytomis 
rankovėmis. Pastebėsite, koks 
menkas atrodo šių laikų menas 
palyginant su anuoju, mūsų se
nelių ir prosenelių, gamtos vai
kų' sukurtuoju, natūraliuoju me
nu. Jos nelankė jokių meno stu
dijų nei madų salionų parodų, 
neskaitė užsieninių madų žurna
lų, bet pajėgė sukurti tokių kū
rinių, kuriais stebisi jautriausi 
liaudies meno žinovai.

Šiandieną turime fabrikuose 
moderniškiausiomis m a š i n o - 
m i s austas ir verptas medžia

LIETUVIŲ TAUTINIAI RŪBAI
gas. Jų raštai ir spalvos paruošia
mi specialių, studijas baigusių 
technikų, inžinierių bei meninin
kų, bet jos neprilygsta mūsų 
verpstėmis arba rateliais verp
tiems bei paprastomis medžio sta
klėmis išaustiems lietuviškiems 
audiniams. Lietuvė būdama gam
tos prieglobsty, sugebėjo išgauti 
gražiausias bei patvariausias spal
vas iš įvairių augalų, lapų, žievių, 
sąmanų, rūdžių ir tt. ir jas mo
kėjo suderinti ir pritaikinti prie 
savo lino žiedo spalvos akių ir 
gražių banguojančių gelsvų ka
sų.

Mūsų puikius audinius, jų gra
žų spalvų derinimą ir tautinius 
rūbus turime visad prismiinti, 
ypač dabar kai esame išsiblaškę 
po platųjį pasaulį. Tautiniai rūbai 
turi būti mūsų pasididžiavimas, 
mūsų tautinio - patriotinio gy
venimo siela, mūsų senelių pali
kimas, kurį turime gerbti ir my
lėti.

Tautinius rūbus turi turėti 
kiekviena gera lietuvė ir juos 
laiks nuo laiko dėvėti su pagarba, 
nes tai nėra paprasta suknelė, su 
kuria galima išeiti į turgų, į gat
vę pasivaikščioti ar dėvėti prie 
namų ruošos. Šitaip pasipuošu
sios tautinių švenčių ir įvairių 
lietuviškų parengimų metu, mes,

ALGIMANTO
NA, D KAS F

Gal ir nieko ypatingo, iš
skyrus, kad dabar, vietoje 
verksmo ir dantų griežimo, 
būtina modifikuoti kai ku
riuos mūsų veiklos metodus , 
pritaikant juos susidariusiai 
naujai situacijai. Kitais žo
džiais tariant, būtina tuoj pat 
Ir nieko nelaukiant, bandyti

Meno vadovas ir vyriausias 
Dainų šventės dirigentas 
muzikas prof. Konradas 
K a v e c k a s.

moterys, turime sudaryti tikrą lie
tuvišką nuotaiką.

Vienoje senoje mūsų liaudies 
dainoje sakoma: ''Nuims rūtų 
vainikėlį, uždės baltą nuometėlį”. 
Iš tos dainos matyti, kad lietuvė, 
eidama prie altoriaus, tame svar
biame gyvenimo žingsnyje, bū
davo apsirengusi tautiniais dra
bužiais. Čia labai gražų pavyzdį 
parodė "Dainos” ansamblio ir 
"Birutės” draugijos narės, jos 
prie altoriaus žengė savo pačių 
rankomis pagamintais, gražiais 
tautiniais rūbais, o Šiaurės Ame
rikoje ir Kanadoje paskaitome 
laikraščiuose, kad ten taip pat la
bai dažnai lietuviškos ar pusiau 
lietuviškos vestuvės marguoja 
tautinių rūbų harmonijoje. Tų 
nuotakų pavyzdį turėtų pasekti 
ir kitos lietuvaitės.

A. Mikelionienė.

• Pasaulinės Moterų Organi
zacijos pirmininkė Mrs. Kermit 
V. Haugan, pasikvietė savo ad
ministracijos talkininke ilgametę 
Pabaltijo Moterų Tarybos lietu
vių delegacijos pirmininkę Galią 
Žilionienę, skirdama ją tos mo
terų organizacijos atstovės prie 
Jungtinių Tautų pavaduotoja. 
Tai pabaltiečiams, o ypač lietu
viams, yra gražus laimėjimas.

Iš Buenos Aires “Laikas” — 
Moterų Skyriaus.

HELSINKIO ?

naudotis klek galint plačiau , 
giliau Ir dažniau Iškilmin
gais sovietiniais įsipareigo
jimais/ kol parašų ( rašalas 
dar nevisai sausas/lelstls į 
daugiau Ir naujus kontaktus , 
didesnį asmeninį bendravimą 
Ir pan. Bent teoretiškai ver
tinant, nuo dabar /kas žino 
kaip Ilgai/ jau turėtų būti 
mažiau suvaržymų lankyti 
savuosius sovletlnamoje 
Lietuvoje, jiems atvykti pas 
mus, sujungti Išskirtas šei
mas, sudaryti sąlygas Lietu
vos jaunimui studijuoti Va
karuose, įsileisti mūsų spau
dos atstovus artimiau susi
pažinti su tikrojo gyvenimo 
sąlygų niuansais Lietuvoje ir 
1.1. Žodžiu, eilėje klausimų 
Ir situacijų susidaro proga 
laikyti sovietinę sistemą de- 
fenzyvlnėje pozicijoje. Šitai 
Ir sudaro kai kuriuos pozity
vius aspektus remiantis Hel
sinkio sus Ita rimų dvas la, kol 
ji nespėjo dar pavirsti pap
rasčiausiu vaiduokliu. Žo
džiu, dabar nuo mūsų suge
bėjimų, veiklos ar neveikios, 
gali labai daug priklausyti, 
klek pajėgsime Lietuvą ar
tinti prie Vakarų ir padėti 
jai klek galint laikyti geleži
nę uždangą pravirą. Pilnas 
pravėrimas tik jau nėra so
vietinių Interesų sferoje,ir, 
galima drąsiai tvirtinti, kad 
bus Ir toliau dedamos pas - 
tangos Ir visos galimos kliū
tys, klek galint tampriau lai
kyti Ir uždangą užsklęstą . 
Tačiau, Helsinkio susitarimo 
signatarai, šiuo atveju Jung-
tlnės Valstybės Ir Kanada, 
kaip tik turi jausti moralinį 
Ir kitokį , įsipareigojimą 
spausti SovletI ją laikytis su
sitarimų dvasios Ir raidžių 
tikrosios reikšmės. Kaina 
už visa tai buvo sumokėta 
nemaža, Ir jei SovletI j a dels
tų Ir trukdytų susitarimų 
vykdymą, šiai pusei jau būtų 
nemažas laimėjimas pasau
linės opinijos plotmėje. To
liau einant, būtų aiškus ir 
nedviprasmiškas sutarties 
laužymas,kuris, savo ruož
tu, visus kitus Helsinkio su
sitarimus darytų vienašališ
kais Ir niekingais. Stovėti 
šalia Ir nieko neveikti, būtų 
lygu, lyg Ir sutikti su sovie
tiniais ribojimais Ir viena - 
šališku sutarties aiškinimu, 
kuriame sovietinė pusė yra 
tikri meistrai. Koks gi mū
sų reikalas ar Interesas pa
dėti Sovletljal? Priešingai , 
reikėtų visa daryti, kas ga
lėtų diskredituoti Sovletlją 
Ir parodyti pasauliui sovie
tinių parašų netikrumą, tik 
ką prisiimtų įsipareigojimų 
ir susitarimų neveiksmingu
mą.

Tokiai akcijai dirvą turi
me puikią. Tuo labiau,kai y- 
ra tam tikrų vilčių laukti, 
kad bent pradžioje,SovletI - 
jai nebus patogu perdaug 
blefuoti ir laužyti iškilmin
gą susitarimų tekstą. Taigi, 
gali atsiverti, tegu tik laiki
nos galimybės, tegu ir kiek 
ribotos, bet žymiai didesnės 
už iki šiol buvusias ar esan
čias įvairiopai padėti mū
siškiams sovletlnamoje Lie-— 
tuvoje.Pasaulio opinija,bent 
kolkas, visada bus mūsų pu
sėje. Kodėl tuo nepasinau
doti Iki visų Iki šiol nenau
dotų galimybių ribos? Nuo 
mūsų labai daug priklauso, 
kad Lietuva, likusiai Sovle- ‘7 
tljos daliai, dar labiau atro- 1 
dytų panaši į užsienį Ir 
"Mažąją Ameriką". Tik ne- ' 
veikla Ir jokių pozityvių pla
nų neturėjimas gali lengvinti 
atėjūnams greičiau soviettnti
Lietuvos veidą, dvasią Ir vi
są kūną.

J P si.
1975.VIII.20
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DaUlųjų Menų Klubas, veikiantis nuo 1956 metų pavasario Los Angeles, Callf., JAV—se, nuo šimtų kitų 
lietuviškų klubų, organizacijų, draugijų ar sambūrių gal Ir skiriasi savo griežtais nuostatais.. .kurie yra 
nesurašyti. Nariai nemoka jokio mokesčle.Kviestieji svečiai vaišinami lietuvišku papročiu.

Nors DMK yra griežtai uždaras, bet jų susirinkimų duomenys ar santraukos / pasirodo įvairioje lais
vojo pasaulio lietuvių spaudoje. Iš Dailiųjų Menų Klubo palapinės paskleistos mintys yra sukėluslos pasl - 
sakymų Ir Iš toliau, netgi Ir ok. Lietuvos spaudos bei radijo tarnybų.

Du paskutinieji DMK susirinkimai, sutrauktai aprašyti patelkiami Ir NL puslapiuose.

nlo skonio.
Tie Paryžiaus menininkai 

susirinkdavo restorane po
kalbiams, kritikai, įspūdžių 
papildymams. Jie paliko taip 
dėtaiIškus užrašus, kad da
bar, visiems Išmirus,galima 
lengvai atstatyti jų pokalbius, 
charakterius Ir spręsti apie 
jų įtaką prancūzų literatūri
niam gyvenimui ne vien Iš jų 
paliktų raštų. Jie paliko už
rašus nė klek nesušvelnin
tus. To prancązų klubo veik
la trukolO metų. /DMK vei
kla nuo 1956 m./.

Pirmas prancūzų meninin
kų susirinkimas Įvyko 1862m 
gruodžio 2 d. Aprašyta,kaip 
prancūzų karai lūs, prllmda-

V a

Paskutiniu laiku Bronys 
Raila, pasirinkęs pensininko 
gyvenimą, nuskardėjo Ame
rikos žemyne naujomis sa- 
Vo knygomis, pavadintomis 
PAGUODA.Lietuvių Žurna
listų Centro V-ba jį pakėlė 
Garbės .nariu. Šiuo mfetu jis 
yra ir Dailiųjų Menų Klubo 
pirmininkas.

Visi Dailiųjų Menų Klubo 
/ sutrumpintai DMK /nariai 
raštiškai pakviesti, sugu
žėjo į Railų erdvius, gra- 
žlalkalnelyje iškilusius na
mus.

Vakaras. Prakllus pasta
tas iš tolo splnksi, žaiža
ruoja skirtingomis švieso
mis. Ilgakakliai laiptai. Du
ris plačiai atidaro smagiai 
besišypsantys šeimininkai, 
puošniais veidais bei. rū
bais.

Sallono dešinėje, neto - 
11 durų, medyje Išpjaustyta 
Aukščiausiojo galva, sopu
linga priešmirtiniu skaue- 
mu. Priešingoje slenoje- 
medyje Išpjaustyta Vytis , 
balta,tamsiame fone. Kelių 
lietuvių dailininkų paveikslai. 
Šalia Vyties- modernios 
minties paveikslas: kitos 
planetos raketinis kellonlal- 
vls belsleldžląs į sunaikintą 
Žemės miestą. Ne ta perga
lė ?

Rūžaval papūstas kilimas, 
nuklojęs erdvaus sallono 

karas Los Angeles 

grindis. Juodo medžio, dide
lio gauburo formos sallonl- 
nls staliukas, Išpjaustytas 
lenktomis gėlėmis,architek
tūriniai Išraitytais pakili
mais, palikęs neapglėbiamo 
apskritimo erdvę tamsiai 
mėlynam stiklui, atrodantis 
kaip Vilniaus vaivados ma
žasis maudymosi baseinas . 
Ant jo-tamslal mėlyna,ke - 
turkamplškal nurėžta vazutė 
laikanti tamsiai raudonas 
rožes, šviesiai žalius jų la - 
pus.

Židinys. Šalia vėl staliu
kas. Ant jo knygos:M.K. 
Čiurlionis, Paulius Augius, 
Vizgirda, Mlro, E.Laucevi
čius. Lietuvių literatūros 
tomai, gerųjų mūsų autorių 
knygos ir viena amerikietiš
ka- apie Kaliforniją. Odoje 
išraižytomis gėlėmis,figū
romis, didelis albumas. Var
tau. Kelt vokai su nuotrau - 
komis, bet nė viena ne įkli
juota, visos tebepūps o, laukia 
išklostomos. Į plytinę sieną 
remiasi išpjaustyti lietuviš
ki drožlnėllal, artimųjų at
siųsti iš okup.Lietuvos. Ant 
kitų stalelių lietuviškos 
juostos, medžio skulptūros , 
vazos su gėlėmis.

Aptarė Klubo narius

Susirinkimą pradėdamas, 
Bronys Raila aptarė visus 
DMK narius ir dalyvavusius

Dailiųjų Menų K1 u 

svečius. Praleisdami jų į- 
vertlnlmus jų paskutiniais 
mėnesiais nuveiktų darbų 
lietuvybei,paminėsime daly
vavusių pavardes:

Dr. Marija Glmbutlenė- 
sugrįžusipo apie 15 mėnesių 
trukusių archeologinių tyri
nėjimų tolimuose užjūriuo
se. Vincė Jonuškaltė-atvy- 
kust iš Santa Barbaros, gy
va, žvaliai linksma,persi - 
juosusl lietuviška juosta, 
puikiausiais senais gintarų 
karoliais ant kaklo, plačia 
gintarine apyranke. Bronius 
Budrlūnas- jau gyvenąs bū - 
slmos kelionės į Australiją 
nuotaikomis. Povilas Jastu- 
konts- tebesaugojantls gau - 
sląfilminę,lietuvišką archy
vinę medžiagą, net ir apie 
DMK. Dall|ą MacklaĮlenė- 
lyg žvynuota, ilga suknia, 
auksine apyranke, iš toliai 
gali atrodyti,kaipEgyptofa
raono žmona. Bernardas 
Brazdžionis. Įdėmiai be
siklausantis Algimantas Že
maitaitis. Po sunkios ope
racijos atsigavusi, vėl kaip 
plaštakėlė linksma Danutė 
Mitkienė. Nesenstanti Mo
nika Lemberttenė. Apie 
naują skulptūrą galvojantis 
Pranas Gasparonls. Pavyz
dinga motina Jlna Lešktenė , 
po truputį be ruošianti kūri
nius naujai parodai. Algir
das Gustaitis. Kritiškas

b e

mintis planuojantis Pranas 
Visvydas. Apgailestaujant 
pranešta, kad Juozas Balčiū
nas-Švaistas dėl ligos nega - 
Įėjo atvykti. Iš Santa Barba
ra atvykusi Liucija Blržytė, 
viena Railų dukra ir kt.

Žmonės nemėgsta tiesos
Bronys RaUa taip kalbėjo: 

Jis siūlė DMK susirinki
mus daryti ne paskaitų ar 
demonstracijų forma, bet 
kūrybinių, meninių ar kri
tiškų pokalbių buveine. Bet 
štai, pats ima Ir savąjį pa
geidavimą sulaužo, prašyda
mas kantrybės išklausyti a- 
pleXIX a. Paryžiuje veikusį 
prancūzų menininkų sambūrį, 
turėjusį nemaža panašumo Į 
mūsų Dailiųjų Menų Klubą . 
Tąjį rašinį parengė prieš 
leisdamasis į kelionę po ke
turis Amerikos miestus. Jis 
bus atspausdintas jo raštų 
knygoje, leidžiamoje Londo
ne.

Sakė, kad jam/Railai/, 
daug Įtakos turėjo jo moky
tojas ir profesorius Vladas 
Dubas /gyv. 1887-1937 m./ , 
didelės literatūrinės erudi
cijos asmenybė, paskatinęs į. 
gilesnį prancūzų literatūros 
pažinimą.XIX a- prancūzų 
rašytojai buvo Railos mė
giamiausi autoriai, talkinu
sieji auginti savitą stilių, ra
ginusieji kratytis banalumo, 
siekti aukštesnio llteratūrl-

mas naujas damas karališkai 
svitai, paragindavo visas nu- 
slrėdytl Ir įeutl į kambarį , 
kur karalius jas priimdavo 
galutiniam įvertinimui. Jo 
įgaliotinis rlnktlnlausloms 
Ir gražiausioms Prancūzijos 
jaunoms moterims praneš-
davo, kad jos didenybei ka
raliui pribuvusios, nuogos 
pasitikdamos, gali karalių 
bučiuoti visur, išskyrus vei
dą . Ir 1.1.

Buvo įdomu ne tik klausy
tis Railos pranešimo, bet ir 
stebėti klausančių veidus. 
Vieni aiškiai patenkinti, bet 
prislopintai šypsojosi, kiti 
gal galvojo, kaip daug bran- 
gaus laiko nesugrįžtamai 
praleista, treti vaizdavo 
pyktelėję, nors užbaigus .plo
jo daugiau už kitus. Bronys 
baigė: Kaip mes dar ■ esame 
atsilikę nuo prancūzų, ;nors 
jau antras šimtmetis rieda’. - 
Atrodo,tose prancūzų minty
se gali būti Railai priimti
nų minčių, net autobiogra
fijos, neskaitant glamonysčlų 
su karališkomis damutėmls. 
Kai bus atmušta knygoje, pa
siskaitykite ir parašykite, ar 
suklydau.

"Laikraštis- knygos prie
šas", -viena užbaigiamųjų iš 
ano "prancūziško” praneši
mo minčių.

Ragina RaUa lietuvius 
daugiau rašyti atsiminimų,, 
laiškų, juos saugoti, kad lai
kui atėjus, nereikėtų aklai 
klaidžioti nežinios miglose .

Bernardas Brazdžionis 
paskaitė iš sekančiam Lie
tuvių Dienų numeriui rengia
mo straipsnio ištrauką, pa
rašytą Aleksandro I.Solže- 
nltsyn’o, taisyki ingai išvers
tą į lietuvių kalbą vieno iš 

okup. Lietuvos išvykuslo žy
do.

A.I.Solženttsyn'as reda - 
guoja ir leidžia žurnalą Kon
tinentai, rusų pavergtų žmo
nių, ypatingai kultūrininkų, 
užtarimui. Jis leidžiamas 
keltomis kalbomis. Atsiųs - 
tame lietuviams kūrėjams 
skirtame atsišaukime, ragi - 
narna jame bendradarbiauti. 
Bendradarbiams bus moka
mas tinkamas honoraras. 
Žurnalui galima rašyti Ir 
lietuvių kalba, nes kaip mi
nėta, jie turi puikių vertėjų 
iš lietuvių kalbos.

Tuq reikalu platesni pra
nešimai netrukus pasirodys 
lietuvių spaudoje.

Kiti dalyviai pastebėjo, 
kad beveik reikia stebėtis 
Solženitsyn’o dėmesiu lietu - 
vlams ne tik šiame atsišau
kime,kuris, manoma, Išsiun
tinėtas Ir kitoms tautoms, 
bet ir jo dėmesiu lietuviams 
veikale The Gulag Archipe
lago, kur apie lietuvius dau
giau rašoma, negu apie len
kus .

Diskusijos apie "Aldus" 
Apie Al dus buvo nemažai 

padiskutuota, pakritikuota.
Vienas tarė, kad Aldų re

dakcija jam grąžino straips
nį, patardama nevartoti žo
džio "aš", o rašyti "mes". 
Na, o kitas galvoja, kad re
daktorius tuoj grąžina raši
nius, kurie nebuvo užsakyti. 
Be to, jų laikomasi akademi
kų priimto žodyno, tetandar- 
tlnlal nukalto, nuliedinto Iki 
neįtikėtino bukumo.

Tūlas DMK narys turėjo 
progos pažinti Aldų žurnalą 
tš"polemlnės pusės", nes jį 
užsįpuolus vienam kalbinin
kui, atsakymas atsisakytas 
paskelbti.

Prie diskusijų norėjo pri
sidėti RaUa, tardamas:"Aš 
norėčiau pastebėti.. . " Visi 
jį pertraukė choru:"Mes no
rėtume pastebėti... " K as 
galėjo numanyti, kad save 
kultūrintu žurnalu vadinantis 
leidinys susUaūks tokių stip
rių aidų visai ne pagal jų pa - 
slrlnktą Uniją.

Įdomu,kad dėl Aldų užim
tos Unijos nė kiek neprotes - 
tuoja į redakcijos linijas Į- 
statytiejl jaunieji profeso
riai, šiaip jau nes ibi jautieji 
paberti kartais nepamatuo
tos kritikos kai kurioms lie
tuvių tautos apraiškoms.

/b. d./

PA Z IMKIME

LITUANISTIKA 
ANGLIJOJE
1st. m. k. Ingė LUKŠAITĖ

Humanizmo idėjos, pasiekusios Lietuvą, 
sustiprino jos ryšius su kitomis valstybė
mis. Jau XVI a. ir vėliau XVII a. būta kul
tūrinių ryšių su viena iš tuo metu tolimiau
sių valstybių — .Anglija.

XVI a. Vilniuje anglai garsėjo kaip gy
dytojai: Martynas Foksas (Fox) buvo ka
raliaus Žygimanto Augusto asmeniniu gy
dytoju, o Jokūbas Arnus (Arnuth) buvo iš
siųstas Merkelio Giedraičio lėšomis tęsti 
medicinos studijų Padujoje. Grįžęs dirbo 
Vilniuje.

Vilniaus universitete dirbo retorikos pro
fesorius Džonas Heyjus (Hajus), matemati
kos profesorius Bozgreivas (Bosgrave), teo
logijos profesorius Adomas Braukus (Bro- 
cus) ir Laurynas Artūras Fauntnejus (Faunt- 
neus). Vilniaus akademijoje apsilankęs 
1589 m. Zigmantas III buvo sveikinamas 
lotynų, lenkų, lietuvių ir anglų kalbomis.

4 psl.

PRAEITI !
Kontaktai su Anglija ypač padažnėjo re

formacijos ir kontrreformacijos kovų lai
kotarpiu. Pradėjus Angliją valdyti karalie
nei Marijai I (1553—1588), daug reformatų 
turėjo išvykti iš Anglijos. Dalis jų atvyko 
į Lietuvą. Žygimantui Augustui valdant. 
Kražius gavo Ričardas Berti (Bertie), Lan- 
kasterio kunigaikštis. Valdant karalienei 
Elžbietai I (1558—1603), anglikonų šalinin
kei, iš Anglijos toliau emigruodavo nepa
klusę anglikonams. Kai kurie jų, ypač ško
tai, tada apsigyveno Kėdainiuose. XVII a. 
antroje pusėje vienu metu maždaug treč
dalis Kėdainių gimnazijos mokinių buvo 
škotai. XVII a. pabaigoje žinomas buvo 
škotas Tomas Ramza (Ramzey), kuris dirbo 
lietuvių pamokslininku ir recenzavo vieną 
lietuvišką leidinį.

Iš Lietuvos į Angliją vyko oficialūs pa
siuntiniai, didikai, studentai, pagyvėjo kul
tūriniai ryšiai. Mikalojus Radvila Juodasis 
(1515—1565) buvo skyręs lėšų stipendijai 
Oksfordo universitete, kuria galėjo naudo
tis kalvinistai iš Lietuvos.

Anglijoje buvo išleistas Martyno Smig- 
jeckio logikos vadovėlis. Martynas Smig- 
leckis (1564 — apie 1619) keturiolika me
tų profesoriavo Vilniaus akademijoje. Jo 
vadovėlio vertimu buvo naudojamasi Ang
lijos mokyklose, pagal jį laikė egzaminus 
„Guliverio kelionių" autorius Dž. Sviftas 
(Swift). Žinoma buvo Anglijoje ir lietuvio 
rai'etų išradėjo Kazimiero Simonavičiaus 
knyga „Didysis artilerijos menas“ (Amster
damas, 1650 m.), kuri buvo išversta į anglų 
kalbą Ir jau vėliau — XVIII a. — išleista 
Londone (MG 1966 m. 11 nr.; 1968 m. 
9 n.-.).

Tad nenuostabu, kad, esant abipusiams 
kultūriniams ryšiams, su Anglija yra susi
jusi kelių lietuviškų XVII a. leidinių isto
rija.

1660 m. Londone buvo pradėta spausdin
ti biblija. Samuelio Boguslavo Chilinskio 
išversta į lietuvių kalbą. Tai buvo pirmasis 
pradėtas spausdinti šios knygos vertimas į 

lietuvių kalbą. Tačiau ir šis vertimas nebu
vo baigtas spausdinti, nepasiekė Lietuvos, 
ir iki mūsų dienų teišliko keli šio spaudinio 
fragmentai. Įdomu, kad prie šio darbo daug 
prisidėjo to meto Anglijos šviesuomenė. 
Jos vertėjas Samuelis Boguslavas Chilins
kis buvo Lietuvos reformatų stipendiatas 
Olandijoje. 1657 m. jis negalėjo grįžti į 
Lietuvą, kur siautėjo karo ugnis. Gavęs 
Olandijos Frenekerio universiteto profesū
ros labai palankias rekomendacijas kaip 
„lietuvis jaunuolis", pasuko į Angliją. Ten 
Chilinskis savo sumanymu sudomino gar
sius Oksfordo profesorius chemiką Robertą 
Boilį (Boyl), matematiką Džoną Uolisą 
(Wallis) bei teologijos profesorių Henriką 
Vilkinsoną (Wilkinson). Šie garsūs moksli
ninkai buvo vieni iš Karališkos mokslo 
draugijos — Royal Society — kūrėjų.

Profesoriai rėmė Chilinskį materialiai, 
kadangi vertėjas kitų pragyvenimo šaltinių 
neturėjo. Chilinskis vertė trejus metus; 
1660 m. Londone pradėjo spausdinti knygą 
kreditan. Greičiausiai anglų profesorių pa
ragintas ir paremtas, Chilinskis 1659 m. 
Londone paskelbė šios knygos vertimo į lie
tuvių kalbą programą anglų, o vėliau ir lo
tynų kalbomis. Programoje buvo trumpai 
apibūdintas Lietuvos krikštas, lietuvių kal
bos paplitimo ribos ir įrodomas neatidėlioti
nas reikalas išspausdinti šią knygą lietuvių 
kalba. Matyt, tam tikra materialinė pagalba 
buvo gauta, tačiau, be abejo, jos nepakako 
dideliam leidiniui.

Tuo metu — 1660 m. iš Lietuvos j Lon
doną atvyko Lietuvos reformatų įgaliotinis 
Krainskis. Krainskis rašė, jog Anglijos ka
raliaus dvare daugeliui Lietuva buvo negir
dėta ir nežinoma šalis. Anglijos karalius 
audiencijos metu įgaliotinio Krainskio do
kumentus pavedė patikrinti asmenims, ku
rie žinojo apie pradėtą spausdinti Chilins
kio vertimą. Chilinskio rėmėjai turėjo gerą 
progą išnaudoti šį momentą. Europoje jau 
plačiai buvo paplitusi tautinės valstybės 
samprata. Iškelta gimtosios kalbos vertė, 
formavosi daugelio Europos tautų literatū
rinės kalbos. Tad Anglijos šviesuomenei, 
kuri Chilinskio buvo įtikinta, kad lietuvių 
ir lenkų tautos yra atskiros, biblijos verti
mas į lietuvių kalbą atrodė svarbus ir bū

tinas. Tuo tarpu Krainskiui, nesusijusiam 
su lietuvių kultūra, atrodė, kad spausdinti 
knygą lietuvių kalba esanti nereikalinga 
prabanga. Anglijos karalius savo įsaku lei
do paskelbti rinkliavą su sąlyga, jei dalis 
lėšų bus skirta biblijai lietuvių kalba spaus
dinti. Numatytasis tiražas — 3000 egz. Po 
kelerių metų bažnytinės cenzūros buvo už
drausta toliau spausdinti Chilinskio verti
mą tuo pretekstu, jog vertime esą daug 
klaidų. Krainskis nutraukė Chilinskiui lė
šas iš rinkliavos. Išspausdintoji knygos da
lis buvo patalpinta Londono Belgų bažny
čioje, o Chilinskis gyveno Anglijoje, ba
daudamas ir skursdamas dar 6 metus. Mirė 
1668 m.

1680 m. rudenį į ilgą kelionę po Vakarų 
Europą išsiruošė Lietuvos reformatų pasiun
tinys M. Minvydas. Jis turėjo išsirūpinti 
Lietuvos reformatams stipendijų universi
tetuose ir pabandyti spausdinti naują bibli
jos vertimą į lietuvių kalbą. Nuvykęs į 
Angliją, 1681 m. Minvydas pasirašė pasi
žadėjimą, kad surinktus pinigus jis išleisiąs 
biblijai spausdinti ir alumnams iš Lietuvos 
išlaikyti Anglijos universitetuose. Tačiau 
pinigų, matyt, gavo nedaug, o 1681 m. kny
gos vertimo į lietuvių kalbą rankraštis by- 
vo paskelbtas sudegęs.

Minvydo kelionė į Angliją pasitarnavo, 
tur būt, lituanistikai kita prasme: tikriau
siai, tai jis, vykdamas į kelionę, pasiėmė 
su savimi Karaliaučiuje 1680 m. išleistą lie
tuvišką kalvinistų katekizmą. Jo vienintelis 
egzempliorius išliko Britų muziejuje. Tai 
buvo pirmasis elementorius lietuvių kalba, 
skirtas Didžiosios Lietuvos skaitytojui: ja
me išspausdinta abėcėlė, skiemenavimo pa
vyzdžiai, romėniški bei arabiški skaitmenys. 
Anglijoje, matyt, kažkas prirašė ranka kny
gutėje angliškai-lietuvišką žodynėlį. Britų 
muziejuje dabar saugomas ir Chilinskio ver
timo rankraštis. 350 metų šios vienos pir
mųjų knygų lietuvių kalba likimas buvo 
nežinomas. Tik XX a. pradžioje jį iš anti
kvaro įsigijo Britų muziejus. Nežiūrint ne
sėkmingo knygos spausdinimo, Chilinskio 
vertimas pagarsino lietuvių kalbą Vakarų 
Europoje: iš jo į įvairius poliglotinius rin
kinius, labai populiarius XVII—XVIII a., 
pateko lietuviški tekstai.
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SUNKUS KALTINIMAS I«
perspėjimas
VAKARAMS

i Juozas Lukošiūnas 
: f (Pabaiga)

2. TREMTIES UŽDAVINYS 
LIUDYTI SOVIETINĮ 
melą. .

“Trečiasis pasaulinis karas jau įvyko 
ir vakarai jį pralaimbjo* — Solženycin’as■

Mieli dvasios vadai, mes 
norlrpe lietuviškų parapijų. 
Pakanka jau angliškų mo
kyklų, jos išplėšia daug ką 

-^brangaus iš mūsų jaunimo.
Toliau, parapijos gal kaip 
niekas kitas, yra įpareigotos 
liudyti pasauliui ateistinio 
komunizmo balsųjį melą. 
Dvasius vadai , tenebūna 
” Lieuvių Katalikų Bažny
čios Kronika " tik "atšalu
siųjų, pagraudlnimui " , bet 
vlscp tautos kančios ir ti
kintųjų persekiojimo Lietu
voj!? liudijimai.

’ Tai balsūs faktai, kurie 
nelegali aiškiau kalbėtu Ne
jaugi tremtiniai dar nori,

• kad Lietuvoje susidegintų 
kis antras lietuvis kaip Ka
lanta " - su ašaromis akyse 
privačiame pašnekesy su 
lietuviais yra pareiškęs Si
mas Ęudlrka. " Kronika " - 
tai tįsos lietuvių tautos 
kančios šauksmas ir prista
tykite ją kaip tokią.

bet apvalytame nuo kraujo 
dėmių. Be šio tikėjimo Sol- 
ženlclnas nebūtų išėjęs 
prieš tokią galingą smurto 
sistemą. Bet šiandien jau 
jis ne vienas. Jį lydi milijo
ninės tylinčios masės. Bet It? 
jos vieną kart prabils.

Tiki ir mūsų tauta. Tiki, 
kad ši baisi smurto sistema 
subiręs.Tūkstančiai ir tūks
tančiai gyvybių tai paliudi
ja. Tikt nepalaužiamai ir 
rezistencijos sąjūdžiai, tiki 
į laisvę ir šios balsios ver
gų imperijos paprastas dar - 
b įninkąs žmogus.

Mes , lietuviai į šį Sol
ženicino šauksmą turėtume 
ypatingai jautriai atsiliepti. 
Jis išėjo išplėšti blogį iš 
pačių šaknų ; demaskuoti so
vietinės sistemos žiauru
mus ir nežmoniškumą, kartu 
iškelti Ir mūsų smurtu už
imto krašto kančias.

Tyla yra lygi išdavimui. 
Mums reikalinga atidengti 
ir baisųjį tylos sąmokslą, į 
kurį už sovietinį trigrašį 
prisidėjo ir krikščioniškieji 
vakarai.

Tikėkime, kad iš šio stip
raus Solženicino straipsnio

pasukusiems . Bet ir 
mūrų kiekvieno taip pat prl- 
klaisys, kiek mums visa tai

Tartljų, organizacijų, są- 
jū<žlų ir dvasios vadai,šian
dien mes, plačioji visuome - 
menė iš jūsų tenorime vie - 
n»: vienybės ir meilės.Ne - 
skaldykite, bet suvesklte 
išblaškytą lietuvių kamieno
dalį į vieną židinį, kad vi- krikščioniškieji vakarai su
si bendromis jėgomis galėtu- pras, kokį balsų pasitarna- 
mę pagelbėti bent kiek tenai vtmą daro, einantį bevelk 

nuo iki išdavimo, tylėdami apie 
sovietinės sistemos žiauru
mus ir nežmoniškumą.

I Si
I " ,

3. TIKĖJIMAS
PRISIKĖLIMU

Šis Solženicino šauksmas 
ir perspėjimas vakarų pa
sauliui jau siekia desperaci
jos ribą. Tačiau - šiame 
šauksmi, kaip ir jo raštuo
se, galine įžvelgti ir jo ti- 
kėjtmąjprlsįkėlimu. Jis sa
vo knygoje "Gulago salynas" 
atvirai pas įsako, kodėl išėjo 
liudyti pasauliui balsųjį so- 
vletln melą : " Tylėdami 
apie ilogį , nuslėpdami tai 
savy£ giliai taip , kad nei 
mažbusiąs ženklas nepasl- 
retkitų aikštėje, mes sėjam 
blog ir jis neš tūkstantkar- 
tį žaislų ateityje. ... Bus 

''nepatogu ir baisu gyventi to- 
klane krašte / psl.178/.

Solženlcinas tiki. Jis tiki 
į savosios tautos prisikėli
mą. Tiki, kad gėris trium
fuos prieš blogį. Jis tikt į 
savąją tautą ir savąjį kraš
tą ir trokšta jame gyventi,

Modernus žmogus tokios 
smurto ir žmogaus išniekini
mo sistemos ilgai nebeper- 
neš. Laisvės išsiilgo ir pen
kiasdešimt metų paniekin
tas ir nužemintas ir sovie
tinis žmogus. Laisvė - vie
nintelis žodis jaunų žmonių 
lūpose ir mūsų tėvynėje. O 
šitokį dvasios ’ polėkį jau 
sunku suvaldyti durtuvais.

Todėl ir lietuviams gal 
vertėtų pasisemti kibirkštė
lę to tikėjimo. Mažiau pesi
mizmo, bet puoselėkime sa
vo tarpe viltį. Tikėjimas į 
mūsų tautos laisvę nepadarė 
tenai pasilikusiųjų mūsų 
brolių dvasios vergais. Ne- 
palūžklme ir mes. Subyrė
jus smurto sistemai , grįš 
ir mūsų tautai laisvė, kuria 
džiaugiamės Ir dtdžlavom ės 
prieš prasidedant karui.

ŠIMPANZĖ MOTINIŠKAI GLOBOJA 
ŠUNIUKĄ...,

Amerikos ir Lietuvos spaudoj pradėjau rašyti dar 1919 metais, 
iš karo lauko. TURINTIEJI ARĖJO VITKAUSKO RAŠTU, 
iškarpose ar leidiniuose, Amerikoj ar Lietuvoj nuo 1919 m.,, 
prašomi parduoti ar paskolinti nukopijavimui. Siųsti Arėjas 
Vitkauskas, 309 Varick Street, Jersey, N.J. 07302 USA.

A@A
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

i BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
A T E I K P A S MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. 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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BEŽDŽIONES KRe/VI
ŠIMPANZĖ - CHIMPENZI
Afrikos Kongo žmonės va

dina šitą beždžionę chlm- 
penzl. Tokiu vardu ji yra vi
same pasaulyje žinoma. 
Moksliškai vadinasi Pan sa
tyrus . Žodžiai paimti iš 
graikų m itolog įjos.

Beždžionių pasaulyje yra 
daug ir įvairių. ' Beždžionės 
dalijasi į dvi dideles grupes: 
viena grupė priklauso Sena
jam Pasauliui : Afrikai,Azi
jai Ir Europai. Prieš mili
jonus metų Europa buvo šil
ta, čia gyveno liūtai, tigrai, 
antilopės Ir beždžionės. Eu
ropoje beždžionių, beliko tik 
Gibraltare, kurios gal bus 
atvežtos Iš Afrikos medici
nos studentams , studijuoti 
žmogaus anatomiją, nes dl- 
sekcljas daryti ant žmonių 
lavonų nebuvo priimta. Se
nojo pasaulio beždžionės tu
ri siaurą nosį , vadinasi 
moksliškai Catarrhlni, o 
Naujojo pasaulio - nosis yra 
labai plati, šnervės nulenk
tos į šonus / Platyrrhlna / . 
Žmogiškų beždžionių yra ke
turios rūšys : šimpanzė, Go
rilla, urangutangas ir gibo
nas, sudaro grupę - Anthro- 
poldea : žmogiškos beždžio
nės. Urangutangas gyvena 
SuTnantroje ir Bornėjuje - ru
dos spalvos, didelė. Vietos 
žmonės vadina urangutang, 
kas reiškia miškų žmogus, 
kuris pabėgęs, kad nereiktų 
anglams mokesčių mokėti. 
Gorilla gyvena Vakarų Afri
koje. Labai didelė beždžionė, 
labai pradėjo nykti, dabar ją 
saugo parkuose. Gibbon /Hy- 
lobates / rasi Pietų Azijoje. 
Turi labai Ilgas rankas, sie
kia žetnę. VAikščioja visa- ' 
da stačia.

Šimpanzė
Labiausiai žinoma bež

džionė ir protingiausia. 
Aukštis 4. 5 pėdos/ 1^3 met
rai/, sveria suaugusi 115 sv. 
/ 52 kg./, nėštumas 9 mė
nesiai. Motina peni vaikutį 
savo pienu per visus metus, 
dar vienus metus slaugo. 
Paskui po 2-3 metų turi ki
tą, taigi kontroliuoja gimi
mus. Labai saugo vaikutį, 
jeigu nori paliesti, motina 
pagriebs, kartais taip spau
džia prie krūtinės. Vokle-

J. Venckus,S. J.
člal tokią meilę vadina ’’ Af- 
fenllebe ", kada mūsų moti - 
nos kartais Iš meilės Išlepi
na Ir sugadina valką. Bež- j 
džlonės gyvena medžiuose. 
Pastkablndamos i rankomis 
gali medžiais toli nukeliauti. 
Turi 32 dantis / Pietų Afrl-, 
kos 36 /. Neėda mėsos, tik 
minta augaliniu maistu, ret
karčiais suėda vabzdį, kiau
šinį.

Beždžionės mokslas
Po daug mėginimų įsltl - 

kinta , kad nėra nei jokios 
vilties beždžionę Išmokyti 
kalbėti, nors balso stygos 
atrodo panašios į žmogaus 
balso stygas. Šiaip jau bež
džionės jausmai yra geri: 
turi gražias, reikšmingas 
akis, žiūri su ekspresija. 
Klausą Irgi turi gerą. Bež
džionė pasižymi dideliu žin
geidumu, turi viską pamaty
ti, visas dėžes atidaryti , 
viską mėgina be jokio tiks
lo, be jokio plano. Iki šiol 
pasisekė Išmokyti apie 150 
konceptų : obuolys, duona, 
peilis, žalias, raudonas Ir 
panašiai.

Cirke gali matyti beždžio
nes ant pačiūžų, ant račiukų, 
ant dviračio, motociklo. TV 
rodė, kad beždžionė gali da
ryti nuotraukas. Viską daro 
be džiaugsmo, be pasitenki
nimo, padaro Ir žiopso, kol 
daugiau paprašysi. Jeigu 
bananai kabo aukštai, nega
lėdama pasiekti, kartais da- 
š įproti padėti dėžę ant dė- 
!žės Ir palipti, tada jau nu
siskina. Gali kartais sunerti 
dvi lazdas Ir nusimušti ba- 
'naną. Universiteto profeso- 
*TlaV mokina beždžiones, tai 
‘jįldcĮč joms garbė.

Dabar studijuoja beždžio
nių seksualinį gyvenimą. 
Gautus duomenis panaudoja 
žmonių medicinoje. Gyveni
mo ilgumas 50-60 metų. 
Krenta į akis, kad dar se
natvėje - apie 40 metų am
žiaus dar gali turėti vaikutį. 
Pas žmones tai būtų apie 50 
metų. Beždžionė vengia sau
lės karščio, gal tai yra pa
mokymas , kad Ir žmogui 
perdaug saulės nereikėtų 
duoti. Beždžionė - šimpanzė 
vienam kartui daug nevalgo,
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Ar tik nebus kito kokio užbaiga Helsinki ?

NIKOTINO VERGAS. . . /Iš Kauno nuotykio/ 
Pats gyvenimas parodo, jog rūkymas nenaudingas, 
paprotys. Aš kartą, kai dar rūklau^tokį atsitikimą 
pergyvenau. . ,

Gražiame krautuvės lange buvo Išstatyti už - 
sieniniai cigarai. Prie jų buvo padėtos kainos Ir 
tik parašyta: 1 lt. 5Oct. Ir šis popierėlis pridėtas 
prie cigarų dėžutės. Dėžutėse buvo po kokia 20 
plonų clgarlukų. Jie labai viliojančiai atrodė ma- 
no'blelal" Ir taip suslžavėjaujnepagalvodamas, kad 
jų kaina gali būti po 1 lt. 5Oct. už 1 clgarluką. Mat 
mano vaizduotėje gražiomis varsomis nupieštas bu- 

I vo vaizdelis pigių cigarų Iš užsienio: visa dėžutė 
I už lit. 5Oct. . Su tokiu vaizdu galvoje įėjau į puoš- 
I nlą krautuvę, nesusįskaičiavęs buvusius kišenėje 
pinigus, bene ten buvo lit, 5Oct be kelių centų1

k j J

Gražiai paklausė manęs pardavėjas: mj
"Ponui'? ’.'..
"Anų, po litą penkiasdešimts .’. ." ‘'i
'Klek ponui? ..." 
"Vieną dėžutę. . . "
Ir Išpyliau visus centus ant prekystalio. . . 

Pardavėjas Išpūtė akis, jau laikydamas rankoje Ir 
pasiruošęs suvynioti visą dėžutę, bet Ir matė su ko
kiu vargu Ištraukiau Iš kišenės anuos "lit. 5Č)ct. "...

— Man beliko viena išeitis — aš, lyg nieko nebuvę, 
tariau:

Tai žinotą ponas, užteks vieno — pabandy
mui. . ."

Man to užteko. . . ir atrodė, lyg tas pardavėjas būtų 
maneperspėjęs, nes mano atiduoti pinigai už tą clgarluką 
buvo paskutiniai ir dar buvau be pietų. . .

Tai taip nusikračiau daugelio žmonių vergijos...
Arėjas Vitkauskas

bet valgo daug kartų per die
ną. Ir medicinoje kyla klau
simas, ar geriau ir sveikiau 
valgyti vieną , kitą kartą 
stipriai per dieną, ar valgy
ti mažiau, bet dažniau.

Beždžionės mėgsta šiltą

jeigu motina negatyvi, tėvas 
pozityvus Ir kūdikis Iščluje 
per tėvą yra pozityvus, tai 
gali įvykti neigiami rezulta
tai. Moderni medicina gali 
pagelbėti.

Viena Indijos beždžionė 
yra vadinama Rhesus,moks
liškai Macaca mulatta. Jos 
kraujuje yra rastas vienas 
faktorius / Rh factor/, ku
ris pas 85 % žmonių yra po
zityvus, tik pas 15 % yra ne- 

klimatą,bet Himalajuose gy- gatyvus , t. y. to faktoriaus 
vena beždžionės 11 tūkst.pė- nėra. Jeigu abu tėvai yra Rh 
dų aukštumoje. Indijoje bež- faktoriaus atžvilgiu pozlty - 
džlonės yra laikomos šven- vūs, tai viskas tvarkoje, bet 
tomis. Kada Amerika gaudė 
beždžiones ten poliomelito 
studijoms, vietiniai žmonės 
pakėlė revoliuciją. Kai ku
rių beždžionių kailius gali
ma vartoti kailiniams siūti.

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadole melams — $30.00, pusei mėty — $16.00. 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
_  $26.00, pusei metu — $14.00, vienam min. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunžiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608
0 Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudą.
0 Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDB IR VARDAS ----------------------------------------------- -
ADRESAS ---------------------------------------------------------------------

5 psi

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIEtVVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeStadieniais

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
tekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers’* tekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 8,000.000

SĖKMINGA IŠVYKA
Hamiltono SLA kuopos lie

pos 27 d. gegužinė visais at
žvilgiais buvo sėkminga. 
Svečių privažiavo apstu Iš 
įvairių apylinkių, nors pa
čių hamiltonlečlų galėjo bū
ti klek daugiau. Patyrusių 
šeimininkių pagaminti ska
nūs koldūnai Ir dešrelės su 
rūgščiais kopūstais buvo Iš
parduoti. Tik truputis liko 
kavos Ir saldžių pyragaičių.

Apie penktą valandą / ge,- 
rlauslu viešnagės metu / pa
sirodė smulkus lietus, kuris 
sutrukdė tolimesnės progra
mos vykdymą. Buvo suspėta 
tik Ištraukti burtų keliu pi
niginius laimėjimus . Klek 
smulkaus lietaus užkritus 
ant dalyvių įkaitusių nosių, 
gyvenimas toliau vyko priva
čiose mašinose. Po valan
dėlės lietus sustojo. Svečiai 
lipo Iš mašinų Ir noriai kvė
pė lietaus nuskaidrintą orą. 
Lietaus padaryta rasa nelei
do patogiai Išsitiesti pieve
lėse. Taip kad reikėjo už
imti vietas prie plknlklnlų 
stalų. Betgi Ir šiuo atveju 
dauguma atvykusiųjų pasili
ko Iki vėlaus vakaro. Many- 
tlna , kad dėl to mažo lie
taus gabaliuko , gegužinės 
dalyviai vlstlek buvo paten
kinti Ir jos rengėjai - valdy
ba taip pat. Ką padaryti, 
jei jau taip Išėjo.

Kuopos valdyba y r nedėkin
ga svečiams bei viešnioms 
už atvykimą, gegužinės tar
nybai už darbą joje, b ypač 
šeimininkėms už skanią 
maisto gamybą.

J
IŠVENGTA STREIKO
Plieno gamyklos " Stelco" 

lauktas streikas buvo išveng
tas : naujoji trijų metų su
tartis liepos 31 d. buvo pri
imta tik 415 balsų persva
ra. Tokia nežymi persvara 
įvyko pirmą kartą gamyklos 
Istorijoje. Balsavime daly
vavo apie 8650 Iš 12 tūkst. 
dirbančiųjų. Taip kad liepos 
31 dienos po vidurnakčio 
darbas tol lau vyko be susto
jimo pagal naują sutartį.

Šioje sutartyje valandi
niams darbuotojams numa - 
tytas pakėlimas sudarys 1 
dol. Ir 30 centų trijų metų 
bėgyje. Pirmaisiais sutart. 
metais t. y. nuo š.m. rug- 
plūčlo 1 d. - 90 centų valan
dai Ir po 20 centų antrais Ir 
trečiais sutart. metais. Be 
to , popietinė pamaina dar 
gaus 20 centų Ir naktinė 
25 sentus priedo valandai. Už 
sekmadienio darbą bus mo
kamas vieno dolerio priedas 
/ buvo 0,75 dol. valandai / . 
Na, ir prie minėtų priedų 
dar bus mokamas jau turė
tas anksčiau vadinamas pra-
6 psl.

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

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

i
gyvenimo pabrangimo prle- 
das 29 cnt. valandai. Taip 
kad dabar atlyginimo mini
mumas yra 5 dol. 25 cnt. va
landai.

Būsimiems pensininkams 
pensijos padidės apie 120 
dol. mėn. Nuo 58 Iki 65 m. 
amžiaus darbuotojas su 30 
metų tarnybos laiku gaus 
570,00 dol. mėn. pensijos . 
Naujas dalykas yra tas, kad 
darbuotojas 58 m. amžiaus 
su 30 metų darbo laiku gaus 
nesumažintą pensiją. Esan
tiems pensininkams pensi
jos padidintos 40,00 dol. 
mėnesiui.

Sergantiems darbuotojams 
bus mokama 170 dol. sa
vaitėje per 52 savaites, jei 
sirgs būdamas ligoninėje ar 
nelaimės atveju , minėta 
suma bus mokama nuo plr - 
mos susirgimo dienos Ir jei 
tik namuose - nuo aštuntos 
susirgimo dienos.

Tai taip maždaug atrodo 
esamoji sutartis neįsiglllnus 
į kitas įyalrias smulkmenas, 
kurios sudaro dar vieno kito 
cento priedą.' x

Gamyklos kituose penkio
se skyriuose už Hamiltono 
ribų sutartis buvo ratifikuo
tu 75 % dauguma, gi pačia
me centre Hamiltone , tik 
52 % dauguma. Unijos vado
vas ir derybininkas dėl to 
kaltina įmonės skyrių unijos 
atstovus, kurie pasisakė Ir 
ragino dalinamais lapeliais 
sutarties nepriimti ir dar 
kažkokie “sociallstartalp pat 
tokiais lapeliais ragino tą 
patį. Daugiausiai nepasiten
kinimo sukėlė sutarties il
gumas - 3 metai. Derybi
ninkai darbuotojų buvo įga
lioti derėtis tik dėl 2 metų.

Zp.

sudbury
• Prieš metus laiko negai
lestinga mirtis nuskynė tau- 
rųlietuvį Petrą Jutelį, 64 m .

Sudburio lietuvių žvejų ir medžiotojų klubo “Geležinis Vilkas” valdyba 
rengia pirma ir paskutini šiais metais

PIKNIKĄ - GEGUŽINE,
*•

kuri Įvyks V. Gudriuno ūkyje, rugpiučio 31 d., sekmadienį (Darbo Dienos 
šventės savaitgalyje).

Programoje:
1. Klubo nariams šaudymo varžybos pereinamąja! taurei.
2. Šaudymo varžybos jauniams.
3. Tarpklubinės šaudymo varžybos dėl pereinamos taurės.
4. Visiems .gegužinės dalyviams 4 vai. bus žuvavimo konkursas ir už didžiausia, 

pagauta^ žuvį, “Prospect Hotel” savininkai M. V. Gudriunai įteiks pereinamo taure. 
( Norintieji dalyvauti varžybose — atsiveža savo meškeres).

Visi Sudburio ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti ir pasikviesti svečių. 
Taip pat kviečiame ir kitų kolonijų lietuvius atvykti ir praleisti popietę sudburiecių 
lietuvių tarpe.

Veiks turtingas baras ir bus paruošti mūsų šeimininkių skanūs pietūs. Visiems 
mažiesiems — gaivinantys gėrimai bus veltui.

Iki pasimatymo gegužinėje ! Klubo valdyba

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERA TYVE

Prle vieno pietaujančių 
stalo, susitinka du Ilgiau ne
simatę bičiuliai. Jiedu tik ką 
grįžę Iš atostogų, atrodo ge
rai pailsėję Ir nudegę saulė
je.

Jaunesnysis pamatęs vy - 
res nį, j au pe ns Inlnko am ž lauš 
kaimyną, nustemba:jis nesi
tikėjęs jį čia dar pamatyti, 
nebent vasaros pabaigoje. 
Jaunesnysis teiraujasi,kodėl 
anas taip skubėjęs į miestą, 
kada dar gražusis rugsėjis 
Ir visas spalis priekyje. A- 
nas galėjęs dar pabūti gam - 
toje Ir ten pasigėrėti vasa
ros pabaiga.

Iš tolimesnio jų pokalbio 
paalškl,kad anksčiau jie bu
vę kaimynai Sprlnghurste, 
prie Georgian Bay. Ten jie 
turėję vasarnamius. Vyres
nis savąjį pardavęs, vėliau į- 
s įgijęs didesnį žemės plotą 

amžiaus. Jis palaidotas Ml- 
sslsauga, Ont.lietuvių kapt - 
nėse. Jo brolis Povilas Ju- 
tells, paminėti A . A.Petro 
mirties metines lietuviško - 
mis tradicijomis, sukvietė 
visus Sudburio Ir apylinkės 
lietuvius į jo vasarvietę Ba
ravykas, prie French River 
vandenų.Pamaldas gražiame 
gamtos kampelyje-vasarvie
tėje, laikė kun. Antanas Sa - 
bas:Rožlnį, Šv. Mišias ir pa
mokslą už mirusiojo vėlę.Po 
pamaldų, Povilas Jutells vi
sus dalyvius,kurių buvo per 
1OO asmenų, pakvietė bend
riems pietums.Šeimininką - 
vo Jadvyga Labucklenė,o 
plokšteilų muztką tvarkė An
tanas Gatautls.

Kadangi velionis buvo dl - 
dells spaudos mylėtojas, 
p re numeravo per 12 lietuviš
kų laikraščių, buvo Lietu
viškos Knygos Klubo narys , 
todėl jo brolis Povilas dova
nojo daug įvairių fantų Irpa- 
dovanojo daug įvairių fantų 
darė loteriją.. Pagerbiant 
mirusiojo prisiminimą,gau
tą pelną $200, -paskyrė lie
tuvių spaudal:Tėvlškės Žibu
riams Ir Nepriklausomai 
Lietuvai po $70, Draugui - 
$25, Karlul-$15 Ir MoterlaP 
$ 20. Viso $ 200. Aukos 
perduotos aukščiau paminė
tiems laikraščiams.

J. Kručas

« Bažnytinės šalpos /Lietu
voje/ gegužinė buvo sureng
ta Povilo Jutello vasarvie
tėje " Baravykas ". Rengė
jai - Antanas Gatautls, pa
dedant kun. A.Sabui. Šeimi
ninkavo Aldona Kručlenė. 
Svečių vasarnamyje vyko 
pamaldos - šv. Mišios, pa
mokslas. Pasislėpdami nuo 
karštų saulės spindulių, tau
tiečiai maudėsl"French Ri
ver " vandenyje, kiti me
džių pavėsyje, svečių vasar- 

toliau šiaurėje.
Todėl dabar,šlaproga jau

nesnis Ir teiraujasi pas bu 
vusį kaimyną, kaip sekasi 
naujoje vietoje, kaip ten 
šiaurėje buvusi ta puikioji 
štmetlnė vasara.

Bet vyresnis pilietis savo 
atsakyme neparodo didesnio 
entuziazmo. Pirmiausia jis 
nusiskundžia gerokai padidė
jusiu atstumu Ir šiuo metu 
labai pabrangusiu mašinos 
kuru. .Iki jų vietovės esąs 
bevelk dvigubai tolimesnis 
kelias. Tas būtų dar nieko , 
bet autobusams ten nekur
suojant, lietuvių ten daugiau 
nesant, nėra kaip tą vietovę 
Ir pasiekti.

Tuo pačiu vyresnis vyras, 
klek apgailestaudamas, prl - 
s įmena anuos laikus. Ypač 
vieną savaitgalį, kai dar ne
turint mašinos, apsirgęs jų 

namyje, vėslnosl šaltais gė
rimais, dalinosi kasdieninė
mis ir tautinėmis mintimis. 
Skambėjo dainos Ir A. Ga- 
taučlo tvarkoma tautinių 
plokštelių muzika. Dalyvių 
buvo neperdauglauslal, bet, 
įskaitant loteriją, aukas Ir 
kitas pajamas , bažnytinei 
šalpai Lietuvoje surinkta 
$ 5O9,oo. Atrodo, kad Sud
burio lietuviai bažnytinei 
šalpai Lietuvoje per eilę 
metų savo, aukomis pralen
kia Ir kai kurias dldesnlą- 
slas lietuvių kolonijas. Nors 
kolonijos lietuvių skaičius 
mažėja, bet jų solidarumas 
ne. Bažnytinės šalpos Lie
tuvoje akcijai energingai Ir 
su pasišventimu vadovauja 
Antanas Gatautls.

" Nepriklausoma Lietuva" 
Sudburį pasiekia per mėne
sį laiko, tai žinoma, ne re
dakcijos kaltė, bet geriausio 
pasauly " pašto ". Krelplau- 
sį į Sudburio pašto adminis
traciją, bet jie aiškino, kad 
jie negauną laikraščių Iš 
Montreallo pašto Ir čia laik
raščiai neužlalkoml, tuojau Iš 
nešiojami adresantams. J. Kr.

PADĖKA
Ruošiant SLA 72 kuopos 

tradicinę gegužinę paremti 
Lietuvos laisvės kovotojams 
Pr. ir Alg. Bražinskams, 
SLA loterijos premijoms 
aukojusiems : po 20 dol. J. 
Pukščlul, po 1O dol.SLA ge
radariui G.Melnykul, Ritai 
Ročytel, Pr. Ročiui, O.Staš- 
kevlčlenet , J. Rankauskul. 
Po 5 dol.iV. Matukaičlul, V. 
Bagdonui , V. Trlponul, Z. 
Jakubonlul , A.MIngėlal, Z. 
Pullanauskul ir SLA 236 k. 
pirm. H. Chvedukul iš To
ronto. Taip pat už aukas 
A. Steponaičiui IrŠ. Alek
sai.

Bilietų platintojams :,sa-

T a u p y k i r s ko Ii n k i s

PARAMA
MOKA:

8’/2% už 1 m.« term. dep. 
7’/i % už taupymo s-tas 
8 Vi % už pensijų planq

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

Asmenines paskolas duodame ik'i $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 
patarnavfmas — 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 alėtų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniiis — 
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 1X6

Dresher-Barauskas insurance agency ltt

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) •

mažametis sūnus. Tuomet 
gerasis kaimynas apie tai 
sužinojęs, pasisiūlė savo 
mašina nuvežti juos pas dak
tarą.

Važiuojant jiems į artimą 
miestelį, sergančio sūnaus 
tėvas, dėkingumo ženklan , 
pažadėjęs ateityje šimterio
pai atsilyginti. Kai tik jie 
geriau pasistosią,kai suau - 
gęs sūnus įslgys mašiną, 
tuomet gerajam kaimynėliui 
nebereikės savosios nei Iš 
Toronto Imti. Jie visi bend
rai važiuos savaitgaliui prie 
ežero.

O dabar, po tiek metų, ką 
geresnio jis galįs pasakyti. 
Jiedu su žmona sunkiai dir
bo, dėdami visas pastangas, 
Išleido valkus į mokslus,© 
tam, anuomet susirgusiam, 
prie diplomo padovanojo net 
Ir mašiną. Šiuo metu, val
kams kas sau Išsllaksčlus , 
jie ne tik negali atsilyginti 
gerajam kaimynėliui jįpave- 
žėdaml.bet patys turi kaip 
nors manytis, kad pasiekus

Dr. Viktoras A. Kuraitis,O. D. baigė 
Waterloo universitetą. kaip okulis
tas ir atidarė akių gydymo kabinetą 
— Optometrist St. Catharine s mieste 
(282 Linwell Rd.Suite 203) Jis yra 
Antano ir Erikos Kuraičiu sūnūs.

vanorlul-kūrėjul A. Padais- 
klul Ir A.Kuzmickui Iš Pa
ris. O. Indreilenel Iš To
ronto , p.p.Staškevičiams, 
K. Deksnlul, P. Žuliui , B. 
Pakalniškiui , M. Juodžiui, 
Z. Pullanauskul, G. Melny- 
kul, V. Bagdonui, S. Pilipa
vičiui , R. .Matukaičlul, A. 
Kaušpėdai, J. Paukščiui, J. 
Budnikui už muziką Bra
žinskų garbei.

Už paruošimą maisto ge
gužinei : O. Šukienei Ir Z. 
Ulblnlenel . Už Išdavimą 
maisto svečiams : N. Navic
kienei Iš Floridos, Z. Matu- 
kaltlenel , D. Dauginienei Ir 
Z. Ulblnlenel, vadovavusiai 
valgių bufetui.

Spaudai už gegužinės gar
sinimą ; " Tėviškės Žibu
riams " , " Nepriklausomai 
Lietuvai ", " Naujienoms ", 
" Tėvynei " ir radijo valan
dėlei " Tėvynės Prisimini
mai " ir svečiams už gausų 
dalyvavimą gegužinėje.

SLA 72 kuopa.

IMA:

91/2% už asm. paskolas 

9’/a% už mortgičius

rni//yony dolerių

savo tolimąją vasarvietę.
Todėl Ir jie su žmona ne-! 

begalėję Ilgiau ten šįmet pa
silikti. Kai tik pasitaikiusi 
proga, grįžtant vlenamkal- 
myniul /ne lietuviui/ į mies
tą, jie ano dėka taip Ir atil - 
radę Toronte.

USSU LIETUVIU NAMXI
Šiltas oras Ir jaunini* 

stovyklos praėjusį savaitgalį 
daug Toronto lietuvių Išvi
liojo Iš namų. Tai labai at- 
sUlepė įLN sekmadienio po
pietės lankytojų gausumą, 
net svečių Iš tolimesnių ’•lė
tų atsilankė mažiau.

LN sekmadienio popietėms 
vis dar reikia virtuvės dir- 
btnlnklų.Darbas apmokamas. 
Yra galimybė, kad kai kuros 
darbininkės galės gauti da-- 
bo Irkltomls savaitės dieno
mis. Kreiptis į LN raštnę 
arba skambinti telefonu 523- 
4925. į į

"Lokyje "k as die n galina 
ne tik pačiam ge r ai pa valgy
ti, bet pavaišinti Ir savo 
svečius. Jei kas norėtų pa
vaišinti savo svečlts ypa
tingais valgiais, reiki} tik Iš 
anksto paskambinti td. 534- 
8214, užsakyti vietą,litką Ir 
susitarti dėl valgių.

"Lokio" stalų patarnauto - 
jai dėl patogumo savoklše- 
nėje nenori laikyti datg pi
nigų grąžai. Dėl to svečiai 
prašomi mokėti patamaito- 
jul už gėrimus ne dldeinė- 
mls monetomis kaip $5.00 . 
Stambesnes monetas pakeis
ti smulkesnėmis patys sve
čiai visada gali baro vedėjo 
kasoje.

LN biblioteka gavo naujų 
Ir vartotų knygų, už kur as 
labai dėkoja. Vartotas kny-
gas dovanojo bibliotekai p. 
Kupčiūnienė Ir pp. Gečlo- 
nlal. Knygos skolinamos 
kiekvieną sekmadienį nuo 1 
vai. Iki 3 vai. dienos. Į bl»- 
blloteką eiti per Gedliųlno 
pUles menę trečiame aukš
te. \ J

Lietuvių Pensininkų kl|i- 
bas š. m. rugsėjo mėn.orga- ? 
nlzuoja ekskursiją į McMl - 
chael meno muziejų < esantį 
Klelnburg apylinkėje, apie 
20 mylių nuo Toronto. Mu
ziejuje yra žymiųjų Kanados 
menininkų/ jų tarpe Indėnų 
Ir eskimų/ kūrinių, galeri
jų medžio Ir akmens skulp- . 
turų. Išalkuslems pavalgyti 
yra restoranas, o pavargto
sioms - daug suoliukų, kur 
sėdint galima užkandžiauti 
Ir gėrėtis apylinkėmis. Mu- 
zlejun įėjimas neinokamas. 
Visos Išlaidos-\ autobuso 
kaina. Norintieji ekskursi
joje dalyvauti ,pntšoml re-, 
glstruotls klube, LN-se.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
į
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MCŠKCRIOJIMHS
B. Vaičaitis

(P rod Šia 21 numeryje)
Traukiant blizgę prie 

dugno / trollng / yra sėk
mingas metodas prltyru- 
slems meškeriotojams.Tam 
meškeriojimui statomos dvi 
sąlygos : traukimas atlieka
mas gilesniuose vandenyse 
Ir jaukas privalo slinkti lė
tai, neužkablntl už dugno Ir 
neaukščlau 1O colių virš 
dugno. Antra , jaukas turi 
vaizduoti natūralų plauklan- 

~Jtį maistą. Traukimui tinka 
Vairūs jaukai : splnerls, žu
vytė,klynas / plugs /.šaukš- 
tlnės blizgės Ir 1.1.

Šį metodą panaudojus gali
ma surasti kur yra walleye s. 
Pažymėjus vietovę toliau to
je vietoje sėkmingam meš
keriojimui galima jaukus ar 
džigus naudoti.

Parenkama sunkesnis pla
čios formos šaukštas oran
žinės ar varlės spalvos. Ge
rai turėti baltą šaukštą du 
juodais , raudonais Ir gel
tonais taškais. Man daugiau
sia patinka oranžinės spal
vos blizgės. Pamažu trau
kiant, apvalesnės formos 
šaukštas geriau laikosi Ir 
natūraliau nardo , mažiau 
kliudančias už akmenuoto 
dugną Gerai turėti daug ir 
įvairių spalvų splnerlų, dži
gų klynų Ir šaukštų, bet su 
savim neštis neverta , nes 

daug, laiko prarandama jas 
kaitaliojant. Walleyes meš- 
kerlojant, prie savęs reikia 
pasiimti tik reikalingiausius 
daiktus. Reikalingas kabliu
kams paaštrinti galąstuvėlis 
Ir kabliukams Iš burnos Iš
imti įrankis. Be to, visai 
dienai Išvykstant prie savęs 
reikia turėti keturlus daly
kus : No 3 prancūzų papras
tas splnerls / map /, gelto
nas Ir sidabrinis skęstantis 
klynas / Rapala /, geltonas 
Ir baltas džigas Ir lygių, pa
prastų, nestorų No 4 kabllu- 
kiįKlekvleno dalyko pasllma- 
ma po tris Ir kabliukų visą 
dėžutę. Tiek tik reikalinga 
walleyes meškerlojant. Ne
bus didelis galvosūkis, kurį 
jauką naudoti Ir parsigaben
si daugiau žuvies, negu drau
gai turėdami su savimi šlm - 
tus jaukų. Jautimas Ir pasi
ryžimas sugauti walleyes 
daug daugiau lemia negu gau
sybė meškeriojimo Invento
riaus.

Yra daugybė gerų jaukų, 
tinkamų walleyes meškerio
ti , bet pirkti reikia tik to
kius , kuriais pasitiki, kad 
jie bus geriausi tam tikslui. 
Radus jūsų mėgiamą jauką, 
kuriuo pasitikite pirkite ne 
vieną, bet dešimtį, jeigu į jį 
tikite, tai bus jums sėkmin
gas. Niekada nepirk blizgių,

kad ir gražios, jeigu joms 
neturi pas įtikėjimo. Bus be - 
reikalingas pinigų Išmeti
mas Ir bereikalingas balas
tas jūsų meškeriojimo In
ventoriuje.

Meškeriojimo dėžėje rei
kia turėti Ir kitokių papildo
mų reikmenų, kaip splrok- 
lėllų su barubonėllals / snap 
swivels/, svorelių Ir atsar
ginį šniūrą. Gerai turėti 2 
Ibs. silpnesnį šniūrą negu 
jūsų meškerė, reikalui esant 
Ir Iš jos pasidaromi pavadė
liai.

Jauku / balt /meškerioji
mas yra lengviausiai Iš-
mokstamas. Mano mėgia
miausias jaukas gyvos žu
vytės . Civilizacija Išstūmė 
walleyes toliau į šiaurę, kur 
mažiau Apgyventa Ir švares
ni vandenys, žmogaus nekont
roliuojami Ir neteršlaml.

Mano įsitikinimu, netoli 
civilizuotų rajonų , prie 
elektrinių užtvankų Ir giles
niuose vandenyse gyvos mi
navęs yra pirmos rūšies 
jaukas , kuriuo galima wal
leyes gaudyti.

Norint savo palapinėje ar 
bakūžėje turėti skanius pie
tūs - walleyes patiekalus, 
atsikelk prieš saulei tekant, 
pasiimk dėžutę plonų No 4 
arba No 6 kabliukų Ir porą 
dešimčių gyvų žuvyčių. Geri 
kabliukai yra Iš plonos vie
los pagaminti , turi dideles 
užkarpėles ir trumpus kab-

LTETUVAITĖ
REPRE ZE NTUOJA KANADĄ

Kaip rašo The Daily Times 
Bromptone, Ont. dienraštis , 
dvlde šimtametė Anita STAN
KUTĖ buvo išrinkta į Kana
dos tinki Into rinktinę koman
dą, kuri dalyvaus olimpinėse 
žaidynėse Montrealyje 1976 .

Šiuo metu ji kartu su ko
manda yra Išvykusi į Europą 
žaisti Rumunijoje, Bulgari
joje Ir Anglijoje. Grįžusi, 
ji vyks į Vancouver’!, kurie 
universitete ši Kanados o- 
llmplnė tinklinio komanda 
bus treniruojama.

Anita Stankutė yra gerai l 
mums žinomų F. Ir A.Skrul- 
blų anūkė. Skrulblų vasar-

vletėje jau Ilgus metus sa - roja JAV-se:Cape Cod, Ken- 
vo piknikus rengia įvairios nebunck Porte, o gi Myko- 
Montreallo lietuvių organl-las Gubbls su Albinu Ruzgu 
zacljos. buvo Išvykę į šiltąją Floridą.

ŠI trečios kartos lietu vai-Mūsų korespondentui sunku 
tė gražiai kalba lietuviškai .buvo visus užrašyti, tad ap- 
Jl lankė Queen's Un tvers Itetą s įsprendė šį kartą apie j tai 
praeitais metais Irdėstė ja- (r neminėti. ..
me tinklinį. LATVIAI PASIRODO PLACE

Anltos motina rūpinasi DES ARTS
gauti valstybinę paramą. Pa- pirmasls Latvių Jaunlmo 
slrodo, tuo reikalu studentai Dalnų [r goklų FestlvalIa tę_ 
atletai turi paduoti prašymus sls trls dlenas Rugpjūčlo 3O 
Dr. Roger Jackson, 0-0-Spalių 1 d. .Place des Arts , 
Sports Canada, 11 th Floor, Montrealyje.
365 Laurier Avenue-West , Programoje numatyta apie 
Ottawa, Ont., KIA O 6. 6CX3 (jajyv[ųf daugiausia Iš 
Prašyme sutelkti žinias, Kanados
klek laiko dalyvauja kokiame Rugpjūčlo 3o_ 5 v. p.p. _ 
sporte, ar dirba Irlanko mo-šok[ų Moza[ka.
kykląlrt.t. Rugpjūčio 31-1 vai. 30 m .

Šiai šaunlallletuvaltellln- Jaunųjų Kompozitorių Ken
kime daug -sėkmės jos pa-certas.
mėgtoje sporto šakoje atsto- Rug^jūčlo 31_ 5 v. p. p. - 
vaujant Kanadą 1976 ollmpb Gala Koncertas .
nlals metais ’. 'Bilietai $5, $4 Ir valkams
SUNKU VISUS PASTEBĖTI Iki 16 m. amžiaus $ 3.
/Gražios vasaros malonu- Pilietybės skyrius Ir Pro- 

mals naudodamiesi, ypač a- vlncljos Imigracijos depar - 
tos togų metu, daug mūsų tau- tamentas remia šį festlva.*., 
tlečlų svečiavosi pas ar- Latvių Festivalio Organl- 
tlmuoslūs ar pažįstamus. Ne- zaęlnls Komitetas visus 
mažas skaičius netpo Ilgesnį kviečia į šią šventų visus at
laiką vasarojo ar tebevasa- šliaukyti.

llukų kotelius , neapsunkina 
gyvos žuvytės manevravimą 
vandenyje. r. d.

DIDELĖ NUOLAIDA KAINŲ (iki 60%) SIUNTINIAMS I

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

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

(Lietuviams duodame spec i ai i Cį n uo I ai d a)

I APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

-•) SAVININKAI: V Sušinskas 389 - 057 1 Ir J. Zavys 365- 3252.

Maloniam bičiuliui A A JONUI RIMKUI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Antaninai, 
sūnui Algiui, broliui Juozui, seserims — Anelei Da- 
nenienei, Opai Budreikienei, Valerijai Mažylienei 
bei j u šeimoms - VP. Effertai

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentinė rblis 
- pusė koinor.. , . . ... z n«
Angliška mediiogo 100% vilnoni. Vilnone orbo polyester^? - nuolaida iki 60 %. 
Skarelė* vilnone* orbo iilkinisir naujausiais pieliniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didiiousios pasirinkimas spacioliotnl* 

kainomis. « .nMoterilki paltai - Borgana (art..for) įvairaus dydfio trk S 4V. JU.
Vyrilki megzti marškiniai (konodiški) — pusė kainos. Taipgi, augy 
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

Siuntiniu. .iunčiome poero.tu ir oro poftu. P.Hmm. ulrolymul
JoMyt.vom., t.lovi.if.o,., pinigu C.rtilic,,.. i, (Turim. 22 motu potyr.-.l.

Profom. ul.lrl << į.itiklnii^ JĮ f PARCEL SERVICE. 3891 St. ’
O.^oU Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 • 9Q9B-

FREE SHOP AT HOME
ICHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 

Į 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, 
STOLES IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Carpet Sales & Installation 
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

William Dick,

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

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

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REGO.

89 Orchaic! Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atl iekqmas sąžiningai ir prieinamam! s kainom s. Taip P°t 

INTERNATIONAL datų iipardavimas - tel. 366 6237 / 3896

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
5 1,75 už k,, jardo ).

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

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

ROBERT RICHER
TEL. 365 61 1 1 
RES. 366 0066R

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

LEFEBVRE & ROBERT
INCAMfUailMfNT - tut NITUI"

R D A V MAS

6J96 Bonnoatyne Ave. VercLun, Montreal. Tel. 767-6183

PIRKIMAS
PARDAVIMAS
PASKOLOS

ĮVERTINIMAI
NEKILNOJAMO TURTO

PASKOLOS

1975.VIII.20

>kas moderniems nariams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
Įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktoriu*.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

P A

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :r 4e AVENUE LASALLE 363-3887
] 7843 CENTRALE 380-1282 (DECORATION) Į

Visokeriopi kiti p
Immeubles RICHER Realties Enrg.

COURTIER BROKER

atarnavimai
7687 CENTRAI!

SUITE 301
L ASA L L-E . OUE ■ 

H8P 1 L?
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EKSKURSIJA 
LIETUVON

• penkios naktys Vilniuje • trys naktys Vienoje
• dvi naktys Maskvoje • keturios naktys Romoje

Rugsėjo 25-spalio 8______- $820.00
(aštuonioS dienos)

Lapkričio 6-14 - $720.00
(aštuonios dienos)------------------- —--------------------------------

• penkios naktys Vilniuje • dvi naktys Vienoje 

Skambinti: V. BAČĖNAS, 
Ail Seasons Travel, B-D. tel. 533-3531

MONTREAL!© LIETUVIŲ 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 

ruošiasi naujam darbo se
zonui Ir praneša:
1/ Jau pradedami registruo
ti nauji mokiniai. Prašome 
nedelsti Ir pranešti.
2/ Planuojamas Lituanisti
nis Seminaras mokiniams, 
baigusiems Lituanistinę Mo
kyklą. Besidomintieji, pra
neškite Ir užsiregistruokite . 
3/ Šiais mokslo metais pla
nuojama suorganizuoti kur - 
sus būsimiems lituanistinės

mokyklos mokytojams. No
rintieji lankyti- užsiregis
truokite.
4/ Numatoma suorganizuoti 
Ir speciali klasė valkams, 
kurie lietuviškai nekalba.La- 
bal svarbu, kad tėvai nepa - 
gailėtų pastangų duoti jiems 
retos progos pramokti kal
bą.

REGETUOTIS prašome, 
kaip galima greičiau,pas 
Mokyklos Vedėją Moniką 
JONYNIENę, tel.: 489-2106,

VALČIŲ. IŠVYKA
Birželio mėn. 20-22 die

nomis Įvyko Montreallo Lie
tuvių studentų valčių / t. y. 
canoe / Iškyla Mont Trem- 
blant Parke Nors studentai 
Ir negausiai dalyvavo . bet 
Iškyla pavyko sėkmingai. 
Mūsų maža grupelė, bet bu
vo tikri gamtos Ir sporto 
entuziastai Ir net uodų galy
bė nesumenkino mūsų nuo
taikos. Penktadienio vakare, 
pernakvojus parke, šešta
dienį anksti Iš ryto pradė
jome vandens Iškylą -Rivie
re du Dlable. Valtimis bū
reliu keliavome visą dieną 
Ir kelionė buvo 8 mylių Il
gumo. Prieš pietus du kar
tus valtis turėjome nešti ant 
pečių / pro portages /, nes 
baugino vandens srovė ir 
slenkščiai . Baugino net ir 
drąsesnius grupės dalyvius, 
o nedrąsiuosius, tai tik kuo 
greičiau vertė tempti valtis. 
Po šio sunkaus valčių neši
mo, upė lyg tai pasigailėju
si mūsų, pasikeitė lyg į vin
giuojančią gyvatę ir mus 
traukė link gražiausių parko 
smėlynų, eglynų ir uolų. Su
stojome viename netankia-

me miškelyje pavalgyti pie
tų , kurtuos pasigaminome 
ant laužo. Po to vėl tęsėme 
kelionę . Artėjant kelionės 
galui , paslmaudėme upėje 
Ir grįžome į savo stovykla
vietės / camping / vietovę, 
Išvargę , bet patenkinti Ir 
gamtos grožio sužavėti. V.
• Linksmai Ir maloniai pra
ėjo Marytės ir Vacio Žlžlų 
dukros Loretos vestuvės.

Vien Žlžlų šeimos giminių 
buvo suvažiavę arti 70, Iš 
JAV Ir Kanados.

Apeigos vyko Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje, ku - 
rlas atliko Tėv. J.Kubilius . 
Gražiai pagiedojo sol.Gina 
Čapkausklenė.

Priėmimas įvyko Victoria 
Hall, stilingoje salėje, or
kestrui grojant.

Stalai buvo papuošti ra
munių ir rugiagėlių bukletais 
jaunosios palydovės i kaip 
ir pati jaunoji, neužmiršo ir 
tradicinės rūtų šakelės.

Tėvai jaunuosius pasiti
ko su duona ir druska.

Ant atskiro stalo pūpsojo 
vaizdingas lietuviškas ra
guolis, ’’grybeliai", " ežiu
kas" ir kiti gardumynai.

Simui Kudirkai lank antis Montrealyje: IŠ kaires: Bronius 
Abramonis, S. fCudirka ir dr. P. Lukoševičius.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1 

Prašome iškirpti ir prisiųsti l
su virš nurodytu —,--------------------------------------------------
prenumeratos Pdvardė ir vardas)
mokesčiu. ------------------——-----------------------------

(Tikslus adresas)

..........—................ ............* ................... - ...... .... . .... ‘ " ■
BEAULIEU, OARNEAU, CRŽTE 
Conseillers juridiques - Title Attorneys

<^o£r£.tt ^SsauLiSeU 
į NOTAIRE - NOTARY 

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 

Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik į mane 

kreipiasi, intarpe ir lietuviams.

BB67 VERDUN. VERDUN B7O2 CENTRALE. LaSALLE
7O1-3411 366-6474

Dr. Ą.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 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIE

nanon
+ ROBERT GENDRON LPH.pRof».

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

l

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405.
Montreal, P.O. — Tel: 875- 6446, namu 678 - 3660.

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 87 1- 14 30
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MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick it Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I*

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR.SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Sol,, Monogar 
(Lietuvi, ot,tovo») t UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manageeiu

LEO GUREKAS_________

nu montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH
_____  (At the end of Sherbrooke Street Weeti

automobile

489-5391

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas, 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1- 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254 - 4566 / Namų — 721-06 14

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

JES" D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305,
Ml M.t . Tel: 273-3442, 273'- 9 18 1, 737-0844.

Foto E.M.L.S. M o n t r e a I, Que.
Sistema.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIO N AS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Torontiškiams svečiams 
padedant, netrūko ir lietuviš
kų dainų.

Tiek jaunikis, tiek anglai 
svečiai ir kiti džiaugėsi , 
vertino jiems naujus lie
tuviškus papročius.

Jaunieji povestuvinei ke
lionei išvyko į Meksiką.
• Sol.Gina Čapkausklenė su 
pasisekimu koncertavusi ir 
paatostogavusi )Kennebunčk 
Porte, grįžo į Montrealį ir 
pradeda rūpintis naujo sezo
no repertuaru.

Čapkauskų šelmąbuvo ap
lankę Stefanija ir Henrikas 
Stasal iš Cleveland©. Į jiems 
suruoštas vaišes atsilankė 
nemaža bičiulių.

Nuotrauka H. Adomonio.
• Pas Kazį Martlnėną atvy
ko jo pusbrolis dr. J. Reinys 
su šeima praleisti atostogų 
prie Lake Louise. 'Pamėgę 
vandens slidžių sportą, tu
rėjo gerą Instruktorių Mar - 
tlnėną,kuris,pasirodo, jaulS I 
metų praktikuoja šią sporto 
šaką.
• Ben.Pakulio tabako ūkyje 
ir šįmet derliaus nuėmime, 
tuojaus po dviejų savaičių 
trukusios skautų stovyklos 
Baltijoje, dirba Gintaras Ną-# 
gys ir Alb.Skučas. Prie jų 
prisidėjo ir "naujokas" R. 
Juodis.
• 19 nr. 6 psl. po paveikslu ne- 
turėjo būti: nuotrauka S. Pranc-
kūno. Atsiprašome NL.

AMhonari

Bgl 261 St. John's Road 
@ romTEttJltaSHOFHNO CENTRE (g) 

697-3333 
TRIUMPH

CENTRE AUTO CLINIC

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU !

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS

Tune Ups, brakes 
motor a Transmission, etc.

TKL.: 636-6417

736 LAKESHORE DRIVE
DORVAL

Montreal™ Lietuvių Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _________ 6.0%
Taupomąsias s-tas  _______ 8,0%
Term. ind. 1 m.-------------J 3,0%

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

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __ ___________  1#J%
Nekiln. turto ____________ 10,25%

t'Cekių 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 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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