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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Mujibur Rahman
Bengalija- Bangladesh 

su 75 milijonais gyvento
jų,prieš dvi savaites pergy
veno smurtingą perversmą . 
Kariškių grupė apkaltino 
šeichą Mujibur Rahman ne
sugebėjimu valdyti krašto, 
nuvertė valdžią, nužudydami 
jį, premjerą Moslsoor Ali Ir 
dar du pačius artlmlauslaus. 
Nauju prezidentu pasiskelbė 
Khondakar Mustak Achmed, 
Ir su juo kraštas perėjo į 
Islamų valdymo rankas.

Nužudytasis šeichas, nu
sivylęs lėtu progresu Ir 
augančia krašte anarchija, 
pravedė parlamente nuosta
tą,pereidamas į prezidenti
nę valdymo formą, duodan
čią jam daugiau gailos.

Bengalai jį vadino Tėvu , 
nes prieš 4 metus jis Iško - 
vojo savo kraštui nepriklau
somybę nuo Pakistano . Jo 
vyriausybė gana glaudžiai i 
bendradarbiavo su Indija, 
tačiau ji ekonomiškai nieko 
negalėjo nualintai Bengali
jai padėti, pati stokodama 
maisto.

Khondakar paskelbė, kad 
perversmas Įvyko • vardan 
geriausių tautos Interesų . 
Nužudytasal prezidentas su
kilusių pranešimu, palaido - 
tas su "pilna garbe". Suėmi
mai Ir teismai krašte tebe - 
vyksta.

PORTUGALIJOJ NERAMU
Portugalijoje tebesitęsia 

dideli neramumai, bandant 
suvaldyti komunistų mažu
mos siautėjimą Ir nelegalų 
jėgos vartojimą.

Jeigu radikalieji Ir nuo
saikieji laimėtų prieš ko
munistas, vlstlek Portugali
jos ateitis neaiški. Galbūt ji 
Išvengs Rytų Europos dikta
tūros, tačiau, Išsilaikys tik 
rieortodokslškos, kitokios 
diktatūros rėmuose.

IZRAELIS TAIKOS 
IŠVAKARĖSE

Henry Klsslnger’ls Ir vėl 
Izraelyje. Šį kartą laukiama 
su pagrindu galutino talkos 
suš įtarimo.

Įdomu, kad kai kurie > i- 
katal Tel Avive prie JAV 
ambasados skelbla:Amerlka, 
saugokis’. Klsslnger’ls yra 
rusų agentas ’.

Izraelis skundžiasi, kad 
Klsslnger’ls privertė ati
duoti viską, ką jie buvo 
"atsisakę duoti... Ir dar 
daugiau".

MONTREALIS
“ATOSTOGAUJA"

Jau m-la savaitė, kaip 
atostogauja- streikuoja lai
dojimo įstaigų darbuotojai . 
Šiuo metu Montrealyje ran
dasi apie 300 nepalaldotų , 
laikomų specialiuose šaldy - 
tavuose.

Kažkaip balsu pagalvoti , 
kad nėra kito būdo spręsti 
konfliktams, ir joks atsižvel
gimas į paliestų žmonių 
jausmus,' atrodo, neįma
nomas. Taip triumfuoja biz
nio karštligė...

Jau savaitė laiko, kaip 
streikuoja Montrealio mies
to šoferiai. Šiuo metu mies
to susisiekimo įstaiga skel
bia 50-60 mU. doL deficitą • 
Kai kurte žmonės kaltina fe- 
derallnę valdžią už infliaci
jos netvarkymą, o provincinę 
už perdldellu rūpesčiu mU - 
žlnlškals projektais Ir Igno
ravimu kasdienio gyvenimo 
problemų.

Miesto burmistras, vos at
siradus problemoms- regu - 
Įtariai išvyksta tvaikytl dl - 
džlųjų. Jis egzistuoja tik to
kio mąsto problemom, kaip , 
sako daugelis, James Bay.

Autobusų Ir metro šoferiai 
nori tokio pat atlyginimo , 
kokį gauna Toronto miesto 
šoferiai. Žinoma, apie žmo-

Etniniu grupių vadovu konferencija JAV Baltuosiuose Rūmuose, prezidento G. Fordo išvykimo i Helsinki 
išvakarėse. Dešinėje viduryje prez. Fordas su Valstybės sekretorium Kissingeriu ir kongresmanas Edw. 
Derwinski; kairėje lietuviams atstovavę ALT pirmininkas dr. K. Bobelis su vicep. Povilu Dargiu ir visi' 
kiti: lenkę, latviu, estu, čeku, vengru, g ud u_-u k ra i n i e Či ų atstovai. Nuotrauka is White House per ALT inf.

BENDRUOMENYBĖS
VLIKO PIRMININKO PRANEŠIMO SANTRAUKA

kėm grįždami Stockholme. Buvo 
Olandijos, Belgijos, V. Vokietijos, 

-Suomijos žurnalistai, iš viso 15.
Pasakėm jiems tai, kas buvo pa
rašyta Vliko memorandume."

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas, 
grįžęs iš Skandinavijos, su
kviestiems mūsų spaudos Ir 
radijo valandėlių veikėjams 
papasakojo Helsinkio Ir 
Stockholm© įvykius, kuriuos 
jis patyrė ten Išbuvęs Ištisą 
savaitę. Jis kalbėjo:

“Buvo sunkumų, bet darėm, (Čia dr. Valiūnas parodė laik-
ką galėjome,” kalbėjo toliau Va- raštį su U. Gravos ir jo nuotrau- 
liūnas. ‘‘Pačioje konferencijoje komis.)
buvo mums darbymetis. Vliko pa “Po 4 vai. ir 20 minučių, JAV 
sirodymas 1973 metais Helsinky ambasadai įsikišus, mus paleido 
sudarė palankesnes sąlygas pasi- ir leido apsigyventi viešbutyje 
rodyti ir dabar. Laimėjome dau- toliau nuo miesto centro.
giau negu itikėjomės. Dabar Hel- “Valstybių delegacijos, kurios 
sinkio spauda iš karto mums pa- gyveno ne ambasadose, o vieš- 
skyrė daug dėmesįo. būtyje, buvo izoliuotos. Joms pa-

“Vliko darbas įėjo į naują eta- siekti reikėjo specialaus policijos 
pą. Europa laukia geresnių santy- leidimo. Su JAV delegacijos ną- 
kių su Rytais. Po dvejų metų riais buvome susitikę restorane. 
Belgrade vėl suvažiuos tų valsty- Amerikiečių delegatai įtikinėjo, 
bių atstovai ir patikrins šios kon- kad viskas labai gražu. Trys de- 
ferencijos reMltatus legacijos nariai (jų pavardžių Va

liūnas neminėjo) pažadėjo atei- 
tyje padėti.

“Didelių demonstracijų nebu- 
, , , , vo galima sutelkti, bet iš Svedi-nlų varginimą jie negalvoja ,)M » Suomij, buvo atvylę 

Negalvoja apie tai perdaug iTjatvių ir net keli švedai. Jie pa- 
kltl, atrodo, visi nori tik sau siskirstė mažomis grupėmis ir de 
pratęsti atostogas prieš H-monstravo. Vienas net prisira-
gąjį savaitgalį. kino grandinėmis prie vieno pa-

Mes,pėstieji, nenustebsimeminklo Espland'e parke.
jeigu bus padarytas saliamo
niškas sprendimas- pakelti 
bilietukų kalnas...

SAUSRŲ PASEKMES
Granby srityje, 50 m. į ry

tus nuo Montreallo, prail
gusios sausros sumažino ge
riamo vandens kiekius Iki 
tokio laipsnio, kad vandenį 
taupant, numatoma laikinai 
uždaryti apie 140 dirbtuvių.

“Vykdami į Helsinkį, turėjo
me du planus. Jei Helsinky būtų 
neįmanoma pasirodyti U. Gra- 
vai ir man, tai veiktų kita grupė 
incognito. Gaila, iš Stockholm© 
lietuvių nebuvo atvykę.

“Helsinky išeinant iš lėktuvo, 
tikrino mūsų ,pasus ir mus sulai
kė. Mums pareiškė: ‘Jūs nesat 
areštuoti, bet mes nežinom, ar 
jūs galit judėti po miestą.’ ”

‘ Mažos demonstrantų grupe
lės pasirodydavo įvairiose vietose. 
Policija jų negalėjo pagauti. Su
ėmė tik du demonstrantus, kurie 
prie vieno viešbučio lipdė plaka
tus. švedų laikraštis Suomijoje 
pirmame puslapyje paminėjo Pa
baltijo atstovų atvykimą. Suo
miai prašė nedaryti ekscesų, bet 
apskritai mums buvo labai pa
lankūs.

“Spaudos konferencijos Helsin
ky sušaukti negalėjom. Ją Sušau-

Trumpal apie šiuos visus 
dalykus pakalbėjęs savo 
pranešimą pailiustravo suo
miškais ir švediškais laik
raščiais, kuriuose- yra Ir 
nuotraukų ir straipsnių apie 
Baltijos kraštus. Dr. Valiū
nas ypatingai pabrėžė, kad 
baltlečlų pasirodymas Hel
sinky ir Stockholme Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferencijos pabaigta - 
vlų meta, "Davė mums dau - 
giau, negu buvome numatę ar 
bent galėję tikėtis savo pa
sirodymais pasiekti". Tuo 
pačiu pradedamas Ir naujas 
savo tautų laisvinimo laiko- 
taipls. Korespondentų pale - 
Įaustas bendrai apie valsty
bių viršūnių konferenciją, 
Vilko pirmininkas atsakė, 
kad Prancūzijos prezidentas 
Valery Glscard d’Estain pa
sakęs geriausią kalbą kon
ferencijoje. Vėliau, sutl - 
kęs Prancūzijos delegacijos 
narius, Valiūnas padėkojęs 
už prezidento kalbą. Jam 
buvo atsakyta, kad Lietuva 
Paryžiuje esanti labat gerai 
atstovaujama.

Visa šita rodyte rodo du 
labai svarbius dalykus mū
sų kovose dėl Lietuvos lais
vės:
1. Reikalingumas baltlečlų 
atstovams įsibrauti į Euro
pos valstybių sūkurius, ku - 
rluose sudarinėjami bendri 
nauji europiniai planai, Ir
2. Reikalingumas visų trijų 
Baltijos tautu Santalkos, kad 
būtų galima Išvystyti efek - 
tlngą ir darnią veiklą.

• Ekspertų laikomas vienu 
Iš geriausių dienraščių JAV 
" St. Louis Post- Dispatch" 
rugpjūčio IO d. Įdėjo Ugesnį 
straipsnį apie Baltijos vals
tybes, užvardinęs j" Estija, 
Latvija Ir Lietuva- atslme - 
nate jas?". Korespondentas, 
Curt Matthews, kritiškai 
pažvelgia į prezidento Ford* 
o Ir jo štabo dviveidišką po
litiką, kuri Iš vienos pusės 
pasisako prieš Baltijos 
valstybių Inkorporavimo pri
pažinimą ir Iš kitos pusės 
Helsinkyje užtikrina sovie
tams, kad jų sienos "nelie
čiamos".

• "Wyoming Valley Today " 
laikraštyje tilpo Ilgesnis pa
sikalbėjimas su prof. Broniu 
Kasiu. Jame jis tvirtina,kad 
prezidento Ford’o susitiki - 
mas su Rytų Europos Išeivi
jos vadais Ir jo pareiškimas, 
kad nepripažįsta Baltijos 
valstybių Inkorporavimo,yra 
didelis baltlečlų laimėjimas. 
Jo nuomone, Helsinkio kon
ferencija neturėjo neigiamos 
pasekmės Baltijos valstybių 
Išlaisvinimui.

ELTA
INFORMUOJA

ELTOS Informacijų biule
tenis pažymėtas 1OO1 nume
riu pasirodė rugpjūčio 19 d. 
data.

Eltos Informacijos trem
tyje buvo pradėtos leisti V . 
Vokietijoje 1945 m. Talgl-3O 
metų sukaktis ’.

Po kelerlų metųVokle- 
tljoje buvo pradėtas leisti 
Elta-Pressendlenst,Italijoje 
Elta-Press, Amerlkoje-El- 
ta Information Service, Ar
gentinoje- Elta-Boletln Del 
Servlclo Informative Lltua- 
no, Lebanone- arabų kalba, 
Prancūzljoje-Elta 'Bulletin 
Llthuanlen, BrazUljoje- 
portagalų k. Buletlm El- 
taServlco Informative Lltu- 
ano.

Šiuo meta nebeišleidžia
ma: Elta-Pressendlens/nė - 
ra tinkamo redaktorlaus/;a- 
rabų kalba/ redaktorius Iš
sikėlęs Iš Lebanono/. Ispa
nų kalba leidžiamas latvių, 
lietuvių Ir estų biuletenis 
Notlclero delos Paisęs Bal- 
tlcos. Taip pat Ir Sao Paulo 
portugalų kalba leidžiamas 
Noletln Baltino Estonia, Le- 
tonla, Lltuanla.

AUKOKIME TAUTOS 
FONDUI 

Auka praturtina aukotoją 
dvasinėmis vertybėmis ir 
tautų materialiniais 
ištekliais— F. Baęiūnas

“ • ” v 
REMKIME LIETUVIŠKĄ

SPAUDĄ I
NL Bendroves Valdyba yra nutarusi 

lalkraltj siuntinėti tik uS $5.00 pir
muosius po ulslsakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojoms.
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IR LIETUVIŠKOSE MOKYKLOSE MOKSLO 
PRADŽIA

Visa lietuviškos veiklos 
tolimesnė gyvąstlsturl atel»- 
tl Iš jaunosios kartos,-toks 
turėtų būti šiandieninis šū
kis. Suprantama, jis nėra 
naujas, jau dešimtmečius 
kas metai kartojamas. Nėra 
nauja Ir lietuviškoji šešta
dieninė mokykla. Bet visgi 
tas neatlaidus užsispyrimas 
lietuviškas mokyklas Išlal - 
kytl Iki šios dienos davė ge
ras pasekmes. Turime dai
nuojančio, šokančio, stovyk
laujančio, susirinkimus lan
kančio jaunimo. Turime Ir 
studentiško jaunimo, suge
bančio organizuoti jaunimo 
suvažiavimus, kurti organi
zacijas, nors Ir ne su pilnu 
kalbos mokėjimo bagažu. Vi
sa tai šeštadieninių mokyklų 
bei Iš jų perimančiųjų litua
nistinių kursų nuopelnas. O 
ypatingas nuopelnas tų pa
sišventusių, susipratusių, 
kurie rūpinasi tokių mokyk
lų Išlaikymu, tobulinimu.

Su rugsėjo pradžia,prasi
deda nauji mokslo metai. Vėl 
tęsime praeitų metų darbą 
su pasitenkinimu, jei tik Ir 
šįmet mokinių skaičius pa
sieks praeitų metų lygį. 
Labai džiugu, kad šįmet pla
nuojama atidaryti klasė Ir 
nemokantiems lietuviškai 
kalbėti vaikučiams.

Tenka apgailestauti tik, 
kad kai kuriose lietuviškose 
kolonijose netik sumažėjo 
mokinių skaičius, bet Ir tėvų 
dėmesys ar rūpestis mūsų , 
šeštadienine mokykla. Tėvų 
Ir mokytojų susirinkimuose 
kai kur jau mažai atsilanko 
jaunesnės kartos tėvų. O jie 
galėtų Ir ką naujesnio pasiū
lyti mokyklos programai. O 
ką bekalbėti apie tuos tėvus, 
kurie net patlnglį gerai gy
vendami, savo valkus mo
kyklon nuvežti, arba net Ir 
patys tikrai ' nežino, kodėl 
neleidžia.

Atrodo, kad kiekvienas su
rastų priežasčių pasiteisinti. 
Ar nėra viena Iš tėvų nesl- 
domėjlmo priežasčių, kad 
buvę mokyklų veiklos pasiš
ventėliai tėvai mokykla rū -
pinosi, kol jų valkai lankė 
mokyklą. Jie nepakankamai, 
gal, mokėjo dėti pastangų 
pritraukti jaunesniųjų tėvų 
veiklos pakaitalui. Taip pa
sidaro perdldelė spraga tarp 
generacijų, sumenkėja ko
munikacija pačių tėvų tarpe 
Ir tuomet nukenčia domėji
masis lietuviška mokykla.

Valkai, užaugę, visi norė
tų mokėti kalbėti savo tėvų , 
ar senelių kalba. Štai viena 
medikė studentė, bebaigda
ma studijas, Išsireiškė: kaip 
būtų gerai,kad kalbėčiau lie
tuviškai- turėčiau gana daug 
lietuvių pacientų...

Vėl kitas jaunuolis sako: 
jei kas atsitiktų, eičiau pas 
lietuvį, krelpčlausllletuvlš- 
jcMl^ qįM.*r^lau padės Ir
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Štai dar viena kanadietė 
lietuvaitė RūtaČerškutė, ap
silankiusi Pietų Amerikoje , 
rašo Sao Paulo laikraštyje 
Mūsų Lietuva " Mokykimės 
Ir kalbėkime lietuviškai” :
“Turėjau progos praleisti sa

vaitę Romuvos stovykloje per II 
Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
Kongresą, pavažinėti su skau
tais po Europą ir su kvartetu 
"Aušra” po P. Ameriką. Man 
buvo tikrai graudu ir liūdna ma
tyti, kaip musų jaunimas yra 
praradęs savo lietuviškumą, ku
ris pasireiškia kalbos mokėjimu, 
kultūra, papročiais ir t. t. Ir 
Vokietijoj, ir P. Amerikoj labai 
maža rifelis jaunimo moka kalbė
ti lietuviškai. Net vienos P. 
Amerikos lietuvių tautinių šokių 
grupės vadovas aiškina šokius 
ispanų kalbai Kitaip jis negali 
susikalbėti.

Dažnai pykdavau ant savo tė
vų, kad jie užsispyrusiai reika
laudavo namuose kalbėti lietu
viškai ne tik šeimoje, bet ir su 
atsilankančiais mano lietuviais 
draugais oei draugėmis. Dabar ir 
pati suprantu savo kalbos mokė
jimo svarbą.

Labai svarbu mokėti lietuvių 
kalbą! Be jos mes negalim turėti 
jokių ryšių su įvairių kraštų lie
tuvių jaunimu. P. Amerikos vy
resnieji lietuviai buvo tikrai nu
stebę. kad mes, jaunimas, gimęs 
Kanadoje, gerai galėjom susikal
bėti lietuviškai. Nevienas, mus 
išgirdęs, keletą ašarų išspaudė 
iš akių.

Mes negalim kaltinti jų jauni
mo. nes sunku yra išmokti tokios 
kalbos, kuri tėra vartojama tik 
tarp lietuvių Jų tėvai patingėjo 
ir nepnverte savo vaikų išmokti 
lietuviškai. Tai dabar mūsų, jau
nimo pareiga stengtis tarpusa 
vyie kalbėti kiek galima lietu
viškai. kad neprarastume savo 
lietuviško charakterio.

ypatingai yra svarbu, kad 
kiekvienoje lietuvių kolonijoje, 
ar dar geriau šeimoje, būtų vie
nas žmogus, kuris suktų tą ratą 
ir ragintų jaunimą kalbėti ir mo
kytis lietuviškai. Tikrai bus liūd
na, jei ateinančiam jaunimo 
kongrese, kuris įvyks P. Ameri
koj, jaunimas, susirinkęs iš visų 
keturių pasaulio šalių, negalės 
nė paprasčiausiais įspūdžiais pa
sidalinti. Geras pavyzdys yra 
Brazilijos kun. A. Saulaitis, ku
ris visokiais būdais bando savo 
jaunimą lavinti ir paruošti kong
resui. Reikia tikrai gerbti tokį 
žmogų, kuris lietuvybei visą sa
vo gyvenimą aukoja.

Būtų labai gerai, kad kituose 
kraštuose atsirastų tokių pasi
aukojusių žmonių, kurie nuola
tos ragintų jaunimą vartoti lie
tuvių kalbą, kad pats jaunimas 
suprastų kalbos mokėjimo svar
bą.*

Pr. Paukštaltls

KAS DARYTINA ŽIŪRINT I 
ATEITI ?
Skaitau Tėvynę, kurioj ap

rašytas 58 S LA seimas, jau
nimo komisijos pranešimas. 
Jis teisingas, faktais Išdės
tytas. Bet norisi pridėti Ir 
savo kelias pastabas. Tik 
prašau neužslrūstlntl.

1. Jaunimas tikrai nesidomi 
SLA veikla, tačiau yra prie
monių jį įtraukti. Yra jau
nimo,kurie skeptiškai žiūri į 
viską,bet tas dar nereiškia, 
kad jau su juo baigta. Kas gi

PANORAMA
ETNINIŲ GRUPIŲ PROTESTAS EDMONTONO SPAUDOJE

Etninių grupių Rytų- Vi
durio Europos kilmės atsto
vai Albertoje buvo įteikę 
raštu protestą prieš Sovietų 
neteisėtą žemių Inkorpora - 
vlmą Valstybės Sekretoriui 
Užsienio Reikalams jUlan 
Mc E ache n.

Rašto tekstas: 
Gerbiamas Sir:

35-lų tautų viršūnių susi
tikimas /įskaitant Kanadą/ , 
šaukiamas 30 liepos 1975 
Helsinki,yra Sovietų planuo
tas Ir propaguojam as "Iškil
mingas užbaigimas "uždels
tos Europos Konferencijos 
Saugumo Ir Bendradarbiavi
mo reikalams.

Sovietai, kurie yra tos 
konferencijos pradininkai, 
numatė ją tam, kad gautų vi
sišką, formalų pripažinimą 
Ir legalizavimą prijungimo 
žemių, pasisavintų brutalia 
jėga Europoje Antrojo Karo 
metu. Dar kartą jie laimėję 
diplomatiškai siekdami savo 
tikslų. Diplomatai Vakarų 
tautų pralaimėjo Ir davė So
vietams viską, ko jie norėjo. 
Atidavė tikrumoje už niekus, 
nes laimėjo tik viltį geres
nėms prekybinėms galimy
bėms Ir saugumui,už prita
rimą esančiai politinei situ
acijai Rytų-Vidurio Europo
je, atsisakydami:
• pasmerkti Sovietų politinę 
ekonominę,karinę Irkultūrl- 
nę domlnaclją taip vadina
mose satelitinėse valstybė- 
se-Bulgar įjoję,Čekoslovaki
joje, Lenkijoje, Vengrijoje Ir 
Rumunojo je;
• pasmerkti Baltarusijos, 
Rytų Vokietijos,Estijos, Lat
vijos, Lietuvos Ir Ukrainos 
priverstiną Inkorporavi
mą į Sovietų Sąjungą.

Vakarų diplomatų pralai
mėjimo dydį Iliustruoja f ak
tai,kad jie pralaimėjo visuo
se bandymuose užtikrinti 
daugiau liberalizmo bei 
praktiško Žmogaus Teisių 
/kaip nutarta Jungtinių Tautų 
sutartyje Ir Europos Kon- 
vencljoje/vykdymą Rytų-VI- 
dūrio Europos kraštuose.

Kad Ir nebuvo jų pasiūly
mai Sovietų tiesioginiai at
mesti, jie buvo užgniaužti 
pačioje pradžioje įvykių,ku
rie atėmė toms tautoms ga
limybes tas teises prisitai
kyti.

Bauginantį Ir nelaimę pra
našaujantį Sovietų Unijos ne
atlaidumą įtvirtinti savo sie
kius pavaizduoja faktas,kad 
jau 1954 metals V. Moloto- 
v’as paskelbė mintį, kad le
galizavimui Sovietų užimtų 
teritorijų Europoje reika
linga Europos Saugumo Ir 
Bendradarbiavimo Konferen
cija. Tuomet jis to dar ne
galėjo įgyvendinti. Bet 
Brežnev’ul pasisekė dabar , 
po 21 metų. Pasisekė pri
versti Vakarų tautas dar 
kartą nusilenkti jėgai Ir už

darytina?
2. Tik pabandykim kelius 
šluos siūlymus: kuopose tu
rime nemažai kapitalo. Su- 
ruošklm kokią šventę, talen
tų pasirodymą, skirkIm pre
mijas. AtveskIm jaunimą į 
savo susirinkimus, padėklm 
jam sudaryti radijo progra
mas, pas įrodyti LTV, įgallo- 
klm kalbėti SLA vardu jauni
mo organizacijose, sutelki - 
me gabiems stipendijas,kaip 
kad daro Prekybos I Rūmai. 
Tikrai tuo nepakenksime.
3. Nors SLA nėra politinė , 

merkti akis prieš Išniekintą 
telsęjpaslsekė priversti pri
imti Mafijos moralę, džiung
lių įstatymus tarptautinių 
santykių srityje dar kartą.

Šių įvykių* akyvalzdoje, 
mes pasirašiusieji atstovai 
Albertos etninių bendruome
nių, kilusių Iš Sovietų prie - 
vaitautų Rytų-Centrlnės Eu
ropos, negalime tylėti Ir 
likti abejingais. Mes pro
testuojame griežtai Ir su 
kartėliu prieš:
• Neteisingumą Ir jėgos 
vartojimą, užmestą tautoms, 
Iš kurių mes esame kilę;
• To neteisingumo Ir . jėga 
prievartavimo aprobavimą, 
kurį telkia Vakarų valstybės 
Sovietų Sąjungai;
• Trumparegiškumą Vakarų 
valstybių, kuris prisideda 
prie to, kad užleldžlama 
tauta po tautos Sovietams , 
ne tik sukeliant aštrų pavojų 
sau patiems, bet dargi pade
dant jam klastingai vis ar
čiau įsiskverbti.

Iš lietuvių,kaip Baltų Są - 
jungos atstovas,pasirašė A. 
Du dar avlč lūs, Kanados Lie
tuvių Bendruomenės atstovė 
Mrs.G.Karosas- Jamieson, 
Ir atstovai Čekoslovakų 
Tautinės Sąjungos, Estų Or
ganizacijos, Vengrų Vetera
nų Ir Laisvės Kovotojų 
Draugijos, Vengrų Inžinierių 
Sąjungos, Edmontono Latvių 
Sąjungos, Kanados Lenkų 
Kongreso, Piliečių Komiteto 
Europos Saugumo Ir Bend - 
radarblavlmoKonferencljal.

Edmonton’o Journal City, 
po šiuo straipsniu atspausdi
no Ir atvirą laišką M. A. Do
me ckl, pirmininko Piliečių 
K-to Europos Saugumo Ir 
Bendradarbiavimo Konfe
rencijai:
.. .Viena Iš galimų šios 
Konferencijos pasekmių ga
lėtų būti įtampos sumažini
mas Europoje; be abejonės , 
Sovietų Sąjunga, kuri vaidino 
svarbiausią rolę šios konfe
rencijos sušaukimui, pir
miausia siekė pUno įteisini
mo Ir formalaus pritarimo 
jos naujų teritorijų Europo
je brutalia jėga įsįgljlmul 
prieš , laike Ir po Antrojo 
Pasaulinio Karo.

Mes, Albertos etninių 
bendruomenių atstovai, Ry
tų-Vidurio Europos kilmės , 
pasmerkiame Kanados Vy
riausybės poziciją, prita
riančią Sovietų Sąjungos 
tikslams legalizuoti Irikor - 
poravlmą į Sovietų Sąjungą :
• Baltarusiją, Latviją, Esti
ją, Lietuvą Ir Ukrainą;
• Be to, tebevykstančią po - 
Iltinę, ekonominę,karinę Ir 
politinę domlnaclją Bulgari
joje, Čekoslovakijoje, Rytų 
Vokietijoje, Vengrijoje, Ler> 
kljoje Ir Rumunijoje.

Vakarų demokratijos ne
sugebėjo įgyvendinti daugiau 
liberalizmo t nei pritaikyti 

o šalpos organizacija, bet 
niekas nedraudžia pavieniai 
dalyvauti politikoje. .Jei pas
tebime Iš jaunimo kurį ga
lintį pasireikšti visuomenės 
vebdoje, paskatinkime. Ži
noma, reikia saugotis są
jūdžių, kurie eina mūsų tau
tos ar Amerikos laisvės nie
kinimu l-deglua vėliavas, bė
ga į kitus kraštus. Toks jau
nimas mums nepakeliui Ir, 
jei atsirastų- Išbraukti Iš 
SLA narių. Kas negero, mes 
galime diskutuoti Tėvynėje, 
prisilaikant etikos Ir kito

Žmogaus Teises milijonams 
pavergtųjų už Geležinės U- 
žu oi a Idos.

A.I.Solženltsyn’as Gula
go Archipelage liudija masi
nį žmogaus Ir tautų teisių 
Išniekinimą. Ar Vakarų tau
tos stovės abejingai Ir pat
virtins, kad "Vakarai jau 
pralaimėjo TU Pasaulinį Ka
rą?".

Mes kreipiamės į Kanados 
Vyriausybę, kad ji būtų tvir
ta Ir griežtai atmestų atei
tyje visus bandymus sunai
kinti žmogaus Ir tautos tel - 
sės gyvenančių už Geležinės 
Uždangos.
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JĖZUITAI NELINKSČIOJA 
ROMAI

Simą Kudirką M on t re alio aerodrome 
sutikimo metu pasveikina Rita J dū
šelyte, S. ir A. J augelių įauniausič 
įi duktė.

" Amerika " - Amerikos 
Ir Kanados jėzuitų savaiti
nis žurnalas 8.4.73. Šis 32 
puslapių žurnaliukas talpina 
visą eilę aktualių straipsnių, 
kuriuose aiškiai matyti, kad 
jėzuitai nenori dainuoti pa
gal Romos dirigavimą. Jie 
taip pat gyvai reaguoja į po
litines aktualijas. Laiškų 
skyriuje rašoma : " Jeigu 
katalikai taip labai susirūpi
nę negimusių kūdikių reika
lu , tai jie turėtų panašiai 
rūpintis Ir tais , kurie jau 
egzistuoja. Kadangi Iš gru
pės Teisė į Gyvenimą nebu-- 
vo pareikštas didelis protes
tas prieš Vietnamo Ir Kam- 
bodljos bombardavimą, tai jų 
argumentai apgaulingi. Dėl 
Nl x ono bylos sako , kad 
Nl x onas tylėdamas stumia 
save vis toliau Ir toliau į 
viešosios opinijos kalėjimą. 
Ir jį palygina su kaltinamuo
ju kriminalinėje byloje : jei 
kaltinamasis atsisako liudy
ti - jis talpinamas į kalėjl - 
mą. Esą Baltieji Rūmai ne
turį vieno vadovaujančio 
principo : nieko neprisipa
žinti. Prezidentas tapęs1 Iš
rinktuoju monarchu.

Ilgame straipsnyje kriti
kuojama paskutinioji Romos 
deklaracija. Kadangi ji re
miasi Išimtinai bevelk anks
tyvesniais bažnyčios doku
mentais , tai ji nenumalšins 
mokslininkų argumentų. JI 
neturinti nė Intencijos tą da
ryti. Deklaracija esą duodan
ti suprasti , kad katalikų 
bažnyčia nieko nestokojanti 
Ir kitos krikščionių bendruo
menės nieko pozityvaus ne - 
galinčios duoti bažnytinių 
reikalų dialogui. Bet auto
rius sako,kad daugelis kata
likų Ir protestantų teologų 
tiki , jog kas nors Iš Kris
taus bažnyčios yra randama

Ir tikybinio mokslo bendruo
menėse. Bažnyčios tobulu
mas yra eschatologinė rea
lybė / eschatologija yra te
ologijos šaka , nagrinėjanti 
pomirtinį gyvenimą, pasau
lio pabaigą, paskutinį teis
mą Ir galutinius tikslus bei 
paskutines pakopas fizinio 
kosmo /.Tos realybės kryp
timi turi rikiuotis visos 
bendruomenės. Ir toji krypt'** 
tls Vatikano II yra aiškiai x 
Indorsuota. Deklaracijoje pa
sakyta apie dogmas, kad jos 
" objektai katalikų tikėjimo, 
nekintamos normos tikėji
mui Ir teologijos mokslui", 
ąuo tarpu autorius tvirtina, 
kad mūsų laikais daugelis 
teologą pasakytų, jog tikėji
mo objektas yra Dievas 
kaip kad jis ateina į mus 
per Kristų, o ne per dogmas, 
kurios yra žmogaus tam tik
rų požiūrių formulavimas 
dieviškos malonės Ieškoji
mo misterijoje. Romos pas
kutinė deklaracija, autoriaus 
nuomone, defensyvlnė savo 
požiūriu, reakcionieriška, o 
ne tolyn žvelgianti. JI, kaip 
visuma , yra toli atsilikusi 
nuo šių dienų geriausios te
ologijos. Šios deklaracijos 
filosofija yra vyraujančiai 
juridinė , kanceliarinė, au
toritetinė , objektlvlstlnė, 
trumpai - pasenusi. Preten
zijos į autorltetąjcartals pa
grįstos , bet normaliai jos 
nepadtdlha pretendento pres
tižą. Romos mokymas gali 
būti patikimas tik tada, kai 
ji moko pasitikėti Dievu Ir 
liečia Evangelijos Interesus, 
o ne tada, kai tvirtina savo 
pačios Išimtines prlvelegl- 
jas. Taip' kritikuoja Romos 
Kurijos deklaraciją teologi
jos prof. Avery Dulles, S. J.

Kazimieras Baltrukonls

asmens respekto. Prltrau - 
ktme rašantį jaunimą, duoki
me premijas už rašinius.
4. Ruošiamės 50 Chicago 6 
Apskrities sukakčiai. Nieko 
ypatlngo:dalnos, kalbos kar
tais gerai pokylio metu. Ko
dėl gi neįvesti jaunų talentų 
pasirodymo, kodėl Iš jaunų 
mergaičių nepadaryti SLA 
gražuolės- karalaitės, kodėl 
vlsurtlk senimas? Teisingai 
Jaunimo Komisija pastebėjo, 
kad mes nesuprantame šių 
dienų jaunimo. Mums tikrai 
laikas pradėti jį suprasti: jc 
nuotaikas, psichologiją, sie
kius, pastabas, talentus. Pa
sitarnausime, kad Ir įėjimą 
papigindami, nes gi mokėti 
nuo 10-25 dol. yra jam per
daug. Žodžiu, galvokime, ne 
klek pelno padarysime, bet 
klek naujų narių įtrauksime . 
Jaunimas Ir Senimas turi 
rasti dvasinio Ir lietuviško 
peno.

5. Kai rengiamos Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės , 
kodėl SLA kuopos mažai kan
žiu omo s arba pristatomos? 
Nors SLA vėliavos neturi , 
vardas Ir auka Vasario 16 d.

turėtų atstovauti.
Jei kitos organizacijos k' \ 
švenčia, jas pasvelklnklm.—7 

Žinau, pagrindinio kapita
lo negalima liesti, bet yra 
tam skyriai,okuopose tupin
tieji . doleriai tegu veikla, o 
ne spaudžia Ir jokios naudos 
neneša. Valdžios įstatymai 
kuopų kasų netikrina, tik vi - 
sos SLA. Todėl naudokime , 
kur reikia. Jei trūksta-pra- 
šyklme Iš CV.

6. Mūsų organe Tėvynė je 
turi būti Ir karts nuo karto 
kuopų adresai. Kodėl 
įsteigti pasSLA narius,kurie 
turi prekybas ar įstaigas, 
SLA organizatorių < centrus. 
Nevlsada pas privatų žmogų 
patogu užeiti, o viešos įstai
gos ar parduotuvės visad 
veikla. Gerai būtų Ir per ra- 
dljo valandėles nors, trumpai 
skelbti, vajaus eigą ar skati
nimą įstoti į SLA.Surengti 
paskaitas.

Taigi, visi galvokime , 
dirbkime, tada IrSLA gyvuos 
Ilgai. Bal.< Brazdžionis

Chicago, m..
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PABALTIJO FEDERACIJOS 
KLAUSIMU DK. P. MAČIULIS

(Autorius yra teisės mokslų daktaras; buv. Žemės Ūkio ministerijos 
kancelerijos viršininkas; mokslo įstaigų įvairaus mokslo dėstytojas; 
Užsienio reikalų ministerijos aukštas valdininkas ir diplomatas už
sienyje; 1940 m. Lietuvos delegacijos narys į Maskva; spaudos ben
dradarbis ir visuomenes veikėjas. Dabar gyvena JAV- se.).

reiškimai: - dar ne viskas.
Bolševikams ši Pabaltle- 

čių idėja , aišku, nepatiko. 
Hitlerinei Vokietijai nuo 
1936 m. įsįvėlus į tarptauti
nes painiavas , Maskva su 
.Hitleriu sudarė slaptą sutar-

pasaulinį karą tik težinojau, 
kad jie gyvena į šiaurę nuo 
latvių, kad jų kalba panaši į 
suomių kalbą,kad buvo žem
dirbiai Ir žvejai. Rusai pra
vardžiuodavo juos "čuchna" . 
Paskaityt knygos apie juos, 
niekas neparašė, vargu ar ir 
estai apie Lietuvą ir lietu
vius ką žinojo daugiau ?

donos los armijos ultlmaty- 
vlne okupacija; ant durtuvų 
atneštais tariamais rinki
mais į Liaudies Seimą; pra
sidėjusiais masiniais žmo - 
nlų trėmimais ; smurtu Ir 
lauklnlšku būdu nekaltų žmo
nių žudymais - visa tai kar
tu tūlą laiką siaubu sukaustė 
žmonių laisvą galvojimą bei 
sprendimus, kas toliau būtų 
darytina.

Už savaitės stalgus naci
nės Vokietijos puolimas 
prieš raudonąjį bolševikų 
slibiną tik nedldellal daliai 
padėjo Išvengti bolševikinės

V
Nekalbėsiu apie mūsų va

dinamus politinius veiks
nius , siekiančius įvairiais 
keliais ir būdais vaduoti bol- 

*' ševtkų pavergtą tėvynę. Bū
dami negiliai įaugę į tarp
tautinės politikos laukus,
kartais tarpusavy prlešta-- tį prieš Pabaltįjį, prlvertu- 
raudami skaitytojams nusl- 
bostame.

Vieno centro / ar vieno 
plano / neturėdami bendro - 
mis sujungtomis priemonė
mis Pabaltijo kraštus vaduo
ti, varstydami svetimas du
ris, kalbame ne šešių mlli- 
jonų pavergtų žmonių vardu, 

_ bet vieno su puse, dviejų ar 
trijų milijonų vardais... to
kia " vienybė " jau net mūsų 
pasakose papeikiama.

Ne vienam dažnai kyla 
klausimas, ar mūsų tariama 
didžioji politika yra tik dėl 
pačios politikos , sakysim,

• kada tie politiniai lietuvių, 
latvių ir estų veiksniai ret- 

, karčiais susirenka pasikal
bėti politiniais dienos klau- 

. slmals Ir po to pasikalbėji
mo Išsiskirsto kas sau veik
ti kaip Išmanydamas savo 
krašto reikalais.

Prisimintina, kad latviai 
Ir estai buvo skirtingų pa
žiūrų į mūsų nelemtą bylą 
dėl lenkų klasta Vilniaus už
grobimo. Būdami laisvi, su - 
darėme Pabaltijo kraštų su- 

- tarimo / entante / sutartį 
e Tautų Sąjungos sprendimuos 

balsuojant sutartinai. Nedi
delis tai buvo dalykas,, bet 
vis jau šioks toks sutarimas. 
Po to kaip pamenam, buvo

_9pęą.dėtos organizuoti lletu- 
latvių, latvių-lietuvių,.

jjgjįlętuvlų-estų ir 1.1 vienybės 
draugijos tikslu tarp visų 

.•trijų tautų ugdyti susiprati
mą ir artimesnį draugišku
mą.

Tik keli metai buvo belikę 
tose vienybės draugijose 
vystyti plačiau savo veiklą, 
tačiau pati pradžia buvo tei
singai suprasta, ko Ir trem
tyje neatkūrėme, nes drau
gijų tikslas vedė prie giles
nio kultūrinio bei politinio 
susipratimo . Sporadiniai 
latvio publicisto Zurnlo bei 
mūsų kun.d-ro Baltinio pa-

si priimti jos Įgulas, taria
mąja " savitarpinės pagal
bos " sutartimi, o vėliau aki
plėšiškai kaltindama A.Mer
kį Pabaltijo suokalbiu prieš 
Maskvą ? ...

Tik dėdamasis didžiausiu 
neišmanėliu .žmogus patikės, 
kad, turėdamas sovietines 
įgulas, Pabalttjls ruoš slap
tą suokalbį prieš Maskvą. 
Toks buvo vienas kaltinimų 
prieš mus 1940 metais bir
želio 6-7-8- dienomis,prieš 
patiekiant ultimatumą ir 
eventualiai užimant Pabal
tijį raudonąja armija.

Kalbant apie latvius, tu
rim pripažinti visų pirma,
kad jie ekonomiškai buvo ge- darni Kalkūnus, pagaliau net 
riau susitvarkę ; mat jų po
nais buvo vokiški baronai 
nuo nepamenamų Livonijos 
ordino laikų su atsineštine 
vokiška kultūra, vėlesniais 
laikais - protestantiška reli
gija, kai lietuviams teko su
lenkėjusių ponų globoje neš
ti sunkų baudžiauninkų jungą

Artimiausi jų kaimynai 
pietuose latviai estus geriau 
pažinojo, tik nepriklausomy
bės kovų įkarštyje jų mies
tuką Valką / kaip mūsiškė 
Marijampolė / latviai pri
vertė estus skelti pusiau, 
upeliūkščiu pravesdaml sie
ną . Pro tas vietas prava
žiuojant , susidarydavo ne
koks įspūdis - spygliuota 
tvora atsltvėrlmas nuo lais
vų estų. Tas latvių veržlu
mas estuose paliko ilgainiui 
kartelį. Ar panašiai latviai 
1919 m. pasielgė Ir užgrob-

tulą laiką buvo įsibrovę į 
Palangą. .. Ir vėles niais lai
kais susidariusios vienybės 
draugijos vargu tą abuojumą 
suskato pašalinti.

Tačiau, kaip anksčiau mi
nėjom, Lietuvos su lenkais 
konflikto laikotarpy, abu šie 
kaimynai laikėsi lenkiškos 

kurie ne tik nepadėjo lietu- tezės / sakėsi esą neutra- 
vlams pakelti ūkio kultūros, 
bet Ilgainiui Ir daugelį savų 
dvarų lengvapėdiškai pra
švilpė .

Kąlp Klaipėdos vokieti
ninkai pasišaipydavo iš že
maičių, taip ir latviai pajuo- 

'' kaf lietuvius pravardžiuoda
vo " letšials ", suprask jie 
už mus prastesni medžiagi
niai ir kultūriniai. Kad lie
tuviai tik kontrAbandos keliu 
" iš po skverno " tegalėjo 
spaudą skaityti, latviai ba
ronų dėka turėjo savą, go
tiškomis rašmenimis spaus
dinamą spaudą.

Apie estus toli šiaurėje 
esančius nuo Lietuvos, apart 
savo studentus, kurie lankė 
Dorpato / dabar Tartu / 
universitetą, teturėjom men
ką nuovoką. Būdamas Šiaulių 
gimnazijoje prieš pirmąjį

lūs /. Kaip žinia, lenkų ul
timatumas Lietuvai buvo 
perduotas Lenkijos atstovo 
Talllne mūsų tuolaikiniam 
pasiuntiniui.

Maskvos primestinės, ta
riamai Savitarpinės pagal
bos sutartys, pirma patiek
tos estams, vėliau latviams kul. Kaip A. Merkį Krem-

> V. Molotovas 
kituose rašiniuose esu pla
čiau rašęs kaip paskutinės 
delegacijos narys, todėl čia 
nes įkartos lu.

Bolševikų klasta pasireiš
kė 1940 m. birželio 15 d. rau-

jų kraštų sutartinai buvo 
vykdomas. Tai nebuvo joks 
slaptas suokalbis prieš so
vietines Įgulas, bet siekimas 
visur suvienodinti sovietinių 
Įgulų reikalavimus Ir even
tualiai atsiskaitymą už nau
dojimąsi patalpomis, gelž- 
kellals , aerodromais, uos
tais ir jų įrengimais.

Tam tikslui visur buvo su
darytos komisijos su bolše
vikų atstovais. Posėdžiai dėl 
atsiskaitymo buvo komisijo
se bolševikų atstovų vedami 
tokia delsimo taktika , kad 
Ilgi pačios okupacijos prak
tiškai jie nieko nedavė. Mane tremties Ir žudynių. Spora- 
Ir kitus tų komisijų posė
džiai tiek vargindavo , kad 
retkarčiais praslverždąvo 
sovietų atstovų adresu nepa
lankios pastabos. Iš anksto 
žinodami 'kuo po pusmečio 
.visos tos Įgulos pasirodys, 
bolševikai , aišku , mus ty
čia erzino.

Priekabės, paverstos kal
tinimais dėl sovietinių įgulų 
narių tariamo dingimo, Į ku
rį Įvėlė mūsų saugumo įs
taigas. Kai vienas kitas rau
donarmietis laiku negrįžda
vo Į savo dalinį, rusai kalti
no mūsų įstaigas , jų karių 
neteisėtu sulaikymu. Visi tie 
kaltinimai buvo Iškalno su
režisuoti, Išskiriant nuotlkįi 
kai raudonarmietis pats nu
sižudė, pamatęs pervėlal ne
išvengsiąs arešto, eventua
liai Ir žiaurios bausmės įgu
loje.

Tie Maskvos kaltinimai Ir 
buvo preteksas vyriausybės 
galvai A. Merkiui vykti Į 
Maskvą, suprask, pažeistos 
Savitarpinės pagalbos su
tarties nuostatams aptarti. 
Panašiais atvejais į tokius 
pasiaiškinimus kviečiamas 
užsienio reikalų mlnlsterls, 
bet bolševikai nutarė pri
mesti kaltinimus prieš Lie
tuvą pačios vyriausybės gal
vai, ministerial plrmlnln-

dlnls , niekur nesuderintas 
sukilimas prieš besitrau
kiančius Iš pasienio raudo - 
armlečlus jokio laimikio 
nedavė, nes vokiečiai patys 
turėjo savus planus Lietuvą 
vokiečiais kolonizuoti, todėl 
Ir laikinai pasiskelbusią vy
riausybę Kaune tik kelias

savaites tepakentė... Pra
sidėjo kita, nauja okupacija, 
kuri nieko gero nežadėjo.

Perdaug apžioję, po trijų 
metų Ir vokiečiai paspringo, 
į mūsų varganą žemelę vėl 
grįžo raudonarmiečiai. Kas 
kaip sugebėdamas traukėsi į 
Vakarus, nepaisydami nacių 
negerovių nuo dar klaikes
nio raudonojo maro , kurį 
1941 metais patyrė kelios de
šimtys tūkstančių nekaltų, 
lietuvių.

Lietuviai daugumoje atsi
rado Vokietijoje kaip pabė
gėliai vargais negalais susi
radę šiokią tokią pastogę Ir 
darbą ; 1945 metais sušilau - 
kėm Vokietijos kapituliaci
jos , paslsklaldę amerikie
čių, anglų Ir prancūzų užim
tose srityse. Čia vietomis 
teko susitikti daugiau latvių, 
didžioji estų pabėgėlių da
lis atsirado Švedijoje.

Bus daugiau.

po bolŠėVtklnė grėsme buvo Huje sutiko 
sudaromos slaptai, tolimes
nę Lietuvą nesiteikiant apie 
tat painformuoti.

Galima dastprotėtl, kodėl 
vis taip buvo daroma, gal 
kaimynuose buvo puoselėta 
mintis kuo daugiau laimėti 
savomis vienišomis pajėgo
mis.

Tik į po to, kai bolševikai 
Įvedė savo karines įgulas 
Estijon, Latvijon ir Lietu
von, tntlmesnls bendradar
biavimas / greičiau kariškų 
organų verčiamas / visų trl-

Laivas “Shaw” susprogsta lyg kokiame margųjų liepsnų- feierverko - 
pasirodyme (viršuje); Linijiniai laivai “Arizona” ir “West Virginia” 
didelių sprogimų metu 1941 metais (apačioje).

-Lb-

2. PEARL HARBOUR - UOSTAS IR KAPINYNAS
laikais dažnai minimas Ir 

vardas surištas su

EWZsEWiZMI

(Pradžia 27 nr. laidoje)

Būnant Ohahos saloje, ve r- kurio 
ta aplankyti Ir pamatyti JAV Įstojimu Į Antrąjį pa - 
Pearl Harbour, kuris mūsų saulinį karą.

Pearl Harbour buvo "pri
kimštas" apie 1OO karinių 
Ir pusiau karinių jūros laivų 
kai ankstyvą 1941 m. gruo
džio 7 d. rytą iš 200 km . 
prie salos prisiartinusių ja
ponų lėktuvnešių pakilo apie 
350 lėktuvų ir, bent laikinai, 
sudavė mirtiną sm"gį galin
gam JAV kariniam laivynui 
Paclftke.

Du kartus į dieną Iš Hono
lulu plaukia turistiniai laivai 
į šį ypatingą Ir jau Istorinės 
reikšmės įgljusį uostą. Kai 
pro gana platų, gilų Ir pal
mėmis apaugusiais smėlė
tais krantais kanalu įplau
kiame į "Perlų uostą",prieš 
mus atsiskleidžia prie ha- 
vajlškos gamtos Ir tolimų 
kalnų fono nepritinkančių 
aukštų kranų, didelių dokų Ir

Čia pat,p’rle uosto žiočių, 
mus pasitinka Išplaukiantis 
didelis amerikonų karinis 
laivas. Ant jo denio balto
mis jūrininkų uniformomis 
išsirikiavusi įgula, laivui 
priduoda ypatingą efektą. Tat 
nenuostabu,kad vlsųfOmavl- 
mo Ir fotografavimo apara - 
tai nukreipti į laivą.

Pačio laivo Išorinėje 
struktūroje jau daugiau ne
besimato kariniams laivams 
įprastų bokštų su Išsikišu
siais galingų patrankų 
vamzdžiais. Tik laivo gale , 
Ir prieky,lyg kokie pagailai, 
stovi kelios paremtos Ir Į 
dangų nukreiptos smailiais 
galais raketos. Tai reiškia , 
jei anksčiau jūros mūšiai 
dar Ir Antrajame pasaulinia
me kare užtrukdavo valan
das, arba, kaip Skage rago jū
ros mūšyje anglai Ir vokie
čiai prie prožektorių šviesos 
kovojo Iki vėlybos nakties , 
tai būsimame kare viskas 
priklausys nuo to, kas tiks - 
llauslal Irplrmįaustai suge
bės

narnųjų prietaisų mygtukus . 
Žodžiu,karinių laivų susi - 
dūrlmal bus tik kelių minu
čių reikalas.

Šiaip uoste nesimato kari
nių laivų, Išskyrus dieną 
prieš tai atplaukusį lėktuv
nešį- milžiną Enterprise, 
kurį gavome pamatyti visai 
Iš arti.

Pačiame uosto baseine 
randasi nemaža Fordo vardo 
sala. Aplink ją 1941 m . 
gruodžio 7 d. ir buvo Išmetę 
Inkarus patys didžiausi JAV 
kovos laivai su tokiais pava
dinimais kaip 
Pennsylvania, 
Nevada Ir 1.1,
japonų bombardavimo laivų 
katilams, amunicijos sandė
liams, alyvos Ir dujų bakams 
sprogstant,laivų apsistojimo 
vietos tapo ir jų kapais. Tai 
ypač išryškėja, plaukiant 
Fordo salos pakraščiu ir 
stebint iš vandens kyšančių 
didžiųjų linijinių laivų gero
kai aprūdėjuslų bokštų lie
kanas, oranžinės spalvos 
bojas ir dideles memuarines 
le ntas su tuomet p aske ndus lų 
karinių laivų vardais.

California, 
Oklahoma, 

Po netikėto

Lymantų šeima lankydamosi Hawajuose aplanke J ankauskus / Jenkins/, ... -
kurie gyvena prie Honolulu Laei miestelyje. A. Kymanto nuotraukoje E. laivų dirbtuvių pastatų Valz- 
Lymantienė su Jankauskais. das.
1975.V 111.27

paspausti raketų Iššau-

Vlenoje vietoje giliai van
denyje guli paskendęs 
32. OOO t. linijinis laivas 
Arizona. Ant jo vltfš akmens 
kyšančių dviejų bokštų nu
tiestas grakštus Ir stogu 
dengtas baltas tiltas. Tilto 
viduje Iškabintos lentos su 
11OO jūreivių vardais,kurie 
amžinai palaidoti Arizonos 
laivo korpuse. Įvairios pas
tangos Iškelti žuvusiųjų kū
nus pareikalavo naujų aukų . 
Dar pažymėtina, kad japo
nams puolant minėtąjį Ari - 
zonos laivą, tflena 1OOO 
svarų bomba net pro kaminą 
nusirito į laivo vidų Ir ten 
susprogo. Taip anuo metu, 
neskaitant sužeistųjų, 2400 
amerikonų karių Ir jūrininkų 
per pusantros valandos pra
rado savo gyvybę.

Pamažu apvažiuojame 
Fordo salą Ir pravažiavę 
vandenyje esančias jūrinin
kų kapines bei memuarines 
lentas,pasukame atgal į Pa- 
clflką. Kai esame ties uosto 
Išplaukos, dar kartą atsi
grįžtame Į Pearl Harbour, 
žvelgiame į aplink uostą be
sitęsiančias žalsvas kalvas 
Ir nuo troplškos saulės bei 
kaitros mėlynuojančius toli
mus Havajų kalnus. Viskas 
čia dabar taip ramu Ir nuo
taikinga, . taip kad žmogui 
sunku Ir apsiprasti ta min
timi, kad čia prieš 34 metus, 
apokalipsinio Inferno fone , 
tiek pačiame uoste, tiek dar 
labiau gilių karinių laivų vi
duriuose galėjo girdėtis 
šauksmai Ir dejavimai, Ir 
vykti tūkstančių jaunų žmo
nių tragedijos.
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Vėl buvo sakoma, kad tū - 
11 svetimieji bando Įdieg
ti mintis, esą ateityje Indi
vidų negalės būti, visi turės 
veikti pagal nustatytą slste - 
mą, kaip kompiuteriai. Kitas 
tarė: taip negalės būti, atsi
ras daugiau šventųjų. Dat 
kitas: Ar nematote, kaip pa
tys lietuviai jau dabar nuga
labina drąsesnius Indlvldua- 
llstus? Atėmus lietuviams In
dividualizmą, tauta nustos 
kūrybinės Idėjos. Ir vėl:So- 
vletųRuslja Ir JAV labai su
taria Individualistų panaiki
nime, gal dėl to juodvl eina 
taip neišskiriamai draugiš
kai.

Pagerbiant Bronių Railą jo 
gražių metų Ir literatūrinių 
laimėjimų aureolėje, jis bu
vo pasveikintas žodžiu, jam 
sugiedota ” Ilgiausių metų”. 
Naujuoju DMK pirmininku 
bus Bernardas Brazdžionis .

Šeimininkai Railai svečius 
puikiai pavaišino. Pranas 
Gasparonls padarė nuot
raukų.

Beje, paskaitos metu už- 
gęso elektra. Sutaisius, 
staiga pradėjo liepsnoti kai
myno namas. Išbėgome . 
Bandėme lieti vandeniu,kitas 
Ieškojo degančiame name 
užsilikusių gyvų tvarinių. 
Pro duris,langus skvbrbėsl 
dūmai rudai melsvais ka
muoliais. Ugnies šnlūkštės 
lipo i antrą aukštą, pradė
jo aižyti stogas, sproginėjo 
langų stiklai. Atsirado gre
timam name buvęs šeiminin
kas, suspėjęs Iš namo Išneš
ti klnaluklantį katiną. Tuoj 
atvykę ugnlageslal/kurlems 
Ir Bronys paskamblno/pra- 
dėjogęslntl, nė vieno Dalltu- 
jų Menų Klubo narių už sa - 
vanorlškus nuopelnus neap-

davanoję Ugnies Kryžiaus 
medaliu...

, n
Viltingai lauktas rusų po

litinių rašytojų žurnalas 
Kontlnent, leidžiamas Vaka
rų Pasaulyje, daug garso su
kėlusio rusų rašytojų Alek- 
sandrlsajevlčSolženltsyn’o, 
pradeda ryškinti savo užma
čius.

Lietuvių spaudoje skaitė
me apie Solženltsyn’o pa
reiškimą, kad be lietuvių ra
šytojų dalyvavimo tame žur
nale, jo paskirtis neturės 
prasmės. Ir taip pat tasai 
rašytojas yra pareiškęs, kad 
Kontinente Rytų Europa šne
kės apie vienodai patirtas 
kančias.

Lietuva gi nėra tikrai Ry
tų Europos orbitoje. Apie 
Rytų Europą mėgsta kalbėti 
rusai Imperialistai, nes da
lis Rusijos yraRytų Europo
je. Kitiems įtaigodami Rytų 
Europos sąvoką, galvoti ne - 
linkusius vakariečius neju
čiomis nuliūliuoja Rusijos 
link, rusų/ar Sovietų Sąjun
gos/ okupuotas tautas Ir 
valstybes bandydami nukelti 
nuo Centrinės Europos že
mėlapio, kur yra Ir Lietuva . 
Jei toks Iš Bolševtkljos pa
sitraukusių ar Ištremtų rusų 
rašytojų noras nėra rusiško 
Imperializmo balsas, tai įdo
mu, nuo kur pradedamas ru - 
s Iškas Is Imperializmas?

Apie jau Iki šiol Išleistus 
pirmus tris Kontinento žur
nalo numerius 1975 m. blr- 

i žello mėn. 28 d. DMK kalbė
jo Pranas Visvydas, pirmi - 
nlnkavo Bernardas Braz
džionis .

Pranas Visvydas, sakė,- 
kad žodis Kontlnent yra ne

PAŽINKIME
HUSAS, HUSITAI

Tarptautinių taikos Ir kultūros organizacijų nutarimu, 
{(met minima $50 metų sukaktis nuo didžiojo Čekų hu
manisto Jano Huso mirties. Pažiūros, už kurias ant laužo 
buvo sudegintas Husas, priklauso ne tik Čekų tautos, bet 
ir visos Europos istorijai. Su Lietuva husitai turėjo tie
sioginių ryžių, kuriuos, sukaktį minint, pravartu prisiminti.

(vedus Lietuvoje krikščionybę, Lietuvos valdovams 
reikėjo bent nežymią bajoriško jaunimo dalį nukreipti 
į aukštąsias mokyklas. Krokuvos universitetas dėl savo 
sunykimo ir dėl to, kad ii pradžios neturėjo teologijos 
fakulteto, tam reikalui netiko. Teologijos fakultetui ati
daryti reikėjo popiežiaus leidimo, kurj Krokuvos uni
versitetas, pavadintas Jogailos vardu, negreit gavo. To
dėl aukštieji dvasininkai į jį žiūrėjo su nepasitikėjimu, 
įtardami esant jame užslėptą erezijos dvasią.

Lietuvos ir Lenkijos valdovų akys tuomet buvo nu
kreiptos j Prahą. į jos universitetą buvo siunClami mo
kytis kandidatai į aukštuosius dvasininkus. Lenkijos ka
raliaus dvare gimė mintis (steigti Prahos universitete 
lietuviams skirtą kolegiją. Lietuvių kolegija buvo įkurta 
prie Betlėjaus koplyčios, kurios pamokslininku buvo Ja
nas Husas (1371—1415). Jis dalyvavo kolegijos statuto 
paruošime ir prie jo pridėjo savo antspaudą. Steigiant 
kolegiją, Husas buvo magistru, o 1401 —1402 metais — 
laisvųjų menų fakulteto dekanu, 1402—1403 ir 1409— 
1410 m. — Prahos universiteto rektorium. Visai natū
ralu, kad lietuvių kolegijos studentai virto Huso pase
kėjais. Kas tuo metu mokėsi Prahos universitete ir buvo 
lietuvių kolegijos nariais, nėra išaiškinta. Reikia manyti, 
kad tos kolegijos virtimas husitiška nebuvo atsitiktinis, 
žinant vėlesnius Lietuvos valstybės ryšius su husitais.

Huso veikloje išskiriami trys periodai. Iki 1409 m. jo 
pasisakymuose vyravo patriotiniai motyvai ir tuo paCiu 
stiprėjo katalikų bažnyčios kritika. Huso išstojimai prieš 
vokiečių priespaudą baigėsi tuo, kad Prahos universi
tetas perėjo į Čekų rankas ir virto signalu patriotiniam 
judėjimui. Antram Huso veiklos periodui (1409—1412) 
būdinga tai, kad Husas atsimetė nuo katalikų bažnyčios 
ir ėmė skleisti Čekijoje uždraustą Viklifo reformacinį 
mokymą. Džonas Viklifas (1330—1384), Oksfordo uni
versiteto teologijos profesorius, pirmas išstojo prieš 
duokles popiežiui ir ėmė aiškinti, kad valstybė nepri
klauso nuo bažnyčios, o atvirkščiai, bažnyčia turinti 
paklusti pasaulietiškai valdžiai, kad bažnyčia neteisėtai 
valdo daugelį žemių, kurias valstybė gali konfiskuoti. 
Siūlydamas reformuoti bažnyčią, jis atmetė popiežių ir 
vyskupus, vienuolynus, šventųjų garbinimą, paslaptis, 
reikalavo suprastinti apeigas ir pamaldose vartoti ne lo
tynų, o šnekamąją žmonių kalbą. Su savo pasekėjais jis 
išvertė Bibliją į anglų kalbą. Viklifo mokymas rado lė
lininkų ne tik Anglijoje, bet ir kitose šalyse, ypaC Če
kijoje.

Žalgirio mūšio laimėjimą 1410 m. Husas sutiko su 
džiaugsmu. Tas jj padrąsino tolesniems žygiams. 1412 m. 
išstodamas prieš indulgencijų pardavinėjimą, jis pradėjo
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vien geografinė sąvoka, bet 
turi Ir platesnę prasmę:slm- 
bollzuoja antltotallškumą, 
demokratiškumą, nepart Iš
kurną ir gal net pavergtuo
sius ar be tėvynės.

Iki šiol "K*žurnale tėra 
paskelbti Iš lietuvių rašytojų 
Alg. Landsbergio/kaip Pen 
sekcijos pirmininko/ Ir Lie
tuvių Rašytojų D-jos užsle - 
nyje pirm-ko L.Andrlekaus , 
laiškai. Pirmasis pabrėžia 
Išeivių menininkų solidaru
mą, antrasis Ieško paramos 
sutvirtinti dvasinei laisvi. 
Iki dabar dar jokio lietuvio 
rašytojo kūrybos nėra pas
kelbta Kontinente.

"K” apimtis platl:grožlnė 
proza, poezija,kritika, atsi
minimai, politinė publlcls - 
ttka, filosofiniai, Istoriniai, 
religiniai straipsniai.

Paminėjo Ir aptarė:Iosof 
Brodskoj.g. 1940 m., Alek
sandr Galč, g.1919 m. ,Naum 
Koržavlk, g.1925 m. Ir kt.

Pr. Visvydui labiau pati
kusi proza, ne poezija. Vla
dimir Alaramzln, g.1934 m. 
yra neseniai rusų suimtas. 
Teatrinių raštų, valkams 
knygų autorius. " Ivano Pet- 
rovlčlaus vedybinėje Istori
joje” aprašo meiliškus dvie
jų dirbančiųjų Išgyvenimus .. sakę, nesvarbu, kokiais var- 

- - " dals jie besIdangstytų. Mas
koliai nori mus Ir kitus ap
gauti, 
apgavę 
tautas. 
perlallzmas, nesvarbu kaip 
slepiamas, visad bus pavo
jingas. Dabartiniai 'K"re
daktoriai gali būti demokra
tiškai galvojantys,bet tai ne
pakels šimtmečiais vykdytos 
rusų valios. Žinokime dau
giau, negu rusai sako. Numa
nykime Ir tai,ko jie nepasa- sės kritikuoti. Bijomasi, kad

su jumoru Ir meūe. Iki de
talių lukštena moters Ir vy
ro galvoseną lytinių santykių 
metu. Esą apie meilę Sovie
tų Rusijoje rašyti neleidžia
ma, kad priešai nesužinotų, 
kaip sovietiniai vyrai myli 
moteris.

Grigorijus Pameranz, g. 
1918 m. Vilniaus krašte .Jo 
straipsnis "EukHdlnls Ir ne- 
euklldlnls protas Dostojevs
kio raštuose"turl klekbend- 
ro su tolygiais lietuvių ra-

PRAEITI l
IR LIETUVA

Dr. J. JURGINIS

treCią, paskutinį savo veiklos periodą, pilną persekioji
mų, pasibaigusių sudeginimu ant laužo. Kai kurie jo mo
kiniai, ypaC Jeronimas Prahiškis (1371—1416), radikalu
mu pralenkė savo mokytoją.

Huso sukeltas idėjinis maištas netrukus virto husitų re
voliuciniu judėjimu. Jo pranašu Lietuvoje buvo Jeroni
mas Prahiškis, neišsenkančios energijos, žvalaus proto ir 
puikios iškalbos žmogus. Kada 1410 m. arkivyskupas su
degino Viklifo raštus, jis iš Betlėjaus koplyčios lango 
pasakė kalbą į minią. Jeronimas Prahiškis buvo pasau
lietis, baigęs aukštąjį mokslą magistras. Jis kaip huma
nistas, pasaulietiškos kultūros šalininkas, stengėsi plėsti 
mokslą visoje Europoje. Jis profesoriavo Paryžiaus uni
versitete, buvo Kelne, lankėsi Jeruzalėje, Heidelbergo 
universitete skaitė filosofijos paskaitas. Sis universitetas 
iš seno turėjo artimų ryšių su Prahos universitetu. Hei
delbergo universitete Jeronimas buvo apskųstas Vormso 
vyskupui, kad paskaitose kėlęs į padanges eretiką Vikli- 
fą ir netinkamai aiškinęs tre,ybės paslaptj. 1407 m. Je
ronimas jau dirbo Prahos universitete. Jis, kaip ir Hu
sas, džiaugėsi kryžiuoCių sutriuškinimu Žalgirio mūšyje.

1412 m. gegužės mėnesį į Čekiją buvo atvežta popie
žiaus bulė, skelbianti atlaidus. Karalius Vaclovas atlaidus 
skelbti leido, nes iš to tikėjosi pajamų. Arkivyskupas ir 
teologijos fakultetas pasisakė už atlaidus (indulgencijas). 
Prieš jų pardavinėjimą griežtai pasisakė J. Husas, Jero
nimas Prahiškis ir jų vienminClai. Norėdamas patraukti 
| savo pusę Čekus, Husas prie visų bažnyčių bei vienuo
lynų durų prikalė kvietimą į disputą dėl atlaidų. Jero
nimas jame irgi dalyvavo ir tiek sujaudino studentus, kad 
disputas virto tikra demonstracija prieš popiežių ir jo 
rėmėjus.

Po dviejų savaičių Praha matė tokį vaizdą: gatvės 
mergina aprengtas studentas, apsikabinėjęs atlaidus 
skelbiančiomis popiežiaus bulėmis, lydimas pokštus 
kreCianCios studentų,ir miestiečių minios, važiavo aukš
tame vežime per miestą pro arkivyskupo ir karaliaus 
rūmus. Karolio aikštėje eisena sustojo, studentai bules 
sukrovė ant laužo ir sudegino. Tai buvo tarsi atsakymas 
į prieš dvejus metus toje pat vietoje sudegintus Vikli
fo raštus.

Tais paClals metais popiežius įsakė paskelbti Husui 
ekskomuniką, (sakyme rašoma: jei per 20 dienų jis ne
paklustų ir nenusižemintų, ekskomunika būsianti praplės
ta ant visų, kas su juo bendraus, o jo gyvenamai vie
tai uždedamas Interdiktas ir todėl Betlėjaus koplyčia 
turi būt nugriauta. Vokiečiai kėsinosi ją nugriauti, be* 
studentų buvo jėga atremti. Husas nenusileido, eksko
muniką su interdiktu paskelbė neteisėtais ir kas sekma
dienis Betlėjaus koplyčioje sakė pamokslus. Karaliui 
parėmus popiežių, Husui ir Jeronimui teko apleisti Pra
hą. Husas išvyko telkti sau šalininkų kituose Čekijos 
miestuose. o Jeronimas 1413 m. atvyko ( Lietuvą, ne ku
riais kita.iSj _p. reformacijos skleidimo tikslais. Jj priėmė 
savo dvare Vytautas. Tai galėjo būti Vilniuje arba Tra
kuose.

Sytojų raštais. Skelbiami 
’’Pogrindžio užrašai”.

Kalbėtojo nuomone, žur - 
nalas demokratiškas Ir su 
juo kultūrininkams atsiveria 
naujos viltys.

Dlskus įjos
Neminint kalbėjusių pa

vardžių, buvo pareikštos to
kios mintys:
- Apie "K” reikia lietu
viams daugiau žinoti,leidi - 
nys reikšmingas Ir verti n - 
gas. Jeigu juo lietuviai nesi - 
domės, jie gali visai mus ap
lenkti.
- Kol kas ”K” yra gana ru
siškas. . Pagal leidėjų užsl- sunku 
motą tikslą neturėtų teks bū
ti. Jei Ir toliau taip bus re
daguojamas, gali sugadinti 
visą paskirtį.
- Reikia mokėti skirti tra
dicinį misų nacionalizmą nuo 
bolževlzmo, kurį komunistai 
nori įpiršti kaip ne naciona
lizmą. Maždaug nuo 1939 m . 
rusų ar Sovietų Sąjungos ko
munizmas yra bevelk tąsa 
carlstlnlo tradicinio rusų 
nacionalizmo, deja, pamar
ginto didesniais žiaurumais , 
piktesne klasta Ir aklplėšlš — 
ku melu.
- Netikėkite,ką dabar rusai

kalp jau nekartą yra 
lietuvius, ar kitas 

Mums rusiškas Im -

’ko.
- Lietuviai Ir dėl lenkų ne
turėtų užmerkti aklų. Tiesa, 
Paryžiuje leidžiamas lenkų 
kultūros Ir politikos žurna
las Kultūra yra objektyvus 
lietuviams, bet jis nėra bū
simas Lenkijos politinis ro
diklis. Iš kitos pusės mus 
pasiekia žinios,kad šio meto 
lietuvių Ir lenkų tarpe tėvy - 
nėję galvoja apie Sąjungos 
sudarymą tarp Lietuvos Ir 
Lenkijos, kaip buvo prieš 
šimtmečius, kad būtų leng
viau atsispirti prieš rusų 
Imperialistinius kėslus. To
kio galvojimo atsiranda, gal, 
kadlletuvlal tvirtai stovi ąnt 
savitos kultūros pagrindų.
- Sovietinė valdžia nėra Ru
sija, tai klika, piktybinė klika. - Vakariečiai visai neslo-
- Dėl pačių pabaltlečlų ap
sileidimo jie nėra ”K"atsto- 
vaujaml. Vien lietuviai turi 
keliolika, o gal Ir keliasde
šimtį asmenų, kurie drąsiai 
galėtų būti spausdinami "K”.
- Lietuviams budrumas be
velk įgimtas,bet mums rei
kia daugiau diplomatinio pri
ėjimo. Pakliūti į ”K"relkla 
būti profesionalu. Iki šiol 
žurnalas nepakvietė nei vie
no gyvo lietuvio. Yra parodę 
susidomėjimo keliais mirų - 
slals mūsų poetais Ir rašy
tojais. Yra Ir nepaprastai

rasti gerus vertėjus
Iš lietuvių kalbos į rusų , 
prancązų, vokiečių.
- Nereikia laukti rusų re
daktorių prašymų. Pajėges
niems reikia patiems pa
siųsti savo raštus, ar papra
šyti kurį kolegą,kad pasiųs
tų./Čia buvo suminėtos ' kai 
kurios rekomenduotinos pa
vardės/. Belaukiant kvieti - 
mų, žurnale galiįsįsėsti ru
sai gana pastoviai.
- Šimtmečiais rusai Ir kiti 
lietuvių tautos priešai yra 
bandę mums įkalbėti men
kavertiškumo maniją, Ir tai 
labai puikiai įvykdė,pasl- 
glemždarni daug mūsų Isto - 
rtjos, teritorijos, kultūros .Ir 
dabar, įsIškaičius žurnalą, 
be vargo surastume nema
žiau pajėgių lietuvių rašytojų 
Ir mokslininkų.
- Ruslclzmas, komunistinis 
nacionalizmas, dabar labai 
jaučiamas pavergtoje Lietu
voje. Ten rusai dar aklplė- 
šlšklau kiša savo rašytojus , 
mokslininkus, kuriuos dau
geliu atveju reikia priimti Ir 
jų raštus spausdinti be tel-

Tų padų metų balandžio mėn. Jeronimas drauge su 
Vytautu lankėsi Vitebske. Vytauto pasitikti išėjusios dvi 
procesijos: katalikų ir pravoslavų. Jeronimas tada Išėjęs 
iš Vytauto palydovu būrio ir prisidėjęs ne prie katali
kų, o prie pravoslavų procesijos, tuo parodydamas, kad 
pravoslavus labiau gerbiąs. Po to Jeronimą pasikvietė 
Vilniaus vyskupas ir stengėsi paveikti, kad jis neskelb 
tų, jog pravoslavai geresni krikščionys. Kaip sakoma 
Konstancos suvažiavimo kaltinamajame akte, Jeronimas 
perkalbėti nesldavęs ir likęs prie savo klaidų. Lietuvos 
valstybėje Jeronimas Prahiškis Išbuvo apie metus laiko. 
Iš Lietuvos jis grįžo j Prahą. (

Husą suėmus, Jeronimas, besistengdamas jam padėti, 
pats pateko Į popiežiaus inkvizitorių rankas. Dvejus me
tus jie laikė jį kalėjime, reikalaudami pasmerkti savo 
draugą Husą ir išsižadėti erezijos. Po Huso nužudymo, 
pamatęs, kad ir jo toks pat likimas laukia, 1415 m. rug
sėjo 12 d. Jeronimas suliko atlikti tai, ko Iš jo reikala
vo: pareikšti, kad Husas buvo eretikas ir pasmerktas 
teisingai. Už tai jam buvo pažadėta laisvė. Pasirašęs 
tokį pareiškimą, keletą mėnesių Jeronimas tylėjo kaip 
žemė, neatsakinėjo į klausimus ir su nieku nekalbėjo. 
Po to paprašė, kad jį iššauktų į Konstancos bažnytinio 
susirinkimo viešą posėdį Ir leistų kalbėti, tada jis atsa
kysiąs į visus teisėjų klausimus. 1416 m. gegužės 23 d. 
pasiklausyti jo kalbos susirinko beveik visi bažnytinio 
suvažiavimo dalyviai.

Jeronimas pasakė ugningą, savo turiniu ir forma visus 
sužavėjusią kalbą. Jis prisipažino kirtęs vienuoliui ant
ausį Ir ne kartą gynęsis kalaviju. Jis Išbarstęs vienuolio 
pardavinėjamas relikvijas, rašęs ir platinęs piktas epigra
mas. Jis atvirai pasakė, ką veikęs ir dėl ko veikęs ir kad 
dėl to nė klek nesigailjs. i* viso savo gyvenimo gailįs 
tik vieno dalyko, būtent: kad pastatytas akis j akį su 
mirtimi, sutikęs atsižadėti savo draugo Huso ir jj pa
smerkti. Tai buvęs didžiausias jo nusikaltimas, kurio ne
galįs sau atleisti. Visa kita, ką jis yra skelbęs žodžiu, 
raštu ar veiksmu, yra jam šventa tiesa. Šia kalba Jero
nimas Prahiškis pasirašė mirties nuosprendį. Kaip Huso, 
taip ir jo laužo pelenai buvo supilti į Reiną.
' Apie tai, kokius pėdsakus Jeronimas Prahiškis paliko 
Lietuvoje, šaltinių beveik nėra. Yra tik viena kita užuo
mina, bet gana reikšminga. 1417 m. gegužės 16 d. Tartu 
vyskupas prikaišiojo Vytautui, kad jo dvare esą prote
guojami husitai. Vienas Cekas riteris, net paCiam Vytau
tui girdint, išdrįsęs viešai kalbėti, kad Husas pasmerk
tas ir nužudytas neteisingai.

Nužudžius Husą ir Jeronimą Prahiškj, Lietuvos san
tykiai su husitais nepasibaigė. 1420—1422 m. prasidėjo 
politinis karinis bendradarbiavimas, nukreiptas prieš 
kryžiuoCių ordiną ir jo rėmėją imperatorių Sigizmundą. 
1421 m. sausio mėn. husitų atstovai lankėsi Lietuvoje- 
Varėnoje juos priėmė Jogaila ir Vytautas. Čekų pasiun
tiniai oficialiai pasiūlė Čekijos karūną Jogailai arba Vy
tautui.

Lietuvoje katalikų bažnyčios, aršaus husitų priešo, 
įtaka buvo daug mažesnė negu Lenkijoje, todėl Vytau
tas galėjo laisviau elgtis, svarstydamas šį pasiūlymą. Vy
tautas užstojo husitus ir savo vietininku j Čekiją pasiun
tė Žygimantą Kaributą, žygiui į Čekiją buvo samdomi 
savanoriai, prijaudą husitams. Atlyginimas jiems buvo 
mokamas iš Lietuvos valstybės iždo. | Žygimanto Kari
buto kariuomenę įstojo apie 5000 žmonių. Per Silezi
ją ir Moraviją jis nužygiavo j Čekiją ir husitų buvo pri

artimiausiu laiku nepradėtų 
versti lietuvius savo raštus 
rašyti Ir spausdinti tik rusų 
kalba. Rusai netveria pykčiu, 
kad lietuvių tauta turi savo 
raštą, savo seną kultūrą.Ru
sai komunistai stengiasi su
menkinti, suniekinti lietuvių 
kalbą, Istoriją, tautinius rū
bus, tautinius šoklus, papro
čius Ir viską, kas yra neats
kiriamai būdinga Ir brangu 
lietuvių tautai.
- Reikia daugiau kalbėti bei 
rašyti ne apie Rusijos Impe
rializmą, bet apie Maskvos, 
nes ji nustato gaires. Ta 
politika yra aiški Ir sena. 
Jai caro laikai lenkėsi pro- 
voslavų patrljarchal, jal.l 
Ir dabar lenkiasi.

rlentuoja, kas tai yra Mask
vos tmperlallzmaskomunls- 
to skraistėje. Nesenai JAV 
žinomi politikai per televi
ziją Ir spaudą parelškė”So- 
vlets and Russians".Iš tiesų 
sovietai Ir rusai yra visai 
kas kita. Pav. .lietuviai da
bartinėje Bolševlkljoje yra 
Sovietų Sąjungos dalis, bet 
jie nėra rusai. Iki neįsi
vaizduojamo neišmanymo, 
prieina net JAV ambasado
riai bei amerikiečiai žurna
listai Maksvoje, Washlngto- 
ną Informuodami, pasiskaitę 
Pravdą ar Izvestlją. Dabar
tiniai amerikiečiai televl - 
zljos, radijo, spaudos redak
toriai, komentatoriai, daž
niausiai, labai nedaug težino 
apie tikrąjį rusų komunizmą 
ar apie lietuvių tautą.
- Amerikiečių muzikinės 
radijo stotys jau valandomis 
groja rusiškas melodijas, 
Maskvos ar Leningrado stny- 
fonlnlų orkestrų Išpildytas . 
Kodėl lietuviai nepasįstengia 
tokias programas pristabdyti 
Ir jų vieton duoti lietuviškas? 
Ar latviškas? Estlškas?Čla 
ne rašytojų ar mokslininkų 
užduotis, bet lietuvių visuo
menininkų, . studentų..*
- Kalbant apie Solženltsyn^. 
man užkliuvo jo Gulago 
knygoje sakinys: Kodėl lie
tuviai taip nekenčia rusų ? 
Taip parašyti gali tik grynas 
rusas Imperialistas, visiš
kai ne žinantis lietuvių tautos 
Istorijos. Net kartais Iš o- 
kupuotos Lietuvos' atvykę 
lietuviai pasako,kad toks Ir 
toks rusas buvo geras žmo
gus Ir lietuviams palankus.
Bet ar talkintų mums atgau
ti nepriklausomybę? b.d.

tartas Husas

pažintas aukščiausia valdžia, Vytauto vietininku. Impe-'- 
ratoriaus Sigizmundo prašomas, popiežius Martynas V 
pareikalavo iš Vytauto, kad jis tuojau atšauktų Kaributą 
iš Čekijos. Už nepaklausymą grąsino iškeikimu ir kry
žiaus karu.

Sąjunga su Čekijos husitais turėjo didelę reikšmę, nėr 
Lietuva ir Lenkija tuomet rengėsi karui prieš kryžiuoCių 
ordiną ir 1422 m. tą karą pradėjo. Imperatorius dėl 
Čekijoje esančios Lietuvos kariuomenės ir ginkluotų hu
sitų negalėjo ordinui padėti. Kryžiuočiai buvo priversti 
prašyti taikos. Taika buvo padaryta tų padų metų rug
sėjo mėn. Melne. | taikos sutartį buvo įrašyta, kad Vy
tautas atšauks Kaributą iš Čekijos. Kaributui nepasisekė 
apjungti visus Čekus, pasidalijusius į taboritus ir taurinin
kus (kairiuosius ir dešiniuosius) ir jų judėjimą padaryti 
2rynai nacionaliniu. 1423 m. kovo mėn. jis išvyko Iš 

ekijos. Si sąjunga padarė husitus ne tik politiniais, bet 
ir idėjiniais Lietuvos sąjungininkais. Greičiausiai ne atsi
tiktinumu buvo tas, kad XVI a. pradžioje, vos tik pra
sidėjus Vokietijoje Liuterio reformacijai, Vilniuje, 
šv. Onos bažnyčioje atsirado pamokslininkų, kurie dės
tė husitų išpopuliarintas Džono Viklifo pažiūras. Iš to 
reikia padaryti išvadą, kad Čekijos husitai prisidėjo 
prie Lietuvos dirvos parengimo renesansui, humanizmui 
ir reformacijai, o tai turėjo nemažos reikšmės lietuvių 
kultūros istorijai. , . . _ _"Mokslas ir G yvenimas"
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Kas tie --Lazdynai- ?...
RAJONO LAZDINAI STATYTOJAI APDOVANOTI AUKŠČIAUSIA T. S. PREMIJA, kai kuriuos užsakymus ga- 

Lazdynai — šiuo metu pats popu-vyriausiajam inžinieriui K. Dikto-krorajonų centrai, kyla trečia vidų- my^^os įrengimams. Sie- 
liariausias ir gražiausias naujas gy-nui. Jie daug man padėjo, daug rinė mokykla, auga visuomeninis cen kiant užpirkti įrengimus 
venamasis rajonas ne tik Vilniuje įnešė naujo, o kai kurie,, pvz.,- S. Ka- tras. Bet darbas dar nebaigtas. Kamos automobilių gamyk- 
bet ir visoje Lietuvoje. Architektą tilius, ir dabar dar padeda, vykdant Dar turime daug ką pastatyti. Vi- ai, praėjusių metų pradžio- 
čia surado puikų kompozicinį sprer autorinę priežiūrą. suomeninius pastatus statome pagal je jr įkurta mūsų komisija,
dimą, harmoningai įjungė pastatu: Daug Lazdynams nusipelnė ir mū- individualius projektus. Jaunas ar- 
į gamtos aplinką, reljefą, suteikdam sų instituto vyriausiasis architektas chitektas A. Alekna suprojektavo po — Kaip jūs apibūdintu- 
rajonui savitą, jaukų charakteri, c v. Balčiūnas, vyriausiasis Vilniaus likliniką, kuri jau pastatyta, C. Ma.mėte pirmuosius savo veik- 
žmonėms — patogias, gražias gyve miesto architektas G. Valiuškis. Jiezūras - kino teatrą (taip pat jau pas]os metus?
nimo sąlygas. padėjo išspręsti pagrindinius, kardi- tatytas) ir dabar statomą vidurinę __ Galima būtu 1UOS nava-

, Lazdynų rajono autoriai - archite dinalinius uždavinius. mokyklą, kuri bus nauja savo pavil- ,. .... . _
ktai Vytautas Čekanauskas, Vytau Didžiausius kontaktus palaikyda-jonine sistema. Taip sakant, ekspe- dmtl sėkmingais, atsake 
'tas Brėdikis, Gediminas Valiuškis vom su V. Šileika -— vyriausiu sta-rimentas. Kijevo architektai projek-Cr. Ščiukinas. Per metus 
taip pat inžinieriai statybininkai Al tybininku ir A. Kleinotu — vyriau- tuoja Lazdynų centrui uždarą plau mes tarpininkavome 110 SU-
gimantas Kleinotas ir Vincentas Ši sju gamybininku .šaunūs vyrai! įgy-kymo baseiną, mes — buitinį kombi-tarčių tarp mūsų Šalies ir
leika gavo aukščiausią - Lenino var vendinant projektą, jie yra įdėję batą, sportinį aikštyną, 
do - premiją. nepaprastai daug širdies, darbo, gerų

Vyriausiasis projekto architektą norų. A|*1LITIII RtltliF
Vytautas Čekanauskas šitaip paša- projektuojant Lazdynus, kaip vy-fįlfį ANTĮ Ii DD|k 
koja apie tai, kaip pirmą kartą gimėriausiajam architektui, buvo visų■ UI r IV 16. 
Lazdynų rajono sumanymas: sunkiausias dalykas — namai. Šeri-

Apie ištiso naujo rajono statybąjinė gamyba, standartas, kokybė.. . 
Vilniuje imta galvoti jau seniai, apie Būtų idealu, jei galėčiau suprojek- 
19i>« m., kai tik pradėti statyti stam. tuoti visą rajoną, o jame kiekvieną (Perteikiame ii praeitų metu Vilnis- 
biaplokščiai namai Partizanų gatvė-namą atskirai. Bet mūsų laikais tai*.®5 Tiesos sovietijozų pasikalbė
ję. Pirmąjį rajoną buvo galvojama tolygu svajonei. Prisimenu iš TSRS ir JAV tarpusavio pre-

-statyti Burbiškėse, aerouosto pusėje, tautinio architektų leidinio tokį pa-|? ‘?l° lT e*°'*°’ntnl0 bendradar- , 
Jį turėjome projektuoti kartu su ar-1 veikslėlį “Kur Roma? Kur Pary-. iavimo rei u)"

* chitektais V. Brėdikiu, broliais A. žius?” O piešinyje — du vienodi sa- Niujorko “DŽeneral H1O- 
ir V. Nasvyčiais, J. Makariūnu. Ta- vo išvaizda rajonai.. . tors” dangoraižyje įsikūru-
čiau tos vietos atsisakyta dėl triukš- Na> žįnomaj mes stengėmės pada sjoje Kamos automobilių ga- 
mo, netinkamų sąlygų. Buvo aišku, ryti ką galėjome. Namus taikėme mvk]oq u?nirkimo komiqiio 
jog miestas turi eiti kiton pusėn, kur victOvės, kaitaliojome jų aukštį, j ® v
jis iki tol apsiribojo Nerimi. išdėstymą. Projektuodami namus, baigėsi eilinė įtempto dar

1962 m. apsistota ties Lazdynais, daug triūso įdėjo inžinierius V. Zu- ^O Savaite. Komisijos pirmi- 
Sų V. Brėdikiu padarėme I projektą. brus, architektai B. Krūminis, V. ninkas Georgijus Ščiukinas 
Tačiau mūsų rajonas buvo visai už Sargelis. ir jo pavaduotojas Michai-
miesto, statybai reikėjo paruošti tin- Rezultatai akivaizdūs. Jau pati Įas Fominas pokalbiui mane 
karną dirvą: nutiesti komunikacijas, Lazdynų panorama, įvažiuojant į 3utįkQ priimti po darbo, 
pastatyti per Nerį tiltą ir t. t. O čia rajoną, siluetas įdomiai nuteikia .
reikėjo jau statyti. Namų statybos Lazdynų gyventojai ir svečiai ypač — KAMAZ as — tai nau- 
kombinatas dirbo pilnu tempu ga. ta jaučia. Gamta kalneliai, pušne-jas pavadinimas amerikie- 
mino stambiaplokščius industrinius ha1, Kiekviename ž>gsnyje vis nau- gjy leksikone. Jis dabar kar- 
gaminius. Todėl statėsi Antakalnis, J°S’ netlkčto® perspektyvos, miesto,vartojamas kaip Sino- 
iSaugo Žirmūnai, ir tik 1966 m. auodo nimas pažymėti TSRS ir
loma prie Lazdynų. P.rmasts projek.^ I ™ ai0buo_ JAV konstruktyvų bendra-
as uvo pa oreguo as, prasi jo JOjantys javai> kuriuos įia radome. darbiavimų, — pradėjau po-
e a izacija. . .... x Tokia architekto dalia: ateini ir ži- kalbį.
Kai gavome su V. Brėdikiu šj už- sugadinsi. Sten-

davinl, pirmiausia mums reikėjo pri- & ką u Q
sijungti prie miesto, Rinkome tiltui0 . °. . ’ , , . .°r ... gamtos elementai mieste labai rei-vietą Svarstėme, kaip prieiti prie tų? .. 
keterų, kurios kilo tuoj už upės, kaip a 1 °1’ 
jų nesugadinti. Norėjome, kad gat-. ' , . : * ' . .... ,J T °., J • x- • ° • 1U pėstiesiems viena išėjo lyg ir nevės ne tik tarnautų privažiavimui,J 
bet ir pritaptų prie rajono reljefo.
Pirmasis sprendimas kuris ir liko pasyerbesnį _ iyriškumo. Nuo 1
grindų, buvo toks: keturi mikrorajo- g
nai su visuomenmiu-prekybmiu rajo- . kaJną kerta miškelį 
no centru vidury. Šitą žiedą kerta pesči’ųjų alč]-os aDskHtai suteikia per metus. KamOS automo- 
per visuomemnj-prekybini centrą ei. Lazdynams daug jaukumo. Jos pri- bilių gamyklų sudarys pen- 
nanti miesto reikšmės magistralė — mena Vilniaus senamiesčio gatve- kįos stambi0S įmonės. Nė 
turios pėsčiųjų alėjos. Jos turėjo ei- £įa ramu. Vaikai saugiai keliauja į1 
1................
įjungti parduotuves, mokyklas, kios
kus. Toks buvo pagrindinis rajono 
karkasas. Paskui jau darėme deta
laus išplanavimo projektą.

Ir tada jau, be abejo, prireikė di
desnės architektų talkos. Juk Laz
dynai — tai visas atskiras miestas, 
toks, sakysime, kaip prieškariniai 
Šiauliai, kuriame turi būti viskas, 
ko tik žmogui reikia. Rajonas pla
nuotas 42.000 gyventojų. Daugybė 
gyvenamųjų, įvairių įstaigų. Detali
zuojant projektą, dirbo visas būrys 

barchitektų. Žinoma, derindavome 
kartu viską - kiekvieną dangą, kiek
vieną takeli. . .

Esu dėkingas architektams A. 
Lcckienei, O. Gcrickienci, G. Balė
nienei, C. Katiliui, A. Bražinskui,

— Iš tiesų taip, — atsakė 
G. ščiukinas. — Mūsų šalis 

a Naberežnyje čelny vietovė-
Įš mūsų projektuotų keturių ale- je, netoli VolgOS, stato di-

; džiausią pasaulyje Karnos
‘’visai tokia, kaip buvome numatę. Ji automobilių gamyklą. Tai- - - -jj 150įmonė, kuri gamins 

tūkstančių sunkvežimių, 250 
tūkstančių dizelinių variklių

nanti miesto reikšmės magistralė — ,
Kosmonau.ų prospektas. Na, ir ke- . Kažkur toli zuja maStaos, o yiena pasaulyje tokio

ti iš kiekvieno mikrorajono į centrą, mokyklą. milžino dar nestatė. Jo sta-
Beje, Lazdynuose jau baigiami mi tyba paskelbta visaliaudine.

SPAUDOJE PASIŽVALGIUS

• Argentinos miestelyje yra Šlapelių net septynios 
šeimos, Jų Jaunimas jau nekalba lietuviškai, bet 
savo kilmę žino.
• Varlę užkabinama per abi lūpas ant kabliuko Ir 
metama ant vandens lelijų ar kitų netoli kranto au
gančių žolių.
• Nikelinis kanadlškas vlglerls Ir geltoni Ir balti 
džigai 3-4 colių yra antros eilės lydekoms jaukai.
• Apie Iliustracijas rašydamas Paulius Jurkus 
moko:" Svarbiausia, nuotrauka turi būti ryški, visi 
žmonės įžiūrimi, visų pavardės tiksliai parašytos 
Ir pridėtos prie nuotraukos”. Deja, knygos redak
torius, lyg pasijuokdamas Ir jo patarimo, leido Iš
spausdinti "Žurnalistikos” 285 psl. grupinę fotogra
fiją, po kuria nėra nė vieno ten nufotografuoto as
mens pavardės..t

• Elė prisegė gražią gėlę-gargažą, antra svočia 
Vanda Iškepė didelę, skanią bandą. Svotai, Peter Ir 
Kristi ėmė bačkas risti: viena bačka sppogo-buvo 
stipri broga...

• Piršlys buvo apsivilkęs Ugals Iki kelių,baltais 
drobiniais marškiniais, susijuosęs ožio odos diržu, 
apsiavęs auliniais čebatals-laklerkom Ir užsidėjęs 
didelį, šiaudinį "skrybllų".

• Aš nemanau, kad tie, kurte nešioja trijų dryžių 
kelnes, turėtų neapkęsti Bradū no, matydami jį su 
raudonom, o kad Ir moderniškai ant pačio klyno už- ' 
siūtu kaltu Ir priekalu...

• Po romantiškos kelnių apžvalgos,K. Bradūnas, į- 
bedęs pirštą į liaudies švietėją, rašytoją vysk. M. Va
lančių Ir komp. dailininką K.M. Čiurlionį,liepia mums 
Iš jų pasimokyti. Vitalius

amerikiečių firmų. Bendra 
jų suma — 341 milijonas do
lerių. Betarpiškai Karnos 
automobilių gamyklai suda
rėme 84 sutartis. Pagrindi
nius užsakymus už 265 mili
jonus dolerių vykdys ameri-1 
kiečių firmos pačiose Jung
tinėse Valstijose.

— O kokios JAV firmos) 
vykdo užsakymus Karnos 
automobilių gamyklai?

— Jų nemaža, — atsakė
M. Fominas. — Amerikiečių 
firmos kompleksinių įrengi
mų, ypač tokiems milžinams, 
kokia bus Karnos automobi
lių gamykla, negamina. To
dėl sutartys buvo sudarytos 
ir su stambiomis, ir su ma
žomis firmomis. Pionieriu
mi gamyklos statyboje yra
firma “Svindler dresler”, _____________________________
kuri pasirašė sutarčių su stambios sutartys?' pradės mūsy §alis ateityje? 
mumis ^.6 milijono dolerių _ Abi pusės vertina tei-ljuk amerikiečių firmos, vei
simai. Sutarčių mastų api- giamai, — atsakė G. Ščiuki-(kiamos dabartinių TSRS ir 
budina vien tai, kad jos su- nas> _ Mes gaUname nau 
daro 14 procentų stambios ■ * - -
Pulmano korporacijos par- gamyklai, JAV verslininkai užsakymai solidūs ir ilgalai- 
duodamos per metus pro-_  solidžius T-* --------* • • — - - •
dukcijos. “Svindler dresler” ~
Karnos automobilių gwyk- turi darbo. Paminėsiu tikkiečiai pas mus randa tai, ko 
lai daro gamybinį liejimo. vieną paVyzdį. “Holkforto”niems reikia įsivežti iš užsie- 
cecho projektų, gamina pa-firmos prezidentas Džonasįnio.
grindimus t e c hnologimus Makmenas kartų mums pa- godžiu, pagrindai TSRS 
įrengimus. Kitos firmos ga- sakė, kad jo firmos įmonėsįr jAy tarpusavio naudin- 
mina automatines formavi- Detroite mūsų užsakymų dė-gam prekybiniam ir ėkono- 
Z 111UJ,’T ka dabar dirba vi8u P^-miniam bendradarbiavimui
mų gamybai, cilindrų blokų gurnu.
apdirbimui. Firmos “La Šel —

“T „„ ujimai lopica- svarbiausia — Kasinei gt?re-
XTandki^r U čeboksa1^ traktor^ klimatas. Visa
stakles ir nanašiai myklų. Ir jai įrengimus už-tai ir daro mus optimistais.

’ * pirksime mes. O kas žino, Apolinaras Sinkevičius
— Kaip vertinamos tokios kokias dar naujas statybas

-jKiamos dabartinių tsks i 
H JAV santykių, pateikia vis 

jausią techniką šiuolaikinei'naujesnių pasiūlymų. Mūsų

— _ solidžius u ž s akymus^kiai. Tarybų Sąjunga tur- 
Amerikiečiai darbininkaitinga iškasenomis. Ameri-

iiems reikia įsivežti iš užsie-

yra, ir jie gana tvirti. O 
Planuojama žymiai išplės-svarbiausia — kasmet gerė-

Amerikos Ir Lietuvos spaudoj pradėjau rašyti dar 1919 metais, 
ii karo lauko. TURINTIEJI ARĖJO VITKAUSKO RAŠTU, 
iikarposa ar laidiniuosa, Amerikoj ar Lietuvoj nuo 1919 m.,, 
prašomi parduoti ar paskolinti nukopljavimui. .Siųsti Arėjas 
Vitkauskas, 309 Varick Street, Jersey, N.J. 07302 USA. ,

KOI

stotis. Apie 750 žmonių vienu metu telpa stoties salėse. IŠ Vilniaus autobusu
stoties kasdien išvyksta vidutiniškai po 30 - 40 t ūks. žmonių.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAV 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR (Š^ANADOS 
GYVENIMOrKIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI'CAGAR- 
SĖJE M Al Km SU TĖVU PASIKALBĖJIMAIr YRA GRAŽIU AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA XEI 
ŠINIŲ PATARIMU skyriq. Bitini prenumerata tik $7.00

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

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

susirenka kiekvienų trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viukai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
.luotui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.___________________

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

2J Siunčiu__________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

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

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS •

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Chlcago|a Ir Kanadofa metama — $30.00, pusei metu — $16.00, 
.trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
_  $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Bendras naujausio Vilniaus ra jono Lazdinai vaizdas. Vilniuje dabar keleivius aptarnauja modemiška dviejų aukštų autobusų

TEL. 525-8971.

1975.VIII.27

ony. 6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

5 psl.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje tnaa

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
IMA:

v.p.p.
V.p.p.

10 — 5
10 — 5
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — .7 v.vak.
0 — 12 v.p.p.

HAMILTONO LIETUVIŲ'KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

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

KVIEČIAMI NARIAI L 
ŠAUDYMĄ,

Lietuvių Žūkiautojų ir Me
džiotojų klubo " Giedraitis ” 
valdyba kviečia visus narius 
ir svečius į š.m. rugsėjo 7 
d. sekmadienį ruošiamą ge-

AUKŠTESNIOSIOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS JAUNIMAS

Toliau kalbėdamas, stalo 
kaimynas sako, kad jau pir
madienį, liepos 28 d., To
ronto laikraščiai pirmuose 
puslapiuose , rašydami apie
Trudeau kelionę į Helsinkį, prieš sovietų okupantų pa- 
plačlal paminėjo su tuo su- glemžiamas tautas. Vėliau, 
sijuslas problemas. Ypač 
pabrėždami sovietų norą 
oficialiai įsitvirtinti
užgrobtose žemėse. Ten pat 
buvo paminėtas buv. premje
ro Diefenbackerlo reikala
vimas Trudeau nepasiduoti 
sovietų užmačiom. Ypač

jų

Sekančią dieną The Sun

KELETAS RYŠKESNIŲ FAKTŲ IŠ 
ČIKAGOS AUKŠTESNIOSIOS LITUANISTIKOS MOKYKLOS 

25 METŲ PRAEITIES

Mokykla pradėjo veikti 1950 m. kovo 11 d. Brighton Parko Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parap. mokykloje su 5 mokytojais (dir. St. Rudys, mokytojai B. Babraus- 
kas, dr. P. Jonikas, kun. J. Kidykas, SJ ir dr. Vanda Sruogienė).

Nuo 1953 m. sausio mėn. ligi 1954 m. spalio mėn. — Marquette Parko švč. M. Ma
rijos Gimimo par. mokykloje, 1954-55 mokslo metais Šv. Kryžiaus p. mokykloje ir 
1955-1956 m. m. Šv. Jurgio par. mokykloje. Nuo 1957 m. rugsėjo 7 d. veikia Jaunimo 
centre.

Pačiais pirmaisiais mokslo metais buvo mokoma tikybos, lietuvių kalbos, lietuvių li
teratūros ir Lietuvos istorijos. Paskui buvo įsivesti ir kiti dalykai: dainavimas, tauti
niai šokiai, Lietuvos geografija, tautodailė, grožinis skaitymas, visuomeninis ugdymus.

Pradžioje mokykla pati viena, paskui drauge su Cicero mokykla susidar'nėjo pro
gramas, o dabar laikosi Švietimd tarybos nustatytos programos ir sistemos.

Mokyklos mokytojai parašė šiuos vadovėlius, kuriais, patvirtintais Švietimo tarybes, 
naudojasi ir kitos lituanistinės mokyklos: D. Velička parašė “Lietuvių literatūros I ii 
II d. (5 ir 6 kl.), J. Masilionis — III ir IV d. (7 ir 8 kl.).

Lietuvių k. pratimus parašė D. Velička (5 kl.), L Serapinas (6 kl.), J. Masilionis 
(7 ir 8 kl.). D. Veličkos ir I. Serapino pratimams pasibaigus ir jiems mokykloje nebe
dirbant, naujus toms abiem klasėms pratimus parašė Rimas Černius.

Dr. V. Sruogienė ir V. Liulevičius parašė Lietuvos istorijos vadovėlius.
Mokykla turėjo 4 direktorius. St. Rudys buvo nuo 1950 m. kovo. 11 d. ligi rugsėjo, 

B. Babrauskas nuo 1950 m. rugsėjo mėn. ligi 1955 m. rugsėjo, A. Rūgytė nuo 1955 m. 
rugsėjo mėn. ligi 1961 m. birželio mėn. ir J. Masilionis nuo 1961 m. birželio mėn.

Mokykloje iš viso dirbo 66 mokytojai. Šiuo metu dirba 13 mokytojų.
Mokykla yra išleidusi 23 absolventų laidas — 750 baigusiųjų.
Mirę yra 4 mokytojai ir 7 absolventai.
Kasmet mokykla suruošia po tradicinį vakarą, Iš viso suruoštas 21 vakaras. Pro

gramą juose atlieka patys mokiniai. Kasmet minima Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktis. Nuo 1960 m. kasmet išleidžiami metraščiai. Jų jau išėjo penkiolika, 
šiais m. m. išeis šešioliktas. Minėjimo dienai išleista plati mokyklos istorija “Lietuvy
bės švyturys”. Visi prašomi šį leidinį įsigyti ir susipažinti su plačia CALM istorija.

J. M

ŠAULIU MOTERŲ SĄSKRYDIS
- GEGUŽINE

St. Catharines, Ont., Han
ley sala buvo parinkta antrą- 
jam Kanados šaulių moterų 
sąskrydžiui - gegužinei. Pa
rengiamuosius darbus atliko 
Povilo Lukšio kuopos šau
lės, vadovaujant Anelei Ali
šauskienei.

Oras pasitaikė gražus, 
vieta labai gera. Didžiųjų 
ąžuolų pavėsyje galima buvo 
užmiršti miesto triukšmą ir 
pakvėpuoti grynu oru. Pa
prastai prieš gegužines ren-

6 psl.

St. East. tel. 544-7125

6%
MOKAME UZ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) |7*4%!
Terminuotus depozitus 1 metu 8'4 %.J
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10'4% 1

gužinę. Pradžia 13 vai.savoj 
, šaudykloj / už Kaledonljos / 
Bus priziniai šaudymai, žu- 
vavimas savam ” ežere " , 
loterija ir linksmoji dalis. 
Iki pasimatymo gegužinėje.

Klubo Valdyba

gėjai jaudinasi , kas daryti, 
jeigu lis. Šiuo kartu tuo ne
reikėjo rūpintis , nes toje 
saloje yra ne tik parkas, bet 
ir pastatas ,. kuriame galima 
linksmintis , nežiūrint koks 
oras lauke. Rengėjos baugi
uos i dėl aukštokos nuomos, 
bet kai prisirinko virš 1OO 
žmonių , ši problema išsi
sprendė.

Į sąskrydį atsilankė Šau
lių Sąjungos Centro Valdy
bos pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas ir kiti svečiai iš 
Detroito, Toronto, Hamilto
no, Montrealio ir kitų arti
mesnių vietovių. Gegužinėje 
buvo sporto varžybos,kurto- 

Besikalbant apie nūdienos 
įvykius, apie Helsinkyje įvy
kusią konferenciją, kurioje 
sovietai gavo visuotiną pri
pažinimą savo užgrobtam 
valstybėm , vienas pietauto
jas sako esąs labai nusivy
lęs. Juk tai bevelk kaip ir 
palaidojimas brangiosios 
Lietuvėlės, ar tiesiog užka
simas mūsų mielos gimti
nės. O juk dar taip nesenai 
būdavo miela klausyti mūsų 
visažinančių vadeivų perini
mo, nuolatinio jų tvirtinimo, 
kad mūsų suverineteto rei
kalai nėra pasikeitę. Kad tu
rime savus atstovus, kad tu
rime begales užtarėjų, o 
laikas dirba mūsų naudai.O 
tuo tarpu štai pamatėme, 
kaip laikas pasidarbavo mū
sų nenaudai. Parodydamas 
visu brutalumu kaip neteko
me savosios žemės Ir, svar
biausia , kad dėl to nebėra 
kam ir bes įskųsti.

Jis užsirūstinęs net prie
kaištauja , kad mes tuo rei
kalu mažai tepadarėme. Ne
žiūrint, kad buvome ragina
mi rašyti parlamentarams, 
aiškinti jiems mūsų užgrob
to krašto padėtį, apie ten 

se .dalyvavo įvairaus am
žiaus žmonės : pradėjo jau
niausieji , vėliau įsijungė ir 
vyresnieji . Žaidė tinklinį, 
bėgo maišuose, traukė virvę 
ir kt. Laimėtojams buvo 
skirtos dovanos. Loterijoje 
buvo vertingų dalykų ir jų 
buvo daug, tad buvo nemažai 
laimingųjų , gi varžytinės 
tortui laimėti , išjudino vi
sus . Prie geros muzikos 
linksmai pasišokę , saulei 
nusileidus, dalyviai pradėjo 
skirstytis į namus, kai ku
riem prieš akis buvo tolima 
kel lonė.

Šaulei Anelei Ališauskie
nei ir jos talkininkėms prl- 

sovietų engiamų lietuvių 
būklę. Jeigu vietoj didėjan
čių nesklandumų savo ben- 
druomeninlnkų tarpe būtume 
tiek pastangų padėję šiam 
reikalui , tikriausiai dabar 
įvykių eiga būtų pasisukusi 
mums palankesne prasme. 
Kad štai Ir Kanados prem
jeras , išvykdamas į konfe
renciją t ne tik nepriėmė į 
Ottawą nuvykusių mažumų 
atstovų, vadovaujant senato
riui P. Yuzlk , bet pasakė, 
kad nematąs reikalo nepri
pažinti įsisenėjusios Pabal
tijo kraštų padėties. Kitaip 
tariant sovietams išlaikius 
tiek metų okupacinę siste
mą, kaip dabar jos nepripa
žins!. Nors tuo pačiu Tru
deau naiviai aiškino,, kad ne 
nuo gerų norų priklauso Pa
baltijo kraštų išsilaisvini
mas. O pripažįstant juos 
sovietams, jis galėsiąs dau
giau padėti išskirtom šei
mom su didesne galimybe 
atslkvlečlant savo artimuo
sius į Kanadą.

Bet greta sėdįs kaimynas 
yra kitokios nuomonės. Jis 
net mėgina raminti besi
karščiuodamas bendrą, sa
kydamas , kas iš to kad ra
šėme. Vienas Toronto dar
buotojas , spaudos žmogus, 
parašęs gavo gražiausią at
sakymą iš Kanados užsienio 
reikalų mlnisterio , bet tas 
nei kiek nepadėjo. Bet, ne
žiūrint mūsų šviesiausių vil
čių palaidojimo, tas reikalas 
buvo plačiai išpopuliarintas 
visuomenėje , valdžioje ir 
taip vadinamoje medloje.

1O vai. laisvę ženklinančių 
žvakučių šviesoje, demons
tracijos dalyviai išklausė 
įvairių tautybių kunigų mal
das . Tą patį vakarą žinių 
metu televizijoje buvo paro
dyta laisvės demonstracija, 
dalis kalbėtojų ir spalvingos

klek tai liečia Estiją, Latvi- dalyvių vėliavos / Lietuvos, 
ją, Lietuvą Ir Ukrainą. O » Latvijos, Estijos,Ukrainos /. 
vakare TV stotys perduoda
mos tą žinią, parodė etninių gan išsamiai aprašė / pir- 

kurle tuo majį puslapį užimant vien 
lankėsi Ottawoje. demonstrantų nuotraukomis/ 

protesto demonstraciją. The 
Star , rašydamas apie Hel
sinkio konferenciją, įsidėjo 
didesnę demonstrantų nuo
trauką . O šalia esančioje 
žinutėje, paminėdamas pro
testo ženklan naktį budėju
sių 15 jaunuolių, laikraštis 
norodė, kad toji vigilija tę
sis iki. šeštadienio.

grupių atstovus
reikalu
Tuo pačiu senatorius Yuzlk 
trumpai nušvietė pabaltlečių 
ir kitų pavergtų tautų būklę, 
paaiškindamas kaip Trudeau 

J turėtų elgtis konferencijoje.
Pirmadienį ir antradienį 

klauso padėka už visą atlik
tą darbą. Dėka jų gegužinė 
gražiai pavyko ir , gal būt, 
davė šiek tiek pelno kultūri
niams šaulių reikalams. Ad

Rūta Gocentaitė baigė 
The University of Western Ontario 
gaudama mokslo laipsnį Bachelor 
of Education.^ Ji yra E. Gocenttf 
duktė iŠ London, Ont.

8!4%
7’/a%
81/4%

6%

MOKA:
už 1 m/ term. dep.
už taupymo s-tas
už pensijų planų 
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 10 milijonų dolerių
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. Nemo1'-mos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai .

(American Express).

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

Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

visų trijų dienraščių veda-bu v. premjeras Dlefenbacke- 
mieji , svarstydami Helsin- ris vėl aštriu žodžiu kaltin- 
kyje įvykstančios konferen- damas Kanados vyralusybę, 
cljos detales, paminėjo Pa- apgailestavo , kad taip leng- 
baltijo valstybių būklę ir ten vai laidojamas laisvės prin- 
esančią bent kokių galimy
bių beviltišką padėtį. Ypa
tingai aštrų vedamąjį iš
spausdino The Sun. laikraš
tis ir tą visą farsą pavadino 
Pabaltijo valstybių laidotu
vėmis. Tuo tarpu The Star / kiniečius 
ir The Globe & Mail veda
mųjų mintys nukrlpo į Ka
nados išdrįsimą uždrausti 
sovietų žvejybos laivams 
įplaukti į Atlanto pakraštyje 
esančius uostus . Ir kaip į
tai reaguos raudonasis vai - metų 
dovas susitikęs Trudeau 
Helsinkyje.

cipas.
Tuo tarpu vienas iš ryti

nių dienraščių The'Globe & 
Mall , tuo metu užimtas 
straipsnių serija apie spal
votus emigrantus Kanadoje 

indus, pakis ta
nus , negrus / , nepastebėjo 
nei prie miesto rotušės vyks
tančios 72 vai.protesto de
monstracijos , nei ten skel
biamos idėjos. Ar kaip besi
plečiantis komunizmas po 35 

galutinai suvirškino
Pabaltijo valstybes.

US3J LIETUVIU NAMAITrečiadienio vakare, prie 
rotušės pradėta 72 valandų 
protesto demonstarclją, su
traukė tūkstantinę mintą 
žmonių. / Toronte priskai- 
tant virš 1O. OOO lietuvių ir 
bendrai paėmus daugiau kitų 
tautybių /. TV vakarinių ži
nių metu priskaičiavo 600, 
sekančios dienos The Sun - 
keletą tūkstančių, o The 
Star - 800 -1OOO. Kalbėto
jų tarpe buvę parlamentarai 
ir miesto savivaldybės na
riai pasakė teisingų žodžių

Spaudai pakartotinai ra
šant apie vykstantį 72 vai. 
protesto budėjimą ir atkrei
pus skaitytojų dėmesį, ke
tvirtadienio vakare prie ro
tušės susirinko gaus inges- 
nls žmonių skaičius. Taip 
kad sekančios dienos The 
Star rašydamas apie tai, pri
skaičiuoja keliatūkstantlnę 
minią. Dalyvius išvardijant 
tautybėmis ten buvo lietu
viai , latviai , estai, lenkai, 
ukrainiečiai, čekai, vengrai. 
/ Lietuvių buvo iš Oakvtl- 
les, Iš Springhurst Beach /.

Tuo pačiu, miesto radijo 
statys, pakartotinai praneš
damos apie Helsinkyje nura
šomas Pabaltijo valstybes, 
paminėjo ir trečiąjį demons
tracijų vakarą , jau su ma
žesniu dalyvių skaičiumi. O

9’/2% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

Pereito sekmadienio LN 
popietėje dalyvavo aplė 180 
asmenų. Bendrai stalų ap
tarnavimas buvo geras. Tik 
vienas nusiskundimas, kad 
valgyt nepadavė pakankamai 
greitai. . Paaiškėjo, kad nu- 
slskundęs svečias ~~ ramiai 
prie stalo sėdėjo TaukiSj, 
kad aptarnaujanti mergaitė 
pasiūlytų valgyti. Mergaitė 
galvojo, kad svečias tik šne 
kasi Ir nemano valgyti.Taigi 
popiečių svečlalprašomlap- 
tarnaujančloms nedelsiant 
pasisakyti dėl valgymo. '-*

Liepos 6 d.mirė sena LN 
narys Antanas Baltį rūšis. Jo 
draugai jį ir jo rerąlamą LN 
idėją pagerbdami, vietoj gė
lių, surinko $427, -ir juos Į- 
telkė kaip auką LN. Apgal - 
lestaujame netekę nario Ir 
esame dėkingi jo draugams , 
kad velionį gražiai paminėjo. 
Paaukoti pinigai bus panau
doti lituanistikos bibliotekai 
praplėsti.

Sekmadieniais nuo 1-3 vai. 
p.p. veiks Informacinė tar
nyba, įrašomi nauji LN na-i 
rial, Išdavinėjamos nario 
kortelės Ir paskolos lakštų 
pažymėjimai.

Šiltomis vasaros dienomis 
pasitaiko ateinančių į sekma
dienio popietes labai trum - 
pomls kelnaitėmis Ir bendrai 
labai apsinuoginusių. Dalis 
svečių tokiu menku apšlren- 
glmu piktinasi. Aętmlnlstra - 
clja prašo neduoti progos ne 
pagrindo svečiams skųstis. 
Patalpos yra šaldomos,I tad 
niekam prakaltu’otl ne reikė s »

Svetainė Lokys, jei virtu - 
vės užimtos parengimams, į- 
vedė šiltus Ir šaltus sumuš - 
tintus, kurtuos lankytojai ga
li gauti kiekvienu metu, iftal 
tik svetainė veikla.

• Kanados Lietuvių Gydytojų 
Draugijos valdyba kviečia visus 
narius su šeimomis į metinę ge
gužinę, kuri įvyks rugsėjo 6, 
šeštadienį, 1 vT.p., dr. J. ir A. 
Sungailų vasarvietėje, Hawke- 
stone. Prašome pranešti daly
vausiančių skaičių dr. A. Spu'dui 
tel. 445-4935 arba dr. A.. Kaz
lauskienei tel. 345-5021 arba 
845-8218.

NEPRIKLAOSumA LIĖTUVA

L
j

6

6



MIŠKCRIOJIMRS

medicinos fakultetą.
• Kristina Pavllanytė stu
dijuoja veterinariją.

Jos brolis dr.A.V. Pavt“

universitete. Jo vyresnis
brolis jau kelt metai studl- 
juojamedlclnątame pačiame
universitete.
• Virginija Gudaltė priimta lanls atidarė savo kabinetą

leye suvaro į gilumas prie 
paskendusių uolų ir esančių 
vandenyje šaltinių. Ten rei
kalinga meškerioti. B.d.

žuvytę užkabinti ant kabliuko.

Jeigu meškerę įmetus lau
kiama kol žuvis pagriebs 
jauką, tai mlnova perduria
ma kabliuku prie pelėko per 
vidurį ir antrą kartą įsmei
giamas kalblūkas netoli gal
vos per žuvytę kiaurai. Taip 
kad kabliuko viršūnė palin
kusi būtų uodegos pusėn. Ry
jant, nuo galvos kabliukas 
nedurla žuvei į burną, bet 
meškeriotojui patraukus 
stalgiai šniūrą, kabliukas 
įsikerta burnon.

Kada ir ežere jaukas nepa
liekama gulėti ramiai vande
nyje, bet ja nuolat kilnojama 
nuo dugno, kad jaukas būtų 
žuvies pastebėtas , tiksliau 
kabliuką įkišti pro burną , 
išvesti lauk’ pro žandus ir* 
įsmeigti į žuvytės šoną. Su 
kartele kilnojant jauką nuo 
dugno, susidaro vaidyba lyg 
minova guli ant dugno su
žeista ir protarpiais bando 

aukštyn irlelsdamosl žemyn, pakU-tJ ir pabėgti, todėl pra- 
vaidina gyvos mlnovos kovą 
prieš vandens srovę. Tinka
mai paruoštas užtaisas tinka 
didelėms walleyes meškerio
ti srovėje, kitaip sakant upė
se.

Provincijose, kur leidžia
ma užkabinti du kabliukus 
ant vieno šniūro, prie meš
kerės prikabinama su dviem 
kabliukais pavadėlis. Visos 
žuvys pradeda ryti savo auką 
nuo galvos. Turint tą galvoje,

spalvos. Per žuvytės 
įveriamas kabliukas, 

pažiaunes Išklšamas 
Ir smaigalys kabliuko

nas kabliukas, gali būti auk
sinės 
burną 
pro 
lauk
įkabinamas į žuvytės nugarą. 
Kabliuko kotelis privalo būti

B. Vaičaitis
(Pradtia 21 numeryje) pavadėlis, kurio antjame ga- 

Kad jaukas būtų prie dug -' ye įrišta No 4 paprastas plo
no, reikia ant mono šniūro 
apie 15 colių nuo žuvytės už
dėti šatrą. Nuskendus iki 
dugno reikia pasiruošti kir
timui ir šniūras privalo bū
ti visą laiką įtemptas. Taip 
meškerlojant būk visuomet
užallarmuotame stovyje, kar- išlindęs pro burną, taip kad 
telės negalima nei į laivą ar įmetus srovėn žuvytės galva 
ant kranto pasidėti. Walleye būtų priekin ir turėtų valz- 
nučlulps žuvytę nuo kabliu- duoti prieš srovę plaukiančią 
ko, jeigu pradėjus nešti šnlū- mlnovą. 
rą tuojaus nepaklrsl kabllu- 

. ko į žuvytės burną. Trukte
lėjimas turėtų būti staigus.

Neturint gyvų žuvyčių, ga
lima naudoti negyvas, sūdy
tas šviežias arba didelius 
naktinius sliekus. Tam rei
kalui panaudojama skirtinga 
meškeriojimo technika.

Upėse ir srauniame vande
nyje sūdytom šviežiom žuvy
tėm galima neblogiau prlst- 
meškerlotl 
negu gyvas 
jant . Čia aprašysiu vieną 
paslaptį.

Imama monofilament šniū
ras lOlbs. stiprumo ir gale 
įrišamas barabanėlls su spl- 
ruokllu. Už splruokllo užka
binamas svoris tinkamo di
dumo, kad tik vos šniūrą nu
skandintų iki dugno. Prie to 
paties splruokllo / swivel / 
prikabinama 8 1bs. stiprumo reikalinga tinkamu būdu tą

Visas užtaisas iš laivo, nuo 
uolos ar nuo elektrinės pyli
mo metama tiesiai pasroviui 
Nuskendus Iki dugno, prade
dama iš lengvo, meškerės 
kartele kilnojant aukštyn 
virš galvos Ir leidžiant į 
priekį žemyn 60 lalpsn- 
nlu kampu, užburtą žaidimą. 
Žuvytė, pakildama nuo dugno

limitą walleyes, 
žuvytes naudo-

plaukianti žuvis atkreipia do
mesį. Kilnojant su meškerės 
viršūne jauką nuo dugno, sėk
mingesnis meškeriojimas, 
negu ramiai laukti įmetus 
jauką kol walleyes užkibs.

Čia aprašyta walleyes meš
keriojimo metodai nevlsuo- 
met sėkmingi kaip ateina 
karščiai Ir užšyla vanduo. 
Šiltas ir skaidrus vanduo, be
veik statmenai spiginant sau
lei iš mėlyno dangaus, wal-

montreal
• Aušros Vartų parapijos 25 
metų sukakties dalinis mi - 
nėjimas įvyks rugsėjo mė
nesio 7 d.
• Haroldas Šimkus priimtas 
i medicinos fakultetą McGill

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO ** x ? roo OCO1
Mėlt 1X6 tele 533"3 5w,l—

DIDELĖ NUOLA IDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

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

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

(Lietuviams duodame speci ai i nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Sušin skos 389 - 057 1 Ir J. Zavys 365-3252.

Dr. A. S. Popieraičio žmonos Mary MYLIMAM TEVELIU! 
mirus, nuoširdi užuojauta dukteriai su vyru ir jų šeimai, 
ir visiems artimiesiems —

Olga ir Leonas Gureckai su 
Šeima

UJOODLfinD-flUTOfnOBILELTD.
8550 BOUL. NEWMAN BLVD.. 
LASALLE

363-7424_________
IcHRYSLER 

j DUSTER - FURY
CORDOBA

PlumoM

[(IIRISIIK

IjmiansūoiJęc

PLYMOUTH
GRON FURY

DIDELIS PASIRINKIMAS CHRYSLER 
GAMYBOS AUTOMOBILIŲ, NAUJU, IR 
VARTOTU. YPATINGAI PRIEINAMO
MIS KAINOMIS IR PO PARDAVIMO >-

Ron — Arūnas Mockus GARANTUOTU APTARNAVIMU.

Kreiptis pas agentūros atstovo (Ron) 
Aruna Mockų.

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

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
prieinamos - fabriko. Skambinkite j dirbtuve 845-2912 . * --------------

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REGO.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekpmas sąžiningai ir prieinamam! s kainom, s. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų iipardavimas -tel. 366 6237 / 3896

JUOZAS G RAŽ Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

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

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems namams I

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie- j t''^\iWįS3

J_ monių pardavimas ir įren- 1
girnas. Atstovaujame —

22S7 Hydro - Quebec išnuomo- . j
vimui karšto vandens tie- Ą
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktori u*.

140 - 2e AVENUE
V V366-0330 LASALLE,

1975.VIII.27

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LAŠALE - 365-0770

» Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams • šimtaprocentinė rūšis
- pusė kainos.

> Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester’io - nuolaida iki 60 %.
> Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujausiais pietiniais.
> Megztukai, golfui ir puloverinioi - didžiausios posirinkimos specialiomis

kainomis. „
> Moteriški paltai • Borgana (ari..fur) įvairaus dydžio tik S 49.JU.
1 Vyriški megzti marškiniai (kanadiiki) - pusė kainos. Taipgi, daugybė 

kitų daiktų, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniu. siunčiame poore.ru ir oro požtv. Priimam, už.akymu. oufomobilie...

Joldyruvom., televizijoms, pinigu Certificate, ir kr. (Turime J2 metu patyrimą).
Prožom. užeiti ir į.ifiklnti^ n įf PARCEL SERVICE, 3891 Si. Lavrrence Blvd., 

O. ».Ce Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 909G.

HRS

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

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

« Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas. 
Padarau madingus pakeitimus.
Pristatau į namus pavyzdžius.
Padarau išmatavimus ir 
įkainavimus nemokamai.

Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUllžMINT - fURNITUKl 1-----« Į

įvairiuV- •*

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

pardavimas

e Užeikite ir įsitiĮdnsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE r 4c AVENUE LASALLE 363-3887
|~~T643 C8NTRAL8 386-1282 (DECORATION) Į

DMSERVICE
PATARNAUJA ... 11 1 G

CLEANER ANO VALET SERVICE LTD.

NETTOYEURS - CLEANERS 

7661 -A CENTRALE 495-90e Ave 
366-1143365-7146

ROBERT RICHER
TEL. 365 6111 
RES. 366 0066

ĮVERTINIMAI 
NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS

PIRKIMAS
PARDAVIMAS
PASKOLOS

Vi so keri opi kiti patarnavimai
Immeubles RICHER Realties Enrg. 768suifE 3O1ALE

COURTIER - BROKER LASALLE. QUE.
H8P 1 L7

LAURENT DAIGNEAULT

IjwsiiR

Chrysler • Monaco e Charger • Dodge e Dart 
5*>ort • Swinger • 8>ecial • Sedan a Trucks 
1635 Boul. Lasslle, La Salla, P.O.

Mechanizuotas ratų Ir kitų dailų reguliavimas. IGorks(Body) taisymas Ir 
dažymas naujom* garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite* - 
De LaVerendrye, pr e Lapierrelr vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psi.

7

7

poore.ru


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, 
a ii c t i n r\ tel. 533-3531Ail Seasons Travel, B-D-

Mokslas pradedamas rug
sėjo man. 20 d., 9 vai. ryto, 
senose patalpose- Cherrler 
mokykloje/ Cherrler Ir St. 
Hubert gatvių kampas7.

BALTIJOS STOVYKLA 
PRAĖJO LABAI SĖKMINGAI

Nuo liepos 26 Iki rugpjė - 
člo 1O d., dvi savaites sto- 
vyklavo mūsų skautų'-skau - 
člų Ir svečių 65 žmonių bū
rys. Bevelk visą laiką oras 
buvo pulkus. Dievulis nepa
gailėjo jaunimėliui saulės 
spindulių, Ir labai karštų 
dienų pasitaikė. Stovyklau - 
tojai visą laikąpuškenosį e- 
žero bangose, tik nosytės 
kyšojo Iš vandens. Ir apetl-
. „ Juozas Linkaitis su Roxen Maikowski sutuoktuviu proga prie Aušros Vartų trombonu,tas buvo labai geras-raglntl bainyiios^ Dešineįe jaunojo tėvai Juozas ir M. Liukaidiaiir kairėje jauno- 
lr prašyti nereikėjo. S uma-stos motina. . -
nlos šeimininkės M.Kaspe

MONTREALIO 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 si^organlzuotl 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.

REGISTUOTIS prašome, 
kaip galima greičiau, pas 
Mokyklos Vedėją Moniką 
JONYNTENę, tel.: 489-2106.

r lama.
Viską matė Ir užrašė 

Baltijos Žuvėdra
• Vanda Renkytė Ir Kristi 
Voš leal su valkais buvo Iš
vykę atostogų tris savaites 
Į Austrlją-Tyrolį. Lankėsi 
Alpių kalnuose, Šveicarijoj, 
Italijoj Ir Jugoslavijoj.Sako, 
Jugoslavija jau gerokai pri
lenkusi Kubą: Jugoslavijoj 
prie tualeto gauni du pople-. 
r ėl lūs, bet reikia duoti ’’tipą” 
šlllngą/Kuboj gauni tik vle - 
ną/...

Vandos motinos glmtadle - 
nlo proga Krlsčlaus šeima 
suruošė koncertą: visi šei
moje muzikalūs, groja plano 
smulku,klarlnetu, akordeoną/ 

Atostogaudami
Išmoko Ir tyrollškal dainuotu
• Helmutas Rerikys/jls yra

Nuotrauka H. Adomonio

ravičienės valgis buvo Įval - 
rus, gerai paruoštas.

Vlenąkarštą dieną šeimi
ninkė susigalvojo Iškepti - 
kūgelį. Jai bulves beskutant 
prisistatė jai į pagalbą bul-

Klekvleną vakarą buvo kū
renamas laužas su progra
ma: deklamacijos, dainos , 
šokiai Ir kltcklos prašmat
nybės . Po atviru dangum, 
pirmus du sekmadienius,pa-

Skautal pamaldų metu gra
žiai giedojo.

Mergaičių komendantė bu
vo Audra Žurkevlčlūtė-ber- 
nlukų- Romas Otto. Skaut. 
Elė Jurgutlenė globojo ma-

Pascal vyr. prekių užplrka- 
jas/ su šeima buvo Išvykęs 
prie Atlanto vandenyno 
dviem savaitėm. .Atostogo
mis labai patenkinti- nudegę 
Ir suliesėję...

vlų skusti Iš miško atėjusi 
meška. Na, stovyklautojams 
tai buvo džiaugsmo, baimės 
Ir juoko, buvo Ir darbo kol 
Išprašė neprašytą viešnią.

maldas atlaikė Tėv. J. Kubi
lius, pasakydamas prltalky - 
tą jaunimui pamokslą. Užda
rant stovyklą, kapelionas 
Tėv.S.Kulbls laikė mišias .

MONTREAL WEST
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" n au j am skaitytojui į 

tik už $5.00 metams * į
Prašome iškirpti ir prisiųsti Į

su virš nurodytu -------------- X——________________________
prenumeratos ' Pavardė ir vardas)

mokesčiu. ----------------------- —-------------------------------------------------- Į
(Tikslus adresas)

I LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ t

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Soles Manager 
(Lietuvis atstovas)

žuoslus plplrlukus paukšty
tes Ir vilkiukus, padedant 
skaut. Romui Verbylal.

Dėka gerų prižiūrėtojų, 
švara Ir tvarka buvo pavyz
dinga.

Tikiu, kad vaikučiai labai 
dėkingi savo tėveliams, ge
rai šeimininkei,puikiems va
dovams Ir visiems gerada -

• Jonas Ir Regina Išfeanal- 
člal persikėlė gyventi į To
ronto. Turima žinių, kad 
naujasis torontletls pradėję 
dirbti Lietuvių Namuose."

• Marytė Vyšniauskaitė Iš 
Punsko atvyko pas Keršius, 
Verdune.

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

BCAULIKU. GARNEAU, CRtTf
ConsetHers juridiques - Title Attorneys 

e^o&E.’d: ^E-atiLisu
NOTAIRE - NOTARY

pasinaudokite i

PASIKALBĖKITE SU
Manag.riu

LEO GUREKAS_________

CENTRE AUTO CLINIC 
261 St. John's Road 

POINTE ttĄlMSHOPPING CENTRE i

697-3333 
awnaksM©^. triumph

Nuolatiniai patarnauju La Salia miesto savivaldybei, LaSalle 

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

kreipiasi. Intarpe Ir lietuviams*

BB67 VSRDUN, VSRDUN 

7at-MjH

mai Montreal west 

' 11 WESTMINSTER SOUTH
________ ______________ (At the and of Sharbrooke Suaat Wast)

automobile

489-5391

------------------------------------------------------- ------------------------
PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 

PASITARNAVIMU I

RENDELL'S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIR, 

Tune Um. Brake, 
Motor a Transmission, etc.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Į Tel: 866-8235, namų488-8528

GERA PROGA
Puikiai {rengta ir net kilimu iiklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikalams. .

@ Royal Trust
Liūdna man, kai skaito mane 

neapmokėta - laikraiti,

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

Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žeme)

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— e —

5330 LAJJOMFTioN Buvo. 
Montreal.

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGELIENL 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.
/Tel. 932- 6662, namų 737 - 968 1.

TRUST GENERAL DU CANADA

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.R.C.S.fO

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

3270 Boul. Langelier, Montreal,’/'! Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

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

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

PHARMACIE

cianon
+ ROBERT GENDRON LPH.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
Foto E.M.L.S.

Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon.West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273'9181, 737-0844.

Montreal, Que.

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO
Greitas ir tikslus patarnavimas!

73B LAKEEHORE DRIVE 
DORVAL

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O. — Tel: 875• 6446, namų 678 -3660.

GAISRAS •

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

RAS AD AMON IS
C. I. B.

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYB*
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

8 psi.

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

NOTARAS

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

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

- ADVOKATAS

J.P. MILLERyBJL, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.jSuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

Žemiausios kainos! 
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas________ 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.0%
Term. ind. 1 m.----- ;____ J 8.0%

Term. ind. — 2 m. 8,5%
Term. ind. — 3 m. 0.0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines______________
N e kiln, turto 10,25%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 11.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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