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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
TAUTINIU ŠOKIU IR DAINŲ ŠVENTE HAMILTONE

Hamiltono burmistras V. nę lietuvių tautodailės paro-

KRASTUI GRĘSIA 
RIMTAS PAVOJUS

Argentinos kariuomenės 
visų ginklo rūšių štabo vir
šininkas gen. JoFge R.Vldela 
pareiškė, kad kraštui gręsla 
rimtas pavojus, todėl veikla 
turėti vieningą Ir stiprią ka
riuomenę. Prieš rinkimus , 
Ir dar Peronui grįžtantpre - 
zIdento pareigoms, kariuo
menė buvo atsisakiusi kištis 
į krašto vidaus valdymą. Po 
jo mirties jo žmonai perė
mus prezidento pareigas,nes 
buvo Išrinkta vlce-prezlden- 
tu, krašte pasireiškia vis 
daugiau nesklandumų.

Suskilusi pėronlstų partija 
nenuosaikiai susijungė su 
krašte veikiančiu arba deši
nės, arba kairės elementu. Ir 
be žudymų neapsiėjo, taip 
buvo pašalinti keli žymūs 
asmenys Ir kraštas vis la
biau atsidūrė chaose. Pre
zidentė Peron mėgino daryti 
nuolaidas pėronlstų vadovau j 
jamoms darbininkų unijoms , 
kurios reikalavo vis didesnių 
atlyginimų labiausiai pasau
linės Infliacijos paliestame 
krašte. Galiausiai sutikusi 
pakelti atlyginimą bet 130%. 
Potoklo veiksmo Argentinoje 
bankrutuoja mažesnieji 
verslai, nepajėgdami mokėti 
darbininkams tokį atlyginimą. 
Paskutiniuoju laiku Ir stam
bieji finansininkai kartu su 
bankai paliesti bankroto , 
nes bankrutavusieji negrąži
no skolų. Nors preėldentė ir 
kaitalioja mlnlsterius, bet 
atstatyti tvarkos nesiseka. 
Tad Šio aukšto rango kariš
kio gen. Vldela pranašystė 
gali Ir Išsįšildyti.

AR IŠSIKRISTALIZUOS 
VYRIAUSYBĖ ?

Portugalijos prezidentas 
Costa Gomes atleido Iš ml- 
nlsterlo pirmininko pareigų 
gen. Vasco Goncalves,, 1 bet 
jam perleido Krašto Apsau
gos karo jėgų štabo viršinin
ko pareigas, kurias jis pats 
buvo ėjęs.

Nauju Mlnlsterlu Pir
mininku paskyrė admirolą 
Jose Pinheiro de Acevedo, 
kuriam pavedė sudaryti vy
riausybę.

Prezidentas Costa Gomes 
labai Iš lėto priėjo prie ap-
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Maria Estela Martinez dc Peron,

stsprendlmo pakeisti prem
jerą. Jis sekė krašto žmonių 
nuotaikas Ir surado asmenį , 
kuris,kaip spėlioja užsienio 
korespondentai, atitiks dau
gumos gyventojų valiai.

Adm. Acevedo yra arti
mas bendramintis su buv. 
premjeru Goncalves, bet Iš 
charakterio esąs nuosaikes
nis tartis su partijomis, o y- 
patlngal su socialistų, kurie 
rinkimuose buvo gavę dau
giausia balsų.

Tad gal Portugalijai pasi
seks Išvengti dar aršesnių 
tarpusavio kovų.

PROVINCINIAI RINKIMAI 
ONTARIJOJE

Premjeras W. Davis pas
kelbė parlamento rinkimus 
rugsėjo 18 d. Spėjama, kad 
tą dieną rinkikai nuspręs 
progresyviųjų konservatorių 
partijos likimą, kurie šią 
provinciją yra išvaldę 32 
metus. Dabartinio meto In - 
fllaclnė padėtis daugiau negu 
kur kitur Kanadoje pakenkė 
Ontario provincijai. Gyven
tojai ypač nepatenkinti naf - 
tos Ir kitokio kuro pabran
gimu, nors kainos užšaldytos 
Iki š.m. spalio 1 d. Viešo
sios nuomonės duomenimis , 
W. Davis populiarumas yra 
kritęs Ir esą galimybių li
beralų partijos vadui Robert 
Ntxonui rinkimus laimėti.

Paskutiniuose provincijos 
rinkimuose konservatoriai 
turėjo parlamente 74 atsto
vus, llberalal-23 Ir soda - 
llstal, vad. S.Lewis- 20.

dą galima būtų įrengtlkuo 
puošniausiai. Visi parodos 
mecenatai bus paskelbti 
spaudoje. Čekius prašome 
siųsti pirm. L. Skrlpkutel, 
90 Duke st. apt. 1006, Ha - 
mUton, Ont.

Garbės Komitetą sudaro: 
msgr. J. Tadarauskas- Ha
miltono A V parapijos klebo
nas, J. Munro- Kanados 
DarboMlnlsteris, R. Welsh- 
Ontario prov. Kultūros Ml- 
nlsterls, T. H. Donaldson- 
Jiamlltono Dauglakul tūrinio 
centro plrm-kas, A. Jones- 
Hamlltono Wentworth ap. 
plrm-kas, V. Copps-Hamil
tono miesto burmistras.

Reikalingi nakvynės,sku
ta lai registruokitės pas K. 
Deksnį 36 Carrick st.Ha
milton, tel. 547-6704. Pa - 
piginta kaina rezervuota 112 
kambarių viešbutyje Holliday 
Inn.

Dar reikalingi talkininkai 
prie komiteto, vykdyti sku
bių darbų šeštadienio vakaro 
pobūvyje Ir Hamiltono Fo
rum arenoje. Galintieji pa
dėti kuo IškUmlnlglauslal Ir 
gražiausiai šią šventę su
ruošti, prašomi paskambinti 
komIteto nariui P. Kanopai, 
tel. 545-2703.

Kadangi į šventę suvažiuos 
daug lietuvių Iš tolimų Ka
nados vietovių- KLB Krašto 
V-ba paprašė Hamiltono ap . 
V-bą spalio 11 d. būti globė
ja KLB Krašto Tarybos se
sijos. Ap.V-ba sutiko šią 
sesiją AV parapijos salėje 
globoti.

PRIMENAME, kad TAUTI
NIU ŠOKTU Ir DAINŲ ŠVEN
TĖ bus Hamiltone SPALIO 
mėn. 11-12 d. d.- Kanados 
PADĖKOS SAVAITGALYJE .

• Iš gerai Informuotų šalti
nių patirta, kad prieš viršū
nių konferenciją įvykusią 
Helsinky liepos 2O-rugpjūčlo 
2 d., JAV kongresas buvo 
pasiruošęs priimti atatinka
mą nutarimą dėl Lietuvos , 
Latvijos Ir Estijos valstybi
nės nepriklausomybės "už
šaldymo". Tai padaryti 
kongresas norėjo labai pa - 
veiktas baltlečlų,ypač,lietu
vių, ginančių savo tėvynės 
Interesus, parodytu aktyvu
mu. Tačiau, tuo metu susi
laikyta tokį nutarimą priimti,

COPPS raštu pranešė, kad 
š.m. spalio 5 d. mletstoro
tušėje paskelbsiąs Lietuvių 
Savaitę Ir tuo pačiu prašy - 
sląs pagerbti Iš visos Kana
dos čia atvykusius lietuvių 
kilmės gyventojus. Skelbi
mas bus taip pat patalpintas 
Ir vietos dienraštyje.

Dauglakultūrlnlam Hamil
tono Centre bus daU A. Ir A. 
Tamošaičių paroda. Jos į- 
renglmul yra reikalingi me
cenatai. Šias miesto centre 
esančias patalpas aplanko 
tūkstančiai kanadiečių Ir 
naujųjų ateivių. Malonu bū
tų, kad šią reprezentacl -

BILL 22 Į TEISMĄ

Quebec*© Protestantų Mo
kyklų Taryba Imasi Iniciaty
vos pradėti legaliems velks- 

-mams prieš Bill 22. Prie jų 
prisideda Ir anglų katalikų 
mokyklos, nes reikalai eina 
dėl kabos, o ne dėl konfesl 
jos. Be abejonės, ši byiapa- 
sleks Aukščiausiąjį Teismą, 
nes liečia Iš esmės Konsti
tucijos nesilaikymą.

Nepadėjo paskutinėmis 
dienomis paskelbti potvar
kiai dėl anglų kalbos /v vien 
tiktai/ plakatų tekste, reika
lavimai krautuvių katalogų 
anglų kalba raštiško užsaky
mo Ir eilė kitų. Čia, atrodo , 
anglų šaltas kraujas užkalto, 
ir jie nutarė,kad dabar riba, 
galų gale yra peržengta. Iš 
savo pusės jie parodė daug 
geros valios ir sumanumo 
besimokydami prancūzų kal
bos. Radio programos dis - 
kretlškal šypsosi iš publikos 
skundų, kadprancūzųprogra - 
mose perdaug ar net ištisai 
grojamas amerikoniškas , 
anglų kalba "Rock" , kad ir 
dalis mėgiamiausių žurnalų 
yra anglų kalboje ir tik nai
vūs klausinėja, kodėl tokių 
nėra Išversta į prancūzų 
kalbą. ..

SOVIETAMS KVIEČIŲ 
NEGANA

Pranešama, kad Sovietai 
planuoja Iš viso plrktll5 mil. 
tonų kviečių Iš JAV, o gal Ir 
daugiau. Tačiau, galutinai , 
klek bus jiems parduota. Ag
rikultūros departamentas 
nuspręs,kai galutinai paalš - 
kės šių metų derlius.

kad nebūtų trečią kartą pa
žeistas valstybės sekreto
riaus Henry Kissinger’lo 
autoritetas, kuris kongrese 
jau buvęs pralaimėjęs Pana
mos kanalo bylos Ir Turkijos 
-Graikijos santykių klausi
muose. Vienas kongresįnin
kąs šlaprasme padėjęs daug 
pastangų. Pati "užšaldymo " 
Idėja kongrese esanti labai 
gyva. JAV principas esąs 
nepripažinti niekam jėga už
grobtų svetimų teritorijų, o 
tuo labiau neteisėtai sovietų 
aneksuotų net trijų nepri
klausomų Baltijos valstybių.

Š.A. Lietuvių Lengvosios 
Atletikos Pirmenybės

Š.m.spalio 11 d. New Yor- 
k*e numatomos varžybos Vy
rų / 1959 m. gimimo ir vy - 
resnlų/, Jaunių B /196O -61 
m.glm./, Jaunių C /1962-63 
m. glm. /, Jaunių D /1964 m . 
glm. Ir jaunesnių/, Moterų, 
Mergaičių B, Mergaičių C Ir 
Mergaičių D. Jaunių Ir mer
gaičių D klasėse bus ilk In
dividualinės pirmenybės Ir 
apygardoms taškai nebus 
skaičiuojami.

Tarpapygardlnėse varžy
bose dalyvauja Rytų, Viduri
nių Vakarų Ir Kanados Spor
to Apygardos.

Programa: Vyrams, jau
niams B- 1OO m, 200 m, 
400 m, 1500 m , į tolį, į 
aukštį, rutulys, diskas, Ietis 
Ir 4x100 m estafetė. 
Jauniams C- ta pati kaip vy
rų, tik nebus 200 m Ir Ie
ties.
Moterims, mergaitėms B - 
1OO m, 200 m, 800 m, į tolį, 
į aukštį,rutulys, diskas, Ietis 
Ir 4x100 m estafetė.
Mergaitėms C - ta pati kaip 
moterims,tik nebus Ieties. 
Jaunėms Ir mergaitėms D- 
1OO m, 800 m, į tolį,į aukš
tį Ir rutulys/6 1b./.

Dalyvių skaičius visose 
rungtyse neribojamas,tačiau 
apygardlnėms pirmenybėms 
taškai skaičiuojami tik 2 ge
riausias vietas užėmusioms 
dalyviams iš tos pačios apy
gardos, o estafetėse-tlk vie
nai komandai. Individualinės 
varžybos skaičiuojamos pa- 
gas užimtą vietą.

Smulkios informacijos iš
siuntinėjamos sporto klu
bams. Kreiptis į Rytų Sporto 
Apygardos vadovą, reikalui 
esant: Pranas. Gvildys, 93 
Wheeling Ave., State n įsi and 
N. Y. 10309, tel. 212-356-7871. 
Š.A.Pabaltlečlų Ir Lietuvių 
Plaukymo Pirmenybės 

1975 m. Š. Amerikos Pabal- 
tlečlų ir Lietuvių Plaukymo 
Pirmenybes vykdo Vld. Va
karų . Sporto Apygarda Ir 
Cleveland©LSK Žaibas, š.m. 
spalio 19 d., sekmadienį, 
Clevelande.

Pradžia 9:30 vai. Regis
tracija nuo 8:30 AM.

Varžybos vyks Case-Wes
tern Reserve Universiteto 
baseine, 10900 Euclid Ave.

Programa vykdoma šiose 
klasėse: vyrų ir moterų/15 
m. Ir vyresnių/ .jaunių Ir 
mergaičių B/ 13-14 m./, C 
/H-12 m./ ir D/žemfau 11 
m./.

Programa:Vyrams ir jau
niams B-1OO yd laisvu st. , 
1OO yd nugara, 1OO yd krū - 
tine, 1OO yd peteliške, 200 
yd kompleksiniai, 500 yd 
laisvu st./tik vyrams/.

Moterims IrmergaltėmsB 
-ta pati kaip vyrams, tik 
moterims 200 yd’ 1. st.

Jauniams Ir mergaitėms 
C Ir D - 50 yd 1. st., 50 yd 
nugara, 50 yd krūtine, 5Oyd 
peteliške, 1OO yd komplek
siniai /Dkl./ ir 200 yd 
kompl. /C kl./.

Taipogi bus vykdomos 
laisvo st. Ir kompleksinės 

estafetės.
Lietuvių pirmenybės bus 

Išvestos Iš pabaltlečlų var
žybų.

Dalyvių skaičius neribo
tas. Registracija Iki š.m. 
spalio 11 d. šiuo adresu: 
A. Blelskus, 13813 Othello 
Ave., Cleveland, Ohio 44110 , 
tel. 216-681-9143.

ŠALFAS3-gos Lengvosios 
Atletikos ir Plaukymo 

Komitetas

Š. Amerikos Pabaltlečlų Ir 
Lietuvių Šaudymo Plrmeny-

Lletuvlų Šaudymo 
Pirmenybės

įvyks š.m. rugsėjol3 d. Peel 
Ranges šaudykloje, netoli 
Brompton, Ont, Kanadoje. 
Vykdo Toronto Estų Šaudy - 
tojų Klubas. Pradžia 10:00 
vai. ryto punktualiai ’. Regis
tracija nuo 8;3O vai.
Programa: a/Lalsvas plsto- 
letas/Free Pistol/, b/ Stan - 
dartlnts pistoletas, c/22 kai 
Sportinis šautuvas, d/22 kai 
šautuvas tarptautinės klasės.

Vyks komandinės /tarp 
tautybių/ ir individualinės 
varžybos. Kiekvienoje rung
tyje komandą sudaro 4 ge
riausi kiekvienos tautybės 
šaudytojai.

Pabaltlečlų Lėkščių Šaudymo 
Pirmenybės

įvyks š.m. rugsėjo 20 d . 
Latvių šaudykloje "Berzal- 
ne" netoli Toronto. Vykdo 
Toronto Estų Medžiotojų Ir 
Meškeriotojų Klubas. Pra
džia 9:00 vai. ryto punktua
liai. Registracija’nuo 8:00 v.

Irfdlvlduallnės Irkomandl- 
nės varžybos. 16 yd-lOO še- 
vlų. Komandą sudaro 5 ge
riausi kiekvienos tautybės 
šaudytojai.

lietuvių pirmenybės bus 
Išvestos Iš pabaltlečlų var
žybų pasekrn lų, atskirų rung
tynių lietuviams visai ne
vykdant.

Dalyvavimas atviras vi
siems pabaltlečlų šaudyto
jams, todėl visi lietuviai, or
ganizuoti Ir pavieniai, ska - 
tlnaml skaltllrgal dalyvauti , 
kadlletuvlų spalvos būtų pri
deramai atstovaujamos.

Informacija Ir reglstracl- 
ja:Juozas Usvaltas, 75 Eve - 
lyn Ave. .Toronto, Ont.M6P- 
2Z2. Tel. 416-762-5019.

Reglsturotls Iki rugsėjo 6 
d.,/dėl lėkščių šaudymo Iki 
rugsėjo 15 d. /.

J. Usvaltas yra įgaliotas 
koordinuoti lietuvių šaudyto?* 
jų dalyvavimą.

PSF-jos Lietuvių Sekcija

AUKOKIME TAUTOS 
FONDUI

Auka praturtina aukotoje] 
dvasinėmis vertybėmis ir 
tautų materialiniais 
ištekliais- P.Baęiūnas

REMKIME LIETUVIŠKĄ

SPAUDĄ I
N L Bendrovės Valdyba yra nutarusi 

lalkraktj, siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po ulsisakymo motus, t. y. 

naujiems skaitytojams.
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PANORAMA
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la I iberation de la Liluanie! Loy aute au Canada! 
/• or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class M-ail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company ot 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur k i tur — $ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 f. 'Atski
ras numeris 25 4. Adm. ir I ai k. red. F. P. P auk št ai t i s.
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4,Que. 

Tel. (514) 366-6220

Bendradarbiu ir korespondentų spausdinamos mintys nebūtinai 
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Skilimas čia, juokas
Maskvoje

Teko gauti keletą užklau
simų iš kanadiečių lietuvių, 
kuriuose klausiama ir ragi
nama bent kiek plačiau pa
aiškinti susidariusią padėtį 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
skilime. Jame neesant vei
kėju, tik nešališku stebėto
ju , nėra jau taip lengva 
sprendimus ar net išvadas 
daryti. Tačiau, laisvai gal
voti galinčiose visuomenėse 
kiekvienas gali turėti savo 
nuomonę, kuri, tarkim, ne
būtinai turi būti teisinga ar 
tiksli . Bendrai orientacijai 
ir geresniam vaizdui susi
daryti, kelios, tegu ir skir
tingos nuomonės, tegali tik 
padėti.

Naivu būtų jaustis šiame 
reikale kokiu nors autorite
tu , bet jau iškart norėtųsi 
tart ar net šaukt , kad , es
mėje žvelgiant,.. JAV Lietu
sių. Bendruomenės sąranko- 
je jokio tikro ir pilno ski
limo nebuvo , nėra ir kažin 
ar bus. Jei atsiranda atski
rų individų, kurie nori vie
nokių ar kitokių reformų, 
tokie turėtų siekti norimų 
pakeitimų esamos sistemos 
/ įstatų, paragrafų ribose ii 
dvasioje / sąlygose ir veik
ti iš vidaus,bet ne išorėje. 
Lietuvių Bendruomenės 
struktūra jau turi savo nu
sistovėjusias formas , įsta
tus ir tradicijas. Demokra
tinis procesas ir visa eiga 
yra pilnai, atvira ir prieina
ma kiekvienam. Čia mažu
ma negali diktuoti daugumai, 
nors mažumos balsas turi 
būti respektuojamas ir pai
somas. Kitas kelias tevestų 
tik į daugumos diktatūrą,ku
ri , savo ruožtu, tebūtų ža
lingas ir pepageidau jamas 
faktorius . Bet, reikia žino
ti , kad demokratinio pro
ceso kelyje, šios dienos opo
zicija - mažuma , gali se
kantį kartą tapti dauguma. 
Tokie atvejai yra visai nor
malūs ir jokiu būdū neatsi
tiktiniai.

Lygiai tas pats galiotų ir 
lietuviškajame gyvenime,ku
riame, turėtume sutikti, gi-

lesnl demokratinių privalu
mų daigai, nėra labai pri
giję. Čia tai jau mūsų visų 
gana gUi, kai kada ir paini, 
problema. Kartais, pasime
tame ir tiek. Dažnai esame 
nekantrūs ir jei siekiame ir 
norime ką nors pakeisti, vi
sa turi įvykti tuoj pat, šian
dien. Kažkaip sunku supras
ti , kad , rasi, reikia laukti 
gal metus, gal ir ilgiau, kol 
bus nauji rinkimai , nauji 
veidai , naujos programos, 
nauji pasiūlymai, planai.

Tas vadinamas " skilimas" 
Bendruomenėje nėra tikras 
ir vargu ar tikslinga tuos 
mėginimus ar mažumos ne
pasitenkinimą vadinti skili
mu. Taip, tiesa, kad tai žą- 
lingas, griaunantis reiški
nys , bet kartu reikia tikėti, 
kad Bendruomenė yra pakan
kamai tvirta išlaikyti ir šį 
keistoką , nenumatytą ban
dymą. Negera ir tai , kad 
vist kaltinimai po truputį iš
slysta iš kultūringumo ir to
lerantiškumo ribų . Mūsų 
galvosenoje dar vis nesutel
pa mintis , kad tarpusavio 
santykiuose mes galime tu
rėti skirtingas nuomones ir 
likti bičiuliais , draugais. 
Kažkaip, galvojama, kad tai 
nesuderinama ir tereikia 
likti priešais, jei tik nepri
einama prie vieningos nuo
monės ar vieningo sprendi
mo. Čia tai jau tikrai klaiki 
padėtis , kuri vargiai ar ga
lima šiandien pakeisti.

Toki reikalai žymiai leng
viau suprantami ir spren- 
džami jaunesnės kartos 
atstovų ir žymiai sunkiau 
prisiimama ir suprantama 
vyresniųjų , kurių pagrindi
nis ir stipriausias argumen
tas yra"komunlstas", "rau
donas ", " ružavas ", " ben- 
dradarbiautojas " ir 1.1. Bū
tų iš to linksma ir galima 
smagiai nusijuokti, bet šyp
sena dingsta, kai iš viso to 
nuoširdžiai juokiamasi Mask* 
/oje ir, kaip geras tonai 
reikalauja, Vilniuje.

Al. Gimantas

BRAZILIJOS SPAUDA APIE MELDUT[ LAUPINAITį
Sao Paulo "Jornal de Jun- t redakcijoje , kaipo Tarptau- 

dian " š. m. balandžio 2 d. 
rašo : " Autorius parašytos 
knygos,koks buvo nacizmas, 
išleidžia antrą knygutę "To
kia yra antgalvė " .

Apie šio mėnesio pabaigą 
turi pasirodyti Tarptautinio 
Žurnalisto Meldučio Laupi- 
naičio autoriaus UM REINO 
GLANDESTINO NA AMA
ZONIA - Paslaptinga Kara
lystė Brazilijos Amazonėje 
/ Jau yra išleista NL /, ku
rios jau yra parduota 23. ooo. 
Tai didžiausiai šiuo metu 
Brazilijoje skaitoma knyga. 
Dabar pasirodo naujoji in
formacinė knygutė LIBER- 
DADE OU ESCRAVIDAO - 
Laisvė ar vergija ?, kur 
tuo pačiu jis yra ir Tarptau
tinio garsaus Fronto kovai 
prieš Komunizmą Įgalioti
nis Pietų Amerikai.

Meldutis Laupinaitis, bū
damas Amazonės gilumoje, 
tapo Ir jos atradėju, nes ten 
surado apelsinų medžius, 
kurių vaisiai sveria nuo 2 
ligi 3 kg. svorio t. y. žmo
gaus galvos didumo. Tai yra 
pasaulinė sensacija ir tuo 
tik dar kartą įrodoma, kokia 
yra turtinga Amazonė.

Savo knygoje " Um Reino 
Clandestine na Amazonia ", 
kuri yra parašyta tik.. . ro
mano forma, bet kaip žino
me , tai yra autentiškas do- 
kumentas , nes iškelia visus 
įvykusius faktus, kartu ne - 
paminėdamas daug tikrų pa
vardžių , matomai nenorė
damas dar esantiems gy
viems penktos kolonos agen
tams pakenkti... Bet iške
lia skaudžius Brazilijos vy
riausybei faktus, kad penk
tosios' Nacinės Vokietijos 
agentai vogė karo metu 
brangiuosius akmenis , gu
mos žaliavą , auksą, plati
ną ir tą pačią u r a n i j au s 
medžiagą, su kurios pagalba 
suko savo karo mašiną.

Meldutis Laupinaitis buvo 
prievarta paimtas į vokiečių 
karo kariuomenę ir joje bu
vo paskirtas vienos slaptos 
žvalgybos agentu kaipo lei
tenantas , kur to pasėkoje 
jam buvo galima prieiti prie 
kai kurių dokumentų ypatin
gai kas lietė slaptus doku
mentus , surištus su Pietų 
Amerika. To pasėkoje ir ši 
knyga išvydo dienos šviesą, 
nes ligi šiol įvykdyti Naci
nės pnektoslos kolonos 
agentų darbai buvo nežinomi 
ir didžiausia migla užkloti.

Laupinaitis tai visa iškėlė 
viešumon, dėl ko Brazilijos 
vyriausybė jį pasveikino.

Kitas jo parašytas litera
tūrinis veikalas greitu laiku 
turi pasirodyti ir portugalų 
kalboje , kur originalia kal
ba parašytas " Aš kaltinu ", 
išversta portugalų kalbon ir 
pavadinta " Eu Acuso ". 
• Sao Paulo dienraštis " De 
Mocrata " liepos 12 d.laido
je rašo : "Dr. Meldutis
Laupinaitis lankėsi mūsų

mą Įglloflnls. Ta proga mus 
didžiai apdovanodamas jo 
Išleistais leidiniais kovai 
prieš komunizmą. Ypatingai 
vertinga medžiaga ” Llber- 
da ou Ascravldao "/ Laisvė 
ar Vergija /taip Ir pati kny-tlnlc Fronto prieš Komunlz-

Meldutis Laupinaitis su atrasto apelsinu medžio vaisium
K. M. M. M. I

Grande APC* ) L^.— -------

atvyko, bet suomiai kalėji- 
man uždarė..,

Po 30 metų nuo karo pa
baigos , nei viena galybė ne
sugebėjo ar nenorėjo su
šaukti taikos konferencijos 
ir padaryti sutartį kaip rei
kalauja Atlanto Charta, tarp
tautiniais valstybiniais įsta*- 
tymats , nepaneigiant tautų 
apsisprendimo principų. Hel
sinkis tai yra tarptautinis 
regresas, grįžimas prie tau
tų vergijos pripažinimo. Ne
atsirado nei vieno valsty
bės vyro, kuris būtų išdrį
sęs tiesą į akis pasakyti,ku
ris gintų tautų apsisprendi
mo principus. . .

A. Solženicynas Vakarų 
pasaulį, o specialiai JAV 
įspėjo,kas yra Helsinkio su
tartis. Paslaptinga H. Kis- 
singerio vadovaujama ran
ka , A. Solženicyno ne tik 
neišklausė , bet neprileido 
prie JAV Prezidento pasi
matyti. O ką jau kalbėti apie 
pavergtų tautų atstovus, et
nines grupės iš pavergtų 
tautų , kurių vadovybes iš- 
anksto įspėjo kuo kvepia 
Helsinkio taikos sutartis.

. Nuo Jaltos laikų iki šian
dien Vašingtono užsienio po
litika nepasikeitė. Viską pa
laipsniui duoti ko Maskva 
nori , kaip prof. J. Eretas 
sako :dešrą valgo, atsipiau- 
dami po gabaliuką, neapžioja 
iš karto.. . Vakarų pasaulio 
daug gabių , toli numatančių 
žurnalistų , šoko iš širdies 
aiškinti Helsinkio konferen
cijos nenaudingumą Vaka
rams. Pasaulio spauda buvo 
pūna blaivių , tdregiškų 
straipsnių , parašytų žymių 
žurnalistų , politikų, profe - 
šorių, kurie visi šaukfe i Quo 
Vadis Vakarai. ..

Berods š/m. lietuvių gy
dytojų suvažiavime buvo iš
kelta, kad dabartiniai lietu
vių veiksniai, pažeidę lietu
vių vienybę , nėra tinkamai 
pasiruošę ginti lietuvių tau
tos interesus net tarpusavy
je, net tarptautinėje arenoje.

Tas pats pasakytina ir 
apie šių dienų Vakarų pasau
lio valstybių vadovaujamus 
politikus . Tačiau Vakarų 
pasaulio tautos dar turi 
daug blaiviai galvojančių 
žmonių, kurie tuo tarpu yra

£

M

HELSINKIS VAKARU PRA
LAIMĖJIMAS - artėjimas 
prie III- jo pasaulinio karo. ..
Helsinki- Helsinkiu :Keis- 

ta konferencija , kokios is
torijoje dar nebuvo. Galima 
sakyti, kad kiekviena Euro-

partnerlai ir karo laimėto
jai , padiktuodavo taikos są
lygas , sudarydavo .sutartį, 
kaip kad buvo sudaryta Ver
salio sutartis 1918 metais. 
Buvo respektuojamos tarp
tautinės sutartys, principai,

šypsodamiesi sugrįžo į savo 
šiltas vietas. Tą padarė de
mokratiniai kraštai - 33 
valstybės. Keisčiausia, kad 
Vakarų Vokietijos kancleris 
pasirašė net neprašydamas 
80 milijonų tautos suvleni-

stebėtojų rolėse. Jie mato, 
kokias klaidas daro valdan
tieji ir jas kelia aikštėn. 
JAV radijo ir TV senai įspė
jo apie H. Ktssingerlo kriti
mą ir jo daromas klaidas.

Deja,pasaulis susideda ne 
vien iš Izraelio , arabų ir

pos ir Amerikos valstybė- 
sau mirties sprendimą pasi
rašė. ..

Per istorijos bėgį, karui 
pasibaigus, buvo šaukiamos 
talkos konferencijos , kur 
prie vieno stalo sėsdavo abu'

tautų ir žmogaus apsispren
dimo teisės.

Dabar viskas aukštyn ko
jom apvirto. Galingas mil
žinas viską pasiėmė ką jis 
norėjo, kiti visi paplojo, pa
sirašė , dar tostą pakėlė ir

jlmo - vienos su demokra - 
tiškos valstybės - IV-to rei
cho atkūrimo. Lenkija, Če
koslovakija , Vengrija nei 
žodžio , tat ką jau kalbėti 
apie Estiją, Latvija, Lietu
vą ? Jų atstovai iš laisvės

SSSR. Už vienos valstybės 
Interesus parduoti viską yra 
katastrofa, Išdavimas Vaka
rų pasaulio principų,kuriais 
remiasi šių laikų kultūra.

Vakarų pasaulis kovojo 
prieš Hitlerio diktatūrą,

2 psi.

ga " Um Reino Glandestlno 
Na Amazonia ".

Dr. Meldutis Laupinaitis 
važinėja šiuo metu po visą 
Braziliją, skelbdamas visur 
ir visada visai žmonijai, 
koks yra balsusis tikrasis 
komunizmas be kaukės. Vi
sur skelbia, sakydamas, kad 
visų laisvųjų tautų šventa 
pareiga prieš šį balsųjį 
žmonijos siaubą visomis iš
galimomis priemonėmis ko
voti. Tai nuodai , kurie pa
skleisti po laisvąjį pasaulį, 
nuodija žmoniją ir mūsų pa
reiga tuos nuodus nugalėti.

Labai dėkingi už jo atsi
lankymą pas mus’.'

Tapgi panašiai rašo ir 
talpina nuotraukas daugelis 
kitų braziliškų laikraščių 
apie mūsų tautietį žurnalis- 

)tą Meldutį Laupinaltį. NL.

Šitas atsišaukimas — Komunizmas 
be Kaukes buvo išleistas Vili pa
sauliniam kongresui prieš komu • 
nizma paminėti.ifls “Diorio do
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ESTĄ FOTOGRAFIA t 
DOCUMENT© AUTtNTICO 
QUE MO5TRA, o qua aobrou 
do Padre CatAIlco Romano,

RIO DE JANEIRO — B « 
cidadAos do 
MUNDO LIVRE,

ACORDAI
REUNI-VOS SOB A SAGRADA 
BANDEIRA DA LIBERDADE 
t PASSAI A ORANOE OFEN
SIVA CONTRA O TERRORIS- 
MO SUBVERSIVO COMUNIS

ap6« a lortura quo-lie Tol 
inflisida palos COMUNISTAS, 
de manelra bėrbara.

Tartura estą qua conaistlu am 
Iho tartaram ai oralhas, norit, 
furoram os olhos a demals 
sutras partes do corps.

OR. MELDUTIS LAUPINAITIS 
no livro original “U IILIMIF 
ou '1U ICUSO" mondona:

“Eu ocuso a rotradio 
domonstrada anta a prollfo- 
ra<Ao do fiapalo vormolho.

TODO AQUH.E QUE NAO 
LUTA CONTRA ESTĄ AMEA- 
CA A HUMANIDADE, INDI- 
RETAMENTE APOlA O COMU
NISMO, E SE REVELA INIMIGO 
DOS HOMENS AMANTES DA 
CULTURA E DA UBERDADE"

SEJAM POIS CIDADOES QUE 
HONRAM A BANDEIRA DE 
VOSSO FAlS MOSTRANDO 
ASSIM NOS5O IMENSO 
AMOR PELO BRASIL

Libordade

Llberdad

ACIMA VEMOS MAIS UMA 
VlTIMA, O OUTRO PADRE, 
GABRB.A JONAS, qua fol 
barbaramante torturado a 
dapola morfo polos NKVD- 
Policia Secrato Russos-Comu* 
nlstae, no flora st a do Būdavo 
UTUANIA.

cavittiM a i«nt«Eii(io 
SaVltllCA NO BRASIL 

E NA 
AMERICA LATINA 

ABAIXO 0 COMUNISMO
Front Lntcrnaaional Contra o Cooouniamo, 

DeJcgado para a America do Sul
m. MHOuni lumauns. caixa postal zoaa - sao paulo — o.iooo - brasil' 'irtum 
AJUOBM A CRUXADA - FRONT INTBRNACIONAL CONTRA O .COMUN I BMP . 1 ■■■

—... ................... — --------- .........................■ . -•........ g

liberdade

JUNHO TRAGICO AOS PAISES BALTICOS
14 de Junho de 1.941 *** 14 de Junho de 1.975

ATENętO GRANDE PERIGOI
Cuidado! Vocė precise ester preparado. Agora mesmo urn perigo muito sėrio, estą 
ameaęando vocė, sua familia. sua casa, sau trabalho. Vocė tem OBRIGAC&O de lutar 
contra ėsse Veneno. E VOCĖ SERA SEMPRE LIVRE PARA GRITAR:

VIVA O BRASIL
"TODO AQUELE QUE NAO LUTA CONTRA ESTĄ AMEAQA A HUMANIDADE, INDIRETAMENTE, 
APOIA O COMUNISMO, E SE REVELA INIMIGO DOS HOMENS AMANTES DA CULTURA E 
DA LIBERDADE". No livro oriflinal "AS KALTINU" ou "EU ACUSO" Dr. M. Laupinaitis.
"Sejam pois Cidadaos que Honram a Bandeira de Vosso Pats mostrando assim 
noaso imenso amor pelo BRASIL. Reuni-vos sobre a sagrada Bandeira da 
Liberdade e passai a grande ofensiva contra o Terrorism© subversive COMUNISTA.

—--------- LIBERDADE

STOP GENO C I I) I O

įlotu trupes de l.Huanoa proso*. n« mnlorla cam- 
poneses e op«-r4rlos nttsasmnados pelo* coraunistaa 
russoH no eniripo de trabalho* forvadoa om PHA- 
VIENISKIS, no dla t7 de Jimho du 1tMl, na LlTUANIA.

PARA

AOS

Otulis Minsi

Omais lertorl

Onantot lormenloil

Ulė Ouando ?

Umrio dos pan e«i- 
Ur qua m Brasil, ao- 
vamente st desenca- 
deiem as Malėlicas e 
CrlminosasF orcas de 
Odio. da Inrięao a 

do Crime I

BRASILEIROSI
Combatam a interven
ed Sovielica no Bra
sil e na tatrlca to
lina: AB A I X 0 0 
COMUNISMO .

F. ICC.
Oeleoado para a 
Imftrica do Sul

AS N A ę O E S 1 --------- ------ ---------

PAISES B A L TI C O S

Cantona* • C*m*o*« de prisionelrn* pallticot e nAo poli
tico* da prlHAo de Talat*I trucidados da manvira male 
tMirbara.com Agua fcr*ei»do. pelo* comuuUlaa ruaaoa 
IUVO) na* florewin* de Mll ll, o quo nAo podc Ideptlhcar.

DR. MELDUTIS LAUPINAITIS — Caixa Postal, 2.082 — Sdo Paulo — 0.1000 
AJUDEM A CRUZADA — FRONT INTERNACIONAL CONTRA O COMUNISMO

žmonių, tautų žudymusrkarą 
laimėjo ir pavergtas tautas 
išlaisvino. SSSR eina Hitle
rio pėdomis , naikina tautas 
tebelaiko milijonus nekaltų
žmonių ypač iš užgrobtų tau- sikaltlmas . Tai pastumėji- 
tų " Gulag Archlpelag " dar
bo stovyklose,

AtsiŠaukimas išleistas Sao Paulo 
mieste birželio sukakčiai paminė
ti ir, nors esant nemažoms kliu - 
tims, buvo paskleistas po P. Ame- 
ka. Taip rašo M. Laupinaitis. N L.

mas į trečiu pasaulinį karą.
Kremlius siekia viso pa-

Laikymas . keliasdešimt 
milijonų kitaip galvojančių 
žmonių vergijoje , jų žudy
mas , kankinimas , tai nėra 
SSSR vidaus reikalas. Tai 
yra tarptautinis kriminalas. 
Kas negina nekaltų žmonių 
reikalų,tai yra bendrininkas

šaulio užkariavimo, kaip ir 
Hitleris siekė užkariauti Eu
ropą. Jei tada Vakarai Če
koslovakijai būtų patarę gin
tis, žadėdami stiprią pagal
bą. Hitleris karo nebūtų 
pradėjęs, nes Čekoslovakija 
buvo gerai ginkluota.

Ir nusikaltėlis. Istorija ga
linguosius tylinčius apkal
tins, nuteis.

Patvirtinimas Helsinkyje 
rusams - komunistams de 
facto užgrobtų kraštų-tautų 
irgi yra Vakarų pasaulio nii-

Dabar Helsinkyje, lengva^ 
be pasipriešinimo,SSSR lai
mėjo pusę Europos, tai ko
dėl nežygluotl Iki Reino, Pa
ryžiaus , Londono, Plrlnėjų 
Irkt. ??
Toronto J. Kelmas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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tMirbara.com


PABALTIJO FEDERACIJOS 
KLAUSIMU

(Autorius yra teisės mokslu 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 £ Maskva; spaudos ben
dradarbis ir visuomenės veikėjas. Dabar gyvena JAV- se.).

Pradžia 34 nr. laidoje.

Kai užimtose Vokietijos 
srityse pagal ” išvletlntųjų 
asmenų " - Displaced per
sons Act - atsirado Ameri
kos pašalplnė organizacija, 
ji priiminėjo pagalbinį per
sonalą Iš pačių Išvletlntųjų.

Kadangi daugumas latvių 
Iš gimnazijos laikų mokėjo 
anglų kalbą, latviai velk vi
sur pirmavo, suprantama 
savais Interesais tesidomė
dami. Jokio šešėlio nesima
tė apie turėtas laisvėje lat
vių - lietuvių draugijas, jei 
atsitiktinai vienas kitas lie
tuvį sutikęs maloniau pra
kalbindavo, bet į jokius bend
ros kultūrinės veiklos klau
simus nesileisdavo. Čia ne
kalbu apie estus tremtinius 
Vokietijoje , nes neturėjau 
progos jų ten susitikti, kaip 
minėjau , dayguma jų įsikū
rė Švedijoje.

Tuo metu Londone mes 
tebeturėjom atstovu B. K. 
Balutį Ir Vašingtone P. Ža- 
detkį, bet judviejų diploma
tinis status buvo skirtin
gas : Balutis tik naudojosi 
personaline diplomatine kor
ta, kai St. Lozoraitis Romo
je Ir to neturėjo, o Žadel- 
klo visa veikla labai skyrė
si nuo latvių atstovo prof. 
Bllmanlo veiklos. Asmeniš
kai P. Žade Ik is Ir prof. BH- 
manls velkė koleglallškal; 
B Um an Is kaip Istorikas tu
rėjo svorį sėkmingiau pasl- 
relkšdamas , deja , neilgai 
pagyveno , konkretaus plano 
apie bendrą Pabaltijo vals
tybių veiklą nepalikęs. Bll
manlo vietą užėmęs Frel- 
manls gal buvo judresnis, 
bet Ir tas anksti pasimirė, 
kaip mirė po jo Ir mūsų Ža
de Ikls.

Paryžiuje mūsų vienas ga
biausių atstovų Petras Kli
mas buvo vokiečių suimtas 
Ir per klaikias kalėjimų ka
meras atvarytas į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą, kur 
leisgyvį įtakingesni lietu
viai jį dar gyvą Išlaisvino.

Seniausias galima sakyti 
mūsų diplomatijoje B. K. Ba
lutis, laiku sugebėjęs išgel
bėti mūsų pasiuntinybės rū
mus , gyveno Londone. Jis 
niekaip negalėjo nei supras
ti , nei juoba priimti kokią 
tai St. Lozoraičio vadovybę, 
tuo labiau , kad Lozoraitis 
pats buvo netekęs jokios 
reikšmės prie Krlvlnalo Ita
lijoje. Tokiu būdu, kaip ma
tome , netekome tikros di
plomatinės vadovybės , ku
rios funkcijų dalį apsiėmė 
vykdyti Lietuvoje Iš visų po
litinių partijų sudarytas 
vienas Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

1944 metais pasitraukęs į 
Vokietiją Ir įsikūręs pran
cūzų užimtoje srityje, suėjo 
į sąlytį su dar buvusiu vienu 
kitu atstovu, tačiau darniam 
politiniam darbui tuojau įsl- 

^vėlė nevykusi St. Lozoraičio 
taktika , pasišovusi laikyti 
save aukščiau už VLTK-ą. 
Per P. Žadelkį Vašingtone 
įsiterpęs į periodiniai šel
piamų sąrašą, jis1 dar atkak
liau spyravost su VLIK-u, 
kol neįgrlso Ir Paryžiuje Ir 
pačiame State Dep-te.

Turėdami tokius pat tiks
lus kaip mūsų Vilkas, lat
viai sudarė savo politinės 
veiklos organą, tuo pat keliu 
nuėjo Ir estai.

Visų trijų kraštų tie poli
tiniai veiksniai kaip Išmany
dami velkė Ir tebeveikia

1975.IX.3 

taip vadinamoj didžiosios 
politikos dirvoje , tik tepa- 
llečlant tų kraštų visuome
nės mases, kuomet pakarto
tinai Iškyla lėšų telkimo 
klausimas.

Neturėdami net tokio są
lyčio kaip buvusios vienybės 
draugijos , nes kultūrinėje 
dirvoje tegalime tik nuotru
pomis pasididžiuoti, pvz:kad 
A. Barono jau nebe pirma 
knyga išversta į latvių kal
bą ir išleista, o klek mes, 
lietuviai išvertėm ir išlei
dom latvių rašytojų kbygų ? 
Apie estų spaudą tik reto
mis progomis išgirstam iš 
Švedijos.

Ak tiesa, turime Lietuvių 
Bendruomenę , tačiau jos 
tikslas pirmoje eilėje yra 
lietuvybę išlaikyti , sveti
muose kraštuose pasisklai- 
džlus. Senoji emigracija čia, 
Amerikoje, jau gerokai pra
retėjusi. Pirmieji lietuviški 
veikėjai, idėjiniai tarpusavy 
paslsklaldę, kai kuriuos sve
timoji kultūra , kaip sako
ma - už dubenėlį sriubos - 
savęsp patraukusi > Vienu 
mostu užplūdusį naujoji 
imigraciją rado vieną apsi
jungusią politinę organiza
ciją ALTą ir keltas savi
šalpos bei draudlmosl orga
nizacijas , svarbiausia, kad 
rado eilę spaudos pavadini
mų, savaitraščių ir du dien
raščius Člgakoje. Lietuviš
kų parapijų gana žymus 
skaičius / virš šimto / labai 
sumažėjęs , net tokioje Či
kagoje Iš desėtko beliko 5-6, 
žodžiu , ir čia naikinimo 
” grybelis " jau buvo įsl- 
ėdęs.

Lietuvių Bendruomenės 
įstatų kūrėjai , dar tebebū
dami Europoje, teisingai su
prato reikalą tokią bendruo
menę svetimuose kraštuose 
kurti .Ar senoji Imigracija 
Amerikoje prie.bendruome
nės kūrimo mielai pritapo, 
turime pasakyti , kad ne.

Čikagoje , kur buvo suda
rytas ir stipriai prigijęs , 
savo centrinę valdybą turėjo 
Altas, panašiai sudarytas iš 
politinių grupių kaip Ir Vil
kas Lietuvoje, pradžioje ne
norėjo leistis į kalbas apie 
kokią tai naują Lietuvių Ben
druomenę. Lengviau už kl- 
tus Altos valdybos narius 
buvo įtikinti Altos pirmi
ninkas Leonardas Šimutis Ir 
advokatas Antanas Oils. Jie
du buvo Alto valdyboje įta
kingesni už Sandarlečlus, 
kurie gal ne tiek spyrlavosl 
už soc. demokratų vadeivą, 
dr. Pijų Grigaitį, prieš ku
rį kartais nusilenkdavo dar
nai palaikyti Ir L.Šimutis.

Niekas neturi Ir neturės 
tikslo Altos veiklą sumen-j 
kinti ar jos neįvertinti, pa
sakytina tačiau , kad mud
viem su a. a. dr. Bronium 
Dirmeikių Ugokal teko pa
vargti , kol pagaliau to pa
ties " Naujienų " redakto
riaus kabinete pavyko bent 
tiek Išsiaiškinti su Altos 
vadovybe , kad principiniai 
nekliudys tokią bendruome
nę organizuoti.

Jei ateity Istorikas norės 
susekti , kodėl Altas hegrelt 
tedavė savo principinį suti
kimą bendruomenei ojrganl- 
zuotl , nebus sunkumų, nes 
Altas bendruomenei teleido 
pasiimti kultūrinę veiklą, at-
slrubežluojant nuo politinės. 
Anuo laiku Vilkas buvo su
stojęs Ir pradėjęs įsikurti 

aple New Yorką , jo pavedi
mu Ir buvo daromi pirmi 
žingsniai bendruomenę pra
dėti organizuoti Ir Čikagoje. 
'Pradžioje manyta, kad ben
druomenė yra tik ne kas ki
ta kaip Vilko e x pozitūra,kas 
labiausiai Altai buvo ne prie 
širdies . Skaitytojams ne 
paslaptis , kad ir šiuo metu 
trintis tarp Altos ir Ben
druomenės vis dėl tos pa
čios politinės veiklos tebėra.

Taip pat ne viena plunks
na buvo sulaužyta, bederi
nant Vilko /eiklą su Altos t 
vieni pagrįstai tvirtina, kad 
politinės veiklos pirmenybė 
deramai priklauso dar Lie
tuvoje sudarytam Vyriau - 
šiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui, kurio veikla pra
sidėjo nuo Europos kraštų 
Ir išsiplėtė visame demo
kratiniame pasaulyje;gl ant
ri sako , kad jie atstovauja 
senąją lietuvių imigraciją 
Amerikoje, neva kurios var
du jis Išgavo Iš prezidento 
Roosevelto pažadą nepripa
žinti Lietuvos užgrobimo 
bolševikais. Ar ilgam ?

Sunkiausiu Lietuvai metu 
/ 1940 m. / mūsų atstovu 
Vašingtone buvo, deja nela
bai paveikius asmuo Povilas 
Žadeikis , tad Altas lengvai 
pasigavo vadovauti Lietu
vos politiką, nors šioje sri
tyje nedaug teturėjo nuovo
kos bei patyrimo už P. Ža- 
delkį , buvusį kariškį , įso
dintą ne į savo balną. Rei
kia pripažinti, kad šiuo at - 
žvilgiu Vilkas buvo politiniu 
patyrimu įžvalgesnis už Al
tą , be to Vilkas tebeturėjo 
didesnę paramą iš mūsų bu
vusių atstovų Londone, Švei
carijoje pagaliau ir Romoje.,

Daugumos lietuvių nuomo
ne , dviejų politinių organi
zacijų , siekiančių tų pačių 
Lietuvos laisvinimo tikslų, 
mums nereikia. Suderinus 
ir sujungus: jas į vieną stip
rų politinį centrą , nauda, 
aišku, būtų svaresnė.

Kodėl to nėra, tektų aiš
kinti psichologiškai, kad bu
vę ir esą Alto viršūnėse, de
dasi nemažiau pavelklesni 
už Vilko žmones . Panašūs 
skaldymasl emigracijoje 
visais laikais buvo turbūt Ir 
bus.

Lietuvių Bendruomenei 
suslorganlzavys , savaime 
radosi trečias veiksnys, dėl 
kurio per keliolika metų su
gaišta daug brangaus laiko, 
vidaus nesandarą su Altu 
aiškinant. Kiti klausimai - 
mūsų politinės veiklos per 
visuomenę derinimas su 
latviais , ukrainiečiais Ir 
galvojančiais antlkomunls- 
tals lenkais - nebuvo palies
ti nei svarstomi.

Montrealio Jaunimo ansamblis “Gintaras* scenoje. Jo sąstatas keitėsi ir keičiasi,- bet jo vyr. vadovo Zigmo Lapino stipri muzikinė 
ranka išlaiko ansamblį pajėgų iki šiai dienai. Ansamblis dalyvaus Šokių ir Dainų Šventėje Hamiltone, spalio mėn. 11- 12 dienomis. .

Nuotrauka T. Laurinaičio.
3 psl.

DEVINTOJI MOKYTOJŲ IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITE DAINAVOJE

RAŠO: L. EIMANTAS

Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitės Dainavoje vis 
kas kartą įgyja svaresnį po
būdį. Kiekvienais metais čia 
tarp kitų parenkamos pa
grindinės temos, kurių dės
tymai Ir svarstymai visus 
paliečia giliau Ir Išsamiau. 
IX - tosios studijų savai
tės vadovas buvo mok.Pra
nas Karalius Iš Cleveland©.

Šiemet ypatingai Išsamiai 
visiems dalyviams buvo nu
šviesti vysk. M. Valančius 
Ir M.Čiurlionis.

Jaunimas IX’studijų sa
vaitėje turėjo porą naujų da
lykų : kanklininkų kursus ir 
literatūros kursus . Be to, 
buvo privalomi lietuvių kal
bos kursai ir , žinoma , vi
sų mėgiami tautinių šokių 
kursai . Kanklininkų kursus 
baigė 27 jaunuoliai, lietuvių 
literatūros kursus - 30, o 
lietuvių kalbos kursą 22 jau
nuoliai. Geriausia buvo tau
tinių šoklų grupė, kurią bai
gė 43 jaunuoliai. Kaip popu
liarūs yra mūsų tautiniai šo
kiai rodė tai, kad nemaža

Mūsų spauda Amerikoje, 
anksčiau susikūrusi už patį 
Altą , /suprantama , dažnai 
pasisako už Altą, tuo tarpu 
nesiima iniciatyvos arčiau 
susieiti į sąlytį su latviais, 
estais Ir kitais bolševikų par- 
vergtų kraštų žmonėmis.Tu
rime Baltiškų Studijų akade- 
menę draugiją, tačiau tai dar 
ne viskas rretkla išjudinti ir 
tų kraštų visuomenę, šūkte
lint su Maironiu : - Na, vy
rai, pajudinkim žemę...

Jei mūsiškė spauda pami
ni kada Vasario 24 - estų 
nepriklausomybės dieną, ar
ba lapkričio 18 - latvių tau
tinę šventę - didelis daly
kas. ,. o po to ir vėl viskas 
" pro pirštus nuslysta ", lyg 
niekur nieko nebuvus. Labai 
pravartu rodos būtų pa
svarstyti dažnai mūsų kraš
tų politinės ateities bei ga
limos naujos santvarkos 
klausimus , anksčiau ar vė
liau laisvę atgavus. Laisvės 
Lietuvai visi nori Ir tiki, 
kad vieną dieną ji ateis, gal 
ir taip nelauktai, kaip išau
šo Vasario 16-tos diena.

Vadinamam " Pavergtųjų 
tautų seimui " subirėjus,kai 
per keliolika metų plaukę 
tie syvai vieną dieną Išdžiu
vo, susikūrė Pabaltijo tautų 
akademikų sambūris Iš lle- 
tuvių, latvių Ir estų darbuo
tojų mokslo įstaigose. Antai 
gegužės 17-19 dienomis Či
kagoje tas sambūris į savo 
IV - ją konferehclją sutelkė 
virš šimto mokslininkų Iš 
įvairių kraštų, atkreipus jų 
dėmesį į Baltijos tautų Ilki— 
minę buitį visapusiško, 
mokslinio svarstymo apimti
mi.

B ui daugiau.

jaunuollų juos jau baigė ant
rą ar daugiau kartų. Giedrė 
Čepaltytė iš Chlcagos tauti
nių šoklų kursus šiemet bai
gė jau penktą kartą. Nerei
kia manyti, kad penktus me
tus Iš eilės ji kartojo tuos 
pačius šoklus. Šios entuzi
astės įgytų žinių bagažas 
yra toks platus, kad be abe
jonės ji galės būti pulki tau
tinių šoklų mokytoja.

Mokytojų grupė šlemt bu
vo klek mažiau gausi, tačiau 
jų tarpe visgi buvo keletas 
tokių, kurie į Dainavą studi
joms atvyko jau devintą kar
tą. Reikia tik pasidžiaugti 
tų veteranų neišsenkančiu 
entuziazmu.

Mokytojai ypatingą dėme
sį šiemet kreipė į mokyklas 
landančių valkų lietuvių kal
bos žinojimo ribotumą ir ke
li paskaitininkai todėl apta
rė tokias problemas : ar 
naudotina per pamokas mū
sų mokyklose anglų kalba, 
kaip dirbti su dar nemokan
čiais lietuviškai, kaip išmo
kyti lietuviško skaitymo-ra
šymo , kaip įskiepyti Ir iš
ugdyti mokiniuose norą 
skaityti , kas darytina, kad 
valkai / o būtų gera, kad ir 
suaugę / pamėgtų lietuvišką 
knygą-

Pasisekimas įtikinančiai 
klausytojams perduoti virš 
minėtus dalykus priklausė 
nuo rinktinių lektorių. Dvi 
labai išsamias ir būdingumų 
pilnas paskaitas apie vysk. 
M. Valančių patiekė prof, 
kun. St. Yla , M.K. Čiurlionį 
ir jo kūrybą nušvietė kun. 
St. Yla, muzikai A. Mikuls
kis ir rašytojas Vac.Kava
liūnas . Mokytojams puikių 
metodinių nurodymų davė: 
V. Augulytė, 'Vlkt. Marlūnas, 
dr. D. Tarnuilonytė, A. Mullo- 
llenė, J. Plačas, Pr.Kara
lius , muzikas F. Strolla. 
Pastarasis mokė ir jaunimą 
lietuviškų dainų. Per jo pa
mokas gėrėjausi jaunimo en
tuziazmu ir mokytojo gabu
mais.

Lietuvių kalbą ir literatū
rą dėstė V. Augulytė, St. 
Barzdukas ir J. MasUlonls. 
Tautinių šokių kursus pra
vedė J. Matulaitienė ir G. 
Goble nė.

Kažkodėl mokytojų ir jau
nimo iš Kanados šiemetinė
je studijų savaitėje buvo ne
daug . Ypač Toronto ir Ha
miltono lietuvių kolonijos, 
atrodo , galėjo parodyti di
desnį dėmesį. Žinoma, ga- 
Įėjo būti svarių nedalyvavi
mo priežasčių : juk išeivijos 
gyvenimas nevlsada tėra pa
lankus mūsų- susitelki
mams.. .

O visgi studijų savaitėje 
būta labai naudingų dalykų, 
kurtų- Išklausymas lietuviš
ko švietimo ir jaunimo ats
tovams labai galėjo pravers
ti. .. Kruopščiai surengta 
studijų savaitė ne eilinis

įvykis...
Manyčiau, kad dalyvavu

siam vertėtų su kolegomis 
pasidalinti bent svarbesnė
mis mintimis. Žinoma sa- 
valtraščlo skiltys teleidžia 
tik kondensuotai aptarti stu
dijų eigą bei Išvadas. Atro
do, kad Dalnavon buvo verta 
nuvykti jau vien dėl taip pul
kaus ir Išsamaus vysk. M. 
Valančiaus Ir M.K. Čiurlio
nio nušvietimo.

Prof.kun. Stasys Yla apie 
Valančių davė net dvi pa
skaitas. Valančius, ši mūsų 
viena ryškiausių XIX amž. 
asmenybių, buvo ne vien di
dysis vyskupas, bet Ir Isto
rikas , rašytojas - beletris
tas , liaudies švietimo or
ganizatorius, slaptosios lie
tusių spaudos pradininkas Ir 
pirminis knygnešių tinklo 
kūrėjas , rusų graždankos 
sužlugdytoj as , mūsų krašto 
blaivintojas . Kauno kurijos 
archyve yra apie 1OO stam
bių dokumentinių tomų Iš jo 
veiklos . Daug madžlagos 
apie jį galima rasti Ir tų 
laikų rusų gubernatorių bei 
vidaus reikalų ministerijos 
archyvuose. Visa ši medžia
ga Istorikų velk dar tėra ne
paliesta Ir reikalinga nuo
dugnių studijų.

Bet jau , Ir dabar malonu 
pabrėžti, kad Valančius mū
sų Istorijoje Iškyla kaip mū
sų XIX amž.liaudinės epo
chos atskleidė jas. Turėjome 
didžiųjų kunigaikščių Lietu - 
vą , didikų valdomą Lietuvą 
Ir bajorų sauvaliaujamą Lie
tuvą, bet ketvirtoji po jų bu
vo liaudinė Lietuvą , nes 
svetimiems tėvynę paver
gus Ir net keliems sukili
mams nepavykus , liko tik 
liaudis , šimtmečius neturė
jusi jokių teisių, tamsi, var
gaujanti . Ir Valančius , Iš 
tos liaudies kilęs vyskupas, 
ypatingą savo dėmesį nu
kreipė į liaudį , ją švietė Ir 
blaivino . Liaudis jį suprato 
Ir pakluso. Sėkmingą blaivi
nimo akciją Valančius vadi
no dorovei reforma , tiesiog 
liaudies perauklėjimu . Jo 
Intensyvus Ir sistemingas 
darbas padarė tai , kad kul
tūrinis , visuomeninis, reli
ginis Ir dorinis pakilimas 
tapo toks , kokio lyg niekad 
nebuvo. Taigi dar Ir prleš- 
aušrlnlals mūsų Istorijos 
laikais Valančius jau dėjo 
tvirtus pamatus atsįkursl- 
mal Lietuvai. Mes visi tatai 
gerai juntame, bet tatai pa
tvirtina Ir mūsų pavergėjal- 
rusal. Pav. Kauno guberna
torius Obolenskis Valan
čiaus vyskupavimo pabaigo
je VUnlaus generaliniam gu
bernatoriui rašė : ” Kauno 
gubernijoje gyventojų cha
rakteris visai skirtingas. 
Jie yra dievobaimingi Ir 
linkę į religinį fanatizmą... 
Visi gyventojai yra lietuviai 
ir nėra jokios vilties, kad 
net tolimojoje ateityje gali
ma būtų laukti gyventojų su
artėjimo su viešpataujančia 
Rusijos nacija arba cerk
ve "... Pranajšlhgl žodžiai !

Bus daugiau
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MOKYKLĄ, I MOKYKLĄ

iH DIDELI

Z. GavelisVytė Nemunėlis

Pranas Gasparonls, dr. Ma
rija Gimbutienė, Algirdas 
Gustaitis, Vincė Jonuškaltė

DU OŽIUKAI
Du ožiukai susitiko 
ant lieptelio per upelį.
- Duok man kelią *. - viens suriko.
Kits atsakė: - Bėk į šalį!

sekimas Ir aprašymas mūsų •
gyvenimo. •

Knygos neabejotinai sukels •

Barės, ginčijosi, grasė, 
Ir muštynės prasidėjo: 
vienas kitą badė drąsiai - 
abu upėn nuriedėjo.

VISI MAŽI

MOKINUKAS
Man pieštukas,kaip broliukas 
o plunksnelė,kaip sesuo , - 
pirmo skyriaus mokinukas 
aš neblogas juk esu.

Tegul mokslo metus pradedant, būna jų kojos lengvos 
į ją einant Ir iš jos grįžtant ! ’. ’.

bė, cė gerai pažįstu, 
paskaitau Ir parašau; 
jei truputį kur suklystu, 
tai labai atsiprašau.

- Aš nežinau nė vieno ruso 
tikro lietuvių tautos draugo. 
Jie įlletuvlus žiūri Iš aukštu 
tarsi rusai būtų kokie virš
žmogiai, o lietuviai tik blu
selės. Solženltsyn’as yra ti
piškas tusas , taigi.
- Sluckls kaip rašytojas y- 
ra nepaprastai žydiškas Ir 
tarybinis. Nors nemažai ?ra- 
šo lletuvlųkalba. I. Meras y- 
ra geras rašytojas, atrodo 
labai palankus lietuviams . 
Klek žinoma, jie "K"žu r ria
lui dar nėra davę jokios kū
rybinės medžiagos. Lietuvo
je rusai, suėmę įtartinus lie
tuvius rašyto jus,pirmiausiai 
sunaikina jų rankraščius. 
Dabar okupuotoje Lietuvoje 
lietuviams labai pavojinga 
pas įrodyti patriotais, nes ru
sai tuoj šoksta apšaukti na

šu dukra,Budriunlenė, Bruno 
Markaltls, Alfonsas Gricius , 
Lembertlenė, VUutlenė Ir 
kiti.

Paba Igal

Bernardas Brazdžionis 
suminėjo jo pirmininkavimo 
metu atskirai pasireiškusius 
kai kuriuos DMK narius:

Bronius Budrlūnas buvo 
pakviestas Australijos lietu
vių. Jo diriguoti koncertai 
praėjo dideliu pasisekimu.

Pranas Gasparonls pasi
rodė savo skulptūrų,keraml-

plačlas diskusijas, yra orlgl- • 
nallos, parašytos nepakarto- • 
j am u stilium. •

P. Lembertlenė visiems • 
pasižymėjusiems įteikė gė - • 
Hų. •

Naujuoju Dailiųjų Menų • 
Klubo pirmininku busBro-a 
nlus Budrlūnas. •

Pabaigoje metraštininkas • 
perdavė sergančio DMK na- • 
rlo Juozo Švaisto linkėjimus. • 
Jis jaučiasi vienišas .kolegos • 
bei pažįstami bevelk jo ne - • 
aplanko. J. Balčiūno-Švaisto • 
adresas: 1623 Carmellna Avei •

K. Jakubėnas

ŽUVIS
Valgė Jonas
Keptą žuvį
Ir prikando 
Sau liežuvį.

Gaila Jono 
Ir žuvelės, 
Ir liežuvio, 
Ir dainelės.

P. Imsrys 
RUDENĖLIS
Eina šaltas rudenėlis, 
mindo pievoj žiedelius, 
skina soduose ir parke 
nuo medelių lapelius.

Pupa Pupytė

Rieda autobusai, Heda [r metro, 
Mane gi kojytės parneša namo . 
Baltos kojinaitės, raudoni bateliai, 
greitai prlartėju prie savo namelių.

K. Jakubėnas

ĄSOTĖLIS 
Katinėli, 
Murkonėll, 
Kas sudaužė

Ąsotėlį?
Kas čia lakstė. 
Kas čia sukės, 
Kad beliko 
Vienos šukės ?

clonalIstals, kas veda į eg - 
zlstenclnę pražūtį, kai tuo 
tarpu būti nacionalistu rusu 
yra visai tvarkoje. Vakarie
čiuose Irgi stengiamasi įs
kiepyti lojalumą Ir net meilę 
rusams Ir komunistams* 
- Dabartinis amerikiečių 
jaunimas bevelk nieko nežino 
apie tikrąjį komunizmą,kuo 
ypatingai naudojasi komunis
tai. Lietuvių moksleiviai, 
studentai, tėvų padedami, 
privalėtų tokias komunistų 
klastas Ir melus atremti. 
Kodėl negalėtų amerikiečių, 
ar kitų valstybių jaunimo 
grupėse sudaryti lietuvių 
kultūrai pažinti Ir garsinti 
grupes Iš amerikiečių ar ki
tų studentų tarpo. Viskas yra 
galima, jei tikslo nuoširdžiai 
bei ryžtingai siekiama.-

Čia buvo trumpai Ir padri
kai suminėtos kai kurios 
mintys, pasakytos Dailiųjų 
Menų Klubo susirinkime.

Jame dalyvavo Bernardas 
Brazdžionis, Pranas Vlsvy-< 
das, Bronys Raila, Dailia 
Macklallenė, Balys Macklala,

kos paroda 1975 m.birželio 
22 d.Los Angeles. Paroda 
praėjo labai sėkmingai.

Dr. Marijos Gimbutienės 
naujas mokslinis veikalas a- 
ple Dievus Ir deives / anglų 
kalba/, naujai Išleistas.Kaip 
ir kiekvienas jos studijinis 
darbas, galime būti tikri, 
bus vertingas įnašas lietuvių 
ir pasaulio literatūrai.

Bronys Raila užsienio lie
tuvius sukrėtė savo užbaigta 
trilogija ’’Paguoda”. Braz - 
džlonls paėmė tuos tris di
delius tomus, ir nuo stalo 
mažutę skulptūrėlę su ožku
te, tupinčios zylės didumo. 
"Tai tokia yra mano kūryba”, 
rodydamas į skulptūrėlę ta - 
rė Brazdžionis, "o tokia yra 
Railos kūryba"- į tris Pa - 
guodas. Gražus, satyrinis 
pristatymas,keliomis eilutė
mis neaprašomas.

Bandoma spėlioti, kodėl 
trys Paguodos. Pirmoji e- 
santl aiški, - tai jo žmona . 
Antroji- jis nesako, bet gal 
rašymas. Nesako Ir kas tre
čioji,bet galima spėti,kad tai

West Los Angeles, Callf. •
90025, tel. 826-8196. •

Dar Ilgokai vakarota.kalbė •
tąsi. /lg/«

Visi spaudoje paskelbti • 
raštai apie DMK klijuojami į • 
DMK metraščio knygas; čia • 
matome pirmą lapą I-jo tomą • 
Ulustruotas P^anoGasparonto e
Metraštlnlnkas-Al.Gustaitis, •

Liūdi Ulė. ..
Mato Algis 
kad sesuo 
nei gers, nei valgys.

Vieną rytą, 
štai , UI lutė 
randa tuščią 
jo dėžutę ’....

Kas įvyko, 
atsitiko ? 
Žvirblis gal 
kam nors patiko ?

Iš:
MUSU ŽVIRBLIS, J. NaFūnė, 
poemėlė valkams-

Dali.Zitos Sodelklenės Ilius
tracijos. Švietimo Tarybos 
aprobuota.

Gal šunelis 
jį aplojo, 
ir paukštelis 
nuplasnojo?

Kur tas žvirblis 
pasidėjo, 
kur prapulti 
jis galėjo ?

Tai grakščiai atpasakota, pa
čių mažųjų paskaitoma Isto- 
rljėlė.

Gal pagavo 
katinėlis 
rudakaUls, 
tas pašėlęs?...

pažinkime praeiti !
Tarptautinė spa konferencija ir suvalkr jbeRybos

S tepąs

Sąjungininkai savo 192O-tals m.balan džlo mėn.pasi
tarimo San Rėmo IrHythe.prleFolkestone pasekmėje,nu - 
tarė sušaukti liepos 5-16 dienomis, tarptautinę konferen - 
clją Spa vietovėje, Belgijoje, tais pačiais metais. Joje bu
vo numatyta tartis,kaip sutvarkyti pokarinį ekonominį gy
venimą Europoje. Kaip reikės spausti Vokietiją dėl Ver
salio įsipareigojimų vykdymo. Konferencijoje Iš Sąjungi
ninkų atstovavo: Brltanlją-mlnlsterls Lloyd George,lor - 
das George Curzon, Edgar-Vincent dlAbernon, gen. Wil— 
son. Prancūzlją-premjeras Ale andreMUlerand,mlnls- 
terls Tręuer.mlnlsterls Marsai, maršalas Ferdynand 
Foch, gen.Ma Ime Weygand. Italiją- Carlo Sforza, ml— 
n Is te ris Bertollnl. Belglją-premjeras Delacrol , Paul 
Huymans, Henry Jaspar. Japonlją-Chlnda. Vokietiją — 
kancleris Konstantin Fehrenbach Ir Walter Simons.

Lenkų delegaciją, kuri Iš Varšuvos į Spa buvo atvy - 
kusi liepos 3 d. .sudarė: pirmininkas St.Patek,E.PUtz , 
K. Olszewski, K. Morawskl; ekspertal-St.Kauzek, J. Zo- 
lowskl, J.Mrozowskl, L. Doerman, J. Tlelowleyskl; re - 
fe rent al T.Gwlazdowskl, Ponlklewskl; kariniai žinovai : 
gen. T. Rozwadowskl, kap. K. Matkowskl, kap. St.Šosabovs- 
kl; lenkų pasiuntinys Belgijoje, Wl.Sobanskl Ir lenkų ka
rinis attachė rotmistras Starzenskl. Tai nemažas sąsta
tas. Toji delegacija turėjo ginti lenkų interesus, ' kurie 
buvo numatyti konferencijos programoje. Be to, ji norėjo 
prašyti karinių reikmenų Ir ginklų savo armijai, kuri bu
vo aktyviam karo stovyje su Sovietų Sąjunga.

Lenkams netikėtai, liepos 5 dieną, konferencijos pa
sitarimai nukrypo nuo Vokietijos problemų Ir perėjo į 
Lenkijos neišspręstų sienų klausimą su jos kaimynais.

Lenkų delegacijai buvo pasakyta, jeigu jie greitu lai
ku nesutvarkys savo rytų sienų problemų su čekais,lie - 
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tuviais Ir ukrainiečiais, jie negaus jokios nei moralinės , 
nei medžiaginės sąjungininkų pagelbos. Didžiausią spau
dimą lenkams darė Lloyd George, kurio įtakoje buvo Ir ki
ti atstovai. Jis norėjo kuo skubiausiai sunormuotl polltl -z 
nlus santykius rytų Europoje Ir pradėti prekybą su Sovie
tais. Anglija jau nuo gegužės mėn. vedė su rusais < dery
bas Išgauti Iš caro laikų jai priklausantį auksą Ir atlygi - 
ntmą už nacionalizuotas nuosavybes. Sovietai, būdami ne
tikroje padėtyje vaidino taikingus Ir daug žadėjo. Sutiko 
apmokėti visas caro skolas, sustabdyti užsienyje savo 
propagandą Ir pasitraukti Iš Persijos. Anglams tie daly
kai labai rūpėjo.

Kai maršalo Tuchačevsklo armija perėjo į ofenzyvą, 
užėmė Minską,Molodečlną,Naugarduką,Vilnių, Gardiną, 
Balstogę Ir kitas vietas Ir artinosi prie Varšuvos, lenkų 
vyriausybė pasimetė,galvojo,kad artinasi finis Polonlae. 
Todėl Lenkijos premjeras Wladyslaw Grabskis, nuvykęs į 
Spa, prašė konferencijos dalyvių tarpininkauti dėl paliau
bų sudarymo su Sovietų Sąjunga. Už tarpininkavimą 
Grabskls pažadėjo daryti didžiausias nuolaidas, sutiko 
pripažinti Curzono liniją, kuri buvo nustatyta 1919 m .gruo
džio 8 d. Prieš tai, kol Lenkijai sekėsi fronte, jie ne
pripažino tos linijos. Spa konferencijoje lenkams buvo 
primesti nepalankūs jai pasižadėjimai,kuriuos brutaliai 
primetė Lloyd George. Taip rašo "Naujausioje Lenkų Po
litinėje Istorijoje", Išleistoje Anglijoje, Londone, 1967 m . 
W1. Pobog-M allnowski.

Lenkų premjeras Grabskls liepos mėn.lO d. pasi
rašė pasižadėjimą pradėti derybas su Sovietų Sąjunga. Jis 
sutiko, kad lenkų armija pasitrauks į 1919 gruodžio 8 die - 
nos nustatytas llnljasjo Sovietų armija turės 4 sustoti 50 
kilometrų nuo linijos. Vilnius turės būti Išjungtas Iš So

vietų Sąjungai atiduodamų plotų Ir atiduotas kuo krelčlau- 
slal Lietuvai. Be to,Lenkija turi pasiųsti įgaliotinius į 
Londono konferenciją,kur su Sovietų Sąjungos,Suomijos, 
Latvijos Ir Lietuvos atstovais turės nustatyti j pastovios 
talkos susitarimus. Svarbiausia, Lenkija turi Iš anksto 
sutikti su Aukščiausios Tarybos nutarimais dėl Lietuvos 
sienų. Po priėmimo tų visų sąlygų, Anglijos vyriausybė 
kreipsis į Maskvą su talkos propozicija. Jeigu Maskva 
nesutiks, tada sąjungininkai Lenkijos nepriklausomybei Iš
laikyti sutelks jai moralinę Ir medžiaginę pagalbą.Grabs
kls, pasirašęs tokį pasižadėjimą, apleido Spa konferencl - 
ją liepos 11 dieną. Lenkijos gynybos taryba Varšuvoje Iš 
liepos 12 į 13 dieną, naktiniame posėdyje sutiko su tom są
lygom balsų dauguma, Išskyrus Pilsudskį Ir dar keturlus 
atstovus.

Spa tarptautinėje konferencijoje atstovai, ypatingai 
Lloyd George, sutelkė palankiausias sąlygas Sovietų Są
jungai. Nors vėliau,liepos 22 d.lordų rūmuose pareiškė, 
kad rusams nepatinka,kai kitos valstybės kišasi į jų rei
kalus. Tuo tarpu Sovietų Sąjunga dar daugiau kišasi į sve
timų valstybių reikalus. .A ngi ai nenorėjo ,kad Lenkija bū
tų Sovietų užimta. Jie tačiau įtarė Pilsudskį Imperlalls - 
tlnlų Idėjų siekimais. Lenkai Lloyd Georg’ul aiškino,kad 
jiems reikalinga karinė ir medžiaginė pagelba atgauti 
lenkams priklausančias žemes kur gyvena lenkai Ir prl - 
jungti jas pt-le Lenkijos. Grabskls LloycTą labai supyki - 
no Ir jis jam pasakė, jeigu lenkai jaučiasi taip stiprūs Ir 
galingi,kodėl jie prašo pagalbos.

Pagrindiniai Spa konferencijos atstovai turėjo Ir sa
vo politinius Ir ekonominius slaptus tikslus. Kad jie būtų 
visiškai bešališki, to pasakyti negalima. Kiekvienas tar
pininkas yra kuo nors suinteresuotas. Anglija nenorėjo 
perdaug skriausti Vokietijos Prancūzijos sąskalton’, Pran
cūzija labai norėjo Vokietiją nusilpninti. Pagaliau, po vi
sokių pasikeičiančių nuomonių prieita su nuolaidomis prie 
susitarimo su Leninu. Vėliau priimta Woodorow Wilson 
13 punktų rezoliucija kaip pagrindas talkai. Tas, tačiau , 
netrukdė britų diplomatijai veikti prieš atgimstančias Pa
baltijo nedideles valstybes.

/b. d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
veiklosAudencija pas Prezidentą

Povilas P. Dargis

Šių .metų liepos - July 25 dieną 
Prezidentas Gerald Ford, Baltuo
siuose rūmuose (Washington, D. 
C.) priėmė 8 tautinių grupių vado
vus. . Priėmime dalyvavo taip pat' 
sekretorius dr. Henry Kissinger ir 
keturi kongreso atstovai, jų tarpe 
kongresmanasr Derwinski.

Lietuvius atstovavo ALTo pirmi
ninkas dr. K. Bobelis ir aš, Povilas 
P. Dargis, kaip SLA prezidentas ir 
ALTo Direktorius.

Konferencijos tikslas - išsiaiškinti 
ir išdiskutuoti Helsinkio konferenci
joj ir paruoštame pasirašyti akte 
liečiamuosius klausimus.

Prezidentas, pasisveikinęs su pa
kviestaisiais tautybių atstovais, pa
prašė visus atsisėsti, ir perskaitė 
savo paruošto pareiškimo tekstą.

Mums, lietuviams buvo ypatingai 
svarbu išgirsti, jog prezidentas 
Ford rado reikalo visam pasauliui 
pareikšti, kad JAV iki šiol nepripa
žino ir toliau nepripažins nepriklau
somų kraštų prijungimo prie Sovie
tų Sąjungos.

Prezidentas, be kitų dalykų, pa
reiškė: “Turėdamas minty supran
tamą jūsų susirūpinimą apie Helsin
kio deklaracijos reikšmę Baltijos 
tautoms, kreipdamasis i jus sakau, 
kad esu vienas tų, kuris seniai šiuo 
klausimu domėjosi, ir dabar užtikri
nu, kad JAV niekad nepripažino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą ir to 
nepripažįsta dabar. Mūsų oficiali 
nepripažinimo politika nepaliečiama 
Europos Saugumo Konferencijos 
nutarimais. Paruoštoje principų de
klaracijoje apie teritorialinį vienti
sumą yra pastaba, tvirtinanti, kad 
jokia okupacija ar žemės įsijungi
mas, laužant tarptautinius įstaty
mus, nebus pripažintas legaliu.

"Nereikia turėti vilties, kad neto
limoje ateityje bus pakeistas Euro
pos žemėlapis, bet JAV neatsisako 
ir šio seniai žinomo principo, ir 
nedarys įokio kompromiso.

Prezidentas Ford su sukviestai
siais tautinių grupių atstovais kal
bėjo apie valandą laiko ir išklausė 
kiekvieno atstovo minčių.

Cekas reikalavo daryti visa, kad ypač Susivienijimo 90 metų 
būtų atšaukta Sovietų Cekoslovaki- sukaktuvinio vajaus reika- 
joje Raudonoji Armija, o kai nebus lais beveik visiems SLA Pil- 
Raudonosios rusų armijos, ten ne- domosios Tarybos nariams 
liks nė komunistinės santvarkos. ko kaJbė lietuvt radljo

programose visoje Ameri
koje.

SLA Prezidentas ir sekre
torė keletą kartų posėdžia
vo su SLA Aktuarais, Pen- 
syivania Apdraudos departa
mento egzamlnieriais bei 
fraternal Intų organizacijų 
vadovais.

Pagal valstijų egzamlnie/- 
riaus pareiškimus , kurie 
SLA veiklą smulkmeniškai 
tyrinėjo , SLA organizacija 
esanti labai stiprių pagrin
dų, ypač finansiniai.

SLA Viceprezidentui Alek- lonumų" po Vilnių, Rumšlš- 
sandrui Chaplikui ir iždo kės, Kauną. Vienas,kitas , 
globėjoms Josephine Mile- pasprukęs nuo "sargų" ir į 
riūtel ir Christine Austin te- gimtąjį sodžių. Dideli sunku- 
ko dalyvauti apskričių ir ke- mal pasimatyti su savo gi
lėto kuopų susirinkimuose. mlnėmls: vieną dieną atvy

kus, jau įskaitoma į 5-lų 
dienų buvimą, o kita diena

SLA P re z. Povilas P. Dargis

SLA Pildomosios Tarybos 
veikla
Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje Centro patal
pose Nct Yorke nuo rugpiū- 
čio 2 per keletą dienų posė
džiavo SLA Pildomoji Tary
ba. Padarė daug svarbių nu
tarimų. Jie turėtų būti įdo
mūs ne vien SLA nariams, 
bet ir bendrai lietuvių visuo
menei.

Be Centro tarnautojų dar
bų, daug susirašinėjimų at
lieka pats Prezidentas Po
vilas P. Dargls, sekretorė 
Genovaitė Meillūnienė ir iž
dininkė Euphroslne Mikužlū- 
tė. Jie dalyvavo ir keleto 
apskričių suvažiavimuose 
bei kuopų susirinkimuose.

Prezidentas Povilas P. 
Dargls , kaip Lietuvių Ta
rybos narys dalyvavo etni
nių grupių pasitarime, kai 
Prez. G. Fordas ruošėsi 
vykti į Helsinkį.

Viena ar kita proga ir

liks nė komunistinės santvarkos.
Prezidentas buvo Tautybių atsto

vų prašomas, kad būdamas Europo
je ir pačiame Helsinkyje, rastų 
momentą dėl Pabaltijo Valstybių 
dar padaryti pareiškimą. Prašė, kad 
tas pareiškimas būtų konkretus, jog 
Helsinki susitarimas dar nereiškia 
inkorporavimo pripažinimo. Prezi
dentas užtikrino, kad jis daro ofi
cialų pareiškimą, kuris perduoda
mas spaudai ir skelbiamas per JAV 
informacijų šaltinius.

Audiencijos metu dr. K. Bobelio 
pareiškimas pažymėtinas. Jis, tarp 
kitko, pasakė: "Pats prezidentas 
turėtų turėti minty, kad Maskva 
negalima pasitikėti; nors Helsinkio 
susitarimo 6-asis paragrafas sako, 
jog negalima kištis į kitų valstybių 
vidaus reikalus, tačiau tuo pačiu 
metu Maskvos agentai bando pri
mesti Portugalijai komunistinę san
tvarką.

Buvo ir eilė kitų įvairių paklausi
mų ir pastabų. Man teko garbė, 
visų lietuvių vardu. prezidentuiSLA Pildomosios Tarybos 
Ford padėkoti už jo pareiškimą, kad ryšiai su apskritimis ir kuopomis 
JAV nepripažins Lietuvos, Latvijos Tarp kitų vietovių, SLA ~ nuskaltoma išvykstant, todėl 
ir Estijos inkorporavimo į Sovietų p re ztdentas Povilas P. Dar- Lietuvoje tebūnamą tikrumo

je tik tris dienas. Koks tai 
apiplėšimas ir koks išnaudo
jimas mūsų tautiečių, kurie 
tik Ilgesio sentimentų veda-

Sąjungą, ir kad virš minėtu reikalu gl’s7r viceprezidentas Alek- 
Helsmkio Konferencijoje nebus pa- ,
daryta jokių nuolaidų. Sandras Chapllkas posėdzta-

Pasibaigus konferencijai dr. K. vo su Naujosios Anglijos or- 
Bobelis ir aš iš Baltųjų Rūmų ganlzatorlals Ir dalyvavo 
nuėjome į Voice of America lietuvių antrosios apskrities suva- 
skyrių ir pranešėme viso pasaulio glavlme Brookton, Mass. 
lietuviams, kad JAV Helsinkio akte OT . t>
Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkor- SLA P^e^dentas P P.
poravimo į Sovietų Sąjungą JAV Margis Ir sekretore G.Mei- 
nepripažins. Ta žinia per Voice of llūnlenė dalyvavo SLA 5—los 
America pakartota kelis kartus. apskrities New York - New
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GARIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems,-ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
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tori ja parašyta,! leka paruoš
ti techniški darbai. __

SLA namų remontas VC.5|r^/\/l
SLA namas , 307 West ' “ *

3O-th St., New Yorke, re- /fk I
montuojamas. Rudens sezd- V I?--* Vz* ■ jn I
nul SLA reikalams jau bus 
patalpos pilnai sumodernin
tos.

SLA poilsio namams komi
sija , asmeniškoms atosto
goms Išvykusi, apžiūrėjo ke
letą namų Floridos ir Atlan
tic City vietovėse,bet tinka
mų Ir prieinama kaina dar 
nerado.

Stipendijos lietuviams 
studentams

Jau ne pirmą kartą Susi
vienijimas Lietuvių Ameri
koje skiria paramą- stipen
dijas akademiniams lietuvių 
jaunuoliams. Šiuose SLA 
Pildomosios Tarybos posė
džiuose paskirtos net trys : 
Eglei Juodvalkytei , kuri 
siekia magistro laipsnio 
Pabaltlečlų dramos srityje, 
studijuojančiai Southern Il
linois universitete, Carbon
dale , UI ; Angelei Kiaušal- 
tel, studijuojančiai muziką - 
dainavimą bei vaidybą Hun
ters College, New Yorke ir 
Juozui Juškai, studijuojan
čiam Marine Biology, Falr- 
leyh Dickinson University, 
New Jersey.

Pagalba padegėlei
Susivienijimui draugingas 

laikraštis Dirva, Cleveland, 
Ohio nukentėjo nuo gaisro. 
Užsidegus kaimyniniam na
mui, ugnis persimetė į Dir
vos patalpas. Dalį mašinų 
pavyko Išgelbėti, bet archy
vas sudegė liepsnose.

Pildomoji Taryba nutarė 
paskirti Dirvai vienkartinę 
pašalpą $ 250.

SLA nariams dividendai
SLA Pildomoji Taryba nu

tarė mokėti nariams divi
dendus . Kai tik Aktuaras 
baigs reikalingus apskaičia
vimus, čekiai tuojau pat bus

Dlržlu Ir išsiuntinėti. Tai numatoma Kuprys

Jersey kuopų atstovų suva
žiavime.

Prez. Dargls su Chlcagoje 
gyvenančiomis SLA Pil
domosios Tarybos narėmis 
dalyvavo SLA 6-los apskri
ties suvažiavime Chlcagoje. 
Visos trys SLA Pildomo
sios Tarybos narės - iždi
ninkė Euphroslne Mlkužtūtė, 
Iždo globėjos Josephine Ml- 
leriūtė ir Christine Austin, 
drauge su SLA Prezidentu 
ir 6-ios apskrities vadovybe 
bei kai kurių kuopų atsto
vais , posėdžiavo ir planavo 
pagyvinti SLA vajų , o taip 
pat kalbėjosi Ir planavo ir 
ruošiamojo SLA Seimo Chl
cagoje reikalais.

SLA 59-asls Seimas, kaip 
jau žinome , šaukiamas lie
pos - July 5 , 1976 metais 
Pick Congress viešbutyje, 
520 South Michigan Ave., 
Chlcagoje.

Sesijos prasidės Floren
tine Room 9 vai. ryto, lie
pos 5 dieną.

" Linksmoji " dalis įvyks 
liepos - July 7 d. 6 vai. va
kare , bus cbktall O xford 
Room , o 7 vai. Windsor 
Room banketas.

SLA Seimas švęs Ameri
kos Jungtinių Valstybių 200 
metų nepriklausomybės ir 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 90 metų sukakties 
minėjimus.

Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau SLA Seimui 
rengimo komisijos, kurią su
daro: • SLA 6-oji apskrities 
kuopų veikėjai, taip pat Chl- 
kagoje gyvenančios Pildo
mosios Tarybos narės.

SLA istorija
SLA Pildomoji Taryba 

posėdžiavo Ir su SLA Istori
jos paruošėjals: Istoriku - 
žurnalistu Vytautu Sirvydu, 
dr. Algirdą Budrecklu, tei
sininku Antanu 
žurnalistu Jonu Valaičiu.Is- atlikti dar šiais metais.

Po vasaros karščių,kurie 
ilgai truko, jau pradeda sus- 
krlstl atgal į mokyklas, dar
bus, tarnybas. Daug lietuvių 
buvo išvykę į įvairius kraš
tus. Daugelis aplankė savo 
artimuosius okupuotoje Lie
tuvoje, bet grįžo dauguma 
nusivylusių paragavę sovie
tinio kalėjimo kelionės "ma-

ml, vyksta į Lietuvą. Yra ir 
įvairių nuotykių iš kelionių. 
Bet tai tiktų į kitą rašymo 
formą.

Didžiausia nelaimė- tai 
prez. Fordo uždėtas parašas 
konferencijoje Helsinkyje . 
Jis netesėjoPabaltlečlų ats
tovams-jų tarpe ir Lietuvos, 
tvirtinimo,kad nesutiks pri
pažinti Sovietams,kas Jalto
je buvo deklaruota. Mūsų se
natoriai: He n. Jackson’as ir 
Stevenson’as,Cooks apskrtt. 
prez. Dune ir kiti pasmerkė 
kartu su
Pabaltijo išdavimą. Dabar 
daugelis lietuvių sako,kad 
neduos 
Ford’ą, nes ypač valst.sekr 
Kiss inge r’is jau seniai pa
kenkęs Amerikos prestyžul.

Individualinės nelaimės 
mūsų tarpe, tai daugiausia

sen. Savicku tokį

nė vieno balso už

TEL. 525-8971.
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Kai maža mergaitė pradėjo lankyti mokyklą, 
motina ją įspėjo apie galimus pavojus, jei pri
ims nepažįstamų žmonių pasiūlymus pavėžėti.

Motina labai sunerimo,kai kartą po pamokų 
prie namų sustojo mašina ir iš jos išlipo mer
gaitė.

"Ką aš tau sakiau apie lipimą į auto su ne - 
pažįstamais vairuotojais ?-" subarė motina .

-Bet mama, prieš įlipdama aš paklausiau tos 
ponios ar ji yra valkų grobike, ir ji pasakė,kad 
ne '. -pasiteisino duktė.

Dalis moterų pasiliko ne ištekėjusių, kadangi 
belšlaikė neužmigusios, kai vyriškis kalbėjo gie
damasis savo žygdarbiais.

Jauna moteris aiškina draugei, kodėl ji nutarė 
ištekėti už vieno, o ne už kito savo kavalieriaus. 
" Kai būdavau su Jonu, - aš manydavau,kad jis 
yra pats Išmintingiausias visame pasaulyje-" 
pasakojo ji. "Tai kodėl tu neištekėjai už jo ?" 
nustebo jos draugė. "Ogi,kai aš esu su Juozu, 
aš galvoju,kad aš pati išmintingiausia ’. at
sakė.

Žinomas prof. Leo- klo pasirašymus ir rugpj.16 
Simutis jau penktą d. demonstracijas Marquette

1 IgOS. 
nardas 
kartą šiais metais pateko į Parke. Laikraščiai Tribūne, 
ligoninę; neseniai mirė jote- Dally News, Times Herald 
vas. Jau kurį laiką sklerozės mirga įvairiom progom lalš- 
Hga kankina žurnalistą Stasį kai Lietuvos ir Amerikos 
Daunį. Jo nei lankyti, nei su rūpimais klausimais.
juo kalbėti telefonu negalima. Lietuvių Amerikiečių De-

Mirtys neaplenkia mūsų mokratų Illinois Lygos velk- 
darbščiųjų: tragiškomis ap - la plečiama, ypač kaljospre- 
linkybėmis netikėtai atsis
kyrė iš mūsų tarpo operos 
solistas, Marquette Parko Be jo V-je yra: J. 
parapijos vargonininkas VI.
Baltrušaitis,tesulaukęs 6.3m. kas 
Liepos 28 d. staiga, nuo šir
dies priepuolio mirė Vacys 

žymus ateitininkų 
veikėjas ir spaudos bendra
darbis, laimėjęs konkursi
nius rašinius. Mirė ir Neo- 
Lltuania Filisteris inž. R. 
Šaudlškls.

Chlcagos televizijos kana- 
luose vis dažniau pasirodo 
lietuviai. Gražiai praėjo 
programa su vaikučiais, ku
rią parengė darbšti veikėja 
muzikė E.Pakštaltė. Penk
tame kanale perduotas trum
pas pasikalbėjimas su Simu 
Kašeltoniu, kuris kasmet 
skiria iš savo uždarbio Dir
vai novelės konkurso premi
jas. Nors jis buvo pareiškęs 
kad tai daro, nes Lietuva y- 
ra okupuota ir ten rašytojui 
laisvės nėra,tačiau stotis šį 
pareiškimą užblokavo...

Muz tkos pas auly L letuvos 
vardą iškėlė žinomas dalnl- 
nlnlnkas ir plokštelių leidė
jas Bobby Vinton, kurio tė
vas yra lietu vis, mot t na len
kė, gyvena Pittsburge.

Televizijos parodė ir Pa
vergtų Tautų paradų Ištrau
kas, demonstracijas prie 
amžinos ugnies prieš Helsln-

zldentu tapo mūsų žymus 
p rekyb in i nk as St. Bazelkas.

G ai mi
nas, H. Petraitis, J.Kataus- 

dr. K. Šidlauskas, visi 
viceprezidentai ir p. Cowens- 
kas, J.Paukštis,M.Miller ir 
Al.Juškėnas.

Reikia paminėti, kad St. 
Balzekas yra Etninių grupių 
200 metų Amerikos Nepri
klausomybės paminėjimo 
pirmininkas, ir kitais metais 
yra net trys dienos paskirtos 
svetlmtautčlų pasirodymui.

St. Balzekas neseniai išvy
ko ilgesniam laikui ekskursl- 
jon'į Azijos žemyną ir kom . 
Kiniją. Tai bus bene pirmas 
lietuvis, kuris pamatys,kaip 
gyvena diktatūroj kinai.

Trečios Apskr. kongres- 
manas Martin A. Russo iš
siuntinėjo balsuotojams savo 
anketą sukellollką klausimų. 
Anketą užpildžiau ir pažy
mėjau, kad reikia daugiau 
skirti lėšų senatvės pensi
joms,© ne blaškyti milijo
nus, kad erdvėje galėtų pa
sisveikinti tik Amerikos ir 
Sovietų lakūnai. Kongresm . 
Russo atsakė man,kad jis tu
rės tai omenyje ir ateinan
čioje sesijoje tą mintį pa
tieks kongresui,kad visų pir
ma, savo krašto žmonių ge
rove turi būti rūpinamasi.

Bal. Brazdžionis

JUBILIEJINIU METU 
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanado|e metam* — $30.00, pusei metę — $16.00, 
JAV vietota metam* 
— 2-50. 
savaite nemokamai.

.trim* mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam m6n. 
m — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiam*

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Uždenluo-

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

Q Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS-------------------------------- ----------------
ADRESAS
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius •‘Talka" 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame ‘‘American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 9,000,000

Vllnlaus Diena Ir Tautos dlenį Ir sekmadienį yra rel-
š ventė

Šį šeštadienį Ir sekmadienį 
švenčiame Vilniaus Dieną Ir 
Tautos šventę.

Iškilmės prasidės rugsėjo 
13 d. Jaunimo Centre,kur į- 
vyks minėjimo aktas:toron- 
tlečlo A. RInkūno paskaita, 
meninė dalis, Išpildoma Nia
garos pusiasalio Nemuno an
samblio Ir linksmi šokiai, 
grojant J.Vaičiaus orkestrui

Sekmadienį, 14 rugs.,AV 
parapijos šventovėje bus pa
maldos. Visos organizacijos 
su vėliavomis prašomos 
prieš 11 vai.pamaldas susi
rinkti parapijos salėje.

Tautinių Šoklų Ir Dainų 
Šventė

Įvairiems darbams šeštą

jąREIPIMASIS į VISUS

1£I75 m. rugsėjo 13 d. 7 v. 
Hamiltono Tautos Fondo 
Atstovybė Jaunimo Centre , 
Dundurn St., ruošia Tautos 
Šventę Ir Vilniaus Dienos 
minėjimą. Šis įvykis Vil
niaus krašto lietuviams yra 
labai džiuginantis, nes tai 
yra ženklas,kad Vilniumi U 
jos sritimis rūpinamės nebe 
mes vieni, bet Ir kiti.

Todėl Vilniaus kiašto lie
tuviams tenka didelė pareiga 
šį paręnglmągausiu atsilan
kymu paiemtl. VKLS-gos 
Kanados Krašto V-ba prašo 
visus, šį kielplmasį skai
tančius, atkreipti didelį dė
mesį Ir ne tik patiems atvyk
ti, bet Ir kitus paraginti da
lyvauti. Ypač kreiptam dė
mesį į didžiausią U arti
miausią koloniją Torontą Ir

london,ont.-
JONO DAUGIAU NEBEBUS...

Š.m. rugpjūčio 14 d. Šv. 
Juozapo ligoninėje mW Jo
nas Juodgalvis Iš London, 
Ont. Velionis buvo gimęs 
1899 m. sausio 9 d.Ignallne , 
Vilniaus krašte. Kariuome
nėje pradėjo tarnaut Geleži
niam Dragūnų pulke. Vėliau 
buvo perkeltas į Auto bata- 
11 joną. Baigęs mokomą kuo
pą, buvo paskirtas į Karo 
gaisrininkų komandą. Išėjęs 
Iš kariuomenės tarnavo Kau
no Miesto Ugniagesių ko
mandoj. Už drąsą ir sąži
ningą pareigų ėjimą buvo ap
dovanotas Ugniagesių Kry
žiumi.

Šiuo laiku pasaulyje vyksta 
visokie pervergmal,kelčlasl 
Įstatymai, tačiau gamta yra 
labai užslspy~usl:jl savoįgta- 
tymų nekeičia. Kiekvienas 
žinome,kas gimė, tas turi Ir 
mirti.. .Palikti šį pasaulį, Ir 
užleisti vietą sekančiai kar
tai. Bet kai atsiskiria vienas

6 psl.

MOKAME VŽ:

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

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10'4%

kalingi talkininkai. Mieli ha- 
mlltonlečlal, visi kurie gali
te padėti kuo iškilmingiau
siai Ir gražiausiai atšvęsti 
tautinių šoklų Ir dainų šventę 
spalio mėn.11-12 d. d. prašo
mi paskambinti P.Kanopai 
tel. 545-2703.

Taip pat,galintieji priimti 
Į savo namus tolimųjų kolo
nijų atvykusius svečius,pra
šomi paskambinti K. Deks- 
nlul 547-6704.

Ryšium su galimu pašto 
streiku ateinantį mėn.hamll- 
tonlečlal prašomi jau dabar 
parašyti laiškus savo gimi
nėm Ir pažįstamiems, pak
viečiant juos į pirmąją Ka
nados lietuvių tautinių šoklų 
irį dainų šventę spalio mėn. 
11-12 d. d. K.B

I
LIETUVIUS

gretimas apylinkes, kaip 
London, Delhi, Niagaros pu1 
slasalį Ir kitas. Dideliu nuo
širdumu kreipiamės į SU
VALKŲ-SEINŲ-PUNSKO ir 
kitų vietovių čia apsigyvenu
sias lietuvaites atvykti į šį 
parengimą. Dalyvavimu liu
dysime, kad tos žemės apgy
ventos lietuviais Ir Lietuvai 
priklauso. Paslrodyklm.kad 
nenustojo nei ryžto, nei ide
alizmo ’.

Toks pat mūsų kreipima
sis į visus lietuvius,kad pa- 
rodytumėt Vilniui tokį pat 

- dėmesį, kaip per visą 2O-ies 
metų nepriklausomybės lai
kotarpį. Prisiminkime, kad 
jei nebus Vilniaus- nebus ir 
LIETUVOS ’.

VKLS-gos Kanados Krašto 
Vaidyb a

Iš mūsų artlmų-neapsįeina
me be gailesčio, be liūdesio 
Ir ašarų. Šiandien liūdi ne 
vien velionio žmona, duktė Ir 
sūnus,bet kartu liūdime visi 
Londono pensininkų klubo 
nariai, kad mūsų susirinki
muose Jono daugiau nebebus.

Brangus lietuvių tautos 
sūnau Jonal,Tu nepriklauso
mybės kovų laikais aukojai 
savo jaunas jėgas, gindamas 
tėvų žemę. Dabar,po taip 
tolimos, nuo Baltijos jūros 
Iki Erljo ežero nueitos ke - 
llonės Ilsėkis Kanados že
melėj, o mes likusieji pen
sininkų įdubo nariai nepa
miršim Tavęs Iki paslma- 
tumo aname pasaulyje.

J. Jakaitis

ĮSIDĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Hoorptloge-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikino pleiskanos, paiallna niežūjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų iaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. jraiyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mQ»ų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

to

Prie to paties stalo sėdin
tieji pietautojai bevelk neno
ri patikėti savo pažįstamo 
pasakojimui. O tas aiškina , 
kad šią vasarą jis turėjęs 
vienas Iš geriausių atostogų , 
netoli Toronto. Taip Išėję, 
kad atostogaudamas pačioje 
gamtoje, jis gyvenęs tiesiog 
kaip skautas. O tas patyri
mas jam buvęs labai naudin
gas ir,svarbiausia,mažai te
kainavęs.

Pradžioje jis klek skeptiš
kai Išklausęs žmonos pasiū
lymo. JI sakius,kad susiri
šus su įvairiais komitetais , 
nenorinti niekur toliau va
žiuoti. Jai atsibodęs ir nuo
latinis mašinos vairavimas , 
ypač tolimesnės kelionės. 
Vietoj to, ji sakė,važiuosime
į pranciškonų stovyklą Nau
joje Wassagoje, prie Geor
gian Bay ir ten pabuvosime 
viename Iš tų, pušyne stovin
čių, namukų. Bažnyčios tė
veliai sakę, kad birželio m. 
kol atvyks jaunimas, visos 
patalpos esą laisvos ir para
pijiečiai gali jomis naudotis . 
Žinoma, primetant klek už 
sunaudotą elektrą.

Nors ne su dideliu noru, 
bet jis paklausęs savo žmo
nos. Reiškia, jau po tų visų 
gražių kelionių po svietą,po 
miškinguosius ežerus,po to
limąsias Kanados provinci
jas, ar Amerikos valstijas . 
Kaip gaila, kad jis neišmokęs 
šoferlautl. Tuomet jis būtų 
pasakęs žmonai griežtą ne .

Taip jie, apsirūpinę mais
tu ir reikalingiausiais namų 
apyvokos reikmenimis, Išsi
rengė į pranciškonų stovyk
lavietę.

Įsikūrė vienoje Iš pasi
rinktų pastogių. Pradžioje 
jautėsi klek vieniši. Bet su 
įsibėgėjančiu birželiu ir pa
laipsniui gražėjant orui, at
sirado daugiau bendraminčių, 
Laikui bėgant, jie visi taip 
suslblčjullavo, kad pasidarė 
maloni draugija ežere pasi
maudyti,pavakariais pabuvo
ti. Besiartinant liepai, jie 
rimtai susirūpino: kas dary
ti. Artinosi laikas,kai į sto
vyklą turėjo atvykti organi
zuotas jaunimas ir jiems 
reikės užleisti pamėgtas 
vietas.

Taip susigyveno su tuo 
gražiu, smėlėtų kalvučių pu
šynu, su pasigėrėtinom eže
ro pakrantėm,kad nutarė to
je vietoje Uglaupasilikti. Bet 
pas Ite lravus Išnuomuojamų 
vietų kalnas, jų plaukai be
velk pasišiaušė. Už prieina
mesnę kalną jiems nebuvo 
ten vietos. Ir tuo blogiau, jie 
turėtų apleisti tą stovykla
vietę.

Nesurasdami kitos Išeities 
pasitarę su žmona, jie nuta - 
rė įsigyti palapinę ir ten pat 
tęsti atostogas. Gavę Iš sto
vyklavietės vadovybės suti
kimą, jie taip ir padarė. Nu
sipirko palapinę,pas įstatė ją 
stovyklos pakraštyje pušų 
paunksmėje ir pradėjo tikrą 
skautišką gyvenimą.

Su liepos pradžia pradėjo 
plūsti Į stovyklavietę organi
zuoti žmonės,pradedant šau
liais, vėliau sportininkais,po 

to ateitininkais. Ten prasi
dėjo eiklus gyvenimas ir 
pats įdomiausias vasaros 
laikotarpis. Su rytmečio vė
liavos pakėlimu,pamaldomis, 
bendrais pusryčlals/jle atsi
lygino už mitybą/, paskaito
mis, o vakarais laužai su 
programa. Jiedu su pačiute 
vos spėjo visur dalyvauti. 
Besivaikydami jaunimo po
mėgius, klausydami paskai
tas, stebėdami jų žaidimus 
jie tiesiog atjaunėjo ne tik 
dvasia, bet ir kūnu.

Viename pamoksle, kape
lionas kun. J. Borevlčlus, 
pabrėždamas šaulius esant 
svarbiausiu tėvynės gynybos 
avangardu, įtaigojęs juos 
būti ypatingai budriais. Pa
gal kun. Borevlčlaus Iš Lle- 
tuvos gautas ir patikrintas 
žinias, slaptieji sovietų a- 
gental jau yra Infiltravę Į 
mūsų Vilką, Bendruomenę ir 
net į Altą.. .

Taigi, mūsų atostogauto - 
jai tvirtina, kad šioji vasara 
buvusi viena Iš gražiausių; 
gražus buvo ir skautiško 
stovyklavimo patyrimas. Ir 
tai dėka jo žmonos sumanu
mo ir tos gražiosios pran
ciškonų vietovės Naujoje 
Wassagoje.

NE TAIP DAŽNAS ATVEJIS 
IR GRAŽIOS VESTUVĖS

Lietuvišką šeimą sukūrė 
Silvija Martlnkutė ir inž. 
Romas Leparskas š.m. rug
pjūčio 23 d. Toronte, Prisi
kėlimo Parapijos šventovėje. 
Silvijos dėdė kun. Vaclovas 
MaTtlnkus atvyko Iš JAV at
likti vedybų apeigas.

Vaišės vyko Toronto Lie
tuvių Namuose. Vestuvėse 
dalyvavo per 400 svečių.

Jaunavedžiai,atvykę į vai
šes buvo sutikti jaunosios 
vadovaujamos tautinių šoklų 
grupės "Atžalynas": šokėjai, 
Išsirikiavę Į dvi eiles, suda
rė Iš tautinių juostų praėji - 
mo vartus ir taip pasitiko 
savo mokytoją su vyru. 
Tėvai jaunavedžius pasitiko 
su duona ir druska.

Ceremonijų vadovas J.Si
manavičius pakvietė kun. V. 
Martlnkų palaiminti stalą . 
Vaišės buvo pradėtos šam
panu. Vaišių metu solistas 
V. Verikaltls, akomponuojant 
J.Govėdul, padainavo porą 
dainų.

Jaunavedžius žodžiu svei
kino: K.L.B-nės Krašto V- 
bos pirm.JJSlmanavlčlūs, K. 
L.B-nės krašto V-bos švie
timo atstovas, nes Silvija 
LepaTsklenė yra Toronto a- 
kės švietimo vadovė. Jauno
sios dėdė kun. V.Martlnkus, 
Prisikėlimo Parapijos kle
bonas A. Simanavičius OFM, 
Lietuvių Kankinių Parapijos 
vardu kun. J.Staškevičius , 
Hamiltono B-nės pirm.L. 
Skripkutė, Sudburio B-nės 
pirm. p. Labucklenė, nes 
Silvija nuvykusi mokytojauti 
į Sudbury, Įsitraukė Į lietu
višką veiklą: atgaivino tauti
nių šoklų grupę ir jai vado
vavo. Ta grupė veikla ir da
bar. Sveikino Toronto taut . 
šoklų grupė Atžalynas, Vai
dintojų Dramos Būrelis. Ha
miltono Dramos Mėgėjų Te
atro Aukuras vardu E. Kuda
bienė, šeštadieninės mokyk
los vardu J. Mikšys ir K . 
Mileris,pirmasis prisimin
damas,kaip jaunoji buvo pa
vyzdingiausia ITpirmaujantl 
moksle šeštadieninėje mo
kykloje. Dar kalbėjo J. Bir- 
sėnas Iš Londono,E. Mlslus 
Iš Detroito, p. Meilus Iš

Taupyk i r s ko I inkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8’/i% už 1 m. term. dep.
71^2% už taupymo s-tas
8’/4% už pensijų planų

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

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

(American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 va), 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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estija, Ukraina, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanot be muito: Motociklai, sklb. molinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvairius siuntinius iki 193z4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui jvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais ---- nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

‘■'£™V'Ų Baltic Exporting Co. m^iū. Av..
IŠTAIGA r Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Australijos ir dar kiti.
Pakvietus tarti žodį jau - 

navedžlų tėvams, pirmas 
kalbėjo jaunojo tėvelis,po jo 
Silvijos mama. JI buvo gi
liai paveikta tokiu j os duk
ters tautinės veiklos įverti
nimu,nors irpatl susipratu
si lietuvė. Aišku, kad tik tė
vams dalyvaujant tautinėje 
veikloje, jų Įkvėpti ir valkai 
įsitraukia į lietuvišką veik
lą. Džiaugėsi, kad tiek daug! 
svečių atėjo į vestuves, 
džiaugėsi,kad jos dukra su
kūrė lietuvišką šeimą, lę pa
linkėjusi jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo, Išbučiavo 
dukrą ir žentą.

Sekė jaunųjų padėkos žo - 
džlal.

Tautinių Šoklų Grupė At
žalynas pašoko Sadutę,Į ku
rią ir jaunamartė Įsijungė ir 
šypsodamasi susirinkus vi
sas gėles Iš šokėjų, nužings
niavo pas mylimą vyrą Ro
mą. Šokėjai pašoko dar vie
ną šokį. Ceremonijų vedė
jas J.Simanavičius pranešė, 
kad prasideda linksmoji da - 
Ils ir tuojau, Vaičiaus vado
vaujamas orkestras Iš Ha
miltono užgrojo specialiai 
skirtą jaunavedžiams valsą.

Svečiai džiaugėsi gera 
muzika, linksma nuotaika ir 
gardžiomis vaišėmis.

Retkarčiais,kun. V.Mar
tlnkus, turėdamas stiprų 
balsą, suorganizuodavo visą 
salę padainuoti lietuviškų 
dainų.

Linkiu dar kartą Silvijai 
ir Romui Leparskams lai
mės, sukūrus i lietuvišką 
šeimą. J. Šarapnlckas

MSSU LIETUVIU NAMAI
Pereitą sekmadienį L N 

popietę aplankė apie 200 as
menų. Iš jų 163 užsisakė pil
nus pietus. Aptarnaujančios 
mergaitės dirbo labai gerai. 
Buvo atsilankiusių lietuvių Ir 
Iš toliau: Washington’©,Čika
gos, RacIne, Vancouver’lo Ir 
Santa Monikos. Daugumas 
pareiškė pageidavimą ap
žiūrėti visas LN patalpas.

Sekmadienio popiečių sta
lams aptarnauti LN reikia

IMA:

9’/a% už asm. paskolas 

9'/a% už mortgičius

miliįonų dolerių

mergaičių. Taip pat reikia 
dar ir darbininkių sekmadie
niais LN namų virtuvei. Dar
bai apmokami. Kreiptis į 
raštinę arba tel. 533-9030.

LN Informacinė tarnyba 
prašo visus pirkusius LN 
paskolos lakštus, kurie dar 
jų neats lėmę, Ir sekmadle- ‘ 
nlals juos atsiimti. Atėję, 
galės pavalgyti ta proga Ir 
lietuviškus pietus, susitik
ti pažįstamus.

Lietuvių Moterų Būrelis 
savo tradicinį koncertą ruo
šia š.m.lapkrlčlo 8 d.Prog
rama bus pranešta vėliau.

Praeitą savaitę LNbiblio
tekai padovanojo knygų Vlado 
Putvlo šaulių kuopa Ir Mari-1 
ja Gačlonlenė. Už dovanas 
biblioteka yra labai dėkinga.

Visi svetainės Lokys bal
dai įgyti dar visai neseniai. 
Svetainės kėdės yra gana 
stiprios Ir normaliai dėvint, 
jos galėtų tarnauti Ilgus me
tus. Tačiau, - svečių tarpe 
atsiranda asmenų,kurie sa
vo jėgas bando tyčia laužy
dami kėdes. Tokie turėtų ži
noti, kad jie laužo lietuvių, 
kartu ir savo, visuomeninį 
turtą Ir daro visiems lietu
viams ne tik materialinę, bet 
Ir moralinę žalą. Pavaiz
duodami nekultu ringą lietuvį, 
daro gėdą visiems lietu
viams.

Pastebėtas Lokyje darant 
kokią nors žalą bus ne tik 
laikomas atsakingu ūžtą ža
lą, bet Ir neįleidžiamas Į 
svetainę.

Pakeltus LN apkūrenimo 
būdą, reikia nugriauti kamino 
dalį Iki stogo, o kita jo dalis 
bus panaudota ventiliacijai.

Nugriovimui reikia dviejų 
ar trijų vyrų. Kas turėtų 
laiko Ir noro tokį darbą pa
daryti, tesikreipia Į LN 533- 
9030 palikdamas savo tele
foną. Darbas apmokamas.

LN nario įnašus įmokėjo : 
Po $ 1OO, - Dagys T., Bar- 
cevlčlenė G., Bataltls J. , 
Kavaliauskas J. Nario įna
šus paplldė:Puzyras J. $1OO, 
Makarenko M. $50, Barlsas 
Br. Ir Oleklenė S. po $25. 
Vaitkutė Aušra $20 ir Bll- 
kytė A. $ 1. -

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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B. Vaičaitis

f P radSia 21 numeryje )
Imama 3/8 oz apvalia ar

ba plokščia galva džigas, vi
dutinis kabliukas su stirnos 
plauku apdaru. Džigo galva 
dažyta oranžinės arba bliz
gančiai juodos spalvos. Plau
kų apdaras geriausia gelto
nas ar baltas. Geri ir juo
dai dažyti džigai.

Ant džigo kabinamas slie
kas perdurlant per slieko 
juosmenį kabliuku Ir antrą 
kartą tą patį kabliuką per- 
iuria per vidurį slieko ir į 

slieko užpakalį įsmeigiama 
kabliuko viršūnė. Sliekas 
ant kabliuko turi sudaryti 
kilpas, bet nebūti ištemtas. 
Toks jaukas, įmestas į wal
leye gyvenamas vietas,kar
tas nuo karto išlengvo pa
traukiama arčiau laivo ar 
kranto, bet yra didelė tiki
mybė ir vasaros metu užka
binti didelių walleyes.

Jeigu nėra vėjo, išjungus 
motorą galima paleisti lais
tai plūduriuoti, tuomet džl- 
glnant galima apčiuopti gi
liausias vietas. Pagavus vie
ną tuojaus reiktų išmesti in
karą ir sistematlškai šukuo
ti džigo pagalba visas pino
tas , prisilaikant taisyklės, 
kad viskas būtų daroma lė
tai, panaudojant savo patyri
mus.

Walleyes vasarą neplau

kia į sėklumas, Išskyrus 
maitinimas) nakties metu. 
Vasaros metu jas galima 
sėklumose , kur yra smėlio 
ir žvyro dugnas, pastebėti 
nakties metu matlnantls. Į 
tas sėklumas atsėlina būriai 
walleyes ir ramiai laikantis 
galima meškerioti , kol jos 
paslbaido ir nuplaukia į gi
lesnius vandenis.

Pastebėjus , kad walleyes 
ant smėlėtos sėklumos at
plaukia maitintis vieną naktį 
jeigu ten yra mtnovų, tai jos 
atplauks ten pat ir kitą nak
tį. Džigas nakties metu meš- 
kerlojant ant smėlėto dugno 
yra prima jaukas, nes trau
kiant jo kabliukas yra į vir
šų riestas , todėl už dugno 
nėra pavojaus kad užkliūtų.

Apdaužytas džigų galvas 
reikia laku perdažyti raudo
nai , juodai ar oranžinės 
spalvos blizgančiu laku. 
Plauku ant džigo papuoši
mas privalo būti švariai iš
plauta.

Jau minėjau, kad walleye 
gyvena tik didesniuose van
denyse, žinant jų gyvenamas 
vietoves , galima tikėtis jas 
rasti toje pačioje vietoje, 
bet kuriuo metu. Ypač pava
sarį neršto metu jos pakei
čia vietas. Pavasarį meške
riojimo technika yra skir
tinga.

Ankstyvą pavasarį vanduo 
nėra skaidrus ir saulė sezo
no atidarymo metu nėra taip 
aukštai kaip vidurvasarį, to
dėl jaukas gali būti didesnis 
Ir mono šniūras storesnis.

Džigas Imama 1/2 oz Ir 
užkabinama žuvytė per akis, 

geriausiu jauku, 
greitis dabar yra 
dalykas. Šaltame 
žuvies judesiai 
todėl meškerio -

nes gyvų žuvyčių pavasarį 
sunkiau gauti . Pavasarį 
šviežios ar negyvos žuvytės 
skaitoma 
Traukimo 
lemiamas 
vandenyje 
būna lėti, 
jant reikia turėti galvoje.

Pavasarį tas lėtumas tūri 
būti dvigubai sulėtintas.

Pirmoje vietoje naudok 
geltonus džigus, bet'trauk su 
pauzėmis ir labai išlengvo. 
Antra vieta bus repala auk
sinis voblerls lengvas 4 3/8 
colio ilgumo. Gilesnėse vie
tose naudok repaią 3 1/2 co
lio ilgio, dieną geltonos spal
vos , naktį sidabrinės spal
vas skęstantį voblerį. Nauja 
ir žinoma paslaptis yra me
talinis žiedas su trljomis

• BuvusiŠv.Kazimiero baž
nyčios choro vedėja A.Pet- 
rauskalt-Švedas, su vyru ir 
rauskaltė-Švedas, su vyru ir 
dukra liepos ir rugpjūčio 
mėn. viešėjo pas savo tėvus . 
Ta proga Montrealyje buvo 
pakrikštyta Švedų duktė. Jo
nas ir Etna Petrauskai savo 
anūkei suruošė šaunų krtkš- 

itynų pobūvį.
Štai ir lietuviu kapines, šimtai idomiu paminklu slegia brangiu Taip pat šaunią vakarienę 

mirusiu lietuviu kūnus. ' ' jauniesiems tėvams suruošė
; . . . . , .. k] „„„.. Sv.Kazlmlerobažnyčios cho-Supylem dar viena kapą, kuris man brangiausias. . .Nepa'«' 

togu buvo visiems padėkoti, todėl dėkoju dvasiškiams, solistui 
V. Verikaičiui, dr. J. Kaškeliui ir visiems suteikusiems paskutini 
patarnavimo. . .

0 Tau Maryte ir šeimai širdingiausių 
/ širdingiausios užuojautos.

J. Stankus ir šeima

grandinėlėmis vadinama 
Tiree - way swivel.

Už vienos grandinėlės už
rišama 12 colių 6 Ibs. sti
prumo nedidelis svorelis Ir 
už trečios grandinėlės už
rišama 6 ar 8 Ibs. stiprumo 
dviejų pėdų Ilgumo mono
šniūras, kurio gale yra plū
duriuojantis rapala voblerls. 
Įmetus jauką į smėlėto dug
no upę arba ežerą, traukti 
labai išlengvo su pauzėmis. 
Kada jus trauksite, voblerls 
skęs žemyn, kaip tik nusto
site traukti, plūduriuojantis 
voblerls vingiuos aukštyn. 
Prie to voblerio galima pri
kabinti mažą mlnovą ar nak
tinį. slieką", suraitant į kil
pas ant paskutinio kabliuko. 
Pradėjus vėl traukti, voble- 
ris kapstysis žemyn vaiz
duojant sužeistą žuvytę.Kir
tis dažniausiai bus kai vob- 
leris kils aukštyn. Kirtis bus 
lengvas , kad ir didelė būtų 
welleye , bet reikia stalgiai 
patraukti pakeliant kartelę 
aukštyn ir sukti špulę neat- 
leidžlant.

Pavasarį walleyes dau
giausiai sutinkamos upių 
žiotyse , kur smėlėtas Ir 
žvyruotas dugnas. Ten dau- 
galuslal yra atplauta maisto, 
Ir jos tuo metu turi gerą 
apetitą. Pavasarį siūlyk ne 
metalą , bet natūralų mais
tą ir visai išlėto.

Žinoma, kad walleye žie
mą mažiau maisto suvartoja. 
Šaltame vandenyje jų orga
nizmas nereikalauja daug 
maisto. Pavasarį žuvis yra 
alkana, bet nejaučia alkio 
šaltame vandenyje, todėl pa
togiai patiektą maistą ji pa
ima , bet negaudo greičiau 
judančių blizgių. B. 4. 

V Bačėnas All Seasons T ravel, b.o.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO \ ? r-oo
mar 1x6 teK 533-353Į__

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

to narys K. Ambrasas su po
nia.

A. Petrauskaitė-Švedas ir 
jos šeima šiuo metu gyvena 
nuosavuose namuose Malnze, 
Vokietijoje, kur ji dėsto mu
ziką privačioje muzikos mo
kykloje .
• Daugelis nežino, kodėl 
siuntiniai pasiųsti paprastu ' 
paštu taip Ugal negaunami 
Lietuvoje.

Pasiteiravus centr. pašte 
paaiškėjo, kad rusų lėktuvai 
veža siuntinius siunčiamus 
oro paštu užtai gaudami $4Q 
curie mokami už oro paštą . 
Daugelis galvoja, kad ne oro 
paštu siuntinių atidavimas 
užlaikomas, kad priverstų 
visus siųsti oro paštu.

Ir taip jau dėl brangaus 
persiuntimo nevisi gali pa
siųsti dovanų saviesiems bei 
artimiesiems, o oro paštu 
visai neįmanoma. Todėl la-

J bal prašome, be svarbaus 
reikalo, nesiųsti siuntinių o- 
ro paštu.

Jei kam būtų neaišku, gali 
įsitikinti,paskambinus įpaš- 
to centrą 715 Peel str.., 
kamb. 605.

Siuntų siuntėjai

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

Vilniaus krašto sūnui, švenčioniškiui
Petrui LEDUI Toronte mirus, jo šeimai ir 
visiems giminėms reiškiame gilią UŽUOJAUTA 
ir kartu LIŪDIME -

V.K.L.S.-gos Krašto Valdyba
• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i cį nuo I aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

■ ’ SAVININKAI: V Sušin sk as 389 - 057 1 ir J. Zavys 365- 3252.

•550 BOUl NfWMAN BLVD., 
LASAllf 

363-7424 
I .
CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 

Į DUSTER - FURY - GRON FURY

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

Ron - Arūnas Mockus GARANTUOTU APTARNAVIMU.

Kreiptis pas agentūros atstovo (Ron) 
Aruna Mockų.

UJOODLfinD-fiUTOmOBILE LTD.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASAUE

L Medžiaga suknelėms. Crimlene, kostiumams ir Švarkams - iimtoprocentinė rudis 
- pusė kainos.

1 Angliško medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester 10 - nuolaida iki 60%.
i Skarelės vilnones arbo Silkines ir naujausiais pietiniais.
i Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias posirinkimas specialiomis 

kainomis. ., , .0
t Moteriiki paltai • Borgono (art..fur) įvairaus dydžio fikjav.au.
i Vyriški mėgsti marškiniai (konodiški) — pusė kainos. Taipgi, daugybe 

kitu daiktą, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniu. .lunkam. p.pre.tu ir ar. pultu. Priimam. už.okymu. outomoiiliom.. 

šoldytuvom., televlslioms. pinigą Certificate. i, kt. (Turim. 22 matą patyrimą). 
Prašome užeiti ir į.itikinli. o įį PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd.,

Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

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

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
or teinamos — fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-29 12

1975. IX .3

365-0770

FREE SHOP AT HOME

HRS

*4%^

“dry
CtEANlNG

A

SERVICE
PATARNAUJA

CLEANER AND VALET SERVICE LTD. 

NETTOYEURS - CLEANERS "”''*4$ 

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

Carpet Sales & Installation 
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

— Burlington — Venture —

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

e Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklcjimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išn>atavimus ir

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

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

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUllEMfNT - PURNtrUM

PARDAVIMAS

ĮVAIRIUV **

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS

ĮVERTINIMAI
NEKILNOJAMO TURT 0

PASKOLOS PASKOLOSINC

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

• Didelis posirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE r 4e AVENUE LASALLE 363-3887 
f~T843 CRNTRALB 386-1282 (DKCORATION) Į

Visokeriopi kiti patarnavimai
* . r- 7687 CENTRALEImmeubles RICHER Realties Enrg. suite 301 .

COURTIER - BROKER LASALLE. QUE.
• H8P 1 L7

7

7

fikjav.au


PIRMOJI KANADOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ 
ŠVENTE VYKSTA

HAMILTONE
SPALIO M Ė N. 11 — 12 DIENOMIS

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS valdyba yra pasiryžusi 
surinkti adresus laisvojo pasaulio lietuviu, baigusiu aukštoj^moks
lą/universitetą, kolegija ar insrtituta/ ir pra«>o pavienius asmenis 
ir organizacijas siųsti tuos adresus J. Kavaliūnui, P.O. Box 438, 
Beverly Shores, IN.46301 USA. Tokio adresyno mums daugeliu at
žvilgiu reikia, ir su talka {[galime sudaryti.

SIDABRINĖ SUKAKTIS
Aldona Ir Jurgis Gudai at

šventė sidabrinę 25 metų ve
dybinę sukaktį.

1 "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui | 
I tik už $5.00 metams 1 į

j P rašome iškirpti ir prisiųsti Į
I ■ su virš nurodytu-------------------------------------------------------
' prenumeratos ' P (tvardė ir vardas) į

J mokesčiu. -----------------;------------------------------------- |
(Tikslus adresas)

I ) _____ ____  _____ ___  ____ l

BEAULIEU. SARNEAU. CRITE
Conseillers juridiques - Title Attorneys

NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 
Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik į mane 

kreipiasi, intarpe ir lietuviams.

BS67 VKROUN. VSRDUN «7O1 CtNTRALB. LASAU-t
7*1-3411 166-S474

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojos 

— s —
' 1440 rue Ste-Catherine Onest 

Suite 600
! Tel; 866 - 8235, namų 488 - 8528

GERA PROGA
Puikiai įrengta ir net kilimu išklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

Liūdna man, kai skaito mano 
neapmokėtą - Iaikraitis

DR. V. GJR1ŪN1ENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L’Asiomption Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q.
Tel. 932 - 6662*"nomi| 737- 968 1.

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

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

GPHARMACIE

agnon
+ ROBERT GENDRON LPH.prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

.VIETA GERAI. PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.Q. - Tel: 871 -9644, namų 678-3660.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. M I LLER , B.A-, B.C.L.
768 Notre Dame Street E. Suite 205.

Tel. 866-20 6 3; 86 6-206 4

8 psl.

Pagerbimas įvyko savųjų 
Ir giminių tarpe, kurie Įtei
kė sukaktuvininkams vertin
gų dovanų.

Duktė Kristina Gudaltė 
pradės mokytojauti Ville E- 
mard angliškoje mokykloje . 
Virginija mokosi Newfound
land St. Jean Universitete, 
Imdama antrųjų metų medi
cinos kursą.

Jauniausios- Suzana Ir 
Aldutė eina į mokyklą.

Dalyvis
• Rudenėlio dienelės-mo- 
kyklos dienelės - Valkai, tė
vai Ir mokytojai pasiruošia
naujo sezono darbui. Gal la- Aušros Vartą parapijos bažnyčia, kurios parapijos į.steigimęf 
, , , , _ , . . . . , 25 metu sukaktis pradedama švęsti šį šeštadienį vakare ir

ausiai rūpinasi mo ytojal : sekmadieni iškilmingoms pamaldoms ir salėje pietumis.
Iš jo dabar labai daug tiki -
masl. Jis turi atlikti Ir tal,fo[au jiems kiekvienas valkas Memorial ligoninėje.
ko tėvai ar dėl nežinojimo, yra svarbus Ir Įdomus, negu Kitas LaSalle gyventojas , 
ar tingumo nepaslryžta pa- kitose mokyklose. Ar galima Jobas Leknlckas taip pat yra 
darythparaglntl savo valkus Įsivaizduoti prasmingesni Ir susirgęs Ir gydosi ligoninėje, 
būti gerais mokiniais, pa g Ir- įdomesnį valkui šeštadienio ____
tl už jų pastangas.pasl- rytą, kaip mūsų mokykloje 7 NAMIE DIRBANTIEMS I 
džalugtl jų pasisekimais.Tai Nekapltulluoklm. Regis - Galite uždirbti siūdama namie,
valkui labai svarbu.Jelgu tai truoklm savo valkus Ir pas Mums reikalingi Overlock ir Sin- 
pad.arys, tai Ir lletuvlškon savuosius, tikrai mes jų ne - ger siuvėjai. Galime padėti su 
mokyklon valkai eis su dar nuskrlauslm,o atvirkščiai.Ir siuvamomis mašinomis, prista-
didesniu susidomėjimu. Nes kitataučiai, sužinoję apie to - 
mūsų šeštadieninės mokyk-)kią mokyklą,pavydi mums Ir 
los mokytojai yra dar labiau apgailestauja,kad jų ’ valkų 
pasišventę, negu kiti, dar l^-§eštadlenlal jiems nieko

f MONTREAL WEST

LEONAS GUREOCAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick k Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Solo Manager 
(Lietuvi* atstovo*) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managenu

LEO GUREKAS_________

mm montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH
______________  ____ ĮAt the and of Sherbrooko Street Wost>

automobile

489-5391

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMA TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254-4566 / Namų — 72 1-06 14*

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

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

M o n t r e a I, Que.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gaisras •

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

RAS ADAMONIS
C. I. B. 

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBR

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL. 727-3120 Namų 376 3761

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

naujo neatneša...

• Povilas Kaulakls buvo su
sirgęs Ir gydėsi dr. Pople - 
ralčlo priežiūroje Reddy

me darbus i jūsų namus.
Kreiptis pas Miss Rosalie 

_________________ 273 -.1534

TAISYMAS
Ar galite sutaisyti megstinius 
namuose ? Mes pristatome 
darbų į. namus.
Kreiptis Miss Rosalie 273-1533.

CENTRE AUTO CLINIC
261 John's Road

POINTS tWREu'SHOPRING CENTRE

W 697-3333
triumph

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU. MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune urs, Brakks 
MOTOR a TRANSMISSION. ETC.

TKL.I 630-0417

730 LAKESHORE DRIVE
DORVAL

GREMLIN 1975
6 cllinderių 232p.c. 
reguliariu {rengimu 
pagrindinė kaina

PASIKALBĖKITE

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI MATADOR 1975
PASITARNAUS ’ 2 du'U COUP* 6 cillno*riie
rASHAKNAUb* reguliariu [rengimu

* pagrindine kaina

SU MANAGER - ABE BASERMAN

O 100% 12mėn. arba 12,000 
rnyliyf fabrikinė p arentij a)

nesudėtinga , bet tvirta 
garantij o

inspekciniai 37 patikrinimai 
pagrindinių dali^ 
speciali apsauga valiavime

st. lambert
AUTOMOBILE LIMITED

860 Tascheteau, Greenfield Park * 676-7901

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE.H4E 2A6, 
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas __________ 6.0%
Taupomąsias s-tas________ 8,0%
Term. ind. 1 m. __ ._______ 8,0%

Term. ind. - 2 m. 8 J %
Term. ind. — 3 m. U»0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______________ kūA%
Nekiln. turto 10,85%
čekių kredito 12.0%
Investacines nuo __________11.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 0 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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