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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Dar l ininku unijų pr ezident as Meany Kai basi su JAI' pr ezident u 
Fordu Ral t uosiuose Rūmuose, Sovietų Sąjungai kviečiu par dav imo 
reikal u. (Foto iš Time).

Krašto Tarybos suvažlavl - gluoja chorai, po jų-tautlnių 
mas. Krepšinio rungtynės šokių grupės. Visos grupės

DARBO UNIJU
KONVENCIJA
Amerikos Darbo Federa

cijai- Industrinių Organiza
cijų Kongresui- AFL-CIO 
priklauso apie 14 mil. dir
bančiųjų. šios darbo unijų 
organizacijos vadovybė pas 
kelbė unijų suvažiavtmą- 
konvenciją spalio mėn.2 d. 
San Francisco m teste,Calif .

Paskelbtame atsišaukime 
sakoma: " AFL-CIO susi
rinks tuo metu,kai krašte 
siaučia aštri ekonominė re
cesija, kurią dalinai pagina - 
dė vyriausybės klaidinga po
litika ir kuri tęsiasi dėl ne
efektingos vadovybės kong
rese Ir Baltuosiuose Rūmuo
se”.

Taipgi užmenama ir gana 
stipriai pabrėžiama dabarti
nė JAVužslenio politika, nes 
sakoma: "Visame pasaulyje 
laisvė randasi pavojuje, ar
ba ji nyksta. Laisvasis pa
saulis pats siaurėja ir jo na
riai pasidarę bešališkais , 
arba gyvena baimėje, ar at
lydžio/ detente/ iliuzijose."

Skaitant tokį AFL-CIO at
sišaukimą, skirtą galingųjų 
darbininkų unijų atstovų su
važiavimui, galima daryti 
išvadą, kad dabar popui iari- 
zuojama tarptautinėje poli
tikoje "detente" gali būti Ir 
pasmerkta, arba net visai at
mesta.

RINKIMAI 
NEWFOUNDLANDE

- Rugsėjo m. 16 d. įvyksta 
rinkimai Newfound! and’o 
provincijoje. Priešpaskuti
nius rinkimus 1972 m. ilgą 
laiką valdė provinciją libe
ralų partija J. Smallwood 
vadovaujama. Jam pasitrau
kus iš politikos, naujasis 
partijos vadas Ed. Robert’s 
rinkimuose pralaimėjo prieš 
konservatorių F. Moores/ iš 
42 vietų parlamente tepra - 
vedė tik 8 atstovus/. Šiuose 
rinkimuose ir vėl grįžta J. 
Smallwood, bet su naujai įs
teigta, reformuota liberalų 
partija. Neabejotina,kad vyks 
skaldymas! liberaluose ir 
dėl to jie pralaimės.

KANADOS PROVINCIJŲ 
KONFERENCIJA
Provincijų premjerų kon

ferencija šį kartą įvyko New
foundland’o St.John’s mies
te. Konferencija neskaitoma 
efektinga, nes nepadarė 
svarbesnių nutarimų Inflia
cijai kontroliuoti, kuri vis 
labiau plečiasi.

Buvo apsvarstyta daugelis 
klausimų, net ir krašto kons
titucijos atkėlimas Iš Brita
nijos. Buvo sutarta dėl. 200 
mylių žvejybos zonos prie
žiūros Ir numatyta sušaukti 
kitą konferenciją kartu su 
federaline vyriausybe.

PASITRAUKĖ ILGAMETIS 
POLITIKAS

G. Pelletier, virš 1O metų 
išbuvęs parlamente Ir apie 
7 metus ministeriu kabinete 
ryšių m in is cerio pareigose, 
paskirtas ambasadorium į 
Prancūziją, Paryžiun.*

Nauju ryšiųministeriu pa-
kviestas Ilgametis Kanados
radijo ir televizijos komisi
jos pirmininkas Pierre Ju
neau.

UŽLŪŽO ŠPAGA

Lenkijos fechtavimo čem — J 
pi jonas Pawlowski, 43 m. , 
laimėjęs olimpinį medalį j 
1968 m. netikėtai ir staiga, su> 3 
kitais kariuomenės pareigu - 5 
nats buvo areštuotas, apkal- z 
tintas antlpatriotiškumu . f 
Lenkijoje cirkuliuoja gsmdaį * 
kad slaptoji policija jam ka - f 
Įėjime sulaužiusi rankas,kad | 
jis nusižudęs. Sklinda gan
dai ir kad buvo įsivėlęs • į 
kontrabandą, dirbęs Prancū
zijos slaptoje policijoje, ČIA 
Ir pan.

INDĖNAS DAILININKAS
TIME ŽURNALE

Kanados dailininkas, indė
nas Ojlbway giminės, Norval 
Morrisseau, gūlat veikiamas 
savo etniškos kilmės, išsi
vystė į originalų menininką 
tokio laipsnio, kad susilaukė 
ypatingo dėmesio. Jo darbus

BENDRUOMENYBĖS
TAUTINIŲ ŠOKIU IR DAINŲ ŠVENTĖ HAMILTONE

Sutrumpintai skelbiame
pirmosios Kanados Lietuvių 
tautinių šoklų ir dainų šven
tės, Kanados XXI L D bei 
KLB Hamiltono Ap. 25 m . 
gyvavimo sukakties progra
mą:

Pradedant spalio m.6d. 
Hamiltono burmistro Lietu
vių Savaitės paskelbimu, prie 
m ie sto rotu šė s i š kel i am os

įsigijo re tik svarbiausios 
galerijos, bet yra ruošiama 
apie jį dokumentinė filmą .

Atrodo, technikos amžiaus 
žmonės instinktyviai ieško 
Išsilaisvinimo iš sunlvella - 
vtmo etninių paveldėjimų 
šaknyse.

CFCF RADIJO STOTIES 
ATSIŠAUKIMAS 
Paskutinėmis dienomis, 

mokslo metams prasidėjus, 
keli šimtai valkų nebuvo pri
imti į anglų mokyklas, nors 
atatinkamus egzaminus ang
lų kalbos mokėjime buvo Iš
laikę.

Tai buvo vienas Iš tų lašų, 
kurie perpildo taures. . .

CFCF radijo stotis pas
kelbė viešą atsišaukimą į vi
suomenę, visą parą velkė 
savanorių pngelblninkų bri
gados rinkti parašams ir 
nuomonėms betkorhentarams 
dėl Bill 22., Lietuviai Irgi 
pasisakė, reaguodami tučtuo
jau per šios stoties bangas:

Brangios lietuvės, 
brangūs lietuviai, 
Mes, lietuvių atstovai, ko- 

miteto,reikalaujaučio panai
kinti įstatymą nr. 22, vardu, 
kreipiamės į visu savo tau - 
tiečius,gyvenančius' Montre- 

ottav°/i: -vauokykštės- tautodailės parodos
• ' Q... j' 19 / 5,1 L 18). Is kaires. I. Rudžius- KLB Ot t aivos apyl. pir mdninkas, Aldo- 
na Cicinskienefis Mont realio)t Dr. Carmen Koy-Kanados Valstybinio Muziejaus Tautodailės st u- 
dijų. vadovas, Irena Lukoševičiene (is! Mont real io), O Hor a dėkosi ov aku bendr. pirmininkas, J. V. 
Danys, senatorius C.W. Carter su imona, dr. £. Parups- latviu atstovas, p. Hirniak, prof. V. Li~, 
nis-latvių atstovas, IF. Peni-estų atstovas ir J. Hir niak - ukr ainiečių atstovas. Nuotrauka B. čeponkaus

Kanados Ir Lietuvos vėliavos. 
Po to visą savaitę vyks iš
kilmės:

dali. A. Ir A.Tamošaičių 
parodos atidarymas, buv. 
Lietuvos ir Kanados šach
matų meisterio P. Vaitonio 
simultanas, svečių sutiki
mas iš tolimesnių Kanados 
kolonijų, jaunimo susipaži
nimo vakaras- šokiai, KLB 

lyje ir visoje Quebec’o pro
vincijoje, nes yra atėjusi va
landa pasakyti mūsų pačių 
išrlnktajai Robert Bourassa įstatymo nr. 22, ies esame 
vyriausybei: ganai lygiateisiai kanadiečiai ly-

įstatymas nr. 22/Bill 22/ giateisėje Kanadoje.
yra nukreiptas prieš kiek- Telegramos tekstas toks: 
vieną kanadietį. Ir mes lie- "Mes, žemiau pasirašę ka- 
tuvlal atvykome j K a n a d ą, nadlečlal, gyvenantys Que- 
mes esame Kanados piliečiai bec’o provincijoje, skubiai 
ir todėl turime teisę leisti Ir nedelsiant reikalaujame 
savo vaikus į mokyklas,kur Jus pasinaudoti ta galia,ku- 
dėstomoji kalba yra anglų rią gavote, kai mes Jus 13- 
arb a prancūzų. Niekas rinkom, kad įstatymas nr. 
mūsų vaikų 1 (kimo prievarta 22 būtų panaikintas ir tokiu 
negali nuspręsti. Mes,išgy~ būdu mums grąžintos pa
vėnę rudąjį ir raudonąjį grindinės Kanados piliečio 
smurtą, nenorime dar vieno teisės dirbti ir auklėti savo 
smurto. Todėl kviečiame vi- vaikus t a kalba, kurią 
sus lietuvius,kurie taip jau- mes pasirenkame.
čia, kaip mes,pasirašyti po Mes esame įsitikinę,kad 
šios radijo stoties/CFCF, įstatymas nr.22 tas teises Iš 
banga 60/ protesto telegra- mūsų atima ir todėl yra vl- 
ma, reikalaujančia panaikin- siškai nesuderinamas su fe - 
ti įstatymą nr. 22. Telegra- deralinės vyriausybės aiškiu 
ma bus siunčiama Kanados ir pabrėžtinai oficialiu na
minis šeriui pirm įninku! P. E. slstaymu dėl Kanados dvl- 
Trudeau Ir Quebec’o provin- kalbiškumo".
cljos premjerui R. Bourassa. Šį tekstą CFCF radijo 
Norime taip pat pažymėti, programoje lietuvių ir anglų 
kad nei vienas mūsų Išrink- kalba perskaitė Henrikas 
tas liberalas prieš rinkimus Nagys. Programos vadovas 
nė vienu žodžiu mums apie ypatingai šiltai komentavo 
įstatymą nr.22 leužslminė . šį atsiliepimą, lietuvius , Ir 
Taigi,buvome apgauti. Todėl paminėjo dabartinę Lietuvos 
dabar drąsiai tarkime savo situaciją.

Hamilton- Toronto ir susi
pažinimo vakaras.

Sekmadienį gi, pamaldas 
lietuviams katalikams ce- 
lebruoja vysk. V. Brizgys, o 
lietuviams evangelikams pa
maldas laiko kun.A. Žilins
kas latvių evangelikų šven - 
tovėje 18 Victoria So.

Sekmadienį po plet - Tau
tinių Šokių ir Dainų Šventė , 
grojant Montrealio Gintaro 
tautinių Instrumentų orkes
trui, vad. Z. Lapino. Įž Įžy- 

išrinktiesiems atstovams , 
kad tenorime įei apgaulės, 
nei prievartos. Ne torime 

neša plakatus su pavadinimu 
Ir vietovės vardu.Atidary
mas,Kanados himnas, J.Nau
jalio Malda už Tėvynę,trum
pi sveikinimai.

Šventę pradeda chorai ir 
po šešių dalnų-pasįrodo šo
kėjai. Seka vėl chorai, šo
kiai. Programa baigiama 
Lietuvos himnu.

Bendra repeticija šešta
dienį, spalio Ud. IO vai.ryto.

Dar kartą primename,kad 
dėl nakvynių registruotis pas 
K. Deksnį, 33 Carrick str. 
Ham ilton,tel. 547-6704. Ho
liday Inn viešbutis priima 4 
asmenis į kambarį, tad vie - 
nam kalnuos tik $ 5, 50.

Paskutiniu metu pasiekė
žinią,kad į šventę atvyksta Ir 
vysk. Deksnys Iš Vokietijos .

IŠKLAUSYKITE MUS ’.
Gale šių metų įvyks jauni

mo kongresas Pietų Ameri
koje. Kai rimtai pagalvoji a- 
ple šį įvykį,jauti didelį jaus
mų pakilimą, nes suprantl, 
kad nesi vienas, ir tokio jau
nimo kaip ir Tu yra visur. 
Tačiau problema, ir bendrai 
visų išeivių lietuvių veiklos 
tikslas lieka tas pats: V i e- 
n y b ė’. Tad jeigu dar vie
niems neaišku, kodėl rinksi-* 
mės taip toli, kodėl važiuosi
me į kitą galą šio pasaulio , 
prisiminkime: mes esame 
gimę Kanadoje, mes kartais 
ir patys težinome .kodėl mes 
veikiame Lietuvos nepažino
dami.Mes pamažu jungiamės 
į savo tėvų pradėtą veiklą Ir 
neužilgo turėsime ją perimti 
ir tęsti. Taigi mums reikia 
pažinti visus tuos, kurie yra 
kaip mes, kurie siekia to pa
ties tikslo. Mums reikia 
ieškoti vieno irto paties lie
tuviško Identiteto, kurį ran
dame tik savo tarpe , Irlle- 
tuvlų visuomenėje.

Kreipiamės į Jus, lietu
viai, mums padėti. Neužda
rykite durų,kai jaunuolis ar 
jaunuolė prisistatys pas jus 
su aukos lapu. Ateikite visi 
į jaunimo ruošiamą Trečio 
Jaunimo Kongreso Bailų 
Montrealyje, spalio 4 d.7 vai. 
vakaro, Aušros Vartų Para
pijos salėje. Jūs letlk galė
site pasilinksminti, bet taip 
pat pasigrožėti jaunatviška 
nuotaika ir, svarbiausia , 
veikla.

Lietuvių veikla atsieks sa
vo tikslų tik tada, kai mes 
vieni kitus pripažinsime ir 
paremsime.

Montrealio Jaunimas

aukokime tautos 
FONDUI

Auka praturtina aukotoja, 
dvasinėmis vertybėmis ir 
tautų materialiniais 
ištekliais— P. Pociūnas

- ° “
REMKIME LIETUVIŠKĄ

SPAUDA 1
NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 

laikraŽtj siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojoms.

' Lietuvos \ 
aacionalinė \. 
M-Mamyto / 
Cbįbliol.k*/
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REIKĖTŲ MINĖTI LIETUVOS 
KARALIAUS DIENĄ

( RUGSĖJO 8-sios proga )

Žymiausias Lietuvos val
dovas buvo karalius / vyr. 
ku ilgas / Vytautas, Kęstu
čio sūnus, miręs prieš 545 
metus. Vytautas ne tik su
jungė lietuvių giminės že
mes, bet valstybės sienas 
išplėtė nuo Juodųjų iki Bal
tijos jūros. Jam pavaldūs 
buvo gudai, rusai, Ukrainai, 
totoriai, lenkai, prūsai, lat
viai. Jam lenkėsi kryžiuo
čių Ir kalavijų ordinai, Kon
stantinopolio patriarchas, 
Romos imperatorius Zig- 
mundas. Popiežius Martin V 
Vytautą paskirdamas Sv. 
Sosto " Vicar - General in 
Temporalibus ", padarė Vy
tautą kryžiuočių ir Livonijos 
ordino Protektoriumi. Jis 
globojo Rlgos, Dorpato Ir 
rusų katalikų vyskupijas. Vy
tautas, remiamas finansiš
kai Popiežiaus Martin V, su
laikė rusus ir totorius nuo 
antplūdžio į Vakarus ir nuo 
sunaikinimo krikščionybės 
/ Romos /. Vytautas padėjo 
Romos imperatoriui ir Po
piežiui sutvarkyti husitus - 
čekų - slovakų sukilimą. Tuo 
laiku buvo dvi žymios impe
rijos krikščionių Romos Ir 
Vytauto Lietuvos.

Rytų Europoje Vytautas 
buvo galingiausias valdovas. 
Vytautas savo karalystę 
pats susikūrė, galybę Išugdė 
niekieno nepadedimas. Bet 
Vakarų Europoje buvo pa
protys, kad Romos impera
torius pakeldavo į karalių: 
ir nusiųsdavo Popiežiaus pa 
laimintą karūną.

Romos imperatorius Zlg- 
mundis parėmė Vytauto su
manymą vainikuotis Lietu
vos karaliumi, kaip visi ka
raliai - valdovai darydavo. 
Vytauto noras buvo išlaikyti 
nepriklausomą lietuvių tautą
ir valstybę, ypač atsiskiriant jo. 
nuo Lenkijos, tuo labiau ta-

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

IRENOS MUDZIUNAITES
- JOERG MAIŠTAVIMAI

1975 m. gegužės mėnesio 
” Lietuvių Dienų " žurnale 
gražiai pasirodė J. Naudžiū- 
naltė su trijų dilių eiliuota, 
galima sakyti trilogija :
1. Prigimties maištavimas,
2. Proto maištavimas ir
3. Buvimas - Eslmas.

Nesiimu vertinti šios kū
rybos dėl rimo, ritmo ir 
apskritai dėl eiliavimo, nes 
nesu šios srities specia
listė. Tačiau atydžtal šią 
josios kūrybą pasiskaičius,
atrodo, kad autorė giliai 
galvojanti, stipriai relšklan- 

d.n, kai į Lenkijos karaliaus 
sostą buvo atsisėdęs Vytau
to pusbrolis Jogaila, vesda
mas Jadvygą.

Vytauto karūnavimas buvo 
numatytas rugsėjo 8 dlėną 
Vilniuje. Į tas iškilmes bu
vo sukviesti visi tų laikų 
dvasiškiai, karai iai ir kiti 
žymūs svečiai. Romos im
peratorius Zlgmundas pa
siuntęs savo pasiuntinius 
pagal tų laikų paprotį su 
dviem karūnom ir dovanom. 
Taip pat su karūnavimo do
kumentais buvo pasiųstas Ir 
karaliaus titulo aktas.

Lenkijos kancleris arki
vyskupas Z. Oliesniecki, su
žinojęs apie tai,pasiuntė bū
rį kariuomenės■, kurie pa
siuntinius suėmė. Jau daliai 
svečių atvykus į Vilnių. Vy
tautas šį įvykį sužinojo, to
dėl supykęs sutraukė ka
riuomenę į lenkų pasle ų ir 
davė ultimatumą viską su
grąžinti. Tarp Vyrauto Ir 
Jogailos vyko derybos. Jo- 
galla nusileido ir sutiko 
leisti Vytautui karūnuotis su 
sąlyga, kad po Vytauto mir 
ties Lietuvos sostas atiteks 
Jogailos sūnui / Mat Vytau
tas neturėjo sūnaus/. Tačiau 
Vytautas jau būdamas 80 m. 
amžiaus Ir su Jogaila joda
mas iš Vilniaus j Trakas, 
nukrito nuo arklio, saikia', 
susižeidė Ir mirė 1430 me
tais spalio 27 d'eną. Karū
navimas krikščionišku pa
pročiu nebeįvyko, tačiau 
Vyrautas buvo žymiausias 
Lietuvos valdovas -karalius 
Ir atsisėdęs į sostą dėl savo 
gabumų ir sumanymų. Todėl 
rugsėjo 8 dieną reikėtų ml-» 
neri spaudoje, mokyklose ir 
viešuose suėjimuose.

Vytautas yra lietuvių tau
tos žvaigždė. Nepamirškime 

J. Karka

ti mintis ir acera būsianti 
ateityje kūrėja.

Šioje trilogijoje " Pri
gimties maištavimas " ir 
" Proto maištavimas " yra 
daug stipresni negu paskuti
nis šios trilogijos eilėraš
tis " Buvimas - Eslmas ". 
Šis yra silpnoka atrama 
prieš stiprius Prigimties ir 
Proto maištavimus. Silpno
kas įrodymas, kad yra vi
sagalis pasaulio Tvėrėjas 
tas " amžinas Buvimas
Kad skaitytojai susidarytų 
aiškesnį vaizdą, noriu klek 
pacituoti iš šios trilogijos.

Prigimties maištavimas
susldaro iš pe'ikių keturei
lių posmelių. Pav. gražiai

PANORAMA
DVIEJU SKIRTINGŲ, ATVEJU PASISAKYMAS

(Prel. Pijus Ragatin.sk as pasisako apie Jaunimo kongresą 
P. Amerikoje — lesu sukėlimo rei k ai u ” M ū s u L i e tuooj e” )

1972 m. liepos mėnesį Siaurės 
Amerikoje, Antrojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso metu 
svarstant, kur turėtų būt ruožia- 

,mas trečias PLJ Kongresas, tarp 
kitų krantų buvo pasiūlyta ir Bra
zilija. Kongrese dalyvavo nema
žas būrys jaunimo iš Brazilijos, 
kuris pasiūlymg priėmė ir kartu 
prisiėmė atsakomybę su ruošti kong
resą, kuris turi įvykti šių metų gruo
džio mėnesį. Taigi, už vienuolikos 
mėnesių.

Laiko palyginamai nedaug. Bet 
sujungtomis rankomis didžiausią 
akmenį galima nuo kelio nuversti.

Uštat visi Brazilijos 
lietuviai yra kviečia
mi talkon. Ypatingai talkinti 
sukelti reikalingas lėšas 
kongreso išlaidoms 
padengti. O tos išlaidos, su
lig Kongresui rengti komiteto ap
skaičiavimu, sieks ligi 160.000 
(šimto šešiasdešimts tūkstančių 
kruzeirų). Tiesa, nemaža suma. 
Bet dideli darbai reikalauja ir di
delių išlaidų. Du buvusieji P- A- 
merikos lietuvių kongresai Sao 
Paulo mieste irgi neapsiėjo be iš
laidų.

Reikalingos lėšos įvairiomis prie
monėmis buvo gautos iš lietuvių 
visuomenės.

Sis jaunimo kongresas yra dar 
platesnis renginys, į kurį atvyks 
atstovai iš tolimiausių pasaulio 
kraštų: Australijos, Kanados S. 
Amerikos, Europos. Ypač gausiai 
dalyvauti ruošiasi mūsų kaimynai 
iš P. Amerikos: Argentinos, Urug
vajaus, Venecuelos, Kolumbijos,ir 
atstovai, ir svečiai.

Mūsų, Brazilijos lietuvių, atsa
komybė ir garbė reikalauja tinka
mai pasiruošti jaunimo kongresui.

Lėšoms telkti yra suorganizuo
ta Finansų Komisija, kurios rūpes
tis ir darbas yra - telkti pinigus 
kongreso reikalams.

Finansų Komisija ir jos valdy
ba yra numačiusi įvairias lėšų tel
kimo priemones, kurios bus pa
skelbtos sekančiame ML numery.

Sėkmingai pavykęs kongresas 
bus ne tik garbė ir pasidižiavimas 
Brazilijos lietuviams, bet ir didelė 
moralinė parama okupuotos Lie
tuvos jaunimui ir visai lietuvių 
tautai, didvyriškai kovojančiai už 
išlaisvinimą ir ant laisvės aukuro 
aukojančiai ne vien pinigą, o ir gj- 
riausių Lietuvos sūnų laisvę ir net 
gyvybę.

Prel. Pijus Ragažinskas 
Finansų Komisijos pirmininkas

f Prel. Pijus Ragažinskas pasisako apsilankydamas Lietu
voje šių metu vasarą — "f,imtasis Kraštas”)

__ Vilniuje esu pirmą karią. Man j:s įspū
dingesnis. negu tikėjausi, — pasakojo P. 
Ragažinskas. — Jauti, kad čia yra sukaupta 
Lietuvos praeitis ir istorija, ypač lietuvių 
kultūrą kiekviename žingsnyje galima pa
stebėti. Pavyzdžiui, mačiau įvairius isto
rinius pastatus, bažnyčias, kurios turi me
ninės vertės, — iv. Onos bažnyčią, Pave ks- 
lų galeriją, Aušros vartus; čia šv. mišias 
laikiau. Visa tei man, pirmąkart apsilankiu
siam, paliko gilų įspūdj.

Buvau j Kauną nuvykęs. Aplank-au M. K. 
Čiurlionio galeriją, A. Žmuidzinavičiaus 
muziejų, prie Kauno marių pabuvojau. Da
bartinis K aunas man pasirodė, nežinau net 
kelis kartus, didesnis už senąjį. Už Ąžuoly
no išaugusi nauja miesto dalis kelia mo
dernaus miesto įspūdį. Svečiavausi pas gi
mines. Jie yra įsigiję kooperatinius butus ir, 
manau, prieinamom sąlygom: kas trys mė
nesiai moka po keletu desėtkų rublių. 
Kambaiiai švarūs, g-ažiat įrengti? Taigi tu
rėjau progos pamatyti, kad socialistinėje 
santvarkoje suderinama vadybinė, koope
ratinė ir asmeninė nuosavybė.

— Kaunq pažįstate ii seniau, Vilnių pa
matėte pirmąkart. Gal palygintumėte šiuos 
abu miestusl

— Pat: gamta Vilniui teikia daug priva
lumų, o Kaunas to neturi — nauji kvartalai 
lygumoje. Be to, Vilnius yra Vilnius. Visur 
jaučiama šventine nuotaika. Vakar gatvėse

— Ačiū už pokalbf.

Kalbėjosi JUOZAS K UC KAILIS

P. Amerikos lietuviai lankt darni e si Lietuvoje. Grupėje 
trečias iš dešines prel. P. R aga ži n sk as f i S Gimtojo Krašto”)

skamba štai antrasis šio 
maštavlmo posmas :

" Ir paskandinčiau į gel
mes šventų įsakymų kietu
mą, o tu biaurokl, juodinki 
mane, saldaus gyvenimo Fa
tumą

Arba štai penktas posmas:
" Tebūna Taip, kas buvo 

Ne, Tešviečia žiburiai už
gesę, O deginki, myluok 
mane, Nuodėmingoji Žemės 
Dvasia ".

Net tos didžiosios raidės 
rodo, kad šių laikų puikuo
liai maištininkai prieš Pa
saulio Tvėrėją garbina ir
Dievu laiko 
žemės dvasią.

nuodėmingąją

mačiau dainininkus ir šokėjus, grįžtančius II 
Kalnų parko, kur vyko repeticijos. Visi tau
tiškais drabužiais. Mačiau ansamblių kon
kursus, generalinę repeticiją su kapelomis 
Ving:o parke. |spūdį jau turiu susidaręs 
ap e Dainų šventę. (Su P. Ragažinsku kal
bėjomės Dainų šventės išvakarėse, jis pa
buvojo ir šventės prologe — ansamblių 
vakare )

Beje, keliaudamas į Kauną, mačiau ir kai* 
mą. Laukai žaliuoja. Naujos gyvenvietės, 
kolūkiečių namai gana kultūringai atrodo 
(viduje neleko būti).

Lietuvoje susitikau su iš Brazilijos atvy* 
kasiais lietuviais. Nenustebau. Tėviškė 
traukia kiekvieną, ypatingai, kai iš jos esi 
išvykęs.

Gimines, kaip jau minėjau, aplankiau, 
pažįstamus, draugus iš mokslo metų gim
nazijoje susitikau. Susipažinau ir su Lietu
vos jaunimu. . .

— Kokį įspūdj daro mūsų jaunimas!
— Jaunimas, man atrodo, yra įlHrąukff ] 

kultūrinį veikimą ir eina j tai su.eorų, 
toksai įspūdis paliko. Man atrodo', kad jis 
tai sąmoningai daro. Noriai dalyvauja liau
dies kultūros kėlime ir plėtime. Tokie pasi
reiškimai yra teigiamos reiškinys jaunimo 
auklėjime.

Proto maištavimas susi
daro net iš aštuonių posmų, 
kur labai stipriais maištais 
stengiamasi įrodyti pasaulio 
Tvėrėjo nebuvimą. Štai ant
ras punktas :

" Nėra Tavęs, Gamtos 
Tvėrėjau, nebuvo ir nėra 
Tavęs. Aš ir žvaigždes ir 
žemę jau apskriejau, išty
riau net gelmes " .

A rba vėl pe nkt as posm as:
" Štai mano rankos žaibus 

pažaboja, štai mano rankos 
vandenis per ugnį ves, štai 
mano rankos per erdves pa
moja - Ir nebėra Tavęs . . . "

” Aš jau žinau kaip žemė 
prasidėjo, kaip vandenys 
sustojo į marias . 

Gi toliau biagla maištavl-PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES valdyba yra pasiryžusi 
mą aštu itame posme : surinkti adresus laisvojo pasaulio lietuviu, baigusiu aukštoji moks-

" Pasaulį aš valdau - ga- la /universitetą, kolegija ar institutą/ ir prašo pavienius asmenis 
lingas, didis - Nėra Tavęs ir organizacijas siusti tuos adresus J. Kavaliūnui, P.O. to* 436,

Buvimas - Eslmas neturi feverly Shores, IN.46301 USA Tokio odt^syne mums daugeliu at- 
keturetlių posmelių ir dau- žvilgiu reikia, ir su talka jį galime sudaryti

giau čia jaučiamas maištau
tojų subarimas, bet nėra 
ryškiai Iškeltas, paduotas 
ne p a prastas pasaulio 
žvaigždynų sutvarkymas 
nuostabiu tikslumu jų skrie
jimo ir kitų pavyzdžių, kas 
tikrai atremtų maištautojų 
samprotavimą ir stipriai 
duotų jausti Pasaulio Tvė
rėją, kuris pagydo nepagy
domus ir prikelia mirusiuo
sius.

Pacituosiu porą posmelių 
iš trečiojo trilogijos eilė
raščio ; ,

" Ir žemė, ir planetos, 
stratosferos - Tilt dulkė, 
dulkė metų eros. Ir tu - še
šėlis, tu tik - d.ilkė - Ne 
prieš save, prieš manąjį 
Buvimą kniūbsčias pulki

Penktasis posmelis :
" Ir marios šniokščia ma

no vardą, ir žiedas žydi ma
no garbei, tik tu per žemės 
miglą žvarbią, tik tu, žmo
gau, menkutis nesUeldai 
žemiau už nieką, nors už 
viską Tave aukščiau stačiau 
ir leidiu ",

ALGIMANTO
REALIZUOJASI MINIATIŪRINE DAUSUVA

Kai kas mūsiškių gana 
skeptiškai žiūri į vis gausė
jantį šio kontinento tautiečių 
agzodą Floridon. Ir, ar 
mums patinka ar le, ameri
kiečių ir kanadiečių lietuvių 
tarpe vis didesnį dėmesį 
patraukia persikėlimo ir 
įsikūrimo galimybės, ne bet 
kur kitur, bet toje pačioje 
Floridoje. Visa vyksta spon
taniškai, niekam neraginant 
ir neskatiiant, vien tik pri
vačia iniciatyva ir tiek.

Daugumą sudaro, nėra ko 
ir aiškinti, pensijos amžiaus 
sulaukę, bet ir jaunesnių 
tarpe, ypač tokių, kurie tu
ri kokią laisvą profesiją ar 
sugebėjimus verslui, pinigo 
investacijai, vis daugiau su
sidomėjimo randa planai ar 
net konkretūs užsimojimai 
keltis pietuosna.

Nejučiomis gali taip įvyk
ti, kad Florida taps ta " pa
žadėtąja žeme ", ar lyg ir 
miniatiūrine Dausuva. Lie
tuviams bandant kurtis klek 
galima arčiau vieni kitų, 
siekiant lengvesnio tarpusa
vio organizacinio, asmenl- 
nio-soclali ilo bendravimo.

Atrodo, kad lietuviai dau
gumoje jau šliejasi ten 
esančių 1 ietuviškų salų. To
kios vietovės, Vak. Florido
je būtų Tampa - St. Pete, 
šiek tiek Fort Meyers. Gi 
Ryt. dalyje nuo Daytona 
Beach, žemyn Juno Beach,
Palm Beach, Lake Worth, 
Pompano Beach, Ft. Lau
derdale, na ir Miami su apy- 
1 inkėm is.

Čia jau pastebima gyva 
organizacinė veikla, kurioje 
aktyviai Reiškiasi nevlen tik 
pensininkai, bet ir jaunes
nės kartos asmenybės. Čia 
jau išnyksta lyg ir geografi
nės ribos tarp kanadiečių ir 
amerikiečių tautiečių ir te
lieka tik Floridos lietuviai. 
Pastebimos ryškios pastan
gos ir pagelba padėti naujai 
atvykstantiems patarimais, 
sugestijomis ar net žymiai 
konkretesniais būdais.

Vis sėkmingiau veikia iš 
anksčiau likę liet, klubai, 
steigiamos LB apylinkės,

Šie du posmeliai tai Ir 
yra gražiausi iš Tvėrėjo bu
vimo įrodymo.

Apskritai tenka pasakyti, 
kad šis kūrinys yra pulkus. 
Linkime autorei iškilti tik
roje aukštumoje dažniau 
bandant savo kūrybines jė
gas. Br. Bujoklenė

Winnipeg, Man.
—- • —

Gerbiamas Redaktoriau, 
Pasaulio Lietuvių Gydy

tojų .Centro Valdyba gė
risi Jūsų redaguojama "Ne
priklausoma Lietuva " Ir 
pozityviu nusiteikimu šių 
dienų tremties pasimetime 
Dėkojame už prielankumą 
lietuviams gydytojams, pa
rodytu nuoširdumu mūsų su
važiavimo proga, bei laik
raščio sluitlnėjlmą " Medi
cinos " redaktoriui. Šiuo 
siunčiame mažą / $ 25 / au
ką Jūsų laikraščio dienoms 
palengvinti.

Linkime sėkmės ir ištvėr- 
mės.

PLGS centro valdybos 
/ senosios / vardu Dr. K. 
Pemkus, Dundee, 111.

dažnėja lietuviškos pamal
dos, minėjimai, meniniai 
parengimai, jąu neminint pu
siau privačių pobūvių. Visi 
mielai laukiami, priimami, 
sutinkami. Ypač gausu lie
tuvių turistų. Tų, tikrai ne
maža dalis, pamatę vietos 
tautiečių kasdienį gyvenimą, 
apyl i nkę ir kl im at o p r i v ai u - 
mus, žada grįžti jau ne tu
ristais, bet pastoviais gy
ventojais. Vienų finansinės 
galimybės leidžia turėti d'/I 
nekilnojamas nuosavybes: 
vieną pietuose - vienam pus
mečiui ir kitą šiaurėje - li
kusiam pusmečiui. Didžiuma, 
greičiausiai, pasitenkina tik 
viena nuolatine gyv. vieta.

Visa tai gražu, sklandu ir 
pakankamai patrauklu. Ta
čiau, antroji šio viso reika
lo pusė yra mažiau džiugi
nanti, mažiau patraukli ir 
mažiau žavesio teikianti. 
Tai, ne visai šviesus faktas, 
bet pakankamai tikras, kad 
šiaurėje likusios lietuviškos 
kolonijos, mūsų tautiniai 
židiniai, tolydžio silpnės, 
nes naujų jėgų, naujų veidų 
iš niekur neatvyks, išvyks
tančių vietas niekas neuž
ims. Atseit, nebūtinai už 
metų ar dviejų, bet už gero 
dešimtmečio tos llūdnpkos 
išvados bus kur kas vaiz— 
desnės ir daugiau veikian
čios bendrąją veiklą iš nei
giamos pusės.

Visą tą slinktį pietų pu- 
sėn, sulaikyti, kaip Ir nėra 
būdų. Galima garsiai grau
denti per spaudą, radiją ir 
susirinkimus, bet realiai 
žvelgiant, tautiečiai tokio 
pobūdžio sprendimus daro 
grynai asmeninių interesų 
vedami. Altruistiniai, tau
tiniai motyvai, kažin ar bus 
suprasti ir Išgirsti. Jau pri
einama prie to, kad Ir nauja
metiniai tostai keliami ” už 
pasimatymą sekančiais Flo
ridoje ", nors Iki šiol sa
kėme ” iki pasimatymo Vil
niuje ”. Taigi, keičiasi tau
tiečių nuotaikos, nusistaty
mai ir planai. Utopija, rea
lybė ar tik žmogiškoji silp
nybė traukia ?
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PABALTIJO FEDERACIJOS 
KLAUSIMU

(Autorius yra teises moksliu daktaras; buv. Žemes Ūkio ministerijos 
kancėleri jos viršininkas; mokslo ištaigu. įvairaus mokslo dėstytojas; 
U Hsienio reikalu ministerijos aukštas valdininkas ir diplomatas už
sienyje; 1940 nu Lietuvos delegacijos narys ^Maskva; spaudos ben
dradarbis ir visuomenės veikejas. Dabar gyvena JAV~ se»).

Pradžia 34 nr. laidoje.
reikalautų ne vie nerių metų 
labai reikalingo darbo vals
tybinės minties federaciniu 
būdu su kaimynais statybai.

Didelį darbą atliktų mūsų, 
spauda, sistemingai įvesda- 
ma bent kartą į savaitę sky
rių, kuris viena ar kita for
ma leisdamas mūsų kraštų 
ateitį pasvarstytų ir tuos 

191P-1919
latviai nenorėjo 
tokio d-ro Jono 

siūlomos lietuvių- 
federacijos , kurion 

galėtų įstoti estai

Skirtumas tarp buvusio j 
” Pavergtų tautų seimo " ir 
gražiai paslreiškusio Pabal
tijo tautų mokslininkų sam
būrio visiems aiškus : buvę ’ 
šeimininkai telkėsi daugiau 

. kaip valdininkai, arba pava
dinsime juos " apmokomais 
darbuotojais ", gi akademi
kų sambūris dirba iš Idėjos, klausimus , kuriu 
savo darbais tai vienur, tai 
kitur viešai pasireikš darni.

Čia mes priartėjom prie 
mūsų rašinio temos : per 
Bendruomenę ar kitais ke
liais reikia įtraukti ir pla
čiąją visuomenę, palaipsniui 
supažindinant ją su tautos 
gyvybiniais klausimais , iš 
pasyvios būsenos įtraukiant 

-šaktyviojon.

o

Rygos balsą " , 
redaktoriumi buvo 
nepamirštamas kun.

Vaižgantas, su

Anais carlsti liais laikais 
per visą eilę metų Rygoje 
mes turėjome lietuvių kolo
niją, išaugusią virš trisde
šimt tūkstančių asmenų. 
Lietuviai Rygoje leido savo 
laikraštį 
kurio 
mūsų
J. Tumas 
prautama turėję savas die
viškas pamaldas, vaidintojų 
būrelį ir ne vieną desėtką 
studentų Rygos Politechni
kume. Daug atliekamų darbo 
rankų Lietuvoje patraukė 
žinomas Rygoje Vagonų sta
tybos didžiulis fabrikas, odų 
išdirbimo Šiauliuose dirb
tuvės nelabai buvo patrauk
lios. Rygoje daugelis darbi
ninkų lengviau pramoko 
amatų, kurie pradžiai susi
taupę klek rublių, steigė sa
vas įmones : siuvyklas, ke
pyklas , šaltkalvių dirbtu
ves ir 1.1. Senesnieji rygie- 
čiai turbūt prisimena šaudą 
Giedraičio kepyklą. Jo sūnus 
nepriklausomoj Lietuvoj bu- 
v|o Karo atstovu Pragoję, vė
liau Krašto Apsaugos mi- 
nisteriu. Paminėjau jį kaip 
ryškesnį pavyzdį, daugelis 
jų atsikėlė Lietuvon ir dar
bavosi įvairiose įstaigose . 
Aišku, kad Rygoje buvo rei
kalo turėti lietuvių gim lazi- 
ją , kaip 
okupacijos 
I.

ir Vilniuje lenkų 
metu.

už leidimą turėtiKadangi
Vilniuje lietuvišką gimnazi
ją lenkai pareikalavo tokio 
pat leidimo turėti Kaune 
lenkišką , Adomo Micke - 
vičiaus vardo gimnaziją, tai 
kai kurie latviai buvo pasi
šovę ką nors panašaus turė
ti latviams Šiauliuose, bet 
Šaltesilų galvų buvo įtikin
ti, kad aplink Šiaulius lat
viukų nesurinksi net pirmą- 

: „ai klasei. . .

Iš lietuvių tėvų Rygoje gi
męs jaunimas be kitko pasi
savinęs ir latvių kalbą, iš
ėjęs lietuvoškos gimnazijos 
kursą, buvo didelis ramstis 
tokioje lietuvių -latvių vie
nybės draugijoje. Be abejo 
jų yra ir tremtyje galėtų pa
sitarnauti , sudarant glau
desnius lietuvių- latvių kul
tūrinius ratelius . Jei ne 
Amerikoje, tai Švedijoje gal 
atsirastų savanorių arčiau 
susipažinti su estų kultūrine 
bei ^975■ IX. lOjĮkia ateities 
perspektyvoje. Aišku, tai pa- 

metais 
klausyti 
Šliūpo 
latvių 
ilgainiui
ir gerokai aprusintl gudai.

Nebūč objektyvus , saky
damas , kad nebuvo latvių, 
kurie šitų užuominų nenorė
jo girdėti. Buvo ir toli pra
matančių latvių likiminę sa
vo krašto buitį. Pamenu ma
no daug vėliau sutiktus ’at- 
vius , kurie gailėjosi, kad 
esame pasisklaidę , o ne fe
deracijoje , kokią anuomet 
siūlė dr. J. Šliūpas.

supirkinėjo Rygoje ir 
iš kitataučių namus,

Rygos latviai atsimena 
savo puikų kooperatininką 
Kempei į, kuris po koopera
cijos skraiste sutelkęs lė
šas , 
kitur 
išsimokėjimo lengvu būdu 
perleisdamas juos latviams, 
kad tuo būdu Rygos veidą 
praskaidrinus savais žmonė
mis. Arba kitas vėl, baigęs 
Rusijos Rytiečių kalbų Ins
titutą / Institut vostočnych 
jazykov / vieną laiką ėjęs 
Rusijos vicekonsulo parei
gas •■Korėjoje , Kristljans 
Zell is, su kuriuo bendradar
biavau P. Amerikoje jam ei
nant latvių konsulo parei
gas Rio de Janeiro, jau per 
pusamžį persiritusį senų 
laikų diplomatą. Su Kempe- 
liu ir su ;uo mes visi buvo
me nuomonės , kad pasi
sklaidę ne ką pasieksime, 
todėl federacijos idėja gai- 
vintlna, žadintina ir palaips
niui prie jos eltina.

Abejojantiems dėl Pabal
tijo tautų federacinės idėjos 
skiepijimo, turėtume gelian
čia širdimi susimąstyti, ži
nant kokią didelę skriaudą 
mums daro bolševikai .Mū
sų akylesni protai anksčiau 
savo knygose pasisakė, kad 
Pabaltijo kraštų federaciją 
nebūtų taip lengvai rusai 
pavergę. Jei galėjo pasiprie
šinti puspenkto milijono

NIAGAROS PUSIASALIO ANSAMBLIS "NEMUNAS" DALYVAUS PIRMOJE 
KANADOS LIETUVIU TAUTINIŲŠOKIŲIRDAINUŠVENTĖJE HAMILTONE.

DR. P. MAČIULIS

suomių , kodėl ne Pabaltl- 
jls ? . . .

Pagaliau niekam nepa- 
slaptls,kad ir prieškariniais 
laikais Estijoje ir Latvijoje 
natūralūs žmonių prieauglis 
buvo nedidelis, net pastebi
mas mažėjimas. Latvijos 
ūkiuose nuolat jautėsi dar
bininkų stoka,kurią užpildy
davo Iš Vilnijos atvykę dar
bininkai. Kai mūsų kraštus
1940 metais užplūdo raudo
nasis bolševikų maras ir
1941 m. birželio mėnesį de
šimtys tūkstančių buvo pre
kiniuose vagonuose išvežti į 
Sibirijos taigas ir didės tIu 
mastu pasikartojo bolševi
kams 1944 m. sugrįžus, vė
liau prasidėjo " politinių nu
sikaltėlių " medžiojimas, 
sunaikinęs taikstančius mūsų 
žmonių. O gi dar skaudžiau 
Lietuva nukentėjo, kai de
šimtys tūkstančių pasiryžė
lių nelygioje kovoje kovėsi 
su okupantais ir žuvo už tė 
vynę . . . Tai primenam ir 
klečlausiems pesimistams, 
kad nieko neveikiant, tega
lime susilaukti . visiško su
nykimo be vardo Ir garbės, 
kad anot V. Kudirkos, " žmo
nėmis esam buvę 

Clevelandiškis muzikas - 
maestro A. Mikulskis Čiur
lionį nušvietė iš muzikinio 
taško. Nors '"iurliontu dau
giausia stebimės kaip tapy- 
bininku, bet jo genialumas 
iškyla per muziką. Muziki- 
Tiuose kūriniuose jis matė 
vaizdus, kitaip sakant muzi
kinius kūrinius jis ėmė 
vaizduoti paveikslais arba - 
muziką piešti. . . Nors tai 

Su pesimistais r buvo labai nauja, originalu, 
bet ir natūralu. Taigi pagal 
maestro Mikulskį, muziki
nis kūrinys gali sukelti 
vaizdą ir didysis meninin
kas čiurlio ils mokėjo sudė
ti tai spalvomis ir didingu
mo formomis.

Aptukusius ar sus tingu- 
sunku išjudinti , jie 

atsikalbinėja,
sius 
teisinasi ir 
kad, girdi, organizacijų mes 
ir taip daug turime, gi čia 
norima ką tai iš praeities 
atgaivinti.
sunku dirbti, bet esame tik
ri, kad nnūsų kraštų jaunimo 
eilėse yra ne vien opurtu- 
nlstal, bet ir idealistai. Vie
nas senovės Romos pirklys, 
sutelkęs iš savo verslo di
delį turtą, nė pirštu nepaju
dino savo miesto gerovei 
pakelti, todėl miestas nelei
do jo palaikų palaidoti bend
rose .kapinėse. Ir po tiek 
amžių dabar, važiuodamas 
šv. Povilo bazilikos krypti
mi, pastebi už miesto sienų 
aukštą konusinį pastatą. Pa
klausus, kiekvienas prava- 
dirius Romoje kartoja ano 
kietaširdžio pirklio liūdią 
istoriją. . . Nieko panašaus 
mes nenorėtume susilaukti 
pasakojant apie mus. Ateiti
ninkų himne yra vienas pos
mas : Dirbsim, kovosim dėl 
Lietuvos. . . Panašių įsipa
reigojimų gal turi ir latvių 
bei estų jaunimas, tad sur- 
sum corda.

DEVINTOJI MOKYTOJŲ IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITE DAINAVOJE

RAŠO: L. RIMANTAS

(Pradzia <5 numeryje)
Trečioje savo paskaitoje 

prof.kun. St. Yla taip pat bū
dingai aptarė ir antrąjį mū
sų didįjį kūrėją M . K. čiur
lio nį-‘ Suprasti ir atskleisti 
Čiurlionį nėra taip lengva. 
Preligentas yra tos nuomo
nės, kad Čiurlionio analyze i 
lyg trūktų sintetinio bruožo. 
Jis buvo muzikas, tapybi- 
ninkas, literatas. Ypač ta
pyboje - jau genijus. Gaila, 
kad trumpame savo gyve Ti
me tapybai tegalėjo skirti 
tik 6 metus. Klaida būtų ma
nyti, kad iki pasaulinio gar
so Čiurlionį iškėlė tuolaiki
niai rusų kritikai. Ne. Jie 
pradžioje jį priplakė prie 
žemės. . .

čiurlio iį iškėlė jo unika
lumas, nieko nemėgdžio- 
jimas, originalumas. Bend
rai, lietuviai lilkę simbo
liais reikštis ir Čiurlionis 
čia liko be le būdingiausias. 
Legenda glūdi jo paveiksluo
se. Savo geriausius kūri
ntus -,paveikslus jis yra su
kūręs Lietuvoje, lors daug 
kur buvo ir gyveno. Ir taip 
jis paliko nepraeinantis mū
sų ir pasaulio didysis me
nininkas .

Pagaliau clevelandiškis 
rašytojas V. Kavaliūnas pa
bandė Čiurlionį palyginti su' 
mūsų mistiku - filosofų-poe- 
tu O. Milašiumi. Šiuos abu' 
kūrėjus, girdi, jungia ne tik 
subtyli lyrika, bet tas pats- 
laikotarpis, jų kūryboje 
sklindąs gimtosios žemės 
aidas ir iš to kyląs didysis 
ilgesys bet mistinis pasau
lio suvokimas', kuriame at
siskleidžia llklminės žmo
giškosios egzistencijos as-

Po visų trijų preligentų 
taip ryškaus mūsų viršmi- 
nėtų dvasios galiūnų apibū-

MES JAU RAŠOME 
LIETUVIŠKAI !

( ALMD-jos Vaikų Nameliuose 
Chic agoįeL

n lemsdinimo, iš salės skirstėmės 
švytinčiais veidais. . .

Efektingo m okym o re ika-
lais.

vis dar gyvename 
madų perėjimo gady- 
nnujovlni ikai dažnai 
prikiša atsilikimą -

Kai 
naujų 
nėję, 
mums
neatleistiną konservatizmą 
ir švietimo - mokymo sri
tyje. Žinome, kad reikia 
žengti kartu su gyvenamuo
ju laikotarpiu, bet kartu ži
nome, kad būtina mokėti at
skirti pigios - praeinančios 
mados dalykus nuo dalykų, 
kurie gyvenimui gali duoti 
gilios prasmės, o taip pat 
naudos ir vertybės, ugdan
čios žmogų pilnutiniai.

IX studijų savaitė, reikia 
pripažinti davė mokytojams 
ir visiems jaunosios kartos 
ugdytojams gero atslšviežt- 
aimo - atsinaujinimo impul
so. Keli žinomi pedagogai į 
labai vaizdžiai patiekė įti
kinančios medžiagos, kur 
kreiptinos mokytojų -auklė
tojų akys,kad pasiekus efek
tingesnių darbo vaisių.

Nuolatlnis studijų dalyvis 
ir paskaitininkas Chlcagos 
Dariaus - Girėno mok. vedė

jas, " Draugo " vaikų sky
riaus redaktorius, Švietimo 
Tarybos narys ir žinomas 
visuomenininkas Juozas Pla- 
čas suinteresuotiems davė 
įdomią paskaitą - ■' Grama
tika vaizduose ir schemose", 
arba kitaip sakant nurodė, 
kaip lietuvių kalbos dėsnių 
mokyti, naudojant vaizdingu
mo priemones. Brėžinių, 
piešinų, iškarpų ir panašių 
dalykų pagalba, galima mo
kinius daug greičiau sudo
minti. Vaizdinės priemonės 
turi būti visada naujos, pa
trauklios, tačiau jas pačiam 
pasigaminti visai nesunku. 
Prellgentas gramatikai mo
kyti vaizdinių priemonių pa
tiekė gana daug. Klausyto
jai jomis domėjosi, nes iš
planuotam gramatikos kur
sui tikrai jos gali padėti 
blokiniams dėstomą pamoką 
įsisąmoninti. Taigi grama
tika dėka mokytojo nagingu
mo nelieka " sausas daly
kas " .

Vida 
kartą 

klek ir 
mūsų

Būdinga, kad net keli pre- 
ligentai, o taip pat Ir studijų 
vadovas buv’o iš Clevelando. 
Pirmoji iš jų būtų 
Augulytė, kuri šį 
svarstė problemą : 
kur galima vartoti 
mokyklose anglų kalbą. Pre- 
ligentė, kaip ir mes visi, 
yra labai susisielojusi mūsų 
mokinių lietuvių kalba, kuri 
daug 
ypač 
kus 
džlul 
paruošusi Ir Švietimo Tary
ba jau Išleidusi " Lietuvių 
kalbos ■ urtlalmo Ir grynini
mo pr tlmus ". Aukštes- 

kur yra tiesiog skurdi, 
kai mokiniai lietuviš- 
sakinlus verčia pažo- 
iš anglų kalbos. Ji yra

skyriams ir ypač 
lit. mokykloms šie 

pratimai gali būti naudinga 
mokslo priemonė. Jie tiktų 
gal ne t jau n. m okyto j ams. 

Kitas clevelandiškis V. 
Mariūnas kalbėjo apie skai
tytojo ugdymą mūsų mokyk
lose. Labai svarbu yra šu
kei t i mokinyje norą skaityti 
Skaityba ypač svarbi mums 
čia, išeivijoje. Senajai kar
tai retėjant, o kitoms kar
toms išsibarsiant, k lyga - 
spauda turės atlikti mūsų 
išlikimo vaidmenį, kaip kad 
ji lemiamą vaidmenį atliko 
mūsų tautos atgimimo lai
kais. Jei bus mokančių skai
tyti, mūsų ateitis bus tik
resnė. Todėl labai svarbu 
mums išmokyti jaunąją kar
tą skaityti ir tiesiog įdiegti 
ne numaldo mą __ geismą skai- 
tymul. Tai padaryti tegali 
tik tėvai ir pasišventęs, kū
rybingas mokytojas.

Dar kita clevelandtškė dr. 
Dl Tarnuiięnytė supažindino 
klausytojus, kaip dirbti su 
nemokančiais lietuviškai 
mokiniais, kurie dažniausiai 
yra mišrių šeimų valkai. To
kių mokinių lankymosi mo
tyvacija yra skirtinga. 
Jiems lietuviška mokykla ir 
pamokos turi pilnutiniai pa
tikti" Sį "p nei igentės tvirti
nimą ir mokinių " patikimą" 
šias eilutes rašantis yra pa
tyręs savo mokyklėlėje, kai 
mokinių užklausė, ar jiems 
gera būti mūsų tarpe ?

- Yes, - atsakė jie, - We 
have lot

Todėl jie į mokyklą noriai 
ateina. Preligentė priminė, 
kad tokius mokinius dažnai 
reikia pagirti, padrąsinti ir 
todėl jie lietuviškai net ne
jučiom pramoksta, kas, ži
noma tėvams sukelia nema
žą džiaugsmą.

Clevelandiškis mokytojas 
rašytojas V. Kavaliūnas pa
tiekė brandžių minčių apie 
mokytoją, klasę ir egzisten
cinius mūsų literatūroje as
pektus. Žinoma, paskaita 
gal daugiau lietė aukšt.lit. 
mokyklas, bet buvo ko iš jos 
pasisemti ir dirbantiems su 
ąukšt. skyriais.

of fu t.

Negalima nepaminėti dar1 
vieno clevelandlšklo. Tai 
pats studijų vadovas Pr. Ka
ralius. Jo tema - " Knygų 
skaitymo organizavimas ir 
skatinimas ". Žinoma, čia 
reikalinga šeimos talka, nes 
knygų skaitymas - namų 
darbas. Mokykla tačiau turi 
būti tarpininkė, instruktorė 
ir dažnai tinkamos lektūros 
parūplntoja. Vaikai knygą 
skaitys noriai, jei tokį norą 
ir darbą matys šeimoje. ’: r 

Čia mano suminėti cleve- 
landlšklai šias paskaitas 
skaitė ne kurią vieną dieną. 
Aš tik norėjau sugrupuoti jų 
gražų indėlį studijoms.

Bus daugiau
3 psl.

3
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PUSLAPIS vlras komunizmas yra tik 
sąmokslo įrankis, jų remia
mas bei Išlaikomas?

Intriguojantys kiti skyrių,

tuvių f Urną, kurią dabar gali 
m a pamatyti, pavadinta Ope ■ 
racija Laisvė.

Jis 38 m. Regimantas A*

JAUTRI IŠGYVENIMU KNYGA

"Pasaulis yra valdomas 
visai kitų asmenybių,negu į- 
sįvaizduoja užkulisių nežiną

kurių yra 12, pavadinimai: 
Imperijos kūrėjai skuba,Es- 
tabl Išme ntas ,Phoe nU pop te - 
rial, J. T. O-Pasaullnio ko -

domaltls, draugų v vadinamas 
Regls.su savo partnere Pa - 
ryžiu je pas Išliko tik tr trims 
dienoms.Prancūzai rašo,kad

L. Grinius

Dr.H. Lukoševičius, VIENAS MAŽAS GYVENIMAS . 
Linksmi Ir liūdni autobiografiniai pasakojimai. 192 
psl. Akademinės Skautljos leidykla, 1975 m.Tirą - 
žas 1OOO egz.Platinama po $ 5.00.

Lietuvos šiaurryčių a- 
pyllnkės pasižymi gana dide
liu literatų derliumi. Auto
rius, sulaukęs šešiasdešim
ties ir trijų metų , nėra se
nas pagal dabarties sąlygas , 
aprašo s a vogy veninio nuoty
kius nuo vaikystės gimtose 
Molėtų apylinkėse, klajones 
Europoje IrPietų Amerikoje, 
Iki sveikatos netekimo New 
Yorke.

H. Lukoševičiaus kalba 
Ir parašymai yra liaudiškai 
paprasti. Rašo jis parafra
zuodamas Svett Marden’ą, 
rodydamas "tik saulėtas va
landas"/16 9 psl./ ir net gy
venimo skausmų Ir sunkumų 
epizodus mokėdamas paleng
vinti stipria humoro doze, 
kurie paviršiuje tampa kuone 
s aidėtais.s avė paš lošiančiais 
prisiminimais. Rašydamas, 
jis nefilosofuoja, palikdamas 
pačiam skaitytojui daryti sa
vo išvadas.

Atsiminimuose yra pa
sakojimų apie pasižymėju
sius lietuvius, skautus aka
demikus, prof. St. Kolupailą 
kun. Llndę-Dobllą, bet jie 
nėra Išryškinti, nors tarp 
ellučlųgallma jausti,kad šie 
autoritetai autoriui darė di
delį įspūdį. Gal tai todėl, kad 
jis buvo skautas:"Molėtuose 
įstojau į skautų organizaciją, 
kuri turėjo mano gyvenime 
nepaprastos reikšmės. Šiai 
šauniai organizacijai pri
klausau -nuo Molėtų laikų 
/antrosios klasės/ ligi da
bar ir, tikiu, ligi mirties!' 
/16 psl./ .

Gražiausios knygos vie--* 
tos, tačiau, yra autoriaus 
fragmentuotuose atsimini
muose, kurie uždega savo 
žodžių paprastumu:"Atva - 
ž lavom pamatyt Berlyno.

Viskas gražu,bet.. .taip jau 
norėjosi grįžti į namučius. 
Pasiilgom savo mažos ir lo
pytos Lietuvė!ės"/44 psl./.Ir 
vėl, kovoje už profesinį gy
venimą, autorius tikėjosi 
gauti už parašytą darbą: "To
ji premija buvo 500 litų, o 
ne oficialiai, talbuvolyg ati
darymas vartų kandidatuoti į 
universiteto asistentus. De
ja, man pro tuos vartus ne
pavyko pralysti. Gal dėl to, 
kad pro ten pasuko preziden
to Smetonos sūnus"/48 psl.

Kaip daugelis Lietuvos 
universiteto auklėtinių, taip 
ir autorius, buvo karininkų 
mokykloje. Matyt, kad ji 
jam paliko neišdildomą įs
pūdį, nors, atrodo, kariškos 
dvasios jis joje neras is ėmė. 
Sako jam karininkas:
-Karo mokykla tamstos ne - 
išauklėjo kariškai, kaip rei
kia.
-Karo mokykla manęs nepa - 
laužė civiliškai,kaip nerei
kia, atsakiau"/57 psl./.

Prisimindamas emigra
cijos karštligę, autorius pa
sakoja, kaip jam pasisekė į- 
gyvendlnti seniai planuotą 
kelionę moksliniam pasito
bulinimui: "Mane priėmė 
toks jaunas, simpatiškas 
prancūzų leitenantas. Paro
džiau jam Vilniaus universi
teto komandiruotės raštus ir
pasakiau, kad vokiečiai ne
leido vykti į Sorbonos uni
versitetą; tai, sakau, galėčiau 
dabar ? Leitenantas perskai
tė mano popierius ir mano 
nustebimui pasakė: -Gerai,

kūs Išgyvenimai nublunka
prieš skaidrius žodžius .
Kiekvienoje eilutėje, atrodo, 
autorius tiesia nuoširdžią 
ranką artimui,bet labiausiai 
savo motinai:"O,mama'. Tu 
viena mane mylėjai tikra, ne
sibaigiančia ir amžina meile. 
Tu savo pasiaukojimui neži
nojai ribų. Paliegusi, gang- 
renospaliesta, Molėtų mies
telio menkoj grytelėj , var
go suspausta, Tu telravalsl, 
ai- man ko netrūksta. "/124 
psl./. Jau vien dėl šių gra - 

i žiu žodžių motinai, ši trum
pa ir lengvai skaitoma kny
gelė yra vertinga.

Henrikas Lukoševičius 
mūsų raštijoje nėra naujokas. 
"Draugo" Lietuviškosios 
Knygos klubas, 1953 m.buvo 
išleidęs jo romaną "Likimo 
žaislas". Akademinės Skau- 
tijos leidykla, parodžiusi šį 
autoriaus antrą darbą, pagir
tina už patarnavimą skaity
tojui. "Vienas mažas gyve
nimas" yra neabejotinai ver
tas įsigyti.

žmonės"-toks yra motto vi
sai knygai, panaudojant D . 
Britanijos Mlnlsterlo Pir
mininko Benjamin Disraeli 
/18O4-1881/žodžius.

Šioje labai neeilinių minčių 
knygoje vaizdinga plunksna 
Ir geru žurnalistiniu meto
du yra Iškeliami provokuo
jantys klausimai, kontrover
siški tvirtinimai Ir Išreikš
tas didelis susirūpinimas A- 
merlkos finansininkų role 
dabartinės epochos chaose.

Autorius jau 1955 m. savo 
mintis raštu yra patiekęs a- 
merlkiečių aud'.torljal,ku
rios reakcija buvo labai gy
va. Nuo to laiko autoriaus 
patirtis Ir sukauptos žinios 
patiekia mos šioje knygoje Ir

munizmo viltis, Vien tik 
auksas valdo mus ir 1.1.

Vū-lus Bražėnas, kultū
rininkas Ir žurnalistas, be 
plunksnos darbo Lletuvoje- 
XXAmžiuje, Lietuvos Al
de, Kuntaplyje, Išeivijoje iš
leido du feljetonų rinkinius. 
Normuotos Šypsenos, Kalo
rijos Ir Doleriai.

Nuo 1962 m. Iš kultūrinės 
srities didesnį dėmesį at
kreipė į mūsų Ir amerikie
čių polltinį-vlsuomeninį gy
venimą.

ATS4USTA

kada norite važiuoti, šiandien 
ar rytoj? "/98-99 psl./.

Nežiūrint cituoto, bevelk 
neįtikinančlolalmės epizodo, 
autoriaus gyvenimas nebuvo 
lengvas, nors knygoje sun-

c 
r

SĄMOKSLAS PRIEŠ ŽMO
NIJĄ, Vilius Bražėnas .Infor
macinė apžvalga. Išleido 
"laisvosios Lietuvos" Knygų 
Leidykla, 1975 m.

lietuvių visuomenei. Joje y- 
ra pristatomi fakta' Ir min
tys sp'e pasaulinės ir JAV 
politikos tikrovę, nenulel- 
džlant žvilgsnio nuoLletuvos 
laisvės bylos.

Skyriuje Palovių Antiko
munizmas autorius stato du 
kl auslmus:
1- Ar komunizmas yra masių 
beturčių, prispaustųjų, tam
siųjų, alkanųjų, "liaudies ", 
" proletariato " judėjimas , 
susprogdinąs esančias san
tvarkas iš apačios? Ar, 
priešingai,tai yra galingųjų, 
turtingųjų, inteligentų susi-, 
mokėllų, mažos grupės dau
gumai Iš viršaus primesfc 
fa elito diktatūros santvarka 
Primesta,sutraiškant senąją 
santvarką, "sistemą", tarp 
gerai organizuotų, elito fi
nansuojamų bei kurstomų 
riaušininkų grupių iš apačios 
ir tuomi pateisinto didesnio 
valdžios Ir gailos grobimo 
iš viršaus ?. . .
2- Ar žinomieji tarptautinio 
komunizmo vadai yra, kaip 
įtaigojama ir plačiai priimta, 
aukščiausioji pagrindinė jė
ga, pi anuojanti Ir diriguojanti 
pasaulinį sąmokslą žmonijai 
pavergti, kai kuriems galin
giems Ir įtakingiems laisvo
jo pasaulio asmenims nesą
moningai padedant komuniz
mui? Ar priešingai, yra kl - 
tos, mažiau matomos jėgos , 
kurių rankose matomasis at -

LIETUVA PA RYŽIU JE- 
tokia antrašte tilpo Paryžiu
je leidžiamam žurnale ELLE

jie dar sugrįš,nes "galų gale, 
Lietuva tik 4 vai.kelio lėk - 
tuvu Iš Paryžiaus".

Apie Regimantą Adomai- z 
tį ražo, kad jis, fizikas Iš 
profesijos,prieš 7 metus pa
sidavė teatro meilei. Šiuo 
metu Vilniuje, Lietuvos sos
tinėje, jis vaidina Franz ro
lę Jean-Paul Sartre veikale,. 
Sekvestruotieji Iš Altonos.

Kokioje f Hm oje paryžie
čiai mato mūsų tautietį? Ne - 
nustebkite,-apie įvykius Čl - 
Įėję 1972 m. balandžio mėn . 
panaudojant tikrą įvykį Vene- 
zueloje prieš kelis metus.

Minėdami jo partnerę I- 
rlnąMlrochnltchenko, pažymi 
kad ji yra teatro ir kino ak
torė Maskvoje jau 14 metų.

Iš:
SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI/ "į

PO MARQUETTE PARKO DANGUMI

Po Marquette Parko dangumi 
seneliai snaudžia prie vandens.
Laukinės antys Ir valkai 
čia niekad, niekad 
nepasens.

Ir nuo sūpynių krisdama /
jauna mergaitė ant žolės, 
spalvotam dulkių debesy 
ieškos pražydusios gėlės----

SU VAIKIŠKO DŽIAUGSMO DIENA

Jis užaugo.Iš mažo
Iš mažo delnuko -/ • •
Išsprūdo siela nerami. . , jj
O tu vis dar laikai tą rankutę f,
Ir viskuo abejoti Imi.

Kodėl ji tavo pasauliui 
tokia uždara, svetima, 
ko tikėjimas*tavo sustojo 
su vaikiško džiaugsmo diena?

O aš mėlynam žvilgsnyje valko > 
randu ir tave ir save - 
mažą sielą suspaustoj rankutėj, 
bėgančią saulės gatve----

Julija Švabaltė - Gylienė

pažinkime praeiti Ž%
Tarptautinė spa Konferencija ir Suvalkų. jdeRybos

Stepas

"Draugai" dalinasi grobiu •
Vokiečių- Sovietų Sąjungos bičiulystė egzistavo nuo 

seniau. Toji draugystė kartas nuo karto pasireikšdavo 
didesnėje ar mažesnėje formoje.

1918 m. sausio 16 d. Sovietų būstinėje įvyko slaptas 
posėdis tarp vokiečių Ir rusų kariškių. Vokiečius atsto
vavo majoras Boelke. Buvo nutarta naikinti Lietuvos-Bal
tarusijos teritorijoje nepageidaujamą elementą, tai yra 
susipratusius lietuvius Ir lenkus. Naikinant, naudoti 
griežčiausias priemones Ilgi sušaudymo. Be to, buvo nu
tarta telkti vieni kitiems pagalbą. Vokiečiai pasitraukda
mi palikinėjo Sovietams savo ginklus, karo medžiagą Ir 
susisiekimo priemones. Taip susimylėjo, kad Vokietija 
leido 1918 m. gruodžio mėn. 21-22 dienomis, atvykuslemsį 
VUnlų Iš Maskvos žymiems komunistams Serglej Kamle- 
new Ir Adolf Joffe viešai kalbėti vokiečių kariams apie 
nepaprastą komunistinį rojų. Toji draugystė tęsėsi iki 
Rlbbentrop-Molotow metrikacijos akto pasirašymo. Tai 
sutarė laf'pagerbtl" , Pabaltijo mažos valstybės buvo ati
duotos Sovietų Sąjungai kaip "dovana".

Kariškas sovletų-voklečlų protokolas 1939. T .20 d. 
buvo pasirašytas Sovietų Sąjungos gynybos mlnlsterlo 
maršalo K. Vorošllow'o Ir generalinio štabo šefo B. S a— 
posnlkow.

Iš vokiečių pusės gen.Kostring ir generalinio štabo 
pulkininko- lakūno Aschenbrennerem. Tame protokole 
buvo sakoma dėl dalinimosi Ir užleidimo vieni kitiems 
Lenkijos plotų Ir naikinimo lenkų pasipriešinimo punktą 
Jeigu esantieji vokiečių armijos atstovai prie Raudono
sios Armijos štabo pareikalaus pagelbos prieš lenkus , 
kurie pastos kelią vokiečių nedideliems daliniams, So
vietų štabas paskirs savo karines jėgas, kad galėtų su- 
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naikinti tuos dalinius Ir jų lizdus. Apie tai rašo lenkų Is
toriniai Sąsiuviniai,leidžiami Paryžiuje.

Kai Tuchačevsklo armija pralaimėjo mūšį dėl Viršu- 
vos Ir buvo priversta netvarkingai trauktis iki Gardino 
Ir Baltstogės, sustojusi pradėjo organizuoti pasipriešini
mą ir naują ofenzyvą. Cla prie ho armijos prisijungė a- 
ple 80.000 sovietų karių, kuriuos vokiečiai buvo nugink
lavę, bet neinternavę Rytprūsiuose. Tie kariai- belais
viai ėjo Iš Rytprūsių pas Tuchačevskį per Lietuvos te
ritoriją. Dėl to Lenkija 1920. 9. 21 dieną apskundė Lietu
vą Tautų Sąjungai,kad ji leido sovietų kariams perettlpas 
Tuchačevskį. Skunde buvo sakoma, kad Lietuva nesilaiko 
neutralumo.

Premjero Grabsklo vyriausybė Lenkijoje po SPA kon
ferencijos nelšsUatkė. Vyriausybę perėmė kiti politikai . 
Naujoji vyriausybė buvo nuomonės, žinoma, viešai nereiš
kiamos, kad Lenkija gali nesilaikyti SPA ir kitų prisiim
tų pasižadėjimų, nes ji negavusi to, kas jai buvo žadėta . 
Lenkija galėjo pretenduoti į 1772 metų teritorijas.

Prancūzija buvo nusistačiusi prieš bolševikus. JI 
rėmė "baltuosius" rusus. JI norėjo, kad Lenkija tęstų 
karą kuo Ilgiau, stengdamasi į jį Įtraukti Jugoslaviją Ir 
Rumuniją, žadėdama visokeriopą politinę Ir materialinę 
pagelbą. Ji norėjo turėti stipresnę Lenkiją Ir rytuose su
tiko, kad Lenkijos teritorija siektų Ir už Curzono Unijos.

Nežiūrint tų dviejų valstybių pažiūrų į Lenkijos ste
nąs ir politiką, Amerika 23 rugpjūčio pas įsakė, kad Ru
sija turi būti nedaloma, nesumažinta prie jūrų priėjimas. 
Tas buvo lygu Ukrainiečių nepriklausomybės paneigimui. 
Sąjungininkai nenorėjo,kad Lenkija leistųsi toli Į rytus.

Pilsudskis 26 rugpjūčio pasakė:" Mūsų draugai norį 
kad mes sustotume rytuose gynimosi padėtyje, mano nuo-

mone, tai yra absurdas Pilsudskis nutarė eiti tollatrlr 
mušti priešą. Jam pasipriešino Lietuva. Tuo laiku Lie - 
tuvos-Sovletų Sąjungos derybos buvo baigtos. Sovietų Są
junga 1920 m. liepos 12 d. pripažino Lietuvos nepriklau
somybę su visomis pasekmėmis. Rusai Lietuvai pripaži
no Ir tuos plotus, kurie buvo Lenkijos pusėje su Vilnium^
Iš viso 27 tūkstančius kvadratinių kilometrų su vienu mi
lijonu gyventojų. To politinio žaidimo tikslas buvo aiš
kus. Rusai pririšo Lietuvą prie savęs. Prie tos sovletų- 
lletuvlų sutarties buvo prijungtas dar slaptas susltarlmaą 
kuriame buvo leidžiama sovietų kariuomenei karo veiks
mams naudoti Lietuvos teritoriją. Taip yra rašoma anks
čiau minėtoje lenkų politinėje istorijoje. ■

■
Liepos viduryje Lietuvos kariuomenė puolė lenkų ka

riuomenę prie Vilniaus. Ten buvo apsupta pulk. . Pas- 
lawsklo brigada ir paimta į nelaisvę. Rugsėjo 2 d. lietu
viai užėmė Šeinius tr puolė Suvalkus. To pasekmėje,len
kų užsienio reikalų mlnisterls Eustachy Sapiega apkalti - 
no Lietuvą Tautų Sąjungoje,kad ji sulaužė neutralumą,kac 
bendradarbiauja su Sovietų Sąjunga. Jis grąstno Lietuvai 
kariniu konfliktu, reikalaudamas,kad Lietuva pasitrauktų 
Į anskČlau nustatytas demarkacines pozicijas. . .

Po dviejų savaičių, lenkų delegacijos atstovas Tautų 
Sąjungoje, I. Paderewskis, priėmė Tautų Sąjungos pa
siūlymą r, kad užimti plotai su Vilniumi bus neutralizuo
ti. Talp'pat buvo sutikta, kad ten bus pasiųsta Tautų Są
jungos Kontrolės Komisija. Paderewskis-labai širdingai 
priėmė Lietuvos atstovą prie Tautų Sąjungos prof .Augus
tiną Voldemarą. Tuo laiku ten buvo tęsiami betarpiški 
lietuvių-lenkų pasikalbėjimai. Lenkų pulk. Mleczyslaw 
Mackiewicz misija,kurt pabaigoje rugpjūčio mėn. buvo 
pasiųsta Į Kauną nieko nepasiekė. Lietuva nesutiko Iš
leisti Internuotų stovykloje pulk. Paslawskl Ir jo karių. 
Nepasiekta taip pat jokių konkrečiu rezultatų Ir Kalva - 
rijos derybose. Tame laikotarpyje atėjo Iš Londono, Ang
lijos perspėjimas lenkams iš britų užsienio reikalų ml - 
nlsterljos, kad lenkų įžengimas Į VUnlų sudarys rimtas 
politines tarptautines konsekvencijas. /b. d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DP AVIACIJOS 
KARININKAS

VERTĖ:

Ralys Brazdžioni s

Čia noriu atžymėti vieną 
mūsų lietuvi, kuris atvykęs 
Iš DP sto/yklos V. Vokieti
jos, tapo JAV aviacijos ka
rininkas. Jis užsienio vete
ranų žurnale VFW papasa
kojo savo gyvenimą kores
pondentui Bob Reed. Žurna
le įdėtos jo trys nuotraukos 
Ir žemėlap's, kur matosi Ir 
Lietuva, nes daugelis ameri
kiečių nežino kur ji yra. 
Bandysiu jo pasikalbėjimą 
patiekti kaip parašyta aukš
čiau minėtame žurnale:

” Aš gimiau Kauie, Lietu
voje, 1928 metais - sako 
Ramutis Romualdas Šeme- 
ta, o jis visų vadinamas kaip 
Shameta.

Aviacijos Mokykloje aukš
čiausioj ištaigoj Randolp ba
zėj, Texas valstybėje, už
imąs aviacijos pulkininko 
pažymi, jį vist kolegos ka
riuomenėje žino kaip Ray 
Semeta, kiti Semayta. Jis 
yra advokatas karių ir civi
lių teismuose, kartais yra 
teisėjo pareigose įstaigoje, 
skirsto kitus advokatus Ir 
teisėjus Ir 1.1.

Norėdami nors trumpai 
supažindinti jo kelią Iš ma
žos šalies prie Baltijos jū
ros iki Texas, štai yra jo 
daviniai : Jis II pasauli ilo 
karo metu atsidūrė Vokieti
joje JAV užimtose vietovėse 
ir keliavo iš stovyklos į 
stovyklą kaip Išvletlntas as
muo - DP. Vėliau atkeliavo 
I Lewiston, Maine, po to į 
Cleveland, Ohio ir dar j ke
letą vietovių, bet jau čia su 
dideliu patyrimu Ir aukštuo
ju mokslu.

Jo kelionė Iš Lietuvos bu
vo balsi Ir tragiška, kaip Ir 
jo visos šeimos. Jis su tė
vais palikęs kraštą, keliavo 
Ilgas mylias baimėj, pusba - 
džlai. Taigi, bet truputį pa
žvelkime Ir | Lietuvos pra
eiti : prieš I pasaulini karą, 
Lietuvą valdė Rusijos carai 
apie 200 metų. Jie valdė ir 
kitas Pabaltijo valstybes 
kaip Latviją, Estiją, dar il
giau negu Lietuvą. Po I Pa
saulinio karo, visos trys 
valstybės Iškovojo sau ne
priklausomybes, o IT Pa
saulinio karo pradžioje, 1940 
metais vėl jos buvo Rusijos 
užgrobtos Ir pavadintos 
” Sovietų Socialistinės Res
publikos” su savo režimu Ir 
įstatymais.

Kai Lietuva buvo laisva, 
Ray - Ramučio tėvelis buvo 
aviacijos karininkas.

Kai jo sveikata neleido 
j būti pilotu, jis buvo pasitrau

kęs Iš aviacijos Ir gavo tar- 
į nybą policijoje.

Kada Hitleris ir Stalinas 
pasirašė nepuolimo sutarti 

’ 1939 metais, Sovietų Rusija 
pradėjo sprausris į Pabalti- 

& jo valstybes, j kurias pa- 
1 sluitė Iki trijų milijonų įvai

rios kariuomenės. Jiems už- 
i ėmus visus kraštus Ir įve

dus savo kontrolę, pradėjo 
A tų taurų naikinimo būdą, di- 
I desn| kaip kad darė carai. 

Lietuvius, latvius Ir estus

prievarta išvežė į Sibirą, 
darbo stovyklas, i tolimas, 
šaltas provincijas. Ray tė
vas pabėgo Iš policijos ir su 
visa šeima pasitraukė į ne
žinomą mažą kaimeli, nes 
jis gavo slaptą pranešimą, 
kad jam gresiąs pavojus.

” Aš tada įsikaliau į gal
vą du dalykus. Viena, kad 
lietuviai esą dideli patriotai, 
mažai buvo komunistų, ant
ra, visi pamatė komunizmo 
tikrąjį veidą, ką jis daro 
mums, todėl žmonės stengė
si kaip galint Išsisukti Iš 
trėmimo, bent išbėgti | miš
kus ”.

1941 metais naciai užpuo
lė savo ” draugą " Rusiją ’.r 
paėmė savo valdžion Lietu
vą iki 1944 m. Tų metų va
sarą vokiečių nacių armija 
pakriko Ir Sovietų Rusija at
slinko su savo kariuomene 
vėl | Lietuvą. Ray tėvai ir 
visa šeima traukėsi J vaka
rus kol pasiekė Vokietijos 
vakarinę dalį, Llchte ifields 
vietovę, vakarinėj Vokieti
jos dalyje.

1945 metais Amerikos ar
mija užėmė tą vietovę Ir Še- 
meta su šeima bei kitais ke
liais DP papuolė | stovyklą, 
kurią prižiūrėjo Ir valdė 
JAV karinė valdžia, pade
dant United Nations Relief 
and Rehabilitation agentū
rai. Tada Ray lankė jau mo- 
kjklą ir sutiko gražią mer
gaitę vardu Marą, kuri irgi 
gimusi Kauie. Po aštuonlų 
metų ii tapo jo žmona.

Gyvenant stovykloje, Ray 
tėvas Ir kiti DP gaudavo 
įvairių dovanų Iš Amerikos. 
Tėvas gavęs vieną kostiumą, 
kurio kišenėje radęs adresą 
Ir pavardę vienos moters, 
gyvenusios Lewiston,Maine. 
Pasirodė, kad ji buvo našlė 
Semetauskas, 60 metų am
žiaus, emigravusi iš Lietu
vos . Tuojau su ja buvo su
sirašyta ir ji padarė doku
mentus Ray visai šeimai 
kurią sudarė tėvai su ke
turiais valkais. 1949 metais 
visi laimingai atvyko į JAV. 
Tai buvo prieš 25 metus. To
ji geradarė mirė 1970 me
tais ir mes visur Ir visada 
ją prisimename, nes ji buvo 
meili Ir geraširdė moteris.

Ray - Ralmučlo pamiltoji 
mergaitė Irgi su seserimi 
atvyko į Kanadą 1949 metais. 
Jos pasirašė sutarti dirbti 
prie šeimų namų apyvokos 
darbus. Mara pateko į vieno 
daktaro šeimą. To daktaro 
geri draugai iš Kanados 
Parlamento padarė sutarti, 
kad ji patektų | slaugių mo
kyklą. Tuo laiku atsikėlė ir 
kiti jos šeimos nariai.

1951 metais Ray buvo pa
šauktas | JAV kariuomenę, 
savanoriškai pasirašė su
tartį vykti I Korėją, bet bu
vo pasiųstas | V. Vokietiją 
17 mėnesių. ” Aš jaučiuos’., 
kad kažin kas sukasi mano 
gyvenime, tegyvenau tik 2 
metus Amerikoje ir vėl su
grįžtu į ten, kur buvau”-pri- 
im d am as pa skyrlm o |s aky-

mą jis pareiškė. Bet 1952 
metais apie Kalėdas, atli
kęs karinę tarnybą, atsikvė
pė. Jo mylimoji jau tuo me
tu baigė gailestingųjų sese
rų mokyklą ir pakvietė į pa
baigtuves Kanadon, kur jie-
du Toronte vėl artimai su
sitiko Ir jau nutarė sukurti 
šeimą. 1963 metais jis įsto
jo į Western Reserve U-tą 
Clevela ide. Čia, lietuvių ra-
jone apsigyveno Ir visa šei
ma. Jis galvojo studijuoti 
mediciną, bet vėliau perėjo 
į teisių fakultetą ir už pus
antrų metų jį baigė, o Mara 
visą laiką dirbo ligoninėje. 
Ji nors nebuvo pilietė, bet 
ėmėsi didelių žygių prašyti 
senatorių ir JAV imigraci
jos įstaigų, kad ją įsileistų 
laikinam gyvenimui. 1956 ji 
gavo pilietybę Ir kaip diplo
muota slaugė dirbanti netoli 
Cleveland©.

Ray-Raimutis vėl įstojo į
vakarinę teisių kolegiją, o
dienomis dirbo visus darbus 
kokius tik gaudavo. 1930 
metais baigė Cleveland Mar-
chall Law mokyklą ir išlai
kė Bart - advokatų egzami
nus. Tada jis Išvyko į Texas 
Lackland Aviacijos bazę 
specialiems kursams. 1961 
metais atvyko Ir jo šeima. 
Ray laikiną paskyrimą vėl 
gavo į Aliaskos . aviacijos 
bazę Elmendorf. 1963 metais 
persikėlė Į Marsh av. pajėgų
bazę, Kalifornijoje, o 1967 
metais į JAV aviacijos pa
jėgas Europon, Wiesbaden. 
Iš ten 1971 metais persikėlė 
į aviacijos mokyklos 'Ty
riausiąją būstinę socialinio 
skyriaus direktoriumi Euro
poje Ir kurio centras yra 
Randolph Vokietijoje. Pik. 
Itn. apie savo Išgyvenimus 
tarnyboje ir mokyklose bei 
užimamose pareigose pa
reiškė : " Visi amerikiečiai 
kariai ir civiliai jam buvo 
draugiškiausi žmonės pasau
ly ir visada norintieji pa
dėti. Mokykloje ar aviacijos 
pajėgose, kur tik jam bebū
nant ar bedirbant, niekas Ir 
niekada nepareiškė jokios 
neapykantos ar diskrimina
cijos jam ir jo žmonai Ma
rai. Kitas daljkas yra buvęs, 
kai eidavo teismai, tai su~-

PASAKYK MAN
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Pasakyk man,ąžuolėli 

Pasakyk man,tu uogele, *
_ . Kur tu augai , kur klėstė jai1 

Kur tu augai,kur žydėjai: t
„ Ar Pabaltijo kraštuose, 

Ar pavandeniuos Nevėžio
. „ . Skandinavijos miškuose,

Pamiškyje Salia kelio, _
_ . Ar sausoj kengūra zewė j

Ar pašlaitėje prie namo 9
Gražumynais tu spin*3aiVlenas var,!lal

prantama, kad pas įtaikydavo 
ir visai kitokia situacija. . ." 
ir jis klek pagalvojęs tarė •' 
paskutinį savo žodį: ’’ Gal 
būt mes buvome tokie lai
mingi ir prisitaiką prie v 
žmonių, bet savo valkams
sakau, kad nėra geresnės 
šalies, kur imigrantas,kitur 
clmes, bet norintis gerai 
dirbti ir mokytis, gali aukš
tų tikslų pasiekti, nes tam
nėra priešingų įstatymų. 
Mes galime džiaugtis, kokia 
garbinga Ir laisva yra Ame
rika, kuri pasitiki mumis, 
koks gražus kraštas,kuriam 
mes turime būti dėkingi.

Ištik rų jų, mes ir daugelis 
kitų jau pamiršom,kad atvy
kom su krepšiukais rankose, 
o po 25 metų esame turtingi, 
kiti net aukštus mokslus 
baigė, užima universitetuose 
profesorių vietas, daug gy
dytojų, inžinierių ir kitokių 
specialislų. Daugumas sukū-
rėme savo lizdus Ir esame
lojalūs Amerikai, nes tai 
antroji mūsų Ir prosenelių 
šalis, kur tiek, daug jau iš-
gyventa, dirbta Ir į amžinybę 
nueita. Neveltui ir Amerikos 
Veteranai pagerbė mūsų Ra
mutį" Ray Semetą, parodė 
kaip galima Iš paprasto dar
bininko iškilti į tdk| didelį 
postą, būti net kariuomenės 
teisėju ir advokatu. Tik rei
kia noro, darbo Ir kietos 
valios. Mes sveikiname Itn

Pasakyk man,tu mergele, 

Kur tu augai,kur tekėjai: 
Kaune ,Vilniųj.Montrealy, 
Kopenhagoj ar Čikagoj

,0 gal Sibire kentėjai?)

Pasakyk man,tu berneli, 
af Rra£i tavo mergelė: 
Mėlynakė geltonkasė 
Ar ta "Lady” anglosakse?
O gal tik draugo ji ¥-iona - 
Graži Pabaltijos
dukra?! . . . V.K.Vi Įkaitis

LAIŠKO NUORAŠAS. . . vergtos tautos slegia laisvės
'Atkelta iš 6 psl.) 

tųjams, yra tuo pačiu reikš
minga parama visai Lietuvos 
Išlaisvinimo kovai,kuri nuo
lat plečiasi Ir stiprėja pa
vergtoje tėvynėje. Ir tai sup
rantama, nes kiekvieno kali
nio, taigi ir sovietų imperi
joje {kalintos tautos, didžiau
sias troškimas yra pasiekti 
laisvę. Sovietų komunizmas, 
per visą savo pusšlmtmetinę 
istoriją akivaizdžiai įrodė , 
kad jis neturi nieko naujo , 
kilnaus, prasmingo žmonijai 
duoti, tik apgaulę, terorą ir 
vergiją. Komunizmas seniai 
jautapotlk priedanga ditižla- 
ruslšklems imperialisti
niams kėslams. Visos pa-

R. R. Semetą Ir visą jo šei
mą, sėkmės toliau gyveni
me.

Jei kas norėtų VFW žur
nalą skaityti ar padėkoti už 
lietuvio pagerbimą / ne vie
lą kartą jis taip daro /.kurį 
skaito keli milijonai buvu
sių JAV užsienio karuose. 
Jo kaina metams tik l dol. 
Adresas : V-F. W Magazine, 
Broadway at 34 th St. Kan
sas City, 64 11.

Plk. Itn. R. R. Semetą anl; sti be sn ė j karto tarnyboj.

\uotraukos i! IrF.U. Magazine.

ir už ją kovoja. Prie tos ko
vos vis daž įlau prisijungia ir 
rusų disidentai, suprasdami, 
kad rusų tauta, engdama ir 
naikindama kitas tautas,pati
negali bū;l laisva.

1970 m. spalio 15 d. mes į- 
rodėme.kad sovietų geležinė 
uždanga gali būti pramušta ir 
plieno sparnais. Lėktuve |- 
vyko atkaklios žūtbūtinės 
kautynės su rusų čekistais , 
kurias mes laimėjome Ir 
sėkmingai nusileidome lais
voje Turkijoje. Sovietų Są
junga darė viską mus susi
grąžinti ir nužudyti. Tačiau 
su lietuvių bei turkų patriotų 
ir, svarbiausia, Dievo pagal - 
ba, pavyko šią ilgą Ir sunkią
kovą laimėti. Mūsų pusėje
buvo tiesa ir tikėjimas, o 
prlešo-šmeižtal ir smurtas . 
Dėkojame ir Jums,mieli Ha-
mlltono tautiečiai, už rūpesti, 
mūsųlIkimu,pastangas mums 
padėti dvasiškai bei mpdžla- 
glškal, siuntimą telegramų 
turkų vyriausybei, prašant 
neišduoti mus Maskvos bu
deliams. Tai buvo bendra 
kova, taigi pasiekta pergalė; 
Žinoma, pergalė dar anaiptol 
nėra pilna, tačiau džiugu,kad

visu mūsų ėjimus. Iš 
širdies linkime Jums, 

laisvieji tautiečiai, 
ryžto, daug vienybės, 

darbo Lietuvos tšlals-

lemiamas tarpsnis laimėtas.
Kaip žinote, dabar mes e- 

sme pabėgėlių stovykloje . 
Gyvenimas čia nėra džiaugs
mingas; be to, nuolat tyko |- 
vatriausi sunkumai ir pavo - 
jai. Kelias' į galutinę laisvę 
atrodo dar ilgas ir nelygus . 
Sovietai visaip bando užblo
kuoti 
visos 
mieli 
daug 
daug
vlnimo ir lietuvybės išlaiky
mo baruose. Žinokit, Lietuva 
laukia iš išeivijos didelių 
užm ojų,našių pastangų, konk
rečių darbų. Lietuvių ryžtas 
ir vienybė gali ir turi nuga
lėti visas kliūtis.

Su pagarba ir lietuviškais 
linkėjimais, Lietuvos laisvės 
kovotojai:

Pranas Bražinskas 
Algirdas Bražinskas

TEL. 525-8971.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais 
Liepos-rugpjūčio 
prieš ilgus
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 
mėnesiais ir

“Talka"savaitgalius 
uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 9,(>G0,GCC

SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ
LAIMINGI LOTERIJOJE ;

SLA 72 Kuopos loterijos 
bilietas ar. 555 laimėjo $25. 
Po$ 1O,-laimėjo: 4l-143-4'i7 
-431-591. Po $ 5,-: 66-113 - 
-1RO-452-5B1-479-756- 777- 
-822-831.

SLA . 72-os Kuopos ruošta 
gegužinė liepos 27 d. A. Pa - 
dolskio sodyboje buvo sėk
minga Ir gausi svečiais. Iš 
Člkagos d;ilyvavo E. A die ris, 
kuris atostogų metu lankėsi 
pas draugus ir į gegužinę at
vyko su Alf.Patamsiu iš Ha
miltono. N. Navickienė iš 
Floridos, atvykusi į SLA ge
gužinę, jau antri metai pa
deda svečius aprūpinti 
maistu.Šiais metais daugiau 
svečių atsilankė iš Londono. 
Buvo malonu susitikti su P. 
Genčių, veikliu Londono lie
tuvių kolonijoje. Taip pat su 
K,- Kudučiu ir Novickiu. Iš 
Brantfordo A. Krikščiūnas 
nuolatinis SLA gegužinės 
svečias. Paris lietuviai tetik 
dalyvauja gegužinėje, bet ir 
prisideda ir darbais ją ruo
šiant.

Į gegužinę atvyko irmed-
žlaginlai parėmė P. ir Alg .
Brazinskus, savanoriai kūrė-

• Illinois- Indiana LV Aps
kritis leidžia savo biuletenį 
Trumpet. Jį šiais metais 
redaguoja Geraldine Močiais, 
adm inlstruoja Juozas Ir Va
lerija Stanaičiai. Jei kas no 
ri biuleteniui suteikti 1 (ko
kias žinias, prašomi rašyti 
šiuo adresu: 10801 So. Kol
mar, Oak Lawn. Ill. 60453.

• Senatorius H. Jackson’as 
raštu pasisako savo nuomo
nę: jam pirmininkaujant Ty
rimo komitetui, du kartus 
per metus yra apklausinėja
ma nuomonės dėl ekonomi- 
'nės padėties, specialiai du 
kartu dėl Rusijai parduoda - 
mų kviečių, ryžių ir kt. Jis 

komitetas griebėsi 
akcijos, kad mūsų 

nesumažėtų žemės 

Ir jo 
tvirtos 
krašte 
ūkio produktų ir nekiltų dėl
to kainos. Mes daugiau ne
leisime mūsų apiplėšti,kaip 
kad rusams pavyko praeitą 
kartą-sako sen. Jackson’as . 
Jo subkomltetas visą šį par
davimą tyrinės, 
žvelgdamas į 
žmonių reikalus, 
nepakankant ai 
savo krašto vartojimui, tat 
jis dėsiąs visad pastan
gas nutraukti perdidelį javų 
ir kitų produktų pardavimą 
Rusijai.

Sen. Jackson’as labai ap
gailestauja, kad prez.Ford’ 
as pasidavė sovietinei opl-

ypač atsi-
Ame rikos

pagamins

6 psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 7L%
Terminuotys depozitus 1 metu 8’j% 

IMAME UŽ:

.Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10'į%

jai A. Šukys Iš St. Cathari
nes ir S. Ulbinas iš Niagara 
Falls. Kad da igiau būvu to
kių aktyvių ’’jaunuolių",lie
tuviški renginiai būtų sėk
mingi.

Nors buvo sugriaudęs per 
kūnas irkelias minutes pali
jo- oras vėl pragiedrėjo ir 
svečiai gėrėjosi jo grynumu 
iki vėlyvo vakaro.

Pranas ir Algirdas Bra
žinskai atsiuntė mums padė 
kos laišką. Jis nebuvo per
skaitytas, tad SLA 72-ji kuo 
pa kreipiasi į šio laikraščio 
redakcija ir prašo ją pas
kelbti.

J. Šarapnickas 
SLA 72 Kuopos pirmininkas

LAIŠKO NUORAŠAS:

Nuoširdžiai dėkojame 
Jums už malonų laišką ir vi
siems SLA Hamiltono 72-os 
kuopos nariams bei š. m .1 ie- 
pos 27 d. gegužinės daly
viams už mums skirtą dėme
sį bei dosnią auką $1OO. Ta 
auka kartu su pirm. J. Šarap- 
nicko š.m. birželio 23 d. 
laišku mus pasiekė šiandien . 
Laisvųjų tautiečių parama 
mumSjLtetuvos laisvėskovo-

(Nukelta i 5 psl.)

dangum
nijai laisvės re įkalu paverg
tom s tautoms. Tai tikras A- 
me rikos vadovaujamų žmo
nų išdavimas, prekyba ne 
savo, q kitų tautų laisvės 
sąskaitom Tačiau mūsų-Ill - 
sen. Percy ir sen.Srevenson 
pasisakė už kviečių parda
vimą sovietams, bet jie ne
pritarė Helsinkio pasirašy - 
mul. Mes turime nepamirš
ti Prancūzijos prezidento Ir 
jam dėkoti už ties o žodį ir 
laikyseną.

Cook County apskr.prezi
dentas G. Dune lietuviams 
rugpj.13 d. labai aiškiai pa
reiškė, kad dabartinė valdžia 
padarė didelę skriaudą Lie
tuvai ir kitiems pavergtie
siems,tačiau jis remsiąs vi
sas pastangas, kad būtų ki
taip.

Demonstracijos prieš na
mų pardavėjus,kurie nežiūri 
kam namai parduodami,buvo 
surengtos trijų organizacijų 
Marąuette Parke rugpj.16 d. 
Pardavimo įstaigos suve
džioja Ir baugina namų savi
ninkus, kad vyktų prekyba.

Tokie veiksmai yra nelegalūs 
ir valdžios baudžiami. Buvo 
susirinkę virš 1OOO demons
truotojų su plakatais. Kai ku
rios įstaigos raštu pažadėjo, 
kad neparduos namų FHA 
skolininkams, kitos užtrenkė 
duris. 'Namų savininkai turi 
daugiau susirūpinti.B. Braždžlonis

Papietavęs pilietis pasa
koja savo artimiesiems apie 
stebėtiną, beveik neįtikėtiną 
atsitikimą, kurį jis apturėjęs 
pereitą savaitgalį./VIII. 9/. 
Tuo įdom iau, kadto pasėkoje 
jo platai tiek pasikeitė, apie 
ką jis nebūtų galėjęs net pa
galvoti.

Buvo taip, kad tą šeštadie
nį jiedu su žmona nutarė iš
važiuoti iš miesto kur nors 
pasimaudyti. O kur kitur va
žiuosi, jeigu ne į artimiau - 
šiai esą itį Simcoe ežerą 
Taip jie daugiau niekam nie
ko nesakę, įsidėjo užkandžių 
ir patraukė į šiaurę.

Pavažiavę keletą dešimčių 
mylių, jie įsuko į pirmą pa
sitaikiusį. geresnį prie eže
ro veda itį vieškelį. Nei klek 
neskubėdami, jie pamažu 
stūmėsi tuštutėliu, asfaltuotu 
keleliu, gėrėdamiesi bręs
tančiais abipus kelio miežių 
ir avižų laukais. Po pavė - 
lintoliepos pabaigos lietaus , 
perdžiūvusi žemė brandino 
tik pusėtiną, popiečio saulės 
auksinamą, derlių. Tai vie
nur, tai kitur iš gausių med
žių išnyranti sodyba,pakelės 
vaizdą darė pasigėrėtiną ir 
besibaigiančios vasaros iš
baigtai pilną.

Prie sekančios sankryžos, 
jų kelią pastojo "Stop" ženk
linanti lenta. Nematydamas 
daugiau mašinų ir suabejo
jęs to ženklo reikalingumu , 
jis nenoromis sulaikė ma
šiną. Tuo pačiu, kitoje kelio 
pusėje jis pamatė vešlų ku
kurūzų lauką. O prie kuku
rūzų, ant kelių sankryžos 
kampo stovėjo didžiulis už
rašas " Vilnius Ranch". Jis 
turšs 
turįs prisipažinti, kad tas 
užrašas jį labai sudomino . 
Iš kur jis čia galėjo atširas- 
ti? Ką bendro su tuo turėjo 
mūsų sostinė? Jis žinojo, 
kad tokiu vardu,kažkur prie 
Ottawos esąs Stepo Varan- 
kos aprašytas, mažas m'ies- 
telis. Taip pat jam buvo ži
nomi vilniečių rengiami me
tiniai suvažiavimai. Bet kaip 
čia,laukų platybėse,buvo at
siradęs tas vardas ?

Jiems pradėjus toliau va
žiuoti, kiek už kukurūzųlau- 
ko, išniro paunksminga so
dyba. Iš gausių medžių pa
sirodęs baltaS'dviaukštis. na
mas puošėsi kolonom išryš
kintu prieangiu. Virš jų buvo 
balkonas, o priekyje įvairių 
gėlių lysvė. Prie įvažiavimo 
į kiemą stovėjo įmantrūs, 
baltai nudažyti vartai. Var
tai buvo papuošti Gedimino 
stulpais ir dviem lietuviš
kom vėliavėlėms; ; skliau
tais sueinąs viršus turė
jo stambų užrašą "Vilniaus 
Ranch". Visą tą plakatą jun
gė stilinga, balta tvora.

Tai pamatęs tėvynainis , 
smalsumo vedamas, kažkaip 
instinktyviai pasuko mažiną 
į platų įvažiavimą ženkli
nančius vartus. Dabar jis 
net negalėtų paaiškinti, kodėl 
taip padarė. Greičiausia jam 
parūpo tie sentimentai,taip 

M ar quette Parko namu savininkai demonstruoja

plačiai garsiną mūsų sosti
nės vardą.

Tik įvažiavus į kiemą, jo 
dėmesį atkreipė šmaikštus 
metalinis stiebas,kurio vir
šuje plevėsavo kanadietiška 
vėliava. Nutęstu žvilgsniu 
apmetant tvarkingą sodybą , 
jis susilaukė kumščio į šoną. 
Jo žmona pakeltu balsu pa
klausė,kur jis įvažiavęs ?

Tikrai,tik dabar jis paste
bėjęs paunksni ingame sode 
žmonių kokią šlmtlnę:vleni 
sėdėjo prie žolėje išstatytų 
stalų, kiti buvo pasitempę 
pievutėje, treti ilsėjosi ve-, 
raidoje, o viena grakšti fi
gūra mojojiems nuo balkono 
Atrodė, kad visi žmonės bu
vo atkreipę dėmesį į jų sus
tojusią mašiną. Pasidarė 
kaip ir nebepatogu. Jis jau 
buvobesimetąs atgal važiuoti 
bet tuo momentu iš žmonių 
{arpo atsiskyrė pora. Mote - 
ris dėvėjo Tgą suknutę ir 
plačiabrylę skrybėlę, o vy
ras lengvai vasariškai apsi
rengęs, šypsojosi.

Tik dabar įsibrovėlis at
pažino besiartinančią porą . 
Tai buvo tie darbštieji To
ronto Lietuvių Namų pagel- 
bininkai Vacys ir Julija 
Skrebutėnai. Jiems priartė
jus ir jam pradėjus atsipra
šinėti dėl netikėto įvažiavi
mo, Skrebutėnas pasisveiki
no, pasigėrėjo gražiuoju po
piečiu ir pakvietė į svečius . 
Tuo pačiu paaiškindamas , 
kad jie švenčia savo sodybos 
metines, o netikėti užklydė
liai būsią mieli svečiai. Jis 
dar mėginę aiškintis, bet 
žmona pasakiusi,kad lieka-1 
me. Tuo metu jis pamatė , 
kad svečių varpe buvo daug 
pažįstamų torontiečtų.

Klebonas T. A. Simanavi
čius,kiek pasistiprinęs, sku- 
bokal su visais atsisveikino, 
išvažiavo savo pareigų vedi
nas. O pabaigus visiems 
pietauti,Bendruomenės pirm. 
J. R. Simanavičius pasakė 
kalbą. Savo trumpame žo-
dyje jis pasveikino šeiminin
kus taip gražiai išpuošus šią 
jaukią sodybą. Užbaigdamas 
jis priminė, kad šeimininkai 
jau dabar kviečia visus sve
čius sekančių metų viešna
gei.

V. Bubeliui uždėjus visoje 
sodyboje nuaidėjusią plokš
telių muziką svečiai išėjo 
šokti. Kiti likosi prie stalų , 
treti pasklido po sodą, o vai
sių mėgėjai nuėjo pasirinkti 
prinokusių, jau žolėn prikri
tusių, baltutei ių obuolių.

Vienoje grupėje žurnalistų 
pirm. J, Karka aiškino savo 
artimiesiems apie šios va
saros kelionę, kurioje jie su 
žmona išvažinėjo visą Euro
pą. "Nepr. Lietuvos’’bendra- 
dnrbis L. Adomavičius, ap
gailestaudamas negalėjęs at
sivežti savo žmonos į šią 
reto tvarkingumo sodybą,dar 
prieš saulėleidį išskubę jc 
namo. Dr.J.Kaškelis buvo 
labai susirūpinęs Cleveland’ 
e’ "Dirvą" Ištikusiu gaisru. 
O dali. J. Dagys kalbėjo apie

meninio pas nulio, plonybes , 
iškeldamas kai kuriuos, tie
siog neįtikėtinus atskirų am
bicijų užkulisius. Vilnietis 
P. Česnulis, "Nužmogintieji" 
knygos autorius aiškino, kad 
jis savo knygoje net par 
švelniai pavaizdavęs lenkų 
žiaurumus. Jo žmona Ange
lė rūpinosi Antano Šapokos 
parašyta ir dar ne visai iš
platinta Vilniaus istorijos 
faktų knyga. Statybininkas O. 
Delkus prisiminė nepriklau
somybės laikų Kauną. Laiki
noje sostinėje vienu metu 
k a įkurtose srityse lietuviui 
nebuvo įmanoma gauti darbo, 
nemokant lenkų ir rusųkalbų. 
Toronto Lietuvių Namų šei
mininkas K. Daunys, gėrėda
masis šeimininkų vaišingu
mu, skendo ilgesingoje nos
talgijoje. Ypač,kad gražioji 
vasara jau eina prie pabai
gos . Tik Br. Saplys, tik ką 
grįžęs iš skautų stovyklos 
Romuvoje/te n buvęs tiekimo 
viršininku/ir ten susižeidęs 
koją, apgailestavo, kad te
galės pasisukti svajingo val
so sūkuryje. Toliau jis aiš
kino apie gausią, per 200 
skautų turėjusią stovyklą ir 
buvusiu labai puikiu oru. Jo 
grakštutė žmona, darbšti 
skautė Prima, sūnaus ragi
nama susirūpino, kad dar 
prieš gęstantį vakarą galėtų 
savo vyrus parvežti į namus. 
Tuo tarpu nekilnojamo turto 
pirklys S. Dargls, nuošaliau 
sėdėdamas,gėrė josi gėlėmis. 
Jo klijental, Skrebutėnų kai
mynai Mr. fr Mrs.McFadyen , 
atvykdami į balių, atvežė tiek 
daug gėlių,kad jų spalvingos 
puokštės • puošė ne tik sode 
Išstatytus stalus, bet ir bal
tojo namo kambarius.

UESM LIETUVIU NAMAI 
--------- ’

Pereitą sekmadienį be 
poros šimtų, popietėje daly
vavo Henrikas ir GI ima E- 
leksiai,Jonas Juzaitis,Lilija 
ir Ramūnas Buntinai, Povilas 
Usvaitas su sūnumis Vytu ir 
Algiu, Vacys, Algis,Vytas ir 
Meta Jonynai iš Čikagos,Ar
vydas Buntlnas iš Los Ange
les, Antanas ir Joana Tel- 
šinskai iš Miami, Florida, 
Palmyra Desmont iš London 
iš Anglijos, agronomas M . 
Galliūnas Iš Sidney, Austra
lija, Irena Ruseckienė iš 
Hartford, Conn., Mlkulskių 
šeima iš Woodhaven N. Y. ,

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8’/2% už 1 m. term. dep.
7 Vi % už taupymo s-tas
8’/4% už pensijų plona

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

IMA:

9’/i% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

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

(American Express).

KASOS VALANDOS; pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki t> vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po Įlietų (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, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, 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 įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sęžiningai ir greitai patarnaujpme.
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.

lietuvių Baltic Exporting Co. Av..,
(STAIGA 9 “ Toronto 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

D. Mozūraitienė su sūium 
Edvardu iš Montrealio, Al
fonsas Zlatkus Iš Thunder 
Bay. Buvo ir iš artimesnių 
vietovių. Ne vienas netikėtai 
sutiko savo pažįstamus ,ku - 
rlų nebuvo matę daugelį metų 

LN administracijoje įvyko 
pasikeitimas. Reikalų vedė - 
jui Algiu: Juzukoniui pasi
traukus iš pareigų, į jo vietą 
priimtas Paulius Du nderas . 
Jis užaugęs ir mokslus išė
jęs Kanadoje, yra jaunas , 
malonus vyras, tai manoma, ( 
kad jam administruojant LN 
juose pagausės Kanadoje 
užaugęs jaunimas.

LN virtuvei sekmadieniais 
dar vis trūksta daugiau dar
bininkių. Darbas gerai atly
ginamas. Kreipkitės į LE 
raštinę arba skambinkite 
533-9030.

Teko patirti,kad š.m.lap
kričio mėn. 8 d. Moterų Bū
relio ruošiamam koncerte 
programoje dalyvaus sotis - 
tai, gerai lietuviams žinomi, 
Ginačapkauskienė Ir Vaclo
vas Verikaitis. Reikia tikė
tis, kad koncertas bus tikrai 
įdomus.

Yra paklausimų, kaip šiuo 
metu eina bingo lošimai. Te
ko patirti, kad jie yra gau - 
siau .lankomi, kaip tuo pat 
metu praėjusiais metais.

Kai kurie svetainės Lokys \ 
lankytojai dar nesubrendo, 
ir, tenka apgailestauti, elgiau
si nevykusiai. . .

Kai svetainė pilna, joje K 
telpa apie 80 asmenų. Vist 
suėję nori pas Ikėlbėtl su sa-l 
vo draugais, bet dalis taip 
šaukia,kadkltiems neįmano
ma susikalbėti. Be to, šū-. 
kaujantleji vartoja tokius 
žodžius,kurių subrendę žmo
nės viešumoje paprastai ne
vartoja. Yra tokių, kurie 
pristigę lietuviškų keiksma
žodžių, vartoja rusiškus. Te-'.' 
gul gi tokie žinomkad svėtal- 
nė'įkurta subrandus lems .pa
doraus elgesio žmonėms,ku
rte žino, kaip reikia elgtis 
viešumoje, ir ras būdus,kaip 
tokius nesubrendėlius paša
linti ir daugiau neįsileisti.

Lietuvių Namams reikia 
daugiau narių. Vasaros metu 
naujų narių prirašymas buvo 
labai sumažėjęs. Dabar, 
daugeliui grįžus iš vasar
viečių, reikia laukti naujų 
narių. Pereitą savaitę nario 
įnašus įmokėjo: Pakleturas 
Stasys ir Dačkienė Ona po 
$1OO, Dulevlčius Kazys $ 50.

N E P R IK LA u Su MA LIETUVA
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MEŠKERIOJIMUS
B. Vaičaitis

(P radŽia 21 numeryje ) rantuoja pasisekimą.
• Tą reikia atslmlntljlr tin

kamai pritaikyti meškerlo- Dilginimas
jtrno techniką. Vertikalinis meškerioji-

Vieną taisyklių reikia prl- mas angliškai vadinamas 
pažinti, kad žuvytėms ra- jigging. Džlglnlmas, nevl- 
mlal įmetus ant dugno,meš- sal teisingai galvojama, kad 
kerlojant , pavasarį, galima tai yra žiemos sportas. Pra- 
daugiau pagauti walleyes,ne-kirtus lede eketę, leidžiama 
gu kitas priemones nau- | jaukui skęsti iki dugno ir po 
dojant . Atsimink , negyva to kilnojama periodiškai 
žuvytė neturi greičio, to- aukštyn ir žemyn.
dėl šviežios negyvos yra Vertikalinį meškeriojimą 
kartais taip pat geros kaip vadinsiu džiginimas ir jau- 

lįlr gyvos. Vasarą su gyvomis kas tai yra kabliukas, aplle- 
mlnavomis gaunama gėrės- tas švinu ir aprištas žvė- 
nl rezultatai. ries plaukais, bus vadinama

Meškeriojant nereikia pa- džigas.
sltikėti laime , burtais ar Čia norėčiau trumpai ap- 
stebuklinga blizge. Sėkmin- rašyti džiglnimo sportą va- 
gam meškeriojimui reikia saros metu. Vasaros mėne- 
žinoti žuvies char akte risti - siais, kai vanduo perdaug 
ką, jos vartojamą maistą ir įšyla, žuvys laikosi gilluo- 
gyvenimo ir maitinimosi se vandenyse, tuomet šį 
vietoves. Žinojimo ,ką nori Į meškeriojimo metodą pa
meškerioti ir kokias meš- naudojant, galima pasiekti 
keriojimo priemones naudo- gerų rezultatų džiginant gi- 
ti, pakanka būti sėkmingam liausiąs vietas. Antra ver

sme ške r loto ju i . Žinok, kur tus, žiemai artėjant, kai 
'svalleyes gyvena , susipa- vandao labai atšąla, dubu- 
žlnk su meškeriojimo meto- r tuose prie dugno būna šū
dais , džiginimas , trauki- čiau ir kai kurios žuvų rū
mas, jaukais nuo dugno meš- šys tenai prisiglaudžia. Dži- 
keriojlmas ir būsi geriau- ginant upių duburius ar eže- 
sias meškeriotojas. Meške- rų giliausias vietas yra sėk- 
riojimo priemonės turi būti mingesnis meškeriojimas, 
laikomos tvarkoje . Prieš negu trollnant.
kiekvieną išvyką nuvalomi Suminėsiu keletą šio meš- 
ir kabliukai nuaštrinti ga- keriojimo ypatybių. Verti-

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

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

(Lietuviams duodame spec i ai i nuo I ai da)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Sušinskas 389 - 057 1 ir J. Zavys 365 - 3252.

kalinis meškeriojimo meto
das geriausius rezultatus 
duoda meškeriojant žuvis, 
kurios gyvena ir maitinasi 
grupėmis, kaip ganykloje 
avys. Tai grupei priklauso 
ešeriai, walleyes, besai, 
upėtakiai / trautai /. Jos 
gyvena gilesnėse vietose 
būriais prie dugno ir iš
plaukia į seklumas maitintis 
bendruomenėmis.

Lydeka nėra socialinė žu
vis, gyvena pavieniais ir šį 
džiglnimo metodą galima 
pritaikyti tik tuomet, kur 
randama daug maisto ir kai 
būna žemas vanduo. Šiaip 
lydekoms meškerioti yra 
sėkmingesnis horizontalinis 
metodas, traukiant jauką, 
prie žolių, vandens lelijų ar 
pakrantėmis.

Vertikaliniam meškerio
jimui galima naudoti spinin
go arba bambuko medžio nuo 
3-4 metrų ilgio kartelę-. 
Bambuko kartelė dar mažai 
naudojama, nors ji kai ku

riais atvejais geriau pritai
koma ( negu spiningo. Kur 
dugnas akmenuotas, yra pa
skendusių medžių ir labai 
kliūna džigai, tai ilga bam
buko stangri kartelė geriau 
tinka vertikaliai leisti jauką 
iki du go į paskui kilnojant 
kartelę aukštyn ir žemyą 
kartoti žaidimą keletą mi
nučių. Nesant jokių rezul
tatų, perkelti žaidimą į se - 
kančią pasirinktą vietąj. Tas 
metodas tinka meškeriojant 
iš laivo, nuo tilto ar gilioje 
vietoje ant kranto.

Kaip taisyklė, džiginimui 
naudojama 6-7 pėdų viduti
nio stangrumo spiningo kar
telė ir špulė. Džiginimas 
atliekamas dirbtinais jau
kais : šaukšto formos bliz
gės, džigas, plūdiriuojantis 
klynas ” Rapala " ar kitos 
formos. Natūralūs jaukai 
būna : sliekai, gyvos ir ne
gyvos žuvytės, vabzdžiai, 
vėžiai ir kiti.

Liepos ir rugpiūčio mė-

"Nerinfros” Jurų Šaulių kuopos vai dyba. Jš kair es i pirm.
J. Zavys, S. Kr akotvski, .4. Urbanavičiene, E. Kr akows/d
- Šveikauskai t e, G. Kazį auskienė ir B. Kir st ūkas.
(Tr liksi a kun. J. Ar an aus ko ).

neštais vanduo šiltas, saulės 
daug, žuvys patraukia į gi
lumas, tamsesnes vietas 
priedangos ieškoti. Tuomet 
džiginimas yra sėkminges
nis meškeriojimo sportas 
negu trollnimas. Dabar žu
vys būna gilesnėse vietose 
užsimaskavusios nuo dienos 
šviesos ir metant ar troll
nant, jaukas mažai kada pa
siekia žuvų gyvenvietes. B. d.

Mont r eat iet is inž. V. P akai aiškis 
su laimikiu La Grande, P.Q. ,

GRAŽIOS PAGERBTUVES
Antanas Kačinskas savo

FREE SHOP AT HOME
(CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 

, DUSTER - FURY - GRON FURY

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

Kreiptis pas agentūros atstovą (Ron) 
Aruna Mockų.

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

Carpet Sales & Installation 
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilikais iškloju

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

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION R E G’O.

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

INTERNATIONAL. datų išpardavimas - tel. 366 6237/3896

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

c Mano specialybe ir laiptu bei sienų isklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau i namus pavyzdžius.
• Padarau i šr-at avimus ir

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6J96 Bonnontyne Avė. Verckun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems namams 1 

Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazin i u prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Healing kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1975.IX.10

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUBltMfNT - fUKNITUKl

R D A V I M A s

ĮVAIRIUV- —

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

INC

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE LASALLE 363-3887 
[~7e43 CEHTRALE 3««-1282 (DECORATION) Į

Vaišėse, kurias pravedė A. 
Mylė, sveikino organizacijų 
Ir pavieniai asmenys, įteik
dami vertingų dovanų. An
tanas Kačinskas yra veiklus 
L.K. Mindaugo Šaulių kuopos 
bei "Nidos" žvejų įdubo na
rys.
• Aušros Vartų Parapijos 
25 m. sukaktuvių dalinis mi
nėjimas praėjo labai gražiai

Šeštadienį ir sekmadienį 
vyko pamaldos , sol. G. Č ap - 
kausklenė prisidėjo prie mi
nėjimo lakštlngallnėvnls dai
nomis, inž. J. Danys iš Otta- 
tos skaitė paskaitą, bu
vo bendri iškilmingi pietūs .
• Dali. Ona Šablausklenė, jau 
kelias savaites atostogau
janti Montrealyje ir Daina
voje, ruošiasi dalyvauti Dai
lės parodoje Hamiltone per 
Kanados Lietuvių Šoklų Ir 
Dainų šventę.

draugų ir artimųjų tarpe at- vių 
šventė 50 metų jubiliejų.

• Monika ir Vytautas Jony- 
’ nai dalį savo atbstogų pra
leido Cleveland’e ir Toronte, 
lankydami draugus bei pa
žįstamus .
• Rima ir Dana Styraltės 
buvo išvykuslos į Mokslel-

ate Itin inkų stovyklą Dai
navoje.

V Bačėnas A// Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W„
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tęį 533=3531
DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60 %) SI U N T I N I A MS I

Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentinė rudis 

- pusė kainos. ... _
Angį liko medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester 10 - nuolaida tkl 60 %. 

Skarelės vilnones orba Silkines ir naujausiais pieiiniois.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausios posirinkimos specialiomis 

kainomis. i c aq nn
Moteriški paltai-Borgana (art. fur) įvairaus dydžio tik 5 4V. JU.
Vyriški megzti marškiniai (konadiški) - pusė kainos. Taipgi, daugybe 

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
ketiniu. .iundiam. pa.ra.ru ir oro požtu. Priimam. U.okymu. automobiliam.. 

Šaldytuvam., t.l.vi.iiom.. pini,v Certificate, i, kt. (Turim. 22 m.tu patynma). 

Pro4om.vJ.it; .r į.irikinfi^ Jį f, PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd..
A. D. L, Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.Pharmade BRONX PARK Pharmacy

Q LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ Z PRISTATYMAS

____3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASAUE - 365-0770

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

TEL- 365
RES 366

61 1 1 
0066>R ROBERT RICHER

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
paskolos

TURTO
[VERTINIMAI 
NEKILNOJAMO 
PASKOLOS

Vi sg keri opi kiti patarnavimai 
r— 7RR 7 C E N T R A L E

Immeubles RICHER Realties Enrg. suite 301
COURTIER BROKER LASALLE, OUE

H8P 1 L7

7 psi.

7

7

pa.ra.ru
Pro4om.vJ.it


MENININKO A. KEZIO,

PIRMOJI KANADOS LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ
ŠVENTE VYKSTA SPALIO men. 6 - 12d.d. SAVAITĖJEj

HAMILTONE
PROGRAMA: • spalio 6 d.

• spal io 7 d.
• spalio 8 d.

• spalio 9 d.
• spalio
• spalio

10 d. 
lid.

• spalio
• spalio
• spalio

Hamiltono miesto Burmistro paskelbiamas Lietuviu Savaitės ir 
iškėlimas Kanados ir Lietuvos vėliavų prie miesto rotušės. 
Dailininkų A. ir A. Tamošaičių dailės darbų parodos atidarymas. 
Buv. Lietuvos ir Kanados Šachmatu meisterio P. Vaitonio 
šachmatų simultanas.
Iš tolimųjų vietovių svečiu sutikimas prie Jaunimo Centro. 
Jaunimo susipažinimo vakaras Jaunimo centre.

10 vai. ryto KLB Krašto Tarybos suvažiavimas A. V. parapijos 
sal eje.
2 vai. p.p. Krepšinio rungtynes — Hamiltonas — Torontas.

• spalio

11 d.
11 d. 7 vai. vak. Susipažinimo Vakaras — Armouries salėje.
12 d. (sekmadieni) 1,30 vai.p.p. pamaldos Hamiltono Katedroje —

katalikams ir evangelikams - latviu šventovėje.
12 d. 4 vai. p. p. Tautiniu Dainų ir Šokiu koncertas — Forum arenoje.

t JAUNIMAS MŪSŲ ATEITIS | fotografiniu kuriniu paroda ivyks
- gx> \Znr4it nnmnimc enl*i« __

Montreallo lietuviai, pajuskime tautinę pareigą padėti 
Montreallo Jau Hmul, vykstančiam į TRETĮJĮ PASAULIO 
LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ 1975.12. 20 -11976.1.6 
Pietų Amerlkoje-Argentlnoje, Brazilijoje Ir Urugvajuje, 
kurį rengia Pasaulio Lietuvių Sąjunga, P. L. Bendruome
nės Valdybos globoje ’.

K. L. B.Montreallo Apylln- uos Lukoševičienės fnlciaty- 
kės Valdyba maloniaikrel- va yra organizuojama lletu- 
plasl į Jus,prašydama flnan- vlų menininkų paaukotų kūrl- 
slnės paramos. Tam reiki- nlų loterija.
lul prie Apylinkės Valdybos Spalio mėn. 4 d. Aušros 
yra sudaryta lėšų sutelkimo Vartų parapijos salėje Mont- 
komlslja Iš Audronės Jone - renuo k. L.
lytės, Lilės Gedvilaitės, Da- , 
nos Blauždžlūnaltės Ir Apyl. lletuvlų studentais/saitais 
v-bos p'rm. Juozo Slaučiulia

Visi Montreallo lietuviai i 
ir organizacijos pagal išga
les prisidėkite, neatsisakyki- Montreallo 
ye kada jaunimas kreipsis j 
Jus su aukų lapais. Tam 
reikalui Lite,prie K. L. B. 
Montreallo Apyl. kasos ati
daryta speciali sąskalta- 
Nr, 214 A -Jaunimo Kongre - 
so reikalams.

P Innas-s į šį vajų atsilie
pė pensininkas Vincas BŪe- 
vlčlus, paaukodamas $ 20. - PARDAV,ME ”Tt,k,nau L,ITU*'41 ~ PAJĖGUMU PIRKTI NAUJAS MASINU

Tam pačiam reikalui Ire-

Ausros Vartų parapijos salėje — 
rugsėjo 27 • 28 dienomis. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Skautu Tėvu Komitetas

DĖMESIO TĖVAI ’.
Šeštadieninė Mokykla pra

deda mokslo metus 20 rug
sėjo, tose pačiose patalpose 
/Ecole Cherrrier, Sš.Hubert 
Ir Cherrler gatvių kampas/.

Regsltruotls Ir dėl Įvairių 
reikalų kreiptis pas mokyk
los vedėjų Moniką Jonyalenę 
tel. 489-9094.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už S5.00 metams *

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

'Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

LEONAS GUSECKAS 
Sol.t Monog.r 

(Lietuvi. atstovo*)

Ccnseitlers jundiques • Title Attorney*

c^obczt ^E.auLi.£.u
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 

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

kreipiasi. Intarpe ir lietuviams.

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manag.nu (l

IEO GUREKAS ’

muj montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
lAt the and of Shrbrpoka Street West! -________

GERA PROGA

Dantų gydytojos

1440 rite Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866*8235, namų 488-8528

Liūdna man, kai skaito mane

laikraštis

@ Royal Trust -B
Atstovas J. Skučas, 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu ^22-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

DR. V. GIR10NIENE
Dantų gydytoja

5330

Tel. 265-3536

DR. A. O. JAUGELIENE
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662, nomH 73’- 968 1.

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Longelier, Montreol, P.Q. HIM 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

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

Bendruomenės 
remiamas jau ilmas,kartu su

Ir ateitininkais ruošia įdomų 
su įdomia pačio jautimo pa
sirinkta programa

Lietuvių
KongresoJ a u n i m o

kurį taip pat maloniai kvle - 
člame paremti ’.

K. L. B. Montreal lo A-kės 
Valdyba

B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C.

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

E.R.C.S.fe*

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI?

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

7626 CENTRALE LASALLE

ag non
ROBERT GENDRON LPKprop.

366-9742

D.N. BALT - B AL TRUKONIS 
| Sylka Realties Inc.
j 445 Jean Talon West. Suite 305,

"JILL'.'' Tel: 273 - 3442, 273 “■ 9 18 1, 737 ■ 0844.
Foto E.M.I_ S. M o n t r e a I, Que.

Si sterna.

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

8 psl.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, 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 4 17, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

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

Tel 8 66-20 6 3, 86 6-206 4

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 rn.

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

> Mirė Plurljonas F.Kudz- 
manas Ir Vacys Sipkauskas, 
sulaukę pensininko amžiaus.
• Sukūrė šeimas Jonas Žu
kauskas su Rasa Bunyte , 
Silvija Kuncevlčlūtė su • 
Richard Houlihan.

NUOŠIRDŽIAI PATARIU:
PER EILE METU DIRBDAMAS AUTOMOBILIU 

_ .--- -------------- -- FINAN5ISKU
PAJĖGUMU PIRKTI NAUJAS MAINAS. <IA PROGA 
NORĖČIAU PRIMINTI, KAD IR MANE ILGU MttU i 
PRAKTIKA ĮTIKINO,KAI KLIJENTU1 PARDUODI NAU
JĄ AUTOMOBILĮ, JIS DAUGIAU SUTAUPO NEGU >R

NAMIE DIRBANTIEMS I 
Galite uždirbti siūdama namie. 
Mums reikalingi Overlock ir Sin
ger siuvėjai. Galime padėti su 
siuvamomis mašinomis, pristū
mė darbus i jusu namus.

Kreiptis pas Miss Rosalie 
273-.1534

TAISYMAS
Ar galite sutaisyti megstinius

Šiuo metu, prieJ atidarant naujo raz M0'namuoc» ? Mac nrictatnmA DELIO AUTOMOBILIU. R ARO A V IMĄ. Y H A PASLAPTĮ OOmUOSC . M O S P11 STŪ TO01C 
DERA PROGA ĮSIGYTI NAUJĄ 7SZMETU MODELIO Jorbū I FlOmUS.

• ..Xa.mbw m A • t te A 1 B t • 11. r • |X • • 4. O • • 1 r

Kreiptis miss Rosalie 273-1533.
AUTOMOBILĮ. UŽEIKIT! - PASIKALBI 

LEONAS GURECKAS

CENTRE AUTO CLINIC
■SJĮ 261 St. John's Road 
@ POJNTEtWEi-SHOPPING CENTRE 

If! 697-3333 W
TRIUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS

motor • Transmission, STC.

7SB LAKWHORI DRIVE 
DORVAL

NESITIKĖTOS - ŠIŲ DIENŲ KAINOS!

AMC
HORNET 1975
2 durų ttdan 6 eilinderiy

GREMLIN 1975
6 clllndcrių 232p.c.

PASIKALBĖKITE

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS
PASITARNAUS

SU MANAGER

3

MATADOR 1975

ABE BASERMAN

100% 12men. orbo 12,000 
“ mylUfffabrikinė garcnti/a)

pogrindinių doli^

AUTOMOBILE LIMITED

860 Tascheieau. Greenfield Park 676-7901

Alon treat io Lietuvių Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE. H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

MOKA Vi:
Einamąsias s-tas _________ 6.0%

DIODĄ PASKOLAS: 
Asmenines __ _______ toj %

Taupomąsias s-tas _______
Term. inti. 1 m. _ _______ 1

8-0% N’ekiln. turto ________ ..... .. 10.25%
3,0% Čekių kredito ______ 12.0%

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

Duoda nemokamą gyvybės a 
dą iki S2.000 už taup. s-tos

Investacines nuo ____ 11.5%

pdrau-
>umas.

Nemok. gyv>v»ės apdr. 
už paskolos sumą.

iki S10.000

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir IrečU 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbnirs 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRif.LAUSCMA LIETUVA
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8
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