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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

SENSACINGAS PASIKĖSINIMAS

Neseniai įvykęs Californi- 
joje pasikėsinimas prieš 
pre z. G. Ford’ą, atgaivino 
debatus dėl tokio atviro ir 
laisvo Amerikos vyriausybės 
vyrų malšymos! miniose.

Lynnette A.Fromme veikė 
viena, jos asmens rekorduo
se nerandama, paraidžiui, 
kriminalinių nusižengimų. 
Todėl ji nefigūravo įtaria
mųjų sąraše. Tačiau ji yra 
gerai žinoma sąryšyje su 
Charles Manson, psichiniai 
nesveiko ir dabar atliekančio 
bausmę kalėjime už žmog - 
žudystes, gauja.

Pasikėsinto;a prieš porą 
mėnesių jau sakiusi savo 
draugams,kad ji imsis dras
tiškų priemonių pagerinti A - 
merlkos padėtį. . .Jos supra- 
tlmu, ji ir ateityje kovosianti 
su tarša, į kurią įeina Ir kai 
kurie žmonės...

Nejučiomis ir su šiurpu 
prisimena, pakrikusiųjų į - 
vykdyti atentatai prieš prez. 
Kennedy. Prieš senatorių R. 
Kennedy. Prieš King Ir 
Wallace... Periodiškai 
Iškyla klausimai,tvirtinimai, 
spėliojimai. . .Šiuo metu vėl, 
atrodo, tie klausimai darosi 
aktualesni. Jau 45 kongres - 
manai reikalauja naujų tų Į- 
vyklų tyrinėjimų. Kai kurie, 
jau anksčiau tvirtino, kad po 
tais atentatais slepiasi ne
paprastos sensacijos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

TURKIJOJE
Įvyko labai stiprus žemės 

drebėjimas Turkijoje, Di- 
jarbaklro kalnuose. Žuvo 
virš 1300 žmonių ir daug 
daugiau liko be pastogės. Ne
gana to,gelbėjimo brigadoms 
atvykus sutelkti pagalbą,ant
ru kartu žemė bedrebėdama^ 
užvertė ir pačius gelbėtojus . 
Vyksta akcija nukentėjusius 
sušelpti.

PASITRAUKĖ FINANSŲ 
MINISTERS i

Kanados finansų mlniste - 
ris John Turner atsistatydi
no, kaip komentuojama di
džiuosiuose Kanados dien
raščiuose, dėl dviejų prie - 
žasčlų:

Viena- kad ir turėdamas 
pilną atsakomybę už Kana
dos finansus, neturėjęs,ta
čiau, pilno vykdomojo auto
riteto. Vyko tam tikras ne - 
sutarimas su mln.plrm.P. 
E. Trudeau.

Antra- jo politinės karje
ros stagnacija. Jis pasijuto 
tik esąs valdžios aparato at
laidų ožys už infliacinius 
nepasisekimus. Negaudamas 
nei savo projektams pritari
mo, nei galios jiems vykdyti, 
nusivylęs savo buvimu Ube - 
r alų federalinė je valdžioje.

Spekuliuojama, kad jis 
pereis į Tory partiją, nors 

Trudeau, užklaustas, pasa
kęs, kad Turner,labai pa
prastai, norįs pasitraukti į 
privatų gyvenimą.

•
• Policijos streikas Mont- 
realyje neišsivystė. Ned’de- 
le balsų persvara buvo su
sitarta dėl geresnio darbo 
pamainų paskirstymo bando
mam laikotarpiui.

• Danai mlnllOO m. mirties 
sukaktį žinomo visame pa - 
šaulyje pasakų rašytojo Hans 
Chrlstlam Andersen.

Atsimename Bjaurųjį An
čiuką, Princesę Ir Žirnį, 
Kalėdų Eglutę Ir visą gausy
bę kitų pasaloj. Jos visos bu
vo Išverstos į Europos kal
bas, gerai žinomos ir lietu
viams .

• Kanados laikraštis "Speak 
Up" išspausdino kito die n - 
raščlo Sunday Sun vedamąjį . 
Jame statomas klauslmas:ar 
Sovietų Sąjunga prisilaikys 
Helsinkio akto sutarimų Ir 
savo piliečiams ar duos tei
sę laisvai pasireikšti bei 
laisvai keliauti?! šį klausi
mą atsako kitu: Ar kiaulės 
moka skristi ?

BOURASSA AIŠKINA
Pierrefonds Gimnazijoje, 

vletinlųllberalų vardu skelb
tame sus trinkime,palydimas 
replikų ir "bū", premjeras 
Robert Bourassa neatlaldžlal 
laikėsi savo tvirtinimo,kad 
nebus nei Bill 22 atšaukimo, 
nei jo pataisų. Jo žodžiais 
tariant, "kai atmosfera pa
sidarys racionalesnė" įsta
tymo išjnlntingumas pasit
virtins. Kuo Ilgiau bus del - 
šlama pravesti kalbos įsta
tymą, tuo labiau bus provo
kuojami radikalūs veiksmai. 
Tarpe kito, jis pažymėjo, kad 
vienas kelias išlaikyti Kana
dos identitetą,tai turėti stip
rų prancūziškai kalbantį 
Quebec’ą.

Auditorijoje buvo apie 800 
žmonių. Girdėjosi įvairios 
replikos ir pastabos,prlkl- 
šančios,kad ir pats premje
ras Ir kiti žymesnieji val
džioje mokėsi Ir savo valkus 
moko anglų kalbos. Šūkavi
mams besitęsiant, Bourassa 
priminė 1960 m. neramumus 
Ir bombas. Šis įstatymas bu
vęs įvestas tam,kad panašūs 
reiškiniai neslkartotų.

Liberalų partijos narių 
publikoje matėsi nedaug.

REIKALAUJAMA 
PATAISYMO

Debatai dėl BHl 22 pritai
kymo ne atslūgsta. Radijo 
programose, viešuose pasi
kalbėjimuose ši tema Įgauna 
vis daugiau intensyvumo .Pa
rašų rinkimas pratęstas,pa
našų rlnklmą”už"suorganlza 

vo Ir prancūzai.
Visa eilė etninių grupių, 

kurie gal labiausiai yra dėl

BENDRUOMENYBĖS
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES PRANEŠIMAS 

PLB Valdyba praneša, kad išvykoje i Pietų Ameriką lėktuve 
vietų dar yra. Prašom skubiai registruotis jaunimui ir vyresnie
siems. £akųtįnė_registrącjjos_dąta yraJk«n. spalio men. 6 d. Po 
sios datos užsiregistruoti nebebus galima. Dėl registracijos
blankų skambinti (312) 476 - 0601.

Motina išsiveda iš mokyklos 

to reagavę Ir labiausiai jau
čiasi tokiu įstatymo prave - 
dlmu nepatenkinti, įteikė 
raštu protestus.

Žemiau dedame Žydų 
Bendruomenės pasisakymą;

Montreallo Žydų Bendruo
menė, kurią reprezentuoja 
Quebec’o srities Kanados 
Žydų Kongresas, išreiškia 
rimtą susirūpinimą dėl Švle- 

nepriimtą sūnų — Iš “Time” 

tlmo Departamento Įstatymų 
Ir nuostatų Interpretavimo Ir 
jų pritaikymo Jerome Le 
Roy Mokyklų Komisijos.

Tėvai ir valkai buvo įti
kinti, kad jeigu mokiniai iš
laiko egzaminus, tai jie yra 
priimti į anglų Raibos sek
cijos mokyklas. Mokinių da
lis, tačiau, kurie tuos egza
minus Išlaikė, nebuvo prl-

IŠ ELTOS INFORMACIJOS ‘

Paskutiniu metu pasirodė 
du Radio Liberty spaudos 
leidiniai llečlą Lietuvą. Pir
masis apibūdina lietuviškos 
ir latviškos dramos smu
kimą tose šalyse. Lietuvoje 
ir Latvijoje vaidinimų pasi
rodančių vietine kalba skai
čius yra nepaprastai suma
žėjęs. Leidinys žurnalu 
Literatūra Ir Menas cituoja 
lietuvių intelektualų nepasi
tenkinimą šia padėtimi.Pas
kuti n lūs kelerius metus o - 
kupuotoje Lietuvoje tiktai du 
ar trys lietuvių autorių vei
kalai buvę vaidinti. Tai yra 
labai mažas procentas visų 
Lietuvoje statomų vaidinimų. 
Šioje lietuviškos dramos 
krypty Intelektualai aiškiai 
mato Maskvos žygius asi
miliuoti Lietuvą.

Iš kitos pusės, Lietuvos 
komunistų partijos atstovai 
sveikina vaidinimų Iš kitų 

imti j

Kanados Žydų Kongresas 
yra nuomonės,kad šis įsta
tymas turi būti neatidėliojant 
Išaiškintas Ir, jei reikia, pa
taisomas. Įvykę neteisingu
mai, kUę dėl dviprasmišku
mų, turėtų būti neatidėlio
jant atitaisyti. Tai atlikus , 
visi valkai, kurie egzaminus 
Išlaikė, turėtų būti priimti 
Jerome Le Royer Mokyklų 
Komisijos anglų sekeijon.

Leon Teitelbaum, 
Kanados Žydų Kongreso 

Quebec'© srities pirmininkas 

"broliškų respublikų" staty
mą Lietuvoje. Esą, tokie pa
sidalinimai" praplečia kul
tūrinius horizontus". Be to 
komunistų partijos atstovai 
smerkia lietuviškos dramos 
atsilikimą Ideologinio švle - 
tlmo srityje.

Antras leidinys aprašo 
Virgilijaus Jaugeilo bylą . 
Straipsnio autorius M.Bor - 
deaux Iškelia faktą,kad Jau- 
gello, Plumpos ir kitų tikin
čiųjų persekiojimai Lietuvo
je jau gerai žinomi Vaka
ruose. Tai liudija Trečiojo 
Europos Teisingumo Ir Tal
kos Konferencijos rezoliu
cija, priimta š. m. balandžio 
mėn., kuri pareiškia susi
rūpinimą "ypatingai rimto - 
mis žiniomis apie krikščio
nių padėtį Lietuvoje".

IŠKLAUSYKITE MUS I
Gale šių metų įvyks jauni

mo kongresas Pietų Ameri
koje. Kai rimtai pagalvoji a- 
pie šį įvykį, jauti didelį jaus
mų pakilimą, nes supranti, 
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 ėl 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 nežinome .kodėl mes 
veikiame Lietuvos nepažino
dami.Mes pamažu jungiamės 
į savo tėvų pradėtą veiklą Ir 
neužilgoturėsime ją perimti 
Ir tęsti. Taigi mums reikia 
pažinti visus tuos, kurie yra 
kaip mes, kurie s lekia to pa
ties tikslo. Mums reikia 
Ieškoti vieno Irtopatles lie
tuviško Identiteto, kurį ran
dame tik savo tarpe , Ir lie
tuvių 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 netik 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.

Montreallo Jaunimas

AUKOKfME TAUTOS 
FONDUI 

Auka praturtina aukotoją 
dvasinėmis vertybėmis ir 
tautą materialiniais 
ištekliais- P. Baęiūnas

“ • _ v 
REMKIME LIETUVIŠKĄ

SPAUDA I
NL Bendroves Valdyba yra nutarusi 

laikralt| siuntinėti tik ux $5.00 pir
muosius po ulslsakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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“Į MOKYKLĄ, Į MOKYKLĄ, 
BĖKIM VAIKAI TEKINI’:.!

Prieš dvi - tris savaites, 
jei ne daugiau,pasipylė laik
raščiuose, vitrinose šūkiai: 
" Back to school " ragina 
tėvus aprūpinti valkus apa
vu, drabužėliais, rašmeni
mis. . . Pernelyg esame prie 
tų skelbimų pripratę, kad 
pastebėtumėm, kiek juose 
smurto Ir prievartos gaidų. 
Neabejotinai valkai daug 
jautriau pajunta tame " back 
to" stūmimą prie sienos, 
kulniavlmą atatopstom prie 
to kas buvo, negu mes. Gal 
todėl nuo mažens išsivysto 
juose poslinkis vaizduotis 
mokyklą ir iš viso pedagogi
ką, kaip " vyresniosios kar
tos organizuotą sąmokslą 
prieš valkus ", pasak valz- 
daus Bernard Shaw aforiz
mo.

Mokykla, tačiau, nebūti
nai privalo būti kankynės 
bei vyresniųjų sauvalės na
mais. Bent mūsų tautai sve
tima į ją taip žvelgti. Tiesa, 
"Motinos prie ratelio "sim
bolis, kur j jam žino skulpto
rius Rimša, padarė savo. 
Dar Ir dabar esama žmonių, 
tikinčių, kad vaikutis gali 
pramokti gimtosios kalbos 
namuose. Neužmirškime ta
čiau, kad tai buvo tik pirmą
ja pakopa mūsų liaudies 
veržlmesl į mokslą, į " ap- 
švletą ", kaip kad buvo sa
koma. Ujama svetimųjų, ne
gaunanti " anei rašto, anei 
druko " Lietuvėlė visad 
žvelgė į mokyklą, kaip Tie
sos pažinimo šaltinį, kuria
me prasiplauna, praskaidrė
ja akys tolių siekiančio 
žmogaus. " Valkeli, būk 
mandagus ", mokė lenkų tė
vai, leisdami savo valkus j 
mokyklą. " Vaikeli, būk ge
ras ", šnabždėjo mūsų mo
čiutės, išleisdamos savuo
sius. Geriau nei Ugi trak

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

NUSIIMKITE, PONAI, 
AKINIUS !

Anglų žurnalistas aplankė 
vištų farmą. Ten pamatė, 
kad išsiritęs viščiukas, ligi 
jis užmušamas, nemato sau
lės šviesos ir savo kojukė
mis neturi progos net že
mės pajusti. Po 60 dienų jis 
jau užauga ir tinkamas 
maistui. Jam tai atrodo la
bai žiauru. Tų viščiukų tra
gišką padėtį jis lygina su 
žmonių gyvenimu, kurie 
miestuose retai mato saulę 
Ir didelę gyvenimo dalį pra
leidžia tarp keturių sienų .

Laikraštyje Llteraturna - 
ja Gazleta rusų žurnalistas 
kartoja anglo mintis Ir pri
dėjęs savo Ideologijos mie
lių, piktinasi vakarų pasau
liu.

tatai šis sugretinimas Iš
reiškia dviejų kultūros sam
pratų priešingybę.

Šiandien mes gyvename 
gražiame, svetingame kraš
te, kur daug šnekama apie 
pakantą mažumoms, jų tei
ses, " dauglakultūrtškumą", 
nors nevisada aišku, kas 
slepiasi po suktom kai būnu 
frazėm, kokia indoktrlnaci- 
ja bandoma brukti jaunuolių 
steloms. Užtat labiau negu 
bet kada, mokslo metų pra
džia nėra mums tuo " back 
to school " grįžimu prie nu
sistovėjusios ru.lnos, bet 
iššūkiu ieškoti naujo, verž
tis pirmyn.

Montreal lo šeštadieninei 
mokykla'., atšventusiai nesė
ti laidavo 25-lų metų sukaktį, 
netenka rausti dėl praeities 
klaidų. Nestigo jai novato
riškumo, ji Išugdė būrį są
moningų lietuvių, kurių vai
kai dabar seka jų pėdomis, 
subrandino eilę jaunų pasi
ryžėlių mokytojų. Užvis 
svarbiau, ji sugebėjo .Išlik
ti magnetiniu lanku, vieni
jančiu kolonijos valią ugdyti 
dr puoselėti lietuvių kultūrą 
išeivijos sąlygose.

Kiekvienam aišku, kat tai 
nelengvas dalykas, reikalau
jantis Iš tėvų Ir mokytojų 
didelės savitvardos, pasi
šventimo, neskaitant finan
sinių įsipareigojimų. Ne
nuostabu todėl kartais, kad 
ne vienas tėvų, turinčių, sa
kysim, penkiamečių valkų, 
stengiasi atitolinti tą metą, 
kai teks juos vežioti Iš 
miesto pakraštėlių į tolimą 
pastatą. Nenuostabu taip pat, 
kad neretas greit pavargsta, 
liaujasi domėtis tėvų- moky
tojų susirinkimais ir iš viso 
nebekvaršlna galvos valkų 
mokslo pažanga. Tarsi tos 
šeštadieninės pamokos pa

Gyvulių žudymas Ir varto
jimas maistui yra gyvybės 
egzistencijos tragiką. Jos ir 
Kristus neišsprendė: su žu - 
vinlnkals bendravo Ir žuvis 
valgė. Tai žiauri gyvenimo 
apraiška. Dėl jos daug filo
sofuojama, bet gyvenimas 
turi savo egzistencinę filo
sofiją . Vegetarų vis daugiau 
atsiranda. Gal būt jie pra-. 
muš buities šaltus ledus.

Amerikoje apie 250 hipių 
nusipirko 1, 014 akrų ūkį. Po 
2 metų ten jau yra apie 400 
narių, kurie gyvena 7 pasta
tuose. Turi savo griežtą 
,rkonstltuclją". Pagal ją ne
galima vartoti alkoholio, 
draudžiama valgyti mėsą. 
Turintieji lytinių santykių 
skaitomi įsipareigojusiais . 
Nėččlos mergaitės partneris 
turi su ja tuoktis. Per 2 me

čios vienos galėtų Išmokyti 
valkus pažinti tautos dvasią, 
jos kalbą, mintijimą ir pa
saulėjautą, visą ką apima 
žodis kultūra. Subrandinti 
tvirtą būseną žmogaus, ku
ris tik įaugęs savo bendruo- 
menėn, giliai pažinęs savo 
tautos dvasines galias ir 
silpnybes, gali visapusiškai 
tobulėti ir tapti tuo " geru 
žmogum ", apie kurį svajojo 
mūsų močiutės. Individu, 
kurio laukia jauna Kanados 
valstybė.

Argi galime tad pasitikti 
mokslo metų pradžią kitaip, 
kaip dar kartą prisiminę, 
kaip mūsų Išelviškojl mo
kykla nėra vien mokytojų 
reikalas, nėra vien turinčių 
mažylius vaikus reikalas, 
kad nėra pagaliau net "vargo 
mokykla", lors taip įpratom 
ją metų metais vadinti. Ži
nia, ji negali būti kitokia, 
negu mes, patys esame, bet 
ji gali ir privalo būti žaizd
ru, grūdinančiu tautos valią 
gyventi.

" Į mokyklą, į mokyklą, 
bėkim vaikai tekini " sako 
naivi dainelė. Juokinga būtų 
tikėtis išvysti šio kontinento 
vaikų veiduose džiugesį ir 
krykštavimą, sulėkus į sve
timą, nuomuojamą pastatą. 
Mokytojai bent tų dalykų ne
sitiki. Ko jie tikisi ir laukia, 
tai pamatyti vėlei rimtą, 
tvirtą žvilgsnį tėvų - vis 
gausėjančio jų būrio, re
miančio jų darbo pastangas.

Nesinorėtų, kad šie žo
džiai būtų palaikyti prie
kaištu ar graudenimu mūsų 
kolonijai. Ji negausi, geroka' 
išsibarsčiusi mūsų didmies
čio teritorijoje.Pagaliau vei
kiama dvasinių sukūrių, ku
rie galbūt yra specifiniais 
Montreal i u i. Prisimin
tina tačiau, kad mes lesame 
vieni. Daugelis kolonijų, tiek 
JAV, tiek Kanadoje, šian
dien gyvena panašiais rū
pesčiais Ir " sąžinės apy
skaitos " nuotaikomis Kaip 
teko patirti Toronte,kur kli
matas, sakytume,kitoks, yra 
keliama mintis steigti Ii - 
tuanistlnę mokyklą tėvams. 
Ar ji bus įgyvendinta, ar ne, 
nežinia. Kokio ji būtų pobū
džio taip pat ne ai š iru. Vienok 
būdinga, kad savaime pa
laužtas lituanistinio semi
naro barjeras, kad jauti tė
vai pajuto reikalą plėsti sa
vo kalbos Ir krašto pažini
mo akiračius, kad taptų su
maniais Išeivijos mokyklos 
talkininkais. Ir tai džiugus, 
daug vilčių keliantis reiš
kinys, nes juk viską sugle
bus, akyvalzdu, kad lltus- 
nistlnis švietimas, jo pobū
dis ir dinamiškumas, pri
klauso pirmoje eilėje nuo 
mūsų pačių vieningos valios.

Monika Jonynienė

tus nebuvo nėščių. Kas tą 
bendruomenę sudaro? De
vyni diplomuoti mokytojai , 
virš 50 % visų narių baigę 
kolegijas /dalis su magistro 
laipsniu/. Vienas turi dakta
ratą. Organizatorius Gaskin 
-buvęs profesorius. Augina 
daržoves,gamina melasą ir 
produktai turi gerą pasise
kimą San Francisco, New 
York’o Ir Philadelphia mies
tuose. Ūkyje yra mokykla Ir 
parduotuvė.

Šis faktas rodo, kad Ame
rikoje ne viskas tvarkoje , 
kad akademiškai išauklėti 
žmonės bodisi gyvenimo 
senomis normomis ir ieško 
naujesnių kelių. Jie mato 
daug netiesos, žiaurumo, Iš
naudojimo. Ar užkrės jie 
mases ? Panašių sambūrių 
yra Ir daugiau.

PANORAMA
RESPUBLIKONAS UŽ

Washington- " JAV ne-
gali leisti Sovietų sistemai 
praryti 6 mil. Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonių", į- 
spėja Rep. Alphonzo Bell.

"Jeigu Sovietai tikisi,kad
Helsinki sutarimų bus laiko- ' Sos
masi, tai pirmiausia jie pa
tys turi tai daryti, įskaitant 
ir sekciją 8, kuri patvirtina 
visų tautų laisvo apsispren
dimo teisę. Jau 30 metų 6 
milijonai lietuvių,latvių ir 
estų grumiasi už laisvą ap
sisprendimą.“

Bell įvedė kongresan re
zoliuciją, kuri gali tapti pir
muoju didžiuoju bandymu tik 
ką pasirašytiems Helsinki 
sutarimams. Šis nuostatas 
/House Concurent Resolu - 
tion 368/ siūlo laisvus rin
kimus Pabaltijo valstybėse 
Jungtinių Tautų priežiūroje.

"Jei rusai buvo tikrai nuo
širdūs pasirašydami Helsin
ki sutarimus, tai jie turėtų 
labai menkai priešintis to
kiam pasiūlymui. H. Con. 
Res. 368 rezoliucija pilnai 
atatlktų Ir savo dvasia Ir pa
gal paragrafus Helsinkio su
tarimams"- pareiškė Bell.

"Trijų tautų žmonėms tai 
būtų proga pasirinkti savo 
valdymo sistemą pirmą kar
tą po to .kai Sovietų Sąjunga 
juos okupavo 1940 m. "

Ta’p, vakarų pasaulyje, Ir 
pas mus yra daug kas nege
ra, tačiau progresuojantis 
gyvenimas turi savo logiką. 
Jos nesupranta senieji, ir 
dažnas iš jų mirs, bėgamojo 
gyvenimo ritmo nepajutęs.

Vakaruose gyvenimas nėra 
vištidė. Aukštuose mūruose, 
tarp keturių sienų žmonės 
gali dairytis Ir į dangų, Ir į 
savo dažnai sumurzlntą vei
dą, ir į kito žmogaus veiklą . 
Kritiškai ir be baimės ’.Ir 
jeigu kam toji "vištidė" ne
patinka- Dieve, palaimink: 
keliauk į kitą. Kur "miežiai" 
skanesni, kur jų daugiau’. 
Tuo tarpu ruso žurnalisto, 
taip kritiškai žiūrinčio į Va
karus, plačioji tėvynė yra 
"vištidė", iš kurios labai 
retas gali išbėgti. Jis ma
to savos vištidės patalpas Ir 
negali kojos kelti kitur. Jį 
maitina raudonais vikiais Ir 
tiktai jais. Jei vištelė būtų 
lesinama įvairiais grūdais , 
turėtų jų pakankamal-lr Iš
bėgusi, sugrįžtų, gražiai pa- 
karktų ir dar kiaušinių pri
dėtų ’.

Taigi, mieli žurnalistai, 
nusiimkite raudonai dažytus
akinius Ir dirstelėkite į p*la- PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS valdyba yra pasiryžusi 
tųjį pasaulį. Pasaulį,kuris surinkti adresus laisvojo pasaulio lietuviu, baigusiu aukštąjį moks- 
grumiasi su vlsutuo,kas se- lą/universitetą, kolegiją ar institutą/ ir prašo pavienius asmenis 
na, atgyventa Ir netinkama, 't organizacijas siąsti tuos adresus J. Kavaliūnui, P.O. Box 436, 
Okai juos nusllmslte, Ir pas Beverly Shores, IN.46301 USA. Tokio aJtcsync mums daugeliu at- 
savepamatysItetokio brudo, žvilgiu reikia, Ir su talka jį galime sudaryti.

PABALTIJO KRAŠTUS
Trys Pabaltijo kraštai, 

Lietuva, Latvija Ir Estija 
randasi rytiniame Baltijos 
jūros pakrantyje, atsirem
damos į Švediją. Etniškai ir 
Istoriškai jos visai sklrtin- 

nuo rusų, gyvena poli
Pasaulinio Karo okupuotos 
karinių jėgų, kai Nacių Vo
kietija Ir Sovietų Rusija pa
sidalino Rytų Europą tarp 
savęs.

"Kai | kurie tvirtina, ka - 
dangi Sovietų okupacija jau 
vyksta virš 30 metų tuose 
kraštuose, tai mes turėtume 
juos ir pamiršti. Bet aš ne
tikiu, kad turėtų būti toks jų 
laisvei apriboti statutas.

Neatiaidi rusifikacijos po
litika kėsinasi visiems lai
kams Išnaikinti Pabalti - 
jų tautų identitetą. Jų kul
tūra naikinama, jų Išskirti
nės kalbos gniaužiamos ir jų 
religijos užgožiamos. ’’.

Press Release duoda la - 
bal kondensuotą II P. Karo 
įvykių eigą,,prįvedusią Pa
baltijo kraštus priversti - 
nal pasirašyti tarpusavio par- 
galbos pairtus Ir įsileisti So
vietų kariuomenę į savo te
ritorijas. Taip pat lO%mūsų 
tautos ištrėmimą į vergų sto
vyklas, latvių Ir estų panašų 
likimą,bei masinę šių kraš
tų kolonizaciją rusais.

nuo kurio plaukai pasišiauš. 
Nusiimkite altinius Ir drauge 
su mumis ieškokite tokios 
bazės mąstymui Ir veiklai, 
kurioje visi pasijustume 
broliai Ir seserys. B . K .

Chicago, III.

5 * —
NORS IR NEGERAI, BET 
ATVIRA!

Kiekvieną savaitę lauki 
lietuviško laikraščio, taip 
mielo svečio, bet sulaukęs 
Ir pradėjęs skaityti, nusime
ni Ir susirūpini.

Turiu galvoje šiuo atveju 
"Nepriklausomos Lietuvos” 
No. 32 rugpjūčio 13 d.1975
metų,kuriame Išmetinėjama, 
kad lietuviai neskaito lietu
viškų knygų . nei laikraščių . 
Leiskite paminėt nors porą 
pavyzdėlių t. y. Iš Kultūrinio 
puslapio Ir Toronto žinių,
kur rašoma. p s Nemanytume, kad lietuviškų

"Pablo Nerudą apdovano— knygų ar laikraščių ne skaitymui bū-' 
jus nobellška pinigų suma, tu- uk tokios priežastys., kaip čia 
į, .... ... . nurodomos. Ne skaitantieji lietuviš-
Čta asosljuojasl literatūrinio kos spaudos nepastebės ka korės -

rekturos praleistas klaidas. Ir, kad
• ne korespondentai vaikosi 

t__ • lėm mandrybėms, bet tie, ____
gig— l’čtų rašyti, bet nerašo. , NL.

tų tik tokios priežastys, kaip čia 
nurodomo s. Ne skaitantieji lietuviš-

pasaullo padangėj Ir kai ku— pondentai rašo ir nei laikraščio ko-i v - * rP.kt.lirn.9 r»r/v7^» c/no Zr/zv/z/zvc Ir lerrrtrlų minčių bei abejonių”.
Arba vėl kito autoriaus pa
berti "deimančiukai" - <—

įerdide - 
urie ga-

Bell giria milijonus bal- 
tlečių pabėgėlių, kurie tęsia 
kovą už savo tėvų žemės 
laisvę. Rašydamas Prezi
dentui Fordui prieš pat Hel
sinki’© suvažiavimą jis pa- 
brėžė:"Aš tikiu,kad pabal - 
tiečių tikslas yra teisėtas. 
Aš netikiu,kad Sovietų Są
jungos valdžia reprezentuo
ja žmones Pabaltijo Respub
likų. Amerikos užsienio po
litikos žmonės turėtų apie tai 
rimtai pagalvoti'.’

Bell nuostatas siūlo ne tik 
laisvus rinkimus, bet ir rusų 
bei kitų ne lietuvių kariuo
menių, agentų ir kolonlallstų 
atitraukimą Iš Lietuvos,Lat-; į1 
vijos ir Estijos. Taip pat rei
kalauja grąžinimo baltlečlų 
egzilų ir belaisvių iš Sibiro 
trėmimo.

"JAV, švęsdamos 200 m. 
nepriklausomybės, turėtų 
dalintis savo geruoju liki
mu su pasaulio žmonėmis , 
kurie dar vis turi laimėti 
sau laisvę", komentuoja 
Bell".

Prisimindamas Ir sveikin
damas lietuvį herojų, laisvės 
kovotoją Simą Kudirką, jis | 
sakoiM iii jonai lietuvių,lat - 
vlų ir estų taip pat meldžia 
laisvės. Ji gali egzistuoti 
tik jų nepriklausomų valsty- 
tik atgavus jų žemių nepri
klausomybę. Mes privalome 
nenutraukti reikalauti laisvo 
apsisprendimo teisių Pabal - 
tljo valstybėms?

gantlškas puošeiva, pusamžis 
pilniausią vaizdą/t. b. pll- 
nlausį/, otaip pat sakiniai: 
” Su mūsų parengimais , 
bendruomenės susirinkimais 
Ir šaukiamais suvažiavi
mais. Ar platesnio mąsto į- 
kurtuves, ar pažįstamos ves
tuvės ar bičiulio sunegalavr- (F/ 
m as". Įklimpęs į tokius sa
kinius Ir žodžius nedrįsti 
tempti Iki galo, nes gali pa
vargti begromulluodamas tų 
sakinių mintis. Mieli kores
pondentai garbė Jums už Jū
sų pasišventimą, bet būkite 
tokie geri ir pasistenkite 
suformuluoti malonesnius

i sakinius Ir nesivaikykite 
perdidellų mandryblų. Mums
jau nusibodo pranašystės ir 
parnasiškl Išsireiškimai. 
Mes laukiame lletuviško-r, 
laikraščio su lietuviška kai- ’ 
ba. Ačiū. B . S .

Toronto , Ont.
P. s. Nemanytume, kad lietuviškų
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ALGBVIANIO
SUSIPAŽINIMUI: SAGARIS INSTITUTAS

Bevelk neramu darėsi,kai 
kurį laiką amerikinės spau
dos puslapiuose neteko ma
tyti mūsų profesionalės žur
nalistės -Jūratės Kazickas - 
rašinių. Pasirodo, baimė 
neturėjo jokio pagrindo. Rug- 
plūčlo vidury visoje eilėje 
dienraščių moterų - socia
liniuose skyriuose buvo Iš
spausdintas netrumpas, nuot
rauka pailiustruotas, J. K. - 
Assosiated Press Writer ti
tulu, straipsnis, paruoštas 
Lyndonville, Vt. vietovėje, 
nagrinėjąs feminisčių sąjū
džio niuansus.

Pačiam, tik Pimebcrge 
pramokus/pagal ” Naujienų” 
dienraščio vedamąjį / šiek 
tiek rašyti / ir to fakto, no- 
rl-nenorl, negali Išsiginti /, 
visada įdomu,paranku ar net 
būtina sekti profesinio žar
nai Izmo kėdės pasiekusius 
laikraštininkus, šiuo atveju 
sudomino Jūratės rašinys. 
Tuo labiau kai žinai Ir jauti, 
kad mokytis niekuomet nėra 

. pervėlai. O čia, priedui,dar 
ir tokia, lyg ir pikantiška 
tema, kuria mūši} spaudoje 
būtų rašoma su visa eile re
zervacijų, susilaikymų ir 
nutylėjimų ar nubyrėjimų. 
Tačiau, amerikinės spau
dos arenoje, Jūratei netenka 
nieko vynioti vaion - ji atvi
ra, dalykiška ’.r nebūtinai 
susUa’kantl, nejaučianti jo
kių varžtų. Savo pasirinktą 
ar jai agentūros paskirtą te
mą, Jūratė dėsto vėsiai, be 
jokių sentimentų, visai ne
jaučiant simpatijų ar anti
patijų nagrinėjamam daly
kui. Atseit, nešališkai, be 
emocinės pompos, bet su 
aiškiomis pastangomis Iš
laikyti visapusiškumą, o ga
lutines Išvadas, duota me
džiaga vadovaujantis, susi
daryti turi jau pats skaity
tojas. pagal skonį, nuovo
ką Ir patiektus faktus. Pa
našių temų nagrinėjime Jū
ratė ne naujokė. Iš teksto 
sprendžiant, ji čia jaučiasi 
laisva' Ir plačiai, maždaug 
kaip žuvis vandeny, žinoda
ma ir jausdama visas sek

to gyvenimo. Jūrininkai bu
vo saugojami, nors ir ne
įmanoma buvo pabėgti, sau - 

tacijos pionierius. Gal mums ir nesmagu, bet anapus SSR ribų. Rusai grūda tik savo mo]{S.goja’,t"zanipolltui", politinio 
dr. Marcinkevičius yra veiklus ir politiniai; lo spausdinitis, kurių vertė yra labai ribota.saugumo pareigūnui. Jis 

įgulos kiekvieną 
veiksmą. Laive 

Apart Klaipėdos pacemakerių fabriko, liotekose yra specialūs užsienio mokslinės li-"zampolltas" yra visagalis
ir visi jo nekenčia.Tas nuo
latinis teroras privedė jį 

laikyti savo savitą lietuvišką veidą. Lietuviai mybos kombinatai. Lietuva yra garsi savo bų. Negali net patys žurnalus vartyti. Turi^1’e aPs^sPrendimo pabėgti, 
itin gražiai, daug stipriau negu kiti pavergti teflono kraujagyslių protezų kokybe. Tie pro- nurodyti, kurie puslapiai kuriame žurnale^e baimės,laisva - 
kaimynai, mėgina lietuviškumą išlaikyti, ug-tezai yra specialiu būdu padengiami iš vi-juos domina, tada tie puslapiai jiems atver-1^® >crašte. Sovietų jūrų tat- 
dyti ir puoselėti. daus vaistinėmis medžiagomis, kurios sulai- čiami. Gauti kopijas irgi veik neįmanoma, svklės leidžia vartoti ' vl-

Lietuviai gydytojai yra pažangiausi visa- ko kraujo krešėjimą ir taip prailgina nau- Tčdėl daugelis doktorantų ir panašių moksli-sas priemones sulaikyti be
rne rusų bloko tautų ratelyje. Lietuva yra dingą protezo amžių. Daug toje srityje pa-ninku prašo spaudos ir knygų iš užsienio rantįjį.

Labiausiai bijojo po to,kad 
prancūzai nesugrąžintų atgal

J. Stankevičius amerikonų 
nulių papi aoę,

šis patarnavimas rePorteriui ais.cla. pabrėžė

LIETUVIAI MOKSLININKAI IR JQ DARBAI
Lietuvio gydytojo mokslininko 

padėtis Lietuvoje
jis yra Aukščiausio Sovieto deputatas; tai Gauti mokslinės literatūros iš Vakarų Euro-sekdavo 

Okupuotoji Lietuva nebejaučia to teroro, jau grynai politinis užsitarnavimas. pos ar Amerikos yra veik neįmanoma. Bib-žodį Ir
kuris ją siautė Stalino laikais, tačiau ji ne- / *............ ' - - -
turi laisvės, kaip ir neturėjo nuo to laiko, kuris yra pagaminęs labąi puikių modelių, teratūros skyriai, bet jie prieinami tik iš- 
k.ii rusų komunistai ją pavergė. Vadinamo- net ir “demand” tipo, Lietuvoje yra dar keli rinktiesiems. Lietuviai gydytojai negali sve- 
ji kultūrinė savivalda leidžia tautai bent iš- medicininių instrumentų projektavimo ir ga- tima kalba žurnalų išnešti iš bibliotekos ri

pirmoji pradėjusi inkstų transplantacijas, at- sidarbavęs yra dr. Bagdonas. Lietuva taip kolegų. Šiuo metu mokslinių knygų siunti- 
viras širdies operacijas su dirbtine oksige-pat turi savų mokslininkų konstrukcijos mas į okupuotą Lietuvą yra palengvintas;
nacija; lietuviai mokslininkai pirmieji Rusi-monitorius, elektrokardijografus ir kraujo jau kai kurie gydytojai gauna net pasiųstas 
jos bloke įsteigė savą širdies reguliatorių spaudimo aparatus. Kai kurie modeliai yru xerox kopijas straipsnių, kurių yra paprašę, 
(pacemaker) fabriką. Tas fabrikas, vedamas lyg ir užsieninių modelių kopijos, bet dauge- pavyzdžiui, Amerikoje. L _
lietuvių inžinierių ir gydytojų bendro štabo, lis modelių jrra nauji, savitai lietuvių moks- mūsų amerikiečių kolegų vargstantiems Lie- Sovietų sistemos melagingu- 
buvo įsteigtas Klaipėdoje. Kauno klinikose lininkų, gydytojų ir inžinierių, sukurti, 
yra geriausia reanimacijos, tikrai sakant — 
ūminės pirmosios pagalbos, štotis. Tos sto
ties veikla ir jos moksliniai pasireiškimai 
yra atnešę didelį garsą lietuviams rusų gy
dytojų tarpe; toji stotis gerai žinoma ir

- ^Maskvoje. Doktorantai iš kitų Rusijos vals-
_ Tybių yra siunčiami į Kauno ir Vilniaus kli

nikas pramokti pažangių reanimacijos me
todų. Kaune reanimacijos stotis yra prie vi- Jaunus mokslininkus, prasimušusius kurioje bendrame plane Maskva visur bando įkišti, patys 
daus ligų katedros. Kauno Medicinos insti- nors specialybėje, Maskva bando prisivilioti Lietuvos medicininiai institutai, ačiū Dievui, keistis. 
tute; vedėjas yra profesorius Januškevičius, sau. Dažnai doktorantai turi vykti į kitas dar yra pakankamai švarūs nuo kolonizato- 

Kaunc xardijovaskuliarines chirurgijos SSR respublik.is atlikti paruošiamų moksli- rių.
kliniką veda prof. dr. Jurgis Brėdikis. Pir- nių darbų ir rašyti disertacijas. Tos diserta- Medicinos mokymo įstaigose sąlygos to- 
masis tos katedros iniciatorius buvo plau- cijos ir kiti moksliniai darbai yra spausdi- kios pačios. Kova už būvį ir išlikimą kartais 
čių chirurgus Jocius, kuris, nebūdamas par- narni rusų kalba. Lietuviai prieš tai kovoja, pareikalauja politinės aukos. Tad negalime 
tietis, į viršininkus neprasimušė. Medicininis bet ne visada sėkmingai. Vienu metu prof, visus 
tos 
šys

jos

tuvos gabiems mokslininkams gali būti kaimą ir apgaules. Lietuvių tau-
Nors nuo vakarų pasaulio gal ir atsili- kada tikrai išganingas. ta nenori vergauti rusams,

kę. bet Sovietų bloke lietuviai medikai — p .................... ' "
mokslininkai tikrai pirmauja. Tačiau jų gy- vis dar reikalingas tas “garbingas” partijos 
venimas nėra lengvas. bilietas, kurio dauguma lietuvių gydytojų

Maskva reikalauja, kad dalis pagamina- kratosi, kiek galėdami. Ne visi pajėgia nuo 
mų mokslinių aparatų eitų į kitas Rusijos savęs tą “laimę” atstumti; kiti gi turi eiti 
dalis. Ką nors gauti iš Rusijos, kad ir dalių j partiją vien tam, kad savų svarbių postų 
ar medžiagos pavidale, yra labai sunku, neužleisti rusams, kuriuos kolonizacijos

Prasimušimui į geresnes mokslines vietas tvirtino jis. Ko ji tikrai no
ri- tai atstatyti savo ne
priklausomą valstybę Ir 
tvarkytis demokratiškai,Šve
dijos pavyzdžiu.

Jis įsitikinęs,kad rusai Ii 
pamatys, kad reikia

savo kolegas “partiečius” rimtai 
klinikos konsultantas yra dr. Jonas Bak- Girdzijauskas buvo pakliuvęs j didelę ne-smerkti. Tektų žinoti kiekvieno asmeninės 
(vidaus ligos). malonę, kad nepraleido doktoranto, kuris sąlygos, intencijos ir pasiryžimai.
Vilniaus kardijovaskuliarinės chirurgi- menką disertaciją paruošęs, ją rusų kalba 
ir organų transplantacijos klinika yra pats atspausdino, tikėdamas, kad tada 

vedama. Dr. A. Marcinkevičiaus, chirurgijos lengviau praeis. Kova už lietuvybės išlaiky- vakarų pasauliu. Grynai profesinėje plotmė- 
profesoriaus Vilniaus universiteto Medicinos tną mokslinėje medikų veikloje yra inten- je reikėtų jiems ir padėti.
fakultete. Jis yra labai gerbiamas ne tik Lie- šyvi, sunki ir už ją galima lietuviams kole- Dr. Z. Danilevičius
tuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje, kur jo dar- goms labai pagarbiai lenkti galvas.
bus gerai žino. Jis yra ir inkstų transplan- Didi bėda yra su moksline literatūra iš
1975.IX.17 

lumas ar Ir gilesnes vietas. 
Štai šitoje vietoje Ir ties 
šiuo- tašku, ar tik Ir nebus 
įžvelgiamas tikrasis skirtu
mas tarp amerikinio / tur
būt, Ir kanadinio ?/profesi
nio Ir lietuviško mėgėjiško 
žarnai izmo. Bet, grįžkime 
prie Jūratės straipsnio. 
Kaip žinia, vis platėja Ir 
stiprėja feministinis sąjūdis 
su visa eile skirtingų ten
dencijų. Jūratė aplankė vie
nus tokius kursus Vermonte, 
kur 5 vasaros savaites, Iš 
30 - ties įvairių valstijų su
važiavusios moterys akty
vistės, kasdien klausosi 
paskaitų, diskutuoja, pole
mizuoja, socialiai bendrau
ja savo tarpe, aiškinasi mo
terų sąjūdžių visokeriopas 
tendencijas Ir tikslus. Toji 
vasaros mokykla gavo šau
nų - Sagarls Institute - var
dą, o pagrindinės lėšos atė
jo iš Carnegie Ir Eastman 
fundacijų. Kursų lankytojos 
turėjo užsimokėti dar $ 700 
už mokslą ir patalpas. Kur- 
sančlų tarpe amžius buvo 
labai įvairus, nuo paauglių 
merginų 'kl močiučių. Išsi
lavinimas taipgi labai skir
tingas - nuo PhD iki buv. 
vienuolių, mokytojų, radi- 
kal įsčių, bedarbių, gyve
nančių 'š šalpos gaunamų 
subsidijų, lesblnįsčių. Moks
lo programoje buvo dėstoma 
ekonomika, psichologija, li
teratūra 'r maždaug tai, kas 
sudaro politiką Ir feminis
čių kultūros aspektus. Visa 
tai, galima spėlioti, gerokai 
perkošta per viso to naujo 
sąjūdžio Idėjų koštuvą Ir 
principus, aiškinant Ir ple
čiant feministinę politinę 
teoriją. Jūratė kalbėjos* su 
eile kurs.ančių, kurių abso
liutinė datjguma visiškai pa
tenkintos programa' tr jau
čiančios gavusios daugiai, 
negu tikėjosi. Mini visą eilę 
vardų 'r pavardžių, kurtų 
tarpe Ir viena lietuviška - 
Laima T., fotografė Iš New 
Yorko. Tai rodo, kad, taip 
vadinamam, moterų ’šlais- 
vlnimo sajūdin, po truputį

jungiasi Ir viena kita lietu
vaitė / gal neskaitant vie
noje kolonijoje besireiš
kiančio ” Išlaisvintų mote
rų "muzikinio vieneto /. Ta
čiau, tenka abejoti, kad tas, 
bevelk revoliucinis judėji
mas, pajėgtų bent klek pla
čiau paveikti, šiaip jau labai 
konservatyvias mūsų mote
ris Ir merginas.

************************************** • *************************
DEVINTOJI MOKYTOJU IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITE DAINAVOJE
*★*★★★★★★★*★*★★********

RAŠO: L.

(Pradžia ii numeryje)
Daina visus sutraukia
Jaunimas, o kartu Ir visi 

stovyklautojai noriai rinkda
vosi į studijų salę tuoj po 
pusryčių,kai muzikas Faus-

.RUSAI IR PATYS
PAMATYS.

Atsimename lietuvį jūrei
vį, 28 m. Joną Stankevičių , 
kuris prieš metus paliko 
prekybinį sovietų laivą 
Prancūzijoje, Boulogne uos
te. Apsisprendė į jį nebe
grįžti ir pasilikti laisvame 
pasaulyje.

Į Montrealį atvyko, pa
naudodamas vieną dieną iš 
savo atostogų. Atėjo į re
dakciją kartu su Vyt. Gruo
džiu. Jonas StankevlčlusPa- 
ryžiuje, Kasiulio Meno Ga — 
ler įjoję netikėta’ susitiko 
Dalią Gruodienę. Tai buvo 
pirmas lietuvių .autos žmo
gus jo sutiktas laisvame pa
saulyje ’. Koks sutapimas, 
nes V. Ir D. Gruodžiai tuo 
metu lankėsi Europoje Ir a- 
tėjo į žinomo lietuvio daili - 
nlnko galeriją . . .

Pasiekęs Paryžių, drąsu
sis jūreivis susirado Ameri
kos Ambasadą. Į klausimą, 
kodėl Amerikos.s ako gal kad 
Amerika daugiau negu kiti

• kraštai parodo Sovietams o- 
pozlcljos ir kad „l suteikia 
globą pabėgėliam s, k as ncvl- 
sada galioja kitų kraštų at
veju.

Gavęs darbą New Jersey 
banke, susitaupė pinigų, nu
sipirko mašiną. Paliko tą 
vietą, nes sako buvo ' sunku 
dirbti uždarytam kambaryje.

Atvykęs į Čikagą, susipa
žino su Bruteniu Veltu, sta
tybininku ir gavo dažyto
jo dirbą. Jis nori susitaupy
ti pakankamai pinigų, lanky - 
ti specialų Institutą New 
York’e. Po to jis turi vilčių 
gauti darbo Amerikos lai
vuose .

Buvo smagu susitikti šį 
simpatišką, diskretišką Ir 
da’.lų lietuvį jūreivį.
- Kokia maža redakcija ’. - 
nustebo jis. /O redakcijos 
darbuotojai, kukliai nuleidę 
akis, pagalvojo atsikvėpę, 
kaip gerai kad nors negėda į 
vidų įsileisti. Kaip gerai, 
kad buvo žmonių su morali-

Jonui Stankevičiui lankantis redakcijoje. Is desines V. Gruodis, 
J. Stankevičius, B. Nagiene ir Pr. Paukstaitis.

J. Stankevičius reporteriui 
pasisakęs,kad verčia į lie - 
tuvių kalbą rusų disidento po
eto A. Galich eilėraščių ir jo 
veikalą Generalinė Repeticija. 
A.Gallch, netrukus po Sol- 
ženitsyn’o buvo ištremtas Ir 

Lietuviams gydytojams žinių sėmimas iš dabar gyvena Paryžiuje.
ji užsienio reikalauja plačiausių kontaktų su Tą netrumpą amerikonų 

žurnalisto pasikalbėjimą 
puošia nuotrauka J.Stankevi
čiaus Ir jo globėjo B. Velto.
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tas Strolla atskubėjo pas 
mus į Dainavą. Tai labai 
talentingas muzikas,kompo
zitorius Ir nuostabus daina
vimo mokytojas. Jis tuoj pa
dalindavo dainų lapelius ar 
dainorėlius ir bematant vi
sus įtraukdavo į sutartinį 
dainavimą. Daugelis "dainų - 
naujos, jo paties komponuo
tos, o žodžiai tokie mieli, 
prasmingi, visiems brangūs. 
Visą pamoką salė tik skam
bėjo, maloniai aldėdama. Ne
galėjai. nedainuoti, širdies 
nevlrp’.ntl. Visų nuotalka- 
puiklausla, sąskambis dar
nus.Salėje- jokių generacijų 
plyšių. Įkvepianti lietuviška 
daina jungia Ir patraukia vi
sus... Nejučiomis išmoks
tama per vieną pamoką net 
keletą dainų. ..

Jaunimui išėjus savo kur
są tęsti, likusiems salėje

ne ir materialine pagalba a- 
tėjuslų į talką/ .
- Iš lauko irgi bandysim pa
tvarkyti. Namas jau per 20 
metų nebuvo remontuotas, - 
pradėjom aiškintis irdarla- 
bla i pasiryžti pasukti gal - 
vas, iš kur tą'Tš lauko" pa
imti. . .

Nors daug laiko neturi 
svečiai, bet pasikalbame, V. 
Gruodis paspaudžia "auto 
knlps" Ir padaro porą nuoi - 
raukų. Jau bevelk eina per 
duris- suskamba telefonas: 
Nepriklausoma Lietuva- at
sakau. Pasikalbėjimas buvo 
neilgas. Grįžtame prie at
sisveikinimo procedūros, 
spaudžiame rankas Ir linki
me la'mės. "... O ta 'Ne 
priklausoma Lietuva ’ — tai 
gera’ skamba telefonu" pa
sakė.

Po kurio laiko Vyt. Gruo
dis atsiuntė kopiją ameri
kiečio žurnalisto Bostono 
laikraštyje padaryto pasi
kalbėjimo su Jonu Stankevi
čium. Jam Jonas pasaltojo, 
kaip per tris metus jū
rų tarnyboje negavo nė karto 
leidimo palikti krantinę nei 
Bostono, New York’o ar Ka
nados uostuose. Tik televi
zijoje pamatydavo šiek i tiek 

mokytojams maestro Alf. 
Mikulskis labai įtikinančiai 
aiškina, kaip svarbu įdiegti 
mūsų jaunąjal kartai lietu
viškos dainos meilę. Daina 
juk tai pačių skaisčiausių, 
jautriausi!? ir giliausių žmo
gaus jausmų Išreiškimas, 
tai per žmogų Ir visos tau
tos sielos atspindys.

Kitu atveju Į mokytojus 
prabyla Faustas Strolla. Jis 
pastebi, kad turime lietu
viškų mokyklų, dar pakan
kamai mokinių, bet neturime 
muzikos vadovėlio, gal svar
biausia - mums trūksta mu
zikos mokytojų prieauglio. 
Preligentas davė kelis pa
siūlymus; 1. Mums būtinai 
reikia išleisti muzikos va
dovėlį. Prieš porą metų mo
kytojas J. Kreivėnas paruo
šė vadovėlį, prof. VI. Ja- 
kūbėnas jį peržiūrėjo. Švie
timo Taryba netrukus muzi
kos vadovėlį turėtų išleisti.

2. Svarbu mok ydose tu
rėti ir dalaorėllus. Tai jau 
daug geriau, negu lapukai su 
dviem ar daugiau dainų.

3. Lietuviškų dainų moky
mui įvestlnos garsinės prie
monės . Nemaža mokytojų 
turi magnetofoninius apa
ratėlius-cassette recorders. 
Reiktų tatai naudoti. Būti
na įrekorduotl mūsų lietu
viškos muzikinės kultūros 
nešėjų žodžius. J’.e efektlng- 
gal prabilę, patrauktų moki
nių dėmesį. Ir paskatintų 
meilę dainai. Reiktų, kad 
šalia įrekordavlmų būtų pa
demonstruota asmens, gru
pės ar choro spalvuotos 
nuotraukos.

Vadovėliai, p radimai, kny-

Vadovas Pr.Karalius bent 
porą kartų užakcenta/o, kad 
jam nepaprastai buvę sunku 
sudaryki studijoms paskaiti
ninkų kadrą. Žinoma, jam 
geriau sekėsi su develan- 
diškla's, kuriuos asmeniškai 
kontaktuodamas galėjęs ’iviy 
glaa laimėti. Bet visgi, kai 
kurioms temoms tekę jam 
pačiam pasiruošti. Tai daręs 
tik norėdamas spragai už
pildyti.

Nors buvęs apsikrovęs ad
ministraciniais studijų rei
kalais, bet jo paskaitos, tu
riu pastebėti, buvusios labai 
kruopščiai paruoštos. ..

Aptardamas Stasio Barz- 
duko paruoštą Ir Švietimo 
Tarybos Išleistą knygą- gal 
geriau - vadovėlį " Lietuvis 
savo tautoje, valstybėje ir 
bendruomenėje ", Pr.Kara
lius labai pasidžiaugė ir pa
lankiai įvertino kruopštų p. 
St. Barzduko kelių metų dar
bą. Knyga bus labai naudin
ga, bemokant mūsų jaunąją 
kartą visuomenės mokslo.

Kitą dieną Pr. Karalius, 
kaip dabar įprasta sakyti, 
pristatė V skyriui " Lietu
vių tautos ir valstybės isto
riją ". Tai kolelrtyvlnls dar
bas, redaguotas mokytojo 
Vinco Llulevlčlaus.

Lietuvos istoriją mes bu
vome įpratę dėstyti koncent- 
rals Ir chronologine tvarka. 
Šis vadovėlis paruoštas te
mine tvarka. Čia praleista 
"smulkmenos", bet, matyt,, 
norėta sutrauktai aptarti pa
čius esmingiausius mūsų 
praeities faktus. Taigi gal 
kai kas galės pasIgęstl didin
gos mūsų praeities romanti
kos, narsiųjų mūsų protėvių 
žygių...

Vadovėlis susideda Iš sky
rių. Kai kurie skyriai galė
jo būti Išsamesni, o kitiems 
skyriams, atrodo, lyg t rule
tų tobulesnio Išbalansavimo 
bei objektyvumo. Pavyz
džiui, viename skyriuje gan 
Išsamiai aprašytas ’Ir nuo
traukomis pavaizduotas ate
itininkų, pavasari n Inkų, ka
talikių moterų organlzacl- 
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PUSLAPIS
są tautą, ją žudydamas įvai
riais būdais.

Šių metų sausio 26 dienų 
Brooklyn’e, Kultūros Židi
nyje, buvo gražiai paminėta 
"Karlo” žurnalo 20 m. A - 
merlkoje sukaktis.

Nors mūsų periodinėje 
spaudoje nedaug buvo apie 
tai rašyta, ši sukaktis pa - 
žymi neišdildomą faktą,kad 
Lietuvos savanorių sukurtas 
pirmasis "Kariškių Žodis" , 
ol92Om.tapęs 'Karlo" var
du . žurnalas dar gyvas Ir be 
savos Tėvynės Išnaikintos 
Lietuvos kariuomenės liku
čiai, nuo Nepriklausomybės 
laikų Iki šių dienų liudija pa
sauliui, kad lietuvis, pakėlęs 
ginklą, jo nenori nuleisti be 
garbės, net pakliuvęs Irlndo- 
klnljos džiunglėse, JAV da
liniuose. Tai liudija Ir ten 
kritusių aukos, bekovojant 
su tuo pačiu priešu.

Prieš užgęstant Lietuvos 
Nepriklausomybei 1939 m. 
gegužės 22 d. "Karys"mlnėjo 
savo kitą 20 m.sukakti . 
Kaip miela Ir skauda ta’ pri
siminti’. Okupantų : sutrypta 
kariuomenė, partizanai , 
laisvės kovotojai Ir kenkian
tieji koncentracijos lage
riuose ar beprotnamiuose 
Sibiro tolumoje, nyksta be 
prasmės, kitų prispausti.... 
Mūsų spausdintas žodis vis 
šaukė Ir ragino būti kariais 
visą amžių,priimant Lietu
vos kario priesaiką: AŠ PRI
SIEKTU VISAGALIO DIEVO 
AKYVAIZDOJE, KAD NESI
GAILĖDAMAS SAVO JĖGŲ 
IR GYVYBĖS, GINSIU LIE
TUVOS VALSTYBĖS GARBĘ 
IR NEPRIKLAUSOMYBĘ 
NUO VISU.JOS PRIEŠU, SĄ
ŽININGAI VYGDYSIU VALS
TYBĖS {STATYMUS IR SA
VO VIRŠININKŲ {SAKY
MUS* , ŠVENTAI LAIKYSIU 
VISAS PATIKĖTAS MAN 
PASLAPTIS’, LIETUVOS 
PRIEŠAMS JOKIŲ ŽINIŲ 
NETEIKSIU m VISĄ, KĄ 
TIK APIE JUOS SUŽINOSIU, 
TUOJAU PRANEŠIU SAVO 
VIRŠININKAMS. TAIP MAN 
DIEVE PADĖK

Bal. Brazdžionis

Daugeliui, deja, neteko tos 
garbės pilnai ginti, kai ku
riems tik partizanų eilėse. 
Tačiau, nuo Išdavikiškų dar
bų taprlesaTka neatleidžia Ir 
dabar mūsų, kad ir po visur 
Išblaškytų.

Pirmasis Kariškių Žo
džio redaktorius buvo dim . 
mjr.Petras Ruseckas. Po to 
Vyt.Steponaitis, J.Laurinai
tis, Kaz. Kepalas, Juozas 
Petrėnas, Zigmas Kuzmlc- 
kls, Ant.Majus, J.Tomkus, 
Rom.Burokas, Tadas Šakma- 
nas, St. Kuizinas, Juozas 
Balčlūnas/gyv.Callforn./,P . 
Jakštas,Simas Urbonavlčlus- 
Urbonas, kuris čia atgaivino 
Karį 1954 m. Mes nulenkia
me galvas tiems darbuoto
jams, kurių savanorių širdis 
užgęso Ir likus lems gyviems, 
tęsiantiems darbą, už jų 
dvasinę stiprybę šių dienų 
gyvenime.

1940 m. užplūdusi Sovietų 
karinė jėga nušlavė pirmiau
sia spaud-ą, jos tarpe Ir Kar{. 
Pamynė po kojų mūsų Karo 
Muziejų, sutrypė narsiųjų 
sa/anorlų Ir karių kapus , 
pradedant nuo Eimučio, Luk - 
šio, Juozapavičiaus Ir tylaus 
Nežinomo Karlo paminklo . 
Karys, spausdintas Splndillo 
giliaspaudėje,pavirto šlamš
teliu, vėliau Ir visiškai din
go. Tačiau po mfetų bėl ūžte
lėjo Lietuvos sukilimas,bu
vę kariai pakėlė glnldą prieš 
okupantą Ir Stalino "saulė" 
buvo nušveista į šiukšlyną . 
Naujas karas, naujas oku
pantas, tačiau, Karys, var - 
gals negalais pabudo Ir ėjo 
keletą metų. Jame rašė ko
vo ją batai ljonuose kariai, at
sispindėjo to meto kovos Ir 
mirtys, kol pas?balgė gen. 
Plechavičiaus rinktinės išs
klaidymu ir terorizavimu. 
Rudasis nacis buvo prie 
mirties. GI 1944 m.tremti
nių golgotos paženldIntas , 
krauju susltepęsjbolševlklnls 
sovietas užvožė kalėjimu vi-

Karys atgimė laisvajame 
pasaulyje Ir čia gyvuoja jau 
20 metų . J{ atgaivino S. 
Urbonas, pirmasis jo redak
torius, New York’e, su ra- 
movėnų talka. Labai gerai 
prisimenu tą pradžią. Mūsų 
tremtinių jėgos tada buvo 
silpnos. Tuščiomis ranko
mis, neturėjome nieko: nei 
atliekamo dolerio Nei banko 
knygučių, nei mašinos, nei 
namo, nei vasarnamių. .. 
Jaudinomės, kai Chicago 
mieste, būdamas jo atstovu , 
surengėme Lietuvių Audito
rijoje pirmąjį koncertą. Re
daktorius S. Urbonas atvyko 
tačiau kažinkbkio pelno ne
parsivežė. Vos 261 prenu
meratoriai. Rengiau jam pa
remti gegužinę, atvyko šiek 
tiek senųjų buv. karių. Ogus 
metus per Sophie Bartkus 
radijo raginau skaityti Ir pa
remti Karį.

Pasikeitė rcdaktorlal.per- 
ėmė D. Penlkas, vėliau jau Z. 
Radlnaltis. Parengimams 
perėmė Iniciatyvą J. Stankū
nas, kuris sėkmingai eilę 
metų ruošia Karlui remti 
arbatėles. Dėka ramovėnų, 
blrutlečių. Chicago šaulių Ir 
visuomenės, Karlui kasmet 
nukrenta keletą šimtinių. Di
delis džiaugsmas, kad dabai 
yra išleidžiama 1330 eg
zempliorių. Tačiau mūsų 
gretos kasmet mažėja. Kas 
po mūsų ? Po mūsų, jeigu 
lar neperkellaus į laisvą 
Lietuvą, jis neturėtų mirti. 
Kiekviena proga mumė rel - 
kėtų atsiminti Karį, užsakyti 
kaip dovaną jau ilmul, juk ne
būtų persunku nutraukti ke - 
lėtą dolerių. Reikia pasirū
pinti Ir talentu, nors šauliai 
gyvuoja Ir dirba šia linkme , 
bet ar matėme kada Iš jau
nųjų poetų, rašytojųkoklų kū
rinių? Nei prozos, poezijos , 
lyrikos ar pan. Kas nušvies 
mūsų ateičiai paskutinių 
partizanų kovas ir perduos 
jas į Karį ?

Ramovė galėtų paskelbti 
Sn/anorlams Atminti roma
no premiją, juk jų dar yra 
gyvų. Karlo puslapiuose te - 
gu dega jų ryžto, pasiaukoji
mo Ir karžygių dvasia

TAEJl GAIDUŽIAI giedojo
Liaudies daina

Treji gaidužiai giedojo, 
brolis žirgužį balnojo.
Kelk, kelk, sesyte, kelk ,lelljate, 
Reiks man į karą joti.

Uždek, motuše, žvakelę, 
Aš nusiprausiu burnelę. 
Atsisveikinsiu savo mergytę, 
Rasi, nesimatysim.

Aš per klemužį eidamas,
Ant bėro žirgo rymojau;
Tai aš pamačiau savo sesytę 
Svirnely prie skrynelės.

♦
O kam tu voža! skrynelę, 
O kam tu rėžai drobelę ?
Nei aš dėvėsiu, nei aš kur dėslu
Karely tarp brolyčių. <

Duos man karalius drabužius, 
Į baltas rankas kardužius, - 
Aps įrūdys Im, apsitalsyslm. 
Kaip vieno tėvo sūnūs.

Kai ant mūsų grius žemelė. 
Kai karaliai plūs kraujuose, 
Drąs’at stovėkim, tik nedrebėklm, 
Rasi, mes pergalėslm.

pažinkime praeiti ■
I į 

Tarptautinė spa konferencija ir Suvalkų jdeRybos

Stepas Varanka

Pilsudskis,užklaustas užsienio korespondentų dėl 
santykių, atsakė: "Mes esame lietuvių provokuojami Ir 
puolami, norime Išvengti kraujo praliejimo. Iki paskuti
nio momento lauksime Iki karinių veiksmų". Nors Pil
sudskis viešai taip kalbėjo, tačiau tikrumoje jis h turėjo 
savo slaptą planą,kuriam galutinai Išbaigti trūko keletos 
savaičių laiko. Dėl to lenkai visokiais būdais Išsisukinė
dami ,aliantų raginami, sutiko dėl papildomų su lietu
viais derybų Suvalkuose. Tos derybos tai buvo lenkų ka
rinė - politinė migla lietuviams apgauti. Suvalkų apgaulė.

Suvalkų derybose Iš lietuvių pusės dalyvavo B. Ba
lutis pirmininkas, Mykolas Biržiška, Vald. Čarneckis , 
gen. Maksim as Katche, maj. A. Šumskls Ir ryšių kari
ninkas Z.Gerulaitis. Iš lenkų pusės,pulk.M.Mackiewicz, 
Julija n Lukasewlcz,lelt. Hurczyn, rotmistras Adam Roe
mer Ir sekretorius Praemyckl. Tautų Sąjungos Kontro
lės Komisijos atstovai: amerikietis kap.Kelly,anglasmaj. 
Pargett Ir Italas kap. Umbertto Sala. Derybos vyko, be
rods, rusų kalba, teismo rūmuose. Taip rašo savo kny
gelėje, "Dėl mūsų sostinės", M. Biržiška.

Pilsudskis derybų metu buvo apsistojęs Balstogėje 
specialiame traukinyje. Jis bijojo galimų komplikacijų . 
Jam buvo reikalingas laikas pasiruošimui. Po derybų , 
įarplnlnkaujant Tautų Sąjungos Kontrolės Komisijai, spa
lio mėnesį 7 dieną buvo pasirašyta nepolitinė .bet tik ka
rinė sutartis, taip vadinama Suvalkų. Toji sutartis nus
tatė laikinąją perskyrimo liniją, ne tarp valstybių, tik tarp 
lenkų Ir lietuvių kariuomenės, JI turėjo eiti nuo Rytprū. - 
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slų per Suvalkiją, nuo Druskininkų Iki Varėnos, Bastūnų 
Ir Lydos geležinkelio. Pilsudskis norėjo turėti laisvą ke
lią savo veiksmams į Vilniaus užėmimą. Sutartis turėjo 
įsigalioti spalio 9 dieną. Kiekvienu momentu laukta Kont
rolės Komisijos atvykimo į Vilnių.

Tame laikotarpyje Lenkija vedė karo velksmussu So
vietų Sąjunga. Ta proga ji pasiryžo Ir Vilniaus klausimą 
Išspręsti. Nors Vilnius buvo Sovietų Sąjungos pripažin - 
tas Lietuvai Ir Lenkijos premjero Spa konferencijoje at
sižadėtas lietuvių naudai. Pilsudskis su tuo jokiu būdu ne
norėjo sutikti. Jis legaliu būdu Vilniaus negalėjo užimti, 
kad neužsitrauktų sau Sąjungininkų sankcijų. Tas jo pla - 
nas buvo rengiamas daug anksčiau. Tam tikslui kariški 
daliniai buvo permetami Iš vienos vietos į kitą. Buvo for
muojama lletuvlų-baltgudžlų divizija Iš rytų plotų žmonių, 
žinoma Ir Iš Lenkijos, pavadinta 19-ojl divizija. Pirmo - 
mis spalio dienomis toji divizija, 211 ulonų pulko Ir sava
norių dalinio vadovaujama majoro Z.Kosclalkowsklo,su
darė, taip vadinamą "Blenlakonlų" grupę, pavestą gen. L. 
Žellgowsklul. Pilsudskis didžiausioje paslaptyje Želi —
gowsklul įsakė,kad apie tą jo planą -užimti Vilnių- nebū
tų minima. Jeigu planas nepavyks, atsakomybę turįs pri
siimti ant savęs; tokiu būdu Lenkijos vyriausybė, surišta 
su Spa Ir Geneva, nebūtų įpainiota. Jokio formalaus nei 
raštiško įsakymo Zellgowskls negavo.

Jis turėjo pats surežlsuotf’malštą", apie kurį pra
nešė savo aukštesniems karininkams. Kai kurie Iš jų 
griežtai atsisakė maištauti. Kiti pareikalavo raštiško vyr 
vado įsakymo dėl Vilniaus užėmimo. Tada Žellgowskls 
Iš spalio 7 į 8 d. buvo priverstas kreiptis į vyriausią šta

bą. Apie tai buvo painformuotas gen.Sikorskis,kuris bu
vo armijos vadas Ir kuriam priklausė "Benlakonlų''grupė. 
Sikorskis,susirišęs su Pilsudskiu,pasakė,kad uždavinys 
turi būti atliktas.Spalio8 dieną Žellgowskls su savo pas
kirtais daliniais ryte sukelia "maištą", Išsiskiria Iš len
kų armijos Ir nutaria užimti savo gimtąjį miestą. ?ygls į 
Vilnių prasidėjo ankstyvą rytą. Sutiktos pakelyje lietuvių 
grupėles buvo Išvaikytos. Sulaužytas didesnis paslprlešl-^/ 
nlmas prie Merkinės. Paimtus į nelaisvę lietuvius karei
vius, nuginklavę,paleisdavo su sąlyga, kad sakytų, Jog len
kai nenori karo su lietuviais, kad jie tiktai grįžta po ka
ro į savo namus. Po Vilniaus užėmimo Žellgowskls, kad 
sudarytų tikrovės įspūdį,kreipėsi viešai J Varšuvą saky
damas,kad pats asmeniškai su ginklu rankoje pasiryžo 
ginti brangią tėvynę Ir sąryšyje su tuo prašė jį atleisti Iš 
lenkų tarnybos. .. Po to Žellgowskls ėmėsi kurti • naują 
valstybę, vadinamą "Lltva-Stodkowa"- Vidurio Lietuvą . 
Anglijos ir Prancūzijos atstovai Varšuvoje pareiškė pro
testą Ir priminė Spa konferencijos pasižadėjimus. Pata
rė Vilnių grąžinti Lietuvai. Sąjungininkų pagalba Lietuvai 
protestais Ir baigėsi. Vilnius liko pagrobtas. Lenkų 
prof, vicepremjeras Stanislaw Stronskl, 1920 metais nr. 
28 laikraštyje Rzeczypspollta" liepos 12 d. rašė.. .

. . . "WUno, kuris yra mūsų kiekvienu savo judesiu, sa
vo gyvenimu, į kurį mes,tik mes vieni turime tikrą tei
sę...

Vargai su Vilniumi

Čia patelkiu Iš lenkų generolo A.J.Narbut- - Lu— 
czynskl knygos " U kresu wedrowkl" skyrelį /psl. 231-23 
232/, pavadintą '*Klopoty z Wllnem" - vargai su Vilnium. 
Generolas rašo, kad rugsėjo mėnesį gavęs įsakymą at
vykti į Blalą Podlaską Ir perimti 18-tą pėstininkų brigą - 
dą Ir parėdymą vykti į Vilniaus kraštą naujoje rolėje 
kaip maištininkas. Prieš Išvykstant, paties Pilsudskio bu
vo dekoruotas Vlrtutl MŪltarl ordenu. Pilsudskis, suriš - 
tas su Spa Ir kitomis tarptautinėmis sutartimis, nutarė 
VUnlaus reikalą Išrišti fiktyviu, suktu būdu.

’/ b.d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KOOPERACIJA SIAURĖS LEDUOSE
(Ii Arėjo Vitkausko-World-Wide News Bureau radaktoriaus Jersey City, rankraščio - Kaunas 1932 m.)

Kooperaciją aš vaizduo
juos taip. Žemės kamuolys 
apnarpliotas auksiniais siū
lais ir tas apnarpllojimas 
darosi vis tankesnis ir tan
kesnis, pasiekia visus žemės 
kampelius. Ir bus laikas,kai 
visas žemės kamuolys bus 
tirštai apipintas auksinėmis 
gijomis. Tuomet mūsų pla
netą bus galima pavadinti 
Kooperacijos Valstybe. Tie 
auksiniai siūlai,manaip, yra 
ta nauda, kurią telkia bend
ras darbas. Jis užkerta ke
lią nenormaliam gamintojų 
ir vartotojų tarpui, kuriame 
išpunta nieku arba labai ma
žai prie darbo prisidėjusios 
kišenės.

Tos mano mintys yra poe
zija. Mano vaizduotė tokiu 
būdu reiškia nenugalimą 
vieningą darbo - kooperaci
jos žygiavimą į žmonijos 
ateitį. Bet ir be poezijos gal
vojant, argi netiesa, kad 
sveika kooperacijos mintis 
užkariauja vis daugiau ir 
daugiau sau laimėjimų že- 
mėje ir lautpės juostos pa- 
vldaĮo .vėliava plevėsuoja 
kur tik bepažvelgtum. Jeigu 
Anglijos pilietis, keliauda
mas per visas savo valsty
bės kolonijas, apkeliauja vi
są žemės kamuolį, " pasi
likdamas savo valstybėje ’’ 
arba ‘’po valstybės vėliava”, 
taip ir idėjinis kooperati
ninkas jau gali apkeliauti vi
są pasaulį, pasilikdamas po 
kooperacijos vėliava ’’ savo 
valstybėje ”, kuri turi pa
grindo nuolat didėti ir plės
tis.

Taip svajodamas aš pri
simenu vieną įdomų pasako
jimą, kuris tikra' parodo, 
jog kooperacija užvaldys vi
są žeipės kamuolį. Jos jėgos 
pasireiškia net ir ten, kur 
sunku būtų bet kam apie to
kius galimumus ir pagalvoti 
Aš girdėjau įdomų pasakoji
mą apie kooperaciją... šia u- 
rės leduose.

įkinkytomis rogutėmis upės 
ledu. Jų būdavo tuomet daug, 
keli šimtai. Jie atveždavo tą, 
ką per metus prlmedžioda- 
vo: baltųjų lokių odas ir 
ruonių kailius. Jau iš anksto 
žinodavo, kuomet eskimai 
atvyks Ir toliau už miesto 
pastatydavo jiems sutikti 
trobesius : nakvynei namus, 
valgyklas, smukles. Mat, 
eskimai vilkėja vien tik 
kailinius drabužius ir savo 
kūną išsitepa riebalais, kad 
būtų šilta. O šiaurėje pirčių 
negi yra, todėl jie dvokia Iš 
tolo taip, kad negalima pa
kęsti. Jiems ir darydavo at
skirai nuo miesto įvairias 
susirinkimo vietas.

Atvažiuodavo eskimų la
ba! daug. Jų tarpe buvo Ir 
moterų, bet atskirti jas nuo 
vyrų nebuvo galima: vist 
vienodai sus kol dėjus tomis. 
/ turbūt nuo šalčio / nosi
mis, vienodai apsirengę. Tik 
kai kurios moterys ant nu
garos turėdavo odinius mai
šas, iš kurių, iš a "ii žiū
rinė, matydavosi, kaip ga
ruoja garas Ir maišo su
raukti kraštai bū'iivo ap
šerkšniję. Tai būdavo eski
mų moterys su valkais.Ka'p 
tie kūdikiai, uždaryti mai
šuose, galėdavo ištverti to
kią Ilgą ir sunkią kelionę, 
kaip juos motinos maitinda
vo, buvo visai nesupranta
ma.

Eskimams atvažiavus, už. 
miesto prasidėdavo tikra 
mugė. Pirkliai, o Jų dau
giausiai buvo Iš turtingų to
torių, jau iš anksto laikyda
vo sudėję krūvas prekių, 
reikalingų eskimams : įvai
rių medžtoldės Ir žūldės 
prietaisų Ir ... daugiausiai 
degtinės, kurią eskimai la
ba! noria! mainė į sa'vo sun
kia! per metus įgytas pre
kes. Išnaudojimas būdavo 
kuo didžiausias. Būdavo taip, 
kad nesusikalbąs eskimas, 
išdeda didelę lokio odą,

kai galas, nes įvestas val
diškas eskimų prekių supir
kimas, o dagtinės telkimas 
jiems yra griežtai uždraus
tas. Čia, gird', jeigu val
džia nieko nedaro, reikėtų 
patiems pabėgėliams, kaip 
žmonėms arčiau nuo Vakarų 
Europos, susirūpinti ir pa
daryti, kad eskimai gautų 
tai, ką yra uždirbę. Čia ta 
gydytoja Iškėlė smnanymą 
sudaryti tam tikrą koopera
tyvą, kuris prekes iš eskimų 
pirktų. Esą, galėtų vėliau ir 
valdžia pradėtą darbų pa
remti ir savo tikrintojus , 
jeigu reikta pastatyti, kad 
nebūtų degtinė duodama. Gy
dytoja, energinga moteris, 
ėmės! netrukus savo suma
nymą ir vykdyt:!, bet turėjo 
ta! nutraukti. Kažin kaip 
atėjo žinios Iš eskimų kraš
tų, kad ten siaučianti kažin 
kokios ligos epidemija Ir 
gydytoja, kaip Amerikos pi
lietė, suradus! kelis žmonos 
Iš vienos amerikiečių misi
jos Sibire, išvyko eskimų 
gelbėti.

Ji buvo ten gana ilgai. Val
džia nesirūpino, nes tai bu
vo privati amerikiečių pa
galba. Visi manė, kad visas 
pagalbos būrys bus jau žu
vęs nuo tų pačių ligų, bet 
štai vieną dieną visas būrys 
sugrįžo. Su jais buvo keli 
eskimai. Išsiaiškinus apie 
ligų kovojimą,paaiškėjo,kad 
pagalbos būrys, tos ameri
kietės vadovaujamas, buvo 
ilgiau pasilikęs, nes norėjo 
pasirūpinti eskimų ir ekono
miniais reikalais. Sumani ir 
energinga gydytoja ilgai va
žinėjo pas eskimus ir jai 
pavyko ten sukurti kažin ką 
panašaus į ... kooperatyvą. 
Vadinas iš eskimų seniūnų 
ji sudarė organizuotą bend
rovę, kuri kiekvienais me
tais turėjo rūpintis savo 
prekių išvežimu. Buvo labai 
suniro eskimus prie viso to 
prikalbinti, nes Ir jų rlnktl-

vlsas sumanymas kažin kaip 
tai gydytojai pavyko. Gal čia 
pasireiškė eskimų ypatinga 
pagarba tokiam žmogui, ku
ris daugybę jų gelbėjo Iš 
aiškios mirties nagų.

Drauge atvažiavusieji es
kimai kurį laiką pasiliko. 
Jie grįžo tik po to,kai ener
gingoji amerikietė tikrai 
įsteigė eskimų prekių supir
kimo kooperatyvą. Čia ir vėl 
stebėtinai pasisekė ameri
kietei. Ji ėmė smarkiai veik
ti su pabėgėlių komitetais, 
kurių tarpe buvo ir lietuvių. 
Buvo iš karto sudaryta gau
si bendrovė, kad Ir su ma
žais įnašais, nes amerikietė 
prie to darbo pritraukė dar 
daug rusų vietinių gyventojų. 
Į bendrovės veikimo orga
nus buvo išrinkti ir lietu
viai. Po didelės kovos su 
turtuoliais totoriais ir ki
tais pirkliais, naujosios 
bendrovės veikėjai Išgavo Iš 
vietinės valdžios sau gana 
palengvinimų, gavo net vien
kartinę pašalpą. Eskimų at
vykimo laikas buvo arti, to
dėl buvo imtasi paslruošimo- 
darbų : mainų prekių parū- 
p’.nimo, tam tikros pirties 
pastatymo ir taip toliau. 
Prie statybos darbų reikė
davo net naktį sargybas sta
tyti, nes įpykę pirkliai siun
tė papirktus griovikus.

Iš anksto buvo numatyta, 
kad pati valdžia atpirks iš 
naujo kooperatyvo dalį gaujų 
pieklų, todėl eskimai turėjo 
gauti visai žmonišką aplygi
nimą.

Apie eskimų atvykimo lai
ką, pirklių pasiusti žmonės 
norėjo juos iš toli sustabdy
ti, bet kooperatyvo vadovybė 
buvo tą jau numačiusi Ir 
pirklių užmačia nepavyko. 
Pirmas dviejų kooperatyvų 
prekiavimas pavyko labai 
gerai. Eskimai grįžo švarūs 
ir patenkinti, jų rogutėse, 
tarpe kitų reikalingų dalykų, 
buvo vaistų, valkams svei-

kRe'vi 
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ŠNIPAS IŠ GAIDŲ

Už ’.’geležinės uždangos” pasakojamas toks anekdotas: 
Greituoju traukiniu iš Varšuvos į Maskvą važiuoja vie

nas keleivis, kuris prieš save laiko lapą su gaidomis ir 
ką tai studijuoją. Prie jo prisėda kitas keleivis Ir įdė - 
miai stebi, ką tas pirmasis skaito, bet gaidų jis nesup - 
rantą. Tai būta sovietinės saugumo policijos agento. A- 
gentas įtaria, kad tas žmogus yra užsienietis šnipas, o 
su jo gaidomis lapas- Lai šifruotas pranešimas, ir sui
ma tą žmogų.

Nugabentas į nuovadą muzikantas žmogus protestuoja, 
kad jis nėra joks šnipas, o tas lapas su gaidomis yra Ba
cho fuga.

"Nepūsk mums miglų į akis ”, rėkė policijos komisa
ras. Žinome mes tokius. -Prisipažink, kad esi šnipas 
Tas tavo bendras Bachas jau prisipažino kaltu. ..

- Petriuk, -pyko motina, -sakyk man pilną teisybę. Bu
vo trys apelsinai užsikąsti po pietų, o dabar tėra tik vie 
nas. Kur dingo kiti du ?

- Visa5 teisingai, mamyt: beskubėdamas aš nepastebė
jau trečiojo -nuoširdžia’ prisipažino Petriukas.

LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA PRESS, INC.
395 W. Broadway P. O. Box 95 So. Boston, Mass. 02127 U. S. A.

Malonus Bičiuli!
ENCYCLOPEDIA LITUANICA ketvirtąjį tomą siuntir.ėsime 1975 m. 

rugsėjo gale. Maloniai prašome atsiųsti mokestį — .>20.00 (Massachusetts 
gyventojai S20.60). Penktasis tomas yra įpusėtas, o šeštasis rengiamas 
Tikimės 197G m. užbaigti šį mūsų visų didelį darbą. Būsime dėkingi, jei 
galėtumėte iš karto apmokėti ir likusius du tomus. Tai mums labai pa
lengvintų užbaigti darbą.

X-
Dear Subscriber,

The fourth volume of the ENCYCLOPEDIA LITUANICA will be 
mailed at the end of September 1975. If it is not too inconvenient, we would 
also like to request payment for the remaining two volumes, the fifth and 
sixth, which are in the process of being compiled. This would be of great 
help in completing publication by the end of next year. The cost per 
volume is .S20.00 (Massachusetts residents -S20.60). When moving, please
indicate old and new address. Than

September 5, 1975_______________________

tor i joje prekiavo ilk ra. i ko- 
oporatlnė šiaurės ledų bend
rovė su kita bendrove, gana 
keistu būdu - svetimų įvai
rių žmonių svetimoje žemė
je sudaryta. .. Daug teisin
gumo ir žmoniškumo buvo 
įnešta į santykius eskimų ir 
kitų žmonių tarpe ”.

Lietuvis, kuris traukinyje 
visą tai pasakojo, sakėsi Iš 
eilės tris metus dirbęs toje 
bendrovėje. Pabėgėliams pa-

. you.

JUOZAS KAPOČIUS 
_________ Publisher__________________ 

jos pasidarbavimo dėka, ne
buvo ardoma, bet buvo sten
giamasi, neardant koopera
tinės idėjos, perleisti darbą 
vietiniams gyventojams.

Kaip su tuo darbu atsitikę 
vėliau, mano pasakotojas 
traukinyje užtikrinti negalė
jo, bet apie visą šį bevelk 
neįtikėtiną dalyką jis pasa
kojo su šiltais atsiminimais 
ir turėjo gerą viltį, jog lau
mės įuostos vėliava nebus

Tai buvo Lietuvos nepri
klausomybės pirmaisiais 
metais, kai gausingi ešelo
ną' lietuvių pabėgėlių grįžo 
į savo kraštą iš įvairiausių 
plačiosios Rusijos vietų. 
Stotyse tuomet nuolat lauk
davo pasikeičiančių trauki
nių minios Išvargusių žmo
nių, su šeimynomis, su men
kučiais savo turto dalykais. 
Tokiu traukiniu toko kartą 
gana ilgai važiuoti ir būnant 
drauge su pabėgėliais daug 
ką teko išgirsti iš jų ir 
daug ką apkalbėti. Vienas 
pabėgėlis, nors pagyvenęs 
ir pradėjęs geroka! žilti, bet 
su kupinu energijos veidu, 
pamatęs,kad aš į viską krei
piu dėmesį Ir sužinojęs, kad 
aš rašau į laikraščius, pa
sipasakojo savo gyvenimą 
tolimojoje Rusijos dalyje. Jo 
pasakojimą čia perduodu: 
" Sibire, prie didelės upės, 
tolimame mieste, turėjau 
reikalų su eskimais. Eski
mai ten atvažiuodavo kartą 
per metus iš kažin kur toli 
ir važiuodavo savo šunimis

brangius jūros gyvūnų kai
lius Ir pirklys parodo, jog 
duoda du / dažnai ir vieną / 
batelį degtinės. Eskimas pa
daro galvos linktelėjimu 
ženldą, kad sutinka Ir krūva 
prekių pas pirklį auga, o Jis 
išleidžia palyginamai menk
niekius. kuriuos reikia mo
kėti už degtinę...

Įvairių pabėgėlių kolonijo
je veikė moterų [gydytoja iš 
Amerikos. J! buvo buvus! 
Kanados šiaurėje ir mokėjo 
su eskimais susikalbėti. Jai 
būdavo graudu matant, kaip 
vargšai eskimai dalį gautos 
degtinės Išgerdavo vietoje o 
likusią, kaip brangų turtą, 
gabendavo į savo užšąlusias 
balas Ir šiaurės ko ne vi- 
sametines naktis... Tiek 
darbo už nieką!

Pasikalbėjimuose su pa
bėgėlių komitetų nariais, ta 
daktarė sakydavo, kad reik
tų imtis kokių nors priemo
nių, kad užkirstų kelią to
kiam tamsių vargšų išnau
dojimui. Kanadoje, esą, tam 
jau padarytas bevelk visIš -

niai žmonės jau turėjo dide
lį pripratimą prie degtinės,

katos priemonių ir taip to
liau. Bene pirmą kartą is-

llekant Sibirą, bendrovė tos 
pačios amerikietės gydyto -

nuleista ir ledynų vietose...

JEIGU GERI IR GALI GERTI - Ta'O REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD G’.RIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATp TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES f. A L I M E 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose „7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Uetų- 
Kiškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.
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'75 PONTIAC PAFilSIENNE
2 door hndtop

Areni. Blue 2424 Blue Cloth ana V;ry> 
Trim, Rear Defroster. Remote Controi Mn- 
ror. 350 Cid 2 bb' V-8 engine, HR78x!5 
R rd>al Whitcvyall Tees. Clock AM Radio

spEc,a$5126

'75 VENTURA 4 DOOR SEDAN 
*2533

Buccaneer Red Rear Delogger. 250 cid 6 
cyl engine. Turbo Hydra Matic Transmis
sion Radial Black Wa i T'-es. AM Radio.
Bumper Strips 

...... *4167

.2377
1975 LE MANS

2 dr nt Roman Red . Black Vinyl Trim. Rear 
Defroster Remote Control Mirror. Power 
Brakes, 350 r id 2 bbl V8 engine. Turbo 
Hv Ira Matic Transmission Pow er Steering 
FR?8 ' 15 Radial Black Wall Tires. AM 
Radio Bumper Strips

s4625
NUOSTABI PROGA ------ PAS LEONĄ

OPEN 5 days 
a week till 9 p.m.

* IMMEDIATE DELIVERY
' BEST POSSIBLE DEAL

montreal west automobile
WESTMINSTER SOUTH 489-5391
ie end of Sherbrooke St. West)

1975 PONTIAC ASTRE

Notchback coupe Sunstorm Yellow Black 
Vinyl Trim 140 cid 2 bbl engino 4 speed 
transmission 78 x 13 RadialBlack WallTires 
AM Radio Bumper Strips Front Bumper 
Guards

*kC AI$3475
GURECKA
KREIPKITĖS: 

šeštadieniais ir 

sekmadieniais 

bet kuriuo laiku — 366 - 2548

TEL. 525-8971.

LOon^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvernoy. P.Q. TEL. 669-8834

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iš KANADOS
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI, YRA GRAZHį AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA T£l 
ŠlNių PATARIMU skyrių, faetinė prenumerata tik $ 7.00

JUBILIEJINIU METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Chlcaqo|e ir Kanedofe metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
_  $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savait* nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608
t Į Siunčiu__________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
| | Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

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

ADRESAS ---------------------------------- ----- ------------------------------
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

'ūtaim Iii
TALKA

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East. tel. 544-7125

is atostogų grįžę, į LN ’ 
sekmadienio popietę atėję 
tautiečiai, nusileidžia į Vy
tauto Didžiojo svetainę ir 
nustemba. Salė prisirinkusi 
pilnutėlė žmonių. Nematyda
mi laisvų vietų, valandėlę jie 
stovi. Lyg apstulbę jie dai - 
rosi, bene pamatys ką Iš pa
žįstamų, kur galėtų nors 
kukliai prisėsti ir papietau
ti.

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.vak.

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

__ . _ ______  mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais -.ižjlaryta.

MOKAME UZ:
Depozitus ( P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 7'6% 
Terminuotus depozitus 1 metu
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 1O'S%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. ' Kapitalas — virš $ s.OOO.GCO

MOKYTOJU. STUDIJŲ...
(Atk elta iš 3 psl.)

jos. Tuo tarpu tame pat sky
riuje " kitos organizacijos 
paminėtos tik vienu sakiniu: 
” didelį pasisekimą turėjo 
skautų ir šaulių organizaci
jos Visai čia nepaminėti 
jaunųjų ūkininkų rateliai, 
jaunalietuviai, visa eilė stu
dentų korporacijų ir t. t. 
Prellgentas užtikrino, kad 
jis nieku būdu nenorįs men
kinti ateitininkų, pavasari
ninkų ar mot. organizacijų 
svarbos ir jų įnašo jaunimo 
ugdyme, bet vis dėlto moks
linis objelrtyvumas reikalau
ja vadovėlyje nesudaryti 
kaip ir šališko nušvietimo.

Reikalinga tinkamesnio 
aptarimo ir skyriaus apie

” liaudies seimą ". Švietimo 
pažangai parodyti įdėta net 
20 nuotraukų, vaizduojančių 
Nepriklausomybės laikais 
pastatytus mokyklų rūmus , 
bet nei vieno vaizdelio Iš 
mokyklų darbo Ir gyvenimo. 
Pilnesnis vaizdas būtų bu
vęs įdėjus mokyklų sporto, 
dainų, vaidinimų ir kitų pa
statymų nuotraukas.

Taigi šį kartą prellgentas 
nebuvęs labai palankiai nu
siteikęs. Per diskusijas taip 
pat buvę daugiau tokių, ku
rie prellgento nuomonei pri
tarė. . .

Mok. A.Muliollęnė iš Cle
veland’© pristatė jos pa - 
ruoštus lietuvių k.pratimus 
I skyriui. Pratimai pailius
truoti paveiksliukais ir pa
lengvina pirmokams Iš ral

džių sudaryti skiemenis, žo
džius, sakinius. Pirmokui 
raštas sunkus darbas, dai
lyraščiui dėmesio kaip ir 
nėra.

I skyriaus vadovėlio au
torė mok. E. Ruzgienė per 
diskusijas pastebėjo, kad ji 
prieš porą ar daugiau metų 
yra paruošusi . ir Švietimo 
Tarybos išleistais I sk.pra
timais daugiausia iki šiol 
naudojamas’. Ji manytų,kad 
mok. Muliollenės paruoštus 
pratimus Išlaidus, juos gali
ma būtų vartoti šalia jau tu
rimų. Pralegentė su tuo su
tiko.

Mokytojai V. Augulytė ir J. 
Plačas aptarė ketinamus Iš
leisti "Žaidimus mažiems ir 
didesniems". Žaidimų tiks
las- turtinti ir patobulinti 
mole Intų lietuvių kalbą.

(P ab ai g a k t. num eryje)

ĮVAIRENYBĖS
r

• JEIGU ARKTIKOS 
LEDAI SUTIRPTŲ...

Tuo tarpu prie įėjusių pri
siartina viena iš budinčių 
šelmlnlnklų-LN barelio na - 
rė Lydija Novoglenė, juos 
pasveikina ir pakviečia to
liau. Simpatingoji moteris 
paaiškina ir nurodo,kad ar
čiau prie scenos yra dar 
keletą laisvų vietų.

Tikrai. Tik dabar įėjusie
ji pamato laisvas vietas. Jie 
prisiartina ir maloniai nus
temba prie stalo atradę per 
visą vasarą nematytus pa
žįstamus.

Apie baltai padengtus, gė
lėm papuoštus, svečiais ap
sėstus stalus vikriai sukinė
jasi jaunos, uniformuotos pa
davėjos. Mergaičių skoninga 
apranga, susidedanti iš bal
tos palaidinukės su tautiniais 
motyvais, priejuoste pri
dengto trumpo sijonuko, daro 
jas patrauklias ir nepapras
tai lengvas. Taisyklingai 
lietuviškai kalbančios, prt - 
ėmusios užsakymus, jos 
nuskuba prie gretimų stalų . 
Arba su lėkštėm rankose, 
laisvai sukinėdamos tos, ap
tarnauja anksčiau užsisa
kius lūs. )

Visame, 1O žmonių talpi
nančiame, stalo apskritime, 
ant baltos staltiesės yra iš
dėstytos naujai atspausdin
tos, didžiulę, rudą mešką 
vaizduojančios servietėlės . 
Gedimino Stulpų ir Vyties 
ženklo apipavidalinime do
minuoja LIETUVIU NAMAI 
ir SVETAINĖ LOKYS. Tai 
lyg koks suvenyrinis patie- 
salėlis, kuris randamas tik 
goresniuose restoranuose . 
Papietavę svečiai mėgsta jį

Bolio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ------ Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

Dresher-Barauskas insurance agency ltd. i

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERlS
į • įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 • I

• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •I------------- ------------------ .-------- t--------------------- J

vidu- 
todėl 

techniškai įmanoma )ų sunaikinti 
Tačiau .....jeigu išnyktų Šiaurės

, z>o»r- r • • n , Ledinuotojo vandenyno ledy'( lš”Europos Lietuva ) ■ lldl.... raše M. Budyka 1962 m, -
Šv. Metų proga Romon suvažiavo lietu-ičiaus rūpestį kunigais. Po to sekė pasita- tai smarkiai pakiltų vandenyno 

vių iš įvairių pasaulio kraštų. Buvo tiki- rimai, ypač nagrinėta mintis steigti viso ir Arktikos oro temperatūra ir jau 
masi sutikti grupę ir iš Lietuvos, tačiau pasaulio 
toji viltis nevirto tikrove. Didžiausias bū- draugiją 
rys buvo iš JAV-bių ir Kanados, berods, JAV-bių 
virš 200. Antroj vietoj reiktų skaityti lie
tuvius iš Vokietijos, 
daugiau kaip 50. Toliau gražus būrys iš mis koncelebracinėmis 
Anglijos. Tačiau 7 asmenų neišleido iš Ro- Maria Maggiore bazilikoje, kurioms vado- 
mos aerodromo, nes Italijos policija buvo yavo vysk. V. Brizgys ir pasakė atitinka

mą pamokslą. Suvažiavimo posėdžiai vy
ko šv. Dorotėjos mokyklos salėje. Juos ati
darė vysk. V. Brizgys, primindamas viso 
pasaulio lietuvių katalikų apsijungimo 
reikšmę ir svarbą. Pasirodo, kad iki šiol 
organizaciniai apsijungę yra visame pa
saulyje vieninteliai lietuviai. Tai paaiškė
jo painformavus apie apsijungimą šv. Sos
tą ir iš jo gavus atsakymą. Posėdžiams 
pirmininkauti pakviestas St. Lūšys iš

Lietuvių susitikimas Romoje

lietuvių kunigų draugiją. Tą 
galutinai suformuęti pavesta 

Lietuvių Kunigų Vienybei.
... _ 1 d. įvyko Pasaulio Lietuvių Ka- 

kurių buvo truputį talikų Bendrijos diena. Ji pradėta bendro- 
šv. Mišiomis S.

Liepos

tokia nemandagiai žiauri, kad juos grąži
no atgal, nes Romoj tuo pačiu metu lan
kėsi Sovietų Sąjungos užsienių reikalų 
ministras A. Gromyko. Buvo po keletą as
menų iš Prancūzijos, Belgijos ir įvairių 
kitų kraštų. Romoje apgyvendinti įvai
riuose namuose, bet visų bendru centru 
buvo Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija.

Bendroji programa prasidėjo birželio 
28. Buvo lankomos katakombos ir šv. Po
vilo bazilika. Europos lietuvių vyskupas JAV, o į prezidiumą dar pakivesti prel. P. 
Antanas Deksnys virš katakombų esančio- Ragažinskas iš Brazilijos, V. Hermanienė 
je šv. Sebastijono bazilikoje kartu su di- 15 Vokietijos ir Sakalas iš Kanados. Sek- 
deliu būriu lietuvių kunigų iš viso pašau- retoriavo Rauckinas ir Pauliukevičius, 
lio koncelebravo šv. Mišias ir jų metu pa- Pirapiausia susirinkusiuosius pasveikino 
sakė pamokslą. Po to trumpai nusileista min. Stasys Lozoraitis, o po to pradėta 
į kapines-katakombas ir netrukus išvykta dienotvarkė, kurioje sekė pirmininko K.

Kleivos pranešimas. Vėliau buvo padaryti 
pranešimai iš įvairių dalyvaujančiųjų 
kraštų — kun. Br. Liubinas iš Vokietijos, 
tėv. Ereminas iš Italijos, prel. Ragažins
kas iš Brazilijos, Sakalas iš Kanados, J. 
Serafinaitė iš Škotijos, tėv. S. Matulis, 
MIC, iš Anglijos ir P. Kriščiūnas iš Vene- 
cuelos. Į Pasaulio Lietuvių Katalikų Ben
drijos valdybą išrinkti 10 narių iš JAV ir 
Kanados: 1. prel. J. Tadarauskas (47), 2. 

važiavimą. Posėdžiuose dalyvavo daugiau dr.^Sungaila (45), 3. dr. Vygantas (45), 
kaip 50 kunigų iš įvairiausių j 
kraštų. Juos atidarė kun. V. Rimšelis MIC, 
o į prezidiumą buvo pakviesti prelatai J. 
Balkūnas iš JAV, J. Tadarauskas iš Ka
nados, J. Aviža iš Vokietijos, P. Ragažins
kas iš Brazilijos ir kun. A. Spurgis MIC iš 
Australijos. Sekretoriavo prel. P. Celiešius 
ir kun. V. Dabušis. Atidarymo maldą su
kalbėjo vyriausias amžiumi kun. Antanas 
Grigaitis iš JAV. Sveikinimo žodį tarė

prie šv. Povilo bazilikos. Popietis buvo 
laisvas.

Sekmadienį, birželio 29 bendrai konce- 
lebruotos Mišios vyko prie pat šv. Kazi- 
mlęro kolegijos, šv. Dorotėjos seserų mo
kyklos koplyčioje. Joms vadovavo lietuvių 
bičiulis kardinolas Antonio Samorė, jis 
pasakė ir pamokslų lotyniškai. Tolimesnė 
dienos dalis pasauliečiams buvo laisva, o 
kunigai susirinko į Kunigų Vienybės su-

pasaulio 4' Sidrys (39)- 5. K. Kleiva (39), 6. kun. 
Bagdanavičius, MIC (36), 7. Povilaitis 
(30), 8. Kižienė (29), 9. J. Jerome (24) ir 
10. Zailskaitė (21). Tada sekė kun. dr. J. 
Vaišnoros, MIC, paskaita apie religinę 
būklę Lietuvoje ir trumpas pranešimas 
apie Dievo Tarno ankiv. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos eigą. Po pietų skaitė pa
skaitą dr. Vygantas.

Liepos 2 d. prieš piet buvo šv. Petro ba- 
min. Stasys Lozoraitis. Toliau sekė prel. zilikoje lietuvių koplyčioje kun. Petraus- 
L. Tulabos paskaita apie kunigą dabarty- ko primicijos, kurias jis laikė kartu su 40
je, o po jos diskusijos. Tos pačios dienos metų kunigystės sukaktį švenčiančiais ku- 
vakare visi keliavo į šv. Petro aikštę, kur nigais V. Dabušiu ir I. Urbonu. Tos dienos 
popiežius Paulius VI laikė šv. Mišias ir vakare visi dalyvavo šv. Tėvo bendroje 
įšventino .keletą šimtų kunigų iš viso pa- audiencijoje. Iš visų kraštų dalyvių buvo 
šaulio, šventinamųjų tarpe buvo ir vienas pilna šv. Petro aikštė. Popiežius gražiai 
lietuvis iš JAV, kun. Petrauskas. suminėjo lietuvius, suteikdamas jiems

Birželio 30 buvo pradėta šv. Mišiomis ypatingą palaiminimą.
šv. Jono bazilikoje Laterane. Mišias vėl Paskutinė iškilmių diena buvo liepos 3- 
laikė visas būrys kunigų, šį kartą vado- i*- Po laisvo priešpiečio pavakare šv. Do- 
vaujant vysk. P. Marcinkui, kuris pasakė rotėjos seserų mokyklos salėje įvyko me- 
ir pamokslą. Sekanti dienos dalis pašau- ninė programa, kurią išpildė šveicarai, va- 
liečiams buvo laisva, o kunigai vėl susirin- dovaujami ponios Stasiulienės. Jie gražiai 
ko į šv. Dorotėjos mokyklą tęsti savo po- pašoko visą eilę lietuviškų tautinių šokių, 
sėdžių. Pirmiausia buvo prof. P. Rabi-o dainininkas Otto Linsi padainavo 11 lie- 
kausko, SJ, paskaita apie kunigą praeity- tuviškų dainų. Menininkai susilaukė dide- 
je. Paskaitininkas pasirinko du kunigus lių ovacijų. Uždaromąjį žodį tarė dr. A. 
— iš 17-jo amžiaus jėzuitą tėv. Mikalojų žemaitis ir vysk. V. Brizgys. Po to dar 
Lancijų ir vysk. Motiejų Valančių. Pirma- ilgai šv. Kazimiero kolegijos kieme vyko 
sis didžiajai daugumai klausytojų buvo lietuvių iš įvairių pasaulio kraštų bendras 
girdimas pirmą kartą, o kalbėdamas subuvimas.
apie M. Valančių, prof. Rabikauskas ypač Sekančią dieną visi išvažinėjo į savo ne
iškėlė visą eilę dalykų. įrodančių Valan- mus. Kun. Br. Liubinas
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Arktikos ledynine danga 
tmiškai tėra 4 m storio.

nebegalėtų susidaryti ledas".
Kas įvyktų. įei ištirptų Arkti

kos ledynai?
Spėjimų nemaža Žymus ameri

kiečių Arktikos tvrinėtojiis Džo
zefas O. Fletčeris mano, 
Arktikos klimatas žymiai 
nusistovėtų gana pastovi 
oro masių apykaita tarp 
sričių, labiau garuotų 
Ledinuotasis vandenynas, 
so to pagausėtų kritulių Arktikos 
salose ir jos pakrantėje, šiek tiek 
pasikeistų bendroji atmosferos 
cirkuliacija, taigi subarktikos kli
matas pasidarytų švelnesnis ir 
drėgnesnis. Žiemos būtų šiltesnės 
ir sniegingrsnės, o vasaros — vė
sesnės ir drėgnesnės. O Centrinė
je Europoje, Rusijos lygumoje ir 
'siaurės Amerikos prerijose krį- 
tulių sumažėtų, ir šie didžiuliai 
rajonai žymiai dažniau kentėtų 
nuo sausrų.

Galima numatyti ir dar grės
mingesnes Arktikos atšilimo pa
sekmes. Gausiai sningant, imtų 
augti ledynai, ypač Elsmiro salos. 
Balino Žemės, Labradoro, pietinės 
Grendlandijos pusės ir Skandina 
vijos kalnuose Augdami jie su
silietų j ištisas ledo dangas. Del 
to didelių plotų klimatas gerokai 
atšaltų, susikauptų ledynų iš pra
džių jūrose, o paskui ir vandeny
nuose. O juk taip, daugelio geo
logų nuomone, prasidėdavo pra
eityje ledynmečiai...

Norint patikslinti šias išvadas, 
reikia detaliai apskaičiuoti arkti
nių sričių šilumini balansų, iškai
tant ir vandenynų srovių bei 
šiaurės upių atnešamų šiluma, 
įskaitant šilumos apykaitų tarp 
paviršinių ir giluminių vandens 
sluoksnių ir t. t. Tokių apskaičia
vimų programa jau numatyta, o 
išankstiniai duomenys rodo, kad 
reikia atsargai žiūrėti j musų 
planetos klimato esminio keitimo 
projektus.

kad 
atšiltų, 
metinė 
atskirų 
Siaurės 
Dėl vi-

ERELIS — NAMINIS 
INDĖNŲ PAUKŠTIS

Išdidžius erelius indėnai laiky
davo savo stovyklose kaip nami
nius paukščius. Dar prieš 50 me 
tų indėnai šošonai Nevados kal
nuose turėdavo savo ..erelių fer
mas". Kiekvienas erelio lizdas 
kalnuose tapdavo jį suradusio in
dėno nuosavybe. Genties papro
čiai šventai saugodavo indėno 
teises j erelio lizdą. Prityrę lai
piotojai įkopdavo į aukščiausių 
uolų viršūnes, kur ereliai sukda
vo lizdus, ir išimdavo jauniklius.

Ereliukus augindavo narvuose 
arba pririšę prie uolų. Juos mai
tindavo mesa ir smulkiais grauži
kais. Kai ereliukai paaugdavo, 
indėnai išpešdavo jiems dalį plas- 
nojamųjų plunksnų ir paleisdavo 
laisvėn. Erelių plunksnas šošonai 
vartodavo strėlėms, pasižymėjimo 
ženklams gaminti ir papuošalams 
ritualinių šokių metu

” Mokslas ir Gyveni m as”

‘pasiimti aplankytos vietos 
prisiminimui.

Apskritai, po vasaros,įs
pūdis gaunasi lietuviškai 
jaukus,pasigėrėtinas, šven
tadieniškas.

N amų V-bos narys, Ipol i - 
tas Staniulis,pasveikina per 
garsiakalbį taip gaustai su
sirinkusius ir pristato iš to
lia i atvykusius. Pasirodo, 
kad šiuo metu, o gal dalinai 
ilgojo savaitgalio proga, mū
sų tautiečiai tolokai nukelia
vo. Anot pranešėjo,čia buvo 
svečių iš Australijos, Los 
Angeles, Montreal io, Miami, 
Thunderbay, Oshawa, Was- 
saga, Aylmer. Praneštų pa
vardžių tarpe girdisi: A.R. 
Buntlnal, Mrs. Desmond, E. 
D.Mozūralčiat, J.P.Usval- 
tat, V.M. Jonynai, H.G. A- 
lekslal, M. Gailiūnas, S. V. 
Kneital, K. Kunkle nė, J. Juo
zaitis.

Tuo tarpu prie vieno pie
tautojų stalo Glllaras Urbo
nas pasakoja apie jo leldžia- 
molalkraščio Speak Up nr. 2 
pasirodymą. Tuo pačiu jis 
išreiškia nepasitenkinimą 
dėl to numerio įvertinimo 
vietiniame savaitraštyje . 
Toliau leidėjas Urbonas sa
ko, kad jis ir redaktorių ko
legija rengiasi pareikšti 
griežtą protestą dėl Tėv. Ži
burių nr.35, VHI. 2^ įtaigoji- 
mo, kad:".. . apie laikraštį 
" Speak Up" spiečiasi buvu-

viestl mūsų organizacijų 
atstovai.

Ir ką jūs pasakysite. Ur
bonas labai nustebęs ir dar 
labiau nūs įvykęs pasakoja, 
kad po to Išspausdintame, 
gražiai įvertinto priėmimo 
aprašyme, tefigūravo tik 
vienas Bendruomenės Pir
mininkas. Tarsi jis vienas 
būtų ten atstovavęs mūsų 
lietuvišką visumą.

UBSM LIETUVIU NAMAI
Matyt dėl Toronto lietuvių 

išvykos į Midland, pereito 
sekmadienio popietėje LN 
dalyvavo kiek mažesnis lie
tuvių skaičius. Mažiau daly
vavo ir iš toliau atvykusių. 
Svečių knygoje pasirašė T. 
Radvilienė iš Chicago, Le-i 
on Kilius Iš Chicago, Re - 
gina Ir Waldemar Chm įe
it auskai iš Brazilijos, Ge
novaitė ir H. Bitėnai Iš New 
Jersey, B. ir B. Januškai iš , 
Windsor.

LNMoterų Būrelis gavo iš 
Agotos P ran ckūnlenės, Sud
bury, gražaus darbo dovaną- 
grybų kelmą. Už įdomią ir 
gražią dovaną Moterų Bū
relis Agotai Pranckūnienel 
yra labai dėkingas.

Praeitame valdybos po
sėdyje Moterų Būrelis pas
kyrė $ 30, -Tautos Fondui .

Viktoro Petravičiaus ir t- 
renos Šimkienės dailės dar
bų parodą organizuoja Mote
rų Būrelis spalio mėn. 25 ir 
2G d. Gedimino Pilies me - 
nėję. j

Atžalynas, kultūros meno 
ir tautinių šoklų vienetas po

dėjo: kas ketvirtadienį vyks 
Viarlų ir jų svečių suėjimai 
nuo l vai.p.p. iki 9 v.v., o 
sekmadieniais nuo Ival. p. p., 
iki 6 vai. v., su kavute, arba
ta Ir lengvais užkandžiais.

Narte ’našus įmokėjo: Ki
lius Len iš Collingwood ir 
Dagys George po $1OO, - . 
Gricius A. $25, -Ir Rozevi- 
člus F. B. $1O, -

Šiuo metu L N turi virš 
1300 narių. Pereitame vi
suotiname LN susirinkime 
buvo sutarti dar šiais me
tais pasiekti 2000 narių 
skaičių. Tai nėra neįmano
ma, jei vis nariai vykdysi - 
me sutarimą atvesti bent po 
vieną savo pažįstamą į LN 
narius.
Stanislavą B a s t i e n ę 

prisimenant___

Kai lapai pradėjo kristl.su 
jais, su žiedais iš mūsų tar
po Tu išėjai.

O kaip Tu buvai vertinga.. 
Ypatingai pasigenda Tavęs 
Lietuvių Namuose. Kodėl at
siskyrei, kuri buvai tokia 
maloni, tokia darbšti? Dau
gelį metų su didele meile , 
atsidavusi dirbai savo tautai 
Kada LN buvo tik statybos* 
stadijoje, atbėgdavai į pa
galbą prieš išeidama į tar - 
nybą ligoninėj ir Iš jos grį
žusi, be miego, ateidavai 
mums padėti Sekmadienio 
popietėse.

Rūpinaisi, kaip gražiausiai 
papuošti mūsų visų taip nu
mylėtą lietuvišką židinį. Be 
galo džiaugdavaisi, kad atsi
lankydavo daugelis mūsų 
tautiečių į popietes ar į pa-

atostogų jau susirinko pir
majai repeticijai. Jie ruo
šiasi Lietuvių Dienoms Ha-

rengimus. Pažadėjai, kad 
mes telksime narių, kviesi* 
mės visus į talką, kad tik šte^>

sios E. Burke draugijos ir miltone.
"Western Guard" veikėjai " Kelionių ir einamoms iš- 
Dėl tokio neteisingoTėv. Ži- laidoms padengti Atžalynas 
burių užmetimoleidėjas Ur- ruošia LOTERIJĄ. Bilietus 
bonas yra labai įsižeidęs .Jis platina šokėjai ir komitetas, 
aiškina,kad didelių pastangų Bilietų traukimas įvyks š. 
dėka, anglųkalboje pasirodęs m. lapkričio mėn. 30 d. LN- 
periodinis leidinys Speak Up se. Bilietų traukimo vakare 
yra visai nepriklausomas , Atžalynas išpildys meninę 
perduodąs tik politinę ir e- programą.
konomlnę realybę. Dėl mūsų LN bibliotekai po 12 knygų 
spaudos neobjektyvumo jis paaukojo Povilas Štuopls ir 
prisimena neseniai įvykusį Genė Bilkštlenė. Aukoju - 
vietinės administracijos prl- stems- padėka.
ėmimą, kuriame Toronto A- Lietuvių Pens įninku įdubas 
pyllnkės apimtyje buvo pak- poatostoglnį sezoną jau pra-

Narnai galėtų būti įruošti 
taip,kad visi mieli tautiečiai, 
ne vien iš Toronto, bet ir iš 
bet kur atvykę, džiaugtųsi ir 
pamiltų, kaip ir 'Pu,brangi 
Velione, ištikimai juos my
lėjai ir jiems dirbai.

Kiekviena diena be Tavęs 
mums yra sunkesnė. Tačiau 
ką pasižadėjome, sąžinin
gai tęsiame toliau. Tavo vy
ras Pranas Bastys labai liū
di Tavęs,kartu su juo liūdi
me ir mes, ir lietuvių vi
suomenė.

J. Skrebutėnlenė
NEPRIKLAuSumA LIETUVA

i
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MCSKCRIOJIMRS
B. Vaičaitis

(PradSia 21 numeryje)

Jaukas šaukšto formos 
naudojamas daugumoje tro
liu ant. Džlglnant naudojama 
oranžinis, geltonas ar bal
tas džigas. Gerai turėti dži
gų ir tų spalvų kombinacijų, 
pav. juoda - oranžinė Ir pa
našiai.

Daugumoje dienos metu 
naudojama geltonas arba 
mišinys geltonas ir juodas, 
naktį dažniau naudojamas

'"''altas džigas,

Šis meškeriojimas yra 
paprastas prie dugno džlgi- 
nlmas gilumoje 8-12 pėdų, 
bet jeigu meškeriojama 30 
pėdų ar giliau, tai statomi 
kiti reikalavimai ir reika
linga didesnio patyrimo.

Džigas rišamas tiesiog 
prie monofilament šniūro 
nuo 6 - q svarų stiprumo, 
nerveriant per džigo auselę 
šniūrą bent 3 kartus, nes 
toje vietoje daugiausia 
trūksta šniūras. Nepataria
ma džigą kabinti ant spl- 
ruoklėi.lo ar metalinio pava
dėlio, nes jie praras natūra
lų ir specialiai Išbalansuotą 
judesį. Džigas privalo vaiz
duoti neriančių per vandenį

žyvutę. Per lėtas ar per 
stalgus džlginlmas gali visą 
biznį sugadinti. Jeigu jau 
vieną kartą užkabinai žuvį, 
tai daryk tokius pat judesius 
Ir toliau, naudodamas tokį 
pat jauką. Tai yra tikras 
būdas pasisekimui.

Džtglnlmo technika gali 
būti keleriopa. Įmetus kiek 
galint tolyn jauką laukiama 
kol atsimuš į dugną. Paskui 
su kartelės viršūne patrau
kiama 2-3 pėdas aukštyn ir 
artyn į save ir leidžiama 
jam vėl skęsti ir nusėsti ant 
dugno. Palaukus momentą 
vėl patraukiama aukštyn nuo 
dugno ir taip kartojama kol 
jaukas pritraukiamas prie 
meškeriotojo.

Tuomet ištraukiama Į pa
viršių, patikrinus kad būtų 
švarus ir vėl metama kiek 
galima toliau nuo laivo ar 
kranto.

Jeigu dviems meškerlojant 
po pusės valandos nėra re
zultatų, reikia keisti taktiką. 
Ant džigo kabinama gyva, ar 
negyva žuvytė. Jeigu naudo
jam gyvos žuvytės, ir van - 
duo ramus, ne srovėje ge
riausia kabinti 6 ar S nume
rio mažą kabliuką, tik po 
oda, kad žuvytė išbūtų Ilgai

gyva. Metama atsargiai, ne
toli nuo meškeriotojo. Šniū
ras privalo būti visą laiką į- 
temptas Ir pajutus gnybtelė- 
jlmą, tuojaus staigiai timp
telėti Ir nė neatleidus šniū
ro, pradėti sukti špūlę.

Jeigu metama į stiprią 
vandens srovę, geriau at
sargiai kabliuką kabinti per 
žuvytės akį. JI kurį laiką 
bus gyva, bet stipriau laiky
sis ant kabliuko, negu užka
binta už odos. Kabinant ant 
džigo negyvą žuvytę, naudo
jama didesni kabliukai.Ge
ras yra no 4, nestoras,bet 
smailus, paprastas, auksi
nės spalvos kabliukas.Reikia 
kabliuko viršūnę per burną 
įkišti, Išverti per pilvą prie 
galvos, ir su kabliuko zir- 
šūne persmeigti per žuvytės 
šoną taip, kad kabliukas į ki
tą šoną perlįstų ir tvirtai 
laikytųsi. Taip padarius ir 
pradėjus dž [ginti, reikia 
vaizduoti sužeistą žuvytę, 
protarpiais pašokančią nuo 
dugno Ir bandančią plaukti.

Dž(ginant, nersikla daryti 
Išlaukinio, kol tikrai paims į 
burną kabliuką,kaip kad da-
romą rainiai meškerio 
jant /still flshingZ/}WJS r>.!lgiau_

montreal

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

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

(Lietuviams duodame spec i ai i Cį nuolaid a)

I APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: Y Su i in skas 389 - 057 1 Ir J. Zavys 365- 3252.

KLB MONTREALIO APYLINKES 
PRANEŠIMAS

Kaip žinome, ateinančiais 
metais Lietuvių Dienos vyks 
Montreal yje. Joms rengti 
yra sudarytas komitetas,k>>- 
r’s pareigomis pasiskirstė 
taip:

Vyt.Gruodis-plnnlnlnkas , 
J.Šlaučtulls-I vlcepirm-kas, 
R. Otto- n viceplrm-kas.A.

Ron — Arūnas Mockus

LUOODLAflD-AUTOmOBILELTD.
• 550 BOUl NEWMAN BLVD.. 
tASAllf

363-7424

PlijmiMitfi

j< IIHISIIK j

1
(dtmons ūodęe

(CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH -

Į DUSTER - FURY - GRON FURY

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

_ » — Kreiptis pas agentūros atstovo. (Ron)
Aruna Mockų.

(l)irbes 2 metus Trans Island Co.)

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

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

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrine ir korr e'C inė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainom, s. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366 6237 / 3896

U O Z A S G RA Ž Y S 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)1

6J96 Banncmtyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

1975.IX. 17

Norkeliūnas- III vtceplrm- 
kas, kun. J.Kubilius- religi
niams reikalams, V.Malclū- 
tė- sekretorė, P.Klezas-iž- 
dininkas, J. Narbutas-leidi- 
niui, informacijai ir skelbi
mams, L. Stankevičius-rek
lamų,radijo ir TV reikalams 
P. Vaupsha-baliaus parengi
mams, K. Bendžiūtė-Dallės 
parodos reikalams, R. Luko- 
ševičiūtė- jaunimo pobūvio 
reikalams. J.Adomonis ir J. 
Dalmotas-nakvynių parūpi - 
nlmu.

Juozas Plečaltis-koncerio 
ir meninės dalies reikalams.

Lietuvių Dienos numatomos 
1976 m.Spalio 11-12 dienomis.

PADĖKA
Ryšium su Simo KUDIR

KOS apsilankymu Montrealy- 
je š.m.birželio mėn.13-15 d. 
K. L. B. Montrealio A-kės 
Valdyba dėkoja visiems 
Montrealio lietuviams už y- 
patlngal nuoširdų,lietuvišką 
jo sutikimą.

Apylinkės Valdyba reiškia 
išskirtiną padėką spaudos 
konferencijos komis ijal:Ir. 
Lukoševičienei, M. Benlušle-
nei,Ir. Pavilanlenel,V. Gruo
džiui, P. Povilaičiui ir R. 
Ottui už spaudos konferenci
jos suorganizavimą "iglų ir 
prancūzų reporteriams.

Solistei Ginai Čapkauskle- 
nel, Aušros Vartų choro vy
rų oktetui ir Birutės Nagie- 
nės Išraiškos Šokio Grupei 
už meninės programos atli
kimą Simo Kudirkos pager
bimo metu. Latvių, estųku- 
nlgams ir jų bendruomenių 
pirmininkams už dalyvavi
mą ir sveikinimus. 'Aušros 
Vartų parapijos klebonui

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ Z PRISTATYMAS

£_ 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASAUE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

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

o Mano specialybe ir laiptu bei sienų isklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
o Pristatau i namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir

Įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 7 6 8 -6780 - 7962

LEFEBVRE & ROBERT
AMfU«UMW»r - fVBHITUBt į—į

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU V- —

BALDŲ 

PER 

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CiMTRAUE 4e AVENUE LASAU* 363-3887 
į 7643 CBNTRALE 3BO-42B2 (DECORATION) Į

kut. J. Kubiliui S. J. už leidi
mą naudotis patalpomis.

Ir. Ir P. Lukoševičiams už 
Simo Kudirkos kelių dienų 
globą. R.Ottui už jo globą ir 
Montrealio miesto aprody
mą. J. Dalmotul, P. Gabriui, 
ir L.Giriniu! už aukų rinki
mą. M. Kasperavičienei ir 
jos talkininkėms už vaišių 
paruošimą. J. Adamonlene1

palaikymą bei visur buvusiai 
reikalingą technišką talką.

Visiems K. L. B.Montrea- 
llo A-kės V-bos nariams , 
kurie su dideliu pasiaukoji
mu ir darnumu dirbo bend
ram reikalui. Nuoširdi pa
dėka priklauso E.Kardeile - 
nei,N. Bagdžiūnienet ir A. 
Ališauskui už neeilinio įvy
kio aprašymus Naujienose,

ir talkininkėms mergaitėms, 
už stalų aptarnavimą. R. Lu- 
koševičiūtei, V. Malciūtei ir 
P. Lukoševičiui už progra
mos pravedimą. Katalikių 
Moterų V-bos pirm. D.Staš- 
kevlčienei ir narėms už py
ragų suorganizavimą. Mont
realio Lietuvių 7 ve joto jų- 
Medžioiojų Klubui Nida už 
bufeto aptarnavimą, N.Pr 
Seselėms už leidimą pasi
naudoti patalpomis, Lietuvių 
Lituanistinės Mokyklos va
dovybei už gėles. Visoms 
organizacijoms sveikinu
sioms Simą Kudirką ir pa
aukojusioms fondui.

Skautams,ateitininkams ir 
ypatingai Mindaugo Šaulių 
Kuopos šauliams už organi
zuotą Simo Kudirkos sutiki - 
mą ir jo pagerbimą, tvarkos

Nepriklausomoje Lietuvoje 
ir Tėviškės Žiburiuose.

J. Šiaučiulis,
K. L. B. Montrealio A-kės
Valdybos Pirmininkas

J. Šiaudui  i s
Nuotrauka T. Laurinaičio

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533r3531
DIDELĖ NUOLAIDA KAINŲ (iki 60%) SI U N T IN I A M $ J.

LIETUVAI .
b Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams • šimtaprocentine rusi*

- pusė kaino*. , . j -l-
t Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester 10 - nuolaida iki 60 %.
t Skarelė* vilnone* arba *ilkinė»ir naujausiai, pietiniai,.
, Megztukai, golfui it pulovermroi - didž.ousia, pasirinkimo, specialiomis

> MomtTiki paltai-Borgona (art. fur) į.oirou* dydfio tik $49.00.
i Vyriiki megzti marškiniai (IronodiLki) - pu,e komo,. Taipgi, daug,be 

kitu daiktu, reikalingu. Lietuvoj*.
aufomobt h amt.

io/dytuvoms,
JP f* PARCEL SERVICE, 3891 St■ Low'ence Blvd., 

Montreal, P.O. H2W IX9. Tel. 844 ■ 9098.

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

TEL. 365
RES 366

61 1 1 
0066

ROBERT RICHER

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

[VERTINIMAI 
NEKILNOJAMO 
PASKOLOS

TURTO

Visokeriopi kiti p
Immeubles RICHER Realties Enrg. 

COURTIER BROKER

a t a r n a v i m o i 
7687 CENTRALE 

SUITE 301 
LASALLE. OUE 

H8P 1 L7
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PIRMOJI KANADOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ 

ŠVENTE VYKSTA!

HAMILTONE
[SPALIO men. 6 - 12d.d. SAVAITĖJE

FOTO MENININKO A. KEZIO, 
fotografiniu kūrinių paroda [vyks 
Aušros Vartų parapijos salėje - 
rugsėjo 27 - 28 dienomis. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Skautų Tėvų Komitetas

$775,000 paskolų Iš 8.5%, 
$489,000 Iš 9%, $ 136,000 
Iš 9.25%, $260,000 Iš 9.5% 
Ir $79,000 Iš 9.75% Iš 
bendros 4.8 m U. dot. paskolų 
susnos. Pr .R.
• Sol. Gina Čapkausklenė , 
kartu su keliais prancūzų 
dainininkais dainuoja šį rude
nį šeštadieniais Irsekmadlen 
nlals operų Ištraukas. Klek -
vieno mėnesio savaitgalių^
programa skiriama kitai o-

PROGRAMA: • spalio 6 d.

• spalio 7 d.
• spalio 8 d.

• spalio 9 d.
• spalio
• spalio

Hamiltono miesto Burmistro paskelbitmas Lietuvių 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 svečių sutikimas prie Jaunimo Centro. 
Jaunimo susipažinimo vakaras Jaunimo centre.10 d.

11d.. 10 vai. ryto KLB Krašto Tarybos suvažiavimas A.V. parapijos

Gerald Raymond, LaSalle miesto meras nuo 1971 m.y- 
ra pasiryžęs tas pareigas eiti Ir toliau Ir Išstatė savo 
kandidatūrą rinkimams,kurie įvyks lapkričio m. 2 d. Jis 
yra Ir lietuviams gerai žinomas ne tik dėl to,kad nema
žas mūsų skaičius gyvena LaSalle, bet kad G. Raymond , 
atsilankydamas pas mus, nepagaili mums gerų linkėjimų 
Šioje T. Laurinaičio nuotraukoje matome merą ,kalbantį 
šių metų Vasario 16 d.minėjime,Plateau Hall.

e spalio 
e spalio 
e spalio

11 d. 2 vai. p.p. Krepšinio rungtynės — Hamiltonas — Torontas.
11 d. 7 vai. vak. Susipažinimo Vakaras — Armouries salėje.
12 d. (sekmadieni) 1,30 vai.p.p. pamaldos Hamiltono Katedroje —

katalikams ir evangelikams - latvių šventovėje.
12 d. 4 vai. p. p. Tautinių Dainų ir Šokių koncertas — Forum arenoje.• spalio

'Pdvardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

LEONAS GURECXAS 
Sola* Manager 

(Lietuvi* atstovas)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
l 

su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

-

Litas
PADIDINA PALŪKANAS
Litas pakėlė palūkanas už 

santaupas. Už terminuotus

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick ★ Astro
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAU 
IR SU IŠIMTIMI JOMS, 
PASITARNAUS I

Indėlius dabar mokama Iki 
9.75%, už taupomąsias sąs
kaitas 8% Ir už čekių sąskai
tas 6%. Taip pat apie O. 5% 
padidintos palūkanos už pas
kolas, tačiau jos dar vis yra 
nuo 1 Iki 4% žemesnės,kaip 
kitur.

Kadangi Litas seniau duo
davo paskolas penkiems me
tams, tai Ir dabar dar yra

perai. Iki šio mėnesio pa
baigos- operų įvairenybės , 
spalio mėn. - Traviata.

Koncertai vyksta gražioje, 
vietoje, Auberge Bertrand. ,a“ 
ple 50 m. į rytus nuo Mont
real lo Sorel kryptimi.

Užsakyti stalus vakarienei 
reikia iš an.<sto:514-743-7951 
DĖMESIO TĖVAI ’

Registruokite savo valkus 
į Šeštadieninę Mokyklą ’^At
veskite į ją mokinius 20 
rugsėjo arba skambinkite 
Monikai Jonynlenel 489-9094.

Dėmesio vyrams I
Lietuve moteris nori susipažinti 
su vyriškiu 50 m. amžiaus ardau- 
K‘au. Dėl draugystės, bet gali bū
ti ir vedybos. Kasykite N L adresu 
— Dėžutės Nr. 566.

Conseiilers jundiquas - Title Attorneys

^>£.ailLt£.U

NOTAIRE - NOTARY

Nuolatinio! patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, La Sali 

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

kreipiasi, jtį tarpe Ir lietuviams.

BS67 VKRDUN, VIRDUN 0702 C1NTRALE. LaSALLE

GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU į
Managsnu

IEO GUREKĄS________ *

GM

CENTRE AUTO CLINIC
261 Št. John's Road

697-3333 
icsrm • TRIUMPH

~l

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
____________________ (At the end of Sbert>rook» Street West) ______

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU !

RENDELL'S AUTO REPAIRS

MOTOR

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

— • —

1440 rue Ste-Catheriue Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

GERA PROGA
Puikiai irengta ir net kilimu iiklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. Ii- 
nuomuojama su sirink imam s bei kito
kiems reikalams.

Liūdna man, kai skaito mano 
neapmokyta - loikraitis

© Royal Trust g
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme )

DR. V. GIR1ŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— e —

5330 L AiiOMMTiow Blvd. 
Montreal.

Tsl. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIF.Nf 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662, nomM 73?- 968 1.

TRUST GENERAL DU CANADA

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.fc'

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

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.O. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ, TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254 - 4566 / Namu - 7 2 1 - 0 6 14*

Gpharmacie

cig non
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742

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

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273~9 18 1, 737-0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

7626 CENTRALE LASALLE

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

73B LAKK.HORK DRIVK 
DORVAL

PASIKALBĖKITE

musų firma
NUOŠIRDŽIAI

JUMS
PASITARNAUS

SU MANAGER - ABE BASERMAN

HORNET 1975 
2 durų tedon 6 cilindariy 
reguliariu (rengimu 
pogrindine kaina

gar anti j o

100% 12men. arba 12,000 
myllyf fabrikinė ftarcntija)

inspekciniai 37 patikrinimai 
pogrindinių doli^
speciali apsaugo valiavime

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 cilinai 
reguliariu Įrengimu 
pogrindine koino

GREMLIN 1975 
6 cilinderių 232p.c. 
reguliariu {rengimu 
pogrlndinb kaina

AMO

AUTOMOBILE LIMITED

676-7901

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

Res.: 256-5355

860 Taschereau, Greenfield Park

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, b*, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405.
Montreal, P.Q. — Tel: 871 - 9644,'namų 678 - 3660.

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt

Moutrealio Lietuvių Kredito Uniju

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

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

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

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

Tel: 86 6-2063; 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A g e ntūra veikia nuo 1945 m.

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

MOKA Už: )
Einamąsias s-tas.... ....... 8,5%
Taupomąsias s-tas_______ 9,25%
Term. ind. 1 m._________ 9,75%

Term. ind. — 2 m. 8,5%
Tenn. ind. — 3 m. 9»0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __ ______ ___ __ .11 %
Nekiln. turto 10,75 
Čekių kredito ______ __ _ 12.0%
Investacines nuo .........  11%

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

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

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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