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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

8 0 METU AMŽIAUS 
SUKAKTIS

John Diefenbaker’ is at
šventė 80 m. amžalus su
kaktį. Žurnalistų paklaustas , 
kaip Jis jaučiasi, greitai at
sakė, kad chronologiško am
žiaus jis nepripažįsta. Kas 
rytą 6 vai. jis vaikšto virš 
mylios. Jo aštrus protas , 
'tiesioginiai atsakymai į 
klausimus ir akylus žvilgsnis 
į einamuosius Kanados re i - 
kalus dėl jo amžiaus nedaug 
pasikeitę. Jo mėgiamas po
sakis:''Aš niekad nekūriau 
ąntagonizmo, bet netikiu ir į 
plunksninį dulkintuvą‘.' Už
klaustas, ką jis galvoja apie 
Trudeau, atsakė,kad premje
ras būtų bėdoje, jeigu turėtų 
gerą opoziciją.

Diefenbaker’is įsitikinęs , 
kadKanados šviesi ateitis į- 
manoma tik vienybėje su 
Quebec’u. Jis taip pat pa
rodė gilų pavergtųjų tautų 
reikalų supratimą ir nedvi
prasmiškai apie juos yra iš
reiškęs.’

Dėl savo vis dar vaizdin
gos išvaizdos jis labai mė
giamas karikatūristų ir^tur
būt, yra labiausiai piešiama 
Kanados politinė asmenybė.

ANTRAS
PASIKĖSINIMAS

JAV prezidentas Ford*as 
17 dlenųlatkotarpyje išvengė 
paslkėslntojų kulkos. Dėka 
greitos reakcijos Oliver 
Sipple, kur is, pamatęs ginklą, 
tvojo per ranką ir šūvis ne
pataikė į prezidentą.

Moterų metais-tai antroji 
isterikė Sara Jane Moore, 
kuri nutarė Amerikos reika
lus tvarkyti nušaudama pre
zidentą.

Kyla vis didesnis spaudi - 
mąsprezidentui ' apsaugoti: 
Ford* as tą patį vakarą kai - 
bėdamas per televiziją, vėl 

|palęartojo savo nusistatymą 
nesislėpti izoliacijoje.. VA - 
mertkos žmonės yra geri ir 
jokiu būdu aš- ir tikiu, kiti - 

nesutiksiu kapituliuoti prieš 
tuos, kurie nori numenkinti. 
kas yra gero Amerikoje".

KOMPROMISO
ŽYMĖS

St. Leonard italų kilmės 
tėvai atmetė Švietimo minis- 
terlo pasiūlymą dadėti jų 
vaikams 45 mln. kasdien 
anglų kalbos pamokų, nore - 
darni tikro sprendimo Bill 22 
kontroversijai, o ne laikino.

Jerome Choųuette sutiko , 
ir įdėmiai išklausė tėvų 
skundus ir dalyvavo mokyklų 
vadovų, mokytojų ir tėvų pa- 
s įtarimuose.

APIE SENATORIŲ.
YUZYK

-••Šiais metais Danijoje , 
rugsėjo 22-26 dienomis į- 
vyks NATO North Atlantic 
21 suvažiavimas. Kanada į 
jį siunčia 21 delegatą.

Vienas iš trijų siunčiamų 
senatorių yra Paul Yuzyk, 
gerai lietuviams pažįstamas 
iš savo dažnų atsilankymų 
mūsų kultūriniuose įvykiuo
se. Profesoriauja Ottawos 
universitete, dėstydamas 
Rusų ir Sovietų Istoriją, So
vietų užsienio politiką ir 
Kanados-Sovietų santykius .

Dalyvaudamas ir kituose , 
tarptautiniuose suvažiavi
muose 1972 ir 1974 m.ypač 
iškėlė sovietų kalinamo ir 
persekiojamo ukrainiečio is
toriko Valentyn Moroz bylą.

Senatorius Yuzyk buvo 
vienas pagrindinių veikėjų 
išgauti iš Trudeau valdžios 
aparatp pritarimą ir paramą 
dauglakultūrinei Kanados po
litikai 1971 m.

Savo pagrindines mintis , 
artėjant ukrainiečių tauti
niam festivaliui,vykstančiam 
kasmet Dauphin vietovėje,se
natorius išreiškė Dophln He
rald, rugpj. 8 d. ,1975 m.

Jis pastebėjo, kad žodis 
"kultūra" nėra perdaug po- 
"kultūra" nebuvo perdaug 
populiarus savo laiku.Jis 
daugiau nusakė gyvenimo 
pagražinimą, negu gyveni
mo būdą, mentalitetą ir pa
žiūras į gyvenimą.

Kanada niekad nebuvo 
tirpdymo puodas, kaip kad 
pasidarė Jungtinės Valsty
bės. Svarbiausia dėl to,kad 
mes visuomet turėjome 
prancūziškąjį faktorių. Ir 
pati Kanada išsivystė.ypač 
Str Wilfried Laurier ragi
nusiam atvykti į šį kraštą ir 
jį ugdyti. Atvykstančiuosius 
jis ragino išlalkytlsavo in
dividualumą.

BENDRUOMENYBĖS—
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES PRANEŠIMAS 

PLB Valdyba praneša, kad išvykoje i Pietų Amerika lėktuve 
vietų dar yra. Prašom skubiai registruotis jaunimui ir vyresnie
siems. Pakutinė registracijos data yra š.m. spalio mėn. 6 d. Po 
šios datos užsiregistruoti nebebus galima. Dėl registracijos 
blankų skambinti (312) 476 - 0601._______________________

LKRS RĖMĖJU SUVAŽIAVIMO BELAUKIANT

1972m. balandžio 8 d. Chi- 
cagoje įsisteigė Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos 
rėmėjų organizacija, kurios 
pagrindinis tikslas remti ir 
šelpti persekiojamą Bažny
čią okupuotoje Lietuvoje , 
rinkti ir leisti dokumentinę 
medžiagą apielietuvlų kovas 
dėl tikėjimo, dėl tautos 
laisvės ir informuoti visuo
menę apie okupanto daromus 
žiaurumus.

Per trumpą laiką LKRŠ 
rėmėjai susiorganizavo į 
gražų vienetą, sudarydami 
Chicago’je Vyriausią V-bą ir 
įkurdami JAV ir Kanadoje 
arti keliasdešimt skyrių, per 
kuriuos kaupia lėšas. Taip 
remia tuos, kurie nebijo efti 
į kalėjimus už tai, kad sten
giasi išlaikyti tautoje rezis
tencinę dvasią, palaiko tau
tos moralę Ir jaunimui rodo 
tiesos kelią.

Visai šiai šalpos akcijai 
vadovauja kun. K.Kuzmins
kas, kuris savo jėgas ir su
gebėjimus tam yra pašven
tęs.

Paul Yuzyk

Senatorius Yuzyk ypač pa
brėžta mintį,kad daugiakul - 
turizmas priimtas visų ka - 
nadiečių Išugdys tikrą vie
nybę.-

Jo parašyta knyga For a 
Better Canada nagrinėja to
kio idealo tinkamumą ir pra
našumą Kanadai. Šalia anglų 
ir prancūzų iškyla.Trečiasis 
elementas, sudarąs jau ir 
trečdalį Kanados gyventojų.

Senatorius ruošta ir dide
lę statistinę studiją apie uk
rainiečius Kanadoje. Netoli
moje ateityje numato iš
leisti didelės apimties ži
nomo istoriko veikalą apie 
Ukrainą.

Laisvoje Lietuvoje buvo 
1450 kunigų, o dabar jų ne
liko nė pusės. Juos naiklnte 
naikina gyvenimo sunkumai 
ir bėgąs laikas. Daugelis 
bažnyčių uždaryta, arba nau
dojama kitiems tikslams : 
Vilniaus bazilika paversta 
meno galerija, o šv.Kazi
miero- įrengtas ateizmo 
muziejus. Vilniuje iš 37 
bažnyčių paliktos tik 5, o ir 
už paliktas tikintieji privalo 
mokėti didžiausius mokes
čius. Kauno katedrai tenka 
mokėti 6000 rublių, gi Plun
gės net daugiau- 7000 rb. 
metams. Kunglai taip pat 
apkrauti didžiausiais mo
kesčiais. Iš tikinčiųjų gau
namų aukų tuojau privalo a- 
tiduotl du trečdaliu, o metų 
gale dar 60%. Be laisvo
jo pasaulio lietuvių paramos 
gal seniai visos bažnyčios 
jau būtų buvę uždarytos vien 
tikuž nepajėgumą susimokė
ti mokesčius.

Kiekvienos šalpos organi
zacijos darbo pagrindinė 
priemonė yra lėšos. Todėl 
nariams, rėmėjams ar me
cenatams statomi tam tikri 
piniginiai įsipareigojimai . 
Nariais gali būti kiekvienas , 
kuris pritaria LKRŠ rėmėjų 
tikslams ir aukoja metams 
nemažiau $5, amžinieji na
riai - $ 1OO., o mecenatai 
1OOO dol. Visos aukos at
leidžiamos nuo federal inlų 
mokesčių ir aukotojai, kaip 
geradariai prisimenami 
maldose pavergtoje Lietuvo
je.

Visi suprantame, kad oku
puotoje Lietuvoje nėra po
litinių vadovų, kurie galėtų 
tikrai atstovauti tautinius in
teresus. Tačiau, ten randasi 
patriotų lietuvių ir kunigų , 
kurie per likusias bažnyčias 
palaiko tautos moralę. Kiti, 
prlešingal-sako.kad tėvynės 
meilė yra atgyvenusi savo 
amžių, nebereikia jokių or
ganizacijų ar tikybinių bend
ruomenių: jas reikia griauti 
ir ardyti, o jų vietoje kurti 
internacionalą. Tai M. Baku- 
nln/1814-1876/pasekėjal. Jų 
šešėlis šiandien slankioja 
okupuotoje Lietuvoje, kurių 
genocidinio darbo pasekmės 
tebėra gyvos ir mūsų sąmo
nėje. Bet tauta liko prie gin
tarinio Baltijos jūros kranto, 
karo audrų nuniokota, glaus
dama likusius vaikus prie 
gęstančio laisvės žiburio, o 
tierhs, kurie dar buvo pajė
gūs, įsakė budėti prie aukų 
aukuro ir skelbti pasauliui 
apie dldžąją neteisybę.

Sustojus partlzanlnlems 
veiksmams, po kurio laiko 
pasirodo LKB kronikos,ku
riose rašoma:Po eilinio nu

siaubimo, Kryžių kalne vėl 
statomi dideli Ir maži Kry
žiai. Lietuvio tikėjimas yra 
stipresnis už piktadarių ran
ką / nr.l6,psl.l2/.

Gyvendami pragmatizmo 
ir atlydžio nuolaidų dienas , 
mes tapome nebejautrūs, kas 
darosi kitoje pusėje geleži
nės užuolaidos. Gavę LKB 
kronikas, kai kurie, jas pa
vartę) lengva širdimi vėl pa
dedame į lentynas, dažnai 
net nesusipažinę su šiurpu
liais nukrečiančiu jų turiniu . 
Bet daugumaperskaltę LKB 
kronikas, nors su širdgėla 
didžiuojasi, kad nė viena 
Sovietų Rusijos pavergta 
tauta neparuošė panašaus 
dokumento'. Nežinomais ke
liais jos atklysta pas mus 
labai kuklios, 30-40 maši
nėle rašytų puslapių,bet į- 
sakmial skelbiančių, kad o- 
kupuotoje Lietuvoje nėra 
laisvės. Ir kaipgi galėtų būti 
laisvė, jeigu kraštas okupuo
tas, Helsinkio konferencijoje 
dar kartą parduotas. Tai ne
be pirmas istorinis įvykis: 
1795 m. Lietuva buvo pada
linta tarp didžiųjų kaimynų, 
1939 m. Ribentropo Ir Molo
tovo susitarimu, net mums 
nežinant, ji vėl buvo pasida
linta įtakų sferoms, 1945 m . 
Yaltos konferencijoje par
duota Sovietų Sąjungai, o 
dabar Helsinkio konferenci
joje pardavimas užantspau
duotas. Juk už nukankintus 
Sibire ar kur kitur, niekas 
nesiūlo bilijoninių atlygini
mų, kaip daro talkos pirkliai 
net nesitikėdami, kad Sovie
tų Sąjunga vykdys susitari
mus.

Nežiūrint tariamo atlydžių 
organizuojame materialinę 
pagalbą tikintiesiems irper- 
sekiojamles lems, laikydami 
Helsinkio susitarimus tikru 
apgaulės aktu. Kompartijos 
"Tiesoje" rašoma,kad su ti
kinčiais reikia pradėti elgtis 
"jautriai", nesilpninant kovos 
nes užsienyje gyvenantieji 
tautos "atplaišos", jau mėgi
na sąžinės laisvę pateisinti 
Helsinkio susitarimų doku
mentu.

Komunistinė Rusija, lai
mėjus i moralinę persvarą, 
kurią savo parašais patvir
tino aukščiausi laisvojo 
pasaulio pareigūnai, dar la
biau paspaus "neklaužadas" 
ir dokumentinio leidinio LKB 
kronikų padėtis gali pa
sunkėti.

Pirmieji 7 numeriai 1974 
m. buvo išleisti atskiru lei
diniu, 5000 egzempliorių . 
Mūsų spauda nurodė,kad Is
torikui bus parankiausia 
medžiaga, sukaupta viename 
rinkinyje. Knygą tuojau už
sisakė įvairių universitetų 
ir viešosios bibliotekos. Tai 
buvo pats didžiausias LKRŠ 
rėmėjų atliktas darbas,kuris 
savo svoriu vos nesugniuž
dė Ir pačią organizaciją. Tik 
atskubėjus į talką prel. Juo
zui A.Karaliul su5.OCX) dol. 
auka, LKB kronikų knyga iš
vydo dienos šviesą.

Sukauptos lėšos už knygą

yra naudojamos tik toli
mesniam kronikų leidimui . 
Dabar į spaudą yra atiduota 
antroji dalis, į kurią tUps 
paskutinieji numeriai. Ypa
tingai pabrangus spaudos 
darbams, vėl susiduriama su 
lėšų klausimu, nes išleidi
mas atsieis arti 7000 dol . 
Mecenatai, padėję išleisti 
mūsų tautos martyrologljos 
rinkinį bus įrašyti į LKB 
kroniką kaip leidėjai. Neuž
mirškime savo pareigos tė
vynei ir įamžinkime tuos., 
kurie nesiduoda sugundomi 
bet kovoja už žmogiškas tei
ses ’.

LKB kronika numatoma 
išversti į svetimas kalbas . 
Portugalųkalboje jau išleis
ta, paruošė kun.Pr.Gavėnas 
su kun. A.Saulaičių.Į vokle- 
čiųkalbą verčlaprof. A. Bol
ter, radijo Free Europe doku
mentacijos direktorius,pade
dant rašytojui A. Landsber
giui ir talkininkaujant LKRŠ 
rėmėjams.

Italų kalbon 1O pirmųjų 
kronikų yra išvertęs prel. V. 
Mincevičius. Jų T išleidimui 
vienas geraširdlš italas pa-’ 
aukojo vieną milijoną lirų 
/l, 600 dol/. Prie šios su - 
mos dar teko pridėti LKRŠ 
rėmėjams keletą tūkstančių. 
Į anglų kalbą 9 kronikas iš
vertė kun.Pugevičlus, kurias 
atskirais sąsiuviniais išlei
do Kunigų Vienybė. Ispanų 
kalbon vertimas įpusėtas.

Tokiu būdu atveriamas 
naujas istorinis kronikos la
pas, iš kurio svetimtaučiai 
supras pavergto žmogaus 
gyvenimą, jo vargus dėl sa'- 
vo tautos laisvės ir savo į - 
sitiklnlmų.

Šaukiamas visuotinas su>- 
važiavtmas LKRŠ rėmėjų, 
Chicago’je,lapkričio 29-30 d. 
Jame paaiškės, ar mes pa
jėgsime tokią didelę naštą 
pakelti, paskendę rietenų 
klane...

Pasigirsta balsų,kad turi
me šalpos organizaciją Ir 
naujos nereikia.Teisybė,tu
rime BALF’ą, bet jis visko 
aprėpti negali. LKRŠ rė
mėjai kaip tik palengvina 
jo darbą ištiesdami pagalbos 
ranką ten, kur BALFul sun
kiau prieiti.

Aplinkybėms susidėjus , 
LKRŠ rėmėjų suvažiavimas 
išpuola derliaus padėkos 
dieną. Atsiminkim, kad o- 
kupuotoj Lietuvoj šįpietlnls 
politinis derlius yra labai 
prastas ir jokios padėkos 
nevertas, turint galvoje Hel
sinkio susitarimus.

P.Indrelka
• Kun.Leonardas Andrtekūs 
nuo lapkričio mėnesio bus 
kultūros žurnalo "Aldų’’llL 
teyatūros Ir apžvalginės da^ 
lies redaktorius.

Vyriausiuoju redaktorit&S1 
lieka dr. Juozas Girnius. •

REMKIME LIETUVIŠKĄ
SPAUDA !4

NL Bendroves Valdyba yra nutarusi 
lailcra&tj, siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 

naujiems skaitytojams.
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TAUTOS GYVASTINGUMAS KAS YRA TA PIRMOJI JAV ŠVENTOJI ELZBIETA SETON ?

f Supažindinimui skaitytojus su ] AV-biu pirmosios Šventosios biogra
fija.pateikiame T. Barnabo straipsni iŠ ‘‘Darbininko” 38 numerio ).

PANORAMA Sol. V. Verikaitis dainuoja su 
Sao Paulo Liet. K. (i-nės choru. 
Diriguoja V. Tatarūnas.

Nuotrauka A. Saul ai tio

pašal Init 
neįmano-

išblašky-

IŠEIVIJOJE
Bepigu tautai Išsilaikyti, 

gyvenant kompaktinėje ma
sėje, kur tautiečių yra 60- 
80 %. Daug sunkiau išlaiky
ti savo tautai Ištikimybę Iš
eivijoje, kur savo tautos 
viengenčių tėra 1 % ar net 
mažiau, ypač jei kalbame 
apie svetur gimusius. Taigi, 
išlaikyti jaunimą lietuvišku 
trikdo įvairios sunki lančlos 
apl i nkybė s, k i c lis 
sunku arba bevelk 
ma.

Sakysite, žydai,
tl po visą pasaulį, per beveik 
2.000 metų išlaikė tautinę 
tapatybę, daugeliu atvejų net 
užmiršę savo seną hebrajų 
arba įsisavintą " idiše " 
kalbą. Tai išimtinai gabi tau
ta, kuriai, deja, negali pri
lygti jokia kita tauta: jie tu
ri savo nuo praamžių tautinę 
tikybą, tautinę rašliavą ir 
tautinius įstatymus / talmu- 
dą /, kuriuos jų dvasininkai, 
rabinai/dažnu atveju einan
tieji ir teisėjų .bei kitokias 
netlkybines pareigas / per 
jų uždaras bendruomenes 
vykdo. Tiesa, Azijoje ir. da
linai, Afrikoje yra tautų su 
savomis senoviškomis tra
dicijomis, savo rašliavomis, 
savo tikybomis / machome- 
tonal, budistai, šintolstal ir 
kt. /, bet jos gyvena dau
giausiai kompaktinėje ma
sėje, ne kaip žydai, kurie 
yra Išsisklaidę po visą pa
saulį.

Jei dalis mums giminingų 
tautų / prūsai, jotvlngiai/net 
žuvo, bekovodami už savo 
tūkstantmetinį gamtos gar
binimo kultą, tai ir lietuvių 
tauta nebūtų atsilaikiusi, jei 
nebūtų pakeitusi savo tauti
nę tikybą į tarptautinę. Iš 
čia ir kilo realus pavojus : 
lenkinimo bei vokietinimo 
per šventyklas. Bet kuomet 
tauta perslauklėjo nepri
klausomos valstybės prie
globstyje, ištautlnimo pavo
jus per šventyklas sumažė
jo; nors po antro pasaulinio 
karo rytprūsių lietuvninkai, 
perkelti gyventi Vakarų Vo
kietijon ir neatsiradus ga
limybių juos organizuoti ar 
kaip kitaip palaikyti jų lie
tuvybę, Išsklaidyti vokiečių 
masėje, yra kaip Ir žuvę 
mūsų tautai.

Mūsų Išeivijai tautiniai 
išlikti irgi nekokios per
spektyvos. Gerbūvis, taigi 
aukštas gyvenimo lygis, dau
gelį iš mūsų padarė sava
naudžiais ; išstleplndamt 
viskuo perpllnu gyvenimu, 
spėjome pamiršti pareigin
gumą savo atžalynui Ir savo 
tautai.

Tik pažvelkime į prasigy
venančius po antro pasauli
nio karo mūsų ateivius. Ma
žai testrlnkdaml darbo, šie 
ateiviai skubėjo kalti dole
rius, todėl dažnai ne tik vy
ras, bet ir žmona dirbo. Dar- 
2 psl. 

bas atėmė daug energijos Ir 
valkų auklėjimui mažai beli
ko laiko. Vaikai, lankydami 
naujos šalies mokyklas ir 
parėję namo, dalį laiko pra
leidžia draugaudami su gat
vės vaikais ir tuo būdu įsi
savina vietinę kalbą daug 
geriau, negu savo tėvų kal
bą. Vakarais ne vien ruo
šiamos pamokos, bet skaito
mos labai patrauklios vai
kams paveiksluotos " funny 
books " knygpalaikės, o vė
liau net " science fiction " 
knygos. Kad ir lanko kurie 
skautų sueigas, ar lituanis
tinę mokyklą, bet ne visi, 
valkai yra ganėtinai įsisavi
nę net paprastą " virtuvinę " 
lietuvių kalbą. Dar vėl čia 
prisideda televizija su įvai
riais " komikais " ir " kar
tūnais ’ 
slopina 
" Kam 
galvoja 
nuolis,
lietuvių laikraščio puslapį 
užimtų geriausiu atveju pus
valandį, o daugumai daug il
giau. O anglišką jis bežiūrint 
perskaito.

Dabar pažvelkime į kitas 
tų naujų emigrantų gyvenime 
aplinkybes. Senesnieji, 55 
m. ir vyresni prisimena ne
priklausomos Lietuvos gy
venimą ir Lietuvos kaimą, 
kuriame jie gal gimę ir au
gę. Jaunesnė karta, 35-55 
m., dar prisimena Lietuvą, 
gal ’ jau nebevisal ryškiai, 
nors jie ten ir gimę. Gi 20- 
30 m. ir dar jaunesni, jų 
daugumas jau čia, 
koje gimę, ir jie 
daugumoje mokyklų 
vės įtakoje augę, 
tiesioginių ryšių su tėvų ša
limi. Jie žino apie Lietuvą 
iš tėvų ar senelių pasakoji
mų bei sentimentalinių pri
siminimų apie tą gražią, tė
vų mylimą,bet tolimą kraš
tą.

Mūsų jaunieji neturi tė
viškės, nes tėvai neturi pa
stovios gyvenamos vietos 
Tik retas Išeivių, atvykęs po 
antro pasaulinio karo, tebe
gyvena toje pačioje vietoje. 
O jei keičiamas butas ar na
mas dėl įvairių darbo aplin
kybių, tai valkai neprislri- 
ša prie vienos vietos, tad jie 
neturi mylimos tėviškėlės- 
glmtlnės, bei kaimo rami
nančios gamtos aplinkybės.

', kurie galutinai už- 
lietuvišką kalbą.

man jos reikia ", - 
toks čia gimęs jau- 

kuriam perskaityti

Amerl- 
didelėje 
ir gat- 

nebeturi

SUKILIMAS
( Atskiros mintys)

Šioje knygoje aptartas su
kilimas tikrai yra pirmas 
toks lietuvių tautos istorijo
je: grynai už mūsų tautos l- 
dealus, laisvės atatatymą , 
suverenumo perėmimą į są

Taigi, tas mūsų čia jauni
mas, gatvės ir amerikoniš
kų draugų , o taipgi abejoti
nos vertės knygpalaikių bei 
televizijos vaizdų pavelktas- 
tai dar gerai, kad nepatenka 
alkoholio ar įvairių " dopų" 
įtakon. Ogi jaunimas trokš
ta veikti, entuziastingai ste
bi įvairias sporto žaidynes 
ir vis tėvų ko nors prašo. 
Taip jau iš mažens įpratęs 
ko nors norėti ir niekuo ne
įsipareigoti. Pagaliau pri
einama prie to,kad tėvai net 
automobilį vaikui nuperka ir 
jau tuomet vaiko nebesulal- 
kysi: jis nori vis naujų įs
pūdžių, nori keliauti Ir pan. 
Ak , juk gi žinomas faktas, 
kad JAV kasmet daugelis 
tūkstančių nesubrendusių 
jaunuolių pabėga nuo tėvų, 
ieškodami vis tos neribotos 
/ be įsipareigojimų ir be 
tėvų įkyrių pastabų/laisvės. 
Ir tas pabėgimas neretai 
pasibaigia net tragiškai. Lygį 
sakytum,koks drugelis, nak
tį skrendantis į šviečiantį 
žiburėlį, kur jis nudega sa
vo gležnus sparnelius.

Ar buvo laiomet pastudi
juota ši jaunuolių " bėgimo" 
nuo tėvų problema ir ar žino 
mūsų tėveliai, kad pagrindi
nė vaikų ir ypač paauglių 
auklėjimo sąlyga - užimti 
valkų laiką, reiškia juos ku
riuo nors įmanomu būdu įpa
reigoti veikti. Ypatingai tai 
svarbu 14-15 metų jaunimui, 
kad jis nenuobodžiautų, o 
priprastų ką nors dirbti, įsi
pareigoti. Tas pastebima 
šiandieninėje Lietuvoje.Kai
me Lietuvos jaunimas do
resnis, nes ten paaugantieji 
vaikai padeda tėvams pri
žiūrėti 60 arų daržą ir dar - 
gi padeda / net 6-8 m. vai
kai / ravėti cukrinius run
kelius ir pan. O miesto vai
kai, neturintieji tokio darbo, 
sunkiau yra tvarkomi ir mo
kinami mokyklose. Todėl ten religingoj šeimoj buvo supa- 
mokyklose yra steigiami * *. a

įvairūs rateliai: dainavimo, 
teatriniai / dramos /, mu
zikos, liaudies ir klasikinių 
šokių ir įvairūs sportiniai.
Tas 14 - 15 m. amžius tai 
vaikų būdo formavimo am
žius Ir jei tėvai nepaslrūpi- 

i na užimti tokių vaikų laisva
laikio, tai iš jų vėliau iš
sivysto visokiausios rūšies 
neklaužados ar net krimina
liniai nusikaltėliai.

Na ir paskutihiu atveju, ar 
mūsų atžalynas gali supras
ti partinį pasiskirstymą iš
eivijoje ? Kuriuo keliu ga
lima jiems išaiškinti esamų 
organizacijų nesutarimus, 
jei tos partijos su nedidelėm 
išimtim tėra " šiaudinės ", 
taigi be realaus masinio 
tautiečių užnugario. Taipgi 
jie nesupras tų mūsų viena
šališkų politikų, kurie visą 
savo veiklą koncentruoja į 
nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą,kai šiuo laiku jo
kių realių sąlygų nėra. Gi į 
užmezgimą kultūrinių ryšių 
su tautos kamienu žiūrima 
neigiamai, neva tuomi bai- 
minamąsi pakenkti politi
niam išlaisvinimo aspektui. 
Ypač kai nepritariama už- 
megstl ryšio čia augusio 
jaunimo su Lietuvos jauni
mu, tuomi palengvinama 
mūsų atžalynui galutinai su- 
amerlkonėti ar sukanadėtl.

J. Valiūnas

vo rankas nepaprastai palan
kiu momentu.

Kol knyga Sukilimas nepa
sirodė, daug kas nesuprato, 
neįsivaizdavo, kaip galėjo 
būti Išplėsta kova visoje te
ritorijoje jos neturint, suku
riant visus tris valstybės e-

Romos Katalikų Bažnyčios po
piežius Paulius VI rugsėjo 14, 
sekmadienį, Romoj paskelbė 
nauja šventąja Elzbietą Bayley- 
Seton. Ji buvo gimusi New Yor
ke ir yra pirmoji amerikietė, 
pakelta į altorių garbę.

Iškilmės vyko Šv. Petro bazili
kos aikštėj. Dalyvavo 120,000 
maldininkų su viršum. Tarp jų 
buvo apie 16,000 amerikiečių.

-o-
Elzbieta Seton gimė 1774 rug- 
piūčio 28 New Yorke. Jos tėvai 
—dr. R. Bayley ir K. Charlton. 
Buvo pakrikštyta protestantų 
Trejybės bažnyčioj Elzbietos 
Onos vardu.

Būdama trejų metų amžiaus, 
neteko motinos, augo pamo
tės globoj.

Užaugusi ištekėjo už W. Seton 
ir užaugino penkis vaikus. Vy
rui susirgus džiova, 1803 su juo 
išvyko į Italiją. Čia mirė jos vy
ras. Liko našlė.

Livorno mieste susipažino su 
labai turtinga Filicchi šeima, ku
ri ją priglaudė ir globojo. Šioj 

žinei! nta su katalikų tikėjimu. 
Filicchi šeima ją vedė prie atsi
vertimo.

1804 milijonieriaus Filicchi 
lydima, grįžo j Ameriką ir apsi
gyveno New Yorke. Giminės ir 
draugai , sužinoję apie jos ryžtą 
pereiti į katalikų tikėjimą, ją pa
liko. Liko viena, be jokios pa
galbos, su penkiais vaikais , ku
riuos reikėjo leisti į mokslą ir 
išmaitinti.

Turtuolis Filicchi, tikėdama
sis ją atsiversiant, atėjo jai į pa
galbą, padėdamas į banką 
100,000 dol. jos ir vaikų išlaiky
mui. Jis pasiliko Amerikoj, glo
bodamas tą šeimą porą metų.

1805 kovo 4 Elzbieta perėjo 
į katalikų religiją. Tai įvyko 
Sv. Petro bažnyčioj, Barclay 
Street, New York. Tai buvo pir
moji ir vienintelė katalikų baž
nyčia tuo metu šiame mieste, 
pastatyta dvidešimt trijų kata
likų 1785. Vėliau ta bažnyčia 
sudegė. Jos vietoj 1839 buvo pa
statyta nauja, mūrinė, kuri dar ir 
šiandien tebestovi.

Elzbieta Seton kurį laiką mo
kytojavo New Yorke. Turėjo 
sunkumų dėl savo religijos, bu
vo persekiojama. Persikėlė į 
Maryland valstiją, kur katalikų 
padėtis buvo daug geresnė. Elz
bieta apsistojo Baltimorėj ir čia 
atidarė pirmąją katalikų mokyk
lą Amerikoj.

Sumanė įsteigti moterų vie
nuolyną. Toks vienuolynas buvo 
atidarytas Emmitsburge, Md. 
Vienuolių seselių tikslas buvo 
mokytojauti. Vėliau atidarė du 
universitetus: Seton Hill Col
lege, Greensburge, Pa., ir Seton 
Hall University, South Orange, 
N.J. Prie pastarojo universiteto

lementus: tuo pačiu metu 
atsirado valdžia ir tauta, 
nors okulpantas siautė visa
me krašte. Tai buvo skaus
mingos,tamsios dienos prieš 
aušrą. Reikią stebėtis,kad 
per tokį trumpą organizacinį 
laikotarpį, atėjus nurodytai 

steigimo prisidėjo James Roose
velt Hayley, jos vaikaitis, kuris 
tapo vyskupu.

Elzbieta Seton mirė 1821 sau
sio 4 Emmitsburge, Md. Kardi
nolas Francis Spellman 1963 
sakė: “Seton nebuvo mistinė 
asmenybė, bet buvo moteris, ku
ri grūmėsi su gyvenimo sunku
mais, kovojo energingai ir tikru 
amerikietišku entuziazmu.”

Iš pirmojo jos vienuolyno iš
augo kiti šeši vienuolynai. Penki 
Amerikoj ir vienas Kanadoj. Turi 
apie devynis tūkstančius seserų. 
Jau dabar jų yra Europoj ir Pie
tų Amerikoj.
Elzbietos Seton užtarimu yra į- 

vykę trys stebuklai: 1935 pasvei
ko vienuolė Gertrūda, sirgusi 
vėžiu; 1952 pasveiko ketverių 

metų mergaitė, sirgūsi leukemi
ja; trečias stebuklas įvyko 1963, 
kada Karolis Kalin, liuteronas 
švedas, staiga išsigelbėjo i£ me
ningito, smegenų uždegimo. 
Bažnyčia pastarąjį stebuklą pri
skiria jo katalikės žmonos mal
dom ir Motinos Elzbietos Seton 
relikvijos pridėjimui prie jo gal
vos.

Popiežius Jonas XXIII ją pa
skelbė palaimintąja.

valandai, išsiveržė pavergto1 
lietuvio valia į visas puses , 
kaip dinamito statinė. Taigi, 

♦ galima sakyti, kad buvo ap
sispręsta, suorganizuota ir 
įvykdyta.
Tiesa, buvo daug sukilimų, 
bet jie inspiruoti iš lenkų 
pusės, mūsų bajorų ir unijos 
šalininkų. Nė vienas iš jų 
nesiekė pilno tautos išlais
vinimo, kol nepasirodė VI . 
Putvinskis. Po tų sukilt- 
mųiletuvlškas elementas pa
čioje Didž.Lietuvoje žiauriai 
buvo persekiojamas, naikina
mas iki barbariško spaudos 
uždraudimo. Gi lenkai to vi
so išvengė.

Perskaitęs K. Škirpos Su
kilimas pajutau, kad tuo mo
mentu problema buvo didelė , 
sunki. Slėgė atsakomybės 
jausmas organlėatorlaus pe
čius, bet giliai suprasdamas 
savo pozicijos svarbumą 
"noblesse oblige", atkakliai 
siekė užbrėžto tikslo. Tai 
vienlntėlis mūsų atstovas ki
toje valstybėje, kuris taip e- 
fektyvial pasipriešino rusiš
kam okupantui. Šis sukilimas 
organizuotas ir įvykdytas, 
bene bus pirmas po Herkaus 
Manto Prūsų sukllimOjSle- 
kiant pilnos tautinės laisvės .

Knygoj paskelbta medžiaga 
visapusiškai, nuodugniai 
nagrinėja teigiamus ir nei
giamus reiškinius tą didingą 
darbą vykdant. Man nejučio
mis prisiminė Prancūzijoje 
pasirodęs veikalas po I Pas . 
Karo Le grandeur et misere 
d’u ne vlctolre, kurioje taip 
pat plačiai Išnagrinėta tei- < 
giamos ir neigiamos aplin
kybės bei asmenys, siekiant 
tą kovą laimėti. Mums lietu- 1 
vtams Sukilimas didžiai ne
užmirštama dovana Jr joje

lietuvio dvasinė vertybė pil
nai atskleista.

Koks supuolimas, kad tas 
pirmas Sav. Kūrėjas, vos bū
damas 23 m. amžiaus,tuomet 
ėmėsi drąsių, pavojingų žy
gių, kurių pasėkoje atsirado 
"Vyrai Gedimino Kalne", ir 
tų pirmūnų iškovotai laisvei 

. žlugus^į, vėl stoja pirmuoju 
kovoje tą laisvę atstatyti.

Skaitau, kad tos ryškios 
asmenybės gimsta tam tikrą 
misiją lietuvių tautai atlikti 
Ir jie per visą amžių atkak
liai tai tautai laimės siekia, 
nei žingsnio nenukrypstant 
nuo tos prigimtos misijos 
vykdymo. Toks buvo K. Škir
pa: didis valstybininkas, di
plomatas, politikas.

Žvilgterėkime dar į vieną 
K. Škirpos charakterio bruo
žą. Manau, kad nė vienas iš 
mūsų atstovų, atstovaujame 
krašte neturėjo tiek artimų, 
nuoširdžių draugų, augštose 
tokrašto politinėse sferose , 
kaip K. Škirpa. Tos draugyste 
tės, dėl jo būdo ypatybių į- 
gytos, labai padėjo prieiti 
net prie didelių tokrašto ka
rinių bei politinių paslapčių, 
kurios turėjo nepaprastos 
reikšmės tuos svarbius 
sprendimus darant. Tai tau
rios asmenybės nuopelnas.

Toji knyga turės neįkai
nuojamos vertės būsimoms 
generacijoms, nes pamatys, 
kaip jų prot vlal mokė jo 
džiaugtis ir kovoti, aukotis, 
nors ir už trumpą laisvės 
švystelėjimą.

Gaila, kad mes statome 
paminklus tik m Irusiems.

Kl. Čeputis 
Muskegon, Mlch. USA

nepraraskime galvų

Lietuvių tauta jau 2.000 
metų kaip kovoja su mažais 
ir dideliais kaimynais dėka 
savo nelemtos geografinės* 
padėties. Eurpos rytų Ir 
vakarų imperijos grumiasi 
keli šimtai metų dėl gardaus 
Lietuvos kąsnio. Daug kraujo 
ir ašarų pralieta, bet lietuvių 
tauta dar stovi ant kojų. Bu
vo gadynė, kai Vytauto pul
kai jodinėjo ir duokles ėmė 
tarp Juodųjų Ir Baltijos jūrų 
pakraščių plotuose.

Dabar yra rusų komuniz
mo Imperijos lalkai.Šių die
nų vakarų diplomatams, at
rodo, yra daugiau pelno 
mažlau baimės, kol Europos 
sienos bus per Jaltos konfe
renciją nustatytose ribose 
Baltijos valstybės ir satelt - 
tai: Lenkija, Čekoslovakija ir 
Rytų Vokietija rusų grobis, 
Vak. Vokietija-vakariečių.

1939-45 Karo Talkos kon - 
ferencija dar nesušaukta. O 
ji turės būti. Tai įvyks, kai 
Baltuose Rūmuose sėdės 
nauji žmonės, kurie supras 
Jaltos ir Helsinkio nutarimų 
žalingumą Vakarų pasauliui.

Tautų apsisprendimo teisė 
bus atstatyta. Diktatūrinės , 
Imperialistinės valstybės y- 

(Nukelta i 3 p si.), 
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ALGIMANTO
VARDAN

ŠI pasaka prasideda maž
daug kaip Ir visos kitos lie
tuviškos pasakos - senai, 
labai senai. ŠI kartą galime 
būti tikslesni: buvo tai prieš 
gerus 13 metų. Tuo laiku 
turistų antplūdis sovletlna- 
mon Lietuvon buvo visiškai 
nežymus. Mažos ’’ progre
syviųjų "tautiečių grupės ar 
jų atskiri veikėjai sava ini
ciatyva ar pakviesti Iš ana
pus, vykdavo lankyti Lietu
vos, pasiskardenti tenykš
tėje Ir, savojoje, čia lel- 
džamoje spaudoje. Vykstan
čių iš naujųjų ateivių gretų, 
kaip Ir nebuvo. Atrodo, kad 
tomis dienomis būta pagrįs
tos baimės iš abiejų pusių. 
Mūsiškiai vengdavo vykti 
paprasčiausiai bijodami dėl 
savo saugumo, o tenykštės 
įstaigos karštligiškai Ir 
perslstengdamos galvojo, 
kad kiekvienas, ne Iš ", pro
gresyviųjų " lagerio, būtinai 
turi būti šnipas, kapitalis
tinio pasaulio žvalgybos 
agentas. GI tų, valstybinio 
mąsto paslapčių, sovieti
ne galvosena remiantis, ten 
knibždėte knibžda. Gal nau
jas aerouosto pastatas, gal 
atstatyta geležinkelio stotis, 
koks tiltas per Nerį ar Ne
muną, gal naujas viešbutis 
ar restoranas. Žodžiu, stra
teginiai taikiniai, paslaptin
gi objektai, kurie neleistini 
užsienio aklai ar foto objek
tyvui.

Vakarietiškos viešosios 
opinijos spaudžiama ir kai 
kurių savanaudiškų Interesų 
verčiama, sovletlja, paga
liau suprato, kad bent mini
malus sienų atidarymas šia
me elektroninės pažangos 
amžiuje, yra būtinas jų tarp
tautinio prestižo išlaikymui 
ir bent klek normalesniam

SKAUTAMS
KYLA VĖLIA

Daug stovyklų šiais me
tais jaunimas turėjo, vienos 
jau buvo spaudoje paminė
tos, kitos gal dar bus. Šiuo 
norėtųsi prisiminti gal vie
nintelę buvusią stovyklą-mo- 
kyklą tat G11 well i o, kurioje 
turėjo progos mūsų skautų 
vadovai semtis skautiškų 
žinių.

Nuo rugplūčlo mėn.16 Iki 
23 dienos aukštuose kalnuo
se New Hempshire, JAV, 
suskridę 14 lietuvių ir 21 
amerikiečių skautų vadovai 
į Gilwelllo mokyklą nuo 6 v. 
ryto Iki vėlyvos nakties per 
astuonias dienas gilinosi į 
jaunimo problemas, aiškino
si su prityrusiais pedago-

Atkelta iš 2 psl.
ra laikinos. Niekas už jas 
nekovos masiniai,ginsis tik 
grupelės diktatorių, kartu su 
karjeristais, beidėjiniai 
žmogeliai, nes dabartinė
Kremliaus galybė yra tik
ginkluose Ir melagingoje 
propagandoje, kuria niekas 

-š nebetiki /nei pati rusų tauta, 
nei vakarų pasaulis/.

Pagal reikalą, visos diplo
matinės sutartys tarp SSSR 
ir vakarų pasaulio buvo su
laužytos. Tas pat atsitiks Ir 
su Helsinkio nutarimais. Tik 
laiko klausimas.

Kanadoje ir kitur esantys 
lietuviai neturi prarasti gal
vų po Helsinkio sutarties pa

sirašymo. Lietuvių tauta čia 
Ir ten gyvuoja, dirba, kovoj a 
už Išlikimą, savo teises. Ko
vos Ir toliau Iki "Pavasaris 
eis Karpatų kalnais... "

J . K-mas
Toronto, Ont.
1975.IX.24

TEISYBĖS I 
santykių palaikymui. Radi
jas, televizija, bent dalinai, 
jau buvo įstengę šiek tiek 
praverti šaltojo karo metais 
nuleistą geležinę uždangą. 
Jau nebuvo patogu ir toliau 
sovletljal tapti pajuokos ob
jektu tarptautinėj arenoj. 
Nebūtų reikalo pradėti čia 
minėti vardus Ir pavardes, 
bet mūsų tolimesnė pasaka 
/ šį kartą tikra / sako, kad 
maždaug apie tą patį laiką, 
mūsų tarpe atsirado pirmū
nų, pradėjusių konkrečiai 
laužti svetimųjų nuleistą už
dangą Lietuvon. Kai kam pa
vyko, pagaliau, po nemažų 
pastangų, po eilės atmetimų 
ir atidėliojimų, pasiekti so- 
vletinamą Lietuvą ir betar
piškai pamatyti ir pajusti 
tikrąjį krašto pulsą, gyven
tojų nuotaikas, viltis Ir lū
kesčius, pamatyti sesių ir 
brolių kasdienybę. Pirmieji 
atvykėliai iš Vakarų buvo ir 
jautėsi ten lyg pirmosios 
kregždės, nebūtinai žadan
čios pavasarį, bet bent jau 
klek šiltesnį orą. Gi atskiri 
tautiečiai ten, ragino ir pri
minė, nepalikti jų vienų, 
bandyti bent kiek laikyti tą 
pravertą uždangą atdarą,tel
kiančią šiek tiek švležaus 
oro, palaikyti asmeninius 
ryšius tarp giminių, pažįs
tamų, artimųjų. Šiandien, vi
sa tai yra jau praeitis ta 
prasme, kad kelionės Lietu
von tampa beveik mados da
lyku. Neperdėsime tarę,kad 
greltokal mūsų tarpe jau 
bus daugiau tokių, kurie 
lankėsi Tėvynėje Ir mažiau, 
kurie neišdrįso ar dėl kokių 
kitų priežasčių, nenorėjo. 
Lankosi profesoriai, muzi
kai, artistai, menininkai, 
kunigai, veikėjų žmonos ar 
kiti jų šeimos narta’, na,ir 

VOS I AUKŠTI u <
gals skautiškais klausimais. 
Bandė surasti naujus kelius, 
vadovaujantis naujais prin
cipais.

Jau keletas metų, kaip bu
vo bandoma mūsų skautų va
dovybės, pasiųsti į mokyklą 
atskirą lietuvių vienetą, bet 
dėl vieną ar kitų priežasčių 
nebuvo įmanoma tai padary
ti. Tiktai šiais metais Ame
rikos Skautų Sąjunga ryžosi 
mus pakviesti, kaip lietuvių 
vienetą. Ledai buvo pralauž
ti Ir mūsų organizacija pa
galiau buvo iš vienos pusės 
pripažinta. Į mokyklą su
skrido Iš Įvairių vietovių 
vadovai: 13 vadovų iš Ame
rikos ir 1 Iš Kanados Ir, pa
siskirstę į dvi skiltis, pra
dėjo mokslą. Nuo ankstyvo 
ryto, su lietuviška daina, 
skubėjo į pamokas,užsiėmi
mus, iškylas ir 1.1. Daina
vome lietuviškai, kėlėme vė
liavas Amerikos ir Lietu
vos, tautinę ir valstybinę. Ir 
taip džiugu buvo mums lie
tuviams, kai šalia Ameri
kos, Gilwelllo vėliavų, vėjo 
pučiama siūbavo tautinė ir 
raudona su baltu Vyčiu ir 
Gedimino stulpais vėliavos. 
Prieš pakeliant mūsų vėlia
vas, vienas iš mūsiškių va
dovų paaiškindavo amerikie
čiams, kokios tos vėliavos ir 
ką jos reiškia mums lietu
viams.

Kada turėdavome nors 
minutę laiko, amerikiečiai 
stengėsi Iš mūsų patirti 
daugiau apie mūsų skautiš
ką - lietuvišką veikimą Ir 
apie Lietuvą. Daug ko Išmo

likę eiliniai visuomenės na
riai, su principais ar Ir be 
jų. Tuo tarpu šiai pasakai 
artėjant prie pabaigos, no
rėtus! atkreipti rūpestingų 
Great Neck, N.Y. Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
valdybos narių dėmesį, kad 
jie persvarstytų savo anks
tyvesnį sprendimą Ir 1962 m. 
išmestuosius Iš Bendruome
nės narius / už nuvykimą 
Lietuvon artimųjų lankyti ir 
sutvarkymą tėvų kapų / ofi
cialiai priimtų atgal. Tai jau 
principo, moralės ir lietu
viškumo klausimas. Kitu 
atveju / nors dabartinio sta
tuto paragrafai jau to dau
giau neleidžia daryti / logi
kos, teisės ir nuosaikumo 
besilaikant, reikėtų mesti 
lauk ir ne taip jau mažą būrį 
visų kitų Bendruomenės na
rių už tą patį nusikaltimą. 
Rimta organizacija turėtų 
būti logiška, nuosaiki ir ne
šališka kitiems savo na
riams - be jokių sūnų ir po
sūnių kategorijos, visuose 
sprendimuose.

Savo metu, mūsų minimos 
" išmestosios " šeimos vie
nas sūnus,lankydamas vieti
nę parapijinę mokyklą, kitų 
lietuvių valkų / matyt, tėvų 
pamokytų / buvo pravar
džiuojamas "raudonu ", "ru- 
žavu " Ir pan. Kartą, grįžęs 
namo, vaikas Ir klausia : 
"Tėtuk, ar aš komunistas ? " 
Įsivaizduokime tik to vaiko 
traumatlšką patyrimą ir ga
limas pasėkas gyvenime. . . 
Pažįstant amerikinį gyveni
mo stilių, panaši Istorija jų 
tarpe baigtus! keliasdešimt 
tūkstančių dolerių civiliniu 
ieškiniu teisme. Minėtoji 
B-nės apylinkė vienu plunks
nos brūžiu galėtų atitaisyti 
moral inę ir tautinę skriaudą. 
O, gal tai aukštesnių Bend
ruomenės autoritetų kompe
tencija ?

kome mokykloje, bet ir iš
mokinome kitus, praturtino
me jų žinojimą. Tikimės, 
kad tas ryšys padės mūsų 
jaunimui daugiau įsijungti į 
sekančias Gilwelllo mokyk
las.

Pagaliau paskutinis vaka
ras . Mokyklos vadovas 
/ skautininkas / su savo pa
tarėjais Gilwelllo aikštėje 
perskaito pavardes baigu
siųjų Ir. paspaudęs kairiąją, 
linki visiems baigusiems, 
grįžus atgal į savo vienetus, 
tesėti praktinę dalį ir baigti 
per metus teorinę dalį, kad 
tas laikas, praleistas mo
kykloje, nebūtų veltui pa
naudotas, bet gautosios ži
nios perduodamos savą jam 
jaunimui gimtąja kalba.

Laikas praslinko greitai, 
nors pavargę, bet kupini 
naujų Idėjų,leidžiame pasku
tinį kartą vėliavas Ir,pa
spaudę vieni kitiems kairią
ją, skirstomės po plačiąją 
Ameriką Ir Kanadą.
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(P radžia 35 numery j e )
Visuomeniniai reikalai, 
mokyklų ateitis.
Mokytojas - veteranas ir 

žinomas visuomenininkas St. 
Barzdukas, nors buvo labai 
užimtas, dėstydamas jauni
mui lietuvių kalbą, davė ir 
visiems net dvi paskaitas - 
Lietuvių bendruomenės pa
skirtis ir jos veikla.

Reikia pabrėžti,kad mums 
išeiviams reikta daugiau 
skirti dėmesio tautiniam ir 
visuomeniniam auklėjimui. 
Mokytojas, aktyviai dalyvau
damas visuomeniniame gy
venime, turi rūpintis, kad ir 
kiti tautiškai mąstytų. Jo už
davinys nuolat rodyti ir pri
minti mūsų tautos idealus, 
ugdyti tautinį solidarumą, 
teisingumo, tolerancijos Ir 
sugyvenimo sąmonę. Būda
mas mokiniam geru pavyz
džiu, jis formuos jaunąją 
kartą mūsų ateičiai.

Antroje paskaitoje St. 
Barzdukas pridūrė, kad 
kultūringa tauta negali dėvė
ti vienos uniformos. Todėl 
turime nemaža visuomeni
nių organizacijų, gal net 
perdaug jų, tarp kurių dažnai 
Iškyla nesutarimų ir berei
kalingos įtampos. Bet kaip 
ten bebūtų lietuviai patriotai 
turi bendrų siekių, kurie vi
sus jungia. Tai lietuvybė, iš
likimo rūpesčiai, laisvė ir 
nepriklausomybė Lietuvai.

Laba' įdomiai paruoštą 
dr. B. Mačiulkos paskaitą 
apie socialines ir kultūrines 
problemas sukolektyvlntam 
Lietuvos kaime perskaitė 
Pr. Karalius, nes prelegen
tas Dainavon atvykti negalė
jęs.

Paskaitoje patiekta daug 
pačių sovietų paskelbtos 
statistinės medžiagos, nu
šviečiančios sunkią dabarti
nę Lietuvos kaimo padėtį. 
Dabar ten daugumoje išliko 
tik senyvi žmonės, nes jau
nimas stengiasi iš kaimo 
pasprukti.. .

Metodiniai klausimai
Paskutiniąją studijų dieną 

Pr. Karalius labai įžvalgiai, 
savo geroje paskaitoje apta-. 
rė tėvynės pažinimo ir geo
grafijos pamokų dėstymą. 
Mūsų išeivijos mokyklų pa
dėtis specifinė. Atsižvelg
dami į laiko ekonomiją, dės
tyti turime taip,kad valkams 
būtų įdomu ir kad visa tai 
juose įgytų išliekančios 
vertės jų ateities gyvenime 
Ir apsisprendimuose.

Svarbu tad yra 11 nitam ai 
perduoti mokiniams geogra
finių sąvokų pasisavinimą, 
Išmokyti juos pažinti žemė
lapį, sukelti norą žemėla
pius piešti ir braižyti.

Būtinas yra reikiamas Ir 
pilnas Lietuvos Nepriklau
somybės ir dabartinės Lie
tuvos padėties nušvietimas. 
Iškeltinas Lietuvos atstaty
mo metu būdingai įvykdytas 
reiškinys - sėkmingas Ir 
taip našus žemės reformos 
pravedlmas. Primlntinas 
Nep. Lietuvos palyginimas 

su kitomis mažomis tauto
mis Ir valstybėmis, davu
siomis didelį įnašą Europos 
bet žmonijos civilizacijai Ir 
kultūrinei raidai. Paskaita 
buvo pailiustruota schemo
mis, statistinėmis lentelė
mis bei braižiniais.

JAV Bendruomenės Švie
timo Tarybos Pirmininkas 
St. Rudys padarė apžvalgėlę 
apie lit. mokyklų nueitą ke
lią. Daug kur išeivijoje po 
II pasaulinio karo mokyklos 
gyvuoja jau 25 ar daugiau 
metų. Su viltimi dar galime 
žiūrėti į ateinantį lietuviško 
švietimo dešimtmetį.

Nors gyvenimas daro di
delę įtaką, bet mokyklose vis 
dirba net trijų kartų moky
tojai. Turėdami pakankamai 
mokslo priemonių, ištversi
me sėkmingai dirbti ir to
liau. Ruošiami nauji vado
vėliai. Spaudoj yra - " Dai
nuojanti mokykla, žaidimai 
did. ir mažiems, kaip dirbti" 
su nemokančiais lietuviškai 
kalbėti ".

" Švietimo gairių " - pe
dagoginio žurnalo redakto
riui Petrui Maldėiklui pasi
traukus, naujuoju redakto
rium sutiko būti Pr. Kara
lius. Jis, būdamas studijų 
vadovu, prisirinko daug ge
ros medžiagos ir manytina, 
kad visa tai galėsime rasti 
" Švietimo gairėse ".

Pagaliau St. Rudys pakar
tojo gerą žinią. J.Kapočiaus 
lietuviškoji leidykla Bostone 
paaukojo daug knygų mūsų 
mokykloms. Tereikia tik už 
knygų siuntinius apmokėti 
persiuntimo iškaidas. Ame
rikoje liet, mokyklos J. Ka
počiaus dovanas jau gaunan
čios. Kanadiečiams tai buvo 
maloni staigmena. Belieka 
tik kreiptis į minėtą leidyk- 
lą >ir savo mokyklų knyginė- 
lius galėsime papildyti.

Jaunimo simpoziumas
Kaip dabar įprasta, moky

tojai J. Kregždienel iš New 
Yorko moderuojant, jauni
mas pravedė svarstybas 
"Lietuvių kalbos vartojimas 
jaunuomenės tarpe " .

Už stalo susėdo Rita Gen- 
čiūtė - kanadiškė, R. Kark- 

dys,D. Narutytė, T. Zaran
kaitė - amerikiečiai. Mode
rators jiems statė klausimų, 
o atsakymai buvo: visų jų 
tėvai lietuviai, su tėvais kal
bamasi lietuviškai,o su bro
liais - seserėmis -kartais - 
lietuviškai,kartais - angliš
kai.

Svarstybų surengėjai buvo 
davę jaunimui užpildyti an
ketų. Iš 30 gautų užpildytų 
anketų, štai būdingesni atsa
kymai : Veik visiems lietu
viškai kalbėti sunkiau, nes 
pritrūksta žodžių, tačiau 
jaunimo organizacijų susi
rinkimuose ar sueigose kal
bėta lietuviškai. Tik vienas 
anketos užplldytojas prisi
pažino, kad lietuviškai kal
bėti jam pritrūksta... drą
sos. Iš 3O-ties anketininkų, 
keturi yra buvę dabartinėje 
Lietuvoje. Ten jie susikal
bėjo nesunkiai. Ypatingą įs-

pūdį jiems padaręs tenykš
tis jaunimas.Į klausimą,ko
dėl lankė liet, mokyklą, 14-ka 
atsakė, kad patys norėjo, o 
13-ka, kad tėvai vertė. Koks 
dėstomas dalykas geriausiai 
patiko ? - tautiniai šokiai.

Kitą dieną jaunimui Ir 
kartu visiems labai įdomiai 
kalbėjo rašytoja Ir mokytoja 
A. Balašaltlenė Iš Clevelan- 
do.

Daug kas ir dabar nesu
pranta, kad vadinamasis ge
neracijos plyšys yra visai 
nenatūralūs, o dirbtinis, tai
gi netikras dalykas. Pažiū
rėkime į mišką. Ten šalia 
didelių medžių auga mažes
ni ir visai maži medeliai. 
Ten sutelpa, visi ten jie su
daro vieną žaliuojantį mišką. 
Ten generaclnlų plyšių nėra 
ir jų nereikia.

Ne tiesa, kad žmogui pa
kanka vienos kalbos. Vieš
keliuose daug automobilių. 
Jie gaminti įvairiuose įmo
nėse ir yra labai skirtingi. 
Tačiau vieškeliuose jie vis! 
gražiai rieda. Todėl klestė
ti - riedėti gali viena šalia 
kitos ir kelios kalbos. Žmo
gus - tobuliausia mašina - 
joms yra imlus. Būti skir
tingu • dar nereiškia būti 
menkesniu. Nebijokime skir
tingumų.

Pasaulyje daug dualizmo: 
gėris ir blogis, šviesa Ir 
tamsa, o politikoje turime 
vakarų ir rytų pasaulį. Kal
bame apie dvi civilizacijas, 
dvi kultūras. Tai natūralu. 
Mokėkime tik gyventi ir sa
vo buvimą žemėje pateisinti. 
Tikėkime į gražesnę ateitį, 
nes tai varanti mus pirmyn 
jėga. Žinodami gyvenimo 
reikalavimus, palikime savo 
pėdsakus ateičiai.

Užbaigai
Prašyčiau nepamanyti, 

kad Dainavoje visą laiką bu
vo tik . . . studijos Ir kiti 
" sausi " dalykai. Atrodo, 
kad kai kurie jaunuoliai ne
tam buvo atvykę...

Pirmiausia šiemet vist 
buvo patenkinti geru ir ska
niu maitinimu. Per visą lai
ką, išskyrus penktadienį, tu
rėjome puikų orą. Ežerėlio 
" Spyglio " pakrantėje ne tik 
kasdien kelias valandas va
sarojome, bet ir patenkinti 
vandenyje pliuškenomės.

Kiekvienos dienos rytą tu
re j ome pamal das. Ku n. L. Z a- 
remba Iš Clevelando sutelk
davo atsilankius rlmtln. 
Kiekvienos dienos vakare 
būdavo parengimai. Gražiai 
paminėjome Vysk. Valan
čiaus Ir Čiurlionio sukaktis, 
turėjome nuotaikingą laužą, 
kankinių pagerbimą ir kt. 
Parengimams daugiausia 
jaunimo jėgomis vadovavo 
talentinga clevelandletė Ing. 
Bublienė. Parengimo pro
gramas gražiai praturtinda
vo kanklių muzikos kursan
tai, vedami p.Mikulskienės. 
Pasigėrėtinai per jaunųjų 
talentų vakarą pasirodė, p.p. 
Kiršteinų iš Rochesterlo 3 
vaikučiai. Jie taip ryškiai Ir 
vaizdingai paskaitė iš mažų 
knygelių . . .mažų pasakėlių.

Studijų dalyvių vaikučiai 
sudarė valkų darželį, kurio 
vadovė buvo darbščioji ka-. 
nadietė1 Vida Javaltė Iš To
ronto.

Studijų užbaigiamasis po
sėdis buvo šeštadienio vaka
rą. Meninę dalį atliko valkų 
darželis, tautinių šokių kur
santai, vadovaujami J. Matu
laitienės ir G.Goblenės. Ma
žąjį koncertėlį davė kankll- 
nlnkai, vedami O. Mikuls
kienės. turi

Reikia paminėti studijų 
laikraštėlį - KARALIAUS 
VARPĄ. Tai studijų eigos 
atsplndėlls, redaguotas J. 
MasUlonlo ir R. Černiaus.
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Milius,
Šio mėnesio viduryje vie

nas Iškiliausių mūsų rašytojų 
atšventė savo amžiaus 60 - 
sius metus. Šias jo sukaktu
ves atžymint, norisi jas pa
vadinti brandos metais,gero 
derliaus metais.

Nežiūrint tremties Irklto- 
klų sunkių asmeninių aplin
kybių, atsimenant vien tik l-

šelvljoje Išleistas knygas, jų 
autentiškus mūsų krašto 
personažus, sodrų gaivalin
gą stilių, puikią kalbą, gali
me pasakyti, kad, turbūt,Že- 
myna jį laimino... Norime , 
ir linkime, kad šios jos do
vanos jam būtų ne tik našta , 
bet ir toliau malonumas Ir 
prasmė, tragiškojo rnūsųll- 
klmo įprasminimas. b.

Dedame kelių jo knygų 
Ištraukas:

Iš:
MIŠKAIS ATEINA RUDUO

O tačiau jau kaži akas pakibo virš žemės Ir kas kar
tas vis žemiau ir žemiau leidosi. Nublukusių stagarų 
platybė kėlė širdyje graudulį Ir nykumą Ir ilgesį kažin - 
ko praėjusio, tolimo jau 'r nebepasiekiamo. Nors me - 
džial tebežaliavo kaip 'r anksčiau. Ir vėlyvos gėlės visų 
ž??dų įvairumu ir jų kekių sunkumu tebesilaužė pro dar
želio tvorą, nebesutilpdamos ankštose lovose ir lysvelė
se. Ir vakarai taip pat leidosi tykiai Ir pamažu, persi- 
st>drlnę garsų srauja. Ir saulėleidžiai driekėsi Išilgai, 
lyg drąsia ranka išvestas brūkšnls, ir blėso Iš lėto, tar
tum nespėję išgarinti vasaros kraščio. Ir šiluma laikėsi 
bevelk iki vidurnakčio, Ir tik po to naktis įnikdavo skam
bėti tyru ir nupraustu rugpjūčio dangumi, jo begalybę 
raižant krintančioms žvaigždėms. Tamsių,mėlynų naktų.

Tada užsidegė miškas.
Ar jį kas padegė,pasinaudodamas gausta Ir tamsa , 

ar ugnis įsigavo savaime iš numestos n lorikos ? Bet kas 
ten galėjo rūkyti ? Tik jau ne uogaujančios bobos . Ir ne 
praeinantis medžiotojas. Niekas negirdėjo tą vakarą ir 
dieną prieš tai šūvio. Laikas tik ančių medžioklei, bet 
antys nesilaiko aukštumose, sausame eglyne su pušų 
pr’.ema'ša. Ir piemenys to negalėjo padaryti. Miške jau 
seniai niekas nebeganė, ir gaisras kėlėsi toli nuo palau
kės. Kas valkiojosi tą vakarą po mišką su degtukų dėžute 
rankoje ir pagiežos pritvinkusia širdimi ?

Milžiniškas raudonas skydas pakibo viršum juodo ir „ 
bauginančio miško. Pririšti šunes daužė grandines,pa - 
laidl- uodegas pabrukę, atbuli spraudėsi į pašalius ir ko
šė pro dantis gailias dejones. Arid lai neramiai prunkš
tė. Giedojo š viesos suklaidinti gaidžiai,o katinų akys lai
dė klaikiai raudonus žaibus. Tokios pat šviesos ropinė
jo namų sienomis ir žibėjo langų stikluose.

Seniūnas lėkė iš kiemo į kiemą ir visus,kas tik gali 
pakelti kastuvą ar kirvį, ragino bėgti ir klausyti , ką sa
kys girininkas.

- Dega, dega *.
- Kas dega ? Kur dega ?- šokdami iš miego,klausi - 

nėjo vienas kitą- baimės, siaubo ir nuolatinio nuovargio 
pritrenkti žmonės.

- Antai, ar nematote ?
- BasiuiIškės ?
- Ne. Miškas.
- Ak, miškas dega.
- Prie Vilkijos. Margių eglynas.
Degė valdiškas miškas. Ne kieno nors daržinė su ja

vais, ne klėtis su šviežio derliaus kupinais aruodais, ne 
tvartai su liepsnose žūstančiais gyvuliais. Žmonės leng
viau atsiduso, nors ten ugnis rijo šimtus daržinių, šimtus 
klėčių ir tvartų. Ten šėlo ugnis,kurios nė užliesi, nė už - 
slopinsi, nors viso valsčiaus marškinius Ir sermėgas ant 
jos sumestum.

Iš:
UŽUOVĖJA

Kelpšienė palaižė lūpas. Pečiai kilsavo atsldūstant.
- Mašinų tai, sako, netrūksta. Ūkė graži,kas tei

sybė. Ale, kad viskas skolon. Ausų nesimato- prasme - 
gęs bankose. Ėmė tūkstančiais. Statėsi,gyvulius supir
ko visokius. O kai atėjo laikas grąžinti, žiūri- palūkanų 
nebespėja. Priaugo antra tiek. Tegl, žinai, kaip banko- 
se. Puldinėjo šen, puldinėjo ten. Su viena buvo sutaręs, 
su kita. Atvažiavo su tėvais žvalgų, apžiūrėjo. Kai tik 
apsiklauso ir išyra. Jo visas rūpestis- gauti gerą pase
gą. Tris tūkstančius turįs šįmet įnešti. Jei ne- atiduos 
ant llcltacljos.. .

Dar, sako Juzė, būtų pusė bėdos, jei gyventi mokė
tų. Kiti, kaip ant mielių rūgsta, kad ir skolinosi. Išsi
mokėjo. Stoikus- ponu vedasi, ar girdi. Karštamose ū- 
žė. O dar su mergom, sako, po teismus tamposi. Viena 
tegl, Išėjo su valku, tai turi dabar mokėti kas mėnesį.. 
Man, kaip yla į širdį.O Jėzau *.. .Per plaukelį betrūko.. .

Kristina giliai įtraukė oro. Ir iškvėpė giliu atodūsiu, 
lyg Išstumdama ligos perus, marą, perdegusio kraujo 
nuosėdas.

- Akis Išdraskysiu tam llčynal ’. Šunis paleisiu nuo 
lenciūgų. Tegu tik pasirodo mano kieme ’. Bestija ’. Pini
gų jam’....- įšlrdljusl motina neskalsino žodžių ir nega
lėjo taip greitai atslūgti.

Jos apsikabino, kaip seserys, nelaimės sublokštos į 
vieną glėbį, ko jau seniai nebebuvo tuose namuose. J as 
suglaudė ialp ankštai nuslinkus! grūmojančio debesio 
grėsmė. Jų laimė buvo pilna šiurpo.

Motina sriūbavo:
- Kiek tave prlėdžlau, mano rūtele. ..
- Nieko, mama. Kaip linksma užtat,kad viskas taip 

gražiai išėjo. . Pačiu laiku.. .
Kristina drebėjo. JI žinojo du kartu tiek.

Atsivėrė mano akys... Dievo Motina Švento j i. Ne... 
Aš jau nieko labai nesakyčiau__ Tik kad jis toks girtuok
lis...

- Kas, mama?
- Kad ncsltrankytų po sodžių naktimis Ir nesimuštų. . 

Tegl, kalvis . Kai meilė tarpusavy...
Kristina lėtai purtė galvą. Ramybės Ir tokio nuosta

baus lengvumo kupina, ji stebėjosi,kad nė gailesčio, nie
ko ji nejuto, lyg tai būtų labai netikros pasakos pabaiga, 
tardama tuos žodžius:

- Ne, ne. Aš neisiu už jo. Ne manęs jam Ir reikia.
Tuo metu, tarpe kapelių ir Dryžos beržyno, kyšte

lėjo savo įkaitusį žandą saulė Ir įspindo vidun.

Bet mums paėjus į ganyklas, žemę sukrėtė stipri ka
nonada. Juodi dūmai išsivertė per mišką ir beliko laukti 
prlmųjų sviedinių nukrentant čia pat po kojų. Žemė gaudė, 
aidėjo, viauksėjo. Ištisinė trenksmų srauja susiliejo į ū - 
žesį, tartum ten būtų garmėjusl karo vežimų vilkstinė pa
siučiausiu bėgančiųjų ir vejančiųjų šuoliu. Antanas, narsus 
mūsų būrlnlnkas Iš karto nustatė, jog tai Stalino vargo
nai. Tos muzikos jam tekę tiek Ir tiek prisiklausyti Rytų 
fronte. Iš arčiau ji nesanti tokia maloni ausiai Ir viriam 
kam. JI skuste skutantl viską nuo žemės paviršiaus.

Kai ji nutilo- dūmai dar ilgai kabėjo Ir temdė padan
gę. Ir naktį žioravo bjauria pašvaiste. Tą dieną sugriovė * 
Papilę, seną ir garsingą vietovę. Taip buvo n naikinamos 
mūsų gyvenvietės, pilys ir sėdybos. Klek liga! jų galėjo 
užtekti ?

- Čia buvo jie.. . Ką tik išėjo...
Ir be sakymo aišku, kad buvo. Vyris spaudė I delnu 

prakirstą lūpą. Jo žmona šaukė IšsMiduslas višteles. Ar 
daug ? Trys. Ten jie dabar- tyliu mostu nurodė vargdie
nis. Nagi, matosi, jog ten. Šunelis, išbėgęs j pakluones , 
kaukia ir dejuoja. Teko jam- ištikimam sargui.

Dangstydamiesi krūmais Ir grioviais, išnaudodami te- 
reno nelygumus, šliauždami pHvals ir pagūžom, stengė - 
mės prisigautl kuo arčiausiai. Kai tik jie išeis,prlslvaišl- 
nę ir prlslputę, ir atidarysime ugnį, Kleme juos paklosi
me sutelktine ugnim. Mūsų pozicija juk ypatingai gera.TacĮ 
palaukime. Tik vienam mūsų gremėzdui,matyt, keičiant 
nugulėtą šoną, pąsldirglno galdakas ir šūvis padrloskėjo 
visai nelauktai. Jokios kanuolės šūvis nebūtų sukėlęs dl - 
desnės peklos mirtinoje vasaros popiečio tyloje,kur ne tik 
mes, bet ir medžiai Ir žolė buvo sulaikiusi alsavimą. Ap
linkiniai miškeliai sugriebė ir pakartojo kelerlopals Al
dais. Laukti jau nebeteko. Buvo jie, matyt, Išsivertę per 
kurį langą ir visa sparta nešėsi miško link. Na jau, kad 
davėme ’. Ir Iš ten Ilgiausiomis serijomis.

Būrlninkas tuojau nustatė, kad ruseliai ginkluoti savo 
Išgirtomis mandolinomis. Po porą apkabų, ir viskas. Ar
timoms kautynėms tai jau nepamainomas ginklas, bet Ir 
besotis amunicijos eikvotojas. Tegul tik jie leidžia kuo Il
gesnes serijas. Tegu tik leidžia... Mūsų šautuvai neša 
daug toliau. Kol jie pasieks krūmus, kol ką. Svarbu, kad 
kuo daugiau Išsišaudytų. Va, jau jų serijos trumpyn,trum- 
pyn . . . Atsiliepė dar pavieniais šūviais. Bet mes jau 
šliaužiame pusračiu. Antanas- mūsų narsuolis būrlninkas, 
eina, kaip ir turi būti,pirmas. Jis tik granatą Iš už dlržo- 
Ir dantim patraukė degtuką.

- Gana'. - šūktelėjo jis, Iškeldamas ranką. Reiškia,kad 
nebemestume daugiau granatų.

Jis pakilo ir nuėjo stačias. t '>
Tkipaskutlnio šūvio vargšai išpleškinę savo barabanus. 

Vienas dar buvo gyvas. Ir ant jo Išplėšto šono Antanas už
klojo savo individualinį paketą. Pasiprašėme ūkininko,kad 
pakinkytų kumelę Ir šiaudų negailėtų į drangas gero glė
bio. Dar gyvą pristatėme tą pat vakarą į savo pulko ligo
ninę.

Na, jei kasdien po tris, tai mažumą jų apnaikintume 
-svarstė patenkinti vyrai. Bet mūsų kone dvi dešimtys.Ir 
prieš tris ruselįus- nelabai patinka man Ir tiek. Ir nieko 
nesakau. Neišnaikinsime jų. Amaro nagu nelšspaudysl.Tlk 
neužmirš' :m, kas dėjosi prie Papilės keletą valandų 
anksčiau. Kol šilta ir gražu- mes galim vaikščioti Ir jpa- 
slšaidyti , jei kokios. Okai aps’trauks padangė zuperiniu 
malšu-

PAŽINKIME PRAEITĮ !
Tarptautinė spa konferencija ir suvalkr jdeRybos

Stepas

Generolo brigada buvo nukreipta į mažą vietovę Me- 
dlnlnkl, pietuose nuo Vilniaus. Nors jis priklausė 9- ,iai 
pėstininkų divizijai, gavo įsakymą prisistatyti gen. Želi
govskiui Vilniuje, būti jo dispoėlei joje, kuris gali jo bri
gadą naudoti ’'maištui”. Autorius rašo, kad jo pirmas ir 
kiti tarnybiniai susitikimai su Želigovsklu, jo "Lltva 
Srodkowa" štabe davė jam progos pažinti "maištininko " 
keistus metodus valdymo toje lenkų-lietuvių dramoje. Že
ligovskis neslėpė jam primestos "sukilėlio" rolės. J’s 
sakė:”Aš norėčiau geriau mankštinti blogiausius naujokus 
negu čia politikuoti". Generolas labai silpnai kalbėjo len
kiškai. Skundėsi dėl užsienio, ir Iš Lenkijos atvykusiais 
žurnalistais, Ir jų klausimais dėl sukilimo Ir dėl žydų 
padėties. Jis sakė, kad jo nuomone, Kauno Lietuvos 
problemą reikėtų išspręsti trumpai :"Paslbalnojus ark
lius, užimti Kauną, ir rfelkalas būtų baigtas". Nevisi len
kų karininkai į tą reikalą žiūrėjo jo akimis. Buvo lenkų 
tarpe ir garbingų, sąžiningų generolų.

Baigdamas šį skyrių, generolas Narbut- Luczynskl 
rašo: "Laimingu likimo sutapimu, man neteko laimė "su
kilti". Nesi terštas "maištu", grįžau prie savo dalinio , 
prie kareivių mokymo.. .

Kaip tą Vilniaus problemą lenkai nevadintų ir grąžin
tų praeities ir dabarties istorijoje, aiškiai rodo paslsaku- 
mal aukštų kariškių ir politikų,kurie dabar nėra varžomi 
pasakyti teisybę, kad tas neva "sukilimas" ar "maištas/' 
buvo klastingas Pilsudskio darbas. Aiškiau jau negalima 
pasakyti , kaip pasakė aukščiau minimas generolas "ne
suterštas". Reiškia, turėjo būti kas nors labai nešva
raus. Už to generolo atvirumą, pasižiūrėkime jo nuot
rauką, kurią čia pridedu.

Dar apie gen. Želigovskį.
Mykolas Biržiška savo knygelėje "Dėl mūsų sostinės 

rašo:
4 psl.

Va r a nk a

Ligi spalio 9 dienos, gen. Želigovskis buvo garbin - 
gas, kai ir nedidelių gabumų karys, Vilniaus grafo TIš - 
kevlčlaus tarnaitės brolis. Generolas Želigovskis nebu
vo pirmas, į kurį Pilsudskis kreipėsi su pasiūlymais "su
kilti" prieš jį. Kiti generolai,tikri kariškiai, atsisakė 
prisiimti nesąžiningos "sukilėlio" rolės. Kai buvo pasiū
lyta Želigovskiui sukilti, jis, nesusigaudydamas, pa- 
klausė:"Prleš ką ir kur turime sukuti? Juk viskas yra 
sutarta". Tada jam Pilsudskis davė įsakymą,kurį jis [r 
įvykdė. Želigovskiui išėjus, Pilsudskis pasakė:" Maniau 
kad turiu reikalą su žmogum, bet pasirodo,kad jis yra 
tik jaučio užpakalis..."

Kitoje vietoje, Blržlškoa toje knygelėje rašo: "Sukt - 
lėliai, spalio 9-10 dienomis plėšė,mušė Vilniaus žydus , 
ir apie 30 jų užmušė. Kiti pabėgo iš Vilniaus. Nenuosta
bu, kad kai Želigovskis žurnalistų buvo užklaustas apie 
žydų reikalus, labai nervinosi, prakaitavo Ir buvo nero- 
nlškal nepatenkintas. Klek žinoma Iš praeities, • lenkai 
nekentė rusų taip,kaip ir vokiečių. Bet man teko 1944 m. 
skaityti slaptą Želigovskio išleistą atsišaukimą,kuriame 
jis ragino lenkus jungtis su bolševikais, nes jie yra sla - 
vai,giminingi lenkams,Ir kovoti su priešu. Tą atsišauki
mą išleido Lenkų Patriotų Sąjunga Vilniuje,1944 metais, 
birželio mėnesį. Po atsišaukimu pasirašyta Gen. Lucian 
Želigovski. Atrodo, kad ten,kur vėjas pūtė,linko ir ge
nerolas.

Šalia oficialių Suvalkų derybų ėjo ir kitos, "slaptos".
Laike Suvalkų derybų, lenkai buvo atsigabenę karinį 

trijų brolių žydų Hofmeklerlų orkestrą, kuris tu' turėjo 
linksminti vargstančius darbininkus. Lenkai yra žinomi 
savo vaišingumu Ir noru pasirodyti. Tie trys broliai žy
dai buvo Varšuvos konservatorijos muzikos studentai, su
mobilizuoti lenkų kariuomenėn. Jie Suvalkuose begro

dami-smukuodaml, vedė slaptas "derybas", berods, su 
majoru Šumsklu ir pabėgo į Lietuvą. Lietuvoje jiems ge
rai sekėsi ir jie iškilo. L. Hofmeklerls pasiekė operos 
koncertmeisterio ir dirigento aukštumas. Kitas jobrolls, 
H.Hofmeklerls iškilo Iki violenčellsto. Lietuvai Iš tų de
rybų liko 3 žydai broliai, vėlesnieji garsūs muzikos žmo
nės. Žiūrint Iš linksmosios pusės, galima sakyti,kad tos 
derybos nebuvo visiškas fiasco ’.

Gen. A. J. Narbut-Luczynskl, 1924 m.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Montrealio Aušros Vartų P arap i jos C horas9d alyvaus H amiltone < — Dainų ir Tautinių šokiu 
vente/e. N uotrauka T. Laurinaičio.

TIK TIKRAS ŽMOGUS GALI PALAIKYTI RYŠIUS SU DIEVU 
/ Provincijos klebono portretas/

The GTobe and Mail dien
raščio savaitgalinio priedo 
Weekend puslapiuose buvo 
atspaustas Itin būdingas Ge
rard Valliėres reportažas a- 
pie idiliškai patrauklų vie
nos provincinės prancūzų 
katalikų parapijos Kanadoje 
kasdieninį gyvenimą. Jo 
mintis čia atpasakosiu.

Esą, eure /klebonas/ Ar
senault turįs truputį mie
guisto pobūdžio mėlynas a- 
kls ir mažo berniuko Išraiš
kos veidą. Tai esąs dellkat- 
nas veidas, su gražiai raus
telėjusiais skruostais, dido
komis ausimis Ir šilkinio 
švelnumo pražilusių baltų 
plaukų vainikėliu ant galvos.

Darbuojasi savoidebonijos 
raštinėj beveik visuomet dė
vėdamas seną, pilką megzti
nį su lopais ant rankovių al
kūnių, ir kelnėmis,kurios , 
deja, keletą inčų pertrum- 
pos. (

Suskamba telefonas.
- Out, madame, - klebonas 
pradeda pokalbį savo kantriu, 
tėviškai skambančiu balsu . 
O skambintoja- moteris, be
siteiraujanti sekančio posė
džio datos šalpoą reikalu.
- Posėdžiai ir posėdžiai... 
Jų gal net perdaug, -pasibė- 
davoja klebonas laikrašti
ninkui.

Cure Ernest Arsenault va
dovauja parapijai, turinčiai 
2.450 sielų, pavadintai St. 
Anselme de Beauce, Dor
chester County, apie 30 my
lių į pietus nuo Quebec’o.

St. Anselme vietovė- dl - 
deliam aplinkinių ūkių apsu
pime, sena ir švari. Ir tai- 
ne tik fizine, bet ir dvasine 
prasme. Be jokio iškrypusio 
"modernizmo" žymių.

Apylinkės vaizdas gana 
gražus: tvarkingos geltonai 
ir baltai dažytų namelių ei - 
lės, su prieangėltais,medi
nėmis tvoromis ir pagrlndi - 
ne gatve, kuri vingiuojanti 
bažnytkaimio viduriu, o pak
luonėmis gi- vingiuojanti 
paminėtoji, gana sekli ir ra
mi upė- Etchemin.

Klebonas Arsenault gimęs 
ir užaugęs šioje aplinkumoje

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI. KAD GARIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.
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- Mano tėvas dirbo ūkyje vi-' durnakčio Mišioms.Šis
savo gyvenimą. Jis, pajun
gęs tris jaučius į žagrę, arė 
lauką nuo ankstyvo ryto iki 
vėlaus vakaro.

Aprašomasis kelbonas yra 
vienas iš dvylikos vaikų šei
moje. Jo gimimo data- 1900 
m. gegužės 19 d. Įšventintas 
kunigu 26 m. amžiaus.

Reporteris išėjęs pasi
vaikščioti su klebonu. Jau
nikliai gatvėje žaidė ledo 
rutuliu /hockey/. Pamatę 
kleboną, visi choru Ima 
šaukti:
-Salut, Monsieur le Curė *.. . . 
Ir visi pamojuoja rankomis 
bei hockey lazdomis.

Prieš rašydamas reporta
žą, Gerard Valliėres pasi
ruošė kaip reikiant. Jis at
silankė pas kleboną ne vieną, 
ir ne du, bet keletą kartų. 
Su juo šnekėjęs Ir stebėjęs 
jo veiklą ne tik klebonijoj,ne 
tik lauke-gatvėj, bet Ir baž
nyčioj.

Pagaliau, žurnalistas da
lyvauja ir rj/tinėse Šv. Mi - 
šiose. Šiokiadienis. Mišių 
klausytojai- daugiausia seni 
žmonės, pensininkai. Bet 
jau iš jų maldininkai, esą, 
gal ir nebegalėtų būti geres
nių ’. Jie susikaupę,kaip ma
ži valkai prieš pirmą Ko
muniją. Jie tylūs, susimąstę, 
pamaldžiai rankas sunėrę , 
bestebį kiekvieną klebono ju
desį. Taip ir jaučiama jų 
jungtis netik su Dievu,bet ir 
su savosios parapijos klebo
nu.

Kada klebonas Arsenault 
buvęs jaunas,jis lankydavęs 
miškakirčių stovyklas Que
bec*© provincijoje, kartais 
pasiekdavęs net už 500 my
lių esančias. Ten jis atna
šaudavęs Mišias, neraštin
giems darbininkams parašy
davęs laiškus į namus, sa
kydavęs pamokslus, rūpinę
sis susirgusiais, etc. Gi 
miškakirčių darbas tuomet 
būdavęs 12 vai. į parą, o už
darbis- 3 dol. į dieną.

Klebonas pas iekdavęs m iš
kabi rčius netgi Kalėdų vl- 

gi jo 
pasišventimas daręs labai 
gilų įspūdį darbininkams,nes 
jie jautę.kad yra Dievas, jei
gu esama tokių pasišventusių 
Dievo tarnų žemėje. . .

Miško glūdumoje buvo de
ginamos medžių šakos,vietoj 
šventintų žvakių ir dėl švie
sos, o vienas ar du medkir
čiai, Iš anksto pramokę, pa
grodavo giesmes smuikais . 
Tai-vietoj vargonų ’. Kiti gl- 
mėgindavę ir giedoti.
- Dabar esu senas žmogus,- 
pabrėžęs klebonas Arse
nault. Mano laukai jau iš- 
drenuotl ir Išvalyti, mano 
keliai- ištiesinti. Dariau
viską, ką galėjau. O kada 
žmogus pasensta, norisi at
sisukti atgalion ir pažiūrėti, 
kas buvo padaryta gerai,kas 
ne taip gerai ir kas. . .blogai 

Nors kelbonas ir senas , 
bet jis- ne pensininkas. Jo 
darbų-pllnos rankos.

Šląnakt-bent du posėdžiai. 
Rytoj- penktadlenls:mokyk- 
los vizitavimas J» išpažintys 
senelių namuose, paruoši
mas sekmadienio biuletenio

1975 PONTIAC ASTRE
■112270

#2377

1975 LE MANS
■>2418

' 75 PONTIAC PARISIENNE
2 door hardtop

'75 VENTURA 4 DOOR SEDAN 
#2633

Notchback coupe Sunstorm Yellow Black 
Vinyl Trim 140 cid 2 bbl engine 4 speed 
transmission 78 « 13 Radial Black WallTires 
AM Radio Bumper Strips Front Bumper 
Guards

2 dr ht Roman Red . Blaęk Vinyl Trim. Rear 
Defroster. Remote Control Mirror. Power 
Brakes, 350 cid 2 bbl V8 engine. Turbo 
Hydra Matic Transmission Power Steering 
FR78 x 15 Radial Black Wall Tires. AM 
Radio. Bumper Strips

Buccaneer Red. Rear Defogger, 250 cid. 6 
cyl engine. Turbo Hydra Matic Transmis
sion. Radial Black Wall Tires. AM Radio. 
Bumper Strips

SPECIAL $4l67
Arctic Blue 2424. Blue Cloth and Vinyl 
Trim. Rear Defroster. Remote Control Mir
ror. 350 cid. 2 bbl. V-8 engine. HR78x15 
Radial Whitevyall Tires. Clock .AM Radio 

specim$5126 spEC>AL$4625 ^3475
NUOSTABI PROGA PAS LEONĄ GURECKA

OPEN 5 days 
a week till 9 p.m. 

IMMEDIATE DELIVERY
BEST POSSIBLE DEAL

TEL. 525-8971.
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ir pasiruošimas sekmadienio 
pamokslui.

Dar vieną dieną paaukojęs 
pokalbiams su klebonu, mi
nėtas laikraštininkas susiti
kęs kun. Arsenault ties jo 
klebonija. Buvo 9 vai.,bet 
klebonas jau keletą valandų 
buvo "gyvas"-nebemlegąs.

Kas rytą jis keliasi 5:30 
vai., meldžiasi, skaito bre- 
viorių, pats pasitikrina ap
šildymo krosnis bažnyčioje 
ir klebonijoj, tada at ateina 
laikas ir pusryčiams, ku
riuos paruošia jo patarnau
toja.

Mokykla randas! kelių mi
nučių atstume. Atidarius du
ris, visų 30 vaikučių galvos 
sužiūri durų link. Visi sus
toja ir pasigirsta skardus: 
-Bonjour, Monsieur le Curel

Pagaliau, klausinėjimas: 
-Vaikučiai,kur mes eisime , 
kai mirsime ?-ldaustakle- 
bonas.
-Į dangų,- atsako maža 
mergaitė. Deja, kita-su tuo 
nesutinkanti ir savo nuomo
nę pareišklanti:
- Į skaistyklą.. .

Mokiniai atskleidžia są
siuvinius, o "Monsieur le 
Cure" vaikšto tarp suolų ir 
pažiūri- patikrina užduotą, 
rašto darbą iš tikybos.

Po to klebonas atsisėda ir 
valandėlę šnekasi ir pasida
lina lengvučiais sąmojais su 
vaikučiais,kol pasibaigia pa
mokos laikas.

Atsisveikinant, visi vėl 
sustoja, ir vėl:
-Bonjour.Monsieur le Curėl

Išėjus iš mokyklos Ir žen
giant palengva automobilio 
link-nuoširdžiausiai sveiki
na kleboną parapijiečiai su
augusieji.
- Žmonės čia- laimingi ir 
geri, - pasidžiaugia klebonas.
- Jų šaknys sveikos ir jie- 
įsodinti šiame žemės kam - 
pelyje stipriai ir giliai. . .

Girdi,tik žmogus pats as
meniškai- ir tik žmogus 
galįs palaikyti ryšius su 
Dievu. Šitą tiesą, esą, nesun
ku surasti čia, šio joj parapi
joj,- pabrėžtinai paaiškinęs 
klebonas. ..

Pranys Alšėnas

mmw * Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

. (at the end of Sherbrooke St. West!
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Qr. rerum plunxnae 
/Slapivardis Arėjo f.jtkgunko ?eį£tįnigk£i:

Eiliuotas taras...7

atsiminimas
(iš 1919 metų)

/Iš "Zarasų Kraštas" laikraščio,1932-XI- 
-26, 16 nr.

Zarasai, jūs, Zarasail 
Rodos, šiandie dar matai 
jūsų bendrų vaizdą nykų... 
Bet pasaulyje dalykų 
yra, kad ir nedidžių— 
širdžiai, praeičiai, brangiui

Ežerėnais juos vadino... 
Vos išaugusio vaikino 
širdį ežeras žavėjo, 
juo jis kartą važinėjo 
vienas menka valtele 
su neviena skylele...

Ežerą toli nuplaukęs, 
jis rankoves pasismaukęs 
sau irklavo palengva, 
džiaugės vakaro tyla... 
Štai, saulėleidis jį žavi, 
debesėliai pasigavę 
neša kažin kur svajones...

Tuo laiku gi be malonės 
ežero skystimas brangus 
nežiūrėjo—kaip ten dangus, 
bet pro plyšius į valtelę 

SPAUDOJE PASIDAIRIUS

• Turėkime tik kantrybės ir tikėjimo, Helsinki o 
aktai, pasirašyti 35 garbingų ponų, neišsilaikys,
• Visi žydų pranašai buvo poetai .
• Menas ,kuris nedaro mums įtakos, nieko nereiš
kia. Žiūrovas pats mato,kas yra paveikslo priešaky - 
je ir kas yra jo viduje.
• Al. Gimantas pramoko gražiais, b ibi iškaiš pavyz - 
džials giliau negalvojantį kataliką, demokratą ir net li
beralą privesti prie liepto galo ir ten jį sugraudinti.
• Prie liepro galo atvesto ir kojas vandenin įkišto lie
tuvio sąžinę Gimantas jaudina tvirtinimais,kad mes 
nenorime būti kaltintojai ir teisėjai.
• Henrikas Žemelis , šis naujas komunistų draugas 
ar bičiulis, Maskvos’Metropol" viešbutyje mėgino 
išvietėje bėgantį vandenį sulaikyti.
• Pavarde pasirašantys padorus autoriai paprastai
junta daugiaus atsakomybės,labiau vengia melų ir de- 
roagogijos, puoselėja santūrumą ir švelnesnes kalbos 
dorybes. J

Vitai lūs

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

KAINUOJA: Chlcago|e Ir KanadoĮe metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 
trims mėn. _  $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietos* metami
_  $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsienius- 
M _  $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
_    ____________ — — — _ — — — — — -r-'—

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608 ♦
i k rr

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

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

! JS 
PAVARDE IR VARDAS ----------------------------------------------
ADRESAS ---------------------------------------------------------------------

lindo, siekė jau suolelį... 
Tas vaikinas, kurs svajojo, 
(o manęs tai būta jojo...), 
žvilgt j apačią staiga— 
na gi, vyrai, pabaigai

Visa jau rimtai išspręsta 
ir, kaip matot, vyras skęstal.. 
Ėmė irklu jis varytis, 
(nusigando net, mažytis...), 
ir lig juostos vandeny 
buvo jau, kai pakranty 
irklu siekė seklų dugną, 
širdj —lyg triukšmingą būgną, 
vos laikydamas krūtinėj 
„valandoj šioj paskutinėj“...

Daug praėjo laiko, metų, 
vėl visokių jau verpetų 
tam vaikinui, (varg—šas!..) teko, 
bet — „širdis ir vėl prašneko“: 
kai tik kas priminti ima < 
Zarasus, — atsiminimą 
sukelia tuojau vaizduotėj, 
ką ir matėt šio) eiliųįėj...

KREIPKITES: 
šeštadieniais ir 
sekmadieniais

bet kuriuo laiku — 366 - 2548
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Hamilton toronto_______ fe_______
T a u py k i r s koi inkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East, tel. 544-7125

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penkiadieniais 
šeštadieniais

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

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

MOKAME UŽ:

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

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 8,000,000

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

Malonus Bičiuli!
ENCYCLOPEDIA LITUANICA ketvirtąjį tomą siuntinėsime 1975 m. 

rugsėjo gale. Maloniai prašome atsiųsti mokestį — 520.00 (Massachusetts 
gyventojai 520.60). Penktasis tomas yra įpusėtas, o šeštasis rengiamas 
Tikimės 1976 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 520.00 (Massachusetts residents 520.60). When moving, please 
Indicate old and new address. Thank you.

JUOZAS KAPOČIUS 
September 5, 1975_________________________________ Publisher ____________ ,

CHICAGO:
ATOSTOGOS PASIBAIGĖ

Vyt. Dldž. Šaulių Rinktinės

Įėję. Pasidžiaugta gražiu 
pelnu. Pirm; VI. Išganaitls 
padėkojo visiems už suauko-

Šio sekmadienio popietėj, 
prie vieno stalo, pietaujan
čių daugumą sudaro žvejai. 
Žvejai mėgėjai, mėgstą su 
meškere išvykti į gamtą, kur 
nors ant paunksmingos upės 
pakrantės ar vandens platy
be Išsidriekusio ežero.

Papietavę ir užsisakę po 
stlprumėlį, jie prisimena 
vasarą ir savo žvejybą. Vle- 
nlefns žvejyba buvo geresnė, 
kitiems blogesnė, o kai ku
riems net katastrofiška. 
Ypač vienam tautiečiui, ap
virtus laiveliui, nuskendo ne 
tik visa jo nemažai kainavu
si žvejojimo aparatūra, bet 
ir visi turėti užkandžiai, bei 
nugėrlmai. Laimė tik, kad 
gerai plaukdamas, jis sėk
mingai pasiekė krantą.

Kitiems buvę geriau. Vie
nas vyras, rodydamas pa
gautos didžiausios žuvies il
gį, išskečia rankas dviejų
pėdų dydžiui. Jam entuzias
tingai pasakojant apie sėk
mingą kovą traukiant žuvį į 
krantą rankos pamažu ske
čiasi iki apsiriboja maždaug 
3 pėdų atstume.

Šiaip ar taip, bet visi su
sirūpinę sutinka, kad žvejy-

Valdybos pikniką. Jis įvyko 
rugpiūčlo mėnesį Jono ir 
Leonardos Macijauskų so
dyboje. Nors oras iš ryto 
atrodė nepalankus plknikauti 
Ir organizatoriai buvo nusi
minę, bet iki popietės pra
giedrėjo, net Ir saulutė gerai 
pakaltino.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
ba darosi vis daugiau kai
nuojantis užsiėmimas. Ypač 
pabrangus skystam kurui, 
tolimesni ir žuvlngesnl van
denys tampa sunkiau bepa
siekiami.

Vienas tėvynainis, įsiterp
damas į žvejų pokalbį ir 
stebėdamasis jų kantrybe, 
belaukiant užkimbant žuviai, 
sako suradęs įdomų spren
dimą. Tiksliau pasakius, 
atostogaudamas Sprlng- 
hurst vasarvietėje, jis įpuo
lęs į tris išmintingus žve
jus. Tie išmaningi žmonės 
'anksčiau irgi buvę žvejonės 
entuziastai. Bet dabar jie ne 
tik neleidžia veltui laiko, ne 
tik nedaro bereikalingų ke
lionių, bet turimą žuvį, be 
didesnių išlaidų, paruošia 
nepaprastu kulinariniu pa
siskonėjimu. O jų paruošta 
žuvis tuo ypatinga, kad ją 
valgant, tiesiog smagurlau-
jant skoningąjį delikatesą, 
neabejotinai galima tvirtin
ti, kaip mėgaujantis puikiu 
riešutu. Tuo labiau jeigu tą 
viską pavilgant skaidriosios 
taurele. Jie padaro tai labai 
paprastai, atslveždami žu
vies Iš čia pat esančio Col
lingwood Ir ją Išrūkydami 
savoje rūkykloje. Žinoma 
tam reikalaujant nemaža pa
tyrimo, atidžios priežiūros, 
tinkamo kuro ir iki 4 vai. 
trunkančios lėtos ugnies. O 
tuo metu rūkykloje įvestas 
procesas, tam pačiam pro
duktui sutelkia jau nebe pa
prasto patiekalo, bet pasi- 
skonėtlno delikateso ypatybę. 
To dar maža, jie visi trys

MOKA:
8>/2% už 1 m.'term. dep.
7V^% už taupymo s-tas
8’/4% už pensijų planų

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

IMA:

9’/a % už asm. paskolas.

9>/2% už mortgičius

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

(American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 0 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• •

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -----  Namų tel. 277-0814
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

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

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

Baltic Exporting Co. "•"‘T'"“ Ava' r a Tarauto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Valdybos posėdis įvyko rug
sėjo 14 dieną Gintaro sve
tainėje. Pirm. Vladas Išga
naitis pasveikino auslrlnku- 
slus, pranešė, kad yra įsi
rašiusių 18 naujų narių. Pa
sidžiaugta sparčiai augančia 
Šaulių Rinktine. Viso narių 
turime 587. Pasiruošta lap
kričio antrai dienai / Vėli
nių dienai /, užprašytos šv. 
Mišios už mirusius šaulius 
Tėvų Jėzuitų Koplyčioje 1O 
vai.ryte. Šv.Mišias atlaikys 
Tėvas J. Borevlčlus. Po pa
maldų bus lankomi šaulių 
kapai. Garbės nariais pa
kelti nusipelnę šauliai: mo
terų vadovė St. Cecevičlenė, 
meno vadovas J. Petrauskas 
ir P.Tomkus.

J.Valauskas stambia auka 
prisidėjo prie namų užpir
kimo, savo testamente V. D. 
Šaulių Rinktinei užrašęs ne
mažą pinigų sumą.

Praeito Susirinkimo pro
tokolą skaitė sekr. J. Pet
rauskas, kasininkas S.Radz- 
vlckas patelkė apyskaitą tu
rėto Joninių laužo Vyčių sa-

tus fantus ir visiems prlsl- 
dėjuslems prie įvairių dar
bų.

Meno vadovas J. Petraus
kas pranešė, kad numatyti 
du meno spektakliai. Vienas 
Chicagoje, Jaunimo Centre, 
kitas Cicero. Datos bus pa
skelbtos vėliau.

Šaulių namai yra jau nu
pirkti, pradėti valymo dar
bai. Tuojau bus pradėtas ir 
remontas. Visi darbai bus 
atliekami pačių šaulių tal
kos būdu. Visi pasižadėję 
auką ar paskolą, prašomi 
nedelsiant įnešti jas į Namų 
pirkimo sąskaitą, arba įteik
ti J. Pociui 4204 So. Maple
wood Ave, Chicago. Kvie
čiami prisidėti visi šauliai 
prie šio svarbaus tikslo.

Adomas Didžballs

Vancouver
PASISEKĘS PIKNIKAS

Gausiai susirinko lietu
viai į paskutinį šiais metais 
ruošiamą Bendruomenės

Piknike dalyvavo daug 
svečių, tautiečių, atvažiar; 
vustų aplankyti savo gimi
nes ar šiaip. Iš Anglijos pas 
ponus Skučus viešėjo ponai 
Sava, dukrelė Anyta ir sū
nus Markus. Pas J.L. Ma
cijauskus atvyko p-nia Ko- 
peč su dukrele Elvira, iš 
Chtcagos Gumbellus lankė 
Jonas ir Jadvyga Labanaus
kai. P-nus Mačiulaičius ap
lankė duktė iš Los Angeles 
p-nia Geivart, o iš Montrea- 
lio lankė savo tėvą Edvar
das Lukas.

Piknikas vyko labai gero
je nuotaikoje, nes su dideliu 
malonumu visi klausėsi gro
jamų liaudies dainų, kurias 
akordeonais išpildė tautie
čiai svečiai ponas Sava, duk
tė ir sūnus, skudučiais pri
darė mūsų gyventojas p. Sku
čas.

Iki vėlyvo vakaro garsiai 
skambėjo lietuviškos dainos, 
pritariant akordeonui. Ma
lonu buvo matyti, kad nors 
ir maža mūsų kolonija, bet 
veikimas ryškus. L.M.

MŪSU ĮVYKIAI AUKSO, SIDABRO IR PLATINOS MONETOSEliFJLTJ C —
CBJDFJ

Kiekvienai įveria 30 aramą ir yra 40milim. 
diametro Tiesiai Ii kalyklas tik $26,50- 
sldabra99.9% moneta; $324.00-91.6% auk- 
so, karatų 22 ir $393.00 platinas.
1. Coats or arms oi inaapcnaent tstonia. Latvuand Lithuania.
2- The evil pact of Hitler and Stalin led to the occupation and 

destruction of Estonia. Latvia and Lithuania in 1940. 
Their independence and freedom must be restored again.

3. One night in the history of Estonia. Latvia and Lithuania. 
Mau deportation of June 13/14, 1941.

4. Armed resistance by Estonian, Latvian and Lithuanian 
freedom fighters from 1940 to 1952.

5. The human rights declaration of United Nations was for all 
peoples. Estonians, Latvians and Lithuanians also have a 
right to their land, language and independence.

6. “The deadly comb ran back and forth, and back again, 
through Estonia, Latvia and Lithuania There was no doubt 
However where the right Uy. The Baltic States should be 
sovereign, independent peoples." Winston Churchill 1950.

(------------------------------------------------------ O-R-D-f—R — OOU-P-O-N------------------------------------
| Make cheque or money order payable to BALTICOIN and mail to: 

BALTICOIN, 148 Duke Street. Hamilton. Ontario, Canada. L8P 1X7.
| P I e a s e send:

| The Baltic Saga medals in 9 9.9’* silver, $26.50 each $
j The Baltic Saga medals in 22 karat gold. $324.00 each $

| Ontario residents add sales tax $

I For each order from outside Canada add $1.00 for postage and handling $
j Cheque/MO made out payable to BALTICOIN enclosed for $

| Name Address

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 
I 

1

6 psl..

j City ' Province Postal Code
J_____________________________________________ (PLEASE PRINT) _____________________

yra nagingi žmonės. Jie 
pasistatė savas rezidenci
jas - vasarnamius ir apsi
gyveno vienoje iš puikiųjų 
gamtos prieglobsčių. Pra
dedant nuo Stepo Juozapavi
čiaus , vieno iš pirmųjų 
Sprlnghurst vasarvietės ve
terano. Jis pats pasistatė 
erdvų vasarnamį ir prie jo 
iškultlvavo derlingą, aukštų 
beržų supamą daržą. Šiemet 
iš geriausiai užderėjusių 
daržovių, pamidorai buvo 
tokie vešlūs, kad šeiminin
kas prisikonservavo jų dė
žes net žiemai.

Antros rūkyklos savinin
kas Stasys Jonaitis jau kiek 
vėliau ten įsikūrė. Jis irgi 
pats pasistatė savo gyven
vietę. Rąstus primenančios 
sienos, labai panašėja į lie
tuvišką • pirkią su erdviom 
gonkom priekyje. Būdamas 
statybininkas ir labai užsi
ėmęs, žuvies rūkymą ir pui
kųjį paruošimą jis yra pati
kėjęs savo šeimininkei Emi
lijai.

Vėliausiai ir gražiausiai 
įsikūręs, žuvies rūkytojas 
bene bus Povilas Skučas. Jo 
erdvus, daugelio kambarių 
ir puošnios, nesenai prista
tytos verandos namas irgi 
yra jo paties pasigėrėtinas 
rankų darbo vaisius. O veš
lias daržovių lysves ir įvai
riaspalves, sodybą supančių 
gėlynų kllombas, tenka lai
kyti darbščiosios žmonos 
nuopelnu. Skučai labai įdo
miai pasakoja apie pereitos 
žiemos viešnagę Floridoje 
ir ten vos neįsįgytą nuosa
vybę.

Apskritai susumuojant tų 
išmaningų žmonių gyvenimą, 
patyrus jų įdomų pomėgį ir 
pavyzdžio vertą įsikūrimą, 
tenka stebėtis. Kaip be di
desnių, kantrybės nereika

laujančių pastangų /laukiant 
užkimbant žuviai /, galima 
pasiekti tokių, net netikėtą 
svečią nustebinusių rezul
tatų.

US9J LIETUVIU NAMAI

Pereito sekmadienio LN 
popietėje dalyvavo apie 200 
asmenų. Dalyvių tarpe buvo 
atvykusių, iš užsienio. Svečių 
knygoje pasirašė ir salėje 
buvo paskelbta šie: P. Jekai- 
tienė iš Philadelphia, B. 
Pakštienė iš Chicago, Aukš- 
člūnas iš Mtinchen, Vokietija, 
Petras Keršulls iš Camberra 
Australijos, - P. Karpas iš 
Melburn, Australija ir Ged. 
Suturavlčius iš Seinų,Suval
kų Trikampio. Buvo svečių 
ir iš tolimesnių Kanados 
vietovių: Sudbury, Oakville", 
Windsor. Netikėtai atvykę 
svečiai iš toli ne vienam to- 
rontlšklul buvo didelė staig
mena.

Rasa Mažeikaitė dar šį 
mėnesį išvažiuoja į Dublin 
studijuoti Baltų istoriją. Šių 
metų universiteto mokesčius 
jai apmoka LN ir šią savaitę 
jai įteikia čekį.

Šalpos organizacija Daina 
yra gavusi labai gražių pa
dėkos laiškų iš sušelptųjų 
Vokietijoje. Tie laiškai pa
tvirtino, kad Daina dirba 
naudingą bei labai reikalin
gą darbą ir paskatino tą 
darbą suaktyvinti. Dėl to 
Daina jauš.m. lapkričio m. 
29 d. ruošta šalpos reika
lams įdomų pobūvį.

Kariuomenės šventės pro
ga lapkričio mėn. 22 d. šeš - 
tadtenį, Vlado Putvlo šaulių 
kuopa Karaliaus Mindaugo

menėje rengia tradicinį me
tinį pobūvį. Ta proga Šaulių 
teatras Aitvaras suvaidins 
naują veikalą.

Lokio administracija pra
neša, kad pagal Likerio Val
dybos patvarkymus yra ne
leistina, kad nepakviesti 
svečiai vaikščiotų nuo stalo 
prie stalo ir trukdytų ki
tiems pasikalbėjimus. Admi
nistracija prašo šio potvar
kio laikytis.

LN Moterų Būrelis Gedi
mino Pilies menėje rugsėjo 
mėn. 25 ir 26 d. d. rengia 
Petravičiaus Viktoro IrŠlm- 
klenės Irenos meno darbų 
parodą. Būrelio pirmininkė 
Aldona Jankaitlenė tarėsi su 
skulptore p. Dociene dėl pa
veikslams iškabinti įrengimų 
ir priemonių.

Pereitą savaitę LN įnašų 
sąskalton įmokėjo: Ignatavi
čius Edvardas ir Jurgaitis-^ 
Bruno po $ 1O. OO.

** T
• KLB Toronto Apylinkės 
V-ba surengė M.K.Čiurlio
nio 1OO m. gimimo sukakties 
minėjimą Anapilio salėje.
• Toronto Maironio Mokyk
la pradėjo pamokas. Priima-, 
ml ir sUpnaijar visai lietu
viškai nekalbantys.
• Aukštesniųjų Lituanistinių 
Kursų pamokos taip pat pta- 
sidėjo. Kursų vedėjas V.Ta- 
seckas-tel. 535-6659.

Gauna užskaitas 11,12 13 sk,'" 
mokiniai ir universiteto stu
dentai. Į pradinį skyrių pri
imami ir lietuvių kalbos ne
mokantys.

N E P R IK L A 8 Su M A LIETUVA
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meškeriojimas
v 1

(Pradfia 21 numeryje;
Pludurluojantls dirbtinas 

jaukas / klynas / tinka džl-i 
ginimui pridedant atatinka
mo didumo svorį, kad jauką; 
tik paskandintų Iki dugno. 
Imkime pludurluojantį " Ra- 
palą ” 9 gr. dydžio. Tiesiog 
prie ’’Rapala ” prlrlšklme- 
1 1/2 pėdos ilgio, klek gali
ma pagal esamas sąlygas, 
plonesnį monofilament pava
dėlį. Prie meškerės šniūro 
yra pririštas splroklėlls, ant 
kurio užkabinama svorelis 
Ir prie to paties splroklėlloj 
prikabinama antras pavadė
lio galas su jauku. Pasitik
rink - yra pridėta ” Rapala” 

. dėžutėje Instrukcija.
Taip paruoštą jauką mesk

į numatytą vietą galimai to-(. sliekus, po didesnio lietaus, 
llau nuo kranto ar laivo. Pa
lauk , kol svorelis pasieks

• dugną. Tuomet susuk į špū
lę visą laisvą šniūrą. Dabar 

i jūsų svorelis guli ant dugno, 
bet jaukas, pakilęs nuo dug
no, pludurluoja vandenyje. 
Truktelėk kartelės viršūnę i 
apie 15 colių ir vėl lauk mo-

1 mento , kol svorelis atsiguls 
ant dugno. Kartok tą opera
ciją , kol priartės prie kran-

blnamas natūralūs maistas, 
pav.gyva žuvytė. Gyvas vė - 
želis kabinamas už kieto 
kalnlerlaus, klek galint ma
žiau suželdžlant. Naudojant 
gyvus jaukus džigu,kabliukai 
privalo būti ploni. Jie ma-

B. Vaičaitis
tant didelį slleką?lr kabliuko 
viršūnę geriausia įsmeigti į 
patį slieką.

Yra džigai, kai kabliukas 1 žlau sužeidžia jauką, jis Iš
būna Ilgiau gyvas vandenyje 
Ir gaunama geresni rezulta
tai: per tą patį laiką sumeš- 
kerlojama daugiau Ir dides
nių žuvų.

Be virš minėtų natūralių 
jaukų, galima naudoti klta's 
vandens Ir sausumos gyvius. 
Jie randasi po akmenimis 
griūvančiais ar pūvančiais 
medžiais Ir po pustančių 
medžių žievėmis.

TIKROVĖ
Daugelio žuvų.priskaltant 

ir walleyes, virškinimo pro
cesas yra labai lėtas esant 
žemiau 18 laipsnių tempe
ratūrai. Esant žemam ener
gijos eikvojimui, sulėtėja 
žuvų augimas, o prie žemos 
temperatūros žuvų organiz
mas mažina maisto pareika
lavimą. Žuvys, kurios ak
tyviai maitinasi ir per tą 
periodą naudoja daugiau 
maisto,—jas yra galimybė 
greičiau pagauti ant meške
rės, negu per tą laikotarpį, 
kuomet ji mažiausia maiti
nasi. Pavyzdžiui meškerio
tojui lydeką naktį sunkiau 
pagauti negu dieną, nes ji 
maitinasi dieną. B.d,.

imciuisSTl
* Dr. Petras Lukoševičius 
su žmona Irena atostogauja 
lankydami vaizdingąsias 
pietų Amerikos vietoves.

Šių aktyvių visuomeninin
kų laukia naujas rudens se - 
zonas.

ttk aplietas švinu, bet nėra 
pritvirtinta nei žvėries 
plaukų, nei paukščio plunks
nų. Ant tokio džigo privalo1 
būti kabinamas sliekas, žu
vytė, vėželis ar kitas natū
ralūs maistas. Toks švinu 
aplietas kabliukas, užkabi
nus natūralų maistą, meta
mas į parinktą vietą ir lau
kiama kol nusės ant dugno. 
Tuomet labai išlengvo pa
traukiama 15 colių Ir laukia
ma veiksmo. Po to vėl trau-- 
klama, bet tik Išlengvo, kai
taliojant greitį. Šis metodas 
labai sėkmingas naudojant

kur upelis įteka į didesnę 
upę ar ežerą. Po lietaus ten 
žuvims yra maitinimosi san
dėlis ar , geriau sakant jo
in ar k as.

Turint didelių sliekų, ge
riausia kabinti vieną, bet 
kilpomis perduriant per 3 ar 
4 vietas ir kabliuko viršūnę 
paslepiant slieke. Galima 
kabinti keletą mažų sliekų 
ant vieno kabliuko.

Tą pačią džiglnlmo ope
raciją galima atlikti papras
tu kabliuku, tik 15 colių pa
vadėlio gale pridedamas

to.
Operacijai nedavus jokių 

t rezultatų, galima ant jauko 
paskutinio kabliuko užkabin
ti per akį žuvytę arbąsural-J svorelis Ir ant kabliuko ka-

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

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

(Lietuviams duodame spec i ai i nuolaid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Su Sin skas 389 - 057 1 ir J. Zavys 365- 3252.

Ron — Arūnas Mockus

•550 BOUl. NEWMAN BLVD., 
LASALLE

363-7424__________
IcHRYSLER 

j DUSTER - FURY

LUOODLfinD-fiUTOfTIOBILELTD

CORDOBA

PlųnHMltfi

|( iiinsu n

(jmians Ooilęe

PLYMOUTH

GRON FURY

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

Kreiptis pas agentūros atstovą (Ron) 
Aruna Mockų.

.(Dirbęs 2 metus Trans Island Co.) ' •

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

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

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’O.

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

INTERS ATION AL datų i ipardavimas - tel. 366 6237 / 3896

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

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

Viskas moderniems namams !
3 Visi kiti vandentiekio ir 

šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren- 1

Hydro - Quebec išnuomo- ' /
vimui karšto vandenstie- Ą.
kimo. Veltui įkainavimas.'

Plumbing & Heating kontroktoriuz.

140 - 2e AVENUE 
366-03 30 LASALLE,

TREČIOJO PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESUI BALIUS

SPALIO 4 d. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJ E 
1465 De Seve Street, Montreal, P.Q.

PROGRAMA: 4-8 vai. vakaro Šoki ut Maratonas
7 vai. vakaro Vakarienė ir Šokiai. .

BUS BARAS IR 2 LOTERIJOS.
GROS - “PERKŪNAS”.

Kviečiami visi lietuviai dalyvauti — REMKIME JAUNIMĄ •

Robert Lefebvre

LaSalle al de rm anas Ro
bert Lefebvre vėl kandida
tuos ateinančiuose rinkimuo
se š.m. lapkričio mėn. 2 d. 
Jo didžiausias troškimas, 
kaip jis pats sakosi, yra tęs
ti pradėtus vykdyti projek
tus. Jis be jokios didelės 
reklamos ir be diskrimina
cijos rūpinosi vlsų-senų tr 
jaunų-gerove. Jeigu jį vėl ■ 
išrinks, jis stengsis išlaiky
ti visas šio miesto teises ir 
pildyti įsipareigojimus kai- 
myniniems. Ypač jam rūpi, 
kad mokesčiai nebūtų pakel-

tl, pagelbėti nuomininkams , nljoje-766-5755.
padedant namų savininkams. Kelionė ten Ir atgal gali

Balsuoti turi teisę visi su- kalnuoti apie $20. Praneškl- 
laukę 18 metų.Paslnaudotl ja te, ar turite nakvynę, 
ragina Robert Lefebvre, 2-o
lapkričio *. Gražaus amžiaus sukaktis

TUČTUOJAU „ Xntt"° sesuo Ona
REGISTRUOTIS’ Pasecklenė atšventė 80 m.
Spalio 11d., šeštadienį,1 v. amžiaus sukaktį. LaSalle, jos 

ryto Išeina autobusas į Ha- butan susirinkę artimieji 
miltone vykstančią Lietuvių gražiomis vaišėmis pagerbė 
šventę. Autobusas grįžta į sukaktuvininkę.
Montreal} pirmadienį, spalio • Mykolas Grlnkus atžymė- 
13 d. jo savo 70 metų sukaktį ar-

Užsįregistruoti pas: A.tlmųjų ir draugų tarpe. Jam 
Mylę 365-0353, Ig.Petraus-buvo suruoštas pobūvis, ku
ką 767-8684, J. Šlaučiulį 768 rlo metu įteiktos dovanos Ir 
-3674 Ir 366-3884 bei Auš - Išreikšti nuoširdūs llnkėjl- 
ros Vartų Parapijos klebo- mai ateičiai.

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

betkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO b \ J roo OCO1
M6, 1X4 tel. 533-3531

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO R AT N E R. B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
7 PRISTATYMAS

4.___ y VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

LIETUVAI
b Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė ružis 

— pusė kainor.
> Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester’io - nuolaida iki 60 %.
, Skarelis vilnones arba Silkines ir naujausiais pietiniais.
, Megztukai, golfui ir puloverinioi - didžiausios pasirinkimas specialiomis 

kainomis. ■*- .. < 40 nn
, Moterikki paltai-Borgona (art. fur) įvairaus dydžio f,kS4V.JU.
i Vyriiki megzti marškiniai (kanadiiki) - pusė kainos. Taipgi, daugybe 

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniu. .iundiemė p.ere.tu Ir ore pe/tu. Priimam. ul.okymu. .ur.iP.HII-.., 

Leldytuvam., televizijom., pinigą CeriNicete. i, kr. (Turim. 22 metą potyr.mo). 
ProLome vJeiri ir įsitikinti, a jm f. PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 

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

FREE SHOP AT HOME SERVICE
PATARNAUJA

HRS

NETTOYEURS - CLEANERS į

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

Carpet Sales & Installation 
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus 

n — Venture —

ROBERT RICHER
TEL. 36S 6111 
RES 366 0066

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

o Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
® Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

William Dicks

LEFEBVRE & ROBERT
■ AMtUBltMtNT - fUPNITUKt į SMZf Į |Į^(;

PAR davimas

ĮVAIRIUV-

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRALE r 4e AVENUE 363-3887
|~T643 CINTRALI 386-1282 (DECORATION) Į

įvertinimai 
NEKILNOJAMO TURTO 

PASKOLOS
Visokeriopi kiti patarnavimai

r- 7687 CENTRALE
Immeubles RICHER Realties bnrg. suite 30i

COURTIER BROKER LASh8PL 1 L7 UE

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
paskolos

MVR D S ■
Chrysler • Monaco • Charger • Dodee * °““ 

Swinger • Special • Sedan • Trucks

Mechanizuotas ratų Ir kitų dalių refluliovimas. Harks " *
dažymas naujame garale ir moderniomis priemonem-s. K' P 
De LaVerendrye, pr e Lapi.rr.ir vandens kanalo. Tel. 365_----------
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PIRMOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES
/NAUDOKITĖS ŠIUO PLANU/

HAMILTONE

Trečiadienis, spalio 8 d.

H?.

#3.

e

Organizacinis Komitetas

f P dvardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

James Street 
Kareivinės

Pirmadienis, spalio 6 d.
Antradienis, spalio 7 d.

Holiday Inn- 
Viešbutis

#8. Delta Gimnazija
Sporto F.unctynėe

Ui. Ham. Foram 
Koncertas

Multlcultanl
Centre
Menine Far oda

#J. Ausrce Virtu 
Fera[ija

— XXI KANADOS LIETUVIŲ DIENOS BEI 2 5-riu METU KLB HAMILTONO APYLINKES GYVAVIMO SUKAKTIES 

PROGRAMA:

• Bostono Kultūros Klubo skaitė savo [r kitų lietuvių 
pakviestas, Henrikas Nagys poetų kūrybą.

P rašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

#5. Kataliku 
Bažnyčia

#6. Protestantu, 
šventovė

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams

#4

Sueens-t r.

RENDELL'S AUTO REPAIRS

GMGM

CENTRE AUTO CLINIC
261 John's Road P5g 

(©f PdJWEtWMHOfPING CENTRE

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

LEONAS GUREOCAS 
Salei Manager 

Lietuvis atitovai)

Conseillers juridiques - Title Attorneys

NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, La Sali 

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

kreipiasi, jų tarpe ir lietuviams.

• Bronius Bagdžlūnas buvo ligoninėje Ir gydosi dr. A. 
operuotas Reddy Memorial Popleralčlo priežiūroje.
DĖMESIO ! Prašom atkreipti dė-, 
mesi i “Lito” skelbimo pataisy- \ 
ma, nes prae itame numeryje-per 
klaida sukvitėm e skaitmenis 
procentuose. Atsiprašome. NL.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Auėsrad

Tuns Urs. brake* 
motor a Transmission, etc.

Dėmesio vyrams !
Lietuvė moteris nori susipažinti 
su vyriškiu 50 m. amžiaus ar dau
giau. Dėl draugystės, bet gali bū
ti ir vedybos. Rašykite NL adresu 
— Dėžutės N r. į66. '

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managtriu

IEO GUREKAS_________

— Hamiltono miesto Burmistras skelbia Lietuvių Savaitę.
— 3 vai. p.p. dailininku A. A. Tamošaičių parodos atidarymas 

Dauaiakultūriame Centre (Main St.E. ir St. Catharines St.).
— 7 vai. vak, buv. Kanados ir Lietuvos šachmatu meisteris P.

Vaitonis Daugiakultūriame Centre duoda šachmatų simultanų.
Ketvirtadienis, spalio? d. —tolimesnių apylinkių lietuvių sutikimas prie Jaunimo Centro 

ir miesto apžiūrėjimas.
Penktadienis, spalio lOd.-jaunimo susipažinimo vakaras Jaunimo Centre(48 Dundurn N.). 

Pradžia 9 vai. vakaro.
Šeštadienis, spalio 11 d.—10 vai. ryto Aušros Vartų parapijos salėje KLB Krašto Tary

bos sesijos atidarymas; 2 vai. p. p. Delta Collegiate salėje 
(Main St.E. ir Graham) vyrų krepšinio rungtynės tarp Toronto 
Aušros ir Hamiltono Kovo; 7 vai. vak. XXI Kanados Lietu
vių Dienos susipažinimo vakaras Armories salėje (James St. 
ir Cannon St.). Groja J. Vaičiaus orkestras.

Sekmadienis, spalio 12d. — 1 vai. p.p. pamaldos evangelikams latviu liuteronu šventovė- 
je(18 Victoria S.). Pamaldas švenčia kun. A. Žilinskas; 1,30 
vai. pp pamaldos katalikoms Hamiltono Katedroje (King St. 
W. - netoli AV šventovės; 4 vai. p.p. Forumo arenoje (Barton 
E. ir Sanford) Pirmoji Kanados lietuviu dainų ir tautinių šokių 
šventė.

Informacijos centrai veikia nuo ketvirtadienio — spalio 9 d. Jaunimo Centre tel. 528-8257 
ir Holiday Inn viešbutyje tel. 528-3451. i

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_______________________(At the end of Sbertxook^ Street West!__________ ._______

GERA PROGA

Burlington X*

t. S

Klnįjį>
'EainSt

Barton Jt.

Mohawk Hd. _.

697-3333
TRIUMPH
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Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866’8235, narnų 4 88- 8528

Liūdna man, kai skaito mano 
neapmokėta - laikra^is

@ Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

DR. V. GIRIŪNIENE
Dantų gydytoja

Montreal.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q-
T el. 932 - 6662; nami^ 737 - 968 1.

TRUST GENERAL DU CANADA

Or. 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.

G
pharmacie

ctnnon
•—ROBERTGENDRON LPH,....,

366-97427626 CENTRALE LASALLE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q - Tel: 871 -9644/r.amu 678 -’3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.
5 P/ace Ville Mario IBM Building 

Suito 417, Montreal, Que.
Tol. 871 ~ 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.
768 Notre Dome Street E. Suite 205. 

Tol: 866-2063. 866-2064

8 psi.

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMA TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254 - 4566 / Namų — 721-0614’

GALVOJA TE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEME - 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.
Si sterna.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-
Res.: 256-5355

C. I. B.
AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE e GYVYBE 
INSURANCE AGENCY INC.

Tel. Bus.: 722-3545

GAISRAS e
ADAMONIS
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia

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

nuo 1945 m.

73S LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

■i

i

i

i

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

MOKA Vi:
Einamąsias s-tas _______ ..... 6.0%
Taupomąsias s-tas-_______ 8,0%

Term, ind.^-l m..8.5% 
•Term. ind. — 2 m. 0.25%
Term. ind. — 3 m. 9.75%

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

DUODA PASKOLAS
Asmenines ______
Nekiln. turto______
Čekių kredito_____
Investacines nuo___

Il.o% 
1O.T5%

___ 12.0%
___ ii %

a4

Nemok. gyvybės apdr. iki $16.000 
už paskolos sumą.

3

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo d iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 13 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama - 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius ga-s 
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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