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H SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Mao-Tse-Tung-ui siaiuia
• paminklas Jau seniai 
pastatytas Shanghaijuje

KINIJA GEDI MAO-TSE - 
TUNG’O

Pats žymiausias komunis
tų vadas, revoliucionierius , 
valdęs Ir įtakojęs vieną ket- 

s. virtį visos žmonijos, Mw- 
> Tse-Tung’as mirė. Kinija 

dabar dėmesio centre, nes jo 
pasekėjas neaiškus; jau 18 
mėnesių Kinijoj vyksta var
žybos Ir spekuliacijos dėl 
valdžios.

Sovietų Rusijoje dėl Mao 
mirties nellūdlma, Taiwane

MQNTREALIO LIETUVIU ŠEŠTADIENINE MOKYKLA TAIP ATRODĖ SENIAU. AR IR ŠIUOMETINE MOKYKLA PASIEKS TOKIO GRAŽAUS SKAIČIAUS MOKINIU ?

džiaugiamas I.
Peklngo ir pasienių sričių 

karinių vienetų pareiškimai 
kritikuoja ” Sovietų revlzlo- 
nlstų kitką" Ir nepažada su
artėjimo netolimoje ateityje 
su Sovietais.

Didžiojoj Liaudies Halėje, 
įvyniotas į komunistinę vė
liavą, guli Mao. Pirmą dieną 
atsisveikino su juo 1OO. OOO 
žmonių, gedulo raiščiais ant 
rankovių. Stipri apsauga bu
di prie pašarvotojo.

Daugelis darbininkų paau
kojo laisvą šeštadienį darbui, 
Mao atminimui pagerbti.

Tarp įvairių spėliojimų, 
kas galėtų užimti Mao vietą, 
Iškyla jo ketvirtosios žmo
nos vardas Chlang Chlng.

Stebėtojų nuomone, ji yra 
viena stipriausių įtakų Kini
jos gyvenime, ypač jaunimo 
tarpe.Po Mao-mlrtles, ji tu
rėsianti gerą progą įgauti 
didesnę jėgą partijos hie
rarchijoje.

Tačiau jos įtaka Ir rolė , 
taip vadinamoj kultūrinėj 
revoliucijoj 1966 m.pritrau
kė į jos pusę ne tik draugų , 
bet nemažiau Ir priešų.

Kariuomenė jau yra grą- 
slnusl.kad nesutiks, jeigu ji 
įgaus daugiau gailos Ir įta
kos.

Kiti tvirtina, kad kolekty
viniame vadovavime, ji bus 
labai svarbus asmuo.

GRAŽINTI KROATAI
Lėktuvų grobimai, relka-

laujant milžiniškas pinigų 
sumas, ar kalinių paleidimo 
- nebe sensacija. Kroatų 
nacionalistai, tačiau, į pa - 
grobdami lėktuvą, reikalavo 
5-lų didžiųjų Amerikos laik
raščių Išspausdinti jų reika
lavimus /4 sutiko/, Ir virš 
5-lų miestų - Montreallo , 
New Yorko, Chicago, Lon -• 
dono ir Paryžiaus Išmėtyti 
Iš lėktuvo lapelius su tekstu, 

maldaujančiu Kroatijai ne
priklausomybės nuo Jugo
slavijos.

Lėktuvas, pakilęs New 
Yorke, turėjo nusileisti į 
Montreallo Mirabel aeTodro—' 
mą papildyti kurui. Tą patį 
turėjo daryti Gander, NfdL , 
Islandijoj. Nūs įleidus Pran-. 
cūzljoj,po 13 valandų truku
sių derybų į siūlymą būti Iš
siųstiems į Jugoslaviją ar 
įAmertką, pasirinko pasku
tiniąją. 4 vyrai Ir viena mo
teris bus teisiami už lėktuvo 
pagrobimą. Jie pareiškė,kad 
savo veiksmu didžiuojasi , 
nes kovoję už teisybę.

Tačiau, New Yorko aerod
rome jų palikta bomba,, apie 
kurią jie praneš ė,sprogo per 
anksti, suže Iždams. 3 ir už - 
mušdama vieną detonatorių 
specialistą. Už tai jie irgi 
bus apkaltinti.

Visų slurpryzul, ISctuve 
nė vienas jų nebuvo ginkluo
ti. Granatų Imitacijos buvo 
padarytos Iš molio. . .

TITO SIRGULIUOJA
Jugoslavijos prezidentas 

TIto dėl kepe nų Ilgos privalo 
pasiduoti kelių savaičių po^ 
Qslul ir gydymui.

Numatytas sus įtikimas Ti
to su Prancūzijos preziden
tų atidėtas.

SUIMTI VALSTYBINES 
KONKURENTAI

RCMP užtiko nelegalią 
Snapso varyklą su 3 tos pro
fesijos specialistais ir 2 
tūkstančiais galionų nelega
laus alkoholio į pietus nuo 
Montreallo. ŠI varykla yra 
pati didžiausia, kokią yra 
yra pasisekę Iki dabar su
sekti.

ITALAI NEPASIDUODA
Italų bendruomenės Mont

real yje tėvai yra pasiryžę 
nekreipti dėmesio į B UI 22 Ir 
leisti savo valkus įalsvu pa
sirinkimu į angliškas mo
kyklas. Tėvai ypač pasipik
tinę labai vienašališku vai - 
kų kalbos egzaminų vertini
mu,kuris nusprendė į kokią

BENDRUOMENYBĖSM
LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU 
ŠVENTĖ CHICAGOJE

Nenustebkime, jei kai ku
riems šios šventės I daly
viams atrodė, kad vadinama 
didžiulė Tarptautinio 
Amfiteatro salė buvo per 
maža, kai įžygiavo net Iš 
pienktu pasaulio šalių suva
žiavę, apie 5O-les šokio 
vienetų šokėjai.

Suprantama, prasidėjus 
programos šokiams- vietos 
dar sumažėjo, Ir gal tik pu
sė šokėjų tegalėjo vienu me
tu pas įrodyt l šokyje.

Nežiūrint to, vaizdas buvo 
gražus Ir didingas,kai pilnu - 
tėlė salė publikos, kartu su 

Mrs. Betty Ford

mokyklą valkas turi būti 
leidžiamas.

Švietimo mlnlsteris, Jean 
Blenvenue atsisakė nuo kvie
timo dalyvauti tėvų susirin
kime, apsvarstyti šią prob
lemą. „ ■ <

VALSTYBĖS LAKŠTAI
Valstybės paskolos lakštai 

-Canada Savings Bonds - ru
denio serijoje,finansų mln. 
Donald S.Macdonald prane
šimu, Iki Išpirkimo 1985 m. 
atneš 9.13% metinių palūka
nų.

Kuponai 1976-77 serijoje, 
per pirmus metus bus verti 
8 1/2 % ir 9 1/4 % už kiek
vieną metą Iš likusių 8 me
tų, nuo 9 metų termino.

Taupomuosius lakštus, 
kaip visada, galima parduoti 
bet kada už pagrindinę kalną 
su atitinkamais procentais.

Lakštus galima įsigyti 
bankuose, pas patvirtintus 
agentus, kredito unijose, 
Payroll Savings Plan būdu Ir 
1.1.

Vienas asmuo gali įsigyti 
už ne daugiau kaip 15.000 
dol.valstybės paskolų lakštų. 

šokėjais Ir Aloyzo Jurgučlo 
vadovaujamu choru bei or
kestru užtraukė Lietuvos Ir 
JAV himnus. įspūdingumas 
dar padidėjo, kai JAV pre
zidento atstovė-žmona Betty 
Ford pradėjo šventę sveiki
nimu.

ŠI garbinga viešnia atvjko 
salėn su palyda Ir labai ma
loniai sveikinosi su aplink 
esančiais mūsų tautiečiais , 
klek laiko aplinkybės leido . 
Prie jos arčiausiai būdamas 
Algis , Zaparackas viešniai 
pristatinėjo sutiktus lie
tuvius. Buvo Ir daugiau 
aukštų svečių, bet juos vi
sus šį kartą nustelbė Pir
moji Amerikos Ponia Betty 
Ford.

Šiai šventei pasitaikė Ir 
labai palankus oras-buvo 
gražiai saulėta Ir neper- 
karšta. Tad V-ojl Lietuvių 
Tautinių Šoklų Šventė praėjo 
su geriausiu pasisekimu.

BALFO PRANEŠIMAS 
BRAŽINSKŲ 
REIKALU
Nuolatinėmis Bendro Ameri

kos Lietuvių Šalpos Fondo pa
stangomis, pačiai Balfo pirmi
ninkei Marijai Rudienei nuvykus

į Turkiją pasitarimuose su Tur
kijos vyriausybės žmonėmis ir 
Amerikos ambasada pavyko gau
ti leidimą Pranui ir Algirdui Bra
žinskams apleisti Turkiją ir pasi
sekė gauti leidimą jiems išvykti 
j Venecuelą. Bražinskų reikalas 
buvo pasidaręs susietas su penkių 
kraštų vyriausybėmis ir tik po 
penkių savaičių labai uoliai veda
mų derybų pavyko tą laimėjimą 
pasiekti.

Dėl ypatingų įvykių 1970 m. 
Bražinskams pasitraukus į vaka
rus, jų reikalas buvo labai susi
komplikavęs. Buvo sunku gauti 
leidimą išvykti ir sunku rasti 
kraštą, kuris sutiktų juos pri
glausti. Reikalai dar labiaū buvo 
pasunkėję, kai Bražinskai, nepai
sydami teisinių nuostatų, iš tur
kų apsaugos pabėgo į Amerikos 
ambasadą Ankaroje. Tik po la
bai ryžtingų pastangų Amerikos 
ambasadoje ir Turkijos vyriausy
bėje BALF’o pirmininkei pavyko 
pasiekti, kad Turkija sutiko juos 
išleisti, nebebausti už pabėgimą 
ir leido BALF’o pirmininkei juos 
išvežti iš Turkijos. Bražinskų bė
gimas buvo sukėlęs daug tarptau
tinių ir teisinių problemų, bet 
grąžinimas į Sovietų Sąjungą dėl 
Turkijos nusistatymo ir atitin
kamų ekstradicijos sutarčių ne
buvimo Bražinskams negrėsė.
T** *7^’ * 7 <

Apgyvendinti Bražinskus Ve- 
necueloje nepaprastai daug 
BALF’ui padėjo Carakase gyve
nantis nuoširdus lietuvių bičiu
lis dr. Felix Zubr, kurio artimi ry
šiai su vyriausybe padėjo iš
spręsti sudėtingus šios imigraci
jos klausimus.

Taip pat dr. Zubr pastangomis 
šią savaitę, praslinkus 30 d. po 
Bražinskų atvykimo į Venecuelą, 
jiems bus suteikiamos pilnateisio 
svetimšalio (alien resident) sta
tusas. Venecueloje Bražinskai bu
vo atiduoti globai lietuvių: Jūra
tės Rosales - Statkutės, Juozo 
Menkeliūno ir Henriko GavorS- 
kio. Tą visą pasiekus, BALF’o 
misija atlikta, juos išvežant į 
laisvą kraštą ir pasiėmus juos 
globoti Venecuelos lietuviams.

BALF’o 
CENTRO VALDYBA

LIETUVIU DRAMOS 
FESTIVALIS

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos V- 
bos Kultūros Skyrius ruošia 
ketvirtąjį Lietuvių Dramos 
Festivalį. Šis festivalis 
įvyks Toronte, Kanadoje 1977 
m. gegužės mėn. 20, 21, 22 d. 
d./Kanadoje Ugas savaitga
lis/ Ir gegužės mėn. 27, 28 , 
29 d. d./Amerikoje Ilgas sa
vaitgalis/.

Maloniai kviečiame visus 
dramos teatro mylėtojus 
įsijungti su lietuviškais vei
kalais į šią šventę.

Įs įregistravimui laiškus 
siųsti Iki 1976. 9.1:

Mrs.E. Kudaba
The Lithuanian Canadian 
Community, 1O11 College str. 
Toronto, Ont., M6X 1A8

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ !

N L Bendroves Valdyba yra nutarusi
I aikrast^ siuntinėti tik už $5X)0 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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Ų ž Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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... IR PRADĖSIME MOKSLO 
METUS -

R

Malonubuvo Išgirsti žinią, 
kad Que be c’o mokyklos pra
dės mokslo metus tvarkin
gai, nustatytu laiku. Tuo pa
čiu Montreallo Lituanistinė 
Mokykla pradeda darbą rug
sėjo mėn. 11 d., 9 vai. ryto , 
tose pačiose patalpose,kaip 
Ir seniau- 3655 St. Hubert .

Nesinori nelgraudentl, nei 
^maldauti, nei apeliuoti į pa
triotinius Jausmus, kad lie
tuviai leistų savo valkus į 
Lituanistinę- Mokyklą. Nori
si tik priminti,kad ji veikla, 
ir kad yra dar daug tikinčių,
jog jinai yra mūsų mažumos, tik reikia to Iš jų reikalauti. 
mūsų etninės grupės Išsilai
kymo laidu. Manau, daug 
nesuklysiu tvirtindama, kad 
mes daug daugiau pils įdėsim 
prie Kanados kultūros su
klestėjimo, jei sugebėslm 
parduoti savo valkams tąl, 
ką mums davė m.ūs ų7t ą.ų,r 
*a-

Išmokti kęllasl^albas-vai
kui nesunku. Nauda, tačiau , 
neįkainuojama. Per kalbą 
valko Interesai, vaizduotė, 
mintijimas , rafinuojąs l Ir 
turtėja. Tai dabar pastebi
me geriau, nei bet kada. Jei 
ankščiau motinos džiaugėsi, 
radusios televizijos pavida
luose nemokamus valkų pri
žiūrėtojus, tai šiandien jos 
kurkas apdairesnės. Griež
tai apriboja televizijos žiū
rėjimo laiką. Ir ne be pag
rindo. Jau yra Išaugusi Iš
tisa karta, kurią Išauklėjo 
televiziją. Toji karta yra 
pasyvi, nuobodi, nihilistinė, 
nieko nepripažįstanti ir nie
ko nesiekianti. Tautai tai y- 
ra tikra nelaimė, kai jos 
jaunimas pasimetęs, be sie
kimų, be Idealų. . .

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

KODĖL KREMLIUS 
NEATSISAKO STALINO 
TERORO ?
Visas pasaulis seka, kur 

eina Kremlius.
Jau šeštoji dešimtis metų 

po revoliucijos, Ir vis dar 
žudomi nekalti žmonės, tre
miami į konce ntracljos sto- 
vyklas už žodžio Ir asmens 
laisves. Nekaltų tautų, žmo- 
niųkrąujas liejamas be sus
tojimo.

(Jel Kremliaus strategai 
apskaičiuoja, kad jie nesu
valdys masių be kruvino te
roro Ir KZ, kuriant "žemė
je rojų", tai eksperlme ntam 
tegu naudoja tik rusus, o ne 
užgrobtąsias tautas.

Stallnas buvo despotas Ir 
žmogžudys. Visi jo giminės 
valkai ir draugai tą dabar 
skelbia. Tačiau, kodėl da- 
2 p si

Tiesa, yra nepatogumų Ir 
tėvams ir valkams- kelti 
šeštadienio rytą, skubėti į 
Mokyklą, ir 1.1., Ir 1.1. Ir 
kai kas ranka numoja, saky
damas, kad valkai Ir taip 
pavargę. . . čia Ir glūdi visa 
nelaimė, kad mes darome 
daug nuolaidų Iš per dlefelės 
meilės savo valkams. Žino
ma, norėdami jiems gero, 
juos nepaprastai mylėdami, 
bet tuo pačiu juos skau - 
džlal nuskrlauš dam l . 
Valkai nėra / tokie trapūs. 
Valkai gali, pajėgia, sugeba 
Išmokti labai daug ir greitai,

Neteisinga yra pažiūra, 
kad Lituanistinė Mokykla tai 
sanbūvlo vieta, kur nemoty
vuotas valkas ateina šiaip 
sau, praleisti laiką, Ir tada 
vis a T nesvarbu, ar jis ką ten 
Išmoks, ar ne. Ne, va įkas 
v yk eta ten Išm ok 11 
lietuvių kalbos, susipažinti 
su jos Istorija, geografija,li
teratūra. Gal tuo metu jis ne 
nežino, bet tuo pačiu Iš
moksta geriau pažinti save 
Ir . savo tėvus. Užtai, šioj 
srltyj mokyklos Ir tėvų nu
sistatymas turi būti vienas , 
ir tas pat.

priekaištas, kad valkai 
nenori eiti į Šeštadieninę 
Mokyklą taip pat be pagrln - 
do. ” Nenprl”, užtai, kad 
jiems leidžiama "nenorėti” . 
Tačiau, kai jie įsijungia į 
Mokyklos gyvenimą, dažnai 
norisi klausti, ar yra aplin
kų, kur jie jaustųsi taip ge - 
ral ir taip laimingai. Malonu, 
yra su jais dirbti, šokti, dai
nuoti, malonu stebėti, kad 
per tą trumpą, palyginant , 
laiką, taip daug padaroma .

Monika Jonynlenė

bartlnlal vadovai nekeičia 
Stalino metodų? Ar rusal- 
komunlstal nori įeiti į Isto - 
riją,kaip žmogžudžių tauta?

Ar visa rusų tauta neturės 
užmokėti ir atkentėti už 
Kremliaus valdovų padary
tas skriaudas kaimyninėms 
tautoms ? Atsiskaitymo ir 
atlyginimo valanda tikrai a- 
tels. Vakarų ir rytų pasau
lio kantrybė Išsenka Ir 
Kremlius bus pasodintas 
naujame tarptautiniame an- 
rame Nlurenbęrgo tribunole. 
Laikas Kremliui sukultūrėtl 
nors Iki Karolio Markso 
kultūringumo, kuris siekė 
nuskriaustam mažam žmo
gui žmoniškumo teisių ir 
žmogaus vietos žemėje.

Ar ne Istorinis paradok
sas, kad dabartinių dienų 
mllltarlnė galybė su hydro 
bombomis dreba prieš Sol -

PANORAMA
LIETUVIAI 
AUSTRALIJOJE

Šiame krašte gyveną lie
tuviai visu smarkumu ruo
šiasi Lietuvių Dienoms, ku
rios įvyks gruodžio mėnesio 
26 -31 d. d. Vlctorljos vals
tijos sostinėje Melbourne , 
turinčiame virš pusantro mil, 
gyventojų. Prie nusistovėju
sios programos: chorų kon
certo, tautinių šoklų festi
valio, vaidinimo, literatūros 
Ir dainų vakaro, jaunimo pa
sirodymo ir lietuvių meni
ninkų parodos, šiais metais 
į programą įtraukta Lietu
vos pašto ženklų paroda Ir 
Konstantino Čiurlionio at
minimui koncertas. Taip pat 
prie Australijos Lietuvių 
Dienų programos prisidės Iš 
JAV atvykę dueto dainininkai 
Marija Linkevičiūtė Ir Ber
nardas Prapuolenis.

Tuo pat laiku Melbourne 
vyks Australijos lietuvių 
klubų Sporto šventė, AL B 
Tarybos sesija, studentų 
s-gos, Inžinierių, rėmovė- 
nų Ir kiti suvažiavimai. Be 
Australijoje gyvenančių lie
tuvių į šį sąskrydį tikimasi 
atvažiuojant nemažai JAV ir 
Kanadoje gyvenančių lietuvių 
su PLB pirm. Broniaus Nai
nio organizuojama grupe.

Jei prieš keletą metų bu
vo tik svajonė Išgirsti lietu
vių kalbą per radiją, tai šiuo 
laiku trijų miestų gyventojai 
klekvle ną savaitę reguliariai 
klausosi savo programą.

Canberroje / Australijos 
sostinė / lietuvių programa 
transliuojama per National 
University radio 2 XX , ket
virtadieniais

Melbourne 
Radio 3ZZ

8-8. 30 v. v.
per Access 
pirmadieniais 

10-10.30 v. v. ir Sydnėjuje
per ABC Ethnic ,Australia 
2EA stotį antradieniais 
1.30- 2 v. p.p. Sydnėjuje ta 
pati programa kartojama 
trečiadieniais 2-2. 30 v. p. p.

Sidney lietuviu misrus choras su vad. Bronium Kiveriu, švenčiant dvidešimtmetį.
Nuotrauka V. Vilkaičio

Lietuvos Volst. Liaudininkų S-gos suvažiavimo, 
įvykusio 1976 m. liepos 4 d. F. ir M.

* Mackevičių sodyboje, Lockport, III.) 

REZOLIUCIJOS
Sis suvažiavimas įvyksta labai nim° srityse, kurių dėka ji tapo 
reikšmingą dieną — 1976 m. daugeliu atvejų pirmaujančia pa- 
liepos 4-tąją — kai amerikiečių šaulyje.
tauta mini 200 metų Nepriklauso- Esame įsitikinę, kad to pasiekti 
mybės paskelbimo sukaktį. Reiš- daug prisidėjo taurūs dėsniai ir 
kiame pagarbą už laisvę žuvu- principai, kurie yra Jungtinių 
siems. Kartu su visa amerikiečių Amerikos Valstybių konstitucijos 
tauta didžiuojamės tais nepa- pagrinde. Nepaprastas demokra- 
prastais laimėjimais visose gyve- tinės JAV santvarkos pastovu- 

_  mas išsilaikė jau 200 metų.
Tie patys principai yra ir Liaudi-

Buvo taip pat įneštas pak- ninku sąjungos pagrinduose. Iš 
laušimas, kodėl SLA nemoka \isų lietuvių tautos politinių sąjū- 
dlvldendų už įdėtus pinigus , 
kai tuo tarpu, jei žmonės de
da į bankus, gauna 7%.

Chlcagoj nėra kur sueiti 
ir pabe ndrautl, nėra savos 
pastogės, kai tuo tarpu ne
turtinga Šaulių rinktinė įsi
gijo už 70 tūkst. dol. vertės 
namus. SLA duoda paskolas 
kitiems, o pati nieko negali 
įsigyti. Balys Svalla

, Chicago, JAV jokio pragmatizmo nepaveiktas.f

ženltsyno ar Simo Kudirkos 
laisvės šūkius ?

K. Liaudis, 
Toronto, Ont.

SLA REIKALAIS
Naujų, ypač jaunesnio am

žiaus nar ių pr įrašymas turi 
eiti visą laiką. Tai priklau
so nuo kuopose veikiančių — 
organizatorių ir valdybų. 
E. M Ik u žūt ė, viename 6 ap
skrities sus U Inklme siūliusi 
eiti į namus Ir raginti,kad 
žmonės stotų į SLA.Pildo
moji Taryba turėtų vykdyti, 
kas Seimo nutarimais paves
ta.

Yra Iškilusių svarstymų, 
ką SLA duoda nariams? Ko
dėl tik rytinėje Amerikos 
dalyje rūpinamasi organiza
cijai namų įgijimu, kai tuo 
tarpu Chicago apylinkėm jų 
reikėtų labiau ?

prižadėjusių po 
pinigus prisiunčia

didžiausią auką 
yra gavęs Iš Povilo

1972 m. įsteigtas Austra
lijos Lie tuvių Fondas /ALF/ 
šių metų gegužės mėnesį 
paskelbė įnašų telkimo vajų. 
AL B Krašto Valdyba krei
pėsi į tautiečius per spaudą 
ir asmeniškais laiškais irto 
pasakoje aukos ALF vis dar 
plaukia. ALF valdyba pa
skelbė paskutiniuosius šim
tininkus /aukotojus ne ma
žiau $ 1OO / : N.Butkūnas, 
R. Cibas, M. Dldžys, A. Krau- 
slenė, E. Staglenė, V. Sta- 
gls Ir V. Vilkaitis. Dar daug 
lietuvių, 
šimtinę, 
dalimis.

ALF 
$ IOOO
Aleknos /miręs/.Kiti stam
besni aukotojai yra J. Č ės na 
$ 300, A. Blkulčlaus atmi
nimui įnašas $ 250, K. La
bučio atminimui - $ 160, AL B 
Adelaidės Apylinkės V-ba Ir 
Sydney Lietuvių Klubas po 
$ 150.

Ne tik lietuviai skautai 
Australijoje, bet Ir visa 
bendruomenė domisi ruošia
ma VI-taja Tautine Stovyk
la, kuri įvyks 1978 m.pra
džioje prie Melbourne. T. S. 
ruošimo komiteto pirm. ps. 
Henrikas Antanaitis lankėsi 
JAV, Anglijoje ir Europoje, 
kur susitiko su tų kraštų 
skautų vadovais Ir 
stovyklos reikalus.

Stovyklos rengimo 
doms padengti jau 
plaukia aukos Ir jų dar yra 
pažadėta daugiau. Atskiri 
tuntai ruošia pi ogi amas, ku- 
i lų pelną perduoda T.S. ren
gimo Iždui. Adelaidės vyr. 
skaučių ruošti pietūs Ir lo
terija Lietuvių namuose da
vė $ 227 pelno.

Australijos Lietuvių Ka
talikų savaitraščiui "Tėviš
kės Aldai" paremti, rugplū
člo mėnesį buvo skelbiamas 
vajus. Ta proga Adelaidės 
Liet. Katalikų centre buvo 
suruoštas grandiozinis spau

aptar ė

Išlal- 
senal

dos balius, liepos 31 d.Mel
bourne / kur "Tėviškės Al
dai ” yra leidžiami /, rug- 
plūčlo 1 d. buvo pravesta 
daiktinė loterija. Sydnėjuje, 
Australijoje, Lietuvių Kata
likų Kultūros D-ja ruošia 
" Tėv. Aldų " spaudos bailų 
rugplūčlo 14 d. Lietuvių Klu-

Dėl mažo tiražo Ir aukštų 
pašto Išlaidų Australijoje 
lietuviškiems laikraščiams 
yra labai sunku Išsilaikyti. 
Be aukų Ir pramoginių paja
mų būtų neįmanoma Išsi
versti.

Pavergtų Tautų Savaitė 
Australijoje neturi pastovios 
kalendorinės datos. Pirma - 
s Is Pave rgtų T autų Komlte - 
tas buvo įsteigtas N.S.W, 
valstijoje, vadovaujant par
lamentarui D. Darby Ir tokią 
savaitę pradeda rugsėjo 
mėnesį, nes būna palankes
nis pavasario oras Ir dau
giau žmonių mato elšenas, 
demonstracijas Ir pan.Vis- 
torljoje Pavergtų Tautų Sa
vaitė pradėta liepos 18 d. 
bendru konoertu Melbourne. 
Programoje dalyvavo: lie
tuviai, čekai, ukrainiečiai, 
vengrai, rusai Ir lenkai. 
Lietuvių programą atliko 
mergaičių sekstetas, padai
navęs 3 dainas Ir pabaigai 
Dainos sambūrio choras taip 
pat padainavo 3 dainas Ir 
buvo pats . įspūdingiausias 
/moterų tautiniai rūbai/vie
netas scenoje.Į koncertą at
silankė Ir įtakingi valdžios 
atstovai.

Transatlantinių lakūnų 
Dariaus Ir Girėno minėjimą 
suruošė Sydnėjaus ramovė- 
nal, liepos mėn. 18 d. Ta 
proga, organizuotai į pamal
das atvyko Sydnėjaus LKV 
skyrius Ramovė Ir jaunimo
organizacijos. Po pamaldų -kis, choro - Kl.Stankūnas Ir 
parapijos salėje įvyko mi
nėjimas, kurį atidarė sky
riaus pirm. V. Blžys. Pa
skaitą skaitė poetas Juozas 
Almls Juragls, meninę pro
gramą Išpildė deklamatoriai 
ir i amovėnų choras. Prane
šinėjo G. Villūnaltė.

džių tuo atžvilgiu mes esame 
artimiausi amerikiečiams. Juk 
amerikiečių ir mūsų pažiūros i 
demokratizmą, žmogaus ir pilie
čio teises valstybėje, įvairių reli-tautinio darbo pasidalinimo princi- 
ginių organizacijų vietą ir reikš-pą. Dar prieš keletą metų atrodė, 
mę valstybės gyvenime ir dauge-kad čia esame tinkamai susiorgani- 
liu kitų klausimų visai sutampa, zavę į 4 pagrindines lietuviškas 
Per tuos 75 metus, kai mes, kaiplorganizacijas: VLIKą, ALTą, 
politinė organizacija, veikėme lie-BALFą ir Bendruomenę. Ne vienas 
tuvių tautos gyvenime, visiemsįsvetimtautis gėrėjosi tokiu lietuvių 
aiškiai įrodėme, kad mūsų demo-susiorganizavimu ir tokį tautinio 
kratizmas yra tikras, niekuometdarbo pasidalinimą laikė net sau

, /Nukelta į 5 psl./
N F. f* R IK L A U SO h. h LIETUVA

Sydnėjaus Lietuvių klube 
liepos mėn. 17 d. įvyko vie
tos "Dainos" choro koncer
tas, kuriame buvo laikinai 
atsisveikinta su dirigentu St. 
Žuku. Stasys Ir Colle te Žu
kai gyvena Ir dirba Ne wcast- 
le mieste virš 1OO mylių 
Sydnėjaus, bet penktadienių 
vakarais atvykdavo choro 
repeticijoms. Jiedu Išvyko 
keletui mėnesių atostogų į 
Europą. St. Žukui Išvykus, 
su choru darbą tęsia jauna 
dirigentė Zita Belkutė-Gar- 
ne r.

Kartą metuose yra ruo
šiamas didžiausias Sydnė
jaus bailus tai spaudos ba
ilus, AL B leidžiamam sa
vaitraščiui "Mūsų Pastogė" 
paremti. Šiais metais bailus 
įvyks rugsėjo 18 d. Cabra- 
mattoje. Paprastai spaudos 
bailus "Mūsų Pastogei" pa
lieka apie $ 1OOO paramos./* 
"MūsųPastogė" yra leidžia
ma Sydnėjuje.

Liepos 17 d. Dr. Benius • 
Vingilis savo bičiulių tarps 
atšventė 5O-ąjį gimtadienį. 
Vaišių metu jam buvo pa
reikšta daug sveikinimų Ir 
linkėjimų. Dr. B. VlngUls 
baigė mokslą Australijoje jau 
suaugęs /dirbo Ir studijavo/. 
Baigęs studijas, tuojau įsi
jungė į liet, organizacijų 
veiklą: AL B, Liet. Gydytojų 
D - ją Ir filisterius. Jis va
dovavo 1972 m.Lietuvių Die
noms ruošti komitetui S yd- 
nėjuje.

Brisbane lietuviai petri
nių proga birželio mėn. 27d. 
pagerbė savo kapelioną kun. 
dr. Petrą Bačlnską. Lietu
vių namuose įvykusiose vai
šėse kunigą Petrą sveikino 
bažnytinio komiteto pirm. 
K. Bagdonas, ALB Apylinkės 
komiteto vardu Vi.Muštel- 

asmeniškai P. Zabukas.
Sydnėjuje kun. Petrui But

kui Ir kun. Povilui Martu- 
zul pagerbti vaišės įvyko 
parapijos salėje liepos 4 d.,, 
kurias suruošė " Dainos " 
choras Ir A.L.Katalikų Kul
tūros D-ja.

Sydnėjaus lietuvių teatras 
"Atžala" po sėkmingų gast
rolių 
berra 
k alui, 
suoja 
tenls. Tai 3-jų veiksimi vai
dinimas "Monika".

J. Z Inkus

į Melbourne ir Can- 
ruošlasl naujam vel- 
kurį parašė ir ręžl- 
aktorlus Paulius Ru-

Suvažiavimas sveikina brangius 
tautiečius pavergtoj Lietuvoj ir 
linki jiems ryžto ir stiprybės 
atlaikyti okupantų spaudimą ir 
vis stiprėjančias rusinimo ir ūki
nio išnaudojimo pastangas. Mes 
gerai žinome, kiek aukų iš lietu
vių tautos pareikalavo tos viena 
po kitos sekusios trys okupacijos. 
Visi atsimename, kaip buvo prail- 
gę tie vieneri pirmosios sovietų 
okupacijos metai, o jums štai 
tenka gyventi net jau 32 metus 
vergovėj.
Istorinio teisingumo ratai, deja, 
labai lėtai sukasi, bet vis dėlto jie 
sukasi. Tai visuomet atsiminkite. 
Ir tie ratai neaplenks jokios dik
tatūros, jokios imperijos, sukur
tos ant melo, priespaudos ir 
kraujo. Mes tikime ir jūs tikėki
te, kad nušvis laisvė ir lietuvių 
tautai.
Suvažiavimas, apžvelgęs lietuvių 
veiklą už Lietuvos ribų, pareiš
kia, kad jis lygiai vertina abi tos 
veiklos sritis: visuomeniniai — 
politinę ir kultūrinę. Paneigti 
kurią nors iš jų kitos sąskaiton 
būtų neprasmingas ir lietuvių 
tautos laisvės siekimui nenaudin- ■ 
gas dalykas. Turime jas abi rem
ti.

Liaudininkai taip pat pasisako už
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PASIKALBĖJIMAS
BENDRADARBIO BALIO BRAZDŽIONIO PASIKALBĖJIMAS SU ŠIMTMEČIO BELAUKIANČIU

- DAILĖS VETERANU DAIL. ADOMU VARNU

/ Tąsa Iš praeito numerio/
Antras pasimatymas įvyko 

' 1907 m., kai Rūtos draugija 
VUnluje paprašė suprojek
tuoti teatro užuolaidą. Jis 
nupiešė ant jos ežerą,medį, 
upę Ir mišką. Teko su juo 
tada pasikalbėti, bet to po
kalbio nebeatsimenu.

Su Čiurlioniu klek bendra
vau, būnant Ženevoje. Jis: 
man atsiuntė paveikslą Ir aš 
jam nusiunčiau savo'Vakarą

Man ir Čiurlioniui kartais 
nepatikdavo įvairūs kritikai. 
Ypač kun. Dambrauskas. Kad 
Ir oficialus meno kritikas , 
bet kai kada perstlprlal nu - 
vertindavo darbus. Vilniuje 
vyko Čiurlionio paroda,kur 
buvau pasiuntęs vieną pa
veikslą. Kun. Dambrauskas , 
Draugijos žurnale parašė: 
daU. Varno paveikslas ne
blogas, bet Čiurlionio pa
veikslai nei šis, nei tas. Jis 
jų nesuprato. Tokia kritika 
įskaudino ne tik Čiurlionį , 
bet labai įskaudino Ir mus 
visu menininkus. Tada gerų 
kritiką neturėjome.
-- Ką Tamsta daugiau atsi
meni Iš Nepriklausomybės 
laikų ?

- Noriu pažymėti tik, kad 
M.M. Draugija rūpinosi Ir 
teatru. Buvau reikalingas ir 
teatre atlikti įvairius dar
bus. Teatras užsimanė 
įkūrtl Operą. Mes Išgirdo
me, kad Tilžėje likviduoja - 
mas teatras, parduodami į- 
vairūs operos vaidintojų 
kostiumai. Tuoj su Teatro 
direktorium Sutkum nuvyko
me pas mlnlsterį Galva - 
nauską Ir Išdėstėme reikalą. 
Pasakėme, kad mes rūpina
mės Opertis įsteigimu, kad 
pradžiai būtinai reikia nors 
tų 6 kostiumų. ■'Mlnlsterls 
sutiko, parėmė, Ir mes abu, 
nuvykę į Tilžę, juos parsi- 
vežėm. Nebuvo kam tuos 
kostiumus prižiūrėti. Todėl 
laikinai teko man pusę metų 
būti ”naftaiInčlku"...

Kostiumus skolindavom 
provincijos teatrams. Iš to 
gaudavom klek pajamų ir 
grąžlnom skolas. Be to,ma
lonu buvo padėti teatrams - 
Panevėžio, Šiaulių Irkt.Ttk 
atsiradus žmonos seseriai, 
tos pareigos atkrito.
- Ką daugiausia dirbote Ne
priklausomybės laikais ?

- Buvo visokių darbų 
_>fane pravadlno loplntojų-a-

dytoju. Visur,kur ko reikė
jo, kas surišta sumenu, 
mane kvietė. Net mln.pir
mininkas dr. K. Grinius 
kviesdavo valdžios darbuose. 
Lietuva kūrėsi, o žmonių 
nebuvo, kurie sugebėtų at
likti kultūrinius darbus. Kai 
kada piešdavau karikatūras . 
Ruošdavau meno parodas . 
Svarbiausias mano darbas 
buvo kryžių rinkimas,kuris, 

^^rasįdėjo 1921 m. Ir kurįtę- 
lau Iki 1925 m.

Koks tikslas buvo rinkti 
tuos kryžius ?

- Lietuvos kryžiai nyko 
pakelėse Ir kapinėse. O jie 
reiškė lietuvio originalų me
ną Ir senovinę Išraišką. 
Klebonai vis sakydavo, kad 
jie nori juos pašalinti Iš ka
pų. O tas reiškė viso Įto me
to religinės minties palaido
jimą. Todėl nutariau juos į- 
amžlntl į nuotraukas . 
Lietuviško kryžiaus stilius 
skyrėsi nuo kitų tautų. Tokių 
visame pasaulyje nerasi. 
Reikėjo juos gelbėti.Fotog - 
rafavom, rinkom ir padariau 
nuotraukų kolekciją.

1925 m. Italijoj vyko plas
tinio meno paroda. Jalprl-
1976.IX. 15

klausė Ir medžio drožinių 
skyrius. Aš nusistačiau nu
vežti jon kryžių sekciją. 
Man padėjo atstovybė mora
liškai, nors konsistorija 
manim nepasitikėjo. Aš pa
dariau 300 kryžių nuotraukų 
ir visas įrėmavau po stiklu. 
Šis įvairiausių tipų kryžių 
rinkinys man sutelkė ga
limybę laimėti premiją. Šiuo 
žygiu aš Išgarsėjau Ir kata
likiškame pasaulyje.
- Kur yrą tų kryžių kolek
cijos nuotraukos ?

- Jos yra Kaune ar Vil
niuj Čiurlionio Muziejuj. O 
be to, kopijas turiu Ir čia, 
Čikagoje. Ieškau mecenato, 
kad kas juos Išle Istų albumo 
formoje. L le tuvo je bu vau Iš
leidęs Ir leidinį Lietuvos 
Kryžiai, dvi dalis. Tai buvo 
originalus darbas. Aš foto - 
grafavau pats, kopijas ; darė 
kiti. 1926 m. Kaune buvo di
delis potvynis, dėl kurio žu
vo 11. OOO mano nuotraukų . 
Tai didelis nuostolis. Tai 
mano turtas. Nuotraukas 
rėmuodavau, pardavlnė- 
davau. Visas mano jaunat
viškas gyvenimas sukosi 
Kaune.
- Ką daugiau nuveikėte čia 
Amerikoje ?

- Padariau didelę klaidą, 
kai nėjau dirbti, nors pasiū
lymų ir turėjau. Dabar pra
gyvenu tik Iš žmonos pensi
jos pusės. Surengiau kelias 
parodas, dariau, ką galėjau.

, Dar esu užmetęs 150 kūrl - 
nlų. Jei akys Išgalės, ranka 
dar smagi, kada nors dar 
užbaigsiu.
- Ką dar šiuo metu veikiate?

- Tai mano monografijos 
tekstą peržlūrlnėju. Kun. 
Prunskls jau yra parašęs, 
tik dabar taisau, kad viskas 
būtų teisinga. Monografija 
Išeis, o mano meno darbus 
aptars daU. Telesforas Va
lius. Jis dar nepasižadėjo, 
bet tikiu, kad tai padarys . 
Tai bus mano gyvenimo ap
vainikavimas.
- Tamsta, prpf.VarnaLml- 
nėjote, kad turite pradėjęs 
net 150 naujų kūrinių. Kuo 
jie pasižymi ?

- Taigi, jei mano jėgos 
dar leis, labai noriu baigti 
vieną skaudų kūrinį" 20-to 
Amžiaus Mirties Triumfas". 
Jis turi Išreikšti genocido 
vykdymą šiame amžiuje ko
lonos, uždėjus los rankas ant 
Stalino ir. Hitlerio pečiuje l- 
na į mirtį. Jose nešami nu
mirėliai į duobes, šone bus 
kalnas, kuris vaizduoja 
žmogų sud ėtą Iš kaukuollų . 
Bus matomi krematoriumai 
kur Hitleris degino žmones 
Ir Sibiro taigos su kenčlan - 
člals. Paveikslas apmestas, 
dar re Ikla įdėti daug darbo .
- Ar šiuo metu dalyvaujate 
parodose ?

- Nelabai. priklausau 
Čiurlionio Gale rijai. Kai ka
da ji surengia parodas.

Čiurlionio Galerija dabar 
lyg iš naujo sudaryta Ir me - 
no kūriniai esą Midland Sa
vings banke, p. Žiogo prie
glaudoje .
- Kodėl Tamsta pasitraukei 
Iš Jaunimo Centre esamos 
Čiurlionio Galerijos ?

- Jaunimo Centro vadovy
bė pasielgė negerai, Ir teko 
skirtis. Mes norėjome,kad 
vist kūriniai būtų skiriami 
Lietuvai. Mes norėtume at
gauti visus paveikslus pir
miau aukotus. Mecenatai 
juos aukojo. Dabar Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerija 
neturi charakterio. GaUa, 
kad taip įvyko.
- Dėl ko lietuviai pradėjo 
tokias nesutikimų serijas ?

- Aš turiu savo filosofiją . 
Lietuvis yra girinis sutvėri
mas. Prieš daugelį metų jis 
mylėjo girią-miškus, su jais 
suaugo. Mano manymu,.kad 
ir Goethe yra aprašęs lie
tuvius, vadindamas giriniais. 
Lietuviškas dainas,kada Rė
za buvo jas Išleidęs, jas pa
vadino girinėmis. Pasaky
mas S. Daukanto "Anksčiau 
mūsų gyventa ant gaidžio pa- 
gledojimo, jaučio pabllo - 
vlrno ir nuotoly viens nuo 
kito"- patvirtina gyvenimo 
būdą.Kalba ir senoviniai at
radimai rodo, Iš kui’ me s ki
lę, kaip gyvenom. Išvada- 
kad mes esame pasidarę in
dividualistais. Mūsų tauta 
dar nėra priaugusi socialu
mo; mes pešamės dėl kiek
vieno taško. Mes galėtume 
Išlaikyti net tris benęlruo- 
me nes...
- Kaip būtų galima pagydyti 
tokią skaldymosi Ilgą ?

- Žodis turi tapti kūnu. 
Žodį laikytume Ir veiksmu . 
Juk mes gledim Lietuvos 
Himną, kuris šaukia prie 
vienybės. Vienybė turėtų bū
ti prlmuoju mūsų rūpesčiu .

Individualumas mene, ta
čiau priveda prfe pasiseki
mo.

Reikia rasti būdą kaip su
gyventi. Reikia jo siekti Ir 
skiepyti tą ateinančioms 

’ kartoms.
- Ką galėtumėt pasakyti a- 
pfe Išeivijos jaunuosius me
nininkus ?

- Jie kopia į viršų įvai
riose meno šakose.. Daugelį 
parodų aplankiau. Paskuti - 
nlu metu klek sirguliavau, 
tai Balzeko Muziejaus reng
tos sudėtinės parodos neap
lankiau. Atsimenu keletą 
pavardžių,kaip Zapkų, BIskį 
Aleksą, Stončlūtę, medžio 
menininką Baltuonį ir kt.
- Pasakyk man, gerb.prp - 
fesorlau paslaptį, kaip su
laukėte tokio Ilgo amžiaus?

- Cla sunku trumpai at-^ 

sakyti; pirmas patarimas - 
nereikia laikyti dvasią ats
kirtą nuo kūno.! Juos abu 
laikyti, kaip žemę Ir orą, ar 
kaip s ako, žemę Ir vandenį • 
Laikytis taktikos, ką darai 
kūnu, gyvenk Ir dvasia. Jei 
pavyzdžiui aš vaikštau, ar
ką kitą darau, visas esu 
įsijungęs tuo momentu. 
Maistas Irgi turi reikšmės . 
Iš ryto vaisiai, sunkos įvai
rus maistas. Jį mano žmo
na taiso. Tai jos dėka esu 
sveikas. Be to, aš kiekvie
ną rytą vis apsltrlnu šaltu 
vandeniu.
- Ar esate sirgęs kada ?

- Labai daug. Pirm įausta 
noriu pasakyti, kad esu 
peršautas per krūtinę. Kai 
vokiečiai puolė SovIetųRu- 
slją 1941 m., tada (Kaune pa 
tekau' į ugnį Ir mano krūti
nę pervėrė kulka. Prof.Ka - 
nauka buvo pametęs viltį, 
kad aš Išgysiu. Buvau kri
tiškoje padėtyje. Grėsė ša
lia žaizdų, šlapias pleuritas. 
Daktaras įspėjo žmoną, kad

Antan

Tąsa i A praeito nr.) 
Krūtinė

Bitės krūtinė sudaryta Iš 
4 narelių. ,Prfe krūtinės 
prisegtos 3 poros kojų ir 2 
poros sparnų.

mano gyvybė- ant plauko... 
Visas naktis ir dienas žmo
na liūdėjo ir vis dėjo spiri
to kompresus. Tekiu būdu 
Išlikau gyvas.

Skrandžio beturiu penktą 
dalį. 1938 m.buvo daryta o- 
pęraclja. Plaučių uždegimą 
turėjau spetynlus kartus.Iš 
jų du buvo krupozlnlal užde
gimai. Šešis kart turėjau 
kepenų uždegimus. Mano 
širdis sveika visą laiką. Tik 
laisvės metais buvopradėju- 
sl reikštis džiovos Ilga,bet 
Išgijau. Dabar jau Imu vais
tų, kad mano širdelė nor
maliai plaktų. Turiu dar 
vieną bėdą- tai kojose venų 
Išsiplėtimą. Jau 28 metai, 
kaip kojos negauna saulės 
spindulių, nes mano atveju 
jie būtų kenksmingi. Bet ga - 
liukas rytą gerai vaikščioti , 
net pašokti, -baigia prof. daU. 
Adomas Varnas.

Mūsų veteranas dar Ugal 
kalbėjo apie Lietuvą,meni
ninkus, jo pasiektus laimėji
mus. Išleistoje monografi
joje viskas bus plačiau Iš
dėstyta. Jis, ne žiūrint vargo 
keltų, tiki į Lietuvos prisi
kėlimą. Trokšta sulaukti Ir 
1OO metų amžiaus, užbaigti 
savo pradėtus paveikslus ir 
tada jau pakilti amžinybėn . 
Mes, visi lietuviai, to nuo
širdžiai jam linkime. x

DaQ.A.Varno šeimoje buvo 
Ir tragiškų momentų. Ypač , 
kai būdamtis Ženevoje 4me- 
tus,vedė prancūzę žmoną ir 
sulaukė dukters. Ji buvo gi
liai įsitikinusi marksIstė.Su 
ja persiskyrė. Vėliau,par - 
vykus į Lietuvą,kun. Tumas 
Vaižgantas sutuokė 1919 m . 
su dabartine žmona Marija . 
Su dukterim Prancūzijoje Jos 
vardas Rasa, susirašinėja .

Tad- Ilgiausių Metų pro - 
fesorlul, ir visi švęsime 
Tamstos 1OO metų sukaktį 
1978 metais ’.

ALGIMANTO
SEINŲ LIETUVIŲ.
TRAGEDIJA
Visas šis reikalas nėra 

jau taip paprastas ar ne
komplikuotas, tačiau yra 
reikalinga visų mūsų tam 
tikra reakcija, stengiantis, 
kad Seinų ir apylinkės lietu
vių teisėti reikalavimai ne 
būtų Ignoruojami, kad su jų 
teisėmis būtų skaitomasi.

Keista, kad ten esanti sa
votiška ir visai nesupranta
ma padėtis mums čia paaiš
kėjo tik po austrailečlo A. 
Laukaičio apsilankymo Len
kijos lietuvių tarpe. Rodos, 
tarp išeivijos lietuvių Ir 
tautiečių, gyvenančių Suval-

kų trikampyje, ryšio esa
ma. Yra nuvykstančlų ir iš 
ten atvykstančių .turimas pa
kenčiamas laiškinis kontak - 
tas. Vis dėlto reikėjo ener
gingojo A. Laukaičio vizito, 
kad mūsų pusėje būtų sukel
tas aliarmas.

įdomi Lenkijos katalikų 
bažnytinės hierarchijos tak
tika lietuvių tikinčiųjų at
žvilgiu, kuri bevelk nieku 
nesiskiria nuo anuometinės 
politikos, taip gerai pažįs
tamos mūsų vilniečiams, 
lietuviškajame, tuomet lenkų 
okupuotame Vilniaus krašte.

Kai kas abejojo A. Laukai
čio surinktų faktų autentiš
kumu, tačiau vilniečiai jau 
spėjo tiesioginiai pasitik
rinti ir įvertinti ten susida
riusią situaciją, kuri, pasi
rodo, yra visai tikra ir nei 
klek neperdėta. Taigi, te
lieka mums vienintelė al
ternatyva -klek galint sku
biau padėti Seinų lietuviams, 
tiems mieliems ir lietuviš
kajame nusiteikime kietiems 
dzūkams ? jų kovoje už lietu
vių kalbos naudojimą ir lie
tuviškų pamaldų išlaikymą 
SeInuose.

Gera, turbūt, būtų pavie
ni, atskira reakcija, bet dar 
daugiau paveiki ir imponuo
janti būtų veikla, Iš anksto 
koordinuota, planinga ir ap
galvota.

Jei atskiri laiškai,memo
randumai pageidaujami, ra
šant tiesiai Seinų vyskupui 
/adresai jau buvo spausdin
ti mūsų periodikoje/, būti
na atlikti ir kai kas daugiau. 
Laimei, lietuviai turi savo 
reikalams Europos vyskupą, 
taipgi ir pačioje Romoje tu
rime pakankamą skaičių sa
vo monsinjorų, kurie, savo 
ruožtu, yra žinomi Vatika
ne ir turi artimų ir supran
tančių dignitorių, neišski
riant palankiai lietuviams 
nuslte tksulų kardinolų. Taigi 
turint genis ir patikimus 
ryšius centre, atrodo, nebūtų 
per sunku paveikti atitinka
mus Lenkijos episkopato 
vadovus, kad tie duotų ati
tinkamas direktyvas ir Seinų 
vyskupijai, minkštinant sa
vąjį prlešlletuvlšką nusista
tymą.

Ne tik būtų gera, bet jau 
ir būtina, kad bent vienas 
lie tuvių aukštesniųjų dvasiš
kių nuvyktų vieton ir ten jau 
asmeniškai susipažintų su 
esama padėtimi, bei bandytų 
atlikti reikiamus žygius pa
gelbėti lietuvių tikintie
siems. Žinoma, būtų Idealu, 
kad iniciatyva Išeitų Iš pačio 
Vatikano, bet to nesitikint, 
atrodo, nieko nelieka, kaip 
patiems lietuviams, pasau
liečiams, dvasiškiams ir 
ganytojams tuoj pat sukrusti, 
duodant pajusti savo tautie
čiams Lenkijoje, kad jie nė
ra vieni ar palikti vien tik 
likimo ir laiko eigai.

Didi ironija, kad tik lenkų 
civilinė valdžia, jų milicija, 
tegali apsaugoti lietuvius ti
kinčiuosius nuo galimų fizi
nių nuoskaudų Iš lenkų kata
likų pusės. Pirštinė,atrodo, 
lietuviams yra mesta.Nepa
kelti jos būtų negarbinga, o 
Ilgainiui, lietuviškų nuotai
kų Išlaikyme , gal net ir pra
žūtinga. Atseit, kito kelto 
ar pasirinkimo mums nebe
lieka. ŠI kova turi būti lai
mėta, nes trauktis jau nėra 
kur ir kaip.

BITININKYSTĖ IR JOS

Jonaiti s

Kojos
Bitė turi 3 poras kojų. Jų 

kiekviena sudaryta iš 9 na
relių. Iš apačios pirmieji 5 
nareliai sudaro kojos lete- 

t nėlę. Toliau į viršų e Ina ko
jos blauzda. Aukščiau blaųz-’ 
dos eina šlaunis. Dar aukš - 
člau klubas ir kamienas.

Bitės kojos letenėlė suda
ryta iš 5 ąąrellų. Apatiniai 
4 nareliai yra maži, o vir
šutinis penktasis narelis y- 
ra ilgas ir platus. Šio nare
lio apatinė pusė yra apaugu
si stipriais plaukeliais ir 
vadinama šepetėliu. Juo bitė 
nuvalo dulkes nuo savo kūno 
ir renka žiedadulkes.

Pirmutinis arba žemutinis 
letenėlės narelis turi 2 na
gelius ir tarp, jų minkšta 
karpelė.- Kai bitei tenka 
vaikščioti šiurkščiu daiktu , • 
ji kabinasi nageliais. Kai 
tenka eiti siidžlupaviršlum , 
tada naudojasi karpelėmls , 
kurios tam tikrų liaukų su- 
vllgomos limpančiu skysti
mu ir gali prisisiurbti /prl- 
klbtl/priė daikto, kaip siur
bėlė.

Kai bitės siuva korius ar
ba kai išs išplėtus los su
simeta, dalis bičių priešaki
nių kojų nageliais užsikabina 
už kokio nors daikto,© kitos- 
priešakinių kojų nageliais 
kabinasi pirmosioms už už- 
pakallnlųkojų nageliu ir taip 
grandinėmis ar kamuoliu su
kibusios laikosi. /

Darbininkės bitės letenėlė 
ir nageliai klek didesni,kaip 
motinos ar trano.

Bitės priešakinės kojos 
sudarytos iš tokių pat dalių, 
kaip ankščiau buvo sakyta . 
Pažymėtina tik tas, kad jos 
turi prietaisą ūseliams va
lyti. Viršutiniame, didžiaja
me letenėlės gale, kuris pri
eina prfe blauzdos, yra 
plaukelių priaugęs griovelis. 
Nuo blauzdos apatinio galo 
eina atauga, kuri tą griovelį v 
gali pridengti. Bitė užkelia 
priešakinę koją ant galvos , 
ūselį įstato į griovelį, prl - 
dengia blauzdos atauga ir 
traukia per visą ūselį. Taip 
pabraukusi kelis kartus 
griovelio šepetėliais,ji gerai 
nuvalo apdulkėjusius ūselius. 
Ūseliai visada turi būti labai 
švarūs, nes tenai yra daug 
svarbių jutimo organų, o 
nešvariais ūseliais bitė blo
giau jaučia. Tokius šepetė
lius turi ne tiktai darbinin
kės bitės, bet ir motina, ir 
tranai, nes visiems reikalin
ga gera uoslė.

Vidurinė pora kojų suda
ryta panašiai kaip ankščiau 
buvo aprašyta, tiktai darbi
ninkės bitės nuo apfetinio 
blauzdos galo atsikiša spyg
lys. Šituo spygliu darbininkė 
bitė išima iš užpakallnlųko- 
jų gurbellų žiedadulkių ka
muolėlius.

Užpakalinė pora kojų su
daryta, kaip kitos kojos, tik
tai jos yra kiek ilgesnės, 
atskiri jų nareliai klek pla
tesni. Didžiausias skirtumas 
yra blauzdoje. Darbininkių 
bičių blauzda yra įdubusi, 
kraštuose apaugusi Ilgais 
stipriais šerellals ir sudaro 
gurbelį. į šį gurbelį bitė 
krauna žiedadulkes bei pikį 
ir neša namo.

Kur susiduria blauzda su 
letenėlės šepetėliu, yra su
sidariusios lyg ir rėpi ės. Jos 
padeda žiedadulkes sudėti į 
gurbelį.Motina ir tranas mi
nėto gurbello neturi.

Kaip bitė sudeda žieda
dulkes į gurbelį ? Žiedadul
kės esti žiedo dulklnėse . 
Dulkėms subrendus, dulkinės 
plyšta ir dulkelės,kaip mil
tai mažame maišelyje, yra

/Nukelta į 6 pel./
I 3 psl.
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Kostas Kubilinskas

JŪRINIS PUSLAPIS

VILKAS BAISININKAS

Paupyje, pagiryje gyveno senelis ir senelė. Jiedu tu
rėjo vieną dukrelę geltonkasę, avelių periketėlę, šunelį kar 

/f zokėlį Ir kačiutę kutranosę.
Vieną žiemos vakarą senelis Išgirdo nepažįstamu sto

ru balsu dainuojant:
Senelis ir senels 
tur avelių periketėlę, 
tur šunelį kazokėlį, 
tur kačiutę kutranosę, 
tur dukrelę geltonkasę , - 
duok ir man vieną paragaut ’. 
Visi Išsigando tos dainos, o senelis pritykojo prie tv®"^ 

ros ir pro plyšį pažiūrėjo, kas ten taip dainuoja. Pamatė
Išsigando: už vartų didelis didelis vilkas be tupįs. *. 

Vilkas nesulaukdamas Ir vėl dainuoja;
Seni, seni, duok man vieną, 
kad neduosi - tvoras lauš tu, 
tave, seni, aš sugraušlu . 
Ką darys senelis ? Turėjo atiduoti vilkui vieną avelę. 
Kitą dieną pavakare senelis vėl tą pačią dainą Iš už

tvoros Išgirdo: 
Senelis Ir senelė 
tur avelių periketėlę, 
tur šunelį kazokėlį, 
tur kačiutę kutranosę, 
tur dukrelę geltorikasę, - 
duok Ir man vieną paragaut ’.
Ką darys senelis ? Turėjo Ir antrą avelę vilkui atlduo-

Kaip neklaužada oželis 
Iškurnėjo į miškus , 
Kaip senutė ir senelis 
Verkė, radę jo ragus...

O kas buvo dar toliau , 
Sužinosite vėliau.

Pūtė šaltį Ledinukas, 
Baltas baltas tartum pūkas , 
O Ralnlukas su gaidžiu 
Statė namą po medžiu . ;

ir

tl.
Bet vilkui tų dviejų avelių neužteko. Jis kasdien vis 

ėjo ir dainavo, kol suėdė visas aveles Ir šunelį kazokėlį , 
Ir kačiutę kutranosę.

Kai pasiliko tik senelis Ir senelė Ir dukrelė geltonka
sė, tai rpanė, kad jau vilkas daugiau nebeateis. Bet apsi
riko; kitą dieną pavakare vilkas vėl tą pačią giesmę sugie
dojo:

Senelis ir senelė
tur avelių penketėlę,

i tur šunelį kazcjkėlį/ ,
tur kačiutę kutranosę, ,
tur dukrelę geltonkasę, - 1 4
duok ir man vle ną paragaut *.
Gailėjo seneliui ir senelės, Ir dukręlės.bet- ką dary

si?- vieną turėjo atiduot. Tal atidavė vilkui dukrelę gel
tonkasę.

Senelis su senele, vlenudu pasilikę,susėdo prie kros
nies ir verkė, verkė per visą naktį. Kai saulutė patekėjo , 
senelis su senele Išėjo į kiemą pasižiūrėti. Kieme visur 
buvo tuščia, tylu. Tik girioje girdėjo vilką staugiant.

Iš:

PAŽINKIME PRAEITI !

9. APIE BE BR YNUS.
Taip pat nustatome, kad jeigu būtų kunigaikščių ar po

nų, ar žemininkų bebrynal kurio kalmyno žemėje, tai tas 
ponas, kieno žemėje bebrynal būtų, negali nei pats arti , 
nei savo žmonėms leisti arti senojo lauko tokiame nuoto - 
lyje, kiek nuo lizdo galima numesti pagalį, taip pat negali 
tokiame nuotolyje pievų šienauti Ir krūmokšnių valyti. O 
jeigu bebras .pakilęs Iš lizdo, Išeitų priekin ir pereitų ki
tan lizdan, lauke ar pievoje, tai vėl tokiu pat atstumu nega
lima lauko-arti, pievos plauti ar krūmokšnių valyti.O jei
gu kas lauką prfe lizdo artų, pievą šienautų ar krūmus 
kirstų ir tuo bebrą išvaikytų, tai toks turi sumokėti dvylika 
rublių grašių ir, be to, turi palikti ramybėje to bebro guolį 
tokiame nuotolyje, klek gali pagalį numesti. O'jeigu kas už
muštų bebrą ar vagies būdu Išvogtų, toksai turi sumokėti 
už smurtą ir, klek bus bebrų užmušęs, kapą grašių už ru
dąjį bebrą ir dvi kapas grašių už juodąjį.

1O. APIE APYNYNUS.
Jeigu kas smurtu Išdraskytų ar iškapotų svetimą apy - 

nyną, nors Ir savo žemėje, Ir tai būtų įrodyta pagrįstais į- 
rodymals, toksai turi sumokėti už smurtą tam,keno yra a- 
pynynas, dvylika rublių grašių Ir tiek pat mums, valdovui. 
O jeigu apynius tik nudraskytų, bet jų nesukapotų, toksai tu
ri atlyginti nuostolius dvigubai.

- 11. APIE PAUKŠČIŲ SPĄSTUS.
Taip pat, jeigu kas kam sukapotų spąstus, Ir tai būtų 

prieš jį teisme įrodyta, toksai turi sumokėti tam, kieno 
spąstai, dvylika rublių grašių, o mums, valdovui, tiek pat

12. JEIGU KAS PIKTU BUDU SUŽALOTU SPĄSTUS.
Jeigu kas piktu būdu sužalotų kieno spąstus, ar degutu, 

ar česnaku juos Išteptų, Ir tai būtų teisme prieš jį įrodyta, 
tai toks turi sumokėti tam, kieno yra spąstai, tris rublius 
4 p s-l.

Apie seną seną jautį, 
Kur norėjo ponas plauti. 
Apie laumę ir broliuką - 
Striuką buką Bebenčluką.

Kaip tas strazdas eglę kirto. 
Kiškis bėgo ir Išgirdo. 
Šimtametė eglė - triokšt ’. 
Miško žvėrys - keberiokšt *.

Iš;
STOVI PASAKŲ HAMBLTS

STOVI pasakų namelis, 
Kir- vlr- bam*. Klr-vlr-ham 
Ten senutė ir senelis 
Seka pasakas velkam. 
Klr-vlr bam’. Ne bet kam, 
Tik labai geriem valkam *.

Visą dieną seneliai nei valgė nei gėrė, tik verkė, tik 
raudojo, dukrelę geltonkasę garbstė. Taip juodvlem be
verkiant, ir vakaras atėjo. Senelis buvo beeinąs duris 
uždaryti, tik- kad suriko vilkas Iš visos gerklės už kiemo 
vartų, tai senelis su senele visai apmirė Iš baimės. O 
vilkas dainuoja:

Senelis ir senelė
tur avelių periketėlę,
tur šunelį kazokėlį, ■ •
tur kačiutę kutranosę, r.
tur dukrelę geltorikasę, -
duok Ir man vieną paragaut

"Ką darys senelis ? Turėjo atiduoti vilkui ir senelę.
Pasiliko senelis vienas Ir laukia, kas bus kitą vaka

rą.
Praėjo naktis, diena, atėjo vakaras, ir senelis .ivėl 

Išgirdo vilką dainuojant už vartų. Išėjęs į kiemą Ir sako 
vilkui: 

grašių. Tokiu pat būdu, jei kas kam pavogtų spąstus, tek - 
sal turi sumokėti tris rublius grašių.

13. NUOSTATAS APIE TAT, KIEK TURI BŪTI MOKA
MA UŽ A VIDINI MEDI SU BITĖMIS AR BE BIČIŲ.

Jei kas žievę nuluptų ar ugnimi apsvilintų, ar kalpkl- 
talp » sužalotų svetimą avllląį medį,pušį su bitėmis,tok
sai turi sumokėti už tą medį Ir už bites tam, kieno tai bu
vo, kapą grašių, ir tiek pat už ąžuolą. Jeigu kas kam nu
kirstų ar su-žalotų avlllnę pušį, kur yra buvusios bitės , 
nors tuo metu jų ir nebūtų, turi sumokėti už ją pusę kapos 
grašių ir už avUlnį ąžuolą, kuriame yra buvusios bitės , 
tiek pat. »

14. BTČIę IR AVTLINIO AR NEAVTLlNlO MEDŽIO 
KAINA.

Jelkas nukirstų ar sužalotų avUlnę pušį ar ąžuolą,ku- 
rlame dar bičių nėra buvę, ar aviliui parengtą pušį, tas už 
kiekvieną tokį medį, kiek jų sugadino, turi sumokėti po 
penkiolika grašių.

Jelkas, darydamas kam nuostolį, Išimtų riekuoptas 
bites, bet medžio wsužalotų, tai toks už kiekvieną ne
kuoptą bičių kelmą, kiek jų kam Išims, turės sumokėti po 
puskapį grašių, o už Iškuoptas bites po periklollka gra - 
šių.

DE ŠIMTAS SKYRIUS

APIE DVARUS, KŪRĖ YRA ISKOLINTI.IR APIE 
UŽSTATUS.

1. JEI KAS PIRKTŲ ISKOLINTĄ DVARĄ,O TAS,KURIS 
BUTŲ PASKOLINUS, DEŠIMTĮ METŲ TYLĖTŲ.

Taip pat nustatome: jei kas pirktų kokį dvarą ir jį, iš
mokėjęs ar nebaigęs mokėtu ramiai valdytų, o tas dvaras 
būtų praskolintas ankščiau negu buvo parduotas, bet sko - 

VUke, vilke, baisininke, 
eik tu sau į girią;z 
nieko jau aš tau neduosiu, 
neturiu jau nieko.
Tu suėdei jau aveles 
Ir dukrelę, Ir bobelę, 
eik, vilke, į girią.

-
Ttjh

O vilkas piktai suriko:
Seni, seni, duok man vieną, 
kad neduosi - tvoras laušlu, 
tave, seni, aš sugraušlu *.
Nusigando senis, stovi, nežino, ką daryti, kur pasl- 

lėpil. O vilkas, laukęs, nesulaukęs, tik triokšt,triokšt 
tvorą Išlaužė, į kiemą įšoko, lapt seneliui už kailinių,! 
makt, makt ir prarijo. Prarijęs apsRaižė, apsilaižęs ap- 
sldajrė, ar dar ko neliko, ir nudilbino į girią-.

Senelis dar pasijuto gyvas vilko pilve besąs. Atslpel - 
kėjęs apsigraibė po kišenes Ir rado peilį. Jis tuo f peiliu ; 
tik purkšt ir prarėžė vilkui pilvą. Vilkas sustaugė ir pas
tipo. Senelis, nieko nelaukdamas, Išlindo lauk, o j paskui 
jį ir senelė su dukrele, avelių vl/sa penketėlė Ir į Sūnelis, 
Ir kaeluktė. Visi apsidžiaugę sugrįžo namo ir gyveno be 
baimės, nes jau vilko balslnlnko nebebuvo.

ŠUO IR JO TROBA
Šuo, šaltą žiemą kentė amas, sako:
-Kai tik vasara ateis, aš būtinai statysiu sau trobą . 

Negailu aš taip visas žiemas šalti ir lauke ant sniego gu
lėti. Ir aš gailu turėti namą, kaip žmonės.

Atėjo vasara. Visur žalia, gražu. Šuo nuo karštos 
saulės spindulių lenda gulėti įkanapes. Ten atsimena, jog 
reikia statytis namą. Tad pradėjo ir statybai medžiagos 
žlūrėtlę -tas kotas kumpas,o šitas trumpas, teečlas plo
nas, o ketvirtas nepaaugęs. Taip šuo vis žvalgėsi, kuri 
kanapė geriausiai tinka t namui statyti. Besidairydamas , 
aptingo, atsigulė Ir galvoja: "Ar verta taip greitai,karštą 
dieną, statyti? Žiema dar negreit ateis. Turiu gražaus 
laiko, suspėsiu". >

praeina mėnuo,kitas. Kanapes nurauna, suka virves 
Iš jų. -Šuo, vėkTamlnasi:”R’fal jau lr nurovė mano me* <- 
džlagą. Gal šiemet ii" nestatysiu, gal ši žiemį nebus tekia 
kla šalta. Gal ir nereikės namo. Juk ir kiti šunys neturi.’

Taip begalvodamas, sulaukė rudens, šaltos žiemos ». 
Vėl šalo, o sulaukęs vasaros, vėl nieko neveikė. Pralel - 
do visą amžių <r nepasistatė trobos.

Dėl to žiemą šunys vis kenčia šaltį, susirietę ant snie
go.

/Lietuvių Liaudies Paša Parinko B. V.N.

llntojas dėl tos skolos tylėtų per deplmtį žemės įsisenėji
mo metų Ir per teismą josneleškotų, toksai neturi relka - 
lautl tos skolos Iš šio dvaro, bet Iš skolininko.

O jeigu skolininkas retur etų kuo mokėti, tai jis tituri 
būti atiduotas skolintojo malonei. O jeigu Iki įsisenėjimo 
dėl tos skolos būtų pašauktas teisman tas,-kuris tą dvarą ~ 
valdo, tai skolintojui pagal pirmąjį užrašą turi būti prt - 
teistas to dvaro valdymas, o tas,kieno tas dvaras yra val
domas, turi sumokėti tas skolas. Bet,kuris dabar tą dva
rą valdo, gali Ieškoti tų pinigų ir visokių kitų Išlaidų Iš 
to, Iš ko tą dvarą pirko, o ypač jeigu tų skolų ir kitokių 
Išlaidų neprisiėmė tuo metu, kai sudarė to dvaro perėmi
mo raštus.

2. JEI KAS UŽ SKOLAS PAIMTŲ SVETIMĄ įSKOLINTĄ 
DVARĄ.

Jelkas už-kokias nors skolas per teismą gautų kie
no jau įskollntą dvarą, o tas dvaras būtų vertas abie jų 
skolų sumos, tai tas, kuriam priklauso didesnė suma, val
dydamas dvarą ar tik Iškėlęs Ieškinį, turės atiduoti kitam 
tą mažesnląją sumą, o patį dvarą už abi sumas turi laikyti 
tol, kol teisėtas to dvaro savininkas Išpirks jį ir taps tei
sėtu dvaro valdytoju. O jeigu tas,kuriam priklauso dides
nioji suma, panorėtų , gali kitam už tuos pinigus < dvarą 
užleisti arba abudu skolintojai gali užstatyti trečiam bend
rai jų skolų sumai ir tuos pinigus pasidalinti.

3. KAS TURI DĖL SKOLOS PRISIEKTI.
Taip pat nustatome,kad kiekvienas, kuris kelia skun

dą dėl nuostolių, jam padarytų, ar dėl skolų, kurioms jis 
turėtų raštus, bet juos pamestų ir pristatytų dėl to tinka
mus liudininkus, kurie tuos raštus matė, turės įrodyti su 
tais liudininkais ir pats prisiekti, klek jam skolininkas yf 
ra skolingas, o anas turi jam užmokėti, kas bus priesaika 
patvirtinta. Ir to turės laikytis.

O jėlkas turėtų paskolos raštus, tam toji skola turį 
būti grąžinta pagal raštą, be priesaikos.

Nustatome, kad joks bajoras ar miestietis vienas ant
ram neskollntų be rašto daugiau kalpde dešimt kapų. O jei 
kas Iš bajorų ar miestiečių vienas antram be rašto pasko
lintų daugiau negu dešimt kapų, o anas jam užsigintų, tai 
teismas gali leisti prisiekti vien dėl dešimt kapų, o kas 
bus per dešimt kapų paskolinta, tas pražūva. /b.d./
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10 MOKYTOJU m JAUNIMO 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. Eimantas
/ Tąsa ii praeito numerio/.

Nuolatinis studijų savai
čių dalyvis, J Dainavą su 
mokytojais jau dešlmtakartą 
atvykęs Bronius Krokys da
vė patarimų, kai vienoje 
klasėje mokytojui tenka 
dirbti su dviem ar trim sky
riais. Našesnis darbas bus 
tada, kai mokiniai bus gre
timų skyrių. Būtina turėti 
gerai Išdirbtą pamokos pla
ną. Kai kuriuos dalykus ga
lima perduoti keliems sky
riams kartu /Istorija, tėvy
nės pažinimas ir kt./. Jei 
klasėje matomas pavargi
mas ir 
dėmesį 
dtmal.

Mok. ve d. Pranas Zararika 
Iš Detroito tiesiog artistiš
kai patiekė minčių, kaip pa
ruošti mokyklinius parengi
mus. Tur būt visos mokyk
los įvairiomis progomis 
ruošia vaidinimus, minėji
mus. Pr.Zararikos patirties 
paskaita buvo padauginta. 
Mokytojai, ją parvežę namo, 
turės medžiagos parengimus 
beruošdaml.

Apie lletuvų mokytoją da
bar Ir ateityje kalbėjo Mar
quette Paiko mok. ved. Pra
nas Razminas. Mūsų moky-

Išsiblaškymas, visų 
sutelkia trumpi žal-

MANO ĮPUDZIAI IS SLA SEIMO
RAŠO J. ŠARAPNICKAS

/ Tąsa ii praeito numerio / 
Buvo Ir daugiau kalbėtoją 

Kalkurle Iškėlė mintį,kad 
SLA centras mažai ' aukoja 
lietuviškiems reikalams. 
Delegatė O.Jokūbaltlenė Iš 
Cleveland*o nurodė,kad SLA 
centras aukoja pagal esamas 
galimybes, tik mažai rekla
muojasi. Pabrėžė, kad vien 
dėka SLA centro paramos , 
Čiurlionio ansamblis galėjo 
įsigyti savo veiklai salę Ir t. 
t. Delegatas J. Valaitis nu
rodė, kad SLA nariai pri
klauso Ir kitoms organiza
cijoms, kurios telkia lėšas 
lietuviškiems, v tautiniams 
reikalams, jų valdybose > 
yra daugiausiai SLA nariai. 
Tai tiesa. Gyvenu Kanadoje , 
tenka dalyvauti SLA 72 kuo
pos Ir kitų orgknlzacljų 
veikloje. Nepastebėjau, kad 
SLA nariai būtų pasyvūs 
kam nors aukoti.

DelegatėA.Devenlenė įne
šė pageidavimą, kad SLA 
kuopos duotų pranešimus , 
klek metų bėgyje aukojo lie
tuviškiems reikalams.

Buvo paliestas Ir jaunimo 
verbavimo klausimas į Susi
vienijimą. Delegatas V.Uz- 
nys pastebėjo, kąd jaunimo 
galima gauti, Ir nurodė kaip. 
Pav., SLA 228 vyrų kuo
pa suorganizavo Sporto sek
ciją Ir tekiu būdu įrašė į 
SLA per 20 sportuojančio 
jaunimo.

Buvo perskaityti SLA Pil
domosios Tarybos raportai.

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

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

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

RAD 10 1410 M O NTFt EAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11 iki 11,30 vol vok.

PROGRAMOS, VEDĖJAS
U. StonF«vičiu», 1053 Albonel C,.. Dwvernov. P.O. TEL. 669-8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
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tojas čia, Išeivijoje, pir
miausia turėtų būti lietuvių 
kalbos mokytoju, nežiūrint, 
ką jis be dėstytų. Gimtosios 
kalbos meilė sukelia Tėvy
nės meilę, patriotinį nusi
teikimą. Jaunieji mokytojai 
Į mūsų mckyklas atneša 
naujų metodų, bet lietuvių 
kalbai Išmokyti reikia ir ge
ro jos mokėjimo. Todėl 
mums būtinas jaunųjų Ir se
nesniųjų mokytojų glaudus 
susiderinimas. Mokytojų 
keitimas turi būti natūralūs, 
o ne forsuotas. Visai klai
dinga yta kai kieno nuomo
nė, kad lietuvių kalbą jau 
laikas pradėti mokytis kaip 
svetimąją.

Studijų vadovas mokyt. J. 
MasUlonls, pasiremdamas 
savo Ilgamečiu darbu, klau
sytojams nurodė daugelį pa
vyzdžių Iš savo praktikos Ir 
dažnai klausytojui statė 
klausimą : " O kaip tu šiuo 
atžvilgiu pasielgtum? ” Čia, 
Šiaurės Amerikos žemyne, 
vis sunkėja disciplinos rei
kalai. Prellgentas mano, kad 
tas, kuris nemoka klasės 
suvaldyti, gal visai neturėtų 
mokyklose dirbti. O tą klasę 
” be valda nt ” viską reikia 
matyti, viską girdėti, nu
jausti, bet tuo pačiu laiku

Pacltuoslu tik keletą Iš- į§ SLA Centro sekretorės 
traukų Iš SLA prezidento P raporto paaiškėjo, kad 1975 
Darglo raporto:

" Kai įte Iklu šį raportą 
Jums, mieli Delegatai, tai ži
nokite, kad jis surašytas ne 
Iš knygų, ne Iš laikraščių,ne 
Iš radio, televizijų, o paim
tas Iš gyvenimo, gyvenimo 
mūsų, gyvenimo turtingo Iš
gyvenimais Ir pergyveni- įerius ir visa enį pavienių 

SLA narių Ir kuopų vardu . 
Amerikos lietuviai didžiuo
jasi Susivienijimu Ir remia 
jo veikiančius Fondus. O 
Fondai paskiria būtiniems 
tautiniams, kultūriniams, 
švietimo reikalams Ir į var
gą patekusiems pagal Išgales.

SLA Centro Iždininkė E . 
Mtkužlūtė savo raportą per
davė su paaiškinimais. De
legatai rekomendavo jos ra
portą priimti su pagyrimu.

SLA Iždo globėjų raportas 
J.MllerIūtėslrK. Austin buvo 
priimtas, kaip atspausdintas 
Seimo darbo knygojė.

Klek Ilgiau buvo praleista 
laiko svarstant SLA kuopų 
sumanymas. Kiekvienas jų 
buvo perskaitytas, Išdisku
tuotas Ir padarytas nutari
mas. Klek Ilgiau buvo susto
ta svarstant siūlymą,kail 
seimai vyktų ne kas antri 
metai, bet rečiau. Šį kartą, 
po Ugesnlų diskusijų, visai 
eilei delegatų pasisakius , 
buvo balsuojama. Už tai , 
kad seimas vyktų kas 3 me
tai, balsavo 67 delegatai; už 
tai,kad kas 2-tik 5. Dabar, 
seimai vyks kas 3 metai Ir 
Papildomoji Taryba užtvlr-

mais, paimta Iš to, ko būta, 
kas yra dabar, ką tikriausiai 
perduosime Ir rytojui, nesl- 
balglančlom dienom su rū - 
pesčlals, nerimu veržlumu 
visi j ką nors geresnio”.

Iš raporto"matosi, kad P. 
Dar gis turėjo daug laiko 
pašvęsti pašlijusioms 92-216 
Ir 140 SLA kuopoms atsta
tyti veiklą. O tos kuopos ne
arti, nuo gyvenamosios vie - 
tos, kituose miestuose. O 
kur kiti reikalai- suvažia
vimai, kalbos, rašymas į 
spaudą. Lankymasis pas A - 
merlkos prezidentą paverg
tos Lietuvos reikalais Ir 1.1.

Kartą P. Dargls Išsitarė: 
daugiausiai sugaištu dirbda
mas susivienijimui. Pragy
venimą užsidirbu dirbdamas 
teisme. JI delegatai pager - 
bė Išreikšdami pasitikėjimą, 
priimdami raportą be viešo 
skaitymo suvažiavime.

Ce ntro sekretor ės G. Me l- 
llūnlenės raportas buvo pri
imtas be pHno skaitymo, tik 
pacituojant svarbesnius Su
sivienijimą liečiančius rei
kalus.

nematyti,daug ko 
girdėti.

Grand Rapids mokyklos 
mokyt. Pranas Turūta pa
ruošė paskaitą apie dainų 
metodus dainavimo pamokos 
metu. Kai kurios mūsų mo
kslios neturi kvalifikuotų 
dainavimo mokytojų. Prano 
Turūtos paskaita buvo pa
dauginta ir ją paislvežus 
mokyklose gal palengvės šio 
dalyko mokymas.

. Kanadlškls mokytojas Vi
talius Matulaitis bandė ap
tarti jau prieš kur J laiką 
Kanados lietuvių mokyklose 
naudotas uždavlnlnes moky
mo koi te les, ku- lų kilmė Iš
plaukia Iš beskyrės mokyk
los sistemos. V. Matulaitis 
yra vle nas pagi Indlnlų tų 
kortelių paruošėjas Ii Išlei
dėjas. Deja, JAV lituanisti
nėse mokyklose, kaip pats 
Švietimo Tarybos Pirminin
kas St. Rudys pažymėjo, tos 
kortelės nesusilauku
sios dėmesio. - 

REZOLIUCIJOS . }
/Atkelta iŠ 2 psl./

pavyzdžiu. Deja, įvairioms jėgoms 
veikiant, prieš kurį laiką atsirado 
mūsų gyvenime, ypač JAV lietuvių

GaUa darėsi stebint mok., bendruomenėj, negerovių. Pasisa- 
V. Matulaičio klek įkaitintą kome už pastangas vėl sukurti 
veidą, bet jis tur būt nėra Iš lietuvių tarpe vienybę.
tų,kuris dėl lietuvybės kris
tų į pesimizmą. Jis tvirtai 
atsikirto, kad gal Ir netru
kus tos mokymo kortelės bėti apie jo reformas, bet daugiau 
susilauks reikiamo dėmesio.

VLIKas turi išlikti vyriausiuoju 
mūsų politinės veiklos koordinato
riumi. Visiems reikėtų mažiau kai

remti jį darbu ir lėšomis. Tikrai 
Bus daugiau, tenka džiaugtis, kad per tiek aud

ringų metų VLIKo pagrinduose išli
ko tie patys principai, pagal kuriuos 
jis buvo prieš 33 metus įsteigtas 
Lietuvoje. VLIKo darbas yra politi
nis, tad ir jį sudaryti tegali tik 
politinės lietuvių organizacijos.

m. Susivienijimo Tautinė 
Fondaclja gavo Iš dr. P. Za
latoriaus Ir žurnalisto S . 
Mlchelsono palikimus $1.150 
Ir $ 295 Iš kitų SLA narių. 
1976 m. seime J. Jankuvle- Teodora ir Aleksas Kojelaičiai 
nė įteik ė Tautinei Fondacljal (Kojelavičiai) iš West Lome, 
vyro palikimo dalį- 952 do-

tinta Irgi 3 metams.
Šis nutarimas bus naudin

gas Susivienijimui ir šutau - 
pys keliolika tūks.tančlų do
lerių.

SLA 59 Seime į Garbės 
Narius,P.Darglul rekomen
duojant, buvo vienbalsiai 
patvirtintas SLA veikėjas 
Kazys Mačiukas Iš Čikagos .

SLA sekantis Seimas-1979 
m.įvyks Cleveland's.

Šis Seimas buvo darbingas 
Ir praėjo broliškoje nuotai
koje, anot dr. v,P.Darglo: 
" Mes esame tie naudingą 
darbą dirbantys, kurie esa
me Išmokę Iš se nųjų Ame - 
rlkos lietuvių būti toleran- 
tals”.

Pasibaigus Seimui, Pildo
mosios Tarybos urėdų vei
kiose matėsi šypsena. Taip 
pat ir delegatai, Išvykdami 
su šypsena atsisveikino su 
Išrinktais urėdais ir spaus
dami ranką, linkėjo sėkmės 
SLA darbe su viltimi Ir vėl 
pasimatyti sekančiame Sei
me .

E VOLIUCIJOS KELIU:

VEIDRODŽIAI

KILL VHUK

GARBINGAS, BET RETAS 
ATSITIKIMAS ’ 

ib-j jiuJEU

c.niams reikalams. Tai milžiniš- šeštadieninėse mokyklose, 
ką T. ir A. Kojelaičių auka lietu- * «■ . , .
vybei išlaikyti svetur. Aleksas Kojelaitis - Kojelavi-

.... čius kilimu iš Sėtos, Kėdainių
Teodora Bngdonavičiū'ė-Koje- apskr. Gimęs j amatininko šei- 

laitienė, kilusi iš Plungės, ūkinin- moj. Lietuvoj buvo miškininkas, 
ko dukra. Jos profesija Lietuvoje Į Vokietiją atvyko 1944 m. ir gy- 
—mokytoja. Pasitraukė į Vokie- veno Memmingene. Kanadon at

riją 1944 m. Gyveno Wiesbadeno vyko pagal sutartį į tabako ūkį 
ir Kasselio stovyklose. 1948 m. pa-1 Rodney, Ont., apylinkėj. Dirb- 
gal sutartį atvyko į Kanadą įr ap- ti mieste nenorėjo — norėjo būti, 
sistojo Toronte. Ištekėjusi persi- , laisvu, todėl su kitu bendrininku 
kėlė pas savo vyrą A.. Kojelaitį į .pirko tabako ūkį, kurį vėliau pats

Ont. (Rodney Liet. B-nės apyl.) 
1976 m. birželio mėn. Kanados 
Lietuvių Fondui paaukojo 100. 
000 dol. Iš tos sumos nuošimčių 
planuojama sudaryti kasmet 8 
stipendijas lietuviams studentams J _ _ r___ _________ w>__ w_____r___
— po 1000 dol. kiekvieną. Tam ūkį West Lome, Ont. JI mėgo sa- visą perėmė. Gyvendamas ūkyje, 
tikras nuošimtis bus skiriamas ir vo profesiją, tai tiek Vokietijoj, ,nors ir būdamas užimtas.darbais, 
kapitalui didinti bei administra- tiek Kanadoj mokytojavo lietuvių nevengė ir visuomeninės veiklos.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUSSLA SEIMĄ UŽDARANT: Iš kairės: 
O. Indrelienė, dr. Ą. Jiudreckis, A. . 
Kalvaitis, SLA vicepirm. A. ęhapli- 
kas, K. Mačiukas, SLA pirm. P. Dar
gi s, SLA. pekr. G. Meiliitnienė, SLA 
i/d. E. Miku/iūtė, iČdo globbja Jo- 
sephina Mileriiiti.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų jgalioti- 

i niais.
KAINUOJA: Chicaqoje Ir Kanado|« metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
Q Siunčiu -................— dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

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

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

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

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeitadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ---- viri $7.000.000.

PAREMKIME ATSILANKYMU... laukta kelt Išvažiavimai.
Rugsėjo 26 d., sekmadienį pirmas- Montrealls .Lletu- 

3 vai. po pietų Mohawk Col- vių Dienos koncerto progra- 
lege auditorijoje Įvyksta Iš ma( spalio 9-10 d. d?lr spa- 
Cleveland atvykstančios tau- no 30 d. Worcester,Mass . 
tlnlų šoklų grupės "Grandin ė- Maironio Parko Namuose 
1 ės "koncertas. C nor o"A Idas" koncertas. Todėl repeticijų 
rėmėjų komitetas nuoširdžiai lankymas kiekvienai chorls- 
kvlečla visus atsilankyti. tel būtinas.
• Choro AIDAS repeticijos
vėl prasidėjo kas sekmadle- • Skulpt. pr.Baltuonlo me- 
nį po 1O vai. pamaldų. Kvle- džl° šaknų paroda Įvyks š.m 
č lamos visos buvusios cho- sPaH° 30-31 d. d. Jaunimo 
rietės Ir taip pat naujos vėl Centre. Šią parodą globoja 
Įsijungti Į Aldo eiles. Aldo Aldo rėmėjų komitetas. J .P.

BITININKYSTĖ IR JOS. . .
f Atkelta iŠ 3 .psl./ 1

atviros. Tuos miltelius bi
tė priešakiniais žandais Iš 
dulkintų Iškabina, o lležuvė- 
llii dulkinę Iššluosto. Tuo 
būdu bevelk visos žiedadul
kės Iš dulkinės patenka ant 
vidurinių žandų Ir liežuvėlio 
plaukelių. Čia bitė žiedadul
kes suvilgo, kad geriau liptų, 
ir priešakinių kojų šepetė
liais nubraukia jas nuo žan
dų bei liežuvėlio.

Nuo priešakinių kojų šepe
tėlių žiedadulkes paima vi
durinių kojų šepetėliais. Nuo 
priešakinės dešiniosios ko
jos šepetėlio žiedadulkes pa
ima vidurinės kairiosios kę- 
jos šepetėlis ir atvirkščiai . 
Bičių kojos susitinka po pil
veliu ir čionai šepetėlis nuo 
šepetėlio nuima žiedadulkes.

Paškut vidurinė kairioji 
koja šepetėliu braukta per 
užpakalines dešiniosios ko
jos replių šukas, o vidurine 
dešinioji koja braukia per 
užpakalinės kairiosios kojos 
replių šukas. Taip nuo replių 
šukų dulkelės jau stumia ,- 
mos Į gurbelį.

Kadangi bitės visas kūnas 
apaugęs plaukeliais,tai daug 
žiedadulkių prilimpa prfe vi
so. kūno. Priešakinių kojų 
šepetėliais bitė nusišluosto 
žiedadulkes nuo galvos. Vi
durinių kojų šepetėliais-nuo 
krūtinės U užpakalinių kojų 
šepetėliais-nuo pilvelio. Ka- 
danglkojų šepetėliai jau esti 
meduoti, tai šepetėliai iš- 
meduoja visą bitės kūną, Ir 
žiedadulkės dar labiau limpa. 
Užpakalinių kojų šepetėliai 
savo dulkeles taip pat atl - 
duoda replių šukoms. Deši
niosios kojos šepetėliai 
braukia per kairiosios kojos 
šukas ir atvlrkščlal-

Tuo būdu gurbelyje žieda
dulkių kamuolėlis pamažu 
auga, kol prisipildo su kau
pu. Kad daugiau žiedadulkių 
gurbelyje tilptų, vidurinių 
kojų letenėlių karpelėmls 
žiedadulkės grubelyje truputį 
suspaudžiamos. Kad žieda
dulkių kamuolėlis, bitei le
kiant, neiškristų, jis prilai
komas vidurinių ko jų letenė
lėmis .

MOKAME UŽ: .
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas .............. 8'/j%
term, depozitus 1 m. 9 '/į %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto posk. 11 %

Dulkeles bitė nuo vienos 
ant kitos kojos perkelia Ir Į 
gurbellus sudeda dažniausiai 
lodama ore, nes tada leng
viau kojas po pilveliu ar po 
krūtine palenkti. Tuos visus 
kojų judesius bitė atlieka la
bai greitai, net sunku aiškiai 
pamatyti, kaip ji visa tai at- ‘ 
lieka.

/bus daugiau /

SUKAUSKAITĖS DIANOS IR GORDON H ARISON SUTUČKTUVĖS TORONTE
★ ★★★★★★ ★★★★ik ★★★★★★★ ★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Sutuoktuvės Įvyko rugpjū
čio 28 d., Toronto Redee
mers Luteron Bažnyčioje , 
puošniuose Lietuvių Namuo
se. Į šias mt.no brolio Au
gustino dukters vestuves su
važiavo Iš Amerikos daug 
giminių bei draugų: Iš New 
Jersey, Chlcagos, Los An
geles ir Detroito bei Iš Ka
nados tolimosios provincijos 
Albertos net Ir Iš kaimų.

Iš Ne w Je rse y atvyko te ta 
Ona Urbonienė, pusseserė 
Allyna su vyru Luis Bread
ford. Norėčiau pastebėti, kad 
Allyn buvo dviejų mamyčių 
Ir dukryčių kvarteto daini
ninkė ir akordionlstė. Iš N. J. 
pusbrolis Algis su žmona 
Anna Kldžlal,pusseserė Zita 
su vyru Algiu ir trims val
kais, Šauliai.

Iš Detroito pusseserė Ma
rija suvyru Gerry Brown, 
pusbrolis Zigmas Sukauskas, 
Rimas su žmona Penelopy 
Sukauskal Ir šių eilučių au
torius su žmona Brone.

Iš Chlcagos- Alvynos Su- 
kausklenės teta Marta Prfek- 
šaltlenė. Iš tolimos Alber - 
tos šiaurės-Ingrida Kflotal- 
tls. .

■ ♦
Bažnyčioje jaunuosius su

tuokė kun. Ž 111 nsk as. Sutuok- 
tdvlų metu bažnyčioje gra
žiai maldas giedojo solistas 
Vaclovas Verlkaltls. Nedi
delė bažnyčia artimųjų buvo 
taip perpildyta,kad kai kam 
teko stovėti už durų.

I vestuvių puotą Lletuvių 
Namuose susirinko pai tris 
šimtus svečių. Susėdus už 
apvalių, mėlynomis staltie
sėmis apdengtų stalų, pir

/ Mirus Šio skyrelio autoriui S. Pranckūnui, si jo radini ir taipgi kitus — 
atspausdinsimą. ft L./

Viešnagė ir atpildas
Daugumas prfe šio stalo 

sėdinčių ir pietaujančių tau
tiečių yra tik ką grįžę Iš 

'Lietuvos. Todėl jų pasikal
bėjimų temoje vyrauja dar 
labai gyvi kelionės, Įspūdžiai. 
Tik tiek, kad jiems taip be
sikalbant, kai kam nėra aiš
kus tenykštis, nevienodas 
svečių traktavimas. Daugu
mas svečių, kaip paprastai, 
ten yra budriai sekami. Be
sirengiant kokiam savaran
kiškam žingsniui, kur nors 
toliau pavažiuoti ar aplanky
ti savo tėviškę, svečįal buvo 
tuojau sulasyti, apdėti aukš
ta pabauda’ ir grąžinti Į Vil

nių. Tuo tarpa kiti, su ma
žesnėm Išimtim, galėjo ne 
tik laisvai elgtis, visur va
žinėti, bet buvo kalbinami 
net tenykščių laikraštininkų.

Vienas ekskursijos daly
vis atvirai pi Islpažįsta, kad 
labai norėtų sužinoti tokio 
skirtumo pifežąstį. Jis ne
pagailėtų kažką diiotl, kad 
nors kartą savoj tėvynėj 
laisvai pasijausti. Ten nu
važiavęs nieko nebijoti, atvi
rai su savais kalbėtis ir ne
sulaikomai, be pabaudų 
pasivažinėti savos gimtinės 
vieškeliais.
,t J, tokį nostalgišką tėvynai
nio mintijimą Įsiterpia greta

mas lietuviškai ir angliškai 
prabilo bailaus vadovas, jau
nosios pusbrolis adv.Rimas 
Sukauskas- Sakls. Pristatė 
pats save,pakalbėjo apie lie
tuviškas tradicijas. Pažy
mėjęs, kad nors šios vestu
vės yra mišrios,bet linkėjo 
būti visiems kaip vienai šei
mai- Kana.da Ir Amerika juk 
taip pat yra sudaryta Iš 
daug tautų. Pristatė šęšlas 
pajaunių poras, jaunuosius 
Dianą ir Gordon,kuriuos sa
lėje pasitiko su duona ir 
druska jaunųjų tėvai.

Susėdus jauniesiems Ir 
pajauniams už garbės stalo , 
buvę pakviestas kun. Žilins
kas sukalbėti prieš valgį 
maMą. Programos vadovui 
pakvietus už jaunuosius iš
gerti tostą, pradėjo pokšėti 
šampano bonkųkamščiai, iš
gerta už jaunųjų sveikatą ir 
sugiedota Ilgiausių Metų, su
šukta tris kart Valio ’.

Iš lietuvių pirmas sveiki
no žurnalistas Alfonsas Na-, 
kas Iš Detroito Iv šių eilučių 
autorius. Telegrama sveiki
no jaunosios teta Olga KUo- 
taitlenė Iš Albertos. Sveiki
no Ir Iš jaunojo pusės pora 
kanadiečių, kurių pavardžių 
nepasižymėjau. Kalbėjo ir 
jaunųjų tėvai. Užbaigai pats 
jaunikis , Gordon Harrison , 
tarė žodį, Išreikšdamas pa
dėką tėvams už suruoštas 
tekias puikias vestuves, ir 
svečiams už atsilankymą .

įpusėjus vaišėms, geram 
orkestrui grojant, jaunieji 
pradėjo šokti valsą, vėliau 
pajauniai ir visa publika įsi
jungė. Svečiai ūžė, kaip bi

tės avilyje. Užbaigai buvo 
pakviesto dvi solistės Iš 
svečių tarpo- Laima Ma- 
člonienė ir Lidija Lukšienė . 
Pirmoji padalnavo:Kas Ber
nelio Sumlslyta, antroji -Ty
kūs Armonikos Balsai. Kitas 
dvi dalnas-kartu su publika . 
Vėllau.L.Mačlonlenė suda - 
r*ė dvi eiles gretų Ir išva
žiuojantiems jauniesiems 
povestuvinei kelionei į Ber
mudų, padainavo Sudiev, Su
diev Draugai.

Reikia pastebėti, kad ves
tuvėse buvo daug jaunimo bei 
jaunų porų. Aiškiai matėsi, 
kad senimo gretos retėja, 
nes "prinokusių" senių ne
daug tesimatė...

Tęko ta proga susitikti Ir 
aplankyti kitus gimines bei 
pažįstamus. Apart brolio 
Augustino, Toronte gyvena 
sesuo Ona Juškienė su šei
ma, brolis Jonas, pusbrolis 
Henrikas su žmona Liudmi
la- jie augina gražią šeimą . 
Henriko tėvas J.Sukauskas 
buvo Telšiuose Ir Plungėje 
gimnazijos mokytojas. Taip 
gi susitikau radviliškiečių 
senų pažįstamųrgelež. maši
nų ruožo Inž. Praną Pakal
niškį su žmona, dabar gyve
nantį Los Angelesjtorontletį 
Petrą Dldčpetrį,buv. poli - 
cijos valdininką. Vos ne vos 
iš veidų vieni kitus pažino
me. Sutikau Ii gero prlete - 
liaus, staigiai prieš metus 
mirusio Jono Blelzglo žmo - 
ną, l rkt.,kuriuos čia sunku 
visus Išminėti.

A.Sukauskas

toronto * T ° u p y k i r
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

s k o I i n k i s 

parama
MOKA:

93/ą% “i 2 m- term. dep.
9% už 1 m. term .dep.

8’/4% už pensijų ir namų planų
8V4% už spec, taupymo sqsk.
7’/a% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atvejo apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

.Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ f «

v • • - '
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA •sbo;20 METŲ PAT'lRTlS

Tel. 251-4864 arba 251-4025— Namų tel. 277-081<
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

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

TORONTO, ONTARIO betkur pasau,yic sk*mblntl 
tel, 533-3531

sėdįs kaimynas. Pradėjęs 
kalbėti, jis sako, kad tokios 
lengvatos nėra taip lengvai 
pasiekiamos. Jos parenka
mos tik ypatingais atvejais 
Ir specialiems asmenims. 
Tokiems žmonėms, tik ku- 
i le turi silpnesnį poveikį ir 
kurie lengviau pasiduoda 
svetimųjų įtakai. Sutikus Ir 
pilnai perpratus tokį asmenį, 
numatoma Ir jo panaudojimo 
galimybė. O jį dar klek ap- 
glosčlus Ir apšlifavus, pa
laipsniui suformuojamas 
anos sistemos ramstis. Gal 
būtų ir keista pagalvoti, kad 
mūsų tarpe atsli anda tokių 
asmenų. Tokių silpnų, tarsi 
vėjo pūstelėjimo laukiančių 
nendrių. Bet klek Iš pavai- 
džlų žinome, ant tokios meš
kerės yra patekę ne tik ži
nomas Amerikos lietuvis 
dailininkas, bet Ir vienas 
Tiesos žodį skelbiąs dvasi
ninkas. Bet vieną Iš būdin
gesnių • ( tokios viešnagės 
reiškinių, pi adėjuslų rodytis 
šią vasarą, reikėtų laikyti 
vieną člkaglškį laikraštinin
ką. Tokį žmogų turintį net 
mūsų laikinosios sostinės 
vardą. Tenka tik stebėtis, 
kad užpraeitą vasarą Lietu
voje viešėjęs, jis galėjo Iš
tisus metus taip kantriai Iš
tylėti. Greičiausia jis laukė 
suta tų Inst.ukcljų Ir ap
skaitai norėjo per tą laiką 
daugiau susikoncent
ruoti tikrą jam uždaviniui.

Bet šią vasarą, kaip Ir 
reikėjo tikėtis, mūsų laiki
nosios sostinės simbolinį 
vardą turįs spaudos žmogus, 
jau viešai l Sėjo Į mūsų pe
riodiką. Pradžioje dar klek 
nedrąsiai, prisidengdamas, 
a magindamas tik į šalį nu- 
krelptl p feš visą sovletlją 
pasakytą aštresnį žodį. Bet 
netenka abejoti, kad ateity
je toji atida susikristalizuos 
į stipresnius išsireiškimus. 
Nes už ten parodytą dėmesį, 
už šiltesnį žodį, juk reikės 
atsilyginti, ne žiū Int,kad są
žinės balsas U kitaip bekal
bėtų. Ką nors tokio čia su
jaugti, paneigti ar įkurti tre
čia bendruomenę, O viso to 
pasėkoje, pagal atsiektus 
laimėjimus, mūsų gražutį 
Kauno miestą simbolizuojąs 

’asmuo, sekančio vizito me

IMA:

9!/į% už asm. paskolas 

9y/i% už mortgičius

milijonų dolerių

tu ten susilauks pilnai už
tat nauto sovietinio herojaus 
vardo.

ICSU LIETUVIU NAMAI

L N 25 m. sukakties pami
nėjimui bilietai gaunami pas 
vedėją raštinėje. Dėl šios su
kakties pasiruošimo,Informs 
clnls susirinkimas micella - 
mas į spalio 31d.

Nario mokestį susimokėjo 
bei papildė O Skrebūnlenė, V. 
Lackus, A. Gontą po $1OO tr
R. Jaclkas $3.

Nemažai atsilanko svečių 
Iš toliau sekmadieniais. Tik 
Iš pasirašiusių knygoje įskai
tomos šios pavardės: M.Ra
manauskas Iš OakvUle,M.Bar 
rfenė, J.Pllenaltls, J.Rūbas 
Iš Chlcagos; J.Petronis, T. 
Klovienė su dukroms, A.Ka
zakevičiūtė, B.Stočklenė su 
dukra Iš Kalifornijos;Kačins
kai ir Kodalčlal Iš Floridos;
S. S.Slavickai Iš Australijos; 
S.V.Goldbergal Iš Sault Šte. 
Marlę; V.A.Čerskal Iš Wind
sor; J. A.Gataučlal Iš Sudbu- 
rlo;I. P. Pakalniškiai Iš Savi
ta Monica; L.Norvalčfenė Iš 
FUadelphla; V.Kudzmaltė Iš 
Montreal; Petrauskai ir Ru
dys Iš Sar,nla; Valllušklal, L. 
Savickaitė Iš JAV; A.M.Ber- 
tulalčlal Iš Vokietijos; J.Ku
lionis Iš Argentinos; V.Mei
lus Iš Švedijos.

• Susituokė: BirutėAlksny- 
tė Ir Andrew, RltaRazgalty- 
tė ir Romas GalInauskąs,Ilo
na Zaleskytė ir JohnSharoun; 
Rūta Radzevičiūtė ir Eugeni
jus Girdauskas.
• Mirė Matas Guoba 74 me
tų amžiaus. Paliko žmoną ir 
sūnų Joną , advokatą.; Taip 
gi, mirė Pranas Kondrotas , 
70 m. amžiaus.

• AūkštesnlųjųLltuanlstlnlų 
kursų klausytojų Ir registrą 
jos Ir mokslo pradžia rugsė
jo 28-29 d. d. nuo 6-9 vai. va
karais, West Park Secondary 
School mokinių valgyklos pa
talpose .
• Prislkėįlmo Parapijos sa
lėje spaudos parduotuvė, ve
dama Petro Misevičiaus jau 
pradėjo veikti po vasaros 
atostogų. Atidarą kiekvieną 
sekmadienį ar kitokių šven - 
člų dienomis.

E P R IK L A U SO M A L IE TUVA
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D.N.Baltrukonis su artimaisiais tėviškes kapuose.

J DANUTĖ VALAITYTĖ DVIGUBA ČEMPIONĖ '“J

ATSISVEIKINIMAS MOTINAI
/Jos mirties lO-mečlo proga/

Jos jau nebėr...
Jinai jau Iškeliavo į Amžinybę.
Jos mirties diena atslinko drauge su rudenio šalna , 

s paklrsdama visą žaliuojančią gamtą.
Tos rankelės, kurios mus visus mažus neš lojo, kur los 

mus rengė Ir maitino, kurios mus mažus verkiančius glos
tė Ir ramino - sustingo amžinai...

Taip... Mūsų mamelės jau nėr...
Jinai Ilsisi šaltoj gimtosios Lietuvos žemelėj. Be likom 

tik mes vieniši, pasklidę po platųjį pasaulį. Paliko tik be
galiniai kryžių keliai, aplaistyti krauju Ir gailiomis ašarė
lėmis, nuo mūsų gimtinės lig tolimo, šiurpaus Baikalo.

O keliai — jūs krylių vieškelėliai, kiek tremtiniu procesijų 
jumis raudodamos ii ėjo !.. .
Ar beatneš visų lai i ų_ atSaurūs vėjai, Jūs kraujo dulkes 
atgal į gimtį Tėviškėlę ?. . ,

- Miela Mama, -
Žinau gerai, kaip Tu laukdavai mūsų, Tavo valkelių , 

pargrįžtant. Tu pražiūrėjai savo akeles, Tu prarymojal 
baltas rankeles, vis belaukdama, vis bežiūrėdama... Deja, 
veltui... Nebesulaukei Tu mūsų, vargšele... O kaip dar 
norėjai mus, visus Tavo valkelius, nors kartą pamatyti.

Mes jau Tau niekuomet neatsHyglnslme, klek Tu dėl 
mūsų Išvargai, klek naktelių nemigai, klek ašarėlių Išlie
jai.

Mes Tau liksime amžlnalskollngl už davimą mums mū
sų gyvybių, už viską, viską, kuo mes esame šiandieną.

Kilusi Iš Londono kalml- 
nystėje esančio Mt.Brydges, 
Ont. , Danutė Valaitytė jau 
kurį laiką pažymėtinai reiš
kiasi kaip Ilgesnių distanci
jų bėgikė.

Gal būt dėl savo įgimto 
kuklumo Danutė Ilgokai bė
gimo varžybose dalyvaudavo 
tik gimnazijų ar universitetų 
sporto ratelių apimtyje. JI 
sakydavo, kad bėgimo spor
te varžėsi visai nesvajoda
ma Iškilti į pirmaujančias 
Kanados sportininkų gretas, 
nors, tiesa, gimnazijų ir 
universitetų sporto varžybo
se ji ne kartą yr a nūs teki
nusi laurų vainiką. Nedaly
vavo ji šiemet Ir Montrea- 
llo Olimpiadoje, norspileš 
tai Švedijoje buvusiose bė
gimo varžybose ji yra pa
siekusi visai gerų rezultatų.

Tačiau į visos Kanados 
bėgimo Ir lauko sporto var
žybas, vykusias pabaigoje 
šio rugplūčlo mėnesio Re
ginos mieste, Saskachewano 
provincijoje, Danutė nuvyko 
ir senlorų klasėje parsive
žė net du aukso medalius.

Š.m. rugplūčlo 27 d. ji 3 
tūkst. metrų distancijos var
žybose atbėgo pirmąja. Jos

laikas - 9 ;51.4 mln. Šį ats
tumą, kaip ji sako, anksčiau 
ji atbėgdavusi net geresniu 
laiku. Reginos miesto var
žybose jai tekę bėgti prieš 
stiproką vėją,kuris jos spor
tinį ženklą - 719 numerį - 
buvo benuplėšląs.

Sekmadienį, rugplūčlo 29 
dieną, ji 1500 metrų distan
ciją atbėgo pirmąja per 
4 ; 21. 3 mln. Ir gavo antrąjį 
aukso medalį. Ypač Saska
chewano Ir Ontario p ovln- 
cljų spauda Ir radijas plačiai 
Danutės Valaitytės lalmėjl-- 
mus įvertinamai atžymėjo 
nuotraukomis Ir didelėmis 
antraštėmis.

Mums Londono bei Mt. 
Brydges lietuviams Danutės 
sportiniai laimėjimai visos 
Kanados / national/ mastu 
tikrai sutelkė daug džiaugs
mo Ir pasididžiavimo. Ypač 
malonu, kad Danutė Valai
tytė yra tikrai Iškili lietu - 
valtė, baigusi Londono li
tuanistinę mokyklą, puikiai 
kalbanti Ir rašanti lietuviš
kai, efektyviai dalyvaujanti 
lietuvių jaunimo organiza
cijose . JI yra bebaigianti 
Gullph universitetą.

L. E -tas

PRANEŠIMAS: Visais Hamiltono Lietuvių. Namų 
B-vės reikalais prašau kreiptis nauju adresu: 122Clifton 
Downs Rd., Ont. L9C 2P3. Sekretorius L. Mačikūnas.

Nebėra jau Jos.. .Jinai Iškeliavo į Protėvių šalis, pas 
mūsų bočius, pas mūsų Tėvelį, kurį rūstus Sibiras dar 
ankščiau Išvarė Iš šio pasaulio.. .Jis nebesulaukė net tos 
laimės- nors savo Išvargintus kaulus gimtojoj žemėj pagul
dyti. ..

Užgęso jau’mums tos motiniškos meilės spindulėlis , 
kuris pasiekdavo mus toli, kiekviename pasaulio kampely
je Išblaškytus. -

Tačiau, tas paslaptingas balsas vis nuolat skambės 
mums mūsų širdyse:

-Sugrįžkit, valkeliai... Sūneliai, sugrįžkit namo...

raggaiKssi i
PETRAS VAUPSHAS
Po trumpos Ilgos mirė 

Petras Vaupshas, rugpjūčio 
mėn.12 d. ,1976, Monrealy
je, Jewish General Hospital.

Velionis buvo gimęs 1916 
m.lapkričio 6 d.,Montrea - 
lyje, sūnus Julijono Vaupšo 
Iš Šaulių ir Eleonoros Ša- 
klnskaltės,lš Žagarės.

Savo gyvenimo 35 metus 
buvo mokytojas, didelę to

laiko dalį praleidęs James 
Lyng H.S.,Montraalyje, In
dustrial Arts specialybėje.

Diplomuotas Board of 
Education of the Province of 
Quebec,studijavo Unlverslte 
de Montreal Ir U-tė de La
val.

Be to, aštuonerls metus 
tvarkė Herard &CIe Clea 
ners and Dyers įmonę,kuri 
jam priklausė.

Gyveno Lasalle, nuošir
džiai darbavosi lietuvių tar - 
pe, daug padėjo seniesiems

Aš vis dar matau Jos baltą ranką, tebemojuojančią 
ten, geležinkelio stoty, man Išvažiuojant... Ar ten, > vėl, 
vyšnių sodely, prie svirno galo, mojuojančią man paskuti
nį sudie...

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - IASAUE - 365-0770Sudie, Brangioji Mamyte ’. Ilsėkis jau ramybėje ir lau
ki vis mūsų sugrįžtant... D. N. Baltrukonls

PINA TEU: 694-'1037
CMIKK RUTKAUtKAŠI 

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING 
215 BOOL. HYMUS POINTE-CLAIRE

Highland Auto Body
6ll Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame spec i ali nuo I ai d a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $ui:nskas & Son, fe/. 389 • 057 7.

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekąmas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
- tai. 366-6237- 3b?l. ' ,

1976

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)'

6396 Bannantvne Ave. VerdUjn, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir iren-

Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE
366-0330 LASALLE,

I SI DE MĖTI NAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj "J IB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, paialina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų žaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Į rąžyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Lig. 8 uncijos 16. savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

ateiviams lietuviams Ir gra
žiai įsijungė į naujų ateivių 
būrį. Tris kartus buvo Auš
ros Vartų Parapijos komite
te ir priklausė prfe LITAS 
valdybos. Domėjosi Ir rėmė 
jaunimo veiklą.

Liko liūdesyje žmona, Ma
ry Lukaltls.dvl dukros-Lln- 
da ir Vivian, du sūnūs*Frarik 
Ir Peter, du broliu-Anthony 
ir Julian, viena sesuo-Eleo- 
nora Intlėnė. A.

AR nori būti krepšininkas ?
Gražiai veikianti Monre

alio lietuvių krepšininkų ko
manda TAURAS vėl netrukus 
pradės treniruotis ir daly
vauti rungtynėse.

Kviečiami visi lietuviai 
jaunuoliai Iki 16 m. amžiaus 
pasinaudoti tekia gera proga 
pasportuoti, pasitreniruoti 
savųjų tarpe ir užsirašyti 
į TAUTO grupę ’.

Kre Ipt te pas J. Ce Itor lų, 
tel: 381-2923.

TEL. 525-8971.

IOonif 6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

DIDELĖ NUOLAIDA K AI N U (iki 60 %) SI U N T IN I A M $ I

LIETUVAI
a Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė riiiis 

- pusė kainor.
• Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester’io — nuolaida iki 60 %.
• Skarelės vilnones arba iilkinėsir naujaisiais piešiniais.
• Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
• Moterį Iki paltai - Dargana (art., fur) įvairaus dydžio tik S 49.00.
• Vyriški megzti morikiniai (konadižki) — pusė kainos- Taipgi, daugybė 

kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

JĮ R f PARCEL SERVICE 3891 St. Lawrence Blvd.,. 
Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.

Į

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE

coin/ corner 5o avė 365-7146
495-90e AVE

coin / corner Bayne 365-1143

7 psi. .

7

7



NL REIKALAI
NETIKĖTA MIRTIS

Beruošiant šį numerį,mus 
pasiekė netikėta žinia, kad 
stalgiai mirė Sigitas Pranc- 
kūnas Toronte. ŠI nelemta 
naujiena tiesiog pritrenkė 

i redakcijos žmones, nes tą 
dieną dar buvo gautas jo 

.'laiškas su rankraščiais Po- 
ipfetel Savuose Namuose. Jis 
i laiške dar prašė parekla- 
jmuotl jo parašytąjį romaną 
Atidaryti Semaforai Vilniuje, 

įkuria atiduotas spausdinti!
Rūtos spaustuve l. /Romanas 
būsiąs 250 psl. ir kainuosiąs 
$ 6.Užsakymus prašė siųsti 
jam arba Rūtos leidyklom 
adresu 373 Charlston avė. 
Hamilton, Ont./.

Sigitas pranckūnas mirė 
penktadienio vakare, tik su
grįžęs Iš darbo Ir besiruo
šiąs Išvažiuoti į vasarnamį 
Wassagoje. Taip stalgiai 
nutrūko jo gyvybės siūlas, Ir 
tuo amžiams užmigo.

Jis buvo sąžiningas, darb
štus bendradarbis. Visuomet 
su kaupu ats lųs da vo me džIa

gos savo vedamajam skyre
liui. Neperdaug turi laikraš
tis tokių bendradarbių,kurie 
su noru Ir valia,be honoraro 
rašytų. Jis pilnai suprato 
Išeivijos lietuviškos spaudos 
reikšmę Ir jos vargus. Jam 
nebuvo tiek svarbu įsiteikti 
redaktoriui, nes neatlaldžlal 
reikalaudavo jo rašinių ne
taisyti, nekoreguotl. Taipgi, 
jis nebuvo nuolaidus nė to
rontiškiams. Gero, ar ką 
blogo pastebėjęs, "patrauk - 
davo" savo Popietėje. Pati
ko kam, ką jis rašė, ar ne, 
bet jo torontiškiai pasiges...

Velionis buvo gimęs 1919 
m. spalio 18 d.Meškučluose , 
Šiaulių apskr. Kanadon at- 
vjkęs, baigė 4 metų vakari
nę technikos mokyklą, Ir tu
rėjo gerą darbą.

Spaudoje pradėjo rašinėti 
nuo 1932 metų. Yra parašęs 
Ir Išspausdinęs romaną 
Riedmenys Rieda Pergalei .

S. Pranckūno mirties at
veju, nuoširdžiai užjaučia
me jo žmoną Olgą. NL.

Silvija Akstlnaite,kai grojo Montre
alio jaunimo ansamblyje.

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

Prašome iškirpti ir prisiųsti
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

' Pavardė ir vardas)

IŠTEKANČIOS PAGERBIMAS

Silvijai Akstlnaltel, Ište
kančiai už Arūno Staškevi
čiaus, buvo surengtas gra
žus mergvakaris, kurio me
tu ąilvlja gavo daug naudin
gų dovanų.

Silvija, buvusi aktyvi 
Montrealio jaunimo ansamb
lio Gintaro narė, yra duktė 
Nijolės Ir a. a. Juozo Aksti
no, kurio tėvai Ir brolis gy
vena Lietuvoje, Ukmergėje. 
Ta proga Silvijos dėdė Ir 
seneliai atsiuntė jai didelę 
kraičio skrynelę su dovano
mis joje Ir širdingais linkė
jimais nematytai anūkei lai
mingos ateities Ir gražaus 
ir ilgo gyvenimo.

22 - S,0S KANAD0S LIETUVIŲ dienos montrealyje

PROGRAMA
SPALIO 7 d. 7,30 vai. vak. SIMPOZIUMAS - ETNINIŲ GRUPIŲ DALYVAVIMAS 

QUEBEC0 GYVENIME ( Vieta bus pranešta vėliau).

SPALIO 9 d., šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. KREPŠINIO RUNGTYNES - 
Olimpinėj salėj -Centre Claude Robillard (kampas Emile 
Journault Avė. ir St.llubert St.) Dalyvauja: Hamiltono- 
“Kovas”, Montrealio “Tauras", Rochesterio “Sakalas”, 
Toronto “Aušra" ir “Vytis".

Nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak. KLB KRAŠTO TARYBOS SESIJA - Aušros Vartų para
pijos salėje, 1465 DeSėve Street, Montreal, P.Q. Regis - 
tracijos pradžia 9 vai. ryto.

7 vai. vakaro, šeštadieni - DIDYSIS BALIUS IR. DAILĖS PARODA, - JAMES LYNG 
HIGH SCHOOL SALEJE,- 5440 Notre Dame Street West, 
Montreal, P.Q. Šokiams gros 2 orkestrai: Perkūnas irRoma.

SPALIO 10 d., sekmadienį - 9,45 vai. IŠKILMINGOS PAMALDOS 'šv. Juozapo Bazilikoje 
— 3800 Oueen Mary Rd., Montreal, P.Q.

3 vai. p. p.sekmadienį. AKTAS - KONCERTAS - CLAUDE CHAMPAGNE SA
LĖJE, 220 Vincent-D'Indy Ave. Montreal (O utremont), P. 0. 
Programų atliks: solistai G. Čapkauskienė ir V. Veri kaiti s. 
Deklamatorė R. LukoŠeviEiūtė, Hamiltono Mergaičių_Choras 
“Aidas” su sol. R. Strimaičiu, Montrealio Aušros Varti^ ir Sv. 
Kazimiero parapijų chorai, Tautinių Šokių ansambliai — Ha
miltono “Gyvataras", Montrealio "Gintaras", Londono “Bal - 
tija” ir Toronto “Gintaras”.’ * V

7 vai. vak. sekmadieni JAUNIMO POBŪVIS - ŠOKIAI, Sv. Kazimiero parapijos 
salėje; 3426 Parthenais Street, Montreal. Gros orkestras 
Koma.

KVIEČIAME VISUS IR IS VISUR LIETUVIUS SU , 
SVEČIAIS DALYVAUTI.

22-jai Kanados LietuviųDienai rengti 
Komitetas

'Tikslus adresas)

:Į______________________________
OUEBEČ’O PROVINCIJOS 

AA KONFERENCIJA
Spalio mėn. 8, 9 Ir lo

; dienomis, Queen Elizabeth 
; viešbutyje Alcoholics Ano - 

nymous konferencijos metu
• Lietuvių AA grupė tu- 

rėš savo kambarį.Kurfe no- 
;! rėtųdalyvauti konferencljoje 

ir susitikti su lietuviais AA 
nariais, prašomi paskam
binti telefonais, nurodytais 
liet, grupės skelbime, šio 
laikraščio 5 psl.

• Žinomas lietuvis montie- 
alIetis, labai populiarus sa
vo programomis prancūzų 
tarpe, Alain Stank/, šį sezo - 
ną pradėjo vesti savo TV, 1O 
kanale programą, pavadintą 
Cltoyens du Monde, kurioje 
pasirodys įvairios tautybės. 
Programa rodoma sekma
dieniais, 4 vai.p.p. Geriau
sios sėkmės linkime visi?

• Donatas Renkauskas Is To
ronto, darbovietės reikalais 
lankėsi Montrealyje. Ta pro
ga aplankė savo gerus prie - 
tellus Joną ir Bronę Maląlš- 
kus belkt. pažįstamus.

PAIEŠKOJIMAS 
Sigute Svolkinaitė 29 m. am/iaus, 
gyv.P. Australijoje, palaiko tėvo 
Juliau* Sveikino, gyv. Kaune.

P aieikomasis(ar apie (llinon- 
t ie j i.praneškite NL adre*u.

MONTREAL WEST

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

f Mike Rutkauskas )
GREEN WARE GLAZES FIRING KlLNS 

477-G Delmar Ave..

pointe Claire. P.O. H9R 4A5

TEL. 695-0370

DR. V. GIR1ŪN1ENC 
Dantų gydytoja

— • —

6330 L’A»»om»tion Blvd. 

Montreal.

T«L. 255-3530

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.
Tai. 932- 6662; nomH 737-968 1.

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 - 4 0 2 4
Suite 215, Montreal 109, Que.

G
PHARMACIE

on non
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAU.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO
i

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, b*, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q - Tel: 871 -9644, namu 678-’3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3 
Tel. (514)871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,b.A-, b.c.l.
168 Notre Dame Street E. Suite 205.

Tel: 866-2063, 866-2064

8 psl.

JON^S&COTE^EALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS P1ECAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482-0772, namu 366-7041

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

@ Royal Trust (f
Atstovas J. Skučas,

6966 Terasse Sagqmo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTEĮRĄITIS
254-4566 / Namų —721-06 14’

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

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
fdtefthj Sylka Realties Inc.

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

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A g e n t ū r o veikia nuo 1945 m.
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

'LEONAS GURECKAS 
Sola* Manager

(Lietuvi* ot«tovo»)

AUTOMOBILE
Pontiac + Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Mana|in*> 

LEO GUREKAS

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At tho eno of Sherbrooke Street Wool)

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

' 7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LASALLE 363-3887 
j 7843 eaWTRAH 366-1868 (DECORATION) [

Montrealio Lietuvių Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE,H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827
____Į-------------------------  
MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Termin. ind. 1 metams 
Terrain, ind. 2 metams 
Tetvain. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

6.0% 
8.25% 
9.5%
9.75% 

10.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo 1

»1.O% 
10.75% 
12.0% 
11,0%

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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