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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Diefenbaker vieny rinkimu metu.

DIEFENBAKER 81 METU. I
Pilnas jumoro, priimda

mas šiltus sveikinimus gim
tadienio proga, sulaukus 81 
metų, buvęs Kanados prem
jeras- vlenlntėlls gyvas Iš 
buvusiųjų- pareiškė, dėko - 
damas už sveikinimus, kad 
tikisi po naujų rinkimų, ne
bebūti toks vlenlntėlls...

NIXON'aS RAŠO KNYGA
Buvęs JĄ V pręzlde ntas, R. 

Nixon'as, baigia tuoštVsa- 
vo memuarų apie Watergate 
įvykius knygą, kuri pas Iro - 
dys ateinančių metų rudenį .

Warner Books, Vienos ži
nomiausių leidyklų direkto
rius, skaitęs manuskriptą, 
pareiškęs, kad knyga jam 
padariusi didelį įspūdį, gyvai 
Ir vaizdžiai parašyta, Iške
liami viešumai ypatingi fak-« 
tai, beaiškinant Watergate 
įvykius.

PAGELBA RODEZIJAI
Kanada įsipareigojo padė

ti pinigais, priimti Imigran
tus Ir jei būtų reikalas, Im
tis diplomatinės Iniciatyvos, 
kad valdžia būtų pervesta 
juodųjų daugumai.

Rodezljos mlnlsterls pir
mininkas, norėdamas Iš
vengti tarptautinio karoPle- 
tų Afrikoje pranešė,kad at
sisako nuo vien tik baltųjų 
valdžios aparate principo.

Jis pažadėjęs, kad dviejų 
metų laikotarpyje bus dau
gumos atstovai valdžios 
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aparate Ir tučtuojau bus su
formuotas proporcingas 
skaičius juodųjų baltųjų val
džioje.

R ode zl joje juodųjų baltųjų 
santykis yra 20:1, bet Iki 
dabar juodieji neturėjo jokių 
politinių teisių. Dėl to pra - 
dėjo plėstis juodųjų revoliu
cijos, palaikomos kalmynl - 
nlų juodųjų, remiamos So
vietų Sąjungos Ir komunisti
nės Kinijos.

VIS APIE BILL 22 I
M ont re al lo a rk Ivysk upas 

Paul Gregoire pasmerkė 7- 
lų kunigų pare Išk Imą, kad 
Oficialiosios kalbos Aktas - 
Bill 22- yra lygus prlespau - 
dal, diskriminacijai Ir nesu
tinka sukrlkščlonlška laiky
sena. Jis tačiau pripažino, 
kad kai kurie reikalavimai, 
ypač tam tikros kvotos nūs - 
tymas valkų prancūzų kalbos 
mokykloms Ir priverstini 
egzaminai valkam- reikalin
gi atitaisymo.

MAŽĖJA MOKINIŲ 
SKAIČIUS

Quebec’o provincijos pra
džios mokyklose Ir gimna
zijose mokinių skaičius per 
paskutinius 5 metus suma
žėjo 250.000. Anglų mo
kyklose sumažėjimas netoks 
stiprus, kaip prancūziškose.

Tačiau CEGEP Ir univer
sitetuose mokinių skaičius 
padidėjo.

RINKIMAI ARTĖJA
Nors oficialiai dar nepas

kelbta, bet Quebec’o provin
cijos Liberalų Partija pra
dėjo ruoštis rinkimams,ku- 
rle, spėjama, įvyks lapkri
čio mėn. 22 d.

DU TARNAUTOJAI j 
kalėjimą *

Du Air Canada tarnautojai 
nuteisti po 30 mėnesių kalė
jimo už konspiraciją perga
benimui 11O svarų hašišo.

Abu apkaltintieji dirbo 
lėktuvų pakrovime, 33 Ir 31 
metų amžiaus. Išdirbo 1O

BENDRUOMENYBĖS™
IŠRINKTA NAUJA JAV LB 
VADOVYBE

JAV LB aštuntos tarybos pir
ma sesija vyko Chicago], Jau
nimo Centre, rugsėjo 4.

Naujas tarybos prezidiumas 
bus Clevelande: pirm. Raimun
das Kudukls, vicepirm. kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J.,

metų Air Canada, dabar 
prarado darbą Ir įsigijo kri
minalines bylas.

Dar astuoni žmonės laukia 
teismo už panašų nusikalti
mu, kuris liečia 500 svarų 
hašišo transportą.

KAVA BRANGSTA
Iš Vancouver’lo urmo ba

zės pranešama, kad netru
kus kava pabrangsianti 40 c. 
už svarą.

Menkas šių metų kavos 
derlius Brazilijoje, politiniai 
neramumai Angoloje, potvy
niai Kolumbijoje Ir žemės 
drebėjimai Gvatemaloje pri
vertė kelti kavos kalnas.

MUSĖS PRIEŠ CBC
Spiečiai musių sustabdė 

Toronto radio stoties CBL 
transliacijas kelloltką kartų.

Buvo surinkta nuo trans- 
mltorlaus keli dideli maišai 
negyvų musių. Tai pasikar
to ja kiekvienais metais šiuo 
metų laiku dėl neišaiškintų 
priežasčių.

IR VĖL APIE BRAŽINSKUS

Tėvas Ir sūnus Bražinskai 
neseniai po ligų Ir kompli
kuotų pastangų legaliai at
vykę į Venecuslą,buvo ame
rikiečių sulaikyti už nele
galų Amerikos sienos per
žengimą.

Tėvas Pranas Bražinskas 
pasidavė Imigracijos Ir Na
tūralizacijos įstaigai, sūnus 
vedęs amerikietę, su kuria 
Ilgesnį laiką, susirašinėju 
buvo policijos sulaikytas 
uošvių namuose. Už užsta
tą paleisti.

•ekr. Romualdas' Bublys ir Al
girdas Širvaitis, ižd. dr. Edmun
das Lenkauskas.

Krašto valdybos pirmininku 
Išrinktas Algimantas Gečys iš 
Philadelphijos.

Revizijos komisijon išrinkti: 
dr. Rozalija Šomkaitė, Tėv. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Vy
tautas Alksninis.

Garbės teismo pirmininku 
lieka Edmundas Korzonas. Iš 
pereitos kadencijos lieka teisė
jai: dr. J. Genys Ir Aleksand
ras Vekselis. Naujai išrinkti tei
sėjai: Vytautas Kamantas ir 
Juozas Ardys.

— *** _
JAV LB aštunto!) tarybon iš

rinkta 60- atstovų. Užsiregist
ravo 57 asmenys. Dalyvavo gra
žus būrys spaudos atstovų ir sve
čių. Krašto valdybos nariai, kaip 
baigę savo kadenciją, dalyvavo 
kaip svečiai.

Buvusios tarybos prezidiumo 
pirm. Algis Rugienius sesiją 
punktualiai pradėjo 9:30 vai. 
ryto. Buv tarybos prezidiumo 
sekretorius Jonas Urbonas pri
statė visus tarybos narius ir 
apvgardų pirmininkus. Rugie
nius pristatė garbės svečius: 
PLB garbės pirm. Stasį Barz- 
duką, PLB pirm. Bronių Nainį, 

LB garbės teismo pirm. Ed
mundą Korzoną, Kanados LB 
krašto valdybos pirm. Joną Si
manavičių, JAV LB krašto valdy
bos buv. pirm. Juozą Gailą, Lie
tuvių Katalikų Tarybos .pirm, 
kun. Kazimierą Pugevičių. Šis 
posėdžių patalpose buvo iš
statęs ir gražią persekiojamos 
Lietuvos Bažnyčios informacinę 
parodą, kurią Philadelphijoj Eu
charistinio kongreso metu ste
bėjo minios kitataučių. Pristaty
tas taip pat Vliko valdybos vi
cepirm. Jurgis Valaitis ir LB gar
bės teismo teisėjai dr. Remeikis, 
dr. J. Genys ir A- Vakselis.

Priėmus dienotvarkę, išrinkta 
nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisija, kuri pareigomis pa
siskirstė taip: pirm. Vytautas 
Kutkus, sekr. Kazys Jankūnas, 
nariai — kun. Viktoras Dabušis, 
Daina Kojelytė ir dr. Antanas 
Razma.

Sesiją raštu sveikino demo
kratų partijos kandidatas į JAV 
prezidentus J. Carter, Lietuvos 
geri, konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis, einąs Lietuvos at
stovo pareigas Washing|one dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos gen. 
konsulė Chicagoj Juzė Dauž- 

vardienė, B alfo centro valdybos 
pirm. Marija Rudienė, Vliko 
valdybos vicepirm. Jurgis Valai
tis, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
pirm. M. Blynas, Batuno pirm. 
Kęstutis Miklas, dalyvauti ne
galėjęs LB tarybos narys dr. A. 
Butkus.

Prieš naujos JAV LB vadovy
bės rinkimus išklausyta JAV LB 
krašto valdybos buv. pirm. Juo
zo Gailos ir JAV LB garbės 
teismo pirm. Edmundo Korzono 
pranešimų.

J. Gaila suglaustai apžvelgė 
JAV LB veiklą, jos sąlygas ir iš
davas. Nors JAV prezidento rin
kimai gyventojam labai svarbūs 
ir nevaroma priešiška propagan
da prieš rinkimus kaip tokius, vis 
dėlto JAV piliečių rinkėjų pro
centas nedidelis. Tuo tarpu nie
kinami JAV LB balsuotojų skai
čiai. Nežiūrint puolimų ir nieki
nimų, LB pajėgė atlikti daug žy
gių politinėj ir kultūrinėj veik
loj. Vaisiai matomi ne tik iš
leistų knygų ir vadovėlių gausoj. 
Buvęs pirmininkas nuoširdžiai 
padėkojo buvusios tarybos ir bu
vusios valdybos nariam, ypač vi
suomeninių reikalų ' tarybos 
pirm. Algimantui Gečiui. Klau
sytojai J. Gailos kalbą sutiko su 
plojimais ir atsistojimu.

Garbės teismo pirm. Ed
mundas Korzonas pranešė, kad 
pereitos kadencijos metu buvo 
gauta I3.-bylu-4r.jQS- vįsos.iš— 
spręstos. Bylos daugiausia iškilo 
dėl įstatų ir taisyklių aiškinimo, 
vadovybės teisėtumo ar ginčų 
tarp LB narių.

Pradedant rinkimus, vėl buvo 
suskaičiuoti dalyvaują tarybos 
nariai. Salėj tuo metu buvo 55 
nariai.

Renkant šios tarybos prezi
diumą, buvo balsuojama už 5 
asmenis. Kandidatai gavo tiek 
balsų: R. Kudukis 46, dr. E. Len
kauskas 44, R. Bublys 43, kun. 
G. Kijauskas 41, A. Širvaitis 
31, A. Babickienė 27, dr. A. But
kus 16. Pirmieji penki išrinkti 
į prezidiumą, o du paskutinieji 
liko kandidatais.

Renkant kontrolės komisiją, 
buvo balsuojama už 3 asmenis. 
Kandidatai gavo tiek balsų: dr. 
R. Šomkaitė 36, Tėv. dr. K. 
Bučmys 34, V. Alksninis 32, K. 
Miklas 27, J. Augius 20, dr. V. 
Šernas 8. Pirmieji trys išrinkti 
į kontrolės komisiją, o kiti liko 
kandidatais.

Į krašto valdybos pirmininkus 
buvo pasiūlyti tik du kandida
tai. Algimantas Gečys išrinktas 
39 balsais. Aleksandras Vakselis 
surinko 16 balsų. Prieš renkant 
krašto valdybos pirmininką, abu 
kandidatai turėjo progos kalbėti 

po 10 minučių ir nusakyti savo 
programą, supažindinti rinkėjus 
su savo asmeniu ir darbais.

Garbės teismą renkant paste
bėta, kad trys teisėjai — dr. J.
Genys, A. Vakselis ir E. Kor

zonas — dar lieka trejų- metų 
kadencijai, o reikia išrinkti du 
naujus teisėjus ir tris kandida
tus. Balsuojant už 2, balsai taip 
paskirstyti: V. Kamantas 33, J. 
Ardys 19, dr. T. Remeikis 18, V. 
Kleiza 14, V. Germanas 6, J. 
Vaznelis 6, V. Šoliūnas 4. Pir
mieji du išrinkti į garbės teismą.

Dėl trečio kandidato dar kar
tą balsuojant, J. Vaznelis surin
ko 33, o V. Germanas 13 balsų. 
Kandidatais į garbės teismą liko 
dr. T. Remeikis, V. Kleiza ir J. 
Vaznelis.

Po pietų pertraukos tarybos 
nariai, pasiskirstę į atskiras ko
misijas, posėdžiavo skirtingose 
patalpose.

Švietimo reikalų komisija pir
mininku išrinko Vytautą Kaman
tų, o sekretorium Vytautą Šoliū- 
ną. Kiti nariai: Danutė Bindo- 
kienė, kun. Jonas Borevičius, 
SJ, Bronius Juodelis, kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ, Antanas 
Masionis, Emilija Pakštaitė, dr. 
Valentinas Šernas, Jaunius Gil- 
vydis.

Ekonominių — finansinių rei
kalų komisija pirmininku išrin
ko Donatą Jančauską, sekretore 
-*»■ Eleną Vasyliūnrimę: Kiti-na^-- 
riai: Danutė Bruškytė, Henrikas 
Čepas, kun. Viktoras Dabušis, 
Alfonsas Dzikas, Jurgis Mikaila, 
Irena Šventickaitė.

Jaunimo reikalų komisijos na
riai: Rimantas Genčius, Daina 
Kojelytė, Robertas Selenis, Al
gis Sidrys, Rasa Šoliūnaitė, Dai
va Vaitkevičiūtė, Vytautas Vo- 
lertas, Steponas Zabulis, Aldona 
Zailskaitė.

Kultūrinių reikalų komisija 
pirmininku išrinko Viktorą Vait
kų, o sekretore — Snieguolę 
Liaukutę. Kiti komisijos nariai: 
Tadas Alinskas, Vytautas Alksni
nis, Vytautas Germanas, Rimvy
das Mulokas, dr. Antanas Raz
ma, Petras Sandanavičius, Julius 
Špakevičius, Jonas Vaznelis.

Organizacinių — administra
cinių reikalų komisija pirminin
ku išrinko Aleksandrą Vakselį, 
sekretorium — Jurgį Augių. Kiti 
komisijos nariai: Juozas Ardys, 
Aušra Babickienė, dr. Antanas 
Butkus, dr. Jonas Genys, Mo
destas Jakaitis, dr. Petras Kisie
lius, Algis Rugienius, Jonas Vir-i 
balis, Gintas Žemaitaitis.

Politinių-informacinių rei
kalų komisija pirmininku išrin
ko dr. Petrą Vileišį, sekreto
rium — Kazį Jankūną. Kiti komi
sijos nariai: Bronius Aušrotas, 
Romualdas Bublys, Tėv. dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM, Rimas 
Cesonis, Algimantas Gečys, Ka
zys Gimžauskas, Linas Kojelis, 
Raimundas Kudukis, Vytautas 
Kutkus, dr. Edmundas Lenkaus
kas, Danutė Liutermozienė, 
Kęstutis Miklas, Jūratė Pažėrai
tė, Algirdas Širvaitis, dr. Roza
lija Šomkaitė, Zigmas Strazdas, 
Vytautas Vidugiris, Povilas 
Žumbakis.

Leidus pasisakyti įvairiais 
klausimais atskiriem nariam, bu
vo išklausyta naujojo krašto val
dybos pirmininko Algimanto 
Gečio ir naujojo tarybos prezi
diumo pirmininkomRaimundb 
Kudukio pasisakymų.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ !

HL Bendroves Valdyba yra nutarutl 
I aikrastĮ_ siuntinėti tik ui $5.00 plri 
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
n aujiems .skaityto į arris.
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Ųi Lietuvos išlaisvinimą! U t ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada1 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Ueivijai-
TUŠČI AŽODŽI A VI

Dr. Vytautą J. Bieliauską, 
mūsų skaitančioji / Ir mąs
tančioji / visuomenės dalis, 
turėtų pažinti neblogai. Jis 
mūsų periodinės / Įskaitant 
mokslinę/ spaudos bendra
darbis, aktyvus Įvairių sim
poziumų, seminarų dalyvis,

MAS AR AKCIJA ?
gos bei aplinkybės Ir toliau 
lieka sunkios, netikros Ir 
nepastovios, Tačiau, apsi
mokėtų bandyti judinti kiek
vieną galimybę, kiekvieną 
kelią ar būdą, tegu Ir labai 
ribotą, padėti saviesiems, 
gyvenantiems, kuriantiems
Ir, tegu nors Ir pasyviai, re- 
zlstuojantlems anapus. Jie 
ten saugo tautinę kibirkštį, 
lietuviškuos lūs nūs Ite Iklmus 
Ir pačios tautos fizinio Išli
kimo resursus. Jiems rei
kalingas nuolatinis švležaus 
oro dvelktelėjimas, Vakarų 
kultūros Ir civilizacijos, 
bent dalinis pažinimas. Kitu 
atveju, jie jausis atitrūkę Ir 
tegaus surogatą, ate l n a n - 
tį Iš Maskvos Ir per Mask
vą. Todėl, dr. V. J. Ble-

Įs įtikinimu,

Ir nepilni tarp gyvojo tautos 
kamieno Ir Išeivijos, bet 
kiekvienu atveju vis jau reiš
kia šį bei tą. Tokie atvejai, 
tegu Ir skurdūs,bet vis dau
giau reiškia, nei nlč nieko 
nedaryti, viliantis, kad visa 
susitvarkys paties likimo ei
goje. Tai neteisingas galvo
jimas, galįs padėti visiems 
kitiems, tik ne gyventi Ir 
Išlikti norinčiai, vakarletlš — 
tlškomls tradicijomis pers l- 
ėmuslal tautos daliai, prie 
Nemuno Ir Neries kantriai

clallzmą", bet susirūpinu
siai tautinės gyvybės Išlai
kymu.

Vieniems, tokie teigimai 
atrodys Išrašais Iš "Aklra-

paskaitininkas, mokslinin
kas, visuomenininkas. Šis 

., mūsų viduriniosios kartos 
atstovas, savo darbais Ir 
tiesioginiu Įnašu yra pripa
žintas bei vertinamas Ir 
tarptautiniame moksliniame 
pasaulyje. Jau kuris laikas 
dr. V.J. Bieliauskas profe
soriauja Xavier Universite
te, Cincinnati mieste, Ohio.

( valstijoje. Toje akademinėje 
Institucijoje jis vadovauja

i psichologijos katedrai. Ne-
c kartą, savojo Universiteto llausko giliu 
_* buvo siunčiamas į moksli- reikalingi kontaktai, tegu, 

jies konferencijas, pasitari—i daugiausiai tik vienašališki 
mus. Jis yra autorius Ir vi
sos eilės mokslinių studijų 
Ir straipsnių. Amerlkle- 

, člams vykdant su sovietais 
mokslininkais pasikeitimo 
programą Ir anapus siun
čiant ne vidutiniokus, bet tik 
Iškilesnius akademikus, šių 
metų viduryje dr. V.J.Bie
liauskas parenkamas sovle- 
tljoje reprezentuoti amerl- 

j .klnės psichologijos pagrln-
~,dus Ir vietoje susipažinti su 

I sovietiniais metodais.
- Taip jau nutiko,kad moks

linio pasikeitimo rėmuose, statančiai ne "sovietinį so- 
jls buvo komandiruotas ne 
kur kitur, bet sovletlnamon 
Lietuvon. Savaime supran
tama, toks paskyrimas mūsų 
mokslininkui buvo Ir maloni
staigmena Ir, tarkime, tikra člų" ar "Vienybės" puslapių, 
palaima. Ilgesnė viešnagė kiti gal šauks apie "morall- 
Lletuvoje telkė Itin puIklą nl bankrotą"ar visišką kapl- 
progą klek galint plačiau ir tullaclja sovietizacijos pro- 
gUlau susipažinti su kas die- cesul, bet rasis dalis tokių, 
nybės rutina, jau nekalbant kurie tikės, kad tai vlenln- 
aple pagrindinę užduotį - 
mokslinį patyrimą, pasikei
timą, susipažinimą su ten 
esama Ir praktikuojama me
todika, užsimojimais, prak
tika. Tokia jau realybė, kad 
sovietinėje sistemoje psi
chologija tellečlama tik pa- 
vlršlukals, o bet koks rim
tesnis darbas Lietuvoje, Iš
vis tepradėtas tik prieš ke
letą metų. Mus, tačiau, šį 
kartą ne tiek domintų te
nykščio mokslo raida, klek 
dr. V. J. Bieliausko parsi
vežtas Iš ten, bevelk "karš
tas" Įsitikinimas, kad Išei
vija turėtų žymiai daugiau 
įsipareigoti Ir būti Išradin
gesnė bei lankstesnė savo, 
metoduose padėti, tikrai pa
dėti sovletlnamo krašto 
žmonėms. Suprantama, nėra 
reikalo apsigaudinėti ta- 
rlant,kad yra Įvjfcę ten dra
matiški pasikeitimai gero- 
jon pusėn. Taip nėra. Sąly-
2p $1.

telis Ir tikras kelias atspa
rai preš svetimųjų kėslus 
Lietuvoje.

Al. Glmantas

REAGAVIMAS I STRAIPSNI
(Socialinio teisingumo problema 
Šiandieninėj kataliku bendrijoj )

Juozo Lukošiūno straipsnį 
skaičiau du kartu Nepriklau
somoje Lietuvoje. Jaučiu di
delę pagarbą J. Lukošiūnui 
už taip puikiai paruoštą 
straipsnį apie Socialinio 
Teisingumo Problemą Šian
dieninėje Katalikų Bendrijoj. 
Visada atsiranda žmogus , 
kilnios Ir švelnios sielos , 
Išdrįsta pajudinti sunlekšė- 
juslus neteisybėje, kuri tę
siasi per Ilgus amžius. 1

FANORAMA
THE BALTIC NATIONS — knygos autorius Bronls Kasias 
(g. 1910 m.Rudamlnoje.Marlampolės apsk.) baigęs VDU - 
Kaune Ir gavęs diplomuoto teisininko vardą. Vėliau studi
javęs tarptautinę teisę Ir politinius mokslus Strasburgo u- 
nlversltete gaudamas mokslo daktaro laipsnį, n-jo pasau
linio karo metu bovo karo korespondentu, taipgi Ir prie ka
ro nusikaltėlių teismo Nuremberge Vokietijoje Ir Jungtinė
se Tautose New Yorke. JAV-se profesoriavęs unlverslte - 
tuose Ir priklausęs bei vadovavęs Istorinio mokslo persona
lui. Prof. B. Kasias daug apkeliavęs pasaulio kraštų mok-
sllnlals reikalais Ir nagrinėjęs pasaulinio masto problemas. Baltic shores and develop
Talpgl, jis yra kelių Išleistų knygų autorius.

Perspausdiname anglų kalboje aprašymą apie virš pa- 
mlnėtąknygą, kuria pasinaudoti gali ne vienas studljuojan - 
tls lietuvis. NL.
The Quest for Regional In
tegration and Political Li
berty

by Bronls J. Kasias
Dr. jur. of the University 
of Strasbourg, France

The book consists of three 
parts. The first Is a survey 
of the history and the politi
cal structure of the Baltic 
States, the second Is a de
tailed account of the search 
for security through regio
nal Integration, and the third 
Is an analysis of the Impact 
of the Second World War on 
their national life and Inter
national status.

For centuries the Baltic 
region was the battleground 
of two titanic forces , the 
German "Drang nach Osten"

and the Russian widening of 
the ” Window to the West ’! 
The triumph of the Russian 
policy In Europe has obscu
red the Importance of the 
role the Baltic region played 
In the centurles-old strug
gle: as recently as 1939 the 
conflict over the Baltic 
ports, the Polish Corridor , 
and the Baltic States sparked 
the Second World War.

Furthermore, the Baltic 
was for centuries an Impor
tant gateway to Europe, 
coming from the East, and 
to Russia coming from 

the West; and the 
struggle over this gateway 
created and destroyed a se
ries of great powers. First 
Nor smen and Vikings, j later

LIETUVIAI TARPTAUTINIAME EUCHARISTINIAME
KONGRESE

/Perspaudiname Iš “Laivas” rugpiūčio mėnesio, Nr.8.)

Philadelphijoj rugpiūčio 1-8 įvyko 41- 
sis tarptautinis eucharistinis kongresas, 
kūrio pagrindinė tema buvo — Materiali
nis ir dvąsinis žmonijos alkis.

Kiekvienai kongreso dienai buvo pa
skirta speciali, su žmonijos alkiu surišta 
tema. Laikydamiesi šių temų, lietuviai tu
rėjo savo pamaldas, pamokslus, paskaitas, 
simpoziumus. Lietuvių Mišios su pamoks
lais pakaitomis vyko Šv. Andriejaus, Šv. 
Jurgio ir Šv. Kazimiero lietuvių parapijų 
bažnyčiose.

Rugpiūčio 1, sekmadienį, lietuviai su 
visais bendrai ir atskirai nagrinėjo — Eu
charistija ir Dievo alkis, rugpiūčio 2 — 
Eucharistija ir duonos alkis, rugpiūčio 3 
— Eucharistija ir laisvės bei teisingumo 
alkis, rugpiūčio 4 — Eucharistija ir dva
sinis alkis, rugpiūčio 5 — Eucharistija ir 
tiesos alkis, rugpiūčio 6 — Eucharistija ir 
vieni kitų supratimo alkis, rugpiūčio 7 — 
Eucharistija ir taikos alkis, rugpiūčio 8 — 
Eucharistija ir Jėzaus — gyvenimo duo
nos — alkis.

Rugpiūčio 3, antradienį, 3 vai. po pie
tų Civic Center patalpose buvo simpoziu
mas, kuriame nagrinėta dabartinė Katali
kų Bažnyčios padėtis Lietuvoj, Ukrainoj 
ir bendrai komunistų tvarkomuose Rytų 
Europos kraštuose. 8 vai. vak. Veteranų 
stadione buvo koncelebruotos Mišios už 
laisvę ir teisingumą. Į šias pamaldas buvo 
įsijungusios JAV tautinės grupės. Lietu
viškas giesmes giedojo Philadelphijos Vil
ties choras.

Rugpiūčio 4, trečiadienį, buvo kunigų 
ir vienuolių diena. Mišios, pamokslai, pa
skaitos ir simpoziumai — pašaukimų te
ma. Tą dieną Lietuvių Romos Katalikų 
Kunigų Vienybė po lietuviškų pamaldų 
Šv. Andriejaus parapijos salėj sušaukė 
viso pasaulio lietuvių kunigų seimą. Pe-

Į šį kongresą buvo atvažiavusi oku
puotos Lietuvos dvasiškių ekskursija: du 
vyskupai ir septyni kunigai.

Ir dabartiniame laikotar
pyje» 20-ame amžiuje mo
derniško pasaulio vargdienių 
Ir badaujančių žmonių būvis 
nė klek nepagerėjo, o juk 
saulė Ir žemė priklauso vi
siem vienodai; gimdami jų 
neatslnešam Į šį pasaulį. Vi
sais laikais buvo vadų,kurie 
norėjo bedaliams pagerinti 
jų likimą, bet nieko neišėjo: 
kaip buvo, taip Ir liko.

Kristus buvo vargšų užta
rėjas, o į ką Išvirto Kris
taus Įpėdiniai? Kristaus 
vardu didžiausius turtus su-

s įkrovė, vargšais nesirūpi
na, nes jų tikri draugal-tur- 
tuollal.. .Kristus ėjo mels — 
tls ne Išsipuošęs puikiais 
arnotais, auksu Ir sidabru 
Išgražintais, kaip karalius . 
Rankų Jam nebučiavo- Jis 
pats savo broliams kojas 
mazgojo.

Protestantųbažnyčlos šel
pia labai daug : jų dėka va
sarvietėse Ilsisi blednų mo
terų Ir valkų. Salvation Ar
my labai gausiai šelpia.

Aš atsimenu Lietuvoje 
vienuoliai, sveiki stiprūs

Denmark, Sweden, andTeu- 
tonlc Germans were powers 
of the first rank wlch even
tually perished In the Baltjc 
struggle; Russia has been 
Inovlved since the days of 
Ivan the Terrible.

Yet, a most remarkable 
historical phenomenon Is 
that, In the mist of such gi
gantic conflicts, the small 
Baltic natlons-Flnnland,Es
tonia, Latvia and Lithuania- 
managed to survive on the

World War was not an Iso
lated event of local signifi
cance, but was part of the 
context of the collaboration 
between Germany a nd Russ la. 
As such, It helped to shape 
the syndrome wlch charted 
the course of the Second 
World War and It effected 
chamges In the political con
tour of Europe as profound 
as those of the Congress of 
Vienna or the Treaty of 
Versailles.

their national consciousness 
and even to achieve political 
Indepe nde nee.

The second section of the 
book focuses an the diploma
tic efforts of the Baltic Na
tions to achieve a regional 
Integration. As myriads of 
nations achieve Indepen
dence, regionalism has be
come a major feature of In
ternational scene, not only 
among the small,but even a- 
mong the large nations / the 
■European Community, Or
ganization of 'American

This book Is the first de-
tailed study of regional in
tegration In the Baltic area . 
It should be of considerable 
Interest to historians, dljio - 
mats, political scientists 
and all those who follow the 
course of E uropean history 
as well as to scholars and 
student eager to locate new 
material for their research. 
The college-university ar-* 
public libraries will have u 
this book a valuable addition 
to their meager possessions 
on the subject of the Baltic 
region. This edition Is not
only a high ranking piece of 
research but also tought 
provoking reading for every
one.

EURAMERICA PRESS
381 N. Main Street 

Pittston, Pa. 18640

States, etc./. The Baltic 
nations were among the iIo- 
neers struggling with noex- 
emple before them to recon
cile newly liberated national 
aspirations with Internatio
nal viability.

The Incorporation of the 
Baltic States Into the U.S. 
S.R. during the Second

reitais — šventaisiais — metais birželio 
29-30 Romon suvažiavę lietuviai kunigai 
nutarė įsteigti viso pasaulio Romos kata
likų lietuvių Kunigų Vienybės Federaciją, 
šiame seimė su pataisomis buvo priimtas 
ir patvirtintas federacijos statutas, šiame 
seime dalyvavo 40 kunigų su viršum. Jie 
atstovavo JAV, Pietų Amerikos, Vokieti
jos ir Italijos lietuviam kunigam. Busi
mosios Kunigų Vienybės Federacijos veik
lai buvo duotos naudingos sugestijos, 
ypač plačiai paliestas pašaukimų į kuni
gus ir vienuolius klausimas.

Rugpiūčio 6, lietuviai vakare Drexel 
universiteto auditorijoj iškausė gražaus 
Čiurlionio ansamblio koncerto.

Vysk. Liudvikas Povilonis

Šv. Petro ir Povilo katedroj turėjo | 
savo pamaldas. Koncelebruotų Mišių pa
grindiniu celebrantu buvo vysk. V. Briz- 
gys, O pamokslą pasakė vysk. A. Deks- Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
nys. Čiurlionio ansamblis su kanklių pa- apaštalinio administratoriaus koadjutorius, dąly- 
lyda pirmą kartą atliko muz. A. Mikuls
kio parašytas Mišias. Tą pačią dieną 1 vai. 
po pietų Čiurlionio ansamblis Independen
ce Mall patalpose koncertavo kitataučiam. 
Tuo pačiu metu ateitininkai sendraugiai 
Šv. Andriejaus parapijos salėj surengė 
agapę ir simpoziumą.

Viso šio Eucharistinio kongreso metu 
didžiulėj Civic Center salėj tarp daugy
bės kitų tautų ir institucijų parodų buvo 
pavergtosios ir už tikėjimą persekiojamos 
Lietuvos paroda, kuri savo skoningu eks
ponatų išdėstymu daugeliu atžvilgių virši
jo kitų tautų ir institucijų parodas. Kon
greso metu išdalyta 100,000 lapukų - bro
šiūrėlių apie ''sovietų pavergtą Lietuvą ir 
joj persekiojamą tikėjimą.

vavęs 41-ame Tarptautiniame Eucharistiniame 
kongrese Philadelphijoje, dabar Janko Chicagq.

eilėraštis apie Alexander
SOLZHENITSYN

Čia, Wlnnlpege Išeinantis 
anglų dienraštis The Winni
peg Free Press, 1974 m . 
vasario 15-os dienos laidoje 
atspausdino savo laikraščio 
reporterio T.Saunders pa
rašytą eilėraštį apie drąsųjį 
rašytoją Alexander Solzhe
nitsyn’ą , parašiusį knygų 
apie Sovietų Rusijos komu
nistinę santvarką. Eilėraštis 
toks:
For Alexander Solzhenitsyn 

by Tom Saunders 
cause that has a martyr 
strength beyond Its own; 
power may come

From martyrdom 
That can’t be overtrown. 
Consult the human record; 
The verdict’s clear andįialn; 
The cause that has a martyfr

In death may rise again.

The
Has

Avyrai e Ida vokai ėdotl po kai
mus, o patys vienuolynai tu
rėjo didžiausius dvarus.

Priešais mus gyveno dvi 
ubagės, kurios per žmones 
eidamos, gyveno Išmaldom. 
O kunigas, atėjęs kalėdoti, 
vlstfek paimdavo duoklę.Ki
tas kaimynas, su 6 valkais 
gyveno ant poros dešimtinių. 
Vis tiek atmleruodavo kuni
gui, nors klebonija turėje di
delį plotą žemės. . Kartais 
atsirasdavo geros širdies 
kunigas, kaip kun. Strazde
lis, bet jis vyresnybės re- 
mėglamas, kad perdaug už
tarė vargšus.,

K. Zekutts 
Montreal, P.Q.

When tyranny unfeathered 
Ignores this fearful fact, 

. A nd on the tide
Of wounded pride

In folly dares to act.
It may let loose such forces

As none may dare Ignore:
The cause that has a martyr 

Made stronger than before.

The powers that rules the
Kremlin

Must face this truth today:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Dr.. A. Ramūno Keturdimensinė Pilnutinio Žmogaus
* Ugdymo Samprata
ne»
Jti ■ ■■■

t; - • -
r ( *Ot, kad taip pakilus 

į erdvių platybes, 
; [ galaktikų kelius

-n Ir į P aukšlių Takat !
L 7 ♦**

Ten tai tau ir man 
-» Lemta vii pražysti ■* **♦

Žvelgsim žemyn. 
Kur mus žeme guli, 
IŠ spinduliuojančių 
Amžinybės uostų.

Ten sveikinsim 
Tekančių saulių rytų 

'<■- Ir sudėsim Šventų himnų 
Amžinai jaunystei.*

Žvaigždžių Sonata, 1973.

Šiais žodžiais, lyg nu— 
jausdamas savo mirtį, dr.A. 
Ramūnas kalbėjo viename Iš 
savo paskutinių eilėraščių. 
Tai žodžiai žmogaus,kuriam 
mirtis reiškė tik žmogaus 
fizinės būtybės pabaigą,Sie
la jam ne tik nemari, bet Ir 
amžinai jauna, spinduliuo
janti amžinybėje, čia, že
mėje, kurią jis mylėjo Ir 
tėvynėje,kurią garbino, jam 
švietė viena saulė, tai tenai, 

v amžinybėje, jam švies šim
tai saulių. Jis giliai tikėjo į 
Resurrekclją, kuriai pasi
ruoštam čia, žemiškoje ke
lionėje. Būdamas gilus Ir 
sąmoningas krikščionis, dr.
Ramūnas grindė savo moks
lą, savo pedagoginę sam
pratą, o Ir savo pasaulėžiū
rą krikščioniškos filosofi
jos principais.

"Ugdymas" - sakė dr.Ra
mūnas savo paskaitoj n 

f Mokslo Ir Meno Slmpozlu- 
■ me, ” yra pagrindinė sąvoka

They can decide 
Wfyat may betide

But this they can’t gainsay:
, While one man stands against 

■■ them- 
For all the world to see.

Yhe cause that has a martyr 
'f’ May claim the victory.

| The party line of Pravda 
•/ May threaten and cajole.
į Do what they will

They cannot kUl
į A ’power they cant’t control. 

His words outspeak their 
railings, 

His truth outlasts the Ir skill: 
The man they dared not mar 

tyr 
Lives to defy them stHl.

Dabar, jau po trijų metų 
nuo to laiko, teko spaudoje 
matyti, kad Solzhenitsyn’as 
už parašymą knygos, kriti
kuojant Rusijos komunistų 
santvarką, esąs likęs labai 
bagotas žmogus.Talgl, nedy-
vai, kad nuo komunizmo Iš 
Lietuvos pabėgę mūsų tau
tiečiai-lietuviai Amerlkoje- 
/ Kanadoje Ir gal kitose ša
lyse?/pradėjo rašytlknygas 
apibardami Rusijos komu
nizmą, lyg pasitikėdami Jcad 
gal k a (kuris net Solzhenitsyn* 
ą pralenks? Kaip teko nu
girsti, atrodo, kad kai kurte 

v ' mūsiškiai jau Ir nebemažas 
premijas gauna už tokias 

’^ knygas. Bet man atbodo,kad 
didžiausią premiją galėtų 
gauti teisininkas P Stravins
kas, suorganizavęs Chlcago- 
je Lietuvių Spaudos Klubą, 
nes jis per Naujienas moka 
geriausiai apibarti tuos, ku
rie su Iš Lietuvos atvažia
vusiais svečiais- "bendra- 
kultūrlnInkais ", pradeda 
draugauti. O P. Stravinskas , 
kai jis buvo apsirgęs, tai 
tada jis jau Ir per Naujienas 
pasisakė, kad pradėsiąs ra
šyti knygas. Taigi, visiems 
knygų rašytojams linkiu ge
riausios sėkmės tapti mili
jonieriais.

K. Be n lūšis 
Winnipeg, Man.,

1976.IX.29

(Jo mirties 2 metų sukakčiai paminėti) V. PrlSČepionka

pedagogikos žodyne. Ugdy
mas yra visą gyvenimą Ir 
visas gyvenimo plotmes api
mąs procesas /nuo motinos 
Iščlaus Iki žemės-motlnos 
Iščlauš. ’’ From womb to 
tomb ”/, apimąs ; a. augini
mą, b. mokymą, d. auklėji— 
mą”. Jo sukurtasis pedago
gikos bei ugdymo aptarimas 
yra ; ugdymas yra pilnutinio 
žmogaus Išsiskleidimas vi
same jo įvairume Ir pilna
tyje, sueinant į žaismingą, 
dinamišką Ir kūrybišką san
tykiavimą su aplinka visame 
jos įvairume Ir pilnatyje". 
Ugdyti, gUla Ir tikra to žo
džio prasme, reiškia suža
dinti gyvenimą jo begalinia
me įvairume Ir pilnatyje. Ir 
tik tas gali sugebėti gyveni
mą kitam pertlektl, kas jį 
pats turi. Ugdymas, jeigu 
nėra kūrybiškas Ir gyveni
miškas - yra bevertlsl Ug
dytus mokinio pus ės-reiškia 
siekti pilnutinio savęs reali
zavimo, Išvystymo, bei tap
P.s. Šio straipsnio aptarimai, idėjos, ištraukos paimti iš dr. A. Ramūno 
manuskriptų ir iš jo svarbesnių konferencijų paskaitų, kaip tai: apie Mo
kytojų—l Lyg.Ped. kongrese Ottawoje; apie Pilnutinio Žmogaus Pilnuti
nį Ugdymų — Pasaulio Pedag. Bendrijos kongrese, Japonijoj; apie Liet. 
Pedag. Kryžkelėje — ll-jo Mokslo ir Meno Simpoziume, Chicagoje; Da
barties Auklėjimo Filosofijos — V-me Tarp-amerikiniame kongrese, H a- 
vanoje ir 1.1. (Aut.)

PŪnutlnls žmogus yra ke- 
turdlmenslnė būtybė Ir jis 
gyvena keturiose aplinkose : 
pirmiausia pilnutinis žmo
gus yra fizinė būtybė Ir jis 
gyvena gamtinėj ajilnkoj. 
Jis yra protinė būtybė Ir jam 
reikalinga kultūrinė aplinka. 
Jis yra elgsenos, charakte- 
rlo būtybė, todėl jis turi gy- 
ventlbendruomenėje. Galiau
siai, pHnutlnls žmogus yra 
egzistencinė būtybė, sie
kianti nemarumo, jam rei
kalinga Integruojanti, visa 
jungiančios pilnatvės bei re
ligijos aplinka. Religijai dr. 
Ramūnas davė tokį aptari
mą: ” religijos, giliausia Ir 
plačiausia prasme, yra ver
tybių sistemos, kurių pagal
ba žmogus gali prasmingai 
siekti buities pilnatvės Ir 
/amžinybės/ begalybes.

»( ' J
Žmogaus ugdymas taip pat 

turi vykti keturiom fazėm, 
kurios sujungtos tarpusavio 
priklausomybės santykiu: 
I. Auginimo fazėje tėvai rū
pinasi fizinių gailų Išvysty
mu ; lavinamas jausmingu
mas, natūralumas ; tai In
formacijos, žinių pertlekl- 
mo laikotarpis, Iškeliamas 
stebėjimo principas. Lavi
namos gėrio vertybės.
H. Švietimo, formacijos lai

DAKTARĖ ALDONA Š L I ŪPAITĖ - SUKAKTUVININKĖ
***********************************************************************

Dr. Aldona Šllūpaltė gimė 
1886 m. liepos 26 d. New 
Yorke. Taigi, šiomis dieno
mis jai sukako 90 metų 
žlaus, kurie, kaip sukaktu- 
vlnlrikėpastebėjo, labai grei
tai prabėgo.

Šiuo metu dr. A.Šllūpaltė 
gyvena prie Ramiojo van
denyno, gražioje Santa Mo
nikoje. Čionai atvyko 1965 

ti savo paties ugdytoju. Ug
dymas Iš mokyklinės pusės 
yra mokslas Ir menas pa
stebėti, surasti, nustatyti 
Ir Iki galimo aukščiausio 
laipsnio Išvystyti, realizuo
ti visas slypinčias ugdytinio 
galimybes bei gabumus. 
Trumpai paėmus, ugdymas 
yra žmogaus Ir aplinkos 
s an velka. Pedagogika prasi
deda ten, kur psichologija 
/ žmogaus mokslas/ Ir so
ciologija/ aplinkos mokslas/ 
susitinka, susitaiko Ir pra
deda bendradarbiauti.

Pedagogikai svarbiau yra, 
kas yra dar galimybėje vi
sos neišvystytos žmogaus 
galios, nei kas yra tikreny
bėje jau Išvystytos gailos.

Ugdymo procesas apima 
keturias fazes; auginimą, 
mokymą, lavinimą Ir auklė
jimą. Dr.Ramūno pedagogika 
pagrįsta vertybių sistema 
/ gėrio, grožio, tiesos Ir 
tobulumo vertybėmis/.

kotarpis yra mokyklos rū
pestis. Lavinamos protinės 
gailos, suvokimas, koncent
racija, žinojimas. Ugdomos 
grožio vertybės.
m. Lavinimo, reformacijos 
laikotarpis: lavinamos va
lios, conatlvlnės, gailos ; 
siekiama pažinimo, dlferen- 
cljacljos Ir Išreiškimo pro- 
fes Inlame pas Iruošlme, veik
loje. Profesiniu pasiruoši
mu rūpinasi valstybė, bend
ruomenė. Siekiama tiesos, 
vertybių, elgsenos, cha-se
terio reform3cljos«r ■
VI. Auklėjimo, Integratlvus 
laikotarpis ;s tek lama buities 
vientisumo, transformaci
jos - savęs Ir pasaulio per
keitimo. Siekiama tobulumo 
Ir šventumo. Dvasinis žmo
gaus Išsivystymas atbaigia
mas sąžinės kultūra, kurią 
ypatingai dr. Ramūnas' pa
brėždavo.

Ugdymo tikslas yra siekti 
žmogaus kūnui gerbūvio Ir 
žmogaus dvasiai laimės, pa - 
laimingumo.

Savo 1954 m. įkurto I Ka
nados Lyginamos Pedagogi
kos Centro, kuriam vadova
vo Iki pat mlrtes / jam mi
rus, dr. Marija Ramūnlenė 
jame dirba, dabar ji yra pa
skirta Centro "Honorable 
Chairman "/ filosofijos prl- 

metais, tikėdamasi sumažin
ti klek savo kojų artretlnlus 
skausmus, kurie ją kankina 
jau nuo 1931 metų.

Patelefonavau Ir sukaktu
vininkė mielai sutiko mane 
priimti Ir papasakoti Iš jos 
tėvų Ir savo gyvenimo bei 
veiklos JAV-ėse Ir Lietuvo
je-

Tėvai - dr. Jonas Šliūpas 
ir motina L. Malinauskai
tė-Šliūpienė, atvykę į JAV-es 
labai sunkiai vertėsi. Tėvas 
neturėjo jokios profesijos. 
Kurį laiką jis bandė parda
vinėti cigarus, o motina - 
verstis siuvimu, bet labai 
mažai abu uždirbdavo.

Tėvas tuojau griebėsi or
ganizacinio darbo. Kartu su 
kun. J. Burba įsteigė SLA, 
kovojo su lenkų kunigais, 
kurie norėjo visus Ifetuvlus- 
mažamoksllus kaimiečius 
pritraukti prie savo parapijų 
Ir sulenkinti. Jos tėvui mo
kant gerai lotynų kalbą, teko

statyme dr. Ramūnas duoda 
trumpą Ir aiškų savo peda
goginės Idėjos aptarimą: 
Patiekiamoji pedagogika bus 
žmogaus centrinė, bendruo
menės centrinė Ir Dievo 
centrinė... ŠI fUosoflja pa
grįsta teigimu, kad žmogus 
yra racionali Ir sociali bū
tybė, apdovanota kūrybiška, 
visą įkvepiančia nemaria 
siela.

JI taip pat teigia visuotiną 
žmonių broliškumą visuoti
nu Dievo tėviškumu. Galiau
siai, pats studentas yra lai
komas pagrindiniu veiksniu, 
s lekiant savo Išvystymo, api
mant jo asmenybę, jo asme
ninę Ir tautinę kultūrą Ir jo 
Interesus.

Dr. Ramūno, produkty
vaus /parašius lo keletą kny
gų Ir apie 200 straipsnių/ 
tarptautinio masto moksli
ninko / minimo 24 tarptau
tiniuose mokslininkų žiny
nuose , e neikiope dl jose/ariks - 
tyva mirtis buvo didelis 
nuostolls Ottawos Universi
tetui.

Dr. Ramūnas buvo vulka- 
nlškos prigimties, kūrybin
gas Ir visiškai atsidavęs sa
vo mokytojo pašaukimui, tad 
Ir buvo visų savo kolegų Ir 
po visą pasaulį pasklidusių 
studentų, nežiūrint įsltlkl- 
ntmij Ir religijos skirtumų, 
mylimas Ir gerbiamas. Vie
nas Iš jų, žydų kilmės prof, 
dr, J. Katz, kuris savo ” In 
memorlams " straipsnyje, 
skirtame dr. A.Ramūno pa
gerbimui / " Canadian and 
National Education" žurna
le/ citavo paties dr.Ramūno 
credo : " Pagrindinė pasau
linės talkos Ir pasaulinio 
susitaikinimo Idėja slypi vi
sų žmonių Ir visų tautų, ma
žų Ir didelių, turtingų Ir ne
turtingų, vakarų Ir rytų, 
šiaurės Ir pietų, baltų Ir 
spalvuotų, Išvystyto poten
cijai© Ir tebevystančio lais
vės, lygybės Ir brolybės Ide
ale. Ex omnibus unum". J. 
K at z as užbaigia savo 
straipsnį kita dr. Ramūno 
citata : "Jle/mokytojal / gali 
Išmokti statyti Žmogaus 
Miestą tokiu pavyzdžiu, kad 
jame atsišviestų Dieviškojo 
Miesto apižlnoslos tiesos Ir 
vertybės ’’.

kalbėtis Ir su New Yorko 
vyskupu dėl sutelkimo lie
tuviškoms parapijoms kons
titucinių teisių Ir kitų rei
kalų. Rūpinosi taip pat Ir 
lietuvišku laikraščiu. Paukš
čio įsteigta Vienybė kurį 
laiką buvo lenkiškai spaus
dinam? .

Nenuostabu tad, kad kada 
Aldona gimė New Yorke, tė
vai gyveno labai vargingai, 
neturėdami net nei papras
čiausio baldo.

Jos tėvai susipažino Min
taujoje. Kai tėvas vedė Liud
milą Malinauskaitę, jis jai 
padovanojo auksinį žiedą su 
įrašu: "Mylėk mane". Dr. 
Aldona dar Iki šiol laiko tą 
žiedą tėvų atminimui.

Kada vėliau dr. J. Šliūpas 
pasiryžo studijuoti mediciną, 
kun. A. Burbos Ir kitų šel
piamas, Aldona su broliu 
Kęstučiu Ir mama Išvyko-į 
Lietuvą, kad jam netrukdy
tų. Jos motina buvusi naš-

BITININKYSTE IR JOS 
NAUDA 

Antano* Jonaitis

(Tąsa iš 37 numerio) 
Sparnai

Bitės sparnų sandara Ir 
jų Jėga. Bitė turi dvi poras 
sparnų. Priešakiniai Ilgesni 
Ir platesni kaip užpakali
niai. Ramiai tupėdama, bitė 
sparnus sudeda ant nugaros 
taip, kad priešakiniai už
dengia užpakalinius. Skris
dama, ji užpakalinių sparnų 
priešakinius šonus / dante- 
llus/užkablna už priešakinio 
sparno briaunos Ir sudaro 
vieną bendrą sparną.

Sparnuose yra visa eilė 
Išilginių Ir skersinių gysle
lių, kurios stiprina l- laiko 
Ištempusios sparnų plokš
telę. Gyslelėe yra oro ta
kai, kurie padaro sparnus 
lengvesnius. Iš gyslelių Iš
sisunkiančiais tam tikrais 
riebalais, bitė kojų šepetė
liais Ištepa sparnus, kad jie 
būtų miklesni Ir nesutrupė- 
tų. Vis dėlto vasarą, kai bi
tėms tenka daug skraidyti 
renkant medų Ir žiedadulkes, 
sparnai gana greit suplyšta 
Ir bitė žūva, nes su medaus 
arba žiedadulkių našta ne
pajėgia parlėkti namo.

Bitė gali greitai lėkti.Per 
valandą ji nulekia apie 65 km 
O su medumi arba žiedadul
kių našta - tiktai 25-30 km. 
Bitė lėkdama, gali panešti 
daiktą, kuris sveria ne dau
giau kaip 3/4 jos svorio.

Klek kilometrų bitė nule
kia nuo avilio Ieškodama 

laltė ir jų buvo 6 šeimoje. 
Tėvai buvo bajorų k Hm ės. 
Kai motinos seserys sužino
jo, kad mes visi nekrikštyti, 
tai tuojau motiną privertė 
mus visus pakrikštyti.Sugrį
žęs tėvas Ir patyręs apie 
mūsų.krlkštą, dėl to nepyko, 
bet labai supyko, kai Išgir
do, kad valkai šneka lenkiš
kai. Šliūpų namuose Ir Ame
rikoje buvo vartojama tik 
lietuvių kalba.

Dr. Aldona ŠllūpaltėScran- 
tone baigė •’ high school". 
Tėvo patariama, pradėjo stu
dijuoti Pensilvanijos Moterų 
Kolegijoje mediciną, kurią 
baigė 1908 m. Pati neuždar
biavo, nes tėvai aprūpino 
lėšomis. Kurį laiką dirbo 
NewYorko ligoninėse, o vė
liau vertėsi laisva gydytojos 
praktika.

Skatinam? sesers vyro, 
Martyno Yčo, 1916 m. Išvyko 
į Lietuvą padėti be jokios 
medicinos pagelbos liku
siems tautiečiams, ypač pa
bėgėliams Ir tremtiniams. 
Amerikos valdžia neleido 
tiesioginiai vykti per Atlan
tą, tad keliavo kartu su tė- 
bu per Japoniją ir Sibirą ap
linkiniu keliu. Voroneže buvo 
priskirta pre M. Yčo gimna
zijos, kalpmoklnlų gydytoja.

1918 m. atvyko į Lietuvą, 
VIlnli|.Lletuvoje siautė įvai
rios epidemijos. 1919 m. bu
vo priskirta prie Hoove r lo 
misijos, padėti aprūpinti 
valkus apranga Ir mslstu, 
nuo 1919 m. dirbdama prie 
JAV Raud. Kryžiaus, suor
ganizavo valkų sveikatos 
punktus. Padėdama dr. p. 
Mažyliui, įsteigė prie Liet, 
raud. Kryžiaus mote * ų sky
rių. 1923-27 m. buvo Lietu
vos Universiteto Medicinos 
fakulteto akušerijos Ir gine
kologijos katedros jaunesnė 
asistentė. Gerai atsimena Iš 
Lietuvos gen.Nagevičių, gy
dytojus - Kanauką, Baktį, 
Ciplijauską ir kt. Šiltais žo
džiais atsiliepė apie dr. K. 
Grinių ir pasidžiaugė jai pa
dovanota Varpo - Lietuvos 
Žinių - pelenine.

Mirus broliui Ir motinai, 
o tėvui antrą kartą Lietuvoje 

medaus ar žiedadulkių, pri
klauso nuo aplinkybių. Jeigu 
apylinkė lygi, nėra nei kal
nelių, nei medžių, nei krū
mų, pavyzdžiui stepėse, bitė 
lekia ne toliau kaip 5 km. 
Jeigu apylinkėj yra kalnelių, 
daubų, upelių, ežerų, krū
mų, medžių, kaip Lietuvoje, 
bitė gali nuo avilio nulėkti 
apie 14 km. Spiečiai nulekia 
toliau kaip 20 km., bet daž
niausiai bitė nelekia toliau 
kaip 3 km. Jeigu yra augalų 
su medumi arba žiedadulkė
mis arčiau Ir toliau, tai ar
timesnius prie bityno auga
lus bitės lanko gausiau, o 
tolimesnius mažiau. Kuo to
liau bitėms tenka lėkti par
sinešti medaus, tuo daugiau 
jos sugaišta laiko, daugiau 
suvartoja maisto, todėl ma
žiau Ir medaus parneša į 
avilį. Praktiškai laikoma 
geriausia, kai bitėms reikia 
skristi į ganyklą kuo arčiau.

Geluonis yra bitės pHvo 
gale. Tranas geluonies ne
turi. Geluonį sudaro leSme
lls. fe šmelyje yra du srnat- 
gellal su atvlikščlals dante
liais galuose. Pilvelyje yra 
nuodų liaukos. Kai bitė ge
lia, tai smalgellals praduria 
žmogaus ar gyvulio odą. Ka
dangi žmogaus Ir gyvulio 
oda yra elastinga, tal,įsmelg- 
tų į odą smalgellų,bltė ne
gali Ištraukti, todėl ji nu-

(Nukelta į 5 psl.)

vedus, Ilgesio vedama 1931 
metais grįžo į savo gimtąjį 
New Yorką. Brooklyne ver
tėsi gydytojos praktika, o 
pas tamos lūs IO me tų gyve - 
no Ir gydė vienoje alkoholikų 
Ir morfinistų ligoninėje. Taip 
gydytojos darbą Išdirbo be
velk Iki savo 80 metų am
žiaus.

Po antrojo pasaulinio ka- 
* o p* adėjo vykti karo trem
tiniai į JAV-es, o tarp jų ir 
kai kurfe jos buvę kolegos. 
Aktyviai įsijungė į BALFo 
veiklą, buvo New Yorko 
BALFo skyriaus kasininkė 
rūpinosi pinigų sutelkimu ir 
darbo parūplnlmu.

Šiuo metu dr. Aldona gy
vena atskirame bute, netoli 
vandenyno. Dar sugeba pati 
apsitvarkyti, maistą pasi
gaminti. Vaikšto sunkiai,pa
siramsčiuodama lazdele. 
Abu keliai esą labai "stiff. 
Šiaip jau turi gerą atmintį, 
pasakodama kartais nusi
šypso, savo klek Ugų metų 
Išvargintus skruostus pa
puošia "make-up".

Pastebėjęs,kad mūsų tau
tiečiai labai anksti Iškeliau
ją į amžinybę, paklausiau 
dr. Aldoną, gal ji žino Hgo 
gyvenimo paslaptį <r kaip ji 
pati visą gyvenimą užsilai
kė. Atsakė, kad niekada ne
rūkiusi, tikros kavos Ir da
bar dar iš ryto puoduką Iš
geria. Gyvenimo Ilgis pri
klausąs nuo tėvų.Reikia nor
maliai gyventi, visada rasti 
sau kokį užsiėmimą, ne nuo
bodžiauti. Pati sukaktuvi
ninkė dar domisi medicina, 
labai mėgsta Ir "gydo" gė
les. Skundžiasi tik, kad joms 
maža vietos bute turi. Užsi
minus apie lietuviškus rei
kalus, apgailestavo, kad 
mūsų tremtinių valkai šiame 
krašte nebekalba lietuviškai 
Ir tuo būdu nutolsta nuo lie
tuvybės .

Tenka palinkėti solent- 
zantel, sulaukus tokio gra
žaus amžiaus, pasidžiaugti 
savo Ilgo gyvenimo darbo 
vaisiais, pagyventi malo
niais atsiminimais ir ramiai 
praleisti savo saulėlydžio 
dienas prfe Ramiojo vande
nyno. J.Kutra
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IŠ: METMENYS, 31 nr.1976 m.
■ MARIJOS GIMBUTIENĖS DARBAI LYGINAMOSIOSE Kūryba Iv analizė.
RELIGIJŲ STUDIJOSE.

Ralph L. Slotte n

Senosios Europos deivės Ir dievai profesorės Glmbu - Redaguoja Vytautas Kavo- 
tlenės Interpretacijoje pasirodo esą Didžioji Delvė/trljuose ,lls.
pavtdaluose: vandenų valdytoja,didžioji gyvenimo, mirties 
Ir atgimimo deivė, Ir nėSčlojl augalijos deivė/ Ir antraeilė 
vyriškoji figūra, dvilypė metų dvasia. Jos veikalas yra Iš
sami įvairių kultūrinių sričių, kurias ji sukaupė Senosios 
Europos kategorljon, vietovių, Išdirbinių Ir meno, daž
niausiai Ikonograflškal Interpretuojamo, analizė. Kruoštus 
dėmesys terracotta figūroms, vazų piešiniams, raiži
niams, kaulo skulptūroms Ir 1.1, lydimas lygiai drąsios 
spekullatyvunės vaizduotės. JI turi aiškią simpatiją savo 
medžiagai, kuri veda į abejotinas onterpretacljas tik tada, 
kai ji apleidžia senųjų europiečių svarstymus,nueidama į 
lyginamąjį kultūrų vertlnlmą, specifiškai senųjų europie
čių Ir Indoeuropiečių palyginimus bendrajai pastarųjų ne
naudai. Bet ji turi galiojančio pagrindo bandutl tekius pa - 
lyginimus, be dama žlnlnga archeologe pietų Rusijos kur ga
nų kultūros, kurią ji yra įtikinančiai Interpretavusi kaip 
protolndoeuropietlšką. ŠI apžvalga nebandys įvertinti jos 
archeologinių darbų ar kultūrinių Interpretacijų, bet rlbo - 
sis jos įnašo į religijų Istoriją, t.y.lyginamąsias religijų 
studijas, pasvarstymu, Ir panaudos jos veikalą platesnės 
Interpretacijos pagrindu.

Dailės priežiūra: Vytautas 
O.Vlrkau; technikinė redak
torė Henrieta Vepštlenė;ad- 
mlnlstratorė Marytė Paške- 
vlčlenė.

Šio numerio kaina- 3 dol., 
keturių numerlųprenumera- 
ta- 1O dol.,garbės prenume
rata- 15 dol.

Leidžia Metmenų B-vė.

Turinyje: Mindaugas To
mon Is-poezija. Br.Vaškells- 
Valdovo problematika. Živi
lė Bllalšytė-poezlja . Ralph 
•L. Slotten-Marijos Gimbu
tienės darbai lyginamosiose

religijų studijose. Vytautas 
Kavolls-Pats Ir asmuo,gam-
ta Ir kultūra. Kazys Almė - 
nas-Pėdos. Marius Katiliš
kis- Po Velykinės. V.Ras
tenis- Pulglo Andrlušlo me
tamorfozė. • J. Janavičius- 
Ka^-lmujl. P. Klimas-Mask - 
vos lietuvių studentų drau
gijos Ir ’’Aušrinės” susirin
kimai. V. Maciūnas-Jurgis 
Savickis Ir jo laiškai Jurgiui 
Šauliui.

Nepalietęs nieko nesužinosi, 
X. Kovoti prieš viską,kas 
krašte gyva, A.Štromas, 
Vladimir Maramzln; Laiko 
upės dugne, R.Šilbajoris.

Gimbutienė Išplėtė Ir revollucląnlzavo mūsų pajėgumą 
suprasti europiečių pasaulį, ankstyvesnį už graikus, Mlno- 
Inė Ir mlkėnų civilizacijos dabar gali būti suvokiamos pra
eities, kurios joms Iki šiol trūko, fone. Pagrindinės Di
džiosios Deivės Ir Metų Dvasios temos yra, žinoma, ne o- 
rig Inai los, bet Gimbutienės atliktas Senosios Europos me
no darbų Ir Išdirbinių kruopštus Išnagrinėjimas Ir vaizduo
te turtingas apsvs s tymas davė senoms sąvokoms šviežu
mą Ir tikslų matomumą,padarydamos jas vėl įdomiomis . 
Svarbiausia, ji gabiai sukūrė prieinamo žinojimo sintezę .

Gimbutienės Senosios Europos deivės Ir dievai atsklel-1 
džla alternatyvius kelius,kuriais Europos lšslvystym»s bū
tų galėjęs pasukti: bet gal jie klek apšviečia Ir tai, kas Iš 
tikrųjų įvyko. Taip Ernest Bloch knygoje Ateizmas krlkš - 
člonybėje pabrėžia krikščioniškojo misticizmo/ prie kurio 
dar būtų galima pridėti žydų Kabbalah Ir Islamišką sufiz
mą/reikšmę kelyje į mocternųjį ateizmą. Mistiška patirtis 
Ir mistiška teologija ar mlsterlosoflja atstovauja antrajai, 
paslėptai monote Ištintų religijų puseixkuri nugali prara
ją tarp žmogaus Ir dievybės pabrėždama moteriškai suvok
tą Dievo malonę, kuri neatmeta, bet autentlkuoja žmogaus 
veržimąsi į trans tendenciją. Dabartiniai vakarietiškojo 
monoteizmo Ir prometėjlzmo/odlnlzmo pakeitimai,taipgi Ir 
romantiški Deivės kulto atgaivinimai, gal veda mus rytų 
Azijos modelio kryptimi, su kuriuo Senoji Europa gali pa
siūlyti mums ryšį, Išblukusį laike Ir atmintyje, bet pogrin
dinį Ir tebegyvą mumyse.

jg. Kazys A l m e n as
PĖDOS

Žinomos įvykio aplinkybės pasirodė esančios papras - 
tos.

Pusvalandį prieš Jaks-Tyrlul atjojant,Rūgalių dvaran, 
atbėgo Iš baimės mikčiodamas piemenukas. Jis ėjęs take - 
llu, kuris kirsdamas per šUo kampą sutrumpina kelią į į 
Vleverlus, Ir bevelk pačiam šilo viduryje užtikęs Rublklo 
kūną. Rublkls gulįs ten aukštielninkas, perskelta galva Ir 
paplūdęs kraujais. Toks balsus, kad piemenukas Ir dabar 
dar mlkčlot nenustojo.

Tada buvo nubėgęs ir skerdžius patikrinti,be t tik Iš to
lo. Bijojo jis Rublklo gyvo, nesumažėjo ta baimė jį kelelio 
vidury betįsantį pamačius.

Nebuvo pratęs Rublkls pasakotis, kur Ir kodėlel I jis 
naktimis trankosi, tad Ir mirtis užklupo jį neradus reikalo 
pasiaiškinti.

-Atvykom pačiu laiku... -pats šio Įvykio sujaudintas ta
rė Jaks-T yris. - Turiu, štai, Lapinį su savim. Nujostm vist 
pažiūrėtų.

-Ak, medžioklė ’... Na taip, betgls... -Kmlta sumirk - 
sėjo. Jis pagaliau truputį apsiramino, Ir tik dabar prisimi
nė, kodėl lai čia buvo kviestas Jaks-Tyvls. - Bet pirm lauš , 
mostrodzleju, šitą reikalą ’. Reik spaust tuojaus ’. Paliepslv 
nuplakdlnt keletą Iš tų chamų. Kolei sūnus pargrįš, bus Ir 
prisipažinę. O po teėjau Ir medžioklė.

Jaks-Tyrls papurtė galvą.
-Medžiot Iš ties suspėsim. Bet jei kūnas dar nejudln - 

tas, tai mano Lapinis gal Iš pėdų Išskaitys, kas ten klojo - 
si.

-Kas klojosi ? Mano vyrą chamai užmušė ’. Štai, kas, 
mostrodzleju...-Kmltos būdas Ir galvosenos eiga Jam sun
kiai leido nukrypti nuo vieną kartą užsibrėžto kelio. -Nu - 
plak dins im, kolei prisipažins, Ir baigtas kriukis .

-O jei nebūtų to žudiko jų tarpe?..
-P-lslpažlns viens vlstlek.. .Mūsų tvarkos čia nepa

žįstat, mostrodzleju.. .Kmlta suglalstė savo Išsldratklu - 
sius ūsus į bajorui labiau pritinkančią tvarką. Pats pjkčlo 
įkarštis jį buvo apleidęs, Ir jis suraukė kaktą tarsi sekan
čius sakinius giliai apgalvotų. -Kalti jie vlsvlen, Ir svarbu 
dabartės Įbauginti, - tarė jis pusbalsiu. - Jbauglnt, Ir Išmu- 
štm jiems visus mat lažus Iš galvos. Minėkit mano žodį, 
pradėsim, Ir vienas prisipažins *.

-Gal Ir taip.. .šaltai sutiko Jaks-Tyrls. Pažvelgus Į 
aplinkui stovinčius Ir Iš baimės bijančius net pajudėti vals
tiečius, buvo Iš tiesų galima tikėti tais žodžiais, įsišakni
jus, nuolat sustiprinama baimė sukluždo žmogaus pasiprie
šinimo Išteklius. - Bet vlstlek,manau, nekenktų žvilgterėti. 
Gal Išskaitys Lapinis, ar didelio ar mažo vyro būta, ar 
vieno, ar kelių...

-Lapinis... -Kmlta truktelėjo pečiais. Ar pritariančiai 
norėjo apie Lapinį atsiliept ar ne, liko neaišku, nes tuo me
tu pasigirdo artėjančio aridlo kanopų dunksėjimas, Ir visų 
akys nukrypo vartų ?usėn. -A vai Ksaveras < pHs įtraukęs 
grįžta l Štai bus Ir trys, ir komisija, most^odzle jut-užbai
gė K^lta.

Iš tiesų. Pro vartus, ant apsiputojusio obuolmušio žir
go prijojo jaunasis jo myilsta Ksaveras Kmlta.Tai buvo ne
ką per dvidešimtį metų perkopęs jaunuolis, bet atsigimęs į 
tėvo storumą, užtat atrodė kur kas vyresnis. įspūdį gUlno 
jo išpurtęs, nuvargęs veidas Ir suglamžyta,nors prabangi, 
apranga. Ūpą, matyt, Irgi buvo paveldėjęs Iš tėvo, nes pri
puolusiam kilpinį palaikyti tarnui nusliuogęs nuo obuol
mušio, niūktelėjo į sprandą,o bernui, laikančiam arklio 
kamanas, uždrožė gražia sidabruota lazda per atrėuas.

PAŽINKIME PRAEITI valkai lieka nelaisvi, vis tiek, ar jie būtų vyriškos, ar 
moteriškos lyties. Taip pat, jeigu moteris Ištekėtų už ne
laisvo, žinodama, kad jis yra nelaisvas, tai ji pati Ir Jos 
valkai lieka nelaisvi.

Iš:

PIRMASIS LIETUVOS STATOTAS
/tęs

8. APIE AT SKAITYMĄ NUO SKOLŲ ĮKEISTIEMS 
ŽMONĖMS.

Taip pat nustatome,kad jeigu kas paimtų įkaltu valstie
tį ar valstietę Ir su jais nesusitartų, klek turi duoti jiems 
pasėlio Ir klek pinigais atsiskaityti, tai turi būti taip at - 
s įskaityta: Iš skolos sumos vyrui - penkiolika ; grašių1 už 
vasarą, o moteriai- dešimt grašių.

9. JEIGU KIENO LAISVAS AR NELAISVAS ŽMOGUS 
AR ŠEIMYNYKŠTIS PEREITŲ PAS KITA, ° ANAS NE— 
NORĖTŲ GERUOJU JO GRAŽINTI.

Taip pat nustatome,kad jeigu koks žmogus baudžiaunin
kas ar nelaisvas šeimynykštis pereitų pas kitą Ir skelbtų
si esąs laisvas, o tas ponas, kieno yra tas žmogus ar 
šelmynykštla,kartą ar du kartu reikalautų Jį grąžinti, bet 
anas ponas nenorėtų jo patenkinti, tai toks žemininkas tu
ri būti pašauktas žemės teisman. Ir jeigu tas, k leno y- 
ra tas žmogus baudžiauninkas,ar šeimynykštis,teisme Į - 
rodytų, kad tas nelaisvasis yra Jo, Ir Įrodytų,kad jis krel 
kreipėsi Į tą poną vieną Ir antrą kartą, reikalaudamas jį 
grąžinti, o pastarasis atsisakė, tai už tą žmogų ar šelmy- 
nykštį turi sumokėti už visą laiką, nuo kada pabėgėlis pa
bėgo Ir pas jį apsigyveno, pagal šių Įstatymų nuostatus.

1O. JEIGU KIENO ŠEIMYNYKŠTIS PABĖGTŲ, O KITAS , 
KURTAMS BUS APIE TAT PRANEŠTA, LAISVAI JJ PR A - 
LEISTŲ.
b. Taip pat nustatome, kad jeigu Iš ko nors nelaisvas šel- 
my nyk štiš, vyras ar moteris, pabėgtų, okas nors, gavęs 
pranešimą apie pabėgimą Ir žinodamas, kad tai svetimi 
šeimynykščiai bėga, parodytų jiems kelią ar duotų duonos, 
ar juos pas save slėptų, Ir tai prieš jį būtų Įrodyta, tai 
toksai turi susirasti tuos pabėgėlius, o jeigu jų nesurastų, 
turi užmokėti tam, kieno pabėgėliai.
4pr.l,

l n y s /
11. JEIGU KAS PARDUOTŲ SAVO SŪNŲ AR LAISVA 

ŽMOGŲ NELAISVĖN.
Taip pat nustatome, kad jeigu kas Iš bado parduotų lais

vą žmogų ar savo sūnų nelaisvėn, ar pats dėl bado parsi
duotų nelaisvėn, toks raštas neturi būti laikomas galiojan
čiu, o kai praeit badas, toks žmogus, Įsigijęs pinigų Ir a- 
tldavęs, pats vėl taps laisvas.

O jeigu kas kam savo nelaisvą žmogų parduotų dėl bado, 
ar už duoną, tai toks turi būti ano amžinai.

12. JEI KAS BADMETYJE IŠVARYTŲ SAVO ŠEIMYNA-
Taip pat nustatome f kad jeigu kas Išvarytų badmetyje sa

vo nelaisvąją šeimyną, nenorėdamas jų Išlaikyti, o jie ba
do metu patys Išsimaitintų, tokie jau neturi būti nelaisvi , 
bet laisvi. Ir tai šitokiu būdu: jei kas Išvarytų tą šeimy
nykštį, tai jis turi pranešti ar pavieto urėdui, ar miesto 
burmistrui, ar miestiečiams, kad ponas jį Išvarė, o tie , 
kuriems bus apie tai pranešta, turi painformuoti tą poną , 
kieno yra tie šeimynykščiai. Ir jeigu jis Iš tikrųjų Išvarė 
šeimyną, nenorėdamas jų maitinti, tai jie turi būti amži
nai laisvi.

13. NELAISVI TURI BŪTI DĖL KETURIŲ PRIEŽASČIŲ.
Taip pat nustatome,kad nelaisvi gali būti dėl keturių 

priežasčių: pirma, tie,kurie Iš seno yra nelaisvėje ar Iš 
nelaisvųjų gimę; antra, kurie yra atgabenti belaisviais Iš 
priešo žemės; trečia, jei kas būtų nubaustas mirtimi pa
gal keno skundą, Išskyrus už vagystę, o tie, kurie būtų nu
teisti mirtimi kieno naudai Ir prašytų tą, kieno naudai nu - 
teistas, jo nežudyti Ir pas įduotų nelaisvėn, o jis jo mirtimi 
nenubaustų. Tokie turi būti nelaisvėje,kaip Ir jų valkai,ku
rie po to gimsta. Ketvirta, tie,kurie patys pasiduoda ne - 
laisvėn, o ypač, jei kas nors, būdamas laisvas, vestų mo
terį, žlnodmamas, kad ji yra nelalsvs, tai Ir jis pats, Ir jo

DVYLIKTAS SKYRIUS 
apie plėšima IR atlyginimą

U . JEIGU KAS PAIMTŲ AR PAGROBTŲ MŪSŲ, VALDO 
VO AR KUNIGAIKŠČIO, PONO ARBA ŽEMININKO ŽIRGŲ 
KAIME NŲ IR IŠ JŲ KURĮ NŪGATŠTNTŲ.

Taip pat nustatome, kad jeigu kas paimtų ar pagrobtų 
mūsų,valdovo, ar kunigaikščio,pono ar žemininko žirgus 
Ir nuga Iš Intų kumely ar eržilą, tai už mūsų gerą eržilą- 
dešimt kapų grašių, o už kumelę-penkios kapos grašių.

O jeigu kas pagrobtų eržilą ar kumelę Iš pono ar žemi
ninko žirgyno, tai už eržilą - penkios kapos grašių,o už 
kumele - trys kapos grašių.

Tačiau ši kaina mokėtina tik tada, jei niekas nebūtų de
rėjęs to mūsų ar žemininko eržilo, o jei kas būtų JĮ derė
jęs, tai, kas būtų buvę siūlyta, turi būti sumokėta. Jei tai 
būtų kumelė, su kuria nebūtų buvę akėta ar malkų vežiota, 
tai turi būti tiek pat sumokėta, o jei kuri būtų jau ūkyje 
naudota, - tai pusrublis grašių.

O už valstiečių kumele ar namų auginimo eržilą -pus - 
rublis grašių. Tačiau, jeigu kumelė būtų pirktinė, tai,klek 
už ją būtų mokėję, tiek turi būti Ir atlyginta, o už eržilą, 
nors Ir namų auginimo, jei kas jį būtų derėjęs, kiek būtų 
siūlyta, tiek turi būti sumokėta pagal Įrodymą.

2. JEI KAS KAM PAGROBTŲ KUMELIŲ KAIMENŲ 
SAVO AR SAVININKO, AR KIENO KITO ŽEMĖJE,AR GA
NYKLOJE .

Jei kas kam pagrobtų kumelių kaimenę savo ar savinin
ko, ar kieno kito žemėje, ar ganykloje, toksai turi Bumo - 
kėtl atlyginimą už smurtą Ir nuostolius, kurie būtų tai kai
me nei padaryti pagal žemiau surašytus nuostatus, nes ne
galima sulaikyti kaimenės už nuganymą, net Ir užtikus gar 
nykioje, bet turi nuvaryti kaimenę pas tą poną, kieno yra 
kaimenė, o nuganymą turi parodyti pašaliniams žmonėms; 
tada turės sumokėti už nuganymą tas, kieno kaimenė pa - 
darė nuostolius.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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FILMU PASAULYJE *t£.*****
LIETUVIŠKŲ FILMŲ 

«

Bandymai ir pasiekimai pasau
liniam* ekranų plote.

Prieš eilę metų paskel
biau straipsnį, raginusį lie
tuvius rašytojus bandyti sa
vo rankraščius įstatyti į 
Hollywood‘ą. Susilaukiau pa
sisakymų spaudoje ir laiš
kais. Mintį ypatingai šiltai 
priėmė rašytojas Jurgis 
Gliaudą Ir ellėkltų. Plačiau 
apie tai parašyti reikėtų Iš
tisų atsiminimų. Keletas
Ištraukų gal prave rs :T Inka- 
ma knyga filmui. Rašytojas 
Juozas Švaistas 1958 m. lap
kričio mėn. 20 d.Iš Čikagos
laiške :"Savo straipsniu apie 
Hollywood Ir filmus sugun-
del Ir mane.Nežinau, ar esi 
skaitęs mano k nygutę "Ra
šau sau Aš vis galvoju,
kad ji savo turiniu labai tik
tų f Hmul. Daug įdomių, gyvų 
scenų, vaizdų, prasmingų 
dialogų Ir pati Idėja gana 
reikšminga: me U ė Ir turtai". 
Suglaustai parašęs veikalo 
turinio esmes, baiga: "Seniai 
galvoju apie vertimą į anglų 
kalbą. Čikagoje tokio ver
tėjo neradau.Be vertėjo,rei
kalingas dar Ir leidėjas.Kas 
apsiimtų Išleisti?Pats nesu 
teks pajėgus, kad galėčiau 
tai padaryti. Štai, broleli, 
Ir visi mano klausimai. Jei

KELIAS Į PASAULŲ

"Drauge" apie "Lietuviško
sios minties filmas".Manau, 
pačiam bus įdomios mano 
mintys, kurias galėtum pa
naudoti tuo reikalu, daugiau 
parašydamas Ir mūsų rašy
tojus gUlau nuteikdamas.

Aš atydžlal seku televizi
ją Ir matau įvairias filmas. 
Ypač, kurios yra propogan- 
dlnės Ir antikomunistinės, 
nes jos man duoda tam tik
rų minčių.

Jūs, be abejo, matėte ke
lias filmas Ir antlnaclnes : 
Vorkuta, pagal John Nobel 
knygą "I was a slave In Rus
sia", ” The plot to kill Sta
lin",, anksčiau filmą su Bu
dapešto teatro žvalgždėmlą, 
dar anksčiau kitokias apie 
geležinę uždangą"! led three 
Ilves" Ir pan.

Ypač Vorkutą, apie Staliną 
Ir vengriška f Urnos priver
tė mane pagalvoti, kodėl gi 
mes Iki šiol negalėjome duo
ti siužeto kokiai f Urnai ?

Jeigu ne vieni, tai bent 
drauge su latviais Ir estais. 
Pa v: Pabaltijo tragedija 
/" Savanoriškas’1 įsijungimas 
į Sov. Sąjungą./ ar panašiai, 
galėtų vadintis viena f Ūma. 
Kelias į Vakarus - galėtų 
būti kita filmą.

GI šiuo metu esame IšVa-
nepatlngėsl, labai būčiau dė
kingas,kad mane apšviesi Iš 
tos pusės ".

Yra tokia Lietuvių Rašy
tojų Draugija. Jie galėtų pa
judėti ne tik J. Švaisto knygų 
Išvertimu, Išleidimu, ban
dymu įstatyti į fUmų studi
jas. Yra daug lietuvių auto
rių knygų, tinkamų f Ūmams.

Gyvos tikrovės Ir Istori
jos rankraščiai filmams 
Žurnalistas Edvardas Kar- 
nėnasl9^8 m.kapkrlčlo mėn. 
11 d. rašė : " Mielas Algir
dai. Atleisk man, kad vadi
nu vardu Ir trukdau. M!it, 
jaučiuosi klek pažįstamas Ir 
artimas pagal spaudą, nors 
nesu rašytojas.

Drįstu sutrukdyti patį, pa
siskaitęs Tavo įdomų rašinį

karėse 500 metų sukakties 
nuo Žalgirio mūšio. Juk 
1950 m.bus didelės Iškilmės 
tenai".

Mano supratimu, pats 
turėtum dar paslryšklntl 
spaudoje, kaip anos filmus 
/Vorkuta Ir kt./ buvo paga
mintos, kokiu keliu Holly- 
woodas gavo libretto. Svar
bu susirišti su vieta, Iš ku
rios Išeina mintis sukti anti
komunistines Ir kitokias fil
mas propagandai. Manau, 
reikia Ir su Washlngtonu 
susirišti, pav. su Public 
Affairs įstaiga".

Panašių, labai malonių 
atsiliepimų, susilaukiau 
daug. Bet man nereikėjo pa
skelbti paryškinimų. Atsiras 
do Išminčių, kurie mane

brutul lauš lai Iškollojo spau
doje. Netgi pažįstamas Iš 
Los Angeles " Aldų" žurna
le .Vienas žymus poetas man 
pareiškė, kad " Aldų" re
daktorius neprivalėjo spaus
dinti šmeižtų apie mane, o 
vfenas žinomas žurnalistas 
"Naujienose"paskelbė šaunų 
straipsnį, tiesiai tardamas, 
kad toks "Aldų" Išpuolis 
jiems atima kultūrinio žur
nalo Iškabą. Šiuo kart apie 
tai tik užuominomis. Visa 
tai labai gerai atsimenu Ir 
kada gal Išdėstysiu pilnumo
je taip, kad lyželnlnkams 
paausiai smilks.

Filmai apie žydus. Pasta
bus Ir kartais ate Itin nuspė
jantis Bronys Raila 1959 m. 
rugplūčlo mėn. 1O d. " Dir
vos " Nr. 61 paskelbė Aki
mirksnių kronikose rašinį 
"Franhaltė Ir Šimaitė". Da
bar, pralluoksavus keliolikai 
metų, tasai rašinys įgavo 
gyvo aktualumo. Tenai rašė, 
kad jis, vos atvykęs į Los 
Angeles, Ieškojo darbo. Vie
na lietuvė rekomendavo di
džiai apsukrų žydą, turintį 
gerų ryšių su Hollywoodo 
f Urnų ir televizijos studijo
mis. Žydas, anos lietuvės 
apšviestas, susiriesdamas 
ėmė pasakoti už medų sal
desnes galimybes Broniui 
Railai, bevelk ranka pasie
kiam?! s lūl ydam as ame r l- 
klečlų radijo komentato
riaus, filmų studijų konsul
tanto, televizijos skrlptų 
•rašytojų Ir panašius darbus. 
Juk Amerika yra dldellauslų 
galimybių kraštas.

B-onys Raila sutikęs ra-

voje žudė žydus. Tema visai 
nauja, neišnaudota, tikriau
siai įdomi publikai.

Bet žydas agentas tai Iš
girdęs, skausmingai sušuko: 
Noz no! Ir tuo pasibaigė Rai
los kopimas į aukso kalno 
viršūnę. Kaip žinome, jis, 
Iki Išėjimo į pensiją, tegavo 
darbą metalo fabrike, pri
žiūrėdamas kažkokią vamz
džius lankstančią mašiną, o 
o ne mašineriją,gaminančią 
f Umus.

Tame rašinyje užsimena 
apie lietuvaitę Oną Šimaitę, 
Išgelbėjusią daug žydų nuo 
nacių naikinimo mašinos, tuo 
daugybę kartų rizikuodama 
savo gyvybe. Pagaliau nacių 
suimta, įkišta į Dachau kon
centracijos lagerį, vėliau 
perkelta į Prancūziją, vos 
gyva Išliko.

"Jų vadinamoji "brangioji 
motinėlė" Šimaitė 1953 m. 
pavasarį Iš ten Išvyko Ir 
aps Igy ve no Petah T Ik vah 
vietovėje, Savo "valkų" ap
linkoje. Izraelio vyriausybė 
jai paskyrė kuklią pensiją".

Žydai pagamino f Urną 
" Diary of Anne Frank" apie 
to vardo žydaitės pergyve
nimus Olandijoje. Kodėl ne
nori filmo, kaip lietuviai 
gelbėjo Lietuvos žydus ant
rojo pasaulinio karo metu ? 
Ir kodėl paskutiniu laiku bu
vę Lietuvos žydai taip su- 
aštrlno savo puolimus prieš 
lietuvius, net prieš visą lie
tuvių tautą ? Ar ne dėl to , 
l^ad lietuviai aktualiausiai 
kovoja prieš rusiškąkomu- 
ulzmą ? Gal dėl. to jie taip

šytl skrlptus /rankraščius/, šiaušiasi prieš lietuvius.
kaip voklečlal-naclal Lietu- (Bus daugiau)

n Algirdo Gustaičio filmo ir leidinio LIETUVA—EUROPOS NUGALE- 
TOJA ( Paveikias kaip rusai caro laika's plėšė Lietuvos miestus).

Neperšokes per 
nesakyk opi

JONO DŪDOS

(Tąsa iš praeito numerio)

Viskas pavyko sklandžiai, 
Jono draugai savo Išradingu
mu buvo patenkinti, bet la
bai pavargę- Iš jų garavo 
kaip Iš garvežio, o per vei
dus prakaltas srovelėmis 
sroveno. " Ligoniu " niekas 
nesidomėjo. Bet...Pūškuo
damas Ir didelius garų Ir 
dūmų kamuolius Išmesda
mas garvežys, Išlengvėle, Iš 
atsarginio kelio slinko į sto
ties peroną, kur beslnervuo- 
dama minia, jėga veržėsi į 
vagonus. Ant vagonų laipte - 
llų jau stovėjo palydovai. A - 
□u mums jau pažįstami "li
gonio" Jono draugai, stovė -

KELIONE^NUMIRUS

darni savo vagono durų an
goje, neleido norinčiųjų į jį 
įeiti, sakydami, kad čia jau 
visos vietos užimtos. Paga
liau publika susitalpino. Pa
vojus praėjo. D’-augal nuo
širdžiai atsisveikino. Lvove 
liekantis, traukiniui pajudė
jus Iššoko Ir perone stovė
damas, linksmu šypsniu vei
de, nuoširdžiai Jono palydo
vui linkėjo tolimesnės sėk
mės kelionėje.

Sakoma: "Neperšokęs per 
griovį, nesakyk op’.". Pana
šiai Ir šį kartą atsitiko. 
Vykstančlajam su Jonu pa
lydovui, kaip tik tuo metu 
prisėjo 'nubėgti "su relka -

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS.\MES GALIME
TAU PADĖTI.________________________________ ______________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
____  (Lithuanian A.A. Group)

ffnoii,
lalš". Tuo tarpa vienas pa
sivėlavęs keleivis, šokte už
šokęs jau ant bejudančio 
traukinio vagonų laiptelių, 
prisėlino prie vagono durų 
Ir pastebėjęs jame tik vieną 
keleivį, įėjo skyrelln, la
gaminą užmetė ant lentynos 
virš "ligonio" Ir pats užėmė 
vietą. Tai taipgi būta tary - 
blnlo tarnautojo. Tuo metu 
jau įsŪaldodamas garvežys , 
stipriu, stalgiu truktelėjimu, 
sukrėtė vagonus, Ir pasivė
lavusio keleivio lagaminas 
nukrito "llgonlul"ant galvos. 
Gavęs stiprų smūgį, "ligo
nis" visu kūnu smarkiai pa
linko į priekį. Nepatogiai dėl 
to pasijutęs keleivis prišoko 
tvarkyti savąjį lagaminą Ir , 
atsiprašinėdamas, bei be
sistengdamas sutrenktajam 
padėti atsisėsti įplrmjkščlą 
padėtį, konstatavo, jog šis

jau nebegyvas. Jis persl- 
gan do. T r auk Inys, įs U aido jęs, 
jau ėjo visu greičiu. GI "li
gonio" palydovas, pasimė
gaudami s traukė sau Balti - 
mor cigaretę Ir pas savo 
palydimąjį grįžti neskubėjo. 
Nukritusio lagamino s aviniu
kas gi Iš baimės, įvykdęs 
/nors Ir netyčia/ žmogžu
dystę, greitai susigriebęs 
tvarkytis- atidarė langą Ir 
bežiūrint lavonas Iš visu 
greičiu einančio traukinio, 
atsidūrė lauke, šalia gelžke- 
llo pylimo. Lavoną Išmetęs, 
Iš baimės Ir susijaudinimo 
drebėdamas,kaip epušės la
pas, susirangė "ligonio"vie
toje ant suolo, kertei ėję. Kai 
"ligonio" palydovas sugrįžo, 
Ir "ligonio" vietoje rado vi
sai sveiką keleivį, jis labai 
nustebo Ir paklausė: " O 
kur.. .tas.. .tas.. .ligonis ?' 
Ligonį pašalinęs subjektas , 
jau klek Iš susijaudinimo at
sigriebęs, susivaldęs, val-

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Iietų- 
vj&kai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebusi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366*2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S. 365*069 I, Henrikui N. 277*7868.]
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PROGRAMA

RADIO 14 10 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vaL nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonk.v.fiu., 1053 Albanai Cr., Duvernoy, P.O. TEL. 669-883*

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
636 EAST BROADWAY aSOUTH BOSTON, MASS. 02127

BITININKYSTĖ IR JOS NAUDA.. .(Atkelta ii 3psL)

lekia, o geluonis su nuodų 
pūsle palieka Ir nuodai to
liau sunkiasi į žmogaus kū
ną. Kuo Ilgiau, geluonis pa
lieka neištrauktas, tuo dau
giau nuodų įsisunkia į kūną 
Ir labiau jį apnuodija. Todėl 
po įgėlimo geluonį reikia kuo 
greičiau Ištraukti.Geriausia 
jį nagu nubraukti. Pirštais 
geluonį traukti negerai, nes, 
suspaudus geluonį pirštais, 
nuodai suvaromi į kūną, tada 
labiau tinsta Ir labiau skau
dą. įgeltą vietą negalima nei 
spaudyti, nei kasyti, nes la
biau tinsta Ir labiau skauda. 
Geriausia uždėti šaltą kom
presą. Kai žmogų sugelia 
daug bičių, reikia skubiai 
kreiptis pas gydytoją. Bitės 
labiausia gelia arklius, to
dėl negalima statyti jų netoli 
bičių. Bičių motina geluonį 
vartoja tiktai kovai su kita 
motina Irkartals svetimoms 
bitėms. Šiaip geluonis mo
tinai tarnauja kaip ramstelis,

d Indam: s visai ramų, atsa - 
kė:-"A, tasai... draugas-1 jis 
Išėjo parūkyti", L*Ką sakot’.- 
jau ne besivaidydamas sušu
ko palydovas. ■‘"Juk jis buvo 
miręs’”... Dabar kaip įgeltas 
pašoko lavono Išmetėjas Ir 
labai klaikų žvilgsnį įrėmęs 
į buvusį "ligonio" Jono paly
dovą, apstulbęs vėpsojo. Ko
kios mintys Irkokle jausmai 
tuo metu sukilo Ir grūmėsi

dedant kiaušinėlius. Kadangi 
bičių Ir vabzdžių kūnas yra 
padengtas chttlnu, kuris ne- 
elastlngas, tai bitė Iš kitos 
bitės geluonį gali Ištraukti 
Ir miršta tiktai ta bitė,kurią 
nugėlė, o jos priešininkė lie
ka gyva.

Virškinimo organai
Virškinimo organų pa-r 

grindinės dalys yra; ryklė, 
stemplė, medaus pūslė, virš
kinimo žarna, plonoji žarna, 
Išmatų žarna.

Ryklė Ir stemplė. Bitės 
ryklė yra pailga. Ryklė pa
deda įčlulptl skystus daiktus' 
Ir nuryti kietą maistą / žie
dadulkes/. Čia maistas su- 
vUgomas Ir sumaišomas sū 
seilėmis.

Nuo ryklės prasideda 
stemplė. JI eina per visą 
krūtinę, pilvelyje pastor ėja 
Ir pavirsta didele pūsle. Tai 
medaus pūslė, arba medaus 
skilvelis.

Medaus pūslė. Bitės me
daus pūslė yra Indas arba 
maistas, kuriuo bitė parne
ša namo nektarą ar vandenį. 
Medaus pūslė yra labai rau- 
ttSė'rtlriga Ir tampri. JI gali 
labai ^ššttėYnptr ir tada jpje 
telpa 14 -16 k.mm. medaus. 
Gausaus medunešio metu sa
vo pūslėje bitė parneš* dau
giau kaip 55 k.mm.medaus. 
Bitei parlėkus namo, pūslės 
raumenys susitraukia, me
dus Iš pūslės Išeina į burną

jo sąmonėje ?...
Šios retos, neįprastos dra

mos atomazga vyko Kijevo 
apygardos teismo salėje.Vi
si atpasakotos dramos daly- 
vlalpatrauktl teismo atsako
mybėn, pripažinti kaltais Ir 
nubausti griežtomis baus
mėmis. Sunkiausia, vienok , 
bausmė teko lavoną Išmetu
siam. " Ligonio " palydovas 
nubaustas aštuoniems me -

Ir supilamas į korius arba 
atiduodamas kitai bitei.Me
daus pūslėje maistas ne
virškinamas. *

Virškinimo žarnos an
ga. Medaus pūslėje prie 
dugno yra virškinimo žar
nos anga. JI panaši į žiedo 
pumpurą su koteliu arba į 
galvelę su kakleliu. Medaus 
pūslėje yra galvelė, o į virš
kinimo žarną nusileidžia

tams sunkiųjų darbų kalėjl- kaklells. Galvelė . sudaryta
mo bausme, dirbo prie miš- Iš vožtuvėlių. Jei vožtuvė- 
ko medžiagos paruošos dar- Hal sučiaupti, nė lašelis 
bų Kotlaso vergų darbo sto- maisto Iš pūslės neįeina į 
vykioje. Pulkus tai buvo virškinimo žarną, nors pūs- 
žmogus. Trejus metus dlr- lė būtų Ir pilnutėlė. Mal- 
bome kartu, o paskui Ilki- tlndamasl bitė, vožtuvėlius 
mas mus perskyrė-baigė praskečia Ir maistas Iš pūs - 
įdomų savo pasakojimą bu- lės eina į‘galvelę, Iš gal ve- 
bęs bolševtkų-Kotlaso vergų lės į kaklelį, o Iš kaklelio į 
darbo stovyklos kalinys-So- virškinimo žarną.
vietų "rojaus"kankinys. Maistas Iš virškinimo

Iš atpasakoto užrašė žarnos Ir atgal į pūslę ne- 
Jonas Butelka gali patekti. (Bus daugiau)

f “ naujų skaitytojų vajus
[NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už. Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę? 

neiriamos ir nesfdėdamos j sandėrius su okupantais ar jų igalioti-
I niais. -!B
KAINUOJA: Chicaųoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metarps 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamąjį 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. )’f>;

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
.OI

Į Į Siunčiu .................  dol. Naujiem] pr-enumeratai, Jubiliejiniu
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

’•■iq
PAVARDE IR VARDAS ........................................... ..............
ADRESAS

i 5 psl.

5

5
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Įsikūręs nuosavuose namuose —

Pirmutiniame ir didžiausiame AB f* AB BA JB
TORONTO LIETUVIŲ f*AKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE-----------

IMA:

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

MOKA:
9 Vi % už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8Vi% už pensijų ir namų planų
8 Vi % už spec, taupymo sq»k.
7’72% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokoma, pilna, čekių patarnavimas. 
Kapitalo, — viri $7.000.000.

ŽIAURI NELAIMĖ to jas, spėjama, šeimos konf-
Rugpjūčlo 20 d. nemalo- llktU Paveiktas, nužudė savo 

nl Ir tragiška žinia,kad 33m. 28 amžlaus žmoną Ir du 
amžiaus vyras, Hamiltono savo valkus. Lavonus bandė 
miesto savivaldybės tarnau- PaslėpH kanale.

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

te ir Vi. I s gonaiti s.

Buvusių, ^ietuvos policijos tarnautojų “Krivūlės* klubo vieno parengimo dienraštį Star. 
vakare, Saulių namuose svečiu stalas; Iš kairės J. Talala, kun.K.P ečkys, 
V. Šimkus,, A. Reivytis su žmona, Iz. Pocienė, M. Mniekai ti s, A.Baronaity- 

*' ’ . Nuotrauka C. GenuČio.

Po atostogų
Po visų atostogų Ir šven

čių- Chlcagoje ramu. Atos
togas mūsų tautiečiai leido 
visur: Union Pler, Pranciš
konų Vienuolyne, Kanadoj, 
Europoj. Nermžas būrys nu
vyko Ir {okupuotąją Lietuvą. 
Iš ten grįžę labai nepaten
kinti. Visur buvo sek tojam I 
Ir tramdomi susitikimai. 
Maistas Irgi gana blogas. 
Kai kurie Ir parvažiavę dar 
negali pasveikti. Gaila,kad 
Iš šiapus nekovojamą su So
vietų Rusija, kad Lietuvon 
leistų būti klek kas nori ar 
nors Ilgiau, negu penkias 
dienas. Jei ne- tat nevažiuo
ti.

Penktojl Šoklų Šventė
Jau praeityje Ir Penktoji 

Tautinių Šoklų šventė. Jau
nimas daug laiko atidavė re
peticijoms, tėvai paaukojo 
nemaža lėšų, mokytojai sa
vo laisvą laiką- tad mes tik 
galime visiems dėkoti užte
ktą švente. Komitetas Ir jo 
pirm. Juodelis atliko gerą 
organizacijos darbą- jiems 
padėka. Šoklų šventės vado
vei p. Goble nei, muzikams - 
Mikulskiui, Jurgučlul, Algiui 
Modestui -šimtas kartų ačliį 
nes orkestras, choras Ir 
kanklės mūsų šokį taip tvlr- 

‘ tat įprasmino,kad nevienam 
net ašaros riedėjo. Nors V. 
Jakubėnas "D-auge" parašė 
kai kurtas pastabas, kad 
šventės užbaigimas nebuvo 
taip surlšantls.kalp pirmo - 
s los, bei kitų pastabų, tegu 
neslrūstlna šokėjai nei va
dovai, nes be pastabų niekas 
6 p si.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6% 

8 '/z %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolos 1 2 %
nokiln. turto pask. ' 1 ’°

netobulėtų. Šoklų Šventė 
didinga Ir pakili- tegu tik jų 
būna daugiau ’. Jaunimas ei
na kartu su mumis’. Ačiū ’.

R ade ns P ram ogų Se zonas
Religinės šalpos renginys 

pavjko gana gerai,atnešda
mas virš tūkstančio gryno 
pelno Lietuvos Bažnyčios 
Kronikų leidimui. Progra
moje pasirodė sol.E.Blan- 
dytė Ir smagus orkestras 
"Vytis".

A ntras konce rtas -Violetos 
Ragauskaitės- įvyko Jauni
mo Cent’-e, rugsėjo 12 d. 
Publikos prisirinko pūnute- 
Publtkos prisirinko pilnutė
lė salė, net Ir balkonas.So
listė, neseniai pasitraukusi 
Iš Lietuvos, gyvenanti MiYn- 
chene Ir sleklantlaukštesnlo 
lygto dainos mene.Linksm il 
Ir su didele Išraiška atllku - 
si koncertą, sužavėjo visus 
Chlcagos lietuvius.

Ramovėnų Ko nce rt a s
Ram:>vėnų Ce ntro Valdyba 

Ir skyrius suruošė Iš Cleve- 
lando atvykusio J. Kazėno 
vadovaujamo ramovėnų vyrų 
chorokoncertą rugsėjo 18 d. 
Jis pavyko gerai. Ramovėnal 
kartu-pabendravo Ir Išsiilg
tomis, naujomis dainomis 
žavėjosi.Ramovėnų susirin
kime, kuris įvyko rugsėjo 12 
d.buvo nagrinėti įvairūs gy
vavimo reikalai. Jaunimo 
Centro kavinei praplėsti 
paskirta 50 dol. Spalio 17 d . 
įvyks žurnalui Karlui pa
remti arbatėlė Jaunimo 
Centre.

Bal. B -azdžlonls

tororrto

(Sigito PranckUno netalpintus rankraščius, d ii kurių jis vi t reUilavo 
suteikdami pagarbą mirų -

At A
SIGITUI PRANCKŪNUI

MIRUS, ŽMONAI 0LGAI PRANCKŪNIENEI IR

SESUTĖMS REIŠKIAME UŽUOJAUTĄ

IR KARTU LIŪDIME -

- SPRINGHURST BEACH, "NIDOS’ 
GATVĖS KAIMYNAI -

J.&l. Baltakiai
J. Kairiai
M. Malinauskai 

A.&A. M a s i on i ai

V. Packauskas 
A.&E>Smans 
V.&E. V a i d o t a i 
M.&E.V a i Š v i 1 a i

nepasitenkinimo, talpiname^ — 
šiam uoliam bendradarbiui. NL.)

Lietuvių Namų svetainėje 
susirinkę tautiečiai ant vie
no stalo turi pasidėję du nu
merius Toronto dienraščio 
The Sun. Prie stalo sėdinčių 
svečių didesnį dėmesį at- 
kreipia vieno numerio,veda
mojo puslapio karikatūra .| Kanadą padaryti socialistine, 

ar net komunistine valstybe . 
Guzenko daleIdžla, kad Tru
deau galėjęs būti net tas 
"trečiasis kanadletls"/plr - 
mlejl du: Lester B. Pearson 
Ir Herbert Norman/ buvęs 
paminėtas komunistų ryši
ninkės Elzbietos Benley,' ku
ri Išdavusi savo bendradar
bius. Dėl to greičiausia, 
Pearson bijodamas,kad ne
būtų daugiau įveltas į tą ne
malonų reikalą, neleido Gu
zenko, kviesto kaip liudinin
ko, Išvykti į Washingtone 
tuomet vykusią užsienio šni
pus tyrinėjančią senatorių 
komisiją.

Tuometine Guzenko brošiū
rą, Toronto Dally Star ap-

joje vaizduojama Ottawos 
parlam--nto rūmai, {gaunan
tys Kremliaus išvaizdą. 
Prie vartų, reporterio klau
sinė jam?s, stovi Stalino 
drabužlų e Hute aps Irę ngęs 
Trudeau, o pro juos marši
ruoja ginkluotas raudonar
mietis.Tai reakcija į prem 
jero pavaduotojo Ivan Head 
spaudai duotą pareiškimą a- 
pfe Kanados politikos katrė- 
jantį posūkį.

Kiti,prie stalosėdėję sve
čiai, įsigilina į pereito ant
radienio laikraščio laidą . 
Ten gan Išsamiai paties re -< 
daktorlaus Peter Worthing
ton straipsnyje aprašyta ne
seniai Igor Guzenko pralai
mėta. byla prieš Toronto šaukė kaip nesąmoningu Ir 

neteisingu plepalu. Dėl to 
autorius patraukė dienraštį į 
teismą, patiekdamas milijo
ninį Ieškinį.

Per keletą mitų užsitęsu
sią bylą atldėllojant, šiomis 
dienomis teismas atmetė 
Gazenko ieškinį, kaip netu
rintį pagrindo.

Apie teismo pabaigą Ir 
Guzenko nelaimėtą bylą,To
ronto dienraščiai pranešė 
trumpom žinutėm. Kas bū
dinga, kad svarbiausias at - 
sakovas Dally Star, spaus
dindamas tą praneš Imą,tarsi 
Ironizuodamas, tame pačia
me puslapyje įsidėjo Ivan 
Head pareiškimą apie kairėn 
kreipiamą liberalų valdžios 
politiką.

Vienas tautietis, pastum
damas perskaitytą laikraštį 
piktai sako, kad jam būtų 
įdomu sužinoti, kaip dabar 
jaučiasi tie mūsų tėvynainiai 
kurie taip guldė galvas už li
beralus Ir padėjo jiems į- 
koptl į valdžią. O pabaigai,

ambasados 
šifro prlė- 

1945 metais

’ Buvęs rusų 
Oktavoje slapto 
m ėjas Guzenko, 
Kanados vyriausybei įteikė 
ICC slaptų dokumentų apie 
ten buvusį sovietų špionažo 
lizdą. Su tais dokumentais 
ambasados tarnautojas ati
darė Kanadai Ir visam pa^ 
šauliui akis, kokie sovietai 
Iš tikrųjų yra. Ypač po tos , 
tik pasibaigusios karo bičiu
lystės, kurioje sovietai bu
vo patikimiausi draugai Ir 
sąjungininkai.

1968 metais, prieš Kana
dos parlamento rinkimus , 
Guzenko Išleido nedidelę 
brošiūrą " Memorandum - 
Trudeau, a potential Cana
dian Castro". Toje brošiū
roje autorius aprašė tuomet 
tik prieš porą mėnesių libe
ralų konvencijoje, Minlste- 
r lu Pirmininku Išrinktą Tru
deau. Gazenko ten nurodė, 
kad Trudeau nuo seno buvęs 
radikalus socialistas, o ateb 

NL SPAUDOS RĖMĖJU RUOŠIAMAS LAIKRAŠČIUI PAREMTI

-NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS* 
SPAUDOS VAKARAS
KURIS ĮVYKS Į lapkričio mėn. 1 3 d., 7 vai, vak. LIETUVIŲ NAMU MINDAUGO MENEJE, TORONTE.

Programoje: rašytojas • humoristas ANTANAS GUSTAITIS ii Bostono, ATŽALYNO tautiniai šokiai 
ir kiti įvairumai.
Veiks baras ir karstų valgių bufetas. Įėjima* -$4.00,studentams ir pensininkams-$3.0D.

Bilietai gaunami bus prie iejimo arba iš anksto šiose vietose: V. Batonas, 2224 Dundas St. W.— All Season 
Travel biuras; J. Margis Drug Store, 408 Roncesvalles Ave.; Lietuvių Namai(pas Daunį);Paramos

tyje galįs tapti net Kanados 
Castro. Toliau autorius,cl - 
tuodamas Trudeau Išleistą 
knygą The Practice and The
ory of Federallsm/1961 m./ , 
teigia, kad naujai Išrinktas 
liberalų premjeras numato

AKTYVAI viri 13 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sgskaitų 
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).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

Namų tel. 277-0814Tel. 251-4864 arba 251-4025
2405 Lake Shorn Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont.M8V 1 C6

HVBaČėnaS All Seasons Travel, b.d
* 2224 Dl 'NDAS STREET W , Vigai* kelionių reikalais
| TORONTO ONTARIO b<tkur

i **•« tel. 533-3531
jis galįs pridėti, kad vaka- Juozas Tavoras Iš Pttts- 
rykščlame laikraštyje ma- burg, Penn., pereitą savaitę 
tęs žinutę, kurioje rašoma, aplankė LN Ir padovanojo $5u 
kad Gazenko, jo nenaudai LN svečiui dėkoja, 
paskelbtą sprendimą, ape
liavo aukščiausiam teismui.

lfi=U LIETUVIU NAMAI

Pereitą sekmadienį L N 
popfetėn susirinko apie 180 
svočių. Kaip visada, apsi
lankė ’-etų svečių. Svečių 
knygoje pasirašė: piLyvIenė 
Iš Kauno,Lietuvos, Elfrl — 
das Ir Algirdas Petrašunal 
Iš Vakarų Vokietijos, Regina 
Ir Jonas HUlenbrand Ir Re- 
nataČiečlunaltė IŠ Dearborn 
Hights, Mich., Jonas Gre
gos, Feliksas Ir Bronius 
Kanapeckal Iš Pensllvanla , 
p. Stankus Iš Clborg, Ont. , 
Ona Ir Andrius Perašlunal Iš 
London, Ont.

LN-se gautas laiškas Iš 
Lietuvos Adei Kanunattls . 
Laiško siuntėjas Ona Kiše- 
llenė, Sargines Km. Jiestra- 
klo paštas, Prienų rajonas. 
Laišką atsiimti galima L N 
raštinėje kasdien darbo va
landomis. Tel. :533-9O3O.

Š.m. rugsėjo 30 d., ket
virtadienį, 7;3O vai. v. Ge
dimino PUles nv nėję įvyks 
MderųBūrelio Informacinis ■ 
susirinkimas. Visos narės 
prašomos susirinkime daly
vauti.

Vladas Markevičius pa - 
dovanojo gražių plokštelių. 
LN Vladui Markevičiui lieka 
dSclngl.

9 Vi % už asm. paskolas 

9Va% už mortgičius

K'tdLN organizacija augtų 
stiprėtų Ir būtų dar naudin
gesnė lletdvlams, reikia jai 
dauginu narių. Š.m. rugsėjo 
14 d. posėdyje pertvarkyta 
naujų narių įrašymo Vajaus 
Komis lja. Jai vadovauti suti
ko Alglmanyas Senkus^V. 
Kujnys, Br. Saplys, Gunda 
Adomaitienė. Posėdyje į Va
jaus Komisiją buvo numatyta 
pakviesti Ir posėdyje nedaly
vavusius.

L N sekmadienio popiečių 
Ir svetainės Lokio lankyto
jams pranešama, kad dabar 
L N valgius gamina S.Slmo- 
naltlenė, daugumai Toronto 
lietuvių žinoma šeimininkė. 
Jos skaniai gamintais val
giais daugelis vaišinosi įvai
riom is progomis. Dabar S. 
Slmonaltlenė pietų valgius 
Lokyje patieks kasdien nuo 
12 vai. dienos Iki 8 vai. va
karo.

Pereitą savaite LNnarlo 
įnašus papildė; Abramonls 
Leonas Ir A.S.po $75, VI. 
Sllžlenė$5O.

• Edmundas Bekerta,baigės 
Royal Military College, pra
dėjo tarnauti Kanados avia
cijoje.
• SusItuokėIrena Vaičiūnai
tė Ir Robert Musgrove, Eu
genijus Rovas Ir Bernadeta 
Aušrotaltė. Rengiasi su - 
tuvėms Eugenijus Gudaus 
kas Ir Rūta Rudzevtčlūtė.

*

N E P R IK L A U S0 M A L IE TUVA
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- VISI Į SPAUDOS BALIU f
Visi,kurie nevyksta į Lie

tuvių Dieną, kviečiami da
lyvauti spaudos baliuje, ku
ris įvyks Padėkos dienos 
savaitgalį, spalio 9 d., labai 
jaukioje Plumbers Hall sa
lėje, 523 First St. London, 
Ont. Ją labai lengva surasti, 
nes ji yra tik porą blokų už 
Šiluvos Marijos bažnyčios . 
Iš 401 gre Itkello Išsukti į 
126-tą Išvažiavimą, į High
bury Ave Ir ją važiuoti į 
šiaurę Ilgi Dundas St./Hlgh- 
way 2 E/ Ir ten /prie Sal
vation Army Childrens Vil
lage/ pasukti į dešinę, pra
važiuoti ŠUuvos Marijos 
bažnyčią Ir, Dundas gatve

pavažiavus dar apie porą 
blokų, prie Dominion Store 
Ir upelio pasukti į kairę, į 
First St. Ir ja pavažlupti 
taip pat apie bloką. Trečias 
ar ketvirtas namas nuo Dųnr 
das St.kairėje pusėje Ir yra 
minima salė.Daug yra vietos 
automobilių pastatymui už
pakalyje tos salės.

Šis vakaras bus tuo ypa
tingas, kad jo pagrindinę 
dalį atliks vienas Iš žymiau
sių mūsų teatro Ir jumorls- 
tlkos talentų Vitalis Žukaus
kas Iš New Yorko. Jis yra 
universalus jis ne tik kal
ba, bet taip pat Ir šoka, dai
nuoja Ir net groja... nema-

CILUX
SUPER WHITE

ENAMEL

tomu Instrumentu, kada jis 
vienas Išpildo Ištraukas Iš 
ęperų /komiška forma/, at
likdamas viso kolektyvo 
vaidmenis. Žiūrovai nelei
džia jam nulipti nuo scenos 
Ir skandina jį plojimų au
drose, 0 jis juos - juoko 
ašarose. Nuotaikos pataisy
mas - garantuotas. Be to, 
programoje - pasižymėjusių 
jaunuolių pagerbimas, nuo
taikingos skambiojo sopra
no Danutės Švilpi lt ės dainos 
su orkestro palyda, gal dar 
kokia staigmena Ir 1.1. Lie
tuvišką muziką patieks šau
nusis L.L. Studentų orkest
ras " Atspindžiai ” Ir jo dai
nininkai. Veiks naujo žanro 
loterija, bufetas su skaniais 
užkandžiais Ir visų rūšių gė
rimais. Prašoma paremti 
loteriją laimikiais /fantais/.

Grynas pelnas skiriamas 
Kanados lietuviškai spaudai 
paremti. Pradžia 8 v. vak. 
Programos pradžia 9 v. vak. 
Dėl nuolat kylančių kalnų, 
spauda turi sunkumų Išsi
laikyti dabartiniame lygyje. 
Todėl atvykite į spaudos ba
ilų Išgyventi juoko Iki aša
rų valandas Ir paremti lie
tuvišką spaudą, kuri mums 
yra gyvybinės reikšmės : be 
jos apmirtų visa lietuviška 
veikla, o taip pat sušlubuo
tų Ir lietuvybės Išlaikymo 
pastangos. Lauksime visų 
jūsų atvykstant.

Rengėjai.,

KRONIKA— "w,,,wll‘
MIELT KOLEGOS

Ruduo. ATostogos pasibai
gė. Prasidėjo darbas-moks
las; universitetuose vyksta 
paskaitos. Pradeda judėti 
organizacinis darbas, atsi
kvėpus po vasaros poilsio.

Šiais metais keičiasi stu
dentų valdyba. JI bus neren
kama, kaip tai paprastai 
vykdavo, bet einama visai 
kitu keliu. Norintieji dirbti 
organizaciniame darbe,pra
šau pranešti, arba siūlyti 
kandidatus šiuo telefonu: 
739-5289.

Laukiame naujos jėgos, 
naujų žmonių, kurie galėtų 
tą kilnų studentijos darbą 
tęsti toliau. Vilija

/MLSS dabartinė plrm-kė/

AKADEMINIO SAMBŪRIO 
RE NGINIAI:
Lietuvių Akademinis Sam

būris Montrealyjesavo sekan
čioje sueigoje jpln ės "Žemės" 
antologijos Išleidimo Ir žemi
ninkų literatūrinės srovės 25 
-rlų metų sukaktį.

Ta tema kalbės poetas Hen
rikas Nagys — pats, vienas 
ryškiųjų žemininkų atstovas.

Akademinis sambūris šia
me renginyje dalyvautl.kvle- 
čia Ir Montreallo lietuvių vi
suomene. Sueiga įvyks penk
tadienį, spalio 1 d. 8 vai. vak., 
Silvijos Ir Vinco Plečalčlų na-

• Mirė Jonas Juškevlčlus- 
John Miller- 72 m. amžiaus . 
Palaidotas trečladlenįjš Šv. 
Kazimiero bažnyčios.Paliko 
žmoną Petronėlę, sūnų John 
Ir dukterį Beverly su šei
momis.

• Henriko Adomonio šeima 
Išvyko į Cape Cod/Boston/, 
į dėdės Jono Adomonio lai
dotuves. Kartu Išvyko Vale
rija Balčiūnaitė, velionio 
žmonos Veronikos sesuo.

J. Adomonis, 92 m. am
žiaus Lietuvoje buvo stam
bus ūkininkas. Buvo žinomas 
Ir kaip Žemės Ūkio Rūmų 
Ve Isllnlų Arklių Komisijos 
pirmininkas.

Montreallečlul Jonui Ado 
monlul velionis buvo dėdė.
• Janė jAdomonlenė su duk-
terlm Violeta grįžta Iš ke - 
llonės po Lietuvą pro Vieną. 
Jų ten sutikti išvyko Jonas 
Adomonis. Visl numato ap - 
lankyti kalkurlas kitas Eu
ropos valstybes.
• Frank Ir Anne Janullonlų 
duktė Diana susituokė su 
Anthony Marsh.
• Angelė Lukauskaltė,Vinco 
Ir Onos duktė tuokiasi su G . 
Mikalausku. Vestuvinės’vai
šės- Šv.Kazimiero parapijos 
salėje.
• Šį šeštadienį Lietuvių 
Sporto Klubo metinis bailus 
įvyks Aušros Vartų Parapi
jos salėje. Programą Išpil
dys AV choro oktetas.Ren - 
gėjai nuoširdžiai kviečia vi
sus dalyvauti ’.

‘Tauro* vyru komanda — jau pries keletą metu /

TERIOR PAINT

LATEX SEMI-GLOSS
-l-L DAŽAI GERIAUSI IS GERIAUSIU ! 

REKOMENDUOJAME 
NUSIPIRKTI

PAS:
DE LASALLE HARDWARE STORE

7688 Edoirnrd, La Salle,P.Q.

TEL.: 694-1037

PAIEŠKOJIMAS
Vladas Brifingas paieško Mrs.Hedwiga 
N ARGELENASf gimusi Snabelytė, arba 
jos vaiku. Pranešti VI Brilingui —

7 2 Gorman’s Hill Rd. 
Bathurst, NSW.2795, 
Australi a.

(Mike Rutkauskas )

GRKEN ware Glazes Firing Kiln.

DELMAIt/AVK..!. .

— FOfRTE CLAitftf>!4». HOR 4A5 
. . . .. . .r

tel. 6B5-0J7d

muose, 585 Ge raid St. LaSalle.
Prlmlntlna, kad Akademinis 

sambūris šiais metais skiria 
VlncoKrėvės literatūrinę pre
miją už geriausią 1974-75 m. 
Išeivijoje Išleistą lietuvišką 
knygą. Vertinimo komisija sa
vo sprendimą numato paskelbti 
spalio mėnesį. O Iškilmingas 
premijos įteik Imas-bailus ren
giamas lapkr. 13d. Wlndsoro 
viešbutyje, Peel Street. Mil.

Štame, jau tradiciniame ba- 
4luje< 1 tetuvlų vlsuome n ė ta Ip' 
pat kviečiama gausiai daly
vauti.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

(MIKS RUTKAUSKAtl

PLAZA FIMA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE OE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING
216 BCMJL. HYMUS POINTE-CLAIRE

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

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

(Lietuviams duodame spec i oi i tį n uo I a i d a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Suiinskas & Son, tai. 389 • 057 1.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
[vairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekąrvas sąžiningai ir D'ieinamomi s kainomis.
- tai. 366-6237- 3’t?<. _____

-YOGA - KURSAI - MANKŠTA SVEIKATAI 
pradedami spalio 11 d., 4458 Maisonneuve Blvd., prie West
mount Parko.

Instruktorė Dalia Gruodienė, tel. 931-6782.
Moterims 1 rytinė, 1 vakarinė klasė. Vyrams 1 vakarinė. 
Kursai trunka 10 savaičių, vienų karta savaitėje.

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
TAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

UVĖS MAŽAMEČIAMS
■ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525- 8971.

DIDELĖ NUOLAIDA K A I N U tiki 60 %) SIUNTINIAMS L

LIETUVA®?
• Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė rudis 

- pusė Icainor.
o Angį iika medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester ’io - nuolaida iki 60 %.
o Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
e Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis. •
• Moteriški paltai - Borgana (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
o Vyriški megzti marškiniai (kanadiški) — pusė kainos. Taipgi, daugybė 

kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

A R /• PARCEL SERVICE 3891 St. Lawrence Blvd.,, 
Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausia* patarėjos Ir darbo atlikėjas jums galt būti stogdengys G uy 

Richard), kuri * jau seniai lietuviam* patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogos ar kai statote 

364-1470

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

6J96 Bannontyne Ave. Verden, Montreal. Tf?l. 767-6183

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems nariams !

1976.IX.29

Visi kiti vandentiekio ir j
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie- P- 
moniu pardavimas ir Įren- 1 
girnas- Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuomo- H )
vimui karsto vandens tie- <
kimo. Veltui įkainavimas. I

& Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
_______ 366-0330 LASALLE,

Prop.

SKAMBINKITE

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
766I-A CENTRALE 

coin/ corner 5e eve 365-7146 
495-90e AVE 

coin / corner Bayne 365-1143
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BOKIME SVETINGI
Malonūs Montreallo 
Lietuviai

Jūs būsite 22-slos Kana
dos Lietuvių Dienos šeimi
ninkai. Spalio 9-10 dienomis 
į Montreal! Iš arti Ir Iš toli 
suvažiuos, suskrls šimtai į- 
valraus amžiaus lietuvių: 
sportininkai, tautinių šoklų 
šokėjai, choristai, meninin
kai. Atvykę Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto 
Tarybos sesijos atstovai, 
Krašto Valdyba, K.L. B. A- 
pyilriklų pirmininkai. Nepri
klausomos L letuvos konsu
las, spaudos žmonės Ir kiti, 
įvairių generacijų broliai Ir 
sesės lietuviai. Parodykime 
pademonstruokime šio s ve - 
tlngo krašto {šeimininkams 
Ir kitoms etninėms gru
pėms lietuvišką kūrybingumą. 

-•Pajuskime savyje didesne 
\lletuvlšką jėgą bei meilę sa
vo tėvų Ir protėvių žemei 
Lietuvai. Lietuvių Dienoje 
paslsemslme dvasinės stip
rybės dar labiau įsipareigo
ti pavergtoje Lietuvoje liku
siems broliams Ir seserims, 
siekiant lietuvių tautai švie
sesnių,-Ir laisvės dienų.

Kiekvienas didesnis lietu
viškas įvykis ateičiai palie
ka savo vienokius ar kito
kius pėdsakus, atgarsius . 
Tai priklauso nuo rengėjų į- 
dėtų pastangų Ir ypatingai, 
nuo tos vietovės esančlųlle- 
tuvlų parodyto solidarumo Ir 
Ir nuoširdumo.

Pasaulio tautų tarpe lietu
vių tauta yra garsi savosve- 
tlngumu, kurį parodo' netik - 
tai artimam savo kaimynui, 
bet Ir Iš toliau atvykusiam 
pakeleiviui, svečiui. Jį pa - 
s įtinka, priima Ir globoja, 
Ir Išleidžia kaip tikrą savo 
brolį. Labai retai kitų tautų 
tarpe užtinkamas toks žmo
niškumas .

Mieli montreallečlal, šia 
reta Lietuvių Dienų šventės 
proga kviečiu jus visus 
neužmiršti parodyti taip 
gražaus lietuviško svetingu
mo į šią Kanados Lietuvių 
Dieną atvykstantiems mūsų 
broliams Ir sesėms lietu
viams, bei svečiams.

O ypatingai nuoširdų Ir 
malonų dėmesį atkreipkime 
į mūsų lietuviškąjį jaunimą, 
mūsų tautos ateitį. Atidary
kite jiems savų namų duris 
Ir širdis. Supraskite Ir pa- 
ž InkIte įjuos, le Isk Ite' pažIntl 
Ir jiems save, kaip svetingą 
lietuvį. Tegul jie visi, grįžę 
į savo įprastas gyvenamas 
vietas, parsivežtų kuo ge
riausius įspūdžius, meilę Ir 
pasitikėjimą, kad lietuvis 
lietuviui yra brolis,sesuo.

Visi, kurie dalyvaus šioje 
Kanados Lietuvių Dienoje, 
tepajuntaMontreallo lietuvių 
nuoširdumą Ir svetingumą*.

Juozas Šlaučlulls 
KLB Montreallo Apylinkės 

Valdybos Pirmininkas

22-sios KANADOS LIETUVIU 
DIENOS INFORMACIJOS:

Atvykstantiems Iš toliau į 
Kanados Lietuvių Dieną 
Muntrealln, įvairiais Infor - 
maclnlals reikalais prašome 
kreiptis į JonąADOMONĮ , 
tel: 744-6940 Ir JonąDAL- 
MOTĄ tel:255-7684.

Nakvynėms papiginta kaina 
yra .gautas pulkus motelis 
MOTEL RAFAEL 7455 
Montreal-Toronto Blvd., tel: 
489-4911. Kambarių kainos- 
dvlems-$14. 50,keturiems - 
$18.50 dienai. Iš motelio 
geras susisiekimas autobusu 
Ir taksi į visas L. D.prog
ramoje numatytas vietas .

L. D.Koncerto vleta-Ecole 
de Muslęue, CLAUDE CHAM-

PAGNE salė, 220 Vincent D’ 
INDY av., randasi prie Unl - 
versite de Montreal, Mont - 
reallo Universiteto. Leng
vai pasiekiama vykstant Iš 
rytų Mont Royal Blvd., Iš 
vakarų Queen Mary Road., 
prie kurios randasi Ir Šv. 
Juozapo Bazilika, Iki Bel
lingham Rd.

Lietuvių Dienos proga yra 
Išleistas gražiai paruoštas
L. D. leidinys, red. Jonas 
Narbutas, dali. R. Bukaus - 
kas. Leidinys gausiai U.lūs - 
truotas L. D.programos da
lyvių nuotraukomis Ir svei
kinimais. Kaina tik $ 2.

Šventės suvenyras- jauni
mui Ir visiems tinkami "T - 
shirts" - marškinukai, pa
puošti daU. R. Bukausko sti
lizuota vytim, Kanados klevo 
lapo ženkle, užrašu Canadian 
Lithuanian Day, Montreal, 
1976. Kaina $ 5. Juos bus 
galima įslgytlK.L. B. Krašto 
Tarybos atstovų sesijos, Di
džiojo Bailaus, Koncerto Ir 
Jaunimo Pobūvio metu.

22-slos Kanados Lietuvių 
Dienų Rengimo Komitetas
DISKUSIJOS

Spalio 7 d. .ketvirtadienį , 
vai. 30 mln. Ex po Teatro

pastate, Cite" du Havre, vyks 
diskus įjos-simpoziumas te- 
ma-Ėtnlnlų Grupių Dalyva
vimas Quebec’o Gyvenime .

Tai įžanginė programos 
dalis Lietuvių Dienos Mont- 
realyje. Šiose diskusijose 
dalyvaus: Secretary of State, 
Multlkultūrlzmo Departa
mento atstovas, Quebec’/? 
Imigracijos Mtn-lo Pavad .
M. Cloutier, Quebec Ethnic 
Folk Arts Council pirminin
kas Peter Mff.runczyk.McGHl 
ekonomijos profesorius dr . 
A. Vyčas,lr Montreallo Lie-’ 
tuvių Be ndruome ne I atsto - 
vaus Irena Lukoševičienė, »

Simpoziumo moderatorė 
bus McGill profesorė dr.
Irena Pavūanlenė. Vis J latkrąSčĮo 5 psi
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Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488- 8528

LOeZ/nat Č^E-zanzia.^
' Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KlLNS

477-G DELMAR AVE..

POINTE CLAIRE. P.O. HSR 4AS

TEL. 695-0370

DR. V. GlRlONIENĖ 
Dantų gydytoja

6330 L* A»»om*tion Blvd. 
Montreal,

T«l. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q- 

Tel. 9 32- 6662; nTmM 737- 9681.

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS___________________ PHARMACISTS
I M. CUSSON - R. GENDRON

PHARMACIENS
Ou vert 9a.m. d-to 10 p.m. Open,
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 366-9742
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery 365-0505

■ Skubus ir nekainuojantis pristatymas
. | 7626, rue Central St.,Ville LaSalle

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, ba,'bcl

216 St. Paul W., Montreal, P.Q.
Tel: 288-6316, namų -658-5513

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.BJU B.C.L.
768 Notre Dame Street E. Suite 205. 

Tel. 866-2063, 866-2064

8 psi.

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

QUEBEC’O GYVENIME expo theatre-o patalpa...
Cite du Havrą i

9 vai. ryto iki 7 vai. vak. KREPŠINIO RUNGTYNĖS - 
Olimpinėj salėj -Centre Claude Robillard ,Polyvalent 
GeorgesVanier, 1415 JarrySt.rEast. 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 saleje, 1465 De Seve Street, Montreal, P.Q. Regis - 
tracijos pradžia 9 vai. ryto. (

7 vai. vakaro, Šeštadieni - DIDYSIS BALIUS IR. DAILĖS PARODA, - JAMES LYNG 
L HIGH SCHOOL SALEJE,- 5440 Notre Dame Street West, 

Montreal, P.Q. Šokiams gros 2 orkestrai: Perkūnas ir Roma.
SPALIO 10 d. sekmadienį - 9,45 vai. IŠKILMINGOS PAMALDOS Iv. Juozapo Bazilikoje 

- 3800 Queen Mary Rd., Montreal, P.Q.
12 vai. , sekmadienį - evangel ikams (kur.. Ą.Žilinskas) Lutheran Church 

3594 Jeanne Mance St. Montreal, P.Q.
3 vai. p. p.sekmadienį, AKTAS - KONCERTAS - CLAUDE CHAMPAGNE SA

LĖJE, 220 Vincent-D'Indy Ave. Montreal (O utremont), P.O. 
Programą atliks: solistai G. Capkauskienė ir V. Verikaitis. 
Deklamatorė R. Luko^evi^iūtė, Hamiltono Mergaičių Choras 
“Aidas" su sol. R. Strimaičiu, Montrealio Aušros Varti^ ir Šv. 
Kazimiero parapi jų chorai, Tautinių Šokių ansambliai — Ha
miltono “Gyvataras”, Montrealio “Gintaras", Londono “Bal- 
tija” ir Toronto “Gintaras".

7 vai. vak. sekmadienį JAUNIMO POBŪVIS - ŠOKIAI, Šv. K azimiero parapijos 
salėje, 3426 Parthenais Street, Montreal. Gros orkestras 
Roma. KVĮE£|AME V|SUS |r V|SUR L|ETUV|US su 

SVEČIAIS DALYVAUTI.

SPALIO 9 d., šeštadienį nuo

LEJE, 220 Vincent- 
Programą atliks: soli

kviečiami dalyvauti Ir atsl - 
vesti savokanadlečlus drau
gus Ir pažįstamus.

• Spalio mėn. 8, 9 ir lo 
dienomis, Queen Elizabeth 
viešbutyje Alcoholics Ano - 
nymous konferencijos metu 
Lietuvių AA grupė tu
rės savo kambarį.Kurfe no
rėtų dalyvauti konfe re ne įjoję 
Ir susitikti su lietuviais AA 
nariais, prašomi paskam
binti telefonais, nurodytais 
liet,, grupės skelbime, šio

LEONAS GURECKAS
Solo Manager

(Lietuvi* <rtnovo»)

Komitetas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

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

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

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namu 366-7041

@ Royal Trust J)
Atstovas J. Skučas,

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

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

Mil

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALT - B AL TRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

draudimo agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

GM

MONTREAL WEST ' 
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick ★ Astra 
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 
Manageniu 

LEO OUREKAS

mu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
 (At the e.-to of Sherbrooke Street Wttll _______

LEFEBVRE & ROBERT I
^■L MMUUUUHT - fUKNITUKt Į—Įiy— Į I

P A

ĮVAIRIU v* **

BALDUM-

PER

3

AUKŠTUS

R D A V I M A S

KRAUTUVES

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAU r 4e AVENUE LASAU! 363-3887 
[~7043J9MWTWAI.il 300-1282 (DECORATION) Į

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

MOKA U2: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas
Termin. ind. 1 metams
Temin, ind. 2 metams
Terrain. ind. 3 metams
Dudda 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 1
Investacines nuo 1

11.0% 
10.75% 
12.0% 
ll»0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir Lrečia- 

z dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vai Įgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais i ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NE PRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8

7043J9MWTWAI.il
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