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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

JAV buv. prezidentui NIXon lankantis Kinijoje. Iš kairės 
prie prezidento Mao Tse-Tung žmona, Nlxonlenė Ir da
bartinis Kinijos premjeras Hua Kuo-Feng.

KINIJA KONKULIUOJA. . .
Patvirtintas Kinijos prem

jeras Hua Kuo-Feng naujuo- 
juKlnljos komunistų partijos 
lyderiu. Taip pat praneša
ma. kad 4 polltbluro vadovai 
suimti už perversmo plana
vimą.

Vyriausybė užklausta, at
sisakė komentuoti dėl žinios, 
kad Mno Tse-Tung žmona Ir 
dar keturi polltbluro nariai 
yra namų arešte.

Japonų laikraštis prane
ša, kad 30 asmenų, jų tarpe 
patys pagrindiniai polltbluro 
nariai, suimti kartu su Mao 
našle už klastojimą Mao tes
tamento Ir politinių nurody
mų ateičiai, duotų per pas
kutinius 6 jo gyvenimo mė
nesius. Visi suimtieji buvę 
radikalūs kairieji.

Bendra nuotaika Kinijos 
sostinėje nesanti įtempta Ir 
nesimato jokių neramumų 
ženklų.

WALDHEIM JUNGTINĖSE 
TAUTOSE
Gen. Sekretorius Kurt 

Waldheim, Austrijos diplo
matas, sutiko eiti antrą 
penkmetį Jungtinių Tautų 
Vykdomojo Komiteto pirmi - 
nlriko pareigas.

Visos 5-los valstybės su 
veto teisėmis JTautose, pri
tarė jo kandidatūrai: Anglija, 
Kinija, Prancūzija, SSSR Ir 
JAV.

MIG GRAŽINIMAS
Sovietų Ir Japonijos pa

reigūnai sutiko aptarti tech
niškas problemas sugrąžinti 
MIG- 25 į Rusiją. Pabėgęs 
juo pilotas leltn.Viktor Be
lenko, įvairiais būdais Ir 
per jo šeimą, kviečiamas 

■■ * —— ■ k i *v :f
Amerikos Bicentennial 200 metų sukakties minėjimo Chlcagos mieste piradas, kuriame dalyvavo Ir lietuviai. C. 
meras Richard Daley Ir kt. priima paradą. Iš kairės žygiuoja šauliai Ir moterys tautiniais rūbais apsirengusios.

Genučio nuotraukoje Iš dešinės tribūnoje miesto

grįžti atgal, pažadant kad 
” demokratiškoji ’’ sovietų 
valdžia jo nebaus.

SLOGOS SKIEPAI
Keliose JAV valstijose 

taip vadinamos "kiaulės slo
gos" skiepijimai laikinai 
sustabdyti, kai 5 asmenys 
netrūkus po įsklepljlmo, mi
rė. Visi buvo vyresnio am
žiaus. .... ...

Tyrinėjam,artai atsitik - 
tlnumas, nes visi paminėti 
sirgo širdies Ir plaučių Il
gomis.

RENE LEVESQUE 
KOMENTUOJA
"Anglams užtenka Iki ausų 

Quebec’o problemų Ir fečfe - 
rallnlo dvlkalblškumo", -pa
reiškė PQ lyderis Rene Le
vesque.

"1.100 aero kontrolierių 
Toronte Ir Moncton’e yra 
samdomi federalinės minis
terijos, kuriems mes moka
me teisingą porciją mokes - 
člų, u mūsų erdvės yra 
kontroliuojama Iš kitur, Ir 
tik 250 aerokontrolierių yra 
Quebec’s rūpintis likusiu 
ketvirčiu", - tęsė Levesque.

Jis kritikavo Ir agrikultū
ros programą, dėl kurios 
ši provincija ne tekus 110,-15% 
visų Kanados pajamų.

Trudeau dvlkalblškumo 
programa niekada nebuvusi 
anglams priimtina, bet bu- 
vo su ja sutikta, tikintis Iš
laikyti Quebec’o provinciją 
federacijoj.

MUC POLICIJOS AKCIJA
Pasiūlius kyšius policijai 

kad Tepastebėtų masažo kll • 
nlkose vykstančią prostitu
ciją, MUC policija patikrino 
16 vietų. Buvo sulaikyto 23

BENDRUOMENYBĖSBB
KANADOS BALTŲ FEDERACIJOS ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS

Š. m. rugsėjo mėn. 19 d. 
Toronte, Prisikėlimo Para
pijos patalpose įvyko Baltų 
Federacijos atstovų metinis 
suvažiavimas, kurį atidarė 
torontiškis Jonas Simanavi
čius . Neskaitant torontiškių, 
suvažiavime dalyvavo Fede
racijos skyrių atstovai Iš 
Ottawos, Hamiltono,Londo
no Ir kt.

Fe (į? racijos Centro Vado - 
vybė, reziduojanti Toronte , 
padarė ataskaitinius prane
šimus. Šiemet,pagal rotaci
ne tvarką Federacijai pirmi
ninkauja Jonas Simanavičius, 
K. L. Bendruomenės Krašto 
Valdybos Pirmininkas.

Latvių atstovas dr. Luks 
padarė veiklos apžvalgą . 
Plačiajai Kanados visuome
nei, norint ją supažindinti su 
pabaltlečlų reiškimus įruoš
ta dailės parodos Ir paren
gimai, kuriuose būta Ir pra- 
mbglnlų dalykų-pas įrodymų 
su tautiniais šokiais.

Politinėje veikloje turėta 
susitikimų su Kanados val
džios atstovais bei parla
mentarais. įteikta dabartinę 
Pabaltijo padėtį, nušvlečlan- 

• člų memorandumų. Į juos 
laukiami atsakymai Iš Už
sienio Reikalų Ministerijos . 
Septynių pavergtų tautų ko
misija turėjo uždarą susi
rinkimą su konservatorių 
patrtljos vadu J. Clark.

vyrai Ir 38 moterys. Jų tar- 
pan pakliuvo žinomas T MR 
biznierius R. Wiseman.

Jie apkaltinti bandymais 
papirkti policijos tarnauto
jus, gyvenimu Iš prostituci
jos. nelegaliu laikymu gink
lų.

SOFIA LOREN 
MONTREALYJE
Žinomoji Italė filmų 

žvaigždė Sofia Loren apsi
gyveno 6-loms savaitėms 
Montreallo R Itz hotelyje,kol 
bus sukama nauja filmą 
Montrealyje. Jos partneris 
šį kartą bus kanadietis John 
Vernon.

Loren kambarys yra pa
puoštas gražiaisiais Kanados 
klevų lapais Ir oranžiniais 
arbūzais, kuriuos aktorė 
labai mėgsta.

Federacijos sąstatą n įeina 
Ir Baltų Moterų Federacija , 
kurios pirmininkė Irę na Kai
rienė taip pat padarė atas
kaitinį pranešimą.

Federacijos Centro kasi - 
nlnkas-estų atstovas- davė 
pajamų - Išlaidų apyskaitą. 
Suvažiavimo dieną kasos ba
lansas buvo 1101,72 dolerių. 
Revizijos Komisija atskaito
mybe Ir apyskaitą patvirtino.

Apžvalginius pranešimus 
Iš vietovių pradėjo Ottawos 
atstovai.

Mūsų nuolatinis šauksmas, 
apie Pabaltijo tragediją Ir 
tuo pačiu nieko geresnio dar 
nežadančią dabartine padėtį, 
turbūt reiktų laikyti tyruose 
šaukiančiu balsu be atgarsio^ 
Jei būna kokia reakcija,tai 
ji visada menkutė. Dažnai 
net atsakymų į mūsų pla
čiuosius referendumus ne
gaunam, nors tokių rašinių 
šimtais Išsiunčiame. Vald
žios Ir kiti įtakingi asmenys 
juos priima, bet gal tik dėl 
mandagumo. Visa tai tur būt 
padedama į gUlus-kabineti
nius stalčius, net gal kas te n 
parašyta, nepaskaičius.

Todėl mūsų ottawlšklal 
atstovai pabaltlečlų balsą 
bando perduoti Kanados 
valdžiai per asmeniškus su- 
s įtikimus. Ottavoje -Parla
mento Rūmuose pabaltlečlal 
jau suruošė net keturlus su
sitikimo vakarus, kurių 
tikslas efektingai, nors Ir 
trumpai nušviesti mūsų pa
dėtį asmeniškai, kitaip sa
kant, įtikinančiai pasakyti 
kam reikia, kas mums ypač 
svarbu. Tokiuose asmeniš
kuose susitikimuose visada 
lengviau susirasti mus su
prantančių Ir reikalui Išti
kus, užtariančių draugų.

Ketvirtasis pabaltlečlų 
vakaras su gražia menine 
dalimi Ottawoje-Parlamento 
Rūmuose įvyko š.m.kovo m. 
1O d. Dalyvavo virš 200 žy
miųjų atstovų-svečlų, kurių 
tarpe buvo mln.pirm.pava
duotojas M.Sharp, Užsienio 
Reikalų mln. MacEchan , 
ministerial J. Munro, E. 
Whelen, M.Lalonde, opozi
cijos vadas J. Clark, 21 se - 
natnrlus, 29 parlamento na
riai Ir nemaža Ottavroje kitų 
šalių reziduojančių ambasa
dorių Ir pasiuntinių. Dalyva - 
vo Ir visi trys prie Kanados 
valdžios mūsų konsulai: dr .
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J. Žmuldzlnas, I. Helsoo Ir 
dr.Upnlks.Buvo įtakingų Ir 
spaudos atstovų. Pavyzdžiui, 
Charles Lynch, seniau buvęs 
lyg mums opozicijoj, dabar 
turi jau susidaręs labai pa
lankią nuomonę Pabaltijo 
klausimu.

Pagaliau Ottawos pabal
tlečlų atstovai siūlė artimo
je ateityje sukviesti visų 
Baltų centrinių organizacijų 
atstovų konferenciją, kuri 
nuodugniau aptartų visus ak
tualius - rūpimus klausimus 
Ir nustatytų gaires veiklai 
Išvystyti.

Po pranešimų Iš kitų vie
tovių, pradėtos diskusijos 
dėl visų padarytų pranešimų. 
Vieningai prieita nuomonės, 
kad pabaltlečlal būtinai tu
rėtų glaudžius ryšius bei 
darnų bendradarbiavimą su 
ukrainiečių Išeiviais.

Visose vietovėse, kaip Ir 
Ottawoje, reikėtų susisiekti 
su vietos parlamentarais Jie 
turi savas įstaigas Ir ten, 
vietoje galima mums rūpi
mais klausimais juos pain
formuoti Ir Iš jų gauti Infor
macijų.

Vienas torontiškių latvių 
atstovas suvažiavimui siūlė 
kreiptis į Kanados Bažnyčių 
Vadovūs bei kunigus. Iš ku
rių reiktų laukti didesnės 
moralinės paspirties, begi
nant žmonių mindžiojamas 
teises Pabaltijyje. Šis mano, 
kad reiktų kelti Ir laukti už
tarimų balsų dėl nekaltai 
įkalintos Nijolės Sadūnaltės 
Ir kitų persekiojamųjų.

Ateities veiklą aptariant, 
dr.Luks pažymėjo, kad sun
ku viską Iš viršaus koordl— 
nuotl, nes vietovėse dažnai 
būna skirtingos sąlygos. Te n 
viskas priklauso nuo akty
viųjų vietos žmonių.

Centras numatokltals me
tais platesnę Federacijos 
Konferenciją. Debar visur 
reiktų rinkti dokumentaciją 
apie Helsinkio deklaracijos 
laužymus. Kitais metais 
Belgrade būtų tų pačių vals
tybių Konferencija dėl Hel
sinkio deklaracijos vykdymo 
ar rezultatų. Mums reikia 
medžiagos ten tikrai padė
čiai nušviesti. Amerikoje, 
kaip žnlome, sudarytas net 
specialus šiam reikalui or
ganas .

Reiktų pUno Ir greito nu
švietimo apie dabartinę pa
dėtį Pabaltijyje didžiojoje 
Kanados spaudoje. Didieji 
pabaltlečlų įvykiai,kaip mū
sų V taut, šoklų šventė Čika
goje ar latvių Dienos Toron

te š.m.liepos mėn.pradžio
je Kanados s p a u do je per
daug kukliai atžymėti. Pla
čioji Kanados visuomenė tu
rėtų daugiau žinoti apie et
nines grupes. Reikiamo dė
mesio jos pilnai užsitarnau
ja: juk tik Toronte gyvena 
apie milijonas pavergtų tau
tų Išeivių. Liudas Damulls

"ATEITIES" JAUNIMO 
KONKURSO 
LAIMĖTOJAI
"Ateities" žurnalas, mi

nėdamas 65 m. sukaktį, pa
skelbė kūrybos konkursą.

Studentų grupėje /19-3O 
m. amžiau?/ premijuojami: 
už straipsnius - 1. Linas 
Sldrys Iš Čikagos Ir 2. Vik
toras Nakas Iš Birmingham, 
Mich, ; už prozą - Petras 
Kisielius Iš Cicero; už poe
ziją - 1. Jolanta Malerytė Iš 
Haifa, Izraelio Ir 2. Vytau
tas Keblys Iš Southfield, 
Mlch., už ve įklos aprašy
mus - 1. Linas Kojelis Iš 
Santa Monica, Cal., 2. Algis 
Čepas Iš Islington, Kanados 
Ir 3. Aloyzas Pakalniškis, Iš 
Čikagos ; už meąlnę foto
grafiją, - Kazys Norvilas Iš 
Čikagos; už dokumentinę 
fotografiją - 1. Jonas Kup
rys Iš Cicero Ir 2. Linas 
Kojelis Iš Santa Monica. Spe
ciali premija už Pasaulio 
Lietuvių JaunimoTTTKongre
so analitinį reportažą ski
riama Petrui V. Kis lėliui.

Moksleivių grupėje / tkl 
18 m.amžlaus/premljas lai
mėjo : už rašinį - 1. Ginta
ras Grušas Iš Aųoura, Cal. 
Ir 2. Rimas Pollkaltls Iš 
Los Angeles. Už prozą - 1. 
Gintas Zaranka Iš Detroito 
Ir 2. Vida Kuprytė Iš Cice
ro. Už poeziją - Taura Za
rankaitė Iš Detroito. Už 
veiklos aprašymu? - 1. Tau
ra Zarankaitė, 2. Kristina 
Veselkaltė su Živile Tdzely- 
te Iš Detroito Ir 3.Rasa Na- 
rutyte Iš Čikagos. Už meni
nę fotografiją - 1. Rimas Ka- 
mantas Iš Darien, TU., 2. 
Daiva GrigąItytė Iš DesPlal- 
nes, TU. Ir 3. Algis Astašal- 
tls IšTroy, Mlch. Už doku
mentinę fotografiją -Andrius 
Razgaltls Iš Clevelando.

Premijos bus įteiktos 
"Ateities" žurnalo 65 m. su
kakties šventėje spalio 16 d. 
Čikagoje.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
Jūsų. I 

C

NL Bendrovė* Valdybo yra nutarusi 
loikraltj siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po ulslsokymo motus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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Kuria savo tautai
Tarp daugelio mūsų orga

nizacijų, veikiančių už tė
vynės ribų, ypatinga reikšmė 
tenka Lietuvių Rašytojų 
draugijai. Jos veikla ribo
jasi kūryba, duodančia im
pulso visam kūrybiniam gy
venimui. Užsienyje gyvenan
tieji lietuviai jaučia šios 
draugijos vaidmenį Ir jai 
rodo tinkamą pagarbą. Taip 
pat Ir rašytojai gyvai suno
kia savo misiją -kūryba ug
dyti tautiečių dvasią. Kai 
kuriem? Iš jų visuomeninėje 
veikloje tenka net vadovau
ti. Bet matoma, kad pagrin
dinis rašytojo siekis užsie
nyje lieka kūryba. Jai rašy- 

; tojas aukoja visas valandas, 
kurias sutaupo nuo kasdie
ninio darbo. Niekas čia lie
tuvio rašytojo neremia fi
nansiškai, Išskyrus premi
jas. Jis savo jėgom turi su
siieškoti pragyvenimo šalll- 

pplųs sau ir šeimai. Rašytojų 
draugija neturi medžiaginių 
Išteklių. Jos* įtaka nariams 
yra tik dvasinė Ir moralinė.

Užsienyje Lietuvių Rašy
tojų draugija atgaivinta 1946 
metais sausio mėnesį,Tue- 
b Inge ne įvykusiame susirin
kime. Pirmuoju draugijos

Į pirmininku Išrinktas Stasys 
Santvaras. "Atvykus čia Iš 
Europos didesnei rašytojų 
daliai, susijungė abi drau
gijos, Iš kurių viena anksčiau šį trisdešimtmetį svetur čia 
prieš emigraciją, rašytojo 
J.Alsčlo buvo atgaivinta JAV 
Ir pavadinta Amerikos L lė
tu vlų Rašytojų draugija. Su
sijungus dviem draugijom, 
jos pirmininku Išrinktas 
Jonas Aistis. Vėliau Lietu
vių Rašytojų draugijai pir
mininkavo Benys Babraus- 
kas, Juozas Tysllava, Pra
nas Naujokaitis, Bernardas 
Brazdžionis, Aloyzas Baro
nas Ir nuo 1970 metų Leo
nardas Andrlekus.

Lietuvių Rašytojų draugl- 
į jos ve tklmo plotas - visi pa
saulio kraštai, jų būstinė 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, nes čia gyvena dau
giausia narių. Jos tikslas 
jungti Ir globoti lietuvius 
rašytojus, kelti bei ugdy
ti lietuvių grožinės llteratū-

ros .-kultūrą, palaikyti bei 
saugoti tautines tradicijas, 
telkti rašytojams pagalbą, 
ypač palaikant jų kūrybinę 
dvasią. Draugijos valdyba 
siuntinėja nariams aplink
raščius, šaukia visuotinius 
bei sritinius suvažiavimus, 
rūpinasi grožinio rašto ver
timais į,svetimas kalbas,pa
laiko ryšius su kitų tautų 
rašytojais, telkia Informacijų 
kitataučių leidiniam^, ypač 
enciklopedijoms, dalyvauja 
jų suvažiavimuose, saugo 
mirusių rašytojų rankraš
čius Ir rūpinasi jų Išleidi
mu. Visa veikla grindžiama 
nepriklausomos Lietuvos Ir 
emigracinių metų polėkiais 
bei patirtimi.

Lietuvių Rašytojų drau
gija nuo pat pradžios laikė 
savo pareiga kasmet Iškelti 
Išskirtines- knygas Ir atžy
mėti jas premijom.Tuo tiks
lu, vos atsikūrus, įsteigta 
pačios draugijos metinė 
premija su 50O,o vėliau Ir 
1OOO dolerių pinigine do
vana / mecenatas - Lietuvių 
Fondas /. Ta premija jau 
telkiama per dvidešimt pen
kerius melus.

Lietuvių Rašytojų draugi
joje, retėjant vyresnio am
žiaus nariams, vis atsiran
da naujų pajėgų su tikrais 
kūrybiniais talentais. Ir per

Išaugo Ir subrendo dvi ra
šytojų kartos. Jų kūrybai 
reikštis yra du kultūros 
žurnalai - Aldai Ir Metme
nys -kur labai daug dėmesio 
skiriama literatūrai. Be to, 
Ir kai kurie kiti laikraščiai 
turi literatūros skyrius.

Verta pažymėti,kad drau
gijos nariai jaučiasi susiję 
glaudžiais saitais su sh - 
vo tėvynės kultūra Ir jos 
tikrųjų vertybių kūrėjais 
Lietuvoje. Nors čia jie pil
nai atviri visuotinės litera
tūros pažangiam veiksmui, 
tačiau saugoja tai, kas sa
va Ir kuria savo tautai, bet 
nusivylę liūdi, kad jų kūry
ba Maskvos nėra įleidžiama 
į Lietuvą.

"Nepriklausoma Lietuva’

Spalio 9-oji- tai mūsų se
nos sostinės netekimo diena. 
Tas įvyko 1920 metais. Tai 
liūdnos praeities įspėjimas 
ateičiai. Tiems .kurie laiko 
ateities Vilniaus problemą 
Išspręstą būsimos Lietuvos 
naudai, čia patelkiu keletą 
pavyzdžių Iš lenkiškų šalti
nių, kurie aiškiai sako,kad 
Lenkija nuo Vilniaus neat
sisako;

Žlungant Lenkijos valsty
bei, 1939 metais, užsienyje, 
Prancūzijoje buvo sudaryta 
naujoji Lenkijos egzlllnė vy
riausybė, kuri Ir dabar eg
zistuoja Anglijoje,Londone . 
Toji vyriausybė dar Ir dabar 
laikosi prie 1939 m. turėtų 
sienų. JI dabartinės Lenki - 
jos sudarytų sutarčių nepri
pažįsta.

Lenkų pulk. Leon Mitkle- 
wlcz-Zolltek, buvęs Lenki - 
jos pirmas karinis attache 
Lietuvoje, savo atsimini
muose rašo: "Oboz Wfelklej 
Polskl"- Didelės Lenkijos 
Stovykla, organizacijos var
das, 1938 metais reikalavo, 
kad Lietuva būtų įjungta į 
Lenkijos teritoriją.

Vėliau, po smurtu pri
verstu diplomatinių santykių 
užmezgimo, 1 Lenkijos pa
siuntinys Kaune, Franclszek 
Charwat, vos koją įkėlęs į 
Lietuvą, įenkų 3-lo gegužės 
šventėsproga.dlplom’tųęrl- 
ėmlme, pakėlęs taurę šam - 
pano, išsireiškė, kad Lietu
va taptų Kauno vaivadija 
Lenkijos valstybėje.

Vilniaus krašto lenkų į- 
valrlų organizacijų tęsiniai, 
kurie įsikūrė užsienyje, nuo 
1941 metų leidžia įvairius 
periodinius leidinius kaip 
"WUno į I.'row" -Vilnius Ir 
LVovas. Jų Išleidimą remia 
Ir su jais bendradarbiauja 
religinės, mokslinės Ir poli
tinės organizacijos, kaip 
"Reduta", "Interm- rlum" Ir 
kitos. Kviečiami rašyti visi, 
kuriems rūpi surasti kelius 
atgauti Vilnių Ir Lvovą . 
"Wilno ILvov" savaitraščio 
redaktoriumi buvo žinom?s 
lenkų žurnalistas Ir redak
torius Stanislaw Mackiewicz 
-Cat, gimęs 1896m.Rusįjoję, 
baigęs te Isę Vilniuje. Žurna
listo darbą pradėjęs 1916 m . 
Vilniuje tęsė jį iki 1939 m . 
Buvo Vilniaus lenkų konser
vatorių laikraščio "Slowo" 

’ vyr. redaktorius, seimo na- 
ry&. Lenkijai žlugus, atsidū
rė Prancūzijoje, vėliau 
Anglijoje. Nuo 1954-55 Len
kijos egzUlnės vyriausybės' 
premjeras. 1955 m. grįžo 
Lenkijon Ir ten prisitaikęs 
prie sąlygų, parašė keletą’ 
knygų. Mirė 1966 m. Varšu
voje .

Tame, " Wilno l L wow " 
savaitraštyje bendradarbia
vo žinomi le rikų veikėjai, ra
šytojai, dvasiškiai Ir moks
lininkai. Tarpe jų, Wl.Stud- 
nlckl, J. Mackiewicz, J. 
Nledzialkowskl, W.' Wiel- 
horskl, W. Guenther, B.To-

porskl, M.K. Pawltkowskl, 
Josef Godlewski Ir daugelis 
kltųlerikų vilniečių Ir ne vil
niečių. Londone net buvo 
įstęlgtas specialus fondas 
Vilniui ginti.

Kai po I-ojo Pasaulinio 
Karo buvo paskelbta Wllsono 
laisvės deklaracija paverg - 
toms tautoms, Lietuva kaip 
Ir kitos tautos, jų tarpe Ir 
Lenkija, savų pasiaukojusių 
veikėjų pastangomis atgavo 
teisę būti laisvomis valsty
bėmis. Lenkija vos spėjo 
atsistoti ant laisvų kojų, pa
rodė didelį gobšumą. JI Ig
noravo tos deklaracijos 13—jį 
punktą, kuriame buvo sako
ms; Kad Lenkija turi teisę 
apimti tik tuos plotus, kur 
neginčijamai / Indisputably / 
gyvena lenkų tautybės žmo
nės.

Lenkija, atgavusi nepri
klausomybę, nesitenkino 
tuoml, kas jai buvo pripa
žinta T alkos Konferencijoje . 
Anglijos premjeras Lloyd 
George, Išsireiškė-p* [k Iš o 
Lenkijos premjerui,sakyda
mas; Jūs dar nespėjote at
gauti laisvę Ir jau pradedate 
smurtu savintis kitų tautų 
žemes. JI smurtu 1920 me
tais atplėšė dalįLletuvos te
ritorijos sa sostine Vil
niumi. Dar vėliau, 1938 m . 
jėga užgrobė dalį Čekoslova
kijos.

Westminsterlo katedroje , 
Londone, Anglijoje 1944 m . 
lenkų aviacijos pastanhomls, 
Vilniaus žvalfcyvlnė eskadri
lė įrengė virš vienų didelių 
du-ų Aušros Vartų Marijos 
bareljefą, kuriame yra įra
šytas įrašas,kad Vilnius bū
tų sugrąžintas Lenkijai.

1944 m. liepos mėn. 7 d . 
Lenkijos vyr.pogrindžio va1-' 
das gen. Kazimierz Sos - 
nkowskl savo telegramoje į- 
sako lenkams manifestuoti 
savo teises į Vilnių. Tos 
teisės buvo pademonstruotos 
lenkų Vilniaus srities pog
rindžio armijos vado pulk . 
Aleksandro Krzyzanowsklo- 
"Wilk" slapyvarde, kuris, 
artinantis Sovietų armijai 
prie Vilniaus, puolė su savo 
armija Vilnių Ir voklečlųka- 
r luome nei traukiantis, jį 
užėmė. Pagal Jeronimo Ci
cėno knygą " Vilnius tarp 
audrų", Vilniuje s u š a u d ė 
167 lietuviu?. Taip buvo m?- 
nifestuojamas lenkiškumas 
mūsų sostlnėie Vdnluie.

Tadeusz Lopalewskl kny- veikla, dirba i-u ošia 
goję, antroje laidoje, "Tarp jaunimą, Ir kovoja, kad 
Nemuno Ir Dvinos" Išleisto-būtų atstatyta nepriklausoma 
je 1955 m. Londone, Anglijoje, L enk l ja su visomis prieš- 
psl. 252 prie Vilniaus raktų karinėmis sienomis, tai yra, 
nuotraukos aiškiai parašyta ; s u Vilniumi ir I V 11- 
"Vdnlaus raktai padovanoti n la u s kraštu. Lenkai 
maršalui J.Pilsudskiui,lau- tpje srityje dirba e ne r - 
kla naujo Išlaisvintojo Ir gy
nėjo". Pirmoje laidoje, kuri 
buvo Išleista ^prieškarinėje 
Lenkijoje, tokio sakinio Ir 
nuotraukos nebuvo.

Lenkijos egzlllnė vyriau
sybė savo deklaracijoje pas
kelbė, kad ji nepripažįsta 
1945.6.25 dienos Jaltos nu
tarimų Ir laiko šių dienų da
bartinės Lenkijos sienas ne
teisingas. Toji egzlllnė vy
riausybė reikalauja 1939 m . 
sienų.

Taip, kaip mes Išeivijoje 
Ir tėvynėje, dirbame, veikia
me Ir laukiame, kad bū
tų atstatyta laisva neprlklau- 
somaLletuva su sostine Vil
niumi, taip pat Ir lenkai

glnglau negu lietuviai
Pasikeltus pasaulyje poli

tinėms sąlygoms, Lietuvai 
gal būt vėl reikės dėl Vil
niaus kovoti Ir derėtis.Švęs
kime Lietuvių Dienas Iškil
mingai Ir budėkime, kad 
praeities niūri Spalio 9-ojl 
nepasikartotų ateityje.

Dialogai, diskusijos, po
kalbiai Ir aiškinimasis su 
lenkais dėl praeities įvykių, 
dabartinės padėties ir svar
biausia ateities planų yra 
reikalinga ir net būtina. 
Svarbiausia tokiam dialogui 
reikia turėti aiškią Ir tvirtą 
baze Ir ją gvildenti Iki tei
singo sprendimo.

Stepas Varanka

DANUTE VALAITYTĖ JAU "’TEKORDTSTĖ

Dar nė mėnuo nepraėjo, 
kai Danutė Valaitytė Iš Mt. 
Brydges, Ont. laimėjo net 
du aukso medalius Reginos 
mieste Ilgesnių distancijų 
bėgimuose. / Žiūr. "Nu" š. 
m. 37 numerį /. Šių metų 
rugsėjo 26 dieną ji jau tapo 
4,5 mylių kelio bėgimo tarp
tautinių varžybų rekordlstė.

Londono mieste, Spring- , 
bank kelio bėgimo tarptauti
nėse varžybose 4, 5 mylių * * . 
distanciją Danutė Valaitytė • 
p-abėgo per 22 minutes Ir 45 
sekundes, tai yra to kėlioj 
prabėglmo rekordą pagerino1}j 
net 36 sekundėmis Ir 120 
finalinių bėgikių baigmėje g 
paliko net 200 jardų užpa-i U s 
kalyje.

Londone Springbank tarp—S 
tautinės kelio bėgimo var-® 
žybos jau vyksta trečią kar-Sn 
tą. 1974 m.varžybose Danu- 
tėValaitytė atbėgo aštuntąja, 
o J975 m., būdama turbūt] 
ne formoje, ji buvo tik pen-l 
klollktojl. O šiemet Danutė 
parodė tikrąjį pajėgumą. JI 
reporteriui sakė, kad, kai 
artėjo prie baigmės, užpa
kalyje savęs nieko nematė, 
tačiau, jei kas artumoje bū
tų buvęs, jis avo bėgimą ga
lėtų net paspartinti.

Danutės treneris p. Pro
kop, kuris jos pajėgumą pa
stebėjo Ir Iškėlė jai dar te- 
belarikant Strathroy gimna
ziją /high school/, dabar su 
pasididžiavimu pabrėžė,kad 
jo protežė-Danutė yra sėk
mingame sporto kelyje Ir

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

ATSAKYMAS MARIJUI kau Marijui Blynui į man gus, bet su kerštingais už-
BLYNUI
Malonu vesti polemiką,kai 

oponentas atsako į kritiko 
Iškeltus klausimus ir savo 
rimtais argumentais atre
mia oponento samprotavi
mus. Visai kitas reikalas, 
kai susiduri su tokiu, kuris 
užmerkia akis, atidaro bur
ną. ..

Gaudamas spaudą su dide
liu pavėlavimu vakarų Ka
nadoje, aš tik dabar atsa- 
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adresuotą atsakymą š. m. 
"NL"Nr. 27 Ir "Laisvoji Lie- 
tuva"Nr. 14. I mano anksčiau 
kritišką pasisakymą dėl M. 
Blyno straipsnio " Lietuvos 
Gudijos sienos", tūpusio 
"L.L." Nr.6, atsakyti rei
kalinga, ne.s tai yra Ir man
dagume, klausimas, bet per
šasi Išvada, kad Mt rijus 
Blynas, "smart" vyras, į vi
sas puses plalušklna botagu. 
"Ankštos ambicijos" žmo-

mojals. Tokiu pat tonu Ir 
panašiais žodžiais galima, 
būtų atsakyti Ir M. Blynui. 
Karšlavlmasį palieku jam 
pačiam.

Galima Ir reikia rašyti, 
bet prieš rašant reikia susi
pažinti su keliamais faktais. 
Teisybė gali būti Ir karti, 
bet Ir kad Ir tokia ji lie
tuviam? geriau patinka, negu 
melas. Keliant neaiškias Ir 
piktas užuominas,atrodo,kad

Monrealio lietuviško radijo pusvalandžio vedėjas Liudas 
Stankevičius prie piramidžių Egipte. Jis su žmona apke
liavo net keletą valstybių.

rašėjas yra kaip ana piktoji 
rudens musė. Bet vlstlek 
leisiu sau paklaustl/M. Bly
ną/, kokiom Informacijom 
tamsta vadovaujlesl ? Visi 
žinome, kad Lletuvos-Gudl- 
jos sieną kaitaliojo 1940-45 
metais, o vokiečių okupa
cijos metais net Lydos Ir 
Ašmenos s rytys buvo pri
skirtos prie Lietuvos. Antru 
kartu rusams okupavus Lie
tuvą, rytinės sienos vėl

grįžo į 1939 m. nustatytas 
ribas, Išskiriant Druski
ninkų Ir Švenčionių sritis, 
kurios buvo priskirtos prie 
Lietuvos TSR. Kaip tai su
prasti, nes pats rašai, kad 
J. Paleckis visu šimtu pro
centu gudam grąžino lietu
viškų žemių ? Ar tą grąžini
mą gali paremti faktais ? Jei 
neturi fakrų, o rėmiesl pa
sakėlių Informacija, tai yra 
gėda, kaip spaudos bendra-

Danutė Valaitytė
By Dick Wailace of The Free Press 

ateityje turi gerų šansų Iš
vystyti savyje turimą pajė
gumą. Jos nepatektoms į 
šiemetinę Montreallo Ollm- 
pljadą, girdi, buvęs nelai
mingas aplinkybių susidary
mas, bet dabar į 1978 metų 
Communvvealth žaidynes jai 
kliūčių nesimato Ir reikią 
tikėti,kad ji ten Kanadą pil
kiai atstovaus.

Šiose trečiose kelio bėgi
me varžybose Londone da
lyvavo daug atrinktų Ir žino
mų amerikiečių sportinin
kų. Antrąja atbėgo ameri
kietė Peg Nappe 1, Iš Iowa 
valstijos, tačiau baigmėje 
Danutė jos visai nematė, nes 
pastaroji buvo atsilikusi net 
200 Jardų. Senąjį kelio bė
gimo rekordą ; 23 min. Ir 
16 sek. laikė Thelma Wright 
Iš Vancouverlo. JI Kanadą 
atatovavo Ir 21 Ollmpljadoje 
/ be žymesnių pasįrodymų/. 
J šias kelio bėgimo varžybas 
Londone ji neatvyko.

Londono Ir Mi.BrydgeB 
lietuviams tikrai yra labai 
malonu vėl sveikinti jaunąją 
bėgikę Danutę Valaitytę. Kai 
ji rugplūčlo mėa. pabaigoje 
Reginos mieste labu ėjo net 
du Kanados aukso medalius, 
jos pasveikinti asmeniškai 
buvo nuvokusi Ir Londono
B?ndruom■ nės Apylinkės 
valdyba. Saulėtos ateities 
Danute. L.E-tas

darblut Ir kaip lietuviui, nes 
skleidi visuomenėje erzi
nančius gandus. Tokiais ne
girdėtais Ir nepatikrintais 
gandais visada būsiu atsar
gus Ir jais netikėsiu.

K, Lukas 
Vancouver BC.
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Kaltinimus žydai perkėlė 
į lietuviu spauda

Algirdas Gustaitis

Dov Levin /'TŽ"Nr.28, 
liepos 8 d.1976 m./straips
nyje "Faktai kaltina" pažėrė 
daug kaltinimų ne paski
riems lietuviams, bet visai 
lietuvių tautai. Pokalbį no
riu perkelti Ir į kitą lietuvių 
spaudą.

Savo trumpu atsakymu 
bandysiu tuos kaltinimus su- 
Swlalotl ne ką naujo įrodi
nėdamas, bet tenorėdamas, 
kad žydai įvykius objekty
viau, teisingiau Ir ramiau 
spręstų. Nepagrįstais kal
tinimais ne į t Ik l n am a .GI 

, kiekvienas faktas turi savo 
pagrindą Ir Išeities tašką, 
prležąstį, dažnai priklauso
mą nuo daugelio sąlygų.

Lietuvių tauta amžių am
žiais buvo labai draugiška 
žydams. Ar lietuvių drau
giškumas žydams, žydų tau
tai yra dingęs ?

Klek žinau lietuviai žy
dams buvo draugiški net vė
lesniais laikais, sakysime 
Pirmojo Pas aulinio karo me
tu. Ar žydai buvę tiek pat 
draugiški tuo laiku Kaizerio 
Vok te t įjos okupuotiems lle- 

s tuviams ? Gal Imas daiktas, 
dar yra gyvų liudininkų įdo
mesnius atsitikimus apra
šyti.

Nepriklausomos Lietuvos 
laiku lietuviai IrLletuva bu
vo nepaprastai draugiška 
žydams. Atrodo, žydai tai 
gerai žinojo. Paskirų Išim
čių neminėkime.

Reikalai į blogąją pusę 
pakrypo prieš Antrąjį pa
saulinį karą, Sovietų Rusijai 
davus ultimatumą Lietuvai. 
Tai buvo pradžia į Lietuvos 
Nepriklausomybės laidotu
vių. Mačiau Sovietų Rusijos 
tankus, kariuomenę įžygiuo
jant mūsų gatvėmis. Lletu- 

i vlal be žado stebėjo, tylėjo 
kiti verkė. Kad Ir kalpkels- 
ta, bet paskiros žydų grupe
lės šoko, dainavo linksmas 
rusiškas dainas, rusų karei
vius puošė gėlėmis.

Sovietams vykdant okupa
ciją, neproporcingai didelis 
žydų skaičius talkino mūsų 
tautos okupantam- niekieno 
neverčiami, bet savo noru. 

, Tatai, be abejonės, atšaldė 
lietuvių draugiškumo jaus
mus žydų atveju. Jokiu būdu 
ne Iki tokių balsių kraštuti
numų, kaip Dov Levin rašo.

Lietuvių - žydų statistikų 
nesu studijavęs, juo labiau 
nesu jų tikrinęs. Noriu ma
nyti, jų nėra tikrinęs nei 
Dov Levin, tuo būdu mes 
galime laisviau kalbėtis . 
Trumpai bandysiu pasisaky
ti dėl jo Išdėstytų dešimties 
kaltinimo paragrafų:

1. Apgailestauju, kad Lie
tuvoje Išžudyta daug žydų. 
Tai, be abejonės, buvo Tre
čiojo Re Icho politikos Išda
va. Kaltininkų Ieškotina 
Trečiajame Reiche.

2. Kad kitose Europos ša- 
^^^/lyse žmonės sugebėjo Išgel

bėti labai daug žydų, tuo rei
kia dėkoti vietiniams gyven
tojams, kurie tai labai no
rėjo padaryti, nes tebebuvo 
dideli žydų draugai. Gal net 
nerizikavo savo gyvybe. Be 
to, neabejoju, tokioje Dani
joje vokiečiai taip griežtai 
nevjkdė žydų tautos naikini
mo, nes jų artimiausiuose 
planuose, berods, nebuvo 
numatyta kolonizuoti Daniją, 
bet buvo numatyta koloni
zuoti Lietuvą.

3. Labai stebiuosi kaltini
mu, kad dar prieš Vokietijos 
kariuomenės įžyglavlmą į 
Lietuvą, lietuviai pradėję 
vykdyti žydų pogromus, žu- 
1976.X. JS

dynes, moterų Išniekinimus 
Ir pan. Tuo laiku gyvenau 
L letuvoje, turėjau pažįstamų 
įvairiose krašto vietose, bet 
nieko panašaus nebuvau gir
dėjęs.

4. pogromams pasibaigus, 
prasidėjusios slstematlngos 
žydų žudyti ės, kurių 80 % 
sudarę lietuviai Ir tik 20 % 
vokiečiai. GI Paneriuose, 
prie Vilniaus, žydų žudynes 
vykdę 45 lietuviai Ir tik vie
nas vokietis.

Tuo laiku gyvenau Vilniuje 
Ir esu girdėjęs, kad vokie
čiai Paneriuose šaudę žydas. 
Lietuviai balsiai apgailesta
vo. Manau, čia autorius pa
grindinai suklydo, ar buvo 
suklaidintas.

5. Meta kaltinimą,kad lie
tuvių batalionai naikinę tal-

■ k lūs gyventojus Gudijoje,Ru
sijoje Ir Varšuvos gete. Gal 
tai tėra Iš piršto Išlaužtas 
kaltinimas, neturįs pagrin
do.

6. Kad Lietuva buvusi 
skerdykla Ir kapai net kitų 
Europos valstybių žydams, 
esu girdėjęs, jog vokiečiai 
Iš kitur atveždavo žydus nu
žudyti į Lietuvą, tuo gal no
rėdami nuslėpti savo nusi
kaltimus. Bet tai buvo daro
ma prieš lietuvių valią Ir 
norą. Vokietijos karo maši
na velkė bel triuškino, ne
siklausdama 1 le tu v lų, ar 
mums patinka, ar ne.

7. T virt In Imas, kad laiki
noji Lietuvos vyriausybė nei 
Katalikų Bažnyčia rimtai 
nepasmerkė žydų naikinimo 
Lietuvoje, yra nieku nepa- 
grįstas pasakymas. T up rei
kalu daugelį kartų buvo ra
šyta įvairioje lietuvių spau
doje. Nežinojimas yra nepa- 
s įteisinimą s.

Pirmą kartą Išgirdau, kad 
jau 1947 metais balandžio 
mėn. 25 dieną Lietuvos žydų 
konferencija Mūnchene su
vertė kaltę už Lietuvos žydų 
naikinimą lietuviams. Prieš 
tokį sprendimą darant, rei
kėjo pasikviesti autoritetin
gus lietuvius pasikalbėji
mams. Kitaip tėra vienaša
liškas, nepagrįstas, nepa
remtas tvirtinimas, netei
singas Ir kenksmingas lie
tuvių tautai.I

8.Sumini, kad keli šimtai 
dorų ir sąžiningų lietuvių, 
Išgelbėję keliolika šimtų 
žydų. Klek pajuokiančiai Ir 
atmestinai Išsireikšta, bet 
neminimi lietuviai, kurie 
be gelbėdami žydus, patys 
žuvo.

Čia noriu paklausti, klek 
žydai Išgelbėjo lietuvių, kai 
Lietuvos žydai talkino rusų 
enkavedistams suiminėti Ir 
Išvežti tūkstančius lietuvių?

9. Rašo, kad žydai turi 
tautinę atmintį. Iš rašinio 
atrodo, toji atmintis taiko
ma, bent lietuvių atžvilgiu, 
tik neigiama prasme. Būtų 
geriau saikuoti į abi puses 
lygiai.

Toliau Dov Levin rašo, 
kad Jeruzalėje yra alėja,ku
rios medžiai pasodinti var
du žmonių, gelbėjusių žydus 
Antrojo Pas aulinio k aro me
tu. Jeigu tokie medžiai dar 
sodinami, tai vien lietuviš
kiems vardams reikės nau
jos alėjos, arba gal tik ten- 
klnsls tokiomis pavardėmis, 
kurios skamba mažiausiai 
lietuviškai.

10. Keista, lietuvius kalti
na tapus sovietine respubli
ka 1940-41 metais. Tada, esą

žydai buvę verčiami dirbti 
šeštadieniais Ir panašiai. 
Autorius galėtų žinoti, kad 
visi pagrindiniai įsakymai 
buvo padiktuoti Maskvos, ne 
lietuvių.

Rašoma, kad dr. J.Robin
sonas Ir K. Garfurikells Iz
raelyje rengia didelę knygą 
apie lietuvių nusikaltimus 
žydams, Išvardinant kiek
vieną Lietuvos gyvenvietę.

Patariu autoriams pasi
kviesti atitinkamus lietuvius 
duomenų Ir nuomonių pati
krinimams. Sprendžiant Iš 
Dov Levin straipsnio, ten 
gali būti prirašyta Ir pa
skelbta daugiau tšmlslų Ir 
nieku lepagrįstų tvirtinimų, 
kuriuos netrukus žydai pa
skleistų pasaulyje kaip "fak
tus" /be kabučlų/, tolesniam 
lietuvių tautos nepamatuo
tam niekinimui, juodinimui.

Tarp keletos paminėtų 
šaltinių sumini dvi sovietų 
okupuotoje Lietuvoje Išleis
tas knygas. Tatai dar kartą 
įrodo, kad autorius nesuge
ba ar nenori skirti faktų nuo 
piktos propagandos. Turėtų 
būti žinoma, kad dabartinė
je rusų komunistų okupuoto
je Lietuvoje niekinama vis
kas, kas buvo prieš rusų 
okupaciją. Kitų įvjkdytus, 
darytus Ir padarytus nusi
kaltimas norima suversti 
Nepriklausomo laikot arplo 
lietuviams, tuo teršiant tą 
visą laikotarpį. Šitai užsie
nio lietuviams labai gerai 
žinoma.

Labai linkiu žydams Ieš
koti taikingų kelių tolesnei 
lietuvių - žydų eigai. Lietu
viai, manau, neieško pjk- 
člo, kodėl žydai norėtų pyk
tis ? Ar remiantis neteisin
gais duomenimis ?Ar vien Iš 
noro parodyti savo pasauli
nę galybę ? Norint kivirčy
tis, visada galima surasti 
priemonių.

Canada Postes
Post Canada

BITININKYSTĖ IR JOS 
NAUDA

Ant anos Jonaitis
(Tąsa ii 39 numerio)

Medus. Tikras bičių me
dus yra saldi medžiaga, ku
rią bitės pagamina Iš žie
duose esančio nektaro. Šitą 
medžiagą bitės surenka, per
dirba Ir supila į korius. Čia 
ji subręsta Ir virsta tikru 
bičių medumi.

Nektaras. Bitės medų ga
mina Iš nektaro. Nektaras - 
tai cukringas skystis, kurį 
Išskiria augalai žydėjimo 
me tu ž le duose. Nekt aras 
randamas augalų žiedų nek- 
tarlnėse. Kai kurie augalai 
nektarlnes turi Ir net žie
duose. Pavyzdžiui, vikio 
nektarlnės yra lapų pažas
tyse ant prie lapių, trešnės - 
ant lapų kotelių. Išsisunkusi 
į paviršių nektarą, bitės nu
laižo, nuryja į medaus pūs
lę Ir parneša namo.

Vieni augalai nektaro pa
gamina mažiau, kiti daugiau. 
Svarbiausioji naktaro sudė
tinė dalis yra sudėtiniai 
cukrus. Iš jų vyrauja sacha- 
rozė. Medaus pūslėje sa- 
charozės didžioji dalis pra
deda skilti į vynuogių /gliu
kozės/ Ir vaisių /fruktozės/ 
cukrus. Nektare randama 
nedaug Ir kitų medžiagų.

Kaip Iš nektaro bitės pa
gamina medų ? Nektaras, pa - 
tekęs į bitės burną, sumai
šomas su seilėmis. Seilėse 
esąs fermentas Invertozė 
/B-fruktofuranozldazė/nektar 
ro sacharozę suskaldo į vy
nuogių Ir vaisių cukrų.

Medaus skonis Ir kvapas 
priklauso nuo augalų žiedų 
kvapo, Iš kurių yra paimtas 
nektaras. Taip pat jis pri
klauso nuo bičių, vaško Ir 
kitų kvapų, kurie yra avi
lyje. Nektaras dažniausiai

esti skystas. Bitės jį su
tirština. Jau nešdama nek
tarą Iš lauko namo, bitė Iš
garina daug vandens.Šviežią 
skystą medų bitės tik po 
truputį supilsto į akeles,kad 
geriau Iš jo galėtų garuoti 
vanduo. Naktimis bitės avilį 
vėdina, kad vanduo Iš me
daus smarkiau garuotų. Me
dui pakankamai sutlrštėjus, 
juo pripilamos pilnos akelės 
Ir uždengiamos vaško dang
teliu. Toks medus vadinamas 
subrendusiu.

Bičių duona. Žiedadulkės, 
sudėtos į korius, vadinamos 
bičių duona. Žiedadulkes bi
tės Ima Iš žiedų dulkintų. 
Bitės labiau mėgsta rinkti 
limpančias žiedadulkes.

Kuriems tikslams bitės 
naudoja duoną ? Meduje dau
giausia yra cukraus, o duo
noje - baltyminės medžia
gos Ir riebalų. Saugiausiai 
bitei vien gyvybei palaikyti 
bevelk pakanka Ir vieno me
daus, nes jos kūnas bemaž 
nesikeičia, nereikia naujų 
organų statyti ar atnaujinti.

Duona reikalinga augan
tiems perams, kurte sunau
doja labai daug riebalų Ir 
baltymų. Be duonos bičių 
šeima negali pragyventi Ir 
vtenos dienos. Išsibaigus 
duonos atsargai, perai tuo
jau miršta Ir bitės negyvus 
juos Išmeta laukan.

Motiną bitės maitina pie
neliu, kuris turi labai daug 
baltymų Ir riebalų.Pieneliui 
gaminti bitės suvartoja daug 
duonos. Tyrimai rodo, kad 
bitės, negaudamos duonos, 
nustoja gaminti pienelį Ir 
motina nustoja dėti kiauši
nėlius.

Duona labai reikalinga Ir 
vaško gamybai.

Vanduo. Suaugus loms bi
tėms gyvybei palaikyti van
dens mažai tereikia. Vasarą 
bitė naudojasi nektaru, ku
riame yra pakankamai van
dens. Vandens daug reikia 
perams, nes jų kūne yra be
velk 75 % vandens.

Medaus rūšys. Jos pri
klauso nuo to, Iš kokių au
galų žiedų surinktas medus. 
Būna, kad tos pačios bota
ninės kilmės medus turi ne
vienodas chemines savybes. 
Šis skirtumas priklauso nuo 
medingųjų augalų geografi
nės .padėties,medunešio mė
tų laiko, oro, cheminės dir
vos sudėties, bičių veislės 
Ir kitų faktorių. Tos pačios 
botaninės rūšies medus, su
rinktas pavasarį, yra aukš
tesnės kokybės už rudenį 
surinktą medų. Nuo Oro są
lygą priklauso cukrų kon
centracija nektare : esant 
sausam karštam orui, ptie- 
duje yra mažiau vandens Ir 
jis greičiau susikristalizuo
ją. įvairios medaus rūšys 
skiriasi viena nuo kitos sko
niu, aromatu, spalva, che
mine sudėtimi.

Medus gali būti malonaus, 
švelnaus arba malonaus, bet 
aštraus skonio, taip pat ne
malonaus kartoko skonio. 
Medaus aromatas priklauso 
nuo aromatinių medžiagų, 
esančių medingųjų augalų 
žieduose. Kiekviena medaus 
rūšis turi specifinį, tik jai 
būdingą aromatą.

Medaus spalva yra labai 
įvairi. Medus būna nuo 
skaidraus bespalvio Iki 
tamsiai rudo. Tai priklauso 
nuo to, Iš kokių augalų rū
šių jis surinktas Ir nuo jo 
surinkimo laiko • pavasari
nis medus būna šviesesnis, 
negu rudeninis, nors surink
tas Iš tų pačių medingųjų 
augalų.

/Bus daugiau./
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Atsiminkit... 
Kanados Pašto 
Tarifas
jau yra
pasi

1976 m. rugsėjo 1 d. įvestas 
naujas pašto tarifas. Turėda
mi galvoje visus faktus tikime, 
kad Ir jūs galvojate jog naujas 
tarifas vis tiek yra palygini
mai pigus.

Viena, kad pašto tarifas ne
buvo’pakeltas per 4 metus. 
Antra, pašto tarifas vakarų 
valstybių yra didesnis nei 
naujasis Kanados.

Kas naudosis Kanados pašto 
patarnavimu ras įvairius šluos 
pakeitimus.

□ Sveikinimo kortelių
tarifas Kanadoje Iki
2 unc. pakeltas 1976
m. rugsėjo 1 d.
nuo 6 et. Iki
8 et.
Nuo 1977m. kovo 1 d. lOct.
Visų sveikinimo kortelių vo
kai turi būti užklijuoti.

□ Laiškų Ir atvirukų tarifas 
Iki 1 uncijos Kanadoje pakel
tas nuo 1976 m. rugsėjo 1 d. 
nuo 8 et. Iki 1O et. Ir 1977 m. 
kovo mėn. 1 d. 12 et.

□ Taip pat pakeistas tarifas Ir 
specialių patarnavimų, t. y. 
registruotų laiškų, gavėjo 
apmokamos siuntos-C. O. D., 
specialus pristatymas, pašto 
drauda Ir piniginės perlaidos.

Labiau sureguliuotas Ir Išlygin
tas yra siuntinių tarifas — atsi
žvelgiant į siuntinių svorį Ir 
nuotolį.

□ Kai kuriais 
atvejais siuntinių 
tarifas sumažintas.

□ Geriausio pa
tarnavimo su
silaukta pirmos 
klasės siuntiniai 

nuo 1 svaro Iki 66 svarų.
□ Kaip niekad Iki šiol nebu

vo pigi priemonė pasiekti 
betkurlam adresatui Kana
doje yra "Siuntinių paštas" 
-"Parcel Post".

Naujasis Kanados pašto tarifas 
yra vertas jūsų dėmesio. Kai 
siųsite laišką ar siuntinį, pa
sitikrinkite pas pašto viršininką 
kad būtų panaudotas teisingas 
tarifas.

Pakankamas skaičius pašto 
ženklų Ir pašto zonos numeris 
—Postal Code jums užtikrins 
geresnį patarnavimą.

3 p si.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

-Marla Stuart - 
Iš Hamburgo

Visas Vilnius, gal net per 
garsiai šneka, kad Iš vakarų 
Vokietijos- Hamburgo-teat- 
ras atvežė Šilerio veikalą 
Mariją Stluart./Kaure, dar 
anais laikais, teko tame vei
kale vaidinti mažytę rolę - 
Trabanteen/.Be visų gandų, 
girdisi, kad jų pastatymas 
esąs labai Išradingas deko
ratyviniai. Vaidinimai vyks
ta kas vakaras dvi savaites , 
naujųjų operos rūmų teatre . 
Kai einu į Vilniaus viešbutį 
pietauti, matau Ir didelius 
sunkvežimius su nemažomis 
raidėmis, kad štai- Maria 
Stuart Iš Hamburgo.

Nelengva gauti b U lėtą, bet 
per draugus, gaunu pirmoje 
eilėje. Netoli sėdi ir mūsų 
buvusi teatro žvaigždė Ir su 
dideliu pasisekimu vaidinusi 
Marijos Stluart valdmenį- 
Vosyllūtė- Dauguvletlenė, su 
kuria per pertraukas apta
riame jų vaidybinius ištek - 
liūs. Taip, randame, kad 
veidrodžių pagalba dekorą - 
tyvlnlal efektai labai serai 
iš’eškotl, bet kaip su valdy
ba? Kaip su visa butaforija ? 
Aš jau savo nuomonę turiu, 
bet buvo įdomu Išgirsti Ir Iš 
kitų teatralų. Visų buvo vie
noda nuomonė, kad lietuviš
kas teatras, kadaise, kur 
kas geriau tą veikalą supra
to Ir suvaidino. T lesa, Vosy
liūtė po spektaklio,kada ak
toriai lenk ėsi publikai, atsis
tojusi šaukė "Bravo Marija", 
kuri nemeluotai Iš -visų buvo 
pati geriausia. Bet kaipgi su 
Elžbieta, kurios nei povyza , 
nei tonas, nei amžius rolei 
neatitinka. Pagaliau, vyrlš - 
koji valdylų grupė, - visi 
silpnesni už buvusius mūsiš
kius. Tiesa, vokiečiai vai
dybiniai niekados nėra pir

maujantys, bet tada kuo pa
teisinamas gastrolių Ilgas 
kelias? Sakykime, kad jie 
negalėjo atvėžtl viso sąstatą 
kas tam veikalui yra labai 
svarbusypatlngal paskutinia
me veiksme, kada Marija 
turi atsisveikinti, eidama į 
mirtį. Gal už tai toji užbai
gos scena liko tokia blanki, 
neįspūdinga. Bendrai, ve tka- 
le stokojo geros režisūros , 
apipavidalinimo Ir tų tvirtų 
spalvų, kuriomis būtų gali
ma kur kas tą dramą nus- 
kaldrlntl,prįduodant jai stip
resnį koloritą Ir toną.

-Kaip publika suprato, juk 
vaidino vokiečių kalba ?

-Tobulai įrengtos ausinės, 
Ir visi jas naudėjo, bet man 
jos visai netiko. GI vertė ne 
lietuvių, bet rusų kalbon. O 
aš jos nemoku. Nesupratau, 
kaip Ir kodėl vertė į rusų 
kalbą, kai ten rusiškos pub - 
likos, atrodo, nedaug Ir tebu - 
vo.

Be viso to, buvo balsi kan
čia Išsėdėti penketą veiksmų 
tik su viena pertrauka. Taip 
Išvargino, kad, rodos, Imtu
mei Ir per patį veiksmą Iš
bėgtume I. Nežiūrint, kad 
scena gerai mechanizuota Ir 
viskas bematant pakeičiama, 
bet pertraukų tikrai reikėtų, 
nes į pabaigą veikalo,publika 
nervingai vartėsi kėdėse Ir 
ne bes įdomėjo nei veikalu , 
nei valdytomis.

Bučį ja de L ame r m u r
Nekalbėsiu apie minimos 

operos turinį, nes visi, arba 
daugelis Iš mūsų, šią klas l- 
klnę operą žinom. Čia mano 
tikslas apkalbėti pačios ope
ros pajėgumą, jos meninį 
supratimą Ir pajutimą.Mane 
klek nustebino dar Ir tas,kad 
galėjau palyginti,ką tik ma
tytą tą pačią operą čia Los 

Angeles, muzikos centre, 
kur gars loji New Yorko Met- 
ropolltaln opera gastroliavo. 
Minėtos operos pats vokali
nis sąstatas, žinoma,buvo 
pajėgus, bet nesakyčiau,kad 
pajėgesnis, bet pats operos 
Interpretavimas,pats apipa
vidalinimas, jos turinio su
pratimas Ir pe r davimas- 
Vilniaus operos buvo kur 
kas geriau suprastas Ir įgy
vendintas, kur kas pienlšklau 
Nežinau, kaip būtų įgyven
dinta toji pati opera, jei ne 
du pagrindiniai Importuoti 
solistai: Llučlja-M.Voltes , 
estė, pulkus koloratūrinis 
sopranas, Ir vaidinęs E dgar- 
dąRevensvudą rusųtenoras- 
K.Plužnlkovas. Kaip vienas, 
taip Ir antras su dideliu sta
žu solistai Ir pasigėrėtinai 
pajėgūs. Gaila, bet mūsų o- 
pera vėl llkuslbe savo teno
ro, kuris pavaduotų mūsų 
garsųjį operos veteraną K . 
Petrauską. Klek teko girdėtu 
Noreika, paskirtas operos 
direktorium j Ir dainavimo 
karjerą baigęs. Nuostabiai 
pulkus tenoras K.Plužnlko- 
vas, kurį aš pravadinau ant
ruoju Mario Lanza. Gal dar 
Ir dėlal to jis taip į Mario 
buvo panašus, kad Itališkai 
dainavo. Taip pat Ir sopra - 
nas. Keistoka buvo klausyti 
dviejų kontrastiškai skam
bančių kalbę;Italų Ir lietuvių. 
Tai gal truputį trukdė publi
kai įsigyventi į operos turi
nį Ir giliau įsijausti.

Iš viso sąstato, gal atski
rai reikėtų paminėti solistą 
V. Kuprį, kuris nepaprastai 
gerai suprato Ir atliko Lor
do Artūro vaidmenį. Lordo 
Enriko Astono vaidmenį atli
ko labai žavingai solistas E. 
Kanava. Na, Ir solistė I. Ja- 
slūnaltė įsigilino Ir atliko 
savo užduotį, suvaidindama 

Lučljos draugę. Bendrai,bu
vau daugiau regu sužavėtas 
visais, kuriuos gabi režlso- 
rlaus ranka jungė į darnų, 
drausmingą vienetą. Pasta
tymas Ir režisūra- A.Ru
daičio Ir dekoracijos,kurios 
buvo taikliai pritaikintos Ir 
žavingos- dailininko F.Na
vicko.

Pabaigoje tenka labai gar
bingai prisiminti didelių ga
bumų Ir nepaprastos energi
jos dirigentą V.Vlržonį. ŠI 
opera buvo tikras meno per
las, patiektas žiūrovui, kad 
Išblaškytų jį Iš kasdienybės 
rūpesčių.

-Kaip gi atrodo pats ope
ros pastatas, kuriuo Vilnius 
Ir visa Lietuva didžiuojasi ?

-Taigi... jis naujas.. 
Talpus. Gražioje vietoje. Su 
labai geru Ir pritaikintu mo
dernišku scenos įrengimu, 
bet.. .Tas "bet" Ir pasako , 
kad toli gražu būtų galima 
duoti architektams premijas 
Ir didžiuotis už pastato sti
lių. Tik Imkime Ir paste
bėkime įėjimo patalpą, kur 
čia pat sukabinami rūbal:to- 
kl griozdiški balkiai, lubos 
žemos,mažai šviesos,įėjusi 
taip slogiai nuteikia. Kai 
užstkell į antrą aukštą,kur 
randi erdvią patalpą, vadi - 
namą toje,skirtą pertraukos 
metu pasivaikščiojimui, ten 
graži panorama. Aiškiai 
matyti labai gražiai Išdažyta 
šv.Rapolo bažnyčia. Bet čia 
Irgi užgriozdinti tokie krei
vi laiptai,kur bevaikščiojant 
reikia arba viena puse lįsti, 
arba į dešinę mestis, Ir juos 
apeiti. Iš lauko grožėjausi 
liustromis, kurių tiek daug 
prikabinta. Viduje, Į geriau 
pasižvalgius, matau gi pi
gius stiklus, o gal net plas
tikos gabaliukų gelsvos spal
vos, kurie nedega Ir nešvie

čia. Jaučiasi kažko nejau
kiai, Išplanavimų trūkumas. 
Visi h pagrįstai skundžiasi 
kad akustika bloga. Ir tai 
tiesa. Nuostabu Ir tai,kad 
tie architektai, ar tai archi
tektė, kuri apdovanota meda
liais, nesuprato,kad planuo - 
ja namus operai. Visas 
prlešcenls Iškaišiotas ko - 
klals tai "gUzlals" pagrą
žinimui. Betgi kad tie "gll - 
zlal" sugeria . visą garsą - 
tai nepagalvojo. Dabar juos 
bando panaikinti Ir jų dalį 
uždėti kokia nors medžiaga . 
Planuoja Ir dar toliau viso
kius pataisymus. Reikia pa
girti, kad prlepals operos 
pastatą, gražiai suplanuotas 
mūsų opieros įkūrėjui Kiprui 
Petrauskui paminklas. Jis 
lyg gyvas, didingai, visoje 
savo kilmingoje povyzo
je pasItlnkaktekvleną dabar
tinės operos lankytoją.

-Senamadė Komedija- 
Tai dviejų veiksmų ko

medija, atliekama Irgi tik 
dviejų valdylų, kuri norėtų 
padaryti labai moderni. Gal 
už tai dekoratorius, prie 
scenoje esamo smėlio dar 
primėtė Ir suplyšusių sku - 
durų bei batų. T lesa, Kauno 
teatras dabar labai moder
nus Ir tuo, kad uždangos ne - 
naudoja. Publika randa see - 
ną paruoštą veiksmui, bet 
atidarytą. Me.n asmeniškai, 
daug įdomiau,kai scena atsi
daro Ir Iš karto pakvimpa 
dekoracijų dažai. Cla gi žiū

/ bus daugiau /
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SPALIS

Laukų platybėje rudeniu pakvipo - 
Išartu pūdymu Ir rugio dalgeliu , 
Puria tešla ragaišio, kylančia Ir limpančia 
Tš ąžuolinių kubilų gilių.

• • -
O vėjas įžūlus lapus nuskins, '
O vėjas lapų čežeslu primins,

Kad rudenį prlšvUpdavo varnėnai,
Kad rengias klevas variniu švarku,
Kad kloja dovanas naktis trumputei dienai - 
Sušalusias rasas- stambius karoliukus.

rovas atsisėdęs žvelgia į 
dekoruotą sceną, joje esa
mus baldus Ir apsprendžia 
veikalo pačią elgą-komen- 
tuoja. O šį kartą net šaipėsi. 
Iš tų skudurų Ir balsiai su
plėšytų batų. Komediją vai - 
dlno pasigėrėtinai. Gal sa
kyčiau, trūko garsų efektu . 
Pav., partnerė Išvyksta. 
Žvelgia į scenos šoną Ir 
prabyla su tokia f raze {"Tak
si jau atvažiavo". Nežinia 
dėllal kokių priežasčių re- 
pavalzdavo atvažiavimo, nei 
signalizavimo garsų, kai tuo 
pačiu muzika p-įtaikinta la - 
bal gražiai Ir efektingai.

Komedijos turinys nesudė
tingas: kuro-le vasaroja jau 
pagyvenusi poliu: ė Ir pirmas 
oficialus vizitas buvo pas 
daktarą, Ir net poniutei tas 
daktaras labai nepatiko, taip 
kaip Ir jam ji. Bet vėllav 
užsimezgė tampri draugystė 
Ir galop- meilė. Verta pa
girti aktorius: Aldoną Juod- 
kaltę Ir Leonardą Zelčlų,kad 
sugebėjo laikyti publiką į- 
tampos viršūnėje. Jie taip 
gyveno scenoje, jog nebuvo 
galima kitaip įsivaizduoti lt 
pamąstyti, kad čia vaidina ,. 
Tai jau geras ženklas Kauno 
teatre, nes mano atsimini
muose, Kauno teatras Visus 
veikalus tik vaidino. Tai 
Dauguviečio "nuopelnas", nėr 
tas režlsorlus kitaip nesu
gebėjo. Taigi,ta "Senamadė 
Komedija" buvo labai maloni 
praleisti vakarui, lengvoje 
nuotaikoje.

PAŽINKIME PRAEITI 1
Iš:

pirmasis Lietuvos Statutas
/tęsinys/

11. NAMINIŲ PAUKŠČIU KAINOS.
Už žąsį - trys grašiai, už kaploną- šeši grašiai, už viš

tą- šeši grašiai, už antį- du grašiai, už gaigalą- grašis , 
už balandį- grašis. O jeigu kas pavogtų,perekšlę antį,ku
ri ant kiaušinių sėdi- dvylika kapų grašių, už povą,kas 
pavogs trys kapos grašių. Kas pavogtų'ar užmuštų na
minę gervę- trys kapos grašių, o jei kas pavogtų ar už - 
muštų naminę gulbę- dešimt kapų grašių.

12. ŠUNŲ KAINOS.
Taip pat nustatome šunų kalnas. Jei kas kam pavogtų 

ar užmuštų šunį sekėją ar skaliką- dvylika kapų grašių, o 
už bebrlnį šunį- dvylika kapų grašių, bet už kurtą- pen-: 
klos kapos grašių, už vižlą -dešimt kapų grašių, o už 
skallnį kurtą- dešimt kapų grašių, už naminį sargą -pen
kios kapos grašių, už lojlką -trys kapos grašių, už gončą- 
trys kapos grašių, už zuikinį ar žvėrinį vlžlą-trys ka
pos grašių, už MUano veislės šunį- dvylika rublių grašių, 
už dryžuotą šunį - dvylika rublių grašių, už šunį varlką - 
dvylika rublių grašių, už šunį Ieškotoją -trys kapos gra - 
šių Ir už šaudytlnį šunį- dešimt kapų grašių.

TRYLIKTAS IR PASKUTINIS SKYRIUS
APIE VOGIMĄ., 

/ /
1. APIE BERNUS, KURIE VAGIA.
Jeigu kur nors bernai apylinkėje vogtų Ir juos sugautų 

su įkalčiu, tai, jei pavogtasis daiktas būtų vertas pusrub
lio grašių, toks turi būti nubaustas kaip vagis.

Jeigu pavogtasis daiktas nebūtų vertas pusrublio, tai tu
ri būti Išskaitytas Iš berno bandos nuostolis arba pavogta
sis daiktas grąžintas, o vietoje atlyglnlmo-plaktl botagu .

Jei pakartotinai vogtų, nors daiktas Ir nebūtų vertas 
dešimties grašių, bet su įkalčiu pagautų, tai jau turi bū - 
tl Išduotas pakarti.

2. KURIUO BUDU TURI BŪTI IEŠKOMAS ĮKALTIS AR 
PĖDSAKAI KIE NO NORS NAMUOSE.

Taip pat nustatome: jei seklys ką nors atvestų ar,įkan
din įkalčio sekdamas, nukentėjęs ateitų į kieno nors na - 
mus, bet negalėtų gauti vižlo Iš to pono, kieno yra žmo - 
gus, ar iš pavieto, tai turi Iškrėsti namus pašalinių žmo
nių akivaizdoje.

Jeigu rastų įkaltį, tai turi vesti tą žmogų kartu su įkal
čiu pas tą urėdą, kieno tas žmogus yra. O jeigu kas nors 
atmuštų nuo įkalčio ar nuo šviežių pėdsakų, Ir tai būtų į- 
rodyta pašalinių žmonių, tai toksai turi sumokėti nuosto
lius tokios sumos, dėl kurios nukentėjusysis prisieks, Ir 
tris rublius baudos už vagystę, jei bajoras būtų atmušęs, 
o vagį pats turi susirasti.

3. JEI KAS NELEISTŲ KR AT YTI.IEŠKANT VOGTŲ 
DAIKTŲ AR NUO ĮKALČIO ATMUŠTŲ.

Jei kas neleistų kratyti Ir Ieškoti vogtų daiktų ar nuo į- 
kalčlo atmuštų, Ir nukentėjusysis tai Įrodytų pagalba pa
šalinių žmonių, sukurtais jis atėjo Į jo namus daryti kra
tos, tai tas, kuris neleido, vis tiek ar jis būtų bajoras, ar 
paprastas žmogus, turės atlyginti nuostolius, klek nus
kriaustasis nurodys priesaika patvirtindamas, Ir atly
ginti už sumušimą pagal luomą to, kurį mušė.

4. JEIGU KAS PAGAUrŲ KIENO ŽMOGŲ SU ĮKALČIU 
TAI TURI JĮ ATVESTI PAS JO PONĄ.

Taip pat, jeigu kunigaikščio, pono ar žemininko dvaro 
ribose būtų pagautas jo žmogus su įkalniu, tai tas žmogus 
turi būti vedamas pas jo poną.

Tačiau jei kieno žmogus būtų pagautas su Įkalčiu vieša
me turguje ar kokio svetimo dvaro ribose, tas žmogus tu
ri būti vedamas pas tą poną,kieno yra turgus,arba pas jo 
urėdą. O tas ponas turi paimti Įkaltį į savo dvarą, o tą 

žmogų Įmesti į savo kalėjimą, Ir turi įspėti tą poną,kieno 
yra tas žmogus, kartą, du ar tris, o tas ponas turi at
siųsti dėl to žmogaus savo vlžį, kurtam dalyvaujant tas 
ponas, pas kurį yra žmogus, turi spręsti bylą. O jeigu a- 
nas ponas, kurio žmogus buvo suimtas,savo vižlo neat
siųstų, tai šis ponas, pasisodinęs prfe savęs gerus,pati 
kimus žmones, galiausiai gali tą bylą Išspręsti.

’ < . ' ....-(Į
5. JEI KAS PAS KĄ RASTU ĮKALTĮ,TURI ATVESTI

JĮ PAS JO PONĄ IR PRAŠYIT TEISMO.
Jei kas atrastų savo įkaltį Ir pavogtus daiktus pas kieno 

nors tarną ar valdinį, ar pono paveldėtoje sodyboje , ar 
šiaip kur kitur, tai tokį kaltinamą žmogų turi atves
ti pas tą jo poną Ir prašyti teismo;

O jeigu byla nebūtų sprendžiama, tai tas, pas kurio 
žmogų buvo rasti vogti daiktai,turės atsakyti prieš mūsų 
urėdą, o tą vagį pristatyti mūsų teismui. O jeigu tas va - 
gis iš pono rankų pabėgtų ar ponas įkaltį pamestų ar į 
teismą vagies neatvėstų ir įkalčio nepateiktų, tai turės 
sumokėti anam nuostolius, kuriuos anas patvirtins prie - 
satka ar patikimais įrodymais, už viską ,kas dingo kartu 
su įkalčiu.

. -i
Tr taip pat jei kam nors butukas pavogta Ir jam atrody

tų,kad vagis yra Iš kurto nors kaimo, o kaltininko nežino
tų, tai turi šaukti telsme.n tą kaimą. Tr jeigu dėl to kaltin
ių visą kaimą, tai trys to kaimo vyrai,kuriuos jis Išrinks, 
turi prisiekti, kad tame kaime nežiną,kas yra kaltininkas. 
O jeigu jie neprlstektų, tai visas kaimas turi sumokėti vi
są aną nuostolį tam nukentėjusiajam,© vagį turi patys su
siieškoti.

■ ’ ' !

6. JEIGU KAS SLĖPTŲ VAGĮ SU ĮKALČIU SAVO NA
MUOSE, AR ŽINOTŲ APIE JĮ, AR TŠ KARTUVIŲ ' 
ATPIRKTŲ.

Taip pat nustatome, kad jeigu kas žinodamas slėptų sa
vo dvare vagį, pagautą su įkalčiu, ar leistų jam ten gy - 
ventl, ar žinomą vagį Išpirktų savo pinigais Iš kartuvių , 
tai toks kiekvienas, jeigu prieš jį būtų tinkamai įrodytą, 
turės atlyginti visus nuostolius visiems,kam "tas vagis 
buvo jų padaręs^ slėpdamasis jo dvaro ribose.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4 p !<l .

4

4

Trabanteen/.Be


-£

PIRMASIS LIETUVOJE ARCHEOLOGŲ 
RASTĄS SIDABRINIŲ DAIKTŲ LOBIS

1st. m. k. Vytautas URBANAVIČIUS

Pirmieji numerėliai Graužiu senkapyje 
(Kėdainių r a j., Josvainių apyl.) buvo palai
doti maždaug prieš pusantro tūkstančio, o 
paskutinieji — gal prieš kokį šimtą metų. 
Per tą laiką kelis kartus keitėsi laicįojimo 
papročiai. Šešis—septynis šimtmečius čia 
pleškėjo laidotuvių laužai, kurie mirusiojo 

~ kūną kartu su visais jam skirtais daiktais 
paversdavo-pelenų ir metalo nuolaužų krū
vele. Degino, kol atėjusi krikščionybė tai 
uždraudė. Ir ne tik degino. Sudegintam mi

nusiajam dar ir pabalnotą žirgą užkasdavo. 
Kai kam vieną, o kitam ir kelis. /

Tačiau turtus j kapines atsinešdavo ne 
tik mirusieji. Kartais huo kokių nors pavo
jų brangenybes čia slėpdavo ir gyvieji. Pa
slėpdavo, bet ne visuomet rasdavo. Taip 

s. atsitikę ir- su daiktais, kuriuos mes šiandien 
vadiname Graužiu lobiu. Jie buvo rasti sen
kapio teritorijoje, tarp kapų, 60 cm gylyje 
Jokiam kapui šie daiktai nepriklausė. 
-'Tai bene pirmas atsitikimas Lietuvoje, kai 
lobį rado arčheologai. Šiaip jau lobiai ap
tinkami atsitiktinai, įvairiais tikslais ka
sant arba ariant žemę. Nežinodami jų is
torinės vertės, žmonės dažnai daiktus pasi
dalija, išmėto, perdirba, o į muziejus paten
ka tik šis tas. Senovinių daiktų bei monetų 

. lobiai yra daug vertingesni, kai į specialis
tų rankas patenįęa pilni, neišardyti. Didelę 
reikšmę turi net kartu randami indai arba 
Jų dalys.

Graužiu lobis — tai du sidabriniai daik
tai: antkaklė ir kalavijo makščių antgalis. 

, Pastarasis buvo įdėtas j antkaklės vidų. 
Visas lobis svėrė 1001 g.

Antkaklė suvyta iš trijų apskrito skersi
nio pjūvio vielų, kurių kiekvienos skers- 

• •>muo 4,5 mm. Antkaklės ilgis — apie 160 
cm. Jos svoris 914 g.

Plokštelių pakraščiais eina dvi ornamentų 
eilės. Pirmąją eilę sudaro įmušti taškeliai, 
O antrąją >— įmušti trikampiukai. Plačiau
sioje vietoje plokšteles puošia saulutės, ku
rias sudaro aštuoni spinduliai.

Tokia antkaklė Lietuvos teritorijoje ras
ta pirmą kartą, nors jos gamybos ir orna
mento elementai — vijimo būdas, trikam
piukai, įkartų linijos —- pasitaiko gana daž
nai.

Iš trijų vielų suvytos antkaklės Lietuvo
je žinomos jau pirmaisiais mūsų eros am
žiais. Ypač plačiai jos paplito ankstyvojo 
feodalizmo laikotarpiu. Specialistai jas pa
gal galų užbaigimą yra suskirstę į kelias 
grupes. Tačiau antkaklė iš Graužiu lobio 
nepriklauso nė vienai iš tų grupių. Tokiais 
plokštelių pavidalo galais antkaklių Lietu
vos archeologiniuose paminkluose, datuo
jamuose iki XIII a., iki šiol nerasta. Si ant
kaklė j minėtas ankstyvojo feodalizmo lai
kų antkaklės yra panaši, tik lankelio paga
minimo technika, nekalbant jau apie 
medžiagą, nes daugumas to laikotarpio ant
kaklių yra žalvarinės. Vytos sidabrinės 
antkaklės iš laikotarpio iki XIII a. Lietuvos 
archeologinėje medžiagoje yra žinomos tik 
dvi.

Viena iš vėlyviausių vytinių antkaklių, 
priklausančių jau XV a., yra rasta Slapgirio 
senkapyje (Kelmės r.). Antkaklė žalvarinė, 
suvyta iš trijų šakų, kurių kiekviena savo 
ruožtu dar suvyta iš trijų vielų. Si antkak
lė, lyginant ją su ankakle iš Graužiu lo
bio, yra įdomi tilo, kad jos galai taip pat 
baigiasi pailgomis panašios formos plokšte
lėmis. Panaši į antkaklę iš Graužiu ji ir sa
vo lankelio ilgiu, kuris kartu su plokštelė
mis yra 125 cm. Apie kakl’į antkaklė 
būdavo apsukta 2,5 karto taip, kad jos ga
lai, t.y. plokštelės, priekyje viena su kita 
susikeisdavo. Tokios konstrukcijos antkak
lių yra žinoma ir daugiau. Visos jos yra vė
lyvos. datuojamos XIV—XVI a.

Tačiau visos šios antkaklės yra panašios 
-į antkaklę iš Graužiu lobio tik savo kon
strukcija, tuo tarpu lankelio vijimo (arba 
pynimo) būdas bei plokštelių ornamentai iš 
esmės skiriasi. Čia, matyt, įtakos turi chro
nologinis jų skirtumas. Antkaklės iš Grau
žiu ornamentas — ratukai, trikampiukai, 
įkartų linijos — buvo labai paplitęs vėly
vajame geležies, amžiuje. Panašiu ornamen
tu buvo puošiamos pasaginės segės, apy
rankės, žieasi ir kai kurie kiti to laikotar
pio papuošalei. Lobiuose ir kapuose rastos

antkaKlė. vytu bei pintu lankeliu yra vėly
vesnės, priklausančios XIII—XVI a.

Taigi savo ornamentu antkaklė iš Grau
žiu lobio yra artimesnė X—XII a„ o kon
strukcija — XIII—XVI a. Remiantis orna
mentu ir pagaminimo technika, Graužiu 
antkaklė turėtų būti datuojama XII —XIII a.

Žodžiu, turime nemaža pintų ir vytų ant
kaklių, kurių galai baigiasi plokštelėmis. Pir
moji ir ankstyviausia jos grandis būtų ant
kaklė iš Graužiu, toliau sidabrinės antkak- 
lės iš XIII—XIV a. lobių ir pagaliau vė
liausios — žalvarinės tos pačios konstrukci
jos antkaklės iš XV—XVI a. kapų.

Pavienių tokios konstrukcijos antkaklių 
yra rasta ir kaimyninėse Lietuvai teritori
jose. Latvijoje, Žiemgaloje rastosios antkak
lės priklauso X a. pabaigai — XI a. pra
džiai. Šios konstrukcijos antkaklės mūsų 
kaimynai nešiojo ir vėlesniais laikais. Ke
letas jų, datuotų jau XIII a., rasta buv. Ryt
prūsių teritorijoje. Jas nešiojo ir Gotlando 
salos gyventojai, tačiau nėra duomenų, kad 
jos buvo nešiojamos pačioje Švedijoje.

Kad šio tipo antkaklės žinomos tik Lietu
voje ir artimiausiose kaimyninėse teritori
jose, leidžia spėti jas esant baltiškos kil
mės, konkrečiai, kilusias iš Lietuvos-Prūsi- 
jos pajūrio. Tokių mintj remia ir tai, kad 
tik Žemaitijoje, nors ir pakeitusios savo 
formų, jos išsilaikė iki XV—XVI a.

Kalavijo makštų antgalis yra padarytas 
iš sidabrinės skardos. Skarda sulenkta, jos 
kraštai išvirkščioje antgalio pusėje sukeis
ti ir padaryta siūlė. Antgalio-galai baigiasi 
ažūrinėmis movomis, kurių paviršius pa
puoštas reljefiniu, įvairiomis kryptimis iš
dėstytų įkartų ornamentu. Viršutinė mova 
baigiasi dviem stilizuotomis paukščių gal
vutėmis, 
li'o ilgis 
daro 19,5 cm, svoris — 87 g.

Lietuvos teritorijoje toks kalavijo makš
tų antgalis rastas pirmų kartų, nedaug jų 
žinoma ir iš viso — du Latvijoje (Turaida 
ir Krimulda) ir vienas Kijeve. Krimuldos 
antgalis rastas kartu su visu kalaviju, kuris 
datuotas XI a. Taip p.it XI a. datuoti ir 
Turaidoje bei Kijeve rastieji antgaliai.

Galimas dalykas, kad Graužiu antgalis 
taip pat datuotinas tuo pačiu laikotarpiu,/ 
t.y. XI a. Tuo atveju šiek tiek skirtųsi abie
jų lobyje rastų dabitų chronologija. Tada 
lobio užkasimo datų tektų tapatinti su vė
lesniojo daikto - antkaklės chronologija 
ir laikyti jį priklausančiu XII—XIII a.

Neaiški lieka ir šio antgalio kilmė. Nė 
vienas iš minėtuosius Latvijoje ir Kijeve 
rastus antgalius aprašiusių tyrinėtojų jų 
kilmės klausimo taip pat nesprendžia, ma
no juos kilus iš ten, kur jie rasti. Iš tiesų, 
kaip rodo naujasis radinys iš Graužiu, šių 
antgalių paplitimo teritorija plečiasi. Galu
tines išvadas jų paplitimo ir kilmės klausi
mu daryti, be abejo, anksti, tačiau tas fak
tas, kad 3-iš 4 žinomų šios rūšies radinių, 
t.y. 75%, yra rasta Latvijos ir Lietuvos te
ritorijoje, įgalintų spėti esant juos Rytų 
Pabaltijo kilmės. Šį spėjimų bus galima pa
tvirtinti arba atmesti, tik susikaupus dides
niam šio tipo antgalių kiekiui.

įdomu dar, kaip buvo užkastas šis lobis? 
Lobis, nors ir rastas kapinių teritorijoje, 
jokiam kapui nepriklauso. Nebuvo ten nei 
griaučių, nei sudegusių kaulų, nei degėsių. 
Jis nebuvo įdėtas į jokį indų. Nežinome, 
ar jis buvo Į ką nors sumyniotas. Prie daik
tų nepastebėtį nėi' audinio, nei odos, nei 
kokios nors kitos medžiagos pėdsakų. Kar
tu su antgaliu nerasta ne tik kalavijo, bet 
ir makštų, vadinasi, užkasęs jį žmogus sau
gojo antgalį tik kaip sidabrų, kaip brange- 
nvhę. Antkaklė deformuota, sųmoningai 
sulankstyta, matyt, kad užimtų mažiau vie
toj, ir būtu lengviau ia saugoti. Matyt, daik
tai buvę pagrobti. Juk savo daiktų šeimi
ninkas netgi nelaimės metu būtų slėpęs to
kį, koks jis yra. Tačiau gali būti ir kitas 
lobio užkasimo variantas, kita priežastis. 
Kaip minėta, jis užkastas senkapio terito
rijoje, t.y. buvusiose kapinėse. Jis galėjo 
čia. atsidurti kokių nors su mirusiųjų pa
gerbimu susijusių apeigų metu kaip auka, 
prašant iš mirusiojo kažkokios malonės, pa
galbos, užtarimo ir 1.1.

Vėliau lobio buvo ieškoma. Tai rodo ne
toli lobio aptikti kelių , nedidelių duobių 
kontūrai. Jeigu lobis buvo paslėptas laiki
nai kokio nors pavojaus metu, tari, praėjus 
pavojui, suprantama, jo ieškojo savininkas. 
O jeigu lobis buvo užkastas kaip auka tai 
jo galėjo ieškoti tik svetimi asmenys, žino
ję apie užkasimų.

Mes negalime atskleisti lobio paslapties, 
nes neturime pakankamai duomenų. Tačiau 
jame rasti daiktai padeda giliau pažinti 
juos gaminusius amatininkus, tų amatinin
kų sugebėjimus, įgūdžius, meninį skonį. Tai 
nors ir nedidelis, bet naujas mūsų materia
linės kultūros istorijos puslapis.

“Mokslas ir Gyvenimas* )

žiūrinčiomis į kairę. Viso .antga- 
įskaitant ir movų papuošimus, su-

Žurnalistas Pranys Alšėnas klausosi po
kalbio J. Matulionio su Vallene.

Pranys Išaugino Ir sūnų, 
kuris Ott a tvoję eina advokato 
mokslus Ir yra baigęs Lon
dono, O nt. Universitetą.

Prano sveikata jau silpnė
ja, turi kai kada Imti po ke
lias vaistų piliules, nors dar 
yra darbingas Ir produktln- 
gas, pensijoje būdamas, ne- 
m?.žal parašo Inicialais Pr. 
Alš., P.Alš. Irkt.

Ilgiausių metų brangus 
taut’itl, daug sveikatos Ir 
spaudos darbų. J. Karka

žurnalistui frantui a l š ė n it i 65 me tai

Vienam Iš darbščiausių Ir 
produktlnglauslų lietuvių 
žurnalistų - rašytojų Pranui 
Alšėnul - Ališauskui, gyv. 
Toronte. Kanadoje rugsėjo 
mėn. 27 dieną suėjo 65 me- 

/tai. Jubllljatas Pranys, kaip 
milžinas nelšslamlamų jė
gų, rašo lietuvių tautos rei

tuvlų tautą. Stebėtina, Iš kur 
tas didysis lietuvis semiasi 
tiek jėgų, turi laiko ?

Pranys turi didele litu
anistikos biblioteką, laik
raščių komplektus. Čia su-

kalais : į keliasdešimtis lie
tuviškų laikraščių. Išeinan
čių įvairiuose pasaulio kraš
tuose, į svetimomis kalbo
mis Išeinančius laikraščius, 
anglų, ukrainiečių, lenkų,
vokiečių kaip Kanadoje,USA, . krauta dlctesnė uždarbio da- 
talp Ir kitur. Visur gina Lie- Ils, kurią teko įgyti sunkiai 
tuvos bylą, populiarina lie - dlrbantkurį laiką fizinį dar- 

t bą.
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GENIJŲ IŠSIREIŠKIMAI
— Tie, kurie į stebuklus tiki, visai į juos netikėtų, 

jeigu jie būtų juos matę. — Lichtenberg
— Kai turtingas suserga, jis gydomas su tokiomis 

apeigomis, kad Tngersoll Ilga nenori nuo jo 
pasitraukti. — Jerrold

— Gall apsisaugoti nuo vagies , kad tavęs neapvogtų, 
bet niekada neaps Išaugos l, kad jis nebūtų vagis.— 
Napoleon I

— Saugok savo jaunystę taip, kad tau nebūtų gaila ją 
prisiminti, kada ji tave apleis. —Raleigh

— Kas gėdisi Ir rausta, tas yra kaltas. Tikra nekal
tybė dėl nieko nesigėdi Ir nerausta. — Rousseau

— Nepasitikėk tuo, kuriam viskas atrodo gerai Ir 
tuo, kuriam viskas atrodo blogai, bet dar mažiau 
pasitikėk tuo, kuriam viskas atrodo nei šis
nei tas. — Lavater

Chlcagos-Angį įjos-Britanijos ka-leldykla yra atleidžiam?
lietuvių klubas

Iš Angį įjos atvykusia taut, 
šoklų grupe Lietuva nuošird
žiai rūpinosi Chlcagos-Ang- 
lljos-Brltanljos lletuvlųklu- 
bas per visas 3 jų viešėjimo 
savaites.

Sekėjus priglaudė p.p.Šid
lauskai, Jokubkos, Rumšai, 
BUltavlčlal, S. Duse Ika, Bu
rokevičius, B. A.Kūrai, Ma
tusevičius.Iš šokėjų Aldona 
Pukštytė Ir Virginija Jurai
tė pasirodė Lietuvos Aldų 
TV programoje, pasikalbėji
me su Bailu Brazdžioniu a- 
ple jaunimo veiklą Anglijoje 

J Ir meile šokiams. Visa gru
pė dalyvavo Lietuvių Televi
zijoje Ir parengime. Atsls - 
ve Ik In Imas su grupe buvo 
suruoštas rugsėjo 6 d.Ra
munės valgykloje.

Šiuo metu klubas rengiasi 
Spalio 30 d. Balio Pakšto sa
lėje metinei vakarienei.

Kun. Sakevlčlus sutuokė 
savo sesers dukrą Dainą Da
nute vielutę su R. Dumčium iš 
Cleveland© Ir rugsėjo 26 d. 
grįžo atgal į Londoną,eiti 
lietuvių parapijos rektoriaus 
pareigų. Tikime,kad jauni
mui Ir kunigui patiko viešna
gė Amerikoje. Linkime Ir 
toliau visiems gyventi lie
tuvybėje .

NAUJA
Nauja Leidykla

įsteigta nauja lietuviška 
leldykla-Amerlkos Lietuvių 
Biblioteka, kurios uždavinys 
bus leisti lietuviškus kūri
nius, jau pradėtus kun.KezIo 
Iniciatyva. Visa serija leidi
nių, pradedant "Palikę Tė
viškės Namus", bus leidžia
ma, kaip etninė enclklopedl- . 
ja, apimanti įvairias gyveni
mo sritis. Pirmąją Direk
torių Tarybą sudarė leidyk
los lnlclatorlal:prof. J. Puzi
nas, pirm. Petras Aleksa , 
Kęstutis Girnius, Saulius 
Girnius, Al.Kezys S. J. Ir V. 
Lukas. Leidyklos pllnatel - 
slals nariais galės tapti rė- 
mėjal-meoenatai, įnešę 1OO 
dol. nario mokestį. Blbllote-

nuo federallnlų mokesčių

Parinko M. Čapkauskas

mą Ir reikės nuomą mokėti 
už sklypą, todėl Rinktinės Vai 
dyba Ieško Ir prašo gerašir
džių narių Ir mecenatų paau
koti arba paskolinti pinigų.

Salė Išnuomuota įvairioms 
organizacijoms Ir atrodo na
mai versis gerai. Be to. Šau
lių namai sustiprina ltetuvlų 
judėjimą BrlgtonParke.kurln 
veržiasi nepageidaujami gy
ventojai.

Spalio 24 d. 3 vai.p.p. Šau
lių Namuose meno kuopelė 
stato veikalą "Sibiro Vergai", 
o spalio31 d. visi šaullalkvle- 
člaml Jėzuitų kopiyčlon IO v. 
pamaldoms Ir po to bus vyks
tama į šv.Kazlmlerokaplnes 
pagerbimui mirusių, prie ka
pinių steigėjų paminklo. Pa
gerbsime visus artimuosius 
čia Ir tėvynėje.

Jaunųjų šaulių vadovu su
tiko būti F.kasparas, kuris 
privalės nustatyti tolimesne

t. Jau-

Mūsų Mirus lejl
Atsisveikinome su muziku 

Steponavičium,Pirmyn choro 
" Ilgamečiu vadovu. Už savai

tės mus sukrėtė skaudi žinia, 
kad staiga, visiškai nesirgus, 
mirė kraujo Išsiliejimu gal
voje Irę na Balzekas, L lėtu - 
vlų Muziejaus įkūrėjo St. 
Balzeko Jr. žmona. JI Irgi 
buvo šio muziejaus Moterų 
Glldos pirmininkė, jos įkū
rėja Ir globėja. Dar neseniai 
Ne w Bufalo vasarvletėjelcal- 
bėjomės didžiulėj šventėj, o 
jau jos Ir nebėra. Gaila to- 
k los ve Iki los 1 lėtu va lt ės. At - 
sis velk Ino laidotuvėse Ir ati
davė jai pagarbą tūkstančiai 
žmonių. Liūdinčiam vyrui, jal vadovauti. --
trims valkams Ir jos motinai nĮmo kUOpelė yra visų remia - 
giliausia užuojauta. ma, neS jų tarpe yra tale n x

Atsisveikinom Ir su mwzl-tlngų lr veĮkllų jauiuoHų, į 
ku Liudu Jarošeku,o pasku- centpo valdybą sutiko įeiti A. 
tlnlu laiku sunglal susirgo lrBuddreckas teisinio patarėjo 
gydosi Šv.Kryžlausligoninėjeparelgomg> oJ platakls §au_ 
vargon.A.Kulys. dymo vadovu. Vasaros lalko-

Šaullų Rinktinės veikla tarPVje l§ mūsų tarpo atslsky 
s iY t-, r . i “ „ . rė šie šauliai: Juozas Bacevl Saulių R Inktlnė kasmet au-

, i- t i i člus,Oskaras Muravas, Irena ga narių skaičiumi Ir plečia *
veiklą. Įsigijus namus ISnuo B«l«ktenė, kur ų artimiems 
mavo žemės sklypą mašinų sutelktamn uzuojauM 
parkavimui, Skolos turi už na ' -- az z on s

Sklypų sav. d-jos pirm. Giedraitienė Ir LB pirm. Regis už
dega žvake Š.Kazimiero kapinėse per mirusių pagerbimą.

Nuotrauka C. Genučio.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už. Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chica.ioje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 
JAV vietose metame 
— 9.50. Užsleniuo- 
savaitę nemokamai.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA^ ANTRADIENĮ NUO 11,30 iki ,12 vol nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stoni..v.čiu», 1053 Al ban <1 Cr.. DJV«,nay. P.O. TEL. 669 - 883*

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
__ $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. 
«• __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

Keleivis

naujienos.
1739 So. Halsted St.,

Chicago, 111. 60608

į—į Siunčiu ................. .. dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

į—į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

6 3 6

P L B LIS H IN G C O M PA N Y
TEL. 268-3071
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis

A. Lukošius PARAMA
IMA:

MES RE VILNIAUS 
NENURTMSTM
Tokį moto be ve Di dvide

šimtmetį turėjo visa laisva 
Lietuva. Toks jų ryžtas Ir 
pavergtųjų dvasią labai su
stiprino. kad Ir didelės tor- 
tūros jų nepalaužę - jie Iš
liko tvirti savo lietuviškoje 
tautybėje. Laikai pasikeitė, 
kad Lietuvos sostinė dabar 
vadinama Tarybų Lietuvos 
sostine,bet nepasDce lt ė tiks
lai. Visa Lietuva - laisva Ir 
pavergta puoselėjomlntį ka
da nors susijungti, o paver
gėjas laukėprogos visą Lie
tuvą Integruoti į Lenkijos 
metropoliją, dėlto Ir ultima
tum as. Tr vėl pasikeitimas : 
Ir mes, Ir jie Iš naujo esa
me po senojo pavergėjo pa
du. Kaip anksčiau, taip Ir 
dabar, jie spaudžiami ma
žiau. Tr vėl laukiame lals- 
vėl Ir mes, Ir jie. Bet čia 
jau Išslskyrlame. Mes sie
kiame laisvės Ir gero sugy
venimo su kaimyną Is, jie sau 
laisvės, o kaimynams jau 
klastos būdu Išbandytą savo 
prie spaudą. Ka Ip skaistyklo
je vėlės sau nieko negali 
padėti, joms pagalbą telkia 
tik žemėje likusieji, taip 
raudonojoj vergijoj esantieji 
laukia Iš laisvo pasaulio sa
vų tautiečių pagalbos, nors 
kelio į laisvę paruošimo. Tr 
į laisvę, bet ne į okupacijos 
pakaltą.

Lietuviškoji Išeivija jau 
gana daug mūsų pietinio kai
myno voratinklio apraizgyta, 
kad nebeslorentuoja kur yra 
laisvė, kur okupacijos pa
kalta. Jau atsiranda lietu
viškų kolonijų,kurioms Lie
tuvos sostinė nebe Vilnius.

Dž įaugtam ės tok lorn is 1 te - 
tuvių kolonijomis, kaip Ha
miltonas, Ont. Jis nepasi
duoda klastingai gražbylls- 
tel. Tr šiais metais jie ruo
šia liūdną Spalio 9 -stos mi
nėjimą be Iškilmių, bet su 
giliu'susikaupimu. Jis įvyks 
š.m. spalio 17 d.12 vai. Jau
nimo Centre, 48 Dundurn St. 
W. Hamllto{n, Ont.

Visus tuos, kurie per dvi
dešimt metų kartojote ’’ mes 
be Vilniaus nenurimsim ’ 
arba ” ten broliai vergauja

erelio suspausti", kviečiame 
į šį minėjimą atsilankyti. 
Išgirsite žodį dar negirdėto 
kalėjimo pavadinimo, tai 
"Švento Kryžiaus" kalėjimo, 
buvusio kalinio Stepo Varan- 
kos.

VKLS-gos Kanados 
Krašto Valdyba • *

D A TTGTAKULT ŪR TN Ė 
SAVAITĖ
Rugsėjo 16 popietyje čia 

buvo proklamuota minėta 
savaitė, kuri tesėsi rugsėjo 
17-25 dienomis. Proklama
cijos ceremonijas atliko Re
giono pirm. Mrs. A. Jones, 
dalyvaujant valdžios, savi
valdybės Ir etninių grupių 
atstovams bei svečiams. Po 
šios proklamacijos, vietos 
įmonės " Stelco" prez. J. 
Allan atidarė vadinamą 
" Stelco Ethnic Resodršė 
Centre". Tai gana erdvus, 
pagrindinio aukšto kamba
rys, kur įrengtose lentynose 
sukrautas etninių grupių kul
tūrinis lobis, kaip senesnės 
Ir naujausios laidos knygos 
Ir šių dienų laikraščiai bei 
kita makulatūrlnė medžiaga 
tautos reklamos dėlei.

-Ties sukrautais spausdi
ntais pritvirtintas užrašas 
byloja etn. grupių pavadini
mą. Virš eilutės knygų skai
tome Ir užrašą "Lithuanian’,’ 
Po šiuo užrašu ma tosi ketu
ri egz. "Lithuanians In Ha
milton" ir šalia jų dar ko
kių 20 nedidelių liet.knyge
lių. Kitame erdviame kam
baryje įrengtos etn. grupių 
tautinės parodėlės, kuriose 
dalyvavo per 20 tautų, tau
telių.

Ir dar kitame - vyko meno 
paveikslų paroda, kurioje 
Išstatyta buvo per 140 pa- 
veOcslų 25 ętn. grupių me
nininkų. Darbų turinys gana 
įvairus: pradedant papras
tais gamtovaizdžiais Ir bai
giant moderniškuoju menu, 
abstrakcija. Ieškant pa
veikslo savininko, buvo už
tiktos dvi lietuviškos pavar
dės, tai Mrs. A. Zubas Ir 
Mrs. L. S ungevlčlus.

Šluos minėtus įvykluspa 
buvos galima lankyti kasdien 
maždaug nuo pusdienio Iki

Popietė sol. V,Rakauskaitės 
vaidmenyje.

Sekmadienis. Prisikėlimo 
šventovėje bevelk spūstis. 
Jeigu Ir ne visi, tai bent dau
gumas jau sugrįžo Ir vėl 
gyventi į šį didžiulį knibž
dantį "skruzdėlyną". Teks 
Ir vėl palūkėti Ir čia pagy
venti f Iki ateinančio pavasa
rio burtai Ims vilioti. Vėl 
šypsosis seniau bematyti 
veidai, vėl begalės naujų 
įspūdžių Ir įvairių pergyve
nimų eina Iš lūpų į lūpas Ir 
dar vienas gyvenimo knygos 
lapas užsiverčia.

Iš čia, pamaldoms pasi
baigus, nemaža dalis, nieko 
nedelse, patraukia į kitą 
taipogi gana svarbiątlietu
višką "tvirtove", į Lietuvių 
Namus.

Df.r vos tik kelios minutės 
po dvyliktos, tačiau šio sek
madienio popietei Iš visų 
pusių jau traukia būriai. Ne
maža dalis šiame rajone gy
venančių ateina savomis ko
jomis, tačiau Ir grįždami Iš 
lietuviškų šventovių, dauge
lis į čia pasuka savo pontla - 
kas.

Keletą šimtų talpinanti 
apatinė salė tuojau pat pri
sipildo. Kaip Ir visuomet 
pietaujančių tarpe prie visų 
stalų užsimezga gyvllrįval- 
rlauslų temų pašnekesiai. 
Tik viena grupelė, tikriau
siai rečiau į čia be užklys
tanti arba Išvis gal būt pli— 
mą kartą atkeliavę, laikosi 
klek kukliau, ne taip drąsiai, 
tik dairosi su įdomumu Ir 
stebi kitus.

svečius Iš tolimesnių vieto
vių į čia atvykusius.

Vasaros metu čia jų tik
rai buvo gausu, net Iš pačių 
tolimiausių pasaulio kampe
lių. ..

Visi jie be Išimties žavė
josi šiais Ir kitais Toronto 
lietuvių kultūriniais židi
niais, stebėjosi gana judria 
torontIečių veikla.

Papletave, visi skuba į 
didžiąją salę koncertui. Ma
tosi nemažai jaunosios kar
tos atstovų. Salė nedelsiant 
prisipildo.

Scenai pakilus, pasirodo 
labai patrauklios Išvaizdos, 
dar pačiame savo gyvenimo 
pavasaryje šio koncerto Iš
pildyto ja. Pirmiausia prlsl- 
statydama, šiek tiek paaiš
kina skirtas šiam koncertui 
dainas, jaučiasi labai lais
vai Ir žino, ko ji čia atvyku
si. Gana vikriai, pilna jau
natviško grakštumo, pradeda 
koncertą. Visa salė klauso
si su nepaprastu atidumu, 

, nes atliekami kūriniai skam
ba laisvai, lengvai Ir yra 
Išpildomi pirmą kartą šioje 
salėje. Tai tikra Lietuvos 
šilų lakštingala. Galima drą
siai tvirtinti, kad šis jauno
sios menininkės lietuvaitės 
koncertas rudenėjančio
je Toronto padangėje sužė
rėjo nuostabiomis spalvomis 
Ir ne vienam pakerėjo širdį 
Ir pavedžiojo po lietuviškos 
dainos Ir burtų pasaulį. . .

M=5M LIETUVIU NAMAI

"VILNIAUS" SODYBOS KRIKŠTAS
6 p si.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
93/i% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep. 9’/2% už asm. paskolas
8 Vi % už pensiją ir namų planų 
B'/4% už spec, taupymo sąsk. 9’/s % už mortgižius
7’/2% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 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 sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA ' 20 METŲ PAT'lRTIS

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

VBačėnas All 
2224 DUNDĄS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 

ix*

svečių. Jų tarpe gana daug 
matėsi skautiškai apsiren
gusių. Apsilankė svečių Ir Iš 
toliau. Svečių knygoje pasi
rašė: Petras Jurgėla, A.Sa- 
mušls IrButkal Iš New York, 
Saulaltls Conlston, JAV, E . 
Šakienė Iš Buffalo, N. Y. 
Gsntenė Iš Chlcagb, M. Van-

Seasons Travel, b.d.
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
Lietuvių visuomenininkų 

Iniciatyva 25-lo sukakties 
proga Toronto LN norima į- 
tetktl labai reikalinga dova-* 

1 na-konoertlnls fortepijonas . 
Šį vajų globoja Dr. A.Pace- 
vlčlus, J. R.Simanavičius , 
V. Boruta, H.Stepattls Ir O- 
na Indreilenė. Tam reikalui

Ir čia visų pašnekėsią  ̂
dar vis atsispindi Iškeliavu
sios vasaros šešėliais. Tai
pogi nemažai dėmesio ski
riama to šios popietės pa
rengimui - koncertui, kurį 
atliks jauna, specialiai Iš 
Europos pakviesta estradi
nės muzikos sbllstė Violeta 
Rakauskaitė.

O taip, tikrai... tai šian
dieną tas koncertas. Ar di
džiojoje salėje bus ? - gir
džiu kaimynus diskutuojant. 
Žinoma, kad eisime, būti
nai, nes tam čia šiandieną 
Ir atėjome,atsiliepia vienas 
moteriškas, bevelk čiulban
tis, balselis. Tuo momentu 
pranešėja nuo
garsiakalbį pasveikina su
sirinkusius

NUPIRKOME ŽIRGĄ, 
NUPIRKIME IR BALNĄ.

Ačiū Vaclovui Vertkalčlul 
už geras mintis, pradėtą L N 
koncertinio fortepijono vajų 
Ir pirmą to vajaus $ 20 auką.

L Namam* koncertinio for
tepijono tikrai reikia. Solis
tai, Išgirdę mūsų turimo 
plano garsus, labai nenorom 
eina į sceną dainuoti. Solis
tų palydovam-, ak ompon lato- 
rlams nesinori paliesti jo 
klavišų. Pianino koncertas 
prie turimo Instrumento vi
sai negalimas.

LN Valdyba labai norėtų 
įgyti bent vartotą, bet pa
kankamai gerą koncertinį I ro gaminius, juostas to kl- 
fonepljoną, bet turi delsti, tokius lietuviškus suvenyrus, 
nes turimos pajamos reika
lingos skoloms mokėti.

Lietuviai svarbiems rei
kalams paprastai esti jaut
rūs. Būkime jautrūs Ir šiam 
svarbiam 'etkalul, atslllep-

sauskas Iš Lyons Ill., L. M. 
Borus len ė Iš Hamilton, J. 
Žukas Iš Vancouver Ir Al
fonsas Ir Adelė Savickai Iš 
Brantford, Ont.

L N re Ikallngas darbinin
kas, kuris galėtų dirbti /at
likti prižiūrėtojo pareigas/ 
vakarais.Užlnteresuotl pra
šomi kreiptis LN į reikalų 
vedėją A. Skllandžlūnlenę 
arba skambinti telefonu 533 
-9030.

Sekmadienio popiečių me
tu jau veikla kioskas,kuria
me pardavinėjami lietuviški 
suvenyrai. Kioskas priima 
parduoti rankdarbius, glnta-

scenos per

na Ir pristato

1O vai. vakaro. Kitus daly
kus, kaip pavyzdžiui tautinio 
virimo demonstravimą, fll- 
nlų tautinių grupių temomis klm< į mūsų solisto Ir vl- 
stebėjlmą, tautinius šoklus 
Ir dar moterų madų suknelių 
demonstravimą, galima buvo 
matyti kasdieną Ir tik pro
gramose nustatytu laiku,kas 
tęsdavosi ribotą laiką. Lie
tuvių tautiniams šokiams 
buvo skirta rugsėjo 21 dle- 

/Nukelta į 8 psl./

Už pardavimą 1O% gautos 
kainos e Is L letuvlų Narnoms. 
Užlnteresuotl kreipkitės į 
Aldoną Dargyte-Blszkewlcz 
LN raštinėje arba tel: 533- 
9030.

suomenlnlriko V. Verlkalčlo 
šaukim:, LN 25-lo proga 
susidėję n.iplrklme mums Ir 
mūsų valkams reikalingą 
dovaną KONGE RTlNį FOR
TEPIJONĄ. J.Strazdas

• Pereito sekmadienio L N 
popietėje dalyvavo apie 200

Moterų Būrelis kasmet, 
pavasarį ruošia sekmadienio 
popietę su programa.Tokia 
tradicinė popietė jau yra nu
matyta suruošti 1977 m. ko
vo 13 d., sekmadienį. Apie tą 
pranešam: iš anksto,kad tą 
pačią dieną kas kitas ne
ruoštų parengimų.

dovanas, čekius ar pinigus 
prašome siųsti KONCERTI
NIO FORTEPIJONO VAJUI, 
Lietuvių Namai 1573 Bloor 
Str. W.arba į Kredito Kocr- 
peratyvą PARAMA.,

Vajaus pradžiai pirmasis/ 
taip pat Ir šio vajaus suma
nytojas/ paaukojo 20 dol . 
sol. V. Verlkaltls.

LN nario įnašus įmokėjo: 
Staškevičius Albertas $1OO , 
Mirtlnkus Vytautas, R ome l- 
kaltė Birutė po $ 50, Ignal- 
tytėAldona $25, Lapinskaitė 
Zita$22. 08 Ir Makusa Via - 
das $ 1O.
• Kun. J. Staškus perslkėlėį 
London, Ont. vyskupiją,.kur 
rūpinsis dvejomis lietuviu 
parapijomis.

Buvę parapijų klebonai 
kun. dr. J. Gutauskas Ir kun . 
B. Pacevlčlus atsisakė Iš pa
reigų.
• Dali. Saulius Jaškus, jau
nosios kartos lietuvis, daly
vavęs kanadiečių parodose to 
suruošęskelias Individualias^ 
pasirodys su savo paveiks
lais žinomoje Hart House ga
lerijoje. Mokslus baigė Ka - 
nadoje, yra gavęs Meno ma
gistro laipsnį Ir bakalauro 
švietimo srLyje.

NL SPAUDOS RĖMĖJŲ RUOŠIAMAS LAIKRAŠČIUI PAREMTI

"NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
SPAUDOS VAKARAS
KURIS ĮVYKS lapkričio mėn. 13 d., 7 vai. v ak. LIETUVIŲ NAMU MINDAUGO MENEJE, TORONTE.

Programoje: rašytojos - humoristas ANTANAS GUSTAITIS iš Bostono, ATŽALYNO tautiniai šokiai 

ir kiti įvairumai.
Veiks baras ir karštų valgių bufetas. Įėjimas -$4.00,studentams ir pensininkams-S3.OC.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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sudbury tiriamomis pabrangus la aly
va, riedėjo j Sudburį, šaulių 
"Maironio'' kuopos metinę

"M AJR ONTO "ŠAULIŲ KUOPOS šventę, vėliavos šventinimą, 
METTNĖ SUKAKTIS naujų narių priesaiką Ir

Nors rudens saulė nedrą
siai šypsosi Iš po tamsių 
debesų, o Sudburyje sraunus 
lietus drėkina sausą akme
nynų žemę, bet LŠST nariai, 
šauliai Ir šaulės Iš Toronto, 
Montreallo Ir Hamiltono ne 
lietuviškais žirgais, pašer
tais Lietuvos lygumose Iš
augintomis avižėlėmis, bet 
Kanados žemėje pagaminto- * 
mis plieno mašinomis, mal-

Tautos šventės minėjimą.
Rugsėjo mėn.ll d. f šešta

dienio vakare, rikiavosi šau
liai Ir šaulės su savo dali
nių vėliavomis, "VI. Putvlo" 
kuopa Iš Toronto, "DLK Al
girdo " kuopa Iš Hamiltono, 
"DLK Mindaugo" kuopa Iš 
Montreallo, vadovau - 
jant LŠST Centro valsybos 
nariui Ir "VI. Putvlo" kuopos 
pirmininkui St. Jokūbaičiui,

CILUX
SUPER WHITE

ENAMEL

(MIKE RUTKAUSKAI)

TEL : 694 1037

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-L'P - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

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

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

(Lietuviams duodame spe c i ai i cį n uol ai d a)

I APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Navininkai V. Susinskas <S Son tel. 389 - 057 1.

GUY
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

1976.X. 13

Musu Kredito Unijos nariui

Mielam mūsų prietel iui JONUI JUŠKEVIČIUI-MIL LER 
mirus, jo žmonai Petronėlei, sūnui Jo,hn ir dukrai 
Beverly įsu šeimomis nuoširdi užuojauta nuo 
Prano ir Vaidoto Paukštaičių.

i Šeimų.

Kun. A.Sabas atiteka vėliavos šventinimo aęelgas. Raštu sveikino tSenlor C - 
Foto: J. Remelkls. olai Development Officerdalyvaujant Šaulių Rinktinės 

pirmininkui Povilui Kano
pai, Kanados lietuvių šaulių 
moterų vadovybei, šauliams 
svečiams, "Maironio" kuopos 
pirmininkui Juozui Staškul, 
šaulių moterų Ir LB valdy
bos p - kel Jadvygai Labuc- 
klenel, vėliavos kūmams 
Alfonsui Zlatkui Ir Vlvljal 
Zlatkutel nešant vėliavą, 
įžengė į salę.

Kun. A. Sabas pašventino 
kuopos vėliavą Ir tarė keletą 
žodžių, linkėdamas jai Ir 
visiems šaulių daliniams vė
liavas Išlaikyti Ir tėvynės 
laisvei Išaušusias parvežti 
į Lietuvą. LŠST Centro val
dybos narys St. Jokūbaitis 
pašventintą vėliavą perdavė 
" Maironio "kuopos p-kul J. 
Staškul, o pastarasis ją per
davė tai dienai paskirtam 
kuopos vėliavininkui J.Krū
čiui. Prie vėliavos stovėjo 
devyni šauliai Ir šešios šau
lės - kandidatai priesaikai.

St.'Jokūbaičiui skaitant 
šaulių priesaikos žodžius, 
visi kartojo Ir kiekvienas

' Mike Rutkauskas )

Green Ware glazes Firing Kilns

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. P.O. H9R 4A5

Tel.695-0370

priklaupdamas bučiavo 
vėliavą. Vaizdas tautiniai 
jaudinantis. St. Jokūbai
tis naujiems šaulių sąjungos 
nariams linki būti gerais gy
venamojo krašto piliečiais, 
gerais lietuviais, neišsiža
dėti šios kilnios tautinės 
priesaikos, neapleisti vėlia
vos.

Toliau sekė šie sveikini
mai ;J.Gordon - miesto me
ras, Šaulių rinktinės plrml- 
mlnlrikas P. Kanopa, LK 
Mindaugo šaulių kuopos 
Montrealyje atstovas S.Ren
tas, LB p-kė J. Labucktenė, 
ukrainiečių atstovas R. Bo- 
rlckey. VI. Putvlo kuopos 
šaulės visiems "Maironio" 
kuopos steigiamojo susirin
kimo dalyviams prisegė po 
baltą gėlę. AtsUyglndamos, 
"Maironio" kuopos šaulės 
visiems Vi. Putvlo kuopos 
atstovams padovanojo po 
raudoną gėlę. Pasveikintas 
LŠST Kanados rinktinės p-as 
P.Kanopa jo60 metų sukak
ties proga Ir jam sugiedota 
Ilgiausių metų. Taip pat 
" Maironio " kuopos p-as J. 
Staškus padėkojo DLK Al
girdo kuopos-šauliui J. Juo
džiui už paaukotą dovanu 
$ 50.oo "Maironio" kuopos 
metinių proga.

K. C. Ale xander, The Regio
nai Municipality Chairman 
J. J. Fabbro, LŠST Centro 
Valdybos vardu Juozas Že
maitis, Neringos jūrų šau
lių kuopos Montrealyje var
du St. Vyšniauskas Ir LK

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

Mindaugo šaulių kuopos įkū
rėjas, Montreallo LB Apy
linkės valdybos pirmininkas 
J. Šlaučlulls. Be to Gen.T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
Č Ik a goję vardu E . Ve nglans - 
kas,Čikagos Vytauto Didžio
jo šaulių kuopa, Rinktinės 
p-kas VI. Išganą lt Is, A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos 
Clevelande vardudr.K.Pau- 
tlenlus, Baltijos jūros šaulių 
kuopos Toronte vardu P. Jo
nikas, Juozo Daumanto šau
lių kuopos Los Angeles var
du K. Karuža, Švyturio jūrų 
šaulių kuopos Detroite vardu 
Inž. A. Šukys, Romo Kalan
tos kuopos St. Petersburgh, 
Fla. vardu A. R dkštel ė, DLK 
Kęstučio šaulių kuopos Ra
cine, Vise, vardu P. Petru- 
šaltls Ir Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo šaulių kuopa Mont- 
re'alyje.

Dalinių vėliavas Išnešus, 
Tautos šventės minėjimas 
pradėtas Tautos Him nu. J. 
Staškus trumpai apibūdino 
Tautos šventės reikšmę tė
vynėje Ir mums Išeivijoje. 
Meninę programą pravedė 
studentė, šaulė Mfigdutė 
Stepšytė. Pradėdama, pa

deklamavo eilėraštį "OI ne
verk motušėle". Toliau se
kė trumpas, bet linksmas 
lietuviško gyvenimo vaizde
lis, kurį labai linksmoje 
nuotaikoje sutiko žiūrovai. 
Atlikėjais buvo Birutė Stan
kuvienė Ir Antanas Gatautls, 
Danguolė Remetkytė-Rotkle- 
nė, Erikas Rotkls Ir Gedi
minas Remelkls puikiai su
dainavo keletą dainelių. 
Klausytojams labai patiko, 
nes nekantraudami reikala
vo pakartoti. ’Ramunėlė", 
tautinių šoklų grupė, vado
vaujama stud. Giedros Po- 
derytės pašoko tris tauti
nius šoklus.

P rog ramu l pas lb a Igus ,bu - 
vo visų dalyvių bendra va
karienė, o vėliau šokiai Ir 
loterija.

Šaulių metinių įkurtuvių 
proga buvo pasakyta daug 
gražių kalbų, perduota gerų 
linkėjimų, bet dėl vietos 
stokos visko Ištisai spaudo
je patiekti neįmanoma . Vie
tinis dlenraštls"rhe Sudbury- 
Star " labai gražiai atsiliepė 
apie "Maironio" kuopos me - 
tines.

Sekantį rytą, sekmadienį, 
visi šauliai su dalinių vėlia
vomis Ir svečiai, vietiniai 
lietuviai dalyvavo Christ the 
King parapijos šventovėje 
pamaldose.' Šv. Mišias ntna-- 
šavo Ir pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. A.Sabas.

Taip baigėsi L.Š.S.T. 
"Maironio" kuopos įkūrimo 
metinių paminėjimas.

J. Kručas
DIDELĖ NUOLAIDA KAINU jiki 60^) SIUNTINIAMS I,

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrinė ir komercine statyba ir daiymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainom s.
- te/. 366- 5237- 3>?'.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6396 Bonnonlyne Ave. VerdLun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nonoms !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro • Quebec išnuoma
vimui karšto vondenstie- 
kimo_. Veltui įkainavimas.

Plumbing & H.afing kontroktoriu,.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Mediiaęa sukrel.ms - Criml.n., kostiumams u tvarkoms. Šimtaprocentine rudis 
- pusė kaino*
Anglilka medžiaga 100 r, vilnonė Vilnone arba polyester‘io - nuolaida iki'60 %.
Skarelės vilnones arba Silkinės ir naujaisiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausius pasirinkimas specialiom.s
kainomis.

• Moteriški paltai • Borgona (art. fur) įvairaus dydžio tik S 49. JO.
o Vyrįftki megzti morikiniai (kanediški) - puse kainos. Taipgi, daugybė 

kilu daiktu^ reikalingu Lietuvoje.

A D p PARCEL SERVICE 3891 Si. Lawrence Blvd.. 
PVe^eVe Mont.eol, P Q. H2W 1X9. Tel. 844 ■ 9 C ? d.

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išyra lame, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e avė 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin Z corner Bayne 365-1143

7 psi.
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NL REIKALAI Iždininką Paulių Mallšką Ir 
sekretorę Juliją Adamonytę. 
Jie per praeitus metus su-

Ir Integravo jį į Liet. Dienų 
Švente Montr.Liet.Bendruo
menės Kultūros K-jos pirm .

A. Gustaitis

goj vietoj užraugta. Nors 
nelegalus, bet kvapą uži
mančiai stiprus gėrimėlis.

Taigi, patartina jau dabar 
siūtis suknias bei frakus Ii 
vaksuotl ’’čeverykus", o Lie
tuvių Namų grindims vaškas 
jau užsakytas. /Kadangi da
ba’- klumpės labai madoj , 
galite apsiauti Ir klumpaitė
mis, tai pašoksime klumpa
kojį.

įėjimas į šį bailų tik 3 ar
ba 4 doleriai./Jaunimui Ir 
pensininkams - $3/.Talp ra
šo Alljošlūtė LN biuletenyje.

šaukė penkis susirinkimus, 
vieną posėdį, vieną Iškilą Ir 
suruošė 25 metų jubiliejinę 
šventę.

Sugrįžę Iš atostogų, pas l- 
dallnome įspūdžiais Iš vasa
ros stovyklų. Kadangi sto-J 
vjklaudavome skirtingose 
stovyklose, žiūrėjome, ar 
nuotraukose atpažinsime 
draugus su kuriais pirmiau 
stovyklavome. Taip pat Iš
rinkome naują valdybą, kuri 
susidaro Iš šių asmenų: pir
mininkė Vida Morkūnaltė ,

NL R ĖMĖJAS SAVO RROLTC

VISI KVIEČIAMI
I LINKSMAVAKARJ ’.
Spaudos Baliai visada po

puliarūs. Štai vienas bus ne
užilgo šiuose LN-se,Kara
liaus Mindaugo Menėje. Tai 
parengimas didelio masto, 
Montrealyje leidžiamom sa
vaitraščiui Nepriklausoma 
Lietuva paremti.

Balius įvyks lapkričio 13 d 
šeštadienį, su įdomia prog
ram a-humoristu - rašytoju 
Antanu Gustaičiu Boston/ , 
tautinių šoklų ansambliu At
žalynas Ir daugiau įvaireny
bių. Taip pat bus renkama 
Spaudos Ballkus karalaitė . 
Lietuvaitės jau prašomos 
užsirašyti kandidatėmis pas 
p. Skrebutėnlenę, tel.762- 
6377, Toronte.

Gros gera muzika, kute
nanti padus Ir jauniems Ir 
seniem-;. Loterija patenkins 
kiekvieno skonį / o gal Ir 
kvapą, je I Chanel 5 kas pa
aukos/. Šeimininkės jau už
raugė šviežių kopūstų bačk% 
o dešrelės jau pakabintos 
kadugiais kvepiančioje rū
kykloje. Ir/ šš..., kad To
ronto ”kapal'’ neišgirstų/,

MIRTIES SUKAKITE S 
ATVEJU

Jonas Stankus, NL skaity
tojas, prisimindamas savo 
jauniausio brolio Inž. Leono 
Stankaus mirties metines, 
per dr. J. Kaškelį '’Nepri
klausomai L letuval” paauko
jo $ 50. Jonas Stankus yra 
prieškarinis emigrantas, 
nuoširdus Ir patriotiškai nu
siteikęs lietuvis, Nors sun
kiai dirbdamas Ilgą laiką 
s luv^kloje, aktyviai dalyvavo 
lietuvių visuomeninia
me darbe. Prisidėjo prie 
įkūrimo Ir veiklos sustipri
nimo Lietuvių Prekybininkų. 
Pramoninkų Ir Amatininkų 
S - gos ’’Verslas” Toronte. 
Prieš keletą metų nusipirko 
tabako ūkį Baltlmorėje.Ont. 
/ prie Port Hope/. Vėliau 
įslgyjo katmlnystėje dartrls 
ūkius / virš 400 akrų/ Ir 
sėkmingai Išplėtė Ir gyvuli
ninkystės ūkį. Turi Išmoks
lintą vieną sūnų, matininką 
Ir gražiai kalbantį lietuviš
kai. ” Nepriklausoma Lietu
va" nuoširdžiai dėkoja Jonui 
Stankui už paramą Ir linki 
jam sveikatos Ir sėkmės sa
vo darbuose. NL.

vice-pirm įninkąs Ir Iždinin
kas Linas Staškevičius Ir 
sekretorė R Ima Jurkutė.

Linkime jiems sėkmės ’.
Julija Adamonytė 

SIMPOZIUMAS
LIETUVIŲ. DIENŲ PROGA

Reikšmingo gyvumo paro
dė Montreallo lietuvių vi
suomenė 22-los Lietuvių 
Dienos šventės proga.

Spalio mėn. 7 d. ši šventė
prasidėjo simpoziumu Ex po 
Teatro salėje, į kurį atsi
lankė arti penkiasdešimt, į- 
valraus amžiaus,užsiėmimų 
be l profe s Ijų 1 lėtu vlų. J ame, 
svarbiausia, dalyvavo Que - 
bec’o Tmlgracljos mln. pava
duotojas M. Cloutier Ir Fe - 
derallnės valdžios atstovas 

, Malonu buv«
matyti A. Vyčą.Mc GUI U-to 
ekonomijos profesorių už 
diskusijų stalo.kurlo 
mas prisidėjo prie gero
simpoziumo pasisekimo. Su
organizavo šį simpoziumą

Ir.Lukoševičienė, kuri pa - 
darė Ir lietuvių veiklos pris
tatymą prancūzų kalba. Gy - 
vos Ir drąsios diskusijos 
buvo įvertintos valdžios ats - 
tovųjų pačių pireIšk Imu. Te
ma-Etninių grupių Integraci
ja į Quebec1 o gyvenimą.
LIETUVI AT TV 
PROGRAMOJE

Šį penktadienį, spalio 15 d. 
National Cable Vision, 9 sto
tyje, 6.30 v.v., serijoje Un 
Quebec pour taus, skiriamas 
pusvalandis Montreallo He - 
tuvių veiklai, ypač sąryšyje 
su tik ką pas Ib a įgustom Lie
tuvių Dienom. Programa bus 
anglų kalba. Joje dalyvaus 
Gina Čapkausklenė, Romas 
Otto Ir Rasa Lukoševlčlūtė.
• Sekite šį ar kitą sekma
dienį Alaln Stanke progra - 
mą 4 v.p. p. TV 1O stotyje .
• Montrealyje lankėsi sve
čiai Iš Hartford, Conn. Ire
na Rusecklenė su dukra Ir 
žentu ponais Banevlčlals. Jie 
dalyvavo vestuvėse, po ku
rių paviešėję dar kelias die
nas Montrealyje, grįžo na
mo.
• Aldona Rzevucklenė vie
šėjo Belgijoje pas seserį, 
kurios nebuvo mačiusi dar 
nuo karo laikų. Jos sesuo 
yra mūsų laikraščio skai
tytoja.

tos stovis progresuoja Ir jis 
laukia lietuvių aplankymo. To 
klą nuomone susidarė Juozai 
Jocas Iš Delhi, Ont., kai jį 
aplankė viešėdamas Montrea
lyje.

HAMILTONO KRONIKA. . . 
/Atkelta Iš 6 psl./ 
nos vakaras. Juos atliko 
” Gyvataras ” - jaunių šoklų 
grupė, vadovaujama I. Jo- 
kubynlenės. Savaitė buvo 
baigta rugsėjo 24 dienos va
karą. Gražaus bendradar
biavimo jungtinių tautų sa
vaitė kultūrinėje srityje jau 
liko praeityje.

Dar žodelis apie mus pa
čius. Dar vasarą čia buvo 
įrengta liet, sodyba Ir pa
krikštyta ’’Vilniaus” vardu. 
Krikšto ceremonijas atliko 
mons. dr. J. Tadarauskas, 
dalyvaujant trims porams 
krikšto tėvų Ir visuomenei. 
Krikšto tėvais buvo: pi p. T . 
Donaldson, daugkult. rūmų 
parūplntojas Ir įkūrėjas,Re
giono pirm. atstovas A. 
Sloat, Ancaster miesto 
meyore, Mln. Munro atsto
vas F. Viola Ir L. Sk ripkų- 
t ė, P. Leblanc, kult, reikalų 
mln. atstovas Ir J.Kaknevl-
čfenė, Meno Fundacijos at
stovė.

Paaiškinimus anglų kalba 
davė audiencijai V. Stanevi
čienė. Po krikštynų cere-

buvl- • Jonas Jankus jau k keletas 
metų vkai paliestas paraly
žiaus Ilgos, laikomas Jewish 
Hospital of Hope. Jo svelka-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už S 5.00 metams 1

Praiome Ukirpti ir prisiųsti 
su viri nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

■ J?

LEOaS GURECKaS 
Sola* Manager 

(Lietuvis atstoves)

S P dvardė ir vardai)

(Tikslus adresas)

GM

patyriau, kad Jau esą sama- 
gono bačkelė p as lapt In-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
S uit r 600

Tel: 866-8235. namų 488-8528

ATEITININKŲ VEIKLA
Montreallo Prano Dovy

daičio moksleivių ateitininkų 
kuopa pradėjo naujų metų 
veiklą rugsėjo mėn. 19 d.Iš
leidome praeitų dviejų metų 
valdybą į studentus: buvusią 
pirmininkę Kristiną Mallš- 
kaltę, vice- pirmininką Ir

I

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Te!. Bus.: 722-3545
Re*.: 256-5355

DR. V. GIRIŪNlENt
Dantų gydytoja

5330 L*AsaoM»T>OM Blvd. 
Montreal,

Tvl. 2653538

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL PQ-

Tel. 932- 6662; nomM 73’- 9681.

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt 

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

JONAS&,COTECI^EALTIES
1 ■ —i ia. - i -

5159 DE MAISON NEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041

Dr. A.S. Popieraitis
R A.. M.D.. C.M., M.Se.. I..M.C.C- E.R.C.S.fC’

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

PHARMACIENS pharmacists ]

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Opent 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas,

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė - sklypai ir žeme)

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

8 psl.

R. J. iSganaitis, ba, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P.O. 
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.bjl, b.c.l
768 Notre Dame Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

D.H. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Ine.

445 Jean Talon West. Suite 395, 
Tel: 273-3442, 273~9181, 737-0844.

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

Montreal, Que.

Žemiausios kainos! 
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 

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

A ge n 10 ra_ v_e£k_i o n uo_ 19 4 5_hl 

Albertas NORKELIO NAS, BA. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

monljų menine dalį atliko 
choras "Aldas”, vad. V.Ve- 
rlkalčlo Ir "Gyvataro” tau
tinių šoklų grupė, vadovauja
ma I. Jokubynlenės. Po šių 
oeremonljųL.Skrlpkutės rū
pesčiu svečiai buvo pavai
šinti vynu Ir saldumynais.

Sodyba yra gražiai me
niškai įrengta pagrindinio 
aukšto priešakyje, gerai ma
tomoje vietoje. Jos viduje , 
už stiklų stovi normalaus 
žmogaus dydžio manekenai 
tautiniais rūbais. Šalimais, 
Išdėstyta šiek tiek tautinių 
rankdarbių Ir spaudos. Žo
džiu, sodyba sudaro malonų 
įspūdį. Jos projektas ir dar
bas P. Inkrato Iš Toronto.

Metų bėgyje dauglakult. 
rūmuose vyksta įvairūs et
ninių grupių slsubūrlmal, 
kursai, pamokos, paskai
tos Ir dar kitokios sueigos . 
Hamiltono lietuvių pensinin
kų klubas čia turi kambarį , 
kuriame vyksta jų įvairūs 
subuvimai savaitės dieno
mis .

Hamiltono Jungtinės Tau
tos pernai pradėjo leisti mė
nesinį laikraštį vardu "Nau
jos perspektyvos", kurtame 
randama daug žinių etninių
gruplų temomis. Jame aps
tu medžiagos Ir apie lietu
vius. Atrodo, kad viskas 
talpinama Iš knygos "Lithua
nians In Hamilton". Zp,

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac Ar Buick dr Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
LEO OUREKAS

1 GM

automobile

489-5391

muu montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the »>V3 of SMrtXQOk* Street WoU)

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas. 

7635CEWTRALE r 4e AVENUE lašami 363-3887
į 7<43 e<MTRALM 300-1282 (DECORATION) Į 

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A6, 
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0% 
Taupomąsias s-tas 8.25%
Terrain, ind. Imetams 9.5%
Terrain, ind. 2 metams 9.75%
Ten-uin. ind. 3 metams 10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 11.0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St„ pirmadieniais, antradieniais ir trečią- 
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
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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