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Egipto Sadat kalbasi su Izraelio Begin

L*

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Izraelyje naikinti nepasitikėjimą,įta
rimus, baimę ir norą vieni 

Egypt° prezidentas Anwar kitus sunaikinti. Jis- visiems 
Sadat atkreipė viso pasaulio plojant- pripažino Izraelio 

valstybei teisę egzistuoti ir 
vienintelis tolimesnis pras
mingas kelias esąs taikos 
kelias.

Jeruzalę pavadinęs islamo, 
krikščionių ir žydų miestu , 
kuris tradiciniai yra taikos 
miestas, pabrėžė, kad pa
lestiniečiai, šimtmečiais 
pasirinkę gyventi Jeruzalės 
dalyje ir Jordano pakraš
čiais-turi teisę neatsisakyti 
savo identiteto. Ir jiems turi 
būti suteiktos pagrindinės 
Žmogaus Teisės.

dėmesį atvykdamas į Izraelį 
pasiryžęs nutraukti užburtą 
nesantaikos ratą.

Izraelio vyriausybė jį su
tiko nepaprastomis iškilmė
mis ir 10.000 vyrų saugumo 
daliniais. Tiek palestiniečiai 
radikalieji grąsina jį nudėti, 
aršieji izraelitai jo nemėgs
ta ir arabų kraštai taikos 
linkme galvoti neįpratę.

Sadat pasirodė ramus, pa
sitikintis taikos misijos rei
kalingumu, geros iškalbos 
ir aštraus jumoro. Lapkri
čio 20 d. įvestas į Izrae
lio parlamentą-kneset-pa
sakė ilgą.išsamią kalbą. Ji 
buvo pagrįsta islamo ir s. 
testamento filosofijomis ; 
siekdamas iškelti tai, kas 
šias dvi tautas riša, jis pab
rėžė, kad žmonėms nėra ki
to kelio, kaip Kūrėjo mums 
per pranašus nušviestas ke
lias- meilės, taikos, nuošir- 
dumo(sincerity) ir teisingu
mo.

Patvirtindamas, kad Egyp
tas ateina su rimtu taikos 
pasiūlymu ne iš baimės, bet 
iš supratimo, kad laikas už vieningą Kanadąpa- jas prie Baltųjų Rūmų, ku-
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Sadat', as priminė, kad is
torija mus moko, jog jokios 
raketos nesuteikia . taikos 
nei ramybės. Ragino su
sitarti prieš vykstant Ge
neves konferencijai. Ragi
no mokyti vaikus, kad nebe
bus ateityje karo, kad pas - 
kutinysis karas tikrai buvo 
pas kutinis.

Arabų kraštai, ypač Syri- 
ja-, nepritarė Egypto taikos 
misijai ir Sadato
Reikalų ministerls atsista- mi skaitlingas demonstraci 
tydino

BENDRUOMEb
PAVERGTŲJŲ KONGRESAS 
REIKALAUJA LAISVĖS į 
Chicagoje spalio 21-23 d. 

įvykęs pavergtų tautų kong
resas paskelbė savo rezo
liucijas- reikalavimus, kad 
Sovietų Sąjunga okupuotuose 
kraštuose paleistų politinius 
ir religinius kalinius, nu
trauktų persekiojimus dėl 
įsitikinimų, atsisakytų rusų 
kolonializmo,jų vykdo mo ge- mo, 
nocido, rusifikacijos, nu
trauktų darbininkų ir vals
tiečių išnaudojimą, išvestų 
okupacinius rusų dalinius.

Tarptautinėje plotmėje 
pareikalavo, kad Rusijos pa
vergtos tautos galėtų turėti 
tokią atstovybę, kaip Pales
tinos išlaisvinimo organiza
cija ir kad {pavergtiesiems 
būtų suteikta laisvė. Kong
reso pirmininku buvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos p- 
kas dr. K. Bobelis.

PROTESTAS DĖL LIETUVOS 
VĖLIAVOS
Iš spaudos išėjo stambus 

gausiai iliustruotas veikalas 
Flags .Through the Ages and.

SOMALIJA NENORI
SOVIETU
Sovietai neteko vieno arti

miausių draugų Afrikoje :So- 
malija pasiūlė išsikraustyti 
visiems sovietų patarėjams, 
nutraukė leidimą sovietams 
naudoti du Somalijos uostus 
ir atšaukė 1974 m. draugys
tės sutartį su Kremlium , 
ypač dėl to, kad sovietai rė
mė s tirpiai Etiopiją.

Somalija taip pat nutraukė 
ryšius su Kuba, apkaltinda - 
ma, kad jie kovoja šalia Etio 
pijos karių dėl Ogaden dyku
mos.

Egyptas i špra šė 
patarėjus 1972 m. 
krašto.

sovietų 
iš savo

IRANO SACHAS 
AMERIKOJE
Irano šachas Rėza 

lankėsi Baltuose Rūmuose .
Ta proga pasinaudojo jo ger- 

Užsienio bėjai ir jo priešai, sukelda-

Pahlevi

LittNSE PlATeS

eWorld. Jame 302 
įdėtos Baltijos 

vėliavos, bet pažy- 
d tai lietuvių-ame-

Across 
puslapy, 
valstybi 
mint, k 
rikiečių, latvių-amerikiečių 
vėliavo

ALTį>s Informacija pa
siuntė McGraw-Hill lei dyk - 
lai ir knygos autoriui dr. W. 
Smith , raštą, kuriuo prime
nama, kad JAV nepripažįsta 
Baltijos kraštų inkorporavi- 

lad vėliava yra ne A - 
merikos lietuvių, o Lietu
vos Ir kad ruošiant naują 
knygos laidą-ji turi būti su - 
daryta pagal JAV skelbiamą 
tiesą, o ne pagal Maskvos 
propagandą.

VISUOMENINIU RYŠIU 
^KOMISIJOS PLANAI 
ALTos Visuo.meninių Ry

šių K-ja iš pirm. dr. L. 
Krflaučeliūno, narių-T. Blins- 
trdbo, dr.VI. Šimaičio ir dr. 
J. Valaičio posėdžiavo š.m . 
lapkričio 10 d.

Peržvelgta praeities ’ ir 
dabarties Altos santykiai su 
veiksniais bei kitomis or
ganizacijomis ir nusistatyta 

nas , prasidėjus neramu
mams, teko išsklaidyti aša
rinių dujų pagalba.

Prie mikrofono iškilusis 
svetys turėjo vartoti didelę 
nosinęs ir prez. Carter? is, 
juokaujančiu tonu ; paminėjo 
"laikiną oro taršą".. . Jis 
taip pat kvietė palaikyti Pah
levi kariniai ir ekonominai, 
paminėjo jo pastovų ir prog
resyvų krašto valdymą. Iš 
savo pusės Irano šachas pa
žadėjo, kad Iranas priešinsis 
alyvos kainų pakėlimui 197^ 
kai susirinks Alyvą Ekspor
tuojančių Kraštų organizaci
ja Caracas mieste ateinantį 
mėnesį.

LESAGE UŽ VIENINGUMĄ
Quebec’o Liberalų Parti

ja išrinko buvusį premjerą 
Jean Lesage vadovauti” refe
rendumo komitetui.

Lesage pareiškė, kad Re
ne Levesųue ir j° PQyra 
tikra grėsmė Quebec,ui ir 
kvebekiečiams, pasisakyda
mas 

santykių reikėtų siekti atei
tyje. Komisija numatė ats
kirose vietovėse organizuoti 
informacinio ir diskusinio 
tuo reikalu pobūdžio prane
šimus, įtraukiant ir plates
nius lietuvių visuomenės 
sluoksnius. Organizuoti pa
vesta pirm. dr. L. Kriauče- 
liūnai.

Be to, buvo aptarta, kaip į 
Altos vedamą Lietuvos lais
vinimo darbą įtraukti didesnį 
skaičių lietuvių jaunimo ats
tovų.

s

LAISVIŲ PAŽEIDIMAS
Washingtono laikraštis 

Catholic Standard, š. m. spa
lio 13 d. įdėjo vedamąjį Vio
lation of Freedom. Jame ra
šoma apie Lietuvą, kurios 
sąmoninga tauta egzistavo 
virš 700 metų, o moderni 
valstybė 23. Sovietų- nacių 
pasirašyto nepuolimo pakto 
pasėkoje buvo okupuota 1940 
metais kartu su kitomis Bal
tijos valstybėmis. "Sovietų 
Sąjungai sėkmingai sekėsi 
baltų problema s laikyti prie
temoj tarptautinėse konfe
rencijose, kur buvo svarsto
mas Žmogaus Teisių pažei- 

• Prof. dr. Jonas PUZINAS 
1977.11.5 Pedagoginio Litu
anistikos Instituto Lektorių 
Tarybos posėdyje išsrinktas 
šio Instituto rektoriumi .

Šiame posėdyje sudaryta 
trijų asmenų komisija, ku
rios paskirtimi yra: , tirti 
ir nagrinėti priežastis, ko
dėl aukštesniųjų lituanisti
nių mokyklų abiturientai, 
ateiną į institutą, pakanka-

jimas. Tačiau dėka energln- mai neparuošti visų litua- 
gų ir pasišventusių lietuvių , nistinių dalykų? Šios komi- 
savame krašte ir svetur, šie 
nusižengimai prieš žmoniš
kumą neliko-užmaršty. Lie
tuvių Katalikų Kronika, kuri 
yra išversta į anglų kalbą , 
informuoja pasaulį apie re
liginį persekiojimą Lietuvoj*!*

Toliau laikraštis pažymi , 
kad 1940 m. Lietuvoj 85% gy
ventojų bavo katalikai.

Sovietų Sąjungai okupavus 
kraštą, bažnyčios turtas nu
savintas, seminarijos užda- 
rytos_, vyskupai suimti,už - 
draustas religijos dėstymas 
valkams ir valdžia ėmė kiš
tis į bet kokią religinę veik
lą. 10 % tautos buvo išvežta 
į Sov. Sąjungą. Nežiūrint, 
kad šiuo metu Lietuvoje gy
vena du vyskupai, jie neįlei
džiami į savo vyskupijas.

Tik stiprus žmonių reli
gingumas palaiko Bažnyčią 
Lietuvoje, nors ten visos 
laisvės yra pažeidžiamos. 
Laikraštis baigia: "Tegul 
lietuvių tauta būna akivaiz
dus priminimas mūsų kraš-

tul, kad mes negalime likti 
abejingais, kai vardan tarp
tautinio pragmatizmo, žmo
gaus teisės yra šluojamos 
po tarptautinių konferencijų 
stalais”.

• A Chronicle Of Human 
Rights In The USSR .No. 26, 
1977 balandis-birže Ils, Lei
džia Kronika Press New 
Yorke. Vyr. Redaktorius-V. 
Čalidze, vienas narių yra 
Pavel Litvinov- abu žinomi 
sovietų disidentai, atsidūrę 
Vakaruose,Minima Lietuvos 
Katal. Bažnyčios Kronika, 
Aušra,, Marija Jurgutienė , 
lietuvių žmogaus teisių gru
pė. Prisiminti sąžinės kali
niai^, Klina šaus kas, Z. Šir
vius kas , V. Lapienls, J. Ma
tulionis, L. Simutis.

sijos nariai: Stasė Peterso
nienė , kun. J. V ai šnys, S. J. 
ir Vincentas LluleviČius , 
šios komisijos pirmininkas.

• Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos Klubas M. 
Marcinkienės vadovaujamas, 
paskyrė $ 300 geriausiai 
baigusiems lituanistines 
studijas Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto absol
ventams. Labai graži pas
kata išeivijos jaunimui uo
liau studijuoti lituanistinius 
dalykus.

Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų išleis
tuvės bus 1978. 1.14, Chica
goje, Jaunimo Centre.

• Trečiajame Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumę(lapkr. 
24-27 d. d.) Chicagoje da
lyvauja daugiau kaip 100 lie
tuvių mokslininkų, kurie 
skaito paskaitas iš griežtų
jų, medicinos bei humani
tarinių mokslų sričių
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PANORAMA
’ t i Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!

Pour i a liberation de la Liluanie! Loyaute an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Mūsų kariuomenės
kymu, užplūdo Lietuvą.Pra
sidėjo nekaltųjų žudymai, 
trėmimai. Lietuvos valsty
bę rusai prisijungė prie 
SSSR, sulaužydami liepos 12 
d. 1920 m. sutartį, pagal 
kurią SSSR valstybė atslža -

minėjimas
Sena, garbinga Lietuvių 

tauta savo teisę gyventi prie 
Nemuno, Nevėžio, Vilijos, 
Dauguvos,Dubysos Ir kt.uplų 
Išsikovojo tik fizine jėga. 
Senovėje vyrų būriai kuoko
mis, akmenimis, strėlėmis
Ir kt. primityviais ginklais dėjo Lietuvos žemių visiems 
atmušdavo įsibrovėlius kai
mynus- grobikus: slavus , 
germanus, totorius Ir kt.

Mindaugas, Lietuvos ka - 
ralius jau pradėjo vienyti 
atskirus kunigaikščius 1252 
m., apkrikštijo tautos dalį Ir 
tų lalkųRomos Imperatoriai, 
popiežiai pripažino of Iclallal 
Lietuvos valstybę.

Vytautas, Didysis Lietu -
vos Kunigaikštis Ir f aid; Ina - po partizanų kapituliacijos Ir 
sis Karalius/ pripažintas ir 
popiežiaus ir Imperatoriaus 
Zigmanto/ jau drebino rytų 
Europą nuo Juodųjų iki Bal
tijos jūrų. Jis sustabdė toto- 
rlų-mongolų antplūdį į vaka-das lietuviams,kurias vykdo 
rų Europą, Išgelbėjo lenkus , dabar Kremliaus valdovai . 
padėjo sutvarkyti IrKryžuo- 
člų ordiną A41O. VII. 20/ , 
kuris juk neplatino Kristaus 
mokslo, bet daugiausia tik 
plėšė Iš lietuviai genčių tur
tą, grobė jų žemes.

Jei ne Vytauto pagalba Ir 
Jogailos vedybos šiandien 
Lenkija neturėtų 30 mil.gy
ventojų! Tą kiekvienas len - 
kas turi atsiminti Ir žinoti .

Mūsų kaimynai- rusai , 
lenkai, švedai, germanai 
skriaudė nuo amžlųlietuvius. 
Daugiausia gi- rusai. Nuo 
1795 Iki 1918 m. rusų carai 
paėmė lietuvių tautą vergl- 
jon irplanavo surusinti ją Ir 
Ištrinti jos vardą Iš žemė
lapio. Nedavė "nei druko,nel 
rašto",korė,trėmė lietuvius 
- Ir didikus ir mužikus-į Si
biro katorgą, pasisavindami 
turtus.

1918 m. Lietuvos valstybė 
ats įkūrė dėka savo garbingos 
kariuomenės pralieto kraujo, proga 
dėka visos tautos įsitrauki - 
mo į kruviną kovą už laisvę .

1940. VI. 15 Raudonosios 
Armijos tankai, Stalino įsa-

laikams.*
Lietuvių tauta 1941 m.su

kilo prieš rusus, o 1945- 
1952 m. vyko Lietuvoje pilie
tinis karas, kurio metu žuvo 
virš 50. OOO partlzanų-ge - 
riaušių Ir drąsiausių tautos 
sūnų. Iš visos lietuvių tautos 
atimta privatinė nuosavybė - 
žemė, namai, sunaikinta de - 
šlmttmls tūkstančių lietuvių

virš 1/2 mil. lietuvių buvo 
Ištremta į Sibirą, į Gulagą 
Archipelagą, kur virš 80% 
rado balsią mirtį.

Pasaulis žino apie skriau-

Jau atsiranda pirmos kregž
dės, tvarios reikalauja, per
spaudą žmogaus laisvių ger
bimo, K Ė- tų panaikinimo , 
Tačiau- Kremliaus valdovai 
sako: "Nesįkiškite, čia mūsų 
vidaus reikalas"...Bet- 60 
milijonų nekaltų žmonių Iš - 
žudjonas, apie kuriuos rašo 
A. Solženytsy.n’as savo vei
kaluose jau pasidaro viso ci
vilizuoto pasaulio reikalas Ir 
problemai

Istorija rodo, kad žmogus 
žmogų gina Ir gins. Ateis 
laikai, kada žmogus bus 
žmogumi, supras savo pa
reigas. Visi nuskriaustieji 
sulauks laisvės, kurios yra 
Iškovotos per tūkstančius 
metų. Lenlno-Stallno-Hltle- 
rio "filosofijos" apie žmo - 
gaus vertybę - Išgaruos

Lapkričio 23 dleną-Lletu- 
vos Kariuomenės šventės 

mes lenk lame 
galvas už karius ir
partizanus,kurie kri
to už Lietuvos lalsvęj 

J. Laukys

ŽYGĮ ( WAŠINGTONĄ_ PRISIMINUS

Kitados mūsų spaudoje Ir tautų kartu. Šiuo atveju JA1 
pokalbiuose vis paslglrsda- Belgrade pasirodė gan tvlr 
vo užmetimų mūsų jaunajai tai, bet labai įdomu, kaip te 
kartai,kad ji mažai reiškia- pasireikš visų krikščioni 
si lietuviškoje vęŪdoje, ne
sidomi Lietuvos, reikalais Ir 
pan. Bet tai buvo, o Iš dalies 
Ir šiuo laiku yra tik dalis 
tiesos. Mūsų lietuviškas 
jaunimas jau eilė metų kaip 
aktyviai reiškiasi įvairiuose 
choruose,tautinių šoklų vie
netuose, valdyboje. Ir pan. 
bet reikšmingiausi mūsų 
jaunimo pasireiškimai vyko 
laike įvairių kongresų Ir į- 
vaIriuose kontinentuose.

Bet jeigu laike minimų 
kongrestj mūsų jaunąjį karta 
pasireikšdavo daugiau kul
tūrine veikla, tai jaunimo 
suorganizuotas Ir įvykdytas 
žygis į Washlngtoną, jau bu
vo grynai politinio pobūdžio.

Mūsų laikraščiai šį žygį 
jau yra įvairiai prisiminę , 
bet buvo Ir užuominų, kad 
JAV spauda neparodė rei
kiamo dėmesio šiam įvykiui. 
Bet gal šio žygio rengėjai 
primiršo tą tiesą, kad visa - 
da ir visur šdame konti
nente didelę To 1 ę 
vaidina doleris. O 
greičiausia, tai to dolerio 
jiems Ir pritrūko...

Gi 1963 m., t.y.latkė žy
gio į J. Tautas, Madison 
Sęuare Gardens, New-Ybr- 
ke buvome susirinkę apl£ 14 
tūkstančių lietuvių Ir JAV 
spauda, gre lč lauš la l,būtųį p lo 
įvykio nepastebėjusi,bet wal 
buvo gerai apmokėta,tai net 
didžiausias pasaulyje laik
raštis, New York Times Ir 
net pirmame puslapyje x 
įvykį gan plačiai aprašė.T at 
Ir šiuo atveju, jei Washlng-

ą

užtarėjas- Vatikanas? Ka
žin, ar Maskvos budeliai U 
mūsų jaunąją kartą šiuo at 
veju apšauks gestaplnln 
Ir kriminalistais, kaip 
pokario Išeivius jie vis 
šaukia?...

ap

BŪTU GRAŽU.L.
/' L lėtu v lų Skautų F o nd 

kreipinys/
L letuv Iškos los Skautyb < 

Fondas su jubiliejinių met 
pradžla/lapkrlčlo mėn.l d. 
skelbia visuotiną Va ji 
Ir savo bendralalškyje nr. 
rašo: " Mūsų organlzacljc 
pajėgumas yra neabejotini 
didelis. Reikia tik tinkam 
visas turimas jėgas panau 
dotl, Ir mes lengvai atliksi 
me bet kokius užsibrėžtu 
tikslus. Būtų gražu,kad ši 
vajaus metu surinktume ja 
metų pradžioje užsibrėžtą 
20 tūkstančių dolerių sumą". 
Raginama kiekvienam prls I- 
dėtl su savo įnašu. LSFon- 
das, vadovaujamas energin
go skautų vadovo Česlovo 
Kiliulio, visais galimais 
būdais stengiasi telkti Ipšas 
kurių procentai naudojami 
veiklos stiprinimui. Nors iš 
tikrųjų gyvename fondų ga
dynę, bet jų daugiau Ir rei
kta, kai esame tvirčiau eko
nomiškai atsItoję Ir aukoti
per 30 metų Išeivijoj prl- perėjo į Vyr.Skaučių eUes : 
pratę.

Lietuviškoji skautybė yra 
svarbi atrama lietuviškumui 
jaunimo tarpe ugdyti. Orga-

VirŽuje VI. Bacevičiaus nuotraukoje,LS Seserijos vyr. skautininke v.s.J
Kerenene n-eiKia aovaną_Kanaaos rajono vaaeivei s.l. Gviidlenei Romuvos 
15 m. sukakties paminėjimo sueigoje; apačioje R. LukoSevlčintės nuotrau - 
koje — pas A. A. Tamošaičius Kingstone, iŠ kaires: J. Niedvarlenė, K.Nied- 
varaitfe, I. Lukoševičienė, I . Lukoševlčiūte, K.Kli&ute, L Klldienė, R. Jur
kute ir M. Jurkienė.

PIRMAS SNIEGAS 
MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

Pulki gamta dalina pasau
liui krištolo perlus... Virti
nės debesėlių skubinas r pil
dyti malonios jų šeimininkės 
gamtos įsakymus. Šiandieną 
jie dovanoja mums stebuk
lingai dailių dovanų-baltų 
smulkučių krištolo snaigių . 
Žiūrėk- klusnūs debesėliai, 
vienas per kitą skubiai su
sitelkė į būrelius Ir jau mes 
gauname, jų .nebe po,.vieną, 
bet tiesiog saujas tųkrlšto- 
lų’«

Skubiai lėkdamos snaigės, 
, viena kitą sutikdamos,suta -: 
rla drauge lėkti į naują joms 
skirtą tėviškę Ir po kelias ar 
net keliolika dar smarkiau 
skrenda, nieko nebodamos Ir 
linksmai žalsdamos-slūbuo- 
damos.

Štai, štai- džiaugiasi snie
gulėlės, štai tuoj gal nukris^ 
nustebusio vaikučio Ištiestas 
rankutes, nukris, lyg ašarėle 
džiaugsmo pasirodys Ir- j-l 
tuo dž įaugs mo aki mirks n is , 
o podraug irtrumputls snie
guole! ės gyvenimo uždavlnyą 
tad Ir ji pati pranyks...

Aure,tas šelmis vėjelis ’. 
RetaTcurI gražuolė pralekia 
pro šalį ramiai nekliudoma. 
Jis, kaip įmanydamas, sten
giasi jas pavilioti, bet veltui. ’ 
Jos,-lyg norėdamos Išvengti 
jo viliojančių aklų, bekren - 
tane los žemyn žiūrėk- stai
ga netikėtai 

mpkratišką nesiskaitymą su sparneliais Ir 
savo paties pasirinktų narių 
nuomonėmis, o kai kurių už 
savo nuomonės pareiškimą 
net posėdOiuose užgaulioji
mą, už nelygų traktavimą ne 
tik 1 švietimo tarybos narių, 
bet ir mokyklų bei jų vedėjų 
nuo Į977 m. rugsėjo 27 d. iš 
Švietimo Tarybos pasitrau - 
kiame "

Pasirašė: Juozas Mas i - 
lionls, ŠT Aukštesniųjų mo
kyklų depart, direktorius ; 
Irena Pemkuvienė, ŠT Prad
žios mokyklų depart, direk
torė; J. Plačas, ŠT Švieti - 
mo leidinių k-jos pirm-kas; 
Sofija Jonynienė, ŠT Švie
timo leidinių k-jos narė; 
Stasė Petersonienė, ŠT Švie
timo leidinių k-jos narė; 
Faustas Strolia, ŠT Tautinio 
muzikinio lavinimo vedėjas; 
Petras Pupius, ŠT iždinln - 
kas.

Irena Pemkuvienė, 
Sleepy Hollow, Dundee, III.

15 Sesių grupelė, kuri,kaip 
ir kiekvienais metais, gra
žioje Kanados gamtoje,sė
mėsi naujų žinių apie lietu
vių tautodailę bei tobulino 
skautišką patyrimą.

šios iškilos metu 4 jaunos 
Vyr. skautės kandidatės

R. Jurkutė, K. <K1 lėlutė, I . 
LukošeVielutė IrK.Nledva - 
raitė.

tono spaudai būtų kas n Izuotas jaunimas yrą lie- Montreal io Nerlngps Skau-
- - - -.................... u tuvlškostos veiklos paveldo- čli} Tuntas džiaugiasi savo

naujomis vadovėmis,kurios 
sudaro antrąją Montreallo 
skaučlij šeimos generaciją . 
Juk šių sesių mamytės visos 
savo laiku,Ir dabar,vadova - 
vo Montreallo skautėms.

patnokėjęs- Ir šį žygį būtų 
jie plačiai aprašę.

Bet Iš spaudos Ir radio 
mes jau žinome,kad JAV de
legacijos pirmininkas A . 
Goldberg Belgrade gan ryš
kiai priminė Maskvos bude
liams,kad jie visai nesllal - 
ko Helsinkio susitarimų,kad 
jie žiauriai uzurpuoja žmo
gaus teises savo vergų im
perijoje. Bet A. Goldbergo 
užimtą taip tvirtą poziciją 
parėmė tik Anglijos ir Šve
dijos delegatai.

Bet- jei panašūs į Wa- 
shlngtoną žygiai būtų buvę 
surengtu tuo pačiu laiku tr 
tuo pačiu tikslu Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje Ir 
kituose 
Belgrade 
Goldberg 
daugiau 
tų kraštų delegatų.

Žygis į Washlngtoną-tai 
mūsų jaunos kartos triumfas, 
bet ateityje, panašiais atve
jais telktų Išvystyti globali
nę akciją Ir visų pavergtų

to jas - Ir tik toks'. To
dėl labai remtinas visais po
žiūriais. Suprantamas Ir LS 
Fondo rūpestis telkti vis 
daugiau lėšų,kad ateitis bū
tų tikresnė. LS Fondo ad- 
resas: Č.KILIULIS, 17 Tyler 
Rd., Lexington, Mass., JAV, 
02173, tel:617- 861-1465.

Aukas renka Fondo įgalio
tiniai, kurių yra kiekvienoj 
didesnėj lietuvių kolonijoj . 
Būtų gražu, kad Kanados lie
tuvių įnašas Ir į šį Fondą 
pirmautų. C . S.

kraštuose, tai gal
JAV
būtų

paramos Ir Iš kl-

'delegatas 
susilaukęs

VYR.SKAUČIŲ IŠKILA Į 
KINGSTON'1, ONT.

1977 m.lapkrlčlo mėn.5-6 
d. Montreallo Vyr. skautės 
Išvyko į Kingston, Ont., ap
lankyti dailininkus A. ir A . 
Tamošaičius. Susidarė gera

L inks mal pr ale Idus los
laiką dailininkų Tamošaičių 
sodyboje,Montreallo Vyr .
Skautės,sugrįžuslos, ŽADA 
tęsti savo veiklą.Paminėki - 
me,kadMontreallo Neringos 
skaučių tuntui vadovauja A . 
Drešerlenė, talkinama G. 
Bendžlūtės, A. Jonelytės, L . 

:Jonelytės, R. Lukoševlčlū- 
tės, J.Mockutės Ir K.Nied
varai! ės.

Artimoje ateityje Montre- 
allo Sesės rengia Kūčias, Ir 
ateinantį pavasarį ruoš Ka
ziuko Mugę. R. L.

Prieš porą mėnesių gavau nams,laišką. Gavus atsaky- 
lalšką Iš tokios Szcerblnskos 
Aldonos, Klejwy, 16-500 
Sejny, vo j. Su walk I, Polska . 
Rašo ji esanti 15 m., sesuo 
12 m., o brolis tik 5 m. Mo
tina esą pabėgusi nuo jų Ir 
juos Iš laiko tėvas, dirbąs kū-

DEJA, RE IK [A 
PASISAUGOTI’. ..

Turtu keletą žinomų adre
sų Suvalkų krašte ir jiems 
pasiunčiu dėvėtų drabužių. 
Ten gyvenantiems nepasitu
rintiems tautiečiams tai di
delė parama. Betgi tuo mū-c rtku.Pavalgyti vis kaip nors 

praminta, bet esą labai nu- metukus 
driskę, o tėvelis kaip uba
gas, nuo tolo esą į jį balsu 
žiūrėti. Ir visokių kitokių 
bėdų prirašė. Buvau jau 
galvojus tuoj imti Ir pas lųs - 
tlkokį siuntinėlį,bet kitų pa
tarta, parašiau geriems lie
tuviams tos Aldonos kalmy-i

su gerumu pasinaudoja Ir 
visiškai neverti asmenys. 
Sužino adresus, prašo labai 
jau plonu liežuviu, prirašo 
v įšok taus Lų bėdų tr mes, pa- 
t Ik ėję jiems, siunčiame. Gal 
Ir ne vienas Iš čia, gyvenan
tis Kanadoj ar JAV esame 
taip apgaunami.

mą,supykau ne juokais. At
siranda gi visiškai beširdžių 
žmonių, kurie atima Ir tą 
menką pašalpą ištų,kuriems 
ji tikrai reikalinga . •

Pasirodo, ta tariamoji 
našia lt ė yra ta pati močia, o 
jos dukra Aldona turi tik 5 

JI esanti sveika
moteris, gera sluvėja, vyras 
važinėjąs sunkiasvorėmis 
auto mašinomis, gerai už
dirbąs, ji aps įmaus č lūs l auk
siniais žiedais, baltom ran
kom vaikšto ir ponią vaiz
duoja, o visus ūkio darbuj 
nudirba vietinės lietuvaitės

2 ptsl.

už prisiunčiamus padėvėtus 
drabužius. Mergina bulves 
ka~S'a visą savaitę už nune
šiotą suknelę ar megstuką'. 
Geresnius drabužius vežanti 

<į Suvalkus, Seinus, Punską 
ir parduodanti. Tai Ir pasi
rodė, kas per našlaitė ta 
"vargšė" prašytoja.

Įsidėmėkit adresą Ir jelg'u 
gausit tokios prašytojos,gali 
būti Ir kitas vardas, laišką - 
žlnoklt,su kuo turit jau pa - 
dėti. Be to, ji esanti Ir lenkė, 
lietuviams nemažai įkandus, 
o lietuvio kunigo,bekaledo- 
jančlo visiškai į namus neį
sileidžianti, tik lenką.

E.Šarausklenė 
Winnipeg, Manitoba.

LAIŠKAS REDAKCIJAI 1 ...

"Nepritardami Br. Juode
lio, Švietimo Tarybos primi- 
ninko vedamam švietimo 
nuosmukio propagavimui , 
protestuodami prieš nede-

suplas no j a 
pakyla vėl 

aukštyn į padanges.Kad klek, 
tai jos,kaip bematant, nulėk
tų atgal į de be s eito prie
globstį, o jaa tuomet tas vl- 
llūgas vėjelis gautų’. Bet , 
kur tau: sniegulėlės pasauly 
tik džiaugsmą temato, ne 
joms skųstis. Jos tū< taip 
sau, lyg norėdamos dar su 
vėjelio garbanėlėmis pa
žaisti arba bent jo šaunio
mis akutėmis paslgėrėtl- 
klek paskrenda debesėlių 
link, ir vėl,dar skublau,gal- 
votrūkčials lekia į žemelę. A 

Jų jau atskrido nesuskai
toma daugybė ir baltų,kaip 
angelo sparnai kilimu pa
puošė visą pasaulį. O mes 
visi,Išvydę mūsų žemelę bal
tais rūbais, stebimės Ir 
džiaugiamės, tikėdami, kad 
Ir visa gyva gamta, o pir
miausia jos karalius žmogus, 
taipgi norės pasipuošti baltui 
doros rūbu... i

J. Valiūnas
•<E PRIKLAUSOMA LIETUVA

2
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ORGANIZACIJA-GINKLUOTŲ PAJĖGŲ ŠARVAS
KARINĖS ORGANIZACIJOS IŠSIVYSTYMAS

k

Ginkluotas pajėgai organizuojant 
nebūtina remtis esama organizacija, 
bet reikia žinoti du pagrindinius da
lykus: organizacijos principus ir gink
luotų pajėgų organizacijos ypat ngus 
administracinius reikalavimus.

Esančios institucijos pasižymi di
dele inercija, žmonės nemėgsta keis
tis, įprotis būna stipreni už protavi
mą. Todėl taip daug papročių išlie
ka gyvi, onr jų buvimas nepateisi
namas protu. Karinėje strityje šitas 
palinkimas yra ypatingai stiprus. 
Gal dėl to kariniame mene esama 
tiek daug formalaus, beveik rituali
nio pobūdžio. Faktas, kad kariai 
bendrai paėmus, nemėgsta naujeny 
bių ir ištikimai laikosi buvusių pa 
pročių. Tą įrodo kad ir ilgas kava 
lerijos amžius ir užsispyręs laikymą 
sis archaiškų titulų.
„Yra nelengva sekti karinės orga 

nizacijos istorinį vystymąsi. Karima 
rašytojai pirmiausia domisi strategi 
ja ir taktika kaip karinės istor joj 
branduoliu. Todėl tiek maža išlikt 
dokumentų, liečiančių karinę organi
zaciją iš esmės. Per keturis šimtus 
metų, nuo Cezario paskutinio mūšic 
iki 4 amžiaus vidurio, beveik nėra 
tokių dokumentų išlikę. Be to, senų
jų dokumentų perrašinėtojai ir vertė
jai nebuvo tikslūs, naudodami kari
nius terminus ir sukurdami naujus.

Kariuomenes senovėje

“Pradžioje, aišku, buvo tik kovoto
jai. Laikas siekia toliau kaip istorija 
ir tradicijos, tačiau reikėti, manyti, 
seniausi kariniai daliniai, kaip ir da
bar mažiausiai civilizuotų tautu, -ko
vodavo ir apsirūpindavo reikmeni
mis be jokios pagalbos. Anksčiau, nei 
istoriniai dokumentai tą pažymi, ka 
riuomeiiių funkcijos pradėta skaidyti tarnybas”.

jo 
ir

Naujas įstatymas pakeitė kai kurias 
pagrindines taisykles bedarbių apdraudos ■ 
programoje.

Bendrai, pašalpos gavimo ir jos išmokė
jime- taisyklės yra pagerintos. Dabar jos 
tiksliau išaiškina palengvini mus b bei sun
kumus dirbo suradime ir jo išlaikyme. Pagal 
naująjį įstatymą, šios taisyklės nebus tos 
pačios visur, kaip buvo ankščiau.

Parlamentas nutarė, kad žmonės gyvenan
tieji d.dėlės bedarbės vietovėse gaus daugiau 
privilegijų negu tie, kurie gyvena vietovėse, 
kuriose yra daugiau darbų.
"Tai labai gerai. Bet ką tas reiškia Žmogui, 
tik praradusiam darbą ?“

Gruodžio 4 d pasikeis užsiregistravime 
reikalavimai pašalpai gauti.

Tie, kurie norės gauti darbą mažos bedar
bės rajonuose, turės būti išd rbę 14 savaičių. 
Tas bus tiktai tose vietovėse, kur yra lengviau 
gauti ir išla kyti darbą.

Tuose rajonuose, kur bedarbė yra didelė, pra
šantieji bedarbio pašalpos turės b būti išdirbę 
tik 10 savaičių.

Iki gruodžio 4 d. užsiregistravimo taisyklės 
pašalpos gavimui lieka tos pačios, — 8 savaitės 
pilno darbo, nežiūrint kur jūs gyvenate.
“Ar naujos taisyklės pakeikia laukimo laiką ?*

Nepakeičia. Pagrindinis dvejų savaičių laukimo 
laikotarpis palieka visur tas pats.

Laukimo laikotarpio taisyklės taip pat lieka tos 
pačios, jeigu prašantis bedarbio pašalpos palieka 
darbą savo noru ir be rimtos priežasties, arba dėl 
blogo elgesio yra atleistas iš darbo. Tokiu atveju, 
prašantis bedarbio pašalpos turi laukti iki 8 savai
čių nuo paskutinės darbo dienos, kad galėtų gauti 
jiašalpą
“Kaip ilgai galima gauti bedarbio pašalpą,?”

Pagal senąjį įstatymą — iki 51 savaitės. Dabar 
•— iki 50 savaičių.

1977.XI.24

Senų senovėje tas galėjo įvykti, ko
votojui skiriant kokią nors specialią 
pareigą, pav. — surasti vietą stovyk
lai. Sąmoningai ar nesąmoningai, ta
čiau žmogus visada praktikavo spe
cializaciją. Tuo būdu jis pakilo iki 
dabartinės padėties. Tačiau galima 
priimti, jog pirmieji vadai netruko 
pastebėti, kad yra naudinga kai ku
riuos vyrus atleisti nuo kautynių par
eigų, kad jie galėtų geriau atlikti ki
tas pareigas. Žinoma, kad senovės 
egiptiečiai turėjo žvalgybos pajėgas. 
Jų kariuomenė taip pat turėjo rašti
ninkų, į kurių pareigas įėjo tieki
mas ir transportas. Herodotas sako, 
kad Cyaxares Medietis buvo pirma
sis, kuris padalino aziatų kariuome
nę į ietininkų, lankininkų ir raitinin
kų kuopas. Istorikai sako randą ži
nių apie tiekimo, transporto, inžine 
rijos ir ryšių išsivystymą Persijos ii 
Aleksandro kariuomenėse ir, be abe 
jo. jie yra teisingi. Sakoma, kad Per
sijoj provincijos civilinis gubernato 
rius buvo atsakingas už provincijo: 
karinių dalių aprūpinimą ir atlygi 
nimą. Kai persi, kariuomenė judėda 
vo, sakoma, ji turėjusi pareigūną 
kurio uždavinys buvo parūpinti lin- 
kas, kuriose kareivis galėdavo pirk 
tis sau reikmenis.

Nors istoriniai dokumentai yri 
šykštūs, tačiau būtų protinga pri 
imti, kad karines nekautynių funk
cijas pasirūpino suorganizuoti meto 
diškasis romėnas. Kvestoriaus į tai 
ga turėjo daug įvairių pareigų, ta 
čiau būta karo kvetorių, kurie velki 
kaip armijų vado padėjėjai ir kuri 
pagrindinės pareigos buvo a:ba fi 
nansin.es arba surištos su tiekime 
Esama įrodymų, kad vėlesnių B'.zan 
tijos imperatorių kariuomenės tu r?

gerai įrengtas tiekimo, medicine 
atlyginimo

Nauji pakeitimai
bedarbių apdraudoje

— Kas tas yra?

Unemployment Insurance Commission ir Department of Manpower 
and Immigration dabar susi'juneb ir vadinasi nauju varadl Canada 
Employment and Immigration Commission. Pakol kas jus aptarnaus 
musų vietinis Unemployment Insurance įstaigos arba Canada 
Manpower centrai, Kai įos susijungs į vieną įstaigą, naujas 
pavadinimas bus Canada Employment Centres,

žvilgsnis į vadovybę rodo, kad se
novėje, be nežymių išimčių, kariuo
menės vadovybė, kaip privilegija ar 
kaip pareiga, priklausė valstybės gal
vai. “Ar jis buvo faraonas ar kara
lius, strategas ar konsulas, valstyj 
bės galva taikos metu būdavo ka
riuomenės vadas karo metu’’. Ar jis 
vadovaudavo kariuomenei pats ar pa
tarėjų padedamas, jis būdavo atsa
kingas. Laimėjimas ar pralaimėji
mas — būdavo jo ir istorija žymi 
mūšius jo vardu.

šalutinės reikšmės žygiai būdavo 
pavedami atlikti valstybės galvos pa
tikimajam. Pav. Hanibalo žygis Ita
lijoj ar prokonsulų veiksmai išsiplė
tusioj Romos imperijoj. Tačiau tuo 
valstybės galvos vyresniškumas ne
būdavo ginčijamas. Kai Varus ger
manų miškuose pražudė savo kariuo
menę, Augustas gailėjosi legijonų”.

Modernios organizacijos šaltiniai
Nėra tilto, jungiančio moderniąją 

organizaciją su senove.
Modernios kariuomenės atsiradimą 

žymi parako ir šveicarų bei vokiečių 
samdinių naudojimas. Landsknęchtai 
buvo sukūrę modernaus pulko orga
nizacijos prototipą su specialiom ne 
kautynių tarnybom Jų pulke buvo 
provostas, kuris, tarp kitko, tvarkė 
tiekimą, pulko krautuvę ir transpor
tą. Prancūzų Menriko IV kariuome-
nė yra pirmoji palikusi dokumentų 
apie įvairias specialias kariuomenės 
įstaigas. Jo kariuomenę aptarnavo: 
“proviantų” generalinis viršininkas, 
gėnėral dės vivres, generalinis paša
ro viršininkas, generalinis vežimų 
viršininkas, maršalas provostas, sto
vyklos maršalas, maršalas teisėjas ir 
generalinis žvalgybos viršininkas. 
Kiek anksčiau prancūzų kariuomenė 
pirmoji suorganizavo savo artileriją 
į atskirą departamentą su artileri
jos viršininku priekyje. Gustavo Adol
fo kariuomenė, vėliau buvusi pavyz
džiu kitoms kariuomenėms, turėjo 
savo “Auditeur” ir “Kassierer”. Jo 
pavyzdžiu sekė Brandenburgo, vėliau 
Prūsijos kariuomenė, kurioje buvo to
kie pareigūnai: generalinis komisa
rą':, generalinis wachtmeisteris, gene
raliniai adjutantai, auditeur, genera
linis kvartiermeisteris, tiekimų virši
ninkas, išmokėjimų viršininkas, gy
dytojas, vaistininkas ir maršalas pro
vostas. Ne visi šie titulai tada reiš
kė tas pareigas, kurios vadinamos 
tai pat ar panašiais vardais šių die
nų kariuomenėse. Komisaras tada 
galėjo reikšti įgaliotinį arba vado 
pavaduotoją.

Anglų pilietinio karo kariuomenės, 
sekdamos Brandenburgo pavyzdžiu, 
turėjo komisarus mokymui, maistui, 
pašarui, vežimų ir žvalgų viršinin
kus. Tuo pat laiku prancūzai pirmą 
kartą panaudoja titulą “Marechal 
gėnėral dės logis” — paskutinis žo
dis reiškė patalpas. Iš jo kilo ame
rikiečių kariuomenėje dabar vartoja-

Bet nuo rugsėjo 11 d pašalpos mokėjimo laikotar
pis priklausys nuo bedarbės dydžio asmens gyvena-' 
majame rajone -

Šiuo metu mes lyginame bedarbės dydį suskirsty- 
dami Kanadą į 16 ekonominių rajonų. 1978 metais 
Kanada bus suskirstyta į 54 rajonus. Tokiu būdu bus 
galima pritaikinti bedarbio pašalpos reikalavimą 
prie vietinės darbo paklausose
“Ar bedarbio pašalpos dydis lieka tas pats ?”

Taip- Bedarbio pašalpa yra du trečdalai jūsų 
vidutinio savaitinio apdraudžiamo atlyginimo.

Aukščiausia suma yra $147, atskaitant mokesčius.

Laukiančių motinu, ligonių ir sulaukusių 65 m.amžiaus 
pašalpos. Ar yra pakeitimų šioje srityje ?”

Ligos atveju pašalpa bus mokama tik pirmų 39 
savaičių laikotarpyje. Dabar pašalpa mokama bet kuriuo 
laiku per visą draudimo laiką-

15 savaičių pašalpa laukiameiom motinom ir speciali 
pašalpa (vienkartinė trijų savaičių pašalpa) sulaukusiems 
65 metus amžiaus lieka ta pati.

Bedarbio pašalpos draudimo mokestis bei darbo rūšys, 
kurios yra apdraustinos, lieka tos pačios kaip ir buvo 
ankščiau.
“Ar aš dar vis turiu eiti į ta pačia bedarbių draudimo įstaiga ?

Taip. Tol, kol bedarbių apdraudimo ir Kanados 
darbo įstaigų centrai nesusijungs, jokių pakeitimų nebus.

V
DIRBAME SU ŽMONĖMIS, 
KURIE NORI DIRBTU

Emploi et
Immigration Canada

Bud Cullen 
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■ Employment and
■ Immigration Canada

Bud Cullen
Minister

PrancSzmečio lietuvis karys
Miūs terminas “logistics” — reiškian
tis karinio transporto, postovio ir tie
kimo meną.

Fosteris sako, kad daugumas ka
rinių terminų, kaip infanterija, kava
lerija, eskadronas; batalionas ir kt, 
kilo Italijoj, kur juos perėmė pran
cūzai, įsiveržę į Italiją 15 amž. Tuo 
laiku išsivystė ir modernioji vadovy
bės hierarchija. “Niekas tiek neiš- 
ryškina šio vystymosi, kaip seržanto 
titulas (sergeant). 13 amž. “sergeant” 
(išvestinis iš "serviens” — tarnauti) 
reiškė pėstininką kareivį. Feodali
niuose daliniuose, kur prityrę karei
viai buvo reikalingi mokyti naujokus, 
lis jau reiškė vyresnį laipsnį. Vėliau, 
samdinių kuopose, seržantas užėmė 
svarbią vietą. Analogiškai pulkas pa
sisavino “sergeant major” vietą ir 
laipsnį kaip trečią iš eilės karininką, 
po pulkininko ir pulkininko leitenan
to. Toliau, sekdama analogiją, armi
ja pasisavino “sergeant major gene
ral” vietą ir laipsnį, šitų karininkų 
pagrindinė atsakomybė atatinkamo e 
jų vietose, atrodo, buvo mokyti ir ad
ministruoti, greičiausiai, veikiant va
do generaliniais padėjėjais. Jų titu
lai pasikalbėjimuose buvo trumpina
mi, kaip įprasta, išmetant žodį “ser
geant” ir, pagaliau, apie vidurį amž. 
pripažinti kaip “major” ir “major 
general”. Tokiu būdu būdvardžiai vir
to titulais ir taip modernusis gene
rolas majoras kilo iš viduramžių pės
tininko”.

Tik daug vėliau gen. majoras pa
sidarė divizijos vado titulas.

Quartermaster general įstaiga 
reikalauja ypatingo dėmesio dėl vė
liau išsiplėtusių jos pareigų, ypač
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alglmanto skiltis
SUOKALBIS AR NAIVUMAS ?ii ‘ -

Bepigu jums,kanadlečtams 
lietuviams, bevelk ramiai Ii 
tvarkingai leisti savąjį lais
valaikį. Gi pas mus, Valsty
bėse toji rimtis Ir drausmė 
tapo ganėtinai sujaukta. Ne 
dėl bendradarbiavimo,studi
jų Vilniuje ar valkų vežioji
mo po sovietInamą Lietuvą. 
Ne, visai dėl ko kito...

Kuklesnieji-— užsidenkite 
akis Ir užsikimškite ausis, 
tariu labai tyliai, t Ik ėdamas, 
kad kas nors neišgirs Ir ne
matys - dėl sekso,lietuviš
kai greičiausia,būtų-lytiš
kumo. Ton aferon, pas įrodo , 
yra įvelti ir kardinolai Ir 
generolai/ pav. tėvų mari -

jonų vyriausioji galva/ Ir 
prelatai, kunigai ir vienuo
liai.Tokie žodžiai,kaip por
nografija, perversija, tapo Ir 
laktais Ir sparnuotais.Skra
joja tarp atskirų kontinentų 1 
laiškai, memorandumai, Ir, 
žinoma, rezoliucijos. Be jįj, 
aišku, neapsieina liet kuri 
lietuviškoji veikla.

Nuostabiai balsi lietuviš
kojo gyvenimo Ironija, jei 
ne pilna tragedija. T Ik pa
galvokime - du premijuoti 
romanai, dvi naujai Išleis - 
tos knygos tam tikros did
žiosios (gal mažosios ?) ink
vizicijos sprendimu, pas
merktos sudeginimui, skaid
rioms laužo liepsnoms. Jau 
vien Iš to, mūsų reiklesni 
literatai galėtų sukurti lib
retą operai, o jei tas nepa
vyktų— tai bent detektyvinį 
romaną. Tema tokia pat
raukli, gili, įspūdinga, na, 
Ir neabejotinai Intryguojantt 
Klękvlenu atveju, kūrinio 
pasisekimas kaip ir garan
tuotas. Jokie žodžiai, nes
varbu kaip juos linksniuosi, 
kaip seksas Ir pornografija, 
priedui sodrus viršelio ap
lankas, gali pakelti mūsų 
leidinių mažėjantįtlražą nuo 
šimtų Iki kelių tūkstančių ar 
net Ir daugiau ’.Šaltoka m ar 
bent vės la I nūs Ite Ikus lam 
lietuviui skaitytojui, rasi,pa
kilęs adrenalinas gyslose, 
tikėkime, nesibaigtų visiš
kai neužtarnauta širdies a- 
taka.

Turbūt visoje lietuviško
sios knygos Istorijoje nebuvo 
atvejo, kad du leidiniai Iš
karto susilauktų tokios rek
lamos Ir patrankos garso 
salvių, kaip atsitiko su 
"Strlptyzu" ir "Sauja Skatikų'' 
Ir momentas stebėtinai pul- 

'kus.' Art Inas i tradic it. ka
lėdinio apsipirkimo laiko
tarpis, tad Ir nenuostabu, kad 
"Skatikų" laida, rodos, jąu 
Išparduota,nepaprastai paju
dėjo- Ir "Strlptyzo"paklausa. 
Kaip nepirksi, kaip neskai
tysi knygos, gaubiamos to
kios kontroversijos, kurios 
viršuje, lyg pas Is aid In Imu l, 
dar Ir sauja sekso užmesta . 
Abu mūsų išeivijos laureatai 
/greičiausiai, Ir pačios jury 
komisijos/ ttk. jau nesitikėjo 
tokio Išskirtino dėmesio 
Ir reklamos savo knygoms Iš 
pačios Išeivijos s ostinės- 
Chlcagos literatūros mylė
tojų ir vertintojų. Vadinasi, 
jų kūryba,tuoj, viena po ki
tos, praėjo ne pro vieną, bet 
per dvi vertinimo komisijas.

Savo šeimoje turint akade
minio amžiaus jaunimo,te
ko . atsargiai Ir paslapčia 
/ atskirame kambary, | prie 
užrakintų durų/skattytl tas 
dvi pasmerktas, draudžia
mas Ir raudonan Indeksan 
įtrauktas knygas. Galvoji- 
tėviški jausmai ir tėviškas 
nujautimas tik neleis savo 
prieaugliui nettfc skaityti,bet 
Ir vartyti tuos išgarsintus 
leidinius. Dar dauglau-buvo 
galvota tas knygas tuoj pat 
giliame stalčiuje užrakinti, 
slėpti nuo viešumos. Išvado
je- tebeguli jos ir toliau 
lentynoje, nes nei tas sek
sas, nei "pornografija" visai 
Ir nebando veržtis iš pas
merktųjų puslapių! Net Ir 
tos tariamos ar tikros sen
sual tnės vietos, jei net Ir ly
ginsi su kai kuriais kasdie
niniais dienraščių aprašy
mais Iš vietinės aplinkos ar 
TV programomis- dar gero
kai "atsilikusios".. .Kur kas 
svarbiau meninės tikrovės 
kriterijai. To tat tikrai Ieš
kotina lietuviškoje literatū
roje, privalu tai patiems li
teratams, lygiai ir jų kriti
kams ’.

Prūsijos kariuomenėje. Anglų kalbos 
žodis “quartermaster”, pagal Oxford 
Dictionary, kilęs kontinente iš žodžio 
“quarter” — reiškiančio stovėjimo ar 
gyvenamą vietą. Pirmą kartą ang'a-' 
panaudojo “quarter” šia prasme 1591 
metais, o “quartermaster” — 1600 
metais. Pirmiausia, quartermasterio 
pareiga, be abejo, buvo tik parinkti 
ir paskirstyti armijoms slovykias 
mūšio lauke ir žygyje. Pirmasis Gen, 
Quartermeisteris Brandenburge pasi
rodė 1655 metais, pats žodis, atrodo, 
bus kilęs iš prancūzų kalbos”.

Fridriko Didžiojo laikais Quarter- 
meisterio pareigoms priklaupė sto
vyklų planavimas ir statymas, gyni
mo įrengimų ir tiltų konstrukcija ir 
žvalgyba. Anglijoj jam dar teko tie
kimo ir transporto tarnybos.

Pastovios organizacijos pradžia
Iš viso, kas augščiau yra pasaky

ta, matosi, kad potvarkių ne kauty
nių funkcijoms būta laikinų. Kiek
vieną kartą, kilus karui, organizaci
ja būdavo kuriama iš naujo ir karui 
pasibaigus ji vėl sugriūdavo.

Richelieu buvo pirmasis, kuris sta
bilizavo karinę organizacija. Jis atli
ko du dalykus: sukūrė karo mini-- 
terlją, turbūt, pirmą pasaulyje, tuo 
apjungdamas pareigas, išdalintas tarp 
pareigūnų, ir sustiprino intendantū
ros karines funkcijas. Tuo jis suda
rė karinę administraciją karo ir tai
kos metui. Richelieu darbą išnlėtė 
Louvois, kitas civilinis asmuo, kuris 
padarė Prancūzijos kariuomenę tuo 
puikiu įrankiu, kokiu ji buvo Liud
viko XIV laikais. Greičiausiai tai bū
ta pirmą kartą, kai civiline adminis
tracija nukalė karo ginklą ir jį per
davė į karo vadų rankas. Louvois su
kūrė tiekimo sandėlių sistemą, refor
mavo artileriją ir inžineriją. Iš jo 
laikų kilo modernusis inspekcijų me
todas.

Kitas, pasireiškęs visose karinėse 
srityse, prancūzų genijus buvo Car
not. Sakoma, kad jo laikais prancū
zų kareivis buvo maitinamas, rengia
mas ir ginkluojamas geriau, negu 
bet kur prieš tai. Napoleonas, pa
veldėjęs puikią Carnot tiekimo siste
mą, nedaug ką turėjo joje pagerinti. 
Kadangi Napoleonas pats kurdavo 
karo planus ir operacijas, todėl jų 
vykdymui jis suorganizavo vyriau
sią vadovietę iš raštinės štabo, kau
tynių štabo ir ryšių štabo. Jis sky
rė “maison”, kurį sudarė grupė jo 
betarpių padėjėjų žvalgybai, topo
grafijai ir įsakymų parengimui ir 
imperatoriškos vadovietės štabo, ku
ris paruošdavo įsakymus ne taktiš
kiems judesiams, vykdė žemėlapių 
tiekimą daliniams, prižiūrėjo artileri
ją, inžinerijos veiklą ir karo policiją.

Wellingtone vyriausią vadovietę su
darė generalinis adjutantas, atsakin
gas už raportus, korespondenciją, 
drausmę ir įsakymus, generalinis 
quartermasteris, atsakingas už trans
portą, aprūpinimą ir patalpinimą, me
dicinos, maitinimo, išmokėjimų, san
dėlių departamentai, komisariatas, 
viršininkai atskirų korpų: artilerijos, 
inžinerijos, kavalerijos, maršalas pro
vostas ir vadai.

Prūsijai teliko tik sukristalizuoti 
būdingus modernios karinės organi
zacijos elementus. 1803 metais Mas- 
senbach, tuo metu būdamas gen. Itn. 
quartermeisteris, davė pradžią gene
raliniam štabui. Jį sekė Scharnhors- 
tas, kuris po Jenos atgaivino Prūsų 
armiją, sukonsolidavo genera'inį šta
bą ir sukūrė karo ministeriją, tuo 
duodamas Prūsijai ir iš viso karinei 
organizacijai modernią formą. “Kaip 
Prancūzija ir Napoleonas yra moder
nios strategijos ir taktikos tėvai, taip 
Prūsija ir Scharnhorstas yra moder
nios karinės organizacijos tėvai”.

Jūrinių pajėgų organizacijos duo
menų esama mažiau ir tie patys 
daug nepridėtų prie sausumos pajėgų 
naudojamų metodų. Sakoma, kad jau 
romėnai, skirdami jūrinius įgalioti
nius, davė pradžią “admiralitetui” 
maždaug 4 amž. prie Kristų. Uždo- 
kumentuotas jūrinės organizacijos 
aktas yra Henriko VIII įsteigta pir
moji centrinė karo laivyno įstaiga 
Anglijoj, sudaryta iš admiraliteto ir
iai vyno tarybos. 1832 m. dvilypė 
kontrolės sistema buvo suvienyta, su
darant admiraliteto tarybą iš karo 
laivyno prižiūrėtojo, generalinio san
dėlininko, maitinimo kontrolieriaus, 
generalinio medicinos direktoriaus ir 
generalinio buhalterio. Tačiau kaip 
pirmoji sistema buvo neveiksminga 
tiekimo atžvilgiu, taip antroji, suvie
nyta, buvo neveiksminga vadovavi
mo atžvilgiu. Reikėjo dviejų karų, 
kad tuo įsitikinti ir tik Pirmojo Pa
saulinio Karo metu pirmasis jūrų 
lordas tampa karo laivyno štabo vir
šininku. Tuo admiraliteto štabo veiks-

■ mai buvo atskirti nuo tiekimo. R
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SVEIKINAME BROL4U TAUTĄ.

ištremtasis KSriis skalbė (1879-1945)

KAIP VALGYSIU GAIŽIĄ AŠARŲ DUONĄ ? 

AR PRIGLAUSIU GALVĄ PRIE ŠALTO KALĖJIMO MŪRO,

AR TOLIMOJOJ TAIGOJ PRIE KIETO GRUODO

SAPNUOSIU NUOLAT IR VISADA TIKTAI VIENĄ SVAJONEI:

^Ėliw' itjjMI I 1 w.T'>»>r.W ’JJ" ■ 1111-1 W >y4

£ati»trf£f)u #jref)ftiteku HJ 
Bafafioni

»». įiuiįB f-Hii. CZ^><^O l!>- i"1'1" ''•>lt5,
Sliijea nu eptTobfj.

An dr e j s P abi o Mlerkalns /1928-

««. *al*r«tvmnc«r» «»•»*•>»<• -•!»•»» W"M •<*****■ »'«!>> :

Viliiiotnu Jrįfaba-

WoW« fit" »'»flf,!- 1 M.. »» »i»l«W

«4.k terpili
Jtufura ^raUmatu l:rgotnn'a* ifMmia-'.

....i. ... Išleista 1915 m.
■W.H.I H.1 frii

Petrapilyje.

Smocija

KLAIDŽIOJU SMĖLĖTUOSE AKMENYNUOSE.
KARTAIS BĖGTELIU:
O ŠIOJE DYKOMOJ NĖRA NET STIEBELIO ŽALIO, 
JOKIA ŠAKA NENUSILENKIA PAVĖSINGAI VIRŠ MANO

KAKTOS , 
SYKLUMPU ANT KIETOS KLINTIES GABALO 
IR IŠSITIESIU ANT NUOLOS.

PABUNDU NAKTĮ,
VIENIŠAS DEBESYS .PASILENKĘ S VIRŠ MANO GUOLIO, 
ŽIURI Į SMĖLIO GRŪDĄ,
ŽĖRINTĮ ŠALIA MANO SKRUOSTO.

KUR EITI?
MANO DANGUS BEŽVAIGŽDIS
MANO PASAULIS BE HORIZONTO
O AŠ PATS - BE KELIO.

ATSIKELIU, BANDAU DAINUOTŲ
BET MANO BALSAS BE GARSO.
VĖL SUSMUNKU ANT SMĖLIO
IR MANO AŠAROS DRĖKINA
BEJAUSMES, BEFORMES, BESPALVES DULKES.

Karlis Skalbė (1879-1945)

NERIMAS.

AMŽINAI MĖLYNUOJA LATVIJOS KALVOS
AMŽINAI NERAMŪS LATVIU BERŽYNAI,
AMŽINAI AIDI RAGAS VIRŠ LATVIŲ KALNŲ,

SUDAUŽYTI MŪSŲ AUKOJIMO INDAI,
PO ŽVAIGŽDĖM KRUVINOM GIMTIEJI LAUKAI, 
PO ŠILŲ ŠARMOTOM ŠAKOM
RAMYBĖS NERANDA NUKANKINTŲJŲ SIELOS,

AMŽ INA I PUT OJA NT YS DAUGUVOS KRIOKLIAI 
NEŠA UOLOM DIDVYRIŲ NAŠTĄ, 
AMŽINAI NENURIMSTA DAUGUVOS KRIOKLIAI, 
AMŽINAI NENURIMSTA DIDVYRIŲ DVASIA.

AMŽINAI MĖLYNUOJA LATVIJOS KALVOS, 
AMŽINAI NERAMUS LATVIŲ BERŽYNAI, 
AMŽINAI AIDI RAGAS VIRŠ LATVIŲ KALNŲ.

TĖVYNĖS SAPNĄ LAIKYSIU PRIGLAUDĘS

IR VĖL BŪSIU LAIMINGAS

IR MIEGOSIU RAMIAI LYG MOTINOS RANKOSE -

NET MIRTIES KANČIOJE.

Eilėraščius iš latvių kalbos' 
vertė Henrikas N a g y s. /

/ . ''' '■ /■
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IS: Juozas BALTUŠIS

SU KUO VAMIYTA. DRUSKA

AlpukuI nepatinka,kai jį glosto. Šnąrpštelėja nosim, 
sprunka šalin. Motina šypsodamasi žiūri į Garllūnlenę:

- Sakai, vyskupas?
- Nes ijuok, Martjon. Paminėsi mano žodį, - nenusi

leidžia Garllūnlenė.
Savo alkų Garllūnlenė neturi. Nė vieno. Kiekvieną 

rytą,kai tik tėvas su motina Iš namų, ji- mūsų pusėn. Zar- 
dina visus keturis, prausia Ir veda į "prljutą", kaip sako 
ji pati, arba prleglaudon,kalp sako mūsų motina. Garllū
nlenė išsiderėjo,kad ji darys šitaip kiekvieną rytą.

- Nors tiek su mažyliais pabūsiu.
Ir ne tiktai huvedlnėjo mus į tą ’’prljutą" rytais,bet 

Ir vedė atgal bakarals. Motinai buvo labai gerai šitaip : 
Išeina į darbą rami Ir Iš darbo vakare grįžta rami, ži
no - valkai bus parvesti, gal net suguldyti.

" "Prljute" valkų - pilnos kertės. Ir visi, gyvi. Juo - 
klasl, bilda, verkia, klega,kitas Ir patyliukais sėdlpak - 
raštyje. Tik mūsų AlpukuI čia niekai. Blogiausia, kad 
miegot reikia dienos metu: paduoda valgyt,paskui visus į 
lovą. Valkai guli užklostyti, jeigu Ir ne miega, tai tyli, o
Alpūkas negali. Jam būtinai reikia krutėti. O kai jis pra
dedamai Ir kiti nebegali. Kruta, juda. -Tada, kur mes gu - 
Hm,ateina moteris,visų vadinama"nlanla". Didelė,stora, 
šonan subrauktais žlluglnlals plaukais, atsilapojusi iš 
priekio kone Ilgi jųostmens. JĮ|ekaxn jŲųięko. ąeęako, tik 
im mūsų Alpuką už asules ir vedasi už durų. O paskui - 
mes girdim,kaip kurčiai plumpsi už durų. Alpukas su - 
grįžta Iš tenai jau vienas. Akys jam užputusios, kojos 
kabaldžluoja. Gula savo lovėlėn ir guli jau,kaip reikia 
gulėti, tiktai ne aukštielninkas,kaip visi, o kniūbsčias....

- Mūsų Alpuką muša. . .burbtelėjau.
O ką Ištylėsi,kad jau pasakyta? Ir Išklojau motinai, 

kaip AlpukuI sekas i tenai, "prljute". Kaip nuolatos tenai . 
Kone kasdien. Motina užplėšė AlpukuI marškinius, takš
nodama delnais apžiūrėjo visą; (bus daugiau)
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pažinkime praeiti I

(tęsinys)

1945 m.sauslo viduryje Geležinio Vilko pulkas, ap
valęs savo apylinkę nuo bolševikinio aktyvo, suruošė Ši
lavoto puolimą. Apie penkiasdešimt vyrų daliniui pavyko 
užklupti Hgavangio kaime berenkančius pyliavas aštuonio
lika NKVD kareivių bei stribų. Žaibo greičiu smogę, po 
pusvalandžio jie privertė raudonuosius bėgti. Šilavotą pa
siekė tik,du gyvi rusai, kurie su ten dar esančiais įgulos 
rezervais susėdo į mašiną Ir, nelšdrįsę priešintis, Išbėgo 
į Marijampolę. Partizanai, surinkę kautynėse paliktus 
stribų Ir enkavedistų ginklus,be pasipriešinimo užėmė Ši
lavotą. Čia be grobio taip pat neapsieita: buvo Iššluotos 
visos valdinės įstaigos Ir kooperatyvai,surinkti vist do - 
kufnental Ir pasisavintos valsčiaus ir pašto kanceliarijos 
priemonės. Operaciją baigęs, dalinys pas įtraukė nežino
ma kryptimi.

Netrukus to paties dalinio septyni kovotojai- Uosis , 
Pjūklas, Tetervinas, Durtuvas, Lapė, Žaibas Ir Bijūnas 
- užpuolė Prienšllyje "raudonąją gurguolę" lydinčius 
Prienų enkavedistus. Bolševikai buvo stillkv įduot ij o ' sa
vieji neturėjo jokių nuostolių. Paimta nemaža rekvizuo
tų javų.

Vasario pradžioje aštuonl kovotojai Dūmišklų kaime, 
netikėtai susidūrė su šešiais enkageblstals. Kovėsi kelias 
valandas, kol partizanams pavyko apsupti enkagebistus . 
Penkis pat lesus, šeštas nas įdavė gyvas. Belaisvis past - 
rodė žydų tautybės. Prasidėjo tardymas. Belaisvis viso
kiais žodžiais keikė savo kritusius draugus, pats gyrėsi, 
niekuo nekaltas:

-Ką jūs manote,ponai,ar aš, Inteligentas žmogus, su 
driskiais ruseliais Ir paškustvomls stribais sus įdėsiu?.. 
Tfu,kad aš to niekad nesulaukčiau. Tik jūs,ponai,palikite 
mane gyvą. Aš jums visus Išduos lu, - tauškėjo drebėda - 
mas. x

-Dediesi draugu, o kam šaudei į mus? - paklausė 
Pjūklas.
* psl.

- Reikėjo manęs nebijoti, aš vis į viršų. Aš bijojau 
Iš balos galvą pakelti. Pažiūrėkit, mano visi batai šlapi ir 
purvini, - aiškinosi žydelis lietuvišku žargonu.

Gal ir Ilgai būtų Išsisukinėjęs, jei Tetervinas nebūtų 
atsivedęs iš kaimyno prieš kelias dienas Iš Prienų pabė
gusį gimnazijos mokytoją, atsąrgos Įeit.Stravinską, kuris 
žydelį Iš karto pažino. Tai buvo Prienų NKGB agentų sky
riaus viršininkas,kuris ir Stravinską /dabar jau partiza
ną- Kardą/ privertė mesti Prienus,kadangi kaip tik šio 
belaisvio jis buvo užverbuotas sekti savo kolegas,kaip N 
KGB agentas. Su Kardo pasirodymu dingo Ir viršininko 
iškalbingumas. Visas jis drebėjo iš baimės, o išslgandu - 
s los akys prašė pasigailėjimo,

-Na, drauge viršininke, .susitikom bevelk sutartu 
laiku, tik ne Prienuos, kaip buvo numatyta,bet Dūmlškė- 
se, - pradėjo piktai Kardas.

- Tai tu, lietuvių siurbėle, esi tas,kuris privertei Ir 
mane palikti mano numylėtus auklėtinius, grasindama? 
kalėjimu Ir siūlydamas bendradarbiavimą. Kaip matai, aš 
netapau savo draugų Išdaviku. Palikęs žmoną Ir valkus ir 
savo mylimą mokytojo darbą, čia atsidūriau.

- Netikėkite juo. Jis norėjo jus apgauti, prisimes da
mas paprastu enkavedistu. Tai netiesa. Jis valdė visą 
NKGB agentų tinklą, ir jam asmeniškai priklauso visi a- 
gental, kurie šnipinėja inteligentus.

Tolimesnis tardymas ėjo vadovaujant Kardui. Belais
vis buvo priverstas kalbėti tiktiesą, nes Kardas žinojo 
daug smulkmenų ir kiekvieną prasilenkimą su tiesa tuo
jau pažindavo. Paaiškėjo,kad šiandien- jie atvyko į Dūmlš- 
kės užverbuoti piliečio N. Tardant išryškėjo,kad jau už
verbuota nemaža mokytojų, bet NKGB nesitenkina jų dair- 
bo vaisiais, nes jie praneša tai,kas jau seniai visų žino
ma, arba, kas visai nereikšminga.

Išpasakojęs, ką žinojo, viršininkas prakeikė partiją 

Ir jos vadą, siūlydamas nuoširdžiai dirbti su partizanais. 
Tačiau nuo jo siūlymų buvo atsisakyta,

KAI KURIOS KAUTYNĖS
Žemaitkiemyje

Dar tą patį vasario mėnesį apie trisdešimtį Geleži - 
nio Vilko pulko vyrų puolė Žemaitkiemyje stiprus NKVD 
dalinys. Po trumpų priminių kautynių partizanai iš gy - 
ventojų sodybų pasitraukė į karo metu paruoštus apkasus, 
gerai įsitvirtindami. Bolševikai kaip reikiant nepažinda
mi vietovių, užlipo ant pačių apkasų. Kautynes enkavedis
tai pamokėjo dvidešimt septyniais kariais. Parttzaių pu
sėje buvo trys užmušti Ir penki sužeisti. Žuvus tųjų tarpe 
Audra pats susisprogdino. Ja m-sprogstama kullpka nu - 
kirto kairės kojos kaulą. Audra, atidavęs savo automatą 
Uosiui, paprašė paruošti jam dvi granatas, kurias iš
sprogdino tada, kada prie jo buvo priartėję keli raudon
armiečiai.

Šilavote
Antroje vasario mėnesio pusėje pulko vadas Briedis , 

pakvietęs kaimyninį Perkūno dalinį, surošė antrą Šilavo
to puolimą, nes ten j išmuštųjų stribų vietą vėl buvo at - 
slradę papildomos jėgos Iš Marijampolės.

Iš anksto buvo susitarta su milicijos viršininku, kad 
jis su visais milicijos pareigūnais ir,stribais gyvi past - 
duos nesipriešindami. Rusų gi buvo vos 20. Partizanai 
tuo tarpu turėjo apie 80 vyrų su septyniolika kulkos vai - 
džių. Paimtinas objektas buvo Šilavoto buvusi mūrinė 
mokykla,kurioje buvojo dabar įsitaisiusios NKQB |5ajė - 
gos. Šiam mūrui paimti reikėjo stipresnių ginklų negu tik 
kulkosvaidis ar automatas. Dešinys antrojo Briedžio da
linio skyriaus skyrininkas buvo paruošęs porą vokiškų 
pancerfaustų. Namams padegti jie turėjo kelis bakus ben
zino .

Viesulo ir Kareivio skyrHa įsakymą vykdė skland - 
žlal- be jokių susidūrimų. Vidurnaktį jau buvo užėmę ka
pus ir iš pasirinktų pozicijų godžiomis akimis sekė nuo 
šalčio betrypiančius "tvirtovės" sargybinius. Švintant 
pradėjo puolimą pagrindinės jėgos. Užvirus miestelyje 
kautynėms, paskirai gyvenę milicininkai, stribai ir enka
vedistai subėgo į mūrinį namą. Visas miestelis atsidūrė 
partizanų rankose, išskiriant tik mūrinį pastatą. (b. d.)
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Išgirskime žymaus Dailininko pasisakymą kKeM
/ rof. Vytautas K. Jonynas 30 dienų praleidęs Lietuvoje ir grįsdamas i New Yorką, turėjo ši pokalbj-Vilniuje su “G.K. bendr. V. JJaltrėnu.

— Pirmiausia, gerbia
mas profesoriau, gal kele
tą žodžių apie nūdien) 
mūsų gyvenimo paveikslą, 
kur) Išsiveža t e po antro
sios savo viešnagės.

— Manau, galiu drąsiai 
sakyti: susidariau platų, iš
samų vaizdą. Dinamiškas 
Lietuvos gyvenimas šian
dien reiškiasi jos ekono
mikoje ir kultūroje. Geri 
keliai, išplėstas susisiekimo 
tinklas aptarnauja abu 
sektorius. Supramonintas 
žemės ūkis, elektrifikacija 
ir mechanizacija, dujotie
kis nulėmė milžiniškus pa
sikeitimus. Didelį įspūdj 
palieka pramonės įmonės, 
miestų statyba, kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai — jų gy. 
venvielės, žemdirbių na
mai, baldai ir įrengimai.

Išugdžius ekonominį 
Sektorių, pasikeitė ne lik 
išorinis Lietuvos veidas, 
bet ir jos žmonių porei
kiai ir galimumai. Kiekvie
nas Lietuvos gyventojas 
lengvai pasiekia teatrus, 
koncertus, parodas. Imant 
iš kitos pusės — dvasinės 
gėrybės organizuotai ke
liauja iš miestų j tolimiau
sias gyvenvietes ir yra be 
vargo ir pastangų prieina
mos kiekvienoje vietovėje. 
Dėl to Lietuvoje nebeliko 
jokio užkampio, o įvairių 
profesijų žmonės, neieško
dami jokių išimtinių privi
legijų, gali patogiomis są
lygomis naudotis visomis 
kultūrinėmis vertybėmis.

Iš karo griuvėsių prisi
kėlusi Lietuva apsirengė 
nauju drabužiu — baltų 
plytų namais ir sidabrinės 
spalvos stogais. O jos 
žmonės — didžioj) daugu
ma įdegusiais veidais, su 
šypsena lūpose, jie žvel
gia j rytojų, tvirtai pasiti
kėdami savimi ir savo kū
rybinėmis ga'iomis. Juos 
lokius radau, ka'bėjau ir 
mačiau, ir tas man sutei
kė labai daug džiaugsmo. 
Sutikau darbščią ir daug 
žadančią kūrėjų armiją — 
kas akmeniu ar plyta, kas 
plunksna, teptuku, kas dai
na ar muzika prisideda 
prie šiandien statomo kul
tūros rūmo. Ma ie ‘stačiai 
pribloškė jų kūrybiniai lai
mėjimai, kuriais didžiuotųsi 
didieji pasaulio centrai, 
kuriais drąsiai galėtų pa
sididžiuoti daug didesni 
kraštai, negu mūsų Lietu
va. ■ Gaila, ■ kad taip neilgai 
joje buvau, ir 30 dienų 
greičiau nei vanduo Ne
mune nutekėjo j praeitį.

Jonynas

pasaulį, šitą, individualiai 
imant, gana sunkų kūrybos 
kelią. Jie garbingai atlie
ka savo pašaukimą ir sa
vo misiją tautai.

_ Galbūt, gerbiamas 
profesoriau, čia derėtų 
prisiminti filosofiškai pa
gristą ir mūsų kultūros 
praktikoje |sišąknijusj 
principą. Juo tvirtai va
dovaujamasi būtent šian
dieniniame mūsų gyveni
me: visa, kas vertingiau
sio sukurta praeityje, — 
branginti, kaupti, kūrybiš
kai įsisavinti ii perduoti 
būsimoms kartoms. Lan
kydamas Tarybų Lietuvos 
bibliotekas, rankraštynus, 
muziejus, Jūs, be abejo, 
turėjote progos tuo įsiti
kinti.

Dail. V. K.

lių, Šeduvos, Palangos, Ni
dos, Klaipėdos visa Pane
mune iki Kauno, o čia vėl 
Sakiai, K. Naumiestis, Ky
bartai, Vilkaviškis, Kapsu
kas, Alytus, Druskininkai, 
Varėna, Trakai ir Vilnius, 
o iš Vilniaus dar ligi 
Švenčionėlių ir atgal. Šioje 
kelionėje patyriau daug 
tradicinio vaišingumo 
nuoširdumo, už ką 
labai dėkingas.

— Ir praėjusi, ,r

e>u

kūryba 
paaugusi 

Vienai

aislovau-

— Teko girdėti, jog 
profesorius labai stengėtės 
aplenkti skubantį laikų. ..

— Tas leisybė. Apkelia
vau visų Lietuvą 
Vilniaus,

nuo
Panevėžio, Siau-

lo paties Jono 
Viktoro Vizgirdos, 
lovo Ralo-Ratalskio, 
tauto Igno iki...

Rimšos, 
Vac- 
Vy-

la-
Tal

*i
karią Jūs bene daugiausia 
bend-.avote s« savo pro
fesijoj žmonėmis. Kaip 
Jus nuteikė Jūsų kolegų. 
Tarybų Lietuvos dailinin
kų, Kūrybiniai užmojai ir 
darbo sąlygos?

— Po to, kai prieš tre
jetą melų buvau čia atvy
kęs, tėvynės ilgesys many
je ne patrigubėjo, o išau
go iki lokių ribų, kad jau 
šita kelionė buvo būtina 
išlaikyti mano dvasinei 
lygsvarai. Džiaugiausi suti
kęs savo buvusius kolegas, 
esamus kolegas, sevo bu
vusius studentus, susipaži
nau su viduriniąja
taip pat ir su jaunąja 
tuvos dailininkų karta.

Turiu pasakyti, kad 
darbo sąlygos, mano 
mis žiūrint, yra labai
ros. Didelė jų dalis įsikūrę 
atskirose studijose, įsigiję 
namus, arba, geriau pasa
kius, dailininkų koloniją, 
kur jie turi ir butus, ir dar
bo studijas. Galima būtų 
jiems tik pavydėti, bet ka
dangi pavydas yra avigal
vis, tai aš vieloj pavydo

karia, 
Lie-

1*4 
aki- 
ge-

džiaugiausi drauge 
jais, lankydamas jų butus, 
studijas, susipažindamas su 
jų kūryba.

Susidariau nuomonę, kad 
per tą laiką nuo praėju
sios mano viešnagės Lie
tuvos dailininkų 
yra gerokai 
dviem kryptimis, 
krypčiai, kuri, 
šiek tiek netikra,
ja daugiau jaunimas, kūrė
jai, kurie dairosi aplinkui, 
ieškodami savęs ir naujų 
priemonių save išsakyti. 
Mano giliu įsitikinimu, jau
nam menininkui esminis 
dalykas yra ne dairytis 
kažkur aplinkui, o žvelgti 
j save, į gimtąją žemę, j 
nuo amžių susikrovusią 
liaudies kūrybą ir, atsire
miant j tą palikimą, sufor
muoti save, savo indivi
dualybę. Su tuo individua
lumu, su savo balsu, jie 
būtų laukiami tarptautinia
me meno pasauly ir at
neštų j tą pasaulį savo 
garbingą indėlį. Senesnio
ji Lietuvos dailininkų karta 
tęsia pasirinktą kelią, vie
nas kitas iš )’ų yra gerokai 
kūrybiškai atjaunėjęs, ne
pajutau, kad amžiaus naš
ta juos labai slėgtų. Kai 
kurie tebeeina savo pasi
rinktu jaunystės keliu ir 
nemanau, kad būtų teisin
ga, jei kas galvotų, jog 
praeitį reikia nubraukti. 
Nėra dabarties be praei
ties ir be dabarties nebus 
ateities. Todėl norėčiau 
pasveikinti savo kolegas 
dailininkus ir visus tuos, 
kurie remia šitą dvasinį

— Taip. Iš tikrųjų taip 
yra. Ir turiu pasakyti, kad 
Šitoks žingsnis buvo pats 
protingiausias, nes, nu
braukus kūrybinę praeitį, 
būtų atsivėrusi tartum ko
kia bedugnė ir 
kiekvieno kūrėjo | 
išugdyti būtų daug 
kiau. Priglaudimas 
atidengimas praeityje 
kauptų kūrybinių I 
suprantama, praiurfina 
dabarties kūrybinį lobį.

Beje, dailės muziejuose 
man buvo nepaprastai ma
lonu pamatyti savo senų 
kolegų, kaip Vizgirdos, 
Fuzino, Petravičiaus, Va
leikos, daugelio kitų, na, 
ir savo paties kūrinius. 
Dabar jūs turite surengę 
Jono Rimšos tapybos pa
rodą, kurią aplankiau kar
tu su kolegomis Antanu 
Gudaičiu ir Viktoru Viz
girda. Be abejo, Joną Rim
šą yra veikusi pasaulinė 
meno įtaka, kuri Šiek liek 
svetimesnė Lietuvai. Ta
čiau mes, sustoję prie 
žalsvai pilkų jo peizažų, 
klausėme vienas kito: kas 
čia yra tame žalsvai pil
kame peizaže? Juk iš jo 
kalba j mus fa pati, gal
būt nuo vaikystės būsimo 
tapytoj’o Širdin įsigėrusi ir 
per ilgą svetur klajolą gy
venimą jame nemirusi Lie
tuva. Ir turiu pasakyti, ši
tas atidengimas man as
meniškai ir mano abiem 
kolegoms sukėlė labai šil
tą prisiminimą.

savitą 
pasauli 

sun- 
arba

! SU- 
lobių,

ir

— O, aš lą žinaul To
limoje Amerikoje gyven
damas, savo dūšioje ne
šioju įurris padėką. šian
dien jūs furiie savo ran
kose galimumą pagloboti 
kūrybą, kuri yra pasireiš
kusi ar viena, ar kita for
ma. Žmogaus likimas man 
visuomet trupučiuką pana
šus į paukščio: anksčiau ar 
vėliau jis grįžta į savo 
gimtąjį lizdą. Kad jūs pri- 
glaudžiafe išeivių kūrybą, 
kad globojafe ją, nors gal
būt neiurėdami sąlygų Vis
ką pilnai ir pastoviai ekt- 
ponucii, iačiau kad 
nuo laiko rengiate 
das, supažindinate 
menę, — tas tiktai 
kad jūs dvasines, kūrybi
nes veriybes įžvelgiate 
daug giliau nei formalų 
blizgesį arba vieno su ki
lu pasimatymą parodose. 
Aš turbūt neapsiriksiu, pa
sakęs už tai ačiū visų var
du ir ačiū vardu -kiekvie
no lietuvio, kuris, keliau
damas per pasaulį, dūšio
je liko lietuvis.

PriglaUMįąmi svetimuo
se kraštuose kūrusių ar ku
riančių dailininkų drobes, 
Šiandieninės Lietuvos mu
ziejai praturtina savo eks
pozicijas ir savo lankyto
jus. O ir jeupoji dailinin
kų karia galbūl iš jų galės 
lengviau susiorientuoti, 
kuriais keliais, kuria kryp
timi ir iš ko galima pasi
mokyti.

laikas 
paro- 

visuo- 
įrodo,

— Suprantama, kuo gau
sesni Ir įvairesni meno lo
biai sukaupiami, tuo pla
tesnės darosi erdvės nū
dienei dailei. Provincialūs 
horizontai, mėginimas už
sisklęsti siaurai suprastoje 
savoje tautinėje tradicijo
je kažin ar leistų i 
kūrėjams pasiekti to, 
šiandien džiaugiamės, 
tiesų pravartu matyli 
plačiau.

musų
, kuo

Iš
kuo

po tokia, yra apjuosta 
bai konkrečia siena, 
daugiau kūrėjų talento ir 
įsigilinimo į ją dalykas. 
Mūsų liaudies kūryba toli 
gražu nėra išsemta. Tas ne
reiškia, kad mes turime 
pasidaryti tos praeities 
kūrybos, sakysim,' medžio 
skulptūros, pamėgdžioto
jais. Imkim kad ir Europos 
dailės kryptis arba pažiū
ras j meną — čia tiek 
daug vielos žmoguil Bet 
tas žmogus nėra fotogra
fijos kopija, o menininko 
individualybės atkurtas ir 
siejamas su visa aplinka, 
kai kada net filosofiškai 
su visu pasauliu, matomu 
jr nematomu. Vėlgi įsi
klausykime į mūsų liau
dies dainas — tos begali
nės fantazijos, to proble
mų turtingumo ir šakotu
me jose nepaprastai daug, 
Ir nemanau, kad jas rei
kėtų užmiršti.

Aš negalėjau atsidžiaug
ti tuo nepaprastu vaizdu 
liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse, kur parodyta 
visa Lietuva. Etnografinės 
trupės programa, liaudies 
dainų Interpretacija, kos
tiumų autentiškumas, min
ties perdavimo paprastu- 
mas, o kartu nepaprastas 
tikslumas — visa tai buvo 
tikri los rūšies šedevrai. 
Iš tiesų tai yra nepapras
tas turtas, kurį mes anks
čiau dar nebuvome priau
gę įžvelgti ir kurį taip gi
liai įžvelgė šių dienų Lie
tuvos menininkai.

Jau nekalbant, žinoma, 
kad muziejuje sukaupta, 
autentiškai atkurta daug 
liaudies architektūros pa
vyzdžių. Labai didelis 
pliusas, kad kraštas globo
ja savo praeitį, kad su
skilę Vilniaus mūrai šian
dien atnaujinami, pavargę 
plytos pamatuose pakei
čiamos naujomis, prisilai
kant stilistinių savybių.

ŽURNALISTAS
ue/df?ooz/a/

Pi r m a s žingsnis 
TetuSio raJalą apvožęs 
ant staltie s ės, n eis sig an do 
bet piržtuku rąžyti bando, 
užtepdamas iSslfltas rožes.
Pirmas straipsnis 
Mokykloje jis ant lentos 
kreida aprašė ir užmirSo 
tį mokytoju, kuri visados 
už mažmožius visokius niršo — 
ir buvo greitai atšaukta 
motule Jauno Žurnalisto, — 
negelbėjo ta pamoka, 
nes —‘Spauda* kas varžyti dristy !..

Gyvenimas iš honorarų 
Gyveno', vyras, neilgai — 
iŠ honorary silkėm mito, 
šimtai kvaraby jį apspito 
ir apsidirbo - kaip matai I 
Kapas
Draugai, atminti vyrjsj, 
pastatė aukšty, rašalinę 
ant kapo jam — ji is kapinių 
paminklų ky?o’ vidury.-.
P alikuonys
Paliko plunksną žmonai jis, 
/išklypo, rašant, surūdijo/, 
ir jo sūnelis,"/ateitis !/, 
palieti rašalo nebijo I 

Arėjas Vitkauskas

Florencija/- po Romos-yra 
antrasis Italijoje meno Ir 
kultūros centras su keliais 
pas aidimo garso meno mu
ziejais, galerijomis, biblio
tekomis Ir architektūrinė - 
mis įžymybėmis. Pirmiau - 
sla paminėtina viešosios

— Kalbėdami apie sve
tur atsidūrusius 
kus, apie 
saugotus 
tuo pačiu 
vieną šiai 
dalyką. Tarybų 
muziejuose sukaupta 
globojama ne tik jų anks
tyvesnė kūryba, bet Ir
emigracijoje sukurti dar
bai. Kaip esate patyręs,
galima būtų surikiuoti 
daugybę pavardžių — nuo

dalllnfn- 
tėvų žemėje iš- 
)ų paveikslus, 
paliečiame dar 
dienai esmingą 

Lietuvos 
te

— Tiesą sakant, mane 
tai gerokai nustebino. At
važiuodamas čia, 
sustojęs Leningrade 
čiau išstatytą labai 
Vakarų Europos 
rinkinį su , Pikaso, 
ir kilų prancūzų avangar
distų pavėikstais. “ 
sienos yra skirtos kiekvie
nam lankytojui. Ir jeigu 
kas nori pasisemti įkvėpi
mo arba paieškoti naujes
nių kelių, lai, aš manau, 
Leningradas nuo Vilniaus 
lengvai pasiekiamas, daug 
lengviau, negu man nuo 
Niujorko.

O dėl tradicijų ir užsi
sklendimo. .. Aš nemanau, 
kad tautinė tradicija, kai-

buvau 
ir ma- 
jdomų 
dailės 

M’afiso

— Laimei, Šiandien Ir 
muziejams, Ir restauravi
mams, ir daug kam kitam 
jau yra lėšų, specialistų. 
O jei ko ir st ingame, vi
sada galime pasiremti ki
lų pagalba, susilaukti tal
kos ir paramos Iš Lenin
grado, Maskvos be! kilų 
didelių centrų.

—- Aš taip viduje, nie
kam nesakydamas, dėko 

Muziejų ' jau, jog kiekviena šioje 
šaly dirbančio, kuriančio 
žmogaus ranka prisidėjo, 
kad pasidarytų {manomą 
šitas naujas plytas 
vietoj senų.

(B. d.}

įdėfi

Šiandieninė Europa ir
Rašo Juoias Koribulas

(Tęsinys i§ praeito numerio) totl polis lul.
Per naktį plaukus Ir gerai

pailsėjus, rytą pas įtinka mus Mūsų laivas Palermo uos- 
svelklndaml aukšti Paler- te sustoja lygiai 8 vai.ryto, 
mo kalnai. Jie pilki, lyg se- Pasų kontrolė, ir jokių laga- 
nlo galva Ir atrodo nelabai minų peržiūros. Einu per 
patraukliai.Krantinėse pilna uosto rajoną Ir pasirenku 
laivų. Štai prieš akis graži mažiausią arkliuką, suku- 
įlanka, kur, lyg gaidžio rluo važiuosiu į Palermo 
skiauterė, riečiasi aštrus miestą. Gražus arkliukas 
Išklšulys. Toliau- vaizdas stengėsi bėgti, bet vežikas 
gražaus • Mondello, Monte neatlaldžlal jį vis plaka Ir 
Pellegrino gauburys su gra- plaka. Man pasidaro gaila to 
žla įlanka ir paplūdymlu bel gyvuliuko. Iš karto lyg Ir 
eile raudonais stogais na- šposai atrodė,kai tas- ma
urukų. Pravažiuojame IrUs- Žiūkas arkliukas bidzena,bet 
tlką,kuris vadinamas turistų plakamo - pagailo. Ragina jį 
centru. Nuostabus, žalsvai akmenimis, grįstomis,slau- 
melsvastyras vanduo Ir kai- romls gatvelėmis, kūd būtų 
nų vaizdas, vietą daro labai tiesesnis kelias /taip supra- 
patraukllą ir viliojančią sus- tau/, kaina sutarta Iš anksto,

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

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTJMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI., . ___________________

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

susirenka kiekviena trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietuj. 
V|Skoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau inforrracijg skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S.631 • 6834, Henrikui N. 277-7868.
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- Nori pamatyt1. kreivą 
bokštą?-juokiasi jis.

- Žinoma, bus įdomu. Jei 
jis dar tebestovi.

-Tik nebandyk llptl^įjį.
Ką žinai ar kaip tik tuo mo- 
momentu jis nesugrius?

Taip ir prasidėjo bejuo
kaujant mūsą pokalbis .Bend- bibliotekos,kur sukrauta ne-, 
rakelelvls buvo įdomus, Ir įkainuojamos vertybės seną 
laikas greičiau prabėgo

Mažoje stotyje traukinys tedra Santa Marla del Flore, 
sustojo. Matau užrašą- Plsą šalia jos bokštas varpinė, 
/italai Ištaria Plza/. Ran-šv. Jono krtkštykla, statyta 
gausi su lagaminais Iš trau- 7 šimtmetyje, pagarsėjusi 
kinio į Informacijos kambarį, žalvario durą skulptūromis . 
Randu kalbančius angliškai Toliau -paminėt Ina pranclš - 
Ir pagalvojau-č la -tau ne Pa- 
ryž lūs

įbristai
tad nori kaip galima greičiau 
nuvažiuoti Ir vėl gauti kitą 
klljentą. Stebiu miesto seną 
architektūrą, kuri verta dė
mesio Ir stebiuosi,kad na
rnai taip išdekoruotl flgūro- 
mls, visokiais ornamentais . 
Č ia yra Ir keturi karališkieji 
kampai,kur visų namų fasa
dai dedikuoti karalių šei
moms, su galybe figūrų Ir 
ornamentų. Mieste keletas 
gražių parkų. Gidas mums 
pasakojo, kad čia naujame 
keturių aukštų pastate gali
ma pirktis apartamentą si 
dviem miegamais lals tikus 
6000 dol, Nuostabiai Ir ne
įsivaizduojamai būtų pigu. 
Žinoma, nepaaiškino toli
mesnės jo valdymo eigos, 
kaip viskas tvarkoma Ir kaip 
su pardavimu.

raštų bei mokslo knygų.Ka-

Viešbučiai čia pigesni ne
gu didmiesčiuose, nors 
maistas tiek pat brangus . 
Nustebau, kai prieš mane 
viena Italė, sumokėjusi 50 
dol./ apskaičiavus Itališką 
valiutą/ Išsinešė du plasti
kinius maišelius maisto. 
Pas mus už tokią suma tik
rai, kąd ir vyras maišų ne - 
pavilktų...

Ne tik pakrypęs bokštas 
yra šio miesto atrakclja.Čla

korių bažnyčia Santa Croce, 
su žymių florentinlečlų ant - 
kapiats, Tautinis Muziejus 
bei San Lorenzo katedra,pa
ti seniausia bažnyčia, paš
ventinta 393 metais. Paga - 
Hau paskutinė mano apžiūra 
buvo muziejus su daugybe 
Rafael lo’T lt tano, Botticelli 
Ir kitų menininkų kūriniais.

Po viso to apžiūrėjimo/ 
pasijutau toks pavargęs Ir 
Išs Is ėmęs, kad nieko nebesi
norėjo, H; Ik pas lėkti viešbu
tį, kuris randasi P įsoje ir 
kristi į lovų Ilgam poilsiui.

Ir pati aikštė, kur loję stovi 
' Ir visas arch ttektūrln lupas- 
| tatų ansamblis su pakrypu- 
■ sla varpone, verta kiekvie

nam pakeleiviui pamatyti.

Į P IŽĄ IR FLORENCIJĄ
Kaip Ir visur Italijoje,ge

ležinkelio stotys pilnos ke
leivių. Labai daug jų Ir čla- 
Palermo.

Traukinys raitosi pajūrio 
pakraščiais. Begalės tunelių 
Ir kalnų, kurie puošia žavin
gą pajūrį. Pravažiuojame 
derlingą slėnį Ir vėl tokiai 
pat procesūra: perkelia Me- 
s Inos miestelyje laivas mū
sų traukinį Ir mes atsiran
dame centrinės Italijos že
mėje.

T rauk Inys skuba kr lokda - 
mas. Keleiviai keičiasi,Kal
bus Italas Ir mokąs keletą 
kalbų, šnekina, nori Išvystyti 
pokalbį.

- Kur tamsta važ tuos I? - 
klausia jis manęs.

- Į P ižą,-atsakau.

Stebėjausi, klek daug meno 
šedevrų šiame mieste,kuris 
nepasižymi savo gražiu iš
planavimu bei žavumu ar 
patrauklumui O jau turistų,

pačių visaip

Beje,katedra statyta 1063- 
1118, turi daugybę meniškų 
paveikslų. Viena iš 
žymiausių yra Kristaus Gi
mimas, got Ūtos stiliaus
skulptūrų, reljefinių drama
tinių scenų. Be viso to, čia 
dar randasi Žemės Ūkio Mu
ziejus, kurį įkūrė etruskai, o 
patį miestą vadina kurorti
niu dėlei netoli esamų van
dens mineralų.

FLORENCIJĄ APLANKIUS
Iš čia trumpas kelias į 

Florenciją. Traukiniu -vie
ną valandą, veža labai daug 
Ir kas valandą keleivių.Bro
šiūrėlėje, kuri dalinama tu
ristams sakoma, kad Flo
rencija / dar vadinama Ir

Gal tik Romą gali pralenkti . 
Visur didelės jų grupės, vi - 

kalbančių ir • visaip 
mąstančių.

Be tų visų meno vertybių, 
turistai čia randa dar Ir 
pramoginių vietų, gražiai de
koruotų krautuvių, kur pilna 
įvairiausių suvenyrų Ir 
brangenybių.

Per žalius gražius lau - 
kus traukinys veža mane at
gal į Pteą.Mlntlmls pervlrš- 
klnu, ką spėjau per vieną 
dieną pamatyti, vis skubant, 
vis rlščla Ir dideliais šuo
liais. Nutariau, kad dar kitą 
dieną turiu praleisti Floren
cijoje be žioplinėdamas, kad 
galėčiau nuodugniau apžiū
rėti tai,ko dar nespėjau.

f Bus daugiau j

FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

■ Hamiltono Lietuvįi/ Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 

L8M 1L6
. l ■ • * .
Darbo valandos: pirmad’eniais - ketvirtodie- 
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galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas..
Kapitalas---- virš $9,000.000

bndon, ont.
RENESANSO MUZIKOS 
KONCERTAS

Kai dabar daug kur ren
giami koncertai, ypač šių 
dienų jaunimo stiliaus, kito
kio stiliaus, ypač religinės 
muzikos- rečiau įvyksta . 
Tačiau London, Ont.mieste 
yra nemaža tradicinės mu
zikos puoselėtojų.

Plačiai žinomas CBC ra
dio Mostly Music vadovas , 
muzikas Ir chorvedys Ho- 
ward DYCK, dabar reziduo
jąs Londone, veda jame gar
sėjantį chorą Pro Muslca. 
Neseniai šis choras Londono 
Šv. Mykolo katalikų bažny - 
čloje davė labai nuotaikingą 
ir spalvingą Renesanso lai
kų muzikos koncertą.

Šį kartą Pro Muslca cho
ras pagrlndan pasirinko Ita
lų kompozitoriaus Giovanni 
P. da Palestrina /16 a’./kū- ’ 
r In lūs. Sukūręs net 93 mi
šias, vienas paskyrė tuolai
kiniam popiežiui Marseliui. 
Šias mišias choras Išpildė , 
vargonuojant minėtos bažny
čios vargonininkui Gordon 
Atkinson.

Šalia mišių choras dar iš
pildė puikių kūrinių rene-

MONTREAL IEČIAI ŽAVI 
TORONTIEČIUS

Gyvas, įvairus Ir margas 
šios kolonijos lietuvių gyve
nimas, pačiame šio sezono 
įkarštyje, staiga praturtėję 
dar vienu gražiu Ir neeiliniu 
renginiu, kurio torontlečlal 
Ugal nepamirš.

Tik ką neseniai .praėjęs 
šio savaltraščlotalp vadina
mas spaudos vakaras šių 
Namų didžiojoje salėje Ir vėl 
nejuokais sujudino Ir pavel- mOntrealletė Mme Roch. 
kė torontlečlus.

Nors tą patį vakarą buvo 
Ir kitas lietuviškas parengi
mas Anapilio salėje,taipogi 
Ir labai didelės lietuviškos 
vestuvės, spaudos vakaro 
koncerto pas įklausyti prisi
rinko pilnutėlė salė.

Šis parengimas visų nuo- 
mone.yra v Is apus Iškal pavy
kęs, Ir vienas Iš rečiau be- 
pas įtaikančių.

Visiems buvo nepaprastai 
malonu Ir vėl Išgirsti mū
sų mieląją aukštos klasės 
solistę Giną Čapkausklenę , 
kuri dainavo Ir atskirai Ir 
su Montreallo lietuvių Vyrų 
Oktetu. Ji puikiai pasirinko 
visų mėgiamas dainas bei \ 
operų Ištraukas.

Jeigu ši iškilioji solistė 
torontlečlams jau neblogai 
pažįstama Iš jos ankstesnių

6 p si..

“TALKA”______ _
(4 16) 544 - 7 125

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6 % 
santaupos 7 °/o
term, depozitus 1 m. 8’A %

Pensijų Fondas--* • • • B’/i %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 % 

nekiln. turto pask. 93/» %

sanso kompozitorių: Area - 
delt, Gibbons, Byrd, dl Lasso 
Benet, Sweellnck Ir kt.

Šie kūriniai susilaukė Ir 
dabar gražaus Įvertinimo, Ir 
gausios bei dėkingos publi
kos.

Reikia pažymėti,kad chorą 
Pro Muslca sudaro rinkti
niai dainininkai.Malonu pri
dėti, kad choro altų sąstate 
yra dvi Londono lietuvės; 
Irena ČERNIENĖ ir Rita VI-
LIENĖ.Šlos dvi lietuvės yra 
ne tik didelės muzikos my
lėtojos, bet Ir pasiruošusios 
muzikės.

Irena Černienė yra solis
tė- mezzo-sopranas, pasku
tiniu 1 atku gražiai pasirod
žiusi per 23 Lietuvių Dienos 
meninę programą. Rita Vi
lle nė, įsigijusi muzikos mo
kytojos cenzą, sėkmingai 
pravedė 23 Lietuvių Dienos 
didžiulį koncertą Ir dabar 
pradėjo ruošti Londono lie
tuvių chorą,pasiryžusi vykti 
į Kanados Ir JAV-blų lietu - 
vlų Dainų šventę 1978 m. Vl- 
llenel sumaniai šiame darbe 
padeda londonlškė mokytoja, 
Gražina Petrauskienė.

L. E-tas

Oficialią programos da lį 
atidarė spaudos karalaitė
Loreta Delkutė. Programos no3 bendri pietūs Ir religinė 

buvo maloni staigmena, nes pranešėja buvo Vida Kupre- 
daūg kas jį Išgirdo pirmą 
kartą.

Publika su malonumu 
klausėsi dainų, nes jos buvo 
gerai parinktos, gražiai Iš
pildytos, visus žavėjo. Tad 
Ir griausmingų katučių jiems 
nes Igallėjo.

Solistei Ir šiam gražiam 
vienetui vadovavo Ir akom
ponavo garsioji muzikė

pasirodymų šioje kolonijoje , 
tai Okteto vienetas visiems

Rašančlam šias eilutes 
buvo maloni proga stebėti jų 
generalinę repeticiją prieš 

Menines programos IŠplldytojai montrealieClal su torontiškėms programos 
pranešėja ir visos vakaro programos koordinatore, tik po koncerto, iš kai

rės: A. Urbonas, v. KuprevičiGtė, v. Murauskas, A. Rusinas, M. Roch,R.B'.t 
lota, A. Gudas, G. Čapkauskienė, H. Celtorius, V. Kačergius, P, Žukauskas 
ir J. Skrebutėnienė.

koncertąl Buvo labai įdomu, 
kaip gi jie iš tikrųjų susi
gaudo- sus įkalba visuose 
šiuose painiuose dainos me
nd. reikaluose, kaip Išsiaiš
kina?

Pasirodo, štai kas’. Visi 
šios srities menininkai turi 
turėti Ir gabumų vieni kitus 
suprasti daug kur visai be 
žodžių, tik jiems supranta
ma žvilgsnio, judės lo, muzi
kos Instrumento garso kalba. 
Atsiradus rimtesniam rel - 
kalul, Ir norėdama ką nors 
daugiau tiems dainininkams 
paaiškinti, ji prabyla į juos 
angliškai, atrodo, gal klek Ir 
prancūziškai, nagi šiek tiek 
Ir lietuviškai. Kelis kartus 
nugirdau ją sakant.. .dabar.. 
tėvynė...tėvynė...,o dabar 
Nemunas, - Ir tuo pačiu me
tu jos ranka buvo duotas 
stalgus mostas,kurį be abe
jo tie vyrai gerai žino, na Ir 
taip toliau...

Pasikalbėjus asmeniškai 
sukalkurlals šios grupės na
riais paaiškėjo ir visa pas - 
laptls, kas liečia šią grupę 
Ir jos nei lėtuvę vadovę.

Pasirodo, kad lietuviškos 
melodijos Ir jų skambesys 
sužavėjo Ir pavergė ją. Iš
girdo, paklausė, susipažino, 
patiko Ir-visa tai ji pamUo .

Daugelį atvejų jai, kaipo 
gabiai muzikei, buvo Ir kitų , 
Ir net pelningų pasiūlymų,ta
čiau mūsų dainų melodingu
mas jai pasirodė svarbesnis 
Ir ji toliau lieka joms Ištiki
ma.

O štai Ir šio vieneto šau
nieji vyrai: Alfonsas Gudas, 
Rytis Bulota, Albinas Urbo
nas, Vytautas Murauskas, 
Vincas Kačergius Ir Petras 
Žukauskas.

Svečiai su nuostaba domė
josi šios kolonijos gyva įvai
rių grupių v etkla. Ypač juos 
žavėjo šie didingi, erdvūs ir 
puošnūs Lietuvių Namai.

Vos tik nuskambėjus šiam 
koncertui,tuoj pasigirdo pa
geidavimų šį vienetą Ir vėlei 
į čia pasikviesti, duoti pro
gos dar didesniam šios kolo
nijos skaičiui juos Išgirsti, 
pas Igrožėtl.

Š lame pare ng Ime dalyvavo 
Ir gražus montreallečlųbū - 
rys, taipgi Ir šio’ savaitraš
čio valdybos nariai- J. Pet
rulis su ponta,L. V. Giriniai 
redaktorius J.Paukštaltls.L. 
Girinis tarė žodį apie 
spaudos reikšmę, o J.Pet
rulis sveikino laikraščio 
leidėjų vardu.

vielutė. Prie spaudos stalo 
budėjo Ona Indrellenė Ir Vyt. 
Kulnys.

Šį parengimą suorganlza 
čia veikiantis šio savaitraš
čio rėmėjų būrelis, kurlo 
vadovė yra Julija Skrebutė - 
n lene.

«sai LIETUVIU NAMAI

Pereito sekmadienio Po
pietėje, dalyvavo apie 230 
lietuvių. Ištollau atvykus le- 

ji pas įrašė svečių knygoje: 
L. ir R. Maldūnal Iš Chlca- 
gos,m.JAV, D.Dargienė Iš 
Montreal, Que., J. Rasas Iš 
PhoenI ,Arizona, ponia M. 
Mtkalalnls Iš Long Beach, 
Calif., Alb. Šimanskienė Iš 
Ottawa, Ont. ,T.M.Campbell 
Ir ponia Iš Winchester , 
Conn., T. Ir M. Gllzlckal Iš 
Sudbury, Ont., L . Me škaus - 
kas, J. Pyragius Ir A.Mtn- 
gėla Iš Hamiltono, Ont., S. 
Pilipavičius Iš Stoney 
Cresc,Ont. Ir p.p.G. A.Me
ll ween iš Mississauga,Ont.

Lapkričio 13 d. Popietės 
metu Lokio svetainėje įvyko 
Iškilmingi šeimyninio po
būdžio pietūs svečiui Iš Su
valkų Trikampio Beniui Jan
kauskui pagerbti Ir atslsveF- 
klntl.Dalyvavo per 20 gimi
nių Ir svečių.

Pereitą sekmadienį Kara
liaus Mindaugo Menėje įvyko 
augšto meninio lygio sol. V . 
Žlemelytės dainų ir arijų 
koncertas. Akomponavo 
muz. J.Govėdas Ir violonče
listas P. Raps on. Sol.' V. ' 
Zemelytė savo nepaprasto 
tembro sodriu žemu balsu 
taip gražiai Išpildė dainas Ir 
operų arijas,kad klausytojai 
plojimu Ir šauksmais prašė 
Ir prašė daugiau dainuoti Ir 
sustoję sukėlė ovacijas.Gai
la, kad atsilankė tik per 1OO 
asmenų. Tokio lygio koncev- 
tul-tal labai maža...

Lapkričio 1O d. LN V-ba 
svarstė organizacijų pareiš
kimus pašalpoms gauti.

Paskirta: Tor. Lietuvių 
Pensininkų Klubui- $3075,, 
Radio valandėlei Tėvynės 
Prisiminimai $ 350, KLB 
Krašto V-bal $4OO,savaltr . 
Nepriklausoma Lietuva $750, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai $400, Lietuvių At
gimimo Sąjūdžiui $225 Ir Iš
ganytojo Parapijos Moterų 
Draugijai $ 150.

V. Genė lauš vadovaujami 
šachmatininkai B klasės 
rungtynėse prieš Scarboro 
šachmatininkus laimėjo 3-1 
o prieš City Club laimėjo 4- 
O.

Lapkričio 23 d.trečiadie
nį, 8 vai. v.posėdžių kamba
ryje yra kviečiamas simpo
ziumo dalyvių posėdis. Bus 
aptariama simpoziumo te
mos Ir diskusijų tvarka.Po
sėdį kviečia.LN visuomeni
nės veiklos Ir Vajaus komi
tetas .

Toronto Liet. Pensininkų 
Klubas mirusius minės lap- 
krlčlo 26 d., šeštadlenį.Rytą 
bus pamaldos, oi vai.die -

muzika. Norinčius minėjime 
dalyvauti prašo registruotis 
pas valdybos narius įmokant 
$ 3.

Prisikėlimo Parapijos 
Pensininkų Klubas lapkričio 
23 d.minės savo dešlmtme- 
jtį. Į minėjimą yra pakviesti 
Ir Toronto Lietuvių Pensi
ninkų klubo nartai.
i LN nario įnašus įmokėjo: 
į. Rekštys $1OO, B. Romel- 
jclenė $5O/papIldė Iki $1OO/ 
Ir M. A.Sodinis $1O.

Lapkričio 27 d. Karaliaus 
Mindaugo Menėje įvyks At-

■ žaly no parengimas, kurio
I programą atliks | Atžalyno
■ grupės Ir daln Ink ės. Bus tur
it Ingas bazaras. Pradžla-
II vai. p. p.
|; Lapkričio 30 d., trečla- 
I dlenį, 7:30 v. v.LN posėdžių 
I kambaryje Įvyks LN Vlsuo- 
I meninės veiklos Ir Vajaus
■ komiteto Valdybos posėdis.

LIETUVIŲ NAMAI 
TORONTE

Yra tikra tiesa,kad lietu
viška kolonija Toronte, Iš
skyrus Chlcagą, yra didžiau
sia visoje Išeivijoje. Čia 
vyksta labai plati kultūrinė 
-tautinė bei religinė veikla. 
Apart lietuviškų bankų,parar

Dresher-Barauskas insuranceagency ltd.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

nįvairus 
SIUNTINIAI

j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/į svarų 
gryno svorio. Turime po.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sųiiningoi ir greitai potarr.oujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadien ais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Jsttaiga Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S, ir F. Janavičiai

pijų bei Anapilio, labai didelį 
vaidmenį vaidina Ir Lietuvių 
Namai.

Dėka sveikos Iniciatyvos , 
ryžto Ir net tam tikros rizi
kos, saujelė sumanių žmonių 
LN netik pritaikė įvairiam 
panaudojimui, bet pastatė 
juos anttvlrtų finansinių pa
matų.

Tačiau laikas daro savo: 
vyresnioji karta, vienas po 
kito, pas įtraukia nesugrįžta
mai. O kad LN,Išugdyti lie
tuvių darbu Ir pastangomis, 
nesulauktų likimo lietuviškų 
parapijų šiame kontinente - 
tai jiems būtinai yra reika
lingas lietuviškas prieaugitel 
Pirmoje eilėje, jaunoji karta 
turi ateiti Ir Įsijungti į šių 
Namų admlnlstravlmą-val- 
dymą, kad jie ko Ilgiausiai 
Išsilaikytų lietuvių rankose 
Ir tarnautų t Ik lietuviams. Gi 
kai LN jau neblogai verčiasi 
finansiniai, kad pritraukus 
daugiau jaunos los kartos -gal 
LN vadovybė galėtų paskirti 
vieną kitą pastovią Ir stam
besnę stipendiją studijuojan
tiems pav. muziką, lltuanls - 
tlką ar žurnalistiką Ir pan.

Ačiū Dievui, šiuo laiku

mes dar turime vieną kitą 
muziką- chorvedį, bet kas 
ateis po jų?Mes gi jau turi
me labai gerą pavyzdį Mont- 
realyje,kur svetimtautė pa- 
slšventėlė eilė metų vado
vauja chorui.

Gal taip pat LN galėtų 
stipriau paremti jaunimo 
rengiamus kongresus Ir at - 
žymėti- pagerbti kokia nors 
forma jaunos kartos vadovus.

Dabartinė LN valdyba yra 
užsimojusi įvykdyti Ir dide
lių aparta me ntlnlų pastatų 
statybą. Bet gal reikėtų dau
giau pagalvoti, ar mums yra 
verta Įsivelti Į dideles sko - 
las Ir kokia būtų Iš to nauda 
lietuviškam reikalui?Gi sa - 
llų Ir maldos namų lietuvių ,
tautiniams bei konfesiniams 
reikalams jau turime pakan
kamai.

LN nariais yra Ir iš I toli
mesnių apylinkių lietuviai, 
bet jiems yra sunkiau pa
sekti taip įvairius NL reika
lus. Valdyba turėtų duoti 
daugiau žinių apie savo veik
lą per lietuvišką spaudą.

LN narys
• Dr. J. Kaškelis visai žie
mai išvyko į Floridą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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meniški suvenyriniai medaliai
Dailaus 99.9% sidabro — $28.50 
22 karatų aukso — $338.00 
Platinos $395.00

ši laida yra labai svarbi, nes specialiai nukaldinti prisiminimui 30-ties metų egzUėJe 600 ooo estu latviu 
Autorizuoti Jr patvirtinti BALTIC FEDERATION OF CANADA.' ' ’’ ’

(Kiekvienas jų sveria 30 gramų ir 
yra 40 milimetrų dydžio)

1. Nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.
2. Nelemtoji Hitlerio-Stalino sutartis, nuvedusi į Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją bei sunaikinimą 1940. 

Jų nepriklausomybė ir laisvė turi būti atstatyta.
3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos naktis. Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13-14 dienomis.
4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovotojų pasipriešinimas 1940-1952.
5. Jungtinių Tautu žmogaus teisių deklaracija skirta visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai taip pat turi 

teisę į savo kraštą, kalbą ir nepriklausomybę.
6. “Mirties šukos nekartą perėjo per Estija, Latviją ir Lietuvą. Visdėlto nebuvo abejonės kurioje pusėje tei

sė. Baltijos valstybės turėtų būti suverenios, nepriklausomos.” Winstonas Churchillis 1950.
7. Jau 30 metų dešimtadalis estų, latvių ir lietuvių tebėra tremtyje, jų tėvynės tebėra okupuotos ir valdomos 

žiaurios, imperialistinės kolonijinės galybės.
8. Latvių dainų šventė — 100 metų. Laisvė ir nepriklausomybė Estijai, Latvijai, Lietuvai.
9. Eglė, beržas, ąžuolas .... . ,

10. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymusis Lietuvos dailininkas ir kompozitorius

UŽSAKYMO ATKARPA
Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke St., Hamilton Ont., 
Prašau atsiųsti man: L8P 1X7> Canada
THE BALTIC SAGA ................ <__ ______________medals in 99,9% silver $28,50 each $........................ ........
THE BALTIC SAGA ....... .......... .............. .......... ...... .............medals in 22 karat gold5338.-each $------------- ---- -------
Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio $----------------- —.....
Čekis, arba pašto perlaida, skirta Balticoin $............

Name ...
City ......

Address

?

____ Province ą........ -........... -.......... ..........
(Please print)

/Medalių kainos kanadiško dolerio valiuta/,

MontrealKRONIKA
ĮSPŪDŽIAI IŠ IZRAELIO

Irena ir Jonas Vaitkučial 
nuo spalio 10 d. dvi savai
tes atostogų praleido Izra
elyje.

pasitiko mandagiai,bet stro
piai patikrino mūsų lagami
nas'. Prisitatęs gidas auto
busu nugabeno mus nakvynei 
į viešbutį.

- Pailsėję, antrą dieną pra-
Grįžę iš kelionės, mielai ’ dėjome lankyti šventąsias 

pasidalino įspūdžiaisf vietas: Betliejų, Nazaretą,
"Telavivo aerodrome mus Kapernaumą, Jeruzalę, Kal-

Kailių siuvėjas

(Storage)''

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS

Savininkai V. Sušinskas <8 Son tel■ 389 - 057 1.

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

LO

kelnėms
pristatant

S

1977. XI. 2 4

'tte & Frėre L 
kas moderniems nariams
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gažinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraklorius.

140- 2e AVENUE 
366-03 30 LASALLE

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

Highland Auto Body
o
IR

ATLIEKAME AUTOMOBILIU. IŠGRES(Body) TAISYMO 
DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

GUY 
RICHARD 
ROOFER—COUVREUR 

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

Richardl, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470

— rabiną. Sakau jam- Šąlom. 
Jis man atsakė Šalom, šalom 
Sustojęs užklausė, ar aš iš 
Amerikos. Sakau, kad iš Ka
nados. Sako- "Kaip patinka 
Tau Izraelis ?" Sakau/'kad 
labai patinka, ypatingai .Iz
raelio armija ir jos vadai, 
nes tris kartus sumušė ara
bus ir laimėjo karus. Be to- 
fantastiškas išgelbėjimas į- 
kaitų iš Ugandos. Rabinas 
patenkintas nusišypsojo, 
paplojo man per petį.(l"Tei- 
singal, sako, sakai,ir at
minčiai man padovanojo jer- 
mulkąž Ją užsidėjęs ir aš aš 
prie tos sienos gerokai pa
raudėjau.

Maistas visur košer,be 
priekaištų, nors brangokas.

Vienu žodžiu, atostogas 
praleidome smagiai, grįžo
me laimingai, pilni gražių 
įspūdžių." Kor.B. Z.
GRAŽUS GIMTADIENIS

Šio mėn. 12 d.E.Dalmo- 
tien-ės ir E. Budvilienės ini
ciatyva, ir pastarosios bu
te Martynas KRINGELE at
šventė 65-ąjį gimtadienį ir , 
kaip paprastai, sulaukus to
kio amžiaus-i sėjo į pensiją.

Vaišių metu Martyną svei
kino O, Cečkauskienė, o po 
to pats solenizantas dėkojo 
susirinkusiems už atsilan
kymą ir gausias dovanas. 
.Atrodė labai patenkintas 
dukros Birutės ir žento do
vanotu lėktuvo bilietu į Ka
liforniją. Ten galės praleis
ti sunkią Montreal!o žiemą 
saulėtojoj žemėj pas a.a. 
žmonos seserį Marytę ir 
švogerį Vaclovą Pužauskus , 

Linkime Martynui ten 
linksmai žiemavoti, neuž
miršti sugrįžti į Montrealį 
ir - "Ilgiausių Metų. -aj- 
a Lietuvos kariuomenės šven 
tės paminėjimas sekmadienį žmoną Salomėją Liepuony- 
Aušros Vartų bažnyčioje pra- tę tik atvykusią iš Lietuvos.
dėtas pamaldomis.Po pamal- Juodu susilaukę tik vieno šū
dų salėje vyko minėjimas su

f J. Šiaučiulio paskaita, KLB 
Montrealio Apylinkės pirm, 
inž. A. Kličiaus trumpu, bet 
santūriu ir gražiu žodžiu, o 
A. V. vyrų oktetas prasmin
gų žodžių dainomis.

Minėjimą atidarė ir pabai
goje visiems padėkojo Ramo- tarpe Montrealyje.
venų pirmininkas Pr. Ketur- S. Mozuraičiui nebuvo sve- 
ka„ Programos pranešėja bu- ma lietuviškoji veikla. Jį vi
vo Kristina Kličiūtė* Minė— si matė besikuriančiose, Šv.
jimas baigtas Tautos Himnu

Postal Code

vari jos kalną. Visur pris-. 
tatyta puošnių bažnyčių, ku
rių grožio neįmanoma apra
šyti.

Vėliau su gidu autobusu 
apvažiavom aplink visą Iz
raelį. Jordano upėje nusP 
maudžiau. Įdomiausia man 
buvo pamatyti žydų Raudų 
plieną. Eidamas prie sienos, 
susitikau senyvą, su peisais .

METINIS BAZARAS - VISKAS PIGIAI !
Lapkričio 24d., trečiadienį — Visų dieną! 

Beth Aaron Hall, 8125 Stuart St. — Park Extention, 
Montreal, P.Q.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Stretet East
Montreal, P.Q. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

Jau 3 metai prabėgo laiko 
kai mirė Simanas Mozuraitis. 
Jis 1974 m. lapkričio 24 d. 
mirdamas paliko jį mylinčią 
šeimą — žmoną Salomėją, sū
nų Juozą su žmona ir anūką 
Edį. Jį mirtis pasiėmė ilgai 
iškamuotą ligoje ir jam su
prantant, kad mažą yra vii - 
ties pasveikti juo tai, kad mi
rė sulaukęs 84 m. amžiaus.

Velionis S. Mozuraitis buvo 
gimęs 1890 m. spalio 4 d. Ši- 
lupiškių km. prie pat Šešu
pės ir Vokietijos sienos, Su
dargo apylinkėje, Šakiųapskr. 
Iš pat jaunystės nebuvo jam 
lengvos gyventi sąlygos Caro 
valdomoj Lietuvoj. Nenorė
damas, kad reikės tarnauti 
Rusijos kariuomenėje, vos 
sulaukęs 16 m. amžiaus per
ėjęs sieną dirbo Vokietijoje. 
Čia užsidirbęs kelionei pini
gų išvyko į Angliją. Gražiai 
išaugusiam vyrui Anglijoje, 
I-ja m Didž. karui prasidė - 
jus buvo padiktuota: grįžti 
Lietuvon į rusų kariuomenę 
arba įstoti savanoriu į Ang
lijos kariuomenę. Tuomet jis 
apsisprendė likti Anglijoj ir 
jos kariuomenėj. Tapęs Bri
tanijos piliečiu ir jau po karo 
— 1922 metais atvyko į Kana
dos Montrealį.

Iš pradžių Montrealyje pra
dėjęs dirbti blogesnį darbą in 
dustrijoje, bet kai būdamas 
Anglijos pilietis netrukus ga
vęs gerą darbąMalsono alaus 
bravore. Jame išdirbo virš 
35 metus.

Grįžtant į S. Mozuraičio 
jaunystės amžių reikėtų su
prasti kaip nesunku jam tada 
buvo pavilioti mergaitė. Jis 
tik 1926 metais pasirinko sau

Simanas Mozūrams 

Jono ir Šv. Kazimiero drau
gijose. Vėliau DLK Vytauto 
klube, kuriuo sielojosi iki 
mirties. Velionis buvo tai
kaus būdo žmogus, nes įgrie
biant kraštutinumo, nebuvo 
draugų, priviliotas įstoti į Sū
nų ir Dukterų draugiją, ku
rią jis skaitė prokomunisti
ne. Tad ir DLK Vytauto klu
bo veikloje visuomet jis de - 
rlnosi prie nuosekliųjų. To
dėl netik po trijų metų po jo 
mirties, bet visados Jis tu
rėtų būti prisimintinas, prp. •

LITUANISTINIS SEMINARAS 
pradėjp darbą lapkričio 19 d., 
šeštadienio rytą Therrief mo
kyklos patalpose (3655 St. Hu
bert , kampas Cherrier St. Su- - 
sirinko 10, laukiama daugiau.

Kviečiami visi lankę Semi
narą praeitais metais, baigę 
praeitais metais lituanistinę 
mokyklą, visi lankę Semina
rą ankščiau ir kiti, kurie no
rį pagilinti savo žinias bet 
kurioje lituanistinėje srityje, 
tarp 15 - 25 m. amžiaus.

Pirmame susitikime yra 
aptartas ir priimtas vadovy-- 
bės siūlytas mokslo planas, 

naus ir abudu dirbdami grei- Atsiradus konkrečių pasiūl- 
čiau už kitus ateivius prasigy lymų ir norinčių tam tikrą 
veno. S. Mozuraitis beveik 
pirmasis iš lietuvių nuosavu 
automobiliu vadinėjo bei nuo
savybę įsigijo. Tadirnenuo- 
stabu, kad iš turtingesniųjų 
juodu buvo skaitomi lietuvių 

tę tik atvykusią iš Lietuvos

si matė besikuriančiose. Šv.

sritį studijuoti — bus deda
mos pastangos plėsti Semi - 
narą į atskiras šakas.

Seminarai vadovauja dr.H.
Nagys su bendradarbe dr. I.
Gražyte -Maziliauskiene.

Specialaus projekto vadove 
yra Birutė Nagienė.

Informacijos reikalu skam
binti P- Adamoniui, 722-3545.

T EL. 525- 097 1.
T. L au t > n a i t is

on^ 6
268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI ____ _ __ ■

SKAMBINKIT - 365-7146 
NETTOYEURS CLEANERS 

coin, corner 5. eve 7661 A CENTRALC 

495-90e AVE 
coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

n/xz>s
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NL REIKALAI
RENGINIAMS PRAĖJUS
Nesuspėjus padėkoti to

rontiškiams už laikraščiui 
paramą per Spaudos Vakarą 
Toronte, jau yra atsiradę 
naujų geradarių Rudens Va
karo metu Montrealyje.

Spaudos Vakaro metu To
ronte aukojo:

dr. J. ŽmuIdžinas $20,SLA 
Toronto Kuopa-$15;po $10 - 
Vyt. Laugalys, Sigutė ir Vyt. 
Užupiai, Ant. Daukantas, Iz. 
Senkus, Jul. Gi pas, Jonas 
Karka, po $ 5-M. T. Jokubynas 
Štp .Varanka.A-Smailienė, St. 
Banelis, A. Juozas, A.Min-

RIMAS STRIMAITIS

OPEROS SOLISTU
----- GINOS ČAPKAUSKIENES IR RIMO STRIMAIČIO

pro q r a m o j e: KONCERTAS, 
ŠILTA VAKARIENE,
BUFETAS, 
LOTERIJA, 
ŠOKIAI, grojant orkestrui “ROMA".

įėjimas: suaugusiems $7.00, jaunimui — $5.00.
Rengi a Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šaulių Kuopa.

gėla, O.Indrelienė
Kiti dovanojo po mažiau. 

Ypač gausi buvo loterija, bet 
kadangi dar negavome auko
jusių sąrašų - dėkojame vi
siems bendrai.Taip pat ačiū 
pirkusierns akcijas, apsi
mokėjusiems prenumeratas • 
bei naujai užsisakiusiems 
laikraštį.

Rudens vakaras praėjo La
bai gražiai A V parapijos sa
lėje, nors Šv. Kazimiero sa
lėje vyko Sūnų ir Dukterų 
Dr-jos vakarienė ir nemažą 
laikraščio skaitytojų dalį

H953M.SPAU0 MEN

KONCERTAS
lapkričio 26 d., šeštadieni 7 vai, vakaro Aušros Vartų parapijos salėje.

nutraukė
Vakaro dalyvius maloniai 

nuteikė studentė Aida Nor- 
keliūnaitė, paskambindama 
kelis kūrinius pianinu. Vi
siems prašant kartoti, ji 
nesididžiuodama tai padarė .

Magdalena Kasperavičie
nė, visiems žinoma kaip ge
ra šeimininkė s u padėjėja M » 
Grinkiene paruošė gerą ir 
sočią vakarienę. Visi sve - 
čiai gėrėjosi vikriu stalų 
aptarnavimu K. Petrulienės , 
O. Mylienės, M. Šiaučiulienės 
ir A. Klezienės dėka. Neblo
giau aptarnavo gėrimais J. 
Stankaitis ir J. Babrauskas . 
Visi vaišinosi ligi vėlyvos 
nakties.

Netingėjo ir orkestras,vi
liodamas pasišokti neįtik 
jaunuosius,bet ir vyresnius.

Svečių buvo net iš Ontario 
St. Catharines J. ir V. Vi - 
liuš.lų svečiai p. p. Zubrio -

kai ir Andriuškevičių su Pe- A. Allen-Ališauskienė ir kt. 
teraičiais giminės A. ir K . Visiems dėkojame už atsl- 
Kuraičiai. lankymą ir paramą. NL

Rudens Vakarui aukojo: po
$20 aukojo Vilius Pėteraltis,e Architektas V.E.Makaus- 
J.M.; po $10- P. ir A.Kle - 
zai, A. Jonelis, G.V.Kudž- 
mai, A.Kalvaitis; po $5-V.
J. Pele c kai.

Loterijai gėrimais aukojo: 
NL redakcija, M. ir J. Lek- 
nickai, Pr. Paukštaitis, A. 
Ptasinskas, A. Snapkauskas, 
A. Kazlauskas, A. Viskantas, 
P. Žukauskas, P. Petrauskas 
Charles Ambrasas, A. Norke- 
liūnas, P.Tamulis, K.Strau
sas, V. Nomeika, J. Asipavi- 
čius, J. Žitkus; daiktais — K. 
Toliušis, K. Martinėnas,M.3L 
Leknickai, V. Lukauskas, O. A 
Norkeliūnai, J. Norvaiša, P. 
Adamonis, B. Makauskienė ,

TAIGI ĮŽENGTA Į

/ Darbo

GINA ČAPKAUSKIENE

Su pagarba,

D A V I MAS

ĮVAIRIU w *■*

BALDU

PER

KRAUTUVES

i

IMUIFaU
DUODA PASKOLAS:

ui paskolos suma.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

GM

8 Va %
. 9%

. 7%
.... 6%

Tel: Bus. 482-3460.
Res. 366-7041

PRADĖJO DARBĄ.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

3 
AUKŠTUS

j 7043 CONTRALO 360-1282 (DKCORATION) ]

Pirmadieniais 

Antradieniais 

Trečiadieniais
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Skyrius

Nemokomo visų norių gyvybės drauda pagal sanHupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —— iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE, SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9 \

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investaciįos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

tol iau
ištaiga

ŠIA YPATINGA PROGA DĖKOJU:

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
« NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
» NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 1
« MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDllAI 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ] 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
'Manag.niv

LEO GUREKAS_________

OR -sms

DARBO METUS.
pradžioje vadinamės

ADAMONIS - BUDRIŪNAS vardu,
- DISTRICT ESEATE BROKERS vardu - 
177 Sherbrooke St. ;West, Montreal, Que./.

LEFEBVRE & ROBERT)

GM

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI?

VISIEMS ESANTIEMS IR BUVUSIEMS KLIJENTAMS, 
PARODŽIUSIEMS PASITIKĖJIMĄ, ĮGALINUSIEMS 
PRADĖTI, IŠSILAIKYTI IR AUGTI.
VISIEMS ESANTIEMS IR BUVUSIEMS BENDRADARBIAMS, 
DARBININKAMS UŽ DARBO SEKM£-
VISIEMS BET KOKIU BŪDU PRISIĖJUSIEMS PRIE
ĮSTAIGOS GYVAVIMO. PIRMIEJI 25 METAI, 
TEGU BŪNA UŽTIKRINIMAS VISIEMS 
GERESNEI ATEIČIAI.

PETRAS ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

ESORT MOTEL

I44O rue Ste-Cathei tne Ouest 
Suitė 600

Tel: 866’8235, namų 488 - 8528

( Jono* Grigeli*)
727 South Ocean Boulevard 

Pompano Beach, Florida 33062 
Telephone (305) 943 - 3020

DR. V. G1R1UN1ENC
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja LEONAS GURECKAS

Tfl. 255-3535

1410 GUY STREET 
SUITE U - 12 

MONTREAL P Q-

Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

mu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
IAt ihe.tno of Sherbręgko gt<eet West)

kas su! žmona Terese susi 
laukė pirmagimio sūnaus, jis 
dabar dirba savo profesijoje 
Calgary mieste, Albertoje.
• Montrealio kaimynystėje— 
Ottawoje mirė Kazys Rimkus 
Paliko žmoną ir dukterį ąu 
šeima. Palaidotas Toronto 
lietuvių kapinėse, nes jis ten 
pat Oakvilėje ankščiau gyve - 
no.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. nxnn
M6H iA8 • ’ el. 532-3400

AKTYVAI — virš 13 milijonų 
KASOS VALANDOS:' = MOKA UŽ: 

10-3 E term- indėlius 1 metų 
10 3 Pens’jU namų s-tas 

= taupomąsias s-tas 
uždaryta = depozitų-čekių s-tas 

10 - B i 
10 8 Š DUODA PASKOLAS:

E asmenines .......................91/2%
9*1 E nekiln. turto 9Va%

9.3Q-1 E investacines 10%
ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 

9.30 v.r. Ik!i 1 v.p.p.

Dr. A.S. Popieraltis
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C^ E.R.C.S.(C'

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

ADVOKATAS

|H PHARMACIENS PHARMACISTS
—t/-1

|g M. CUSSON - R. GENQRON
III PHARMACIENS

K Ouvert 9 a .m . d-to 10 p.m . Open , 
R Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
H Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
M Livraison gratuite - Free delivery

Skubus ir nek ainuojanti s pristatymas
ĮĮĮ 7626, rue Central St.,Viile LaSalle

366-9742

365-0505

WALTER TRUMPA B. Sc. 
les immeubles 1 

S '
m a i n v i I I e - poirierl
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kita, nekilnojama.' 
turtą. Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Ste Adele Blvd., Ste- ADELE, P.C. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

PAR

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

Išganaitis, BA, BCL

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

D.N. BALTRUKONIS
Sylka .Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res.737-0844.

Foto M.L.S. M o nt real, Que.
Sistema.

-- ------ -----------------

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A g_e n t ū na v_e i k i a_ n u_°_ 1_^ £5/r

Albertas N O R K E LIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

o Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yn 
aukštos kokybės ir prieinamomis' kainomis.

o Dideliu pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE r 4e AVENUE 363-3887

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Už pensijų planą 
Termin. ind. 1 metams 
Termitu ind. 2 metams 
Tetvuin. ind. 3 metams 
Duoda nemokamą gyvj 
dą iki $2,000 už taup. s-toš sumas.

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

6.0% Asmenines 10,5 %
8.25 % Nekiln. turto 10,0%
8,5% Čekių kredito 12.0%
8,75% 
9%

Investacines nuo 10.5%

9,25%
a Atirlonil. Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000

8

8
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