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BENDRUOMENYBĖS «■
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Tary- gistracijos pradžia 8:30 vai. 
bos 38-sis metinis suvažia- ryto.
vimas įvyks šių metų spalio Po suvažiavimo, tuose pa- 
mėn. 21 d., šeštadienį- 9 vai. čiuose Namuose 8 vai. vaka- 
ryto Lietuvių Tautiniuose re, ruošiamas banketas, per 
Namuose, 6422 South Kedzie sikeliančiam į Floridą pirm. 
Ave., Chicago, III. 60629.Re -dr.Kaziui Bobeliui pagerbti.

DABROTVARKĖ

L. Suvažiavimo atidarymas ir invokacija.
2. Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.
3. Sveikinimai.
4. Tarybos narių patikrinimas.
5. Skyrių bei organizacijų atstovų pristatymas.
6. Amerikos Lietuvių Tarybos Valdybos pranešimai.
7. Amerikos Lietuvių Tarybos atstovo Washingtone 

pranešimas.
8. Amerikos Lietuvių Tarybos Iždo globėjų pranešimas.

Aleksandras Radžius

tai kitas faktas, dar reikš
mingesnis ir tikresnis- len
kai komunistai, pažindami 
savo žmones .privertė Mask-; 
vą duoti koncesijų. Ir tikriau 
- Kremliaus komunistai iš - , 
moko "taikytis" su Lenkijos 
Kat. Bažnyčia nė kiek nema
žiau, kaip atvirkščiai. O gal 

virš 1 
■ be-

• dar ir labiau, bijant 
35 mil. pasiryžusių ir 
kompromisinių lenkų. . .

KANADOS PAPILDOMI 
RINKIMAI

Kanadoje šiuo metu vyksta 
papildomi rinkimai. Ta pro
ga vyksta apsižodžiavimai 
tarp opozicijos ir vyriausy
bės. Trudeau kaltina Clark, 
kad jis esąs "politinis bai
lys", kuris "aukoja Kanados 
vienybę, kad tik gautų galią 
iš provincijų".

Clark kaltina Trudeau, kad
šis nepasitikįs kanadiečiais, 
nepasitlkįs savo Kabinetu, o 
valdąs su maža elitine gru
pe, net gi paskyręs žmones 
darbams, kurie seniau būda
vę atliekami savanorių. Taip 
pat sako, kad Trudeau vy
riausybė neturinti jokio 
veiklos plano, jokio intensy
vumo, neišsprendžia monar
chijos klausimo. Clark puolė 
Trudeau net imituodamas jo 
asmeninius manierizmus . 
Iš pradžių tai atrodė gana 
linksmai, bet kuo toliau, tuo 
'abiau jis pats atrodė aro
gantiškas. ..'

SURPRYZASROMOJE
Šį pirmadienį aštuntuoju 

kardinolu oalsavimu buvo iš
rinktas naujas Popiežius

263-is Popiežius , pasiva - 
dinęs Jonu Paulium II-ju, 
sukėlė nusistebėjimą, nes: 
tai pirmasis n e italas 455 
metų bėgyje; pirmasis- iš 
komunistinės dikta
tūros valdomo krašto, 
Tai Lenkijos kardinolas , 
Krokuvos arkivyskupas Ka - 
rol Wojtyla, 58 m.amžiaus.

Montrealio radio komfen- 
tatoriai, minėdami šį faktą, 
pa brėžė, kad Katalikų Bažny
čia Lenkijoje "išmokusi su
sitaikyti" su komunistine 
vyriausybe; ji esanti labai 
aktyvi, giliai tradicinė ir dėl 
to nenumatoma, kad naujasis 
Popiežius darytų kokių nors 
modernizavimų doktrinose.

Norėtųsi jiems pasakyti, 
kad jeigu Lenkijoj Katalikų 
Bažnyčia "išmoko"sugyven 
ti su komunistine valdžia ,
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Suvažiavimo dalyvių pasisakymai dėl pranešimų. 
Pranešimų patvirtinimas.
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrių atstovų praneši
mai ir sugestijos.
Amerikos Lietuvių Tarybos, Valdybos ir Iždo glo
bėjų rinkimai.
Rezoliucijų priėmimas.
Klausimai ir pasiūlymai.

BILLY GRAHAM
LENKIJOJE

Apie 5. 000 žmonių susi
rinko vienoje Varšuvos did - 
žiausių kat. bažnyčių išklau
syti žinomo JAV evangelisto 
Billy Graham, kuris kalbėjo ^čiai garantuoja, kad būsite 
ypač apie reikalą krikščionių 
vienybės.

Į Lenkiją Graham buvo 
pakviestas Lenkijos baptistų 
ir Protestantų Ekumeninio 
Konsilijumo. Graham pirmą 
kartą savo gyvenime kalbėjo 
katalikų bažnyčioje.

piliečiai, kurie būna už Ka
nados ribų daugiau kaip 183 
dienas metų laikotarpyje,bus 
laikomi nebe nuolatiniais 
Kanados gyventojais. Neuž
tikrinę Imigracijos karinin
kui, kad jie nori palikti Ka
nados nuolatiniais gyvento
jais, jie nebus įleisti Kana- , Suvažiavimo uždarymas.

1 don.
Geriausias būdas įrodyti, 

kad norite būti nuolatiniais 
Kanados gyventojais, tai į- 
teikti ” Returning Resident 
Permit": leidimą-Imigraci
jos karininkui atvykimo vie
toje.

Šis leidimas nėra įstaty
miškas ir nebūtinai absoliu- V

PASAULIO LIETUVIU B-ĖS 
VALDYBOS RAŠTINĖ

nuo rugsėjo 20 d. atidaryta 
Jaunimo Centre Chicagoje 
ir PLB Valdybos oficialus 
adresas yra:

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė arba Įjithuanian 
World Community, 5620 So. 
Claremont Ave. .Chicago, Ill. 
60636 USA, tel :312-778-2200.

minėti atlikti darbai ir neto
limos ateities planai.Kraštų 
LB valdybos prašomos in
formuoti PLB Valdybą, kuri 
padės visiems kraštams 
gal išgales.

pa-

PAGAVO NARKOTIKU 
PIRKLIUS

RCMP išardė vieną did
žiausių narokotikų organiza
cijų, suimdami 8 asmenis 
E dmontorie, Calgary, Vancou- 
ver'yje ir Banff e.

Buvo konfiskuota heroino 
už apie 6. 4 mil. dolerių.

KANADOS IMIGRACIJOS 
NAUJOS TAISYKLES
NEPILIEČIAMS
Keliaujant už Kanados ri

bų, reikia pasiruošti .-patik
rinti, gal reikalingi skiepai, 
gal reikia atnaujinti pasą ar 
vizą.

Jeigu esate nuolatinis Ka
nados gyventojas, bet ne Ka
nados pilietis, jums gali būti 
reikalingas leidimas iš jūsų 
vietinio Kanados Imigracijos 
Centro ar Kanados vyriau - 
sybės biuro užsienyje, kad 
galėtumėte grįžti į Kanadą

Pagal naują Kanados Imi
gracijos įstatymą, nuolati-

vėl įleistas Kanadon. Bet» 
jeigu jūs dažnai keliau
jate tarp Kanados ir kito ku
rio krašto, ar manote, kad 
turėsite išvažiuoti ilgesniam 
laikui, turėjimas "Returning 
Resident Permif'gali suda
ryti skirtumą ar jums bus 
leista grįžti namo, ar pra
rasite nuolatinio Kanados 
gyventojo statusą.

PLB VALDYBA
rugsėjo 12 dieną išsiuntė 

visų kraštų Lietuvių Bend
ruomenių Valdyboms savo 
pirmąjį bendralaiškį, kuria
me pristatoma naujoji PLB 
Valdyba, jos būstinės adre
sas,PLB Garbės Teismas ir 
PLB Kontrolės Komisija. 
Bendralaiškvie trumpai su-

PASIKEITIMAI JAV LB 
KULTŪROS TARYBOJ

Iš eitų pareigų pasitraukus 
Juozui Gailai, JAV LB kraš
to valdybos pirmininko inž. 
Alg. Gečio kvietimu JAV LB 
kultūros tarybos pirminiko 
pareigas perėmė Baltlmorėj 
gyvenąs Aleksandras Radžius.

A. Radžius gimė 1915 m. 
Rusijoj, tėvams pasitraukus 
nuo 1-jo pasaulinio karo 
veikmų. Gimnaziją baigęs 

” Telšiuose, ekonomiją studi
javo Vytauto Didžiojo univer-

JAV ir Kanados Bendruomenės Krašto Valdybų pirmininkai - A. Gečas ir J. R. Simana
vičius padeda vainiką žuvusiems prie paminklo, PLD metu po Dainų koncerto.

Nuotrauka L. Giriūno.

sitete Kaune. 1945 - 50 m. 
mokytojavo Kempteno gim
nazijoje Vokietijoj, o atvykęs 
į JAV, 1950 - 70 m. buvo Bal- 
timorės lituanistinės mokyk
los mokytojas ir, su pertrau
komis jos vedėjas. Nuo pat 
jaunystės laikų A. Radžiui 
teko aktyviai dalyvauti skau
tų ir vėliau ateitininkų orga
nizacijose.

Spaudoj pradėjo bendradar
biauti jaunystės . dienomis. 
1961 m. išleista jo pirmoji ei
lėraščių knyga "Paukščių 
Takas ”, 1975 m, antroji - 
" Baltas mėnulio miestas" .

LKB KRONIKOMS LEISTI 
SĄJUNGĄ

Išleido LKBKronikos 4 to
mą ir lapkričio mėn. išleis 
KLB Kronikos 1 tomą anglų 
ir po to 1 tomą ispanų kalbo
mis, kurios bus plačiai pa
skleistos tų kalbų kraštuose. 
Kitais metais bus leidžiami 
sekantys Kronikos tomai.

Mieli lietuviai . Įsigykite 
LKB Kronikos 4 tomą, o ne
turintieji ir pirmuosius. Ga
vusieji nepamirškite atsily
ginti. Sąskaitų nesiunčiame.

Prisidėkite prie lietuvių 
tautos rezistencinės kovos, 
padėdami išleisti Kronikos 
knygas anglų ir prancūzų 
kalbomis ir kartu Įsijungda
mi į Kronikoms Leisti Są
jungą. Metiniai nariai auko
ja ne mažiau kaip 5 dol.,am
žinieji nariai - 100 dol. ir 
mecenatai - 1000 dol. Auko
tojams išdubdami kvitai ir 
jų aukos atleidžiamos nuo 
federalinių mokesčių. Už vi
sus gyvus ir mirusius narius 
kasdien aukojamos šv. Mi
šios. Paaukojusieji ne ma
žiau kaip 100 dol. bus įra
šomi leidžiamose knygose.

LAUKIAME AUKU . At
kreipkite dėmesį į mūsų pra
šymus. Malonėkite aukas 
siųsti ir Kronikos knygas už
sisakyti bei čekius rašyti 
šiuo vardu ir adresu: LKB 
Kronikoms leisti Sąjunga, 
6825 So. Talman ' Avė. , 
Chicago, Ill. , 60629 USA. 
Kur veikia Sąjungos skyriai, 
aukas galima įteikti jų val
dyboms.

Spaudos Vakaras Toronte, spalio 28 d
LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I

NL-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama uit pusę prenu - 
meratos kainos . Laukiame 
ulsi sakymo su pinigais I

f Lietuvos \ 
nacionalinė
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PANORAMA
U! Lietuvos išlaisvinimą! US iŠti Idmybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For .liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ,
Visuomeniniams Reikalams vlce*pirm. L.G irlnis-Norval Io,
1 1 Apple Hill Rd., Sole D’Urfe, P.O H9X 3C7

Second Class Moll Registration NO. 1952 Return postage guaranteed. 
Postage paid at Lachlna, P.O. Published by The Independent Lithuania 
Publishing Co. at 7722 George Street, LaSalle, P.O. Canada. H8P 1C4.

Metine prenumerata Kanadoje <—$12.00, visur kitur —$13.00. R6m6jo 
prenumerata nuo $18.00. Atskiras numeris 35 et. Adreso pakeitimas 50 et.

P s. B endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakci jos nuomonei. Rankraščiai (toli 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoii ura, prašinami 
tik iš anksto susitarus. U! skelbimu turinį redakci ja arba 
Leidykla neatsano.

Redaktorius Pr. ° aukštaitis
ADRESAS: 7722 George St. LaSalle, P.O. H8P 1C4. Tel.(5 14) 366 - 6 2 20.

VILMA BARDAUSKIENĖ IR LINA KACIUŠYTĖ 
PASAULIO REKORDU SĄRAŠUOSE.

Br. Keturakis

V-jo PLB Seimo Nutarimai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V-sis Seimas,susirinkęs 

birželio 30-liepos 4 dienomis Toronte, Kanadoje dalyvaujant 
atstovams iš Argentinos, Australijos, Didž. Britanijos, JAV - 
bių, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, Urugvajaus, Veneęue - 
los, V. Vokietijos ir N. Zelandijos, pareiškia savo nusistaty
mą šiais klausimais:

PLB VALDYBOS LĖŠOS, -

1. Kraštų Bendruomenių 
Valdybos yra prašomos per 
savo padalinius ruošti Va
sario 16 minėjimus, jų metu 
telkti lėšas Lietuvos laisvi
nimui ir lietuvybės išlaiky
mui pagal aukotojo valią ir 
bent trečdalį šių lėšų skirti 
PLB Valdybai.

2. Visos Kraštų Valdybos 
raginamos sumokėti PLB 
Valdybai ne mažiau kaip 15% 
tautinio solidarumo įnašų , 
kaip to reikalauja PLBKons
titucijos 33 paragrafas.

raščius ir radio valandėles 
remiančias ir palaikančias 
Lietuvių Bendruomenės pa
stangas.

2. Retėjant spaudos bend
radarbių eilėms, Seimas pra
šo Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gą rūpintis spaudos, radio ir 
televizijos bendradarbių ruo
šimu ir kviečia jaunimą tuo 
domėtis.

3. Seimas ypatingai verti
na PLB Valdybos leidžiamą 
bei visuomenės pasitikėjimą 
turintį "Pasaulio Lietuvį" ir 
ragina visų Kraštų Bendruo-

Tyliai sukauptos dvasinės tomi pasekmė -5,98, kai tuoj 
ir tautinės jėgos ryžtingiems metu pirmasis oficialus pa-i 
laimėjimams apvainikuotos 
pasaulinės istorijos triumfu. 
Garbingosios sesės, kurioms 
užčiauptas mūsų praėjusis 
dvigubas jubiliejus - PLD ir 
PL Sporto Žaidynių minėji
mas, sutelkia lietuviško ga
jumo versmes ir pralaužia 
sportinį varžybų kilimo 
slenkstį, žymėdamos naujus 
pasaulio rekordus.

Šuolio į tolį trumpoj Lietu
vos nepriklausomo gyvenimo

šaulio moterų rekordas nū-, 
dien turi jau pilną 50 - metį.j., 
antra šuolis į tolį moterį msjM 
į olimpijadų programą atke-fiSj 
liavo vėlai, tik 1948 m. Lon-flH 
done. Čia vėl turime 30-me-i® 
tį; o trečia, ką tik pasibaigir^ 
siose Europos lengvosios F 4 
atletikos p-bėse Prahoj , mū- įį 
sų pasaulio rekordistė tam-, 
pa Europos nugalėtoja su pa-Įafo 
sėkmė - 6, 88.

Šuoliui į tolį būdingi ypa- Vilma Bardauskienė
slinkty pirmąja rekordiste 
yra E.Garbaniauskienė (4m. 
14 cm.), toliau ilgesnį laiko
tarpį pirmauja’ ir Lietuvos 
rekordą turi Paulina Ladziu- 
lytė, berods, 4,75-4,80 m. 
Panevėžio atstovei D. Šepai- 
tienei pavyksta pirmąjai per
žengti 5 mtr. ( 1937 - 5,09 ), 
o jau Tautinės Olimpijados 
metais - 5 m. 31 cm.

Po antrojo pasaulinio karo 
ši rungtis praeina ilgą laiko
tarpį, kol 1973 m. universia
doje M.Treinytė su 6,12 įli - 
pa į tarptautinę klasę.Didelis 
lūžis iš apsnūdimo pasirodo 
1977 m. rudenį, kai mūsų

tumai duodami greičiui (įsi
bėgėjimo), atsispyrimui, lė
kimui ore ir nusileidimui* 
Aišku, šios visos dalys turi 
būti labai gerai apvaldytos, 
kas sudaro šuolio techniką, 
tada šuolių pastovumas žy
miai stabilesnis.Moterų įsi-i 
bėgėjimas apima tarp 30-35 
metrų ir apytikriai 17 - 20 
žingsnių, šiek tiek trumpes
nis už vyrų, mažiau turintis 
šoklumo jėgos, todėl ir nuo
tolių skirtumai (vyrų ir mo
terų) yra labai dideli. Nor
maliai imant, palyginkime 
tik dabartinės Europos p-bes, 
tai matome štai ką: I-ji trys

niai Vilmai viskas pavyko, to
dėl ši nepralaužiama linija 7 
mtr. dabar kalba nauju did
vyrės lietuvaitės - Vilmos 
Bardauskienės vardu.

KAS GI TA KACIUŠYTĖ ?

Tai jaunutė, vos pilnų 15 m. 
mūsų sesė, kuri greičiausiai 
džiaugsmo apimta, Bardaus
kienės pasauliniu rekordu, 
tiesė ranką dvejetui, kad bū
tų linksmiau, ir štai vakarų 
Berlyne, pasaulinėse plauki
mo p-bėse skandina garsios 
rusės Bogdanovos pasaulinį 
rėk. krūtine 200m,.‘ (2:33,32)

3 mėn. nupurtė 4 sek. it tris 
dešimtąsias žemyn-.Tai tie
siog neįtikėtinas pažangumas.

Istorinės ir pasaulinės gar
bės laimėjimas šių žymių lie
tuvaičių pralaužia visus var
tus ir sportinis iškilumas 
aukščiausias diplomatines 
viršūnes, nes tokie rezulta
tai skrodžia kontinentų spau
dą, televiziją, radio, atvers- 
darni naujus tarpsnius sporto 
iškilume, kurio atstovės yra 
lietuvaitės.

Nieko gražesnio ir kilnes-7 
nio jos negalėjo Lietuvai pa
aukoti ir regimai pasauliui į- 
rodyti, kaip tik pavergtos tė-

Vilma su 6, 82 užima I vietą 
pasauliniuose to meto sąra
šuose. Pasiektas laimėjimas 
sukėlė pagrįstus užmojus į 7 
mtr. ribą, kurios jau keletas 
garsiųjų siekė, bet ant to 
slenksčio vis suklupo.

Štai rumune Viscopoleanu 
1968 - 6,82; vokietė H. Ro-'

šuoliai- 8,18,-8,12 ir 8,01 m. 
Moterų 6, 88 - 6, 79 ir 6, 69.

Treniruotės krūviai sunkūs 
ir reikalaujantieji itin sklan
džios visų judesių koordinaci 
jos, plius milžiniškos atsis
pyrimo jėgos ir teisingo ko
jų pastatymo ant lentelės 
(73 -78 ), Kaip matome, šau

į naują, bet jau _ dvigubo 
džiaugsmo. Užplaukime (at
ranka į baigmę) Lina žymi 
2:33,11,0 baigmėj net 2:31,42

Ši lietuvaitė ligi gegužės 
mėn. pabaigos Europos plau
kikų sąrašuose dar stovėjo 
net su 2:35, 45, taigi 2:13 sek. 
nuo Bogdanovos, o dabar, po

SPAUDA IR INFORMACIJA

3. Seimas prašo JAV ir 
Kanados Lietuvių Fondus 
skirti stambesnes sumas PL 
B Valdybos švietimo ir kul
tūros darbams.

A
Lina Kaciusyte

V A S Y L I Ū N

menes prisidėti prie jo išlai
kymo, teikiant finansinę 
ramą bei telkiant prenume - 
ratorius, o PLB Valdyba ra
ginama, reikalui esant, daž 
ninti jo leidimą.

Lietuviška spauda yra tau
tinės gyvybės apraiška, ypač 
svarbi išeivijai.

1. Seimas, didžiai įvertin
damas lietuviškos spaudos 
ir informacijos svarbą, su 
dėkingumu prisimena laik-

4. Seimas dėkoja "Pasau
lio Lietuvio" redaktoriui PL 
B Valdybos pirmininkui Bro
niui Nainiui, administrato
riui Stasiui Džiugui ir redak
ciniam bei administraci
niam kolektyvui už "Pasaulio 
Lietuvio " gerinimą ir reda
gavimą.

zendahl 1970 - 6, 84; rytų vo
kietė A. Voigt 1976 - 6,92; 
jos tautietė S. Šie gi 1976 - 6, 
99; ir šiemet juoduke Ander
sen jau 6, 90 , klebeno užbur
tas 7 metrų linijos dureles. 
Čia didžiulė pergalė ir tvir - 
tas šuolio rekordo pagerini
mas net 2 kart dviejų savai - 
čių tarpe iš 7, 07 į 7,09, yra 
gražiausias šuolininkės pa
saulinis triumfas.

Sekant tarptautinę raidą, 
Vilmai priklauso ir dar ke
letas kitų istorinių titulų, bū
tent, 1928 m. japonės H. Hi-

daug
negu 45—50 me- 

Nejaugi kas dar gal- 
lenklško elemento 
stiprinimas yra 
nepriklausomybei 
O ir jų Įžūlumas ’.

pasįkeitę Ir ne tik į visą 
Lietuvą, bet Ir į Vilnių ne- 
bepretenduoja.

Tai lygu rusų propagandai, 
kad komunizmas jau pasl - 
keitęs Ir visai sugyvena - 
mas. Argi ne keista,kad tie 
patys žmonės kadaise giedo
ję "ten broliai vergauja ere
lio suspausti", šiandien pa
našius himnus jau gieda, tą 
erelį garbindami?’.

J.Kovas ,Ontario

DAR SPALIO DEVINTOSIOS 
PROGA

Tik ką gautas Iš Vil
niaus laiškas taip sako:

Lenkiškas elementas da
bar labai sustiprėjo, 
stipresnis 
tais",
votų, kad 
Lietuvoj 
Lietuvos 
atstatyti?
Vienas Kanados lietuvis, lan
kydamas Aušros Vartus, pa
klausė, kur yra lietuvis ku
nigas,tai gavo atsakymą, kad 
važiuotų į Kauną,ten ras lie
tuvius, Vilniuje lietuvių nė - 
ra. Panašiai kitose bažny
čiose, į lietuvišką klaus Imą- 
atsakymas "nlerozumlem" 
/nesuprantu/. Raskite bent 
vieną lietuvį Lenkijoje gy
venantį, kuris lenkiškai ne
suprastų’.. ..

Plačiai kalbama, rašoma 
Ir raginama rūpintis Lietu
vos atstatymu, bet kad po ru- 
slškos okupacijos lenkai ty
koja Lietuvą okupuoti, tai ty
lima Ir pykstama, jei kas 
bando tai priminti. Išeivijos 
lenkai pasaulį Informuoja, 
kad Lietuva esanti ne vals
tybė, o tik Lenkijos provin
cijai O į lietuvių tarpą In
filtruoti lenkų agentai veda
propagandą, kad lenkai jau mūsų poetų, kad sukurtų nau- 
2 psl.

DĖL VYČIŲ HIMNO...
Labai retai kada mes gieda
me savo Himną. Net ir šv. 
Kazimiero šventę švenčiant, 
jį pamirštam ar nedrįstam, 
nes nepasiruošę giedoti. Yra 
muzikų talentų, jei ne profe
sionalų, tai nors mėgėjų, ku
rie galėtų šiame reikale pa
dėti. O ypač, kai Čikagoje 
turime savo ahorą, vedamą 
žymaus ir judraus muziko F. 
Strolios, tai himnas turėtų 
skambėti vyčių parengimuose 
savo patrono šv. Kazimiero 
iškilmėse, seimuose, Lietu
vos laisvės minėjimuose ir 
1.1.

Kai kas sako, kad himnas 
nėra labai patrauklus ir ne
beatitinka šiam laikui. Ge
rai, tad paprašyki m gerų

ją arba tą patį šiek tiek pa
gražintų. Niekas nėra amži
na. Jeigu bažnyčios liturgika 
ir maldos pakitėjo, tai nieko 
blogo nebus, kad Lietuvos 
vyčių himnas bus sukurtas, 
atitinkantis naująją dvasią. 
Paskelbkime poetams kon
kursą. Jie prirašys mums 
įvairiausių himnų.

Jei nėra galimybių išmok
ti lietuviškai, tai išmokime 
angliškai. Nors tiek bus pa
gerbtas mūsų himnas.Mažai 
grupei susirinkus, būtų gerai 
nors žodžiu paskaityti. Mūsų 
himno giedojimas ar pataisy
to pripažinimas turi mums 
rūpėti, nes organizacija, kuri 
savo himno negerbia ir ne
moka giedoti, yra mirties 
kelyje . Pasistenkime !

BUKIME ATSARGUS
Neišgyvenus ilgai anapus 

geležinės uždangos, pilnai 
negalima suprasti, kaip ten 
yra. Komunistinė propogan- 
da labai graži, nežinantį įti
kinanti. Daugelis jau esme 
patyrę, kai nuvykstame vieš- 
nagėn į okupuotą yye'<uvą. 
Mūsų artimieji tik dairosi į 
šonus, kad pasakius ką nors 
savo artimam, niekas kitas
negirdėtų, nes ten KGB ir vos KGB tarnautojais, 
ausys ir akys yra visur Į- Balys Svalia
jungtos. Bijo net dėkingumo Chicago,III. USA.

šypsenas parodyti, kad ne- 
apšauktų kapitalistų gerbi
mu. Mes ten atsidūrę pasi
juntame kaip kalėjime įmo
nės bijo į mus pažvelgti, at
virai pasikalbėti, neleidžia 
niekur išeiti ar į provinciją 
pas savuosius nuvykti. Atro
do, lyg būtume kokie žmog
žudžiai ar nusikaltėliai. O 
juk Lietuvai mes nesame 
nieko blogo padarę . Nerei
kėtų bijoti ten nuvykus, taip 
kaip padarė vienas lietuvis 
iš Worchesterio, — pa
rodė marškinius su Vytimi.

BetO, nereikėtų rodyti vi
sokių filmų ar paveikslų iš 
kelionių, kurios ten yra pa
gamintos tik propogandai. 
Labai buvau nustebintas, 
kai viena vytietė, važinėjusi 
net po slaptas Sovietijos ir 
Lietuvos vietas ir čia susi
rinkusiems jas rodė.Juk ten/ 
KGB neleidžia nei vienam į 
tokias vietas lankytis, jei 
nesi jų patikimas. Tokiu bū
du jie pamažu įkinko Į savo 
veiklą ir iš laisvųjų kraštų 
atvykusius žmones. Venkime 
kontaktų su okupuotos Lietu-

- vynės gyvybingumą ir kūry
binių jėgų egzaminą geriau
siųjų tarpe. Čia joki politi
niai spaudimai, pavydas hr 
kerštas, tautos . pavergimas 
ar noras ją numarinti nepa
dės, nes žmogiškasis verž
lumas , kurio vidaus sąžinė 
ir tautinis apraiškų gajumas
sporte geriausiai išsilieti ga
li, ima didingą pergalę.

Čia pat dar primename, kad 
plaukimo p-bėse už Sov.S-gą 
dalyvavo ir Robertas Žulpa;: 
taip pat 200 mtr. krūtine 
plaukime, kaip ir mūsų bron-‘ 
zos medalistas 1976 metais 
Montrealy Juozaitis, atplau
kęs 5-ju, bet jo laikas už
plaukime - 2:20,78 prieš 
Juozaičio olimpinį ' 2:21, 87 
laiduotų Montrealy 5-tą vie
tą. Taigi, naujas ir gabus lie
tuvis, kuris greičiausiai bus 
rusų olimpinės rinktinės- tar-

Džiaugiamės 
gals pasaulinio 
ji mals ir garbingai sveiki - 
name iškilias lietuvaites.

šiais didin- 
masto laimė-

KONCERTUOJA 
spalio 28 d. ,5:30 vai. p. p. Ne^

I
NEW YORKE ŠEŠTADIENĮ,

Yorko Carnegie rečitalių salėjeįvyks smuikininko Izidoriaus* 
Vasyliūno ir pianisto Vytenio M. Vasyliūno koncertas. Pro - 
gramoje sonatos: Brahmso G dur opus 78, Gaidelio e moli 
1951 metų ir Griego G dur opus 13.

Koncertą rengia žinomas New Yorko koncertų rengėjas 
Norman Seaman. Bilietų kaina $4. —. New York ir apylin
kių lietuviai maloniai kviečiami savo atsilankymu paremti 
šį koncertą.

KAMERINĖS MUZIKOS KONCERTAS BOSTONE, spalio 
29 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. Jordan Hall mažoje salėje. 

..Tai metinis smuikininko Izidoriaus ir pianisto Vytenio M.
Vasyliūnų koncertas. Programoje Brahmso, Griego ir Gai
delio veikalai — sonatos. Tai jau labai reta proga pasigė
rėti kamerinės muzikos programa, ypač savo kompozito - 
riaus, kurio juk niekur kitur neišgirsi. Bostoniškiai lietu- $ 
viai ir juo labiau kultūrininkai nuoširdžiai laukiami ir kvie
čiami gausiai atsilankyti. Bilietų kaina tik $2.50.

Tėvas ir sūnūs Vasyliunai 
V. Balčiūnienė (kairėje).

ir solistės G. Čapkauskienė ir
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Drąsuoliai ir Bailiai!
(Tąsa iš praeito numerio)
Yra dvt rūšys dominuo

jančių žmonių ir tautųrdrą- 
suoliai ir bailiai. Lietuva 
yra didvyrių žemė.

Kuo met lietuvių tautai va - 
dovavo drąsuoliai: Mindau
gas .Gediminas, Kęstutis .Vy
tautas Didyste (r kt., Lietu
vos valstybė buvo nuo Juodų
jų marių iki Baltijos jūros w 
Tuomet ne tik didikas kuni
gaikštis, bajoras, pusiau 
vergas darbininkas, žemdlr- 
bte-karys buvo didvyris.Jie 
visi mokėjo apsiginti nuo 

-or lėšų: vieni kardais kapojo , 
rcltl medinėmis kuokomis , 
basliais šarvuotus riterius 
iš Vakarų ar Rytų iš balno 
išversdavo, prltrenkdavo.su 
virvių kilpomis nuo arklio 
nutraukdavo. Žodžiu, vienaip 
arkttatp nuo priešų apsigin
davo ir laisvėje gyveno.Tas 
pats buvo Ir 1917-18-21 m. 
Vyžoti, basi, prastais gink
lais apsiginklavę, bet gerų 
vadų vadovaujami, tapo visi 
drąsuoliais ir priešus atmu
šė, laisvėje gyveno Iki 1940. 
VI. 15. Abi okupacljos/ko - 
muntetų ir nacių/ fiziškai 
Išnaikino daug intelektuali
nių jėgų: vieni žuvo kalėji
muose, Sibiro tremtyje, vo
kiečių nacių KZ-tuose, ki
ti su tautos dalimi pasitrau
kė į Vakarų pasaulį.

Po karo 1945 m. lietuvių 
tauta 1 Iko nual Inta, nuter lota, 
fiziškai stipriai apnaikinta , 
viskas jai atlmta.Ats įeit, nei 
žodžio, nei rašto, vieniems 
mirtis, savoje žemėje, ki
tiems arba kullpka į pakaušį 
arba Sibiras.Lietuviai drą
suoliai nesėdo į Sibiro trau-

Rašo J. P. Daugvidas
kinius savanoriškai. Visa 
tauta sukilo ir didvyriškai 
kovojo su milžinu prlešu- 
rusu-komuntstu per dešimt
metį. Vakaruose Vilkas ra
gino nepasiduoti, nekapitu- 
liuott. Kiek galėjo,padėjo , 
siuntė ryšininkus, mėtė"pa- 
kietėllus", lapelius, ramino. 
Partizanams kelio atgal ne- 
buvojmlrtls nuo savo ginklo 
kulkos, ar NKVD-Isto...

Pilni miesteliai, miškai, 
laukai partizanų lavonų Lie
tuvoje ir Sibiro Gulag Archi
pelago sniego-ledo džiunglė
se. Vakarų pasaulip vadal/ir 
dalis mūsų/ žinojo,kas ten 
dedas i,bet konkrečios pagal
bos beveik jokios. Žuvo, žu
vo, gal taip reikėjo...

Lietuvių tautai nepriklau
somos Lietuvos valstybei 
pasiskelbusiai 1939- 45 m. 
kare neutralitetą, nuleista 
tiek kraujo, prlžudyta įvai
riais būdais artllm.žmo- 
ntų, atimti turtai, pavergti 
lietuviai. Kita jų dalis atsi
rado prievarta ar savu noru 
Vakarų pasaulyje.

Versalio Sutartis/1918m./, 
Atlanto Charta Europos tau
toms garantavo nepriklauso
mybes, lala ves. J. Štai Inas ir 
A. Hitleris viską pakeitė, su-

Ros4nberg, Rlbbentropp, 
E ichmann.Koch, Lohse, Ren- 
teln, Joeger, Harm, Wysoc- 
ky, Jeckeln ir kt. C kur S3 , 
SD, NSDP.SA.H. J.Elnsatz- 
grupės A-D/žydų naikinimui/ 
ir kitais visais vadais, dali
niais, kurie vieningai siekė 
užkariauti Europą, išnaiki
nant pirmoje eilėje 
žydų tautą ir kitas ma
žesnes Ir didesnes 
tautas įlenkus, lietuvius, lat - 
vius, estus, gudus,ukramus 
ir kt. Žodžiu, pagal planą-Eu- 
ropa turėjo būti po Hitlerio 
padu-vergals. Panašiai,kaip 
dabar yra SSSR Kremliaus 
klikos komunistų valstybėje . 
Komunistų partijai vadovau
jant, 1OO mil. rusų tauta už
kinkyta surusinti per komu
nizmą kitas 16-os respublikų 
tautas. Tas daroma planin
gai, palaipsniui. Kelios de
šimtys SSSR valstybėje eg
zistuojančių tautų, ypač Azi
jos, Kaukazo,tik namie tebe - 
kalba savo kalba. Daugelyje 
respublikų valstybinė kalba 
jau tik rusų. 
f

Lietuvos respublikoje įs
taigose tekalbama, susirašt - 
nėjama su centrais tik rusų 
kalba.Net siūloma rusų kalbą

griovė,lyg stiklinį, Europos pradėti mokinti vaikų darže 
namelį. 1939-45 m. karas želtuose. Daug kur mtestuos- 
nus įnešė virš 60 mil,gyvy- se, miesteliuose gatvių pa - 
blų. Kas kaltas? Aišku,- vadinimai tik rusų kalba, re- 
Adolf Hitler, III- jo Reicho tai kur dvikalbes. Vien lie -
Vokietijos kancleris, nacio- tuvlškl užrašai, bevelk visur 
nalsoctaiistų-fašistų partl - išnykę...
jos atradėjas su savo svita: Paskutiniu laiku labai daug 
Goering, Goebels, Himmler , iš Vakarų pasaulio lietuvių 
Bormann, Keitei, Doęnltz, vyksta į Vilnių prilankyti sa- 
Heldrlch, Kalterbruenner, vo giminių. Nuvykę,pamato ,

kokia realybė. Tragiškas li
kimas lietuvių tautos.

Kada, kaip pasikeitimai į 
gerą pusę gali įvykti, tuo 
tarpu joks pranašas/ jei jų 
yra?/negall pasakyti..

Tik vienas apsiramini - 
mas:" didžiosios Imperijos - 
mirė, Iširo ir mirs, Iširs” . 
Kada? Tada, kai pertempia 
vadeles, ”aps iryja”... Nuo 
perslėdimo, perslgėrlmo ne 
tik žmonės ,bet ir gyvuliai 
suserga ir miršta...

Neseniai sutikau vieną lie
tuvį iš P. Amerikos-Kolum
bijos . Atsipažinome, net gi
minystės ryšių beturį. Sakau 
uKą tu ten veiki?”-'', "Gyvu-, 
liūs auginau,turiu keletą, de-

Vietiniai • žmonės, jei 
spėja, tai durtuvu duria į a- 
kis. Tuomet smauglys iš 
skausmo atleidžia sukandi- 
mį, ar atplėštus raumenis 
nuryja. Tuo laiku sužeista - 
sis dar spėja pabėgti iš upės 
(jei dar daug kraujo nenute
kėjo). Didieji smaugliai 
griebia ir karvę, įbridusią į

Tad, jojant per upę ar pa
upiu, reikia būti labai aky
lam. Paprastai, balno makš
tyje yra didelis kinžalas , 
aštrus, su dviem ašmenim , 
kaubojiškas revolveris. Kai 
kas dar turi mažiuką "mau-
zerį".

Lietuvių tauta turi daug 
priešų. Ten, Lietuvoje, didy- 

upę atsigerti. Pamažu , ją nu- sis priešas-smauglys— yra 
žudo ir ryja iki galvos ragų . Kremliaus klika—rusai ir 
Tuomet smauglys pradeda kitų tautų komunistai(kaip 
springti. Karvės galva gen- gen. Grigorenko pasakė 
da, atskrenda tūkstančiai spaudos atstovams .atvykęs į 
muselių, kurios ėda karvės JAV-bes, Kanadą), 
galvą, ir patį smauglį suėda. (bus daugiau)
(Liūtukus, veršiukus, arkliu
kus ir žmones smauglys su- 
doroja- nuryja).

sėtkų tūkstančių karvių. Ten 
beveik džiunglės, pievos, ly
gumos, yra tigrų, liūtukų". 
-" Tai ar nebijai ten j odinė- 
ti, kad ir ginkluotas, prižiū - 
rėti galvijų?"-paklausiu.
" Nebijau, didelio pavojaus 
nėra, nors kartais per dieną 
jodinėju po 10-12 vai. Pas 
jus daugiau nuo automobilių 
žūna, kaip pas mus nuo žvė
rių. Tačiau reikia bijoti 
smauglių ir didelių . ir ma
žesnių,kurių yra pilna upėse. 
Smaugliai gyvena upėse , 
miškingesnėse vietose tarp 
žolių. Smauglys apsisuka 
uodega apie medį, pasislepia 
žolėse ir guli, tyko aukos , 
kuri įsibrenda į upę. Didieji 
smaugliai užpuola netik ver
šiukus, šunis, bet ir žmones, 
karves, arklius ir pan. 
Smauglys puola žmogų :mo-
terį, atėjusią skalbti rūbų, 
brendantį , net jojantį ant 
arklio. Pirmiausia smaug
lys apžioja koją ar tanką, 
smailiais dantimis kanda, 
nuleidžia kraują, o paskui 
apsivynioja gyvį ir pamažu 
ryja ir smaugia. ( Smaugia, 
kaip Kremlius tautas).

Nauji 
Canada Savings 

Bonds
Saugu, tučtuojau iširokama ir 
geros palūkanos
Kanados Taupymo Lakštai (Canada savings 
Bonds .) Jiu turi virš 3 2 me tu s trun k an čia 

kanadiečiu tradiciją.
Per šiuo s taupymo lakštus Jūs saugiai 

užtikrintai Investuojate su geromis palūkanomis

Pirkdami taupymo lakštus, pareiškite 
toki pageidavimą. Galima palūkanas 
gauti', ir P ek tu per paštą.

Regular Interest Bon d‘g a lite pirkti, 
savo banke pinigais ar investuoti i 
vienetus $3 00 , $500. $1,000.
$5,000 ir $ 10.000.,

laikui, tad a pasirinkite Jungtinius 
Lak štu s (Compound interest Bond), 
kuris jums duos palūkanas nuo palūkanų 
po pirmąją metų, garantuojant kasmetine 
normą 8.9

Vieno lakšto $ 100 vertis parodomas 
augimas:

metai Iš metų. Pareikalavus — tuoj pat 
Išmokama grynais pinigais. Todėl milijonai 
kanadiečiu in vestuoju kasmet per 
Canada Savings Bonds.

Jungtinis palūkanų 
lakštas

Dr J Štromo paskaita 
Toronte

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga Toronte pakvietė dr. 
J. Štromą, gyvenantį Anglijo
je, skaityti paskaitą Toronto 
visuomenei rugsėjo 22 d.

Prisikėlimo parapijos Pa
rodų Salėn susirinko keli 
šimtai klausytojų, beveik pu
sė akademinio jaunimo. Buvo

Nauji Taupymo Lak š ta| datuoti 
lapkričio 1 d. 1978, duoda vidurki 
8.9% me tinių palūkanų, Jei 
išlaikomi iki termino 1985 m. 
Kiekvienas naujas lakštas 
neša 8.50 % palėk an ų p Irmai s 
metais ir po 9% kiek’vienais 
lik u slals 6 metais. td

Jei nori, kad santaupos augtų., arba 
investuoti ateičiai, ar pensijos

Compound Interest Bond galima 
pirkti už grynus pinigus arba 
patogiu mėnesiniu Canada 
Savings Plan.Įdedant arba 
investuojant 1’vienetus $ 100, 

:$ 300, $ 500, $ 1,000, 
$5,000 ir.$ 10,000.

Nov. I Value Nov. 1 Value
1979 $108.50 1983 $153.06
1980 $1 18.26 1984 $166.79
1981 $128.88 1985 $181 74
1982 $140 46

Pasirinkimas yra 
jūsų
Can a d a S a v in gs' lion ds . 

duoda Jums didelj pasirinkimą. 
Reguliarus lakštas jums saugus 
ir atlygina kasmet išmokėdamas 
geras palūkanas. O Jungtinis 
Compound lakštas ir vėl 
investuoja palūkanas 
automatiškai. Pasirinkimas 
lakšto priklauso nuo Jūsų.

Dviguba pirkimo 
riba

Reguliarus palūkanų lakštas

Jūs galite pirkti Įvairius 
=7 naujus Canada Savings 

Bonds sumoje leidžia- 
mus net iki $ 30,000.

Prie to, turintieji "S24“ ir
"SR* Lakštus, gali vėl in - 

vestuoti visas pajamas iš be
sibaigiančių lakštų na.ujosidse 

serijose.

„ Jeigu norite reguliarių metiniu pajamų 
is savo in v e sta vimo, Jums tiks Regular " 
Interest Bond, kuris automatiškai 
išmoka palūkanas kiekvienais 
metais* lapkričio 1d.

Kaip dau geliui, gal Jums patiks 
tiesioginis depozitas. Tokiu būdu, jūsų 
p alūkanos bus tiesiog pervedamos i Jūsų 
čekių ar taupymo sąskaitas.

Pirkite jau dabar
Milijonai kanadiečių ir vfel 

pints Canada savings Bonas 
Sials metals. Nuelklt į savo 
banką, investacijų supirkėją, 
tresto kompuniją ar kredito unija 
nedelsdamas ir pasirink tinkamiau
sią sau taupymo lakštą.
Vl.’ką daryk dabar ir isveng spūsties I

Didžiausias pasirinkimas
Compound Interest or Regular Interest 

pakviestas ir disidentas T . 
Venclova, bet dėl" svarbių 
priežasčių negalėjo atvykti , 
( buvo pakviestas Washing
ton e, pas kongresmaną 
Jackson).

Dr. J. Štromas teisės 
mokslus yra baigęs Vilniuje 
ir Maskvoje. Buvęs teisėju 
ir profesoriumi Vilniuje . 
Prieš kelioliką metų atsira
dęs Vak. Europoje, nes apsi
vylęs komunizmo doktrina, 
tapęs disidentu kaip Zacha - 
rov as,Kovaliov as, Petkus , 
Venclova ir daug kitų.

Jo paskaitos tema buvo 
" Dabartinė Lietuvos padėtis 
ir žvilgsnis į ateitį".

Dabartinėje SSSR bolševi
kų sistemoje' niekam nėra 
vietos, jei eina prieš Krem
lių. NKVD sistema yra taip 
ištobulinta, kad ankščiau ar 
vėliau "liaudies priešai"su- 
randami ir išmetami iš be
sisukančio Kremliąus apara
to. Tylėk, dirbk, pritark-tu- 
rėsi duoną, darbą,arba va - 
žiuok į kalėjimus,Gulag Ar
chipelagą, į "psichiatrines " 
ligonines. Iš visur būsi iš
stumtas, kad nemąstytum 
kurti "rojaus".

Po 1917 m. revoliucijos bu
vę tikrų idealistų. Leninas, 
buvęs toks. Dabar idealistų 
nebėra vadovybėje,tik "apa- 
račikai" ir šiltų vietų sau
gotojai. Gal tik Chruščevas , 
nhivus kaimietis, bemokslis, 
dar buvo toks, kuris tikėjo 
komunizmui su visokiais 
fantastiniais projektais, kol 
buvo gudresnių, mokytų iš
stumtas.

Dabar kompartija ir baimė 
valdanti SSSR imperiją su 
pagalba di de 1 ė s korup - 
cijos, alkoholizmo ir 
melo. Kriminalinis ele - 
mentas sunkiai bekontro- 
liuojamas, taip, .kaip ir čia 
mafija. Ten"kombinuojama", 
vagiama masiniai ir preky
boje, ir pramonėje.

Tą žino ir kompartija, ir 
NKVD, bet dažnai užsimer -
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kia, nes dalis jų pačių yra 
įvelti ir bijo paliesti "širšių 
lizdą". Be to, dalis tų ko - 
rupcijos" darbuotojų " pri
klauso kompartijai, valdovų 
kastai. Paskundęs, gali pats 
dingti arba iškeliauti Sibi
ran. Ir yaldovų klasei reikia 
visko, ko nėra prekybos tink
le, ypač užsieninių prekių.

Lietuviai stengiasi būti 
apolitiški, gyventi savo šei
mos reiklais, apsirūpinti 
maistu, rūbais, avalyne, ge
resniu bjutu, įsigyti automo
bilį ir kt. Dažniausiai, susi
tikę ir draugai nepolitikuoja, 
nediskutuoja, neliečia rusų .

Visi išmoko tylėti, gerti 
ir kombinuoti, atsieit, pasi
imti Valdišką ptekę, jei ne1- 
gręsia pavojus. Be juodos 
rinkos " karaliukų " Sovie
tų kraštas neišsiverstų.

Tačiau, spekuliuojant, vie
nas " neryk dalinkis kaip 
gali su didesniu skaičiumi .
Palangoje gyvenęs toks lyg 
mafijos "karaliukas", kom
partijos vadas, visos "aukš
tybės" draugas (Gedvilas). 
Jo visi bijojo, nors ir nevai
nikuoto. Kartą jo draugai pa
prašė 100. 000 rublių atnešti 
į sutartą vietą. Jis atvyko 
be pinigų. Gedvilą buvo vie
toje nušautas .kaltininkai ne
surasti.

"Karaliukas"mirė.Gi tokių 
” karaliukų ", kuriems ir 
NKVD durys yra praviros, 
daug qsą. . . Taigi, kas ką 
valdo, kieno rankose jėga : 
piniguos ar kompartijoje ? 
Reikia pasvarstyti. Mįslė ?!

Kremliaus marksistinei 
propagandai mažai kas bąti- 
kis. Per iškilmes, minėji
mus, atbarabani ja, ką reikia, 
kapitalistus pakolioja, pa - 
grąsina,ginklais pabarškina. 
O vėliau-vėl kasdieninis gy
venimas slenka, ieškant ir 
maisto (mėsos, sviesto), ir 
pramoninių prekių, juodojo
je rinkoje.

Rusų tauta yra vadovau
janti visose respublikose. 
Kitos tautos jų neapkenčia, 
bet jėgai turi lenktis. Daugu
mai rusų Kremliaus komu
nizmas nepatinkąs, bet did - 
žiuojasi rusų komunistų lai
mėjimais. Likusios kitos 
tautos - respublikos-nemėgs
ta rusų, bet iš baimės "pa
kenčia".

Didesnių nepasitenkinimų 
prieš Kremlių visose res
publikose buvo ir yra. Vi
siems žinomi Vengrijos su - 
kilimas ir kit. , R. Kalantos 
susideginimo metu buvo 
spontaniškas Kaune ir kitur 
išsiveržimas su šūkiais 
" Ruskiai, eikite namo, šalin 
iš Lietuvos" ir pan. Vil
niuje per futbolo rungtynes 
policijos automobiliai buvo 
išvartyti. Daug jaunimo nu
kentėjo, ir varžtai suspausti 
dar tampriau.

Dr. J. Štromo nuomone, ei
ti į atvirą kovą tuo tarpu su 
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3 psl.

3

3

prltrenkdavo.su
kalba.Net


KULTŪRINIS PUSLAPIS
APIE 

"BURĖS IR VARIKLIAI

Stepas Paulauskas

signalai esant blogam mato
mumui. Astronominė navi
gacija, koordinatės, suvieno
dintas laikas, sekstantas ir 
jo naudojimas, vidudienio 
saulė duoda geografinį pla
tumą, platumo nustatymas su 
šiaurės žvaigžde, navigaci
nės lentelės, laivo vietos 
nustatymas. Elektroninė 
navigacija, kryptinis radijas, 
radaras, radio telefonas , 
konsolės radimosi linijos, 
Hiperbolinės navigacijos 
sistemos. Potvyniai, atoslū
giai ir srovės laivyba,irk
lavimas, virvės, mazgai, su- 
pynimai, inkaravimasis, pa - 
siruošimas žiemojimui ir 
plaukiojimui, tolimi plaukio
jimai, papročiai, oro atmai
nos, slidinėjimas ant van
dens, valtys ant priekabų ir 
įvairūs leidiniai.

Knygos gale pridėtas 
trumpas žodynėlis lietuviš
kai, angliškai, vokiškai ir is
paniškai, o taip pat ir tarp
tautinis vėliavų signalizaci
jos raidynas su skaitmenų 
gairėmis.

Knygoje labai daug iliust
racijų, brėžinių, praktiškų 
žinių.

Vadovėlis labai naudingas 
lietuviams buriuotojams, 
motorlaivių ir jūrininkystės 
mėgėjams ir ypatingai, jūrų 
šaulių ir jūrų skautų pada
liniams.

Kaina- 6 dol. , kietais vir
šeliais 9 dol. Knyga gauna
ma Kanadoje pas autorių:

Br. STUNDŽIA, 53 York - 
leigh Ave. , WESTON, Ont. , 
M9P lY3,o JAWjūrų skautų- 
čių vienetuose ir pas gen.T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininką Edm. Vengianską, 
3931 So.Talman Ave. .Chi
cago, Iii. 60632.

Tokiu pavadinimu pasirodė 
jūrų skautininko Broniaus 
STUNDŽIOS parašyta 266 
psl. knyga, kurią prisius da
mas j. sk. B. Stundžia,: tarp 
kitko man rašo:"Ją ruošda
mas 10 metų praleidau. . . " 
Bet užtai knyga išėjo labai 
vertinga ir būtina mūsų jū
rininkystės mylėtojams.

Knygos turinyje:
sportinių ir pramoginių 

statinių rūšys, dalių pavadi - 
nimai,valčių bei laivų staty
ba ir savybės, stovingumas • 
Jachtų klasės ir lenktyninis 
buriavimas, apie bures, 
stiebai ir kita apranga, burės 
ir vėjas, pasiruošimas bu
riavimui, buriavimas prie 
vėjo, ėjimas šoniniu, erdvių 
vėju ir pavėjui,ėjimas prie 
krantinės ir tiltelio, buria
vimas esant stipriam vėjui , 
greičio siekiant. Vidaus de
gimo variklių rūšys ir 
konstrukcija, sraigtai , borto 
variklių įtaisymas, varik
lio pasirinkimas, variklių 
priežiūra, vairas, sraigtas ir 
vėjas, prisišliejimas prie 
krantinės ir nuėjimas, ge - 
dimų priežastys, prikabinami 
varikliai,prikabinamų varik
lių gedimas, variklių paruo
šimas žiemai ir plaukiojimui. 
Navigacijos uždaviniai ir 
priemonės, apytikris plauki
mas, greitis ir nuotolis, gy
lio matavimas, plaukiojimas 
pakrantėse- lecija, atkirti
mai, jūrlapiai, magnetinis 
kompasas, deviacijos nusta
tymas,kurso apskaičiavimas, 
srovės ir vėjo įtaka kursui , 
laivo vietos patikrinimas , 
švyturiai ir šviesos, plau
kiamo kelio apstatymas , 
tarptautiniai nuostatai susi - 
dūrimams išvengti,prasilen
kimas, laivų šviesos, garso
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ANTANAS TOLIS

(tęsinys

- Nuo Leningrado, - atsakiau, nes jokiu būdu nenorė
jau savo tautybės Išduoti net Ir tokiems pat kaliniams,kaU 
Ir aš pats. Kadangi rulsškal kalbu visai gerai, jiems ne - 
kilo jokia bejonė.

- Tat kaip, ar pas jus ten Leningrade ladyga/talp, pa
sirodo, vadinosi ta žolė/ neauga?’.

- Ne, - atsakiau.
- O, brat, pas mus apie Kijevą jos visur prižėlę. Kai 

bulvių normą, gautą iš kolchozo, suėdame - o daugiau bul - 
vių iš kur gi gausi? - tai bobos, brat, maišais ladygos pri- 
velka ir, kirviu sukapoję, kad priverda katilą "burdumagos" 
(taip vadinasi vien iš tos žolės išvirta tiršta košė, panaši į 
lietuvišką kiaulių jovalą), o dar prie jos kur nors sukrapš
to žiupsnį druskos, - tai, brat, valgyk ir čiau dėk. Oką gi 
kitą darysi? Ką nors valgyti juk reikia, -pridūrė skaniai 
čiaukšnodamas naują nuskintą žolę ruselis. -Na.nesivar - 
žyk, o tik drąsiai, matai, ten aną skink ir tik leisk t arp 
dantų - truputį užkimš! gargaliuojančias nuo bado žarnas , 
ir troškulys taip nekankins.

Atsargiai apsižvalgęs, pasilenkiau ties grioviu ir nus
kyniau net dvi iš karto. Truputį nupūtęs nuo lapų dulkes , 
paragavau - sultinga beskonė žolė.

- Na, kaip .ėsti galima, ką?
- Žinoma, - atsakiau, kramtydamas sultingą žolės stie

bą-
- Na matai, zemliak, - tęsė ruselis, - nors taip palaiky

si truputį ilgiau savo gyvastį, nes atrodo iš tavęs, kad jei 
ne šiandieną, tai rytoj ar poryt jie vistiek pamautų tave ant 
durtuvo, o su ta žolele apie porą, o gal daugiau savaičių iš
vilks! savo kojas. Matai, vasara ir paliks vasara, - vis kal
bėjo kalbusis ruselis, - ot, žiemą, brat, tai jau baigta. Mano 
brolis Vaska jau trys metai kaip padžiovė savo autus šiau
rės Uralo darbo stovykloj.

- Už ką gi ? - paklausiau.
- Kaip tai už ką? - staiga atsisukęs, tiriamai žiūrėda

mas į mane, paklausė labai nustebęs. - Nagi už tą, už ką 
4 ps-l

v ... .

ATSIUSTA PAMINĖTI

IŠEIVĖS KELIU. Apysaka. 
Marija Aukštaitė, 1978 m. 
Viršelis-J. A. Navikevičius . 
207 psl.,kaina $5.50.

Išleido A. F.Navikevičius ,

Iš:
IŠEIVĖS KELIU 

spausdino Litho-Art Ltd.
Apysaka vaizduoja prieš - 

karinius dviejų keliauninkių 
iš Lietuvos išvykstančių iš
gyvenimus ir nuotykius.

Marija Aukštaitė

. . .Koridorium einant, žmonių sujudimas. . . Siuva t ?vieni 
pro kitus vis skubėdami, savo rūpesčiuose susimąstę..... 
Dauguma spiečiasi prie žemėlapių, ant sienos iškabintų. .. 
O ir deny, vis daug kas su žemėlapiais.. .Kai kurie ke - 
leiviai net ir su žiūronais stiepiasi užmatyti horizontą 
kuo toliausiai, bando užgriebti žemės kontūrus ar kalnų 
siluetus, bet jie dar neužmatomai toli, dar jų nė pro žiū
ronus nematyti.

Ir Loreta su vaikeliais,susiradę tarp susikimšusių 
keleivių vietelę, atsistojo prie denio geležinių užtva - 
rų.. . Žiūri į tolius ir ieško to, ko čia visi ieškojo.

Diena niūri. Horizontai tamsūs. Jūrų vanduo burbu
liuoja, apgultas kempinėm. . .Kempinės, tamsiai rudos, 
supasi ant bangų išpurę... Per jas laivas labai lėtai stu
miasi. .. Girdėti, kaip jos šiuša ir šlama laivo judesy, b 
Loreta, pasirėmusi ant laivo užtvarų, mąsto:

-Ak, tai iš čia jos patenka į plačiąją rinką, į virtuves 
ir prausyklas, jos žmonėms naudingos.Kad ne ši kelionė, 
būčiau nežinojus iš kur kempinės atkeliauja. Dabar jau 
pažįstu šių rudžių tėvynę. _

Ir vaikeliai užimti kempi nėmis, krutančia jūra ir ho
rizontais. Jiems linksma ir gera, čia tiek visko naujo , 
niekad neregėto. Bet Loreta liūsta. Užmiršo ir kempines.. 
Žiūri į tolius ir mintimis audžia:

- Ak, mano Dieve, darosi man liūdna.. . Aš labiau bi
jau artėjančių krantų,negu plačios jūros. . .Jie man sve - 
timi. ..

Ieva Simonaitytė

...... Aš jau miegu. Kada išeina sesuo Bexta- nebegird - 
žiu. Bet sapnuoju sunkų sapną. Baisus triukšmas j kažkoks 
turgus ar jomarkas. Matau daug išsižiojusių veidų. Jie vi
si juokiasi baisiai, juokiasLnegražiai, begėdiškai. O ten , 
toli toli, už visų veidų, stovi motina, laiko glėby Marikę , 
mano sesutę. Jiedvi abi ieško manęs. Jiedvi labai nusi
gandusios ir šaukia. Aš moju jiedviem. Jos manęs nema
to, o šaukia dar daugiau.

Krūpteliu, pabundu, atsisėdusi klausausi, koks čia riks
mas. Ogi mano Myla kažką dainuoja, kažkokią labai nepa
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ir mes visi. Dirbo Vaska kolchoze per produktų išdavi - 
nėjimą susibarė su ūkvedžiu dėl to, kad anas nusuko jam 
besverdamas, pusę pūdo bulvių. Ukvedis, žinai - partietis. 
Kitą dieną apskundė čekistui Vašką, kad jis burnojęs prieš 
valdžią. Žiūrim, sekančią dieną Vaskos jau nėr. Prieš 
dvejus metus Vaskos boba kažkaip sužinojo, kad Vaskos ir 
kaulų nebėra;

- Baisu. - išsitariau. v „•
- Nieko. Su mumis ir nekitaip bus, o dabar kimšk la - 

dygą.kol dar burna žiojasi,ir tiek. - ramiai atsakė ruse - 
lis.

Skubėjau parodyti savo tautiečiams būdą apsisaugoti 
nuo neišvengiamos bado mirties,todėl nutraukiau pasikal
bėjimą su ruseliu. Netrukus beveik visi tautiečiai pradė
jo maitintis bolševikinio rojaus augalais. ..

BIRŽELIO 27
Paleista iš kulkosvaidžių trumpa šūvių serija paragino 

kelti. Visi kaliniai, makaluodami po pelkę kojomis, kurios 
jau nebepajėgia atlaikyti kūnų, ir lyg apsvaigę, svyruodami 
į šalis, sustojo. Tais pačiais vakarykščiais metodais bu
vome "surikiuoti" ir šį kartą, o čekistų stovykla pasirengė 
žygiui , visai nebepusryčiaudama ir mums "pusryčių" ne

surengdama. Viskas vyko skubią! dėl mums nesupranta - 
mos priežasties.

Jau ir vėl velkame kojas tuo pačiu keliu ir ta pačia 
kryptimi. Netikėtai nugirdau trumpą dviejų varovų pokalbį, 
kad šiandieną, apie pusiaudienį turime pasiekti Červenę 
(prieš aną karątas miestelis vadinosi Igumen),todėl ir va
rovams nebuvo laiko pusryčiauti. Kolonos komisaras už 
"pavyzdingą" pareigų ėjimą pažadėjo varovams Červenėje 
po šimtą gramų vodkos ir padėką Stalino ir bolševikų par
tijos vardu.

Tokio pažado paraginti, varovai, kaip plėšrūs žvėrys , 
puolė kalinius dar smarkiau daužyti buožėmis ir spardyti 
kojomis. Be mažiausio vėjelio,smarkiai įkaitintas kopian
čios į pietus saulės,oras žudė artėjančius į Červenę kali - 
nius,kurie masėmis krito,alpdami.

Atsiraitę rankoves, varovai nespėjo verti ant savo dur
tuvų be paliovos krentančių ir , neištraukdami durtuvų.vers- 
ti paskerstų kalinių į abiejų kelio pusių griovius. Persmeig
ti durtuvais kaliniai .verčiami iš kelio į griovius, mirties 
agonijoj konvulslngai maskatavo kojomis ir rankomis . o 
kraujo burbulai veržėsi iš jų burnų.

Kiti, jausdami, kad juos jau apleidžia jėgos, instinkty - 
viai kabinosi į šalia einantį draugą ir, lyg skęstantys, nut - 

dorią dainą ir juokiasi, krykščia. Galėtum pamanyti,kad 
čia guli kažkokia pasileidusi merga. Nors, tiesą sakant, 
tikrai girtų ir pasileidusių mergų, arba bent nepadorių 
mergų dar nebuvau mačiusi savo gyvenime, tiktai apie to
kias esu girdėjusi dėl to įsivaizdavau, : kad tik tokios 
mergos gali panašiai elgtis - šūkauti, dainuoti. Paskui , 
kiek patylėjusi, jinai vėl nesitverdama juoku,ima garsiai 
kalbėti. Galėtum manyti, kad ji ne viena, o su kažkuo šne
kasi:

- Die Marie zeigt Zunge.
-Die Marie zeigt Zunge?
- Pfui, die Marie zeigt Zunge . - ir vėl nauja juoko 

salvė.
Dieve mano,iš> kur jai visa tai? Juk ji visiškai idio

te. Kas ją taip išmokė ? Mįslė. Niekas nežino. Bet nie - 
kas ir nesigilina. Tik aš viena. Dėl to, kad aš kenčiu , 
mano miegas budrus, liguistas.

Jau pradeda judėti kitose lovose. Matau, kad ji paža
dins kitus vaikus, kurie nors ir idiotai, bet girdi triukšmą. 
O jeigu visi kiti pradės rėkti? Nebeturiu kantrybės,iššo
ku iš lovos ir gana garsiai, gal ir gana skubokai, pliaukš - 
teliu Emilijai per veidą.

- Ar tu tylėsi, biaurybe tu2 Aš tau parodysiu, miego 7*“' 
ti neduodi. ...

Tuč tuojau nutilo. O kai vėl užgęsinau šviesą ir atsi
guliau, mano Myla, be galo pasipiktinusi, beištarė:

-Pfui, pfui, du Krd't... (rupūžė). - Bet ir pati tuojau 
užmigo.

Visą kitą naktį Emilija praverkė. Ne, tada jos nemu
šiau, o verkiau drauge. Gal jai kas skaudėjo, tik nemokė
jo pasakyti. O gal ji tikrai turėjo šviesių momentų ir kaž
ką prisimena. Ji verkdavo tyliai, graudžiai. Aš tik atsi - 
keldavau jai ašarų ir nosies nušluostyti.

Ką mes žinome apie kitą žmogų, ką mes žinome apie 
kad ir tokią beprotėlę. Kiekvienas žmogus- atskiras pa - 
saulis; kodėl ir ne mano Emilija? Ji taip pat turi savo 
paslapčių, tik negali jų išreikšti. O gal nenori. . .Juk ir aš 
turiu savo. Bet tai jau nebeįdomios paslaptys.Tai pilka 1 
kasdienybė, ji atbukina žmogaus vaiką, ji gali ir protingą 
padaryti idiotu.

O mano paslaptis tokia: <
"Ką? Ar Vokietijoje dar yra lietuvių? Juk tai biauru.

Ar jie visi taip rengiasi, kaip tu? Gėda su tavim eiti į baž
nyčią. Na, penkiasdešimt met ų nebetruks,ir Vokietijoje 
nebeliks nė vieno lietuvio ".

Vadinasi, baisu, kad aš viena jų. . .Ne,aš tylėjau. Bet 
savo širdyje daviau priesaiką:"Ateis laikas, kad aš išei
siu iš jūsų. Tada aš grįšiu namo, pas savo lietuvius, pas 
savo lietuvninkus. O tada aš jums parodysiu. . . " Ką pa - 
rodysiu, tuo tarpu nežinojau, ir kaip parodysiu, nežinojau . 
Bet viena tai tikra: kai tik grįšiu namo, aš tiktai lietuviš
kai, tai yra, tautiškai, tenešiosiu ir lietuviškai tekalbėsiu. 
Taip kelsiu lietuviškumą - bent taip.

DIDYSIS PENKTADIENIS
Taigi, ar čia ne papratimas, kuris baisesnis už pri - 

gimtį ? Juk gimdamas esi švarus ir laisvas nuo visų prie
tarų ir kaltybių. Bet jie tau jau vygyje užkraunami, nes tu 
esi girdi, kaltas, kad tavo tėvai nepadoriai elgęsi. O kad 
tu užaugsi: tai ir tavo vaikai,ir vaikų vaikai bus dar vis 
kalti dėl tos pačios nuodėmės ar dėl tų pačių nuodėmių iki 
"trečios ir ketvirtos eilės". (bus daugiau)
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verdavo ranką stingstančiais prištais, maldaudami .-"Padėk, 
drauge, pagelbėk. Juk jie nužudys mane. Maldauju, Kristaus 
vardu, padėki " Dažniausiai ir tas prašomasis vos pajėgė 
vilkti kojas,ir po trumpos akimirkos krisdavo abu ir baig
davo griovy su perdurtomis krūtinėmis ar gerklėmis. Su
žvėrėjusiais veidais "darbavosi" už pažadėtą šimtą gramų ’ 
vodkos varovai,protarpiais šluostydami suprakaitavusias 
kaktas į palaidinių rankoves arba kepurių pamušalus ir 
trindami į pagriovio žolę kalinių krauju aptaškytus batus 
stropiai valė kruvinus durtuvus,įstrižai smaigstydami į 
minkštą žemę.
............ \

Lyg išvargusi galvijų banda po skaudžiais piemenų bo
tago kirčiais, ėjome į priekį pasvirusiais kūnais ir ištemp
tais kaklais, be paliovos galvodami apie priešais matomą 
Červenės miestelį. Kas mus ten laukia? Kur jie dės mus 
tame miestelyje, tokią masę kalinių, prily^tančią to mies-i 
telio gyventojų skaičiui? Pagalvojus, nenorom nukrėsdavo 
šiurpas kiekvieną: tas miestelis virs mūsų kapinynu,o ge
riausiu atveju, būsime varomi vėl tolyn.

Aiškiai matėsi, kad bolševikų fronto reikalai tragiš
ki. Iš mus pralenkiančių raudonarmiečių pasikalbėjimų 
su varovais teko nugirsti, kad esą, vokiečiai į šiaurę ir į 
pietus nuo čia yra labai giliai įsiveržę,net iki pat iBerezi- 
nos upės, kuri yra nuo Červenės tik už šimto kilometrų į k 
rytus. Atrodė, kad mes atsidūrėme milžiniškame katile-Bet 
tai mūsų padėties nelengvino. Anaiptol, dar labiau ją sunki
no. Čekistai, lyg musės rudenį, jausdami gresiantį pavojų , 
taip sužvėrėjo ir, neturėdami ant.,ko išlieti savo įtūžimo , 
tiesiog "stachanoviškai" ėmė skersti , anot jų, i nepasivel- 
kančias "dvėsenas".

Kolonai einant prė pirmąsias Červenės trobeles, i mus 
pasitiko būrys apiplyšusių vaikų apskretusiais veidais ir 
purvinomis kojomis bei rankomis; atrodė, kad jie nuo pat 
gimimo nebuvo prausiami. Didžiulėmis barzdomis apžėlę 
vyrai ir išsidraikiusiais plaukais moterys būriais rinkosi 
pagatvėje ant takelių, išmintų vietoj šaligatvių, ir žiop
sojo, vieni kitų klausdami, kas per vieni tie atvykėliai ga
lėtų būti, bet, pamatę kolonos abiejuose šonuose taukias 
virtines čekistų, tuojau suprato, nė kiek tuo nesistebėdami, 
nes panašūs vaizdai jiems yra priprasti,ir tuoj pat skirs- 
tydavosi. Liko tik keletas iš prigimties smalsių senių, ku
rie, sėdėdami ant sulūžusių tvoros karčių nukorę žemyn 
nešvarias basas kojas, spoksojo į mus.

(bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Dieviškasis Nektaras
Rašo N. Kvietinskas

Vasarai rudenėjant, dažna 
šeima pagalvoja apie atsar
gų sudarymą žiemai.Tarp jų 
būna tr kibiras medaus .Tam 
tikslui Išleisti pinigai yra 
labai protingos išlaidos . 
Cukrus yra taip bals lai ža
lingas, pusiau cheminis ga
minys, kad jo kiekvienas tu
rėtų vengti labiau kaip plkt- 
šašlu.

Reikia atsiminti,kad medų 
gėrė Ir graikų dievai, užs (- 
kasdami ambrozija, tik jie jį 
vadino neKtaru. lietuviai 
medų laikė vaistu,o bitę ne
paprastai gerbė: jos vaško 

žvakės stovi ant altoriaus . 
Kai visi vabzdžiai dvėsdavo , 
bitė viena mlrdavo-kalp Ir 
žmogus. Bendras arklys bū
davo visada liesas,bet bend
ros bitės surišdavo žmones 
bičiulyste, o tai pati nuošird
žiausia draugystė. Že maltės 
žmonės yra jau, rodos , 
šturkštūs,bet bitėms jie Ir
gi jautė tą pačią pagarbą 
Šiuo atveju jų nuomonė yra 
aiškiai išreiškiama: bitėms 
girdint - ne s įkelk, nors tr 
kažkaip liežuvis niežėtų.Jei 
ne - tat taip Ir žinok’.

Ruūuo progresyviam e 
bityne
Pripratus prie lietuviško 

sentimentalumo bičių atžvil
giu, kadaise teko pasipiktinti 

. klausantis vieno jauno pran
cūzo pasakojimo apie bitl— 
nlnkavlmobūdą jų apylinkėje. 
Jis buvo bretonas Ir gyveno 
netoli Nantes miesto. Jie, 
pas įrodo, bitėms nejautėtlek 
daug švelnumo, kaip mūsų 
kaimas. Rudeni jie paimda
vo pusę avilių,juos sudėdavo 
į duobę Ir ją rūpestingai už
dengdavo. Paskui jon Įdėda
vo sieros Ir ją padegdavo. 
Kai dūmai buvo atlikę savo 
darbą,jie atidarydavo avilius 
Ir Imdavo medų, bitėms ne- 
slpalnlojant Ir nekandant.Se
kančiais metais nauji spie
čiai vėl padidindavo avilių 
skaičių Ir jų pusė vėl buvo 
perleidžiama per sferos dū
mus. Šėtonai, pagalvojau, 
klausydamasis jo pasakoji
mo, ką mano senelis pasa
kytų tai girdėdamas’. Žino
ma, atvirai savo nuomonės 
apie jų bltlnlnkavlmo meto - 
dus aš neišreiškiau.

Vėliau, prisižiūrėjęs ra- 
ctjonalaus bltlnlnkavlmo Ka
nadoje, tuo bretonu piktintis 
Uo/Iaust. Čia su bitėmis nė 
klek nešvelniau daroma.Ru
denį progresyvus bitininkas 
apsižvalgo Ir pamatęs, kad 
žiedų jau niekus nebėra,prl- 
elna Išvadą, kad bitės nebe
reikalingos. Tad prie avilio 
angos jis padeda nekaltai at
rodančių miltelių, vadinamų 
Cyanog. Paskui Jis dumplė
mis juos supuola į vidų Ir 
angą užkemša. Avilyje bitės 
sujunda, suzlrzla, pankui nu
rimsta. Jis tada atidaro avi
lį, su šepečiu nubraukia ne- 

s^begyvas bites Ir ramiai ap
dirba korius. Kaip matome, 
tai tas pat bretonų pamėgtas 
metodas, tik modernesnis ,

sėkmingesnis Ir poprastes - 
n Is.

Vienas pažįstamas biti
ninkas laikė 400 avilių. 
Nušluoščtus rudenį nunuody
tas bites, jų kūneliai sudary
davo didoką kalną, s veriantį 
3-4 tonas. Taigi bitės, kaip 
(r dainų žmonės, mirdamos 
eina į aukštą kalnelį . Jisai 
su traktorium tas bites su
pildavo į sunkvežimį Ir nu
veždavo į miestelio šiukšly
ną. Sekantį pavasarį jis vėl 
pirkdavo Iš Amerikos 400 
naujų šeimų ir taip prasidė
davo nauji darbo metai.

Bet kuriam sveikai galvo
ti sugebančiam žmogui yra 
lengva pastebėti tokio meto
do racljonalumą. Bičių šei
mai per žiemą ’.šma įtinti 
reikia 80-100 svarų medaus. 
Naujas spiečius kainuoja tik 
pusę to medaus vertės. Tai
gi, jų nuodijimas rudenį ap
simoka. Be to, toks metodas 
įveda į bitininkystę Industri
ne dinamiką, į laikotarpiais 
padalinto darbo ritmą: pava
sarį atvežami spiečiai Ir 
suleidžiami į avilius, rudenį 
darbo metai užbaigiami Cy
anog miltelių pagalba, me-i 
dus išimamas, aviliaisut - 
varkomt ir prasideda užtar
nautas žiemos poilsis.

Žinoma, tame racljonalu- 
me, kaip Ir visuose kituose , 
yra šiek tiek bukaprotystės . 
Gerai išmaitinta bičių šeima, 
nors ji per žiemą suvalgo 
netoli 1OO svarų medaus .pa
vasarį yra 2-3 kartus dides
nė už pirktinį spiečių, taigi, 
tiek pat kartų ir darbinges - 
nė. Be to, atkrinta vargas 
Imti tą medų, pilstyti į Indus, 
vežti parduoti. Antra vertus, 
jei, bukaprotystės visą laiką 
bijotum, Irprogreso negalėtų 
būti.

Dabar Kanadon įvežama 
kas pavasarį Iš Amerikos po 
150.000 nąujų spiečių. Jų 
keli ar keliolika tūkstančių 
pakeičia žiemos metu išny
kusias šeimas. Visi kiti eina 
į progresyvius bitynus Ir 
užpildo rudenį Ištuštintus a- 
vtllus minėtųjų miltelių pa
galba. Racljonalų bltlnlnkavl
mo metodą dabar naudoja 
bevelk visi didieji bitininkai 
Ir dalis mažųjų.

GRADE I ir CYANOG
Kartą, man buvojant biti

ninkystės reikmenų krautu
vėj, į ją įėjo jaunas vyrukas 
ir paprašė miltelių bitėms 
nuodyti. Norėdamas nusta
tyti jų kiekį, pardavėjas pa
klausė kiek avilių jis turi . 
Jis jų turėjo aštuonius.Taigi, 
mažas bitininkas. Su smal
sumu pasižiūrėjau į tą vyru
ką. Atrodė kiek apkiautęs ir 
neaptašytas, bet vistik su
pratęs racijonalaus metodo 
svarbą. Neiškentęs aš ir pa
klausiau par davėjo:" Bet ar 
tie nuodai neįeina į medų? " 
Jie pasižiūrėjo vienas į kitą 
paskui abu į mane. Visi trys

A@A
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tylėjom, lyg vienas kito var
žydamiesi. Supratau įkišęs 
nagus ne į savo kyšį. Prog
resas yra pagrįstas tuo, kad 
žmogus yra atpratintas nuo 
pašalinių klausimų statymo. 
Nuodai yra skiriami bitėms. 
Ar jų dalis patenka į medų 
ar ne- čia jau pašalinis 
klausimas,kurio nedera sta
tyti.

Bet iš tikrųjų, ar jie gali 
patekti į medų ? Patenka, kur 
dings nepatekę. Avilyje ko
riai yra taip arti vienas kito,
kad juos aptūpusios bitės 
susisiekia nugaromis. Ru
denį bitės yra skaitlingos, 
jos užpildo du avilio aukštus. 
Kad nuodai pasiektų visas 
bites, jie turi pasiekti ir ko- 
rius-abi jų puses. Tokiu bū
du avilys yra panašus į dujų 
kamerą, įrengtą virtuvėje ar 
maisto krautuvėje.

Išėmus rėmus iš avilio, 
korių paviršius yra nuskuta
mas su elektriniu peiliu ar 
elektriniu oblium. Nuodai , 
patekę ant korių paviršiaus , 
susimaišo su medum. Jų da
lis nuteka su tirpstančiu 
medum po peilio ašmenimis, 
kita pasilieka ant nuskusto 
korio ir paskui išeina su 
medumi separatoriuje.

Taip gautas medus yraiš- 
košlamas per kelius audeklo 
sluogsnius, supilamas į stik
linius indus, ant kurių už - 
klijuojamos paauksintos eti
ketės Grade I. Jis atrodo 
tyras, kaip krištolas,patrau
kiąs akį ir žadinąs apetitą . 
Juo tikriausiai susigundytų 
dievai ir jį pavadintų nekta
ru; jie,teisybė, lengvai vis
kuo sus igundydavo.

Atsarga gėdos nedaro
Perkant medų, gera yra 

apsižiūrėti, ką perki. Jei 
medus ateina iš progresy
vaus bityno, ant etiketės bus, 
greičiausia, užrašas "Pas -

teurized". Tai ženklas, kad 
bitininkas yra ypatingai su
sirūpinęs pirkėjo sveikata. 
Kartais įstatymas to reika-- 
lauja.Bet vistikpasterizuotas 
medus skirtams tik dviko
jams: jiems viskas tinka. 
Bitės nuo tokio medaus su
serga. Pasterizavimas su
naikina ir pieno vertę, bet 
ten jis yra daugiau pateisi
namas: karvės kartais serga 
džiova. Bitės neserga nei 
džiova, nei kitomis žmoginė- 
mis ligomis. Jos turi savo
ligų, kurios irgi dažniausiai 
kyla todėl, kad gobšūs biti - 
ninkai nuo jų atima beveik 
visą medų, o žiemą jas mai - 
tina cukrum. Taip prižiūri
mos, jos iki pavasario pak
rato kojukes,o kurios išlie - 
ka, pasiligoja.

Reikia taip pat pasiteirau
ti, perkant medų tiesiog iš 
bityno, ką bitininkai daro su 
bitėmis rudenį. Ar jis jas 
nuodija, ar ne ?Kaip minėta , 
kartais net kelių avilių savi
ninkas gali būti persiėmęs 
racijonaiiu bitinlnkavimo 
metodu. Visus tokius prog
resyvius bitininkus reikia 
lenkti iš tolo.

Bet koks medus ankščiau 
ar vėliau sukietėja. Tvarką 
ir patogumą mėgstą žmonės 
jį pašildo ir sutirpdo. Taip 
medus atgauna savo šviežu
mo išvaizdą. Bet jis netenka 
savo vertės. Kaip sakyta, nuo 
jo bitės suserga.

Greičiausiai sukietėja . .ri
kių medus: per du ar tris 
mėnesius. Dobilų medui 
reikia daugiau laiko,o lauki
nių gėlių medui dar daugiau- 
iki dviejų metų. Taigi, _ jei 
krautuvėje perki medų jau 
pavasariop ir jis dar yra 
skystas ir tyras, gali būti 
tikras, ypač jei tai ne gelto
nas medus, kad jis yratirp - 
dytas. Pasigrožėk jo išvaiz
da, bet jį palik gulėti ant 
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DR. J. ŠTROMO PASKAITA. . .
(Atkelta iš 3 psl. )
Kremliaus milžinu nepras - 
minga. Atsieit, i-eikia tūnoti 
banginio pilve, gal, momen
tui atėjus, sunkiai suvirški - 
namas daiktas būsiąs iš- 
spiautas į laisvę.

Svarbu dabar, kad ten lie
tuviai būtų blaivūs, stip
rios moralės .vienin- 
gi. Gi, laikui atėjus-stip - 
riai remiant užjūrio lie
tuviams, laisvė bus atgauta, 
Kremliaus imperija ant da
bartinių pagrindų suirs, tai 
tik laiko klausimas. Ji turi 
perdaug priešų iš vidaus ir 
lauko, iš Rytų ir Vakarų.

Rusų tauta (apie 100 mil.) 
visus valdo, tačiau pati yra 
paskendusi alkoholio varto
jime ir korupcijoje. Karo 
metu kitos tautos greitai nuo 
rusų nusigręš.

Po paskaitos buvo daug 
klausimų. Ar Kremlius su
pranta, kad SSSR valstybė 
pirmą kartą istorijoje liko 
be draugų, sąjungininkų ? 
Taip, supranta, bet jie per
verčia kitaip. Jie kreipiasi 
į viso pasaulio kominlstus , 
kad karo atveju visi komu
nistai, proletariatai būtų jų 
pusėje ir padėtų apginti nuo 
kapitalistų puolimo.

Apie Eurokomunistus dr. 
J. Štromas paaiškino, kad jie

esą tie patys komunistai,tik 
ieško naivių rinkėjų. Kai jie 
paimsią valdžią, tai lengvai 
pereisią į komunistinę dik
tatūrą. Hitleris irgi per 
parlamento rinkimus buvo 
paėmęs valdžią, o vėliau ta
pęs diktatorium.

Tautinių komunistų negalį 
būti pagal doktriną.

Dr. J. Štromas siūlė, kad 
lietuviai suorganizuotų eg- 
žilinę vyriausybę(pagal 1938 
m. konstituciją. Dalis diplo
matų dar yra pripažįstami. 
Todėl Lietuvos valstybės 
teisinis tęstinumas yra bū - 
tinas. Dr. J. Štromas net 
siūlė, kad Lietuvos vyriau
sybę St. Lozoraitis snj. (kaip 
Lietuvos Prezidento A. Sme
tonos įgaliotas 1940 m.), pa
vestų sudaryti St. Lozorai
čiui jr. ar kitam.

Patinka kam ar nepatinka, 
A. Smetona buvo paskutinis 
Lietuvos teisėtas Preziden
tas, visų pasaulio valsty - 
bių ir de facto ir de jure 
pripažintas pagal 1938 m. 
konstituciją.

Kam nepatinka teisėtas 
Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona, tai jau kitas rei
kalas.

Kad Smetona nepri
sidėjo prie Hilterlo 
valdžios,neliko nacių 
V oki e ti j o je , be t atvy
ko į JAV- tai mūsų

Alkoholizmas Lietuvoje
Lietuvių tautos senėjimo 

ir išsigimimo grėsmė šian
dieną ateina iš- alkoholiz
mo. Nesunku įsivaizduoti , 
kad kokybinė tautos vertė 
sumažėja prasigėrusioje 
tautoje. Kas tik yra atsilan
kęs šiandieninėje Lietuvoje , 
visi pastebi, kad alkoholio 
vartojimas yra besaikis ir 
kad nevartojančių alkoholio, 
o ypač abstinentų yra paly
ginant, mažas nuošimtis.

Kokios ‘pasėkos gali būti 
tautai, mirkstančiai alkoho - 
lio nuoduose, atsakymo ki
to nėra,kaip tik išsigimimas.1 
Ak, garsus lietuvis vysk.Va
lančius tikrai begaliniai daug 
nusipelnė anuomet mūsų 
tautai,blaivindamas Lietuvą. 
Ar dabar gali atsirasti kitas 
toks Valančius komunistų 
valdomoje Lietuvoje ? I Da
bar ten niekas platesniu 
mastu nekovoja su alkoho
lizmu, ir kažin ar būtų leista 
organizuoti tokią veiklą ?Net 
pogrindžio tokia veikli spau
da, sakytum, lyg ir nematot 
kad tautos priešas numeris 
pirmas šiuo metu yra a 1 - 
koholis. O jau valdan
tiems— kas jiems: alkoho
lio didelė apyvarta gerokai

papildo jų iždą. Mes čia, e- 
migracijoje, irgi gana entu
ziastingai garbiname dievai - 
tį Bacchą. Gal todėl ir mes 
nesvarstome priemonių, kaip 
paveikti tautos kamieno pat
riotus,kad bekovodami prieš 
ateizmą ir komunizmą, ne
pamirštų tą tautos sveikatin
gumą iš pašaknų griaunantį 
alkoholį.

Jei tautos senėjimo prog- 
lema(kokybinė)rišasi su ai - 
koholio besaikiu vartojimu , 
tai yra dar ir kita, kiekybinė, 
problema. Mažėja tautos 
prieauglis. Jaunimas susi
grūdo po karo į miestus,o 
kaimuose liko daugumoje 
seniai. Vienkiemi jos naiki - 
narnos. Kuriami, jei ne ag- 
rogradai.tai vis vien didžiu
liai dvarai vieton buvusių 
smulkesnių, ar kiek didesnių 
žemės nuosavybių. Gavau 
neperseniai laišką Iš gimi
naičio :girdi, mokykla jų kai
me uždaroma, nes nebėra 
užtektino lankančių vaikų 
skaičiaus. Tie neskaitlingi 
vaikai 'dabar turės lankyti 
miestelio mokyklą už penkių 
klm. Negeriau ir kitur. Štai 
" Draugo "nr. 157 iš š.m.lie - 
pos 7 d. rašoma: 'Tš kelioli

kos mokyklų, kurios buvo A- 
dutiškio parapijos ribose, 
paliko tik trys: Adutiškiu, 
Svirkų ir vegetuojanti Kac- 
konių km. "Taigi, tuštėja 
kaimo Lietuva. Ar kas nors 
emigracijoje, na ir ta pati 
Lietuvos pogrindžio spauda- 
ar kas kreipia J tai dėmesį? 
Kas gi bus, jei nebus kas- 
gyvena po mūsų ant mūsų 
žemės? Taigi, kas bus,jei 
seniams išmirus, kaimas 
dar labiau tuštės ? Ar neat
siras iš kitur žmonių užim
ti tas tuščias vietas ? Jau ir 
dabar Latvijoje tuštėjančiuo
se kaimuose atkeliami rusai 
Ar ir Lietuva eina ta kryp
timi ? Ar vis dar atsiranda 
tvirtinančių(ypač tai seniau 
tvirtindavo nevedę katalikų 
kunigai), kad netekėjusios 
mergaitės turės pomirtinia
me gyvenime daugiau nuo - 
pelnų už ištekėjusias ir už - 
auginusias vaikų būrelį ?Ne- 
bereikalo veik pusė merginų 
prieškarinėje Lietuvoje lik - 
davo netekėjusios. Tad kurio 
karaliaus naudai nevedimo ir 
netekėjimo propaganda, jei 
ji gyvenimo nebūtų stabdo
ma, vestų prie tautos nykimo. 
Tai yra priešgamtinis ke -

tautos valstybingumo 
( kaip neutralios valstybės 
kare 1939-45Malmėjimas .

Opozicinėms partijoms , 
asmenims A. Smetona nepa
tiko ir nepatinka, bet jis 
buvo I-as, ir pa s ku ti n 1 s 
Lietuvos Prezidentas.

Dr. J. Štromas yra geros 
nuomonės apie lietuvių tautą. 
Ji gaji, atspari, darbšti . ir 
Kremlius nesuspės jos su
naikinti. Tik mes,čia, lietu
viai, turime daugiau veikti 
dėl jos laisvės apgynimo , 
išsivadavimo. Dr. J. Štromas 
puikus kalbėtojas, lietuvių 
reikalų gynėjas.

J. Kelmas

spaudoje nebus atkreiptas 
dėmesys ir nebus imamasi 
bent kurios akcijos.

Mes čia dažnai pasvajojam 
ir planuojam būsimos ne
priklausomos Lietuvos ri
bas! sienas), įjungdami į jae 
žemes, perdėm svetimų ap
gyventas. Bet juk Lietuva 
tebus miela, jei ji.bus lietu
viška. Ne kaip Prūsija, kur 
prūsų nebeliko. Ne kaip is
torinė Lietuva, kur lietuvių 
buvo mažuma. Jei mes tik
rai siekiam laisvos Lietu - 
vos, tai tautos kamieno du 
didieji priešai-a 1 k oh o 1 i z- 
mas ir tuštėjantis

TEL. S25 - 8971.

on^ s
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

lias, kuris veda prie mūsų 
tautos silpnėjimo. Mažai 
tautai, ypač žudomai alkoho
lio "dopų", menkas prieaug
lis bus pražūtingas, jei ten , 
Lietuvoje .taigi ir pogrindžio

kaimas turėtų būti svarsto
mas bent jau lygiagrečiai su 
būsimos Lietuvos norimo
mis sienomis,kad ta Lietuva 
išliktų ir sveika ir lietuviš ' 
ka. J. Valiūnas

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 1 2 vai. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stont.v^iM., I0S3 Albanai C,., DMv«rn«T. P.O. TEL. 66Y-8834

5 psi.

5
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito KooperatyvasHamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

MOKAME UŽ:
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- ii depozitus (P.C.A.) 6%
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II santaupos
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. II term, depozitus 1 m. 9% 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- II |tc'm. depozitus 3 m. 9'/z% 
galius šeštadieniais uždaryta, f II pensijų fondos 9V'ž %
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. II asmenines paskolas 11%
Kapitalas — viri $12000,000. II nekiln. turto posk. ■ '10%

St. Catharines lietuvių parapijos klebono tėv. J. Liaubos 
60 metų amžiaus sukakties proga pagerbimo koncerte, — 
Sukaktuvininkas su koncerto išpildytojais sol. G.Čapkaus- 
kiene, sol. R. Strimaičiu ir muz.J. Govėda, po koncerto 
rugsėjo 17 d.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Niagaros Pusiasalio Ra
movės skyrius ruošiasi iš
kilmingai paminėti Lietuvos 
Kariuomenės šventę lapkri
čio 11 d. 6:30 v. v. Slovakų 
salėje Welland ir Page gat
vių sankryžoje.

Programą atliks Roches- 
r io Bendruomenės Choras , 
diriguojant muz. Jonui Ado
maičiui.

Šiandieną ir vėl mūsų tė
vų kraštas, bočių žemė Lie
tuva yra sovietinio komuniz
mo pavergta ir kenčia žiau
rią dvasinę ir medžiaginę 
vergiją. Nežiūrint sovieti
nio žiauraus imperialisto , 
nežiūrint stipriai ginkluotos 
sovietų kariuomenės okupuo
toje Lietuvoje, lietuvis, nebe
pakęs damas tokios žiaurios
okupacijos, ima reikalauti 
pagrindinių Žmogaus Teisių. 

Kiekviena okupacija, ne
žiūrint kaip okupantas yra 
stiprus ginklais, nebuvo ir 
nebus amžina. Ateis diena , 
žus ii’ dabartinė sovietų ko
munistinė imperija. Tada iš
auš Lietuvai ir vėl laisvės 
rytas, nes laisvės idėja y-

bau- ra galingesnė už bet kokią 
oku-

Niagaros Pusiasalio Ra - 
movės skyrius nėra gausus, 
bet vią dar pajėgia suruošti 
ir tinkamai paminėti Lietu
vos Kariuomenės šventes . 
Ir jei ne Lietuvos savanoriai 
kūrėjai ir narsūs bei ryžtin
gi ir drastiško pasiaukojimo 
buvę caro pavergtos Lietu
vos inteligentai, ūkininkai ir 
paprasti caro dvarų 
džiauninkai 1918-20 metais, karinę jėgą, pasiųstą 
net neturėdami tinkamų są~ puoti.
lygų vesti kovas prieš buvu- Duosime daugiau informa- 
sius Lietuvos okupantas-i s-ei jų apie šventės ruošą ki- 
kovojo Lietuvai laisvę. Ja tuose NL numeriuose.
galėjome džiaugtis 22 metus. j. Šarapnickas
Pagarba jiems'.

NL Spaudos Vakaras !
Keletą sykių teko girdėti 

metai kaip veikia ga- įjasakymus. " Ar žinai, kad 
na gausus aukščiau minimo tas Kanados stipresnis sa- 
savaitraščio rėmėjų būrelis, vaitraštis linki, kad anas 
Šis būrelis stengiasi platinti silpnesnis žlugtų, kad nebū
to laikraščio Bendrovės tų konkurencijos. Esu tik- 
akcijas, ieško naujų prenu
meratų, ragina daugiau bend
radarbiauti tautiečius su 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
savaitraščiu, teikia patari
mus kaip pagerinti laikraščio 
išvaizdą, jo turinį ir patį lau
žymą.

Sunku yra to laikraščio ad- kitiems nepatinka talpinami 
ministracijai ir redaktoriui 
tą viską pasiekti esant ne
tvirtoje financinėje padėtyje. 
Be to ir spaudos žmonės nė
ra dosnūs su savo rašiniais.

G P Si.,

Kanadoje, Toronte jau ke
linti

ras, kad tas "turtingesnis" 
laikraštis tikrai nelinki nie
ko blogo biednesniam. Tenka 
girdėti nemažai priekaištų
is pačių prenumeratorių.Vie rėmėjų, kurie rūpinasi ir šie 
ni atsisako prenumeratos sa-iojagį jo egzistencija ir stem 
kydami, kad savaitraštis NLgiasi materialiai laikraščiui 
linksta į "ružavumą", dar padėti. Būrelio vadovai kei

čiasi.
Šiais metais rėmėjų būre

lis išrinko nedidelę valdybą, 
kuri galėtų geriau tvarkyti'Nepriklausoma Lietuva" laikraščio 

_■ Bū-tfaijg, susirūpinę "Spaudos Vakaro"

laikraštyje asmeniški vieni 
kitų užgauliojimai. Iš tikrųjų 
tokiems " straipsniams " 
spaudoje neturėtų būti vietos, būrelio darbą - veiklą. ~" 
Geriau būtų nustoti vieno ki- relio pirmininku apsiėmė t>u-

aščio Rėmėjų Būrelio dalyvių 
karo" parengimu.
Nuotrauka Stepo Varankos.

ypač jaunimo, buvo taip ap
supti ir apgulti,panašlalkalp 
Stalingrado miestas, praėju
sio Pasaulinio Karo metu.

e
Didysis lietuviškas Dainų 

Koncertas Maple Leaf Gar
dens, Iš viso suviliojo netoli 
12-os tūkstančių sllpnavalių 
Ir tai pagundai atsispirti ne-

o
Didžiulis York viešbutis 

Toronte jau kelioliką metų 
nebuvo matęs tokio didžiulio 
I * dargi gražių jaunų žmonių 
susigrūdimo.

Ypač jiems buvo nuostabu, 
kad tie svečiai gana daug Ir 
drūtai išgėrė...

"Vyžos"leidėjai mano,kad 
visa tai Irgi priklauso prie 
lietuviškos veiklos...

o
Pasaulio Lietuvių

KETURIŲ VĖJŲ 
PASTABOS

Šios Ištraukėlės paimtos 
Iš Toronto Lietuvių Namų 
Vyrų stovykloje pasirodžiu
sio sieninio jumoro laikraš
tėlio Vyža, nr. 2.

Leidėjų žodis: 
Mes patys eidami su vyžom, 
Ir "Vyžą" leisti pasiryžom, - - 
Pro Torontą Ir pro Paryžių su?ebanclų galvų 
Benešdaml Tremtinio Kryžių, 
Audroj, kaip grybai nelštl - 

žom 
Ir grįšime namo su vyžom...

Išguldyta, išmąstyta,puo - 
selėta, pagimdyta, Georgian 
Bay ežero pakrantėje metais 
1978-tais, rugių pjūties mė
nesyje, pirmą savaitgalį po 
Šv. Onos.

"Vyžos" leidėjai Ir visas 
jų štabas truputį atsigavę Ir 
pailsėję nuo praėjusių metų 
vasaros didžių darbų, ryžosi 
Ir toliau leisti šį vlenlntėlį 
visame pasaulyje, > tokios 
minties krypties, užduoties 
Ir paskirties, niekur kitur 
nepasikartojantį, mus ’ visus 
į šviesų rytojų vedantį, vi
siems gausiai malonių, 
sveikatos Ir Išminties tel
kiantį, net kartą į metus l- 
šelnantį- laikraštį.

Išleisdami šį antrąjį nu
merį, leidėjai sveikina visas 
Ir visus tuos,kurie dar išli
kote audrose nepalūžote, Iš 
štai, pagaliau,kad ir šlubuo
dami, vėliai čia atbangavote.

Visiems šioje pusėje sau- 
Ite besikrapštantiems,linki- raau31inas; „Koda toro„ _ 
m® Ir toliau nepaslmestt Jaunuolte Go_
klystkeliuose nepaslystt , vėdastal smarkIal ate„gtet 
perdaug saulėje nenuslplt- [r drask&3, Dldžlojo Koa_ 
kinti, perdaug i------r~r—ur
prie stalo prikibus, _ 
-svarbiausia-tai perdaug ne- 
prlslllsėtl minkštuose pata
luose prigulus.

Pats nuoširdžiausias mu - 
sų įspėjimas visiems- tai 
.būti atydžlal atsargiems, ir į 
namus po visa ko grįžti su 
tais pačiais, su kuriais atvy- Jįę^atettlkę^r’nelabai "jau 
kote, ir kurtėms dievo - žlno>ką daro.
baimingai net pakinkiams_______________________
virpant,kadaise pasižadėjote ........
Ir prie altoriaus prisiekėte.

Kas
Dienų metu matė bent vieną 
tųdlenų organizatorių, Ir ga
lėtų apibūdinti, kaip jis atro
dė, skiriama premija.Ap
mokama kelionė Į Australiją, 
įskaitant pasitikimą aerod
rome. .. Australletls

e
Klaus Imas: "Kodėl P LD le

nų organizatoriai neparuošė 
atvykstantiems tinkamos In
formacijos? "

Atsakymas: "Užtai, kad ne
ilsi buvo pageidaujami, Ir 
klek tik įmanoma, buvo ban
doma išvengti didesnio susi
grūdimo. .."

neprlslrytl ce metų? " ” Buvo prlšl- 
I s, na> ° bijoma, kad jis Iš savo rūbų 

neišsinertų? "
Atsakymas: "Jis viskąda- 

rė gerai, taip kaip Ir turi 
būti šiais moderniškais lai
kais. Taip atrodė todėl, kad 
visi kiti ten buvę Ir dirigavę 
jau gerokai prinokę, senste-

garbingą

11 Augustinas KUOLAS. Bū
relio veikloje yra numaty
ti metiniai spaudos parengi
mai, per kariuos visuome - 

visuomenininkas ,
įdomią,
sulaukęs gražaus nei skaitlingiau dalyvaujant, 
neseniai parašęs

prisiminimų

Ir einam Lietuvos keliu..
Torontiškiams gerai pa 

žįstamas 
turėjęs 
praeitį, 
amželio,
įdomią savo 
knygą, Viktoro Petkaus gel
bėjimo reikalams aukų rin
kėjo užkalbintas Ir paprašy
tas klek nors paaukoti tam 
tikslui,bevelk kaip Iš šautu
vo Iššovė: "O kam jis ten ki
šo savo nagus?"

Ar žlnal,kadPLDienų me
tu Toronto Lietuvių Namai iš 
visur suvažiavusių lietuvių ,

susidaro sąlygos padaryti 
didesnį pelną. Pelnas yra 
skiriamas savaitraščiui pa
remti. Pereitais metais iš 
parengimo buvo gauta dau
giau negu $800, kurie buvo 
perduoti savaitraščio admi
nistracijai.

Šiais metais " Nepriklau
somos Lietuvos" savaitraš
čiui paremti renginys "Spau
dos Vakaras "įvyks Toronte, 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St. West, spalio 28 dieną, 
7 vai. v. Didžiojoje Salėje.

Meninę programą atliks 
žinomi solistai:muzikas, di
rigentas, solistas Vaclovas 

to prenumeratoriaus, negu 
jiems pataikauti. Ne visi gal 
būt supranta, kokia sunki yra 
redaktoriaus " Tarnyba " — 
našta. Visiems niekada neį
tiksi.

Nežiūrint to, malonu yra 
žinoti, kad Toronte randasi 
nemaža grupė "Nepriklauso
mos Lietuvos" savaitraščio

Taupyk i r sk o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERĄ TYVE

MOKA:

PARAMA
IMA:9'% už 1 m. term. dep.

9 /i*#už term, indėlius 3 metų 
83/tG už pensijų ir namų planą 
8% speciali taup. sąsk. 
7’/2% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

3
91/4% už asm. paskolas

916% už mortgičius

 AKTYVAI v/rs 21 mil]jonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
fVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 —— Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore BlvJ. West, Suite 403, Toronto, Ont. M3V 1 C6

* Namų — Gyvybės
A Ji &&f W < * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3830 Bloor St. W. iPrie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1944 svarų 
gryno svorio. Turinu? ► u-davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sqlimngoi ir greitai paterr.tujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v ryto iki 7 v, 
vakaro. Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

įstaiga 1Š1 į* Toronto 3, Ontorio

Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

VERIKAITIS, tenoras Rimas 
STRIMAITIS ir visų myli
mas muzikas dirigentas Jo
nas GOVĖDAS. Tai trys ži
nomi muzikos "muškietinin
kai". Be to,tautinius šokius 
šoks "Atžalyno" ansamblis. 
Bus renkama "Spaudos va
karo" karalaitė. Ją rinks
visi atsilankiusieji į renginį, tuaro. Padėti išrinkti vaka- 
Laimei išbandyti bus turtin
ga loterija, atsigaivinti -ba
ras, užkąsti -bufetas ir pri
siminti jaunystę - šokiai

prie ukrainiečių "Roman" 
kapelos.

Ta proga ruoškitės visi iš 
anksto, jauni, vyresni, se
nesni, vedę ir nevedę. Yra 
kviečiami visi ir iš visur 
skaitlingai "Spaudos Vakare" 
dalyvauti. Pasiklausyti naujo 
dar negirdėto solistų reper-

ro karalaitę. Pasilinksminti 
ir tuo pačiu paremti vargs- . 
tančią lietuvišką spaudą.

"Spaudos Vakaro " metu ga
lima bus užsiprenumeruoti 
įvairių lietuviškų laikraščių 
bei žurnalų. Kas norės skirti 
aukas bet kuriam lietuviš
kam ląikraščiui ar žurnalui, 
galės tai padaryti prie atski
ro staliuko. Aukojančių pa
vardės bus paskelbtos spau
doje.

Kiek girdėjau, "Rėmėjų 
Būrelis" su pirm. A. Kuolu 
priešakyje, sakė, kad atsi
lankiusieji tikrai bus paten
kinti. Žinoma, tokios garan
tijos būrelis neduoda, kaip 
Eatonas ar Simpsonas. "Re
fund" nebus išmokamos nę- 
patenkintiesiems.

Stepas Varanka

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

r
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PL Dienų Įspūdžių
Skeveldros užkampio.

rie tarpusavyje, su tėvais ir 
svetimais kalbėjosi gražia , 
gryna suvalkietiška tarme ir 
per kelias dienas negirdėjau 
juos naudojant nė vieno ang
liško žodžio. Jauni tėvai tik
rai užsitarnauja pagyrimą , 
bet atsisveikinant su jais, 
pagalvojau, ar ilgai jiems

A. t A. VLADUI SELENIUI mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame žmonai Bronei, sūnui 
Robertui, seserims Jadvygai Baltuonienel 
Viktorijai Gurčinienei, broliui Liudui 
bei jų šeimoms —

Marija ir Vaclovas Pužauskai

Klev Įspūd’ag’ irsuiklal 
pamiršto*! buvo australiečių 
Ir dldys's ko įcertal. tai tiek 
pat yra papeikti >os ir orga - 
-*1230įjos stoką {rodžiusios 
eitynės po Didžiojo koicerto 
kurios baigės l dviejų valilkų 
padėjimu žuvus lems už Lie
tuvos ir Kaiados laisvę. 
Tū'-sta ač lams taut teč lų plūs - 
ta-1 iš Maple Leaf Gardeas 
pastato Ir bestoviniuojant
-^atvėje laukta it > įurddymų 
_!tylėnas pradėti, pasIglrsta 
kalbos kad už keltų blokų jau 
žygiuojama. . .E įergingesni 
tautiečiai skubiai prisiveja 
demonstrantų voros uodegą 
ir koks nusivylimas’, Net - 
varka’. Vleil e’la gatve, kiti, 
matoma! daugiau "išponėję" 
ėjo šalivatvla’s.o vietoje ga
lėjusių žygiuoti tūkstaačlų- 
matėsl tik kelios štmtnu- 
kės... Trūko organizacijos 
Ir praleista pro-a kur buvo 
galima gražiai pasirodyti . 
'! iš įvykusių eitynių šaipė

si beiydlitleji policininkai Ir 
rodė dantis let spalvuotieji 
torontiškiai. . . fškitos pasės . 
tai ar galima kaltinti eitynių 
organizatorius, jeigu mūsų 
tautiečiai po koicerto jautė
si pavargę ir išsiskirstė 
kaip tolege darlilo žydo bi
tės nematydami reikalo et - 
ty '.ėse dalyvauti.

:^uo pat pirmos J Toroitą 
atvykimo dienos man labai 
patiko atnaujinti ir erdvūs 
Lietuvių Namai. Didžiulės 
salės, paslaugūs bei manda
gūs tarnautojai, pirmos rū
šies informacija, vėsios ir 
jaukios LOKIO patalpos, o 
išgėrimais aptarnaujama ir 
šalia Lokio esančioje did

žiulėje valgykloje, kurios 
lietuviški ir kitokie patieka
lai tikrai skanūs. Visdėlto , 
neabejoju, kad laike PLDie- 
nų LN pasitaikė ir nevisai 
sklandžių laikotarpių, net 
supykdžiusių svečius, kurie 
galėjo išsivežti namo apie 
šią lietuvišką tvirtovę ir 
nepergražiausių prisimini
mų. Štai, po australiečių 
koncerto mano kompanija, 
aišku, atsidūrėm ne kur ki
tur, tik prie LN ir buvome 
nustebinti stačiai masėmis 
aplinkui gatvėje besigrūdan
čių tautiečių, nesėkmingai 
bandžiusių įeiti vidun, pasis
tiprinti, išgerti ar pasilinks
minti, nes tuo laiku turėjo 
vykti sportininkų susipaži
nimo vakaras. Girdėjau, kad 
kiek vėliau susirinkusiai 
prie LN miniai įsakė išsis
kirstyti atvykusi policija,© 
buvo gandų ir apie atvyku
sius gaisrininkus. Aišku, kad 
čia visai negalima kaltinti 
LN vadovybę, o tokie masi
niai tautiečių užplūdimai re
tai kada nors ateityje pasi
taikys. Mums tą vakarą tik
rai nusišypsojo laimė, nes 
prie LN tautiečių susigrūdi
me, kakta kakton susimušiau 
su dviem "kirviais"- taip 
pravardžiuoju kolegas,buvu
sius "aficierus". Vienas iš 
jų buvo torontiškis Jurgis 
Račys, kitas Petras Lanaus- 
kas iš New Yorko. Jurgis 
buvo toks draugiškas ir su- 
pratlyvas, kad tuojau pat vi
są mūsų kompaniją pakvietė 
savo rezidencijon, kur jis 
įsitaisęs kaip koks Saudi A- 
ra bijos priųcas. Ant f stalo 
greitai atsiradę šalti skanūs 
užkandžiai ir baterijos įvai-

jSl^KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363-1620.

Apie darbų sąžiningą atlikimo, teiraukitės pas 
L eoną Gurecką 366 - 2548.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeGuoju
• Vasaros laiku sovgojimos

(Stbrage)

rių gėrimų visai netrukdė 
draugiškiems pasikalbėji
mams, užgriebiant net ne
priklausomos Lietuvos lai
kus. Artėjant vidunakčiui , 
vaišingasis šeimininkas la
bai nenoriai išleido svečius 
namo. Išvykdamas, šiam 
mielam kolegai padėkojau ir 
pasakiau, kad "aš pas tave 
visados, o tu pas mane nie
kados", nes per 7-8 metų 
laikotarpį čia jau trečią 
kartą viešėjau.

Didelis tautiečių susigrū
dimas LN buvo ir sekmadie
nį po pamaldų Anapilyje. Kol 
Lokyje mūsų stalui atnešė 
išgėrimų, tai užtruko ilgihu 
kaip vieną valandą ir kažkur 
dingo baro aptarnautojų įp
rastas mandagumas, nes, 
tur būt, pavargo vargšai.

Tą pačią dieną, po Did
žiojo koncerto, svečių aprū
pinimo reikalai čia irgi nė 
kiek nepagerėjo. Įsigrūdę į 
šalia Lokio valgyklą, negalė
jome prisiprašyti išgėrimų, 
o cepelinams gauti eilutėn 
visai nestojome,nes matėme 
išsirikiavusių belaukiančių 
apie 40-50 svečių. Nukabinę 
nosis, žygiavome laukan, o 
vienas mano draugų, pažįs
tamas tautietis, prisivijęs 
mus pasakė, kad gerai pada
rėme, nelaukdami cepelinų. 
Sakė, kad jam belaukiant ei
lutėje jau pradėjo vietoj 3 , 
duoti tik 2 cepelinus,© iš jo 
gautų vienas cepelinas buvęs 
pusžalis, o kitas be mėsos. .. 
Visą nusivylimą ir nuotaiką 
atitaisė mūsų Hamiltono 
globėja Zita Sakallenė,kuri 
parsivežtiems svečiams per 
pusvalandį ant stalo padėjo 
karštus virtinukus, dešras 
su kopūstais, grybus ir dau
giau skanumynų.

Mudu su žmona Hamiltone 
priglaudę ir globoję Pranas 
Ir Zita Sakalai turėjo bei 
užiminėjo ir daugiau svečių, 
o kai kurie iš jų(tautiečiai 
Žiogai), buvo net iš Austra
lijos choristai. Bet mano 
didžiausią susidomėjimą su
kėlė ten pat apsistojusi ir 
tikrai lietuviškumą išlaikiu
si porelė iš New Yorko(Long 
Island)- Loreta ir Petras 
Vainiai, o ypatingai jų atža
los- 6 metų Antaniukas ir 2 
su puse metų Petriukas, ku-

pavyks išlaikyti savo sūne
lių lietuviškumą ir apsaugo - 
ti juos nuo svetimų įtakų?'.

(bus daugiau)

Pennsylvania
Rugsėjo mėn. vidury Kings - 

tone Armory salėje vyko Etni - 
niųGrupių Festivalis. Progra
moje dalyvavo ir lietuviai su 
savo dainomis, parodoje su 
eksponatais, kurie ir televi
zijoje buvo rodomi ir laik
raščiuose aprašomi. Parodą 
aplankė daug vietinės publi
kos ir lietuviai susilaukė 
puikaus įvertinimo. Ypač i 
Festivalio paskutiniąją dieną 
lietuviai susilaukė sveikini
mų ir šaunių komplimentų , 
esą'"geriausiai lietuviai pa
sirodė".

Wyoming Walley Mall lie
tuvių parapijos jungtinis 
choras, va do va ujamas V. Ro
mano, išpildė 13 dainų prog
ramą. Repertuare buvo net 
7 dainos iš PLD programos 
Toronte. Jų tarpe muz. B. 
Budriūno "Mano Protėvių 
Žemė". Solo partiją atliko B. 
Aponavičius(lyrinis tenoras), 
važinėdamas repeticijoms 
apie 50 mylių iš Easton, Pa .

Festivalio programoj lie
tuvių pasirodymui visą veik
los ratą suko Anelė Bajoras, 
kelintos kartos lietuvė, gi
musi Cicero, III. JI yra pro - 
gramų koordinatorė. Ir per 
kitas lietuviškas šventes, , 
Vasario 16-ios minėjimus 
vadovauja ir kalba per radio, 
išsiuntinėja įvairius raštus 
net Baltiesiems Rūrpams ir 
'iK jų administracijos gauna 
pasisakymų Lietuvos naudai. 
Vien tik šiais metais Anelė 
Bajoras vadovavo Vasario 16 
proga radio programai, ge
gužės mėn. 5 d. Etninių gru
pių Parodai. Televizijoje ji 
pristatė lietuviškus ekspo
natus jgegužės 22 d. Wilkes- 
Barre miesto naujoje aikštė
je tęsėsi visą savaitę ART 
FIESTA programa, kurion, 
jos pastangomis ir lietuviai 
buvo pakviesti. Šioje progra
moje, kaip ir gegužės 5-ios 
parodoje dalyvavo V. Roma
nas su savo vedamu choru . 
Iš visų jie vieni buvo rodomi 
vakarinėje TV programoje , 
kanale 44 ir 16. Vadovams ir

. Mūsų Kredito Unijos nariui 
A r A PETRUI RZEVUCKUI mirus,

jo žmonai Aldonai ir broliui Stasiui su šeima bei
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" Valdyba

A f A šauliui Petrui RZEVUCKUI mirus 
jo žmonai Aldonai ir broliui Stanislovui 
reiškiame gilią užuojautą —

L.K. Mindaugo Šaulių
Kuopa

Mielam draugui PETRUI RZEVUCKUI mirus, jo 
žmoną Aldoną ir brolį Stasį nuoširdžiai u'.jaučiame 
ir kartu liūdime —

Ignas Petrauskas ir 
Antanina

KRONIKA Montreal

M O*N TREALIO APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

KLB Montrealio Skyriaus Valdyba prašo visus 
lietuvius apsimokėti $5. - solidarumo mokestį į 
metus. (Neliečia tuos, kurie jau apsimokėjo arba 
pasižadėję susimokėti per Montrealio Lietuvių 
Kredito Uniją "Litą". ,

Jūsų patogumui talpiname šią anketą, kurią 
užpildžius prašme siųsti kasininkui Kostui To- 
liušiui, 829 Valiouette, Verdun, P. O. H4H 2Elr 
arba "Litas" sąskaitos Nr. D-214.

Pavarde* ir Vardas

Adresas

Pakvitavimai bus pasiųsti paštu.
KLB Montrealio Apyl. Valdyba

choristams tai vienintėlis 
atpildas Ir džiaugsmas už jų 
pasišventimą bei išlaidas, 
susijusias su pasiruošimu ir 
pasirodymu.

Prie suruoštos Pittstono 
Vyčių vardu lietuviškų eks
ponatų parodos paruošė ir 
prisidėjo su savo stendu p. 
Waskas,SAL Kuopos vardu .

V. R.

• Stasys morkūnas ilgesnį 
laiką buvo išvykęs pas sūnų 
Kalifornijoje. Grįžęs gėrisi 
ten praleistu gražiu šiltu ir 
saulėtu oru.
• O. Šeidienė iš Montrase, 
N. Y. , svečiavosi Montrea- 
lyje pas artimuosius drau
gus, kuriuos paliko prieš 
kelis metus.

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

Highland Auto Body

' 1 ...............................................-   —„■■■■■■■ '-I -—■■■■ ■

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialiu nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininfcoi V, Sui;nsfcas <& Son te/. 789-057 L
. .....—I , 1 —M — - ... F,

kelnėms
pristatant

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėja* ir darbo atllkdjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Riehard'.luris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngel
Ir prieinamomis kainomis, jaukite kai nomo stogas blogas ar kol ssofeto.

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

atsiimant
M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

co-z—”--7661 wA CENTRALE 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

7 6 6-26 6 7.

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinią prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame - 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbi.g & ■Hooting kontrektorius.

140-žę AVjaroi - 344-0330 —
7 psi

7

7



iį

REMKIME
L I ET U VI Š K A 

S PA U D AJ

;-----------------
Spalio 28 d 
ŠeštadienįNEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS 
SPAUDOS VAKARAS

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street West,
i DIDŽIOJOJE SALĖJE.

Meninė programa.
Solistai Vaclovas Verikaitis ir Rimas Strimaitis 
akompanuojant muzikui Jonui Govedai, ir 
tautinių šokių gtupė "Atžalynas", vad. S. Leparskienės

VAKARO PRADŽIA 7 valandą vat-nrn,

* Veiks baras ir va I g ių. bufete s
* Geros Šokių orkestras
* Kn: ii a-tė s rinkimas
* Loterija

LIETUVIU VISUOMENĖ 

PAREMSI TE

BILIETAI po $5.00; studentams ir pensininkams 
- $3.00.

1$ VISUR SU SVEČIAIS ATSILANKYMU

NL” SAVAITRAŠTI.
RENGĖJAI

SPAUDOS VAKARAS TO
RONTE jau čia pat. Ir jei ši 
laikraščio laida pasieks To
ronto prieš spalio 28 d. , tai 
bus paskutinė, nes spausdi - 
narna pašto streiko metu.

Gauti laikraštį Toronte iš
leidimo savaitėje, irtaippat 
Montrealiui iš Toronto, atsi
tiktų per netikėtumą. Tad 
šiuo montrealiečiai ir taria
me 
mo

iki malonaus pasimaty- 
. NL.

VERDUNO MERAS DĖKOJA
Neseniai Verduno meras 

atsiuntė padėką Ir po Indivi
dualų žymenį VAIVORYKŠ - 
T ĖS moterims, dalyvavu
sioms su savo darbais Ver - 
dano pavasarinėje parodoje , 
Ta proga jis priminė,kad vėl 
Vaivorykštė bus kviečiama 
dalyvauti ateinančioje paro - 
doje.

Genė Montvilienė neseniai 
baigė austi didelį gobeleną

dali.A.Tamošaičio suprojek
tuotą "Jūratė Ir Kąstytls". Jis 
yra tokio pat dydžio,kaip do
vanotasis Montreallo miestui 
"Eglė, Žalčių Karalienė".

Lavai universitete

LIKTUVU Į ABI PUSES.
SPECIALI KAINA SKRI NDANT Į BAHAMAS, 
BARBADOS, CUBA, JAMAICA, MEXICO.

BROLIAI PROFESORIAI
Prof. dr. Eugenijus Knys- 

tautas ilgoką laiką profeso
riavęs
Ouebec e, persikėlė į Balti- 
morės universitetą. Jis bu
vo išvykęs į mokslinę konfe
rencija Lijon mieste Pran
cūzijoje. Jo vyresnis brolis 
dr. Romas Knystautas pro
fesoriauja Mc Gili universi
tete M'ontrealyje. Jis taip 
pat buvo 'išvykęs į mokslinį 
konferenciją Londono mies-

Anglijoje.te,
LIETUVA 1979 m.
REGISTRUOTIS DABAR IŠVYKIMUI 
gegužės 18 ir 25 d. d.
MES PARUOŠIAME OFICIALIUS IŠKVIETIMO
laiškus’ lankytojams iš Lietuvos.

RUOŠKITĖS DABAR 1979-lems metams . 
ADRLA INC, — I'Quebec lisencėe) 
4159 St.Lawrence Blvd., 
Montreal - Tel.844-5292 844-5662

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

NAMAI - AP ARTMEN TAI - 
ŽEMI: - PASKOLOS

144(1 rue Ste-Cathcrine Oiicst 
Suit* 600

Tek 866-8235, namu 4 88 - 8528

D.N. BALTRUKONIS
FOTO M,L.S.

sistema ‘ Sylko Realties inc.
445 Jean Talon W, Suite 305,Mt!.
Tel: 273-9181 ... RuS.737-0844

DR. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

— • —

SJ.'tO L' A siomp’icn Blvd.

Montreal.
Tet. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL F Q.

Tel. 932- 6662; nomų 737- 968).

Dr. A.S. Popieraitis
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 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

pharmaciens PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery

366-9742

365-0505

Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

ADVOKATAS

R. j. iSganait is, ba, bcl

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suita 627, 3 Place Villa Motia, 

Montraal, Quabac H 3B 2E3
Tai.(514)871-1430

168 Notra Dama Straat E.Juite 205. 
Tai: 866 2063; 866 2064

8 psl.

Birutės Dilkutės keramikos darbų išdirbiniai

ro, aukso ir sidabro paroda, žiu dovanų savo artimie - 
Šių parodų metu bus galima siema bei draugams 1 N. B. 
įsigyti ir jų darbų.

e Šv. Kazimiero parapijos 
metinė vakarienė šį šešta - 
dienį parapijos salėje. Lau
kia visų montrealiečių.

Šv. Onos draugijos metinė 
šventė ir pietūs įvyko praei
tą sekmadienį parapijos salė 
je.

• Aldona Urbanavičienė, veik- 
INorbertas Lingertaitis jau la- Ii "Neringos" j. š. kuopos na- 
bai sėkimngai yra pasirodęs 
su savo kūriniais Toronte, 
Čikagoje, Bostone, Putname 
ir kitur. Be to, pas jį bus 
galima ir užsisakyti kai ku
rių papuošalų paduodant sa
vo pačių gintaro pavyzdžius1. 
Todėl kviečiame Montreaiio 
visuomenę atkreipti dėmesį 
į tai ir neskubėti su kalėdi
nėmis dovanomis, nes šios Keturakio. Gimtadienio pro- 
dvi parodos yra geriausias ga Aldonai nuo draugų buvo 
būdas įsigyti vertingų tauti- įteikta dovana - gintariniai 
niais motyvais ir tikrai gra- karoliai ir suruoštos puikios 

vaišės .

rė, gražiai atšventė savo 
gimtadienį draugų tarpe. Ta 
proga iš Toronto specialiai 
buvo atvykusi Juozo Zavio 
šeima. Be to, buvo gautos 
dovanos ir sveikinimai nuo 
Montreaiio "Neringos" šau
lių kuopos, Toronto "Balti - 
jos" jūrų šaulių kuopos ir 
taip pat nuo šaulio Vytauto

K. M. DRAUGIJOS METINEI 
ŠVENTEI BESIRUOŠIANT

Kaip jau buvo pranešta, 
š. m. gruodžio 2-3 dienomis 
KLK Moterų D-jos Montrea-' 
lio skyrius švęs savo metinę 
šventę. Jos metu bus net dvi 
parodos: viena torontietės 
keramikės Birutės Dilkutės 
keramikės darbų paroda, o 
kita bostoniškio NorbertoLin-

, gertaičio papuošalų iš ginta —

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

"■ IR NAUJŲ automobilių i
NESITIKėTINAl GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I '

UŽEIKITE i ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I_______

LEONAS GUREOCAS 
Sala, Manager 

(Liatuvi» otilovo:)

muu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Greitos ir tikslus patornavimos!

Tel. Bus.: 722-3545
Re«.: 256-5355

C. I. B. 
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYB*

A DAMON IS INSURANCE AGENCY INC.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 ' • 532-3414

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais
Antradieniais

AKTYVAl — virš 15 milijonų 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

10-3
10-3

Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

10-8
10-8

... 9%
8’/a%
73/4%

......... 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 91/2%
nekiln. turto .................. >. 994%
investacines 10%

9-1
9.30-1

ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMtUUlMtHT ■ rvUNITUHt į įtt I Ifli;

PAR D A V I MAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635CEMTRALE :r4e AVENUE LAŠALU 363-3887
______ I 7643 CKNTRALM 360.1883 (DKCORATION)

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE-H4E 2A8, 
Telefonas: 766*6827

DANPAR REALTIES CORP.

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J.A.V. ir kt. Kanadosprovlncijose

310 VICTORIA AVENUE, SUITE 409 
MONTREAL. OUEBEC. CANADA 
H3Z /MS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3761

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L l 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines ..................... 10.5%
Taupomgsias s-tas 8.25% Nekiln. turto ................ 10.0%
Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito ................. 12.0% '
Term. ind. 1 m. ..................
Term. ind. 2 m........................
Term. ind. 3 m.......................

9 %
9.25% 
9.5 %

Investacines nuo ........... 10.5%
1

Duoda nemokamų gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dg iki $2,000 už taup. s-tos sumos. už paskolos sumų.
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