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LITUANIE INDEPENDANT

irtiesiems 
žiauriam

Lietuvos ’ 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
^biblioteka •

Toronto universiteto 
politologijos profesorius 
James Eayrs spalio 18 d. 
Toronto Daily Star dien
raštyje išspausdino atvi
rą laišką sovietų prem
jerui Kosyginui, kuria
me, be kita ko, taip ra
šoma:

kurių valstybinį gyveni- 
nut raukėte 

ir kurių li
ga tutinai nu- 
prievartinės 
ir perkeldi-

sako, kad ne dabar lai
kas visa tai priminti. 
Kad protesto demons
tracijos yra neskoningos 
ir ne vietoje tol, kol jūs 
esate pas mus. Kad jūs 
turėtumėte būti lygiai 
taip mandagiai priimtas, 
kaip namų svečias.

tanija 8, Urugvajus 7, 
Venecuela 6, Kolumbija 
ir Prancūzija po 5, Aus
trija, Belgija, Danija, 
Italija, Švedija, Šveica
rija, Naujoji Zelandija, 
Afrika ir Azija po vieną.

Pilnateisiai jaunimo 
kongreso atstovai turi 
būti 18-30 m. amžiaus ir 
mokėti lietuviškai.

Įvairiuose kraštuose 
sudaryti jaunimo kong
reso komitetai, kurie rū
pinasi lėšomis ir kitais 
reikalais, kad savo ats
tovus galėtų pasiųsti į 
kongresą. JAV sudarytas 
vyriausias kongreso ren
gimo komitetas, kuriam

"Manau, kad tai klai
dingas palyginimas. Jūsų 
lankymasis nieko bendro 
neturi su kanadiečių vai
šingumu. Tai tėra mūsų 
vyriausybių nutarimų iš
dava. Demonstruoti už ar 
prieš atvykstančius vals
tybininkus yra vienas iš 
nedaugelio būdų, kuriais 
mūsų piliečiai gali da
lyvauti tarptautinėje 
politikoje.
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mą žiauriai 
1940 metais 
k imą norite ; 
spręsti savo 
emigracijos 
nimo politika

"Jūs persekiojate so
vietų žydus, kurių vie
nintelis nusikaltimas yra 
noras be trukdymų prak
tikuoti savo religiją arba 
ją praktikuoti kitur.

"Jūs persekiojate tuos, 
kurie smerkia jūsų per
sekiojimus, kurie yra 
pasmerkiami priverčia- 

darbams ir 
išnaudojimui 

eilėje stovyklų, per ku
rias pereina milijonai 
žmonių ir iš kurių žmo
nės į visuomenę sugrįžta 
fiziškai ir morališkai su
luošinti.

"Jūs persekiojate ne
pritariančius intelektua
lus, kurie yra apskelbia
mi bepročiais ir uždaro
mi politinėse sanatorijo
se, kuriose gydytojai ir 
slaugės yra KGB parei
gūnai — prieš šitą šlykš
čią praktiką netgi pro
testuoja jūsų krašto me
nininkai ir rašytojai.

"Kai kurie kanadiečiai

siu gatvę 
kumščiu į 
ž mojančią 
Pritariu ir 
kanadiečiais, kurie savo 
protestu nori sukelti so
vietų vadui, tur būt, re
tą jausmą — apgailesta
vimą".

Žinodamas apie tuos 
baisumus, už kuriuos jūs 
esate atsakingas, nega
lėčiau pereiti gatvę jums 
ranką paspausti, juo la
biau dalyvauti tuose kul
tūriniuose mainuose, 
kurie gali būti jūsų vizi
to pasėka. Bet aš perei- 

pagrumoti 
jūsų prava- 

kavalkadą. 
žaviuosi tais

"Nežiūrint mūsų sau
gumo organų pastangų 
juos nutildyti, nutolę ir 
išsklaidyti demonstrantai 
pasirodys prie kelių, ku
riais jūs važiuosite. Ar 
suprantate jų tikslus ?

"Jų nesuprasite, jei 
vadovausitės savo spe
cialistų raštais, nes ten 
sakoma: "Kanadoje gyve
na apie milijoną slavų — 
ukrainiečių, rusų, lenkų, 
gudų, čekų, slovakų ir 
kitų... Bėgdami nuo tau
tinio ir tikybinio perse
kiojimo ir ieškodami ge
resnio gyvenimo, slavai 
emigravo į Kanadą. Bet 
tame krašte jie nesurado 
laimės. Kanados slavai 
yra brutaliai išnaudojami 
Kanados, Anglijos ir 
Amerikos kapitalistų".

"Užtikrinu, p. premje
re, kad demonstrantai 
jūsų neprašo pagalbos 
prieš savo prispaudėjus.

ATSAKYMAS
ATVIRAS LAIŠKAS A.KOSYGINUI

LIE .'UVOS VAIZDAS - PRIE DYSNOS

liūnas. Komisijoje žmo
nių su nuovoka apie in
formacinį darbą, matyt, 
trūksta, nes spauda iš 
tikrųjų nėra pakankamai 
informuojama apie ant
rojo pas. jaunimo kong
reso ruošą, o redakci
joms patiekiama infor
macija pernelyg mėgė
jiškai paruošiama.

Pavyzdžiu galėtų būti 
informacijos komisijos 
leidžiamas ir nuo Nr. 3 
Eglės Juodvalkytės reda
guojamas žiniaraštis, 
pavadintas "Rašalas lie
jas". Tas rašalas, gal 
būt, ir liejasi, bet biule
tenis išspausdintas pri-

Jie jums rodo pasipikti
nimą ir rūpestį dėl savo 
persekiojamų artimųjų ir 
giminių Sovietų Sąjungo
je.

"Jūs persekiojate Uk
rainos liaudį, kurios ge
riausi vadai, tenorintieji 
išlaikyti ir vystyti savo 
kultūrinę tapatybę, yra 
suimami, įkalinami, net 
nužudomi už sufabrikuo
tus kaltinimus, kad užsi
ima "antisovietine nacio
nalistine propaganda ir 
agitacija".

"Jūs persekiojate Bal
tijos valstybių liaudis,

JAUNIMO DARBAS IR ŠIRDIS - 
LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS

Antrasis pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas 
prasidės 1972 m. birže
lio 30 d. Chicagoje. Lie
pos 4-8 d. JAV ar Kana
dos universitete vyks 
studijų dienos. Liepos 9- 
15 d. Kanadoje vyks jau
nimo kongreso stovykla. 
Kartu su kongresu liepos 
2 d. Chicagoje vyks ir 
ketvirtoji JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių 
šventė. Kongresas bus 

uždarytas Chicagoje lie
pos 16 d.

Kongreso šūkis: "Jau
nimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis".

Kongresan kviečiamas 
viso pasaulio lietuvių 
jaunimas, tačiau atstovų 
su sprendžiamuoju balsu 
bus 250: JAV pasiųs 90 
atstovų, Kanada 35, Aus
tralija 26, Argentina 23, 
Vakarų Vokietija 19, 
Brazilija 17, Didž. Bri- 

pirmininkauja R. Saka- 
dolskis, Be to, sudaryta 
eilė sekcijų ir komisijų 
atskiroms sritims tvar
kyti ir organizuoti. Fi
nansų komisijai vadovau
ja dr. Juozas Kazickas.

Antrojo pasaulinio jau
nimo kongreso komiteto 
būstinė yra 5620 S. 
Claremont, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Jaunimo kongreso 
spaudos ir informacijos 
komisiją sudaro 12 as
menų, jų tarpe ir vienas 
kitas spaudos žmogus, 
pvz., J. Šlajus, J. Šo- 

mityviai, jį net sunku iš
skaityti, jo stilius yra 
biurokratiškas, o lietu
vių kalba ydinga.

Šlubuojanti ir primity
vi viešoji infdrmacija 
kelia šiokią tokią nuosta
bą, ypač turint omenyje, 
kad inf. komisijos narių 
daugumą sudaro jaunes
niosios kartos atstovai, 
kuriems šiaurinės Ame
rikos vad. "public rela
tions" lygis ir įpročiai iš 
tikrųjų turėtų būti žino
mi. O su dabartine "pub
licity" toli nenuvažiuo
si.. .



APIE PUSLAUKINĘ TAUTELĘ SVIETO PAKRAŠTYJE
Prieš trejetą savaičių teko viename ame

rikietiškame laikraštyje perskaityti labai 
ilgą ir Įdomų laišką apie vienos mažos, 
puslaukinės tautelės gyvenimą krašte, ku
riame dai ligi šiol tebeviešpatauja kolo
nializmas.

Šios mažos, nuo pasaulio aklinai at
skirtos tautelės gyvenimas aprašytas tik
rai egzotiškai. Pasirodo, ten netik kad nė
ra radijo, elektros, televizijos, vandentie
kio, kanalizacijos ir kitų modernios civi
lizacijos patogumų, bet žmonės dar taip 
aklinai atskirti nuo likusio pasaulio, jog 
net nežino, kad tokie dalykai iš viso eg
zistuoja!

Kaime ten žmonės dirba žemę primity
viais įrankiais, semia vandeni iš šulinių 
kibirais. Mieste palinkusios senutė? nešio
ja plytas statyboms. Vaikai taip pat turi 
atsilyginti kolonizatoriams už tai, kad mo
kyklose juos truputį pamoko žemdirbiams 
reikalingų įgūdžių — pusę dienos jie kas
tuvais kasa griovius.

Egzotiški rašiniai apie puslaukinių tau
tų gyvenimą dažniausiai sukelia keistų 
minčių. Nejučiomis ir pagalvojau, ar jie 
dar valgo žmogieną, ir kaip turėtų šios 
primityvios tautelės gyventojas išsigąsti, 
patekęs į modernios civilizacijos išvietę ir 
pamatęs tokius negirdėtus, neregėtus tech
nikos stebuklus.

Tiesą pasakius, taip nepagalvojau, ka
dangi, pasirodo, ši puslaukinė tautelė gy
vena Baltijos pakrantėje ir vadinasi lie
tuviais. ..

Po šimts perkūnų! Visko buvau skaitęs 
ir girdėjęs apie savo tautą, bet šitokių 
dalykų net nesapnavau. Ir todėl nebelieka 
nieko kito, kaip tik pasižiūrėti, kokia gi 
visos šitos kvailos istorijos istorija.

Minėtas ilgas skaitytojos (anglišku 
vardu ir pavarde) laiškas buvo išspaus
dintas Čikagos katalikų savaitraštyje The 
New World (rugpjūčio 20, 1971 m.). Sa
vaitę prieš tai tas pats savaitraštis buvo 

atspausdinęs vieno anglų žurnalisto Mask
voje įspūdžius iš Vilniaus. Tie įspūdžiai 
buvo gan gerai parašyti ir palankiai įver
tinti išeivijos lietuvių spaudoje. Tik vieno
je vietoje, gavęs anglišką propagandinę 
knygutę apie religiją Lietuvoje, žurnalis
tas padarė gana naivią išvadą, kad ir re
ligijos padėtis Lietuvoje gerėja. Gi laiško 
autorė pasipiktino, kad spausdinami tokie 
pilni klaidų straipsniai, kuriuos parašo 
Lietuvos nepažįstantieji žurnalistai, pa
vaikščioję po Vilnių (o kitur užsienie
čiams neleidžiama). Pradėjo ji tas „klai
das“ taisyti, na ir nusitaisė...

Ponia Mary Delaney tame savo laiške 
paminėjo ir porą dalykų, rodančių, jog ji 
truputį šį tą žino apie Lietuvą, jos isto
riją bei dabartinę padėtį. Nuostabiai gerai 
vienu sakiniu jai pavyko išsakyti Vilniaus 
miesto reikšmę Lietuvai bei nuotaikas, ku
rios lietuviui sukelia šio miesto vardas. 
Taigi jos žinios apie šiandieninį Lietuvos 
gyvenimą nėra nei iš sovietinių šaltinių, 
nei iš neutralių užsieniečių straipsnių ar 
knygų. Didžiausias minėto jos laiško nuo
pelnas— tai, kad jis labai gerai parodo, 
kokį įspūdį mes, išeivijos lietuviai, palieka
me kitiems savo pačių informacija apie 
Lietuvos likimą.

Šiame ponios Delaney la.ške galima ne
sunkiai atpažinti visą eilę propagandinių 
išvadų, kurių netrūksta dar ir šiandieną 
daugelyje išeivijos laikraščių, rūpestingai 
„atrenkančių“ informaciją iš Lietuvos 
taip, kad gyvenimas ten atrodytų kaip 
galima labiau sunkus, netvarkingas, atsi
likęs, tamsus ir beviltiškas. Pasirodo, ir 
šitokia „informacija“' kartais žmonės įti
kina. ..

Nieko čia baisaus, jei kokia naivi mo
teriškėlė patiki tokia propaganda, dargi 
pati ją truputį „pagražindama“ (nėra 
Lietuvoje nei bibliotekų, nei teatrų, pirk
ti galima tik tiek, kiek valdžia leidžia pa
gal korteles!). Deja, maždaug tokią pat 

informaciją apie Lietuvą randa išeivijos 
lietuvių jaunimas šeštadieninių mokyklų 
vadovėliuose. Nenuostabu tad, jog ir vaiz
dą apie Lietuvą ir lietuvius jie susidaro 
maždaug tokį pat, koks jis atsispindi tame 
laiške. Vaizdas, tiesa, stipriai antikomu
nistinis. Tačiau, apart gailesčio tiems tam
siems, prispaustiems, atsilikusiems ir ap- 
kiautusiems žmonėms, daugiau, vargu, ar 
galima ko tikėtis. Kokia prasmė mokytis 
lietuvių kalbos, jei ją vartoja tik tamsūs 
kaimiečiai? Kokia prasmė susipažinti su 
jos geografija, jei ten nerasi nieko įdo
maus, pažangaus, įspūdingo ar gero? Ku
riems galams grūsti sau į galvą protėvių 
tautos istoriją, jei ta tauta dar ir šiandie
ną tebėra puslaukinė? Ar verta domėtis 
ūkininkais, kurie žemę tebedirba dar iš 
viduramžių paveldėtais įrankiais?

Šis įspūdis, kurį jaunajai išeivijos kar
tai palieka šeštadieninė mokykla, kaikam 
atrodys perdaug pesimistiškas. Galbūt. Ta
čiau, visa eilė faktų nuteikia gana ne
jaukiai. Visų pirma, reikia sugaišti la
bai daug valandų knaisiojantis po vadovė
lius, kol juose randi bent vieną Lietuvos 
vaizdelį ar nuotrauką, „jaunesnę“ kaip 
trisdešimt metų. Jau antrame ar trečiame 
skyriuje mokinukai sužino, jog laikinoji 
Lietuvos sostinė buvo (!) Kaunas. Jonuko 
tėvelis vadovėliuose važiuoja į darbą auto
mobiliu ar autobusu. Tačiau, kad bent vie
nas Lietuvos gyventojas naudotųsi šiais 
technikos stebuklais, tai man dar kolkas 
nepavyko užtikti... Bet — lėktuvu į sve
čius atskridusi Jonuką Kauno aerodrome 
pasitinka dėdė, atvažiavęs... rogėmis.

Atvirai kalbant — daugumoje mokyklų 
vadovėlių Lietuvos nėra! Ji tik buvo. Joje 
mokėsi (ne mokosi!) laimingi vaikai, so
duose augo (ne auga!) skaniausi obuoliai, 
kaimiečiai dainavo liaudies dainas ir dal

giais pjovė rugius. Po to vadovėlių auto
riai pasitraukė į Vakarus, ir sustojo gy
venimo laikrodžiai. Dabar Lietuva oku
puota, ir žmonės ten vargsta. Taip. Bet...

Akademikų skautų stovykloje šią vasa
rą mokyklų vadovėliai ir jų poveikis buvo 
svarstomi gana plačiai. įstrigo viena jau
nos studentės mintis. Jai visi šeštadieni
nių mokyklų vadovėliai, lyg susitarę, tvir
tino, jog visi (!) lietuviai geri, o blogi 
visi (!) nelietuviai. Betgi tai jos neįtiki
no. Priešingai, tai privertė ją suabejoti 
ir visa eile kitų lietuviškoje spaudoje ir 
literatūroje užtinkamų teiginių. Populia
riai tariant — pasitikėjimo spraga.

Deja, nevisi jauni žmonės viskuo suabe
joja. Apie Lietuvą ir lietuvius nevienas 
jaunas žmogus šiandie jau yra susidaręs 
vaizdą, panašų į tą, kurį radome minėta
me laiške. Ar tai tik ,ir nebus viena tš 
keletos priežasčių, kodėl jauni žmonės daž
nai nebenori nei kalbėti, lietuviškai?

Vienas Čikagos laikraštis pasidžiaugė, 
kad ponios Delaney laiške labai gerai iš
kelti Lietuvos reikalai; gal tik materialinis 
gyvenimas pavaizduotas perdaug tamsio
mis spalvomis. Kągi — vardan antikomu
nizmo sutinkame tapti kvailiausia pasau
lyje tauta, kuri dar nežino (taigi ir ne
priklausomybės metais nežinojo!) nei 
kanalizacijos, nei vandentiekio, nei elekt
ros, nei radijo. Ne! Šitokios Lietuvos ne
buvo ir nėra! Ir šitokie žodžiai apie ją 
manęs nedžiugina. Atvirai kalbant — jie 
man šlykštūs. Ir kalbėti apie juos būtų 
neverta. Man tik rūpi, kad kartais nesą
moningai šitokio Lietuvos vaizdo neper- 
duotume savo jaunajai kartai.

Z. V. Rekašius
( AKIRAČIAI)

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

JUBILIEJAUS
PROGA

30-ties metų gyvavimo 
ir klestėjimo jubiliejaus 
proga, nuoširdžiai svei
kinu visus tuos, kurie kas 
savaitę dienos švieson 
pristato dabartinio tobu
lumo, tiek turiniu tiek 
išvaizdą, pasiekusią Ne
priklausomą Lietuvą.

Edm. Petrauskas

PATENKINTAS 
GINTARIETIS

Gintaro vadovų ir ko
miteto narių išmintis, su 
Kanados valdžios pagal
ba, mums sudarė progą 
skristi į Kanados vaka
rus. Aš, gintarietis, vi
sai šio projekto vadovy
bei nuoširdžiai dėkoju.

Leidžiantis į Vancou- 
verio aerodromą, koks 
įspūdingas vaizdas akį 
pagauna... Vancouveryje 
aplankėme Stanley parką. 
Tame 1OOO akrų plote 
pamačiau akvariumą, zo
ologijos sodą ir nepa
prastai gražius Šekspyro
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sodus. Zoologijos sode 
matėm oškų ir kitokių 
naminių gyvulių, ten pa
mėgau vieną gražiausių 
Dievo sutvėrimų — jūros 
kiaulytę iš Peru. Mačiau 
fantastiškus totemo stul
pus. Kiekviena figūra pa
sakoja kokią nors indėnų 
gyvenimo ar tikybos at
karpą.

Akiplėšiškas būdamas 
išgąsdinau gintariečius 
Capilano Kanjono kaban
čiame tilte, kuris kabo 
200 pėdų virš Capilano 
upės. Vyresnieji vadovai 
prašė manęs to daugiau 
nedaryti. Tur būt, jie 
bijojo...

Kitos vietovės, kurias 
aplankėme, man irgi pa
tiko, bet geriausi prisi
minimai pasiliks iš Van
couver io. A. P.

ESU
PRIVERSTAS

Labai apgailestauju, 
kad toliau negalėsiu pre
numeruoti laikraščio. 
Daugiau kaip 20 metų 

skaičiau N L ir buvau pa
tenkintas. Tačiau dėl se
natvės ir dėl susilpnėju- 
sio regėjimo, gydytojo 
patariamas, esu privers
tas skaitymą nutraukti.

V. L.
TEISINGU
KELIU

NL jubiliejinių metų 
proga sveikinu visą laik
raščio štabą, linkėdamas 
dar ilgai ilgai dirbti NL 
ir brangiai tėvynei Lietu
vai.

Nepr. Lietuvą vedate 
teisingu keliu. Džiaugia
mės, kad yra pasišventu
sių žmonių dirbti Lietu
vos labui..

P. Liaukevičius

CITATOS
PING-PONG IR 
PROFERANSAS

Apžvelgdamas dabarti
nę tarptautinę padėtį, 
Stasys Kuzminskas Euro
pos Lietuvyje savo sam

protavimus šitaip užbai
gia:

’’Antroji lazda, kurią 
Nixonas įkišo į pasaulio 
politinį skruzdėlyną, bu
vo jo paskelbimas santy
kių su Kinija. Pirmosios 
išdavos jau matomos, bet 
galutinės pasekmės tuo 
tarpu irgi niekam nežino
mos. Tuo būdu, šalia 
ekonominio, dar politinis 
chaosas ir tokia pat ne
žinia.

’’Manau, kad ping-pon- 
g’o trumpa gadynė eina 
jau į galą. Kai Nixonas 
ruošis savo pažadėtąja i 

kelionei į Pekingą pas 
Mao, tuomet prasidės 
nauja — proferanso tam
siom Mao su Nixonu 
prieš Brežnevą, Vakarų 
Europa, kaip ketvirtasis 
tylus proferanso partne
ris, turės galimybių su
vaidinti svarbų vaidmenį. 
Svarbiausias Europos 
privalumas šiame lošime 
būtų būti vieninga ir ne- 
sinervuoti (šiuo metu 
Vokietijos kancleris 
Brandt a s perdaug nervi
nasi; jis turėtų galvoti 
daugiau apie Europos in
teresus negu apie savo

i



LIETUVOS 
/ UNIVERSITETAI

Daug visokių sąjungų, 
draugijų, organizacijų ir 
tarybų, pavienių šviesuo
lių, turtingų verslininkų 
vis dar neprisįrengė į- 

( vykdyti savo pasižadėji
mų lėšomis paremti ve
teranų profesorių . lei- 

• džlamą kapitalinį, istori- 
nįj tautos prestižui ir 
kultūrai svarbų veikalą 
apie Lietuvos universite
tus. Jo svarba prilygs 
senovės Lietuvos gar
siam Statutui, kuriuo pa
grįstai didžiuojamės. 
Pavardės, iki spalio 30 
dienos nesuskubusių at
siųsti leidėjui Liet, pro
fesorių draugija i Ameri
koje 500 dol.' mecenato, 
o lOO dol. garbės prenu
meratoriaus požymiui į- 
gyti, negalės patekti į 
garbingą tos knygos rė-

asmenišką prestižą). Vi- 
. siems. gi lošimo partne

riams pravartu būtų pri- 
• siminti, kad kiekvienas 

trečiasis žmogus pasauly 
yra kinietis, o triupų tū
zas bus bene Mao ranko
je. Lauksime lošimo 
pradžios.

’’Gali, betgi atsitikti ir 
taip, kad proferansas iš 
viso nebus pradėtas. So
vietų dabartinei diplomai 
ttnei panikai skubiai ne
subrandinus jokių vaisių 
arba, dar blogiau, kilus 
bet kokiai suirutei Kini
joje, Raudonosios armi
jos generolai gali pradėti 
žygį į Pekingą".

r VARŠUVOS 
RUDUO

Varšuvoje pasibaigė 
tarptautinis šiuolaikinės 
muzikos festivalis ”Var- 

1 šuvos ruduo". Dalyvavo 
muzikiniai kolektyvai iš 
Austrijos, Ęed. Vokieti- 
.tijos, JAV, R. Vokieti*? 
jos, Olandijos ir kt. Da
lyvavo įr iš Vilniaus at- 

: vykęs S. Sondeckio vado
vaujamas kamerinis or
kestras. •.

Varšuvos spauda apie 
, lietuvių orkestrą rašė, 

kad jo koncertas buvęs 
dideliu įvykiu.

Vilniečiai dar surengė 
koncertus Krokuvoje, 
Poznanėje, Vroclave ir 
kituose miestuose.
1971. XI. 3 

mėjų sąrašąv nes spau
dos darbas greit bus už- 
baigtas. Leidėjas neno
rėtų, kad pavėlavusių rė
mėjų pavardės būtų iš
spausdintos ne knygos 
puslapiuose, bet įklijuo
tam lapelyje.

Jei iki nurodyto galuti- > 
nio termino (spaudai ap
mokėti ir žymesnįose pa
saulio bibliotekose iš
platinti) sukelsime mažai 
lėšų, gal būsime pri
versti kiek pakelti dabar
tinę knygos kainą (15 
dol.), todėl patariame 
pasiskubinti užsiprenu
meruoti, kol knyga nėra 
išėjusi iš spaustuvės.

Esame įsitikinę, kad 
rimtas lietuvis, šviesuo
lis, ypač baigęs ąukstuo-f

sius mokslus laisvoje 
Lietuvoje, nekaip jausis 
neparėmęs ir neįsigijęs 
stambaus 900 psl. kom- 
petentįškai paruošto vei
kalo, kuris byloja apie 
aukštojo mokslo ir kultū
ros židinį nuo 16 am
žiaus, greta bažnyčios 
formavusų lietuvių ir kai
mynų protus ir dvasią.

Vytauto Didžiojo.vardo 
universitetas buvo vie
nintelis tikrai lietuviškas 
universitetas. Tokio da
bar nėra okupuotoje Lie
tuvoje. Tik dėka kauniš
kiam ir trumpai veiku
siam Vilniaus lietuviš
kiems universitetams 
mūsų dabarties išeivijos 
šviesuomenė yra tuo, kuo 
yra. Be anų universitetų

7.19%

Ateiti planuokite su Canada Savings 
Bonds. Jais be jokio rūpesčio taupysite atei-’ 
čiai.

GO/1HE®!

BUY CANADA SAVINGS BONDS
būti bet kada iškeičiami į pinigus pilna jų verte 
su palūkanomis.
Naujieji Canada Savings Bonds vidutiniškai mo
kės 7,19% j metus, jeigu juos laikysite iki galuti
no termino. Jų yra įvairių - nuo 50 iki 50.000. Už 
kiekviena $100 lakštų pirmaisiais metais mokama 
$5,75, antraisiais metais $6,75, už sekančius pen
kerius metus po $7,50, už paskutiniuosius dvejus 

s metus po $7,75.
Be to, už Canada Savings Bonds palūkanas ga- 

' litfe gauti palūkanas — per 9 metus $.100 pavirs i 
',$187. . '

■Lengva pirkti: galite pirkti trimis skirtingais 
budais — darbovietėje, banke ar investav imo į st ai go- 
je, mokėdami’grynai s pinigai s; iš algos atskaitymo 
būdu darbovietėje; mėnesinėmis įmokomis per savo 
bankų ar inv estav imo įstaigą. ’ . >

Lengva iškeisti: Canada Sav ings Bonds yra 
. kaip’ gryni pinigai - ,tuojau 'iškeičiami. Jie gali

Apsimoka laikyti: Canada. ■■ ft/ ' Canada Savings Bonds yra geri
Savings Bonds yra saugūs. šiandienų, dar geresni rytoj. Jie
Jie paremti visais Kanados į yra populiariausia asmeninė inves-
turtais, ir ui juos mokomos ,ge- ' ■ g ■ racija. Žvelkite i ateitį ! Žygiuokite
ros palūkanos— metai po metų. '' ' " ; . M ■ ■ JF . • pirmyn I Pirkite Canada Savings Bonds.

metiniu p a I ū k an u . v i d ujk i s

PASIRŪPINKITE GERESNE SAVO ATEITIMI!

nebūtų nė 36 Lietuvių en
ciklopedijos tomų, ku
riais taip didžiuojamės, 
nebūtų eilės kitų . mokslie
ji ių knygų, o mūsų spau
dos lygis būtų žymiai’ 
menkesnis... ’ > • .

Mes, gyvi išlikę vete
ranai profesoriai, bebai
gia išmirti prieglaudose, 
kliūčių ir įvairiausių 
sunkumų nepaisydami, ką 
galėjome padarėme. Kol 
rašėm — finansinės pa
ramos veik neprašėm

• (parėmė tik mano kolegos 
inžinieriai). Iš savo so
cialinių pensijų vos pra
gyvename artimųjų glo
bojami. Savo lėšomis čia 
brangaus spaudos darbo 
apmokėti neįstengiam. Iš 
Lietuvių Fondo gavome 

tik . 500 dol., ■ o reikia 
apie 9.000, gal ir dau
giau.

Taigi paremkite ’ ne 
mūsų draugiją, bet svar
bų tautai veikalą. Ne
delskite, Neatidėliokite 
ryt dienai. Nuo surinktos 
paramos ir prenumeratos 
priklausys knygos tiražas 
ir jos tolimesnė kaina. 
Antrą laidą gal kas tik po 
šimto metų išspausdins. 
Prašome ir pasitikime.

Pinigus geriausiai 
siųsti prof. S. Dįrmanto 
vardu, 6616 So. Washte
naw, Chicago, Ill. 60629, 
USA. Gautos sumos bus 
patvirtintos specialiais 
kvitais.

Prof. S. Dirmantas, 
LPDA valdybos vardu



PANORAMA
IS KANADOS
Į KUBĄ

Po 8 dienų triukšmin
gos viešnagės Kanadoje 
iš Toronto į Kubą išskri
do sovietų premjeras Ko
syginas su savo palydo
vais.

Kaip ir kituose Kana
dos miestuose, Toronte 
Kosyginą pasitiko tūks
tantinės demonstrantų 
minios. Jo apsaugai buvo 
panaudotos didžiausios 
saugumo priemonės Ka
nados istorijoje.

Kai minios stumiami 
demonstrantai Toronte 
pradėjo grūstis t pirmyn, 
raitoji policija įjojo į 
žmones ir juos savo laz
domis išsklaidė. Buvo 
eilė sužeistų policininkų 
ir demonstrantų. Policija 
tvirtina, kad demons
trantai pradėjo mėtyti 
akmenis, o demonstravu
sieji tvirtina, kad akme
nis gynybai sviesti tepra

kandidatas
ii

aldermanus

Robert Cordner

apylinke
Quartier 3 Ward

Siege 1 Seat
VIETA

INFORMATION:
7663 rue CENTRALE, 
LASALLE,
363-4440 balsuokit vi

Busimasis Jūsų aldermanas

4 psl. 

dėjo po to, kai policija 
raita įjojo į minią. Poli
cija 20 asmenų suėmė už 
tvarkos ardymą ir ginklų 
nešiojimą. Policijos ats
tovas spaudai pareiškė, 
kad ginklai buvę kišeni
niai peiliukai.

Tautinės mažumos, 
kurios sudarė demons
trantų daugumą, Toronte 
yra gausios ir politiškai 
įtakingos. Jų atstovai pa
reiškė, kad dėl policijos 
brutalumo, ypač dėl rai
tosios policijos panaudo
jimo prieš demonstran
tus, kurių tarpe buvo 
daug senelių ir mažame
čių vaikų, griežtai pro
testuos ir reikalaus atsa
kingus pareigūnus nu
bausti.

Savo kalbose Kosyginas 
ypač iškėlė reikalą iš
vystyti glaudž ius ekon o- 
minius santykius tarp So
vietų S-gos ir Kanados.

Kuboje Kosyginas išbus 

Mieli La Šalies piliečiai,
J du 25 metus gyvenu šitoje La Šalies apylin

kėje, kurią, Jūsų išrinktas, atstovausiu miesto tary
boje. Gerai pažįstu mūsų visų rūpesčius ir manau, 
galiu būti naudingas, dirbdamas mūsų visų gerovei.

Buvau ir esu aktyvus sportininkas, tad labai 
remiu ypač jaunimo sportinę veiklų, kuri nusipelno 
savivaldybės paramos. Manau, kad turėtų būti Įreng
ta čiuožykla Arenoje, kuri ils tiesų nebūtų našta mo
kesčių mokėtojams. Taip pat turėtu būti išplėstas 
Raymondo parkas, kad juo naudotųsi daugiau žmonių.

La Sallėje būtina įsteigti Jaunimo Centrų, kur 
jaunimas galėtu leisti laika ir jaustųsi namie. Toks 
Centras padėtų išspręsti daug šių dienų jaunimo 
problemų.

Kaip ir daugumas lasaliečių, esu priešingas šiuo 
metu LaSallę sujungti su kitomis savivaldybėmis. 
Tačiau turime reikalą labai nuodugniai ištirinėti ir 
sau visuomet palikti teisę jungtis su tomis savivaldy
bėmis, kurias patys pasirenkame.

Per 15 metų LaSalle labai išaugo, bet intensyvi 
statyba sunaikino ta gražų Šv. Lauryno upes paupį. 
Manau, kad paupys turi būti išvalytas ir sutvarkytas 
mūsų ir mūsų vaikų labui.

Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysiu. Prašau 
kreiptisį mano rinkiminę būstinę, 7663 Centrale, 
tel. 363-4440.

Labiausiai Jūsų prašau lapkričio 7 d. nepamiršti 
savo pilietinės pareigos ir balsuoti!

keletą dienų. Castro da
vė parėdymus, kad so
vietų premjeras būtų itin 
draugiškai priimtas. Val
džia parūpino transporto 
priemones, kuriomis su- 
vežami darbininkai Kosy
giną palankiai sutikti.

ĮTEISINTI
TEISES

Kanados parlamento 
konstitucinės komisijos 
nariai ir pirmininkas vis 
labiau pripažįsta reikalą 
tautinių mažumų teises 
kalbines ir kultūrines į- 
teisinti Kanados konstitu
cijoje.

Komiteto pirm. Mark 
MacGuigan pareiškė, kad 
jis palaiko tokį konstitu
cijos pakeitimą, Komite
to nariai iš Vakarų Kana
dos P. Yuzyk, E. B o Os
ler ir W. Dinsdale taip 
pat tam pritaria ir nuro
do, kad Kanados Vakarai 
yra kraštas be daugumų.

I? JUNGTINIU TAUTU. PASALINTOSIOS NACIONALINES KINIJOS 
DELEGACIJA PASKUTINIAME POSĖDYJE.

WINNIPEGO
BAISAI?

Komentuodamas P. E. 
Trudeau paskelbtą naują 
politiką Kanados tautinių 
mažumų atžvilgiu, kuria 
valstybė rems 
grupių kultūras, 
realio Le Dovoir 
raščio redaktorius Clau
de Ryan nurodė, kad mi
nistrą pirmininką tokią 

etninių
Mont-
dien-

politiką paskelbti, "be rovas, 47 m. amž., spa-
abejo”, paskatino reika
las susigrąžinti Vakarų 
Kanados balsuotojų bal
sus, kurių liberalai pas
taruoju metu neteko tūks
tančiais.

Kaip žinome, prerijų 
provincijose etninės gru
pės sudaro gyventojų 
daugumą, ypač gausios 
yra ukrainiečių kolonijos. 
Claude Ryan nuomone, 
parama tautinėm mažu
mom P. E. Trudeau pa
dės tuos balsus susigrą-

HALIFAKSAS DĖKOJA „RAMBVNUI“
KLAIPEDA (telefonu). Įplau

kiant Į Halilakso uostą, gelbėji
mo vilkiką „Rambynas" pasitiko 
trys Kanados laivai. Iškilmingai 
pasveikinę, jie palydėjo „Ram- 
byną" iki krantinės. Uosto val
džios atstovai padėkojo Tarybų 
Lietuvos jūreiviams už jų pagal
bą.

Klaipėdoje gauta „Rambyno" 
kapitono Alg. Kulboko radiogra
ma, kurioje pranešama apie at
sitikimą Kanados pakrantėje.

Tamsią naktį Kanados žvejy
bos laivas „Lipkus", plaukęs 
visu greičiu, vandenyne susidūrė 
su kažkokiu plaukiojančiu daiktu 
ir buvo pramuštas. Į triumus ėmė 
veržtis vanduo. Siurbliai jo ne
bepajėgė išsiurbti, ir kapitonas 
jsakė įgulai palikti laivą. Žvejai 
nuleido pripučiamą plaustą, su
lipo j jj. Netrukus „Lipkus" nu
skendo, o jo Įgula ilgą laiką 
dreifavo vandenyne. Žvejai siun
tė nelaimės signalą tolumoje 

žinti, tačiau jis abejoja 
ar gali būti dvi valstybi
nės kalbos, bet daug 
skirtingų kultūrų, nes 
kultūra be savo kalbos I 
nustojanti būti savaimin
ga.

SUTEIKTA .
GLOBA J

Rusų žvejybos laivo 
kapitonas Vasilij Zacha- 

lio 11 d. įšokęs į japonų 
Šiaurės jūrą ir jį išgel
bėję japonų žvejai.

V. Zacharovas apsi
lankęs JAV ambasadoje 
Tokijo paprašė politinės 
globos, ir ji jam buvo 
suteikta. Spalio 16 d. ru
sas kapitonas lėktuvu iš
skrido į JAV.

Sovietų prekybos misi
jos Briuselyje, Belgijoje, 
narys Anatolij Čebotarev, 
38 m. amž., išvyko į1 
Angliją ir prašė jam su-

praplaukiantiems laivams ir pra- 
skrendantiems lėktuvams, bet 
veltui: jų niekas nepastebėjo,

Tuo metu „Rambynas" skubė
jo Kanados pakrantėmis j žūk
lės rajoną. Vos vos brėško, kai 
budėję „Rambyno" vyr. kapito
no padėjėjas J. BengardavičiuS, 
jūreiviai vairininkai Pr. Sa- 
basevičius ir M. Pranckūnas už 
penkių mylių pastebėjo nelaimės 
signalus — ugnies atspindžius ir. 
raudonas raketas. Aliarmo sig
nalas beregint pakėlė visq„Ram- 
byno" įgulą. Klaipėdifečlai pa
ruošė gelbėjimo priemones, o 
nelrukiis prožektoriaus spindu
lys užčiuopė vandenyne plaustą 
su žmonėmis. Juos pakėlė j de
ni. lai Ir buvo žvejybinio laivo 
„Lipkus" Įgula: kapitonas K. 
Svinmas, jo padėjėjas D. Terflė- 
ris, jūreiviai — ū. Džordžas Ir 
L. Dągmingsas.

E. ULDUKIS
„T/osos“ kores».

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



teikti politinės globos 
teisę. Vėliau atvyko į 
JAV, kur jam ta teisė 
suteikta.

A. Čebotarevas patei
kęs 37 asmenų, šnipinė- 
jusių Belgijoje, sąrašą. 
Kitomis žiniomis, rusas 
pareigūnas papasakojęs 
apie rusų šnipų tinklą 
Nato sluoksniuose ir apie 
tai, kad KGB šnipų veikla 
buvo palietusi ne tik Bel
giją, bet ir Olandiją bei 
Fed. Vokietiją.

PRAŠO
GLOBOS

Rusas jūreivis Andrei 
Vlasov pabėgo iš sovieti
nio laivo Džurma ir Vik
torijoje, Britų Kolumbi
joje, paprašė politinio 
pabėgėlio teisių.

Jis pareiškė, kad yra 
nusivylęs rusų politika ir 
propaganda ir dirbs bet 
kokį darbą, kad galėtų 
likti Kanadoje. Jis yra 
nevedęs, turi tris brolius 
ir dvi seseris Rusijoje. 
Vlaslovas yra 35 m. am
žiaus.

neatsistatydins tol, kol 
nebus patrikrintas balsų 
skaičiavimas.

— Didžiausias Mont- 
realio prancūzų dienraš
tis Le Presse' yra su
stabdytas, nes leidėjai 
nesutarė su prof, sąjun
gom. Apie 10 tūkst. de
monstrantų minia dėl to 
susirėmė su policija — 
yra apie 160 sužeistų.

— Didž. Britanija nu
tarė įstoti nariu į Euro
pos Ekonominę Bendruo
menę, kurią sudaro Vak. 
Vokietija, Prancūzija, 
Italija ir Benelukso kraš
tai.

— Buvęs JAV prezi
dentas L. B. Johnsonas 
išleido prisiminimų kny^- 
gą apie savo prezidenta
vimo laikus, kurioje aiš
kina ir dalinai teisina sa
vo buvusią politiką.

— 24 metus Kvebeko 
provincija valdžiusi 
Union Nationale partija 
pakeitė pavadinimą į Uni- 
te-Quebec. Partija yra 
tradiciškai nusistačiusi 
prieš separatizmą. Par
tijos pirm. G. Loubier 
pareiškė, kad Unite-Que- 
bec bus srovė, kuri 
stengsis patraukti jauni
mą.

— Prie Pakistano val
domos Bengalijos ir In
dijos sienos vyksta susi
šaudymai ir lėktuvų pat
ruliai. Prie sienos nuo 
kovo mėn. žuvo 2000 
karių.

— Vyriausybės finan
suojama Kanados taryba 
paskyrė 188 tūkst. dol. 
Kanados teatrams remti. 
Daugiausia teko Theatre 
du Trident Kvebeko

TAIP
fiferald RAYMONDn BURMISTRAS

I VRCDIQ ‘ GABUSLT Ui lllp .SĄŽININGAS
• PATIKIMAS
• PAREIGINGAS

Iš Lenkijos žvejybos 
laivo Bostone, JAV, pa
bėgo 36 m. amžiaus jū
reivis Wojciek Ostrows
ki. Jis taip pat prašė jam 
suteikti politinę globą.

TRUMPAI
— Naujosios Foundlan- 

dijos provinciniuose rin
kimuose konservatoriai 
gavo 21 mandatą, libera
lai 20 ir naujoji Labra-
doro partija — 1. Libera
lų premjeras J. Small
wood pareiškė, kad jis

mieste - 70 tūkst. dol.

— Sovietų kompartijos 
bosas L. Brežnievas lan
kosi Paryžiuje ir taria
si su Prancūzijos prez. 
G. Pompidou.

— Maskvoje suimta 90 
žydų, kurie prašė juos 
išleisti į Izraelį.

— Jugoslavijos prezi
dentas Tito lankosi JAV, 
kur posėdžiauja su Nik-
šonu ir kitais JAV pa
reigūnais. Lapkr. 2 d. 
Tito lankysis Kanadoje.

PASIRUOŠĘS IR PASIRYŽĘS TARNAUTI

RINKIMINĖ BŪSTINĖ: 7612 CENTRAL, TEL. 363-4385 ir 363-5982
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KANADOS

Liet. Diena pasisekė 
tiek ekonominiu, tiek 
meniniu, tiek Lietuvos 
garsinimo atžvilgiu. 
Rengėjai siekė ir pasi- 
žmonėjimo - pramogos, 
bet labiausiai Lietuvos 
vardo ir jos vargo iškėli
mo šiame krašte. Iš to 
taško žiūrint galima tei
singai įvertinti visos tos 
17-tos L. Dienos pasise
kimą.

Lietuvos vardą padėjo 
iškelti tautinė paroda. 
Buvo parodyta Lietuva 
savo aukščiausios galy
bės laikais. Nedidelis 
skyrius, keletas bruožų, 
bet tikslas pasiektas. 
Buvo parodytas rinktinis 
liaudies menas, parody
ta seniausios Lietuvos 
knygos, tautos persekio
jimas carų laikais bei 
sovietinis teroras, Lie
tuvą pavergus raudonajai 
Rusijai.

Jaunimo kongresas, 
kad ir negausus, buvo 
svarbesnis negu galėjo 
atrodyti. Jaunimas pasi
linksmino, pabendravo, 
po to susirinko išklausyti 
pranešimo apie įvykstantį 
pasaulio jaunimo kongre
są ateinančių metų birže
lio pabaigoje Chicagoje. 
Dabar jau tam kongresui 
dirba 600 jaunų lietuvių.

Tiesa, nei per vakarą, 
nei pranešimo metu nesi
matė tokio jaunimo skai
čiaus, kokio galėjom ti
kėtis, bet buvo, užteko, 
o.tam atsirado ir prie
žasčių. Apie 300 jauni
mo, kaip žinome, buvo 

įsipareigavę dalyvauti L. 
Dienos programoje, o tai 
jau sudarė nemažus 
varžtus. Reikėjo repe
tuoti, reikėjo pailsėti.

Pranešimas visus labai 
sudomino ir greitai apie 
jį žinojo kiekvienas. Tuo 
būdu tas kongresas savo 
paskirtį atliko gerai.

Nežiūrint to, kad lietus 
pliaupė, visą dieną, susi
pažinimo vakare tūkstan
ties vietų salė buvo pilna. 
Neliko nė vienos tuščios 
vietos, bet taip pat nebu
vo spūsties šokių metu.

Kaip paprastai, puikiai 
ir nuotaikingai grojo V. 
Babecko orkestras, . ge
rai veikė lietuvių tvarko
mas bufetas. Salėje ma
tėsi įvairiausios padėties 
lietuvių, visi bendravo, 
kalbėjosi, šoko kaip ko
kioje didelėje šeimoje.

Matėsi keli kunigai, 
vietiniai ir iš Amerikos. 
Buvo ir prelatas J. Bal- 
kūnas ir, atrodo, jautėsi 
labiausiai užimtas, nes 
svekinosi ir kalbėjosi su 
šimtais lietuvių.

Vargu ar gali būti ge
resnė proga' pamatyti 
vienoje vietoje daugybę 
pažįstamų ir turėti pro
gos ir laiko su kiekvienu 
bent keliaią žodžiais pa
sikeisti. Daugelio nuo
mone, susipažinimo va
karas buvo vienas pačių 
nuotaikingiausių.

Pamaldos prasidėjo 
antrą valandą ir didžiulė 
katedra buvo pilnutėlė. 
Išsirikiavo vėliavos, 
šimtai tautiniais drabu

žiais pasipuošusio jauni
mo, prie altoriaus.kele
tas kunigų, vyskupas. Šį 
puikų vaizdą pasigavo 
dienraščio Standard re
porteris, ir jau kitą die
ną visi grožėjomės tikrai 
reto dailumo nuotrauka. 
Kiek žinoma, ta nuotrau
ka gėrėjosi ir kanadie
čiai, ypač katalikai, nes 
tokių reprezentacinių da
lykų jie retai pamato.

Pamaldų metu giedojo 
Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras bei pats 
"choro vadovas solistas A. 
Paulionis. Giedojimas 
padarė nepaprastai malo- . vas ir keli parlamento 
nų įspūdį. Tik tokiais 
momentais žmogus pa
junti tikrą Lietuvių Dienų 
prasmę, jų vertę.

Prelato J. Balkūno pa
mokslas, kaip paprastai, 
drebino žemę savo aiškia
tiesa, stipria informaci
ja, įkvėpimu, kad lietu
vis niekados nenustos ko
vojęs už savo tautos ir 
žemės laisvę. Vyskupo 
baigos žodyje jautėsi pa
sigėrėjimas lietuviais. 
Paminėjo airius, jo pa
ties tautiečius. Visai 
bažnyčiai sustojus ir už
traukus Lietuvos himną, 
vyskupo veidas rodė ma
lonų nustebimą. Nėra 
abejonės, kad ši katedra 
dar nebuvo mačiusi tiek 
žmonių, suvienytų savo 
tautos tradicija.

Lietuvių Dienos metu 
girdėjosi priekaištų, kad 
Diena turėtų būti skirta 
tik lietuviams. Žygyje 
prie paminklo paaiškėjo, 
kad viešumos negalima ir 
nereikia vengti. Eiti į 
viešumą, į kanadiečius, į 
jų valdžią, yra seniai pa
geidaujama lietuviškų 
veiksnių.

Kai gatvėje prie kated
ros išsirikiavo šimtai 
lietuviško jaunimo tauti
niuose drabužiuose su 
plakatais rankose, iškart 
buvo aišku, kad tai labai 
stirpi politinė vieša de
monstracija prieš mūsų 
žemės pavargėją. Kitą 
dieną Standard vėl įdėjo 
puikią demonstracijos 
nuotrauką, rodančią jau
nimą su vainiku prie pa
minklo. Pažymėjo, kad 
to jaunimo galėjo būti per 
500, kad buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos 
laisvę, Lietuvos, kuri 
tebėra pavergta Rusijos.

Taigi, atrodo, kad šiuo 
žygiu tikslas išeiti į ka

nadiečių visuomenę buvo 
gražiai pasiektas.

Tūkstanties vietų salė 
4-tą valandą buvo užimta 
visa. Daugeliui teko sto
vėti ar sėdėti antrame 
aukšte prie laiptų. Deja, 
programos nebuvo galima 
pradėti laiku, nes aukš
tieji svečiai vėlavosi.

Aukštuosius kanadie
čius svečius turėjo suda
ryti federalinės valdžios 
atstovas McNulty, pro
vincijos valdžios atsto
vas, švietimo ministras 
R. Welch, konservatorių 
lyderio asmeninis atsto- 

Visi atvyko, iš- 
kuris

nariai 
skyrus McNulty, 
paskutinę valandą skam
bino iš Otavos ir paaiški
no, kad negalės atvykti. 
Pranešė, kad skubos ke
liu yra pasiųstas lietu
viams ministro pirminin
ko sveikinimas.

Kam visa tai rašoma? 
Tam, kad žinotumėm, jog 
aukščiausi Kanados žmo
nės su mumis, lietuviais, 
skaitosi. Į mus kreipia 
dėmesio. Ypač tai ryšku 
St. Catharinėje. Lietuvy
bės veiklai čia gaunama 
daug paramos. Be jos ta 
veikla mažoje bendruo
menėje pranyktų greitai, 
kaip tai jau parodė kelios 
tokios b-nės.

Į koqcerto salę atėjus 
miesto burmistrui ir 
aukštiesiems svečiams, 
jiems buvo suteiktas ata
tinkamas dėmesys. Jie 
buvo sutikti, palydėti, o 
burmistras buvo apdova
notas reto grožio bei di
dumo gintaro gabalu su 
įrašu: "Už bendravimą ir 
pagarbą lietuviams". Se
kė valdybos p-ko Juozo 
Šarapnicko parašas, ku
ris paaukojo šią brangią 
dovaną visų lietuvių rei
kalams .

Kalbų ilgis neviršijo 
penkių minučių. Žadėjo
me visą programą baigti 
per tris valandas, o bai
gėme per keturias, 
bet ne dėl tų kalbų, o dėl 
mūsų pačių nesugebėjimo 
atskirti Lietuvių Dieną 
nuo, sakysime, kokio ei
linio jaunimo pasirody
mo.

Toks elegantiškas pro
gramos pravedimas, ko
kį davė tikrai reprezen
tacinė Lina Verbickaitė 
irgi reikalauja laiko. Ją 
gaišinome be jokio gai
lesčio, nes blogai susi-

organizavę, pristatėme 
jai kelias oficialios da
lies programas. Net pa
sikeitusias...

Bet kas pagaliau skun
džiasi per ilga progra
ma? Atrodo, niekas, be 
pačių rengėjų. Progra
mos me1 u auditorija buvo 
tarsi prirakinta vietose. 
Niekas neišėjo. Retai kas 
slankiojo koridoriais, 
kaip tai įprasta J L. Die
nose koncerto metu. Ko
dėl? Todėl, kad progra
ma buvo be galo įdomi, 
gyva ir žavinga.

Ją aprašyti nėra leng
va. Miūsų spauda, santū
rumo šalininkė, kerta į 
sparnuotus žodžius. Ir, 
tur būt, be reikalo. Sto- 
vėjau vienu momentu už 
sčenos, kai baigę šokti 
šokėjai bėgo pro šalį 
laiptais žemyn. Dar tokio
vaizdo nebuvau matęs: 
kai kurie jaunuoliai vos 
gaudė kvapą. Jie griūte 
griuvo žemyn ir krito ant 
grindų be jėgų. Kitas 
manys, kad tai nėra kova 
už Lietuvos laisvę. Te
mano, Aš žinau, kad yra.

Pirmas į sceną išėjo 
visų jauniausias mūsų 
pačių Nemuno ansamblis 
ir patraukė į save visų 
dėmesį. Ansamblis jau 
stovi labai tvirtai. Am
žium gana jauni ansamb
lio dalyviai patyrusių va
dovų Stasės Zubrickienės 
ir Jeronimo Bėliūno ran
kose savo užduotį atliko 
puikiai. Jauniausi gra
žiai padainavo, pašoko, 
o vyresnieji Malūną tie
siog praskriejo. Juos iš 
scenos išlydėjo plojimai, 
labai nuoširdūs, sutelk
dami tikrą krikštą jau
nam Nemunui. į

Sekė kiti ansambliai ir 
grupės, pasiekusios šia
me lietuviškame mene 
aukščiausią lygį, jau 
daug kartų išgarbintą 
mūsų spaudoje, taip už
tarnautai ir taip gražiai, 
kad vargu čia galima ką 
bepridėti. Baltija savo 
įvairumu, Gintaras savo 
baletiškumu, Gyvataras 
savo dinamiškumu. Stepo i 
Kairio vardo kanklininkai 
bei skudutininkai parodė 
lietuviškų liaudies muzi
kos instrumentų ramų 
grožį bei originalumą.

Windzoro mergaičių 
kvartetas vertas kelių 
paskirų minčių. Šis stip
rus kvartetas jau yra 
naujas dalykas mūsų

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Istorinis posūkis
KETURIOLIKA MILIJONU BE ATSTOVYBĖS

Gyventojais gausiausia 
pasaulio valstybė Demo
kratinė Kinijos Respubli
ka spalio 25 d, didele 
balsų persvara buvo pri
imta pilnateisiu nariu į 
Jungtines Tautas. Tokiu 
būdu šitas 132 valstybių 
sambūris komunistinę 
Kiniją išvadavo iš eilę 
metų trukusios politinės 
izoliacijos, bet tuo pačiu 
buvo suduotas skaudus 
smūgis JAV politikai.

76 prieš 35 balsus JT 
buvo priimta Albanijos 
pasiūlyta tokia rezoliuci
ja: ’’Atstatyti visas De
mokratinės Kinijos Res
publikos teises ir pripa
žinti vyriausybės atsto
vus vieninteliais teisėtais 
Kinijos atstovais JT ir iš 
JT bei jos padalinių tuo
jau pašalinti visus Č lan
ka iš eko atstovus, kurie 

scenoje, stiprus ir im
ponuojantis reiškinys. 
Dinamiškas dainavimas. 
Darnumas, sąskambis ir 
judesiai. Įnešė didelį ir 
būtiną įvairumą šios rū
šies programoje. O jau
na deklamuotoja Laima 
Tautkevičiūtė, kvarteto 
vadovės dukrelė, savo 
dramatišku, talentingu 
deklamavimu palenkė ir 
sujaudino visus klausyto
jas gerai parinktu B. 
Brazdžionio eilėraščiu.

Gale pasirodęs Hamil
tono Aidas vieno tautie
čio buvo aptartas dviem 
žodžiais: ”Verįkaitis yra 
nepakeičiamas”. Ir tik
rai. Vaclovas Verikaitis 
yra tikras muzikas, me
nininkas ir puikus solis
tas. Jis tikrai žino, ką 
reikia duoti lietuviškai 
auditorijai. Audros plo
jimų nesibaigė.

17-tos Lietuvių Dienos 
programa buvo užbaigta 
triumfališkai. Beliko tik 
visiems padėkoti. Tai 
padarė labai jautriai 
KLB Krašto v-bos p-kas 
dr. S. Čepas ir progra
mos organizavimo naštą 
nešęs Petras Balsas. Iš
sirikiavo visi šio meno 
Šventės dalyviai, jos 
garbingi vadovai, pasi
rodė gausybė gėlių ir po 
to pasigirdo iš tūkstan- 
ties krūtinių Lietuvos 
himnas. S. Š. 

savo vietas neteisėtai už
ima”.

Tokiu būdu nacionalis
tinė Čiankaišeko vyriau
sybė JT nebebus atsto
vaujama ir 14 milijonų 
Taivano gyventojų nebe
turės balso šiame tarp
tautiniame sambūryje.

JAV vyriausybė visą 
laiką atengėsi pravesti 
savo rezoliuciją, kuri 
siūlė į JT priimti komu
nistinę Kiniją, bet išlai
kyti ir Taivaną. Pekingas 
viešai pareiškė, kad ne
sutiks dalyvauti JT, jei
gu ten dalyvaus ir Taiva
no atstovai. Manoma, 
kad šitas Pekingo pareiš
kimas nulėmė eilės vals
tybių nusistatymą parem
ti Albanijos rezoliuciją 
ir Taivaną iš JT išstum
ti.

JAV ambasadorius prie 
JT G. Bush po balsavimo 
pareiškė: ’’Tai gėdos mo
mentas”. Nacionalistinės 
Kinijos priėmimas į JT 
reikš tos organizacijos 
pražūtį.

Kanada balsavo už Al
banijos rezoliuciją. Po 
balsavimo Kanados ats
tovas Yvon Beaulne iš
reiškė savo pasitenkini- 
nimą, sakydamas, kad 
dvi Kinijos organizacijo
je tik sukeltų daug neaiš
kumų ir nesibaigiančius 
beprasmiškus debatus.

Už komunistinės Kini
jos priėmimą ir Taivano 
pašalinimą iš JT balsa
vo: Austrija, Belgija, 
Kanada, Danija, Suomi
ja, Prancūzija, Islandi
ja, Airija, Izraelis, Ita
lija, Olandija, Norvegi
ja, Portugalija, Švedija, 
Turkija, Didž. Britanija, 
Jugoslavija.

Už rezoliuciją taip pat 
balsavo: Afganistanas, 
Alžerija, Butanas, Bots- 
vana, Burma, Burundija, 
Kamerūnas, Ceilonas, 
Čilė, Ekvadoras, Egip
tas, Gvinėja, Etiopija, 
Ghana, Gujana, Indija, 
Iranas, Irakas, Kenija, 
Kuvaitas, Laosas, Libi
ja, Malaizija, Malija, 
Mauritanija, Marokas, 
Nepalas, Meksika, Nige- 
ritas, Pakistanas, Jeme
nas, Kongas, Peru, 
Rwanda, Senegalas, 
Sierra Leone, Singapū

ras, Somalija, Sudanas, 
Sirija, Togo, Trinidadas 
ir Taboga, Tunizija, 
Uganda, Tanzanija, 
Zambija.

Už rezoliuciją balsavo 
ir komunistiniai kraštai: 
Albanija, Bulgarija, Gu
dijos SSR, Kuba, Čekos
lovakija, Vengrija, Mon
golija, Lenkija, Rumuni
ja, Ukrainos SSR ir So
vietų Sąjunga.

Prieš rezoliuciją bal
savo: Australija, Japoni
ja, Malta, Naujoji Zelan
dija, Filipinai, Pietų Af
rika, JAV, Bolivija, 
Brazilija, Centrinė Afri
kos Respublika, Čadas, 
Demokratinė Kongo Res
publika, Kostarikas, Do- 
minikija, EI Salvadoras, 
Gabonas, Gambija, Gua
temala, Haiti, Honduras, 
Ivory Coast, Khmeras, 
Lesothonas, Liberija, 
Madagaskaras, Malavija, 
Nikaragva, Nigeris, Pa
ragvajus, Svazilandas, 
Saudi Arabija, Aukštuti
nė Volta, Urugvajus ir 
Venecuela.

Nuo balsavimo susilai
kė arba posėdyje nedaly
vavo: Argentina, Bahrai- 
na^s, Barbados, Kolumbi
ja, Kipras, Fidži, Grai
kija, Indonezija, Jamai
ka, Jordanija, Lebano- 
nas, Luksemburgas, 
Mauritanija, Panama, 
Kvataras, Ispanija, Tai
landas, Omanas ir na
cionalistinė Kinija.

Balsavusiųjų sąrašas 
akivaizdžiai pavaizduoja, 
kaip vystosi dabartinė 
tarptautinė padėtis.' Įdo
mu, kad JAV tokiais 
klausimais nebegali pa
sitikėti visa eile savo 
sąjungininkų — jie aklai 
nebeseka Vašingtono po
litikos, bet daro nepri
klausomus sprendimus,. 
Nemažiau įdomu paste
bėti, kad dvi pabrėžtinai 
antikomunistinės, bet 
nedemokratiškos Euro
pos valstybės, kurios yra 
dosniai kariškai ir eko
nomiškai JAV remiamos 
— Graikija ir Ispanija — 
huo balsavimo visiškai 
susilaikė.

Spalio 25 dienos balsa
vimas Jungtinėse Tauto
se laikytinas istoriniu į- 
vykiu. Išryškėjo, kad 
JAV nebėra neginčijamas 
Vakarų pasaulio vadas, 
kad Vašingtono sąjungi
ninkai elgiasi savaran
kiškai ir net priešiškai

ST. CATHARINES MUZIEJUJE BUVUSIOJE LIETUVIŠKOJE PARO
DOJE FOTOGRAFAI SUSIDOMĖJĘ VILTES ZUBRICKAITĖS LAI
KOMA LĖLE. St. C. Standard nuotr.

jonui Švedui 
mirus

Lietuvos kultūros gyve
nimas vėl patyrė smūgį, 
spalio 15 d. Vilniuje mi
rus Jonui Švedui. Velio
nis, gimęs 1908 m. Lie
pojoje, jau Klaipėdos 
konservatorijoje besimo
kydamas pas įžymėjo ga
bumais. Organizavo cho
rus ir jiems vadovavo, 
rinko liaudies dainų me
lodijas, dėstė Klaipėdos 
konservatorijoje. Vėliau 
grojo Kauno valst. teatro 
ir radiofono orkestruose.

Nuo 1940 m. J. Švedas 
Vilniuje prie valst. fil
harmonijos suorganizavo 
Lietuvos valstybinį liau
dies dainų ir šokių an
samblį. Ansamblio kon
certai vyko ne tik Lietu
voje, bet ir įvairiuose 
Sovietų Sąjungos mies
tuose, kituose kraštuose 
bei Vakaruose. Ansam-

JAV politikai. Pasirodo, 
kad Jungtinėse Tautose 
politinę pusiausvyrą savo 
rankose laiko vadinama
sis trečiasis pasaulis, 
t. y., valstybės, kurios 
pastaraisiais metais pa
skelbė savo nepriklauso
mybę. Pagaliau paaiškė
jo, kad tarptautinėje po
litikoje nulemia tik ap
skaičiavimas — 14 mili
jonų Taivano gyventojų 
Jungtinėse Tautose dabar 
paprasčiausiai nebebus 
atstovaujami...

M. Varnelis 

blis sovietiniu laikmečiu 
buvo pavadintas ’’Lietu
va”.

Velionies dideli nuo
pelnai liaudies muzikos 
srity. Jis yra harmoni
zavęs, pritaikęs ar pats 
parašęs apie 200 dainų 
mišriam, vyrų ir moterų 
chorams, be to, konser
vatorijoje 1945 m. įsteigė 
liaudies muzikos tnstru-* 
mentų katedrą ir jai ilgus 
metus vadovavo. Jam bu
vo suteiktas profesoriaus 
vardas ir TSRS liaudies 
artisto titulas.

Su velioniu atsisveiki
nimas įvyko Valst. kon
servatorijos salėje, pa
laidotas spalio 18 d. An
takalnio kapinėse, kur 
sugrota J. Švedo harmo
nizuota daina ’’Tykiai ty
kiai Nemunėlis teka”...

NAUJOS KINO 
JUOSTOS

Lietuvos kino studija 
baigė gaminti du naujus 
lietuviškus filmus. Pagal 
E. Udulkio ir G. Kanovi
čiaus scenarijų filmas 
pavadintas ’’Mūsų žemės 
žaizdos”, kurį režisavo 
M. Giedrys. Filme, esą, 
vaizduojama ”1918 m. že
maičių kova už tarybų 
valdžią”.

Filme ’’Mažoji išpažin
tis” gvildenamos dabarti
nio jaunimo problemos. 
Pagal A. A ramino ir I. 
Mero scenarijų filmą re
žisavo A. Araminas.
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M.ČapkausKas

NAZARETO 
MALŪNAS

Kairioji Rapolo akis yra stiklinė, bet jis 
niekada nedėvi akinių, nors jo pastabumu 
reikia labai abejoti, nes vieną kartą Daratos 
sūneliui vietoje cukraus jis druskos burnon 
įpylė.

Vaikutis prarijo druską, kaip iš paprati
mo jis prarydavo cukrų, bet šį kartą jis ne- 
silaižė ir nesišypsojo. Kokios išgąstingos 
buvo jo akutės... Kaip jis nustebo... Išsi
žiojęs, jis žiūrėjo į Rapolą, tarsi klausda
mas, kodėl šiandien cukrus nesaldus, o toks 
kartus, sūrus ...

MIELI LA SALLĖS PILIEČIAI,

Tokio miesto kaip musu tvarkinga administracija reikalinga toli matančiu ir išlaikytų 
žmonių, kurie pirmoje eilėje dirbtu labui tų, kuriuos atstovauti jie buvo išrinkti. Tik 
dėl to a§ ir vėl išklausiau tūkstančiu atsakingu piliečiu pageidavimus ir pasiryžau 
toliau būti trečiosios apylinkės, antrojo mandato aldermanu.
Tokiose pareigose niekuomet nesistengiau išvengti atsakomybės. Gerai žinodamas alder- 
mano pareigas, galiu Jus užtikrinti, kad ir ateityje jas išpildysiu su lygiai tokiu pačiu 
pasiaukojimu, kokiu savo pareigas ėjau pastaruosius VIENUOLIKA METU miesto ta
ryboje.
Laikotarpyje, kada visokios grupės daro spaudimų pakeisti musu miesto charakterį ir 
tapatybę, visų atsakingų piliečiu pareiga yra VĖL IŠRINKTI tuos aldermanus, kurie 
visame mieste žinomi savo pilietiškumu, ir tokį atstovę, kurio vienintelis rūpestis yra 
visų piliečių gerovė, kad palaipsniui miestų puoselėtume su sveikais f inansais. Esu 
tikras, kad, būdami geri piliečiai, Jus pasirinksite savo atstovu:

VISU PILIEČIU ALDERMANĄ

BŪKITE ATSARGŪS, 
KAD NESIGAILĖTUTE! 

SEKMADIENĮ, LAPRKIČIO 7 D., 

TARP 9 VAL. RYTO IR 7 VAL. V AK., 

P E R I N K S I M E ATSTOVĄ SU 
VIENUOLIKA METU PASIAUKOJANČIO 

DARBO - YVAN SERRE

363-5684 
363-5740

Y7van SERRE

8 psl.

Pamatęs jį išsižiojus, Rapolas pagalvo
jo, kad jis dar daugiau cukraus nori. Vėl jis 
nuėjo virtuvėn ir vėl pilną šaukštą druskos 
atnešė. Bet vaiko luputės staiga susičiaupė. 
Instinktas veikė. Pradėjo drebėti jo smak
relis, okaktelė susiraukė kaip sausa razin- 
ka ir iš akučių prasiveržė ašaros.

Jis, tur būt, dar niekada taip nebuvo 
verkęs ir niekada taip savo gyvenime ne
verks. Jo veidelis paraudo kaip prinokęs pa- 
midoras, o iš burnelės be paliovos veržėsi 
seilės. Siaubo pilni klyksmo aidai pripildė 
visus kambarius, jog net pasipūtęs katinas 
palindo po sofa.

Kaip liūdna žiūrėti į vaiką, kada jis ver
kia apgautas...

Bet jo verksmai neilgai tęsėsi. Jam pri
trūko oro, nes jis pradėjo įvairiais garsais 
kukčioti ir žagsėti.

Rapolas iš pradžių nesusivokė, kame 
čia buvo graudaus veiksmo priežastis. Gal

vojo, kad čia yra normalus vaiko kaprizas, 
kurį tik diržu galima numalšinti. Bet diržo 
Rapolas nepavartojo. Liežuvio galu jis palai
žė šaukštą ir įsitikino, kad ten ne cukraus, 
bet druskos būta ...

Vėl jis nubėgo virtuvėn ir atnešė me
daus, bet šį kartą jis pats keliskart para
gavo, kad ko gero, vėl nebūtų apsirikęs,- 
kaip druska panaši į cukrų, taip medus pa
našus į klijus, o įpylus vaiko burnon klijų - 
būtų kur kas blogiau.

Bet dabar įsiūlyti vaikui medų jau nebu
vo taip lengva, nes jis, matyt, galvojo, kad 
čia dar didesnė apgavystė gali būti. Skersai 
lovos pavirtęs, jis blaškėsi, sklaidėsi ran
kutėmis ir, spardydamas Rapolo rankas, 
gynėsi nuo medaus šaukšto, kaip nuo smei
giamo peilio. Keliskart jis išmušė šaukštą 
iš Rapolo rankos. Medus taškėsi ant grindų, 
ant lovos ir ant jo rūbų. Vėl Rapolas nubėgo 
virtuvėn ir vėl medaus atnešė..

Pagaliau Rapolas nutvėrė progą, nes 
gaudydamas orą, vaikas taip plačiai prasi
žiojo, jog nereikėjo jokių gabumų jo burne- 
lėn kyštelėti šaukštą medaus.

Skirtingas medaus skonis vaiką greitai 
apramino. Rapolas nušluostė jo šlapią nosy
tę ir bematant išdžiūvo ant jo skruostelių 
išsiliejusios ašaros.

Tik grįžusi iš krautuvės Darata ilgai 
stebėjosi ir negalėjo suprasti, kodėl sūnelis 
geria tik daug vandens...

O Rapolas dėl šito įvykio buvo visai ra
mus ir nesijaudino.

- Eh, druska ne nuodai, - pasakė jis, - 
stipresni kaulai bus, bet, žinoma, tai ne - 
gerai...

• • •

Dar nežinojau, jog kitoje upės pusėje 
Darata turi ilgą žemės ruožą. Ten dar nebu
vau, bet Rapolas man sakė, kad tas ruožas 
yra labai siauras.

- Per jį žiogas lengvai peršoktų, - juo
kėsi jis.

Kol gyveno jos vyras, jis beveik kasdien 
ten triūsdavosi: rinkdavo akmenis, kaupdavo 
bulves arba laistydavo daržoves. Dabar ten 
tik vienos piktžolės bujuojančios, nes šį pa
vasarį ten niekonebuvo pasėta ar pasodinta.

Šiandien Darata buvo nuėjusi pasižiūrė
ti kaip atrodo jos žemė.

-Dar ne vėlu ką nors pasodinti, bet 
pirma reikia suarti ir suakėti. Kokia iš že
mės nauda, jeigu ji tik kastuvu išjudinama. 
Giliai išarti reikia, - pasakė ji sugrįžusi.

- Galima suarti, tik reikia arklio ir 
plūgo, - pasakiau.

- Ką čia su vienu arkliu... Giliai rei
kia ... Su dideliu plūgu ...

Darata ilgai nekalbėjo, bet išėjo į kle
boniją. Ten ji ilgai nebuvo ir mačiau, kaip ji 
rankas už priejuostės užsikišus, nuėjo į dar
žą pas Samtį. ,

Matyt, klebonas leido jai pasinaudoti 
savo plūgu ir arkliais, nes ilgai netruko ir 
Samtis, vos išlaikydamas už vadžių du stam
bius arklius, kurie čia vadinami ’’belgais”, 
atvyko į klebonijos kiemą, o iš ten jau su 
plūgu pasuko į Daratos ruožą.

Rapolas nematė, kada Samtis tą ruožą 
suarė; jis tik pastebėjo Samtį grįžtantį namo.

-Kąjis ten arė? - nustebo Rapolas, - 
juk ten klebonas neturi žemės ...

Nieko daugiau nesakęs, jis nusimetė
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švarką ir kažkur išėjo.
Sugrįžo jis nusiminęs, bet jo ironiškas 

šypsnys rodė, jog jis kažkuo lyg ir patenkin
tas.

IR GERAI, IR BLOGAI...

Ne taip seniai kanadiškėje Nepriklausomoje 
Lietuvoje skyrelyje „Ir gerai, ir blogai..vie
nas skaitytojas (berods, Vyt. Zubas) savo ilgo
kame laiške iškėlė Kanados lietuvių laikraščių 
(Nepriklausomos Lietuvos ir Tėviškės žiburių) 
vis didėjantį pranašumą prieš JAV lietuvių lei
džiamą populiariąją spaudą. Laiško autorius ne
sišvaistė vien sausais teigimais, ar nepagrįstais 
užgauliojimais. Jis akivaizdžių faktų šviesoje da
rė logiškas išvadas. Panašių išvadų jau nebe 
šiandien yra priėję šimtai ar tūkstančiai lietu
vių, prenumeruojančių kiek didesnį skaičių iš- 
eiviškų periodinių leidinių ir juos skaitančių at
viromis akimis. Taigi be skaitomą medžiagą ne
atpažįstamai nuspalvinančių ideologinių ar pa
saulėžiūrinių akinių, nė valandėlei nelei
džiančių nusikratyti apriorinių nusistatymų ar 
bent nuo jų nukrypti.

Tiesa, ir minėti Kanados lietuvių laikraščiai 
savo gana aiškias pasaulėžiūras turi. O visdėlto 
jų turėjimas neužtemdo objektyvumo iki tokio 
naivaus ir juokmgo laipsnio, koks dažnai pade
monstruojamas JAV-se esančių išeivių spaudoje 
Kiek toksai vienašališkumas yra pateisinamas 
informuojant arba komentuojant politinius įvy
kius — tesprendžia srities specialistai. Jis bent su
prantamas, žinant išeivių padėtį, apskritai, ir 
faktą, jog didelė dalis periodinių JAV lietuviš
kų laikraščių yra praktiškai leidžiami ALTą su
darančių politinių grupių, specifiniai. Tačiau, ka
da „politikavimo“ nebepajėgiama išvengti, ir in
formuojant (arba nutylint) apie kultūrinius įvy-> 
kilis, kada ir jie komentuojami ar vertinami są
moningai iškreipiančioje „partinėje“ (grubiausia 
to žodžio prasme) šviesoje, suprasti darosi vis 
sunkiau, o pateisinti, iš viso, — neįmanoma...

Keista, kad žymiai daugiau neobjektyvumo, 
šališkumo, siaurumo, žemažiūriškumo arba, tie
siog, blogos valios šiandien užtinkama kairio
sioms ar vidurio politinėms pažiūroms atstovau
jančioje spaudoje, iš įpročio vis dar laikoma at
viresne ir liberališkesne. Iš tikrųjų, tradiciniai 
konservatyvūs dešinieji darosi atviresni ir rodo 
daugiau tolerancijos kitokiai nuomonei, o kairie
ji, besidedą nuo seno turį šitokių dorybių mono
polį, traukiasi vis giliau į savo siaurėjantį apri
orinio nusistatymo kiautą. Praktiškai nusisto
vėjusiu požiūriu vadovaujantis, sakykim, libera
lios pažiūros dienraščio skaitytojui, kaip kad re
daktorius nutaria, staiga pasidaro nebeįdomus 
ir nebeaktualus net ir toksai įvykis, kaip meti
nės išeivijoje aukščiausios literatūrinės premi
jos laimėjimas, jeigu toji premija atitenka deši
niojo sparno rašytojui. (Jam daug įdomiau pa
tirti, kas keps kugelį ar virs dešreles lokalinia
me piknike...) Bendrinių visuomeninių organi
zacijų, ypač Lietuvių Bendruomenės veikla daž
nai pajuokiama, jos veikėjai — sukarikatūrinami 
vien dėl to, kad jos vadovybėn, sudaromon de
mokratišku būdu, neįmanoma pravesti savųjų 
pažiūrų kandidatų... (O neįmanoma todėl, kad 
toms pažiūroms atstovaujanti visuomenės dalis 
yra arba visiškai pasyvi, arba neskaitlinga; gi 
tuo pačiu ir... nereikšminga... Tautinės min
ties laikraščio skaitytojo visiškai nebedomina ge
riausių išeivijos solistų koncertai, iškiliausių 
dailininkų meno darbų parodos, nes ta ruošiama 
organizacijų ar komitetų, kurių pažiūros, redak
torių manymu, nėra pakankamai tautinės...) 
Orientuotis padeda štampai. Jeigu kam nors 
ant kaktos užspaudžiamas frontininko, akirati- 
ni’nko, bendruomenininko ar kitoks štampas, 
toksai asmuo automatiškai pasidaro nevykęs, ne
gabus, kvailas, visuomenės kenkėjas, ar net tau
tos išdavikas, nežiūrint to, kad jo darbai, laimė-
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Jean-Marie Gauthier apie
Anglu kalboje PEP reiškia energiją, veržlumą ir gaivališkumą. Šiais laikais visi 
savivaldybininkai turi turėti daug to PEP, kad sėkmingai rūpintųsi bendruomenės rei
kalais.

Daug metu veikiau eilėje La Salles organizacijų: poilsio centruose, politiniuose sam
būriuose, mokyklų valdybose, socialiniuose klubuose. Visur dirbau uoliai ir idėjau 
visą tą PEP, kurį tik turėjau.

Todėl savo kampanijoje dėl LaSalle burmistro vietos pasirinkau šias tris raides savo 
šūkiu. Jos ne tik atitinka mano asmenišką būdą, bet išreiškia ir mano programos tris 
pagrindinius punktus: PROBITY - EFFICIANTY - PRODUCTIVITY, o lietuv iškai 
tai būtų: SĄŽININGUMAS - NAŠUMAS - PRODUKTINGUMAS.

V
Šie trys principai bus mano kelrodžiu savivaldybės administracijoje. Našumo ir produk
tyvumo pasiekti biznyje šiais laikais naudojamos naujos priemonės. Manau, kad ir 
savivaldybės administracija taip turėtų būti tvarkoma. Pav., kompiuteriai daug tau
piau ir našiau padėtų tvarkyti policiją, gaisrininkus, mokesčius ir kt.

La Salle vis pažangėja, ir reikia, kad tai tęstųsi. Norėdami, kad nereikėtų kelti ir taip 
jau aukštus mokesčius ir kad savivaldybės tarnautojams galėtume mokėti pakankamas 
algas, turime juos aprūpinti priemonėmis, kurios padidintu jų produktingumą. Mūsų 
dydžio Amerikos miestai tokiu būdu tą klausimą juk išsprendė I

Visi piliečiai gaus smulkią mano programą. Tai PEP programą. Atidžiai ją perskaity
kite, o jei turėsite klausimų — a$ juos visuomet kiekvienam mielai atsakysiu.

J e a n - M ar i e GAUTHIER

BUSIMASIS BURMISTRAS
IŠ ŽMONIU 
SU ŽMONĖM 
ŽMONĖMS

LAPKRIČIO 7d. BALSUOKIME UŽ

Jean-Marie GAUTHIER
RINKIMINĖ BŪSTINĖ 36 1 - 90 Ave. 

La Salle, tel: 366-2777 - 366-2640

jimai ar einamos pareigos visai ką kita rodytų... 
Jokių „piktadarysčių“ įrodinėti niekada nerei
kia: patsai štampas viską pasako...

Nenuostabu, jog Kanados lietuvių laikraš
čiuose bendradarbiauja kaskart daugiau JAV 
lietuvių kultūrininkų: savojoje spaudoje jie jau 
sunkiai besutelpa. Išeitos pusės žiūrint, nenuos
tabu, jog kanadiški laikraščiai, būdami atviresni, 
spausdinasi nuomones ir mūsiškių „konservato
rių“, tuos laikraščius raginančių čionykščiu po
būdžiu siaurėti ir konservatyvėti. Va, kad ir 
rugpjūčio 4 d. Nepriklausomoje Lietuvoje Ksa
veras Kaunas (berods, čikagiškis) pasisako bu
vęs „giliai susirūpinęs dėl paimtos laikraščio 
krypties“. Paaiškėja ir toji rūpesčius kelianti 
kryptis: „Čia mes turime Akiračius, kurių koeg- 
zistencinio triukšmo perdaug“, — taria jisai, dar 
pagrąsindamas: „Jei E. Šulaičio ir panašių _ re
portažai ir kita išmintis pas Jus būtų tęsiami, 
galite iškart laikraščio man nesiųsti“.

Jeigu Ksaveras Kaunas, pasikankinęs, pa- 
svarstęs7 pasirūpinęs, pasvyravęs, prenumeratą 

visdėlto dar pratęsė, tai jo bendramintis (daili
ninkas?) Jurgis Juodis reikalą išsprendė žymiai 
radikaliau:

„Labai apgailestauju, kad toliau negalėsiu 
prenumeruoti laikraščio N.L. Ne dėl to, kad jis 
būtų menkesnės vertės už kitus, priešingai — jis 
turi daug pirmenybių. Deja, laikraščio antraštės 
paruošimas su sudarkyta ir išniekinta Vytimi ne
leidžia man tęsti prenumeratą“.

Neabejoju, jog tas aukštų principų vyras Lie
tuvoje rašė laiškus spaudai, kai pašto ženklai 
buvo su stilizuota Vytimi, nevartojo degtukų, 
nes stilizuota Vytis kurį laiką puošė jų dėžutes, 
o šiandien nepriklauso eiljei organizacijų vien 
dėl to, kad stilizuota Vytis naudojama jų ant
spauduose. ..

Neatsisakysiu Nepriklausomos Lietuvos pre
numeratos, nors ji vien J. Juodžio ir K. Kauno 
laiškus tespausdintų. Humorą mėgstu. O jo taip 
mažai rūsčiose išeivijos padangėse...

A. T. Antanaitis 
( AKIRAČIAI)

. psl. 9
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Keleivis
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ZINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYjE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU- ADV. M.SVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ. * ♦ *

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 
įvairOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3^84.

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS

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

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, La Salle,P.Q .TeL366-6237

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodama 
(vairius patarimus, Įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

LaSalle Auto Specialist Heg’il.
7725 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. Tel: 366-0500 366-4203

• TAISOME IR DAŽOME AUTO - MASINAS.

• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIU ROGIlį

SAV. ,G. PESROCHERS

i
MIKE'S TEXACO SERVICE STATIONTEXACO (M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. — ILLE BIZARD, P.Q.
601 St. Jean Road.. 459 Cheerier Street.
TeL 695-3883 Tel. 626-5175

• Parduodami “SCORPION** firmos motorinės rogės.
• Atsitiktiniai ir kapitaliniai auto-mašinų remontai.
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Lengvai pasiekiame greitkeliu Nr. 40.

BELLAZZI LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas,- 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL, CHAMPLAIN LASALLE 366-6941
.. .................     ■ —-------------------------------------------------------------------------------------— I

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***
TEL. 366-7281

***
• At|!,*kami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuoiaida)v
Savininkai; y, SuSinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

10 psl.

DATOS ♦ VARDAI • ĮVYKIAI

PO PIRMOSIOS
TARYBOS SESIJOS

Spalio 23 d. Toronte į- 
vykusioje Kanados Lietu
vių Bendruomenės aštun
tosios Krašto tarybos 
pirmojoje sesijoje į nau
jąją Krašto valdybą buvo 
išrinkti Toronte ir Ha
miltone gyvenantieji 
bendruomenininkai. Nau
jąją Krašto valdybą su
daro: R., Simanavičius, 
Ls Tamašauskas, J. Če- 
ponkutė, G. Breichma- 
nas, E. Čiuplinskas, V.s 
Gruodis, A. Kuolienė, J. 
Pleinys, kun. A. Žilins
kas ir L. Gvildienė.

Į revizijos komisiją 
buvo išrinkti hamiltonie- 
čiai J. Krištolaitis, J. 
Mikšys ir K. Mileris. 
KLB garbės teismą suda
ro Montrealio lietuviai: 
A. Gražys, dr. V. Pavi- 
lanis, J. Adomaitis, A. 
Lapinas ir J. Išganaitis.

Sesijai vadovavo pre
zidiumas — P. Angaitis, 
P. Januška ir Silv. Pie- 
čaitienė. Sekretoriavo L. 
Gvildienė ir Volungytė. 
Praneš imus suvaž iavu- 
siems atstovams padarė 
buvusiosios valdybos 
pirm. dr. S. Čepas, iž
dininkas, kultūros komi
sijos, švietimo komisi
jos, jaunimo sekcijos, 
šalpos fondo, visuomeni
nių reik, komisijos, gar
bės teismo, Kanados 
Lietuvių Fondo, Tautos 
Fondo atstovybės pirmi

ninkai, Baltų Federacijos 
vicepirmininkas ir kt. 
Pranešimus taip pat per
skaitė ir apylinkių atsto
vai.

Ilgesnės diskusijos iš
sivystė dėl J. Čeponkutės 
pranešimo apie ateinan
čiais metais būsimą ant
rąjį pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą, kuris 
vyks Chicagoje ir dalinai 
Kanadoje. Kanados lietu
viškasis jaunimas į kong
resą siunčia 35 pilnatei
sius atstovus. Išsiskyrė 
nuomonės, ar tuos atsto
vus išrinkti turi pats jau
nimas, ar į tą atranką 
kištis teisę turi ir vyres
nieji. Kai kurie senieji 
reiškė nuomonę, kad jie 
finansiškai kongresą re- 
mią, vadinasi, jie ir ats
tovų atranką turį kontro
liuoti. ..

KATALIKŲ BENDRIJOS 
SEIMAS

Rugsėjo 11 d. marijonų 
Jaunimo Židinyje Not- 
tinghame įvyko antrasis 
Anglijos lietuvių katalikų 
seimas, kuriame dalyva
vo 47 atstovai ir svečiai.

Pranešimus padarė 
kun. dr. Jo Sakevičius, 
VELK Bendrijos tarybos 
narys A. Jolaveckas, 
kun. J. Kuzmickis, kun. 
dr. K. A. Matulaitis ir 
stud. P. Viržintas. Pri
imti nauji Bendrijos įsta
tai ir išrinkta Bendrijos 
valdyba: kun. dr. S. Ma

tulis, P. Makūnas, J. 
Narbutienė, A. Šukaitis, 
J. Zokas. Revizijos ko
misija: P. Viržintas, S. 
Kasparas, K. Bivainis.

Po seimo vakarienės 
buvo pravesta literatūri
nė valandėlė, dalyvaujant 
rašytojui J. Kuzmickiui. 
Buvo skaityta D. Sadū- 
naitės, V. Mykolaičio- 
Putino, V. Šlaito, Narū- 
nės ir kitų kūryba. S, K.

VOKIEČIŲ
TELEVIZIJOJE

Vakarų Vokietijos ant
rojoje televizijos progra
moje buvo transliuojamas 
tv filmas ”Miks Bumbu
lis”. Tai pagal to paties 
pavadinimo H. Suderma- 
no apsakymą susuktas 
filmas, kurį režisavo 
Gttnter Grūwert, pats ki
lęs iš Klaipėdos krašto. 
Pagrindinį vaidmenį atli
ko Siegfried Wischnews- 
ki.

Režisierius stengėsi 
filmą sukti realistiškai, 
aktoriai vokiškai netgi 
kalbėjo baltišku akcentu, 
buvo ir lietuviškų frazių, 
ne iš jungiant nė riebokų 
keiksmų. Tačiau tas rea
lizmas ne visuomet pasi
sekė: Vengrijoje filmuo
tame filme apie Klaipė
dos krašto gyvenimą ma
tėsi kukurūsų laukai, 
vengriški drabužiai, 
pusztos melodijų nuotru
pos girdėjosi fone...

Aplamai filmas neiš-

ANTRAJAME TEATRO FESTIVALYJE LAPKRIČIO 25-28 D. CHICAGOJE DALYVAUS HAMILTONO AU
KURAS, LOS ANGELĖS DRAMOS SAMBŪRYS IR CHIC AGOS J AUNIMO TEATRAS. P. MALETOS NUO
TRAUKOJE -p. Šlajus, b. nainys, sekr. m. remienė. j. bobinienė, s. Petersoniene, pirm. 
A. KAIRYS, IZD. M. GRĖBLIUN1ENĖ, P. BEJNORAS - FESTIVALIO KOMITETAS.
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ryškino nei Sudermano 
apsakymo nuotaikų, nei 
pagaliau Klaipėdos krašto 
lietuvninkų buities ir gy
venimo.

hamilton

DARBINGAS 
POSĖDIS

Spalio 16-17 dienomis 
Chicago j e vykusiuose
JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybos prezidiu
mo posėdžiuose, kuriems 
pirmininkavo tarybos 
pirm. Vytautas Kaman- 
taš, dalyvavo prezidiumo 
nariai — vicepirmininkai 
dr. E. Lenkauskas, dr. 
A. Razma, sekr. V. 
Kleiza, JAV LB valdybos 
pirm. V. Volertas ir 
P LB valdybos pirminin
kas St. Barzdukas.

Be visos eilės einamų
jų reikalų, posėdžiuose 
buvo svarstomi LB ir Al
tos santykiai, palankūs 
ir nepalankūs spaudos 
komentarai apie Bend
ruomenę, amerikiečių 
spaudos informacija ir 
kt.

DAR APIE 
SUTUOKTUVES

Praeitos savaitės žinu
tėje apie Angelės Naru
ševičiūtės ir Kazio Am- 
brozaičio sutuoktuves į- 
sivėlė nemalonus netiks
lumas. Nuotaka iš tikrųjų 
yra duktė Onos ir Vinco 
Naruševičių, kurie West 
Lawrence, Ont., turi sa
vo tabako ūkį. Netikslumą 
apgailestaujame ir pa
liestųjų atsiprašome.

IS TALKOS 
VEIKLOS 

1971 m. rugsėjo l d.
■ Talkos balansas pasiekė 
2.815. 906 dol. taigi nuo 
praeitų metų jis yra pa
didėjęs apie 700 tūkst. 
dol.

Depozitai 
dol. 
tai 
meninės paskolos 
421.334 dol., . ipotekos 
1.951.233 dol 
šiuos ■] 
55.306 dol.

Narių yra 1345, depo- pašalpos, 
zitorių 376 ir skolininkų 
— 354. Asmeninių pasko
lų išdavimas yra suma
žėjęs, o ipotekų žymiai 
padidėjęs. Garantijos 
fonde yra per 78 tūkst. | 
dol. Vidutiniškai kiekvie
nas narys laiko bankelyje 
1964 dol. Atrodo, kad na
riai galėtų daugiau laikyti 
pinigų bankelyje geresnė
mis sąlygomis, 
kitur.

Šį pusmetį 
Talkos nariai: 
Savickas, ilgą laiką bu
vęs bankelio revizijos k- 
jos pirm.., Kostas Vis- 
kontas, Povilas Stukas, 
Marija Sutkaitienė ir Ja
mes Barton.

Kaip jau žinoma, ban
kelis Talka įsigijo mūri
nius pustrečio aukšto na
mas savo įstaigai su 2 
butais išnuomavimui.

Prie namo yra pakanka
mai vietos automobiliams 
statyti. Šiuo metu namuo
se vienas- butas išnuo- 
muotas, o antras, atlikus 
reikalingus remontus, 
bus irgi išnuomuojamas. 
Atrodo, namas iš nuomos 
padengs išlaikymo išlai
das, ir bankelis turės 
sau tinkamas patalpas. 
Teks pakeisti nusidėvė
jusius kai kuriuos baldus 

įsigyti nedegamąją

METINIS SLA kimas, kurio metu bus
SUSIRINKIMAS priimami ir nario mo-a

Lapkričio 20 d., 7 vąl. 
vak., Bajoraičių namuo
se, 86 Melrose Ave., 
Hamiltone, įvyks SLA 72 
kuopos metinis sus ir in

kesčiai. t • '
Visi nariai kuopos val

dybos kviečiami punktu
aliai dalyvauti. Po susi
rinkimo bus kavutė.

1.797.334 
terminuoti depozi- įr įsigyti nedegamąją 
774.000 dol. As- spintą.

- Talka Ęamiltono mer
gaičių chorui Aidas su- .

Pelno per, teikė 100 dol. pašalpą, 
metus padaryta Londono lietuvių šėštad. 

mokyklai skirta 50 dol.
Hamiltono 

skautams remti išduota- 
1OO dol. pašalpos. Malo
nu, kad bankelis yra pa
jėgus remti lietuviškus 
reikalus.

Nuo gegužės mėn. ban
kelyje nuolatinai pradėjo 
dirbti 
kaitė.
Hamiltono gyventoja ir 
žinoma sporto veikėja, 
prieš tai dirbusi vienoje 
anglų firmoj buchalteri- 
jos srityje.

Talkos tarnautojas Ge
diminas Melnykas sėk
mingai baigė 3 metų kur
sus prie Guelph universi
teto, suruoštus Kreditų 
kooperatyvų lygos, gau
damas atitinkamą pažy
mėjimą. Kursai ruošiami 
kredito kooperatyvų tar
nautojams tobulinti. Kur
sų išlaidas padengė ban
kelis.

Valentina Subatni- 
Ji yra nuolatinė

negu kur

mirė šie
Povilas

MIELI LASALLĖS PILIEČIAI!
Ateinančiuose rinkimuose kandidatuoju i miesto taryba, tad noriu Jums papasakoti, ką aš mūsų 
visu labui taryboje noriu nuveikti. Ir iškelti vieną kitą klausimą. Štai —
MOKESČIAI. Koks yra La Šalies 1972 m. biudžetas? Ar mokesčiai bus padidinti?
NAUJOS ROTUŠĖS STATYBA turėtų būti visų piliečiu patvirtinta!
SUBSIDIJOS. Federalinė valdžia siūlo subsidijas žiemos darbams. La Salle turėtų tuo 
pasinaudoti.
PARKAVIMAS. Parkavimo taisyklės turėtų nepriklausomiems biznieriams geriau aptarnauti 
savo klijentus.
TURIME NESUTIKTI viešąją tarnyba, policiją, ugniagesius integruoti su Montrealiu, tačiau 
turime bendradarbiauti.
KULTŪRINIS CENTRAS. La Sallei reikalingas bendruomeninis centras, kuriuo galėtų naudotis 
vyresnio amžiaus piliečiai, jaunimas, kultūrinės grupės ir pan.
Aplamai miesto administratoriai privalo turėti daug ir gilių žinių ir patyrimo.

Jūsų

TREČIOJE APYLINKĖJE; 
PIRMOJE VIETOJE 
LIETUVIAI RENKA
SEAT 1 • WARD 3

Į PERRIŠ J. AIbert |X|
1971. XI. 3

KARIUOMENĖS A T KŪ RYMO 53 
METU MINĖJ I M A 5 ' ; ;

S T . C A TH A R Į X Ė S, On t.

Welland ir Page g-vių kampas, ;
Šlov akų salėję, ’

, lapkričio 1 3 J.,’7. v ai? v ak., šeštadienį.

Oficialioj ,i d a I i s: Žuvusių pagerbimas, 
.■•• .L' tey. J.Liaubos,OFM malda, pro

fesoriaus A. Musteikio paskaita, 
' . organizacijų atstovų žodis. '

Meninė d ai i s: Nemuno ansamblio programa: 
deklamacijos, vaidinimas, dainos ir 
šokiai. Vadovauja S.Zubrickienė ir 
J.Biliūnas.

’•įr *
Š ei m y n i S k o s v aišės, loterija, 
bufetas ir k t.

VIŠI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

R amo v ė n u Valdyba

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
8 30 Main Street East,

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

10 
10 
10 
10 
10

9 —12 v. p.p.

•—5 v.p.p.
— 5 v. p.p.
— 5 v. p.p.
— 5 v. p.p.
— 7 v. vak.

tel. 544-7125
Mokame už: 
depozitus ..........
Šerus ir sutaupąs
už vienų metų terminuotus 
indėlius ...........   6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%-
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės ■ ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers’* čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2,800.000

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- 0 A 0 A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ F HKH/vIM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5h % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6h % už1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių^

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
UISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5.000.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p.,' išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
Dd 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723
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VIENINGAI !

LA SALLE ATEITIS 
PRIKLAUSO MUMS SU

ANDRĖ POUPARD
PROFESINIS INŽINIERIUS

BANKETAS
Jau buvo minėta, kad 

lapkričio 13 d. Hillcrest 
restorane rengiamas pa
gerbimo banketas vietos 
B-vės valdybos nariui 
Kazimierui Mikšiui, il
giausiai išbuvusiam šiose 
pareigose. Per eilę metų 
K. Mikšys įsigijo daug 
draugų bei pažįstamų, 
todėl manytina, kad jo 
pasveikinti susirinks
gausus būrys svečių.

Didesniam lietuvių 
skaičiui apsigyvenus Ha
miltone, pradėjo kurtis 
įvairios organizacijos. 
Su jomis atsirado pramo
giniai renginiai, o kartu 
ir loterijos, piniginės ar 
daiktinės. Daiktinės lo
terijos (tada svetimose 
salėse) sudarydavo prob
lemą fantams išdėstyti. 
Šį nepatogumą greitai iš
sprendė K. Mikšys, pa
gaminęs lengvai išnars
tomą ir kilnojamą pako
pinį stalą-padėklą. Jo 
gaminiu naudojosi visi 
renginių ruošėjai, o jis 
pats buvo kviečiamas 
kaip nepamainomas lot. 
reikalų žinovas.

Jis taip patraukliai 
mokėjo paruošti loteri
jos stalą ir tinkamai iš
dėstyti fantus, kad ir 
mažas dalykėlis atrodė 
vertingu daiktu. Visos 
organizacijos prašydavo

talkos, ir jis visoms pa
dėdavo.

Nuo tada daug kas su
žinojo, kad K. Mikšys, 
Panevėžio lygiųjų laukų 
aukštaitis, gal kartais 
užsispyręs, bet sumanus 
ir nuoširdus darbuotojas. 
Jo gamybos stalu naudo
jamasi ir dabar, po dau
gelio metų.

Draugų raginamas, 
pradėjo statyti savo kan
didatūrą vietos B-nės 
valdybon ir būdavo iš
renkamas didžiausiu bal
sų skaičiumi. Tačiau, 
niekad nepretendavo tap
ti v-bos pirmininku. Tik 
kartą, vėl draugų para
gintas, sutiko vadovauti 
Bendruomenei bent vieną 
kadenciją. Tai atliko su
maniai. Nėra baigęs 
aukštojo mokslo, bet tai 
netrugdė būti vadovu ir 
įvairių švenčių progomis 
tarti žodį į klausytojus. 
O juk ir baigusiems uni
versitetus ne visiems 
sekasi planuoti ir vado
vauti.

Ir, va, jau po 16 metų 
K,. Mikšys tebėra Bend
ruomenės valdyboje ir 
tebesidarbuoja savo žmo
nių labui. Per tą laiko
tarpį reikėjo paaukoti 
daug poilsio valandų, 
praleisti darbo dienų ir 
kartais išleisti nelengvai 
uždirbtą nuosavą pinigą.

Jūsų BUSIMASIS

BURMISTRAS
VIENINTELIS KANDIDATAS, KURIS GALI IŠVENGTI MOKESČIU KĖLIMO! 
PRISIMINKITE, KAD MR. RAYMOND MOKESČIU KĖLĖ 17 METU.

INFORMACIJA:

Andrė Poupard
PRIE LIETUVOS GATVĖS LA SALLĖJE STOVI ROBE.RT CORONER, 
KURIS KANDIDATUOJA J MIESTO TARYBĄ TREČIOJČJE APYLINK.

NEPRIKLAUSOMA .LIETUVA12 psl.
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Taip daryti gali tik tikras 
lietuvis, mylįs savo 
kraštą ir jo žmones.

Kazimieras dirba Ha
miltono plieno įmonėje. 
Jo brolis Jonas, mokyto
jas, ilgų metų visuome- 
ninkas, bedirba Hamilto
no liet, šeštad. mokyk
loje.

Rašydamas keliolika 
žodžių, K. Mikšio pager
bimo vakarienės proga, 
jungiuosi prie visų jo 
sveikintojų. Zp.

todėl Ontario vyriausybė 
ir paskelbusi, jog viduri
nėse mokyklose bus dės
tomos ir ne valstybinės 
kalbos, kad ir jaunoji et
ninių grupių karta iš
moktų savo tėvų kalbos.

st.catharines

toronto
NE TIRPYMO
KATILAS

Ontario provincijos 
premjeras William Davis 
Etninės spaudos sąjungos 
bankete s Toronte pasakė 
kalbą, kurioje iškėlė ma
žumų spaudos reikšmę 
Kanados gyvenime.

’’Jeigu nebūtų spaudos, 
kuri tarnauja kalbinei ir 
kultūrinei Kanados įvai
rybei, tokią spaudą rei
kėtų sukurti”, pareiškė 
premjeras. Kanada ne
santi tirpdymo katilas, o

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

Šiais metais mūsų ma
žytė liet, kolonija turėjo 
net kelis didelio masto 
tautinius' parengimus: 
labai gražias Jonines, 
Kanadoje jau įsipilietinu- 
sią Liet. Dieną ir keletą 
kitų renginių.

O LKVS Ramovės Nia
garos pusiasalio skyrius 
ir vėl rengia Lietuvos 
kariuomenės 53 m. atkū
rimo paminėjimą, kuris 
įvyks lapkričio 13 d., 7 
v. v., Slovakų salėje, 
Welland - Page gatvių 
kampe.

Invokaciją sukalbės 
tėv. J. Liauba, o paskai
tą skaitys prof. A. Mus
teikis, iš Buffalo, JAV.

Meninę dalį išpildys

Niagaros pusiasalio me
ninis vienetas Nemunas, 
vadov. S. Zubrickienės 
ir J. Beliūno.

Po oficialiosios ir me
ninės dalies — bendros 
vaišės. Pelnas bus pa
skirtas Vasario 16 gim- 
naz ijai.

Sekmadienį, lapkričio 
14 d., mūsų parap. baž
nyčioje bus Šv. Mišios 
mirusių ir žuvusių karių 
bei partizanų intencija.

Minėjime ir pamaldo
se, organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Po 
pamaldų bus padėtas vai
nikas prie paminklo žu
vus iems.

Ramovėnų skyriaus 
valdyba nuoširdžiai kvie
čia Niagaros pusiasalio 
ir apylinkės lietuvius 
šioje šventėje gausiai 
dalyvauti. Inf.

KANADIEČIŲ
DĖMESYS

Kaip jau žinome, kata- 
r in iečiai, mūsų veiksnių 
pageidavimu, plačiai iš
ėjo į kanadiečių visuome
nę per Lietuvių Dieną.

Neišėjo nepagalvoję.

Konservatoriai seniai ko
voja ir už kitų tautų lais
vę. Tą puikiai įrodė John 
Diefenbaker, būdamas 
Kanados premjeru, Jung
tinių Tautų sesijose, par
lamente ir kitur. Tad ka- 
tariniečiai šį kartą pasu
ko konservatorių link.

Dabar jau žinome, kad 
konservatoriai laimėjo 
rinkimus Ontario provin
cijoj. Katariniečiai ne
mano, kad jie daug padė
jo, bet St. Catharinėje 
lietuviai politinėje veik

loje yra stiprūs, kad ir 
kitos etninės grupės jais 
seka. Niagaros krašto 
didžiausias dienraštis 
Standard laiko atidaręs 
duris kiekvienam raši
niui apie lietuvybę.

Tai žino ir kanadiečiai 
politikai, nes lietuviai 
gali jiems padėti. Jie sa
vo keliu uoliai padeda 
lietuvių sumanymams. 
Pavyzdžiu gali būti Onta
rio švietimo ministro R.

KELIAMA | 14 PSL.

UniveMal
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941

Cleaned & ZmuIoxa
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel~ 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

JtaSatl.

366-7818

GODDARD Wilfred
WARD 3, SEAT 1

LAPKRIČIO 7 DIENĄ 
LA SALLĖJE 
BALSUOJAME UŽ

Mieli La S all ės piliečiai,
Kandidatuoju į miesto tarybą, nes man iŠ tikrųjų rūpi La

*
Šalies ir jos jaunų bei senų gyventojų gerovė. Daug tarėjų 
išrinkti bematant pamiršta, kad jie pirmoje eilėje yra atsa
kingi savo rinkėjams, be tautybių ar įsitikinimų skirtumo... 
Neduosiu tuščių rinkiminių pažadų, kurie tebūtų propagan
da, bet papasakosiu, kuo labiausiai rūpinsiuosi, jei lapkri
čio 7 d. mane išrinksite į miesto tarybą.
Manau, kad savivaldybė turi padėti mūsų pensininkams ir 
juos atleisti nuo vandens ir sanitarinių mokesčių. Be to, 
turi būti ištirta galimybė La Sallėje pastatyti gyvenamųjų 
butų kompleksu mūsų vyresniesiems piliečiams.
Savivaldybės nariai turėtų palaikyti kuo glaudžiausius ry
šius su sporto organizatoriais, kurie, laiko ir energijos 
nesigailėdami, taip daug pad aro jaunimo labui. Savivaldy
bė jiems turi realiai padėti. Jaunimui turime sukurti geras 
sąlygas, kad jie vakarais nestoviniuotų gatvėse...
Tai tik truputis mano minčių ir planų. Jei turite savų rūpes
čių ir problemų — susisiekite su manimi. Meino rinkiminė 
būstine yra 7707 Edouard gatvėje, tel. 363-2905 arba 
363-3091. Visus pageidavimus ir siūlymus labai rimtai ap- 
svarstysiu ir visuomet stengsiuosi padėti!

Nuoširdžiai Jūsų,

LAUKENT DAIGNEAULT
President

Imperial - Chrysler - Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger • Demon 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE . LASALLE, QUE.

Mechani zuotomi s priemonėm! s įvairu r.ati^ ir 
kitif dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De L a Verendry e Bl vd.

Tol. 365- 3364

ATLIEKAMI ĮVAIRŪS MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI 
REMONTAI. CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES 

SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU IR | PROVINCIJĄ 
ONTARIO IR QUEBEKO.

M.Krauza
10167 48 th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIK§TYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laurinaitis ĮVAIRIOS PROGOS

Wilfred Wilfred GODDARD

GODDARD LIETUVIŲ 
DRAUGAS

apmokateySL^X 
mėnesinę acASA. 
elektros sąskaitą.*

& F r eres
Hydro - Quebec 

icade atstovas, 
kuris ilnuonwoja 
ir įrengia karšto 
vandeps šildymo.

Visi kiti vandentiekio ir Sildymir^ 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip WRSmT 
pat gazinių priemonių pardavimas vMKg 
ir įrengimas. Veltui‘įkainavimas.

J et t ė & Frėre
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVIMU! - 366-0330

1’71. XI. 3 PSI, 13



REIKALINGI APSAUGOS PAREIGŪNAI [SECURITY 
GUARDS). Kandidatai, turi būti žvalūs ir budrūs, geros 
sveikatos, bent 5’8” aukščio, tarp 25 ir 60 m. amžiaus. 
Pageidaujama, kad kalbėtų prancūziškai ir angliškai, bet 
nebūtina. Geros sglygos ir nemokamos unif ormos. Iki 
48 vai. savaitėje mokama $1.75, iki 60 vai. - $1.95,. 
virš 60 vai. - dvigubai. Asmeniškai kreiptis: RMT Secu
rity Inc., Dickerdyke Pier, prie Mill Street. Arba telefo- 
nuoti 932-8477 ponui Leo Belec.

st. Catharines

Dr.J Fr ison^B sc .d c
Chiropraktikas

120 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas dę la Roche).
Tel.: 523-3525

Atdara: nuo 9 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.

Dr.V.Giriumene 
Dantų gydytoja 

• • 5330 L‘Assumption Blvd.

Montreal, 

Tel. 255-3536

montreal

Dr. A.O. Jaugelienė
Dantų gydytoja 

1410 Guy St. pirmas aukštas, 11-12 kambarys 

▼ei: 932- 6662; namų 737-9681.

Dr. J. Ma tiška
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W.» Room 600
Tel: 866-8235, namu 4 88 - 8528. .* *

VIENAS SENIAUSIŲ
LAŠA LIE ČIU

Albert Perras yra vie
nas seniausių La Šalies 
gyventojų. Centralėje jis 
jau 25 metus turi savo 
baldų parduotuvę, o, be 
to, jis yra ir’ vienas ak
tyviausių miesto piliečių.

A. Perras yra La Šal
ies ligoninės direktorius 
nuo jos įsteigimo 1961 m. 
Yra buvęs prekybos rūmų 
direktorius ir pirminin
kas, yra. suorganizavęs

Dr.A.S. Popieraitis
BA.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C^ F.R.€.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 1 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

J.P. MILLER.b.a., B.C.L.
168 Notre Dame Street E.fuite 205 

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1403.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IŠGANAITIS

. INSURANCE EXCHANGE BUILDING
276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126- 

Tel: 842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

B.K. Schneider, ba, bcl

DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224
S55 DORCHESTER BLVČ^ W Res. 486-3361

Suite 1616 MONTREAL 128, QUE.

14 psl.

ATKELIA IS 13 PSL.

bės teismo pirm. Anta
nas Gražys. ' ' :

, Malonu, kad iš aštuo- 
nių Montrealto- atstovų 
keturi buvo jaunesniosios

net 17 golfo turnyrų. nė, Regina S taške vielutė, 
Jis* puikiai pažįsta ir. J. Šiaučiulis ir KLB gar- 

uoliai studijuoja savival- 
dybinius reikalus. Penke-

• Welsh laiškas su padėka ris metus buvo 'miesto 
.už * pakvietimą dalyvauti tarybos narys. Be to, yra 
Lietuvių Dienoje. Jis Notre-Dame-du-Sacre- 
rinkimuose gavo tiek bal- Coer parapijos komiteto' kartos lietuviai. Ojau- 
sų, kaip niekad anksčiau. 
Tas pats atsitiko ir su

• parlamentaru R, • Jonston, 
kitu sveikintoju Lietuvių 
Dienoje. Miesto burmist
ras rado reikalo specia
liu laišku padėkoti už 
puikią gintaro dovaną, o 
istorinio muziejaus di
rekcija už geriausią pa
rodą, surengtą lietuvių.

narys. nųjų mandatą turinčią
Albert Perras pažįsta atstovų,, kurie buvo pasi- 

kone visus senuosius ir 
naujuosius lasaiiečius 
lietuvius, daugeliui jų 
yra padėjęs,, ne vienas 
lietuvis buvo gerai aptar
nautas jo parduotuvėje.

Ateinančiuose La Šal
ies tarybos rinkimuose 
Albert Perras kandida-

ryžę Krašto tarybos s e- : 
sijoje dalyvauti, Mont- . 
realyje buvo ir daugiau. . ‘ 
Deja, jie su Gintaru tą ' 
savaitgalį . koncertavo 
Chicagoje,..

KLB Montrealio apyr . 
linkės valdybos pirm. 
Silvija Piečaitienė. savo

Kor. tuoja trečiojoje apylinkėje, pranešime Krašto tary
bai nurodė, kad Mont- 
realyje ir apylinkėse esą • 
apie penkis su puse 
tūkst. lietuvių, tačiau > ■ 
lietuviškoje veikloje te
dalyvauja keli šimtai.

Lietuviškosiom katali
kų Aušros Vartų ir Šv. 
Kazimiero , parapijom 
priklauso po maždaug 

• 500 šeimų. Liet, evan
gelikų parapija neturi 
savo nuolatinio kunigo, 
bet pamaldose 
dalyvauja apie 
vių.

Veikliausias
vienetas Montrealyje yra'

je, pirmajame mandate

— 49 nuoš. Kvebeko 
provincijos gyventojų yra 
jaunesni kaip 25 metų 
amžiaus.

ASTUONI
ATSTOVAI ■'

KLB Montrealio apy
linkę Krašto tarybos se
sijoje’ Toronte spalio 23 
d,, atstovavo aštuoni ats
tovai; apylinkės pirm. 
Silvija Piečaitienė, dr. 
Petras Lukoševičius,

I

tėv. L. Zaremba, Ladas 
Giriūnas, Zina Piečaitie-

jaunimo

paprastai
60 lietu-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Gintaro ansamblis, su 
pasisekimu koncertavęs 
visoje Kanadoje ir Ame
rikos miestuose. Mont- 
realyje gerai veikia Aka
deminis sambūris, skau
tai ir ateitininkai. S. 
Piečaitienė apgailestavo, 
kad bendruomeninėje 
Baltijos stovykloje šią 
vasarą testovyklavo apie

* 50 ateitininkų ir 50 
skautų bei skaučių.

10 skyrių Montrealio 
lituanistinė mokykla, dė
ka stropios vedėjos, mo
kytojų ir tėvų komiteto, 
veikia gerai. Kvebeko 
valdžia apmoka mokyklos 
patalpų nuomą. Šiais me- 

► tais mokyklą lanko 83 
mokiniai, o tai esą 1O 
nuoš. mažiau kaip praei
taisiais metais. Lietuvių 
vaikų iš tikrųjų esą dau
giau, tačiau nežiūrint 
pastangų, ne visus pasi
seka įtraukti į lituanisti
nę mokyklą.

Gerai Montrealyje vei
kia kredito kooperatyvas 

r Litas, kuris praeitą mė
nesį užbaigė su beveik 
trijų milijonų balansu. 
Kita finansinė organiza
cija yra Vytauto klubas, 
kuris verčiasi sunkiai, 
nors šiuo metu ir esąs 
dar lietuvių rankose.

Montrealyje dar esą 
apie 30 liet, organizaci
jų, daugiausia vyresnio
sios kartos. Jos teegzis-

* tuo ja. daugiau savo narių 
reikalams. Paminėtina 
Mindaugo šaulių kuopa, 
atšventusi 15 metų su
kaktį, kuri talkininkauja 
bendruomeniniame dar
be.

Montrealyje leidžiamas 
ir seniausias Kanados 
lietuvių laikraštis Nepri
klausoma Lietuva, kurią 
S. Piečaitienė pavadino 
bendruomenės ir lietuvy
bės išlaikymo didžiuoju 
šulu.

Suminėjusi pastarai
siais metais atliktuosius 
darbus, apylinkės pirmi
ninkė nurodė, kad ate i- »
nančiais metais Mont- 
relaio LB numato su- 

r ruošti Vasario 16 minėji
mą, birželio vežimų mi
nėjimą, sąlygoms lei
džiant, dalyvauti Homme 
des Terres tarptautinėje 
parodoje su savo skyriu
mi, ir suorganizuoti pa
tį svarbiausią ateinančių 
metų Montrealio lietuvių 
įvykį — aštuonioliktąją 
Kanados Lietuvių Dieną.

LANKĖSI
BALTIMORE JE

Verdunietis A. Ali
šauskas savaitę atostogų 
praleido JAV, kur aplan
kė Baltimorėje studijuo
jantį savo sūnų Arūną.

LIGONIS
Sunkiai susirgo Bro

nius Jaugeliš. Jis gydo
mas Viktorijos ligoninė
je.

Darbovietėje susižei
dęs Juozas Lukošiūnas 
gydėsi ligoninėje, bet vis 
dar nėra darbingas.

MIRĖ
MOTINA

Praeitą savaitę Jonas 
Vilkelis gavo žinią, kad 
Lietuvoje mirė jo motina.

J. Vilkelis yra aktyvus 
senosios emigracijos
atstovas.

MIŠIOS IR
PIETUS

Sekmadienį, lapkr. 7 
d., 11 vai. ryto Šv. Kazi
miero bažnyčioje bus ge
dulingos mišios Šv. Onos 
draugijos mirusiom na
rėm atminti.

Po mišių onietės par. 
salėje turės bendrus pie
tus.

KURSAI
VEDANTIEMS

Aušros Vartų parapija 
busimiesiems jaunave
džiams organizuoja spe

cialius kursus. Dėstyto
jais yra pakviesta psi
chologė dr. Agota Šid
lauskaitė, teisininkas J. 
Bernotas ir gydytojas dr. 
A. S. Popieraitis.

Kursai vyks gruodžio 6 
-10 dienomis.

LA SALLĖS
RINKIMAI

Lapkričio 7 d. busi
mieji La Šalies burmist-

MOTERYS GALI UŽDIRBTI 
KALĖDOM. Reikalingos pa
tyrusios operatorės prie 
Narrow mašinų. Darbas nuo 
6 iki 11 vai. vak. Geras at
lyginimas, nuolatinis darbas. 
Highland Knitting Mills, 
8280 St. Lawrence, Mntl.

19?L XI. 3

WILFRED GODDARD (STOVI CENTRE) SPALIO 30 D. DALYVAVO JŪRŲ ŠAULIU VAKARE. SAVO KAL
BOJE JIS PABRĖŽĖ, KAD KANADOJE VISOS ETNINĖS GRUPĖS TURI BENDRADARBIAUTI, O SAULIŲ 
VAKARAS JAM LABAI PATIKĘS. W. GODDARD KANDIDATUOJA | LA SALLĖS MIESTO TARYBĄ.

ro ir miesto tarybos rin
kimai susilaukė iš tikrų
jų nemažo gyventojų
— neišskiriant nė lietuvių
— dėmesio.

Daugeliui vis dar nėra 
aišku, kas iš tiesų turi 
teisę balsuoti savivaldy
bių rinkimuose. Kvebeko 
savivaldybių įstatymo 128 
paragrafe tai 
aiškiai apibrėžta

Ateinančiuose rinki
muose teisę balsuoti turi 
visi La Šalies gyventojai,

sulaukę 21 m. amžiaus 
arba vyresni, jeigu jie 
yra Kanados piliečiai ir 
jeigu jie La Šalies miesto 
ribose gyvena bent nuo 
1970 m. rugsėjo 1 d. To
kie asmenys turi teisę 
balsuoti už burmistrą ir 
du miesto tarybos narius.

129 paragrafe nurody-
visiškai ’kad balsavimo teisę

taip pat turi bendrovės, 
prekybos firmos ir įmo
nės, kurios miesto savi
valdybės sąrašuose buvo

įregistruotos prieš 1970 
m. rugsėjo 1 d., kaip ne
kilnojamo turto, parduo
tuvių, biurų ir verslo į- 
monių savininkai, jeigu 
iki spalio 1 d. yra apsi
mokėję visus 1970 metų 
savivaldybinius mokes
čius.

Nuosavybių savininkai 
balsavimui registruojami 
toje rinkiminėje apylin
kėje, kurioje turi aukš
čiausios vertės nuosavy
bę.

KANDIDATAS SU KONSTRUKTYVIA PROGRAMA IR GILIA GALVOSENA, 
KURIS ŽINO KO TREČIAJAI LA SALLĖS APYLINKEI REIKIA!

SĄŽININGAS
UOLUS 
PATYRĘS

Mieli La Šalies piliečiai,
Iš tiesų esu tikras Iasaiietis: gimiau La Salleje prieš 40 
metų ir labai gerai pažįstu mūsų miesto reikalus bei gyven
tojų poreikius. Esu nuoširdžiai pasiryžęs padėti visiems 
mūsų apylinkės gyventojams, nežiūrint kokios tautybės jie 
būtų. Pagaliau aš juk gyvenu mūsų apylinkėje, esu Jūsų 
tikras kaimynas! Mano adresas ir telefono numeris jau 18 
metų yra nepasikeitęs. įsidėmėkite tai. Kai būsiu Jūsų 
aldermanas miesto taryboje, visuomet galėsite man paskam
binti ar namie aplankyti, jeigu turėsite reikalų ir problemų. 
Prisiminkite, kad miesto taryboje aš būsiu JŪSŲ atstovas, 
visuomet pasiruošęs Jums padėti!

Jūsu Robert LEFEBVRE

BALSUOKIT už

Robert "Bob” LEFEBVRE
ASMENIŠKAS KVIETIMAS
Norėčiau Jus matyti CKGM rytinėj 
pokalbiu programoje tarp 9 ir 11 vai. 
ryto. Jusu telefonas bus mūsų mikro
fonas. Paskambinkite 790-0444. Va
dinuosi DAVE PATRICK ir nuošir
džiai Jus kviečiu.

SEAT NO 2

WARD NO 3

INFORMATIONS

7736 BROADWAY, LASALLE 
366-7985

psi. 15



KRONIKA—
LIETUVOJ MIRĖ 

DR. L. BISTRAS
81 m. amžiaus sulau

kęs Lietuvoje mirė buv. 
politikas ir krikščionių 
demokratų veikėjas dr. 
Leonas Bistras.

Šveicarijoje baigęs fi
losofijos mokslus, velio
nis Kauno universitete 
lektoriavo, 1925-26 m. 
buvo ministru, redagavo 
Ryto dienraštį, buvo vie
nas pagrindinių krikš. 
dem. veikėjų.

1940 m. išvežtas į Si
birą, L. Bistras po karo 
Lietuvon grįžo palaužta 
sveikata.

MIRĖ

Spalio 20 d. Clevelan- 
de po širdies priepuolio 
mirė 76 m. amžiaus su
laukęs žymus Amerikos 
lietuvių veikėjas Kazys S. 
Karpius.

Babtų valsčiuje gimęs 
velionis 1909 m. atvyko į 
Ameriką, baigė gimnazi
ją, studijavo ekonomiką 
ir anglų literatūrą. 1915 
m. įsijungė į visuomeninį 
darbą, ilgainiui iškilo 
kaip vienas JAV liet, 
tautininkų vadų.

Spaudoje bendradar
biauti pradėjo 1910 m. 
1919 m. pradėjo redaguoti 
Dirvą, 1935 m. ją perė
mė savo nuosavybėn. 1948 

m. Dirvą perdavė V. 
Rasteniui, Yra parašęs 
apie 40 veikalų, daugiau
sia Lietuvos istorijos te
momis. Paliko neiš
spausdintų raštų.

V. DAUNORO 
laimėjimas

Vilniaus operos bosas 
Vacys Daunoras Tulūzo- 
je, Prancūzijoje, tarp
tautiniame vokalistų kon
kurse buvo pripažintas 
geriausiu bosu.

Konkurse dalyvavo 127 
dainininkai iš 12 kraštų. 
Ta proga jis dainavo ir 
Prancūzijos televizijoje.

TAMOŠAIČIŲ
PARODA

Lapkričio 1-13 d. Bos
tono rotušės galerijoje 
vyksta dailininkų Anasta
zijos ir Antano Tamošai
čių kūrinių paroda.

A. Tamošaitienė paro
doje išstatė 30 kilimų, o 
A. Tamošaitis — 31 alie
jaus paveikslų.

NE VISIŠKAI
TAIP

Europos Lietuvio spa
lio 19 d. laidoje išspaus
dinta žinutė, kad "Nepr. 
Lietuvos pranešimu”, 
esą, Liet, žurnalistų są
jungos valdybos pirmi
ninku yra V. Selenis, o 
rev. komisijos pirm. — 
Vyt. Alantas.

Iš tikrųjų NL tokio 
pranešimo niekad nėra 
išspausdinusi.

Kaip jau anksčiau NL

iv 
I

skiltyse buvo paskelbta, 
Liet, žurnalistų sąjungos 
valdybos pirm, yra kun. 
J. Vaišnys, rev. komisi
jos pirm. V. Selenis, o 
garbės teismo pirm. Vyt. 
Alantas.
lituanistinė 
DISERTACIJA

Arūnas Ališauskas 
Johns Hopkins universi
tete, Baltimorėje, JAV, 
ruošia filosofijos daktaro 
disertaciją istorijos sri
tyje. Disertacijos tema: 
’’Lietuvių imigrantų įna
šas Amerikos valstybė
se”.

Montrealio Loyolos ko
legijoje baigęs istorijos 
studijas, Arūnas Ali
šauskas laimėjo Wilsono 
stipendiją, įgalinusią jį 
disertaciją ruošti jo pa
sirinkimo Amerikos uni
versitete. Johns Hopkins 
universitetas jam pasky
rė pridėtinę negrąžinamą 
stipendiją.

Pasirinkęs lituanistinę 
temą, Arūnas Ališauskas 
susiduria su sunkumais 
surinkti reikalingą doku
mentaciją ir medžiagą. 
MIRĖ 
V. GUSTAINIS

Valentinas Gustainis, 
žurnalistas ir politikas, 
mirė spalio 1O d. Griš
kabūdyje.

Gimęs 1898 m. Šakių 
apskr., Gustainis buvo 
Lietuvos Aido vyr. re
daktorium 1927-32 m., 
1938 m. buvo L„ Aido 
atstovu Varšuvoje, 1939- 
40 m. buvo Eltos direk
torium Kaune. Buvo vi
sos eilės laikraščių ir 
žurnalų bendradarbiu, 
išleido keletą dalykiškų 
knygų. V. Gustainis 1941 
m. buvo išvežtas į Sibi
rą, vėliau grįžo ir apsi
gyveno Griškabūdyje, kur 
vertėsi knygų vertimų 
darbu.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205,QUE.
Telefonas: 766 5827

MOKA Ui:

EinamąslaJ! s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas... .......... 6.0%
Term. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams___ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,000 už taup. s-tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines ......................._... 8.5%
NekOn. turto     8.75% 
čekių kredito ........  8.8%
Investacines .... nuo 0.0% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis -r- nuo 10.. iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722 3545? dieną — penktadieniais nuo Į iki 
6 vah ir vakarais — pirm a d., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

Lapkričio 13 d. 7 vai. vak.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE
CHORAS RUOŠIA

KONCERTĄ-VAIŠES
Programoje:

Sol. G. Čapkauskienė
Sol. A. Keblys
Choro vyrų ir moterų oktetai ir 
Choras, vedamas Mme M. Roch 
Akomponiatorė R. Vilčinskienė

Po programos karšti užkandžiai, loterija, puikus 
šokiu orkestras. %

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

A g e n _t_L £ 2 _ J -P—£. £. _

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

AUŠROS V A R T U PARAPIJOS SALĖJE 

lapkričio m ė n. 6 d., 7 vai., įvyksta

GRYBŲ VAKARIENĖ,
KURIOS METU BUS DIDŽIOJI LOTERIJA SU TELEVIZIJOS 

. PRIIMTUVO, 2 RADIJO APARATU, IR K'TAJS LAIMĖJIMAIS.

GERAS ORKESTRAS, BARAS. ;
KVIEČIAME VISUS.

Suaugusiems 3,50 dol.
Jaunimui - 1,50 dol.

Parapijos komitetas
.... ——"** ''
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