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•ANGLIJOS DARBO PAR
TIJA prieš JA V.Nesenai 

įvyko darbo partijos kon
ferencija Blackpool mies
te ir ten šios partijos va
dai paskelbė rezoliucija, 
reikalaujančią,kad JAV ato
minių ginklų bazės būtų pa
šalintos iš Anglijos terito
rijos. Kai kurie labiau ra
dikalūs darbo partijos 
sluoksniai esą reikalavę

PROGRAMOJE DALYVAVĘ TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIU ANSAMBLIS “GINTARAS* 
KARTU SU HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORU “AIDAS’. Foto: Tony L aurin aiti s.

KAIP LIETUVIAI PABĖGO Į GRAIKIJĄ
Žinome, kad Graikijoje 

yra keli lietuviai jūrinin
kai " pasirinkę laisvę ” ir 
žvejų ” Škuną ” pabėgę į 
Graikiją. Mūsų veiklūs 
veiksniai iki šio laiko ne
spėjo sužinoti nei tų lie
tuvių vardų, nei išaiškino 
kokia jų dabartinę padėtis. 
Tačiau į Europos spaudą 

pateko aprašymai šio 
tikrumoje labai dramati
nio pabėgimo.

Vokiečių spaudoj e ran
dame žinių,kad žvejų”šku - 
na” vardu"Višera” Juodo
siose jūrose pateko į ke
leto jūrininkų rankas ir 
jie leidosi į pavojingą ke
lionę, stengdamies išsi

laisvinti iš sovietų replių. 
Ne iš karto ir ne -aip 
paprastai jie pateko į 
Graikiją. Pabėgusių yra 
septynetas, bet tame žve
jų laive pradžioje buvo 
astuoni. Pasirodo, kad tas 
aštuntasis atsisakė su sa
vo draugais pasirinkti 
laisvę. Jis nupsrendė at- 

ga1 grįžt i.Kada bėglių lai
velis prisiartino prie 
Dardanelų sąsiaurio, jis 
šoko į vandenį ir buvo iš
griebtas turkų laivo.

Šis įvykis buvo prieš 
šešetą ar sep ynetą savai
čių. Nedidelis laivas ” Vi- 
šera”plaukiojo Juodosiose 
jūrose. l aivo kapitonas ir 
dar šeši jūrininkai pada
rė sprendimą:Bėgti iš so
vietų į laisvąjį pasaulį, 
laivę buvęs aštuntasis jū
rininkas pabūgo šios ke
lionės. Padėtis jūrinin
kams pasidarė pavojinga. 
Kiek vienu me'u aštunta
sis jūrininkas galėjo jiems 
pakenkti.Jie jį budriai se
kė. Bet kada ”Višera”pa- 
siekė Bosforą, ir jau buvo 
sėkmingai pasiekti Dar- 
daneliai,nepanorėjęs bėgti 
jūrininkas staiga šoko į 
vandenį, matydamas kad 
arti yra turkų laivas, ku
ris jį išėmė iš vandens.

Turkai gražino šį jūri
ninką sovietams. Tada 
prasidėjo pavojus iš
silaisvinusiems jūrinin
kams. Sovietų agentai iki 
tol nežinoję apie įvykį ne
paprastai susijaudino.

Nukelta į 4 psl. 

sprendimo, kad Anglija 
pereitų į neitraliųjų val
stybių stovyklą ir pasiša
lintų iš Šiaurės Atlanto 
pakto dalyvių. Įtakingieji 
darbo partijos vadovai 
šiuos gandus pasistengė 
paneigti. Bet į spaudą vis 
tik pateko darbo partijos 
konferencijoj priimtoji re
zoliucija .Ten tarp kitkosa- 
koma:”Amerikos atominių 
ginklų bazių buvimas An
glijos teritorijoj, mums 
kliudo užimti tokią politi
nę pozicija, kuri padėtų 
visuotinai vykdyti atominį 
nusiginklavimą. Mes esa
me priešingi nusistaty
mui, kad Anglijos gynyba 
būtų remiama atominiais 
ginklais arba tų ginklų pa
naudojimo grasinimais. 
Todėl reikalaujame, kad 
būtų iš mūsų šalies teri
torijos pašalintos visos 
atominių ginklų bazės ”.

Tai yra stambus posū
kis Anglijos darbo parti
jos politikoje. Jo pasek
mės gali atsiliepti į Eu
ropos bendrą politiką.

• PADĖKOS dienos savait
galis Kanadoje pareikala
vo gausių aukų. Viso žuvo 
92 asmenys. Kelio nelai
mėse neteko gyvybės 72 
asm.Tai gan didelis skai
čius, tiek daug nelaimių 
nebuvo nuo 1967 metų.



MAO TSE TUNGAS 
SKRIAUDŽIAMU 
TAUTŲ UŽTARĖJAS

Užtarti žmogų ar tautą, 
tai jau humaniškumo pa
žymys .Tačiau iki šio lai
ko pat,į Mao jokiu būdu ne
galima. buvo jokiais hu
maniškais polinkiais įtar
ti. Pakankama tik prisi
minti tuos žiaurumus, ko
kie reiškėsi vadinamoje 
” socialėje revoliucijoje” 
plačioje Kinijos žemėje. 
Tūkstančių tūkstančiai 
žmonių nukentėjo nuo Mao 
paleistų siausti jaunų jo 
pasekėjų.Na,bet atėjo lai- 

• kas ir Mao Tse Tungas 
pakėlė balsą, užtardamas 
skriaudžiamas tautas.

-•-
O proga pasisakyti už 

tautų laisvę atsirado tada, 
kai Rumunija šventė da
bartinio režimo 28 metų 
sukaktuves.Mao Tse Tun
gas pasiuntė plačiai iš
dėstyta sveikinimą Rumu - 
ntjai. Pirmoje eilėje jam 
rūpėjo padrąsinti rumu
nus,kuriuos rengiasi pulti 
Maskva. Jau senai Mas
kvos viešpačiai nepaken
čia rumunų savarankumo. 
Nei grasinimai, nei mei
lūs pažadai rumunų nepa
veikia. Rumunijos prezi
dentas Ceausescu išdrįso 
atmesti Kremliaus pasiū
lymą Rumunijos teritori
joje vykdyti Varšvuos 
pakto valstybių karinius 
manevrus. Ir dabartiniu 
metu Kremlius neatlyžo ir 
siekia rumunus paversti 
tokiais pat paklusniais, 
kaip pasidarė čekai, ven
grai,lenką i ir kitos domi
nuojamos tautos.

Bet šiuo sykiuMao pra
bilo daug plačiau. Jis at
virai pažadėjo rumunams 
visokeriopą paramą tuo 
atveju, jeigu rusai juos 
pultų. Jis sveikino rumu
nus, kovojančius su rųsų 
pastangomis kištis į jų 
vidaus reikalus. Jis nuro
dė piktus Maskvos kėslus 
daugelio tautų atžvilgiu. 
Mao tiesiog paminėjo,kad 
rusai paglemžė dalį Ru
munijos teritorijos, jie 
pasisavino dalį rytų Vo
kietijos jie atplėšė dideles 
Lenkijos teritorijos dalis 
ir ištrėmė iš ten lenkus, 
kurie anksčiau gyveno.Jie 
nuskriaudė vokiečius, ati
duodami jų teritorijos di
delius plotus lenkams .Pa- 
2 psi.

galiau rusai kietai pajungė 
nedidelę Suomiją. Rusai 
pasirengę paglemžti kiek
vieną tautą ir pasisavinti 
jos teritoriją,jeigu tik to
ji tauta nepajėgi jiems at
sispirti.

Būdamas nuoseklus Mao 
Tse Tungas čia turėjo 
progos paminėti ir Balti
jos respublikas, tam e tar
pe ir Lietuvą, kurias ru
sai, susitarė su Hitleriu 
dar šio karo pradžioje ap
gaulingais manevrais pa
sisavino. Bet Mao Tse 
Tungui matyt pakako prin
cipiniai nurodyti rusų im
perialistinius siekius, Iš 
tolimojo Pekino žiūrint, 
Baltijos kraštų nelaimė, 
Mao Tse Tungui neatrodė 
tokia ryški. Bet principe 
jis neturi pagrindo Balti
jos valstybes išjungti iš 
rusų impierialistų skriau
džiamų tautų tarpo.Ir jeigu 
jau pradėjo tokią kalbą, 
tai tegu pasako, jog pikti
nosi didžia rusišku teroru 
dabartinėje Lietuvoje.

-•-
Kokiais sumetimais 

Mao Tse Tungas bekalbė
tų, bet jis šiuo tarpu tiesą 
pasakė. Europos tautos 
kenčia dėl rusų imperia
lizmo, Europoje šiandien 
nėra ramu ir ne bus tai
kos tol, kol ne bus panai
kinti rusų impierialistų ty
čia sujaukti valstybių ru- 
bežiaiir netikrais šūkiais 
jų praktikuojama grynai 
rusų šovinistinė politika 
užimtuose kraštuose.

Jeigu kiti tyli, jeigu 
vardan”gero politinio biz- 
nio”Maskvai pataikaujama, 
tai reikia laukti,kada nors 
tasai,atsiprašant” huma
nistas ” Mao Tse Tungas 
prabyla ir pasako tikrą 
tiesą.

* saukšmas iš 
LENINGRADO 
BEPROTNAMIO 
Maskvoje tarp užsienio 

korespondentų atsirado 
laiškas adresuotas Jung. 
Tautų gener. sekretoriui 
Kurt Waldheimui,kuriame * 
šaukiasi pagelbos iš Le
ningrado psichiatrinės li
goninės V. Fainbergas.Jis 
buvo suimtas 1968 metais 
Raudonoje aikštėje pro - 
testo mitinge .

Laiške aprašoma, kaip 
sveiki, savarankiai galvo- 
jantieji žmonės čia kan
kinami. Jiems duodami 
vaistai, kurie sujaukia 
žmonių galvoseną ir pa- 
raližuoja jų valią.

PARYŽIAUS DERYBOS DĖL
VIETNAMO

• JAV Prezidento patarė
jas H.Kissingeris, slaptai 
tariasi Paryžiuje su Šiau
rės Vietnamo polit. biuro 
atstovais.

Tas faktas, kad iki šiol 
tokių ilgų pasitarimų 
anksčiau nebuvo, verčia 
spaudos žmonės spėlioti, 
kad šie pasitarimai, yra 
labai svarbūs, ir gali tu
rėti reikšmės į Vietnamo 
karo tolimesnę eigą. Ta
čiau Baltieji Rūmai, susi
laiko nuo oficialių prane
šimų.

• WALTER SCHEEL Va
karų Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris atvyko 
į Komunistinę Kiniją pa
sitarimams.

Tai buvo 79-oji valstybė 
pripažinusi Komunistinę 
Kiniją ir norinti užmegsti 
diplomatinius santykius,

Pasirašytas susitari
mas pasikeisti diplomati
nėmis atstovybėmis Peki

Sovietų laivas “Ochotsk° atplaukęs j Amerikų vežti užpirktu s grūdus, kurių 

pritrūko rusams.

Pagarsėjęs Palestinos 
laisvės kovotojų - fade jinų 
vadas Arafatas atvyko į 
Libaną. Plačiai kalbama, 
kad jis organizuojąs visa
me pasaulyje ‘eroro 
veiksmus prieš žydus.

ne ir Bonoje.
Buvo kalbama apie san

tykius tarp Vakarų Vokie
tijos ir Sovietų, o taip pat 
ir su kitomis komunisti
nėmis valstybėmis.

JAV Philadelphijos Sim
foninis orkestras, išpildė 
rusų kompozitoriaus Šeš
tuko vičiaus 15 - tą Simfo
niją, kurią muzikos kriti
kas Šembergas smarkiai 
sukritikavo pavadindamas 
15-tą Simfoniją, anksty
vesnių Šestako vičiaus 14- 
kos Simfonijų meliodijų 
pakartojimu.

• IRANO ŠAKAS su žmona 
Farah atvyko į Maskvą 
10 - čiai dienų oficialiam 
vizitui. Iškilmingame pri
ėmime aukštų svečių gar
bei, Podgomy pareiškė, 
kad Sovietai palaiko Šiau
rės Vietnamą ir apkaltino 
Ameriką už karo veiksmus. 
• Palestinoje pasirodė

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loy ante an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class Mail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle 690, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $7.50, visur kitur — $8.00. 
Rėmėjo prenumerata — $12.00. Adreso pakeitimas 25 Atski
ras numeris 25 Adm in i st rotor i u s F. P. P aukštaiti s.
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE 690, QUEBEC.

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraščiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. UŽ skelbimu turinį redakcija ir leidykla 
neatsako.

REDAKTORIUS J. PETRENAS

kpleros susirgimų. Du 
vaikai mirė ir 12 suaugu
sių serga. Atliekami sku
būs skiepijimai Sirijos 
pasienyje.

NewYorkoBalet meiste
rio Balančino vadovauja
mas baletas, šiuo metu 
gastroliuoja Rusijoj di
džiausiu pasisekimu .Ypa
tingai sėkmingas buvęs 
paskutinis pasirodymas, 
Maskvoje Sovietų rūmuo
se. Važiuodamas namo ba
letas aplankys dar Lenki - 
jon. Tai bus pirmas JAV 
artistų pasirodymas Len
kijoje.

• KIEK PUERTO RICQ pi
liečių gyvena New Yorke? 
Oficialiais duomenimis 
iš minėtos salos atvyku
sių piliečių New Yorke 
pernaibuvo 812 tūkstančių. 
Bet patys Puerto Rico va
dai skelbia, kad šis skai
čius dirbtinai sumažintas 
nes jų esą New Ysrke ne
mažiau, kaip milijonas du 
šimtai tūkstančių.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Rašytojas J. Kralikauskas, 
kuriam paskirta Vinco Krėvės 
I iteraturos premija.

■I

Australijoje Virginija Inkrataite 
pasižymėjusi muzikė. Ji yra 
pianistė ir smuikininkė.

VILNIUJE 
NUTEISTA

Teismas nuteisė Vytau
tą Kaladę, Antaną Kačin
ską, Joną P ra puolena itį ir 
Juozą Macijauską kalėti 
po trejus metus kiekvieną, 
Kazį Grinkevičių ir Vy
tautą Zmuidą-laisvės at
ėmimu dvejiems metams 
kiekvieną,Rimantą Baužį- 
pusantrų metų laisvės at
ėmimu. Virginiją Urbona
vičiūtę - metams pataisos 
darbų,neatimant laisvės.

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS
Mažeikiuose vyksta la

bai didelės namų sfatybos. 
Nauji namai statomis 
penkiaaukščiai ir visi "ant 
vieno kurpalio Vienas 
namas - užpeliarės "bro
liams, statomas ir devy
nių aukštų* Aplamai Ma
žeikiai nuo karo yra ma
žai nukentėję, tebestovi ir 
Lietuvos banke rūmai su 
užraša" Bankas

Palangoje pereitą vasa
ra buvo nepaprastai daug 

svetimųjų, net ir iš so
vietų valdomų Azijos 
kraštų. Valgyklose, par
duotuvėse ir visur kitur 
buvo labai ilgos eilės.

VASAKNŲ ANTYS
Zarasų rajono Vasaknų 

žuvininkystės ūkis parda
vęs 19 tūkst. ančių ir už 
jas gavęs 25 tūkst. rublių 
pelno.

Dar esą išauginta 8 
tūkst. ančių. Šįmet buvę 
išauginta 8 tūkst. ančių 
daugiau kaip pernai.

PLK. MIKAS KALMAN-
TAS yra apgyvendintas 

Lexington House, slaugy
mo namuose, 1OO So. Bel
laire, Bourbonnais, Ill., 
60914. Klaipėdos krašte 
sukilime,jis vadovavo ka
rinėm operacijom.

STEPONAS MANGIS, 
Karo laivyno leitenantas, 
ilgą laiką tarnavo okeano
grafijos laive”Disęoverei" 
Aliaskos pakrantės e.Tar
nybą baigė ir apsigyveno 
Boulder,Colorado, ten ve
dė A. Jugėlaitę.

Lietuvių. Sodyba Anglijoje.

Australijos lietuvių namai, kurie nuolatos svečių lankomi

Sauliu s Kern iu s, sportininko 
Algio Kerniaus sūnus, Toron
to universitete pažymėtinai 
gerai baigės i n žin eri jo s 
mok siu s.

1972. X. 18
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Viena spalvingiausiu 
scenų Iietuvių tauti
nių šokių šventėje, su

daranti malonias nuotai- 
kas lietuviams i r sve - 
timtaučiams.

— o -

Lietuviškų dainų pamoka Cleveland© lietuvių skautų-čių stovykloje Wasagoje, Kanadoje.
3 £sl.



LIETUVIAI

• GEDIMINAS BUTKUS 
aprašo lietuvių būklę Si
bire. Jis pažymi, kad lie
tuviai ten atsirado, žino
ma, ne savo noru. Jų buvo 
daug,didžioji dalis, kai tik 
baigė bausmės laiką, pa
sistengė grįžti į Lietuvą. 
Bet tam tikrą dalis liko 
Sibire. Priprato. Bet dau
gumas lietuvių stengiasi 
vasarą parvažiuoti į gi
minę. Jis rašo, kad jie 
klauso televizijos progra
mas iš Vilniaus. Vaikai 
išgirdę lietuvišką muziką 
labai džiaugias i. Jokių lie
tuviškų organizacijų Sibi
re nėra .Bet lietuviai kar
tais susirenka namuose. 
Lietuviai stengiasi priva-

• čiai švęsti Kalėdas, Vely
kas ir kitas tėvynėje 

. anksčiau iškilmingai šveiy- 
čiamas dienas. Daugumas 
Sibire gimusių jaunuolių 
moka lietuviškai, bet jau 
atsiranda ir tokių, kurie 
nebenori tėvų kalba kalbė
ti. Lietuviai Sibire sten
giasi išeiti aukštuosius 
mokslus.

GRANDINĖLĖ 
VOKIETIJOJE
C le velando( JA V)lietuvių 

tautinių šokių ansamblis 
’’Grandinėlė”kun. V.Šar
kos kvietimu ir parama 
š.m. rugpiūčio mėn.lan
kėsi Vokietijoje. Rugpiū-

SIBIRE G
čio8 ji šokoBonnoje Tur
gaus aikštėje prieš mies
to rotušę. Rytojaus dieną 
svečiai susipažino su Vak. 
Vokietijos sostine ir buvo 
priimti prezidentūroje.

Rugpiūčio ^’’Grandinė
lė pasirodė su lietuvišku 
folkloro Timmendorfer 
Strand’e.Čia dauguma šo
kėjų pirmą kartą išvydo 
Baltijos jūrą, kurios ban
gos skalauja ir tėvynės 
Lietuvos krantus.

Rugpiūčio 11 clevelan- 
diečiai šoko didžiojoje 
Hamburgo universiteto 
salėje.

• KELMĖJE buvo sureng- 
ta”Knygos mylėtojų diena”. 
Susirinko daug publikos . 
Iš Vilniaus atvažiavo ra
šytojai ir”Kultūros Barų” 
redaktorius M. Marcalis. 
O pasižymėję knygos my
lėtojai buvo apdovanoti 
’’Knygos bičiulio” ženklu.

• BENDRUOMENĖS orga
nizacija rengiasi išleisti 
Lietuvos žemėlapį, kuris 
būsiąs pirmoje eilėje ski
riamas lituanistinėms 
mokykloms.

• RADIO LIBERTY, tai 
stotis girdima Lietuvoje 
ir Rusijoje, kaip praneša 
laišku informacijos sky
riaus direktorė Gretchen

Y V E N A...
Brainerd esanti pasiry
žusi įvesti lietuvių ir kitų 
baltiečių kalba atskiras 
programas. Tas sumany
mas turi jau realės reikš
mės,nes į 1974 metų biud
žetą esančios tam reikalui 
įtrauktos atskiros sumos .

BALYS SRUOGA
MŪSŲ
atminimuose
Šitokia antraštė knyga 

jau paruošta ir duota M. 
Morkūnui spausdinti. Joje 
yra surinkti atsiminimai 
tremtyje atsidūrusių as- 
menų/su maža išimtimi/, 
kurie pažinojo Balį Sruo
gą. Liečiama daugiausiai 
rašytojo asmenybėje tiek 
jo kūryba, apie kurią tu
rim jau nemažai li
teratūros. Didesne dalimi 
tai specialiai šiai knygai 
parašyti straipsniai,bet ir 
panaudota ištraukos iš 
laiškų ir kt.

Knyga bus didelės apim
ties, sieks 450-500 pus
lapių, iliustruota su paaiš
kinimais ir svarbesnių 
B.S.kūrinių bibliografija. 
Pasisakė šie asmenys:

Dr. J.Abraitis, V. Alan
tas, P. Andriušis, V. Any- 
sienė, B.Balutis, V.Bar- 
nienė, V. Bilevičius, M. 
Biržiška,Vac. Biržiška, H. 
Blazas, J. Blekaitis,K. 
Bradūnas, J.Cicėnas, Dr. 
ADarnockaitė Birutienė,

D .Č ibas ,D .Danienė,L. Do
vydėnas, K. Giedraitis 
Spalis,Č.GrincevtčiuSjDr. 
K. Gr in ius>Alg.Gustaitis , 
Ant.Gustaitis,Vet.gyd.St. 
Jankauskas, P. Jonikas, V. 
Jonynas,V. Jonuškaitė, J. 
Kardelis, M.Kasakaitytė, 
F.Kirša, V.Krėvė, J.Liū- 
džius, V. Maciūnas, M. 
Mackevičienė, M. Macke
vičius, V. Mantautas, A. 
Nerkelis, V. Mykolaitis 
Putinas, Dr. E. Muller 
Knap, A .Nyka Niliūnas, J. 
Narūnė, P.Grinkattė, St. 
Pilka, J. Pronskus, V.Ra
dauskienė,B . Raila, V. Ra

duktė.
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KAIP PABĖGO I GRAIKIJA.. .
* v

( atkelta iŠ 1-mo psl.)

Viduržemio jūroje esan
tiems sovietų karo lai
vams buvo duotas įsaky
mas sugauti bėglius. So
vietiniai karo laivai ban
dė užkirsti jiems kelią. 
Ypatingai buvo pavojinga 
vieta”Višerai”Egėjaus jū
roje.Sovietų nelaimei, čia 
patarnavo Sovietų ir Egip
to susipykimas. Toje sri
tyje jau nebuvo tinkamų 
sovietinių laivų, o labiau
sia bėgliams tuo syk pa
vojingų lėktuvų.Gerai, kad 
’’Višeros ” kapi'onas buvo 
patyręs jūrininkas, jis 
puikiai atliko savo parei
gas. Jam pavyko taip ma
nevruoti jūroje, kad visos 
rusų pastangos juos su
gauti, buvo bergždžios. 

mojus, V. Rastenis, A. Rū
kas, St. Santvaras, J. Sa
vickienė, P. Skardžius, R. 
Skipitis, V. Solvyjova Ole- 
kienė Ž ilinskienė, J. Sonda, 
D.Sruogaitė Bylaitienė; V. 
Sruogienė, A.Sugintas, J. 
Šernas, I.Šeinius, H.Šil
karskis, V.Šilkarskis, L. 
Šmulkštys, L. Karužąitė 
Šlapelienė, J. Švaistas, M. 
Vaitkus, A. Varnas,E .Vil- 
člnskaitėRyselienėjJJVil- 
kaitlSjSt. Vykintas, Vydū - 
nas, J. Žilevičius ir dar 
keli kiti.

” Atsimintoms ’’leidžia 
Balio Sruogos žmona ir

"Višera”pagaltau pasiekė 
Graikijos uostą Pirėjų ir 
jūrininkai Graikijos val
džios paprašė politinių 
pabėgėlių globos. Jūrinin
kai pateko į Graikiją, o 
”Višera”buvo gražinta ru
sams. Jūrininkams buvo 
pripažintos politinių pabė
gėlių teisės. Pabėgusieji 
esą lietuviai ir ukrainie
čiai.

Graikijos vyriausybė 
pabrėžtinai atsargi. Tuo 
tarpųjį susilaiko nuo aiš-«< 
kesnių pareiškimų. Pabė
gusieji jūrininkai drąsiai 
pa reiškė,kad jie nesutinka 
toliau gyventi rusų uždėto 
režimo sąlygose ir trokš
ta patekti į laisvąjį pa
saulį.

4 psl.

Clevelande 23 tautinės grupės dalyvavo festivalyje. Lietuvius atstovavo ansamblis “Grandinėlė“, 
gastroliavo Europoje.

kuri dideliu pasisekimu
Foto: J. G ari a. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VASARIO 16
GIMNAZIJOJE

naujieji mokslo metai pra
sidėjo rugsėjo 11.

Naujaisiais mokslo me
tais gimnazijoje mokosi 
78 mokiniai. Naujų moki
nių įstojo 16, tarp jų 8 iš 
JAV-bių, 1 iš Kolumbijos. 
Iš JAV-bių šiuo metu gim
nazijoje mokosi iš viso 
12 mokinių.

Naujuoju bendrabučiu 
mokiniai ir jų tėvai labai 
patenkinti. Jo kambariai 
ne tik geresni, bet ir ap
statyti naujais baldais.Vi- 
si kambariai yra 2 ar 3 
mokiniams. Pirmųjų kla
sių berniukai džiaugiasi, 
kad ir jiems liko vietos 
naujajame name-mergat- 
tės teužėmė II ir m aukš-. 
tus.

NAUJI MOKYTOJAI
Nuo naujųjų mokslo me

tų pradžios atvyko moky
tojauti du nauji lietuviai 
mokytojai: Marija Saulai- 
tytė Iš JAV-bių ir Edmun
das KaciuceVlčius iš Vo
kietijos. M. Saulaltytė 
dėsto vidurinėse klasėse 

I 

lietuvių ir anglų kalbas 
mokiniams iš Amerikos ir 
dvi dienas savaitėje pri
žiūri pirmųjų klasių ber
niukus naujame bendrabu
tyje. E.Kaciucevičius yra 
mažųjų berniukų bendra
bučio vedėjas ir kūno kul
tūros mokytojas visų kla
sių berniukams.

Nuo spalio 1 atvyksta 
į gimnaziją muzikas ir 
žurnalistas Valteris Ba
naitis, kuris iš pradžių 
dirbs berniukų bendrabu
ty ir dėstys Lietuvos isto
rija, o vėliau perims ir 
savo specialybės ( muzi
kos} pamokas.

LANKYTOJAS
LIETUVIŲ ŠEIMOS
Gimnazijos direktorius 

V. Natkevičius rugpiūčio 
18-26 lankėsi Šiaurės Vo
kietijoje, norėdamas pa
žinti šeimas, kurios turi 
vaikų, tinkamų gimnazijai. 
Kelionėje jam talkino ypač 
kun.V.Sarka ir tėv.dr.K. 
Gulbinas. Aplankė daug 
šeimų Lebenstedt-Salzgi- 
terio,Hanoverio, Hambur
go, Clevės,Gelsenkirche- 
no apylinkėse. Tinkamų 
gimnazijai mokinių rasta 
nemaža .Gaila, kad dėl per 
menkų ryšių, kuriuos turi 
megzti vietiniai lietuviai, 
ir kitų priežasčių tėvai 
neparodo reikiamo dėme
sio Vasario 16 gimnazijai

1972.X. 18

QUEBEC

Eddy Vigneau
VERDUNO KANDIDATAS

'"M

ir tokiu būdu savo vaikus 
nulietuvina.

TARPTAUTINIAME 
FOLKLORO VAKARE 

pasirodė ir lietuviai .Rug
sėjo 30 Leutershauseno, 
esančio netoli Weinheimo, 
dainos ir tautinių šokių 
ratelis suruošė įvairių 
tautų (belgų, čekoslovakų, 
danų, lietuvių, prancūzų, 
vokiečių ir kitų) folkloro 
vakarą. Lietuviams atsto
vavo Vasario 16 gimnazi
jos tautinių šoklų grupė, 
vadovaujama mokyt. E. 
Pauliukonytės.

ROMANA ŽUTAUTAITĖ
Vasario 16 gimnazijos 

šlųz metų abiturientė,iš vy
ko į Munsterį studijuoti 
lituanistikos ir visuotinės 
literatūros bei pedagogi
kos. Romana yra gimusi 
1953 sausio 24 Augsburge 
mišrioje šeimoje. Į gim
naziją atvyko nemokėdama 
lietuvių kalbos. Besimo
kydama Romuvoje, ji šoko | 
tautinių šokius, dainavo i 
chore.

SVEČIAI
Vasarą Romuvoje lan

kėsi daug svečių iš JAV- 
bių. Liepos mėn.čia sve
čiavosi Dainė Švedienė, 
kuri gtmnazijon leidžia 
mokytis savo dukterį Mar
garitą, Rima Čerkeliūnie- 
nė su dukrą, Jonas Paliu
lis su dukra ir sūnumi, 
Antanas Kareiva, Jonas 
Vasaitis, O. ir Pr.Meš
kauskai ( iš Kanados).

Rugpjūčio mėn.su gim
nazija susipažino Gedmin- 
tas su ponia, Jurgis Bole- 
vičlus, Kęst.Kltorys/Ra- 
mūnas Underys. Buvusi 
gimnazijos mokinė Birutė 
Janušattytė-Biretlenė su 
dukromis buvo atvykusi 
iš Kanados. Rugsėjo gale 
gimnazijoj buvo sustojęs 
prof. dr. B.Mačiuika, J. 
Jazbutis ir Bakūnas su 
žmona iš JĄV-bių;iš Len
kijos į JAV-bes emigruo
janti M. Protkelienė su 
dukra Margarita.
o - DAKTARAS prisipaži
no, nužudęs savo žmoną iŠ Į 
pasigailėjimo, Welland, 
Ont. dr. E. Pred’ey pri
sipažino, kad jis vaistais 
pagreitino savo žmonos 
Ruth, 43 metų, mirtį. Ji I 
sirgusi vėžiu ir jis jos pa
sigailėjęs,matydamas, kad I 
ji sunkiai serga. O vilties I 
pagyti jaujai nebuvo, tvir- ’ 
tina daktaras.

Mieli Verduniečiai !
$ p a I i o 3 0 d i e n a kviečiu Jus kiekviena Šiam pasirinkimui:

“iš NEPASTOVIOS DABARTINES VALDŽIOS...

EINANČIOS ŽEMYN IR SUNKIAI DIRBANČIOS VALDYME;!"

Nors Jūs patys būsite sprendėjais pasirinkime, bet keliais žodžiais 
norėčiau detalizuoti savo pasirinktą priešrinkimine programą:

IŠVYSTYMAS NAUJOS ANTRAEILĖS INDUSTRIJOS 

VISOSE PROVINCIJOSE:

Sumažinant bedarbių situaciją, kuri pasiekusi aliarmuojančias 
proporcijas.

|| - PANAIKINIMAS MUITINIO MOKESČIO PER CHAMPLAIN

Tai vienas saloje greitkelio tiltas, kuris nėra 
mokesčio. Kodėl ąuebekiečiams Šitas dvigubas

laisvas nuo muitinio 
apsunkinim as ?

III - PRIESTATO PRISTATYMAS PRIE “VER DUN MANOR “ 
Būtinas senelių namų praplėtimas, kurie reikalingi lietuviams, lenkams, 
ukrainiečiams, vokiečiams ir kt. etninėms grupėms bei visiems kitiems 
seniems gyventojams. Kas turėtu būti realizuota kooperuojant su 
abiems valdžioms. ®

|V -KONTROLĖ MINISTERIU IR PARLAMENTO NARIŲ |

Parlamentariniai nariai turėtu paklusti ir prisitaikyti prie bendros 
šio krašto atlyginimų skalės.

- ATMESTI SENATORIŲ SKYRIMO BŪDA.

VI - ELIMINUOTI VARTOJAMĄ TITULĄ ’HONORABLE“.

VII - $50.00 I MENESI PAŠALPA NEDIRBANČIOMS 

NAMU SEIMININKĖMS. *NAMU ŠEIMININKĖMS, b
Jau yra pats laikas realizuoti taip svarbių ir reikšminga 
situacija motinoms ir namų šeimininkėms nedirbančioms 
j u šiurpaus atvejo atsitikimuose. Daugelis motetų tegul 
būva namuose o darbovietėse jų darbus tedirba vyrai.

Mielos ponios ir ponai, dekoruodamas šia priešrinkimine e ig ą u žtikrinu, 
kad ja ir ateityje atstovausiu. Pasižadėdamas visiems mano r in kėjams u žtikin u, 
kad su bendra visų pagelba atsieksime ir apginsime visas mūsų teises - 
visų mūsų gyvenimo būtį.

I n formacijai tek 761-4504

5 psl.t
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SOVIETŲ KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE
O. URBONAS

Sovietų kaceto išgyvenimai ne vieno 0. 
Urbono patyrimai, bet būdingi visai mūsų 
epochai. Neabejotinai bus įdomios šios 
ištraukos paskelbtos “Karyje“.Šis “perauklėjimas” yra pagrįstas tuo, kad įsitikinimai, mintys ir žmogaus jausmai, ištisais metais negalėdami viešai pasireikšti, turi žmogaus sieloje užgesti ir mirti. Inteligentijos, kuri nesugeba pereiti šitą kelią iki galo, išmiršta la- garyje iki 90 %. Visiems kitiems — nebelieka daugiau nei tiesos, nei melo. Lageryje viešpatauja absoliutus pasyvumas. Niekas nereikalauja iŠ kalinių, kad jie “tikėtų” į teisėtumą ir protingumą visko, kas ten dedasi, į tą ir lagerio budeliai netiki.Kyla klausimas, kaip tai yra, kad metodai, apie kuriuos aš mėginau duoti tik bendrą ir, toli gražu, nepilną vaizdą, neiššaukia masinio protesto pačiame lageryje ir už jo ribų. Būna, tačiau, nors ir retai, lageriuose protesto bandymų, pravedamų, paprastai, ypatingų žmonių, ypatingų dėl jų absoliutaus tikėjimo ir sovietų valdžiai pasipriešinimo, arba tokių kuriems nėra ko nustoti ir kurie į viską ranka numoja. Toliau aŠ aprašysiu keletą tokių protestų pavyzdžių.Kokias teises turi suimtasis? Jis turi susirašinėjimo teisę (aprėžtas laiškų turinys ir jų cenzūra), teisę pasimatyti su giminėmis (vieną kartą į metus), tačiau šita teise sunku pasinaudoti dėl begalybės reikalaujamų dokumentų, tei

sę pirkti produktus lagerio krautuvėlėje už 5 rub. 
per mėnesį, bet tik už pinigus uždirbtus čia pat, lageryje. Jei neliko pinigų, po visų atskaitymų — 
sėdėk be krautuvėlės, nežiūrint, kad pinigų giminės atsiuntė. Lagerio krautuvėlėje uždrausta pardavinėti cukrų, sviestą, mėsos ir žuvų konservus. Parduodamas muilas, papirosai, machorka, pigūs saldainiai, dantims šepetukai, vokai, sąsiuviniai, daržovių konservai, kompotai, margarinas. Tačiau ir šitos visos teisės tai tik sapnas. Administracija turi teisę uždrausti kaliniui naudotis krautuvėle vieną, du arba ir daugiau mėnesių. Ir tada sėdėk ant lagerio “paikos”, nustatytos pagal visus moksliškus davinius, kad kalinys iš bado nemirtų, Dienos norma — 2400 kalorijų: 700 gr. duonos, 80 gr. žuvies, 50 gr. mėsos (šuo—šefe-
■MMHWMWMiaFRMNWPWRMM* 

ris, kuris saugo kalinius, gauna 450 gr. mėsos į dieną). Be to, dar 450 gr. daržovių: kopūstų, burokų ir bulvių, 15 gr. cukraus ir 30 gr. kruopų. Tai pusantro karto mažiau kiek žmogui, ir nesunkiai dirbančiam, reikalinga. Tarp kitko, krautuvėlė gali būti, bet gali ir nebūti. Ji gali būti uždrausta — pagal taisykles ir pagal instrukcijas.Būtų dar gerai, jei ir tas maisto kiekis tikrai patektų į katilą. Nekalbant jau apie vagystes (o,, vagia visi, kas tik gali), į lagerį patenka tik paskutinės rūšies maistas.Už maistą lagerio administracija išskaito iš kalinio uždarbio 13-14 rublių. “Štai, laisvėje”, rašo A. Marčenko (“Mano parodymai”, 203 psl.), “aš einu į valgyklą, kur galima pigiai pavalgyti. Kopūsų sriuba kaštuoja 23 kapeikas, antrasis patiekalas, jei be mėsos, 25-27 kapeikas, kompotas 7 kapeikas. Už pietus išleidžiu 60 kapeikų per dieną. Tiek pat, maždaug — už gerus pusryčius ir vakarienę. Tuo būdu, už valgį sumoku apie 50 rublių per mėnesį, ir negalima pasakyti, kad valgyčiau gerai. O, kalinys lageryje kaštuoja sovietų valdžiai tik 13 rublių! Kiekvienas gali suprasti koks čia maitinimas. O, karceris su sumažinta maisto norma — tik 1300 kalorijų, trečdalis to, ko žmogus yra reikalingas: 400 ar 450 gr. duonos, visiškai skysta sriuba, vieną kartą per dieną 80 gr., o dažnai ir mažiau, žuvies. Ir privalai dirbti, o, jei negali, arba atsisakai — teismas ir dažnai mirties bausmė laukia.”Toks yra šiandien griežtasis režimas. Tai režimas skirtas politiniams kaliniams, nes kriminalistai, kaip sakyta, gauna griežto režimo tik už pakartotinius prasižengimus, bet ir tai ne visam laikui: palaikys griežtame režime kurį laiką ir vėl perkels į normalų lagerį. Kriminalistams griežtasis režimas tai didžiausia bausmės forma, o politiniams — lengviausia, nuo jos tik prasideda bausmės atlikimas, lengvesnės bausmės formos teismas jiems nepriteisia. Politiniai kaliniai iš griežto režimo lagerio gali patekti tik į specą, arba kalėjimą, arba — į aną pasaulį. Spece ir kalėjime dar blogiau, o kaip yra aname pasaulyje — nežinia. Kalbėdami apie kalinių lageriuose mirtį, iki šiol kalbėjome vien apie “normalų” mirties būdą, būdą, kuris kartojasi iš dienos į dieną visuose Sovietų Sąjungos lageriuose. Tai mirtis, taip sakant, visasąjunginio mastelio. Ta

čiau, neretai kaliniai žudomi ir individualine tvarka. B. širiajaves (“Neužgestantis žiburys”, 31-35 psl.): “Solovkai... Priėmimas prasideda. Prie atvykusio “papildymo” prieina viršininkas, geriau sakant, salos valdovas, draugas Nogtev. Šis žmogus, pirmą mūsų saloje buvimo laiką, vaidino ypatingą vaidmenį kiekvieno iš mūsų gyvenime, Nuo jo, teisingiau sakant, nuo jo girtos fantazijos nukrypimų, priklausė, ne tik kiekvienas mūsų žingsnis, bet ir kiekvieno mūsų gyvybė. Bet tada, pirmose atvykus dienose, mes to dar nežinojome. Kaip jis, taip ir jo padėjėjas Vaskov, mums buvo tik čekistai... “Štai, jums reikia žinoti”, pradėjo jis savo pasveikinimo žodį, “kad čia valdžia ne sovietiška (tyla, eilėse nusistebėjimas) — bet solovietiška. Taigi. Apie visus įstatymus reikia dabar užmiršti. Pas mus —- savi įstatymai.” Toliau jis duoda tų įstatymų paaiškinimus išsireiškimais, tiesa, nelabai suprantamais, tačiau labai ir labai necenzūriškais, kurie mums, žinoma, nieko gero nežadėjo ... Priėmimas baigtas. Nogtevas eina į uosto galą ir pranyksta sargybinio būdelės duryse. Prieš mus stovi administracijos dalies vadas Vaskovas, žmogus - gorila, be kaktos ir kaklo, su dideliu, senai neskustu, smakru ir kabančia lūpa. Rankose Vaskovas laiko sąrašą, pagal kurį jis iššaukia suimtuosius ir daro sau kokius tai atžymėjimus. Pirmiausiai iššaukiami dvasiškiai. Jie praeina pro Vaskovą, toliau — pro žiūrintį iš būdelės langelio Nogtevą. Dvasiškių “iškilmės maršas”, matomai, sudaro jam didelį malonumą ... Dvasiškių maršas užbaigtas. Prasideda kaerų (kontr-revoliucio- nierių) eilė:— Daller!Buvęs generalinio štabo pulkininkas Dalleris užsimeta savo maišą ant pečių ir ramių žingsniu eina Nogtevo būdelės link. Jis daeina beveik iki langelio, bet, staiga, suklumpa ir krinta žemėn. Maišas nusirito į vieną pusę, jo kailinė kepurė — į kitą. Šūvio mes iš karto negirdėjome. Visą įvykį supratome tik pamatę Nogtevo rankose karabiną. Du stovėjusieji už būdelės kriminalistai, matomai iš anksto ten pastatyti, nuvilko lavoną į šoną, už būdelės ... Patikrinimas tęsiasi... sekantis.”N. Krasnovas, (“Ko užmiršti negalima”, 201- 202 psl.): “Dirbome prie siaurojo geležinkelio. Brigada buvo maža, viso 16 žmonių. Sargyba — 4 sargybiniai, sargybos viršininkas ir šunies vedėjas. Darbo rajonas išilgai geležinkelio užėmė kokius 25-30 metrų. Sargyba sustojo ant kalnelio,
VYTAUTAS ALANTAS

KUN.ANTANO STRAZDELIO REGĖJIMAS
(Ištrauka iš Vytauto Alanto knygos “Amžinas Lietuvis“)

— Čia, mat, kitas reikalas, — atsakė Jaujinis, 
nė kiek nesuglumdamas. —Viešpačiai manęs neken
čia, niekina ir bijo, o aš noriu bent šiokios to
kios pagarbos. Kita vertus, jie man visai ne
beįdomūs: be jokio mano įsikišimo jie pa
tys kloja sau raudoną taką iki pat pragaro var
tų, bet vėlgi ar jie ten pateks, nežinau, nes jie turi 
pakankamai aukso savo nuodėmėms išpirkti. Ma
tai, aš esu labai žemas pragaro pareigūnas ir nega
liu žinoti visko, kas dedasi aukštose sferose. Ar 
šiaip ar taip gundymas viešpačių būtų tik šunų lodi- 
nimas į mėnulį. Dabar aš noriu sutvarkyti vergų 
reikalus. Taigi, sakyk, ar nori atsisėsti į viešpačių 
sostą? — Jaujinis nekantraudamas atsigręžė į Straz
delį.

— Žinoma, tu norėtum, kad aš užrašyčiau tau 
už tai savo sielą?

— Nemėgstu atsilikusio ir sėslaus galvojimo, 
— vėl nekantriai mostelėjo ranka kipšas. — Jokių 
užrašų man nereikia: užteks ir rankų sumušimo! 
Tavo siela man ir nerūpi: tegul jos likimą sprendžia 
aukštesnės instancijos. Pagalios, ar tau taip laba 
gaila savo sieliūkštę paaukoti už žmonių laisvę, pa
žangą ir gerovę? Kodėl tu ją taip brangini? Aišku, 
tu bijai amžinos kančios, bet jei dediesi toks skur
džių užtarėjas ir geradarys, tai kbdėl negalėtum pa
siaukoti? Net ir ta iš Adomo šonkaulio padaryta 

bobeliūkštė buvo drąsesnė už tave: ji nepabijojo Jo, 
o tu bijai. Tu įtikinėji save ir kitus, kad esąs laisvas 
paukštelis, neturįs ant savęs ponų ir kad kaląs plie
ną jiems sunaikinti, o štai dumbloji susiglaudęs su 
Juo ir drebi pasukti iš pabiurusio kelio į sausesnius 
ir platesnius vieškelius. Tu vis žvalgaisi leidimo iš 
Jo, nors ir žinai, kad Jis jo tau neduos. Viena tavo 
koja nuklimpusi į Jo stovyklą, kita — į mano. Ne
drįsdamas pasirinkti Jį ar mane, tu tik erzini ir juo
kini viešpačius, nes jų akyse tu esi tik klaunas, kurio 
net ir išdaigos ne vsada jiems būna juokingos. Jei tu 
pasirinktum mane ir išdrįstum atidaryti savo plieno 
sandėlius, jie išsigąstų ir imtų tave gerbti, nes jėga 
visada gerbiama, nors ir nekenčiama. Net ir tavo 
kraujuje tebežėri tavo protėvių laisvės kibirkštys, 
bet joms įsiliepsnoti į didelį gaisrą trukdo Jis. Mes, 
sukilusieji angelai, buvome tikri maištininkai, Ado
mas ir Ieva buvo tikri maiištininkai, nes mes drįso- 
me eiti iki galo, mes nenusilenkėme vergijai, likome 
laisvi ir išdidūs, ir mes netapome veidmainiais kaip 
tu...

Perkūnas sugrumėjo arčiau. Strazdelis apsidai
rė, ar nematyti kur pastogės, bet jos niekur nesima
tė- Jis jautės pavargęs ir atsisėdo šalia kelio ant ak
mens. Visi tylėjo. Regėjosi, kad Jaujinio gražby
lystė bus išsekusi. Jis nesisėdo, bet stovinėjo ir su
kinėdamas savo lazdelę švilpiniavo, lyg niekur nie
ko, bet iš tikrųjų buvo labai nepatenkintas šios nak
ties iškyla: viena, jam nepavyko perkalbėti tą kie
tasprandį ilgaskvernį, o, kita vertus, jis su baime 
vogčiom žvalgėsi po padangę: jis žinojo, kad Perkū
nas jo nemėgsta.

Strazdelis tik dalinai buvo patenkintas, kad ne- 
sidavė šėtono įgundomas, nors jam buvo gaila, kad 
negalės įkūnyti savo laisvės vizijos Jaujinio pade-
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mes ją matėme ir ji mus mate. Šunies vedėjas pa
noro užsirūkyti, bet neturėjo degtukų, pas mus 
gi degė nedidelis laužas. t

“Ei, mužike, duok ugnies,” šūktelėjo jis jau
nam vyrukui, kuris dirbo šalia manęs.

Sargybinis stovėjo už zonos, kuri net ir šito
kiame darbe buvo nustatyta. Vyrukas žinojo, kad 
kiekvineas iš sargybinių turi teisę šauti be įspė
jimo, jei kas nors iš mūsų, ne tik peržengs zoną, 
bet prie jos prieis. Jis nudavė, kad negirdėjo įsa
kymo, arba manė, kad įsakymas liečia ne jį.

“Ei, fašistų šunie, girdėjai?! Duok ugnies!”
“Įeikite į zoną ir aš duosiu jums ugnies,” 

atsakė vyrukas, “jūs gi žinote, kad aš neturiu 
teisės prie jūsų prieiti Jūs šausite.”

“Išeik, svoločiau, aš tau sakau,” supykęs su
riko sargybinis, “nešk ugnies prirūkyti.”

“Neisiu, aš noriu gyventi.”
“Na, ką gi,” žvėriškai parodė dantis sargy

binis, “aš pas tave ateisiu, kad tu ir toliau galė
tum gyventi.” Atsistojo, pririšo šunį prie medžio. 
Retai pritraukė automato diržą ir taip pat lėtai 
pradėjo artintis prie mūsų. Vyrukas išbalo ir pla
čiai atvertomis akimis žiūrėjo į mirtį, kuri arti
nosi prie jo NKVD uniformoje. Sargybinis priėjo 
prie vyruko, lėtai ištraukė iš makšties naganą ir 
keturiais šūviais nudėjo vyruką. “Gult!” suriko 
jis į mus ir pridėjo prie šio žodžio visą tiradą 
biauriausių keiksmažodžių.

Mes atsigulėme.
Čekistas visai ramiai prisirūkė, su “cigarka” 

dantyse paėmė dar šiltą mūsų draugo lavoną ir 
nutempė jį už zonos>

Telefonu (kiekviena sargyba visuomet yra 
susirišus telefonu su lageriu) jis pranešė štabui, 
kad suimtasis Nr.... nušautas — mėginant1 pa
bėgti.

Po pusvalandžio atvyko karininkai. Pasikal
bėjo su sargybiniais, dėl ko tai žingsniais išmata
vo kokį tai atstumą, pašūkavo į mus, pastiprin
dami kiekvieną savo žodį nežmoniškais keiks
mais, pagrasindami ir mums smegenis išleisti, jei 
mėginsime bėgti, pasiėmė lavoną ir nuvažiavo 
lagerio link.”

Visi lagerio suimtieji sargybiniams atrodė 
vienodai. Sargybiniai neskirstė suimtųjų į kate
gorijas. Tačiau, tie patys suimtieji buvo labai 
įvairūs vadų ir viršininkų akyse. Suimtasis Nr... 
praėjo tardymą, buvo nuteistas, gavo 10, 15, arba 
25 metus. Ir, štai, atsiranda kokia tai papildoma 
medžiaga ir kyla reikalas tam suimtajam skubiai
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uždatyti amžinai burną. Tada, sargybinio pagal
ba, o kai kada ir be sargybinio pagalbos, prave
dama operacija. Kaip taisyklė — mėginant pa
bėgti.

Žmogų nužudyti tiesiog lageryje, ypač žmo
gų, kuris anksčiau užėmė aukštą postą, yra pa
vojinga. Sovietų Sąjungoje visi žmonės yra tik 
laikini. Komunistų karuselės ratas nuolat sukasi. 
Kaikurie gauna ordinus ir visokias privilegijas 
už tai, kad apskundė kitus, ir kuo šmeižtas fan- 
tastiškesnis, tuo geriau. Teisybės niekas neieško 
ir ji yra visai nereikalinga, nes bolševikų teisin
gumas skamba taip: reikia tik žmogaus, o atatin
kamą paragrafą jam visuomet galima surasti ir 
pritaikyti. Apšmeižtas žmogus suimamas, teisia
mas ir išsiunčiamas už 1000 km nuo sostinės. Ta
čiau, ratas sukasi toliau, ir tas, kuris apšmeižė 
ir dabar sėdi viršuje, patenka į nemalonę. Ne
malonė dar nereiškia suėmimą ir teismą. Tačiau, 
gali grįžti suimtasis, gali paaiškėti apšmeižimas 
... kas tada?

Kai žemė po kojomis pradeda drebėti toks 
šmeižėjas, numatydamas galimas pasekmes, sten
giasi, kol dar gali, panaudoti visas priemones, kad 
tų pasekmių išvengtų. Suimtąjį, kuris tokiu ar 
kitokiu numeriu paženklintas sėdi lageryje, rei
kalinga skubiai likviduoti, kad jis iš lagerio gy
vas neišeitų ir negalėtų liudyti. Čekistams, ku
riems gyvenimas Vorkutoje, ar Karagandoje irgi 
įkyrėjo, pažadama už gerai pravestą operaciją 
atostogos, ordinas, arba net ir perkėlimas į ge
resnę vietą.

N. Krasnovas (“Ko užmiršti negalima”, 206- 
207 psl.): “Vieną kartą aš buvau tokio likvidavi
mo liudininku. Buvo tai sunkiausiu mums, spec 
lagerio suimtiesiems, laiku, kai mes, tikra žodžio 
prasme, mirėme nuo nepakenčiamo darbo ir ba
do. Dirbome rekordinį valandų skaičių. .. Vyra
vo nepaprastai stiprūs šalčiai. Savo skuduruose 
mes drebėjome nuo šalčio .. . Trys sargybiniai 
gavo iš brigadyro septynis suimtuosius. Mus nu
vedė į miško kirtimo vietą, liepė rinkti sausas 
šakas ir jas rišti į ryšulius. Malkas į lagerį turėjo 
nuvežti vežimas. Mums buvo leista susirišti ir 
sau po ryšuliuką malkų.

“Darbas artinosi prie galo. Paskirtas ryšulių 
skaičius gulėjo prie kelio. Iš karto pasirodė kari
ninkas. Mes žinojome tą tipą, jis buvo sadistas, 
niekšas, girtuoklis ... Jis ką tai pašnabždėjo vy
resniajam sargybiniui seržantui, tas parodė ne
patenkintą miną ir ką tai atsakė. Tada karinin

kas sušuko: “Tai įsakymas! Aš reikalauju įsaky
mą išpildyti! Aišku?”

Karininkas nuėjo. Seržantas priėjo prie mū
sų ir. nežiūrėdamas mums į akis, pasakė: “Vyres
nysis leitenantas nepatenkintas, kad mažai mal
kų surinkta. Eikite trupučiuką giliau į mišką, kur 
paskutinį kartą mišką kirto. O, vienas iš jūsų lai 
pasilieka čia p«s mane ir surenka malkas, kurios 
čia išmėtytos. Na, lik tu, seni, pas mane.”

( P abaiga kitame numeryje).

damas ar nepadedamas. Vienintelis jo nusiramini
mas buvo įsitikinimas, kad velniu negali tikėti, kad 
ar vienaip ar kitaip jis tave apgaus, tačiau šįkart jis 
jautė, kad Jaujinis jo neapgaudinėja, nors jo paslėp
to tikslo jis negalėjo suvokti. Vėlgi Strazdelis nega
lėjo džiaugtis, kad viskas pasilieka po senovei: jis 
pats vienas, be Jaujinio pagalbos, atmainų negalėjo 
padaryti, Jaujinis, Strazdelio neremiamas, irgi, atro
dė, nieko neketino imtis, ir iš Rūpintojėlio jokių pa
keitimų irgi negalėjo tikėtis. Strazdeliui buvo liūdna, 
apmaudu ir net pikta. Lyg ir norėdamas atsikeršy
ti Jaujiniui už tą neramią naktį, jis nusprendė pamė- 

, ginti dar kartą ir galutinai šėtoną suniekinti.
— Tu mane niekini ir šaipaisi, nes tau nepatin

ka, kad aš atsikalbinėju, bet ką tu man siūlai? —- 
pažiūrėjo jis į Jaujinį, kuris badė savo lazdelės galu 
dumblyną. — Vargdieniui gerai baltesnė duona 
ir šviesesnė trobelė, betgi ar ne už viską geriausią 
Dievo žodis? Ar ne Jis, tavo gundomas, ant kalno 
pašakė, kad žmogus gyvenąs ne tik duona, bet ir 
Dievo žodžiu?

— Senas pasakėles kartoji? — nusikikeno Jau
jinis. — Teisybė, Jis pasakė, kad žmogus gyvenąs 
ne tik duona, bet ir Dievo žodžiu, bet jis nepasakė, 
kad žmogus gyvenąs tik Dievo žodžiu. Be duonos 
žhiogus negali gyventi, be Dievo žodžio — gali. Jei 
žmogus nevalgys, mirs, atseit, pasidarys sau galą, 
bus savižudys, o tai juk nuodėmė.

— O jei jis atmes Dievo žodį, tai pražudys sa
vo sielą, bus savo sielos savižudys, — atšovė Straz
delis.

— Dar kartą sakau: nemaniau, kad tu taip sės
liai galvotum, — popikčiai atrėžė Jaujinis. — Jei 
tu: apgyvendinsi skurdžių geresnėje trobelėje ir ant 
jo stalo atsiras sotesnis duonos kąsnis, ar jis jau bū-
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tinai turi nusigręžti nuo Dievo žodžio ir pražudyti 
savo sielą? Niekas jo neverčia būti savo sielos bude
liu, jei jis pats to nenori. Vargas ir skurdas greičiau 
Vergą nuo Jo atitolina, kaip kad priartina. Ar tavo 
baudžiauninkai negirtuokliauja, nesimuša, nesikei- 
kia? Ir vėlgi ar ir turtuolių tarpe nėra Šventųjų ir 
niekšų? Ar mūsų karalaitis Kazimieras netapo šven
tuoju? Man tai tada labai nepatiko, nes nepajėgiau 
jo sugundyti, nors ir stūmiau jį į gražuolių glėbius. 
Nieko nepadarysi, kartais ir moterys man negali pa
dėti- Jo išmintis, kad žmogus gyvenąs ne vien duo
na, bet ir Dievo žodžiu, gal ir teisinga, betgi reikia 
pridurti, kad žmogus gal net dar daugiau gyvena 
ir velnio žodžiu...

Tuo tarpu perkūno dundėjimas visiškai priar
tėjo. Netolimais pasigirdo arklių kanopų maknoji- 
mas per purvyną, ir iš ūkanų išniro puiki, Šešetą juo
dais baltakarčiais žirgais pakinkyta karieta. Ant pa
sostės sėdėjo barzdotas, išdidus senis, pasidėjęs ša
lia ilgakotį varinį kirvį. Jis stabtelėjo žirgus ir pa
klausė:

— Kur čia bus grafo dvaras? Tamsoka, nega
liu aptikti.

— Važiuok tiesiai, garbingas viešpatie, grafo 
dvaras nebetoli, — atsakė Jaujinis, taip žemai nusi
lenkdamas, kad Strazdeliui pasigirdo, lyg kad jo 
kakta būtų telkštelėjusi į purvyną.

— Kokie čia jūsų keliai! Tvarkos nebėra! — 
murmtelėjo senis, piktai paragindamas žirgus, ir 
tuo regėjimu karieta dingo ūkanose.

— Tur būt, vėlyvas svečias važiuoja pas grafą 
į puotą, — Strazdelis pažiūrėjo nuvažiuojančiai ka
rietai įkandin.

Bus daugiauo



#KULTtJRDHS PUSLAPIS
IŠ ANTANO VIENUOLIO
PASKUTINIŲ DIENU

B. Buivydais atsiminimai

—- Sakos, šakos išlaužytosl Viena didelė taip ir nu
tratinta su visa žieve, — energingai žingsniavo po 
kambarj Vienuolis. — A... atsiprašau, nė nepasisveiki
nau, — ištiesė ranką. — Prašom sėstis.

Jis didelj dėmėsi kreipdavo j pasisveikinimą ir j ran
kos padavimą. Kartą mudu dalyvavome literatūriniame 
vakare Rokišky. Aš atsisveikinau su mus palydėjusiais j 
stoti literatų būrelio nariais tik galvos linktelėjimu. Ra
šytojas, mums likus vieniems, tuoj papriekaištavo: „Ko
dėl rankos jiems nepadavėte?"

—- Obuolių man negaila, bet kam šakas laužyti, — 
atsisėdo greta. — Žinau, tyčia, ant piktumo... žinau, 
kas ir padarė, — ta dievobaimingoji mergelė, kuri kas
dien bažnyčioje tupi...

— Negali būti, — nuneigiau, numanydama, kad jis 
turi omeny savo seserį davatką Teofilę.

—■ Kaip negali būti? Aš pažjstu ją geriau, žinoma, 
ji pati nėjo, ir nelaužė, bet pasiuntė mokinius, kurie pas 
ją gyvena, kad išdakanotų sodą bedieviui...

Aš nieko nebesakiau, nes žinojau... Jeigu jis kuo 
jsitikino, nors ir be pagrindo, sunku, beveik neįmanoma 
paveikti, įtikinti, kad tai neteisybė.

— Kunigai, vienuoliai, davatkos, tie visi tamsumo 
apaštalai, —• vėl ėmė vaikščioti po kambarį, — tie 
veidmainiai... Ar ne jų kaltė, kad tokia tamsi mūsų 
liaudis?..

—- Ir kad moterėlės ateina j vaistinę su nešvariais 
buteliukais? — norėjau pajuokauti.

Bet Vienuolis tik šnairom dirstelėjo Ir atšovė:
— O kaip jūs manote? žinomai Ar jiems rūpi žmonių 

švara ir sveikata? Šitokią bažnyčią pastatė, milžiną... 
O nė mažiausios ligoninėsl

—- Čia gi, — sakau, — valdžios reikalas.
— O jie valdžiai įtakos neturi? Jų gi visi klauso kaip 

Dievo. Kartais dar daugiau.,. Jie daug ką gali pada
ryti. Bet argi jiems tas rūpi? Jiems — tik savo kišenė, 
kortos, vynas, gaspadinės... Tur būt, girdėjote, kad di- 
dįjj penktadienį nušovė kunigą S. klebonijoje. Davatkos 
bažnyčioje aplink kryžių klupinėja, o kunigai kleboni
joje kortuoja. Matyt, ir įsilinksminę buvo, jei ėmė šau- 
dytis... Tų veidmainių ir egoistų nekenčiul Ar jūs ma
tėte kur didesnius savimeilius, kaip vienuoliai? Kunigai 
tai nors gimines aprūpina. O vienuoliai išsižada tėvų, 
giminių, kad tik patys į dangų įeitų.

— Tai iš jų, kaip iš tų nulaužtų šakų: nei pavėsio, 
nei užuovėjos, nei vaisių... Juos tik mesti J laužą ir 
sudeginti?

—■ Aš ne inkvizitorius. O ką jūs gera matote?
— O kaip su jūsų žmona? Ji gi dievobaiminga...
— Čia — išimtis, — trumpai, griežtai atsakė, 
įėjo Vienuolio žmona.
— Tėtušiuk. nereikia taip jaudintis, — padėjo obuo-

Viktoras Petravičius
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Karžygys — akmuo

Paskutiniai* savo gyvenimo metais Antanas 
Vienuolis daug keliavo. Pakartotinai lankėsi 
Kaukaze, kur jaunystėje rašyto jas turėjo ne'
užmirštamu i spūdžių.

lių lėkštę, lėkšteles ir peilius. —- Prašom vaišintis. Iš 
ryto, kai rado šakas nulaužtas, tai iki šiol negali nurim
ti, — atsisėdo Šalia manęs.

Vienuolis persikėlė ant kėdės ir paėmė obuolį.
— O jūs žinote, kaip tas inteligentas reagavo, kai aš 

papasakojau apie sūnelio išdraskytas slyvas? Tėvas ra
miausiai paklausė, kiek nuostolių padaręs vaikas — jis 
sumokėsiąs. Argi nuostoliai svarbu, ar aš dėl to pas jį 
ėjau?.. Jeigu tokie tėvai, tai kas 'iš jų vaikų išaugs?

— Tėtušiuk, užteks, nebesinervink, — prašė žmona.
— O jūs prisimenate kritiką apie mano „Ministe- 

rj"? — pradėjo kitą temą. — Atkeršijo man. Mes buvo
me susipykę su juo, su tuo, kur „Židiny" rašė. Kiti 
dekadentu apšaukė.

— Šiandien tėtušis tik nemalonumus prisimena, — pa
sakė žmona.

— Tokia jau išėjo diena, ką padarysi.
Vėliau kiek kartų prisimindavo tą knygą, visuomet 

tvirtindavo, kad, jp nuomone, knyga gera.
Apskritai į kritiką Vienuolis reaguodavo jautriai, nors 

sakydavo, kad blogiausia, kai apie knygą niekas nerašo. 
Ir neigiama kritika rodo, jog veikalas šio to vertas.

Jis pats ęlažnai gaudavo iš pradedančiųjų prozos 
pluoštus. Kiek žinau, jis kritikuodavo labai santūriai, 
švelniai, sakydamas, jog nereikia atimti vilties: o kas ži
no, gal įsirašys, gal čia genijus slypi... Ir Verdžio ne
priėmę j konservatoriją dėl „gabumų stokos". Atsakinė
damas sugaišdavo daug laiko: iš karto net ir paprasto 
laiško neparašydavo. Rašydavo juodraštį, jį pataisydavo, 
braukydavo, kol pagaliau švariai perrašydavo. Prisi
menu, kaip jis kartą nustebęs pasakė, jog žmona para
šanti laišką iš karto... Jis skaitydavo ir džiaugdavosi 
jaunųjų literatų kūryba.

— Bepigu jiems. Kad aš tokią jaunystę būčiau turė
jęs, kiek būčiau parašęs. Kiek daug jėgų iščiulpė vais
tinė! Dabar tik dirbk ir norėki

Kartais jis sakydavo, kad vis dėlto negerai jaunam 
tuoj profesionaliu rašytoju pasidaryti. Reikia ir profe
siją įsigyti, ir dėl duonos kąsnio paprakaituoti.

Ilgai tą vakarą klausėmės muzikos per radiją. Rodos, 
grojo Bethoveno IX simfoniją. Vienuolis labai mėgo 
Bethoveną. Kartą net pasakė: „Aš ir mirdamas norėčiau 
klausytis jo penktosios”.

— Bet tu, mamute, gal mums ką užkąsti paieškotu
me!, — atsistojo. — Aš jau lyg alkanas.

V.K. Jonynas Iliustracija

Atsistojau ir aš, norėdama eiti namo. Bet, kaip vi
sada, kai ilgiau užsibūdavau, paprašė vakarienei. Va* 
-karienę paduodavo virtuvėje. Tėn visada būdavo pa
vyzdinga tvarka ir švara. Jeigu būdavo vieni, tai vir
tuvėje ir pietaudavo.

Vienuolis vakarais valgydavo tik truputį. Kaip grei
tai vaikščiodavo, taip ir valgydavo. Pavalgęs tuoj atsi
stodavo ir mus palikdavo. Jeigu ilgiau užsisėdėdavau, 
jis palydėdavo. Stabtelėdavome ant tilto, paklausyda
vome nuo užtvankos krintančio vandens ūžimo. Jei bū
davo mėnesiena, žiūrėdavom į raibuliuojančią po kojo
mis Šventąją. Rudenį, kada toks aiškus Paukščių Takas, 
Vienuolis, žiūrėdamas į dangų, sakydavo: ,

— Galaktika, galaktika. Kokia tai galybė. Gal ten yra 
dar gražesnių pasaulių už mūsų Žemę...

Baigiantis atostogoms, nuėjau j vaistinę, rodos, muilo 
nusipirkti. Vienuolis, atsisukęs j langą, lašino, skaičiuo
damas lašus, | buteliuką. Mačiau, kaip krutėjo lūpos. 
Prie prekystalio stovėjo išraudusi moterėlė.

Užkimšęs buteliuką, man trumpai pasakė „labas; la
bas" ir, duodamas moterėlei vaistus, ėmė bartis:

—• Daugiau su nešvariu buteliuku nebeateikitel Kaip 
ne gėdai Koks tamsumasl Norite, kad akys Išpūtų... Pas
kui aptiekorius bus kaltasl (Tada vaistams reikėdavo at
sinešti savo buteliuką.)

— Ačiū, ponas, ačiū, —• nuolankiai dėkojo moterėlė, 
nežinia už ką — ar už vaistus, ar už apibarimą.

Vienuolis labai pykdavo ir nervindavosi, jei kas su 
nešvariu buteliuku ateidavo vaistų, ir visada tokius ap
rėkdavo. Paskui gailėdavosi ir nuostolinga buvo: aprėk
tas žmogus daugiau nebeateidavo į jo vaistinę, o eida
vo į kitą. Vėliau, kai jau jo duktė Laimutė dirbo vais
tinėje, kartą jis man ir sako: „Jau nebesibaru ant žmo
nių. Susitarėm su Laimute; jei tik imu karščiuotis, ji ne
žymiai man kumšteli j pašonę — ir susivaldau".

— Kur mano knygą nudėjote? — atsisuko j mane. —- 
Jeigu tik paskolini, tai kaip į vandenį... — pasakė kny
gos antraštę ir, neduodamas man nė prasižioti, varė to
liau: — Vakar visą vakarą vargau, išverčiau visas len
tynas. .. Pusę mand bibliotekos išnešiojotel

— Ko jūs šaukiate? Aš tokios jūsų knygos nė akyse 
nemačiau, —*• užsigavau.

— O kas daugiau, jei ne jūs... — išraudo.
— Aš jums sakau lietuviškai, kad tokios jūsų kny

gos nemačiau ir neturėjau, — išraudau ir aš, taip ne
kaltai užpulta. —• Vieną turiu ir tuojau grąžinsiu, — nė 
sudie nepasakiusi, išėjau.

Baisiai įtūžusi žingsniavau namo, galvodama, kad nėr 
bekelsiu daugiau pas jį nė kojos ir neimsiu niekada jo
kios knygos... Parėjusi beveik su ašaromis akyse pa
sakojau draugei, kas nutiko, ir prašiau, kad tuoj nu
neštų knygą, kol dar vaistinė neuždaryta, nes žinojau, 
kad ji į namus neis: labai bijojo šunų, nors ir pririštų. 
O Vienuolis turėjo juodą, kudlotą, piktą šunį Hymansą. 
Taip praminė šunį belgų politiko Hymanso „garbei", 
(1921 m., kai Želigovskis užgrobė Vilnių, Tautų sąjunga 
pavedė belgų politikui Hymansui paruošti taikos su
tartį tarp Lietuvos ir Lenkijos. Hymansas pasiūlė tokią 
sutartį, jog Lietuva, ją priėmusi, būtų kaip Lenkijos va
salas). Kiekvieną kartą einant pro šuns būdą, nors šuo 
ramiausiai gulėdavo, Vienuolis pasakydavo: „Saugokitės, 
kad Hymansas neįkąstų".

Draugė tuoj nunešė ir parėjusi pasakė, jog Vienuolis 
labai nesmagiai pasijutęs... norėjęs kažką sakyti, bet 
įėję žmonių, ir ji išėjusi...

— Taip jam ir reikia, — patenkinta pasakiau.

Po poros dienų ėjau iš miestelio namo. Seniau, pra
eidama pro Vienuolio vaistinę, visada žvilgtelėdavau 
j langą. Kartais ir Vienuolis tuo pat laiku pasižiūrėdavo. 
Dabar tyčiomis ėjau, nuleidus galvą, kad į tą pusę nė 
kreiva akimi nepasižiūrėčiau. Ir staiga išgirdau:

— Prašom užeiti.
Tarpdury stovėjo Vienuolis.
Nebuvo kas daryti. Llžėjau.
— Labai labai atsiprašau, dovanokite, —> paspaudė 

ranką. — Taip be reikalo užsipuoliau. Parėjęs namo, ra
dau knygą ant palangės. Kas nors užkišo... Bet kam 
jūs tuoj savo draugei pasakėte? — papriekaištavo.

— O kodėl aš turėjau tylėti? Man taip skaudu bu
vo — ko neverkiau... Nė vienos jūsų knygos nesu pra
žudžiusi, o jūs kategoriškai tvirtinote, jog pusę biblio
tekos išnešiojau...

Dovanokite, nepykite, — švelniai kalbėjo.
— Tada žadėjau, kad pas jus nė kojos nebekeisiu.«• 

Bet kai dabar jau koją jkėliau...
— Nebepykite, nepyksite?
— Tegu bus taika, tik daugiau nekaltai neužsipųldi- 

nėkite...
— Jūs, tur būt, nebaigėte skaityti, — jis greit nuėjo 

į kambarėlį prie vaistinės ir atnešė mano grąžintą kny
gą. — Pabaikite. Ką padarysi, kad aš toks greitas, už- 
siplieskiu kaip šiaudai. Paskui pačiam negera, bet jau 
po laiko.... Aš šiandien iš pat ryto, žiūrėjau pro lan
gą, kad pamatyčiau, jei eisite pro šalį... — prisipa
žino.

Taip ir susitaikėme.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



GO AHEAD!
BUY CANADA 

SAVINGS BONDS
Jau šiandien pradėkite kau nors 

su Kanados taupymo lakštais ! 
Tai yra kelias į ateiti ir šiuo būdu 
galite sutaupyti be jokio rūpesčio. 
Kanados taupymo lakštai yra saugūs. 
Jie paremti v i sai s Kanados turtais ir 
už juos kasmet mokamos geros palūkanos.

Naujieji Kanados taupymo lakštai 
duos $7,30% metinį palūkanų vidurkį, 
jeigu juos išlaikysite iki galutino 
termino. Kiekvienas $100 lakštas duoda 
$5,50 palūkanų pirmaisiais metais, $7,00 
antraisiais metais, po $7,50 sekančiais 
ketveriais metais ir po $7,75 paskutiniais 
Seseriai s metais. Be to, dar galite gauti 
palūkanų palūkanas. Kiekvienas jūsų 
$100 gali užaugti iki $233,25 tik 
per 12 metų.
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START SOMETHING GOOD TODAY
Kanados taupymo lakštai yra gryni 

pinigai. Jie gali būti iškeičiami betkuriuo 
metu jūsų banke pilna ju verte su priklau
sančiomis palūkanomis.

Kanados taupymo lakštus lengva 
įsigyti. Jų yra įvairių - nuo $50 iki $50,000. 
Juos galite įsigyti trimis skirtingais būdais:
a. už grynus pinigus per savo darbovietę, 

banką ar investavimo istaigcų
b. atskaitymais iš algos darbovietėje(Payroll 

Savings Plan),
c. mėnesi ni ai s [mokėjimais savo bankui ar 

investavimo Į staigai (Monthly Savings 
Plan).

WWW!#

7.30%
METINIS PALŪKANŲ VIDURKIS SUĖJUS TERMINUI

Tad pi rmyn I Pradėkite Šį gerų reikalą 
šiandiena ! įsigykite K an ado s 

taupymo I a k "š t ū s !
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SPORTAS
FIZINIO AUKLĖJIMO 
IR SPORTO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS
Šiaurės Amerikos Lie

tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos metinis 
atstovų suvažiavimas 
įvyks 1972 m. lapkričio 
mėn.4-5 d. d. Clevelande. 
Čiurlionio Namuose, 
10908 Magnolia Dr.

1972.X. 18

Suvažiavimas prasidės 
šeštadienį, lapkričio mėn. 
4 d.ll vai. ryto.Suvažiavi
me pilnateisiais nariais 
dalyvauja:

Sporto klubo atstovai, 
nuo kiekvieno Sąjungoje 
registruotų 20 narių po 
vieną atstovą.Šie atstovai 
yra renkami visuotino 
klubo sustrinkimo.Nepilni 
20 narių skaitomi pilnais.

Sporto klubų pirminin
kai ar jų vieton įgalioti 
kiti klubų valdybų nariai 
(po 1 iš klubo?.
Centro valdybos nariai ir 
kandidatai.
Sporto Apygardų vadovai 
ir 2 apygardų komitetų 
nariai.
ŠALFASS - gos revizijos 
komisijos nariai.
Paskirų sporto šakų komi
tetų ar kitų sąjungos pa
galbinių organų vadovai. 
ŠALFASS - gos garbės 

teismo nariai.
Centro valdybos kviesti 
asmenys.
Suvažiavime dalyvauti 
kviečiami patariamuoju 
balsu,fizinio lavinimo mo
kyto ja i, s porto darbuotojai, 
lituanistinių mokyklų, bei 
jaunimo organizacijų at
stovai, visi kurie domisi 
lietuviška sportine veikla. 
Prašome sąjungos narius 
painformuoti savo vieto
vėse gyvenančius minėtų 
organizacijų atstovus ir 
asmeniškai juos paraginti 
dalyvauti suvažiavime.

Visais suvažiavimą lie
čiančiais klausimais 
kreiptis į ŠALFASS-gos 
pirmininką Joną Barį.

Šas įkeitimą i ŠALFASS 
-gos valdyboje ir V id .Vak. 
Sporto Apygardos vadovų.
a. Jonas Šoliūnas yra 
įjungtas į Centro valdyba, 
spaudos ir informacijos 
reikalams.
b. Albertas Liškūnas per
ėmė vadovo pareigas V id, 
Vak. Sporto Apygardoje, 
nuo š.m. rugsėjo mėn. 25 
d. Adresas:
6540 So.Maplewood Ave. 
Chicago, III. 60629.
Tel:3l2-436-4925.

Centro Valdyba, 
SKELBIA ŠALFASS 
CENTRO VALDYBA 
PABALTIEČIU 
ŠAUDYMO 
PIRMENYBĖS
Šių metų varžybas ruo

šia Estai, kurios įvyksta 
22 spalio.

Šratinių šautuvų pirme - 
nybės vyksta Toronto Lat
vių Medžiotojų ir Žūklau
to jų Klube Beržine pra
džia 10 valandą. 50 šūvių 
į lėkštės ( trap) Savo amu
nicija lėkštės klubo. 
Vieta: Esant Toronto On
tario Canada, važiuoti 401 
keliu pasukti Don Valley 
Parkway į šiaurę .Užsibai
gus Don Valley Parkway 
važiuoti Old Woodbine Rd 
arba Don Mill Rd. į šiaurę 
pervažiuoti Buttonville ir 
Victory Square kaimelius. 
Sukti į rytus dešnėn link 
Mount Albert. Pervažiuoti 
5 Concession Rd. sukti į 
šiaurę kairėn į6 Con
cession Rd. Rasite iškaba 
” Beržine ”.
Šaudyklos vieta:

Važiuoti 401 keliu į va
karus nuo Toronto, Dixie 
Rd. važiuotiį šiaurę iki 
Hwy 7. Septintu keliu va
žiuoti į vakarus kairėn iki 
pirmų judėjimo tvarkančių 

šviesų. Prie šviesų sukti 
dešnėn į šiaurę važiuoti 
iki Peel County Game 
Farm.
Visais klausimais kreiptis 
pas:
Juozas Usvaltas
75 Evelyn Aye.
Toronto 161 Ont.

PAŠTO ŽENKLŲ
NAUJIENOS
Nepersenai, Hamburge, 

Mohrmann aukcijone, po 
didelių azartinių varžybų 
buvo parduotas vienas 
paštoženklas”Blaue Mau
ritius” už DM.254. Ebel- 
dėl vieno savo klijento.Ir 
yra manoma, kad šio paš
to ženklo naujas savinin
kas bus vienas Belgijos 
filatelsitas, o pirmasis 
šio pašto ženklo savinin
kas buvo buvęs Rumunijos 
karalius Karolis, dabar 
gyvenantis irgi tremlyje- 
Portugalijoje.

Tokį pat pašto ženklą 
turi savo rinkinyje An
glijos karalienė Elzbieta. 
Beto, trys tokius pašto 
ženklus turi vienas Japo
nijos fabrikantas.

Buvęs garsusis pasau
lio filatelistas Ferrary ir 
turėjęs brangiausią pašto" 
ženklųkloekciją.rinko taip 
ir monetas,kurio rinkinys 
susidėjo tik iš retenybių, 
vėliau tos monetos atsi
dūrus ios pas prekybinin
kus, buvo vadinamos ’’Fe
rrary retenybėmis ”.

Vakarų Vokietijoje šiuo 
metu yra 4 milijonai mo
netų rinkėjų ir jų skaičius 
didėja, nes daugelis fila
telistų greta pašto ženklų 
rinkimo, pradeda rinkti 
monetas, o.kiti rinkėjai 
net ’’kvitino” pašto ženklų 
rinkimą ir perėjo prie 
monetų rinkimo.

Vakarų Vokietija įvyks
tančiai Pasaulinei Olim
piadai Munchene, valdžia 
išleido per kelias laidas 
Jubiliejinę 1O-DM. mone
tą ir tokiu būdu surinko 
11/2 bilijono D.Markių.

Taip pat, Pasaulinei 
Oliirpiadai Munchene pa
minėti išleido naują paš
to ženklų seriją 1972 me
tams su primokėjimuiš 4 
paštų ženklų ir 2 blokų.

Gal didžiuma atsimena, 
kad b rangiausias pasaulio 
pašto ženklas Britų G vi
ja nos 1 c. / magnetą /buvo 
nupirktas už $28C, OOO. 
Irwin Weinberg Rarities, 
Inc.iš WlLKES-BARREJPa?

9 psi.
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Šiais laikais metaliniai 
tndai-emaliuoti, aliumini
niai ir nerūdijančio plieno 
labai paplitOo Taip plačiai 
jie vartojami dėl savo ge
rų ypatybių: atsparumo 
kraščiui ir rūkščiai bei 
stiprumo. Tačiau indai ne 
visi vienodai tinka mais
tui virti, Pavyzdžiui, vari
niai indai naudotini tik uo
gienei virti. Laikyti uo
gienių ilgesniam laikui 
variniame inde negalima.

Cinkuotieji indai ilgiau 
nerūdyja,palyginus su ne
cinkuotais s tačiau juos 
veikta maisto rūkštys. 
Cinkuotos skardos induo
se jokiu būdu negalima nei 
gaminti, nei laikyti mais
to, Jie tinka tik skalbi
niams virinti ir vandeniui 
laikyti.

Emaluoti indai turi ge
rų, higieniškų savybių. 
Emalis yra atsparus che
miniam ir šiluminiam 
veiksmui, neturi įtakos 
maisto skoniui ir išvaiz
dai. Verdant emaliuotuose 
puoduose, ištiekia daugiau

ADVOKATAS

J.F. MILLER,b.a., b.c.l

168 Notre Dame Street E. .Suite 205, 
Tel: 866-2063; 866.-2064,

notaras

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

1 ADVOKATAS

IL J. Išganaitis, BA, BCL I 
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & BANAITIS “į

INSURANCE EXCHANGE BUILDING
Zlfi ST. JAMES ST. WEST - SUITE 82S MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namui 674-3364

Dr.V.Giriunienė 
Dantų gydytoja 

5330 L’Asscmphon Blvd. 
Montreal,

Tel.: 255 -3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

Dr. A.S. Popieraitis 
C.M., M.Sc., L.M.C.C\ FJR.€.S.(C).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931-3275 

Suite 215* Montreal 109, Que.

ŽIŪRA

vitaminų C.• Tačiai reikta 
žiūrėti, kad emalis nesu
trūkinėtų ir neišlūžinėtų. 
Emalio gabaliukai, patekę 
į maistą, gali rimtai pa
kenkti virškinamojo trakto 
gleivinei.

Aliumininiai indai leng
vai oksiduojasi, ir juose 
susidaro plonutė oksido 
plėvelė, kuri apsaugo me
talą nuo tolimesnės oksi
dacijos. Tačiau šią plėve
lę lengvai suardo rūkštys 
ir gali lengvai pereiti į 
maistą. Todėl aliumini
niuose induose nereko-
menduojama laikyti rau
gintų kopūstų, sūdytų pro
duktų, kopūstų sriubos, 
barščių,kisieliaus ir kito
kio panašaus maisto.

Nerūdijančio plieno in
dai ir įvairus virtuvės in
ventorius yra labai higie
niški. Nerūdijančio plieno 
neveikia rūkštys,Šarmas, 
jis ilgai išlaiko lygų, bliz
gantį paviršių.

LENKIJOJ SĖKMINGAI 
REIKIA PRIVAČIOS 
ĮMONĖS

• Vakarų korespondentai 
rašo, kad Lenkijoje esą 
300, OOO privačių įstaigų, 
kuriose darbas esąs ne
palyginamai geriau tvar
komas negu valstybinėse 
įmonėse. Jeigu pav. nori 
pataisyti valstybiniame 
garaže sugedusią mašiną, 
tenka laukti 3 savaites, o 
privačiame garaže auto
mobilius pataisoma per 1 
valandą. Jeigu nori gerai 
pavalgyti ir būti greitai 
aptarnaujamas eik tik į 
privačiuose rankose esantį 
restoraną.

Privačios įstaigos pa
sidarė tiek populiarios ir
reikalingos, kad kilo min
tis -praplėsti privačių 
įstaigų tinklą.

Socializmui ir privatūs 
verslininkai galį tarnauti 
neblogiau, ir net didesniu 
pasisek imu,kaip suvalsty
bintos įstaigos.

JEIGU MAO TSE
TUNGAS PASITRAUKTU- 
-Komunistinės Kinijos 

premjeras Chou En Lai 
3-jų valandų pasikalbėji
me Pekine su JAV spau
dos atstovais pasakė, kad 
vietoje Mao Tse Tungo 
turės vadovybė perimti 
jauna kolektyvinė vyriau
sybė.

Chou En Lai išreiškė 
pasitenkinimą dėl už- 
megstu kontaktu su Ame
rika, o taip pat gerėjan
čiais santykiais ir kito
mis valstybėmis. Jis dar 
pridėjo, jog Kinija negal
vojanti savo 2 milijonų 
dviračių keisti į automo
bilius, kurie užterštų 
miestų orą.
• KOMUNISTINĖ KINIJA, 
kaip skelbia Londono stra
teginių studijų institutas, 
nepaprastai sparčiai 
ginkluojąs i .Kinija jau turi 
tolimų distancijų raketas 
su atominėm galvutėm,ku
rios pasieks ne tik Mas
kvą, bet ir kiekvieną Azi
jos punktą. Kiek jų tikru
moje pagaminta, dar ne
aišku, bet sprendžiama, 
kad šių raketų skaičius 
esąs didelis. Kinija šių 
raketų bandymus atliko 
Indijos ir Ramiojo okeano 
plotuose. Kinija jau ga
minanti ir transkontinen - 
talines raketas,kurios ga
lėsiančios pasiekti ir 
Ameriką. Kinija turi arti 
trijų milijonų kareivių.

G
PHARMACIE

agnon

* ROBERT GEHQRDN IPtU™.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

olimpiada
MASKVOJE
Sov. Sąjunga buvo labai 

nepatenkinta,kad 1972 m.
olimpiadą nubalsuota 
ruošti Muenchene. Ji var
žėsi dėl 1976 m., bet ta 
bus Kanados Moatrealyje. 
Dabar pradėjo ėjimus,kad 
bent 1980 m. olimpiada 
būtų Maskvoje.

Ligi š iol komunistiniuo
se kraštuose dar nebuvo 
nė vienos olimpiados, ir 
jeigu Sov. Sąjungai pasi
sektų sprendėjus palenkti 
į savo pusę, tai jį, kaip 
sakoma, jaustųsi pirmoji 
komunistinių kraštų pa
saulyje.

KONGRESE ” KIRCHE
IN NOT”

Koenigsteine lietuviams 
atstovavo su paskaita Tė
vas dr. Konstantinas Gul
binas, Tėvas Alfonsas 
Bernatonis ,kun. Jonas Dė
dinas, kun.dr. Petras Ce- 
liešius, prelatas dr. Jonas 
Aviža ir kun. Vaclovas 
Šarka.Čia lietuviai įteikė 
visiems suvažiavimo da
lyviams lietuvių katalikų 
memorandumo vertimą 
beikitą aktualią dokumen
taciją, liečiančia Lietuvos 
Bažnyčios persekiojimą 
tėvynėje.

• BALYS BURAČ AS, kraš
totyros veteranas Lietu
voje, 75 m. amžiaus su

Clevelando,Chicagos ir Kanados,poilsiau
tojai v. Tomkų vasarvietėje Floridoje.Iš 
kairės: J. įr Ir.Kapčiai, A. Tomkienė, J. Leo - 
nikas,O .Stanaitienė,P. Leonikienė,Pronskus, 
Tomkus, V. ir A.Garinai ir S.Garlienė.

v

Dantų gydytoją
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St, 1 a. 11 - 
Tel:’ 
932-6662; namų 737-9681

laukęs, mirė š. m. liepos 
28 d. Jis buvo gimęs 1897 
m. sausio 18 d. Šiaulių 
apskr., Sidarų km. 1921- 
28 m. buvo pradžios mo
kyklos mokytoju, nuo 1929 
m. studijavo grafiką Kauno 
meno mokykloje. Nuo 192Ž 
m. spaudoje rašė liaudies 
meno ir kt. klausimais. 
1931 m. buvo Aušros mu
ziejaus Šiauliuose konser
vatorium. Buvo surinkęs 
per 3000 dainų. 1944-54 m. 
mokytojavo Karmėlavos 
vld. mokykloje.

Pagal "Lit. ir Meno" 
duomenis Balys Buračas 
buvo surinkęs apie 2400 
muziejinių eksponatų, jo 
palikime — 18 200 fotone- 
gatyvųir apie 30 000 nuo
traukų. 1937 m. B. Bura- 
čo nuotraukos Paryžiaus 
parodoje buvo apdovanotos 
aukso medaliu. Šio kruopš
taus etnografo, mokytojo, 
liaudies buities, papročių 
tyrinėtojo palikimas atite
ko M.K. Čiurlionio gale
rijai ir Istorijos muziejui 
Kaune. Dar galima pri
minti, kad 1928 m. B. Bu- 
račo paruoštas buvo iš
leistas "Lietuviškų juostų 
albumas”. (E)
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• KANADAI reikalingi
nauji imigrantai.Todėl iki 
pastarųjų laikų nelaimin
giems žmonėms,kurie ne
turi kur pasidėti, Kanada 
buvo pats lengviausias pa
siekiamas kraštas. Tik 
vienais praeitais metais 
Kanada priėmė viso 
121,000 imigrantų.Ne vi
si nauji ateiviai supranta, 
kad niekas negali garan
tuoti jog gaus teisę Kana
doje pastoviai aps įgyventi, 
išskyrus autorizuotos val
džios pareigūnus. O tuo 
tarpu paaiškėjo, jog dide
lis skaičius asmenų, no
rinčių apsigyventi Kana
doje nukentėjo nuo nesą
žiningų aferistų vadinamų 
"irhigracinių konsultantų" , 
O tokie konsultantai kar
tais reikalauja iki tūkstan- 
ties dolerių už savo neva 
pagalbą naujam imigran
tui. Tikrumoje jokios pa
galbos naujam imigrantui 
jie nesuteikia ir negali su
teikti.Žinoma, vėliau nau
ji imigrantai supranta,kad 
anasai "konsultantas"juos 
apgavo ir jiems nieko ge
ro nepadarė. Bet jau esti 
vėlu, pinigai jau apgaviko 
kišeniuje.

Pasitaiko ir tokių imi
gracinių konsultantų, 
rie veikia įstatymų 
muose. Nes įstatymai 
draudžia niekam teikti 
tarimus ir legalę pagalba 
asmeniui, kurs nėra susi
pažinęs nei su procedūra, 
nei su įstatymą is, veikian
čiais imigracijos srityje.

ku- 
rė- 
ne- 
pa-

Reikia suprasti, kad val
džios įstaigos pačios yra 
įpareigotos imigrantams 
teikti legalius patarimus. 
Ir už tai juk nieko nerei
kia mokėti.

/ Canadian Scene/.
• Kanados moterys jau 
nenori keisti savo pavar
dę? Kanados įstatymai 
leidžia vedusioms mote
rims pasilikti sau mer
gautinę pavardę. Tad ne
būtina jai imti vyro pa
vardę. Tiesa, praktikoje 
moterys Kanadoje šia 
teise iki pastarųjų laikų 
beveik nesinaudoję, jos 
laikėsi senojo papročio ir 
priimdavo vyro savo pa
vardę .Moteris likusi naš
lė pasilieka ta pačią vyro 
pavardę. Bet divorso at
veju, moteris gali arba

’ grąžinti sau mergautinę 
pavardę, arba naudoti, 
kaip iki to laiko, vyro pa
vardę. Women Liberation 
Movement organizacija 
pas aruoju laiku energin
gai stengiasi propaguoti, 
kad moterys pasiliktų sau 
mergautinę pavardę ir 
nenaudotų vyro pavardės. 
Dabar Kanadoje įsigali 
toks papro ys,kad laiškuo
se rašoma ne "Mrs "arba 
•"Miss ", bet "M s ".Tačiau 
susidaro toks nepatogu
mas, kadi tada jau neatspėsi 
ar moteris dar nevedusi, 
ar jau turi vyrą. Na, bet 
tokia nioteris jaučiasi iš
didžiai, 
klausoma
• MEDŽIOTOJAI, kurių 
yra nemaža lietuvių tarpe, 
privalo gerai žinoti įsta -

tymus ir taisykles vei- 
kainčias Kanadoje me
džioklės srityje. Reikia 
atsiminti, kad ne visose 
provincijose veikia vieno
dos taisyklės. Pavyzdžiui 
zuikius medžioti Ontario 
ir New Foundland yra iš
tisas mėnuo skirtumo. 
Nors medžiotojai neabejo
tinai su taisyklėmis susi
pažinę, bet priminsime, 
kad Ontario leidžiama į 
dieną nušauti nedaugiau 
6 zuikių.
• KANADOJE automobili^ 
gamyba vis didėja. Šiais 
metais pagaminta Kanado
je 861,765 automobiliai, o 
praeitais metais tuo pačiu 
laikotarpiu buvo pagamin
ta tik 790, 897 automobilių.
• AUTOMOBILIŲ kainos 
ateinančiais metais turi 
būti tokios pačios, kaip 
buvo iki šio laiko.General 
M otors"kompanija pirmo
ji paskelbė, kad stengsis 
automobilių kainas palikti 
tas pačias. Po to ir Fordo 
koncernas padarė panašų 
pranešimą.Tik numatoma, 
kad vienas Chevroleto 
modelių turės pabrangti 
dešimts dolerių dėl pakei
timų padarytų šio modelio 
konstrukcijoje.

• STASYS GIPAS Kanadoje 
gyveno vienas, jo šeima 
buvo likusi Lietuvoje.Da
bar pas jį buvo atvažiavęs 
sūnūs tėvą aplankyti. Betmatot, nepri-

/Canadian Scene/kaip tik sūnaus viešėjimo 
metu Stasys Gipas mirė. 
Sūnus vietoje linksmos 
viešnagėąturėjo šermenis.

TURTINGOJE KANADOS FARMOJE
1972.X. 18

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, ?.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU 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 SallerP.Q:Tel.366-6237
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
(vairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

TEXACO MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jean Road.
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealiečfiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist lleg’d.
7725 George Street • paisymas ir dažymas automobilių 

La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 valtys.

• Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 

Sav. G. D e s r o c h e r s

Jettė & Frėres
- MODERNISMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau-‘ 
ji (rengimai. Gazinių

(rengimas. Atstovaujame 
Hydro- Quebec išnuoma- 
v imui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.
Jettė & Frėre Ltėe 

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE ■ 366-0330

LAURENT DAIGNEAULT
President

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

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

Meeh on i zuotom i s priemonėmis įvairus ratu ir 
kitu daliju reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De L a Verendrye.BI vd.

Tel. 365-3364
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KADA GEROS, KADA NEGERO

/ Atkelta iŠ praeito nr./ __Mo
ters silpnumas žadina vy
ro globėjiškus instinktus 
ir gaunamą paramą ji su
tapatina su vyriškumu,ri
teriškumu. Tačiau dabar 4
kai kurios moterys vietoj 
silpnumo, santūrumo rodo 
agresiją, o neretai ir pa
nieką savo vyrui. Valdin
gos moters siekimas vy
rauti ir valdyti šeimoje 
dažnai būna tik polinkių 
priklausyti priedanga. 
Protinga moteris nesi
stengia vyro sumenkinti, 
nes kitaip ji negalės my
lėti. Tas pat ir su vytu. 
Abipusis sutuoktinių pri
klausomumas vienas nuo 
kito yra slapta meilės 

.. tiesa.
iii

Moters ir vyro biologi- 
’ - nlat bei psichologiniai 

skirtumai pasireiškia 
nervinėse reakcijose .Mo
teris dažniau gyvena savo 
jausmų valdžioje, ji ner
viškai ne taip pastovi kaip 
vyras. Tačiau biologiškai 
moteris atsparesnė už 
vyrą. Moteryje glūdi gro
žio idėja. Mylimosios vi
sada būna aukščiau vyrų, 
čia lygybės negali būti. Mo
teris nejučiomis subtiliai 
veikia vyrą.Kaip sakė M. 
Gorkis, kiekvienam vyrui 
būdingas poreikis mylėti 
moterį, garbinti jos gro
žį. Vyras moterį mažiau 
traukia, ypač kai jau paT 
tenkintas jos motinystės 
instinktas, todėl čia gali 
iškilti meilės jausmų ne
tolygumas. Ypač tai ryšku 
seksualiniame gyvenime. 
Vyro seksualumas yra 
daugiau koncentruotas,ge
nital tnis, moters-difuziš- 
kai išplitęs visoje moters 
asmenybėje ir daugiau pa
sireiškia psichologiniais 
pergyvenimais, švelnumu, 
romumu. Moters seksuar 
lumas nėra spontaniškas 
ir jam pažadinti reika
lingas vyras. Miegiančio- 
sios gražuolės ir karalai
čio pasaka yra graži ale- 
gorija:vyras pažadina mo
teriškumą.

Kai kalbama apie lyčių 
skirtumus, kartais sako
ma, kad moteriai trūksta 
logikos. Bet vyrai, tai sa
kydami, turi galvoje savo 
logiką,paremtą ištisa tai
syklių sistema. Moteris 
pasižymi didesne intuici
ja, sveika nuovoka, ir ji 
greičiau už vyrą pajunta 
reiškinio savybes. Vyrą- 
12psl.

samprotavimų aparatą, 
kruopščiai grupuojantį 
savo stebėjimų rezultatus 
ir darantį apibendrinimus 
dažniau kankina abejonės. 
Moteris nejaučia” proble
mų alkio”, jai svarbu svei
kos nuovokos praktinis 
veikimas. Ji viską priima 
arba atmeta urmu, o vy
ras ilgai svarsto, mąsto. 
Pedagogai nurodo, kad ir 
šeimoje,ir mokykloje vai
kų auklėjime turi būti ati
tinkama pusiausvyra tarp 
moters ir vyro įtakos. 
Turi būti vyriškos”jėgos”, 
nervinės pusiausvyros ir 

. moteriškumo’’silpnumo”, 
jautrumo, švelnumo peda
goginė sąjunga. Šeimoje 
moteriškumas reiškiasi 
širdingumu, dvasine šilu
ma, kurie remiasi šiemos 
atmosfera. Vyriškumas 
šeimoje reiškiasi rūpes
čiu moterimi ir vaikais, 
jų globa ir saugojimu.

Vyro biologinės savy- 
bės-veržlumas ir jėga gali 
būti jam pražūtingos, kai 
jis kartais bando tas jė
gas savybe dirbtinai su
kelti ir padidinti,vartoda
mas alkoholį. Alkoholinis 
stimuliavimas, girta vimas 
yra didžiausia vyriška yda, 
trumpam pakelianti vyro 
jėgas ir vėliau jas sunai
kinanti .Moteris, mėgdžio
dama vyrą, gali nesunkiai 
įsiskiepyti jo neigiamus 
bruožus, žalingus įpro
čius-rūkymą, girtavimą.

Tarybinis tyrinėtojas 
V. Repinas,analizuodamas 
šeimyninių konfliktų prie
žastis,nurodė, jog lygybės 
principas šeimoje turi 
būti teisingai taikomas. 
Jis siūlo geriau ruošti 
jaunuolius būsimam tėvo, 
vaikų auklėtojo, šeimos 
vadovo vaidmenų!, tinka
mai vystyti jų vyriškumą. 
Merginų auklėjime didelę 
reikšmę jis skiria mote
riškumo vystymui, pasi
ruošimui motinos, šeimi
ninkės,žmonos vaidmeniui. 
Vyras neturi pamiršti va
lingumo, riteriškumo, sa
vitvardos, moteris-kuklu- 
mo, patrauklumo, sugebė
jimo valdyti savo emoci
jas r Tai asmenybių, lyčių 
ir visos visuomenės kul
tūros problema.Mūsų val
stietiškos kilmės tautoje 
dėl buvusių socialinių 
sunkumų, migracijos (iš 
kaimo į miestą] dar pasi
taiko šeimų su neorgani
zuotos, chaotiškos Šeimos

S VEDYBOS
I

bruožais .Neretai stokoja
ma šeimos tradicijų ir 
kultūros elementų. Todėl 
reikalingas ilgas švietimo, 
kultūrinimo darbas .Jo dė
ka pagerės ne tik pačių 
sutuoktinių ryšiai, bet ir 
vaikų ateitis.

Mokantis nelengvo meno 
tobulinti sutuoktinių san
tykius, negalima pamiršti 
ir kai kurių kitų žmonių 
skirtumų, galinčių turėti 
reikšmės sutuoktinių kon
fliktams. Gana svarbus 
skirtumas tarp normalių 
žmonių yra skirtumas tarp 
intraversinių ir ekstra- 
versinių asmenybių, t. y. 
tokių, kurių dėmesys la
biau atkreiptis į save, ne
gu į išorinį pasaulį, ir at
virkščiai.To skirtumo dar 
nepaisoma, nors jis buvo 
pripažįstamas prieš daug 
šimtmečių, ypač literatū
roje ir mene. Tie bruožai 
yra paveld imi.Turi reikš
mės ir žmonių individua
laus tempo skirtumai. 
Vieni žmonės juda greitai, 
kiti lėtai. Jeigu žmogus 
priverčiamas laikytis ki
tokio tempo, jis jaučiasi 
nemaloniai ir nepatogiai. 
Tėvą i dažna i ta i pamiršta , 
auklėdami savo vaikus, ir 
nuolat jiems priekaištau
ja,kad jie juda per greitai 
ar per lėtai,kai šie tiesiog 
laikosi savo greičio. Vy
rai ir žmonos dėl to pa
ties dalyko dažnai vienas 
kitą erzina, sukeldami 
tiktai nuoskaudą.Tai įgim
tas, paveldėtas bruožas, 
su kuriuo reikia skaitytis, 
Tas pat liečia ir staigų 
būda, kuris gali būti per
duodamas iš kartos į kar
tą ir yra paveldimas bruo
žas. Tokiems žmonėms 
nelengva jį keisti, nors 
žmonių bendravimo kul
tūra to reikalauja.

Yra skirtumų tarp žmo
nių, ” dirbančių rytais” ir 
"dirbančių vakarais”, ”il- 
gamiegių" ir "trumpamie- 
gių”.Vienižmonės mėgsta 
anksti keltis ir, išlipę iš 
patalo, tuojau įsijungia į 
darbo tempą. Kiti geriau
siai dirba vakare, o ryt
metį negreitai įgauna dar
bingą nuotaiką. Manoma, 
kad tai susiję su nervų 
sistemos savybėmis, nors 
gali sietis ir su kūno tem
peratūros skirtumais. 
Paprastai dauguma žmo
nių pradeda dieną su že
ma kūno temperatūra, ku

ri pamažu kyla ir aukš
čiausia būna vakare. Bet 
kai kuriems žmonėms bū
na priešingi. Reikia žino
ti, kad rytą lėtas įėjimas 
į darbo tempą gali būti ir 
nuerozės požymis.

Žmonėms būdingi ir 
maisto poreikių skirtu- 
mai.Vieniems skanūs vie
ni maisto produktai, ki
tiems - kiti.Negerai daro 
tie žmonės,kurie nori vi
sai šeimai primesti savo 
skonį .Įdomu pažymėti,kad 
vyrai šiek tiek geriau 
sprendžia apie savo kūno 
poreikius, negu moterys. 
Dėl netikusios mitybos 
dažniau nukenčia ne vyrai, 
bet moterys, nors jos turi 
didesnį maisto produktų 
pasirinkimą. Namų ūkyje 
būtina į tokius maisto po
reikių skirtumus atsi
žvelgti. Svarbu ir maisto 
kiekis. Tėvai dažnai ver
čia vaikus ’’nieko lėkštėje 
nepalikti". Tačiau valgy
mo sugebėjimai nuosta
biai nevienodi, nes nevie
nodas skrandžio dydis ir 
žarnų ilgis. Šitokie skir
tumai turi reikšmės netik 
fiziologijai, bet ir psi
chologijai.

Aiškūs ir jutimų skir- 
tumai.Vieni menkiau rea
guoja į įvairius dirgiklius, 
taip pat ir skausmą, kiti 
daugiau. Medikai susidu
ria su stipriais vyrais, 
kurie nualpsta nuo papras
čiausios poodinės infekci
jos. Nevienodai vyrai ir 
moterys reaguoja į lieti - 
mą. Moteriai malonus 
abiejų lyčių prisilietimas. 
Vyrui prisilietimas - lyg 
pavojaus signalas, kuris 
jį erzina. Tik rankos pa
spaudimą vyras nuo seno 

laiko taikiu sveikinimu. 
Labai skiriasi žmonių 
jautrumas kvapams, gar
sams ir kitokiems dir
gikliams. Ne visi vienodai 
jaučia šaltį.Pvz., turintys 
žemą kraujo spaudimą 
jautresni šalčiui.

Taigi visada reikia at
sižvelgti į realius fiziolo
ginius žmonių skirtumus, 
nes jie dažnai santuokoje 
būna konfliktų priežastis. 
Suprantant tokius skirtu
mus ir atsižvelgiant įjuos, 
neretai išvengiama daug 
nereikalingų priekaištų, 
jaudinimosi.

Didelės reikšmės su
tuoktinių sugyvenimui ir * 
jų asmenybėms turi hu
moro jausmas. Jis yra 
nuostabus, nepakenčiamas 
pykčio atitolintojas. Jei 
išmokstama juoktis iš sa
vęs, užuot pykus ant viso 
pasaulio ir arčiausiai 
esančio žmogaus, pasie
kiamas didelis laimėjimas 1 
asmenybės vystyme. Jei 
išmokstama juoktis iš 
savęs taip pat, kaip ir iš 
kitų, pasiekiama didelė 
pergalė savęs suvaldyme.

Nors ir esti nesklandu
mų sutuoktinių dalioje, jų 
gyvenime, bet svarbu, kad 
kiekvienas norėtų iš
spręsti iškylančius sunku
mus, pažinti save ir kitą . 
Toleravimas ir protingu
mas yra esminiai vedybi
nės harmonijos elementai, 
padedą išlaikyti meilę ir 
santuoką.V.Belinskis ra- 
šė:’’M eilė dažnai apsigau
na, matydama mylimaja
me tai,ko nėra,bet kartais 
tik meilė ir atskleidžia tai, 
kas jam gražiausia 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SKAUTAMS

alko- 
tiekti

Vito-

KAI KURIE FAKTAI 
APIE ALKOHOLIZMĄ
Skautų vyčių vadovai 

Vitolis ir Rimas sukvietė 
praeitą savaitgalį parapi
jos salėn, ne tik vyčius, 
bet ir daug vietos publikos. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
jaunas medicinos gydyto
jas Jaunutis Gaudrimas.

Gydytojas prašė 
holizmo klausimu 
įvairius klausimus.

Pirmas paklausė 
lis.

- Norėtųsi išgirsti, ko
dėl ir kada žmonės varto
ja alkoholį?

- Jau taip yra nuo seno
vės, kad žmonės daugu
moje geria ieškodami tur 
būt malonumo, atvangos, 
atsipalaldojimo nuo įky
rus rutinos, ar geria dėl 
pramogos. Reikia pripa
žint!, kad dažnas mūsų 
vartoja moderuotą alko
holio kiekį tur būt visą 
savo gyvenimą. Taigi al
koholio vartojimas yra 
virtęs įpročiu ir, kartais 
atrodo, nors gal ir nepa
geidaujamu, bet sunkiai 
išvengiamu įpročiu. Juk 
mūsų visokios vaišės, po
būvis i, šventės ir visokį 
kiti susibūrimai aiškiai 
rodo, kad šis įprotis mu
myse labai giliai įsišak
nijęs Baikingas-moderuo- 
tas. alkoholio vartojimas 
gal nedarytų didesnės ža
los, jei mumyse nebūtų 
pragaištingo perdaug 
gerti.

- Būtų įdomu patirti,ko
kių konkrečiai žalą daro 
alkoholizmas ? - paklausė 
Rimas.

- Nesaikingas,dažnas ar 
nuolatinis alkoholio var
tojimas esti tikrai žalin
gas. Jau nekalbant apie 
alkoholikus, kurie yra ne
laimingos aukos, dažnai 
perdaug išgeriantis ima 
dirbti nereguliariai ar 
pasiimtą bei pavestą dar
bą atlieka nepatėnkinamai. 
Kartais toks asmuo visai 
nustoja noro dirbti, nesi- 
interesuoja savo naudin
gais pomėgiais ar užsi
ėmimais, linksta į šeimi- 
nlnį palaidumą, apleidžia 
šeimą. Dažnas”sunkusis> 
gėrikas, nustoja apetito, 
jam vitaminų stoką ir ne
virškinimą. Jo oda lieka 
palanki infekcijoms,suža
lojami kepenys ar širdies 
veikimas, yra pavojus nu-

stoti atminties ir likti ly
tiniu impotentu. Tokie as
mens yra daugiau linkę į 
kriminalus. Jie labai pa
vojingi valiuoto jai ir su
siekime į nelaimes įtrau
kia ne tik save,bet ir daug 
nekaltų žmonių.
Toliau gydytojas aiškina:
- Anglijoje - Liverpulyje 

speciali komisija po il
gesnių tyrinėjimų nustatė, 
kad šiuo metu alkoholizmo 
aukomis būna netik vid. 
amžiaus žmonės. Pasiro
do, kad jaunimas ir net 
paaugliai nė kiek neatsi
lieka šioje srityje. Jie elektrinį nervų sukietimą 
daugumoje net toli ” pra
lenkia ” senimą.

- Kanados statistikos 
biuras paskelbė, kad per 
vienų metų laikotarpį,Ka- 
nado j e parduota 394,5 mi
lijonų galionų svaiginamų
jų gėralų, taigi išeitų, kad 
maždaug po 20 galionų 
atiteko kiekvienam gyven
tojui, įskaitant moteris 
ir vaikus. Būdinga, kad 
minėtas svaiginamų gėra
lų kiekis yra septyniais 
procentais didesnis, paly
ginus aikščiau.

- Ligony s, kuriuos būti
na neatideluojant gydyti 
yra tik chroniški alkoho
likai. kurių Kanados On-

Parke, Gimimo parapijos
cagos dangum

BALĖTO ŠOKĖJAI 1K
ANSAMBLIAI. Chicagoje
turime dvi stiprias bale
to studijas; Irenos Velec- 
kytės ir Jaunučio Puodžiū
no. Vieną Brighton Parke, 
kitą Marouette Parke. I. 
Veleckytėš grupė jau de
šimt metų mini savo stu
dijos sukaktį,daug jauni
mo praėjo balėto studija. 
J. Puodžiūno studiją irgi 
veik tiek pat amžiaus. Jis 
padedant bal. Karosaitei, 
labai puikiai lavina jauni
mą balėto srityje.

Po atostogų šie ansam
bliai pradėjo savo repeti
cijas: Dainava savo repe
ticijas turi antradieniais 
8 vai. Jaunimo Centre, 
Pirmyn Choras savo re
peticijas daro Hollywood 
salėje, kur rengia”Čigonų 
Barono” operetę. Operos 
Choras renkasi JC,Lietu
vos Vyčių choras savo 
salėje, kurtam vadovauja 
muz. F. Strolia, Marquette 

tario provincijoj yra apie 
3,5%.Bet daugumoje žmo
nės, kaip sakiau, gerta iš 
’’įpročio”.Tai blogybe,ku
rios galimą būtų išvengti 
jei norėtume....

Jung. Amerikos V-bėse 
alkoholikus nuo šio ža
lingo įpročio bandoma at
grasyti gana neįprastu 
būdu.

Miami Veteranų ligoni
nėje 75 chroniški alkoho
likai buvo gydomi tam 
tikra elektrine mašina. 
Alkoholikui pažadėdavo 
duoti tam tikrą dozę alko
holio, jei jis pirmą sutik
davo priimti ” gydymą ”- 

( shock) besukdamas ma
šiną 15 minučių. Tai iš- 
tikrųjų buvo daugiau at
grasą. Norėdamas gauti 
antrą dozę, alkoholikas 
turėdavo mašiną sukti 30 
minučių. Toks sukimas 
pirmą kartą sukeldavo 
mažesnę elektros įtampą, 
vėliau įtampa padidėdavo. 
Jei alkoholikas jau neno
rėdavo sukti mašinos,jam 
siūlydavo kitokių-nealko
holinių gėrimų. Daktaras 
Davidson sako, kad pa
siekta ga nage rų rezultatų 
Taigi išeitų, kad žalingą 
alkoholio įprotį galima 
sumažinti.

L. Eimantas

choras su vad. Baltrušai
čiu, vėl ką nors naujo pa
rengs. Visi chorai ir an
sambliai kviečia naujų 
jėgų, kas myli dainą, tegu 
stoja dainuoti.

ANGLIJOS LIETUVIU 
KLUBAS. Informacinis 
klubo biuletenis praneša, 
kad p. Lekis pasistatė 
Sears mašinų vietoj ma
šiną Ir bematant juodieji 
pavogė, iki jis nuėjo pa
šaukti policijos. Vėliau 
auto rado bet be padangų, 
baterijos ir apdaužytą, 
Tai pamoka kitiems.

Klubo metinė vakarie
nė spalių 7 d.Balto Bakšto 
salėje prie jo paties ve
damo orkestro. Kadangi 
klubas skyrė 500 dol JK 
ir jaunimo Centrui bei 
kitiems liet, reikalams, 
t odėl tam ir vakarienė, 
kad papildyti kasą.Biule- 
tenį redaguoja7 L. Venckus

LIETUVIŲ GRUPES KELIONE | AUSTRALIJA 
Į 40-jĮ TARPTAUTIHĮ EUCHARISTUI KONGRESU 
įvyksianti 1973 m. vasario 18-25 dienomis Melbourne.

Programoje: Los Angeles, Hawaii, Australija, Naujoji Ze
landija.

Ekskursija išvyksta 1973 m. vasario 12 d., grįžta kovo 4 d. (21 
diena). Į kainą asmeniui įejna: lėktuvo bilietas, I-mos klasės viešbu
čiai (po du kambaryje) ir pusryčiai Aucklande, Sydnejuje ir Honolu
lu, transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. Mel
bourne ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius.

KAINOS ASMENIUI: nuo Chicagos — $1102.50, nuo New Yorko 
— $1160.00, nuo Montrealio — $1184.00, nuo Los Angeles — $943.00. 
Papildomas mokestis $94.00 asmeniui, norinčiam turėti atskirą kam
barį.

Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas savo gimi
nes 13 dienų, Califomijoje iki 7 dienų svečiuotis prieš išvykstant į 
kelionę arba iš Australijos sugrįžus.

Ekskursijai vadovauja ir ją prižiūri Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys Kleiva.

Ekskursiją tvarko:

Walter Rask-Rasčlauskas
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave., Chicago, QI. 60643 
TELEFONAS — (312) 238-9787

Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruo
tis aukščiau nurodytu adresu — NE VĖLIAU Š. M. GRUODŽIO 20 

DIENOS.

• SU KELETĄ Italijos fir
mų Kanados vyriausybė 
padarė sutartį pagal kurią 
jos sutiko į Quebeco nau
jus statybos projektus in
vestuoti 20 milijonų dole
rių.Pramonės ir prekybos 
ministerio Guy Saint Pierre 
žodžiais,tai suteiks darbą 
pusantro tūkstančio žmo
nių. Šio svarbaus susita
rimo detalės bus paskelb
tos vėliau.

• BOBBY FISCHER: nau
jas šachmatų pasaulio 
čempionas traukiamas at
sakomybėn ir reikalauja
ma iš 3 milijonų dolerių. 
Firma Chester Fox and 
Co. Fischeriui atsisakius 
leisti filmuoti jo turnyrą 
su sovietų meisteriu Spas
sky, turėjusi tokioje su
moje nuostolius. Turnyro 
rengėjai perleido minėtai 
firmai visas filmavimo ir 
fotografavimo trises, ku
riomis dėl minėtos prie
žasties ši firma negalėju
si pasinaudot i.Byla iškel
ta Manhattan© teisme,New 
Yorke.

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA Z0D| SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

• ROJUS MEDVEDEVAS, 
žymus sovietų istorikas 
ir opozicionierius Krem
liaus biurokratams, iš - 
leido naują knygą” Demo
kratija ir socializmas ” , 
kurioje smarkiai kritikuo
ja dabartinį Sovietų Rusi
jos režimą. Jis nurodo , 
kad konstitucija garantuo
ja spaudos, susirinkimų ir 
menokūrybos laisvę,o tuo 
tarpu Kremliaus slaptoji 
policija šias laisves savo 
veiksmais visai panaiki
nanti. Jis bandė savo nau
ją kūrinį išleisti sovietuo
se, bet gavo neigiamą at
sakymą .Jo knyga išspaus
dinta užsieniuose ir tai 
begalo erzina valdančiuo
sius. Jis įrodinėja, kad 
apėmus minties ir sąžinės 
laisvę', negali būti kalbos 
nei apie demokratiją, nei 
apie socializmą. Autorius 
nuolatos persekiojamas ir 
jo bute daromos kratos. ..į 
Vienu metu jis netbuyg^ < 
pasislėpęs. Dabar sugiį^. 
žęs į Maskvą iš naujo bu-? 
xo tardomas

#72. X. 18 13 psi.



hamilton
ATITAISYMAS
Šaudymas, kaip buvo 

minėta š.m. spalio 22 d., 
neįvyks, kadangi tą dieną 
bus North American klu
bų Baltic shoot latvių šau
dykloj Toronte, o bus nu
keltas į sekantį sekmadie
nį t. y. spalio 29 d.

Valdyba

bndon,ont.
VĖL NAUJAS KAPAS
Š.m. spalio mėn. 2 d. 

palaidotas,Andrius Mačys, 
visų gerbiamas tėvynainis.

A. A. Mačys buvo gimęs 
1886 m. gruodžio mėn. 17 d 
Balčiūnų kaime, Paežerių 
valst. Vilka viskio ap. Bai
gęs Marijampolės gimna- 
naziją 1907 m. teisę stu
dijavo Maskvos universi
tete. Baigęs mokslus Vil
niuje įstojo į Lietuvių 
Mokslo Draugiją.1917 me
tais buvo Vilniuje Lietu
vių Konferencijos dalyviu. 
1918-1919 m.į vairiose Lie
tuvos vietose organizavo 
savivaldybos. Vėliau buvo 
pakviestas teisėju ir tose 
pareigose išbuvo 25 - rius 
metus. Ilgiausiai išbuvo 
Raseiniuose.

Kanadon su šeima at
vyko 1948 m. ir pastoviai 
apsigyveno Londone-Nile- 
stone. Čia turėjo mažutį 
ūkelį,kur augino vaisinius 
medelius ir prižiūrėjoke- 
lis bičių avilus.Labai do
mėjosi lietuvišku gyveni
mu, skaitė ir pirko daug 
lietuviškų knygų, prenu
meravo daugelį laikraščių. 
Daugiau kaip prieš 3 me
tus išliktos paralyžiaus, 
savo saulėleidžio dienas 
praleido Marijos ligoni-

Paskutinės vasaros dienos 
jaunimui žaisti.

Vancouver
NAUJA LIETUVIŠKA 
RADIO VALANDĖLĖ 
Š. m. rugsėjo mėn. 29 d.

8 vai. vakaro per Vancou- 
verio, B. C. Tarptautinę 
Radio stotis CJVB, banga 
147O,pirmą kartą suskam
bėjo Vancouverio lietuvių 
radio valandėlės-"Gimto
sios Padangės Garsai ”, 
Tai buvo jaudinantis ir 
Vancouverio lietuvių ne
paprastas įvykis.

Programa prasidėjo 
daina - Lietuviais esame 
mes gimę-Po to,radio va
landėlės pranešėja, Zita 
Kaulienė, supažindino 
klausytojus su programa 
ir pakvietė K.L.B.-nės, 
p. Feliksą Valį tarti žodį. 
F. Valys pažymėjo, kad 
savo lietuviškos valandė
lės įsigijimu, Vancouve
rio lietuviai pažengė di
delį žingsnį pirmyn savo 
visuomeninėje kultūrinėje 
veikloje. Kanados federa
linė vyriausybė sutinka, 
kad visos etninės grupės 
Kanadoje prisidėtų savo 
kultūriniais-pasirodymais 
prie bendros Kanados kul
tūros ugdymo.

Toliau jis, dėkodamas 

Tokias pat radio valandė
lės Vancouveryje turi jau 
24 tautybės,todėl būtų gė
da ir lietuvių vardo paže
minimas, jei suskambėję 
"Gimtosios Padangės Gar- 
sai"būtų priversti nutilti.

Po to Ssekė lietuviškos 
dainos ir meliodijos..

Radio valandėlės ati
darymui buvo gauta daug 
sveikinimų iš arti ir iš to
li, tačiau jų visų, dėl laiko 
stokos, nebuvo įmanoma 
perskaityti,ta i paliktą ar
timiausiai valandėlei, ,kurs 
bus š.m.spalio 20 d.8 v .v.

Didelę staigmeną sukė
lė sveikinimo žodis K. L. 
B. -nėsKrašto V-bos pir
mininko p. Čiuplinsko, ku
rio balsas, per įkalbėtą 
juostelę, pasiekė visus 
Vancouverio ir B.C .lietu
vius," Gimtosios Padan
gės Garsams " suteiktas 
pastiprinimas ir pasitikė
jimas.

Po to vėl sekė gražios 
lietuviškos dainos ,specia- 
liai. paskirtos asmeninis 
jų gimtadienio progą ir 
jų pačių pageidavimu ir 
pasirinkimu. Už A,4 A. 
Antoniną Mačiulaitienę, 
jos mirties metinių proga 
jos vyrui Edvardui pra
šantį ve Marija" sugiedo
jo " Virgilijus Noreika.

Pagaliau visiems rėmė
jams buvo duota Arija iš 
operos La Traviata " Pa
kelkime Taures linksmy
bių " su A.+A. Kipru Pe
trausku ir Elžbieta Karde
liene.

Programa buvo baigta 
pranešimais bei informa
cijom ir Lionės Juodytės 
daina:" Kur banguoja Ne
munėlis ".

Žodžiu, balandėlė buvo 
puiki Į

Stasė Simanavičienė 

programoje jau sutiko da
lyvauti dalis Lietuvos 
Operos solistės Elzbietos 
Kardelienės muzikos stu
dijos ir Montrealio Lietu
vių Jaunimo Ansamblio 
”Gintaro”padidintas, "At- 
žalynas"taip pat jau pasi
žadėjo.R. Pocauskaitė, D. 
Ladygai+ė, R. ir L .Stanke
vičiūtės .Kviečiami ir visi, 
kiti.

Jaunųjų talentų tikslas- 
priaugančiai kartai suda
ryti sąlygas viešoj audito
rijoj pasirodyti.

Gal ne vienam iš jų, 
pirmoji viešo pasirodymo 
proga bus likiminė joatei- 
ties gyvenime.

Pirmieji du Jaunųjų Ta
lentų vakarai praėjo gra
žiai. Tikime kad ir šis 
trečiasis Jaunųjų Talentų 
vakaras kaip ir pirmieji, 
sulauks lietuviškos visuo
menės dėmesio.

Nidos klubo valdyba.

AMERIKOJE 
PENSININKO AMŽIUS 
BUS GREITESNIS
Washingtone senatas 

priėmė nutarimą, kad as
menys sulaukę 60 metų , 
bet ne 62 m. kaip iki šio 
laiko buvo, galės pasi
traukti iš darbo ir gauti 
sumažintą pensiją nuo 55 
metų, bet ne 60 m. am
žiaus.

Tačiau pagrindinis 
pensijos amžius pasilieka 
65 m.Ir tik tokio amžiaus 
sulaukę asmenys galės 
gauti pilną pensiją. As
menys metę darbą 62 m. 
amžiaus, gaus mažesnę 
pensiją. Lygiai ir našlės 
sulaukę 62 metų galės 
gauti pilną pensijos sumą.

Šis senato nutarimas 
duoda teisę išeiti į pensi

ją papildomai dar vienas 
milijonas piliečių. O tai 
padidins valdžios išlaidas 
pensijų fondui.

Reikia atsiminti,kad šis 
s enato s pr end ima s galuti- 
nos reikšmės neturi, nes 
jį turi patvirtinti Atstovų 
Rūmai ir taip pat jį turės 
pasirašyti JAV prezidentas.

• JUNGTINĖSE TAUTOSE 
Amerikos delegacija per
spėjo vadovybę, kad JAV 
įnašas į J. Tautų iždą bus 
sumažintas. Vietoje 31%, 
bus duodama 25% visosios 
tarptautinės organizacijos 
biudžeto.1973 metais Jung
tinių Tautų biudžetas nu
statytas -188 mil.dol. Tad 
JAV mokės 12 mil .mažiau.

• PARYŽIUJE pastaruoju 
metu pradėjo lankytis žy
mus arabų politikai,Egip
to prezidento Sadato įga
liotiniai.Vykstančios dery
bos kai kuriem laikrašti
ninkams duoda pagrindo 
spėlioti,kad arabai,© ypa
tingai Sadat, pasitraukus 
rusams,stengiasi juos pa
keisti prancūzais. A rabai 
ieško prancūzų užtarimo 
diplomatiniuose sluoks
niuose, o taip pat jiems 
ypatingai svarbu gauti 
ginklų.

PANEVĖŽIO "Ekrano " 
gamykla Vokietijos' De
mokratinės Respublikos 
televizorių gamintojams 
pradėjo tiekti didelio for
mato kineskopus ,turinčius 
61 centimetro įstrižainės 
ekraną. Pirmieji keturi 
tūkstančiai tokių" žydrųjų 
ekranų " jau iškeliavo į 
Berlyno "Fernsehelektro- 
nik " gamyklą.

nėję.
Paliko dideliame nuliū

dime žmoną, sūnų ir kt. 
gimines. Tebūnie jam 
lengva svetinga Kanados 
žemė.

L . E - tas.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo' valandos: Mokame už:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius Šešta* 
dieniais “TALKA“ uždaryta. 

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers’* čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400.000.

visiems B. C.lietuviams 
už parodytą pritarimą ir 
visokeriopą paramą, pra
šė visų klausytojų " Gim
tosios Padangės Garsų " 
neapsleisti ir visada prie 
jos išlaikymo’ prisidėti.

depozitus i 5%
šėrus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius---- - --- --------------6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš----- 10%
nekilo. turto paskolas iš 8% %

montreal Taupyk ir skolinkis
TREČIASIS JAUNŲJŲ 
TALENTŲ VAKARAS 
Kurį ruošia,M ontrealio 

Lietuvių Žvejotojų - Me
džiotojų klubas"Nida’|vyks 
lapkričio mėn.11 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Visi jaunuoliai ir jau
nuolės, pasižymėję meni
niais gabumais, mielai 
kviečiami registruotis pas 
" Nidos " klubo valdybos 
pirm .J.ŠIaučiulį,asmeniš
kai, arba telefonu, diena 
366-3448,vakare 767-2781, 
nevėliau kaip iki lapkričio 
mėn. 1 d.

Jaunųjų Talentų vakaro

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5%% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
6^% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 60% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 mįn. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
virš 5 milijonų dolerių

14 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Mirus puseserei SALOMĖJAI SAKALAUSKIENEI, 

jos vyra dr. J. Sakalausko su v aikais, seserį Nina 
Pliūrien^su šeima ir kitus artimuosius
Budėdami nuoširdžiai užjaučiame

Aldona ir Pr.Paukštaičiai

SALOMĖJAI SAKALAUSKIENEI mirus, 

jos vyra Julių, sūnų Algį ir dukra Al dona 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

D an a i č i ų šeima

A t A 
SALOMĖJAI SAKALAUSKIENEI

mirus, likusiems didžiame nuliūdime vyrui dr.JULIUI 
SAKALAUSKUI, sūnui ALGIU! ir dukrai ALDONAI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

J.LMacijauskai

MONIKAI GRINKUVIENEI, jos sesutei ir broliams 

bei artimiesiemsJiĮ motinai
ELZBIETAI GIRDAUSKIENEI mirus, 

gilią užuojautą reiškia v
L.K. Mindaugo Šauliu K uopos Valdyba

KAIP JAUTĖSI 
KANADIEČIAI 
MASKVOJE
Praeitame numeryje 

skaitytojai turėjo progos 
susipažinti su kritiškais 
rusų pasisakymais apie 
kanadiečius. Dabar pa
klausykime ką sako kana
diečiai apie rusus ir 
Maskva«

Tuo metu, kada rusai 
Maskvoje stengėsi hockey 
žaidimą išnaudoti grynai 
politiniais sumetimais,ka
nadiečiai pasiliko ištiki
mi sportiniam principui. 
Maskvos spauda ir sporto 
reikalus tvarkantieji bol- 
š veikų komisarai stengėsi 
pabrėžti, kad rusiškosios 
komandos stiprybė gludi 

jos žaidėjų kolektyvinėje 
drausmėje. Tai, girdi, jų 
politinės sistemos nuopel
nas. O kanadiečiai esą in
dividualus žaidėjai ir to
dėl jiems esą sunkiau ru
sus nugalėtiJRusai kaltino 
kanadiečius, kad jų sporto 
organizacija paremta 
” žvaigždžių ” - ypatingai 
gabumų žaidėjų sistema. 
Rusai gyrėsi;-'Mes netu
rim ’’ žvaigždžių”. Kana
diečiai esą suinteresuoti 
laimėti tik finansiniais 
sumetimais.

Tai yra melagingi tvir
tinimai. Sportinės nuotai
kos Kanadoje yra nepap - 
rastai aktyvios. Jau toli 
aplinkybė, kad net 3000 
kanadiečių panorėjo nu
vykti į Maskvą ir stebėti 
savo sportininkų žaidimą, 
daug ką pasako. Šie sava
noriški svečiai suteikė 
kanadiečiams didelę mo
ralinę paramą sunkesniais 
žaidimo momentais. Ka- 
nadlškoji publikos dalis 
stadione, kuriame telpa 
16,000 žmonių buvo ak
tyviausia ir dažnai nu
stelbdavo rusus. Kanadie- 
čiai visą laiką ’’dalyvavo" 
žaidime. Jie sutartinai 
skandavo savo šūkius, jie 
išdidžiai giedojo savo 
himną, ir kėlė savo val
stybės vėliavėles. Rusų 
televizijai buvo sunku sa
vo transliacijose apeiti 
kanadiečius, nes jų balsai 
skambėjo garsiausia.

Vienu metu rusų mili
cija bandė nutildyti tem
peramentingus kanadie
čius, bet šie pastarieji 
įpratę laisvai elgtis, ii? 
nesibaiminti policijos, 
taip aršiai ėmė šūkauti, 
kad milicija buvo pri
versta palikti juos ramy
bėje. Aplamai kanadiečiai 
liko nepatenkinti savo 
viešnage. Viešbučiai esą 
netvarkingi, net muilo nė
ra kambariuose, o svar-

IŠPARDAVIMAS 
DRAPANU IR MEDŽIAGŲ: 
Parduodama fabriko brokuota 
apranga ir medžiagos gabalai. 
Specialiai žemos kainos, dar 
pridedami kuponai.
140 Gremazie Blvd.W.6aukštJ, 
įėjimas iš Reims g-vės.

Ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 12 iki 1 vai. p.p. 
ir šeštadieniais nuo 9 valj-yto 
iki 12 v ai.

S. m. spalio 28 d. 7,30 vai. vak. Aušros Vartų 
parapijos salėje bus 

vakarienė
- sutikimas —
Aušros Vartų Parapijos Klebono J. KUBILIAUS 
ir Vikaro J. ARANAUSKO. 

— • —
Bus gera vakarienė, geras orkestras, loterija 

ir baras. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Parapijos Kom i t et as

biausia kanadiečiai įpratę 
kasdien skaityti savo lai
kraščius,ir jų pasigesda- 
mi, labai be jų nuobodžia
vo.

• MEKSIKOJE prie Santi- 
lio miesto, įvyko didelė 
traukinio katastrofa, ku
rioje žuvo 180 keleivių.

• VAKARŲ VOKIETIJA, 
bijodama pakartotinų te

C FMB
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonkevi?ius, 1053 Albonel Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669*8834

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 84.

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

***
T£L. 366-7281

e Atliekami mechaniniai darbai

e Išores taisymas ir dažymas 
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)
Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

Universal Cleaners & ^Jailors
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941 

roro aktų, uždarė Pales
tino arabų 2 organizacijas 
ir išsiuntė 25 arabus tar
nautojus kurie įtariami, 
kad bendradarbiavo su 
teroristais, nužudžiusiais 
olimpiadoje Izraelio spor
tininkus.
• CHICAGO JE susidarė 
d v i kovoja nč los grupės- 
tenku ir meksikiečių .V ie
nas lenkas jaunuolis pa
šautas,

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky- 
mu.s, vyriškus paltus, kostiumus ir kel” 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

1972.X. 18 15 p si.



montreal
• LIETUVOS GEN. KON

SULAS Toronto mieste
Jonas Žmuidzinas su žmo
na dailininke Halina Nau- 
ruš e v ič iut e-Ž mu idz i niene 
atvykę į Lietuvių Dieną 
Montrealyje viešėjo pas 
pianistą Kazį Smilgevi čių.

• KUN. DR. V. SKILAN
DI TUNAS L.Bendruome- 

nės Ottawos apylinkės pir
mininkas Kanados Dienos 
Aušros Vartų Bažnyčioje 
pamaldų metų pasakė pa
triotinių nuotaikų pamokslą.

• IŠ LIETUVOS pas inž. 
Antaną Dvarioną lankėsi 
nesenai mirusio kompo
zitoriaus Balio Dvariono 
duktė Aldoną .Keletą dienų 
paviešėjusi Montrealyje 
Aldoną Dvarionaitė išvyko 
į JA V, pas ten gyvenan
čius savo gimines.

• Pranas Baltu on is iš 
Montrealioyra pakviestas 
dalyvauti Professional Art 
Show parodoje Chicagoje. 
Paroda įvyks gruodžio 6- 
12 dienomis.

• "VARPAS" Toronto cho
ras savo dvidešimties 
metų sukaktuves paminės 
iškilmingu koncertu atei
nančių metų kovo mėn.

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

NL išaugo pačiu skaity
toju pageidavimu. NL daugiau 
negu kas kitas sujungia patrio
tus lietuvius bendram tauti
niam darbui. , Visi sluoksniai 
remia NL-v a. NL prenumera
tos vajaus sustiprinimui at
siųskit ŠĮ kuponą su pinigais 
ar čekiais nors vienam pusme
čiui. Pakalbinkit užsisakyti 
NL-va artimuosius, arba, paga
liau, padov anokit geram bičiu
liui nors pusmetine NL prenu - 
ta. *

Pinigus siuskit su šiuo ku
ponu:

Vardas pavardė........................

Adresas: / gatvė ir N r./..........

City.......................................... ..

V ai s t. - prov.............................

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

adresas/...............................

• MUS PRAŠO PRANEŠTI, 
kad Kanados Lietuvių Die
nos parodos keturi ekspo- 
nataikurie buvo dingę, po
licijos pagalbos surasti ir 
autoriams-Pranu i Baltuo- 
niui, Lapienei ir Jaugeliui 
sugrąžinti. Reikia 
džiaugtis, kad tuo būdu 
baigtas šis nesmagus in
cidentas.

• ROMOJE ant sienų esą 
užrašai, kuriuose užta
riama Lietuva. Vienas 
užrašas sako:- "Povilai 
Šeštasis daryk ką nors 
katalikiškai Lietuvai ".

• PROF. W.R.SCHMAL-
STIEG, amerikietis, bet 

jau gerai išmokęs kalbėti 
lietuviškai netrukus ap
lankys Chicagos kai kurias 
lituanistines mokyklas ir 
prabils į mažiuosius lie
tuviškai, skatindamas 
gerbti tėvų kalbą.

• PREL. J. BALKŪNAS, 
Nev Yorke populiarus 
veikėjas, pasitraukė iš 
Maspeth parapijos klebo
no pareigų.

• ZOLOTORIENĖ iš Cice
ro,III .suorganizavus i vai
kų ekskursiją į Lietuvą 
pati savo darbu džiaugiasi 
ir įtikinėja:- Sumanymas 
geras ir reikalingas.Vai
kai pamatė Lietuvą, pa
bendravo su čionykščiais 
vaikais, susirado draugų. 
Išmoko lietuviškų dainų 
/Argi Chicagoje jie nega
lėjo tų dainų pramokti?/ 
Aplankė Žmuidzinavičiaus, 
Salomėjos Neries muzie
jus ir dirbtinio šilko fabri

Žemiausios-kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35fh Avemie, Montreal 409

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

A e n _t —L - i—J - -————-

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

M o n t rea lio L ietu vi ų Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

ką. Tėvų kraštas tiems 
vaikams jau ne bus 
abstraktus.

• VILNIUJE technikos mo
kykla dabar parengia rai
džių rinkėjus spaustuvėm. 
Anksčiau pačios spaustu
vės rūpindavo raidžių 
rinkėjų lavinimu.

• NOTRE DAME universi
tete įsteigtas Lietuvių 
klubas,kaž kodėl pavadin
tas Baltic Center. Klubo 
tikslas esąs jungti visus 
lietuvių kilmės studentus 
ir skatinti jų susidomėji
mą Lietuva ir jos kultūra.

• JUOZAS IR MARY LU
KA IČIAI paminėjo savo

vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktuves.

• AUŠROS VARTŲ parapl- 
jos metinė vakarienė 
įvyksta spalio 28 d.

LIE TUVIŲ JAUNIMO 
INFORMACIJOS 
DARBAI

• Padaryti susižinojimo 
centru visame pasaulyje 
išsisklaidžiusio ir lietu
viškai galvojančio jauni
mo.
•Sudaryti šaltinį, kuriuo 
visos organizacijos bei 
pavieniai asmenys galėtų 
naudotis be ideologinių ar 
kitų skirtumų.
• Pakelti lietuvių jaunimo 
optimizmą,sudarius jiems 
sąlygas, galimybes įsi
jungti į lietuvių organiza
cijas.
• Patiekti jaunimui lietu
vių visuomenės nuveiktus 
darbus.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

• Iškelti jaunimui Lietu
vos jaunimo laimėjimus 
Palaikyti ryšį su Lietuvos 
jaunimu.
• Sudaryti visą laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimo 
kartoteką.Stengtis įsteigti 
lietuvių Computer Dating 
Sistemą,palengvinti ir pa
įvairinti jaunimo socialinį 
gyvenimą.

• Mirė FJSkalandis,sulau
kęs 70 m.amžiaus.

• A.Kukenienė iš Brome, 
išvykusi ilgesniam laikui 
į Lietuvą,o J. Petrulis ten 
svečiavęsis mėnesį laiko 
sugrįžo į namus.

• Lietuvių Dienos proga 
Marytė Daunoravičiūtė, 
Anelės ir Stasio duktė,su
sižiedavo su Petru Bud- 
reika, Janinos ir Prano 
sūnum iš Toronto.

• LENKIJOS vadas Ed
vardas Gierekas, atvykęs 
į Paryžių pasitarimams, 
pasirašė su Prancūzija 
lO-ties metų bendradar
biavimo sutartį: ekonomi
kos, kultūros, mokslo ir 
technikos srityje.

Įgyvendinimui užsi
brėžtų tikslų Prancūzija 
paskyrė Lenkijai 300 mi
lijonų dolerių.

SOL. GINA 
ČAPKAUSKIENĖ

spalio mėn.21 d. šeštadie
nį 8:30 vai.vakare dainuos 
St.Mark Bažnyčioje, kuri 
yra kampe Beaubien ir 
1-mos gatvės,Rosemount.

Programoje dalyvaus 
prancūzų solistai ir 
choras.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tbs__________ 6.0%
Term. ind. 1 metams____—. 6.5%
Term. ind. 2 metams .
Term. ind. 3 metams

DUODA PASKOLAS 
Asmenines _

Nekiln. turto ........
7.0%Cckią kredito _____

 7.5% Investacines_____nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-Nemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumasjuž paskolos suma.

-8.5%
..8.5%
—9.0%

namiį ir kito turto apdrauda
Kreiptis: Gil Constantin! C.I.B., Quebec Credit Union Leagued 
17 Ronald Drive, Montreal West 263, Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

SĖKMINGA MEDŽIOKLĖ
Dailininkas R. Bukaus

kas kartu su Meilučiu ir 
A.Monkumšio rudens me
džioklės sezone jau nušovė 
po " mūsą ",

• " Litas" rugsėjo mėnesį 
užbaigė su $3, 581, 992 ba
lansu ir nuo pradžios me
tų padidėjo $ 502, 702. 
Esant per mažam paskolų 
pareikalavimui " Litas " 
pradėjo duoti paskolas ir 
nelietuviams pagalbiniams 
nariams .Jie dažniausiai į 
"Litą"kreiplast kitų kartu 
su jais dirbančių " Lito ’’ 
narių lietuvių rekomen
duojami.

• "Lito" nariai gali apsi
drausti savo namus ir ki
tą turtą kooperatinėje ap- 
draudos bendrovėje CCJMKL 
Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į Gil Constantin! 
C.I. B., Quebec Credit 
Union League, 17 Ronald 
Drive, Montreal West 263 
arba skambinti: 
Tel: 487 - 5820.
MUS PRAŠO PRANEŠTI 

kad N. Lietuvos Nr. 2008 
korespondencijos, pava
dintos" Pagerbimas retam 
svečiui " ir parašytos-K. 
Janušas nerašė gyvenantis 
St.Catharines,Kostas Ja
nušas. Jis pareiškia, kad 
už tos korespondencijos 
turinį neatsako.
Red. Pastaba .’kalbama ko
respondencija tikrai buvo 
gauta su K.Janušo parašu. 
O jos turinys pirmu 
žvilgsniu neatrodė įtarti
nas. Bet jeigu K. Janušul 
dėlto susidarė kokie nors 
nesmagumai, labai apgai
lestaujame.
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