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KARAS TĘSIASI
V

Šiuo metu spauda mir
ga įvairiausiomis žinio
mis apie naują pasaulio 
sensaciją— Izraelio Ara
bų karą. Izraelis,nesiti
kėjęs Egipto ir Sirijoo 
užpuolimo, šiuo metu iš
vystė stambų Egipto 
miestų bombordavlmą. 
Rueterio žiniomis, už- 
skridę Izraelio lėktuvai 
bombordavo tiltą maža
me Egipto miestelyje,kur 
žuvo 85 civiliai žmonės 
ir kiti 1OO buvo sužeisti. 
Maskva, Brežnevo lūpo
mis pažadėjusi visoke
riopą pagalbą arabų kraš
tams, dabar įspėjo Izraelį, 
jei ir toliau tęs bombor- 
davimą arabų miestų, bus 
tinkamai nubaustas.Tasso 
žiniomis Izraelis atida
ręs ugnį į rusų laivą prie 
Sirijos uosto Tartu. Taip 
pat bombordavimo išda
voje yra žuvusių sovietų 
piliečių Damaske, kur 
randasi sovietų kultūros 
centras.

Tuo - tarpu Kanadoje, 
kaip ir visur kitur, žydai 
išvystė plačiu akciją, 
remdami Izraelį kovo
je prieš arabus. Atsiran
da šimtai žydų, kurie pa
sisiūlė savanoriais į ko
vos lauką. Bet jiems buvo 
pasiūlyta bent laikinai su
silaikyti nuo panašių žy
gių, nes kol kas Izraelis 
neplanuoja imti savano
rių iš kitų kraštų.

Kanadoje gyvenantieji 
arabai taip pat nesnaudžia 
ir palaiko kovojančių ara
bų pusę. Jų atstovas,kal
bėdamas per televiziją, 
išreiškė nepasitenkinimą 
Kanados spauda ypač 
Montreallo Staru, kuris 
nušviečia visus faktus iš

vykstančios kovos arti
muose rytuose labai vie
našališkai aiškiai palai 
kydamas žydų pusę.

VICEPREZIDENTAS
PAKEISTAS NAUJU

Po teismo nuosprendžio 
kuriuo US vicepreziden
tas S. Agnew buvo nu
baustas 10,000 dol. bau
da, buvo priverstas atsi
statyti iš savo pareigų. 
Tai tik antras Amerikos 
istorijoje atsitikimas ka
da prezidento dešinioji 
ranka atsisako užimamos 
vietos. 1832 m. John C. 
Calhoun yra palikęs Bal-

Egipto prezidentas Sadat apžiūri karo frontą

Gerald Ford 

tuosius Rūmus po didelių 
nesutarimų su tuometinių 
prezidentu Andre-' Jack- 
son.

Prezidentas Niksonas, 
apgailestavęs S. Agnew 
netekimą kaipo asmeninį 
nuostolį, pasirinko nau
juoju viceprezidentu G. 
Ford su 25 metais darbo 
stažu kongrese.

Pristatydamas kandi
datu G. Fordą, pažymėjo, 
kad su šiuo žmogumi 
atėjo pats laikas Ameri
kai turėti stiprią ir efek
tingą vadovybę.

PREMJERO TRUDEAU 
VIEŠNAGĖ KINIJOJE

Premjero Trudeau vi
zitas nieko nesiskiria nuo 

vizitų kitų vakarų vyriau
sybių lyderių. Kanados 
premjero ir Kinijos Chou 
En-Lai pasikalbėjimai po 
kiekvieno susitikimo pra
eina vis šiltesnėje ir 
draugiškesnėje nuotaiko - 
je, o kaip ir kitiems sve
čiams 7 rodomas revoliu
cinis baletas ir šį kartą 
Kanados delegaciją įtiki
nėjo savo komunistinės 
teorijos ’’neklystamumu”. 
Pasitarimų metu premje
ro Trudeau pažadas pasi
rūpinti emigrantų reika
lais, žurnalistų nuomone, 
sudarė sunkumų tarp 
abiejų pusių. Namanoma, 
kad komunistai sutiks 
padaryti nuolaidų sujun
giant išskirtas šeimas, 
bet beveik yra tikra,kad 
Ottawa leis atidaryti ki
niečių pageidaujamą kon
sulatą Vancouveryje.

KUBIEČIAI 
KARŠČIUOJASI

Kubos užsienio reikalų 
ministerls su savo sėb- 
<ais bandė smurtą J. T. 
Generalinėje Asamblėjo
je prieš Čilės ambasa
dorių. Tačiau įsikišus ki
tų tautų delegatams vi
sa kubiečių akcija baigė
si tik keiksmažodžiais 
ir grūmojimais Čilės 
ambasadoriaus adresu. 
Urugvajaus ambasado
riaus žodžiais tai buvęs 
gangsteriškas incidentas 
o Nicaraguvos ambasa
dorius pareiškė Asam
blėjai, kad tai buvo ku
biečių grąsinlmas nu
žudyti Čilės ambasado
rių.

PAGALBA IZRAELIUI

Gautomis žiniomis iš 
Nėr Yorko čia įvairių 
žydų organizacijų yra su
kelta apie 128 mil.dol.pa
galba Izraeliui.

STIPRINA DIPLOMATINIUS 
RYŠIUS
Lenkijos- vyriausybė 

savo pasiuntiniu prie 
Bonnos vyriausybės pa
skyrė vyriausią ” Polity
ka” laikraščio redaktorių 
Felix Rakovskl, kuris 
skaitomas artimu žmo
gum komunistų partijos 
vadui Gierekui.

NUKENTĖJO DU T. V.
DARBUOTOJAI

Du televizijos filmuo- 
tojai buvo apmušti neži
nomų asmenų, kai jie no
rėjo nufilmuoti laidotu
ves gangsterio sūnaus 
Leonard Vairo. Areštuo
tas vienas žmogus ir kiti 
ieškomi.

Leonard Vairo 23 metų 
buvo rastas apdegintas ir 
iš mašinos išmestas la
vonas. Velionio tėvas Paul 
yra žinoma gangsterių fi
gūra Amerikoje. Jis pra
eitais metais buvo įsivė
lęs į įstatymais draudžia
mą telefoninių pasikalbė
jimų sekimą.

JAUNIAUSIA 
NUSIKALTĖLĖ

Škotijos mažoji gyven
toja Mary Claims, kurtai 
yra tik 9 metai skaitoma 
jauniausia moderniųjų 
laikų kriminaline nusi
kaltėle.

Mary Claims, besigin
čydama su savo drauge 
vienuolikmete Morag 
Bro^zn nudūrė ją peiliu.

GIRTUMO PASĖKOJE
Denis Legault rastas 

kaltu po to, kai devynias 
valandas tavernoje gėręs 
alų išvažiavo ir užmušė 
25 metų jaunuolį prie 
Dorval greitkelio sankry
žoje. Tad laike šešių mė
nesių minėtoje sankryžo
je yra žuvę 5 žmonės 
Tai iššaukė gyventojų 
protestus ir demonstra
cijas, kurių metų buvc 
reikalaujama imtis prie
monių pėsčiųjų apsaugoji
mui.



TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
Materialiniu požiūriu 

nesame stiprūs, bet dva
siniu bei tautiniu susi
pratimu dažnai esame 
statomi pavyzdžiu ki
tiems. Nekartą sutiktas, 
gal ir gausesnės tautybės 
atstovas, prasitaria : Ge
ra jums lietuviams kul
tūriniai veikti, kad jūs 
esate vieningi. Veik viso
se kolonijose turite sa^us 
tautinius namus, visi su
tartinai siekiate ir laimi
te užsibrėžtuosius tiks
lus. Po tokių pasakymų 
verta susimąstytil.. Die
vuliau, kad taip būtų.

Tenka stebėti ,kaip ku
riose didesnėse lietuvių 
kolonijose įvairūs klubai, 
jaunimo centrai, kultūros 
namai ir kitokiais pavadi
nimais pastatus. Kaikur 
šie pastatai egzistuoja 
daugelį metų ir yra atlikę 
nemažus lietuvybės tšlai-. 
kymo uždavinius. Velk be 
išimties tokios nuosavy
bės tvarkosi bendrovių 
pagrindais ir šiandien sa
vus kapitalus yra pakėlu- 
slos į daug tūkstantines 
vertybes. Bendrovės, ku
rios nėra suslrlšusios su 
jokiomis tarptautinėmis 
organizacijomis ) neturi 
pavojaus nustoti nei pa
statų nei kapitalų. Savąją 
ekonominę veiklą jo8 ap
sprendžia pačios, krašte 
veikiančių įstatymų ribo
se^

Žvelgiant į Toronto 
Lietuvių Namus > tenka 
stebėtis. Veik pačiame 
miesto centre, prie ge
ro susisiekimo magistra
linių gatvių, gana gausiai 
lietuviais apgyventame 
rajone, 1573 Bloor gatvė
je, stovi imponuojantis 

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos i šlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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didelis pastatas. Pakeitęs 
savąją, paskirtį, įšorinę tr 
vidaus struktūra, prisi
segė pavadinimą —TO
RONTO LIETUVIŲ NA
MAI.

Šiuo metu čia eina į pa
baigą, nemažai lėšų rei
kalaujantieji pertvarkymo 
darbai. Iš planuotojų su
žinome, kad čia bus ke
letas mažesnių salių, ku
rios galės veikti atskirai, 
viena nuo kitos nepriklau
somai, arba galės būti su
jungiamos pagal reikalą. 
Didžioji, pagrindinė salė 
su erdvia scena,balkonais 
ir šonine sale galės tal
pinti per tūkstantį svečių. 
Moderniškai įrengiamos 
virtuvės, šaldytuvai, pre
kių sandėliai, prausyklos 
ir kiti patogumai. Beto, 
patalpos numatytos litua
nistiniam muziejui, bib
liotekai, skaityklai, pensi
ninkams, archyvui ir 1.1. 
Nenorėtus! klysti tvirti
nant, kad tokios apimties 
lietuviškas pastatas bene 
bus pirmas Š.Amerikos 
žemyne.

Šiuo metu L. Namų 
B-vės v-bai pirmininkau
ja ir didelę dalį rūpesčių 
neša ekonomistas Jurgis 
Strazdas.L. Namų moterų 
sekcijai vadovauja niekad 
nepavargstanti, darbščioji 
veikėja p. J, fcJkrebutėnie- 
nė.

Rūpesčiai nėra užsi
baigę. Tikslui užbaigti, 
reikalinga visuomeninė 
talka. Iš atsišaukimo,ku
ris buvo platinamas vi
suomenėje skaitome : 
l”-L. Namų statybos dar
bai eina į pabaigą .Kredito 
Kooperatyvag PARAMA 
jau naujose patalpose—L.

TAIP ATRODYS ĮRENGTI TORONTO LIETUVIU NAMAI Projektas arch. Alfredo Kulpavičiaus

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

LYG TAI NUSISKUNDIMAS .
NL'38nr. vedamuoju 

nusiskundžiama laikraš
čio finansinę padėtimi. 
Būk svyruoja laikraščio 
pagrindinis pajamų šalti
nis-prenumeratų apsimo
kėjimas. Kad esama net 
po keletą metų atsilikusių 
ir supratau, kad yra tr. 
tokių, kad amžinai atsili
ko. ..Atseit, numirė ir 
skolą paliko, stebiuosi, 
kaip tai galėjo atsitikti? 
Kodėl jie atsiliko po ke-

Namuose. Darbams įvyk
dyti reikalingos lėšos. 
Kad L. N. užbaigiamie
ji darbai nesusitrukdytų, 
paskolinkime L.Namams, 
pirkdami L. Namų pasko
los lakštus. Paskola yra 
garantuota L.Namųmor- 
glčtųjr neš 8% palūkanų. 
Vis i,kad ir po mažai sko
lindami, lengvai sudėsime 
reikiamas lėšas.” Atsi
šaukime taip pat kviečia
mas lietuviškasis jauni
mas — Lietuvių Namai 
reikalingi jaunimo, o jau
nimui reikalingi L. Na
mai”.

Didieji darbai užbaigti. 
Dabar, ir tik dabar yra 
atėjęs aukščiausias laikas 
pademonstruoti ano sve- 
ttmtaučlo pasakymu : 
”jūs, lietuviai esate vie
ningi. ...”

Nuoširdžiai linkėtina, 
kad šie L. Namai demon
struotų mūsų vieningumo 
prasmę, o jiems paskoli
namas centas teliudija 
jaunoms generacijoms il
giausio išsilaikymo—iš
likimo tikslą.

L. Girinis

lis metus ir kodėl lat- 
•’ kraščto administracija iš

jų nereikalavo apsimokė
jimo? Nugi ir jiems mi
rus, kodėl nesiimama 
priemonių jų prenumera
tas ar kitokias skolas iš
ieškoti? Juk jei liko jų 
turtai, o ir jų šeimos, tai 
toks klausimas neturėtų 
būti komplikuotas. Nejau
gi veliopių šeimos būtų 
tokios nenuširdžlos, kad 
leistų savo mirusius to
kiu negarbiu reikalu gy
viems minėti? Kai kas 
metai užsimoku nevienam 
laikraščiui prenumeratą, 
tai siūlau Ieškoti efektin
gos n tu priemonių delsė- 
jams. Kodėl negalėtumėte 
paskelbti tokių pavardes, 
kai matote uždelsime blo
gą valią arba ir po mirtt- 
nes skolas ? Tuomet vie
niems būtų vaizdus pri
minimas apsimokėti, o 
apie antrus ir mums
s kaityto jams būtų, intere
singa žinoti tokių Mbied- 
niokų” paliktas skolas 
spaudai.

Jonas Jurgelis
Toronto, Ont.

Prierašas : Administra
cija jūsų siūlymą atiduos 
svarstyti laikraščio vado
vybei. O kas link jūsų 
klausimo tokių skolų už- 
s Įtikimo tai primename, 
kad tokių skolininkų kar
totekoje primarginta pri
minimų įrašais, kurtuos 
kiekvienas gauna mokes
čiu atsilikęs. Be to, dau
gelis prenumeratorių 
prenumeratas moka už 
kelis metus į priekį arba 
už praėjusius, tai sunku 
būtų nustatyti blogą valią. 
Bloga valia pasirodo tik 

tada, kada siuntinėjimą 
reikia nutraukti, o skola 
lieka neapmokėta.

Dėl pavyzdžio spausdi
name sekančio prenume
ratoriaus laišką, kurioje 
nesimato’ blogos valios, 
bet finansine prasmė ne
malonu ; o reikia daryti 
vienokį ar kitokį sprendi
mą. NLv

Didž. Gerb. Adminis
tratoriau,
Ž inau, kad mano prenu

merata yra neapmokėta, 
net už du metu. Nes liga 
mane čia privertė atsi
gulti į ligoninę, ir turėjau 
3 operacijas .Išbuvau ligo
ninėje virš 3-jų mėn. ma
no draudimai jau senai 
pasibaigė, nedirbu, tr se
natvės pensijos negaunu, 
nes esu tik 58 metų. Ir 
dabar gyvenu iš miesto 
šalpos (V elfare), beto tu
riu važiuoti du sykius 
per mėn., pasitikrinti tą 
žmonijos pabaisą vėžio 
ligos simptomus^ .. O gi 
viskas nežmoniškai pa
brango, nuoma tr maisto 
(mėsos), produktai pakilo 
visoje Kanadoje, ir vis 
dar brangsta. Tai iš tos 
ubagiškos šalpos nei cen
tas ne atlieka kitiems 
reikalams... Tikiu, kad 
dėl vieno ”žydon bus jo- 
markas vistiek... Čia 
dabar priklausys nuo jūsų 
katalikiškos sąžinės, ga
lite ir sustabdyti siunti
nėti man ”NL” laikraštį 
ne verksiu! - O ką gi pada
rysi vargšas žmogelis... 
Mano pašlijusiai sveika
tai daktarų nėra. Taip pa
lieku šitą reikalą jūsų

(Nukelta į, 12 p si.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SKAUSMINGA MIRTIS KULTŪRAI
PA B A L T I E Čl A I, N E J A U G I IR MES TYLĖSIM?/

Juo tas Lukošiūnas

nocidą Pabaltyje, ryt. Eu
ropoj ar Sov. Sąjungoj, 
bus tuo išvengta atomi
nio konflikto. Bet kas gali 
tvirtinti, kad pašalinus

Vis liūdnesnės žinios 
pasiekta' mus iš paverg
tos tėvynės, rytų Europos 
ir pačtoslos Sov.sąjungos 
apie rusiškosios komu
nistų partijos pasiryžimą 
užslopinti bet kokį laisvą 
žodį ar mintį mokslinin
kų, rašytojų ar meninin
kų tarpe.

Nutilo jau’’Samizdat’’ 
pogrindžio laikraštis, ku
ri^ pasiekdavo net lais
vąjį pasaulį. Rašytojas 
Yakir palūžo po sadistiš
kų tardymų našta. Istori
kas Amalrtk vėl laukia 
naujo teismo.

Ši intelektualų ’’nutil
dymo” rofensyva vyksta 
įvairiais frontais : intl- 
midaclja ir represijomis. 
Mokslininkams, rašyto
jams, kurie išdrįsta kal
bėti apie kūrybinę laisvę^ 
nevienam išvykus į už
sienį, nebeleidžiama 
sugrįžti į tėvynę. Todėl ir 
Solzhenttayn nevažiavo į 
Stockholmą priimti jam 
skirtos literatūros Nobel 
premijos. Kitų keliai yra 
kalėjimai, Sibiras,bepro
čių namai.

Intelektualų likimas 
dar pasunkėjo nuo š/m. 
gegužės 29 d. ,Sov.Sąjun- 
gal įstojus į universalinę 
copyright konvenciją na
riu, per ką jie užsigaran
tavo, kad jokia knyga ne
leidžiama Sov. sąjungoj, 
nebūtų spausdinama už
sienyje. Taigi j glaptai at
vežtų - rankraščių nebe- 
skaitys vakarai.

Kokios gi yra vlso to 
priežastys? Pirmiausiai, 
turime neužmiršti, kad 
Sov. Sąjunga šiuo metu 
įeina į sąlytį ®u vakarų 
ekonominiu ir technologi
niu pasauliu ir kad^už- 
kirtus kelią bet kokiai va
karų kultūros infiltracijai, 
namų - fronte i sustiprino 
represijas. Bet ar ne pa- 

/ radpksas, kai iškilmingai 
pasirašinėjamos ’’kultūri
nto bendradarblablmo” 
sutartys?Toliau,po įvykių 
kaip Čekoslovakijoj, Bu
dapešte, ar Kaune, šian
dien nebėra marksistinės 
filosofijos kaip tokios nei 
viename rytų Europos 
krašte, kuris dar save ir 
vadintų marksistiniu 
kraštu. Net pačioj Sov. 
Sąjungoj marksistinė—le-

SOLZHENITSYN 

nigtinė ortodoksija . už
leidžia vietą daugiau 
pragmatinėm tendenci
jom. Todėl komunistų 
partija, praras dama ideo
loginius pagrindus iš po 
savo kojų, ir kai jai beli
ko tik nuogą durtuvų jėga 
Išnaudojamų masių domi
navimui, bijosi kiek
vienos ' pasireiškiančios 
laisvės kibirkštėlės, kuri 
gali tapti nebeužgydoma 
stigma.

Mes visi» atrodo, kly
dome , manydami, kad gy
venimo lygio pakėlimas 
ar prabangos gėrybių pa
gausėjimas automatiškai 
pastūmės žmones reika- 
kalauti daugiau politinės 
Ir kultūrinės laisvės.
* ’’L’Esprlt” žurnalo re

daktorius štai kafp anali
zuoja šią problemą. Ne
pilnai industrializuotuose 
kraštuose štai kas tikro - 
vėje įvyksta : prabangos 
gėrybių pagausėjimas, 
kaip televizija,auto fr 1.1., 
sunaikina kaimą, kaip tra
dicinį kultūros šaltinį ir 
jį pakeičia, ką mes vadi
name čionai ’’masių kul
tūra”. "Šitokioj situacijoj, 
bet kokia gyva kultūros 
forma neišvengiamai su
sikerta su”establlshmenf’ 
- valdančiaisiais sluoks
niais, nežiūrint kokios 
linkmės šis ’’establish
ment” bebūtų • marksis
tinis, krikščioniškas, li
beralinis ar ”pop” ir 
kovoja ypatingai prieš bet 
kokį žmogiškojo proto ir 
viso jo gyvenimo sustan- 
dartlzavtm^”. Šį procesu

meniu i prigimtąsias tei
sesni rusiškoji komunis
tų partija tam panaudoja 
terorą. Ten Intelektua
lams, kurie Išdrįsta rei
kalauti nors mlnimalinlų 
laisvių, be ko neįmano
mas joks kultūros Išsi
skleidimas, teduodamas 
toks pasirinkimas : tyla, 
kalėjimas, bepročių na
mai, tremtis arba savižu
dybė. Ir tą mes laisvėje 
gyvenantieji smerkiame!

Istorija pilna pavyz
džių, kur maža saujelė 
intelektualų, remiama 
plačiųjų masių išdrįso 
pakelti balsą prieš galin
gas tyranijas. Neužmirš
kime vieno, kai tautos 
garbė arba jos egzisten
cija yra pavojuje, kai 
žmogus pajunta, kad jam 
yra atimtos m klimatinės 
žmogiškosios laisvės, 
plačioji visuomenė be- 
kompromisiniat rems in
telektualus tokioje kovoje.

Mes,vakarai, labai daug 
kalbame apie laisvą žodį, 
gal net paramą intelektua
lams kovoje už kūrybinę 
laisvę komunistiniuose 
kraštuose, bet kiek mes 
tikrovėje padėjome 
jiems ?

Amerika, už keletą mi
lijonų bušelių grūdų nu
pirko keletui žydelių 
laisvę išvykti iš sovietų 
į Izraelį. O daugiau ?... 
Europoje, Prancūzija irgi 
neišdrįsta ištarti atviro 
žodžio. Gal hipokrltiš- 
kiausia .prancūzų komu
nistų partijos laikysena, 
kuriai priklauso ir kele
tas žymių intelektualų.

mes vakarai, išgyvename 
šiuo momentu visu pilnu
mu ir intensyvumu, kai 
Sov. Sąjungoj ir rytų Eu - 
ropoj pasireiškia dar tik 
pirmieji ženklai.

Šį konfliktą mes šian
dien turime priimti kaip 
natūralų fenomeną. Es
mėje jis yrą tas pats ir 
vakaruose Ir vadinamuo- 
se”markslstlniuose”kraš- 
tuose. Tlk”establlshment” 
reakcija šiame konflikte 
rytuose Ir vakaruose yra 
diametraliai skirtinga. 
Mes čia, vakaruose, val
stybės gyvenime giname 
’’įsisenėjusias vertybes” 
respektuodami Ir garan
tuodami kiekvienam as -

Jie tyli kaip žemė, nors 
gal Ir nelabai patinka, kai 
jų kolegos už laisvą žodį 
nešami į bepročių namus, 
ar Sibiro taiga®. Tyli 
šiandien ir vakarų Vokie
tija.

Labai taikliai ’’ L’Es
prit” žurnalo redaktorius 
apibūdina kultūrinę padė
tį šių dienų Europoje ; 
"Europa tyli ir leidžia 
skausmingai mirti kultū
rai. Europoje vėl kvepia 
Miunchenu! ’’

Ką reiškia Miunchenas, 
aš tikiu, visi žinome.Tarp 
1933-38 m. liepsnojo ru
dosios partijos pakurti 
laužai literatūros, meno 
ir mokslo veikalams, ku
riuose partija įžvelgė 
nors kiek ’’negryno” krau
jo įtakos. Taigi, rasės 
vardan čia buvo įvykdytas 
didelis kultūrinis prasi
kaltimas. Patys vokiečiai 
to laikotarpio įvyktus pa
vadino "Kultūrschande" 
- kultūrine gėda. Vakarų 
pasaulis tylėjo.

Šiandien, rusiškosios 
komunistų partijos, vyk
domas kultūrinis prasi
kaltimas yra dar plates
nio masto negu anuomet. 
Tas aplipa pusę Europos. 
Ir šiandien sunaikinami 
ne tik mokslo ir literatū
ros veikalai, kuriuose 
atsispindi nors kibirkštė
lė laisvės idėjos, bet Ir 
patys veikalų autoriai. 
O Vakarų krikščioniško
sios kultūros pasaulis ty
li kaip Ir anuomet.

Vakarų pasaulis pasi
dalinę s,kai kalba eina, ko
kios gi galėtų būti efekty
vios priemonės pasiprie
šinimui prieš šį kultūrinį 
genocidą. Ir tai nenuosta- 
nu, Vakaruose yra dar 
žmonių, kurie tiki kad ty
lint apie šį kultūrinį ge- 

VAKARU PASIRINKTAS KELIAS - BIČIULYSTĖ...
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pasaulyje atominio karo 
pavojų, Sov. Sąjunga pa
suks liberallškesne link
me? Arba F kas gali užga
rantuoti, kad vakarų da
bar siūloma ir telkiama 
finansinė ir technologinė 
parama nebus dar agre
syvesnė prieš vadinamus 
’’disidentus” , kai tik pa
sijus Sov. Sąjunga atsipa
laidavusi ir nebereikalin
ga tos vakarų paramos?

Taigi trumpa i,vakaruo
se vyrauja dvi nuomonės. 
Vieni mano, kad vakarai 
šiuo momentu turėtų iš
vystyti prieš Sov.sąjungą 
ekonominį spaudimą ir 
boikotuoti bet kokį kultū
rinį bendradarbiavimą. 
Kiti, kad kontaktas reika
lingas, nes per tai įma
noma įnešti nors kiek 
laisvesnės minties t.y. 
vakarų kultūros, kurios 
kertinis akmuo yra žo
džio ir religijos laisvė, 
respektas žmogui ir jo 
kilnumui, į sovietiškąją 
sistemą ir padaryti vaka
rų opinijai nors kiek jau
tresnius raudonosios par
tijos vadus.

Atrodo, vakarai pasi
rinko antrąjį kelią. Isto
rija teparodys kas buvo 
teisus. Bet, šiuo momen
tu,Sov. Sąjunga tėra suin
teresuota tik apie preky
bą ir technologinę para
mą, bet apie bet kokią kū
rybinę laisvę rašytojams 
ir mokslininkams nesi
leidžia visai kalbėti su 
vakarais.

O mes,pabaltiečiai, ku
rių tėviškėse šis kultūri
nis genocidas vykdomas . 
istorijoj nežinomu mastu 
ar galime tylėti? Mes tu
rėtume pakelti balsą vi
same pasaulyje prieš šį 
barbarišką pasikėsinimą. 
Turime daryti viską, kad

(Nukelta į 9 psl.
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BENDRUOMENYBĖS „,1 T*v. JONAS KUBILIUS,SJ
PLB IV-tojo

1. Seimą*, būdamas 
nuomonės, kad kultūrinė 

klausių tautinės sąmonės 
išraiškų, konstatuoja,kad 
Lietuvoje dėl svetimos 
okupacinės prievartos 
laisvas mokslinis tyri
mas ir kultūrinė kūryba 
nėra galimi, o kai kurtos 
tautinės vertybės slopi
namos bei naikinamos.

2. Seimas didžiuojasi 
Lietuvos kūrė jų bei moks
lininkų kūrybiniu gajumu, 
kuris įstengia prasiveržti 
ir pro svetimus varžtus , 
todėl siūlo puoselėti ry
šius tarp lietuvių, gyve
nančių išeivijoje ir tėvy- 
nėję, remiant kūrybines 
pastangas ir keičiantis 
kūrybiniais pasiekimais.

3. Santykiuose su gim
tojo krašto lietuviais rei
kia pasitikėti savo sąmo
ningumu, sąžinės jautru
mu ir tautinės garbės su
vokimu.

3. Seimą* kviečia visus 
tautiečius stengtis, kad 
laisvajame pasaulyje 
esančios mokslo akade
mijos, institutai ir kitos 
kultūrinės institucijos, su 
kuriomis jie turi ryšių, 
remtų, skatintų ir orga
nizuotų mokslinį tyrimą 
ypač tų sričių, kurtų ob
jektyvus tyrimas yra var
žomas Lietuvoje.

4. Seimą* taip pat ra
gina lietuvių šeimas dis
kutuoti su savo priaugan
čia karta lietuvių kultūri
nės kūrybos laimėjimas, 
supažindinti ją su lietuvių 
mokslo ir kultūros dar
bais ir savo namuose 
nuosekliai didinti kultūri
nės kūrybos veikalų kny
gyną.

5. Seimą* labai vertina 
asmenis ir organizacija* 
savo kūryba, švietimu bei 
materialine * parama ke
liančius laisvajame pa
saulyje lietuvių kultūrinį 
lygi-

6. Selma* siūlo, kad 
pajėgesnės Kraštų Ben
druomenės skatintų ir 
materialiai remtų meni
nių bei literatūrinių vie
netų išvykas į tuos kraš
tus, kur lietuviškos jėgos 
yra silpnesnės. Taip pat

seimo nutarimai
Pagal galimybes skirti 
stipendijas jaunuoliams, 
norintiems studijuoti li
tuanistiką Šiaurės Ame
rikoje.

7. Selma* kviečia at
skirų Kraštų Bendruome
nių vadovybes apsvarsty
ti, koktu* konkrečius už
davinius ryšium su šio 
Seimo nutarimai* 
ryžtasi atlikti.

Jos

1. Seimą*, * turėdamas 
galvoj pagrindinį šeimos 
vaidmenį lietuvybei jau
nojoj kartoj įdiegti ir iš
laikyti, skatina tėvus :

a. vartoti namuose lie
tuvių kalbą ;

b. mokyti namuose 
vaikus lietuviškai skaity
ti , rašyti^ prieš leidžiant 
juos į viešąsias gyvena
mojo krašto mokyklas;

c. organizuoti ir leisti 
vaikus į liet, vaikų dar
želius, mokyklas, jaunimo 
ansamblius, organizaci - 
jas, vasaros stovyklas;

d. prenumeruoti val
kams ’’Eglutę" , jaunimui 
"Ateitį”, "okautų Aidą ", 
"Pasaulio Lietuvių Jauni
mą" bei lietuviškus lai
kraščius ;

e. pirkti vaikų ir jau
nimo skaitybai liet, kny
gas.

2. Turėdamas galvoj 
pačios Lietuvių Bendruo
menės vaidmenį bei pa
reigas lietuviškojo švie
timo reikalu, skatina LB 
Kraštų Valdybas ir švie
timo institucijas; 

PLB naujosios valdybos susirinkimas su užsienio atstovais. Iš kairės (sėdi) 
kun. J. Borevičius,F. Sliesoraitienė(Brazili ja), PLB pirm. B. Nainys, B. Nai 
nienė, VI. Venckus(Venecuela), A. Bazan. Stovi:dr. A. Sliesoraitis(Brazilija), 
R. Kasparas , St. Džiugas, kun. P. Gavėnas (Brazilija), Zef. Juknevičius (Argen
tina), J. Lukošius (Vokieti ja), A. Mičiūdas (Argentina), St. Kas peras (Anglija), 
J. Šlajus, J. Lukoševičius (Brazilija), H. Gavronskas (Venecuela), Z. Juras 
(Anglija) ir K. Dočkus.

kraštų liet, mokyklas,or
ganizacijas, sportą, sto
vyklas bei rūpintis moks
lo priemonių / knygų, 
plokštelių, skaidrių / lei
dimu, tobulinimu ir pa
skleidimų ;

b. plėsti bendravimą 
su kituose kraštuose vyk
domu liet, švietimo dar
bu,siunčiant instruktoriui 
padėti pravesti kursus 
/ lietuvių kalbos, tautinių 
šokių ir kt./bei atsikvie- 
čiant kitų kraštų Jaunimo 
atstovus į savo rengia
mus kursus, studijų sa
vaites, vasaros stovyklas;

c. paskubintu tempu 
parūpinti namų skaitybai 
liet, knygų tiek jaunimui, 
tiek ypačiai valkams, 
skelbiant ir vykdant kny
goms ruošti ir leisti 
penkmetinius planus bei 
vajus;

d. skubiai ruošti leidi
nius, kurte būtinai reika
lingi mūsų Jaunuomenės 
lietuviškam žodynui plės
ti;

e. skatinti baigusius li
tuanistines mokyklas tęs
ti savo lituanistinį lavi
nimąsi pedagoginiuose 
kursuose, siekiant litua
nistinių mokyklų mokyto
jo kvalifikacijų.

JAUNIMUI
Seimą* ypatingą dėme

sį skiria lietuvių jauni
mui, jo organizacijoms, 
spaudai ir kitiem* jo sie
kiam*. Skatina jaunimą 
įsijungti į tautinių šokių, 
dainų ir meno ansam
blius, sporto klubus, ideo
logine* jaunimo organize- tikslų įgyvendinimo

PIRMOS METINES TĖVUI JONUI KUBILIUI

progos sustoti ir pagal
voti ^pie įvykiu*? ir žmo
nes, kuriuos minim.

Šiuo atveju 5 vienų metų 
sukaktis nuo Aušros Var
tų įkūrėjo Tėvo Jono Ku
biliaus sugrįžimo Mon- 
trealin , yra miela proga 

venlmų ar nuotykių,pasa
kotų paties Tėvo Kubi
liaus ar asmenų arčiau jį 
pažinusių.

Visi žinom, kad Tėvas 
Kubilius yra žemaičių 
krašto sūnus. Jis tuo di
džiuojasi ir jokia kaina 
nepasiruošęs ištautėti. 
Jis ir nuo altoriaus kvie
čia parapijiečius Devinti
nių šventėj eiti procesi
joj ”į rinki” apie bažnyčią.

Jo giminaitis Mykolas 
Lukošius su dideliu nuo
širdumu prisimena Tėvo 
Kubiliaus tėvus ir visą 

cijas / ateitininkus, skalb
tus, vyčius, neolituanus, 
švtesiečlus— santariečius

lose ir lankyti lituanisti
nes mokyklas o

Taipgi Selma* prašo 
jaunimą ugdyti tautinį so
lidarumą jaunimo organ t- 

■ zacljų tarpe ir tikisi,- kad 
jaunimas su nauja ener
gija, naujais metodais ir 
naujai įsigyta patirtimi 
bei jaunatvišku ryžtu tęs 
vyresniųjų pradėtus dar
bus, gausiai stodamas! 
Lietuvių Bendruomenės 
gretas ir vieningai siek
damas mūsų visų bendrų

ė v. J. Kubilius, S J

šeimą kaip labai teisingus 
ir gerus žmones. Ta! bu
vo pasiturintys ūkininkai, 
bet savo gerumu, kuklumu 
ir nuoširdumu buvo užsi
tarnavę pagarbą ir res- 
pektą visoj apylinkėj. 
Šypsodamasis prisimena 
Mykolas Lukošius, kai 
vos, tik pradžios mokyklą 
pradėjęs lankyti} Tėvas 
Kubilius perspėja už save 
gerokai vyresnį giminai
tį abiems einant per le
dus nešančią upę "būk at
sargus — pavojinga — ne
įkrisk 1 ”. A not jo, Tėvas 
Kubilius buvo protingas, 
gabus ir turėjo savo vi
sos šeimos paskatinimą 
mokytis.

Taip jis, beganydamas 
karves, ruošėsi egzami
nams į gimnaziją. Tėvui 
atrodė, kad reikia dar - 
vienos vasaros pasiruo
šimui, o sūnus Kubilius 
nutarė, kad jis geriau jau 
negalįs pasiruošti. Nieko 
tėvams nesakęs, nuvažia
vo į Skuodo miestelį, ap
sistojo pas pažįstamą žy
delį, kuris mielai, nieko 
neklausęs priėmė, nes 
’’savaime buvo aišku”, 
kad tėvų siųsta^Jr bus 
atsilyginta. Nuėjo laikyti 
egzaminų ir išlaikė į tre
čią klasę (metais aukščiau 
negu ruošės į. Tada, žino
ma, suėmė baimė, kaip 
tėvams pasiaiškinti ir ką 
jie sakys, kad visa pada
rė nieko jiem* nesakęs.

Tėvo Kubiliaus sugrį
žimas tėviškėn atostogų 
metu būdavo įdomūs iš
gyvenimai kaime pagtli-
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ku® tems giminaičiams ir 
dradįjams, o ne vienam 
ta! būdavo gyvas pavyz
dy® '!r paskatinimas mo
kytis.

Daug ir Įdomių atsiti
kimų ne viena proga pa
sakoja Tėvas Kubilius iš 
savo gyvenimo Prancūzi
joj, o ypatingai vokiečių 
okupacijos metu.

Teisingas ir labai hu
maniškas, ir ktmlgu būda
mas jis neišstjungia iš 
gyvenimo ir neužsidaro 

^klebonijos ar vienuolyno 
jlenose. Jis ’ angažuojasi 
ir išgyvena visa, kas tuo 
metu vyksta gyvenime. 
Jis padeda slapstytis po
grindyje veikiantiems 
prancūzams, jis padeda 
jiems įgyvendinti įvairius 
planus, jis > pavojun pa- 
kliuvęs^bėga slėptis į kal
nus, nepagautas ir veža
mas^ krenta iš traukinio 
su kitais likimo drau
gais, kad galėtų kitus 
perspėti ir daugiau pada
ryti.
) Vėliau, po karo, atradęs 
baisius žiaurumus be
laisvių stovyklose, Tėvas 
Kubilius atranda būdus ir 
priemones iškelti netei
singą elgesį tų pačių 
prancūzų ir padėti ken
čiantiems , belaisviams.

Nenuostabu, kad kur 
Tėvas Kubilius begyvena, 
jis susidaro begales nuo
širdžių draugų, su kuriais 
ryšiai pasidaro amžini. 
Neperdedu,sakydama am- 
Hnl. Šią vasarą teko ma
nyti susitikimą su jauna 
paryžiečių šeima, kurie 
buvo vos penkių metų vai
kai, kai Tėvas Kubilius 
Išvažiavo Iš Paryžiaus. 
Jie aplankė jį, kaip savo 
didžiausią giminaitį, su 
kuriuo būtų augę ir buvę 
kartu visą gyvenimą. Ma
tyt jų tėvams ’’Pere Kub” 
turėjo būti be galo arti
mas Ir gyvas žmogus,kad 
nežiūrint tų visų dvide
šimt ir daugiau nesimaty
mo metų, jų sūnus susiti
ko ir, atrodo, lyg jie nie
kad nebūtų išsiskyrę.

Kitas tikrai jaudinantis 
pavyzdys yra prancūzo 
gydytojo, kuriam Tėvas 
Kubilius padėjo karo me
tu. Šis didelis širdies 
specialistas, sužinojęs 
apie Tėvo Kubiliaus svei
katos sunegalavimus, kas 
metai sgvo atostogų metu 
atvažiavęs Amerikon pa
sikviečia Tėvą Kubilių 
nuodugniam patikrinimui 

ir reikalingam sveikatos 
aplopymul.

Tėvas Kubilius turi sa
vyje kažkokią pasitikėji
mo ir tikrumo jėgą.Kai 
prisimenam tuos visus 
nuotykius ir įvyktus ku
riant ir statant Aušros 
Vartų bažnyčią, nenuosta-. 
bu, kad daug kam tie jo 
tikri Išgyvenimai skamba 
lyg ir netikrai, beveik 
anekdotiškai, nes tai per 
daug ypatingi atsitikimai.

Visi žinom, kad Aušros 
Vartų parapija gavo iš 
Arkivyskupijos leidimą 
bažnyčiai statyti, teturė
dama vos keturis ar pen
kis tūkstančius banke. 
Kardinolas Leger, su
prasdamas Tėvo Kubi
liaus rūpesčius, parašė 
palaiminimo Ir paskatini
mo laišką parapijiečiams. 
Nuėjęs į kitą arkivysku
pijos skyrių su tuo laišku, 
Tėvas Kubilius gauna ir 
oficialų leidimą ir bepro- 
centinę simbolinę pasko
lą gerai pradžiai ir pa
drąsinimui.

Lygiai tokia pat netikė
tina istorija buvo ir su 
90,000 dol. paskola iš 
vieno Verduno prancūzo 
prekybininko. Sunku pati
kėti, kad nuėjęs pas krau
tuvininką pasiaiškinti dėl 
senokai neužmokomos 
skolos, išsikalbėjęs Ir iš
sipasakojęs savo vargus 
ir rūpesčius apie kuria
mą parapiją, staiga gauna 
netikėtą pasiūlymą pasko- 
lyti reikiamą sumą pasa
kiškai lengvom sąlygom 
(3%). Dar didesnis nuste
bimas, kad atėjęs sekan
čią dieną gauna mažą če
modanėlį su 90,000 dol. 
be liudininkų, be legalių 
dokumentų. Nenuostabu, 
kad nuėjęs į banką su tuo 
čemodanėliu, tarnautojai 
netiki Ir klausia”Pardon”-, 
ir tik pakartojus, kad jis 
atnešęs padėti 90, OOO 
dol. greitai nuveda Tėvą 
Kubilių į atskirą direkto
riaus kambarėlį — sau
gesnę vietą panašioms 
operacijoms.

Dar daug Ir įvairių 
prasmingų nuotykių būtų 
galima prisiminti iš Tėvo 
Kubiliaus gyvenimo, ku
riant Aušros Vartų para - 
piją.

7 inom, kad išvykęs iš 
Montrealio Chicagon, Tė
vas Kubilius vadovavo Ir 
praplėtė Jaunimo 'Centro 
statybą, kur reikėjo su
kelti daugiau nei pusės

Taip atrodė Tėvas Kabilios P« kovm su 
žiurkėmis senojoje Willibrord klebonijoje

milijono. lietuvybės židi
niui.

Įdomu, kad visuose sa
vo darbuose Tėvas Kubi
lius sugeba atrasti nuo
širdžių ir neeilinių talki
ninkų iš įvairių pasaulė- 
žiūrų, pakraipų ir politi
nių nusistatymo žmonių. 
Savo akmeniniu gilumu,
žmoglšku tikrumu ir mei
le,jie atranda ryšį ir kon
taktą su kiekvienu žmo
gumi. Tą jis paniekia ne 
pataikavimu ar perdėta 
panigyrika, bet <?avo tie
sumu ir giliu nuoširdu
mu. Įdomu, kad iš Tėvo 
Kubiliaus žmonės priima 
tiesą, kartais ir nelabai 
malonią, be užsigavimo 
ir be pykčio. Jis yra mė
giamas ir laukiamas vi
sokio amžiaus, įvairaus 
išsilavinimo ir dar įval-
resnlo luomo žmonių.

Retai kunigo asmenyje Vartų parapija atsidurs 
gali sutikti žmogų ir ku- prie metro durų. Gali tai 
nlgą giliausia prasme, atrodyti tik paprasta 
Tėvas Kubilius pajėgė triukšmo ir tereikalingo 
savyje harmoningai sude- judėjimo vieta. Gi po visą 
rlnti tą dvasinę asmeny- Montrealį plačiai tšsi- 
bę Dievo Ir žmogaus ta r- sklaidžiusiems lietu-

Auiro, Vartų Parapifot bažnyčia Montreaiyfe.

nyboje. '
Esu tikra, kad visi pa

rapijiečiai džiaugiasi Tė
vo Kubiliaus sugrįžimu, 
bet ne visi pagalvoja, iš
drįsta ar moka tą jam iš
reikšti, parodyti ar pasa
kyti. Be to, nuo tų kūri
mosi metų ir šiandien, 
praėjo daug metų, pasi
keitė parapijos ir parapi
jiečių veidas, galvojimas, 
gyvenimas, reikalavimai 
ir troškimai. Pasikeitęs 
sugrįžo ir Tėvas Kubi
lius. Nenuostabu, kad daž
nai per šiuos metus jis 
atrodė vienišas ir palik
tas Dievo valiai. Reikia 
vėl atnaujinti pažintis ir 
kontaktus ir pradėti gal
voti apie naujus ateities 
uždavinius. O jų gali iš
kilti daug ir įdomių.

Ar neįdomus atsitikti- 
numas, kad štai Aušros

viams tai gali būti neeili
nė proga sukurti sau lie
tuvybės židinį ir sukelt 
naujos lietuviškos gyvy- • 
bės dvasią.Čia turėtų bū
ti neeilinė proga viduri
niosios ir jaunosios kar
tos žmonėms rimtai pa
galvoti^ kaip šią situaci
ją tinkamai ir realiai iš
naudoti. Čia turiu galvo, 
visus mūsų jaunus profe
sionalus ir bendrai jai 
nuo vaikystės šiame 
krašte normalų gyvenime 
pradėjusius žmones,kurte 
daug gavo iš šios parapi
jos, iš šio krašto, kurte 
naudojasi tuo, ką prieč 
20-25 metus ją tėvai ii 
kiti jauni' žmonės nauja 
į šį kraštą atvykę, vado
vaujami daugeliu atveji 
Tėvo Kubiliaus, sukūrė 
Naudotis ir tik išlaikyt 
kitų padarytus dalykus 
pasidaro statiška ir nuo
bodu. O kad gyvenimą? 
nesustotų, reikia anga
žuotis, veikti, kurti. Nevi- 
sada beribis materialini? 
gerbūvis ar lengvo mies
čioniškumo persunkta? 
gyvenimas įprasmina 
žmogaus būtį ir užpilde 
taip žmogui natūralaus 
idealo siekimo tuštumą. 
Nebūtinai reikia kare 
audrų ar depresijų suke
liančias emigracijų ban
gas,kad įnešti naujo krau
jo ir naujos jėgos į pra
dedančią nykti ar apatijon 
kristi etninę bendruome
nę. Nesinori tikėti, kad 
sąmoningi ir tokį beribį 
potencialą turintys jauni 
žmonės nenorėtų paimti 
gyvenimą į rankas ir jį 
kreipti tokia linkme, kuri 
būtų pati naudingiausia 
ir realiausia esamose 
sąlygose. Kažin ar tie 
geografinėj aplinkoj 
vykstantys pasikeitimai 
neturėtų būti rimtas pa
skatinimas pagalvoti ką 
nors naujo ir realaus su
kurti ir Aušros Vartų pa
rapijoj. Troškimų, norų 
ir reikalų yra labai daug: 
jaunimas, pensininkai, 
jaunos šeimos, įvairūs 
mūsų kultūriniai siekimai 
ir daug kitų minčių sukasi 
galvoje.

Tėvo Kubiliaus sugrį
žimas į Aušros Vartus 
tenebūna tik dar vienas 
eilinis pasikeitimas, bet 
tebūna proga pradėti kitą 
etapą realios kūrybos, at
siliepiančios į naujus pa
ties gyvenimo ir žmonių 
reikalavimus.

Ir. Lukoševičienė

1971 X. 17 5 ps».



KETURIASDEŠIMT METŲ - 
NAUJO GYVENIMO 
PRADŽIA

Daugeliui žmonių vidutinis amžius yra ženklas 
pradėti antrąjį veiksmą: imtis naujos profesijos, 
naujų studijų, žengti į naują gyvenimą.

Keturiasdešimties metų vyrą dažnai apima keis
ti depresijos priepuoliai.

F. Skotas Ficdžeraldas apie gyvenimą taip yra 
pasakęs: „Antrųjų veiksmų nebūna". Gal būt, 
Ficdžeraldas buvo teisus tuo metu, kai rašė. Ta
kiau ne dabar. Mūsų laikais vis daugiau žmonių 
pradeda antrąjį savo gyvenimo veiksmą, turėdami 
aiškų tikslą ir nepalaužiamą pasiryžimą.

šie drąsūs atsinaujinimo apaštalai dažnai grįžta 
į mokyklas Ir stengiasi įgyti naują profesiją. Bū
damas 43 metų, Losandželo kosminių skrydžių 
inžinierius Leonas Elderis nutarė įsigyti mokslinį 
laipsnį ekonomikos srityje. Elderis įstojo į Kali
fornijos universitetą. Dabar tėvas jaučia didelį pa
sitenkinimą, drauge su savo vaikais žiūrėdamas į 
pažymių knygutes (tai puiki priemonė skirtingoms 
kartoms suartėti). Jis svajoja apie būsimą sava
rankišką ekonomisto darbą arba mokytojavimą.

1953 m. vienos oro linijos pilotas Ernestas Ge
nas, turėdamas 42 metus, metė lakūno amatą ir 
tapo profesionaliu rašytoju. Dabar Genas nuspren
dė mesti rašyti ir imtis tapybos pirmiausia dėl to, 
kad jam patinka pasinerti J naujo darbo stichiją. 
„Baimė sendina mus, — sako jis, — naujoje pro
fesijoje jūs tiesiog nežinote, ko turite bijoti. Jūs 
vėl jaunas, kūrybingas ir veiklus".

Nėra abejonės, kad negali būti visiems bendros 
taisyklės. Nepatenkinti savo veikla vidutinio am
žiaus žmonės turėtų pakeisti nemėgstamą gyve
nimą, tačiau pats faktas, kad žmogus ryžtingai pa
suka nauju, prasmingu keliu suteikia jam daug 
vilčių ir energijos. Vis didėjančiam žmonių skai
čiui tai reiškia naujo gyvenimo pradžią.

Kažkur tarp mini sijonėlių ir senatvinių pensijų 
yra didžiulė spraga, kuria taip mažai domisi so
ciologijos mokslas. Psichologų armijos matuoja 

menkiausius Bepilnamėčfų virptelėjimus, gausios 
organizacijos rūpinasi pasenusiais. Tačiau daugy
bė vidutinio amžiaus žmonių tebelieka apgaubta 
nežinios, nors jie — 40—60 metų asmenys — daž
niausiai tvarko ekonomiką ir sprendžia lemiamus 
politikos klausimus.

Be to, medicinos pažanga gerokai nustūmė se
natvę į šimto metų pusę, ir todėl vidutinis amžius 
apima vis didesnį žmonių gyvenimo laikotarpį. 
„Mes jau nebelaikome senais tokio amžiaus žmo
nių, kuriuos anksčiau laikydavome, — sako prof. 
B. Noigarten. — Būdami 50 metų, mes iš tikrųjų 
esame jaunesni, negu buvo mūsų tėvai.“

Noigarten — 52 metai. Ji viena iš pionierių, 
kurie ryžosi ištirti vidutinio amžiaus žmones, ku
riems iki šiol taip maža dėmesio buvo skiriama. 
Jos darbai paneigė kai kurias įsigalėjusias ne
teisingas nuomones apie vidutinio amžiaus žmo
nes.

Nuomonė. Vidutinis amžius prasideda nuo 
40 metų.

Faktai. Mokslinio tyrimo duomenys rodo, kad 
išsilavinusių žmonių vidutinis amžius prasideda 
daug vėliau, negu fizinį darbą dirbančių asmenų. 
Darbininkas matuoja savo amžių turima fizine jė
ga ir todėl gali jaustis vidutinio amžiaus, būda
mas vos 35 metų. Protinio darbo, žmogus gali pa
sijusti pasiekęs šį amžių, būdamas gerokai vyres
nis kaip 40 metų. „Apskritai, — sako Noigarten,— 
kuo vėliau žmogus baigia savo studijas ir tampa 
tėvu, tuo vėliau jis pasiekia vidutinio amžiaus 
ribą".

Nuomonė. Vidutinio amžiaus žmonės norėtų vėl 
būti jauni.

Faktai. Apklausus 100 pasiturinčių vidutinio 
amžiaus vyrų ir moterų, išaiškinta, kad daugu
mas nesutinka su tokiu teiginiu. „Mūsų jaunys
tė nebuvo ypatingai maloni, nes tada mums rei
kėjo daug ir skausmingai ieškoti.“

Tačiau daugelis vidutinio amžiaus vyrų dažnai 
nerimauja dėl fizinės energijos. Jie pradeda kreip
ti dėmesį į savo svorį ir fizinę išvaizdą, taip pat 
tam tikra prasme gudrauti, kad apsaugotų save 
nuo per didelio pervargimo.

Priešingai, vidutinio amžiaus moterys mažiau 
nerimauja dėl savo sveikatos.

Nuomonė. Vidutinis amžius yra mažesnio lyti
nio aktyvumo ar net impotencijos laikotarpis.

Faktai. Taip tik galvojama. įrodyta, jog vidu
tiniame amžiuje daugiausia lytinių problemų ky
la tik dėl to, kad atsiranda nemalonumų įstaigo
je ir namuose.

Nuomonė. Klimakterinis periodas sukelia mote
rims didžiausią emocinę krizę.

Faktai. Iš 100 apklausinėtų moterų 96 savo kli
makteriniam laikotarpiui neskyrė daug reikšmės. 

Tos, kurios galvojo, kad jis tikrai traumuoja psi
chiką. anksčiau buvo turėjusios psichinių-lytinių 
sutrikimų arba tiesiog tikėjo tuo, ką pasakojo bo-

Kaip jau rašėme praėjusiame „G. k." numeryje, Vilniuje šiuo metu vyksta lituanistiniai kur
sai, kurių klausytojais yra 17 tautiečių iš JAV, Kanados ir VFR. Be paskaitų ir įvairių susiti
kimų, svečiai susipažįsta su sostine ir jos apylinkėmis, laisvalaikiu ilsisi vasariškoje garnio ja. 
V. Kapočiaus nuotraukoje matome grupę jaunų tautiečių (iš kairės — M. Pavilionytė, H. k . 
K. P. lygai bei I. M. Kildišaitė) prie gražiųjų Aukštaitijos ežerų.

butės.
Nuomonė. Vidutinio amžiaus moterys skausmin

gai išgyvena vienatvę, kai jų vaikai užauga ir 
apleidžia namus.

Faktai, ši „tuščio lizdo" teorija aiškiai perdeda. 
Daugelis moterų jaučia tikrą palengvėjimą, kai jų 
vaikai pradeda sėkmingą savarankišką gyvenimą.

Nuomonė. Vidutiniame amžiuje įsigali stagna
cija.

Faktai. Vidutiniame amžiuje gali rastis didelių 
aistrų. Vidutinis amžius, kaip ir jaunystė, gali bū
ti didelių pergyvenimų laikotarpis. Suprasdamas, 
jog laikas baigiasi, vidutinio amžiaus asmuo turi 
nuspręsti, ar jam daugiau domėtis aplinka, ar gy
venti savo vidiniu gyvenimu. Galima pasirinkti 
vieną iš tų kelių arba vis daugiau laiko namie 
skirti televizijos programoms.

Žinoma, jog atlikti tyrimai dar neatsako į dau
gelį įdomių klausimų. Tačiau abejotina, ar ateities 
stebėjimai sugriaus tuos pagrindinius duomenis, 
kuriuos savo darbe pateikė prof. Noigarten. Nors 
vidutinio amžiaus vyrai ir moterys jokiu būdu ne
laiko savęs likimo numylėtiniais, jie vis dėlto 
įsitikinę, kad vidutinis amžius yra jų „geriausias 
gyvenimo laikotarpis".

Psichologai ir sociologai yra vieningos nuomo
nės, kad vidutinis amžius yra greičiau tam tikra 
proto būsena, o ne gyvenimo laikotarpis.

•BURTININKAI — 
LIGONIAI

Vakarų Afrikoje, Togo ir Da- 
homėjos respublikoje yra žmo
nių, kurie gali tiksliai atspėti lie
tingojo periodo pradžią. Anksčiau 
jie buvo laikomi žyniais ir burti
ninkais, galinčiais sukelti arba 
sustabdyti lietų. Pasirodo, kad šią 
„antgamtišką“ ypatybę suteikia 
tam tikros paveldimos ligos. Ser
gančių šia liga žmonių hemoglo
binas būna mažiau tirpus, negu 
paprastai. Prieš lietingojo perio
do pradžią, vandens garų pagau
sėja trisdešimčia procentų, o at
mosferinis slėgimas krinta. Dėl 
to raudonieji kraujo kūneliai — 
eritrocitai deformuojasi ir lėčiau 
cirkuliuoja kraujagyslėmis, su
keldami tam tikrus skausmus. 
Jie tiksliai praneša „žmogui-baro- 
metrui“ apie artėjantį lietų.

("Mokslas, ir Gyvenimas”)

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudos romano "Sunkiausiu Keliu”)*"

Vėlai naktį, likęs vienas, baigė redaguoti atsišau
kimo tekstą. Galutinėje redakcijoje atsišaukim.s ši
taip skambėjo:

„I Lietuvos piliečius
Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešai norėjo už ant 

mūsų amžiną nepakeliamą jungą, bet mūsų Tėvynė 
nenugalėta. Ji gyva.

Šiandien visi išvydome Laisvės rytojų švintant; 
Lietuvos nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laimę; 
tat ginkime Nepriklausomą Lietuvos valstybę! Vie
nybėje, kaip broliai, pasidavę vienas kitam rankas, ei
kime drąsiai į kovą, visi, kaip vienas, stokim už 
tėvynę.

Lietuva pavojuje!
Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, jau įsibriovė 

Lietuvon svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji eina atimda
ma iš mūs gyventojų duoną, gyvulius ir mantą. Jos pa- • 
lydo vai — badas, gaisrų pašvaistės, kraujo ir ašarų upe
liai.

Tad ginkim Lietuvą! Parodykim, jog esam vertr 
amžiais kovotos laisvės; šiandieną Lietuvos likimas mū 
sų pačių rankose.

Nelaukdami toliau nei valandos, kas myli Lietuvą, 
kas trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime 
visi į ’. .ietuvos Krašto Apsaugą. Būrių būriais eikime 
iš kaimų, viensėdijų, miestų ir miestelių, eikime iš vi
sų Lietuvos kraštų laisvės ir Tėvynės ginti. Stokime 
drąsiai pirmi į kovą.

Drąsiai, be baimės, kaip mū_.ų tėvai už mūsų 
lotiną Tėvynę, už Lietuvos ’’aisty bę?“

Toks turinys, atrodė Skičviciui, sutalpino visas 
jo mintis. Tam tikras skubotumas švietė pal artėji
muose. Tačiau, atrodė jam, tie pakartojimai ir sudaro 
įtikinamiausius raginimus. Čia buvo retoriškumas, pa

ltį '
6 psl.

sitikėjimas Lietuvos žmogumi, patriotizmas, kuris ryš
kiai suvestas į apogėjinę viziją: į Lietuvos Valstybės 
turinį.

Dabar, jau netekęs patoso tonų balse, jis .perskai
tė Domai atsišaukimo turinį. Jį skaitė monotoniškai.

— Tai kalba į širdį, — pasakė ji pamaldžiai.
Po valandėlės tylos, jis pridūrė:
— Tokį skelbsime... • ’
Buvo gili naktis. Didelio miesto tyla kažkaip sim

boliškai reiškė susikaupimą prieš šūvius. Gūdi žiemos 
naktis Vilniaus gatvėse.

Jausdamas lengvus kūno virpuliukus, nes kamba
ryje jau ėmė vėsti, Sleževičius susisupo apsiaustu, pri
gludo prie stalo su bloknotu ir pieštuku šaltuose pirš
tuose. Teisininkiškoji jo juslė reikalavo išsamumo šau
kiant vyrus prie ginklo. Reikėjo šaukiamuosius už
tikrinti sumanymo gyvenimiškumu. Šaukime buvo pa
tosas, bet papildomose taisyklėse turėjo glūdėti deta
lės, kaip įgyvendinamas šaukimas, kaip aprūpintas pa
šauktasis.

Suskirstęs punktais reikalą, Sleževičius lengvai ra
šė regulamino pastraipas. Tokių gavosi aštuonios. Jos 
buvo trumpos ir įstatymiškai aiškios. Tai buvo sąlygos, 
kurioms esant įstojama į Lietuvos Krašto Apsaugą, I
kaip aprūpintas savanoris ir jo šeima. * "

Kaip visada būna istorijos žaisme, Sleževičius ne
ryškino savanorio termino. To termino dar nebuvo toje 
prasmėje, kurią vėliau jam suteikė istorija, atrasdama 
gradacijas: pirmūnas, pradininkas, pirmasis kovos pa
triotas. Sleževičius žodį „laisvanoris“ arba „savanoris“ 
naudojo įstojimo būdui nusakyti. Jo sąvoka buvo ka
reivis - savanoris. Paskutiniame taisyklių punkte — tik
tai kareivis.

Ir kada septintame taisyklių punkte įrašė, jog, ka
reiviui - savanoriui bus mokama po 100 markių algos 
mėnesiui, o kareivio - savanorio šeimai — po 50 markių 
mėnesiui, atsiminė bolševikų skelbimuose įrašytą pa- ' z 
žadą mokėti raudonarmiečiui po 300 rublių. Čia jis nu
purtė galvą. Neįmanoma rinkos sąlygose lyginti 100 
markių su 300 rublių. Lyginti galima tik lietuviškumą 
ir atsidavimą tėvynės reikalui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KADA PIRMĄ KARTĄ PAMINĖTAS LIETUVIŲ VARDAS? NEUŽMIRŠKIME SUKILIMO MLYVię
.„Pirmą kartą Vakarų Europos rašy

tiniuose šaltiniuose Lietuvos vardas 
paminėtas 1009 m...*' rašo prof. dr. 
J, Jurginis '(„Mokslas ir gyvenimas" 
1966 m. 9 nr. 11 psl.). Panašiai jis rašo 
ir „Lietuvos TSR istorijoje" (I d., Vil
nius, 1957 m., 38 psl.). Tuo tarpu A. Ša
pokos redaguotoje „Lietuvos istorijo
je" (Kaimas, 1936 m., 25 psl.) parašyta: 
„IX a. pradžioje Vakaruose randame 
pirmą kartą paminėtą lietuvių vardą 
(lig tol buvo minimi tik apskritai ais
čiai). Pirmasis lietuvių vardą yra pa
minėjęs vienas Karolio Didžiojo žval
gas. Tas pranešimas yra išlikęs iki mū
sų laikų."
- Tiesa, A. Šapokos redaguotoje „Lie
tuvos istorijoje" nenurodytas šaltinis, 
kuriame IX a. pradžioje minimas lie
tuvių vardas. Gal todėl prof. dr. J. Jur
ginis abejoja to pranešimo tikrumu? 
Prieš keliasdešimt metų man teko klau
sytis prof dr. J. Totoraičio paskaitos, 
kur jis lygiai tą patį tvirtino, ką ir 
A. Šapoka „Lietuvos istorijoje".

Mano manymu, minėtas pranešimas 
labai svarbus, nes jis rodo, kad jau 
IX a. pradžioje už vakarų slavų prie 
Vislos gyveno lietuviai, o ne prūsai. 
Taigi Pamedė ir Pagudė IX a. pradžio
je buvo apgyventos lietuvių, o ne prū-
sų.

Matyt, lietuviai, apie VI a. slavų at
stumti nuo Pripetės ir Dnepro aukštu
pio, eidami į vakarus, pasiekė net 
Vislą. V a. lietuviai gyveno prie šių 
upių — tvirtina K. Būga. (žr. K. Būgos 
„Rinktinių raštų" III tomo žemėlapius).

Vadinasi, kryžiuočiai pirmiausia pra
dėjo kariauti su lietuviais, o ne su 
prūsais, kurių, atrodo, iš viso mažai 
buvo, nes jie greit Išnyko. Taigi vo
kiečių tvirtinimas, kad lietuvius tik 
vėliau ordinas apgyvendinęs savo že
mėse, yra neteisingas. Vadinasi, Ir da

bartinės vakarų vokiečių („teisėtų" 
prūsų žemių paveldėtojų) pretenzijos 
j dabartinę Kaliningrado sritį yra ne
pagrįstos. Apie tai ir „Tiesa" rašė,
atsakydama į vakarų vokiečio pareikš
tas pretenzijas.

J. SAMUTIS

1009 METAIS
Frankų karaliaus Karolio Didžiojo 

biografas Einhardas (Eginhard) veika
le „Vita Karoli magni imperatoris", 
parašytame 830—836 metais, mini: 
„Tiems įvykiams pasibaigus, karas bu
vo nukreiptas prieš slavus, kuriuos 
mes esame pripratę vadinti wiizi, bet 
iš tA'ųjų jų pačių kalba jie vadinasi 
welaiabi. Tarp kitų karaliaus klausan
čių tautų talkininkais tame kare da
lyvavo ir saksai, nors ir ne ištiki
mai, ne kaip reikiant atsidėję. Karas 
prasidėjo dėl to, kad jie nesiliovė pul
dinėję obodritų, tada frankų sąjungi
ninkų, ir nenorėjo nurimti... Nuo va
karų okeano į rytus išsikiša neištirto 
ilgumo įlanka, kuri turi ne daugiau 
kaip šimtą tūkstančių žingsnių pločio, 
o daugely vietų yra dar siauresnė. Ten 
aplinkui gyveno daug tautų, kaip an
tai, danai ir švedai, kuriuos vadiname 
nortmanais ir kurie užima šiaurės kran
tus ir visas prie jų esančias salas. Ry
tų krante gyvena slavai (Sclav!) ir ais
čiai (Aisti) ir dar įvairios kitos tautos: 
iš jų svarbiausia, su kuria tada kara
lius kariavo, yra velatabai."

Taigi Einhardas mini ne lietuvius, o 
aisčius, kuriuos pirmas paminėjo Ta
citas I mūsų eros amžiuje. Spėjimas, 
kad IX amžiuje lietuvius paminėjo 
Karolio Didžiojo biografai, kilo iš 
garsiosios epopėjos „Rolando giesmė" 
(„Chanson de Roland"). Joje nesu
prantamais vardais oaminėtos kelios

Kasparas Maleckis — 1863 m. sukilimo da
lyvis. Nuotrauka skelbiama pirmą kartą

tautos. Prancūzų ir vokiečių tyrinėto
jai spėjo, kad taip bus pavadinti 
prūsai ar lietuviai. Spėjimą įraše 
į savo veikalus. Tas spėjimas nepasi
tvirtino, ir dabar niekas jo nekartoja. 
Jis buvo ginčijamas ir pačioje pra
džioje. Jeigu ir būtų įrodyta, kad „Ro
lando giesmėje" paminėta tauta yra 
lietuviai, šį paminėjimą reiktų priskir
ti ne IX, o XI amžiui. Tada Lie
tuvos vardas jau buvo patekęs į 
autentiškus istorinius šaltiniu. „Ro
lando giesmė", sukurta Iš dalies liau
dies dainininkų, savo galutinę formą 
įgavo tik XI a. antroje pusėje, apie 
1080 metus. Vadinasi, pirmą kartą Lie
tuva paminėta 1009 m. Kvedlinburgo 
analuose.

Prof. dr. J. JURGINIS

Lankiausi gražiai tvarkomose Rasų 
kapinėse. Netoli J. Banaičio kapo yra 
palaidotas vienas 1863 metų sukilimu 
vadovų Kasparas Maleckis. Kilęs iš 
Ukmergės apskrities, K. Maleckis bu
vo nemokamo žemės atidavimo vals
tiečiams šalininkas. Sukilimui prasidė
jus, jis buvo paskirtas Ukmergės ap
skrities karo viršininku. Vastapų miš
ke, prie Aluntos suorganizavęs sukilė
lių būrį, K. Maleckis prisijungė prie 
Z. Sierakausko, kuris, jį paskyręs bata
liono vadu, išsiuntė žvalgyti kariuo
menės judėjimo ir trukdyti susisiekimo 
Vilniaus--Daugpilio geležinkelyje. Ko
vėsi su caro kariuomene netoli Dūkš
to. 1863 m. gegužės 15 d. prisijungęs 
prie A. Minskio vadovaujamų sukilė
lių, K. Maleckis dalyvavo kautynėse 
Labanoro girioje, Lėno girioje (prie 
Siesikų, Ukmergės raj.J, prie Vašukė- 
nų, Anykščių rajone, prie Šaravų, Kė
dainių rajone. Sukilimui pralaimėjus, 
K. Maleckis emigravo į Prancūziją. į 
Lietuvą jis grįžo 1895 m.

Kasparo brolis Dominykas Maleckis 
kartu su juo įsijungė į Z. Sierakausko 
rinktinę. Vadovaudamas 7batalionui, 
kartu su Z. Sierakausku dalyvavo kau
tynėse prie Biržų. Sį mūšį pralaimė
jus, D. Maleckis pasitraukė į Žaliąją 
girią. Iš ten buvo pasiųstas į Ukmergės 
apskritį. Kovėsi prie Siesikų, Traupio 
ir Levanišklų. Išduotas pateko į ne
laisvę ir buvo nužudytas.

Žinome, kad K. Maleckis yra nusi
pelnęs sukilimui, o tuo pačiu ir Lietu
vos istorijai. Tačiau jo kapas apleistas, 
apžėlęs. Ar neatsirastų visuomeninių 
organizacijų, kurioms rūpėtų išsaugo
ti atmintyje sukilimo dalyvių vardus 
ir tinkamai pagerbti jų amžinojo po
ilsio vietas?

T. VAITKEVIČIUS
("MOKSLAS IR GYVENIMAS”)

Visai sušalęs, stengėsi įmigti. Dienos reikalai siau
tėjo sąmonėje, kaip suaudrintos verdenės.

— Tai plebiscitas! Tai plebiscitas! — skambėjo gal
voje atsišaukimo aptarimas. Atsiskleidė plati Lietu
vos erdvė — ir, štai, matyti, kaip eina į Vilnių iš visos > 
Lietuvos jauni vyrai — būriais, būriais...

— Aš moku valdyti ginklą, — sako kiekvienas. — 
Aš noriu kovoti.

Jaunuose veiduose įkvėptas noras aukotis. Tokių 
veidų daug lenkmečio ir kitų sukilimų graviūrose.

Ant stalo gulėjo du lakštai popieriaus, ir, atrodė 
— tai centras sūkurio, kuris sumaišys kasdienybę, į- 
žengs į ateitį, kaip žengė į tolimą ateitį kiekvienas lais
vės judėjimas, kėlęs ir alinęs Lietuvą.

Bus karas, ir daug pašauktųjų nesugrįš namo.
Jis tai žinojo. Žinojimas buvo skaudus ir prakilnus.
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— Savanorių pašaukimas prilygsta pirmam laimė
tam mūšiui, — kalbėjo Škirpa, patyręs, kad Sleževi
čiaus atsišaukimas „Į Lietuvos piliečius“ jau spausdina
mas ir kad lietuviški Vilniaus leidiniai gavo atsišauki
mo tekstą.

Laikai buvo pasikeitę. Anksčiau, viską užgožę, vo-
* kiečiai sudraustų lietuvių iniciatyvą ir atlygintų sun

kiomis bausmėmis. Dabar „Lietuvos Aidas“ ir „Lie
tuvos Ūkininkas“, patalpinę tą atsišaukimą, skubėjo, 
lyg varžydamiesi, pasiekti savo skaitytojus.

Atsišaukimo tekstas plito, lyg skriste skrido į pro
vinciją. Bematant jis pasiekė Kauną.

Tuo tarpu Vilniuje, komendantui L Girai ap- 
sirgus, jo pareigas ėjo karininkas Škir^. Pasikvietęs 
Juozą Pajaujį, jis surašė kreipimąsi į Vilniaus pilie
čius. Tai buvo Sleževičiaus atsišaukimo potekstė. Vil
nius buvo centras, kur būrėsi per septyniasdešimt 
karininkų.

„Vilniaus piliečiai!“ skelbė Vilniaus karo komen
dantūros atsišaukimas.

„Su visa Lietuva, su jos liaudimi, jungia mus ne-

i.r.
17,.,

nutraukiami ryšiai. Ta pati žemelė mus maitina, drau- - 
ge, per šimtus metų tempėm vergijos jungą, drauge \ 
kovojome dėl laisvės.“

Atsišaukimas kelis kart vis grįžo prie Sleževičiaus 
tezių ir buvo pilnas patetinio tono ir rezonieriškų įti
kinimų.

„... Piliečiai! Vilniaus Komendantūra šaukia į ap
saugos savanorių pulkus visus piliečius be tautos skir
tumo. Bus sudaryti atskiri būriai, komanduojami len
kų, baltarusių, lietuvių ir kt. kalbomis. Įstojimo sąly
gos yra tam tikrame atsišaukime nurodytos.“

„Užsirašyti galima kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. p.p., Vilniaus komendantūroje, Šv. Jurgio p. 
Nr. 36, buvusieji Verwaltungo namai prieš Lukiškių 
aikštę.“

Specifiškos vilniškės sąlygos, kur žmonės sudarė 
kelių kalbų mišinį, buvo apšvelnintos ir išryškintos 
vilniečiui suprantamu būdu: daugiakalbė kariuomenė 
vienos Lietuvos valstybės. Tai buvo savotiškas at
kartojimas generolo Kondratavičiaus planų — turėti 
Lietuvoje lietuviškus, gudiškus ir dar kitokius pulkus 
Bet generolas Kondratavičius vaizdavosi, kad tie mar
gi pulkai kausis dėl tvarkos Rusijos imperijoje. Vil
niaus komendantūros atsišaukime spindėjo vienas sie
kis: kautis dėl suvereninės Lietuvos valstybės be to
lesnio žygio už jos sienų. ' .

Lietuviai moksleiviai, talkinami entuziastų vyrų, 
lipdė atsišaukimus ant namų ir tvorų. Greta buvo iš
klijuoti pagrindiniai atsišaukimai, pasirašyti ministerio 
pirmininko Mykolo Sleževičiaus ir krašto apsaugos 
ministerio karininko Velykio.

— Tai karas?
— Tai mobilizacija?
— Atrodo, kad lietuviška Taryba, — kinkavo gal

vomis susiri pinę lenkai, — ima žaisti su ugnimi.
Iš tiki ųjų, lietuviai pūtė šventą, vos plevenančią 

gabiją į didelę liepsną, į laužą. Tokiais laužais, — nuo 
kuoro iki kuoro, nuo kalvos iki kalvos, nuo pilies iki 
pilies, — senovės lietuviai skelbė karo ir grėsmės pa
vojus. Taip a šitiko dabar.

( Bus daugiau)



MEILE IR SKAUSMAS

Dviejų neUtittngų Žmo
nių nutikimai Ispanijoje.

Columbia filmų kompa
nija paleido spalvotą fil
mą tu Maggie Smith Ir 
Timothy Bottoms vardu 
" Love and Pain ".

Jia/ Timothy/ yra feels- 
. tai nesveikuojantis* ji 
/ Maggie/ turi nepagydo
mą, gal kraujo, ligą, sku
biai vedančią prie mir
ties. Jie, vienas kito ne
pažindami, keliauja po Is
paniją. Ir kai, po visokių 
nuotykių, jts pasiperša, ji 
pasisako serganti Ir dėl 
to nenorinti ištekėti.

Filme yra humoro, ge
rai parinktų situacijų, 
kaip ir pertemptų.

Yra gilios minties : 
dviejų sergančių stengi
masis Ištrūkti iš nesėk
mių ar nelaimės. Jų pas
kiri pergyvenimai verti 
pagalvojimo, neaptariami 
keliomis eilutėmis.

- Kiek sunkoka patikėti, 
kad dvigubai jaunesnis 
vyras įsimylėtų nei gra
žus nei jauną moterį 
/Maggie bmith/,kurt šia
me filme atrodo leisgyvė.

Abu artistai geri, kaip 
ir Ispanų didikas / Don 
Jaįmede Mora y Aragon/, 
tik bandymas merginą 
versti į lovą neįtikinantis . 
Tolygio tikslo pasiekimui 
galima surasti priimti
nesnių priemonių, gali
mybių.

Filmuota Ispanijoje. 
Yra gražių vaizdų. Alan 
J. Pakula pagaminimas. 
Meno direktorius En
rique Alarcon. Filmo re
daktorius Russell Lloyd. 
Nuotraukos / puikios / 
Geoffrey UnsvorthBJB. C. 
Muzika Michael bmall. 
Parašė Alvtn bargent.

Filmas gali būti pasiū
lytas aukštai premijai.

P. Tilvikas

GRACIELA JAKAVIČIŪTŽ, 
(Marcia Bell), labai gražiai pasi
rodė su lietuviškomis ir ispaniš
komis dainomis Lietuviu Centre. 
Graciela Jakavičiūtė dalyvauja 
naujame Argentiniš kame linksma 
me filme “Caballeros de la cama 
redonda’’, kuris rodamas Buenos 
Airąs kino teatruose su dideliu 
pasisekimu.

P J 0 J E

N 0 S T A L G Ė

Nusileidus saulei, 
vakarų kiekvieną x 
jus visi, • "
mano matytieji kraštai, 
kaip didžiuliai paukščiai 
susirenkate į slėnį didelį, — 
begalinį.

... Trupinėliai ...
( Iš mūsų tautosakos/

*feNei žemdirbys, nei kalvis, nei dallydė, 
o pirmas sodžiuje darbininkas*.— 

(gaidys)

—Balta bačkelė, 
raudona šptnkelė -

—Kas margas nerašytas, 
Kas juodas nepaišytas, 
Kas balta nenuplauta ?

(gėnys, varnas, gulbė)

Ant kalnelio jovaras žydėjo.
Ga r sus is žolyne, rugeli1.
Pašaknėlėj, dūzgiančios bitelės, 
Ant šakelių skambantys kankleliai, 
Viršūnėj sakalo vaikeliai.

Prašom sustoti jaunųjų brolelių, 
Paklausyti dūzgiančių bitelių, 
Pažiūrėti sakalo valkelių, 
Paklausyti skambančių kankleltų.

Vai tu, sakai, sakalėli,
Ar buvai šį rytą girelėj, 
Ar tupėjai sadulos krūmelyj, 
Ar žiūrėjai per žalius lapelius, 
Ar matei antelę ant marių.

Pirma savęs Vilnelę mušančių, 
Šalia savęs maurellus varančią?
—Vai tai buvau šį rytą girelėj, 
Tat tupėjau sadulos krūmelyj, 
Tai žiūrėjau pro žalius lapelius, 
Tai mačiau antelę ant marių, 
Pirma savęs Vilnelę mušančių, 
Šalia savęs maurellus varančių.

Ei, niekur nėra 
Tokiu sodelių, 
Kai tik mano tėvužėlto*. 
Perlų lapužėllai, 
Aukso žiedužėliai, 
Deimanto obuolėltai. 
0 ir atlėkė 
Raiba gegelė 
I tėvelio sodelį, 
Kolei tupėjo, 
Visa žėrėjo, 
Išlėkdama suskambėjo.

Parinko B. V, N.

Palikusi dienos rūpesčius, <'<
ir darbus, .
ir draugus, 
ateinu i,ramųjį slėni pas jus.

Kaip upės slenkančiam veidrody 
matau:
Bavarijos laukus ir kalnis;
Havajus ir Fidži salas;
Jasper kanadiškus parkus;
Paeiti ką,
Atlantą — __
ir jųjų žuvėdras žvalias.

Tarp ju
siu didingų kraštų —
stovi ir Tu ... ■ . .
Tu mažyte, 
paprasta.
Kančios vainiku papuošta.

O gražiausia Tu man iš visų. — 
Tokia brangi, —
Tokia pasiilgta. — ... '•** ■ ■

Ir laukiu. —
Laukiu, 
susisupusi pilku šydu, — 
kada suspindės: ir 1 u. 
Kada vainikai
Pergalės aušros 
sužydės Tavo dalioj.

J* ("Musų P a stoge”)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' •



GYVENIMAS IR KŪRYBA
PRANYS AL ŠEN AS

Kiekviena? žmogus šio
je žemėje, kaip tobuliau
sias Aukščiausiojo Tvė
rėjo kūrinys, turi pareigą 
ką nors daryti, veikti, ki- 

, taip sakant,kurti, Nebūti
nai visi žmonės turi būti 
poetai, rašytojai — prozai
kai ar kitokios dvasinės 
kultūrom puoselėtojato Jie 
gali būti amatininkai,
žemdirbiai ar net pa - 
rasčiau?! darbininkai, 

_/i?vtea, jie gali būti ir 
kūrėjai - darbo, grožio ir 
estetikos kūrėjai. Yra sa
koma, jog gerai, gražiai 
Ir patogiai dėvimus batus 
siūti—taipogi yra menas□ 
Taigi, tokios meniško? 
kūrybos kiekvienas žmo
gus gali įdėti visur. 
Reikia tik meilė? kiekvie
nam darbui.

Amžinos atminties kū-
rėjas Adomas Jakštas, 
ažkurlam savo rašinyje, 
ūVo šitaip pabrėžęs s

— Žmogaus gyvenimas, 
kaip saulė, jis nušvinta 
mažyčiu spindulėliu vai
ko veidelyje. Kaip saulė, 
jis paaugęs kyla į aukšty- 
bęs : subrendęs kuria ap
link save gyvybę ir grožį. 
Ilgainiui, kaip saulė, jis 
ima leistis žemyn ir ga
lop, švystelėjęs pasktulnį 
kartą, pasitraukia nuo 
šios žemės, eidamas 
ylestt kitiems pasau-
amso

Taigi, žmogaus gyvena
mas ~ tarytum saulės 
dieninis švystelėjimas. Ji 
užteka, kyla aukštyn ir, 
pagaliau, leidžiasi že
myn, pakol vakaruose nu
sileidžia, palikdama tik 
raudonus atspindžius.
' Šiuo atveju derėtų pri
siminti, jog dienos ilgu
mo būvis - nėra ilgas. 
Dieno? laikotarpis pra- 

ėga kiekvienam gana 
greitai, nežiūrint kur jis 

yventų ir ką dirbtų. Net 
piemenėliui, kuris vaikšto 
paskui bandą suskirdusio
mis nuo rasos kojytėmis 
ir laukia vakarinės sau
lės laidos —diena visvien 
nėra perllga. Taigi, jeigu 
simboliškai palyginsime 
su diena bei jos šviesa ir 
žmogaus gyvenimą, - pa
matysime, jog Ir jis nėra 
Ilgas.Todėl nereikta leis
ti veltui nel vienos gyve-

~nlmo minutės. Reikia gy
venti sistematiškat, ap-
1973. X. 17

Pranys A i šen as

skaičiuotai,pagal nusista
tytą planą. Nereikia veltui 
leist! nei minučių, valan
dų, dienų, mėnesių, metų! 
Reikia palikti šioje že
mėje kiekvienam žmogui 
savo nors kukliai įmintu? 
pėdsakus, kad žinotų ir 
kiti, jog buvai žmogumi 
— gyvenai, dirbai, kūrei, 
neužmiršai kitų ir tai da
rei su ryškiu meniškumu 
—klek galima geriau.

Jeigu nusuksime 
žvtlgsnį nuo visokiausios 
kūrybos, kuri jąja vadina
si tiesiogine prasme, 
kaip 5 dailininko teptuko 
darbai, poetų bei prozaikų 
kūriniai, laikraštininkų 
straipsniai, jų publicisti
ka, skulptorių kaltelio 
meniškieji darbai ir 1.1, 
ir 1.1. , o atkreipsime sa
vo akis paprasčiausiai 
kad ir į ūkininko sodybą. 
Pas vieną iš jų —visur 
nešvara, netvarka, viskas 
sumesta, kur- pakliuvę Ir 
tot., o pas kitą — visur 
švaru, tvarkinga, kiekvie
nas daiktelis savo vietoj, 
net miela pažiūrėti. Tai
gi, ir čia—tarytum gra
žios kūrybos padarinys, 
į darbą ir aplinkos prie
žiūrą— įdėta kūrybinės 
sielos dalelė...

Kaip matome, visur ga
lima pasiekti grožio, es
tetikos ir patrauklumo. 
Tik reikia dirbti, reikia 
į darbą sielos įdėti. Prie
šingu atveju, netik grožis 
n epas lekiamas sbet ir pats 
žmogaus gyvenimas lei
džiamas veltui...

Todėl ir reikia pripa
žinti, jog kiekvieno žmo
gaus gyvenimas? nežiūrint 
kas tas žmogus bebūtų, 
labai tampriai yra riša
mas su kūryba. Anot Ado
mo Jakšto,’’jis turi aplink 
save kurti gyvybę ir gro
žį”, nes kitaip - jis neat
liks savo paskirties kaip 
Žmogus / iš didžiosios 
raidė? / ir kaip tobuliau
sias Dievo Tvarinys.

SKAUSMINGA MIRTIS. . .
( Atkelta i s 3 p si.) 

pabudintume vakarų inte
lektualų sąžines, kurtas 
gana apsukriai baigia už
liūliuoti Kremliaus klou- 
nat.Jei jau politikai nebe
skiria šiandien^ kas yra 
moralu ir ka? yra ” ne
švarus biznis”, tai kreip
kimės jautriu žodžiu bent 
į vakarų pasaulio rašyto
jus ir mokslininkus su 
viltimi, kad jų sąžinės 
dar nėra taip atbukusios) 
kaip politikų.

Šitokioj situacijoj tikrai 
yra nelengva pasiūlyti 
ką nors efektyvaus, kai 
’’nešvarus biznis” baigia 
užgožti labai gležnus 
kultūros lapus.Bet ar ne
būtų naudinga, kad visi 
Pabaltijo tautų intelektua
lai vakaruose ? meninin
kai, rašytojai, filosofai, 
dvasios vadai, mokslinin
kai ir profesionalai pa
ruoštų platesnį ir doku
mentuotą memorandumą 
apie Pabaltijo tautose 
vykdomą kultūrinį geno
cidą, reikalaujant laisvės 
intelektualams ir jų kū
rybai ir pasiųstų pirmoj 
vietoj vakarų Moks-’ 
lų Akademijoms ir Sov. 
Sąjungai .Kultūros ir civl- 
lizacijo? vardan kreipki
me? į vakarų intelektua
lu? t prašydami mum? pa
gelbėti iškelti tarptauti
niame forume be galo> 
tragišką intelektualų si
tuaciją.

O tų valstybių vyriau
sybėms, kurio? yra pa?t- 
ruošlusios ” kultūrinio 
bendradarbiavimo” sutar
tis Sov. Sąjunga, kaip 
USA, V.Vokietija, Pran
cūzija, gal vertėtų pasta
tyti rimtą klausimą, apie 
kokį kultūrinį bendradar
biavimą eina kalba, kai 
Sov. Sąjungoj- nėra garan
tuota net minimalinė 
laisvės intelektualams.

Jau pasigirsta, no r? 
pavienių bal?ų, prieš šį 
kultūrinį genocidą iš va
karų intelektualų tarpo. 
Tai mu« džiugina. Ir tai 
žmonės nematę ir nepa
žinę raudonojo teroro ir 
nežiną > ką reiškia prara
dimas laisvės. Todėl, aš 
galvoju, atėjo aukščiau
sias laika? ir mum?, pa- 
balttečiai, prabilti vie
ningu bal?u. Tik sujungto
mis jėgomis galime būti 
ryškiau pastebimi ir res
pektuojami.

Bet šiuo momentu ?u

Krasino ir Yakyro nepaprasta išpažintis Maskvoje 
žurnanalistų klube.

liūdesiu ir širdgėla reikia 
pakartoti minėto žurnalo 
redaktoriau? žodžiu? tik 
priduriant : Iki šiol ne tik 
krikščioniškoji bažnyčia 
tyli, ne tik tyli Europa, 
bet tyli Ir Amerika ir 
leidžia ?kau?mingai mir
ti kultūrai?

Pabaltlečiai, nejaugi ir 
me? tylė?im?!

P.S. Perduodama? 
”NL” šia? eilutes, aš ti
kiu, mū?ų vi?ų pasitenki
nimui ”Le Devoir” laik
raštyje pasirodė 200 Ka
nados Intelektualų atvira? 
laiška? pasiųsta? Sov.Są
jungos vyriausybei. Čia 
norėčiau paduoti šio laiš
ko ištrauką — vertimą:

”Me? remiame rytų ir 
vakarų atoslūgio (dėtente) 
•ąjūdį ir ypatingai sov. 
S ąjungo® ir Kanado? vy
riausybių pa?irašyta? 
kultūrinio ir mokslinio 
bendradarbiavimo sutar
ti?. Me? e?ame įsitikinę, 
kaH atoslūg* (detente) 

dradarbiavimo tarp rytų 
ir vakarų, me? ju? pri
mygtinai prašome res
pektuoti Sakharov ir Sol- 
jenit?yne laisvę”. ( Seka 
parašai)
______ J, Lukošiūną?

EDUARDUI STANKAIČIUI počioje jcunystiįe I 

tragiškai žuvus, jo mamytei ir tėveliui skau- 
dži ausi ame liūdesyje esant giliausią užuojau
tą re:škiame ir kartu liūdime —

Leosė ir Pranas KrišČiokaiciai 
Onutė ir Rainer Schmid

V A S Y L I U N 0 KONCERTAS
Šeštadienį, spalio 27 d., 5,15 vai. p.p., NEW YORKE 

Carnegie Recital Hall saleje bus kamerinės muzikos kon
certas. Koncertą, duos smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 
ir pianistas dr. Vytenis M. Vasyliūnas. Dalyvaus klarne
tistas David Mott. Koncertą rengia New Yorko koncertą 
rengėjas Norman J. Seaman, kuris dauneaui lietuvių me
nininkų koncertus yro surengęs.

Prisimindami bei pagerbdami didžiojo Lietuvos kompo
zitoriaus Kazio Viktoro Banaičio mirties dešimtmetį, Vo- 
syliūnai skiria visą šio koncerto programą jo kūrybai. Bus 
atlikta altu (viola) ir fortepijonu jo Rapsodinė Sonata h 
moli, Lietuvos idilijos - Trio smuikui, klarnetui ir forte- 
įpijonui, ir Sonata d moli smuikui ir fortepijonui.

Bilietus platinti paprašyta p. Ireną Banaitienę. Taip 
pat jų galima gauti salės kasoje 154 Wese57th St., New 
York City. Studentams bilietų kainos nupigintos. Lau
kiamo gausaus newjorkieciu bei apylinkių lietuvių bei 
jų svečią atsilankymo._________ Rengėjai

9psį. .

tarptautiniuose santykiuo
se paskatin? ekonominį ir 
socialinį progresą ir 
žmogiškosios padėtie? 
pagerinimą.

Todėl me? ?u giliu ne
rimu priėmėme žinią, kad 
vykdoma inttmldacija 
prieš mokslininką Ir aka
demiką Andrei Sakharov 
ir poetą ir Nobel premi- 
jo? laureatą Alexander 
Soljenlt®yne.Šte abu inte
lektualai visuomet ieško
jo iškelt! laisvę ir žmo
gau? kilnumą. Būtų labai 
apgailėtina, jei jiem? bū
tų atimto? fundamentali- 
nė? teisė?, kaip represi
jos prieš jų vl?u dva?lo? 
laisvumu pa?klel?ta? opi
nijas.

Vardan taip linkimo 
atoslūgio (detente) ir ben



PRELATO MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
STATYTI KOMITETAS

Komitetą* Atidarytas U zoraittg, Lietuvos Dlplo- 
itų asmenų r mattjo* Šefa*,8.Lozoral-

Dr. Juozą* Meškauskas, tls jr.. Lietuvos Atstovas 
pirmininkas, 8ta*ys Vatikane, Prof. M. Macke- 

Raucklnag — vlceplrml- vyčius. Lietuvių Val8tle- 
ninkag, Jonas Saka* — iž- čtų Liaudininkų plrmlnln- 
dlnlnkagjEmlUja Vilimai- kas, J. Matulionis, buv.
tė — sekretorė, kun. V. 
Bagdonavičius— paminklo 
konkurso kom. pirm, ir 
Petras ttravlnskas—lė
tų vajaus kom. pirm.

GARBĖg KOMITETAS:
Kun. Dr. L.Andrlekug, 

Lietuvių Rašytojų sąjun
gos pirmininkas, Dr. b. 
BaČklg, Lietuvos Pasiun
tinybės Vashingtone Pa
tarėjas, V. Bailokas, Lie
tuvos Atstovas Londone, 
Prof. Dr. J. Baltrušaitis, 
Lietuvos Atstovas Pary- 

VLIKO pirmininkas, Prel. 
V. Mincevičius, Romoje, 
Inž. B. Nainys, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas, M. 
Naujokas, Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjungos 
pirmininkas, J. Pakalka, 
Amerikos Liet. Socialde
mokratų S-gos Centro 
Komiteto pirmininkas, 
Prof. Dr. J. Pikūnas, Atei
tininkų Federacijos Va
das, Prel. P.Ragažlnskas, 
Brazilijoje, M. Rudienė,

PAMINKLUI

BALFO pirmininkė, Inž. 
A. Rudlg, Kun. A. SaulaltU, 
SJ,PL«Jb Valdybos pirmi
ninkas, V. Sidzikauskas, 
Lietuvos Laisvės Komi
teto pirm įninka* ,A. Simu
tis, Lietuvos Generalinis 
Konsulas Ne'V Yorke, Dr. 
J. bungaila, PLK Bendri
jos Kanados Kramto pir
mininkas, Leonardas Ši
mutis, Dr.A.Škėrys,LDF 
pirmininkas, J. Švedas, 
Kūrėjų bavanortų bąjun- 
gog CV pirmininkas, Prel. 
Dr. J. Tadarau*kas,Sielo
vados Įgaliotinis Kanado
je, V. Tamošiūnas, LŠgT 
Centro Valdybos pirmi
ninkas, Prel. L. Tulaba, 
Pontiflkallnėg Lietuvių 
Kolegijos Rektorius, Pr. 

Vainauskas, buv. LKDS 
Centro Komiteto pirmi
ninkas, Kun. J. Valšnys, 
S J, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos CV pirmininkas, 
Dr. J. K. Valiūnas,  Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Pirminin
kas, K. Veikutis, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
CV pirmininkas, Inž. A. 
Vengkus, LKD S-gos Eu
ropos Tarybos pirminin
kas, B. V3nskuvtenė, Liet. 
Kat. Moterų atstovė prie 
Pasaulio Katalikių Org. 
Unijos, L.Virbickas, LAS 
Seniūnų Tarybo* pirmi
ninkas, Prof. B. Vitkus, 
LŪS pirmininkas,A.Wac- 
kell, Amerikos Lietuvių 
Katalikių Moterų S-gos 
pirmininkė, Dr. J. Žmuld- 
zinas, Lietuvos Generali
nis Konsulas Toronte.

KASDIENINĖS 
PASTABOS

Tyla yra neviguomet 
gera byla,nes joje neretai 
slepiasi baimė.

Palaiminti yra tie, ku
rie laiku pastebi savo 
klaidas.

Jaunuolis apie žmo
gaus viduramžį: Tai yra 
laikas,kada žmonės Nau
juose Metuose ant savo 
galvų pradeda užsidėti 
lempų gaubtuvus.

Prez. Niksono perrtn- 
kimo komisijos patarė
jas : Kaip iš papraščlau- 
sių sprendimų padaryti 
komplikuoČiausius — Nik- 
sonas yra genijus.

Paruošė V.Š.
žluje, Prel. J. Balkūnag, 
Tautos Fondo pirminin
kas, S. K. Barauskienė, 
Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybo* pirmininkė, S. 
Barzdukas, Pasaulio Lie
tuvių Bendfuomenėg gar
bės pirmininkas, T. 
Blingt rūbas, Lietuvių 
Tautinės Sąjungo* pirmi
ninkas, Dr. K. Bobelis, 

• Amerikos Lietuvių Tary
bos Centro Valdybos pir
mininkas, Vyskupas Vin
centas Brlzgys, K. Čibi
ras, Lietuvos Pasiuntiny
bės Attache Monttvldeo, 
Kun. J. Fambrauskas, 
MIC, Marijonų Provinci
jolas, Dr. J. B. Jerome, 
ALRK Federacijos Cen
tro Valdybos pirmininkas, 
J.Daužvardienė, Lietuvos 
Generalinė Kongulė Chi- 
cagoje, Vyskupas Antanas 
Dekgnys, E. Devenlenė, 
buv.VLlKO VT pirminin
kė J)r. E. Draugelis, Prof. 
Dr. J. • Eretas, Kun# J. 
Gailiušls, OFM, Pranciš
konų Provincijolas, Prert. 
P. M. Juras, J. Najcckas, 
Lietuvos Atstovas Va- 
ghlngtone, V. Kasakattis, 
buv. btelglamojo beimo 
narys, A. J. Kasulaltls, 
Liet. Krikšč.Dem.sąjun
gos Centro Komiteto pir
mininkas, Dr. x'; Karve
li*, Kun.G.Klja i^kas,SJ, 
Lietuvių Jėzuitų provin
cijolas, Dr. P, Kisielius, 
Lietuvių Fronto Bičiulių 
Tarybos pirm įninka*, K. 
Kleiva, Pas* Uo Lietuvių 
Katalikų Be drijos pir
mininkas, F ei. Dr.J.B. 
Končius, Kun. A.Kontau- 
tas-Contons, Kunigų Vie
nybės Centro Valdybos 
pirmininką*, M ta. S. Lo- 
10 pB|.

FEEL GOOD ABOUT
TOMORROW

KĄ JUMS REIŠKIA RYTOJUS ? 
Gerų vaikų išauklėjimų ? Kelionę per 
Kanada ? Saugių ir laimingų senatvę 1 
Kų bereikštų jums rytojus, galite pra
dėti planuoti šiandien su Kanados tau
pomaisiais lakštais. Tai Kanados po
puliariausias asmeninis investavimas.

^LENGVA PIRKTI:
' Mokant iš karto ar atskiromis dalimis 
kiekviename banke, pas pripažinta in - 
vestacijų atstovę, biržos agentę, pa - 
sitikėjimo bei paskolų bendrovėje ir 
kredito unijoje. Taip pat darbovietėje, 
pasinaudojant atskaitymu iš algos . 
Lakštų verte — nuo $50.00 iki 
$50,000.00.

LENGVA IŠKEISTI:

Taupomieji Kanados lakštai yra tuojau 
iškeikiame. Už juos kiekvienu momen
tu galima gauti mokėta suma ir nuoŠim-

Nauji Kanados taupomieji lakatai, iš
laikyti iki nustatyto laiko, per metus 
vidutiniškai duoda 7.54%. Už kiekvie
nų $100.00 taupomąjį laksto pirmai / 
siais metais mokama $7.00 palūkanų, 
per kitus šešerius metus — po $7.50,

LENGVA LAIKYTI:
Kanados taupomieji lakštai yra saugus 

laikyti — jie yra garantuoti visu Kana
dos turtu. Jie duoda geras palūkanas 

metai po metu.
7.54%

$8.00.

Be Šių mokėjimų, jus gausite palūka
nas už gautus nuošimčius. Todėl kiek
vienas $100.00 lakštas užaugs iki 
$239.50 tik per 12 metų.

Taigi, k a bereikštų jums ir jūsų Šei
mai rytojus, planuokite šiandien su 
Kanados taupomaisiais lakštais. Būsi
te patenkinti toi padarę.

Metiniu priaugusių procentų vidurkis

BUY CANADA 
SAVINGS BONDS TODAY

; .NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton toronto
* — ' _

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosuvuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA"

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

penktadieniais 10 — 7 v.vak. 
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4.600.000

SUTUOKTUVĖS

Rugsėjo 29 dienos šeš
tadienio saulėtą popietę 
A.V. parap. bažnyčion 
skaitlingai . susirinkąs 
Jaunimas ir senimas buvo 
llūdlnlnkals, kai J. Gim
žauskas po ranka atsive
dęs savo dukrą Jūratę 
prie altoriaus, ją perdavė 

' A. Buš in,s ko globon^ Amž. 
moterystės ryšiais juodu 
.sujungė prel. dr.J. Tada* 
rauskas, asistuojamas 
kun, Prakapo Ir kuno Ja
nuškos. Sumainius aukso 
žiedus, vestuvinė puota 
vyko parap. Jaunimo Cen
tro sa^je, dalyvaujant 
per 200 tautiečių iš Ha
miltono, Toronto ir Ame
rikos o Jaunavedžlus svel
kino pabroliai, prel. dr. 
J. Tadarauskas, jaunimo 
vardu Slulytė ir jauno»toB 
tėvelis Jonas Gimžaus
kas .< Jaunasis A. Bašin
skas nuoširdžiai padėkojo 
visiems, o ypač-buvo dė
kingas jaunosios tėveliui 

x už gražiai užaugintą, 
išauklėtą bei Išmokslin
tą, dabar jo žmona Jūratę. 
Nepamiršo padėkoti Ir 
saviems tėveliams už rū
pestį Ir vargą Ji beau
ginant. Tarp įteiktų do
vanų viena buvo labai 
siurprlzlnė Ir ortginalt. 
Tat įrėmuotas nemažas 
paveikslas - jaunavedžių 
kūdikystės laikų nuotrau
kos, darytos prieš 18 me
tų. Ją dovanojo V.Koly- 
člus 1U Toronto. Šokiams
1973. X. 17

Mokame už:
depozitus (P. C. A. Kiekių 6 % 
Šerus ir sutaupąs_____ 7%
už vienų metų terminuotus — 
indėlius _— 8 %
3 metams 8 te % ir 5 m.  9%
Duodame:
asmenines paskolas iš__
nekito. turto paskolas iš 9te%

sumaniai grojo Toronto 
liet.kapela, vad. Dlmsklo.

Jaunoji buvo veikli liet, 
jaunimo sambūrių daly
vė; šiemet baigusi med. 
seserų mokykla, gi jauna
sis dar tęsia studijas 
toliau Toronto un-te. Tad 
gražios ateities!
• Rugsėjo 26 dieną Ha
miltono ligoninėje mirė 
Petkūnas Aleksandras per 
60 m. amž.Palaidotas per 
liet. A. Vartų parap.baž
nyčia liet, kapinėse Port 
Credit. 7 moną ir kitų ar
timųjų paliko čia ir Lie
tuvoje.' Velionis buvo iš
gyvenęs virš 25 metus 
Hamiltone. Z p.

Advokatas A.Jvoc/aga/v/s - Judd 

105 Main str. E., 
Hamilton, Ontario 
Tel: 527-3861.

Advokatas A. Juodagal
vis-Judd iš pat jaunystės 
svajojo siekti mokslo Ir

tam ruošėsi nuo mažu
mėlės. Karui pasibaigus 
pramatė, kad yra reika-
llnga mokėti anglų kalbą, 
ir jaunuolis A.Juodagal
vis — Judd ryžtingai jos 
ėmėsi mokytis. Atvykęs į 
Kanadą A. J. jau gerai 
kalbėjo šio krašto kalba. 
Nežiūrint to, atvykęs dir
bo visokius darbus. Atli
kęs sutarties įsipareigo
jimus, atvyko į Hamiltoną 
ir gavo darbo Steelco 
fabrike. Steelcoje dirbo 
IO metų ir kartu univer
sitete studijavo ekonomi
ją. Baigęs studijas ir ga
vęs diplomą, nepasitenki
no ekonomijos mokslu. 
A. J. ryžosi studijuoti 
teisę. Nežiūrint lėšų ir 
kitų problemų, padedant 
žmonai, kuri dirbo ligoni
nėje gailestinga sesele, 
išvyko į Londono univer
sitetą teisės studijuoti. 
Po įtemptų 8 metų studi
jų gavo diplomą ir dabar 
jau antri metai verčiasi 
advokato profesija, su tei
sę ginti bylas ir kitus pa
tarnavimus visoje Onta
rio provincijoje.

Per tuos du metus mū
sų tautiečiui teko bylas 
ginti netik Hamiltone, bet 
ir Oakvillėjė, Brantforde, 
Klchener,Brampton Irt.t. 
Advokatas A. Juodagalvis
— Judd savo profesijoje 
yra pareigingas ir įsipa
reigojimus atlieka kaip 
įmanoma geriau, jausda
mas reikalą nuoširdžiai 
padėti visiems, o ypatin
gai lietuviams A teikti ge
riausius patarnavimus 
visuose teisės reikaluose.

Žinome, kad štame 
.krašte didelė Ir neaiški 
problema su palikimais
— testamentais. Ž inant 
Lietuvos okupanto, veid
mainiškumą, nes joks tei- 
jjlnlnkas negali gauti iš 
Lietuvos okupanto įstatt- 
mlnį atsaką, klek okupuo
toje Lietuvoje giminė 
gaus užrašyto palikimo iš 
Kanados ar kitur. Lietu
viui advokatui yra aiškiai 
suprantami Sovietų Rusi
jos nuostatų popierinė 
reikšmė. Todėl . rašant 
testamentą būtų geriau
siai kreiptis į lietuvį ad
vokatą. A. Juodagalvis
— Judd, kuris nugalėjo vi
sokius sunkumus be tė
viškos paramos baigti du 
universitetus ir užtikrinti 
savo ir šeimos geresnę 
ateitį, taip jis nugalės ir 
jūsų teisinio patarimo 
sunkumus, j šarapQlckag

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame PARAMA

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonų dolerių

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5%% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas
7% už 1 m. term. dep.

7’/į % už 2 m. term. dep.
Kapitalas — virš šešii

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai iki 3 vaL p.p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street, West
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas REIKALŲ VEDĖJAS (manager), 

mokęs lietuvių ir anglų kalbas

Darbo apimtis: a. salių nuomojimas vestuvėms, .baliams, 
koncertams ir panašiai

b. parengimų, pokylių, baro ir valgyklos 
administravimas*

c. namų ir atsiskaitymų priežiūra

Raštu ar asmeniškai kreiptis į Lietuvių Namų valdybų

1573 Bloor St. West, Toronto 9, Ont.

LIETUVIU NAMU ŽINIOS praneša, kad praėjusią 
Lietuvių Dienų metu, savait? N. paskolos 

spalio mėn. 5 d./penkta- lakštų Z debentures / nū
dienį / K. L. B. Toronto pirko Petras LeUp už 
apylinkės surengtas Lie- $1OOC lr Ullan Br0™lng 
tuvių Namuose jaunimo už $200- TalP Prane' 
vakaras, koncertas ir ba- ^a, kad Petras Preikšal- 
lius, praėjo labai geroje birželio mėn. 30 d. 
nuotatkoje.Gražią progra- Pirkęs paskolos lakš- 
mą Išpildė sol. V. Veri- už $2OO. bet nebuvo 
kalcio diriguojamas Ha- f’Pau^°je praneštas, 
miltono mergaičių choras Nario įnašus po $1OO 
Aldas. Baliuje dalyvavo im°kėjo šie asmenys : 
virš 500 jaunų lietuvių JulUa Margo, Martynas 
ir lietuvaičių. Jankus, Henrikas Stepo

naitis, Andrius Barkertas,
Lietuvių Namų lėšų Dr. Sigitas Kazlauska«, 

telkimo vajaus komitetas PovilaR K irstukas -

DĖMESIO!

LOGGING COMPANY
in Fredericton area of New Brunswick pareikalauja 
nuolatinių darbininkų, kurie nėra Įsijungę į jokį dar
bą ir yra pilnai sveiki dirbti prie rastų lauke. >

• Kompanija duoda išlaikymų, transportų jei 
būtų reikalingas apmokymas.

• Duodamas tinkamas butas.
• Perkėlimas kiton vieton apmokamas..
• Labai geras atlyginimas.

K r e i p t i s: ST. ANNE-NACK AWIC PULP & PAPER 
COMPANY LTD.

1020 Place du Canada, 
Montreal 101, Quebec.
TEL. 514 - 866-9767 (Collect)

—----------------------------—----------------------------------- ------------- —
* Hpsl.



ST LOZORAIČIO PASISAKYMAS
ST. LOZORAIČIO 
LAIŠKAS
Ryšium r u Ekumeninės 

Bažnyčių Tarybos laiky
sena tikėjimo persekioji
mo Rytų Europoje klausi
mu vienas svarbiausių 
Vakarų Vokietijos laik
raščių "Die Velt" paskel
bė tokį min. B. Lozoraičio 
laišką:

"Die Velt" rugplūčto 
29 dieno* numeryje buvo 
atspausdinta žinia, pava
dinta " Raportą* apie 
smurtą nutyli Rytų Euro
pos kraštus”. Joje buvo 
pranešta, kad Ekumeninės 
Bažnyčių Tarybos Centri
nė Komisija Ženevoje, 
apsvarsčiusi kalbamą 
raportą apie smurtą bet 
jo vartoj Imą .balsų daugu
ma prieš 2 balsus ir 26 
nariams sustlaiktus, nu
tarė neminėti jame apie 
Rytų Europos kraštuose 
vykdomą smurtą.

Negaliu susilaikyti ne
pastebėjęs, rašo toliau 
S. Lozoraiti* savo laiš
ke, jog ši* netikėta* nu
tarimas primena man ši
tokį nuotyki iš pirmųjų 
Rusijos komunistinės re
voliucijos laikų. Būtėnt, 
viename fabrike komu
nistai pareikalavo, kad 
darbininkai apsvarstytų 
ir balsavimu išspręstu 
klausimą, ar Dievas eg
zistuoja. Darbininkų su
sirinkimas nusprendė , 
kad Dievo nesą.

Aš cituoju šį atsimini
mą, nes logingai galvo
jant. Centrinės Komisijos 
nutarimas turėtų reikšti, 
kad jos nartų daugumos- 
manymu sovietų užvaldy-

tikinčiųjų kan-

atveju tačiau, 
S. Lozoraitis, 
Komisija, at^l-

tuose kraštuose tikintieji 
nesą persekiojami. Ne
bent tas aukštasis susi - 
rinkimas Ženevoje kitais 
sumetimais nutyli Rytų 

) Europos 
etas.

Tokiu 
užbaigia 
Centrinė
žvelgdama taip pat pa
čios Ekumeninės Bažny
čių Tarybos interesų, 
privalėtų tuos sumetimus 
atvirai paskelbti, ypač 
kad tikėjimo dalykuo - 
se slaptoji politika yra 
neleistina.

Viduklės vikaro pareigas. 
JE vysk. Labukas paaiš
kino, kad Rugienis reika
lauja jį perkelti į Viduklę, 
o JE vysk. Krikščiūnas 
pasakė ; " Dirbai gerai, 
bet žinok,vyskupas Labu
kas nepaliks dėl tavęs 
dviejų vyskupijų ir neva
žiuos į Žagarę”. (Žaga
rėje gyvena Ištremtas JE 
vysk .Steponavičius - Red.)

JE vysk. Labukas įsakė 
kun. V. Peslekul užimti 
Viduklės vikaro pareigas 
arba būsiąs suspenduotas: 
’’Jeigu iki 1972 m. rugsėjo 
20 imtinai nepradės ite 
eiti Viduklės bažnyčios 
vikaro pareigų, būsite 
ipso facto suspensus a 
divinis ”. (Bus uždrausta 
eiti kunigo pareigas - Red-) 
Kun. Pėslekas, žinoda
mas, kad vyskupas jį per
kelia į Viduklę ir paže
mina pareigose vien Ru
gienio verčiamas, atsisa
kė vykti į naują paskyri
mo vietą.

1972vIX.26. į Juodaičių 
apylinkę iš Raseinių rajo
no atvyko trys pareigūnai 
ir bažnyčios vykdomajam 
organui pareiškė : ” Jūsų 
klebonas neklauso vysku
po. Jis yra nuimtas nuo 
pareigų..." Minėtas fak
tas labai nustebino visus 
žmones - kaip labai civi
linė valdžia kišasi į baž
nyčios vidaus gyvenimą.

Kun. V. Peslekas spa
lio 1O d. rašte vyskupui 
rašė : " Atsižvelgdamas

Mužikėlio giesmė

Dainavai'. Tėvyne, be Tavęs nudžiūsiu. 
Su Tavim gyventi ir numirt sveikiau. 
O dabar, pririjęs turk.n.f ix džlūc..,. 
Negaliu ištarti, ką tada sakiau.

Dainavau: klestėsi ar varge nuplyšę 
Vis Tave sapnuosiu, vis aukosiuos Tau. 
O dabar, pravėręs savo lango plyšį.

1 Vien tik Pontiak'ą prie namų matau.

Dainavau, pakilęs iš už stalo žalo: 
poterėliais bersiu, kaip žiedais gėlių. 
O tie Moterėliai man delne prišalo, 
Ir atgniaužtįjjirštų niekaip negaliu.

Vis tik galima...
/

Du vyrai kalbėjo apie ką tik mirusį ben
drą pažįstamą, kuris abiems buvo skolin
gas.

Sakoma, — tarė vienas jų. — jog ne
galima nusinešti pinigų su savim į kapą, 
bet svetimus pinigus, atrodo, vis tiek gali
ma.“ >

A. Gustaitis

Kažkas paklausė Sokratą.,vesti ar ne.
— Kaip besielgsi, vis tiek gailėsies. — at

sakė jis.'

Iš „Šluotos“ jumoro

VIENAS IŠ ATSITIKIMU:
JUODAIČIAI. Juodai

čių klebonas kun. V. Pes
lekas ,-1972 birželio mėn. “į suminėtus faktus ir ben-
gydėsi. Sugrįžę® į namus drą daugumos kunigų nuo- 
sužinojo, kad nuo birželio monę, esu tvirtai įsitiki— 
vidurio jo ieškojo Rasei- nęs, ir labai apgailestau- 
ntų rajono valdžia, reika-, jU, kad dėl manęs Ekse- 
laudama atsiimti regis
tracijos pažymėjimą ir 
kuo greičiausiai užimti

— Kodėl jūs dirbate laukus ne trakto
riais, o arkliais?

Čia priėjo Kindziulis irjarė:
— Arkliams nereikia atsarginių dalių.

— Kas yra senbernis?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Toks žmogus, kuris visą amžių rimtai 

galvoja apie vedybas.

C FMB IETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 14 10 MONTREAL

KIEKVIENĄ .TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonkevi?iu», 1053 Albanai Cr., Duvarnay. P.O. TEL. 669*8834

KELEIVIS

lencija buvote kieno tai 
priverstas tokius raštus 
rašyti. Todėl laikau juos 
neteisingais ir negalio
jančiais. .. ”

JE vysk. Labukas sus- 
pensą panaikino, o kun. 
Peslekas 
Gruodžio 
Peglekas 
Viduklės 
rista.

lš vyko gydytis 
mėnesį kun. 

buvo paskirtas 
bažnyčios alta-

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODJ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ PAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metini prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

SOUTH BOSTON, MASS.

GERAI IR BLOGAI. ,,
( Atkelta ii 2 p si.) 

valiai...
Lietuviai, laikykimės, 

visi už vieną, o vienas 
už visus, tad gyvuosim 
amžius Ištisus...
Su gilia pagarba Jum®!
___ Jūsų.....A.1 

Manitoba.
M au kad visi ,arybo1 na,'al h*1’“®* ut P®nsii«ni© amžiaus 

prailginimą
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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CHICAGO:
NAUJAS respubliko

nų PARTIJOS VADAS. 
Don W. Adam® iš spring
field Illinois išrinktas 
Illinois valstijos respub
likonų partijos ptrmlntn- 
kuDon W. Adams yra lie
tuvių kilmės, jo tėvo pa
vardė buvo Adomaitis ir 
motinos mergautinė pa
vardė ---- Jokubauskaitė.
Don V. Adams yra mūsų 
Lygos garbės narys. Bu

mas tik 37 metų am- 
_Jau®, jis yra pats jau
niausias valstijos partijos 
pirmininkas respublikonų 
partijoj.

MARQUETTE PARKO 
SKYRIUp (LA R Ll) surengė 
nuotaikingą šokių vakarą 
- bankietą Union Pier, 
Michigan. Parengimą or
ganizavo ir gražiai pra
vedė Marquette Parko 
skyriaus pirmininkas Juo
zas Bacevičius. Tarp 

rečių matėsi eilė Mar
lette Parko ir kitų sky

rių narių. Programą iš
pildė mūsų lygos vicepir
mininkas Dr.Juozas Brie
dis- Specialu® Michigan 
valstijos gubernatoriaus 
atstovas George Behrendt 
atsilankė į parengimų ir 
perdavė šiltus gubernato
riaus sveikinimus.

POLITINIAI SUSITIKI- 
MA I-PRIEŠPIEČIAI Chh- 
cago® miesto centre 

zksta kas mėnesį ®u 
x*ažiu pasisekimu. Mūsų 
yga aktyviai remia ir 

talkininkauja šių susitiki
mu organizavime. Pirma
me susirinkime garbės 
svečiu turėjome Chicago®

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių. Gydytojų,ir Dantistų Sąjungos 
centro valdyba. (Iš kairės): dr.Mindaugas Vygantas - sekreto • 
rius ir iždininkas, dr. Gediminas Balukas - pirmininkas, dr. Ka
zys Pemkus - žurnalo "Medicina” redaktorius ir dr. Vaclovas 
Siūlys - vicepirmininkas.( Pirmininkas-1836 W. 93 St., ChgoJII.)

1973. X. 17 

Sanitarinio Di®trtcto pa
tikėtinę p. Joan Ander®on. 
Antrame susirinkime ma
tėme U.S- kongre®maną 
Robert Hanrahan ir mūsų 
garbės konsulę J. Dauž- 
vardienę. Antrasis susi
rinkimą® buvo filmuoja
ma® ir buvo pristatyta® 
plačiai visuomenei per 
Lietuvių televizija. Se
kanti® šio pobūdžio susi
rinkimą® buvo spalio 1O 
diena, Midland viežbutyje.

COOK COUNTY RES
PUBLIKONŲ KOMITETUI 
ateinančių rinkimų kandi
datam® parinkti mūsų ly
ga patiekė advokato An
tano Valuko ir advokato 
Algimanto Kėželto pavar
des, rekomenduojant juo® 
kaipo galimu® kandidatu®.

SPECIALŪS SENIŪNŲ 
RINKIMAI— įvyk® ketu- 

/ rlo®e Chicago ®enlūnijo®e 
lapkričio 27 dieną. Mum® 
ypatingai yra įdomūs 13 
seniūnijos rinkimai, į ku
ria įeina Mar<juette Parko 
lietuvių kolonija. Me® 
e®ame tikri , jog šiuose 
rinkimuose me® būsime 
labai aktyvu®.

ATVIRŲ DURŲ POLI
TIKA— ne®enal paskelbta 
naujosios respublikonų 
vadovybė® Illinois valsti
joje yra tikrai džiugi ži
nia. Praeityje, eilė pilie
čių , norinčių dalyvauti 
partijo® veikloje, vadovy
bė® buvo ignoruojami.Re
zultate, eilė svarbių rin
kimų buvo pralaimėta. 
Me® ®u viltimi žiūrime į 
šviesesnę respublikonų 
partijo® ateitį.

Londono lietuvių šeštadieninės mokyklos mažesnieji 
mokiniai tautinių šokiu sūkuryje.

Dr. S. Čepas , buv. KLB Krašto 
V-bos pirmininkas ir A.Pocius, 
Londono apylinkės pirmininkas.

Nuotraukoj. Aušroto

PRADEDA DARBĄ

Rugsėjo 29 d. ’’Baltija" 
turėjo savo, jau tradici
niu tapusį, rudens sezono

Rugsėjo mėn. 23 d. 
HBaltijo®H ansambli® pra
dėjo darbą - repeticija®, 
kurio® vyksta kiekvieno 
sekmadienio vakarą nuo 
šešto® valandos Šiluvos 
Marijos Parapijos salėje. 
Pažymėtina, kad šiam 
tautinio meno vienetui 
jau nuo pat pradžio® va
dovauja tie patys mokyto
jai. Chorą veda kun. B. 
Pacevlčius, korepetttorė 
—Vida Petrašiūnattė. Šo
klų mokytojai yra Dana ir 
Mira® Chalnauskal.

"Baltijos" vadovų, se
niūnų ir tėvų komiteto 
posėdis įvyko rugsėjo 
mėn.18d.Aptarta vasaros 
išvyka į Edmontoną ir 
pramatomo® galimybės 
kitom® ilgesnėm® kelio
nėm®. Kanado® Lietuvių 
Dienų proga planuojama 
apsilankyti Winnipeg e su 
dalimi oficialios progra
mos. Londone "Baltija" 
yra kviesta atlikti pro
gramą Rudens Baliuje 
Centennial salėje K. L. B. 
Krašto Tarybos suvažia
vime, spalio 27 d.

atidarymo pa® Il 
mą - vakarienę. A 
kaip ir kitai® 
buvo atžymėti ai 
tai atitinkamai® .erzėji
mais ir dovanomis.Bran
dos atestatą šiai® metai® 
įsigijo : Loreta Lukšai
tė, Rita Miškinytė,Danu
tė Valaitytė, Vytautą® 
Repšy®; Edmundas Šiau
čiūnas ir p. B.Kerlenė, 
"Baltijos” Tėvų Komiteto 
pirmininkė. Džiugu kon- 
stantuoti, kad visi išvar
dintieji siekia aukštojo 
mokslo.

Šia proga Vytautui Va
laičiui, išvykstančiam Eu
ropon vie nerių metų stu
dijom, palinkėta gero vė
jo ir sėkmės. P.p. Chai-
nauskams, prisimenant 
sėkmingą kelionę į Kana
dos Vakaru®, įteikta gė - 
lių. G. P.

Londono lietuvaitės suvaidinusios ’’Pavasario
Žiburėliai” scenos vaizdelį. __

Nuotraukos S. Kero.^

JUOZAS GRAŽYS 
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.O.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sqiiningai ir prieint omis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366 - 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medlio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3884.
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• Gordon Hynes yra ap
sisprendęs kandidatuoti į 
aldermanu* Verdune. Jis 
kandidatuoja į Archie 
Wilcox vietą,kuris šiuose 
rinkimuose nekandldatuo- 
ja.

Gordon Hynes verdu- 
nlečlam* yra gerai žino
mas. Jis priklausęs įvai
riose organizacijose ir 
kelis metus vadovavęs 
Federation Appeal of 
Greater Montreal, Salva
tion A rmy Red Shield au

ADVOKATAS

J.P. MILLER,b.a_, b.c.l.
768 Notre Dome Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

kų rinkimo vajuose. Taip 
pat keletą metų dirbo ir 
buvo pirmininku Verduno 
aukštesniosios mokyklos 
vykdomoje ’ taryboje ; 2 
metus buvo nariu ir pir
mininku Crawford Park 
Home & School komitete.

Gordon Hynec apie 40 
m. dalyvauja chore Grace 
Church. Jis buvęs šios 
bažnyčios globėjas Ir 
valdytojas sekmadieninės 
mokyklos. Šiuo metu iš
rinktas šios bažnyčios 
iždininku.

Kai Gordon Hynes buvo 
paklaustas kokį jis turi 
tikslą kandidatuodamas į 
Verduno miesto taryba 
atstovavimui šios apy^ 
linkės — jis trumpai at
sakė^ kad gerai supran
tąs, visų nuomininkų pa
dėtį, bet kai prieš kelis 
metus įsigijęs nuosavybę, 
Ir turįs administracijoje 
gerą patyrimą,tai Ir no
rįs atstovauti Ir būda
mas miesto taryboje pa
gelbėti šios apylinkės 
gyventojams.

Buvęs šios apylinkės 
atstovas Archie Wilcox 

yra buvęs artimas drau - 
gas,dažnai diskutuodavo
me Ir rūpindavomės vi
sokiais gyventojų reika
lais. Taip pat ir dabar 
pasitaręs Ir paklausęs 
jo patarimo kaip buvusio 
atstovo, kandidatuoju ir 
tikiuosi, kad šios apyl.
2 vietai būsiu išrinktas*.' 
Dar pabrėždamas, kad 
jam yra visi lygūs ir 
brangūs šios apylinkės 
gyventojai, neskiriąs ra
sės nei spalvos ir net įsi
tikinimų ar tikybos. Visą 
stengsis neblogiau atlikti 
kaip per eilę metų atliko 
Archie Wilcox. Tad tikė
damas, Kad lapkričio 4 d. 

7visi balsuotojai apsispręs 
savo balsus atiduoti už 
mane — Hynee — Seat 2 
Ward 4/Taip baigė būsi
ma * U šios apylinkės at
stovas Gordon Hynes-

• Montrealio Gintaras 
pradeda naują sezoną. 
Kalnas, Sena»l* Montrea- 
11*, Šv. Elenos *alo* pa
kraštys, Place Ville Ma
rie aikštė Ir prancūziš
kieji blynai buvo aplanky
ti gintarlečių, padaryta 
nuotraukų ir linksmai 
praleista vėjuoto sekma
dienio dalis,pradedant re
peticijas naujam sezonui.

7626 CENTRALE LASALLE .366’9742
ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 1 1 y AL. V AK ARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

• Visi mūsų Gintaro An
samblio dalyvių tėvai 
prašomi atvykti į metinį 
suslrinkirtią seselių na-

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGELIENt

1410 Guy St. pirmas auk Stos,

me Valdyba

muose sekmadienį, spalio 
mėn.21 d. 12 vai. Laukst-

1 1 - T? komborys 
Tel: 932- 6662, namų 737-968 >

Montrealietė R. Barysaite sutuoktuvių diena su savo 
vyru B. Ceponkum (įuodu abudu yraKLB Ottawos apyl. 
valdyboje), dešinėje apyl. pirm* V. Priscepionka ir 
kairėje kultūrinių reikalu vadovas A. Elvikis.

ASSOCIATION DE LA PRESSE ETHNIQUE DE QUEBEC 
QUEBEC ETHNIC PRESS ASSOCIATION

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, ba, bcl 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 625 MONTREAL 1X6.

Tel: 842-1126, namų 6 78 - 3660

NOTARAS

J. BERNOTAS, ba., b.c.l.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 877- 1430

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Asiompttcw Blvd.

Mont reau

Tel.. 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W„ Room 600 
Tel: 866-8235, namų 488 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
, B.A.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C^ E.R.C.S.(c).

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

Šio mėnesio 4 d., Mon
trealio spaudos klube įvy
ko metinis Kvebeko Etni
nės Spaudos sąjungo* su
sirinkimas. Nauja valdy
ba :

Pirmininkas : Dr. J.' 
Kage ( JIAg New\*)

Vtce-pirm įninka* : Mr. 
N.Clamarra ( 11 Clttadlno 
Canadese)

Sekretorių* : Mr. R. 
Kneider ( La Revue de 
Monde Arabe)

Iždininkė : Mr. R. von 
Brentant(Mdhtrealer Na- 
chrlchten)

Direktoriai : Mr. M. 
Azim ( Weekly Jang) 
Mr.N.Kalyvitis ( Greek 
Canadian Tribune) 
Mr. G.R. B. Pancuk ( Uk
rainian Voice )

Priimti organizacijos 
įstatymai Ir teisinės san
tvarkos pagrindai.

Quebeco Etninė* Spau
dos Draugija yra narė 
Kanados Etninės Spaudo* 
Federacijos, kurios tiks
lai yra :

1. Studijuoti ir įvertinti 
kanadtškąją buitį ir etni

14 psi.

nių kultūrų Integravimą į 
tą buitį, tokiu būdu sie
kiant vleningesnės ir kul
tūringesnės Kanados.

2. skatinti gere*nį ben
dradarbiavimą Ir savi
tarpio supratimą taip 
įvairių etninių Kanados 
grupių.

3. Studijuoti ir api
brėžti Kanados rolę tarp
tautiniuose reikaluose ir 
jo* poziciją santykyje su 
visomis tautomis, kurios 
stengiasi išlaikyti laisvės 
Ir demokratijos idealus.

4. Rinkti ir skleis
ti informacijas, padedan
čias geriau įvertinti pa
grindinius principus, ku
riais Kanada remiasi.

5. Sutelkti galimybe* 
studijoms ir diskusijoms, 
liečiančias bendra* Kana
dos etninės spaudo* pro
blema* ir prisidėti prie 
jo* gerbūvio.

ETNINIŲ GRUPIŲ 
KONFERENCIJA
Šiomi* dienomis Otta-

wnje vyksta Dauglakultū- 

rės Kanado* tarybos ir 
tautinių grupių atstovų 
konferencija, Canadian 
Conference of MultlcuV x 
turali*m *uorganizav f 
vyriausybės at*tova 
- daug taku Itūrtų reik.mln. 
dr.S. Haida»z.

Pagal Kanado* vyriau
sybės naująją politiką, 
provincijose turėjo būti 
sudarytos daugiakultūrėg 
tarybos prie ministerijų. 
Ontario provincijos to
kioje patariamojoje tary
boje yra ”TŽ ” redaktorius 
kun.Pr. Gaida.

SKAUČIŲ VEIKLA-
Po vasaros ato*tog' \ 

skautė* jau pradėjo *a\^ 
veiklą. Numatyta iškilo*, 
tradicinė* Kūčio*, - ir 
skautorama 1974 pavasa
rį. Mergaitė* kurio* no
rėtų įsijungti į skaučių 
eile*, prašome paskam
binti Audrai Jurkevičiū
tei (paukštytės) 669 -5898; 
Dainai Kerbelytei( skautė*) 
669-7855; arba Silvijai 
Ž urkevlčlūtei ( vyr. skau
tė*) 669-5898.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMI TURTĄ PADĖS JUMS

V.Peteraitis
353- 9960 / N omų 721 - 0614
UNITED TRUST REALTIES
,7995 Blvd. Les Goleries, D’Aniou. P. Q.

V BaČėnas All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531

MONTREALIO ŠE ŠT A DI ENI EN E S 
REIKALAI

MOKYKLOS
i

Stud. Vilija Malciiitė. 
jauniausia šeštadieni nes 
mokyklos mokytoja.

ŠAUKIAMAS TĖVU
/ SUSIRINKIMAS

Į Montrealio lituanis
tinės mokyklos mokintų 
tėvų susirinkimą yra 
kviečiami mokinių tėra! 
Ir mokytojai. Jeigu 50 
šeimų leidžia saro val
kus į lietuvišką mokyklą 
- tai tiek pat šeimų, o gal 

daugiau, savo valkų ne- 
^ldžia> ar valkai dėl kitų 

ležasčlų mokyklos ne
lanko. Būtų gerai, kad su
sirinkime dalyvautų Ir 
neletdžtantlejl savo vaikų 
Ir pasakytų priežastis, 
kurias susirinkimas ap
tartų kaip pašalinti.Pav.:

a) neišgalintiems susi
mokėti mokesčio—būtų 
paieškoma šaltinių, b) 
spręsti valkų atvežimą į 
mokyklą, c) organizuoti 
specialią klasę nepilnai 
lietuviškai suprantan
tiems bei mišrių šeimų 
valkams Ir 1.1. Antra, 
-susirinkime dalyvaujan
tieji turėtų nesusįtaikyti 
ir pasakyti savo pageida
vimus ir patiekti pasiū
lymus. P.Adamonls
• Montrealio lituanisti
nės mokyklos mokintų tė
vų susirinkimas šaukia
mas spalio mėn. 28 d. 
sekmadienį, Aušros Vartų 
par. salėje po 11 vai. mi
šių. Kviečiame dalyvauti 
būtinai visi mokinių tėvai 
Ir mokytojai. Šis susirin
kimas yra kviečiamas 
metinei darbotvarkei 
svarstyti, o taip pat lau
kiama Iš visų pasisakymų 
vUals mokyklos reika
lais. Tėvų Komitetas

• Šv. Kazimiero parapi
jos tradicinė grybų va
karienė praėjo gražioje 
nuotaikoje.Išskirtinai nuo 
kitų parengimų,stalus ap
tarnavo pačios jauniau
sios lietuvaitės, kurias 
suorganizavo O. Norke- 
llūnlenė. Bendrai viskam 
vadovavo parapijos komi
tetas, priešakyje sa pirm. 
K. Ambrasu.

8ELLAZZI - LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:
Durys, langų rimai. Izoliacija. Tan.Tost.
Masonite, statybinis poploris, cementas, 
B. P. lidirblnlal ir visa ki.

NHHKWL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

1973. X. 17

Cascade 
opmokate'^^x^-Tx 
mėnesinę \2a3a 
elektros soskaita.. • »

Hydro - Quebec 
atstovas, 

kuris išnuomuoja 
Įrengia karšto 

vandens šildymą.

Visi kiti vandentiekio ir Šildymo _ 
taisymai ir nauji [rengimai. Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 1 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas. .

J et te & Frėre _ _
Plumbing & Heating kontraktoriu: 

l40-2e AVENUE ■ 366*0330

• Stasė ir Juozafl Lai- 
mlkai buvo išvykę į Euro
pą, kurioje apvažinėjo net 
kėliąją valstybes.
• statybos kontraktorlus 
Jonas Petrulis iš Bosto
no, atostogavo namuose, 
kur dalį laiko praleido 
meškeriodamas.

KITOKIE ŽMONES 
KONVENCIJOJE

Queen Elizabeth kote
lyje Montrealyje, šio mė
nesio pirmą savaitę, 
trims dienoms susirinko 
virš 3000 dvikalbių žmo
nių. Įvairių profesijų, 
įvairaus amžiaus.Paskai
tininką i—iš mūsų provin
cijos ir specialistai Iš 
Chicago Ir Ne^r York’o. 
Konferencijos,narių pasi
sakymai, filmai, bendri 
pusryčiai ir pietūs. Kas 
čia ypatingo? Montrealyje 
daugybė suvažiavimų. Ta
čiau šis —15—asis metinis 
Quebeco provincijos Al
coholic A nonymous —• AA.

Šie inicialai reiškia 
vyrų ir moterų b tėtuli ja, 
kurtoje žmonės dalinasi 
savo patyrimu,stiprybe ir 
viltimi, kad jie išspręs 
savo bendrąją problemą 
nustoti gerti ; nėra jokio 
privalomo mokesčio ; A A 
nėra surišta su jokia 
sekta, pažiurtomis, poli
tika, institucija ar orga
nizacija ; neužsiangnžuoja 
jokiai kontroversijai, ne
pasisako nei už, nei prieš 
jokią aktualiją.

Jų pagrindinis tikslas 
yra išlikti blaiviems ir 
padėti kitiems alkoholi
kams atsiekti blaivybės.

Šios bičlulijos šūkis :
AŠ ESU ATSAKINGAS.

Kai bet kas, bet kur ieško pagal
bos, aš noriu, kad ten butų iš. 
tiesta AA ranka.
Ir u tai —
Aš esu atsakingas.

24 valandas veikianti 
informacija anglų kalba 
tel ; 527-4101. Ltetuvtų 
kalba kreiptis darbo me
tu : 489-5391, po darbo : 
366-2548, kviesti Mr. 
Leonas.

Skambinant, pasakyti 
tik savo pirmąjį vardą, ne 
pavardę.

-LAURENT PASTRY-
73 5 Decarie, St. Laurent, Montreal, P. Q.

Tel. 7 4 4 - 5000 
(Savininkas Ignas Zizas) 

KASDIEN KEPAMI DANIŠKI SU VARŠKE IR 
PRANCŪZIŠKI PYRAGAIČIAI.

Galima užsisakyti vestuvinius ar sukaktuvinius 
. tortus ir kitus skanėsius. Taip pat parduodamas 
visokios rūšies konservuotas maistas, sūris, duona 
ir kiti produktai.

DĖMESIO! Tel. 758-5909 

LAUKIAMOS LIETUVĖS MOTERYS UŽEINANT! 
DRAUGIŠKAS APTARNAVIMAS !

— JOLIE DAME—
EUROPIETIŠKOS RŪŠIES IMPORTUOTU SUKNELIŲ 

K RA U J U y j_

2 5 Church Ave. V e r d u n ( Prie La Salle Blvd. ) 
Adara nuo 2 vai. po pietų kiekvieną dieną .

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M.RUTK AUSK AS)

POIMTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 - 3883

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
« Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontreaiieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

ftUMDtT DAMNEAULT
President

Imperial - Chrysler - Dodge - Charg 
Cororiet - Challenger - Swinger - DenV 

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

Mechani zuotomi s priemonėm! s įvairus ratu ir 
kitų dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
įalymas. Kreiptis: De L a VeeenPRtei Bl vd.

Tel. 355 3364

LaSalle J
7725 George Street

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. Desrochers

uto Specialist BegV.
e Taisymas ir dažymas automobilių 
e Pardavimas ir taisymas ChaparralLa Salle,Que.

TEL:

15 psi.

Ew
e



’“LITAS”
"LITAS" $4,267,551
Per ptrmuo*tu* trt* 

6 tų metų ketvirčiu* "T4- 
ta*" padidėjo $573,088 Ir 
paniekė $4,267,551 ba
landą.Daugiau* lai padidė
jo taupomo*to* *ą*kaito* 
—$287, 291, mažiau elna- 
mo*lo* *ą*kalto* ir ter
minuoti indėliai. Per 
Šiuo* metu* Į "Lltą"į*tojo 
96 nauji nartai, I6*tojo 
45 Ir 13 mirė. Tuo būdu 
nuo metų pradžlo* narių 
nkalčtu* 16 1494 pakilo į 
1552.16 naujai l*toju*tų 96 
narių 44 yra pagelblnlat 
nariai ( nelietuviai), kurių 
dauguma* atėjo į "T itą" 
per nekilnojamo burto 
paskola*.

Bvarbennė* "Lito" akty
vo pozicijom rug*ėjo mėn. 
30 die na t buvo : banka* 
$79,269(pernai $148, 230^ 
lnve*tactjo* $711,508 
(567,303), a*menlnė« 
pa*kolo* $690,583 
(676,672), nektln. turto 
pa*kolo* $2,894,332 
(2,357,445). svarbesnė* 
pa*yvo pozlcljo* : dėral 
$7,760(7390), elnamo«lo* 
*ą*katto* $721,232 
(620,482 , terminuoti In
dėliai $941,450(780, 3507) 
taupom o* lo* *ą*kalto« 
$2,367,255 ( 1,976,601), 
nepa*klr*tyta* pelną* 
$181,587 ( 150, 489) Ir at- 
*argo* kapitula* $47,517 
(46,602).

Ne*unku pa*tebėti, kad 
"Lito" nartai deda pint- 4-jl Jaunųjų Talentų va-
gu* pa*tovlam laikymui, 
o ne čekių apyvartai | ei
namą* ta* *ą*kalta*. Pa
lyginamai mažai auga Ir 
akmeninė* pa*kolo*, ypač 
kad | tą *umą įeina Ir an
traktai* morgyčiai* bet 
"balance of *ale” garan
tuoto* pa*kolo*.?yml da
li* nektln. turto pa*kolų 
tenka pagalbiniam* na
rtam* nelietuviam*, ka
dangi lietuvių paklau*a 
paskolom* yra per maža.

Kadangi pat*"T>lta*" už 
terminuotu* Indėliu* da
bar moka 8.5%,tat palū- 
kano* už pa*kola* nese
nai buvo padidinto* 16 
8.5% | 9%.Atrodo,kad pi
nigų rinkoje jau yra pa
siekta palūkanų vlrdūnė, 
kaip už pankola*. taip Ir 
už santaupa*. ’’Titas” pa
tarta savo nartam* nesi
vaikyti kitų finansinių In
stitucijų gražiai* rekla
miniai* skelbimai*, ka
dangi toki palūkanų pakė

limai už gantaupa* daž
niausiai galioja tik vieną 
— antrą mėnesį, o paskui 
be jokio* rėkiamo* jo* 
sumažinamo* nė vienu 
žodeliu apie tat niekam 
neprane6ant. Pr. R.

Papigintą alyvą na
mam* 6tldytl "Lito” na
riai galt gauti 16 Riche
lieu Oil Inc. ( Golden 
Eagle). Nuolaida 2 et.ga
lonui, arba 25.7 et. vieto
je dabar normaliai moka
mų 27.7 et. Be to,telkia
ma* nemokama* metini* 
pečiau* I6valyma*,24 vai. 
aptarnavimas Ir per vi
su* pirmuosius metu* 
nemokama* remontą*, 
įskaitant Ir dali*. Kreip
ti* : M r. Antoine Haggart, 
353-9650.

"lito" Au6ro* Vartų 
Skyrių* Jau veikia Ir sek
madieniai* įpra*toml* 
valandomis.

H IDOS KLUBO

NUTARIMAI

Rugsėjo mėn. 30 d.
Auėro* Vartų parapljo* 
patalpose įvyko Montrea- 
llo Lietuvių Žvejotojų 
—Medžiotojų Nidos klubo 
valdybo* posėdi*.Posėdy
je be bėgamųjų žvėjams 
— medžiotojam* rūpimų 
klausimų, buvo nutarta 
ateinančių metų *au*lo 
mėn. 26 d. Aušro* Vartų 
parapijos salėje surengti

karą. Vakaras numatytas 
su plačiu Ir įdomia pro

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1.9 45 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.G, I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:
Einamąsias stag
Taupomąsias s-tas 
Term. Ind. 1 m. 
Term. Ind. 2 m.
Term. Ind. 2 m.
Duoda i

Greitas ir tikslus patarnavimas!
T«l. Bot.: 722-3545 

ivV? Re*.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBfe • GYVYBt

ADAMONIS INSUIUNCJ AGENCYJNC. 
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

grama, kad klek galima 
galėtų plačiai paslreikdti 
jaunimas savo meniniais 
sugebėjimais. Bu* daro
mi žygiai kad jame galė
tų dalyvauti Ir Ottawo* 
lietuviškasis jaunimas.

Visiems Jaunųjų Talen
tų vakaro programos da
lyviams numatomos ver
tingos premijos —dova
nos, kurta* pažadėjo su
aukoti klubo nariai.

Tad jau dabar yra ma
loniai kviečiama* visa* 
Montreallo Ir 16 kitur 
lletuvt6ka*ls Jaunimas 
ruo6tl* ’ jaunųjų talentų 
vakare dalyvauti.

Plačiau Informuojama 
bu* per lietuviškąją spau
dą. suinteresuoti Jau da
bar galt kreipti* 6luo ad
resu:

— J.Šiaučfcilt*,
1500 De seve street, 
Montreal, 205, P. Q. 
Tel : 768-3674.

arba į "Ntdo*”klubo vald. 
pirm. ;

A.Mylė
105 Monette Street, 
LaSalle 650, P.Q.
Tel : 365-0353.

J.Š.

• Šv. Ono* Draugljo* 
ruo6ta* pagerbtma* A.V. 

.parapljo* klebonui Tėv.
J. Kubiliui praėjo *u ge
riausiu pa*l*ektmu. Daly
vavo ne tik parapijiečiai 
*u svečiai*,bet Ir organi
zacijų atstovai, kur te svei
kino Ir linkėjo Ir toliau 
veiksmingai vadovauti pa
rapijai.

LEONAS GURECKAS 
Salos Manager 

(Lietuvio atstovas)

MONTREAL WEST 
dM AUTOMOBILE '

Pontiac ★ Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I -

• NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
'Managariu 

LEO GUREKAS/nu/ montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH . 489-5391
 <At th* and of Sherbrooke Slieet Waal)

14 65 DESEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 
Telefonas: 766-5827

6%
8.5% 
7,5%

■ i9 7, 
9% 
97

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 
Nekilo. turto 
Čekių kredito

8,5 % j investaclnes . nuo 9,5%iki 12%

.Nemok, gyvybės apdr. iki 910.000 
luž paskolos sumą.

nemokamą gyvybė* apdraul 
12,000 ui Uup. a-toa sumas]

K ooprt «»♦ y v i ne iltiniu ( iki 4 luitų) ir namu mv r-ntori aus apdrauda. 

Kruiptia: Gil Con M an t nu, C. L B., Quebec Cioilit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. T cl. .48 7 - 58 20.

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 gegužės 15 d. Iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo O 
IM 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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