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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

PRIEŠRINKIMINES
KOVOS MONTREALYJE

Artėjant rinkimams 
QuebelJe, šiuo metu vlsa 
spauda perkimšta Partijų 
lyderių kalbomis,diskusi
jomis,pažadais ateičiai ir 
pagaliau Vienas kito kri
tikavimais.

separatistų partijos pa- 
ilytaR naujas biudžeto 

projektas, pagal kurį ne-
* priklausoma* Quebeca« 

gautų per metu* daugiau 
kaip U bilijonų dolerių 
pajamų,
181, 520,400 dol. pertek
liaus, Iššaukė Iš opozici
nių - Partijų -lyderių aš
trios kritikos žodžius. 
Tačiau,Finansų Ministe
rs Raymond Garneau, 
norg tr pripažino daugelį 

siūlyto biudžeto^ netiks
lių, ne8 tai esą tiktai

^ojektas, pasiūlė Quebe- 
co vyriausybei tą projektą 
išstudijuoti.

Tuo tarpuopozicinės 
Partijos Išreiškė gavo 

sudarytų

tadlenia.

ARABAI NUTRAUKIA NAFTOS 
DAVIMĄ VAKARAMS

Ryšium gu vykstančiu 
Izraelio — Arabų, karu, 
arabų tautos nutraukia 
naftos davimą Vakarams. 
Tat yra. Arabų keršto 
ginklas prieš tas šalis, 
kurios remia Izraelį.

Energijos Mtnlgterts 
Otavoje pasakė, kad Mon- 
trealyje yra galimas vėl 
kalnų pakilimas už gazą

Šešios Persijos alyvų 
illlij kompanijos pakėlė kainas'

Min.pirm. Trudeau kortu su Kom. Kinijos min. pirm. Ch'ou En-Lai 114 alyVOg Žaliavas 17%, 
*¥“kiBomi jaunimo, p«kin.. rezultate,galimas daiktas,

abejojimą projekto tiks
lumu, esą ' tokiu atveju 
drągtlškal sumažėtų, pa
vyzdžiui y kasyklų paja
mos, nes investor tai ne
patikėtų įdėti savo kapi
talą į naują valstybę.

Politinių įvyktų apžval
gininkų nuomone, s epe ra- 
tįstų Partija Quebece per 
ateinančius rinkimus nors* 
kiek ir pakils savo narių 
skaičiumi, bet jie neturi 
jokios galimybės laimėti.

Spalio 29 d., įvykstan
čiuose rinkimuose Libe
ralų Partija kartu Ru 
Union Nationale ir Parite 
Quebecois turi nominavę 
po 11O kandidatų, o Kredl- 
ttgtų Partija - 109. .

PREMJERAS TRUDEAU 
GRĮŽO NAMO
Premjeras Trudeau ir 

jo žmona Margaret po sa
vaitinio vizito Raudonojo
je Kinijoje grįžo namo. 
Lėktuve jį lydėjusieji pa-

VIDURINIŲJŲ RYTU K AR AS 
IR SOVIETQ PREMJERO 
VIZITAS EGIPTUI

Kaire lankėsi sovietų 
Sąjungos - premjeras A. 
Kosyginas kuris "čia turė
jo pagĮtarimus gu Egipto 
Prezidentu Anvar Sadat. 
"S laptuos e pa g ita rimuo- 
se" buvo aptariamos gali
mybės dėl Viduriniųjų 
Rytų karo nutraukimo. 
Prezidentas gadat buvo 
anksčiau paskelbęs, kad 
arabai nutrauksią karą, 
jei braellg pasitrauksiąs 
iš 1967 m. užimtų terito
rijų,tačiau Izraelio Prem
jerė Goldą Meir pažadėjo 
kovoti tol, kol bus sunai
kintas priešas.

Pranešama, kad JAV 
pristato Izraeliui masyvų 
kiekį karintų įrengimų, 
tuo tarpu kai Sovietų Są
junga skuba apginkluoti 
Siriją tr Egiptą.Atrody
tų, kad tai yra ginklų ka
ras tarp Amerikos ir go*- 
vietų sąjungos tik sveti
moje teritorijoje.

PARAMA IZRAELIUI
JAV Kongresas pasky

rė 2.2 btl. dolerių pagel-k 
b^ Izraeliui.

Kiek keistai atrodo,kad 
nėra "šaukiančiųjų" prieš 
šią pagalbą,kaip kad buvo 
skiriant Pietų Vietnamu! 
Ir Kambodljal... 

bus pakeltas mokestis už 
gazą po 3- su puse centų 
už galioną.

KISSINGERIO MISIJA 
MASKVOJE

Maskvoje K tss lageris 
išglderėjodėl karo veiks
mų nutraukimo ir derybų 
vedimo tarp Izraelio ir 
arabų kraštų nuo Š/m. 
22 d. I vai. p. p. Izraelio 
vyriausybė šį pasiūlymą 
priėmė, o vėliau ir Egip
tas sutiko.

Attorney General Richardson 
pasitraukė . i s pareigu

BAIGĖSI. IMIGRANTU 
REGISTRACIJA

Du mėnesius trukusi 
imigrantų registracija 
Kanadoje baigėsi s palto 
15 d. Ir sutraukė 48,872 
žmonių. Vtgi kiti, kurte 
iki nustatyto laiko dėl 
įvairių priežasčių nesu
tvarkė gavo dokumentų ir 
jeigu bus valdžios pagau
ti, bus tuojau deportuoti 
iš Kanados. Nors min. 
Andras kalbėjo, kad dar 
galt būti užsiregistravi
mas pratęstas.

CAUGHNAVAGOJE DAR 
NERAMU
Caughnavagos indėnai 

vis dar negali nurimti,kol 
paskutinis baltas žmogus 
nepaliks jų gyvenvietės. 
Apie 700 baltųjų šeimų 
jau pasitraukė jiems iš 
kelio. Policijos vado Ro
nald Kirby žodžiais, indė
nai nenori pripažinti de
mokratinės valdžios, o 
pageidauja įvesti savo 
diktatūrą. Yra manoma, ~ 
kad vietos indėnus kursto 
amerikonų indėnų agentai,

Archibald Cox specialus 
prokuroras Watergate 
skandale, atleistas 
i 8 pa-reigiį.

priklausantieji Amerikos 
Indėnų Sąjūdžiui.

Po įvykusių jų 
Caugh na vagoje, 
sprendimu, keturi
prarado teis? grįžti į 
savo gyvenamąją vieto
vę.

riaušių 
tebėjo 
indėnai

SOV. SĄJUNGAI ĮSPĖJIMAS
Federalinė vyrlaugybė 

pranešė Sovietų bąjungat 
kad liautųsi tučtuojau ne
legaliai gaudyti gilkeg 
netoli Nova »acotai,George 
Bank, bovletų laivai pa
kartotinai pažeidė tarp
tautinį susitarimą, kuris 
draudžia silkių gaudymą 
George Bank nuo liepos 
mėn.2O d.

Jules Leger, busimas Gen. 
Gubernatorius



KLB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
(Pasiūlymas suvažiavimui svarstyti)

Šių metų eiliniam Kraš
tų Tarybos suvažiavimui 
vieta parinkta London* as 
Ont. Ten, š/m. spalio 
27-28 dienomis, įvyks 
veikiančių apylinkių pir
mininkų ir.atstovų posė
džiai. KLB Krašto Valdy
ba turėtų būti sudaryta 
iš visame krašte egzis
tuojančių apylinkių, bet 
A-kės, geografiniai nuto
lusios viena nuo kitos , 
Krašto Valdyba pakaito
mis likdavo tarp Mon- 
trealio, Toronto, Hamilto
no bei vienos kitos arti
mesnių apylinkių. Šiam 
suvažiavimui pasirinkta 
vietovė nėra dar taip nu
tolusi nuo minėtų centrų 
ir ar ne vertėtų pamėgin
ti sudaryti Krašto Valdy
bą iš Londono ir kaimy
ninių apylinkių? Šitoks 
mėginimas ir būtų mėgi
nimo žingsnis į vakarų 

' Kanados apylinkes. Kodėl 
Krašto Valdyba negalėtų 
būti sudaryta ir iš Van- 
couverio, Calgario, Ed- 
montono bei Vinnlpego 
apylinkių? Anksčiau gal 
ne vienam atrodė, kad tik 
didžiosios apylinkės turi 
tų žymių asmenų, ypač 
pirmininko vietai. Prakti
koje matome kad ir ne 
taip veikloje žymūs buvę 
arba tik jaunesni,neseniai 
į veiklą įsijungę žmonės , 
pareigas atlieka neblo
giau. Iš vis o, jau laikas 
įvesti jaunesnės kartos 
žmones,kurių šiame kraš
te mokslus baigusių yra 
visur. Ontario pietuose 
bei pietvakariuose vei
kiančios apylinkės yra 
veiklios ir turi vadova

Nepriklausoma Lietuva
L ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pourla liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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vimui pakankamai stiprių 
asmenų, bet jos dar su
stiprėtų ir įneštų gaivaus 
entuziazmo, jei mes joms 
patikėtume Krašto Valdy
bos vadovavimą. O ką be
kalbėti apie vakarų Ka
nados apylinkes, kurios, 
turėdamos KLB centrą 
savo apylinkėse sustiprė
tų ne tik moraliniai, bet 
ir materialiniai. Neabe
jotina, kad Apylinkės im
tųsi rimtų planų surinkti 
ten jų plotuose esančius 
gana pasiturinčius lietu
vius, kurie likimo valiai 
palikti nutautėjimui ir 
izoliacijai.

Kanados Lietuvių Ben
druomenė organizaciniai 
yra tvirta. Ji neturi var
žybų su jokia kita orga
nizacija. Ji, organizavi
mosi pradžioje nugalėjo 
kliūtis, gražiu būdu susi
tardama su tuo kartu vei
kusia KLCT-ba. Neabejo
jama, kad KLB-nė norėtų 
efektingesnės veiklos ne
gu kaimyninė ALB-nė, ku
ri dar tebėra lyg organi
zavimosi stadijoje, tebe
siaiškindama su ten vei
kiančia ALT-ba. Todėl 
šis KLB suvažiavimas 
Londone, ar neturėtų per
svarstyti šį reikalą?

Kftag labai svarbus ir 
svarstytinas klausimas 
būtų iškėlimas kai kurių 
skirtingų pažiūrų tarp 
Amerikos ir Kanados vy
riausybių, kurios paliečia 
ir mūsų Lietuvių Ben
druomenės atsinešimą. 
Kanados Lietuvių Ben
druomenės įstatai yra pa

tvirtinti Ottawoj, o Ame
rikos — Vaghington’e. Iki 
dabar,dar vis iš Inercijos 
KLB besąlyginiai priima 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pažiūras, ku
rios remiasi JAV politi
ka, kurt veikla JAV vy
riausybės rėmuose.

Tegul būna štR savait
galis darnus KLB Tary
bos suvažiavimo darbuo
se ir derlingas realiais 
nutarimais.'

Pr. Paukštaitis

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai
ATLIETUVINTA RUgŲ (" RASŲ'9 ISTORIJA

"T7"Nr.39 ir 40 past- 
rodė p. J. Jakšto straips
nelis ”Nuslavinta rugų is
torija”. Tai yra komenta
ras — recenzija prof.H. 
Pagzkievtcz knygos ”The 
Making of the Russian 
Nation”(196l) ir straipsnio 
"Are the Russians Slavs?’,’ 
pasirodžiusio lenkų lei
džiamame Romoje žurna- 
le”Antemurale”,XIV. 1971.

Prof. H. P. atskiria ru- 
sus nuo slavų (kaip tauta, 
ne kaip valstybę), nepri- 
pažindamas jiems jų sla
viškos kilmės. Tos pačios 
išvados yra priėjęs mūsų 
kalbininkas p. C. Gedgau
das savo knygoje ’’Mūsų 
Praeities Beteškant” 
(1972). Bent šios dvi stu
dijos, paremtos gausiais 
šaltiniais, turėtų įtikinti 
nevieną šiek tiek apgi- 
skalčlusį skaitytoją, kad 
taip vadinami rusai 
yra ne kas kita ( tautybės 
atžvilgiu) kaip mūsų g a- 
lindai. Rytų Galindų 
plotai siekė Maskvos 
priemiesčius prie aukš
tutinės Volgos, ir dar se
nesniais laikais net Vol
gos žemupį. Dar ir šian
dien Kaukazo kalnuose iš- 
silikę taip vadinami 
’’Ossetai” yra ne kas kita, 
kaip mūsų -senosios im
perijos likučlai(jų kalboje 
užtinkama dar gana daug 
lietuviškų žodžių ir šian
dien).

Savu laiku, per mažai 
su kalbotyra susipažinę

Chicagos Jaunimo Centro choro, kuri s i sisteige praeitais mete 
valdyba: (iŠ k.) Ina Starvin skyte, Vytas K azlauskas, Rūta K lei- 
naitytė; (stovi): Jonas V azneli s i r P etras Kisielius.

asmenys, pasibaisėdami 
ėmė smerkti ir mėtyti 
lauk iš mūsų žodyno nie
ku dėtus, senoviškiaugius 
mūsų palikimo perlus, nu
sikaltusius tik tuo, jog jie 
tariamai”slaviškai”skam- 
bėjo. Tie mūsų kultūros 
spinduliavimo ikonoklag- 
tai nė sapnuote nesapna
vo, jog jU prielaida ’’ma
žytė, mažytė Lietuvytė” 
galėjusi slavus ko nors 
pamokyti. Jie laikė savai
me suprantama, neginčy
tina tiesa, kad, jei kuris 
žodis slavams ir mums 
yra bendras, tai jis 
būtinai mums atėjo iš 
slavų, o niekad priešingai.

Kiti, kaip p. J. Jakštas, 
griebėsi istorijos ”per- 
plovim o” darbo. Jiems Ki
jevo Rasa ( palygink Ragų 
kapines Vilniuje, Rasei
nius, ir 1.1.) atrodė slavų 
slibinu, vis tebegrąginan- 
čtu praryti mūsų savitu
mą. Jiems nė galvon ne
tilpo ir netelpa, jog tat 
mūsų tūkstantmetės kul
tūros židinys, tik labai 
vėlai,XI-me amžiuje pa
krikštytas bei susla
vinta s.Tą^didingą prar- 
eitį dar neginčijamai te- 
beltūdtja patsai anksty
vesnis Kijevo vardas 
- Kaunogardis ( Xoenu- 
gard). Šio fakto neberasi
te mūsų istorijos vado
vėliuose. Nuo 3000 metų 
besitęsiančios imperijos 
istorija negailestingai ir 
kategoriškai buvo iš mū
sų praeities išcenzūrota, 

ir mes, vienintelė tauta 
Europoje, neturime taria
mai jokių žinių, kas dėjo
si mūsų plotuose prieš 
krikštą. Nukirtus ryšį r 
’’slavais”, mūsų istorik 
( įskaitant ir p. J. Jakštą; 
nugrimzgo į kažkokias 
miglotas pelkes, neva mū
sų tautos lopšelį, o xpi-e 
amžiuje Kijevo Rasai 
griuvus, Lietuva staiga 
iššoka”iš nežinios” su ta 
pačia Kijevo karūna ant 
galvos, nepamirškim, ir 
tuojau elgiasi ne kaip vos 
gimęs kūdikis,© kaip mil
žinas galiūnas, gebąs val
dyti imperiją nuo jūre 
ligi jūros. Juk jei iš tier 
Lietuva išlindo tuo laik„ 
iš poros pelkėtų valsčių 
( p. J. Jakšto ir daugumos 
”istorikų”tezė) , tat kaip 
ta saujelė taikingų žem
dirbių ( tokiais mūsų se
nuoliai vaizduojami) stai
ga užvaldė ir paskui su
gebėjo išlaikyti apie vie
no milijono kv. km. plotą 
su maždaug 30-40 mili
jonų gyventojų ? Tai pasau
linio dydžio nesąmonė.

Pilnai sutinkame s 
prof. H. P. teze, tik gaila 
kad jis neišdrįsta pasa
kyti, jog slavų’’kolonizuo
ti” yra ne kas kita kaip 
mūsų rytų Galindai, ne 
koki tai fino - ungrai ar 
”mer”. Tokiu būdu RUSAI 
nėra slavai, o tik gugla - 
vlnti RASAI.

Taip ar ne ?
Jū*ų,
J. Benius

Montrealig,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MOKYTOJŲ IR JAUNIMO STUDIJOS
(SAVAITE DAINAVOJE) 

į Teęinys iš 38 nr.)

Per eilę metų mokytojų 
ir jaunimo studijoms ne
išsemiamu šaltiniu buvo 
pernai mirę?? prof.Anta
nas 8&lya> Šiemet velionį 
pilnai atstojo kitas gar
susis mūsų kalbininkas 
prof. dr. Pranai SKAR
DŽIUS. paikatta8 apie 
mūsų kalbininkus ir ak
tualiuosius mūsų dabarti
nės rašybos klausimus 

.visi studijų dalyviai iš
klausė ?u didžiausiu dė
mesiu. Šalia paskaitų dr. 
Pr. skardžiuftsavo laisva
laikį sutiko skirti laisva
jai tribūnai ir pilnai ir*
tikslial atsakinėjo į įvai
rius kalbos reikalu pa
klausimus, kuriuos studi
jų dalyviai gausiai buvo 
sudėję į klausimų dėžutę.

Pedagogas Pranas Ka
ralius iš Cleveland’o, ne
galėdamas asmeniškai
dalyvauti, studijų daly
viams atsiuntė aktualią 
pagkaltą apie tautinį auk
lėjimą. Paskaitą perskai
tė V. Augulytė, taip pat 
Cleveland’iškė.

Autorius, ryškiai iškel
damas lietuvio savybes, 
pridėjo, kad pa? dažną 
mumyse kartais galima 
pastebėti tautinės savi
garbos stoką Ir tatai lyg 
būtų mūsų ’’menkavertiš
kumo kompleksas ”. Jau
nuoliuose pastebimas as
menybės dualizmas. Vi
sais laikais lietuvių tauta 
yra davusi kitoms tau
toms visą eilę žymių as
menybių, bet tatai dar ne
turėtų reikšti, kad savoje 
tautoje —'savo vandenyse 
mums lyg būtų perankšta, 
kad mums, girdi, reikėtų 
išplaukti į tarptautines 
vandenynų platybes ir 
ten... savajai tautai pa
skęsti. Ir mažos tautos 
žmonijos istorijoje galt 
suvaidinti didesnius vaid
menis. Štai kad ir žydai, 
Iš savo tėvynės po platųjį 
pasaulį išblaškyti, ištisus 
šimtmečius persekiojami 
ir niekinami, sugebėjo iš
laikyti savo tautinę tapa
tybę' ir sukūrė ” Izraelio 
jėgą” didžiųjų valstybių 
finansuose, p ramunėje, 
spaudoje, televizijoje Ir 
net politikoje. Jie žydais 
paliko, nepaskendo avėtų
jų jūrose. Ne iš humoris
tinės pusės,bėt rimtai,gal
ir mes turėtume pa-

’973. X 24 

svarstyti apie tokią są
voką-’’Lithuanian Pover’l 
Kad tokia jėga mumyse 
glūdi, ne vien tik praeitis 
mums sako.

Vida Augulytė, dirbanti 
mūsų mokyklose Cleve
land’e, davė labai konkre
čią paskaitą apie lietuvių 
kalbos ir literatūros mo
kymą vyresnėse klasėse. 
JI net parengė šiam daly
kui programų projektą. 
Programų projektą buvo 
parengę Chicagos liet, 
mokyklų mokytojai J.Ma- 
sllionls ir R. Černius. 
Šiuos abu projektus suin
teresuotų mokytojų grupė 
per du atskirus posėdžius 
smulkiai išdiskutavo, su
derino, į vieną sujungė ir 
priėmė. Projektą turės 
peržiūrėti Švietimo Ta - 
ryba Ir, jį patvirtinusi, 
perduoti mokykloms.

Labai aktualus buvo 
JAV LB Švietimo Tary
bos pirmininko Jono KA - 
VALIŪNO pranešimas 
apie veikiančias mūsų 
mokyklas, išleistus ar 
leisimus vadovėlius, 
mokslo priemones ir ki
tus lituanistinio švietimo
— auklėjimo reikalus.

Buv. mūsų Valstybės 
Teatro aktorius Henrikas 
KAČINSKAS labai patrauk
liai kalbėjo apie grožinį
- dailųjį skaitymą. Dailu
sis skaitymas—tai su
teikimas gyvybės para
šytam žodžiui. Mokyklose 
jį vadina ryškiuoju skai
tymu j ir tai yra svarbus 
momentas mokymo dar
be. Dabar, kai mus supa 
svetimoji aplinka, kuri 

I i<*tuviu kalbos Kursai su lektoriais St. Barzduku ir R. Kinka viduryje.
Nuc’roultaK. Srog austo

turi didelę įtaką, sunkumų 
su grož Intu — ryškiuoju 
skaitymu mūsų mokyklo
se būna; tikrai daug.Ži
noma, toks ryškusis skai
tymas, kurį aptarė H.Ka
činskas, būtų idealas .Tam 
pasiekti reikia specialaus 
lavinimo, geros klausos, 
balso ir susitelkimo. Bet 
visgi, mokykla turi siekti, 
kad mokinys galėtų ryš
kiau paskaityti.

Kai visą laiką rašau 
apie paskaitas ir garsiuo
sius prelegentus, prašy
čiau nemanyti, jog studijų 
dalyviai nieko kito ir ne
turėjo. Būta ir pramogų 
bei kitų atvanginių daly
kų.

Savaitė® viduryje jauni
mas paežerėje surengė 
laužą. Buvo daug humo
ristinių numerių, gal kar
tais net truputį perdėtų. 
Lietuviška daina aidėjo ir 
skriejo toli anapus ežero.
Taip pat jaunimas suren
gė paskaitų salėje poezi
jos vakarą. Vakaro užbai
gai -staigmena. Pasiūlyta 
visiems dalyviams pasi
skirstyti į grupes ir pa
svarstyti tokias jaunimo 
mintis. Nuo ateinančių 
metų reiktų ruošti tik 
jaunimui lituanistinę net 
6 savaičių stovyklą .Ji ga
lėtų būti JAV ar Kanado
je. Stovyklai darbo pro
gramą paruoštų naujai 
įkurtas Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo S~go® Ryšių 
Centra® Chicagoje. sto
vyklos ūkine sritimi pasi
rūpintų Lietuvių Bendruo
menė, fondai, veiksniai ir 
kitos organizacijos. Dau

guma? studijų dalyvių, 
ypač vyresnio amžiaus, 
nors sumanymui iš esmės 
pritarė,kėlė įvairių klau
simų ir prašė paaiškini
mų. Minėtas Jaunimo Ry
šių Centra*: atsakė, kad 
sumanymas labai naujas, 
reikalingas detalių, prašė 
jaunimą remti ir jo už
mojui pritarti, studijų 
dalyviai ?avo paskutinios 
dienos plenume atskira 
rezoliucija šiai jaunimo 
Ryšių Centro iniciatyvai 
pritarė. Ryšių Centras 
patieks visuomenei smul
kesnių informacijų.

Š/m. rugpiūčio 18d. 
įvyko bendrasis meno ir 
literatūros vakaras. Ak
torius H. Kačinskas pilnai 
me grožinio skaitymo ?ty- 
liuje studijų dalyviams ir 
gausiems iš Detroito sve
čiams patiekė Vaižganto 
kūrinį-” Juodžiaus Kel
mą” ir ištraukas iš 
’’Anykščių Šilelio”. De - 
troltiškis H.Dūda gražiai 
padeklamavo K. Binkio 
’’Kriaučių Motiejų”.

Solistė D. Petronienė, 
St. Šližiui pianinu paly
dint, padainavo A.Raudo
nikio ir A. Bražinsko mu
zikos kūrinių. Mokytojų 
studijų metu ?udartya? 
jaunimo choras, kuris te
dirbo tik 6 dienas po 1 - 2 
valandas,pasigėrėtinai iš
pildė 5-kias lietuvių kom
pozitorių dainas. Chorą 
paruošė ir dirigavo mu
zika® Sta®ys sLlŽYb. Kai 
publika ugningai plojo, di
rigentas, katutes aprami
nęs, pasakė • ’’Choristai 
manęs , nei aš jų iki šiol 
nepažinojom. Jei mums 
pavyko tai, ką girdėjot, tai 
tik todėl, kad mus sujungė

PLB VALDYBA:
Pasaulio Lietuviu Ben

druomenės Valdybos na
riai pasiskirstė parei- 
gom?:

Pirmininkas— Broniu? 
Nainys, Vicepirmininkas
— Jonas Borevičius, S. J. 
Vicepirmininkas Švieti
mo reikalams — Jonas 
Kavaliūnas,Vicepirminin
kas Jaunimo reikalams
- Romas Kasparas, Vice
pirmininkas Finansiniams 
reikalams—Kostas Doč
kus, Vicepirmininkas Ad
ministraciniams reika
lams— Stanys Džiugas ir 
Sekretorių® — Juozas Šla
jų?.

Nauja JAV LB vadovybė
JAV LB Vn-tosio? ta

rybos pirmoji ? esi ja vyko 
spalio 6-7 Detroite. Iki 
buvo išrinktas naujas ta
rybos prezidiumas,pirmi
ninkavo buvusio prezidiu
mo pirmininkas Vytautas 
Kamanta? ir Algis Rugie
niu?. -

Se®ijoj dalyvavo 47 at
stovai. Išrinkti į JAV LB 
Taryba pirmininku Algis 
Rugieniu? ir į Krašto 
Valdyto? pirmininku? 
—J. Gaila.

Į JAV LB garbė? teis
mą išrinkti: prel. J. Bal- 
kūnas,dr. J. Genys, A. Ma- 
kaitis, B. Vitkų?, dr.B. 
Nemicka?, Ig.Kazlau?ka?.

Kontrolė? komi?ijon iš
rinkti : V.Mėtini?, dr.R. 
Š omka itė, A. Šauly?.

VIVA T PROFESORE*!
bkubu nuraminti. Į ma

no aliarmuojančiu® g.O.S 
laiškuo?e daug iš kur su
silaukiau paramos —su
tikimų ir padėko?. Pavo
ju? nugalėta?. Krizė lai
kinai praėjo. Pilno? su
dėtie? LPDA valdyba-di- 
rektoriata? sudaryta iš 
chicagieč lų. A č iū vi? iem? 
sutiku? iem?. Reikėti. 
kei®ti vardą. siūlau : 
"LAISVŲ LIETUVn,
MOKSLŲ DRAUGIJA".

St. Dirmanta® 

lietuviška daina”.
Puikiai pasirodė ir tau

tinių šoktų kursantai, ku
riem? čia vadovavo J. 
Matulaitienė ir G. Gobie- 
nė.

Vi?a? vakara? praėjo 
labai pakilioj nuotaikoj. 
Tai buvo, galima sakyti, 
miela — estetinė atvanga 
po vi?o? savaitė? studiji
nių darbų.

Iki pa?imatymo 8-toje 
studijų savaitėje.

L. Eimantas
sĮ



BENDRUOMENYBĖS
PLBIV-tojo seimo nutarimai
PASAULIO 
LIETUVIŲ 
JAUNIMO 
fc Ą J U N G A
Seimas, apsvarstę s ir 

Išdiskutavęs Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjun
gos reikalus, pareiškia :

Mūsų visų viltys ir 
siekimai priklauso nuo 
mūsų vieningo organizuo
tumo, kurį mums teikia 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, jungianti lais
vojo pasaulio lietuvius ir 
Lietuvių Chartog prlncit 
pals vykdanti bendrus 
tautinius tikslus.

Dėl to Seimas sveikina 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos ryžtą įsi
jungti į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę Ir, dar su 
didesniu pasiryžimu bei 
meile savajam kraštui, 
siekti mūsų visų lietuvių 
pagrindinio tikslo - Lie
tuvos Nepriklausomybės 
atstatymo.

geimą* nutaria, kad 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybos su
dėty dalyvautų Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Valdybos atstovas ir 
rekomenduoja Lietuvių 
Bendruomenės ' Kraštų 
Valdyboms, kad sudarytų 
galimybę krašto, apygar
dos ir apylinkės valdybo
se dalyvauti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjun
gos junginių vadovybių 
atstovam* pagal vietos 
rtlygas.

geimą# pageidauja, kad 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga Ir lietuvių 
jaunimo organizacijos * 
rastų glaudaus tarpusavio 
bendradarbiavimo pagrin
dą Ir praktiką.

geimas rekomenduoja, 
kad Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pava
dinimas būtų pakeistas į 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Jaunimo gą- 
junga Ir kad jos statutas 
būtų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos 
patvirtintas.

TAUTINĖ
BE LIGINIŲ 
INg TITUC I JŲ 
REIKŠMĖ
Lietuviška parapija yra 

relkšmlngae lietuvybės 
tfUfcymo židinys. Po An
trojo Vatikano mi važiavb» 

mo,įvedus tautines kalbas 
mišiose Ir kitose rellgi- 
ginėse apeigose, Selma# 
ragina, kad tiek dvasiš
kiai, tiek ir paraplečial 
pasirūpintų, jog kiekvie
noje lietuviškoje parapb- 
joje beato vieno® mišios 
kiekvieną sekmadienį bū
tų atnašaujamos lietuvių 
kalba. Pageidaujama, kad 
vigų konfesijų lietuviš
kuose maldos namuose 
būtų meldžiamasi lietu
viškai. Kur reikalinga, pa
rapijoms į talką ateina 
savo Kraštų Lietuvių 
Bendruomenės.

Kraštuose ar kontinen
tuose, kur yra daugiau 
lietuviškų parapijų,steng
tis įkurti lietuviškas sie
lovada^, kurioms priklau6* 
sytų visos tos vietovės 
lietuviškos parapijos.

INFORMACIJA
Seimą*, įvertindamas 

lietuviškos spaudo® ir 
komunikacijos svarbą, 
sveikina visas lietuvių 
Išeivijos laikraščių re
dakcijas, leidyklas, lietu
viškos televizijos Ir ra
dio valandėlių vedėjus ir 
pranešėjus, ir Informaci
jos biurus.

Selma* skatina Kraštų, 
Bendruomenių Valdybas 
bendradarbiauti su spau
dos darbuotojais, siekiant, 
kad vi® o® lietuviškos šei
mos skaitytų pagal pasi
rinkimą Išeivijoje lei
džiamus lietuviškus laik
raščius ir periodinius 
leidinius.

Selma* ypatingai ver
tina PLB Valdybos lei
džiamą informacinį lei
dinį "Pasaulio Lietuvis”, 
kuris yra įgavęs visuo
menės pasitikėjimą, Ir 
ragina visas Kraštų Val
dybas finansiškai prisi
dėti prie jo išlaikymo, 
plečiant prenumeratorių 
skaičių Ir telkiant finan
sinę paramą.

Selma* taip pat teigia
mai vertina įvairių kraš
tų užsimojimus savo lei
diniais Informuoti apie 
lietuvių kultūrą gyvena
mųjų kraštų kalbomis. 
Ypač kreipiamas dėmesys 
į JAV leidžiamą anglų 
kalba šeštų tomų Lietuvių 
Enciklopediją, kuriat rei
kalinga skubi visuomenė* 
parama.

Seimą*, konstatuoda
mas okupanto daromą 
tendencingos propagandos 
skriaudą lietuvių tautai, 
skatina visuomenę remti 
Eltos Biuletinio leidimą 
Ir ieškoti būdų bei prie
monių, kad kultūrinės ra
dio valandėlės būtų pra
dėtos transliuoti per Ra
dio Free Europe ir Radio 
Liberty siųstuvu*? į Lietu
vą.
ČIURLIONIO
IO O METŲ 
SUKAKTIo
1975 metais lietuvių 

tauta minės pasaulinio 
masto menininko M. K. 
Čiurlionio 1OO metų gim
tadienį. Šią nepaprastą 
sukaktį seimą* ragina vi
są lietuvių visuomenę 
tinkamai paminėti ir pri
statyti menininko darbus 
plačiajai pasaulio visuo
menei.
LIETUVIŲ
SPORTININKAMS
Įvertindamas galimybę 

per sportą palaikyti ry
šius ne vien tik tarp įvai
rių kartų, bet ir tarp at
skirų kraštų, geimą* 
sveikina sportuojantį jau
nimą Ir skatina kuo gau
siau dalyvauti organizuo
tam lietuvių sporto klube 
veikime Ir prašo PLB 
Valdybą daugiau dėmesio 
skirti organizuotai spor
tininkų veiklai, padedant 
jiems koordinuoti ir ruoš
ti tarptautines lietuvių 
sportines varžybas bei 
išvykas.

PADĖKOS
1. geimą* reiškia pa

dėką visom® organizaci
jom® ir asmenim®, svei
kinusiems’ Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė® IV 
Seimą. Taipgi dėkoja vi
siem® laisvojo pasaulio 
lietuvių bendruomenė® 
darbuotojam®, spaudai ir 
radio valandėlėm®, lietu
vių mokslo ir kultūro® 
kūrėjam®, tautinių šoktų 
šventės vadovam®, orga
nizatoriam® Ir šokėjam®, 
chorams Ir jų vedėjams, 
kultūrinių bei visuomeni
nių lietuvių švenčių bei 
Antrojo Kongreso rengė
jams Ir visiems lietuviš
kų tautinių darbų rėmė
jams.

2. Efeima* teigiamai 
vertina Vilko pirmininko 
dr. Juozo Valiūno Ir jo 
vadovauto® lietuvių dele- 
gacljo® nartų dr. Petro 
Vileišio, dr. Jono Genio 
bei Eglė® 7 lllonytė® pa-

PLJS pirm. kun. A. Saulaitis 
ington, D.C. Salia 
necuela).
stangas Iškelti Lietuvos 
laisvės reikalą Helsinkio 
konferencijoje, glaudų 
bendradarbiavimą ®u kitų 
Pabaltijo tautų delegaci
jomis ir visiems nuošir
džiai dėkoja už pasiau
kojimą ir ryžtą.

3. seimą® reiškia nuo
širdžią padėką Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
IV Seimui Ruošti Komite
tui.

4. geimą® reiškia pa
dėką Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybai 
už paskutinių penkerių 
metų darbą.

5. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Ketvirta- 
sis Šeima®, įvertindamas 
PLB Valdybos pirmininko 
gta*io Barzduko nepa
ilstamą 22 metų bendruo
meninį darbą, išrenka jį 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėj Garbės Pir
mininku.

PASITARIMAS SUPL. 
JAUNIMO SĄJUNGOS 
PIRMININKU

Iš Brazllijo® Chicagon 
buvo atvykę®, Pa®aulio 
Lietuvių Jaunimo S-go* 
pirmin. A. baulaiti*, gJ- 
Šia proga, rugsėjo 23 d. 
Pasaulio Lietuvių B-nė® 
pirm. Br. Nainy® ir vice- 
pirm. Jaunimo reikalam® 
Romas Ka®para®, turėjo 
pa* įkalbėjimą ®u PLjg 
- go* pirm, saulaičių. 
Ilgesniame . pasitarime 
buvo išsiaiškinta ir su
tarta dėl eilė® įvairių 
klausimų, turinčių ryšių 
rU Pa®aulto Lietuvių Jau
nimo m kongre®o ruoši
mu ir kitai® Pietų Ame
rikos lietuvių Jaunimo 
klausimai®. Kun. gaulaičio 
žtnlomi®, Brazilijoj gyve
na apie 70,000 lietuvių, 
ir jie jaučia®! e®ą pajė
gu® suruošti trečiąjį jau
nimo kongresą. Pirm tnln-

, SJ, kalba PLB seime Wash- 
jo A. Rugienius (JAV) ir V. Venckus (Ve-

ko gaulaičio ap»kaičiavi- 
mu, jaunimo kongresą® 
kainuosią® apie 20,000 
dolerių. Pu®ę to® sumo® 
sukeltų jie patys, o kitą 
dalį finansinė® paramo® 
paprašysią iš Ameriko® 
/PLB valdybo®/. Jaunimo 
kongre®a® bu® ruošiama® 
kartu PLB valdybo® ir 
PLJg-go*. PLB valdybai 
tek® ®udarytl vieną komi
tetą Amerikoje.Ši® komi
tetą® rūpin®i® Au®tralljo® 
ir Europo® jaunimo atve
žimu į Braziliją ir, be to, 
papildomomis lėšomi®.

P. L. Jaunimo kongre
są® Pietų Ameriko® lie
tuviam® duotų nepapras
tai daug naudo®. Ypač 
būtų naudinga prieškon- 
gre®inė ruoša. Reikėtų iki 
kongreso, maždaug ka® 
pu®ę metų,pasiųsti į Pie
tų Ameriką po menininkų 
grupę. Pageidautina® jau
nimą®. Pav. tinkami vie
netai būtų Wind®oro mer
gaičių kvartetą®, Babicko 
oktetą® Iš Cleveland©, 
Muencheno kvintetą®, ar 
panašu® mažesni vienetai.

Pietų Amerikai, o ypa
tingai Brazilijai, Argenti
nai ir Urugvajui yra rei
kalingi jaunimo vadovai, 
kurių kun. gaulaltl* prašo 
pusmečiui ar metam®. 
Šiuo reikalu kun.aaulai- 
ti® pažadėjo paruošti pla
ną ir jį at®ių®ti PLB val
dybai. PLB valdyba turė® 
®ura®ti tokiu® vadovu®, ®u 
jai® susitarti ir ®avo lė
šom i® pa®tų®tl į būtinai 
reikiama® vietove®.

Jei būtų ruošiama® Pa
saulio Lietuvių B-nė® 
Kultūro® kongresą®, Bra
zilija jį paremtų pri- 
®i®ųdama literatą, solistę 
ir dailininkų. Žinant skir
tingą valiutos kursą bei 
uždarbius, brazillečial 
prašytų Ameriko® lietuvių

( Nukelta į 16 p si.)
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LENKIJA TURISTO AKIMIS
KeHoatą biuro dtrekto-

velti t Domite aerodro-

parvykstančią ek*kur*iją»

laiko. Bet jau vi*ka* buvo

ko veikti. Taigi važiuojam 
kartu: padės *u*tgaudytt 
ttvaHavimo formalumuo
se. skrendu į Varšuvą »u 
lenkų turistų grupėj Vai-

Pačiam direktoriui va
dovaujant, gerokai pa
lak* tėm koridoriai*, kol 

lį. Prieš jį jau stovėjo il
ga eilė. Dar buvo likę be
veik dvi valandos iki iš
skridimo .Savotiška* laiko 

kta* rizlko* ? Paty* kana
diečiai niekur neina 
dviem valandom anksčiau.

Keleiviai artinasi pa
drikai prie langelio. Pa
galiau, atrodo, atėjo ma
no eilė. Rengiuosi paduoti 
savo dokumentu*. Šalia 
savęs išgirstu kažkieno 
balsą :

— Tamsta atėjai po ma
nę*!

— Nelabai svarbu,atsa
kau : turiu dar pusantro* 
valandos.

Pažiūriu į *avo teisiu 
gynėją : aukštoka*, apy - 
*ausi8 lenką* *u nu«vlru- 
sgaifl baltai* ū*al*. Nieką* 
kita* nebūtų tokio* pasta
bos padarę* : buvome be
veik paskutiniai ir turėjo
me laiko daugiau negu 
reikia. Jis laikėsi princt- 
pų.Ne veltui lenkai mušasi 
gavo baliuose.

VIRŠ ’’SNIEGO LAUKŲ”
Po ilgo laukimo suei

name į lėktuvą ir ši*, 
smagiai įsibėgėję*, paga
liau atitrūksta nuo že
mė*. Malonu pasakyti 
Montreallul *udlev.

Mu* veža švedų kompa
nija. Aplink sukioja*! an
geliško* išvatzdo* oro 
šeimininkė*. Vi*o* lino 
plaukai* ir lino akimi*. 
Kai kurto* apysunkė*.
Nešlauifdlškal nudegu
sio* saulėje. Gal tai tik 
pudro* dėka sukelta iliu
zija?

Pavaišinti gėrimai* ir 
vakarienė, keleiviai nu
rimsta ir užmiega. Po 
trumpo už*nūdlmo, pra - 
vertu akt*. Laikrodi* ro
dė latrą valandą, bet jau

aušo, skrisdami į rytu*, 
me* pagrelttnom laiko 
s linksmą. Po mū*ų lėktų - 
vu tę*ė*t neaprėpiami 
”*niego laukai”. Jie atro
dė sušalę ir ap*ėtt įvai
riausiai* *en!al* -besme
geniai* bei kitokiai* la
kto* vaizduotė* sukurtai* 
pavidalai*.

Valzda* buvo neapsa
komo grožio, ypač *aulel 
tekant. Po tai* • ’’sniegy
nais1’ buvo Atlantas, o to
liau šiaurinė Europa. 
Kok* nor* a*tronauta*, 
atskridę* Iš kitos plane
tos, įsivaizduotų, kad že
mę gaubia sušalusio *nle- 

-go skliautas, žinoma, jei 
ji* yra matę* sniegą. Tuo 
tarpu žmonės viršum sa
vo galvų teregi aukštu
moje pilku* debes is .K lek- 
vlenas pasitenkina savo 
susikurtu pasaulio paži
nimu ir jį laiko tikru, pri
valomu kitiems.

PIRMAS ŽVILGSNI Į 
LENKIJĄ
JPersėdus Kopenhagoj, 

diena tampa saulėta.Že
mėje matyti smllkt įvai
riaspalvė laukų mozaika. 
Perskridus Daniją Ir Vo
kietiją, ji nedaug tepasi- 
keičia Lenkijoj. Veltui' 
Ieškau socializmo staty
bos žymių. Niekur nema
tyti kolūkių. Tie patys il
gi, siauri, taisyklingi že
mės rėžtai apreiškia pri
vatinę nuosavybę. Lenki
jos kaimas išliko maža 
pas Įkeitę s. Kolūkiuos e te
gyvena maža dalis ūki
ninkų.

Lėktuvas 
Varšuvos 
Priėmimo 
greiti ir labai suprastin
ti : tarnautojų didelė da
lis—moterys. Man be- 
bandant atidaryti savo 
lagaminuką Ir parodyti 
jo turinį, valdininkė tik 
pamojo mandagiai ranka : 
nereikta!

Išeidamas iš pastatų, 
žvalgausi taksio. Greitai 
vienas šoferis prisistato. 
Kai pasisakau turįs tik 

nūs įleidžia 
aerodrome, 
formalumai

dolerių, jis pasisiūlo nu- 
vežiąs mane į miestą sa
vo, girdi, privačia mašina 
už 10 dolerių. Žinau,kad 
tai akiplėšiška kaina, bet 
skubu, taigi pasiūlau pusę 
tos sumos. Jis greitai su
tinka. Vėliau sužinojau, 
kad permokėjau bent 5 
kartus. Tas mažytis nuo-

D. RALYS

tykis daug pasako apie 
dabartinį Lenkijos gyve
nimą.

MIESTAS, KURIS
TURĖJO IŠNYKTI
Skrlejam pro daugla - 

aukščius priemiesčių na - 
Griežta, nuobodi 

Visur tie patys 
gana uždari di- 
fa*adal, kartais 
juos paįvairinti 

ar ypatingu

■ 4 .

Sol. Gina čapkauskienė s«; sol. Kaziu Yakučiu Snalio 13 d. 
Clevelonde atidarė rudens koncertų sezonų. Koncertą rengė 
Saleziečiams remti komitetas. Spalio 20 d. Gina atliko pro- 
graną Philadelphij oje, kur buvo parengimas ateitininkų ir 
spalio 28 d. soliste dainuos Waterbury, kur ruošiamas kon

certas Nekalto Prasidėjimo Seselių, o lapkričio 4 d. ji dai
nuos Toronte, Anapilio Sodybos atidarymo proąa.

J ledo Bacevičiaus nuotraukoje ii kairės sol. G. čapkauskienė, 
sol. K. Yakuti s ir pianistė r Smetonienė, kurie atliko koncer
tų Cic-vel ande.

mus. 
statyba, 
plokšti, 
dž luitai 
bandant
spalvomis 
balkonų sugrupavimu.

Artėjant prie vidurio, 
miestas tampa labiau su
spaustas . Gatvė* apys tau
rės ir be medžių, išsky
rus didžiąsias alėjas. 
Daug nuogo cemento, ma
ža žalumynų. Bet yra 
įvairių skverų tr keletas 
gražių parkų.

Varšuva, vokiečių Ir 
rusų dėka, buvo per karą 
taip sugriauta, kad lenkai 
kurį laiką abejojo, neži
nodami kas daryti : atsta
tyti miestą su visais Iš
planavimo nepatogumais, 
ar statyti sostinę kitoj 
vietoj? Paskui jie apsi
sprendė už miesto atsta- . 
tymą. Reikia manyti, kad 
namai Išaugo aukštesni, 
negu senieji, gatvėms ne - 
paplatėjus.

Tomis neplačiomls 
gatvėmis laksto maži au
tomobiliukai. Jie neskait
lingi, bet greiti Ir gana 
pavojingi. Jie greiti dėl 
savo mažo skaičiaus : 
jiems nereikia ilgai lauk
ti sankryžose.

Naujoji Varšuva yra 
naujas — senas miestas , 
besiveržiąs savo cemen
tinėmis sienomis į aukštį. 
JI visur tvarkinga, liau
diška, vienoda Ir nuobodi. 
Čia niekas nepatraukia 
turisto akles : trūksta se
nų nešvarių kvartalų, 
puošnių rezidencijų ir 
didelių dangoraižių, taip 
būdingų Amerikos mles - 
tams.

SENOSIOS LENKIJOS 
PALIKIMAS
Ta so8tinė nėra visiš

kai netekusi savoorlgl- mąlle. Tatgl Jo originalu -
nalumo. Liaudie* meno mas yra daug nukentėjęs. Beto, partijos dažnai už-
muztejuje sutelkta nuosta
bi gausybė pereitų šimt
mečių kūrybos, pradedant 
viduramžių pabaiga. Jo 
bažnytiniame skyriuje ge
ra pusė paveikslų ir 
skulptūrų paimta Iš pri
jungtųjų vokiškų žemių 
bažnyčių. Kariuomenės

ARAI/JA AR NESUPRATIMAS
Mūsų laisvė* kovų pa

dangė apsiniaukusi, suke
lia netikrumą pragiedru
lių nesimato.Artėja rim
tas sprendžiamas mo
mentas. Mūsų kova sun
kė ja,nes susitiko du part
neriai, bičiulystė vyksta

muziejus atskleidžia 
šlėktišką, karingą Lenki
jos didybę. Ten maty
ti klek ir lietuviškos pra
eities. Kai kurie ginklai 
gaminti Lietuvoje, tarp jų 
Ir pačios gražiausios pa
trankos.

Sveiki Išliko ir Stepono 
Batbro rūmai netoli Var
šuvos. Jų kieme stovi Pa- 
tocklo mauzoliejus su 4 
liūtais ant kampų, lai
kančiais klek pabelstus 
lietuviškus skydus. Vytis

• kaž kur pasirodo pilies 
viduje. Tie rūmai, savo 
puošnumu Ir meno tur
tais primena Versalį, 
'nors ir daug mažesniame 
maste. Yra pačių didžiųjų 
prancūzų Ir olandų meni- . limybes, tęsti kovą už 
ninku darbų.

Daugiausia turistų su
traukia Varšuvos sena
miestis. Jis buvo Irgi 
smarkiai apgriautas, o po 
karo atstatytas su didele

Bet Ir tat kas liko dar al
suoja senosios karalijos 
didybe. Tas senamiestis 
suspaustas tarp tvirtovės 
sienų. Jo širdyje beveik 
kiekvienas namas yra pa
verstas suvenyru ar liau
dies meno dirbintų krau
tuve. - { Bus daugiau* 

K.Čeputts 
prie uždarų durų, slapti 
pasitarimai, slaptos su
tartys. Išdavystė vyksta 
toliau po Techeraho- Jal
ta*. Svetimom!* žemėmis 
bizniavimas įpranta* Ir 
mažesnių tautų teisių iš- 
niekinlmas-tai anglo-*ak- 
*i^ tradicija .Gana klaupti* 
ir dėkoti už Išdavystę. 
Šio krašto radikalai ieško 
pelno Ir ekonominė* he- 
gemontjo* pasaulyje. Pa
stangos žmogų nužmogin
ti tęsiamo* ir abu part
neriai sutaria. Vienas 
vykdo naganu,o kitas jau 
seniai sukūrę* "virimo 
katilą”. Tik akla* to ne
mato, silpnaproti* nesu
pranta .

Akyvalzdoje tos padė
ties Helsinkio konferen
cijos kelia susirūpinimą, 
laisvieji esame įpareigoti 
susispiesti apie centrą, 
sumobilizuoti visas pozi
tyvias jėgas, turime stu
dijuoti naujus kelius, ga

tautog laisvę. Pavojus di
dėja Ir į kur turime kreip
ti pagrindinį dėmesį,kur 
Ieškoti draugų? Žinant kad 
mūsų tarpe yra paklydi
mų ir pasimetimų, t^ pa
dėtį okupantas išnaudoja.

stėmustos savo parapiji
nėse ribose ir jų rietenos 
kartais silpnina mūsų 
ryžtą drąsiems žygiams, 
gi mūsų mokslinčiai ir 
levitai, tos priešo klastos 
nemato, nes ten daug ko 
gero esą, o kai užklausi

( Nukelta į 9 p si.)
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ALKOHOLIZMAS (-Laiškai Lietuviams-) 
■IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

VERTA VISADA padėti daug pastangą, kad tik būtų ga
lima išgydyti bent vieną trečdalį alkoholizmo aukų. Alko
holizmas yra rimtas dalykas, žmones sukausto ją produk
tyviausiuose metuose, sunaikina šeimą gyvenimą ir pagrie
bia daug nekaltą auką. Jei jis tęsiasi pakankamai ilgai, pa
vergia visą žmogų...

Dr. Alfred Bochner

■■■■■
KĘSTUTIS BAGDONAS

Proporcingai daugiausia al
koholikų yra Prancūzijoje 
(nekalbant apie Sovietų Rusi
ja, iš kurios neturime pakan
kamai žinių). Jungtinės Ame
rikos Valstybės stovi antroje 
vietoje. Jose yra 5 milijonai 
tikrų alkoholikų. Vien Čika
goje — 175,000.

Statistikos /odo, kad JAV-se 
trys iš keturių alkoholių yra 
tarp 35 ir 55 metų amžiaus. 
3% klajoja pasimetę, o 97% 
gyvena panašiai kaip ir kiti, 

težinomi vien šeimai, gimi
nėms ir gal kai kuriems pa
žįstamiems. Jų yra kiekvieno
je profesijoje, rasėje, tautoje, 
kiekviename miesto kvartale.

Jų yra ir lietuvių tarpe.
Kartų viename pokalbyje 

buvo paminėta, kad tankiai 
Čikagos lietuvių apgyventoje 
Marquette Parko apylinkėje 
yra daugiau saliūnų negu neg
ru kvartaluose. Nutariau pa
tikrinti., 69-toje gatvėje trijų 
blokų nuotolyje, tarp Arte
sian ir Washtenaw, suskaičiau 
13 užeigų; gi'71-oje gatvėje 

tame pačiame nuotolyje — 9. 
Palyginus su negrų apgyven
tu Cottage Grove, ant 63-ios 
gatvės ir tos sankryžos apy
linkėse neatradau tokiame pat 
nuotolyje nė vienos vietos su 
tiek daug užeigų.

(Be abejo, tie skaičiai nero
do, "kad lietuviai geria dau
giau už negrus; nei tai reiškia, 
kad į tuos saliūnus eina vien 
lietuviai, nei kad visi ten ei
nantieji yra alkoholikai, arba 
kad visi ten nuėję pasigeria. 
Tačiau iškeltas faktas lieka 
faktu. Ir be to skaičiavimo 
matyti, kad ir lietuvių tarpe 
pasitaiko alkoholizmo atvejų. 
Tai verčia mus ta tema spau
doje rašyti. — Red.)

KAIP ATPAŽINTI?

Johns Hopkins Universiteto 
ligoninė sudarė klausimų są
rašą, pagal kurį bandoma 
spręsti, ar asmuo yra alkoho
likas (“Medical News", 1961. 
Vii. 14; 15 psl.): Statomi se
kantys klausimai:

1. Ar dėl gėrimo esi pralei

dęs bent kiek darbo laiko?
2. Ar gėrimas sugadina šeimos 
nuotaiką ir neigiamai į ją vei
kia? 3. Ar geri todėl, kad jau
tiesi nedrąsus kitų tarpe? 4. 
Ar gėrimu kenki savo geram 
vardui? 5. Ar kada po gėrimo 
esi patyręs nuosmukį? 6. Ar 
dėl gėrimo susidaro finansinių 
problemų? 7. Ar gėrimas tave 
smugdo ir patraukia prie že
mesnio lygio asmenų, aplin
kybių bei vietų? 8. Ar kada 
nors dėl gėrimo esi apleidęs 
pareigas šeimai? 9. Ar .gėrimas 
nesumažino tavo norų ir pas
tangų ko nors atsiekti? 10. Ar 
jau mėgsti išgerti kiekvieną 
dieną tam tikru laiku? 11. Ar 
išgėrus tavo organizmas rei
kalauja išgerti vėl sekantį ry
tą? 12. Ar dėl gėrimo nemie
gi naktį? -13. Ar dėl gėrimo 
nėra sumažėjęs tavo darbo na
šumas? 14. Ar gėrimas nepa- 
stato į pavojų tavo darbo ar 
biznio? 15. Ar geri dėl to, kad 
galėtumei pabėgti nuo rūpes
čių ir problemų? 1G. Ar geri 
vienas? 17. Ar kada nors dėl 
gėrimo nepraradai atminties? 
18. Ar -kada dėl gėrimo tave 
gydė daktaras? 19. Ar gėrei, 
kad daugiau savimi pasitikė
tum? 20. Ar kada tave patal
pino ligoninėn dėl per didelio 
gėrimo?

Žinoma, nepakanka atsakyti 
“taip” į vieną klausimą. Tik 
visa eilė tokių “taip” atsaky
mų sukelia įtarimą, o gal ir 
tiksliai nurodo asmenį ser
gant alkoholizmu.

MEDICINIŠKAS ŽVILGSNIS

Dr. James J. Smith tvirtina: 
“Per paskutinius penkis metus 
mūsų laboratorijos ir kliniki
nės studijos apie alkoholizmą 
parodė, kad alkoholizmas yra 
ne kas kita, kaip metabolinė 
liga" (“Medical News”, 1961, 
VII. 14; 10 psl.).

Tame pačiame straipsnyje 
dr. Roger J. Williams iš Texas 
Universiteto rašo, kad alkoho
lizmas yra įgimtas dalykas, 
nes žmogaus kūne “yra parei
kalavimas atitinkamų maisto 
elementų.... kurių paprastas 
maistas pakankamai neduoda; 
...atsiradus tokiam trūkumui, 
išsivysto noras gerti alkoholį... 
Bet jei asmuo įstengia paten
kinti savo organizmą atitin
kamu maistu (vitaminais, mi
neralais, enzimais), tada liga 
neišsivysto...” ir todėl gali gy
venti visai normalų gyvenimą.

Pagal dr. Harold Loveli, al
koholizmo priežastimi yra pa
krikimas pituarinės liaukos; 
jai pakrikus, kūnas nebegauna 
pakankamo hormonų kiekio, 
ir dėl to metabolizmas susilp
nėja. Dėl cukraus trūkumo iš
sivysto įtampa kūne ir susi
jaudinimai. Žmogus yra orga
nizmo verčiamas arba gerti 
alkoholį, arba valgyti daug 
cukraus.

KAS YRA ALKOHOLIKAS

Be abejo, mediciniškas 
žvilgsnis atskleidžia tik vieną 
alkoholizmo pusę. Alkoholiz
mas yra liga. Tam palinkimą 
asmuo gal turi ir iš prigimties. 
Tačiau ir anksčiau cituoti spe
cialistai sutinka, kad tam tik

rų maisto elementų trūkumą 
galima pašalinti ne vien alko
holiu, bet ir kitkuo, pvz. cuk
rum. Tad kodėl vieni iš jų pa
sirenka alkoholi, o kiti ne?

Alkoholikas yra ligonis, ta
čiau ne vien fizinis. Prieš tap
damas chronišku alkoholiku, 
jis dažnai tampa ar bent turi 
palinkimą tapti psichiniu ligo
niu. Dažnai emociniai nesu
brendęs asmuo alkoholyje ieš
ko išeities iš savo gyvenimo 
naštų. Asmeniškos problemos 
spaudžiamas ir nuo jos norė
damas . pabėgti, gėrime randa 
bent taikiną užsimiršimą. Pa
prasta. geriančiojo reikalai — 
pinigų, darbo, šeimos, draugų 
ir pažįstamų atžvilgiu — ne 
gerėja, bet blogėja. Palaips
niui jis ima gerti vis daugiau. 
Pripratęs organizmas ima rei
kalauti vis daugiau alkoholio. 
Taip jis tampa alkoholio ver
gu — alkoholiku.

Alkoholikas nepasitenkina 
vien nublankinti galvojimo 
detales, nes jis, nebeprisitai- 
kydamas prie aplinkybių, są
moningai ar nesąmoningai sie
kia visiškai atsiskirti nuo rea
lybės. Tam tikslui alkoholis 
vartojamas kaip priemonė, 
nes jis kaip tik anestezuoja 
tas smegenų vietas, kurių pa
galba vyksta protavimas ir 
sprendimai.

Kur iš tikrųjų prasideda 
žmogaus sistemos cheminis, 
biologinis, metabolinis, psi
chinis ar kultūrinis pakriki
mas, verčiąs asmenį smarkiai 
gerti, nėra įmanoma griežtai 
apibrėžti ir apriboti. Daugeliu

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

Miesto teatre vyko lietuviškas vaidinimas. Staiga, 
vaidinimą pristabdžius, įžengė scenon Juozas Pajaujis 
ir Kazys Škirpa. Du jauni vyrai sukėlė žiūrovams tam 
tikrą sensaciją, kada jie sušuko:

— Lietuviai! Tėvynė pavojuje!
Pajaujis pasakė trumpą ir jaudinantį žodį, dės

tydamas istoriniai lemtingą padėtį, kurioje glūdi Lie
tuvos laisvės problema.

— Mūsų laisvė čia pat, ji laukia mūsų, tik reikia 
išleisti ją iš kalėjimo, — šaukė Pajaujis, mostikuodamas 
rankomis.

Škirpa perskaitė savanorių šaukimo tekstą.
Valandėlę buvo tyla. Žmonės jautėsi staigiai, už

klupti. Škirpos ir Pajaujo kreipimesi susikaupė tiek • 
dinamikos, dramatizmo ir viso to, ko seniai išsiilgo

> lietuviai. Tai buvo vilties įgyvendinimo galimybių
skelbimas.

Žiūrovai prapliupo katučiais. Vyko ilgas, nesiliau
jantis kelių šimtų delnų griaustinis, tai benutyląs, tai 
vėl atsinaujinąs naujomis kaskadomis. Žmonės pradė
jo keltis iš vietų ir „Lietuva Tėvynė mūsų", maršo po
būdžio giesmė, suskardėjo salėje.

Vos giesmė nutilo,, auditorijai gerai žinoma dai
nininkė Nezabitauskaitė, buvusi žiūrovų tarpe, salės 
balkone, savo stipriu ir nuostabiai švariu sopranu su- 
skardeno dar populiarią anuo metu sukilimo dainą „Jau 
slavai sukilo".

Žmonės verkė. Pirštais ar nosinėmis braukė aša
ras. Nezabitauskaitė dėstė dainos melodijoje „Petys gi 
į petį, na, vyrai... Už mylimą šalį, prikelkime Lie
tuvą mūsų...“

Kada keli jaunuoliai, dar virpėdami iš susijaudi
nimo, ėjo iš teatro, jie kalbėjo:

— Rytoj aš būsiu komendantūroje. Noriu būti pir-~ 
mas sąraše. Juk visa tai kvepia istorija. Buvo kuni
gaikščių Lietuva, paskui buvo unijinė Lietuva, da-
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bar bus lietuvių Lietuva.
— O iš kur žinai, — kirto bendrakalbis, — kad aš 

nebūsiu už tave anksčiau?
Prieš kelias valandas jie lipdė atsišaukimus ant 

tvorų ir sienų. Dabar, eidami pro skelbimų skydą, 
pamatė, kad jų skelbimas nuplėštas skubomis, nes sku
tais dar kabaldojo vėjuje. Čia prilipdytas kapsukinis 
skelbimas, ir stambios jo raidės gerai įskaitomos mė
nesienos žalsvėje. Buvo matyti pažadas mokėti raudon
armiečiui po 300 rublių mėnesiui.

„Neklausykite buržuazinės Tarybos“, — grasė kap
sukinis atsišaukimas, „nes kas stos į Tarybos kariuo
menę, tas bus baustas mirtimi arba sunkiųjų danbų 
kalėjimu.“

Jaunuoliai perskaitė mirtimi grasinantį lakštą ir 
rūpestingai nuplėšė skelbimą nuo lentų. Jie nuplėšė 
taip rūpestingai, kad ir skutus, kuriuos prilaikė sušalę 
rupūs miltiniai klijai, nugrandė nuo paviršiaus.

— Turi mūsų skelbimą? — paklausė vienas.
— Aš turiu keletą.
Bet jie neturėjo klijų. Jaunuoliai išrovė kelis smul

kius segtukus, kuriuos atrado skyde. Jie stipriai prise
gė savanorių šaukimo skelbimą ton pat vieton; iš kurios 
jį buvo išgrandę bolševikų nagai.

Tada pasiryžo atlikti žygį. Apibėgo didesnį rajono 
plotą. Daugiur jų išklijuoti skelbimai kabojo ir kvietė 
savanorius. Kai kur juos išgrandė bolševikai.. Visur 
jie rovė, lupo ir grandė kapsukinius skelbimus; ruošė 
rytdienai švarias lentas saviems atsišaukimams kli
juoti. ..

Šauksmo iš teatro scenos garsas buvo toks platus, 
kad iš pat ryto į Vilniaus komendantūrą pradėjo I
rinktis savanoriai.

„Tai buvo įvairiausių visuomenės sluoksnių atsto
vai,“ vėliau rašė Škirpa savo atsiminimuose. „Buvu
sieji studentai, miestelėnai ir darbininkai. Visus juos 
jungė sostinės gelbėjimo idėja. Rinkosi ne tik lie
tuviai, bet ir kalbą lenkiškai arba gudiškai, nes visi 
jie save laikė lietuviais arba Lietuvos piliečiais..

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



atveju yra daugiau nei viena 
chroniiko alkoholizmo prie
žasčių. Vienas asmuo gali tu
rėti cukraus trūkumą sistemo
je. jautrius nervus ir labai 
nepalankias gyvenimo sąlygas. 
Kitas gal cukraus trūkumo 
neturi, bet turi jautrius ner
vus ir atsiduria sunkiose ap
linkybėse. Tačiau tos pačios 
aplinkybės viena gali užgrū
dinti. o kita palaužti Tad ieš
kant priežasčių, tenka kiek
viena atveji spręsti atskirai.

TRYS TARPSNIAI

Alkoholiko kelyje galima 
pastebėti tris tarpsnius: anks
tyvesni, vidurinį ir pažengusi.

Ankstyvesnis tarpsnis

Ankstyvesniame tarpsnyje 
alkoholikas pažada negerti, 
bet pažadai lieka neįvykdyti. 
Pats jaučia neramumą ir labai 
jaudinasi, kad taip daug geria 
Tačiau jis jau išmoko tai už
maskuoti ir paslėpti nuo kitu

Kitam, atkreipusiam dėmėsi 
i jo gėrimą, atsako “Ka tu 
niekus kalbi, aš tik išgėriau 
penkis, bet ne dešimt stikliu
ku". arba "Vakar visi gerai 
nugereme; aš irgi neatsilikau, 
bent apie dešimt stikliuku iš
gėriau" < bet iš tikrųjų lis iš
gėrė daugiau negu dvidešimt i. 
arba vėl “As tik truputi i Aur
iau. ir buvau linksmas, nes ir 

■ uoza parvežiau namolei, o jis 
tai jau tikrai buvo girtas".

Šiame tarpsnyje asmuo pra
deda gerti daugiau negu jo 
draugai. Paima stikliuke “ant 
drąsos", eidamas i susirinki

mą. posėdi, balių, pas pažįsta
mus ir t. t. Vėliau pradeda 
kasdien gerti jau nustatytu 
laiku, pavyzdžiui, 5 vai. 30 
min. vakare. Nustato atitinka
ma laika išgėrimui prieš val
gi. Vėliau atsiranda visokiu 
progų išgerti del “drąsos", 
“ūpo pakėlimo", “geros nuo
taikos”, “draugiškumo”, “šir
dingumo" ir t. t.

Toks asmuo ne visada jaučia 
pasigėrimo pasekmes. Jis il
giau išsilaiko “blaivus” už ne
įpratusi. kuriam greičiau negu 
jam kojos pasidaro guminės, 
nebesivarto liežuvis, nesiseka 
logiškai galvoti. Todėl jis ir 
parveža Ju< namolei ir juo
kiasi iš jo, ad "per daug iš
gėrė”.

Pasitaisymas

Šiame tarpsnyje yra dar 
daug galimybių pačiam atsi
kratyti alkoholio, ypač pra

džioje. Reikia vengti progų, 
kur galima išgerti. Prižadėjus 
negerti, rimtai to pažado lai
kytis. Jei buvo geliama, no
rint pabėgti nuo asmenišku 
problemų, reikia kreiptis pas 
psichologą ar psichiatru, kad 

• padėtų atidengti ir pašalinti 
psichologines priežastis, pri
vertusias prie gėrimo.

Pagelbsti ir buvusių, pasitai
siusių alkoholikų draugystė. 
Tokių dalis yra susibūrė i 
“Alcoholics Anonymous” or
ganizacija su tikslu viens ki
tam padėti. Jų būstinių yra 
kone kiekviename JAV-iu 
mieste. Jie geriausiai supran
ta i ta nelaimę patekusi ir to
dėl gali tinkamai padėti.

2. Vidurinis tarpsnis

Antrasis tarpsnis yra daug 
liūdnesnis. Alkoholikas jau 
gerokai nugeria, eidamas i 
koncertą, vaidinimą, kiną, pas 
draugus, pažįstamus, gimines. 
Jis ateina anksčiau i tokias 
vietas, kur gėrimų yra, kad 
galėtų kuo daugiau išgerti. 
Vengia tokių vietų, kur gėri
mų nėra. Nugerimas prieš val
gi pasidaro įprotis, kaip ir 
pats valgis.

Vėliau jau net nebevalgo, 

NUOTRAUKA BE PAVADINIMO
v

nes jo apetitas visai sumažėja. 
Be alkoholio ncbeapsicina. 
Butelis atsiranda jo stalčiuje 
ar kur nors kitur paslėptas 
namuose, dažnai net keliose 
vietose.

Dabar jis pasidaro girtas ne- 
laiku: darbe, pobūvyje, baliu
je, koncerte. Savaitgaliais 
skandinasi alkoholyje; pirma
dienius praleidžia ne darbe, 
bet užeigoje. Rytmetinis "ant 
tuščių jų” nugėrimas pasidaro 
kasdienė būtinybė.

Nugėrimo motu jis yra labai 
jautrus ir karštas. Išsipapi r Jo
jimas tęsiasi ilgai, sunkiais 
simptomais: kone visišku fizi
nių jėgų išsekimu, dideliu sa
vimi pasipiktinimu, visišku 
beviltiškumu. Jau kone kas
dien rylą darosi bloga. Užsi
miršti pasitaiko beveik kas
dien; tankiai netenka 
nės. Jis suvokia, kad jo pro
blema skiriasi nuo kitų žmo
nių, ir tai ji dar labiau jau-

(Bus daugiau).

Sekė šaltos ir vėjuotos dienos. Dangus skai ’rus ir 
tz -šiai mėlynas. Auksiniai Vilniaus šv ntovių bokštai 
Spindėjo kaip mažos saulės, išsibarsčiusios miesto kal
velių terenoje. Ir tas vėjo pūtimas, panašus į oro sra- 
vėjimą čiurlioniškuose paveiksluose, nešė šešėlius ir 
nuotaikas, tarsi judindamas spindinčius bokštus, juo
das medžių šakas, griežtų kontūrų šešėlius įšalusiame 
grindinyje.

Atrodė, tos skaidrios dienos raginte ragino kas ry
tą į Vilniaus komendantūrą prisistatyti per šimtą jau
nų vyrų į tokią polėkišką savanorių armiją. Penkių 

• dienų būvyje sąrašai rodė per penkis šimtus vyrų. 
Prie esančių karininkų prisidūrė dar dvidešimt. Su 
tokiu skaičiumi jau buvo įmanoma prabilti apie gink
luotą komendantūros pajėgą.

Tai buvo vyrai, kuriuos ankstesni siauros poli
tikos zigzagai vengė prileisti prie ginklo. Visi norėjo 
ginklo, norėjo kovoti su besibraunančiu į Lietuvą prie
šu.

Dienų bėgyje gavo ginklą. Dabar jais pasitikėjo. 
Visas tas ginklavimasis atrodė partizanavimo pradžia. 
Čia matėsi įvairaus kalibro ir rūšies šautuvai, rankinės 
granatos, pora lengvų kulkosvaidžių ir didelis tarp 
mažesniųjų atrodąs gera patranka, sunkusis Maksimo 
kulkosvaidis. Šaudmenimis dalinosi ir keitėsi, nes rin
ko šovinius pagal turimą šautuvą.

. . Tuč tuojau sugalvota improvizacinė pirmoji lie
tuviškos kariuomenės uniforma. Ant dešinės rankovės 
dėjo geltoną - žalią - raudoną trikampį su Vilniaus ko
mendantūros antspaudu. Karininkams siuvo ant de
šinės rankovės trispalvę juostą. Dargi gavo penkis šim
tus kepurių su geltonais kantais.

Pasiekusios žinios iš provincijos kėlė entuziazmą. 
Ten pirmojo ir antrojo pulko užuomazgos pradėjo ap
sisupti savanorių būriais...

— Turime keisti garsią dainą „Jau slavai sukilo“ 
į naują, — kalbėjo karininkai. — Mes turime dabar dai
nuoti „Jau lietuviai sukilo“. Jau stovime su ginklu 
rankoje.

Škirpa triumfavo. Sutikęs Sleževičių, jis pasakė;
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— Jūs atsimenate tą pavedimą, kurį man davėme 
Petrapilyje: grįžus Lietuvon organizuoti kariuomenę, 
idant Vitebsko ir Molodečnos daliniai, sugrįžę tėvy
nėn, jau galėtų jungtis su Lietuvoje esančiais. Deja...

— Jeigu karininkams trukdė šaukti savanorius, — 
pasakė Sleževičius, — dabar yra karininkų pareiga bur
ti savanorius, padaryti juos kovinga ir pergalinga ka
riuomene. Kada atsiremsime sava ginkluota jėga, mus 
pripažins visa Europa. Kas pripažins be ginkluotos 
pajėgos? Vis liksim ir liksim terena svetimoms ordoms.

Tai buvo dienos, kada reikėjo likiminio asmens.

Visoje Lietuvos teritorijoje jautėsi tam tikras in- 
terregnumas. Dar prieš porą mėnesių, dar prieš mė
nesį Lietuvos Taryba, vėliau pasivadinusi Valstybės 
Taryba, savo darbais arba savo sumanymais, atviresne 
kova su vokiečiais teikė masėms tam tikros link
mės orientaciją. Žmonės žinojo, kad kažkas Vilniuje 
grumiasi dėl jų ir retkarčiais atsiklausia jų nuomonės.

Vėliau užstojo tylos periodas. Spaudiniai, vis la
biau išsinerią iš vokiškos cenzūros, netiekė stambių ži
nių iš Vilniaus. Optimizmą pranešančias žinias ėmė 
keisti pesimistiški gandai. Raudonoji misija Daugpi
lyje klaidino žmones ir gąsdino juos savo galia. Žmo
nės troško turėti atramą, siekį, centrą. Tada atsirado 
plačios galimybės ateiti likiminiam žmogui. Taip atsi
rado Joana Arkietė prancūziškais viduramžiais, taip 
atsirado Vilhelmas Tellis Šveicarijoje, Mininas atsi
rado Rusijoje, Kosciuška — Lenkijoje...

• Visuomenė jau buvo prinokusi sutikti savo Ii- ' 
kiminio asmens atėjimą ir Lietuvoje 1919 metų išva
karėse.

Reikėjo liaudies tribūno.
Sleževičius daug kalbėjo susirinkimuose, ir pla

čios koalicijos mintis visų buvo sutinkama su ne
slepiamu pasitenkinimu, su aiškiu džiaugsmu. Buvo 
atrastas visus vienijąs pradas.

) ( Bus daugiau )
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PENKTOJI
VYTAUTAS MAČERNIS

VIZIJA

Laukuose degė saulė. Buvo vasara. Ir augo didelė, Švelni žolė 
miškų p c vėsiuose, 

Nuo upių pūtė šiltas, švelnus vėjas atgalios.
Balti keliai, tarsi svajonės vienišos, per lygumas beribėn 

tiesėsi,
Ir aš ėjau per žemę žydinčią, apsvaigęs saulės spinduliuos.
Praeidamas mačiau artojų dideles šeimas, pasklidusias laukų 

platybėse,
Regėjau jų nenykstančių darbų dienas ir neramiasj^j.poilsio

Pribrendę buvo jau laukai ir viršum jų tarsi lėna, rami dvasia, 
Pleveno didelė pjūties rimtis.
Paskui regėjau sunkų triūsą. Iš reto plakė šiurkščios 

darbininkų širdys,
Bronziniai jų veidai ir šaltos akys degė laisvės ir jėgos grožiu. 
Jų rankos buvo kietos, grubios, pajuodavę ir suskirdę, 
Jų sielos-aiškios, šviesios, lyg mažų vaikų.
Galvojau apie juos parimęs pakelės žolėj, akis į mėlynas 

erdves įsmeigęs,
Galvojau apie jų gyvenimą ir būsimas kartas,
Kurios atėję žemėn augs,subręs, ir, kai jau bus diena šviesioji 

pasibaigus, 
Mirtis nulenks be baimės galvas išdidžias.
Aš supratau tada žydėjimo ir subrendimo prasmę gilią.
Ir buvo sieloj taip ramu, kai ūžė vėjas kalvose,
Kai begalinė žemė, upių vandenys ir tamsiai mėlyni miškai 

giedojo tyliai: '
Gyvenk per mus, kad mes paskui galėtum amžinai gyventi per 

t avė.

Bet kartą baigės vasara. Laukai aptilo. Paskutiniai ežerų 
ir upių paukščiai

Išskrido i pietų šalis šiltas.
Ir ašen palikau namus, sodybas ir pilkąsias aukštumas
Ir atėjau miestan. Jau vakaras. Ilgi Šešėliai klojo paritus 

ir gatves.
Man buvo šalta, nejauku. Nuo muro sienų dideli lašai lyg 

sunkios ašaros ant veido triško
Žmonėms, kurie skubėjo pro mane karštu vilčių ir neriu o 

/ pilni.
IŠ požemiu iškilę darbininkai buvo lyg ligonys niūrūs ir 

išblyškę.

Jie nešė nuobodį veiduos ir si aptą neapykantą širdy.
Per daugel metų jie įprato s? ’ Kn nepažvelgt, nepažiūrėti, 
Sukniubę po dienos našta. < \
Jų taip iš lėto gęso ateities venimo šviesa. 4 7 j.
Per daugel metų įpratau ir aŠ iš ju nebesiskirt, savęs 

nebepažinti,
Kaip dulke gatvių sukūry, aš pripratau prie nešančios sroves. 
Ir kai naktim pakeldavo iŠ miego sunkios ir nelygios mintys, 
AŠ neberasdavau naujos vilties.

Todėl pamėgau ašen rudenį, liūdnas spalvas ir vėją, 
Kurs apipurkščia Šaltu lietumi gailias, bevystančias gėles, - 
Pamėgau tolimus, klaidžius kelius, kuriais negalima begrįžt 

išėjus,
Pamėgau griaut savy beaugančias galias.
Ir taip išblėso paskutines džiaugsmo ugnys, o sieloj gimė 

pabaigos troškimas.
Skausmingoj rezignacijoj pasiilgęs nebūties,
As pažiūrėjau į žvaigždes. . . Kiek daug iŠ jų per amžius degt \

ir šviest užgimė, 7 :
Rudens nakty staiga prabėga erdvę ir užgęsta be prasmės.

Kai vieną vakarą kraujuos paplūdusi, tarytum sužeista, iŠ 
lėto mirė saulė,

Kai aš abuojas toks stebėjau jos kančių finalo minutes, 
Ir kai žėrėjo platumos ir prasiskyrę toliai rodė seną gniūžtantį 

pasaulį
Prasmengant į nakties gelmes,
Aš pajutau staiga gyvybę, jėgą darbui ir gyvenimui sugrįžtant, 
Aš pajutau lyg įkvėpimo ugnį plūstant kraujo takuose.
Ir nuostabų budrumą, begalinį ryžtą
Užvaldantį mane.
Tąnakt ilgai, tarytum svaidantis šviesas į tamsa laužas, 
Liepsnojau per kartu kartas sukurto šilto kraujo ir jėgos liepsna.
Gyvybės upė, skausmo ir mirties ledus palaužus, j})
Tekėjo ateities linkme.
Tąnakt regej au žodį įkvėpimo liepsnose lyg naują saulę žėrint, .
Tąnakt ritmingai plakė žemės didelė Širdis.
Iš sielos, lyg šaltiniui prasivėrus,
Ištryško ateities vaizdų grandis. ,
Ir žody, tobulą am rutuly, nušvito naujas nemirštąs pasaulis, 
Ir os?< vandenynai, ir žvalgėsi aplink kaln^ viršūnes išdidžiai, 
ty- amžių vasarų kaitriojoj'saulėj
Žydėjo mano-- žemdirbių tėvynės kalvos ir laukai.



PASISAKYMAS - aTfVaakotabu del 
’’DIENA D/INAVOJE SU FRONTININKAIS”

Alfonsas Nakas yra 
vienas iš mūsų judriųjų 
žurnalistų, kuris spaudoje 
pristato išeivijos žurna
lus, aptaria koncertus ir 
literatūros vakarus, pa
stebi 4r paanalizuoja vi
suomeninio gyvenimo 
įvykiu®. Spalvingi jo ke
lionių aprašymai. Sun
kiau jam sekasi dorotis 
®u politinėmis temomis. 
Politika, matyt, svetima 

\ jo prigimčiai.
Aprašant kalnų grožįį 

daug nebus suklysta, jei 
saulėlydžiai bus sumaišy
ti ®u saulėtekiais ar pla
ti, rami upė palaikyta 
ežeru. Indivldaullal taip 
pat kiekvienas Išgyvena 
literatūros veikalo, meno 
paveikslo ar muzikos kū
rinio grožį. Aprašant sa
vo Išgyvenimus y daug Ir 
suklysti negalima. Tačiau, 
politinių temų s va r s ty
muose priartėjama prie 
matematikos problemų 
sprendimo : įvėlus kur 
nors svarstymo procese 
klaidą, ®u Išvadomis nu- 
siklystama į lankas. Ne
žinau, kokių išvadų būtų 
galima prieiti, jei fronti
ninkų stovykloje aš bū
čiau padaręs tokių teigi
mų, kuriuos man priski
rta A If. Nakas / " Nepri
klausoma Lietuva”, 1973. 
vm.29./.

Arčiausia tiesos, kad 
aš veiksniuose pasigedęs 
"autoriteto, viršūnės”. 
Nors aš iš tikro sakiau, 
kad vyriausią politinį au
toritetą mes turime. Tai 
yra Vilkas. Toliau dės
čiau : "Tačiau praktikoje 
Vilkas nekartą tarsi pats 
nuo to vyriausio autori
teto atsisako. Vilkas iki 
šiol visuomenės prlpa- 
žįs tarnu autoritetu turi 
naudotis Ir faktiškai 
laisvinimo veiklai vado
vauti. Dar geriau, jei 
Vilkas vyriausią autori
tetą pasidalintų su Pa
saulio Lietuvių Bendruo
mene”./ Panašias mintis 
PLB seime Vashlngtone 
reiškė JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas 
A. Gečys/.

Vienpusiškai Nakas 
pristatė ir mano pasisa
kymą Altos klausimu. 
Girdi, Kojelis "Altą norė
jo matyti integralia LB 
dalimi";

Svarstant tok tu g klausi
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mus, norėjimams mažiau
sia turėtų būti vietos. Iš 
tikro aš svarsčiau dvi 
alternatyvas :

a. Lietuvos laisvės la
bui Altą su LB galėtų 
konsoliduotis, sakiau, kad 
"nėra jokių kliūčių Altai 
tapti integraline JAV LB 
dalimi, Išlaikyti savo 
vardą Ir pasidaryti Lie
tuvių Bendruomenės ’po
litical arm’".

b. Negalint konsoliduo
tis / pabrėžiau, kad kalti
ninkų neieškau /, abi in
stitucijos galėtų savo 
veiklą derinti ir koordi
nuoti bendrai sutartos 
laisvinimo veiklai pla
nuoti komisijos rėmuose.

Teigimą, kad aš ragi
nę® "džiaugti® 416 rezo
liucijos laimėjimu", Al
fonsą® Nakas, matyt,bu® 
padarę® dėl humoro. At
vangai, Ir rimtu® klausi
mu® . svarstant, humoras 
gali būti naudinga®. Ta
čiau ji® neturėtų klaidinti 
tų, kurie patys tų klausi
mų svarstyme nedalyva
vo. Šiuo atveju -"Nepri
klausomos Lietuvos ” 
skaitytojų. Juk raginti 
džiaugtis prieš 7 metus 
JAV Kongrese praves
ta H. Con. Rez.416 būtų 
daugiau negu vaikiška, 
—būtų paika. Rezoliucijos 
p ra vedimas—tai begali
ntų pastangų rezultatas. 
Jos pravedimą stabdė ir 
draugai ir priešai. Ta
čiau pats savyje rezo
liucijos pravedlma® nėra 
koks ypatingai laimė - 
jtmas. Tai tik tam tikro 
strateginio taško užėmi
mas, kuris galėtų ir turė
tų būti panaudotas toli
mesnėse operacijose dėl 
Lietuvos laisvės. Tik ta 
vienintele prasme aš ir 
kalbėjau apie 416 rezo
liuciją.

Savo pastabų pabaigoje 
noriu pacituoti reportažo 
autoriau® paskutinį para
grafą : "simpoziumas už
truko 2 valanda^ ir 10 
minučių. Žinau, kad kai 
kam, o ypač jau damom, 
ji® tapo amžinybe ". Ar 
ka® tokia hiperbole gali 
patikėti? Juo labiau, kad 
to® damo® /bevelk vlRo®/ 
čia pat turėjo ®avo kam
barius, lovas,- ežerą Ir 
miškelių pavėsį. Ir prie 
durų nestovėjo pollclntn-

Juozą® Kojelis

APATIJA AR
NESUPRATIMAS..-
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apie tą gerą, tai Iki šian
dien neatsako.

Tų nesutarimų aky- 
valzdoje vyksta didi tra
gedija, tautos naikinimas. 
Dangus niaukiasi, reikta 
ryžti®, daryti sprendimus. 
Mūsų tikslas aiškus, nėra 
vietos klaidžiojimams. 
Mūsų kovos dėmesys turi 
būti nukreiptas į Europą 
ir mūsų spaudos žmonių 
turi būti užpildyti pusla
piai vokiečių, prancūzų, 
šveicarų, Italų spaudoje. 
Kas tai padarys?

Vilkas iš esmės svar
bus būtinas nepakeičia
mas laisvės kovo® orga
nas. Apie jį turi burtis vi
so pasaulio lietuvių kovos 
elementas. Bet jis plikas 
ir todėl daug svarbių už
davinių užleista ar pa
miršta. Tas visuomenei 
garbė® nedaro. Kodėl ne
sistengiame Vilką "ap
rengti", tat yra šių dienų 
mūsų pagrindinis reika
las ir rūpestis. Jau prieš 
tris metus siūliau įtakin
giems a®menim® susi - 
rūpinti ir neatidėliojant 
įteigti V.P.F., nes nėra 
kitos išeities. Turime 
ryžtis kovos lanką stip
rinti, nėra kitos galimy
bės išvystyti Vilko veiklą 
ir jį pakelti į zenitą, ku
riame jis niekuomet ne
buvo.

Tam tikslui kad tas 
fondas ( Vilko Politinis 
Fondas) būtų pastovus ir 
amžinas 7 reikia sukurti 
organizacija, kurioje at
gimtų 1918-19 metų sava
norių kovos dva® ta .Vilkas, 
turėdamas stiprų ir pa
tikimą užnugarį, galėtų 
plėsti savo veiklą, įgautų 
tniclatyvo® ir prasiplėštų 
kovos veiksmų laisve.

Tos organizacijos 
struktūra, ją pavadinsiu 
L.s. (Liet.Šakalai),turės 
lat®vo apsisprendimo 
charakterį ir bu® ®avl- 
garbo® jau®mu paremta . 
JI skirsis nuo kitų fondui 
kurie vykdomi prašymo, 
ubagavimo principu ir 
gal dėlto neturi reikiamo 
pasisekimo.

Tas(V.P.F.) fondas bū
tų efektyvus ginklas, nes 
Vilkas žino® ^kokl^para
mą ji® gaus kasmet ir 
kuo jis disponuos.

Toji organizacija L.Š. 
būtų lyg tą®a mū®ų sava
norių 1918 metai®. Jinai 
tikrai atliktų didžią ml®l-

NORIME DAUGIAU 
ŽINOTI APIE 

JUS!
Mums rūpi jūsų istorija, ar ir jums ji lygiai 
rūpi, kad padėtumėt mums ją išsaugoti ?

Kanados istorija kuriama iš daugelio 
kultūriniu ir tautiniu šaltiniu. Jūs ir jusu 
šeima taip pat padeda kurti tą istoriją. 
Padėkite mums ją išsaugoti.

The National Ethnic Archives (Nacio
naliniai etniškieji archyvai) renka ir saugo 
dokumentinę medžiaga apie tautiniu mažumu 
istoriją Kanadoje. Laiškai, užrašai, dieno
raščiai, nuotraukos ir daugelis kitokiu da
lyku, kuriuos turite, gali būti labai svarbi 
medžiaga, norint apsaugoti ir užregistruoti 
jūsų tautiečiu istorija.

Padekite mums, kad galėtume padėti 
jums. Rašykite dėl išsamesniu informaciją 

ši andien.
Coordinator
National Ethnic Archives 
Public Archives of Canada 
395 Wellington Street 
Ottawa, K1A 0N3

ją Ir joje būtų lengvai 
išvengta bet kokio parti
nio kvapo,ne® mū®ų sava
noriai mirė kovo® lauke, 
nežinodami kokiai partijai 
prlklaugo. L.s. netik bu® 
ištikima® VLK ramsti®, 
bet ji atlik® daug svarbių 
uždavinių. Beto, įtrauks 
mūsų jaunimą į politinį 
darbą.

Mūsų veikla turi būti 
nacionalizuota t. y. su
skirstyta į sektorių® Ir, 
po didelių studijų ir dis
kusijų turi būti nustatyta 
svarbumo eilė, nes dabar 
matome finansinį užst- 
ėmimą antraeiliams rei
kalams •

Mūsų politinis darbas 
Iš dviejų sekcijų :
a) vidaus Ir b) užsienio 
(laisvinimo kovos baras). 
Jei vidaus politikoj pa- 

Baigiasi Šie laukų malonumai. . .
( Foto by Ontario Ministry of Agriculture and Food) 9pjje

sltaiKo nesklandumų, su
sikryžiavimų jie lengviau 
išlyginami. Bet užsienio 
sektorius t. y. kovoje už 
tėvynės laisvę} turi būti 
gerai išmąstytas ir Iš
studijuotas prityrusių 
ekspertų — paruoštų žmo
nių grupės rankose. Čia 
blaškymosi negali būti, 
čia turi būti politika vie
na, aiški ir nuspręsta.

Kazys Ališauskas savo 
knygoj aiškiai parodė.ko- 
kia ugnimi degė mūsų sa
vanoriai ir kaip rinkosi 
burėstl pulkus,ir kaip jie 
kovėsi būdami alkani ir 
nuplyšę.Esu tikras,kad ir 
dabar atsiras tų savano
rių L. Sakalų, kurte gar
bingai atliks savo parei
gą tame tragiškame mūsų 
tautos momente; Tik rei
kia pašaukti,kol nevėlu.



TRIMITO AIDAS »
POVILO LUKŠIO ŠAULIU KUOPOS VĖLIAVOS

Spalio mėn. 27 - 28 d. d. 
gt. Catharine*, Ont. įvyks
ta iškilminga Niagaroj 
Pucia^alio, Povilo Lukšio 
šaulių kuopoc vėliavos 
šventinimo šventė. Tuo 
pačiu metu, ten pat įvyks
ta ir Kanados Šaulių Rink
tinėj guvažiavtmas.

Tenka maloniai pasi
džiaugti s u vis labiau po
puliarėjančia ir augančia 
Lietuvos Šaulių s-go* 
idėja tremtyje, ypač Ka
nadoje gyvenančių lietu
vių tarpe.

Povilo Lukšio šaulių 
kuopa išaugo kelių inicia
torių dėka. 1971 gegužės 
mėn. 9 d. Petro Polgrimo 
bute, to meto Kanados 
Šaulių Rinktinės pirmi
ninko St. Jokūbaičio ini
ciatyva buvo įsteigtas St. 
Catharines šaulių būrys, 
kuris per du ir pusę metų 
išaugo į kuopą. Pasivadi
no prasmingu pirmojo už 
Lietuvos ^epriklausomy- 
bę žuvusio kareivio Povi
lo Lukšio vardu.

Numatyta vėliavos 
šventinimo programa : 
Šeštadienį, spalio 27 d. 
2 vai. p. p. Old Boys Club 
Hou*e, Henley Island, gt. 
Catharines, Kanados Šau
lių Rinktinės Valdybos 
kuopų ir būrių pirmininkų 
posėdis.

6 vai. vakare Henley 
Island Club, Port Dal- 
bause salėje iškilmingas 
vėliavos šventinimo ak
tas. Meninėje programoje 
dalyvauja solistė Ramona 
Braunell.V.Šetikaitės va
dovaujama baleto studija
Ir’’Nemuno1’meno mėgėjų 
grupė vadovaujamo* gt. 
Zubrickienės atliks tai 
dienai pritaikinta monta
žą.

Po oficialios dalies, 
bendras visų dalyvių ban
ketas— vaišės, šokiai,ba
ras, loteriją, įėjomg 
laisva auka.

Sekmadienį *palio 28 d. 
bažnyčioje Iškilmingos 
pamaldos už Lietuvos 
laisvę žuvusius,nukankin
tus _ ir visu* mirusius 
šaulius — kaules ir prie 
laisvės paminklo vainiko 
padėjimas*
10 psl.

ŠVENTINIMAS

L.K.Mindaugo šaulių kuopos gegužinėje jėgų išbandymas...

Kuopos valdyba vUus 
šaulius— šaules iš arti ir 
toli} ir visą lietuviškąją 
visuomenę maloniai kvie
čia šioje Povilo Lukšio 
šaulių kuopos vėliavos 
šventinimo šventėje daly
vauti.

J. Šlauč lullsVYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIU KUOPOS VEIKLA v
Viena iš didžiausių 

šaulių kuopų tremtyje yra 
Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa Chlcagoje > turinti 
per 400 nartų. Kuopos 
sąrašuose yra šaulių 
gyvenančių net ir užsie
niuose -A nglijoje, Austra
lijoje, Argentinoje, Itali
joje ir Venecueloje.

Kuopa vadovaujama il
gamečio valdybos pirm. 
Vld. Išganalčio, gyvai 
reiškiasi ne tiktai šaullš- 
koje, bet ir lietuviškos 
bendruomenės veikloje. 
Prie kuopos aktyviai vei
kla scenos mėgėjų gru
pė, jaunimo sekcija, o 

L.K. Mindaugo laulių kuopos 3 dienų kultūrinėje stovykloje, šauliai paraduoja.
Nuotraukos J. šiaučiulio

paskutiniuoju metu Ir 
šaulių vyrų oktetas vado
vaujamas š. Alb. Krečo. 
Šalia jaunimo sekcijos 
organizuojamas iš jaunų
jų moksleivių skyrius, 
kurio vadovu paskirtas š. 
V.R.Orentag.

Didelė dalis šaulių yra 
uniformuota,kurie įvairio
mis progomis gražiai pa - 
slrodo įvairių minėjimų, 
eisenų progomis.

Š/m. liepos mėn. 15 d. 
skaitlingai dalyvavo Da
riaus-Girėno minėjime ir 
liepos 21 d. pavergtų tau - 
tų protesto žygyje.

Kuopos valdyba savo 
narių informacijai leidžia 
kuopos biuletenį ir rugsė
jo mėnesį jau pasirodė 
Nr.6. Biuletenį ekspedl- 
juoja šaulės sesutės Št- 
lintgaltės.

Kuopos valdyba išleido 
lietuvių dailininkų pa - 
ruoštas tautinių motyvų 
švenčių sveikinimo atvi
rutes, kurios platinamos 
ir ne šaulių tarpe.

Š/m. spalio mėn. 6 d. 
per VXRT Margučio radio 
stotį buvo iškilmingai pa
minėta L.Š.g-go* kūrėjo 
Vld. Putvio 100 metų gi
mimo sukaktį.

Rugsėjo mėn. 16 d. kuo
poj valdybos posėdyje 
kuopos vykdomoju pirmi
ninku išrinktas š. Pr. 
Tamkevičlus ir š. J.ga*- 
nauskienė kooptuota į kuo
pos valdyba kaip kuopos 
iždininko padėjėja.

Rugsėjo 8-slos tautos 
šventės proga apdovanoti 
kuopos valdybos nariai š. 
V. Džluvė šaulių Žvaigž
dės Ordinu, M. Dapkienė 
Ir š. J. Pocius šaulių 
Žvaigždės medaliais.

Rugpiūčio mėn. 2 d. mi
rė kuopos šaulė Petronė
lė gkrin»klenė ir rugpiū
čio mėn, 15 d. š. Antanas 
Olšauskas.

Lapkričio mėn. 11 d, 
2 vai. Vyčių salėje yra 
šaukiamas kuopos narių 
susirinkimas.Po susirin
kimo kavutė. Kviečiami 
šauliai Ir šaulės daly
vauti.

Centro Valdyba iš savo 
kasogHKarioHžumalui pa
remti paskyrė 500.00 
dol.auka.

Pagkutlniame L. Š. 
g-go* T. atstovų suvažia
vime Detroite. Suvažiavi
mas už nuopelnus Lietu
voj laisvei Ir šaulių g-gai 
į S-go* garbės nartus pa
kėlė buvusį Lietuvos mi
nister! gen. J. Černių, 
profesorę Emiliją Putry
tę, Kunigundą Kodaitlenę 
ir Eugeniją Klupšienę.

Birželio mėn.17-24 d. d. 
rV-tojl šaulių kultūrinį 
savaitę Gintaro vasarvie
tėje / Union Pier, U.S.Ą 
kurią pravedė Chicago^ 
Vytauto D. šaulių kuopa 
praėjo su gražiu pasise
kimu.

Liepos mėn. 7-8 d,d.

T autine vėliava pakeliant

ten pat. prie Michigan© 
ežero Jūrų šauliai sėk
mingai pravedė Jūrų šau
lių dieną. Ją suorganiza
vo D et r o it o’ ’Š vytur to’ ’ šau- 
llų kuopa.

’’Švyturio” Jūrų šaulių 
kuopa šalia Dlanavos sto
vyklos nupirko 8 akrus 
žemės sklypą. Jame įren- < 
gė puikią šaudyklą ir 
sporto aikštę, gekantl* <- 
projektas šaulių namų 
statyba. .

gtagio Butkaus šaulių 
kuopos moterų sekcija 
suorganizavo kanklių a n^ 
samblį, kurį moko muzi
kai šauliai Ona ir Alfon
sas Mlkulsklai. sektinai 
pavyzdys ir kitom kuo
pom.

Vytauto Didž lojo šaut tų 
kuopos valdyba Chicagoje , 
sudaryta net Iš 30 a8me- 
nų. . ’L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS VEIKLA

L.K. Mindaugo šaulių 
kuopa Montrealyjc savo 
veiklos planuose yra nu* 
mačlugtl974 m. 2-jį sekma 
dienį po Velykų Aušros 
Vartų parapijos salėje 
didesnio mąsto vakarą 
- koncertą su kviestine 
programa iš kitur.
• Aktyvus kuopos na- 
rys Antanas Žiūkas šiais ? Ž 
metais švenčia' savo 
5Ottes metų amžiaus su
kaktį. »♦ Trimito Aidas ” 
linki geros sveikatos ir 
kaip visuomet giedrios 
nuotaikos dar 50- čia i 
metų!

Kuopoą nariai: Stp. 
Kęsgailą su ponia, tėv. J. 
Kubilius ir J. Dalmantas 
kaip aistringi” Ntdog”klu- 
bo žvėjai, buvo išvykę ke
lių dienų žvėjybat į šiau
rėje esančius Baskatoono 
ežerus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamitton

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St Eait. tel. 544-7125
Darbe valandos: 
ptnudieniaū 
•stradtaifais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
>eakladleniais 
ieMadlenlah■

lt — S v.p.p. 
lt — 5 v.p.p. 
!• — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p. 
10 — 7 v.vak.
• — 12 v.p.p. 

Liepos rnfpjftčio mėnesiais ir 
prieš Ogus savaitgalius "Taka"
ie&dfenUh atdaryta.

Nemoksią a gyvybės Ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius, 
trttikrįptai Indėlių saugomas. Kapitalas — virt I 4,600.000

NAMU STATYBOS

Prieš keletą metų Ha
miltono miesto valdybos 
pradėtas centro miesto 
kvartalo griovimas ir at
statymas jau baigtas pir
mąja faze 1OO mil. dol. 
sumai. Statybą sudaro 
komerciniai pastatai. Jų 
tarpe teatras—auditorija 
—salė, turinti per du 
tūkstančių sėdimų vietų. 
Jos triukšmingas atida
rymas įvyko rugsėjo 22 d. 
akarą, scenoje dalyvau

jant Kanados tr Amerikos 
menininkams, svečiuojan
tis aukšt. Kanados vlršt- 
nlnkamų. Atidarymas tę

H AMU TONO ’GYVATARAS" kai buvo išvykęs j K an ado s V ak uru s. Edmontone. Algimantas 
DudaravičiuS (detinue) atsisveikina išvykstant. Nuotrauka P. Vaitkūno

Mokame už:
depozitus {f. c. A. Kiekiu 6% 
iėrus Ir sutaupąs...... .... 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 8% 
3 metams ir 5 m.___9%
Duodame:
asmenines paskolas Ii 
nekito, turto paskolas ii

siasi visą mėnesį — iki 
spalių 21 dienos. Už die
nos po atidarymo, dvi 
dienas rodė savąjį meną 
tr etninės grupės. Liet, 
atstovavo mūsų taut, šo
kia l”Gyvataras”.Dėl įvai
rių priežasčių salės sta
tyba užsitęsė 7 metus, 
kainavusi 11 mil. dolerių.

Kalbant apie svetimą 
statybą, nenoromis prie 
plunksnos kabinasi Ir 
liet, namų statyba Hamil
tone. 1953 metais čia su
sikūrė Akc. Liet. Namų 
B-vė, išrinkta valdyba, 
nustatyta nomin. akcijos 
kaina vieno šimto dol. 
vertės, pradėta braižyti 

planaf. Vist džiaugėsi 
gražiu tautiniu sumany
mu. Tada dar nebuvom 
per daug stiprūs finansi
ne prasme, bet vlsttek pi
nigas plaukė kagon,kad ir 
neperdaug dideliu žings
niu. Vyko akcininkų susi
rinkimai, kurtuose buvo 
aiškinamos planuose Iš
tiestos tiesios ir kreivo
sios geometrinės Unijos. 
Didesnio pinigo pasidary- 
mut buvo nupirkti komer
ciniai namai, o vėliau ir 
žemės gabalas pasistaty
ti ’’Mažąja! Lietuvai” Ha
miltone. Žodžiu, darbas 

'ėjo pirmyn. Betgi vieną 
gražią dieną, darban įsi
maišė : gulbė, vėžys ir 
ežys .Darbas sulėtėjo. Vėr 
l tau, atsiradus geram ape
titui dėl ’’gardaus valgio 
šaukšto”, darbas nukrypo 
pastaraja kryptimi mažos 
grupelės naudai. Taip, kad 
Namai, statyti per de
šimts metų popieriuje, 
niekad neišvydo Hamilto
no dulkėtų saulės splndu-
lių. Kita nartų grupė,su
pra tusi kur pradėta eiti, 
spaudoje ir asmeniškais 
laiškais įspėjo nartus, 

( Nukelta i 12 p si.)

toronto
LIETUVIU NAMU 

VEIKLA

Pereitą sekmadienį, 
spalio mėn.14 d. Lietuvių 
Narnų žemutlnėj salėj 
L.N. popietę aplankė per 
200 asmenų. Daugumas^ 
suvalgę koldūnus, cepeli
nus arba’ dešras su ko
pūstais ,tr ramiai pasi
šnekėjo su savo pažįsta-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame PARAMA

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas — virs šešių milijonų dolerių

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 tat Iki 3 vaL p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Komai — 1973 P.loor Street, West
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5%% už depozitus 

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

7 Vi % už 2 m. term. deo.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sgžlnmgai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; Šeštadieniais — nuo 9 v.' ryto iki 5 v. vakaro.

įstaiga Baltic Exporting Co.
Telefoną. LE 1-3098 «oh«svauu ava.

TORONTO >, ONTARIO

Savininkai A. ir S. KAL0ZA

mals.
Tą pačią dieną, 3 vai. 

pp.L. N. viršutinėje salėje 
įvyko L. N. informacinis 
susirinkimas jguslrlnklme 
dalyvavo per 400 akme
nų 4guntrinkimo metu buvo 
įteikti 101 akmeniui 194 
tūkstančių dolerių vertės 
paskolos lakštų /debentu
res /• Sutrinkusieji ap
žiūrėjo namus, išklausė 
L. N. valdybos tr vajaus 
komiteto pranešimus, pa
siteiravo apie L. N.atei
ties planus, entuziastingai 
pritarė L. N. valdybos 
darbams Ir 6:30, geroje 
nuotaikoje Išsiskirstė.

L.N. lėšų telkimo va
jaus komitetas susirinki
mo metu turėjo darbo Iš
rašinėti kvitus perkan
tiems L.N.paskolOfl lakš
tus tr įmokantiems nario 
įnašus. Paskolos lakštus 
po$lOOO pirko šie asme
nys : Daįlydė Viktoras, 
Salomėja Ir Alfonsas 
Pundžlat Ir /Paramoj, e Lapkričio 4 d. jv 
įmokėjęs / Žakas Vincas ; Sodybos atidaryme

po $200 gta rodom skis 
Jonas, Jucys Aleksas, 
R.Ž. IrŽekas Jonas-

Nario įnašus po $1OO 
įmokėjo : Ali Gabenls, 
Augustinas Juzeliūnas, 
Antanas Paškevičius, Ma
rija Žeklenė, Pranas Pui
dokas, Pranas Iškauskas, 
Ona Iškauskas, Bronius 
Norius ; po $75 Jonas 
Bleizgys Ir VacyR gkre- 
butėnas ; po $50 Stasys 
Grlzlckas Ir p. Žukauskas; 
po $25 Dejkutė, B. Birutė.

$200 dolerių auką L. N. 
įteikė Stasys Grigaliūnas.

Į L. N. narius įstojo Ir 
jaunimo : Rūta Ir Aušra 
Vaitkutės, Degere, Sandra 
Ir Robertas Dūdos. VtRl 
penki įmokėjo narto įna
šus po 1 dolerį.

Lietuvių Namuose pra
sidėjo šio sc ono gyva 
veikla. Nuolatv testą jau
nimo paqlruc mal šo
kiams , dainom tr muzi
kai.

;s Anapilio

11 P»L,



MIRUSIEJI kalba:
PRANYS ALŠĖNAS 

(Iš mino susirašinėjimo archyvo) 
(TĘSINYS)

Dar vienas a. ao Dr. Jo Taip, mielasis Prany, 
Leimono laiškas dirbi didelį mūsų tautai

1954.X. 16O darbą. Dirbi nepailsda- 
Miclasai Prany, mas,nors nešt sunkią gy-

Tai ir aš atskubu, gra- venlmo naštą ir iš savo 
žaus 25 metų spaudos pūdėtų rankų darbo vai- 
darbo jubiliejaus proga, gal kasdieninę duoną, 
nuoširdžiai pasveikinti ir Tas darbas yra didis 
savo linkėjimus pareikš- mūsų tautai paminklas, 
ti. kurto nei laikas, nei gy-

Kai vartydamas mūsų venlmo audros negali su- 
spaudos lapus nuolat ir naikinti. Tas~ darbas tai 
nuolat užtinku ir Pr. Al- yra gyvybės sultys mūsų 
šėno kūrinius, mane visa-tautai stiprėti, kovoti ir 
da pagauna džiaugsmingą laimėti.
nuostaba. Aš tuomet gal- Gyvuok ilgiausius me- 
voju : — Ir iš kur gi Jis tusi
turi tiek energijos, tiek Tavo J. Leimonas, 
nepalaužiamos valios ra- P.o. Dovanok, kad ne- 
šyti, kūrti? suradęs Paties adreso,

Dr. J. Leimonas Toronte 1949 m. (Antras iŠ dešinės). Salia jo 
dr. Mitalas ir į kaire dr. Y Sidzikauskas, kun. P. Ažubali s ir B. 
Sakalas. Nuotrauka E. Gumbelevičiaus

L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669*8834

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ZINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR* 
SĖjĘ .V.AIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metinė prenumerata tik S 7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

IETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ .TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.
•PROGRAMOS VEDĖJAS

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

12 psl.

— Na, ir rūpestį radai!

Senę tavąją už tai 
Tik pagirt reikėtų. . .

Sujudėjo su kėde
Senis nusiminęs:
— Paslėpiau tame ped 
Vakar trirublinę!

rašau mielojo kun. Ažu- 
bąlio klebonijos adresu. 
Tikiuosi, jis laišką per
duos

Šiandien pedgaiį šiaudų
Ji supjovė kūtėj
Ir sušėrė — apmaudu! — 
Akseli karvutei.

Spiro Agnew
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'

KReM i 
VE/dRoDI/M1;

(L

Tpfu! paniuro lyg audra

— Kas yra!
Ech, siuntu ant senės:

A. a. Gen. V. Nagiaus 
laiškelis

V. Nagius-Nagevičlus, 
76 Euclid Ave., 
Willoughby, Ohio.

1951. H. 4.
Gerbiamasis,
Skaičiau Jūsų straipsnį 

apie Karo Muziejų. Ačiū! 
Ar Alšėnas Jūsų pavardė, 
ar slapyvardis?Ar nesate 
buvęs Ališauskas?

Laukiu laiškelio. Para
šykite, kas esate?

V. Nagtus

NEI ŠILTA, NEI ŠALTA
Jei Radviliškio komunalinių įmonių vadovai miesto pirtin 

anksčiau dar parūpindavo nors šalto vandens (karštą žmo
nės atsinešdavo patys), tai po trejetą mėnesių trukusio re
monto, pirtyje — sausra. Nebeliko nė lašo nei šilto, nef 
šalto. Miesto komunalininkams dėl to, atrodo, taip pat nei 
šilta, nei šalta...

P. KAZLAUSKAITĖ
Radviliškis

IŠEINU

NAMU STATYBOS...
( Atkelta iš 11 psl.)

siūlydami gelbėti padėtį 
ir žūt—būt namus statyti. 
Tačiau įspėjimas nebuvo 
norėtas suprasti. Esa
muoju laiku Namų b-vė 
- likvidacijos stadijoje : 
parduoti komer. namai ir 
žemė. Likvidacija gali 
užtrukti tiek pat, kiek ir 
popieriuje statyti namai 
ar dar daugiau. Išmokėjus 
dividendus, valdyba nomi- 
nacinę akcijos kainą nu
statė 28.00 dol.Dalis na
rių negali suprasti, kokiu 
būdu iš vieno šimto akci
ja nukrito tik iki 28.00 
dol. Gal būt tai ’’buhalte
rinė” klaida?

Taigi atrodo, reikėjo 
veikti taip, kad būtų buvę 
daug ko išvengta ir turėta 
savo lietuviška pastogė, 
kuri buvo ir yra labai 
reikalinga. O dabar”pali
kite viltį, kurie čia atė
jote”.

Džiugu, kad mūsų kai
mynai torontlečla įeidami 
vienybės keliu, jau' sukūrė 
’’Mažąją Lietuvą” Toron
te. Garbė jiems. Geros 
sėkmės ateičiai baigia
miesiems darbams! Z p.



CHARLES CHAPLIN
J. Venckui, S. J.

Jei kas mūsų vyresniojo 
amžiaus žmonių paklaus
tų, kas geriausiai iš kine
matografo atsimename, 
visi pasakytų: Chaplin, 
Chaplin.Užtekdavo pama
tyti jo figūrą, pradėdavo
me mes vaikai šaukti, 
rėkti,rankomis ploti.Kel
nės kaip maišai,ir tos pa
čios nusmukusios, batai 
ilgi, atsikišę, aukštai pa- 
’’nkę kaip laiveliai, ap- 
riskęs frakas, skribėlė 

Kaip katiliukas, marškinių 
apykaklė su juostele, gal
va suvelta, ūsai mažiukai. 
Senuose filmuose ėjimas 
būdavo toks kapotas,kas 
dar daugiau padidindavo 
artisto komišką pusę. 
Charles Spencer Chaplin

KANDIDATO 
PAREIŠKIMAS

”Aš netikiu i rinkimu pažadus, nei aš juos 
kada esu davęs. Tačiau, aš užtikrinu, kad 
reik ai ausiu :

• • • pagrindinio peržiūrėjimo VANDENS 
MOKESČIO (Water tax) sistemos ir naujo mo 
kesčio pakėlimo, išdėstyto gyventojams ir 
visoms Verduno bažnyčioms per MDC. K ai p 
mūsų piliečiai, taip ir bažnyčios šiomis die- 
no m i s vargi a i ar gali _ mok ėti taip išpūstus 
mokesčius.

• * • pagrindinio peržiūrėjimo mūsų mies1? 
to MANOIR (senelių namu) veiklos ir meto
du, pagal kuriuos asmenys besikreipiantys 
yra priimami ar ju prašymai atmetami. Turi 
būti sumaniai ir praktiškai paruoštas būdas 
antrajai MANOIR stadijai Įgyvendinti.

« 9 9 pagrindinio peržiūrejimo automaši - 
noms sustojimo trūkumo pagrindinėse gatvė
se, kas paveikia ne tik mūsų piliečius, bet 
ir prekybininkus.

• 9 • pagrindinio peržiūrėjimo sąlygų visų 
tvarkomų sportininkų - mėgėjų organizacijų, 
užtikrinant, kad visį jauni žmonės galėtu 
vienodai naudotis musų miesto išlaikomo
mis sporto vietovėmis.

Su jūsų parama lapkričio 4 diena, aš tik
rai galėsiu išvystyti tokių veikla ir atsto- 
vavima, kokio mes visi nusipelneme*

C.Gordon Hynes

Balsuokite

HYNES C. GORDON

biografija
Ji» gimė Londone 1889 

m., taigi, jau turi 84 me
tus. Gimė labai neturtin
goje šeimoje, buvo beveik 
elgetos, jis pats, jo brolis 
ir motina daugiausiai dir
bo Amerikoje, bet įdomu, 
kad netapo Amerikos pi
liečiu. Praeitais metais 
Chaplin buvo atvykęs į 
JAV su savo žmona Oona 
O’Neill, kurią vedė 1943 
metais, kada jis turėjo 54 
metus,o ji tik 18. Jo drau
gai juokaudami .sako, kad 
tai buvęs jo vienintelis 
protingiausis veiksmas , 
kad jis vedė šią moterį, 
kuri jį padarė” žmogumi”. 
Šį žmona jo neišleidžia 
niekur vieno, ji yra ket

virtoji jo žmona. Jo ptr - 
mosios trys moterystės 
pasibaigė nelaimingai ir 
negarbingai, net su vie
šais skandalais,ir su teis
mais.

Daugelis mano, jeigu 
kas yra talentingas savo 
profesijoje, tai turi tokiu 
pasirodyti visose savo 
gyvenimo srityse. Chap
linas buvo genialus kaip 
artistas,bet savo privati
niame gyvenime, kaip ži
novai sako, pasirodydavo 
dažnai kaip nesubrendęs. 
Ž inovai mums sako, kad į 
artistų vedybas reikia 
mokėti įžiūrėti kitaip, 
bet tikrumoje jeigu kuris 
yra nerimtas,tas suardys, 
ir geriausias vedybas. 
Bet Chaplinui yra kitos 
aplinkybės." Jis kilęs iš 
labai neturtingos šeimos, 
be didesnio auklėjimo,

GYVENTOJAMS
BALSAVIMO PUNKTAS

Tęskime ir toliau sąžiningų mūsų reikalų 
atstovavimą, kokiu džiaugėmės visa eilę 
metų dėka

Mr. ARCHIE WILCOX 
ir

Mr. RAYMOND CAMPEAU

be fonrialtntų mokslų, 
iškilęs greitai vienoje 
srityje, bet tikrumoje pa
silikęs, kaip sakoma an
glišku žodžiu” insecure”, 
jo egzistenciją galėjusi 
patenkinti tik ypatinga 
moteris - das ewig wieb- 
liche”,kaip Goethe vadi - 
na - ta šventa moters 
ypatybė.

Chaplinas jautėsi, kad 
jis pataiso savo svyruo
jantį ” ego ’’pavergdamas 
moteris. Tos gražios ar
tistės jam mesdavosi į 
glėbį, jis, Chaplinas, jas 
glausdavo prie savo karš
tos širdies, nelabai atsi
žvelgdamas, kiek jos yra 
vertos. Kitas turėdavo 
vesti, nes jos jau buvo 
nėščios. Hollywood’ as 
peikdavo jį už tai. Ta bu
vo ir. priežastis,kodėl 
Chaplin pasišalino iš Ho
llywood’ o,o tik po 22 me
tų pats Hollywood jį pa
sikvietė su žodžiais ’’Sa
lute to Chaplin”.Pirmiau 
neleido Chaplino vardą 
duoti net artimai gatve
lei.

Pirmoji žmona buvo 
artistė Mildred Harris. 
Jis ją vedė 1917 metais. 
Ji turėjo 18 metų, o jis 
28. Jis ją vedė, nes ji įti
kinėjo esanti nėščia, kas 
vėliau nepasitvirtino, (da
bar Hollywoodo artistai 
tik nusišypsuotų iš to.\ 
Pats Chaplinės rašė savo 
autobiografijoj e:” Ji buvu
si klastinga kaip katė.”

Charles Chaplin1 as

Po metų jiems gimė vai
kutis, kuris tegyveno tik 
tris dienas. Persiskyrė, 
tas persiskyrimas jam 
kainavo 100,000 dolerių.

Antroji moterystė buvo 
su Litą Grey (tikroji pa
vardė Lillita Louise Mc
Murray), 18 metų mergai
tė, irgi nėštume vedė. Ji 
pagimdė du sūnus.Vienas 
Charles Spencer, kurt* 
mirė 1968 m. o antras- 
Sydeny, 46, kurį Chaplinas 
savo autobiografijoje vi
siškai net nemint. Šita 
moterystė buvo nepapras
tai nelaiminga, vadinama 
” traumatic marriage”. 
Šitas atsiskyrimas Chap
linui kainavo 1,250, OOO 
dolerių.
\ Trečia žmona buvo ar
tistė Paulette Goddard,

( Nukelta Į 15 p s I.)

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS

« Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laika saugojimas

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366 - 6237/3896

ASMUO, KURIS PASITIKI

• • • savo vardu
• • • savo reputacija
• • o savo patyrimu komercinėje

administracijoje

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3884.

HYNES c.GORDON X
TEL. 525-8971.
<T. LaurinaitisInformacija ir patarimai — 768'0704; 767 - 5926 (Pskelbta spaudai Gordon Hynes komiteto)

onu j lelioto Studio
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOMS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

- L .
1973. X. 24

13 psL



KANADOS LIETUVIŲ DIENA

Čiurlionio ansamblio s

Šių metų devynioliktoji 
lietuvių diena jau praei
tyje. Lauksime dvide
šimtosios ----  ▼innlpege.
Kiek girdisi, vlnnipegie- 
etai jau pradėję ruoštis 
sekančių metų Kanados 
Lietuvių Dienai.

Lietuvių Dienoje, kurie 
dalyvavo iš toliau tai visi 
nustebo, kad taip gerai 
buvo pasiruošta.Gal dau
giau reikėjo stebėtis dėl 
to, kad buvo tik dviejų 
mėnesių laikotarpio in
tensyvaus darbo pasek - 
mėg. Tai tik gero darbo 
energijos dėka visą tai 

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bju B.C.L.
168 Notre Dame Street E. .Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

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

27.G ST. JAMES ST. WEST - SUITE *29 MONTREAL IM.

Tel: 842-1126, namų 678 - 3660

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, b.c.L.
5 Place Ville Marie IBM Building

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

%

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

6330 L'AaaOMemoM Blvd.
Montreal.

Tel.; 266-3536

Dr. J. Mališka
Dantų gydytojas

1440 SL CATHERINE Street W.. Room 600 
Tel: 866-8235, namų488-8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. CJL, M.Se., L.lLC.Ci. EJt.C.S.(c).

Nodical Arts Building, 
1538 Sbotbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Svita 215, Montreal 109, Que.

ėjai. Nuotrauka S. Dabkaus

atsiekta .Net ir baliui sa
lė pakankamo dydžio su
rasta, kaip tokias, dides
niuose miestuose reikia 
užsakyti prieš metus lai
ko. O jų net kelių reikėjo.

Jaunimo susipažinimo 
vakaras penktadienį vyko 
Lietuvių Namų salėje. Ją 
pilną užpildė ne tik gau
sus jaunimo skaičius, bet 
buvo nemažai ir senimo . 
Mat visi pasiilgę solisto 
Vaclovo Verlkalčlo vado
vaujamo Hamiltono mer
gaičių choroMAidasH. Tik
rai gražus vaizdas kai 
apie 50 jaunų mergaičių 

į sceną pasirodė. 0 ką 
bekalbėti, kai Išpildė apie 
10 taip gerai pasiruoštų 
dainų Ir dar su sol.V.Ve- 
rlkalčlu kartu...

Didysis susipažinimo 
vakaras sutraukė dvi- 
tūkstanttnę žmonių minia, 
kurioje ”paskendo”Londo- 
no mergaičių kvartetas 
’’Rasa”, kuris savo gra
žiu pasirodymu nepajėgė 
atkreipti visos publikos 
dėmesio.

Sekmadienį pamaldose 
ir vėliau Iškilmingoje da
lyje ir koncerte dalyvių 
buvo gauRu. Koncertą Iš
pildė Čiurlionio anRam- 

- blls iš Cleveland©. Jo va-

Čiurlionio dirigentas muz. A. Mikulskis priėmęs įteiktų rožę

’AIDAS’ dainuoja kartu su sol. V. Verikaiciu.
Nuotraukos S. Dabkaus

AMERIKOS KONGRESMANAI UŽ 
RADIO TRANSLIACIJAS

Kongreso šio mėn. pra
džios biuletenyje paskelb
ta, kad Iškilo diskusijos 
dėl Radio Free Europe Ir 
Radio Liberty tolimesnių 
programų rytų Europos 
šalims tęsimo ir jų finan
savimo.

Kongresmanas Mr.Mc
Kinney, tarp kita ko, tvir
tino, jog yra galvojančių, 
kad tokios programos tu
ri būti sustabdytos, nes 
jos reiškia nemalonų 
šaltojo karo simbolį, kai, 
dėka išplitusios komuni
kacijos > vyksta Rytų ir

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

dovas muz. A. Mikulskis 
aukštame lygyje išlaikęs 
ansamblį, gana ilgu re- 
petuaru davė sieloms 
džiaugsmo, taip gausiai 
susirinkusiai publikai. 
Tad ši Lietuvių Diena ne
liko be žymės, kad ji yra 
buvusi Toronte. -prp-

Vakarų santykių atšili
mas. Mr. McKinney tiki, 
kad nuolatinė komunika
cija atšilimu Išplėstų, 
nors apgaili, kad kai ku
rtos rytų Europos sekci
jos su tuo nesutinka,Ir jis 
asmeniškai yra už pilną 
ir nuolatinį Radio Free 
Europe Ir Radio I tberty 
rėmimą tol, kol visi ban
gų trukdymai ir nutrau
kimai sustos.

Ypatingai atkreipė dė
mesį į baltu kalbomis 
programų finansavimą Ir

Dantų gydytoja
. DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukštas, 
>

11-12 tam b ar y s 'į
Tel: 932-6662; namų 737-9681. Į 

tęstinumą kongresmanas 
ANNUNZIO.

Pabrėždamas, kad 
transliacijos yra laisvo 
žodžio balsai ir pasiekia 
tuos žmones, kuriems 
uždėtas priverstinis žinių 
suvaržymas^ Jis paminė
jo, kad baltų kalbomis 
transliacijoms numatyti 
fondai buvo atšaukti. 
Griežtai su tokiu spre ) 
dlmu nesutikdamas, ko 
gresmanas Frank Annun- 
zio siūlo duoti tam klau
simui pirmo svarbumo 
vietą.

’’Kol Sovietų Sąjunga 
tęsia nuolatinį erzinimą, 
persekiojimus ir suvar
žymus žmonių, pakliuvu
sių už Geležinės Uždangos 
ir nenori pripažinti žmo
giškų pareikalavimų, pa
grindinių žmogaus teisių 
ir pagarbumo,— yra t A 
tina, kad mes laikytu’ h 
atvirus komunikacijos 
kelius tiems žmonėms. 
Radio Free Europe ir 
Radio l iberty tuos kelius 
atstovauja”.

Visi džiaugiamės, kai 
atsiranda kultūringų ir 
įtakingų žmonių, supran
tančių ir dirbančių žmo
giškumo, teisybės ir 
laisvės idėjoms, remian
čių mūsų Hklminius rei
kalus! Padėkime jiem*’ 
paremkime. Rašyti pad 
kos laiškus, nusiųsti 
kalbų aprašymus mūsų 
spaudoje—būtų vienas iš 
labai konkrečių ir labai 
svarbių darbų!

Amerikos Lietuvių Ta-' 
ryba, atsiuntusi kongres- 
manų kalbų kopijas, ragi
na Iš savo pusės, rašyti 
padėkos laiškus. 
ADRESAS ;

Congressman Frank 
Annunzio,
House of Representa - 
ttves,
Washington, D. C. ,UBA 

NEPRIKLAUSOMA Lf^JUVA



AUTOMOBILIO NELAIMĖJE ŽUVO 

JUOZAS KILMONIS

V Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
7221 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-353/

Filmų, televizijos ir 
teatro žvaigždės Rūta* 
Lee — Rūtelės Ktlmonytės 
tėvas Juozas Ktlmonis 
žuvo automobilio nelai
mėje.

Baisi nelaimė įvyko 
1973 m. spalio 15 d. apie 
12 vai.dienos, Juozui Kil- 
monlui grįžtant Iš me
džioklės Kanadoje. Auto
mobilyje, vadinamam 
’’Camper truck”, važiavo 
trys vyrai.Manoma, auto
mobiliui trūko padanga, 
auto apvirto. Juozas Kil- 
monts buvo vietoje už
muštas, kitas bendrake
leivis labai sunkiai su
žeistas, tik vairavęs ma
šiną lengviau tapo su
žeistas.

Juozas Ktlmonis buvo 
gimęs Lietuvoje, Alytaus 
aps., Dauguose 1902 m. 
birželio 9 d. Vedęs Mari
joną K a man dalytę užaugi
no pavyzdingą lietuvaitę 
Rūtelę, kuri gimė Kana
doje.

Juozas 'Kilmonis buvo 
> susipratęs lietuvis, daly

vavo lietuvių veikime Los 
Angeles, Calif., prenume

BELIAZZI LAMY INC.
ĮVAIRI MCDŽIO STATYBINI MEDŽIAGA:
Durys. Ienf<( Izoliacija. Ten-Tost.
MumIH, statybinis poplorls, cemento*, 

B. F. iMlrMnlel ir vlaa b.
Mt-BOUL. CHAHFLADf LABAM JT 366-6941

apmokate 
meneune 
elektros saskoita

Vi*i kiti vandentiekio ir iildym^^—
Hijjimoi ir noup įrengimai Taip 
pat galimu priemonių pardavimo* M 
ir įrengimo* Veltui'Įkainavimo*.

Jettė & Frėre Ltė^^^ 
Plumbing & Heating kontroktoriui.

1*0-2e AVENUE - 366-0330

Jettė & Frėres
. Hydro - Quebec

t 11 t,i, Cascade atstovas,
kuri* iinuomuojo 
ir įrengia karito 
yanden* iildyma.

1973. X. 24

ravo lietuvišką spaudą, 
rėmė lietuvišką veikimą. 
Daugelį kartų lankiausi 
jų šauniuose rūmuose Los 
Angelėje, kur visa jų šei
ma kalbėdavo tik lietu
viškai. Dėl to ir jų dukre
lė Rūtelė taip gerai lie
tuviškai kalba. Nepriklau
somos Lietuvos laikais 
jis tarnavo ulonų pulke ir 
jo,/kaip Lietuvos ulono, 
nuotrauka ant puikaus 
žirgo, puošė jų rezidenci
jos sieną.

tragiška mirtis Juozą 
Kilmonį ištiko važiuojant 
iš Kanados į JAV-es vie
tovėje Dayson Creek,Vic
toria, British Columbia. 
Velionio kūnas pašarvo
tas buvo Hamrock Mor
tuary laidotuvių namuose. 
Laidotuvės buvo iš šv.Ka
zimiero bažnyčios spa
lio 22 d. 10 vai. ryto į Ho
ly Cross kapines Los 
Angeles, Caltf.

Apie J. Ktlmonto tra
gišką mirtį buvo pranešta 
per Los Angeles radio ir 
televizijos stotis, o man 
raštu pranešė dukters 
Rūtos Ktlmonytės s pa u-

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

Tel. ,744 - 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. j

Juozas Kilmonis 
dos atstovė Barbara Best.

Ilsėkis ramybėje, ma
lonus bičiuli Juozai Kil- 
moni! Algirdas Gustaitis

CHARLES CHAPLIN .T.
(Atk eitais 13 p si.) 

su kuria Išgyveno aštuo
nis metus, atsiskyrė 1942 
m. Meksikoje.

Po šešių mėnesių suti
ko ketvirtą žmoną -Oona 
O’ Neill - su kuria išgyve
no jau 29 metus. Susilau
kė aštuonis valkus, 5 
dukras ir 3 sūnus.Ir šita 
paskutinė moterystė per
gyveno didelę tragediją. 
1940 metais Chaplin, sa
kosi, sutikęs Hollywoode 
nepaprasto grožio 22 m.

DĖMESIO! Tel. 758-5909

LAUKIAMOS LIETUVES MOTERYS UŽEINANT ! 
DRAUGIŠKAS APTARNAVIMAS !

— JOLIE DAME—
EUROPIETIŠKOS RŪŠIES IMPORTUOTU SUKNELIŲ 

K _R_A U T U V E

25 Church Ave. Verdun (Prie LaSalle Blvd.)
Adara nuo 2 vai. po pietų kiekviena dienų

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

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road.
Tel. 695 - 38E3

moterį - Joan Barry, ku
rios grožį jis gana vaiz
džiai aprašė. 1944 metais 
buvo pragarsėjęs teismas, 
kuriame Joan Barry tvir
tino, kad jos vaiko tėvas 
esąs ne kas kitas, tik 
Chaplinas. Teismas nors 
priteisė mokėti, bet vė
liau pasirodė, kad Chap
lin negalėjo būti to vaiko 
tėvas.

Taigi,Chaplinas tš Lon
dono neturtingo berniuko, 
pasidaręs milijonierius. 
Dabar gyvena Šveicarijo
je prie Genevos ežero, 
turi 37 akrų su pastatais 
nuosavybę. Gyvena labai 
ramiai, dirba, rašo, tvar
ko savo raštus. Senatvės

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontreaiieČiams lengvai pasiekiamo greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

Imperial - .Chrysler - Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Dembn 

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

, Meeh anizuotomis priemonėmis įvairus rotu ir 
kit*j dal i^ reguliavimas. Korės taisymas ir 

Ww6nT OAMNtAULT >^°^yrn0>. kreiptis: De L a Voren J*R£iBl vd.
President Tel. 355 • 3364

taSalle Auto Specialist fieg’d.
7725 George Street *

La Salle,Que. *

TEL:
366-0500,366-4203

Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės, 
valtys., Sav. G. D e sr o c h e r s

reiškiniai yra dideli. Ir 
nenuostabu - su 84 metais 
kiekvienas turi teisę va
dintis senu. Akys susilp
nėjo, klausa sumenkėjo, 
eisena pasidariusi sunki

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVĖ., LaSALU

TEL. 366-7281 
**★★★★**■**** uiti

ir 1.1. • Atliekami mechariniai darbai

Jo nuopelnai kino me
nui yra dideli, jis yra bu
vęs rašytoju, direktorium 
Ir filmų gamintoju. Apdo
vanotas Oscario premija.

• I fores taisymas Ir dolymos

• Dunlop padangos ir baterijos
Pardavimas gazolino ir alyvos- lietuviams nuolaida.

Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

15 psl.
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’paukštytėms’ po vėliavosVyresnėsės skautės su 
nuleidimo.
SKAUTU TUNTO 

NAUJA VADOVYBE I
Tuntininkas Ps. Romas 

Verbyla, tel. 254-4287, 
pav. sk. Juozas Piečaitts. 
Adj. Skautas Vytis Skl. 
Gintaras Nagys. skautų 
Tėv. Ps. Romas Otto. 
Draugininkas Sk. Vytis 
skl. Rimas Žitkus, Tel. 
322-l68l.Vilk. Tėv. ps. Br. 
Niedavras, Vilk. Draug. 
Skautas Vytis pa<qkl. Edv. 
Brikis tel.744-4543. Adj. 
skl. R. Ališauskas. Iždi
ninkas Ps-G. Vazalinskas. 
Iškilminga skautų ir 

'skaučių sueiga buR lapkr. 
14 d. po 1O vai. pamaldų 
Aušros Vartų Par. salėje. 
10 vai. pamaldose abudu 
tuntai dalyvauja cu vėlia
vomis. Tuojau po 11 vai. 
oamaldų skautai ir skau
tės ruošia iškilmingą 
aužą. Tėvai ir svečiai 

yra kviečiami jame daly
vauti. Mergaitės ir ber
niukai gali įsirašyti į 
paukštytes Ir vilkiukus 
pas draugininke*? ir drau- 

gininkuc. Abu tuntai pra
mato štaU mokslo metais 
daug įdomių iškilų, žaidi
mų, sueigų.
• Parapijoj metinė va
karienė buq lapkričio m.
3 d. PaRamdytas vienaR iš 
geriausių orkestrų : Con
tinental Quartette. Jokios 
programos ir kalbų ne
bus, kad žmonės turėtų 
daugiau laiko pasikalbėti 
ir pasišokti.

PRANEŠIMAS
Lituanistinio seminaro 

reikalu yra šaukiamas 
jaunimo susirinkimas 
lapkričio mėn.2 d.-penk
tadienį 8130 v. vakare 
(tuojau pat po Vėlinių pa
maldų) N. P. Segelių na
muose, 1450 De Seve St., 
Į šį susirinkimą yra kvie- 

NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS 

V.Pėteraitis
353 - 9960 / Namų 72 1 - 06 14

7995 Blvd. Les Gaieties, D’Anjou, P. Q.

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sherbrooke Street West).

_čiamas vi«as Montrealto 
jaunimas : baigęs Htua - 
nistinę mokyklą ar nega
lėjęs jos baigti, net ir jos 
nelankęs. svarbu, kad as
muo domisi kuria nors 
lituanistine šaka — lietu
viškomis problemomis. 
Amžius Irgi nėra griežtai 
apibrėžtas. Šiame susi
rinkime bus pasisakoma 
kokio seminaro dėstomų 
— diskutuojamų dalykų 
atžvilgiu ir bendros tvar
kos reikalu. Informacijai: 
R. Lukoševičtūtė, tel: 
366-1210, V. Kudžmaitė, 
tel: 256-4318, P. Adamo - 
nls,tel: 722-3545.

L. Seminaro 
organizatoriai

• Dar nevėlu pradėti 
lankyti lituanistinę(šešta- 
dieninę) mokyklą. Moki
niai yra priimami į vi<?uR 
skyrius pagal dalykų ži
nojimą ir amžių. Atvykt i į 
mokyklo® patalpas (St. Hu
bert ir Cherrier g-vių 
kampe 9 vai. ryto ( šešta
dieniais).

L.Mokyklos Vedėjas 
ir Mokytojai

• A. Yanulionienė buvo 
cUsirgUsi ir gulėjo Gen. 
Jews Ligoninėje.

PASUKIME’ LAIKRODŽIUS 
PIRMYN nuo šio »avait- 
galio ir pirmadienį eikime 
balsuoti M

LEONAS GUREOCAS 
Salas Manager 

(Lietuvis atstovas)

T .gpkričio 3 d., šeštadienj, 7 vok vokoro

AUŠROS VARUI PARAPIJOS SALĖJE

METINĖ VAKARIENĖ
1. Gera, karšta vakarienė <
2. Baras su [vairiais gėrimais
3. Puikus orkestras

DIDŽIOJI LOTERIJA

Laimėjimai TV, radio ir kiti daiktai

MAŽOJI LOTERIJA
Laimėjimai gražūs ir vertingi daiktai

įėjimas $4.00. Studentams ir
moksleiviams - $ 2.00.

LAUKIAME VISU1

F arapijos Komitetas

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I 

PASITARIMAS SU PUS-gos...

PASIKALBĖKITE SU 
^anagorju 

LEO GUREKAS

( Atkelta iŠ 4 p s I.) 

pagalbos kelionės išlai
doms apmokėti.

PL Jaunimo Ryšių cen
tro leidžiamas ’’Pasaulio 
Lietuvių Jaunimas”, Siū
laičio teigimu yra labai 
vertingas ir reikalingas 
Pietų Amerikoje. Sutarta 
jo leidimą ir toliau rem
ti.

PLJg-ga, remdamasi 
IV PLB-nės seimo nuta
rimu, paskirs <»avo atsto
vą į PLB Valdybą pilna
teisiu nariu.

PLjg-gon pir.saulaiti® 
numato,bent kartą metuo
se, lankytis JAV-qe. Pa
geidavo, kad PLB valdy
bos nariai lankytųsi P. 
Amerikoje. Jaunimo kon
grese būtinai turės daly
vauti PLB valdybos vice- 
pirm. Jaunimo reikalams.

PLB Inf.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.IONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!
/(X T<' Bu,.: 722-3545

Re»-: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBt

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

■ - - - - 7 ■----- -------~--------- ——. -- - - . . - , f - - _ 7

LI TA S
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines _______________ 9%
Nekiln. turto   _______ 8%
Čekių kredito 9% 
Investacines____nuo 9,5%lki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki 110.900 
luž paskolos sumą.

... 6%
_ 6,5% 
„7,5%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ...
Taupomąsias s tas
Term. ind. 1 m. —
Term. ind. 2 m. —.... ................8% į’
Term. ind. 3 m. ----- --------- 8,5%a.
Duoda nemokamą gyvybės apdrauy 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas]

Kooperotyvinė n ami| (iki 4 buti^) ir n amu i n v e n to r i au s ap drauda. 
Kreiptis: Gil Con st antini, C. I. B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487- 5820.

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