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SAVAITINIU [VYKIU 
APŽVALGA

PREZIDENTO NIKSONO 
KOVA BAIGĖSI
Pagaliau prezidentas 

Nlksonas, po ilgesnio 
prieštaravimo, sutiko 
duoti teisėjui John Sirica 
Baltųjų Rūmų juo® tele®. 
Advokatų pranešimu, tei
gėjui bu® patiekto® mini
mų juo® teitų gantrauko®.

Pats prezidentą®,kalbė
dama® apie tai, ®ako,kad

Ž ydų gtatigtlko® duome
nimis Amerikoje yra 
5.9 mil. žydų kllmėg 
žmonių.Arabų Informaci- 
jos Centras praneša, kad 
Amerikoje yra apie 1 mil. 
arabų.

Izraeliui pagelbėti Vi
duriniųjų Rytų krizėj me
tu Amerikoje yra surinkta 
bonai® 275 mil. dol^ tuo

duodama® juostelių san
trauka®, ji® davė nurody
mą specialiam Water
gate bylo® prokurorui 
Archibald Cox, nedaryti 
tolimesnių žygių vigų 
juostelių Išgavimui. Pas
tarajam negutlku®, (pre - 
zldenta® j J atleido iš ei* 
namųjų pareigų.

Šiuo metu Watergate 
bylo® komitetą® daro di
delį spaudimą teismui, 
kad pastarasis kuo grei
čiau sutvarkytų laisvą 
priėjimą prie Baltųjų Rū
mų juostelių.
IZRAELIS KONTROLIUOJA 
WASHINGTON*

Toktaig žodžiai® prabi
lo į pasaulį, kurį laiką ty- 
lėjugl žinoma Wa®hlngto- 
no kontraver®tnė figūra, 
senatorių® William Ful
bright. senatorių®, daly
vaudamas televlzljog pro- f| 
gramoje ’’Face the Na- j 
iton®”, buvo užklaugta9, j 
ar nebu® geriausia® bū
da® Viduriniųjų Rytų karo j 
nutraukimui, jeigu JAV ir 
Sovietų Rusija nustotų 
remti abi kariaujančias 
pu®e®. W.Fulbright atga- 
kė, kad Amerika viena to 
padaryti negalėtų, Izra
elio rauko® kontroliuoja 
Kongreso ir senato nuta-. 
rimu®. Kiekvienu klau®t-
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pačiu metu, kai arabai 
tesurinko tik 200, OOO 
dol. savo kraštamg.

BANDOMA SUSTABDYTI
KARĄ
Po 17 dienų trūku® lo 

karo tarp Izraelio ir Ara
bų kraštų, įvykus pasita
rimam® tarp JAV ir so
vietų Ru8ljog, buvo pa
skelbtos paliaubos. Ira
ką® Ru fcirtja, Ignoruoda
mi naują talko* *utartį, 
tęqė kariniu* išsišokimu* 
S Inai fronte. Tuo tarpu 
Egiptą® kaltina Izraelį

dėl talko* sutartles lau
žymo ir karo veik*mų 
tęslmo prieš arabu*.

JT kariuomenė* taiko* 
palaikymo daliniai *u 
3,000 vyrų iš Au*trljoB, 
suomljo® Ir Švedtjo® 
kraštų, giunčlaml į Egip
tą.

GERIAU ANT KOJU, 
NEGU ANT KELIU
JAV Prezidentas su

ruoštoje spaudos konfe
rencijoje ryšium su pas
kutiniais įvykiais Viduri
niuose Rytuose Ir naujo-
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QUEBEC’O MINISTERIS PIRMININKAS ROBERT BOURASSA LINKSMOJ 
NUOTAIKOJ SU JAUNIMU. ŠIANDIEN ( spolio 29 d.) įVYKUSiUOSE PRO- 

VINCIJOS RINK IMUOSE JIS KAIF LIBERALU P AR TUOS L Y D E R15 SU
RINKO 99 vėtąs iŠ 108 parlamente vietų.

mlg ’’sensacijomis” Wa
tergate byloje, buvo už
klaustas korespondento, 
kaip jis asmeniniai per
gyvena visą Watergate 
bylą.

Šiaip visada žvalus, bet 
šį kartą atrodęs labai Iš
vargęs, prezidentas kal
bėjo, klek jis yra pergy - 
venęs Ir klek padėjęs pa
stangų, kad būtų nutrauk
tas karas Pietų Vietna
me, grąžinant į savo šei
mas amerikiečius karius, 
kuriems yra geriau sto
vėti ant kojų negu ant ke
lių, Ir pagaliau, įgyvendi
nant talką Viduriniuose 
Rytuose. Prezidento žo
džiais, jei jis sėkmingai 
išsprendė tokias pasauli
nes problemas, laikui bė
gant, jis susitvarkysiąs Ir 
su vidinėmis krizėmis.

• Mera* Jean Drapeau, 
kalbėdama* Montreal lo 
Prekybo* Rūmų atsto
vam*, pa*akė, kad Iš nu
matytų 310 mil. dolerių 
olimpinėm* žaidynėm*, 
70 m 11. dol. bu* grąžinta 
federallnel ir provincinei 
valdžiom*. Apie 60 mil. 
dol. bu* lšlel*ta televizi
jai, perduodančiai olimpi
ne* žaldyne*. Mero nuo
mone, pajama* atneš iš - 
pardavtma* olimpinių 
monetų, ka* duotų 250 
mil.dol. žaidynių finansa
vimui.

Paklausta* ka* atsitik
tų po olimpinių žaidynių 
su sportininkams pasta
tytai® namais, meras J. 
Drapeau atsakė, kad jie 
bus Išnuomojami gana 
žema kaina Montreal to 
gyventojam®.
• Kanados Užsienio Rei
kalų Ministerls Mitchell 
Sharp lapkričio mėn. 
12-16 dienomis lankysis 
Maskvoje,kur jis susitiks 
gu sovietų Užsienio Mt- 
nlgtru A. Gromyko Ir ki
tai* govletų pareigūnai®.
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Vilnius - tona
Šie 1973 metai priklau

so Lietuvoj, sostinės Vil
niaus 650 metų sukakčiai 
paminėti. Žodis V I L- 
N I U o reiškia ne vien 
miestą—Lietuvos sosti
nę. Jame glūdi visa isto
rinės Lietuvos valstybės 
praeities didybė, karžy
giškos laisvės kovos ir 
amžių eigoje kurtos kul
tūros ir meno vertybės.

Vilniaus miesto ir net 
kaip sostinės,gilios seno
vės rašytinių davinių ne
turime. Pirmas rašytinis 
šaltinis,kur tame minimas 
Vilnius, yra Gedimino 
laiškai. Jau 1323 m.Gedi
minas, Dievo malone lie
tuvių ir rusų karalius, 
Žemgalljos valdovas ir 
kunigaikštis rašė laiškus 
Iš Vilniaus, kaip iš Lie
tuvos sostinės, Popiežiui, 
Domininkonų ir Pranciš
konų ordinams Saksonijo
je, Hanzos miestams 
- Liubekui, Bremenui, 
Magdeburgui, Rostokut, 
Greifsvaldui, gtetinui ir 
Gotlando saloq pirkla4m9, 
sudarinėjo sutartis su 
Rygos arkivyskupu ir Li
vonijos ordinu.

Istorikai nustatė, kad 
jau 2,000 metų prieš 
Kristų Vilniaus srityje 
formavosi baltų kultūra, 
kuri žalvario bei geležies 
amžiuje gavo visiškai sa
vitus aigtiškus bruožus, 
skirtingus nuo kaimynų 
suomių ir rytų slavų* 
Vilniaus lietuviškumas 
yra nustatytas pagal jo 
vardą. Vietovardis "Viį- 
nius"pramtntas pagal Ne
ries intaką į upę Vilnią. 
O "Vilnia” yra sena forma 
žodžto”vilnts”, t. y. banga,

Nepriklausoma Lietuva
bl Lietuvos i šlaisviriimą! Vi ištikimybę Kanadai! 
Paaria liberation de la Li tu uni e! Lay aute an Canada! 
For liberation of Li thuania! For loyalty to Canada!
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Lietuvos Sostine
s ra va. Vilniaus įkūrimą 
nulėmė vietos patogi geo
grafinė padėtis : Neries » 
ir Vilnios santakoje bū
damas didžiausias natū
ralus piliakalnis visoje 
Lietuvoje, dabar Gedimi
no kalnu vadinamas, pra
šyte prašėsi, kad jo vir
šūnėje ir papėdėje būtų 
įkurtos pilys. Todėl yra 
daroma prielaida, kad Ir 
karaliaus Mindaugo lai
kais Vilnius jau buvo lai
komas Lietuvos sostine, 
tik saugumo sumetimais 
jo vardas nebuvo skelbia
mas. Betjau nuo Gedimi
no laikų,turime rašytinius 
davinius, kad Vilnius buvo 
didžiosios Lietuvos val
stybingumo židinys.

Nuo genų senovės Šven
taragio slėnyje buvo kū
renama amžinoji ugnis . 
1388 m. buvo įkurta Vil
niaus Romos katalikų 
vyskupija. Čia meldėsi ir 
provoslavai ir unitai. Čia 
puikavo totorių ir musul
monų mečetės. Čia žydai 
sukūrė sau”antrąją Jeru
zalę”. Vilnius taip pat yra 
Lietuvos švietimo ir 
mokslo centras.

Lietuvos sostinė Vil
nius amžių būvyje pergy
veno daug nelaimių, daug 
vargo ir daug skriaudų. 
Po pirmojo Pasaulinio 
karo ir Lietuvai laisvės 
spinduliui sušvitus, 1918 
metais Vasario 16-tąją, 
Vilniuje Lietuvos Taryba 
paskelbė Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo Aktą. 
1919 m. gausio 1 d. »oku - 
pantams — vokiečiams iš 
Lietuvos besitraukiant, 
Vilniuje, Gedimino kalne 
sudriogsojo šūvių gutar-

Vilnious 650 metų sukakties m'nėjiMo^Gunimo Centre Chicagoje, komitetas

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

D. G. Redaktoriau,
Prašau patalpinti Gerai 

ir Blogai skyrelyje atsa
kymą į Kazės Brazdžlo- 

tinė— tai atsikuriančios 
Lietuvos kariuomenės sa
vanoriai, po virš 120 me
tų nelaisvės, pirmą kartą 
Gedimino pilies bokšte, 
Vilniuje, iškėlė Lietuvos 
trispalvę vėliavą ir šau
tuvų saliutu ją pagerbė!

Lietuvos žemių goduliu 
degė rytų, vakarų ir pietų 
Lietuvos kaimynai, ypač 
lenkai, svajodami atkurti 
savo senąją valstybė ”od 
morza do morza”— netei
siu Aliantų sprendimu re
miami, pagrobė mums 
Vilnių. Kariavome. 
Pagaliau, 1920 m. spalio 
7 d. Suvalkuose s u len
kais pasirašyta sutartis, 
pagal kuria Vilnius pri
pažintas Lietuvai ir turė
jo būti jai paliktas. Klas
tingi lenkai begėdiškai tą 
sutartį gulaužė —stiprio
mis kariuomenės pajėgo
mis, spalio 9-tąją dieną 
išplėšė mums Vilnių.. 
Per 19-ką metų dėl to ne
turėjome gU lenkais dip
lomatinių santykių. Kag 
met spalio 9-toRiog vi
durdienį, artllerijog šū
viai, glrenog ir bažnyčių 
varpai nepriklausomoje 
Lietuvoje paskelbdavo 
tylog minutę ir vigą lietu
vių tauta, kur kag bebu
vęs, sustoję, prisimindavo 
Vilnių, ir kad jis buvo ir 
turi vėl būti mūsų.

Ir šiandieną VILNIUo 
yra Lietuvos gOgttnė,nor8 
kartu g u vigu mūsų kraš
tu, okupuotas ir rūgina
mas. Neužmirškime, lie
tuviai, kad : — ” Tvirtas 
griūva, gtlpnag keliag”... 
-genag Vilnius mūsų bu
vo, mūgųbugL. /ūpJ 

nytėg stralpgnį ’’Lietuvos 
Didikai—Bajorai”, "NL" 
Nr.38,p. 14,

Gerb. K. B. sako, kad 
bajorų titulai prasidėjo 
su Mindaugu ir baigėsi8u 
Radvilais, Middaugag 
”įkūrė”Lietuvog valstybę, 
Kęstučio laikais jau buvo 
įkurtas Lietuvos herbas 
VYTIS...ir 1.1. Laikui 
bėgant atsirado pusbajo- 
rlų ( o gal "pllkbaojrlų ”) 
luomag... Bajorai tapę 
daugumoje ne Lietuvos 
piliečiai... nors Lietuvos 
Statutas tik jiems tarna
vo. .. kol pagaliau 1922 
bajorų dvarai buvo visiš
kai panaikinti ir jų žemės 
išdalintos neturtingiems 
lietuviams. Šlėkta buvo 
kiekvieno lietuvio prie
šas. Ar ne?

Nežinau ar gerb. K.B. 
ryžtasi” demokratiniu uo
lumu” naikinti mūsų gar
bingą praeitį ar ne (lie
tuvio būdas amžiais pasi
žymėjo aklu tikėjimu jam 
primestais madingais 
šūkiais , s lekiant’’apsiva
lyti” nuo bajorybės lyg 
biaurybės ir perrašant 
mūsų istoriją "iš liaudies 
taško"). Neatrodo, kad ji 
gtetigiagi užmiršti ar 
nuslėpti tą mūsų kultūrinį 
įnašą pasaulio civilizaci
jos raidon, ar tos san
tvarkos reiškėjus —Ba
jorus pavaizduoti dievažLn 
kokiomis išgamomig-bai- 
syklėmts.

Mūsų bajorija klestėjo 
dar Ugi tos lemtingos va

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

landos* kada Jogaila 
savo rankomis užliejo 
Vilniuje AMŽINĄ JĄ UGNĮ, 
degusią mūsų žemėje 
daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio metų. Yra is
torinis faktas, jog po Lie
tuvos krikšto didesnė pu
sė, jei ne 3/4, mūsų bajo
rų ( nesiginčysime iš kur. 
-ar Iš turkų, ar iš mon
golų, o greičiausiai iš 
VAROVŲ tas TOrdas yra 
likęs) patriotų atslsa^ 
kė priimti naują tikybą ir 
to pasėkoje, einant Jo
gailos 1387 m. vasario 
20 d. AKTU jų žemės ta
po konfiskuotos, o jie pa
tys priversti bėgti užsie
nin arba, pasipriešinus, 
išžudyti ( taigi panašiai 
kaip 1940 ar 1944 metų 
laikotarpyje).Padėtis pri
ėjo tokią krizę,kad Jogai
los dvare nebeliko nei 
vieno 1 i e t u v i o' aukš
tesnio pareigūno, nei įsi
tikimo dvariškio, Ir vieną 
Iš tų nelemtų savo parė
dymų karalius ( ne kuni
gaikštis !) buvo privers
tas liepti pasirašyti — vi
rėjui ( kaip rusai Palec
kiui!). Tasai pataikūnas, 
vardu VAIDILA, iškilo 
malonėje karaliaus pata
rėjo ir ilgainiui gavo net 
jo seserį vestt( palygink 
H. Pagzkewlcz, The origin 
of Russia, 1897 tr kiti). 
Būkite tikri, to nerasite 
jokiame mūsų istorijos 
vadovėlyje.

Jūsų,
J. Benius 

Montrealls
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LIETUVOS SOSTINES 
VILNIAUS

AŠ MYLIU
VILNIŲ
ALGIRDAS GUSTAITIS

Laisvi, okupuoti ar to
liuose paklydę lietuviai 
myli Vilnių. Meilė-Ltetu- 
vos senovei, menui, pra
eičiai, karžygtškumui, 
ryžtui, išsilaikymui tau
tinės šviesos ugnyje.

Vilnius kelta širdis su
drebėti, akis sublizgėti Ir 
nustebti, valią neatslleis- 
tt, maldą iki tyriausių 
jausmų pakilimo, o svar - 
blausia — įtikėjimą lietu
sių tautos pergale.
' Vilnius buvo ir bus 
Lietuvos sostinė. Vilnius 
nustelbė įvairių jos oku
pantų grobuoniškas gets- 
tls, tiek švedų, tiek rusų, 
tiek lenkų, vokiečių ar 
prancūzų, kurių Napoleo- 
nag norėjo pavogti vieną 
gražiausių Vilniaus mal
dyklų ir perkelti ją į Pa
ryžiaus aikštę.

Vieni jų sužlugo savo 
kėslų srutose, kiti pakloto 
gyvybes, treti ežerais pa
leido nekaltų lietuvaičių 
ir lietuvių kraują. Niekas 
neįstengė nugalėti lietu
vių, kovojus tų vilniečių ar 
Vilniaus vardu, nors jame 
mūsiškai kalbančiųjų 
skaičių buvo sumažinę 
Iki vos apčiuopiamumo. 
Ūkanose, saulės švitėji
me, pavasario džiaugsme 
ar ž,temos šalnose kelia
si,susikaupia, pakyla, gau
btas! kritusiųjų dvasios 
įvairiais pavidalais, ren
gsi gyvųjų paskattnamul 
stiprybei. Lietuvos did
miestis išliko ir spindės 
centrinės Europos žemė
lapiuose, ragindamas vi
sus tautiečius žinoti ko
vos tikslą ir pailsėti tik
tai pergalingų trimitų 
gaudime.

Reto grožio mergaitė
Atsimenate legendą, 

kai, Vaidilai pasiūtus, 
gražiausia krašto mer
gaitė buvo norima paau
koti pilies «tatybat?Nega-
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650 metu
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

!'/NETURĖDAMI DUOMENŲ ĮRODANČIU TIKSLIĄ VILNIAUS 

ĮKŪRIMO DATAt, BET SEKANT PATARLĘ: - "NEPER 
VIENĄ NAKTĮ MIESTAI PASTATOMI’ - AIŠKU , JOG VIL
NIUS YRA SENESNIS NEGU 6 50 METU ! ISTORIJA LIU
DIJĄ, JOG GEDIMINAS, DIEVO MALONE LIETUVIŲ IR RUSŲ 
KARALIUS, ŽEMGALIJOS VALDOVAS IR KUNIGAIKŠTIS 1323 
-JŲ METŲ SAUSIO 25 d. RAŠĖ POPIEŽIUI LAIŠKĄ IŠ VIL
NIAUS. O TAI REIŠKIA. KAD VILNIUS EGZISTAVO!.. NE
PAISANT TO FAKTO, NUO VILNIAUS ĮKŪRIMO ŠIEMET 
MINIME TIK 6 50 METU ! /

šė Romas Sadauaka8, 
premijuotas lietuvis žur-’ 
nalistas. Pradeda tokiai^ 
patraukliais žodžiai^ j 
/ vertimas į lietuvių kai-, 

lietuvaitė. Ki- bą / : Atgavus Vilnių 1939 m., pirmosios pamaldos AuSros Vartų koplyčioje

Įėjau nuleisti akių nuo pa- elgtis kaip nori. Dažriaij^ 
rinktai gražios mergaitės stengiasi varžtus apeiti. 
’’Soviet Life” žurnalo "Soviet Life” apie Vilniuj 
spalvotame puslapyje pagrindinį straipsnį para-j 
1973 m. rugpiūčio mėn. 
’’Argi tokia graži galėtų 
būti rusaitė?”,- neleisti
nai pagalvojau.PažtūrėjUs 
į jos skaitomą laikraštį 
įsitikini 
tame lape radau: Vil
niaus un-to studentė Ra
minta Narkevičiūtė. Tai
tu, nepažįstamoji Ramin
ta, neštoji legendartnės 
lietuvaltės grožio paslap
tį!

’’govlet Life” gpaugdl- 
namas gerame popieriu
je, gerai lliuqtruotas,re’ 
daguojamas ... Rockville, 
Md., JAV-ge. Mainas už
JAV informacinį žurnalą 
’’Amerfca”, kurto į Vilnių 
pardavimui paleidžiama, 
skaičiau, šeši egzl. Kiti 
patenka įvairioms rugų 
cenzūros įstaigoms ir 
pati.

Sovietų Rugija skelbta 
melagingą Vilniaus amžių
Minėto žurnalo 20-27 

pgl. gkirti Vilniui. Per 
20-21 pgl. duoda didžiulė 
antraštė VILNIUS ir 
voq nykščio gtorumo rai
dėmis 650 years old/ 650 
metų genumo /.

Vilnius, ar toje vietoje 
pradėta gyventietė, yra 
virš 2000 metų, ne 650 
metų. Tikrą Vilniaus se
novę rugai gtengtagi nu
slėpti. Jie nesibijo pradė
ti nuo 1323 m. gaugio 
26 d. , kada Lietuvos ka
ralius Gediminas parašė 
Vokietijai. Gediminą ru
sai įsakė vadinti’’Prince” 
/ princu /.

Supraskime okupuotų 
lietuvių padėtį. Jie labai 
dažnai negali rašyti,

muztejug
”Aš mylių šį miestą.

Kartais pagalvoju, jei pa
dėčiau savo rankas ant
jo sienų, pajusčiau mtes 
to širdies plakimą.

Mano bičiulis lakūnas rašo,kad Vilnius yra mu- aukščįaugtas nuošimtis.
paaakojo, kad iš padangių ziejug savaime. Dabar ( Nukelta Į 12 pslj

Balzeko lietuvių kultū- 
ros muziejuje, nuo šių 
metų rugsėjo mėnegio 
pradžios atidaryta Lietu
vos gOgttnėg Vilniaus 650 
metų nuo įkūrimo, minia- 
tįCTrinė paroda. Išstatyta 
įžymesnt gontinės ir apy- 
llnkų vaizdai ir žmonių 

Vtlnius atrodo kaip žmo
gaus širdies piešinys”.

Įsijaustame rašinyje 
/ vietomis yra gal netš- 
vengiamos komunistinės 
”vtryutės” / R.sadau»kas

nuotraukog. Pa veiksluose 
matome : 1918 m. buvęs 
pirmasis faktlnasts Vil
niaus miegto komendan
tai, generalinio Štabo 
pulktninkag, pirmasis 
Lietuvos kariuomenės kū
rėjas - savanoris - (kari
ninkas ir Vyčio Kryžiaus 

Vilniuje yra 409, OOC 
gyv., Ir per metup klek- 
v te na q jų, sekant statisti
ka, vietinius muziejus ap
lanko keturis kart per 
metus, tai yra pasaulyje 

tdeologas ir įkūrėjas Vla
das PutvyRe Gaila - nesl- 
mato — tlgametts Vilnlaufi 
miesto burmistras Kon
stantinas gtašy® ir kt 

r. Zabickio nuotraukoje iŠ kairės 
K. Petrauskas, A. Nakas ir Stanley 
Balz^kasjn.
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-IŠ "ELTOS" BIULETENIO INFORMACIJĄ
VLIKO TARYBOS 

PAREIŠKIMAS
Mums gerai pažįstami 

Aetavos okupanto kėslai 
ųbhikintl bet kurį lals- 
-ųjų lietuvių vaidmenį 
atvergtosios tautos gy
venimui, o ypač sužlug- 
lyti išeivijos pastangas 
adėti savo tautai Lietu
ms nepriklausomybę at- 
itatyti. Dėl to okupantas 
r jo statytiniai Lietuvoje 
šeivijos veiklai vadovau

jančius žmones p ra var
sluoja fašistais, nacių 
colaborantais, tautos iš- 
iavikais ir kt. Bet šitokia 

' Maskvos taktika lauktų 
rezultatų jai nedavė. Tad 
paskutiniu metu Kremlius 
ėmėsi kito būdo mūsų 
vadovaujantiems žmo
nėms niekinti. Sovietiniai 
pareigūnai mū*ų vado
vaujančiu* a * mentę; pra
deda apšaukti sovietinio 
saugumo bendradarbiais*

Vilko Taryba atkreipia 
laisvųjų lietuvių dėme*į į 
šią naują sovtetų taktiką 
Išelvtjo* darbuotojam*
dlpkredltuoti, tarpu*avto muotl 
nepa*ttikėjlmui sėti ir
tuo būdu laisvųjų lietuvių 
talką ir pagalbą paverg
ta jai tautai žlugdyti.

Nepasiduokime provo
kacijom ir saugokimės, 
kad net visai netyčiomis 
netaptume okupanto piktų 
kėglų talkininkais.

Vilko Taryba
VLIKO SEIMO SESIJA
Vilko geimą* įvyks To

ronte, ne gruodžio 2-3, 
bet 1-2 dtenomt*. 7 urna- 
lt* ta*,’’Draugo’* redakto
rius Bronius Kviklys 
skaitys paskaitą *u ilius
tracijom i9 tema Lietuvos 
rusifikacija, o apie žmo
gaus teises okupuotoje 
Lietuvoje paskaitą skaitys 
dr. Kazys Karvelis. Bug 
paminėta Vilko trisde
šimties metų sukaktis ir 
kt.
KAD NEBŪTŲ NULEISTA 
DAR VIENA GELEŽINE 
UŽDANGA

Nuo rugsėjo 18 d.Žene
voje pradėtas Europos 
Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos 
antras akta*. Ten yra su
daryto* try* pagrindinės 
komisijos : saugumo, 
prekybos mainų, idėjų pa
sikeitimo ir žmonių jų
dėjimo lai*vė*. Kiekviena 

jų turi po tri* pakomisl- 
ja*. Kiek ilgai užtruk* 
komisijų darbai, nežinia. 
Spėliojama 3-6-9 mėne
siu* . Mum* yra *varbjau
gia tariamojo *augumo 
komi*Įja ; ar ji *utars 
dabartine* Europo* sie
na* laikyti pa*toviomi* ir 
nekelčlamomi* (kaip &ov. 
Sąjunga *u Vakarų Vokie
tija 1970 m. rugp. 12 d. 
Ma*kvoje *utar^. Jei ta 
pra*me būtų konferenci
joje *utarta, tuomet Lie
tuva, Latvija ir Estiją bū
tų dar kartą užblokuoto* 
Ma*kval, o Europoje nu
leista antra geležinė už
danga. Todėl prieš mu* 
vigu* *tovt dideli* užda
viny* — dėti vt*a* pastan
ga*, kad būtų atstatyta 
Lietuve* val*tybinė ne
priklausomybė, arba bent, 
kad nebūtų nuleista dar 
viena geležinė uždanga. 
Ir Lietuvo* diplomatinė 
tarnyba ir Vilka* dar 
kartą *uglaudė greta* 
*ektl Konferencijo* dar
bam*, vieni kitu* infor- 

*utartinai veikti 
ir, reikalui e*ant, kvie*ti 
į pagalbą lietuvių visuo
menę. gu latviai* ir es
tai* susibūrus į Pasauli
nę Baltų Santalką, veikia
ma drauge.

. .. KAS NORI BŪTI 
TOKS KAIP RUSAS ?
Baltimorė* ’’The gun” 

patalpino eilę *tratp*ntų 
apie govietų okupuotąją* 
Lietuvą, Latviją ir E*ttją. 
Viena* iš straip*nių, pa
vadintą "Baltic Nation* 
Re*l*t Cultural Eclip*e”, 
autorius taip pradeda :

"Bevelk 33 metam* 
praėju* nuo trijų Baltijo* 
valstybių—E*tijo*, Latvi- 
jo* ir Lietuvo* - inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą, 
ten vis dar tebesireiškia 
stiprio* nacionalistinė*
— atvirai anti*ovietinės
— nuotaikos”.

Drąge*ni tiesiog rėžia: 
"Nekenčiu ru*ų". Jie. su
naikino mū*ų kraštą, nie
ko neduoda mum*, tik 
ima", "A š esu viena tų 
nelaimingųjų,kuriem* ne
pavyko pabėgti prieš ru
sam* ateinant. Me* nie
kad nebuvom tokie skur
džiai kaip dabar. Ru*ai 
atėmė viską,ką turėjome", 
"Tie rusai neįmanomi, jie 
nori, kad visi būtų tokie dr. Algirdas Budreckis, ižd. E. Mikužiūtė, adv. S. Briedis, vicep. A. Chaplikas ir A. Jurgėla

f > v z . NE°RIKLAUSOMA LIETUVA

kaip jie. Bet kas nori būti 
toks kaip rusas?”

Atrodo, kad tokio* nuo
taikos viešpataujančios 
vlsOge Baltijos valstybė
se, pvz.bilietai ru*ų ope
rai Vilniuje e*ą dažnai 
neišparduoti, o tuo tarpu 
lietuviško teatrai yra 
kimšte prikimšti.

Kultūriniam prievarta
vimui ir sovietinei nive
liacijai esą priešinasi ir 
patys vietinės valdžios 
komunistai. "Mes esame 
prieš kultūrinę homoge
nizaciją", pasakė vienas 
Lietuvos aukštas minis
terijos pareigūnas, kurio 
uždavinys kaip tik yra 
įvesti Lietuvoje Maskvos 
įsakytą rusiško pavyzdžio 
naują sovietinę kultūrą. 
Anot jo, tatai vestų prie 
kultūrinio steriliškumo.

"Mario problema ta, kad 
aš pilnai tikiu sovietų 
valdžia, bet ne rusų kul
tūra kiekvienam", sakė 
tas lietuvis. " Man sunku 
versti kitu* priimti tą 
naująją kultūrą, kai aš 
pats ja netikiu".

Tačiau visi vietiniai 
komunistai valdžioje pri
pažįsta, kad sunkiausia 
jų problema esanti išlai
kant tautines tradicijasf 
neskatinti nacionalizmo, 
kuris čia laikomas anti- 
sovietiniu, antinis išku, 
separatistiniu.
• Seinų ir Pun*ko apy
linkėse (priklauso Lenki
jai) gyveną apie 10 tūk* - 
tančių lietuvių. Ta grupė 
esanti duo*nlal remiama 
lietuvių emigracijos.

— Lietuvių organiza
cijos dabartinėje Lenki
joje leido dvimėneslnį 
žurnalą, kuri* lenkų val> 
džio*_buvo uždarytas.

SLA PERMAINOS
Sekretorius dr. A. Budreckis pereina dirbti i Massachusetts Insurance 

Departamentą. Nauja sekretorė Genovaitė Meiliūnienė.
Žemiau telpa SLA Pildomąja! Tarybai dr. Algirdo Budreckio pareiški

mas, - rezignacija, kuri taip skamba:
1973 m. spalio 6 d.

S. L. A. Pildomąją! Tarybai ir visiems S. L. A. bendradarbiams
Aš, Algirdas Budreckis, Jūsų, Gerbiamieji SLA nariai, išrinktasis ir 

SLA Seimo Miami Beach, Fla. užtvirtintasis SLA Sekretoriaus parei
goms, tas pareigas, kiek sugebėjau, sąžiningai ėjau ir tebeinu iki 1973 m. 
spalio-October 8-osios.

Per visą tą SLA veikloje laikotarpi man su Jumis, Gerbiamieji nariai, 
mielieji bendradarbiai, visa Pildomoji Taryba, ypač jos Prezidentas 
Povilas P. Dargis, man buvo ir tebėra patys artimiausi, bendravome ir 
drauge dirbome pavyzdingiausio fratemalizmo dvasioje.

Susivienijime dirbdamas patyriau tą tikrąjį brolišką fraternalizmą 
gyvenime. Susivienijime patyriau ir tą dideli norą ir organizacijos talką 
ypatingai jaunimui pagelbėti ir ji paskatinti gražesnės ateities ir visoke
riopos laimės siekti.

Mano ateičiai užtikrinti tokia laimė nusišypsojo, kai iš Massachusetts 
valstijos gavau kvietimą svarbioms pareigoms. Tos pareigos yra Mass. 
Apdraudos Departamente Fratemalinėms organizacijoms skyriaus virši
ninko Deputy-pavaduotojo. Tos pareigos yra globoti, prižiūrėti ir talkinti 
bei kontroliuoti visas fratemalines organizacijas Mass, valstijoje. Kaip 
žinome, toje valstijoje veikia daug SLA ir kitu broliškųjų Susivienijimų 
veikla gana plačiai išsiplėtusi. Ir savo lietuvi tose pareigose yra itin 
svarbu turėti.

. Tose pareigose, aišku, ir atlyginimas yra kur kas didesnis negu Susi
vienijimo. Jaunesnėsės kartos atstovui ir galimybės yra platesnės. Bet 
mano iš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sekretoriaus pareigų atsista
tydinimas dar nereiškia mano išėjimo iš SLA.

Išeinu ramia sąžine žinodamas, kad perduodu kompetentiškiems ir 
patyrusioms asmenims.

Randu butinu tarti padėkos žodi Gerbiamiesiems SLA visiems nariams 
už mano Susivienijime pareigoms išrinkimą, dėkoju visai Pildomajai 
Tarybai, ypač Prezidentui Povilui P. Dargiui, su kuriuo taip tampriai 
buvome susipratę, glaudžiai bendradarbiavome. Dėkoju ir Tėvynės 
redakcijos nariams Antanui Diržiui ir Jonui Valaičiui už taip artimą ir 
tikrai nuoširdų darbą Tėvynę spaudai paruošiant.

A. BUDRECKIS
SLA Pildomoji Taryba su apgailestavimu dr. Budreckio atsistatydinimą 

priėmė, ir sekretorės pareigoms paskyrė SLA Centre per 27 metus 
tarnaujančią Genovaitę Meiliūnienę. Prisiimdama SLA sekretorės parei
gas spalio 6 d. oficialiam posėdy Genovaitė Meiliūnienė SLA Pildomąja! 
Tarybai pareiškė:
Gerbiamas Prezidente Pildomoji Taryba

Man teko didelė garbė būti išrinkta Susivienijimo sekretore. Noriu 
išreikšti Gerb. Tarybai padėką už pasitikėjimą manim.

Dirbdama Susivienijimo Centro įstaigoje virš 27 metus aš gerai žinau 
būsimo mano darbo atsakomybę Pildomajai Tarybai, Centro Įstaigos 
bendradarbiams, Kuopų valdyboms, Susivienijimo Seimui ir ypatingai 
kiekvienam Susivienijimo nariui, kurio dėka šigrąži, garbinga, tautiška 
apdraudos organizacija jau veikia virš 80 metų. Neabejotinai ji tokia 
liks ir tolimoje ateityje Gerbiama jai Tarybai padedant aš stengiuos 
atlikti savo pareigas. Ačiū.

GENOVAITĖ MEILIŪNIENĖ
»

GENOVAITĖS MEILIŪNIENĖS-GINTAUTAITĖS TRUMPA BIOGRAFIJA 
Gimusi Liepojoje 1916 metais spalio 5 d. Komercini Institutą baigė 
Liepojoje 193(6 metais, Ekonomiją studijavo Kauno Universitete.

Priklauso Baltiensis korporacijai.
Lietuvoje dirbo notarų jstaigose.
1944 metais pasitraukė j Prancūziją ir 1946 metais iš Paryžiaus 

atvyko j JAV.
Apsigyveno New Yorke. Už poros sąvaičių, būtent 1946 m. liepos 15 d. 

pradėjo dirbti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Centro Įstaigoje. Tuoj 
išstojo Į SLA Centrinę Kuopą. Šiuo metu yra tos Kuopos vice-pirmininkė.

Per dvidešimti septynerius metus dirbo SLA Centro Įstaigos visuose 
skyriuose ir yra susipažinusi su visais SLA darbais. Priklauso Karių 
Seimų Moterų Draugijos “Birutės” New Yorko skyriui Ir New Yorko 
Moterų klubui.

Ištekėjusius architektūros inžinieriaus Vine o Meiliūno, kuris virš 14 ’ 
metų dirba kaip architektūros designer garsioje Emery Ross & Sons 
firmole. New Yorke. * SLA Informacija

SLA Pildomoji Taryba, 5-sios apsk. vadovybe, 38 ir 126 kuopų atstoviu sveikina naująją 85 kuopą Brooklyne. 
(iš kairės) J. Valaitis, A. Vaivada, Ai. Šalčius, *N. Šalčiuvienė. J Ty-si i ava, J r., SLA prez. P. P. Dargis, sekr.
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LENKIJA TURISTO AKIMIS °« Dauglakultūrė konferencija Ottawoje

( TĘSIN YS - 2)

LENKŲ KAbDIENYBĖ
Gatvėmis jie vaikšto 

ypatingai ne®ukbėdaml, 
net ir ®u®iklmšimo va
landomis. Moterys maža 
kuo skiriasi nuo kanadie
čių. Vyrų retas tenešioja 
kaklaryšį. Daugelis jų 
mėgsta tam5iag, dumbli
nas spalvas. Jaunųjų iš
vaizda gana 5antūri.Mer
gaitės mažiau pa®igenė- 
;Uqios, negu Kanadoje, 

-pjauni vyrukai nešioja tas 
pačias kelnes su dramblio 
blauzdomis* Plaukai sai
kingai ilgi ir neper daug 
suvelti. Maža hipių ir tie 
patys, turbūt, turistai.

Visi jie ramiai laukia 
sankryžoje žalios švle- 
gOp. Retai kur pamatysi 
kokį netvarkos mėgėją 
kiūtinantį įstrižai gatvės. 
NaujasU režimas, atro - 
do, įskiepijo lenkams kiek 
irausmės.

;• Jie labai rimti. Gatvėje 
juoktis, maivytis, saky
tum, nepriimta. Gal tai 
būdinga visoms liaudies 
respublikoms ? Ruzveltie- 
nė, plačiai išsivažinėjusi 
po Rusiją, sakėsi niekad 
nemačiusi besišypsančio 
žmogaus. Bet užtat lenkai 
labai mandagus ir drau
giški su svetimšaliais. 
Jei ieškai kelio, jie tau jį 
netik parodys, bet ir nu
veš tave į reikiamą vietą, 
iors tai jiems ir nebūtų 
pakeliui.

Ne į visus svetimša
lius jie žiūri vienodai. 
Vienas jaunas vyrukas 
man davė tokį patarimą : 
kalbėk su žmonėmis an 
gliškai ar prancūziškai, 
nors jie to nesuprastų, ir 
geriau nebandyk grabalio
tis rusiškai. Didelė lenkų 
dalis susigaudo vienoj Iš 
didžiųjų Vakarų kalbų.

GYVENIMO LYGIS
Į' Vienas žmogus, gerai 
nusimanęs kasdienybės 
reikaluose, taip apibūdino 
savo pragyvenimo lygį: 
"Dėti grašį prie grašio 
man nėra prasmės;su sa
vo alga aš viętiek nieko 
nesutaupysiu.Bet alkanas 
aš nesu,Ir pas mus niekas 
nėra alkanas".Toks Ir yra 
lenkų gyvenimas : niekas 
nėra alkanas, bet galą su 
galu visi sunkiai sudurta.

Nekvalifikuoto darbi
ninko atlyginimas yra 
2 tūkstančiai zlotų mėne-

<». * > J. j i « X , ei.. .4 J X’
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siul. Nuo tos pat sumos, 
ar kiek žemesnės, prasi
deda ir aukštąjį mokslą 
baigusiųjų atlyginimai. 
Tiek pat kainuoja ir vidu
tiniška vilnonė vyriška 
eilutė. Taigi lenkų darbi
ninkas už s avo mėnesinę 
algą nusiperka vidutinis - 
kų drabužių ar 4 po
rą batų. Kanadietis gali 
pirkti 8 kartus daugiau 
drabužių.

Maisto atžvilgiu skirtu
mas nėra toks didelis. 
Gausu valgyklų su savu 
pasitarnavimu. Žmonės 
ima tik esminius dalykus 
ir beveik niekas nekreipia 
dėmesio į desertą. Valgis, 
palyginant, nebrangus. 
Šaukštai ir šakutės daž
niausia iš aluminijaus. 
Servetėlė® iš paties plo- 
niauqio popierio ir su
mažinto® iki minimumo. 
Taigi gyvenimas ®uspaus- 
tas, bet žmogų® vistiek 
nėra alkana®.

Jie moka už butu® ne
brangiai, o vi^og susisie
kimo priemonės-tramva
jai, autobusai, laikraš
čiai, telefoną®—yra pasa
kiškai pigio®.

Eidamas bet kuria gat
ve, matys i daugybę viso
kių mažų krautuvių-krau- 
tuvėlių. Jose įvairių ga
minių yra nedaug, bet yra. 
Kiekviena® geras pirki
nys, ypač maisto krautu
vėse, sutraukia ilgoką ei
lę žmonių. Vist, kaip sa
koma,kombinuoja ir skai
tosi su grašiu.

Komblnavimo sumeti
mais, žmonės turi dažnai 
po 2 tarnybas. Daugybė 
darbininkų yra moterys. 
Jos nedvėjodamos prisi
deda prie socializmo sta
tybos. storo® tcto® neblo
gai vairuoja autobusua. 

Juan Espinosa seimą Quebecb provincijoje, kuri pirmoji gavo imigranto 
dokumentus iš Imigracijos direktoriaus L ° n R. Vachon, pagal naująjį imi
gracijos įstatymą — "Make our country your country”.

Pagalbinėse šeštadienio 
ekipose pamatysi kokią 
darbininkę ®u spalvinga 
"mini" suknele rimtai 
dirbančią ka®tuvu.

KOMUNISTINIO REŽIMO 
ŽYMĖd
To® žymės yra maža 

kur matomo®, tiek kaime, 
tiek mte®te. svetimšali®, 
pa®llikdama® Lenkijoj 
ilgiau kaip 3 diena®, turi 
už®tregl®truott policijos 
būstinėj. Tuo vi®kas ir 
baigiasi. Pa®kul ji® gali 
eiti kur nori, ir daryti ką 
nori. Niekas juo nesido
mi. Ji® yra turistas, kaip 
ir bet kuriame kitame 
krašte.

Pačių lenkų asmeninio 
gyvenimo režimas irgi 
daug nevaržo. Jie kalba 
laisvai, skaito ka® patin
ka. Laikraščiai pigūs ir 
atstovauja ne vienai Par
tijai. Knygynų daug, kny
gos pigios ; yra šiek tiek 
vertimų iš svetimų kalbų. 
Bažnyčios pilnos žmonių, 
nors jaunų mažiau, negu 
senimo.

Valstybė saisto ekono
minę gyvenimo pusę. 
Kiekvienas turi laukti 
buto, kol jis bus jam pa
skirtas. Kartais laukimas 
tęsiasi daug metų.Visos 
įmonės Ir krautuvės pri
klauso valstybei, kaip ir 
visi trobesiai.

Kokį vaidmenį vaidina 
Partija žmonių gyvenime? 
Tas vaidmuo yra nežy
mus.Komunizmu pilietis 
neperdaug domisi. Bet 
jau aišku, kad valstybei 
priklauso visas turtas ir 
visos gamybos priemonės. 
Taigi, kiekvienas žmogus 
yra tarnautojas, gyvena 
valstybės bute Ir dirba 
valstybei. ( b.q.)

Spalio 14-16 d.Ottav^e 
vyko pirmoji Kanados 
dauglakultūrė konferenci
ja surengta daug takui tūrių 
reikalų minister to dr.g. 
Haida® z bendradarbiau
jant Kanado® daugiakul- 
tūrė® patariamajai tary
bai.

Pagrindiniai konferen- 
cijo® at®tovai buvo šio® 
Patariamo® io® Tarybo® 
102 x nariai, kurie gegu
žė® mėne®į buvo Mlnl®- 
terijo® pa®kirti. Nartai 
yra iš įvairių tautybių,bet 
jie buvo parinkti pagal 
®avo asmeniniu® pasieki
mus ar sugebėjimu®. Jie 
neskaitomi atskirų tauti
nių grupių ar organizaci
jų tiesioginiai atstovai. 
Tarybos nartai turėjo ir 
savo uždarų posėdžių.

Taip pat konferencljon 
buvo pakviesta apie 150 
atstovų, kurie savo tauti
nėse grupėse ar organi
zacijose eina vadovauja
mas pareigas. Šių dviejų 
grupių atstovų visos iš
laidos buvo padengtos mi
nisterijos.

Trečią dalyvių grupę 
sudarė registruoti stebė
tojai ir spaudos atstovai, 
kurte galėjo dalyvauti 
viešuose posėdžiuose ir 
buvo aprūpinti įvairia in
formacija.

Oficialūs atstovai buvo 
paskirstyti į 6 grupes, 
kurios svarstė šiuos pa
grindinius 6 klausimus:

1. kūryba Ir menas 
dauglakultūrtnėje visuo
menėje,

2. jaunimo pažiūros į 
dauglakultūr Iškurną,

3. nelygybės nugalėjl- 
mas,

4. imigrantas daugla- 
kultūrinėje visuomenėje,

5. kalbos ir kultūros 
Išlaikymas,

6. mūsų daugiakultūrt- 
nlo paveldėjimo apsaugo
jimas.

Kiekviena grupė po 
diskusijų padarė eilę pa
siūlymų, kurie buvo at - 
spausdinti bei paskelbti 
visuotinoje sesijoje.Iš la
bai gausaus pasiūlymų 
skaičiaus paminėtina : 
įvairių tautinių kursų, 
mokyklų rėmimas, varto
jimas ir kitų kalbų, ne 
tik anglų ir prancūzų, te
levizijos Ir radio trans
liacijose, finansinė para
ma etniniams parengi
mams, kultūrinėms grū

Dr. Stanley H ai a as z, Daugiakul 
tūrių reikalų ministeris

pėms, etninio muziejaus 
steigimas.

Senatorių® dr. P.Yuzyk 
padarė dauglakultūrinlo 
judėjimo trumpą isto
rinę apžvalgą. ŠI® judėji
mą® prasidėjo maždaug 
prieš 10 metų Ir ji® buvo 
viena® iš judėjimo Ini
ciatorių.

Daugiakultūrlų reikalų 
mtnigtert® dr. s* Ha Ida® 2 
pa® ak ė pagrindinę kalbą. 
Tarp kitko ji® pareiškė, 
kad kiekviena® kanadieti® 
turi tel®ę išlaikyti ®avc 
tautinį paveldėjimą. Dau- 
gtakultūrinė politika bu® 
Kanado® valdžlo® pa®tovl 
politika. Tai yra viena® tf 
pagrindinių vyrtau®ybė® 
principų Kanado® valgty- 
binel vienybei išlaikyti. 
Ši konferencija, kaip ir 
Patariamoji Taryba, yra 
vyriau ®ybė® patariamas U 
organas ir yra forumą^ 
sužinoti atgkirų tautybit 
nuomone®, pageidavimus 
Ir paslūlymus.

Šiuo metu Mlntgterljs 
turi regionine® įstaigas 
18-je miestų. Daugiakul- 
tūriniams reikalams duo
damos pašalpos paga 
tam tikrą nustatytą pro
gramą ir laikantis nusta
tytų kriterijų. Paaiškini
mus galima gauti iš re
gioninių įstaigų ar Ir U 
centro Ottawoje.

Iš lietuvių šioje konfe
rencijoje buvo kun.dr.P. 
Gaida, ("TŽ" red.} kurk 
yra Patariamosios Tary
bos narys, ir taip pat ofi
cialiais atstovais dar bu
vo pakviesti V^Čuplln- 
skas, K. L. B. pirmininkai 
Ir L.Skripkutė, Hamiltone 
K. L. B. pirmininkė. "Ne
priklausoma Lietuva11 ii 
gavo pakvietimą stebėt 
konferenciją. Šitokios 
konferencijos numatomos 
šaukti kas dveji metai.

J.V.Dns" ' * *: *
5p.
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ALKOHOLIZMAS ("Laiškai Lietuviams")

KER7/I VISADA padėti daug pastangų, kad tik būtų ga
lima išgydyti bent vienų trečdalį alkoholizmo aukų. Alko
holizmas yra rimtas dalykas, žmones sukausto jų produk
tyviausiuose metuose, sunaikina seimų gyvenimą ir pagrie
bia daug nekaltų aukų. Jei jis tęsiasi pakankamai ilgai, pa
vergia visą žmogų...

Dr. Alfred Bochner

MMIIIIIIW

KĘSTUTIS BAGDONAS
(Tęsinys iš praeito nr.) 

Profesionalinė pagalba
Antrą tarpsnį pasiekusio al

koholiko organizmas yra stip
riai pripratęs prie alkoholio ir 
jo reikalauto reikalauja. Jo 
nervų sistema yra pažeista ir 
nepaprastai jautri. Paprastai 
jam turi būti suteikta profe
sionalinė daktaro, psichiatro, 
neurologo pagalba. Daugeliu 
atveju jam tenka eiti į atitin
kamą gydymosi instituciją.

3. Trečiasis tarpsnis
Trečiąjį periodą galime va

dinti chroniško alkoholiko 
tarpsniu. Simptomai yra visiš
kai aiškūs. “Alkoholikas dabar 
geria, kad gyventų, ir gyvena, 
kad gertų" (Marty Mann, 
“Primer on Alcoholism", 43 
psi). Jis dažnai nebežino, 
koks dienos laikas, kokia die
na, bet jam tai ir nesvarbu, 
nes pasaulis jau baigia iš
sprukti iš jo rankų. Jis pats 
žino esąs alkoholiku ir jaučia
si visiškai bejėgis išsigelbėti.

“Jis pasidaro viskam abejin
gas; gyvenimas su gėrimu yra 
pilnai priimtas kaip neišven
giamas... Atsiskyrimas aiš
kus... Jis ieško tik savo rūšies 
draugų...” (ten pat, 49-50
psl.). Dabar jau geria bet kokį 
alkoholinį skysti: listeriną,
vanilą, alkoholį trinimui (rub
bing alcohol), toniką, kvepa
lus ir kt. Ne visi tie alkoholi
niai skysčiai jo organizmo pri
imami. Todėl jis dažnai ve
mia ir serga visokiomis ligo
mis. Galų gale pradeda juos 
gerti su pipirais, druska ar ki
tais junginiais, kad tik neiš- 

- vemtų.
Kritiška padėtis I

Asmuo, atsiradęs treciame 
tarpsnyje, yra kritiškoje pa
dėtyje. Tik ypatingi profesio
nalai ir specialistai begali jam 
bent kiek padėti. Jei jis teturi 
visiškai silpną valią, vilties 
kaip ir nebelieka. Kartais tik 
labai staigus sukrėtimas tega
li pagelbėti; kartais tik reli
gija.

Tokių religija paremtų atsi- 
jtertimų yra pasitaikiusių.'Pa
minėkime tik porą: kaip, pa
vyzdžiui, vieno bruklyniečio, 
žinomo alkoholikų tarpę Ehby 
vardu, ar Brolio Bill iš Wall 
Street, su kuriuo sunkiai dir
bo dr. Milton Silkworth Niu
jorko ligoninėje.
IŠSIGELBĖJIMO ŽINGSNIAI

Alkoholikai nepasitaiso be 
savo noro. Tik prisipažinę ir 
tvirtai pasiryžę neimti dau
giau nė stikliuko, gali perga
lėti šią ligą. Tam reikia stip
raus ir nuolatinio moralinio- 
dvasinio ramsčio. Tai patyrę, 
patys pasitaisę alkoholikai sa
vo programoje siūlo šiuos dės
nius:

1. Prisipažįstamo, kad esa
me bejėgiai atsispirti prieš al
koholį ir dėl to nebesugebame 
tvarkyti savo gyvenimo.

2. įsitikiname, kad už mus 
galingesnė Jėgą dar gali su
grąžinti mums sveikatingumą.

3. Nusprendžiame savo va
lia ir gyvenimu atsiduoti Die
vui — taip, kaip mes Jį su
prantame.

4. Drąsiai ir išsamiai per
žvelgiame savo sąžinės mora
linį stovį.

5. Tiksliai išpažįstame savo 
blogus darbus Dievui, sau ir 
kitam žmogui.

C. Esame pilnai pasiruošę, 
kad Dievas pašalintų visus 
mūsų charakterio trūkumus.

7. Nusižeminę prašome Jo 
pašalinti mūsų trūkumus.

8. Sudarome sąrašą visų as
menų, kuriems pakenkėme, 

kad jiems už viską atsiteistu
me.

9. Atsilyginame, kaip tik _ 
galime, visiems žmonėms (iš
skyrus tik tuos atvejus, kada 
kiltų žala kitiems).

10. Toliau svarstome savo 
sąžinės stovį ir, jei suklysta
me, tuoj pat prisipažįstame.

11. Malda ir mąstymu ban
dome vis sąmoningiau santy
kiauti su Dievu — tokiuo, ko
kį mes Jį suprantame, mels
dami šviesos pažinti ir vykdy
ti Jo valią.

12. Šių žingsnių dėka dvasi
niai pabudę, bandome skelbti 
šią žinią tarp alkoholikų, 
praktikuodami šiuos princi
pus visuose savo reikaluose.

* « «
Šie dėsniai nevienam yra 

tapę tikrais žingsniais atgal į 
normalų gyvenimą.

įvairiais tyrinėjimais nustaty
ta, kad viena svarbiausiu al- 
koholizman vedančiu priežas
čių yra tėvu itakos iškrypimai 
arba stoka: pvz., sekant 109 al
koholiku vyru praeiti, rasta, 
jog ju bent 91% buvę tėvu at
stumti, arba per daug globo
jami, arba juos prarado dar 
prieš savo penkioliktuosius 
metus. ________

Po tyrinėjimu Yale Universi
tetas nurodė sekančias alkoho
lizmo auku JAV-ėse padaugė
jimo priežastis: 1. komplikuo
toj visuomenėj žymiai pakilo 
nervingas baiminimasis; 2. 
kompanijoj gėrimas tapo

Įprastu dalyku, surištu su tur
tingumu, užimama pozicija ir 
t. t.; 3. mažai besijungianČIoj 
visuomenėj yra sunku sukurti 
patenkinamus tarpasmeninius 
ryšius; 4. yra tapę kur kas 
sunkiau kontroliuoti gėrimą.

Keturios charakteringos alko
holiku savybės: 1. egocentriš- 
kumas, 2. nesugebėjimas atsi
spirti išoriniams sunkumams, 
3. perdidelis priklausomumas 
ir 4. (paradoksiškai) visagaly
bės jausmas. Daugeliui šios 
savybės yra kompensacijos 
mechanizmas vidiniam savo 
netinkamumo jausmui.

Dr. E. A. Stecker stačiai sako: |) 
“80% mano išstudijuotu auku ) 
alkoholizmo priežastimi buvo 
“mamytės vaikelio” situacija 
jų vaikystėje”.

♦ ♦ »
MOTERIMS PAVOJUS" 
DIDESNE

. Šiomis dienomis kana
diečių anglų grūdoje bu
vo paskelbta® 'sttąlpsats. 
kuriame Toronto Univer
siteto farmakologijos pro
fesorius skelbia, kad daug 
geriančioms moterims 
kepenys sugenda grei
čiau, negu vyrams. Dr< 
Harold Kalant, dirbantis 
Sveikatos ir Gerbūvio 
Tyrimo Centre, pastebė
jo, kad sentau buvo galvo-

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

Kada socialdemokratai davė savo žmonių koalici
nei vyriausybei, paskutinieji kliuviniai dingo. Susi
kūrė vienas centras, kuris tiekė patvarkymus ir įsa
kymus. Pagal sutartį su Valstybės Taryba, visuomenės 
gyvenimo rikiuotoja tapo Vyriausybė. Tai ta diktatūra, 
kurios nevyko įtvirtinti, paskyrus vieną asmenį „karo 
vadu“. Tai Vyriausybės diktatūra. Ji buvo koalicinė ka
ro meto Vyriausybė, atstovaujanti plačiosios visuome
nės atspalvius, vienintelė atsakanti už valstybės išli
kimą ir už jos ateitį.

• — Mums svarbu, — tikino Sleževičius, — ne tik tai,
į kad Lietuva būtų, mums taip pat labai svarbu, kokia

Lietuva turi būti.
1 Žmonės entuziastingai plojo. Aplinkui siautėjo prie

šai. Pikti gandai, kaip replės, gniuždė Lietuvos kūną. 
Sleževičius kėlė žmonėse dėmesį Lietuvos ateičiai, tar
tum dabartis jau būtų realizuota. Toks metodas teikė 

» didelį pasitikėjimą savimi.
— Žemė tiems, kurie ją patys dirba, — skelbė Sle

ževičius viešose prakalbose.
, Posakyje skambėjo revoliucija, bet revoliucija ir

v; buvo visų sąmonėje. Žmonės geidė geros santvarkos,
geros ir teisingos utopijos, naujos valstybės. Dar buvo

i šviežias teroru atremtos santvarkos siaubas. „Žemė
J tiems, kas ją dirba“ posakis skambėjo sava teise ir sava
•y revoliucija atremtu siekiu. Kiekvienas ėmė jaustis ben-
; dro valstybės tvėrimo dalyviu.

Kada Sleževičius pasakė Juozui Pajaujui, dvide
šimt penkerių metų jaunuoliui, kad jis privaląs dirbti 
steigiamame Spaudos ir Propagandos biure, jaunas vy
ras pasakė:

— Aš nenusimanau.
Sleževičius paėmė Pajaujį už alkūnės, ir, verda

mas jį mąslių ir gilių akių žvilgsniu, pasakė:
— Visi esame menkai pasiruošę, bet visi turime 

dirbti. Pavojingose situacijose surišk vyriausybės bal

są su tautos balsu, šauk, šauk ir šauk, kad savano
riai teiktųsi krūvon. Informuok visus visų reikalais. 
Kraštą surišk į vieną vienetą. Ir čia, ir ten, už rau
donos užfrontės, yra vienas kraštas, viena Lietuva ir tie 
patys Lietuvos Valstybės piliečiai.

Likiminiam asmeniui reikia tam tikros herojikos. 
Jis turi svaidytis patetikos kaskadomis; turi nešioti 
herojaus aureolę. Sleževičius griovė tuos istorijos bė
gyje užgrūdintus tvirtinimus. Jis buvo perdėm teisi
ninkas. Tačiau likiminiame Lietuvos valstybės tvėri
mo procese buvo ir išliko eiliniu tos valstybės poliečiu.

Žvarbų žiemos rytą lengva eisena jis žengė iš savo 
buto į Tarybos rūmus. Ėjo saikingai skubėdamas, nes 
žiemos ryto žvarbas gnaibė nosį ir ausis. Gatvė ap
stota keturių aukštų mūrais. Medžių šakos dangstėsi 
šarmu, ir aukštutinės atrodė mėlynais brėžiais dar 
mėlynesniame danguje. Šaligatvio plytos slidžiai spin
dėjo. Ir retkarčiais, lyg melodingas paklydęs griaustinis 
tarp aukštųjų sienų rikiuotės, bažnytinių varpų gaude
sys melancholiškai virpdė šaltą ryto ir įkypių šešėlių 
orą.

Sleževičius visad nešėsi savo seną, advokatišką 
portfelį, su kuriuo buvo sutapęs dar per prieškarinės 
praktikos metus. Atrado tą portfelį pas Domos motiną > \\
ir išgyveno šiltą susitikimo pojūtį, tartum būtų su
tikęs širdingą bičiulį.

Dabar tame portfelyje nebebuvo asmeninių ad
vokato bylų. Portfelyje gulėjo likiminiai Lietuvos vals
tybės dokumentai. Čia buvo kabineto deklaracijos met
menys, savanorių atsišaukimo tektas ir savanorių šei
mų aprūpinimo taisyklės. Ten pat laukė savo baigmės 
ir keli apmatai skubiai ruošiamų įstatymų, kuriuos, 
remdamasi savo išskirtine galia, Vyriausybė ketino pa
skelbti.

— Kada jūs miegate, pone Sleževičiau? — klausė 
jo vienas ir kitas.

— Man miego nereikia, man užtenka pasivaikščioti 
Vilniaus gatvėmis, ir aš turiu nuostabų atsigaivinimą, t 
— šypsojosi Sleževičius.

Jo veidas buvo šviežias. Skleidėsi vešlūs ūsai. Akių 
žvilgsny ilsėjosi nuosaikumas, pasitikėjimas ir savotiš-

NEPRIKLAUSOMAXIETWA
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VAIRUOTOJŲ REGĖJIMAS
Akimis žmogui gauna 70—80% informa

cijos apie pasaulį, suvokia formą, spalvą, 
rytkumą. judėjimą ir t. t. Beveik visos ko
mandos, keičiantis kelio sąlygoms, kurias 
gauna vairuotojo vykdantieji organai, for
muojasi lik akių, o taip pat ii dalies klausos 
organų darbo dėka. Akys seka kelią (posū
kiui. pakilimus, nuokalnes, sutinkamą ir 
aplenkiamą transportą, i vieša f orų signalus 
ir kelio ženklus, kelio ir kitas netikėtas 
kliūtis).

Tačiau žmonių akys nejudančioje padė
tyje turi ribotą aiškaus matymo lauką. To
dėl vairuotojai, norėdami matyti juos do
minančias zonas, eismo metu turi žvalgytis. 
Didėjant greičiui, greitėja ir akių judesiai. . as. ~
jtma, jog kepenų gedlma8 
ne ▼ien'gėrlmo, bet ape
tito nUfltojtmo ir kitų U- 
gų» dažnai lydinčių alko
holiką, fšdavog. Bet da
bar, mokslininkai yra į8i- 
ttktaę, kad alkoholis turi 
ttefliogtnį veikimą' į ke
penų cele8. Kai kurie 
efektai pranyksta, nu8to- 
jUs vartoti alkoholį, kiti 
yra nebeatitaisomi. Nuo
latinis "siinkug" gėrlmas 
gali gukelti nebeatitaiso
mą kepenų Hgą. Kodėl 
moterims toks gėrimas 
daug dažniau sugadina 
,ąepenig — dar nežinoma. 
Dr. Kalant apibūdina 
"sunkų" gėrimą,-jei su
vartojama 16 uncijų (160 
gramų)alkohollo į dieną.

Kad važiuojant būtų gerai matyti, akys tu
ri atlikti šešis skirtingus judesius. Jiems at
likti reikia laiko, tad, kol akys nukreipia
mos į reikalingą vietą, transportas nuva
žiuoja tam tikrą atstumą. Dėl to gali įvykti 
avarijos.

Kokie gi tie akių judesiai?
Pirmiausia akys turi užfiksuoti dominantį 

objektą. Si pauzė užtrunka nuo 0,1 iki 0,3 s 
ir vidutiniškai lygi 0,17 s. Be to, akys juda 
nuo vieno fiksavimo taško prie kito. Kol 
žvilgsnis nukreipiamas 5—40° ribose, už
trunkama nuo 0,029 iki 0,1 s. Tokio akių nu
kreipimo reakcijos laikas kinta nuo 0,125 
iki 0,235 s (vidutiniškai 0,2 s). Tad bendras 
akių nukreipimo laikas — 0,15—0,33 s. Yra 
nustatyta, kad per 1 s vairuotojai gali pa
stebėti tik 3—6 objektus. Sis akies „našu
mas“ yra fiziologinė regėjimo riba, kuri 
visą laiką lieka nepakitusi. Vadinasi, didė
jant judėjimo greičiui, didėja vairuotojams 
patenkančios informacijos kiekis, o jos ap
dorojimo greitis nekinta. Tad neapdorotos 
informacijos daugėja, ir labai svarbūs sau
gaus eismo užtikrinimo veiksniai gali likti 
nuošalyje, neįvertinti. Vadinasi, vairuoto
jai, patekę į sudėtingą situaciją, pirmiausia 
turi sumažinti greitį. Tai leidžia geriau įver
tinti susidariusių aplinkybių visumą ir nu
spręsti, kaip geriau pasielgti.

Be to, judėjimo srovėje akys turi sekti 
judančius objektus. Abi akys turi būti nu
kreipiamos suderintai, kad būtų užtikrintas 
keliu judančių objektų binokulinis (dviem 
akimis) regėjimas. Tam reikalingas nuo 0,3 
iki 0,5 s laikas.

Pagaliau, žmogaus akys reaguoja į garsą, 
šviesą ir kitus dirgiklius. Bet koks neįpras
tas judėjimas, ryški šviesa ir kt. periferinia
me regėjimo lauke patraukia vairuotojo dė
mesį, sužadina refleksinį mechanizmą, ku
ris stengiasi pakreipti akis ir galvą taip, kad 
dirgiklis patektų į aiškiausio matymo kūgį. 
Tam, kaip minėta, reikalinga laikas vairuo
tojo reakcijai, galvos ir akių nukreipimui 
bei akių fiksavimui viename taške. Nepa
sukant galvos, užtrunkama maždaug 0,5 s. 
Tačiau eksperimentiniai tyrimai rodo, jog

geriausieji vairuotojai nepasitiki šoniniu 
žvilgsniu ir pasuka galvą, norėdami įdė
miau ir nuosekliau pamatyti sudominusius 
objektus. ,

Stebint vairuotojų veiksmus, nustatyta, 
kad periferinio regėjimo centrinis kampas 
paprastai būna nuo 120 iki 160°. Tačiau va
žiuojant, kai regėjimo dėmesys sutelktas į 
priešakį, šis veiksmingo periferinio apžvel
giamumo kampas mažėja: — esant 30 km/val 
greičiui, būna apie 100°, o esant 100 
km/val — tik apie 40°. Nors ir nėra įrody
mų, kad vairuotojai su silpnu periferiniu 
regėjimu dažniau įvykdo avarijas (mat, pa
tyrimas juos moko kompensuoti šį trūku
mą, labiau įtempiant dėmesį), tačiau aišku, 
kad periferinis regėjimas yra svarbus veiks
nys daugelio situacijų metu. Puikiai matan
tis žmogus faktiškai gali būti kaip aklas, 
jeigu objektai yra sutelkto regėjimo'lauko 
krašte. Todėl eismo reguliavimo priemonių 
išdėstymas, jų matmenys turi būti tokie, 
kad visada patektų į savaiminę vairuotojų 
sutelkto regėjimo zoną. Tai kelio zona, į 
kurią žiūri vairuotojai. Didėjant greičiui, ji 
tolsta nuo jų (nuo 400 m iki 1800 m).

<. Kelių signaliniai ženklai turi būti regėji
mo kūgio, kurio viršūnės kampas neviršija 
10—12 , ribose. Tai apytikriai plotas, kurį 
galima uždengti rankos, ištiestos kelio ašies 
kryptimi, delnu. Ženklų plokštuma turi būti 
statmena akies optinės ašies plokštumai. Kai 
kampas mažesnis už statų 5,8°, tai ženklą 
teisingai supranta 98% vairuotoju, o.kai 
16° — tik 66%.

Vairuotojai priversti sugaišti daug laiko, 
sekdami pastoviai besikeičiančias eismo są
lygas. Jie privalo ne tik apžvelgti eismo 
vietą, bet ir įvfertinti padėtį kelio šonuose, 
priešakyje. Pavyzdžiui, vairuotojas važiuoja 
per sankryžą ir seka eismą dešinėje kelio 
pusėje, bet jam, aišku, reikia žvilgtelėti ir 
į kaire kelio puse važiuojantį transportą.

• r MOKSLAS IR GYVENIMAS’)

NL RĖMĖJAI:
NL rėmėjo prenumera

tą 12 dolerių apsimokėjo 
šie laikraščio skaitytojai: 
Igną* Šajauka Iš Sto Ca
tharines' J. Urbonavičius 
Iš Montreallo, J. Aušro
tas IS London, Ont., M. 
Vilka lt lenė Ir R.Rugnal- 
tls Iš Australijos ; auko
tojai : - $78.50, L.B-fcės 
Ir Geležinis Vilkas*!*) $25 
dol: M.Rutkauskas, L. K. 
Mindaugo šaulių kuopa; 
po 20 dol., V. Rasa, B. 
Naujalis; po 13.75,K. Va
laitis,po 13 dol.,J.Urbo - 
navlčlus; po IO dol. A. 
Stašaitis, J. Dilys, J.61- 
melaltls; po 5 dol., J. 
Dalmotas, P. Latvattt8; 
po 2.50 dol.,Tadas Bart
kus, J. Adomėnas* M. 
Vapsva, A. Čepulis,A.Ru* 
einas* J. Guda*, A. Sala- 
ltenė,A. Urbonas, A .gbili
jonas* gt. Balčiūnas, H. 
Jagelavičtug, V. Btlevl- 
čtus, J.Plkšllngls,Albert. 
Macelis , P. Girdžius; ,po 
2 dol., A. Hermann, J. Ku
rila vlčtus.

Dėkojant rėmėjams ir 
aukotojams ypatinga, pa
dėka prlklausP Vllrtorul 
Štaškūnul iš Šault Šte Ma
rle, Ont., kuris jau ne 
pirmą kartą parėmė 50 
dol. auka, NL,

kas sibaritiškas tingumas.
Greta rašomojo stalo Tarybos rūmų kambaryje 

jis turėjo nedidelę sofą, kurią vadino „otomane“. Buvo 
neišvengiama valandėlei parkristi. Tačiau ir „parkri- 
tus“, miegas nepajėgė sumerkti akių. Įtampa buvo per- 
didelė. Projektai ir mintas tuč tuojau krovėsi sąmonėje, 
kaip sunkūs debesys virš žemės.

Jis visiškai nesijautė esąs „likiminis“ žmogus sunk- 
' mečio valandai, kaip jau vadino jį kai kas. Anaiptol, — 

jautėsi esąs sąžiningas valstybės darbininkas. Jautėsi 
patenkintas, net laimingas, kad gali dirbti ir atlaikyti 
darbo įtampą. Kartu žinojo, kad visa tai yra pavojin
gas žaidimas su savo gyvybe. Iš Voronežo ir Kalugos 
išsivežė gerą patyrimą su lietuviškų bolševikų kėslais. 
Ir vienur, ir kitur jie siekė fiziško jo sunaikinimo. Sa
vieji, lietuviški bolševikai jam atrodė nepalyginamai 
pavojingesni už rusiškuosius...

Ta revoliucija, apie kurią tik puse burnos kalbėjo 
Valstybės Dūmos kuluaruose, kada jis talkino lietu
viams atstovams 1911 metais ir vėliau, atrodė būsianti 
kitos varsos revoliucija. Tai buvo viltis, kad cari
nė vienvaldystė taps konstitucinė monarchija. Tada 
laukta, kad Lietuva taps autonomine sritimi. Tai reiš
kėsi baili ir atsargi pastanga pramatyti, kaip atrodys 
Lietuvos padėtis carinei vienvaldystei apsilpus. Kaž
kaip niekas nenorėjo tikėti, kad revoliucija pasieks 
savo maksimumą ir bus prancūziškos giljotininės revo
liucijos kopija. Tačiau tokia tapo revoliucija. Kažkur 
Pauralėje buvo nužudytas caras, o ir tai atrodė tik 
niekniekiu teroro mašinos darbe.

Teroro mašinos urzgesį jau girdėjo Lietuvoje. Iš 
tos teroro mašinos vairuotojų Sleževičius asmeniškai 
pažinojo Kapsuką ir Angarietį. Tai buvo jo amžininkai, 
kaip jam atrodė, psichopatiškai atsidavę rusams, ais
tringai geisdami tapti bolševizmo misionieriais Lietu
voje.

Sleževičius gerai žinojo, kad jo darbas atkurti Lie
tuvos valstybę yra žaidimas su gyvybe. Jo darbas kabi
nete visiškai skyrėsi nuo įprasto politinio darbo įsta
tymais ir tradicijomis normuojamoje valstybėje. Jo 
veikimas buvo panašus į fronto gyvenimą, kur tran

šėjos, apkasai ir bunkeriai neapsaugoja nuo priešo 
sviedinių.

— Kodėl pasitikime mūsų darbu? — prasitarė bend
radarbių būrelyje. — Tik dėl to, kad pasitikime lietuvių 
tautos kamienu. Po šiaudinėmis pastogėmis gali rastis 
herojų. Ir kas pagaliau yra herojus? Tai žmogus, at
likęs savo pareigą iki galo. Mes turime apjungti visą 
tautą. Dabartinis momentas, tur būt, pats kritiškiausias 
Lietuvos istorijoje. Jeigu norime savo valstybės, turi
me dirbti, turime stvertis ginklo. Tai brutalu, bet tai 
išeitis. Ne užsienio diplomatijos, ne kitų valstybių iliu
zorinių pripažinimų, bet ginklo turime stvertis. Sava
norių pulkai iškovos mums Kuriamąjį Seimą. O kraują 
mums teks pralieti...

.Dar jam esant Kalugoje, Valstybės Taryba išlei
do įstatymą: sušaukti Antrąją Valstybės Konferenciją. 
Konferenciją norėta paversti gyvuoju referendumu. _ 
Sleževičius vertino tą sumanymą ir nutarė šaukti kon
ferenciją sausio mėnesį.

— Savanoriai pildo registracijos būklus. Jaučia
mės drąsesni. Mums reikia konstituantos prototipo. 
Valstybės Taryba yra ankstesnių gyvenimo sąlygų pa- ;
darinys.

Jis kalbėjo apie tai, kas jam neatrodė normalu 
valstybės gyvenime: apie jaučiamą Vyriausybės dik- 
tatoriškumą.

— Vyriausybė negali egzistuoti kaip diktatūrinis 
organas. Neišvengiamai reikia turėti konstituantą — 
veiksnį, kurį sudaro platesnurfhkimai, kur atstovau- \
jama visi Lietuvos žmonės. Tai atsvara judėjimui, ku
ris remiamas rubliais.

Gimstančiai valstybei, kurios dar negynė ginklais, t
grėsė Daugpilis. Daugpilis tapo sinonimu: Kapsukas.

Daugpilyje įsikasė Kapsukas ir, remiamas stam
biomis rublių sumomis, organizavo popierines lietu
viškas divizijas, o rėmėsi tikromis raudonosios armijos 
divizijomis. —

Lietuva gulėjo prieš raudoną jėgą plačiu, vis dar 
neginamu plotu. ( Bus daugiau)

, \,
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į antrąjį 
mokslo ir 
kū rybos 
simpoziumą,

1973 lapkričio 21-25 
Chicago, Illinois

Petras Česnulis Nužmogintųjų «

Nepriklausomos Lietu
vos laikais Vilniaus kraš
te lenkų suimtas ir bai
siose kalėjimų sąlygose 
laikytas— kankintas lietu
vis Petras Česnulis pa
rašė tų žiaurių pergyve
nimų atsiminimus. Jų su
sidarė šimtai puslapių.

Tuos autentiškus užra
šus 1973 m. Išleido Vil
niaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga.Knygoų pradžioje 
yra vertingas kelių de
šimčių pdLįvadas, parašy
tas vilniečio advokato 
Antano JuknevtČtaug.

Knyga yra verttnga8 
bei reikšminga^ įnašąs į 
vllntettškomls temomis 
Istorinę literatūrą. Ypa-
tingai svarbu užsienyje 
gyvenantiems lietuviams, 
kurių didžioji dauguma 
apie lenkų okupacijos lai
kais daromas neteisybes, 
skriaudas, persekiojimus, 
nežmoniškumus vllnte-
8 psf. ...

člams lietuviams ^nežino;
Lai pas lskaito, pir

moje eilėje jaunimas. Lai 
pagalvoja, kaip sunkiai 
lietuviai kovojo dėl lais
vės. Ir lai pagalvoja, ar 
jie patys, saugiai ir gal 
prabangiai gyvendami 
užsienyje, duoda deramą 
duoklę lietuvių tautos bei 
kultūros aukurui.

Tokių kaip Petras Čeg-r 
nullg dėka j lietuvių tauta 
atgavo Vilnių su mažomis 
sritimis aplinkui. Toji ko
va tebevyksta, iš dalies 
prieš tuos pačius lenkus, 
tebelaikančius okupacijo
je Seinus, suvalku®, Bal- 
stogę Ir kitas Vilniaus 
krašto vietoves, turinčias
prlklausytl lietuvių tau
tai; taip pat lenkąl/komu- 
nistlnė Lenkija / laiko 
okupavę visą pietinę Prū-
sijos dalį.

Kita lietuvių tautos da- * Ir kitokių rašybos klaidų. 
lls, turinti bent šiokią to- - Kęstutis Gardinas

Vis plačiau išsisklaidant po laisvąjį pa
saulį, jaučiamas gyvas glaudesnio tautinio 
bendravimo reikalas. Tolstame vieni nuo 
kitų, visai nejučiomis — suartėjimui gi — 
reikalingos planingos ir ryžtingos visapu
siškos pastangos.

To siekiant, t. y., tarpusavio ryšiams at
naujinti ir sustiprinti, naujoms pažintims 
sudaryti, moksliniais atsiekimais savųjų 
tarpe pasidalinti, yra šaukiamas II-sis 
MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS.

Sudaryta stipri ir įdomi akademinė pro
grama, kurioje gyvu žodžiu bus pažvelgta 
į naujausius mokslinius atsiekimus, jų 
reikšmę dabarčiai ir intriguojančias per
spektyvas ateičiai.

Nepamirštos taip pat visuomeninės bei 
kultūrinės sritys. Numatomas susipažini
mo pobūvis, prof. V. Jakubėno kūrinių 
koncertas ir po visų darbų — šaunus ban
ketas.

Simpoziume jau sutiko su pranešimais 
dalyvauti virš 100 akademikų iš lituanisti
nių, technologinių ir medicinos mokslo sri
čių. Tokį gražų mūsų mokslinio elito mos-- 
tą, norimo bendradarbiavimo kryptimi, ne 
tik turime, bet ir privalome tinkamai pri
imti ir įvertinti.

Tad, kur begyventume! malonus lietu
viškos kultūros mylėtojau bei puoselėtojau, 
esi kviečiamas kartu su savo bičiuliais, ar 
pavieniui, dalyvauti šiame išskirtinos ap
imties-ir svarbos įvykyje iš anksto rezer
vuodamas ilgąjį Padėkos dienos savaitgalį, 
ar nors jo dalį susitikimui su mūsų mokslo 
žmonėmis.

Globėjų, rengėjų ir organizatorių vardu,

Prof. dr. VYTAUTAS S. VARDYS 
Programos rengimo darbų 
koordinatorius

Inž. JONAS JURKŪNAS 
Organizacinės Technikinės

Komisijos Pirmininkas

klą Ravo administraciją, 
laikos i okupuotos Lietu
vos žemėse ruBU - komu
nistų okupuoti. Dar kiti 
yra gudų okupuoti.

P. Česnulio knygą nau
dinga įsigyti visiems lie
tuviams. Gaila, knygoje 
yra labai daug korektūros

SIMPOZIUMO ORGANIZACINĖ 
STRUKTŪRA

Simpoziumą globoja

Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdyba 
Valdybos pirm. Vytautas Volertas 
Vicepirm. kultūros reikalams Aleksas 
Vaškelis

\
Simpoziumo rengėjai:
a. Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Archi- , 

tektų Sąjunga (PLIAS)
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga (ALIAS), Pirmininkas 
dr. Povilas Mažeika, Washington, D.C.

b. Lituanistinis Institutas (LI) Pirm. dr. 
inž. Jurgis Gimbutas, Boston, Mass.

. c. Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga — 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga. 
Pirm. dr. Gediminas Batukas, Chicago, 
m.

*
Simpoziumo Rengimo Darbo Komitetas:

Prof. dr. Vytautas S. Vardys, University of 
Oklahoma. _ _
Programos pirmininkas ir rengimo darbų ko
ordinatorius.

Dr. inž. Stepas Matas, Republic Steel Corp. 
Technologijos ir architektūros programos da
lies pirmininkas.

Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, Ohio State 
University.
Humanistinių ir socialinių mokslų programos 
dalies pirmininkas.

Prof. dr. Jonas Valaitis, Univ, of Illinois. 
Medicinos mokslų programos dalies pirm.

Dr. Edmundas Lenkauskas, Cleveland, Ohio 
Narys specialiems reikalams.

Inž. Jonas Jurkūnas, Bartkus and Assoc., 
Chicago, Hl.
Organizacinės - technikinės komisijos pirm,.

VIETA IR LAIKAS
Simpoziumo darbai ir iškilmės vyks š. m. 

lapkričio mėn. 21 — 25 dienomis 
Jaunimo Centre — 5620 So. Clare
mont Avenue, Chicago, Ill. 60636. 
Tel.: 312 — PR 8*- 7227.

Susipažinimo pobūvis — Trečiadienį, lap
kričio mėn. 21 d. 19:30 vai. Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. Tel. 312 — 778-9878, 
arba 778-7707.

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno muzikos 
kūrinių koncertas — Penktadienį, 
lapkričio 23 d., 20:00 vai. Maria 
High School Auditorium, 6700 S. 
California Avenue, Chicago, Ill.

Banketas — Šeštadienį, lapkričio mėn. 24 
d. 19:30 vai. — The Sabre Room, 
8900 West 95th St., Hickory Hills.

Informacija: '' ~

Akademinės programos reikalais:

Dr. V. S. Vardys, Department of 
Political Science, University of 
Oklahoma, Dale H T 205, 455 West 
Lindsey St., Norman, Oklahoma, 
73069.

Visais kitais reikalais:
J Mr. J. Jurkūnas, 3259 West 66th 

Street, Chicago, Ill. 60629. Telef.: 
312 — GR 6-4217.-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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GIMANTO
LENKIJOJE GALIMA, 
Lietuvoje-ne 
P&sfcuttniu metu mūsų 

spaudoje matome daug 
įvairių žinučių Iš Lietu-* 
vos , liudijančių tikinčių
jų Ir bažnytinių instituci
jų religinės veiklos var
žymus. Beveik stebėtis 
reikia tų tautiečių pastan
gomis ( peticijos, prašy- 

. ma i,nebijo j imas duoti sa- 
vąjį parašą, nepaisymas 
galimų represijų) esamų 
įstatymų ir konstitucijos 
ribose ginti savo teises 
ir pareigas prieš savąją 
sąžinę ir turimus įsitiki
nimus. Šalia įvairių pa
našaus pobūdž io ž tnuč ių 
dažnokai rašoma ir apie 
bendrą religijos padėtį 
kaimyninėje Lenkijoje. 
Pasidžiaugus, kad lenkų 
turima religinė laisvė 

>( nežiūrint pasitaikančių 
^trukdymų^negalima nė iš 

tolo lyginti su sąlygomis 
Lietuvoje, bevelk visada 
užbaigiama teigimu, kad 
Lenkijoje galima, Lietu
voje ne. Paprastai, čia tu
rima galvoje naujų baž
nyčių statyba, seminarijų 
veikla, religinio turinio 
spauda, religinės šventės, 
kateklzaclja Ir pan. Taip 
vadinamoje "liaudies 
Demokratinėse" Lenkijoje 
.religinis gyvenimas gali 
gana laisvai klestėti ne
bijant persekiojimų ar 
visų kitų rūšių represijų. 
Taigi, šia prasme žvel
giant, skirtumas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos yra 
ne tiek didelis, klek tie
siog milžiniškas. Ir tai 
liestų toli gražu ne vien 
tik religinį gyvenimą, bet 
Ir visus kitus kasdienės 
realybės aspektus. Ne
žiūrint visų "liaudies 
Demokratijoms" privalo
mų atributų, ištikimybės 
kam reikia patikinimų, 
tam tikros ekonominės Ir 
užsienio reikalų politikos 
vis dėlto dar lieka pakan
kamai vietos ir lokali
niam patriotizmui žadinti 
ir skatinti. Himnas, vėlia
va ir bevelk nesuklastota 
Istorija, tai vis privalu
mai > palaiką kiekvieno 
lenko k savigarbą ir tautinį 
išdidumą. Lenkijos vėlia
va Ir herbas matomi vi
same pasauly prie sa
vų ambasadų ar įvairių

DUFFERIN TERRACE QUEBEC*O MIESTE. Ši vietovė žinoręa 
ir tn ėg'am a kiekvienam turistui, tai graži ir raminanti vieta. IŠ ?ia; 
skersai St.Laurence upčs^matosi Levis miesto dalis, čia at

plaukia laivai i 5 Atlanto. Foto: Gouvemennent du Quebec

tarptautinių susitelkimų 
metu. Įvažiavimas— išva
žiavimas bevelk nesudaro 
jokios problemos tiek 
saviesiems, tiek ir sve
timiesiems. Remti saviš
kius krašte taipgi nėra 
didesnių sunkumų. Dole
rio — zloto kursas gana 
realus Ir palankus užsie
niui. PasIkietImas (abipu
sis) -kultūrinėms verty
bėmis taipogi neiššaukta 
didesnių nesklandumų. 
Tad Ir norisi skolintis tą 
"Kas galima Lenkijoje,to 
negalima Lietuvai",.,

Šią vasarą, tegu ' Ir 
trumpokai, Lietuvoje vie
šėjo gražus skaičius tau
tiečių. Jau Iš ne vieno 
teko girdėti, kad jo arti
mieji,giminės ar pažįsta
mi, bevelk su pavydu kal
bėjo apie galimybes Len
kijoje ir viso ko stoką 
Lietuvoje. Gal tai reikštų 
Ir tautiečių krašte 
MminkštėjImąM,. nes mes, 
savę laiką kietais kovoto
jais Išeivijoje, nąsame 
linkę net Ir į mažiausius 
kompromisus. Atsieit, 
pilna Ir visiška nepri
klausomybė, bent kiek 
mažiau — visiškai nepri
imtina Ir atmestina, sun
ku būtų kategoriškai tvir
tinti, kad vlsa tauta Lie
tuvoje galvotų, kad žymiai 
geriau dabar, šiandien, 
turėti satelitinį gtatusą, 
nei laukti staigių ir esmt- . nebūtinų, bet brangių da
nių pasikeitimų., nežinia 
kada ateisimų, bet atskiri 
balsai pakankamu įsitiki
nimu galvotų, kad ben
dram tautps išsilaikymui 
būtų kur kas geriau turė
ti, kad Ir ribotą tautinę 
ir valstybinę nepriklau
somybę, nei būti tiesiogi- 

nėję ir nedviprasmiškoje "vyresniojo brolio" priklausomybėje ir globoje. O kolkas Ir toliau dar daug kas galima lenkams Ir kur kas mažiau lietuviams. ..
LAIDOTUVIŲBepigu būdavo Lietuvoje : gyveni, miršti Ir pašilą Idojt vis iš tos pačios gryčios. Visai kas kita čia,Kanadoje. Nespėjo tau kojos atšalti, o už durų jau stovi juodas limuzinas. Kai jo durys užsidaro, tu praktiškai pasidarai lyg ir graboriaus nuosavybė. Jis tave balzamuoja, Išpudruoja, įtaigoja artimiesiems kokį karstą pirkti, kokią laidojimo vietą pasirinkti, Išstato tave viešumai, paskandina gėlių ir vainikų jūroje, patarnauja šventykloje Ir nuleidžia į duobę.Visi šie skrupulingai suplanuoti Ir įvykdyti patarnavimai nėra jokia labdarybė. Tai yra tikslingai suplanuotas ir visomis- psichologinėmis artimųjų silpnybėmis pagrįstas biznis. Artimųjų . netekimas sukrečia net Ir geriausius nervus. Užtat, tų paskutinių patarnavimų vardan,į peršama daugybė 

lykų. Laidotuvių išlaidų 
vidurkis sukasi apie 
1,500 dolerių, o labai 
dažnai pasiekta ir keltus 
tūkstančtus.O kur dar ki
tos papildomos išlaidos 
- giminių ir draugų gėlės 
ir vainikai, vaišės, pa
minklai etc. Blogiausia,

norime daugiau 
ŽINOTI APIE 

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

Kanados istorija kuriama iš daugelio 
kultūriniu ir tautiniu šaltiniu. Jus ir justi 
šeima taip pat padeda kurti ta istorija. 
Padėkite mums ją išsaugoti.

The National Ethnic Archives (Nacio
naliniai etniškieji archyvai) renka ir saugo 
dokumentine medžiaga apie tautiniui mažumu 
istorija Kanadoje. Laiškai, užrašai, dieno
raščiai, nuotraukos ir daugel is kitokiu da
lyku, kuriuos turite, gali būti labai svarbi 
medžiaga, norint apsaugoti ir užregistruoti 
į ūsu tautiečiu istorija

Padekite mums, kad galėtume padėti
c del issaint'sniu informac iju 

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

draugijoskad sentimentų pagauti mirusiųjų artimieji pirmomis dienomis būna labai neatsparūs graborių peršaml"extra-vaganzai". Dažnai tatai paliečia net visai nepasiturinčias šeimas, kurioms išsilyginti reikia kelių sunkaus darbo metų.Paskutiniu laiku JAV ir Kanadoje prasidėjo stiprus judėjimas prieš tą nereikalingą laidotuvių prabangą. Tas judėjimas vyksta laidotuvių draugijų vardu ( The Memorial Society Associations). Pirmoji tokia "Memorial Society" buvo guorganizuota 1939 m. JA V,seattie mieste. Ta draugija sudarė su- tartį su vienu laidotuvių biuru, kurig sutiko laidoti draugijos narius už iš anksto sutartą nedidelį atlyginimą su supra^tintais patarnavimalę. Šitas principas tebegalioja ir dabar tos rūšies draugijų veikloje.Pagrindiniai Laidotuvių Draugijų tlkslai yra!1. Natūralų artimųjų norą pagerbti savo mirusius nukreipti daugiau į dvasinę sritį, paprastumą, ir dienos reikalavimus atitinkančias formas.2. Suplanuoti laidotuvių eigą taip, kad būtų išlai

kytas orumas, pagarba ir taupumas. Tiems tikslams atsiekti Laidotuvių Draugijos įsipareigoja :1. Patiekti savo nariams laidotuvių eigos planą iš anksto, kad jie galėtų , šaltu protu apsvarstę y nurodyti draugijai raštu savo pageidavimus apie :a, kūno palaidojimo būdą,b, laidotuvių apeigas Irc, Instrukcijas liečiančias laidotuvių biurą, religinius patarnavimus Ir valios vykdytojas.2. Laikyti draugijos biurą, kuriame būtų narių ir pačios draugijos rekordai.3. sudaryti sutartį Ru laidotuvių bluraig, kurie teiktų nariam£ reikalin- gus laidotuvių patarnavi- niug už iš anksto sutartą atlyginimą.4. Padėti įpėdiniams įvykdyti velionių padarytus įpareigojimus ir pa- geldavimug.Nors Laidotuvių Draugijos nereikalauja, kad jų nartai prlsįtaikytų vieno - dų laidotuvių ceremonijų, tačiau daugumas jų praktikoje prisilaiko sekan- člos tvarkos:1. Atsisako nuo kūnų išstatymo viešumai.2. Vietoje viešų laidotuvių per graborių koplyčias,pas įtenkinama velio-
( N ukelta į 16 p si.)

1973. X.31
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Mažoji Lietuva®
'NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS' PRIEDAS N R. 7

KLAIPĖDOS VOKIEČIU. SUVAŽIAVIMAS
Š/m. rugsėjo 29 d. Klaipėdoj 

krašto vokiečių pabėgėliai turė
jo <avo metinį nuvažiavimą 
Mannhelme, Vokietijoje. Mann- 
heimo miefita8 jau po Pirmojo 
pasaulinio karo buvo Klaipėdoj 
miesto "globėjas”.

Į suvaž tarimą atvyko apie 
600 žmonių. Ankę.tyvesntais 

. metais tokie guvažiavlmai su
traukdavo net 2000 dalyvių.

Žinoma, su laiku paR įkeitė ir 
"globėjų” dvasia. Pa8kutiniaifl 
metaig Mannheimo miestas dos
niai rėmė Klaipėdos vokiečius, 
suteikdamas jiems pašalpą spau
dai, patalpoms, parengimam8, 
suvažiavimams ir pan. Dabar, 
-socialdemokratams įėjus į mies
to savivaldybę ir pučiant nau
jiems ”rytų vėjams”, pradedama 
kelti klauglmą ar Iš vlso verta 
toliau šelpti ir remti Klaipėdoj 
krašto vokiečių organizacinę 
veiklą. Vienu metu, komunistų 
atstovui reikalaujant, buvo rim
tai svarstyta daugiau nebeskirti 
lėSų klaipėdiečių’rėvanšlgtlnlo" 
pobūdžio 8uvažiavimams. Tat, 
nenuostabu, kad suvažiavimui 
skirtoj programoj numatytas 
Mannheimo vyr .burmlstro gvei- 
kinimo žodis nebuvo tartas. 
Burmistras neatvyko ir tik 
trumpu raštu apgailestavo, kad 
dėl remonto klaipėdiškiai šiais 
metais negalėję susirinkti įpras
tose patalpose.

Ilgesnį pranešimą padarė 
Klaipėdos vokiečių pabėgėlių 
organizacijos pirmininkas Her- 
bert Preuss. Jo kalba nepaglžy- 
mėjo dideliu optimizmu. At
virkščiai. Jis pareiškė, kad dau
gelis klaipėdiečių vokiečių yra 
nusivylę radikalia Brandto rytų 
politika. Nesulaukdami taikos 

. sutarties, Bonnos vyriausybė 
padariusi lemiamų ir nebeatitai
somų nuolaidų. Ji pripažinusi ir 
Rytų Vokietiją suverenine valsty
be.

Klaipėdos vokiečių pabėgėlių 
organizacija pftgiuntugt visiems 
Bundestago atstovams tuo rei
kalu memorandumus.

— Bet mes Člą kovą pralošėm, 
— pareiškė Herbert Preuss.

Klaipėdiečiai jau visuomet 
turėjęs sunkumų polltlkojejiet ir 
tuo metu, kai pokarinė Vokietija 
buvo nusistačiusi reikalauti sa
vo sienų pagal 1937 metų stovį. 
Ir tuomet Klaipėdos kraštas bu-

,*rr M

Tokiu dideliu piakatu Klaipėdos krašto vokiečių pabėgėliai rekla
muodavo savo suvažiavimus Mannheime. Dabar tokie plakatai, mies
to pageidavimu, nebeišstatomi.

vęg išskirtas iš Vokietijos. 
Šiandien tūli rytprūsiečiai ir 
pabėgėliai iš Silezijos gali laiks 
nuo laiko aplankyti ^avo tėviškę. 
Klaipėdoj krašto vokiečiams ir 
ta teigė esanti atimta.

Suvažiavimo metu išneštoje 
rezoliucijoje kalbama apie 
"ryškėjančiag Vakarų Vokietijos 
vyriausybės tendencijas pabėgė
lių organizacijų darbą vertinti 
kaip bereikalingą". Preuss iš
reiškė ir nepasitenkinimą, kad 
pabėgėliai dėl gavo laikygenog 
esą vertinami kaip nepataisomi 
’’praėjusių laikų žmonės".

Suprantama, kad po tokios 
kalbos ir rezoliucijos burmis
tro pavaduotojo žodis negalėjo 
būti šiltas. Į mestus prelegento 
kaltinimus mlegto atgtovas dip
lomatiškai atgakė, kad atsto
vaudamas tą partiją ( socialde
mokratų), kuri siekta nepra - 
plėšti genų žaizdų, jlg turįs kitą 
nuomonę apie dabartinę rytų po
litiką, negu Klaipėdos krašto vo
kiečių pabėgėliai. Tačiau,turint 
omenyje, kad pabėgėliai nuolat 
užakcentuoja, jog jie jėga ne
siekia pakeisti valstybės sienų 
Rytų Europoje, tai Brandto Ir 
klaipėdiečių nusistatymui esą 
galima surasti bendrą vardiklį.

— stebėtojas —

ŽVEJOJA KAD 
IR SKĘSDAMI

Rusų žvejybos laivyno žuvų 
plėšikavimo metodai yra žinomi 
visų tautų žvejams. Prieš mėne
sį Kanados valdžia pasiuntė 
Maskvai protesto notą dėl žve
jybos sutarčių laužymo. Pvz., 
buvo sutarta’ laikinai sustabdyti 
silkių žvejybą. Tačiau rusai pa
kartotinai buvo užtikti ir toliau 
žvejojant silkes. Jausdami mais
to nedateklių. sovietai, jei tik ga
lėtų, išsemtų ir visas jūras...

Dėl tos pačios priežasties 
šiandien sovietai gaudo žuvis 
net pačiuose pavojingiausiuose 
Labradoro vietose, t. y. ledynuo
se. Ir ten užtinkamas nemažą? 
skaičius rusų žvejybos laivų, ku
rtų nuolatinė bazė yra ir mūsų 
Klaipėda.

Ta proga reikta pastebėti, kad 
rusai Klaipėdoje nuolatiniai ap
sistojusiems gavo laivams duoda 
lietuviškus pavadinimus. Pagal 
tūlo "Tiesos" korespondento Ed
vardo Udukio aprašymą, pavo
jinguose ledynuose žvejoja tokie 
laivai kaip "Meskupas-Adomas” 
(l) ir ’’Dzūkija".Greičiausiai tū
li Lietuvos komunistai nori tuo 
visiems įrodyti, kad ir po oku

panto valdžia lietuviai turintis 
savo laivyną!

Kokia apgaulė. Visų pirma to- 
ktamg "lietuviškiems” laivams 
vadovauja rusiški kapitonai ir 
įgulos. Vienas kitas lietuvis me
chanikas, ar net kapitonas padė
jėjas, dar nepadaro laivą lietu
višku. Tat, kad ir gražiausią 
lietuvišką vardą(Dzūkija) turėda
mas, toks laivas svetimų uostų 
pareigūnų ar prieplaukų lankyto
jų skaitomas ne sovietiniu, bet 
tiesiog rusišku laivu. (” russian 
vessel")Tuo tarpu Nepr. Lietu
vos laikais, kad ir nedideli lie
tuviškojo prekybos laivyno Iai-^|j) 
vai, lietuviškų kapitonų vadovau-^J) 
jami, pradėjo būti žinomi įvai
riuose Europos uostuose, o lie
tuviškosios trispalvės neberei
kėjo svetimų uostų pareigūnams 
ieškoti vėliavų sąrašuose.

Bet grįžkime prie Uldukio re
portažo. Pasirodo, kad žvejojant- 
ledynuose, ledai vienoj vietoj 
perskrodė "Meskupo - Adomd’ 
laivo korpusą ir laivas pradėjo 
skęsti. Į tamsų dangų viena po 
kitos kilo raidonos raketos: •
nelaimės ištiktas laivas šaukės'*'4 
pagalbos. Tik po didelių sunkumų 
ant skęstančio laivo buvo nu
tiestas elektrinis kabelis ir elek
tros pagelba buvo paleisti siur
bliai. Pumpuojant iš mašinų sky
riaus vandenį,kiti jūreiviai ėmė
si sunkaus skylės užlopinimo 
darbo. 

' I

Protingas ir savo darbe poli
tiniai nemotyvuotas laivo kapito
nas pasitrauktų iš tokios pavo
jingos laivams vietos. Bet ne fa-r 
natiškas ’’Dzūkijos” laivo kapito
nas, rusas Vasilij Jakimenko. - 
Prisiklausęs XXIV komunistų 
partijos suvažiavimo propagan
dinių kalbų, jis iš naujo siunčia 
jūreivius į gyvybės pavoją. Pvz., 
vieną naktį, anot korespondento 
Udukio, ledai pramušė net aštuo- 
nlems(!) traleriams šonus. Kiek 
vargo ir šalčio iškentėta,kol pa
sisekė laivus išlaikyti ant van
dens. Bet sovietams tai nesvar
bu. Nors laivai ir aplamdyti, jų 
sienos pramuštos ir jie arti pas
kendimo, nors jūreiviai sušalė v 
ir iki sugriuvimo išvarginti, bei 
svarbu, kad planas įvykdytas 
113% (!).O dėl laivams padarytų 
didelių nuostolių, nereikia rūpin
tis. Viskas gi priklauso valsty
bei. Toks tai sovietų ekonomiš
kas galvojimas.

Negana tortas pats rusas Va
sili j Jakimenko už tokius savo 
"nuopelnus” valstybei ne tik ne
patraukiamas atsakomybėn, bet 
dar paskiriamas (lyg jų Lietuvoj 
dar nebūtų užtektinai) kandidatų 
į Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetą (!). V. J.

N EPRIK L ALISOM A (Ų
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St. East. tel. 544-7125
Mokame už: 
depozitus (P.C.A.)Čekių 1 
šėrus ir sutaupąs_____
už vienų metų terminuotus 
indėlius •-------------- •----- 8%
3 metams W% ir 5 m.,__ 9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš > 
nekito. turto paskolas iš 9^ %

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose namuose —

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 vvak.
9 —- 12 v.p.p.

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais . 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
Šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4,600.000

■ SUMANUS
'* VERSLININKĄ^

’’Dypukas“ iš Lietuvos 
aukštaitijos f Bronius 
Ven®lova®, o dabar Cher
ry Beach vardo motelio 
savininkas arti Hamilto
no, labai sumaniai tvarko 
savo verslavietę. Motelio 

-kambarius perklojo gero® 
rūšie*? kilimais, televizo
rius pakeitė į spalvotus. 
Kambariuose- vonios, du- 

4Šai. Kambarių aplinka la
ibai gerai nuteikia atvyku
sį keliautoją. Išlaukė taip 
pat pagrąžinta. Žvyruota*? 
kiemas pakeistas asfaltu, 
aplinkui gėlės, iš įėjimo 
pu®ė® motelį supa šali
gatvis. Prie to visko rei
kia dar pridėti nepaprastą 
kambarių švarą. Todėl 
nenuogtabu, kad jo verg- 
lavietė visada užimta ke
liautojų, neišskiriant ir 
žiemos meto. Jo kaimy
nystėje motelio gav.kana- 
dietis mažiau sumanus ir 

1 rūpestingas į Bronių žiū
ri su pavydu, nes jo mo
telis ir vasaros metu turi 
laisvų kambarių, o žie
mos metu —tuščias. Ša - 
Ha sugebėjimo , turbūt, 
gerą sėkmę turi jo nusi
statymas į verslą pirma 
pinigo įdėti ir tik paskui 
norėti gauti. Tuo tarpu 
dalis mūsų tautiečių biz
nierių pirma pinigo nori 
gauti, o tik vėliau išteisti 
įvairiems pagerinimams.
Toks samprotavimas, at-
Y VL . ♦ . MA a" . JC ■: "1971X. 31

DIANA PLIURAITĖ šį pavasarį 
summa cum Įaudė pažymiu baigusi 
Hamiltono % McMaster universitete 
chemiją bakalaurės (BSc.) laipsniu. 
Universitetą baigė su labai geru pa
žymiu, ir jai buvo paskirta Canada 
Reserch Council stipendija ketve* 
riem metam po $6.200. Sį rudenį 
Diana Toronto universitete pradeda 
ruoštis daktaratui

rodo, mažiau sėkmingas . 
Šis tautietis plečia ir že
mės nuosavybės ribas. 
Prieš kelloliką dienų nu
sipirko gretimą sklypą 
per 20 tūkst. dol. vertės, 
kuris tęsiasi iki ežero. 
Čia jis mano įrengti gerą 
paplūdymį - maudyklą ir 
laiveliams parką. Venslo- 
vag dar tebedirba Hamil
tono plieno gamykloje. 
Namuose jam talklnlnkau- 

jo darbšti ir sumani 
Bronė, o jai dar 
lO metų jų sūnus 
Motelis randasi 

ja
žmona
padeda
Algis.
prie karalienės Elzbietos
didžkeUo.

RŪTOS LEIDYKLA
I etdykla RŪTA, Hamil

tone, tvarkoma Prano 
Enskalčio, paskelbė nau
jos knygų serijos gyvoji 
tauta, leidimą. Pirmo
ji šio® serijos knyga Šla
vantų Karalystė, jau pasi
rodė. Autorius - Bernar
das Naujalis.

Bernardas Naujalis, ži
nomas gydomųjų klinikų 
vedėjas ir savininkas, na
tūralaus gydymo ir mais
to propaguotojas. Mėgsta 
ir plunksną paimti į ran - 
kafi. Jis ne kartą ir NL 
puslapiuose pasireiškęs 
legendinio turinio raši - 
n lais’. Kiek teko girdėti, 
RŪTA išleis ir daugiau jo 
darbu.

• Ilgesnį laiką serga 
gyd.dr.A.T. Gailius.Gy
dosi šv. Juozapo vardo li
goninėje jau tris sav. 
Lankymas jo buvo gali
mas tik šeimos nariams 
Linkime greito pasveiki
mo.

STREIKAS BAIGTAS
Vietos mte«to valdybo

je darbas įėjo į norm.vė
žes nuo 15 spalių į darbą 
grįžus raštinės tarnauto
jams po U sav. streiko. 
Slaptu balsavimu nu- 
8pręsta streiką nutraukti 
ir grįžti į darbą^prlėmuj 
miesto v-bo<j pasiūlymą 
streiko pradžioje. Toks 
grendimas padarytas, 
atrodo, iš ®Ibatgu® streiki
ninkų nuosavom® pragy-. 
venlmo lėšom9.

Zp

Pirmutiniame ir didžiausiame f*> A n A AA A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 

KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA 
už depozitus 

už taupymo s-tas 
už 1 m. term. dep. 
už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni milijonai dolerių

6%
7V4% 
8% 
8’/i%

Taupyk ir skolinkis

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

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

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

6%
7%

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

NAUJAS KLEBONAS
Prisikėlimo Parapijos 

klebonu paskirtas Augus
tinas gimonavtčtu®, kuri® 

. perėmė pareigas iš T. 
Placido BortaUs. Tėv. A. 
gimanavičtuB atvyko iš 
Roche«terlo, N. Y. Nauja
sis klebonas yra brolis 
R. J. Simanavičiau®, ve
dančio liet.radlo valandė
lę Toronte.
• Kredito kooperatyvai 
yra labiausiai augančios 
finansinės institucijos vi
soje Kanadoje. Bank of 
Canada metiniame repor- 
te - nurodoma, jog bankų 
turtas 1972 metais padi
dėjo 19%, trustų ir mor- 
gičlų-15%, kai kredito ko
operatyvai paaugo net 
28%. Lietuvių kooperaty

BERNARDAS NAUJALIS NATURAL AUS GYDYMO SPECIALISTAS. 
Prieš dauirlį metų atidaręs kliniką Rocesvalles gatvėje, kurioje turi 
specialius įrengimus Įvairiems masažams. Jis pagal įsigytas specia
lybes įvairiose mokyklose.daug yra pagelbėjus įrsavo tautiečiams. 
Jis pats savo sveikata ir išvaizda yra pavyzdžiu kitiems, nes būda
mas ne jaunystėje, dar ir dabar turi valios kasdien suvaikščioti po 
keletu mylią kelio.

vai šiuo s nuošimčius toli 
gražu pralenkta.
• Lietuvių Namų oficia
lu® attdarymas įvyk® 
lapkričio 10 d.

st.catharines
Kanado® L.V.S. Ramo

vė gt. Catharine® —Niaga- 
ra FallR skyriaus V-ba 
lapkričio 17 d. 7 vai. va
karo, glovakų ®alėje Page 
ir Velland gatvių kam- 
pas, rengia Lietuvos ka
riuomenėj lapkričio 23 d. 
ir Vilniaug, Lietuvę® 8os- 
tinės įkūrimo 650 m. mi
nėjimą. Programoje : 
Teoftltaus Buroko paskai
ta, .. meninėje daly
je dalyvaus solistė Anyta 
Pakalniškytė Ir tautinių 
šoktų grupė ” Nemuną®", 
vadovaujama gta®ė® Zub- 
rtcklenėę.

Vtsug rieto® ir kitų 
apylinkių tautiečiu® ma
loniai prašome gau8lal 
dalyvauti. Bus loterija, 
bara® ®u įvairiai® gėri
mai® ir užkandžiai®. Šo
ktam® gro® gera® orkes
trą®. Dalyvaudami lapkri
čio 23 d. Šv. minėjime pa
gerbsime kovoju® tu® Ir 
paguldžiustu® galva® už 
Lietuvos laisvę Ir nepri
klausomybę, kūrėju® sa
vanoriu® Ir partizanu®. 
Lapkričio 18 d., 10 vai. 
( sekmadienį) pamaldo® 
Tėvų Pranciškonų koply
čioje už žuvusiu® kovo® 
lauke, glblro taigoje ir 
kenčiančią pavergtą mūsų 
tėvynę. Po pamaldų žuvu
siųjų garbei vainiko pa
dėjimą® prie paminklo.

Skyriau® Valdyba
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Sukaktuvėms - Riroda i

A. TAMOŠAITIENĖ -

Dailininkė Anastazija 
Tamošaitienė švenčia sa
vo Dailėj gtudljog 25-tų 
metų veiklą Kanadoje Ru 
kilimų, gobelenų, guašo Ir 
aliejinės tapybos kūrinių 
paroda Toronte.

Tai neeilinė sukaktis. 
Ne tik darbo, bet Ir kūry
binio kelto sukakti^, bet 
Ir patvaraus atsilaikymo 
išeivijoje.

Menininkė, Intensyviai 
ir visapusiškai brandino 
gavo šakotą talentą;Ieš
kojo savo kelto tapyboje, 
sukūrė gavo originalų 
"kiliminės tapybos" -sin
tezės tapybinių principų 
kiliminei ir 
technikai — stilių

Savo kūryba, paskaito
mis Ir dėstymu fiavųjų Ir 
kitataučių tarpe Ir ne-

gobelenų

RADIO 1410 MONTREALĮ

KIEKVIENĄ .TREČIADIENI, H VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L.SfonkeviAus,M53 Albanai Cr., Duvarnoy, P.O. TEL. 669*8834

KELEIVIS
NIEKAM NĖP AT AIK AUD AMAS, TEISINGA ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ PAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SIMU PATARIMU SKYRIU.

Matini BTMMNerata tik $7.00
.0VJO1973 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02117 

''"T K !----------------- ------------------------------------ ------------------------------- ---------------------------—
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LINIJINĖS GRETOS ( Guatks) 

gęstančia meilė mūcų 
liaudies kūrybai ji pra
turtina ir praskaidrina 
išeivijoje mus vlsUs.

Linkime daug kūrybingų 
metų mūsų tarpe? NL

Dalllninkės Anastazi
jos Tamošaitienės paro- 
doR atidarymas įvyks 
1973 m. lapkričio mėn.
10 d.4 vai. p.p. Prisikėli
mo Parapijos Parodų ga
lėję, 1O11 College btr., 
Toront.

, Lankymo lalkaB : 
Sekmadienį, lapkr. mėn.
11 d. nuo 1O v. ryto Iki 2 
vai. p. p.
Lapkričio mėn. 12—16 d. 
paroda atidaryta nuo

Lapkričio mėn. 17 d., šeš
tadienį - nuo 11 v. ryto

IETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

' Lapkričio mėn. 18 d., nuo

Parodą rengia vyr., 
skautės ir skautlnlnkės 
Toronte.

MOKgLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS CHICAGOJE

Lapkričio 21-25 d.d., 
( Padėkos dienos savait
galyje) yra šaukiamas 
AntrasU Mokslo Ir Kū
rybos simpoziumas. Da
bar vyksta intensyvūs pa
ruošiamieji darbai moks
linės programos sudary
me ir ūkinė s-organizaci
nės dalies sutvarkyme. 
Aišku, kad tai ne eilinis 
įvykis savo apimtimi ir 
svarba, kurio įtaka toli
mesnei mūcų kultūrinio 
gyvenimo raidai netenka 
abejoti.

VE/dRoDZJN
Kai viskag centralizuota...

AŠ MYLIU VILNIU . . . 
( Atkelta iŠ 3 psl.)

Dabar Vilnius pagar
sėjęs kaip preciziškų mal
šinu, radio ir elektroninių 
įtalsų centras. Autorius 
sugeba priminti žymų 
lietuvį Igną Domeiką, pa
saulinio garso moksliniu- 
ką, Santiago un-to, Čilėje , 
įsteigėją.

Vytautas gakalaugkas 
/rašo Vltautas/, dabarti
nis Vilniaus miesto bur- 
mtstra9, rašo, kad dabar 
Vilniuje yra virš IOO di
delių fabrikų. Daugiau 
didelių fabrikų nenumato 
statyti. Vilniuje yra apie 
ketvirtis okup. Lietuvos 
pradonės įmonių.

Rašiniai iliustruoti 
19-ka nuotraukų,kurių ke
lios yra spalvotos. Deja, 
šlos nuotraukos padary

tos ne lietuvių.
Velnių muziejus yra
Lietuvoje
Žurnalo 54-55 psl. 

skelbiama trumpos, įdo-^ 
mesnės, žinutės apie įdo
mybes gov. Rusijoj. Čia 
jie padarė neleistiną klai
dą. Rašinėly " Museum of 
Dev ils "(Velnių muziejus) 
rašo, kad tarptautiniai 
žinomas velnių muziejus 
yra Latvijoj, ir tuo tęsla, 
kad jį pradėjo 1906 m. 
dali. Antanas Žmuidzina
vičius, per 60 metų su
rinkęs 260 velnių.

Klaida : tap velnių mu
ziejus yra Kaune, Lietu
voje, ne Latvijoj. Tikriau
siai nišai nuzyllojo.

Šiuo rašinėliu nesisten
giau patikslinti tenai pa
skelbtų raštų klaidas ar 
iškreipimus.

Prireikė pastatyti tiltą per Nemuną. Sus trin
ko komisija ir, po gerų ^varstymų, nutarė siųs- 
ti derėtis į Maskvą lapę; gudri, apsukri — sako 
— tiks.

Po kelių dienų grįžta nuleidus galvą, nusiminus, 
neduoda ir gana, sakanti. ( Į

Visą savaitę vėl posėdžiavo, suko galvasrga- 
lų gale sutarė siųsti vilką ; drąsus, piktas, 
išgąsdins juos tenai, tai gaus. Praeina kelios 
dienos,praeina savaitė. Galų gale pasirodo vilkas, 
kalena dantimis,] žemę žiūri, - nepasisekė... 
Ką dabar daryti? Posėdžiauja savaitę,posėdžiau
ja ir antrą, to tilto būtinai reikia. Siųskim, galų 
gale sako,agilą; patvarus, užsispyręs, gal 
pasiseks.

Laukia savaitę, laukia dvi —net asilo, nei 
žinios.. .Staiga, vieną dieną pradėjo dardėti va
gonai po vagonų, prikrauti vUoktauslos medžia
gos statybai1. Nudžiugo, puolėsi statyti, — jau ir 
tiltą bebaigia, vagonai vis važiuoja, Ir važiuoja.

Vėl komisija, suka galvas, ir laukia asllo. > 
Galų gale po kelių dienų pasirodo ir jis. Kas 
atsitiko, kaipi tau buvo tenai su jais? - vienas per 
kitą šaukė.

— O, visai nesunku, — atsakė asilas,— juk žinot 
tarp savųjų ; tik paklausė, kaip tą tiltą statysit, 
skersai ar išilgai Nemuno?

— Išilgai, atsakiau — atraportavo asilas— tai va 
ir siunčia!

Lenino gimtadienio progą partijos atstovai 
nutarė pagerbti seniausią kaimo vyrą. Atvedė or
kestrą, ant paaukštinimo užvedė šimtametį senu- 
ką, ir pranešė, kad jam suruošė staigmeną — jis 
galėsiąs pamatyti savo sūnų, kurio jau 40 metų 
kaip nematė. Jis randasi čia, susirinkusiųjų tar
pe. A r atpažintum jį? - paklausė. Senis apvedė 
prisimerkusiomis akimis būrį žmonių. Va — su
šuko, ištiesęs pirštą į vieną.

— Tai kaip gi tu atpažinai po tiek metų? — klau
sinėjo nustebę.

— Iš palto —atsakė senis, — tai aš jam tą paltą 
prieš 40 metu nupirkau!

Airijoje riaušių metu. Kai Kam atrodė ir šitaip . . .

_____NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Tik Ttenfts Matfcall*, 
pagal fanąjį Testamentą, 
Išgyvavo devyni* Statu* 
šešla*deštat* devyni* 
metu*. Visi kiti nuriedėjo 
ank*č(aq nuo šio* ašarų 
pakalnės,

Matuzallg, lyg nujaus
damas savo Ilgą amžių, 
labai taupė. Jig krovė ir 
krovė, kaip *ako —Juodai 
iienat. Jo nuolatini* rū
pesti* buvo vis ką nors 
gauti, ką nors apgauti, bet 
mažėt kam ką duoti. Taip 
begyvendamas Matuzalt* 
labai pralobo, gavo turtu* 
slėpė kur beįmanyda
ma*. VI*lem* skundė* t, 
kad ji* nieko neturį* ir 
dėl to gyveną* labai var
gingai.

Pa*eno Matuzalt*. Ma
žai kur beišeidavo. Ir 
vieną dieną ra*ta* *avo 
kambaryje negyva*. Taip 
.r mirė seneli* niekam 
nieko nepasakę*; net klek, 
kur. auk*o ir kitų bran
genybių buvo paslėpę*.

Laiko tėkmėje žmogaus 
amžių* trumpėjo. Dabar
tini* vidurki*, apytikriu!, 
septyniasdešimt penki 
metai. Retas kuris besu- 
*llaukla ilgesnio amžiau*. 
Bet > nežiūrint to,nors 
žmogaus amžius bent 
tryllką kartų sutrumpė
ję* ; dar Ir Šiandien gir
dime sakant: o, ana* gy
vena kaip Matuzall*. To
kių Matūzallų dar pilna 
didelėse ir mažo*e tau
tose. Neišskiriant, žino
ma Ir lietuvių.

Jūs prisimenate, tur 
būt, pasakojlmų,at*įvežtų 
Iš Lietuvos. Kaip pavyz
džiui : aname miestelyje 
mirė vargdieni* Žydelis, 
kurio pagalvė buvo rasta 
prikimšta stambiais po
pieriniais banknotais.

Tenai aname kaime mi
rė senelis, kuris ris ne
turėjo Iš ko pavalgyti. 
Budynės tvarkytojai, no
rėdami paruošti vietą 
grabui ten^kur jis gulėjo, 
lovį norėjo pastatyti į ki
tą vietą. Bet ji pasirodė 
tokia sunki,kad vos Ją ga
lėjo pakelti. Negalėdami 
suprasti ka* tai per keis
tenybė,pradėjo nuodugniai 
apžiūrinėti Ir rado, kad 
medinės lovos kojos buvo 
pripildytos aukso monetų 
Ir užsuktos pagražinimo 
, ,» • t K 4 Jii (ilki ’ ; • •*

1973. X. 31

P. SUTKUS

MA T ŪŽIMAI
bumbulais.

Laiko bėgyje tūkstan
čiai tokių išmirė, bet ne 
visų paslėpti turtai bebu
vo surasti. Daug aukso 
monetų Ir kitokių brange
nybių slepia senosios pi* 
lys, mūrinės sienos, įvai
rūs rūsiai Ir pati žemė.

Daugelis Iš šių dienų 
Matūzallų yra sumodernė* 
ję. Jie savo turtus nebe- 
kasa į žemę. Aukso mo
netas nebeplla į lovos ko
jas* bet pasideda į banką 
ir ten laiko Iki numiršta.

Geresniam vaizdui su
sidaryti, pabuvokime die
ną ar daugiau pasiturinčio 
"Matūzaltaus" buveinėje. 
Jis turi mieste kellollką 
namų. Banke kellollką 
štatų tūkstančių dolerių, 
bet vertybės popierių. Jo 
paties butas susideda iš 
devynių kambarių. Ran
dasi miesto pašonėje prie 
vandenio .Aplinkui vaizdas 
gražus. Kaimyniniai na
mai gražiai sutvarkyti. 
Ttk”Matuzaltaus” buveine, 
apskritas laužas. Namas 
nedažytas. Prieangi* api
puvęs. Klemas šiukšlėmis 
aptekęs. Viduje sienos 
susproginėjusios. Dažų 
spalvos neatskirsi, nes 
viskas tamsiai pilka, nuo 
dūmų ir dulkių. Plyšiuose 
blakės ir kitokie parazi
tai suka savo lizdus. Vi
sas namas dvokia pūvan
čiu maistu. Neplauti indai 
mėtosi ne tik virtuvėje, 
bet ir kituose kambariuo
se. Lovos netvarkyto*, 
Rūbai išmėtyti visais pa
kraščiais. Šeima keturių 
asmenų : ponas, ponia ir 
du mokyklinio amžiaus 
vaikučiai.Rytmetis. ’’Ma
tuzalts’1 skuba iš lovo*. 
Ieško kelnių, bet niekaip 
negali surasti. Galų gale 
prisimena pakišęs po lo
vos paklode vietoje pro
so. Taip ant greitųjų ge
rokai apšepęs,išskubėjo į 
darbą. Jis ’’rylestettlntn- 

• kas*. Šiandien turėjo anks
tyvą susitarimą.

Neužilgo atsikėlė ir 
žmona .Už * įmetus taukuo- 
tąchalatą,nubėgo pažadinti 
vaikų.Paruošus po puodu
ką, kavos bet sviestainių 
su prasta dešra, išsiuntė 
mokyklon. Po to, ponia 
grįžo į lovą ir čia lš*t- 
vartė Iki pietų. Jau po

Saviškas ir originalus Suais Australijoje - lietuvių tautinis šokis - visų žinomas, visų atpažįstamas... 
V. Vilkaičio nuotrauka.

dvyliktos atsikelia ir nu
eina virtuvėn užkandžių. 
Čia susiranda pigių pyra
gaičių. Uža Ikramto, už at
gerdama juodos kavos ir 
nueina prie telefono. Pir
mas pasikalbėjimas tęsė
si dvi valandas laiko. An
tras užtruko pusvalandį. 
Trečias—valandą. Ir taip 
diena daėjo iki vakaro.

Pietų gaminimu čia 
nieką* nesirūpina. Valgo 
ka* ką suranda. Taip da
ro vaikai grįžę iš mo
kyklos. Taip daro vyra* 
grįžę* iš darbo. Nors jis 
ir grįžta apie vienuoliktą 
ar dvyliktą naktį.

Čia niekam šiuose na
muose nejauku. Vaikai, 
grįžę iš mokyklos^išbėga 
pa* draugus, o vyras,net 
tyčia, anksčiau negrįžta. 
O kai grįžta-tai tiesiai į 
lovą, vos spėdamas nusi
mesti viršutiniu*.

gekmadtenį ponas su 
ponia važiuoja bažnyčion. 
Per mišių rinkliavą po
ną* iš anksto išsiima 
smulkių gal dvidešimts 
centų ir, atėjus rinkėjui^ 
juo* sužerla į lėkštę, kad 
žvangėtų, kad daugiau at
rodytų. Mišioms pasibai- 
gu*?ponal ’’Matūzallai” iš
eina ant šventoriaus. Po
nas iš kaž kokios dėžutės, 
paslapčia, išsiima aprū
kytą cigarą Ir čia jį užsi
dega. Jis rūkyti nemoka. 
Tik fanaberijos sumeti
mais dūmą patraukta tr 
tuoj išpučia, kad kosulio 
nesukeltų. Juokingai atro
do, kai matai rūkant ne
mokantį. Susitikę* pažįQ- 
tamu* pasakoja*i,kaip Ji* 
šelptą* savo gimine* Lle- 
tuvoje.Už dvidešimt tūks
tančių Jau e*ą* pasiuntę* 

siuntinių, *u visokiom gė
rybėm. Čia pat be*t*ne- 
kučluoJant,prisiartino au
kų rinkėjai. — Na, poną* 
’’Matūzaliau” — sako, gal 
paaukosi Tauto* Fondui’ 
’’Matuzalt*’’ pradeda vi
saip raityti*,kad šiandien 
neturįs pinigų, žadėdama* 
kitą kartą atiduoti. 7 ino- 
ma,ntekuomet”Matūzali*” 
į Lietuvą nesiuntė siunti
nių. O dėl Tauto* Fondo : 
kitą kartą jis sukinėsi* 
kitaip.

Tokių matūzallų pilna 
miestuose, bet netrūksta 
ir kaimuose. Tik pasi
žvalgykime po kalakutų, 
viščiukų, tabako ir kita* 
farina*. Jų čia daugybė.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodel i uoį u
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

6396 Bonnoiilync Ave. Verdun, Montreal lei. 767-6183

W. Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliek amas sąžiningai ir prieinamam! s kainomis. Taip Paf 

INTERNATIONAL Jotų išpardavimas -tel. 366 - 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromo* įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medlio dirbiniai.

547 Laflour Ave., LA SALLE 650, P.O. TEL. 366-3884.

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOST. Laurinaitis

Žinoma, ne visi vienoda
me apyvokos ir šykštumo 
laipsnyje. Daugelyje vie
tų apart lovos, stalo Ir 
poros kėdžių, nieko ge
resnio ir nerasi. Retai 
kur pamatysi geresnį 
baldąišskyrų* spintelę, 
komodą, rūbų spintą, pigių 
reprodukcinių paveikslų 
ant šieno*.

Tai vis pavyzdžiai ne
normalaus gyvenimo. Pi
nigai stovi sukaupti ban
ke, o namuose vis nėra 
pilno* tvarko*. Tėvui mi- 
rus} sūnus pinigus pragė
rė. Jei vaikų nebuvo,xka* 
nors svetima* pasinaudo
jo. O gal valdžia, arba 
bankas pasisavino. < b.d.)
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CHICAGO:
Lietuvių Televizija. Nor* 
gonkUt.bet programa k>* 
sekmadienį ateina į daug 
tūkstančių lietuviškų te- 
levtziįoe ekranų, septinti 
metai—tat 41gas progra
moj amžiu9> ne* kasmet 
surinkti ir tš* lver*ti su 
apie 30 tūkstančlų dole
rių, yra tikrai *unku. Dė
ka gerų lietuviškų Šir
džių, tie pinigai ateina 
įvairiai^ būdai*.

Šių metų ruden« sezo
ne, pirmas LTV bankieta* 
įvyks lapkričio mėn. 24 d. 
Jaunimo Centro didžiojoj 
salėje, kur programoj 
laukiama netikėtumų. Ti
kimasi LTV žiūrovai at
silankys, parems progra
mos klestėjimą.

Tenka džiaugtis lietu
viškų programų pagerėji
mu. Čia atėjo jaunimas ir 
senimas savo talentu, 
bpalio 14 d. LTV progra
moj pirmą kartą pas Įro
dė naujai Fukurta* jauni
mo orke8tras "Vilti*" , 
kurį globoja žinomas mu

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU B.C.L.
168 Notre Dome Street E.^uite 205.

Tel: 866 2063; 866-2064.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl i
INSURANCE EXCHANOE BUILDING

27< ST. JAMES ST. WEST - SUITE »25 MONTREAL IIS.

Tel: 842-1126, namų 678 - 3660

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, b.c.l
5 Ploc. Vili. Mori. IBM Building 

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

Dr.V.Giriumenė
Dantų gydytoja 

5330 L’Amomrtiom Blvd.

Mont re au

Tn..: 265-3636

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 SL CATHERINE Street W., Room 600 
Tel; 866-8235, namų 488-8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.Ą., N.D.. CM., N-Se.. L.M-C.C^ R.R.C.S.(c).

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

zikos žinovas Algis Mo
destas. Orkestro dalyviai 
nuo 15-18 metų, talentingi. 
Išpildė "Kokiais Keltais”, 
polką, rožių tango ;solo 
paįvairino Irena Mažei
kaitė, akomp.Alekstūnai- 
tel, dainą" Nemunėli", dar 
kitą tango ir palydint so
lo "01, Sudiev, Sudiev". 
Šts kūrinys labai y k 
tuvių mėgiamas, net jo 
pageidauja groti, m iru
siems iškeliaujant. Laike 
programos p.Šlutas ir J. 
Jasaitis pastkalbėjo apie 
Balfo vajų ir jo pasek
mes.

Kitose programose, da
lyvavo Al. gtehpen* vad. 
”Aldučtų" ansamblis, pa
dainuodamas įvairių dai
nų, Em. Pakštattė* kank
lių orkestras, dalyvaujant 
su ragu B. Pakštui. Kank
lininkės sudarė gražų 
vaizdą ir Išpildė kūrinius 
labai gražiai. Vasaros 
metu,buvo keltoR dr. Ado
mavičiaus surengtos pro
gramos, keletą Kazės 

Brazdž lonytės .Daugiau* ta 
rūpinosi T.Šlutas, davęs 
filmose Detroito chorą. 
Tenka pažymėti, kad iki 
sausio mėnesio, visi sek
madieniai yra užimti vis 
naujų talentų ir organiza
cijų, todėl, jei kas iš to
liau norite patekti į pro
gramą, jau dabar reikia 
užsakyti laiką LTV, 5845 
So. Oakley, Chicago, 
PR. 8-21OO.
"Viešpatie *augok mū* 
•»io girtuoklvctč*"— tokiu 

^palf mėn. 14 d.
Gimine ^apijo* baž
nyčioj kv.eie iiu. Uninku* 
kun. Gelažius, per šv. 
Vardo dr-jo* Mišias. Iš 
tikrųjų, mes perdaug jau 
suaugome su girtuckly*- 
tės papročiu, nors dr. 
Adomavičius per radio ir 
spaudą daug kalba, rašo, 
tačiau baisi nelaimė lie
tuvius ištinka, kai šeimos 
dėl to suįra, kai susirgę 
girtuoklyste, nebegali su
sivaldyti. Žūsta visi tur
tai, įvyskta tragedijos. 
Tikrai, saugokimės tos 
nelaimės!

Po pamaldų parapijos 
salėje įvyko dr-jos susi
rinkimas, maldą sukalbė
jo kun. kleb. Zakarauskas 
ir pirm. Petrošiui neat
vykus,jį pravedė p. Vėžys. 
Buvo paskaityti didžiulio 
pikniko —gegužinės rezul
tatai, kuris davė, nors ir 
lietingas oras buvo, 3,578 
dol.pelno.Nariai ir para
pijiečiai jį gausiai rėmė 
ir dalyvavo. Todėl valdy
bos nuspręsta ir, susirin
kimui nutarus, paskirta 
parapijai 2,500 dol. če
kis, įteiktas klebonui, už 
ką jis nuoširdžia! padė
kojo. Kolumbos Vyčiams 
paskyrė auką 30 dol. jų 
25 metų. Man teko kalbėti,

bas, nei spaudos atstovai, 
nei žinovai atvirai nepa
reiškė. Nors filmas mo- 

kad būtų atgaivintas baz--dernus,tačiau būtų galima 
nyčloj jaunimo choras. jame dar įamžinti visą 
Klebonas į tai atsakė, kad qtatybog eigą Ir rėmėju*, 
s u choru blogai, nes dau- plytų blaškymą* ir ne-

Naujoji Jaunimo Centro choro valdyba: V. Oiiautkai, A. 
?.ygas, L. Stončiūtė, P. Pranckevičiut — pirmininkai, N. .
Sparkyte ir R. Turnevičiūiė.

J}' £ l f* ' « 4 *4 i .J, K1 1 ¥ 43* 12 *^4 ■’

G
pharmacie

oonoA
ROBERT GENDRŪNLPH. PROP.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS. . — • • —

gelis jaunimo bėga sek
madieniais į Jaunimo 
Centrą ir ten turi savo 
pamaldas.
Balfo vajus .Chicagoje au
kotojai giliai supranta 
Balfo reikšmę ir jokie 
įvykę nesklandumai nesu
mažino aukojimo. Skyriai 
ir rinkėjai vl*u tempu au
ka8 renka, taip pat ren
kasi į didžiulį Balfo sei
mą, kuris įvyks Cleve- 
lande. Rudienė aukojo vi
są radio valandą Balfui, 
bankininkė F.Pakel auko
ja pinigų ir globoja vajų, 
Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas per 108 skyriaus 
pirm. Aldoną Daukus au
kojo 1OO dol. tr p.Kajček 
gražia i aprašė"bVNEVb”, 
p. V.Šimkus, Zailskienė, 
Boguštenė tr kt. kalba per 
radio programas, rinkėjai 
lanko lietuvių namus.

Jaunimo Centre vyksta 
įvairios parodos : jauni
mo, audimo, keramikos, 
o paskutinę savaitę 
/13-21 d./ skulpt.Dargio. 
Po JV pabaigtuvių, JC 
vyksta penktadienio va
karonės, kur jau dvi įvy
ko : su rašyt. K. Bradūnu 
tr rašyt.Cinzu. Matėme ir 
naują L. Foto Archyvo 
filmą "statybą”. Nor* kiti 
ją giria, bet cavo pasta

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas auk Stos,

11 - 12 kambarys 
Tel: 932-6662; namų 737-9681.

kalbus fragmentas, nieko 
nesako, kartais jumoro 
sukėlė.

Tėvų Jėzuitų religinės 
valandėlės vyksta per 
Margutį antradienio va-‘ 
karais ir gophie Barču* 
programoj penktadieniais 
nuo 11-12. Jom* vadovauja 
kun.L. Zaremba, o pasku
tiniu metu daugiau pradė
jo reikštis kun. A.Tarno- \ 
šaltis .Jie diskutuoja įvai- | - 
rias religineę minti* ir 
prigtato nauju* leidinius. 
Kunigų Vienybės išleigtas 
Naujas Testamentas pro
gramoje buvo atžymėta* 
su nuoširdumu ir atsaky
ta, kad jei NT-vadlnamas 
šv. Raštas Lietuvoj, iš
leistas, čia peržiūrėtas ir 
perspausdinta*, nėra rei
kalo bijoti jį paimti į sa
vo ranka*, ne* abiejų lie
tuvių vyskupų apribuota*. \ 
Jaunimo Chorą* ir okte- / 
ta* jau kas trečiadienį 
vykdo savo repeticija*, 
kuriom* vadovauja muz. 
F. gtrolia. J. Chora* jau 
pasirodė viešai ir net 
LTV, kurį globoja Tėvai 
Jėzuitai. Čia daugiau*ia 
dirba kun.Kezy*. Oktetas 
daf tik organizacijos sta
dijoj, todėl daugiau jauni
mo kviečiama. Repetici
jos tuoj po choro.

Atrodo, kad "Grandie*1 
an*amblyje irgi vyk* ta 
choro repeticijo*, kurtom * 
vadovauja muz. J. Mieliu- 
11*. Me* tik galim svei
kinti, kad yra jaunimo, 
šokančio tr dainuojančio! 
Tuo vi* lietuvybei prail
ginamas amžių* ; todėl 
vi*ką, ką jaunimą* daro, 
padedant *enimui, turime 
visi remti, puo*elėti tr 
skatinti, kad ji* nepabėgtų 
tr neišnyktų.

Bal. Brazdžtont*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
I f’ Z f W
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Lietuvių 
fotografų 
paroda
Lietuvių Foto Archyvo 

rengiama lietuvių fotogra
fų metinė paroda jau čia 
pat. Primenu, kad ekspo- 
natų prigiuntimo paskuti
nė diena yra lapkričio 
10 d. Kaip žinote, paroda 
vykfl Chicagoje. Jaunimo 
Centro galerijoje lapkri
čio 17-25 d. d. Vėliau pa
roda bu5 kilnojama į ki
lę miestus (gruodžio 16 d. 
iev Yorke).

Taigyklės buvo skelb
tos spaudoje ir pasiųstoR 
kiekvienam paštu. Trum
pai kartoju : kiekvlenas 
fotografag gali atsiųstl 
ne daugiau kaip 1O nuo
traukų. Už gerlaugiug 
darbus bus paęklrtog 
premijos ( I - $350.00, 
n-$25o. oo, m-$ i5o.oo). 
Dalyvavimo mokestis yra 
*3.00. Nuotraukos turi 

•iti bent 5x7 dydžio, pri
klijuotos prie kartono. 
Ant kitos pusėg turi būti 
užrašytas dalyvio vardag, 
pavardė, adregag ir nuo
traukoj pavadinimas. su 
ekgponatais reikia pri
statyti ir nuotraukų dup- 
likatUs, kurie buc naudo
jami spauda i.

Parodos proga bus iš- 
lelgtag foto albumag, ku
rtame bug atgpaugdintog 

Inktinėg nuotraukos iš 
^kutinės lietuvių foto
grafų parodos, vykus tos 
pereitais metais H PL 
Jaunimo Kongreso metu 
Chicagoje. Kitais metais 
bus išleistas kitas albu
mas su šlog parodos re
prezentaciniais darbais.

Algimantas Kezys,S. J.

Plumbing ■& Heating kontraktorius 

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

• Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai.
• Vandens šildymui tankų pardavimas ir įrengimas.
• Gazinių priemonių pardavimas ir Įrengimas.
• Visi įkainavimai neapmokami.

BELLAZZI-LAMY INC
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, staty&injs popioris, cMcntqs, 
B. P. Ifdirblnlul Ir visa kt.

BQUL. CHAMPLAIN LASAIXK 366-6941

Ari; .

1973. X. 31

montreal
SEMINARO RŪKALŲ
Lituanistinio seminaro

Montrealyje reikalu orga
nizatoriai — iniciatoriai 
savo pasitarime spalio 
18 d. A.V. klebonijos pa
talpose nutarė dėti pa
stangų atgaivinti semkiau
rą Montrealyje. Jaunimo 
atstovai, Rasa Tukoševt- 
čtūtė ir Vida Kudžmaltė 
pristatė jaunimo pageida
vimus, dėstomų dalykų ir 
formos reikalu. Dr. Ilona 
Maziliausklenė — Gražytė 
ir dr. Henrikas Nagys ap
tarė buvusį T... seminaro 
darbą ir kaip jis ateityje 
galėtų būti tęsiamas. Se
selė Paulė, Dalia Gruo
dienė, Petras A<JamoniQ, 
Algirdas Kličlug, Monika 
Jonyntenė Ir kun. Jonac 
Kubtliuc g J, pa®Isakė or - 
gan izac Intais, lėšų, globos 
reikalais. Išvadoje buvo 
prieita nuomonės kad ini
ciatyva išeitų iš paties 
jaunimo, kad patys busi
mieji seminaro lankytojai 
pirmoje vietoje paqSa
kytų ko jie nori Ir kokioje 
formoje, Tam (r yra šau
kiamas lapkričio mėn. 
2d.(penktadienį)8:30 v.v. 
sUstrinkimas segelių pa
talpose. Yra svarbu, kad 
kiek galima daugiau jau
nimo dalyvautų. Tėveliai, 
o taip pat jaunimo orga
nizacijų vadovai— kt., 
skautų, ateitininkų, stu
dentų, Gintaro yra prašo
mi paraginti qavo nartas 
lankyti L., seminarą, at
vykti į sUsirtnkimą.I . se
minaras, jei tik parody
sim nors kiek ištvermės, 
yra galimas suorganizuo
ti ir galt būti ir naudingas 
ir įdomus kiekvienam 
jaunuoliui. P. Adamonio

VBacėnaS All Seasons Travel, b.d.
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6 tel. 533-3531

• Ptrmaglg Montrealto 
studentų ateitininkų gUgi- 
rlnkimas įvyko gegelių 
namuose.Buvo svarstoma 
metinė veikla bei nutarta 
priklausyti Studentų Atei
tininkų sąjungai,© nepasi
likti dlgkUglnė grupė kaip 
pereitai^ metalu. Taip pat 
buvo išrinkta valdyba iš 
šių nartų : JonaB Abro
maitis -ptrmtalnkas, Dana 
&tyraltė — vicepirmininkė 
ir iždininkė, ir Vida 
Kudžmaltė-eekretorė. se
kantis susirinkimas buvo 
sušauktas spaliomėn.I2 d. 
Narių pritarimu,pasinau
dodami Otavos lietuvių 
studentų pakvietimu, su
tikome . juos aplankyti. 
Be to, buvo pasiūlyta pa
matyti filmą,JesUs Christ 
Super»tar, po kurtos «eks 
diskusijos. se»elė Paulė, 
trumpu žodžiu, apibūdino 
ateitininkų įkūrimą. O 
Kristina Bendžtūtė pa
ruošė diskusinę temą 
’’laimė”.
• Gruodžio ld.7:3O ruo
šiamas Dievo Tarno Jur
gio Matulaičio 1OO metų 
gimimo ir Nek. P. M.Ma
rijos seserų 20 metų 
veiktos Montrealyje mi
nėjimas. Programoje kun. 
St.Yla— paskaita, Audro
nė Simonaitytė — mezzo
- sopraną® Iš ChicagOs ir 
Izabelė Žmuldžlntenė
- dailiojo žodžio meni
ninkė iš Rochegterlo.Pel- 
nas sktlrlamas siuntinių 
siuntimui lletuvlamg Len
kijoje.
• Jau prasidėjo pardavi
mas naujo sezono 1974 m. 
modelio automobilių. Jei 
kag pirks tte naują arba 
vartotą, užeikite pag Leo
ną Gurecką pasiteirauti. . 
Jis būdamas West Mon - 
treal Automobile Co. 
sales manager’ta jums 
maloniai pasitarnaus. Jau 
eilė lietuvių - Dr. A.Po- 
pieraltls, dr. J. Mališka, 
K. Toliušis, P.Razanas tr 
kt. važinėja per L. Gurec
ką pirktomis vertingesnė
mis, mašinomis ir teko 
girdėti jų nuoširdžius 
pasitenkinimus. Tad ne
praleiskite progos neiš
mėginę savo tautiečio pa- 
sltarnavimu. Cftiffr.sk eibim į)

-LAURENT PASTRY-
73 5 Dec ari e, 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.

DĖMESIO! Tel. 768-5909 

LAUKIAMOS LIETUVĖS MOTERYS UŽEINANT! ' 
DRAUGIŠKAS APTARNAVIMAS!

— JOLIE DAME —
EUROPIETIŠKOS RŪŠIES IMPORTUOTŲ SUKNELIŲ 

K R A U T U V Ė_

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

MIKE'S TEXACO SERVICE STATUMA 
(M. RUTKAUSKAS) 

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

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealrečiams lengvai pasiekiama greitkelfv* 

Nr. 40 arba Nr. 20.

IMPERIAL —CHRYSLER —DODGE—CHARGER 
CORONET-CHALLENGER- SWINGER- DART

Cainions DODGE Trucks 
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE. QBE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Uorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis priemonėm is.Kreipkitės 
De La Verendrye prie Lapierre, tel.J55 -3364

LaSalle Ante Specialist Reį’i 
7725 George Street • Taisymas ir doiymos automobili, 

LaSalle Que * Pardavimas ir taisymas Chaparral 
' firmos snowmobile ir Moto firmos

snowblower ir taip pat motorines. 
366-0500,366-4203 vbltys. Sav. G. De sroch.er S
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TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ATI DARYMAS
ĮVYKS ląpknčio_ Į0_du »akaro_LIETUVIU NAMUOSE ,

MENINĖ

Bilietus įsigyti PARAMOJE ir LIETUVIŲ N AMUOSE, 
tel. 533* 90 30. M on trecii iečių s prašome kreiptis į

MALONIAI KVIEČIAME IŠ ARTI IR IŠ TOLI

dintog Informacijos taip 
pat galima gauti abiejuo- 
ge’*Liton gkyHuoge. Kituo
se miestuose tų draugijų 
adresus ir telefonus ne
sunku rasti telefonų kny
gose. Pr.Rudinskas

"LITAS" NEDIRBS
’’Litas" bus uždarytas 

abiejuose skyriuose sek
madienį Ir pirmadienį, 
lapkričio mėn.ll —12 d. d. 
Tą savaitgalį visi bankai 
švenčia karo frontuose 
žuvusius paminėjimo die
ną.

aukoq

LAIDOTUVIŲ DRAUGUOS ..
( Atkelta iŠ 9 psl.) 

nies pagerbimu namuose 
arba šventykloj e.

3. Vietoje užuojautų, 
gėlių, vainikų ir panašių 
dalykų rekomenduojama 

įvairiem^ fon- 
ligonlnėmją, šalpos

organizacijoms ir pn.
Montreallo Laidotuvių 

Draugijoj graboriu^ yra 
vienas iš daugelio Mon- 
Irealio laidotuvių ’ arų 
( Funeral Home-l, taigi 
kas nori visada gali su 
juo susitarti dėl kitokių, 
prabangesnių, laidotuvių.

Laidotuvių Draugijų 
nariais gali būti visi, ne
žiūrint jų tautybės, reli
gijos, pasaulėžiūros ir 
kitų skirtumų. Norint

lėktuvu ar kitom priemo
nėmis* kainuoja $50.00. 
Kapinių vieta M Anapilyje*1 
žymiai pigesnė,kaip Mon
treallo kapinėse.

Pagal įstatymus kūnas 
' negali būti palaidotas 
anksčiau, kaip 24 vai. po 
mirties. Paprastai} gra- 
borius kūną pasiima į sa
vo”. Funeral Home”, jį pa
rengia ir uždarame grabe 
iš vakaro atveža į šven
tyklą, kurioje

maldos ir laidotuvės. Ge
riausias tokių laidotuvių 
pavyzdis buvo visiems 
pažįstamos a.a. Eufrazi
nos Piečaitienės laidotu
vės .Montrealyje;kurl pir
moji iš lietuvių buvo ta
pusi Laidotuvių Draugijos 
nare ir tą draugiją popu
liarino savo draugų tarpe.

Visi, kurie yra suinte
resuoti Montreallo Laido
tuvių Draugija, informaci-

vakare jų gali gauti kreipdamiesi 
įvyksta trumpos pamal- sekančiu adresu : Memo- 
dos, mirusiojo pagerbi- rial Association of Mon- 
mas, o sekantį rytą pa -

”H”, Montreal, Que. H3G 
2K5,tel : 932-4295. Nario 
kortelių, anketų ir spaus-

• Dr. K, Ambroz^itis iš 
Halifax lankėsi pas tėvus 
Kinggtone, Ont.

Neseniai tėvai, ( muzi
kas Aleksas Ambrožai
tis) atsikėlė iš Toronto į 
Kingstoną, kur paskuti
niuosius metus vadovavo 
’’Varpo” chorui.

tapti draugijos nariu, rei-
kalinga užpildyti nario 
kortelę, ankietą dėl pa
geidaujamų laidotuvių pa
tarnavimų ir įmokėti 
vienkartinį nario mo
kestį,kuris pavieniam as
meniui ( virš 18 m.) yra 
1O dol., o šeimai (vaikai 
iki 18 m.) —15 dol.

Montreallo Laidotuvių 
Draugijai patarnaujantis 
laidotuvių biuras stan
dartinį palaidojimą atlie
ka už 155 dol. Į tą sumą 
įeina kūno paėmimas iš 
vietos, karstas, palaiky
mas iki laidotuvių ai 
bažnytinių apeigų, perve
žimas į šventyklą ir nu
vežimas į laidotuvių vie
tą. Kapinių vietos arba 
kūno sudeginimo kaina 
priklauso nuo pasirinktų 
kapinių administracijos. 
Laidojantis Toronto”Anar- 
pllio” kapinėse kūno per
vežimas iš Montreallo

treal, P.O. Box 8,station

NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS
V. Pėte ra it i s

353 - 9960 / Namu. 721- 06 14

7995 Blvd. Les Galeries. D’Aniou. P. Q.

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 N ORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bu,.: 722-3545

Re,.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C.- I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Ąstro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ f

LEONAS GURECKAS 
Sales Manager 

(Lietuvis atstovas)

PASIKALBĖKITE SU
-Managęiyu 

LEO GUREKAS

• NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

• MUSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, X 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS !

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE ’

mu Montreal west automobile

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

LITA S
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205,QUE.

Telefonas: 766 5827

..... 6% 
—: 6,5% 
......1,5% 
....... 8% 
....... 8,5%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ... . ... .. ... .... . 1%'
Nekilo, turto .............. _ »%
čękių kredito ____ ..... 9% ,1
In v estą cine s____nuo9.5%jki 12%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ...
Taupomąsias s-tas
Term. ind. 1 m.------
Term, ind. 2 m.----- -
Term. ind. 3 m. ......_
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-lNemok. gyvybės apdr. iki $10.M$
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas] už paskolos sumą.

Kooperotyvinė nam»į ( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constantini,C.1.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 46 7 - 5 8 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia-' 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 ikt 
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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