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- SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

LIBERALU PERGALE 
KVEBEKE

PraėjUgieji rinkimai 
Quebece parodė Liberalų 
partijoj įsigalėjimą Que- 
bede ir jos didžiulę per
svarą prieš kltaę parti- 
jag. Dabar liberalai turės 
102 atgtovug ,kai tuo tar- 

u Parti Quebecoig 6, o 
reditiB£aI tik 2 .gavo lai

ku {hiebecą valdžiUgl 
Union Nationale Partija 
^Uųilaukė pa-lgalėtino 
rezultato--- nei vieno at

stovo asamblėjoje.
Be to, šiuog provinci

joj rinkimug reikėtų <,u- 
prUjii kaip kvebekiečlų 
a». jijprendimu už fede
ralizmą. Ir tai, nor? ne
tiesioginiu būdu, bet bal
suodami už liberalų par- 

’jog kandidatu j jie pa- 
ei.ikė pasitikėjimą už jų 

vedamą besąlyginę Fe-
- dorai inę Politiką. Parti 

Out'becoig (separatlstal) 
vedė gana aktyvią prieš
rinkiminę politiką, tikė
dami, kad pakels rezul-

arti laimėjimo,kai 
išėjo vieno at-

kamg bloga naujiena— vėl 
pabrango alyva ir gazas, 
po 2 centug už galioną, o 
gckančio mėnesio bėgyje 
dar numatomas kainos 
pakėlimai.

EnergijOę. Ministras 
Donald Macdonald ryšium 
gU galimu alyvoj trūku-

mu, užgarantavo, kad Vy-

tangas, kad būtų išvengta 
krizė.

PARDUOS KVIEČIU
Ottavoje pasirašyta 

sutartis tarp Paklgtano 
ir Kanados, pagal kurią 
Pakis tanui bus parduota 
kviečių už 51 mil. dole
rių,kas sudarys 9 mil.bu- 
šellų. Pristatymas prasi
dės šį mėnesi.

Minlsterls Kanados 
kviečių reikalams Otto 
Lang pranešė, kad Kinijos 
vyriausybė perka iki 224 
milijonų bušelių kviečių 
trijų ateinančių metų bė
gyje. Šių dienų kainomis 
— apie vieno bilijono do
lerių vertės.

NEAIŠKUS JUOSTELIŲ 
LIKIMAS

Nagrinėjant Baltųjų Rū
mų juostelių išdavimo
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bylą, tetsme paaiškėjo, 
kad prezidento Niksono 
nurodymu apie 30 juode
lių buvo išimta iš Baltųjų 
Rūmų specialaus seifo ir 
kurios atgal jau nebebuvo 
grąžintog. Vienoje iš din- 
gugių juogtelių buvo įra
šytas prezidento Niksono 
pokalbig su John Dean, o 
kitoje jo telefoninis pasi
kalbėjimas gu John Mit
chell, ( buvusiu Niksono 
rinkimų kompanijos vado
vu) tuoj po Watergate by - 
log iškėlimo.

PABALTIEČIU DELEGACIJA PAS MINISTERĮ PIRMININKĄ
Šeši pabaltieėtų atstovai 1973 m. spalio mėn.23 d. buvo priimti Kanados Mlnic- 

terio Pirmininko P.E. Trudeau, Užsienio Reikalų Mlnisterlo M.Sharp IrDaugia- 
kultūrlnių Reikalų Mlnisterlo S.Haidasz. Priėmime dalyvavo ir premjero prin
cipinis sekretorius M. O’Connell / buvęs Darbo Minlsterls /. Priėmimas įvyko 
Ottavoje, premjero kabinete Parlamento Rūmuose. Pabaltlečluš atstovavo Baltų 
Federacijos Kanadoje Ir Latvių Valdybos Pirmininkas T.Kronbergs, Ir atstovas 
V.Lleplnš, Estų Krašto Valdybos Pirmininkas H.Lupp Ir atstovas G.Kahar,KLB 
Krašto Valdvbos Pirmininkas Eug. Čupltnškas Ir Vicepirmininkas J.R.Simanavi
čius f kurie stovi Iš dešinės prie min. Trudeau /.

Daugiausiai kalbėtųsi klausimais Surištais šu dabar vykštančla Europos Saugu
mo Konferencija ir Kanados valdžios pažiūra į Pabaltijo valstybių okupaciją. Mi-

KISSINGERIS GAVO 
nobelio PREMIJĄ

JAV sekretorius H. Ki- 
sstngeris yra 1973 m. No
belio premijos laureatas 
už jo nuopelnus tarpinin
kaujant Vietnamo karoužr- 
baigime. Už tą patį Nobe
lio premija šiais metais 
paskirta ir Šiaurės Viet
namo Politbtūro nariui 
Le Due Tho. Buvo nomi
nuoti 47 asmenys Nobelio 
premijai, jų tarpe ir Pre
zidentas Niksonas.

Literatūros srityje 
premiją gavo Australijos 
novelistas Patrick White, 
kurio paskutinioji novelė 
vadinasi "Vėtros akis".tatiig 

rezvlte 
^tov » asamblėjoje pralai
mėjimu.

KANADA VĖL TAIKOS 
SARGYBOJE
Kanada priėmė JT pa- 

iūlymą siųsti 750 kana
diečių karių į Laikos sar

gybą Viduriniuose Rytuo - 
se, 11 karininkų jau išvyko, 
o kili išvyks šį savaitgalį.

Lenkija, kuri taip pat x nistcrls Pirmininkas labai aktyviai įdomavosi Pabaltijo problemomis, delegacl- 
kartu dalyvaus su Kanada, 
bus pirmoji kal|io Varšu
vos Pakto sąjungininkė. 
Taip pat prisijungia ir 
G lianos, Indonezijos, Peru, 
Nepalo ir Panamos val
stybės savo kartais.

VĖL PABRANGO ALYVA
Montrealio valruoto- 

janig ir namų savlnin-

jos pristatytus klausimus nuodugniai diskutavo, reikalui esant talkon pasikvies - 
damas Užsienio Reikalų Ministerį.

Delegaciją buvo užtikrinta, kad Kanada nesutiks Su jokių valstybinių sienų Eu
ropoje legalizavimu, kad ir toliau latkyšlė Pabaltijo aneksac t jos nepripažinimo
politikos. Kadangi Europos Saugumo Konferencijos nutarimai turi būti vienbalsiai 
ir kadangi ir daugiau valstybių šialš klausimais tikriausiai turi vienodą nuomonę 
su Kanada, nėra galimybės, kad esamos de facto sienos būtų legalizuotos.

Nors priėmimui buvo numatyta 45 min., jiš užtruko pusantros valandos. Lietu
vių atstovai priėmimo dalyviams įteikė po naująją B.Kaslo knygą ’’U.S.S.R.-Ger
man Aggression against Lithuania” su atitinkamais įrašais. KLB Krašto Valdybai

JAM P AL ACH NEUŽMIRŠTAS
Vėlinių dieną Prahoje 

šimtai žmonių lankė bu
vusį kapą Čekoglovakų 
tautog didvyrio Jan Pa- 
lach, kuris 1969 m. susi
degino, protestuodamas 
prieš Sovietų invaziją. 
Komunlgtai, gerai žino
dami, kad žmonės Ir vėl 
atiduos pagarbą savo ko
votojui už laisvę, prieš 
Visų šventųjų šventę iš- 
kąsė jo karstą Ir išgabe
no nežinoma kryptimi. 
Bet jie nežinojo, kad nie
kada neišplėš iš žmonių 
širdžių dėkingumo jaus
mo tiems, kurte kovoja 
prieš jų tironiją.
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PO VĖLINIŲ VAKARO
"Gyvenimas yra scena, 

kurioje nuolatos vaidina
mas tiktai vienas spek
takli*, būtent, ATSISVEI
KINIMAS." Taip,maždaug, 
vienoje savo elegijų yra 
pasisakęs vokiečių poetas 
Rainer Maria Rilke. Iš 
tiesų, atrodo lyg taip ir 
būtų. Visa praeina. Ryt
dienos nėra. Viskas yra 
tiktai dabar ir vakar. Ir 
mes, patys tobuliau*ieji 
Kūrėjo tvariniai, esame 
taip pat praeinantys. Visa 
šioje žemėje yra viena- 
kartiška, bet ir visa tėra 
vieną kartą. Nėra nei vie- 

. nos smėlio kruopelės, nei 
vienos snaigės panašios į 
kitą, kiekvienas mūsų yra 
unikumas, bet visi mes 
praeiname. Gimimas ir 
mirtis mūsų buityje yra 
dvi neatskiriamos sese
rys Ir taip - gyvybės 
paslaptis ir mirties pas
laptis žmogų neramina ir 
domina amžių amžius. 
Nuolat ir nuolat klausia
me kodėl gyvename, 
kokia prasmė mūsų že
miškosios kelionės, kokia 
tos kelionės pradžia ir 
pabaiga ir kas laukia mū
sų po jos.

Atsakymų yra taip pat 
be galo daug. Galima būtų 
teigti, kad atsakymų yra 
tiek, kiek žmonių. Nes at
sakyti savo gyvenimo 
prasmę turime tik mes 
patys , ir tiktai mes pa
tys, nes niekas kitas net 
gali gyventi už mus, nei 
numirti už mus. MIRTIS 
YRA PATS ASMENIŠ
KIAUSIAS MŪSŲ IŠGY
VENIMAS. Ją pasitinkame 
akis į akį patys vieni, be 
palydovų, be tarpininkų . 
Taip atrodo, žmogiškomis
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akimis žvelgiant, mirtis. 
Mec labai gerai jaučiame, 
kad kasdien neišvengiamai 
artėjame prie savo nuo
savos mirties.Mūsų mir
tis nuolat laukia mūsų. 
Galime sakyti, kad ji 
noksta mumyse,tarytumei 
kažkoks nepažįstamas 
vaisius, kolei telieka vie- .I 
na mirtis. Ir mes sako
me dažnai : toks yra 
gyvenimas. Argi, iš tiesų 
toks? Argi Vėlinės, kurių 
metu prisimename visus 
mirusiuosius, tėra mir
ties šventė? Anglų kalba 
ji vadinama VISŲ SIELŲ 
DIENA. Ir žodis Vėlinėg 
kilęs iš žodžio vėlė. 
Reiškia, kažkas lieka po 
mūsų mirties- Reiškia, 
yra kažkas daugiau negu 
mūsų kūnas-Reiškia,mir
tis nėra visagalė ir mes 
netšnykstame be ženklo. 
Tie,kurie tiki Evangelija, 
kuriems Naujasis įstaty
mas yra daugiau negu iš
mintingo žmogaus ( ar 
p ra naše) pas įsakymai, tiki 
ir prisikėlimu. Prisikė
limas yra mirties perga
lės liudijimas. Nėra am- 
žino* mirties, yra amži- 
nas gyvenimas. Gal tada 
galėtume sakyti, kad gy
venimas nėra scena, ku
rioje nuolat vaidinamas 
atsisveikinimas, bet ku
rioje nuolat liudijamas 
žmogaus nepraeinamu
mas. Nėra mūsų, bet mes 
liekame.Kaip tiktai todėl, 
kad žmogus toks trapus, 
jts vienintelis turi tai,kas 
niekad nežūna, kas niekad 
nepraeina. Ne vien todėl, 
kad Kristus buvo ir Žmo
gus ir Dievo Sūnus, bet Ir 
todėl, kad visa, ką šioje 
žemėje darome, vienokiu 

ar kitokiu būdu, išlieka. 
Ne vien žmonių kūryba, 
atgiekimai, miestai ir ci
vilizacijos, bet daug la - 
biau paprasto ir nusiže
minusio žmogaus ranka, 
ištiesta pagalbos reika
lingam, atidarytos durys 
benamiu!, paguodos žodis 
tartas neviltyje paskendu
siam, atvira širdis tiesos 
ieškančiam. Visa tai lie
ka. Visa tai yra žmonijos 
istorija—nesvarbu ar už
rašyta mūsų knygose ar 
neužrašyta. Visa tai betgi 
užrašyta knygose, kurių 
nematome, bet kurios eg
zistuoja. Niekas šioje že
mėje, o taip pat visam 
kosmose, neatsitinka be 
Kūrėjo valios ir žinios. 
Nesvarbu kuriuo vardu 
pavadinsime tą neįspėja
mą ir neaprėpiamą Galią, 
giliai širdyje mes jaučia
me, kad ji turėjo būti vis
ko, t.y. ir mūsų pačių, 
pradžia ir prasmė. Mes, 
iš tiesų, tesame maža 
dalelytė neaprėpiamos 
VISATOS. Mums neaprė
piamos, nes mes esame 
mirtingi. Tiktai mums 
mirtis dažnai atrodo di
delė skriauda, neteisybė, 
nelaimė, nes mes matome 
tiktai karsto duobę. Mūsų 
perspektyva yra apgailė
tinai mažytė. Ir tiktai ta
da, kai suprantame, kad 
mes kiekvienas paskirai 
nesame nei visatos ašis, 
nei centras, apie kurį vi
sa turi suktis, tiktai tada 
mes pradedame suprasti, 
kad mirtis nėra mūsų gy
venimo pabaiga,bet susi
tikimas ru amžinąją 
mįsle, kurtos atsakymą 
težino Tas,Kuris žino vi
sus atsakymus, nes Jis 
yra visko pradžia. Daug 
kartų esu girdėjęs pasa
kymą, ir jis man atrodė 
be galo kartus : "Viešpats 
davė, Viešpats atėmė, te
būna pagarbintas Viešpa-

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

Didžiai gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Manau, kad per redak
cijos neapsižiūrėjimą 
"NL"Nr. 38/2064/1X^19 d. 
yra tilpę* rašiny* ant-
rašte "LIETUVOS DIDI
KĄ I - BA JORAI" vi*iško* 
nemokšos, pasirašytas, 
tikra istorijos parodija. 
Ten vigo* sąvokos supai
niotos, faktai sumaišyti,

TORONTO LIETUVIU KAPINIU. D AL I S ( priekyje iš 

kairės m on tre al i ei ic Prano Vo ro n i n k a i 2 i o ankapis.

ties vardas". Mes esame 
tik žmonės. Mes norime 
tiktai gauti. Mes nenori
me nieko atiduoti. Labiau
siai, savęs. Vėlinės gi 
primena, kad ir gyvybė 
mums buvo duota ne mūsų 
pačių. Palikdami šią že - 
mę, mes turime atiduoti 
viską, viską iki paskutinio 
trupinio, nes mes ateina
me ir išeiname iš čia be 
nieko, kas mūsų.Mes tik
tai grąžiname viską, ką 
gavome ir grąžiname 
nuolankiai, kaip dera 
tiems, kurie žino, kad į 
anapus nieko nepasiims i“ 
me su savim.

Mirtis yra vienintelė 
pati tikriausia valanda 
mūsų gyvenime. . Esa
me laisvi tikėti ir amži
nąją mirtį ir amžinąjį 
gyvenimą : esame laisvi 
tikėti beprasmybę ir 
prasmę ; esame laisvi ti
kėti atsitiktinumu ir Kū

Istorlnial vardai sudar
kyti- taip, kad net neįma
noma nieko atttaisinėtt.

Tenka tik apgailestau
ti, kad toks jovalas yra 
patekęs į spaudą; klaidins 
skaitytojus ir duos pro
gos piktos valio* žmo
nėms kaltinti garbingą, 
taip ilgai gražiai išeivi
jos visuomenei 
leidinį - žemu lygtu. De

rėjo planu. Toji lais’“* 
padaro mirtį skaudž 
Bet tiktai tiems, kurie 
teigia, kad tebuvo mitas 
apie DIEVĄ - ŽMOGŲ, 
Dievą - Ž mogų, kuris buvo 
miręs,bet kėlėsi ir nuga
lėjo mirtį. Tiems, kurie 
tiki prisikėlimu, mirtis 
tėra nuolankaus ir ra
maus keleivio grįžimas į 
Pradžią, į namus, iš kurių 
jis buvo tik laikinai išė
jęs.

Todėl šį Vėlinių vaka- 
laimingl tie, kurie g* 
kartu su evangelistu L . 
Jonu giliai širdyje tikėti 
ir kartoti tat, ką yra pa
sakęs Kristus : "Iš tikrų
jų, iš tikrųjų, sakau jums, 
kas klaust mano žodžio 
ir tiki tam, kuris yra ma
nę siuntęs, tasai turi am
žinąjį gyvenimą ir neina į 
teismą, bet iš mirties 
pereina į gyvenimą”.

Henrikas Nagys

ja, liks toks nemalonus 
dokumentas.

Prašau priimti mano 
geriausius linkėjimus.

Su pagarba,
Dr. V.Sruogienė

Dėkojame gerbiamai istorikei
Dr. Vandai Sruogienei už svarbias n» 
stabas. Tikimės, kad jos paskatins ne 
tik Jituanistikos studentus. bet ir litui? 

tarnavusį n*stipts institucija ijiezčiau auklėti 
atsakingesnio Gurbui. NL.
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BALTIJOS JŪRA PAVOJUJE
Visame pasaulyje, o 

ypatingai pramoniniuose 
kraštuoge reiškiamag di- 
delis rūpegtis gugadintos , 
gamtos ir vandenų atnau
jinimu. 7 'novų nuomone, 
vienu' labiaūdai užterštu 
vandens plotu,nelyg Ame- 
rikoc Didieji ežerai, yra 
mūgų BaltijOg jūra.

Suprantama, kad poka
ryje gkandinavams ke- 
liariopai išplėtus pramo
ne,be i kitoje BaltijOg pu- 
cėje gpartėjanti indug- 
rializacija negalėjo pa

tikti savogioc jūroQ šva- 
rOc, kai gamtos apsauga 
nei vakarų demokratijų, 
nei komunigtų valdžioms 
rimtai neatėjo į galvą iki 
liepto galag pa9įrodė 
perarti.

Šiuo metu Baltijai ma
žiau grebia gu pramoni
nėm i g liekanomig atpluk
domi nuodingi chemikalai, 
negu taip vadinamo^ "ne
kaltoj” maigtingOg me
džiagoj, išgigkiriančloc 
š namų apyvokoje bei 

pramonėje vlg daugiau 
naudojamų detergentų. 
Taip pat prls įdeda ir ka
nalizacija, bei nuo laukų 
plaunamo,, mineralinėm 
trąšoj.

Maištingų priemaišų 
gausėjimas, bendrai, 3u- 
kelia nepageidaujamus 
pagikeitimus jūroje. At
matų mai9tinguma9 išau
gino ištigUj mažyčių, 
vandens paviršiuje plū
duru© ja nč tų, a Igių ma5y- 
vug. Algiu augimas netik 
užteršia žmonių maudy- 
nes, bet, svarbiaugia, kei
čia gudėtį jūros gelmėje, 
kur • po gana gėlaus van- 
deas> laikogl druqkinge5- 
nlg, taigi Ir sunkegnig 
vanduo Iš Šlaurėg jūrog. 
Užaugugios Ir mlrugtog 
algėg gkęsta į gilesniu,, 
klodus kur pūdamos su- 
naudoja Ir taip jau gkygtą, 
gyvybei reikalingu, de
guonį. Puvimo Ir kalkėji
mo procesas nuodija jū
ros gelmes, jas pavers
damas į tikras gyvybė? 
dykumas. Tokios dykumos 
pradėjo atsirasti praeita
me dešimtmetyje ir da
bar jau apima tūkstančius 
kvadratinių kilometrų.

Padėtis rimtai gręsla 
žvejybai, kadangi kaikurių 
žuvų, kaip menkių, veisi
mos! plotai kaskart siau
rėja. Net (r mūsų prisi
menamus vėžiukus švedai 

turi Importuoti iš Turki
jos (l>, nes savųjų jau 
mažai Ir tie nesveiki.

Kai bus pastatytos da
bar projektuojamos bran
duolinės jėgainėm, kurios 
atšaldymui sunaudoja 
milžiniškus kiekius van
dens, Baltijos temperatū
ra neišvengiamai pakils. 
Ką nors dėl to padary
ti yra sunku. Yra manan
čių, kad vienintele išeiti
mi lieka tarp Danijos ir 
Švedijos esančios Kate- 
gato cąciaurio pagilini
mas taip, kad Baltijos 
vandens pakeitimas šaltu 
Šiaurės jūros vandeniu 
padidėtų. Tačiau, vykstan
tis vidurio jūros s u van- 
denynlmas žymiai keistų 
ir visą Baltijos augmeni
jos — gyvūnijos pobūdį.

Ištikrųjų, palaipsnis 
Baltijos vandenynėjimas, 
tat y ra,pers lėmimas van
denynų charakteristiko
mis, mokslininkų buvo 
stebėtas nuo pat mūsų 
šimtmečio pradžios. Yra 
buvę net utopinių projektų 
Baltijos temperatūrą pa
kelti dirbtinai. Buvo pla
nuojama ties trim Kate- 
gato sąsiauriais Baltiją 
nuo Šiaurės jūros atskir
ti didžiuliais vartais, ku
rie praleistų gėlo Balti
jos vandens perteklių, bet 
pristabdytų šalto Šiaurės 
jūros vandens įplauką. 
Taip pakėlus Baltijos jū
ros temperatūrą, projek
to sumanytojai tikėjosi 
pakrančių sodų plotus nu
kelti toliau į šiaurę,iki 
Suomijos pietinių pakran
čių. Taipogi ir maudymo
si sezonas būtų pratęs- 
tas.

VUgi , tokio projekto 
įgyvendinimag gali ateiti 
visal neužilgo ir prieš 
žmogaus norus>ir nelauk
tomis priemonėmis. De
ja, aukštesnė vandens 
temperatūra sparčiai au
gintų jūros ”gėlynus”-au- 
gallnlo planktono masy
vus, kas, žinoma, vęstų 
į Baltijos jūros gelmių 
mirtį.

Tęsiantis ir dar aštrė
jant dabartinėms sąly
goms, visa Baltija netru- 
kur pavirs į negyvąją 
jūrą, nors tik nedaugelis 
jūros mokslininkų reiškia 
tokį pesimizmą. Kiti tiki
si, kad ieškant ir bus su
rasti veiksmingi ir nepa
vojingi būdai sustabdyti

TAIP MIRŠTA BALTIJA - Iš "Polen* žurnalo

S. A. LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO SĄJUNGĄ 
VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS IR VYKDOMŲJŲ ORGANU RINKIMAS

Šiaurėj. AmerikoR Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo 
ir sporto Sąjungoj atsto- 
vų metinį guvažiavimas 
šaukia ma9 1973 m.lapkri
čio mėn. 24-25 d.d.Chi - 
cagoje. Data , ir vieta yra 
aptarta ir svargtyta su 
daugeliu sporto klubų ir 
vi^a eile asmenų. Data ir 
vieta nebug keičiama, to
dėl prašome vUug rezer
vuotu laiką šiam savait- 
galiul ir dalyvauti.

ir pašalinti jūros ’’žydėji
mą", bet atgyvinti jūros 
gelmes.

Pastangas, atrodo da
bar rimtas, deda visos 
Baltijos pakrančių val
stybės, neišskiriant nei 
sovietų. Baltijos atnauji
nimo klausimu jau įvyko 
kelios tarpvalstybinės 
konferencijos, atsiektas 
ir susitarimas išlaikyti 
jūros natūralų būvį. Ta
čiau ar Ir Baltijos erd-’ 
vėje, kaip ir visame pa
saulyje, nenustelbs žmo
gaus trumparegiškumas 
bei, sovietų ir lenkų atve
ju, totalitaristinė biuro
kratija? / a.

guvažiavimo metu bus 
pravegtag ŠALFAgS- gos 
vykdomųjų organų rinki
mai ir patiekti lšgamūR 
pranešima* liečiantleji 
išvyką į Europą.

Remianti# ŠALFAgS 
- gos gtatusu, dabartinės 
Centro Valdybog, Revizi
joj KomUijOc ir Garbėg 
TeUmo kadencijom bai
giami šių metų gale. Cen
tro Valdyba Garbės TeU
mo sutlklmu gkelbla 
ŠALFAgo-go# Centro 
ValdyboR, Revizijoj Ko- 
ml5ijoę Ir Garbės TeU
mo rinklmuq, vl5uotlno 
suvažiavimo metu, Chlca- 
goje 1973 m. 11.24-25 d. d.

a. Pagal ŠALFAgo ~go# 
Statutą, vykdomųjų organų 
kandidatalg gali būti klek- 
vlenas gportinėg draus - 
mėg nuogtatamg nenugl- 
žengęs narys, atllkęs 
1973 m. ŠALFAgo — go# 
metlnėg registracijoj 
prievolę Ir nejaunegnU 
kaip 21 metų amžiau*,.

b. Badavime turi telsę 
dalyvauti vl»l ŠALFAgS 
-gos klubai bei sportiniai 
vienetai, atlikę 1973 m. 
metinę klubinę regigtra- 

eiją. Baigų kontingentą^ 
klubą m 5 nustatoma,, pa
gal 1973 m. r eg i*, t r uotų 
narių įkalčių.

c. PaskiroQe vietovėje 
guformuoti kandidatų są- 
rašus Iniciatyvo^ gali 
imtig : ^porto klubai, cen
tro valdyba, gporto apy
garda, garbėj teigmas, 
neorganizuotoj teisėtų 
rinkėjų grupėg, Rurlnku-. 
slo5 nemažiau kaip IO 
rinkėjų parašų savo siū
lomam kandidatui ar kan
didatų grupei paremti.
• d. Kiekvienai vietovei 
reikalinga bent 5 kandida
tai.

e. Klekvlenas kandida
tam, nedalyvaująs guvažla- 
vlme, turi duoti raštišką 
sutiklmą būti renkamu.

f. VIgi kandidatų pra
šai prUtatomi ^važiavi
me. sąrašą# gavęfi antrą . 
vietą, baUy dauguma, nu
daro Revizijoj KomUtją.

Pa#taba : guvažtavfme 
vykdomųjų organų rinki
mas yra telgėta5, remian
tis gtatuto papildymu, 
1971 m. 'gruodžio mėn. 
11-12 d.d. ,vUuotino suva
žiavimo metu.

Centro Valdyba

1973. Xi. 7
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BENDRUOMENYBĖS
ALF informacija

ALT S’/VAŽIAVIMAS dr. Kazio Bobelio laišką
Amerikoj Lietuvių Ta

rybos 33-®!® metinis ®u- 
važiavimac įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 17 d., šeš
tadienį, 9:30 vai. ryto, 
Sheraton— Midway Motor 
Inn patalop»e, 5400 south 
Cicero Avenue, Chicago, • 
Illinois 60638.

Suvažiavimo išvakarė
se, lapkričio mėn. 16 d., 
nuo 7 vai. vakaro ligi 10 
vai. vakaro, įvyks atstovu 
ir svečių priėmimas ir 
susipažinimas.

Iškilmingos šv. mišios 
įvyks lapkričio mėn. 18 d., 
10 vai. ryto Šv.Kryžiaus 
parapijos ir Lietuvių Eva n 
gelikų parapijų bažnyčiose.

prašant paramos senato
riaus Jackson rezoliucijai 
nedidlnt prekybą au go- 
vietų sąjunga tol, kol ne
bus leidžiama laicvai 
emigruoti iš Sovietų Są
jungos,viešai perskaitė šį 
laišką Atstovų Rūmuo«e 
ir įtraukė į spalio 12 d. 
Congressional Record. 
Kongresmanac Derwincki 
gerai supranta pavergtų 
tautų problemas ir visa
da stipriai kovoja už vi®U 
žmonių teises.

Taip pat, busimasis vi
ceprezidentas, Gerald R. 
Ford,atsiuntė dr.Bobeliui 
laišką sen. JackQon rezo
liucijos reikalu, kuriame

P/1RK LITHUANIA -.PARKAS LIETUVA TORONTE. Stovi iš kaltes B. Saplys, 
K. Rusinąs, D. Keršienė, S. Jokūbaitis ir A. Poteris ( KLB Toronto apyl. pirm,,'

N Oo t rauk a M. Rusino

PARKAS LIETUVA
Bendro Pabaltiečių Ko

miteto pastangomis yra 
gautas specialus finansa
vimas, kad per Radio Li
berty, kas savaitę, būtų 
perduotos programos lie
tuvių, latvių ir estų kal
bose. Tokių programų 
pradžia numatyta 1974 m. 
pavasarį. 1975 m. numaty
ta gauti pilną finansavi
mą šių programų veiklai.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba šiam reikalui suruo
šė didelį vaidmenį, kon
taktuodama senatorių 
Percy ir su jo pagalba 
gaudama sutikimą Bendro 
Pabaltiečių Komiteto at
stovams iškelti pabaltie- 
čtų informacijos klausi
mą Užsienio Reikalų Ko
mitete.

Dr. Kazys Bobelis, 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas, krei
pėsi į JAV senatorius ir 
kongresmanus, prašant jų 
paramos senatoriaus 
Jackson rezoliucijai, kad 
nebūtų padidinta prekyba 
«u govietų Sąjunga tol, kol 
žmonėms nebuc leidžiama 
laiovai emigruoti iš so
vietų Są jungo®.

Kongrecmanai Robert 
J.Huber ir Frank Annun- 
zto Ir Speaker of the 
Houce, Carl Albert at
siuntė savo pritarimus 
remti cen.Jacksono rezo
liuciją. Taip pat, ®en. 
Jackson atsiuntė dr.Bo
beliui laišką, dėkojant už 
ALTOs stiprią paramą jo 
rezoliucijai.

Kongresmanas Edvard 
J. Dervfnskl, atsiliepda
mas į ALT pirmininko, 

jis prižada rūpestingai 
apsvarstyti šį reikalą. 
Kongreąmanas Ford pri
taria, kad kiekviena® so
vietų gąjungo® pilietis 
turėtų turėti teisę laivai 
emigruoti be aukštų mo
kesčių pareikalavimo, ku
riuos kongrecmanas Ford 
smerkia kaipo išpirki
mus.

KONSULŲ DRAUGIJOS 
SUbIRINKIMAS
Spalio 23 d. Columbu® 

Klube įvyko New Yorko 
Svetimų Val®tyblų Konsu
lų Draugijos narių ®usi- 
rlnkimas ir užkandžiai. 
Buvo renkama nauja 
Draugijos valdyba. Euro
pos valstybių konsulų 
grupei pasiūlius pirmi
ninku buvo išrinktas Va
karų Vokietijos genera
linis konsulas grafas Ha
rald von Pocadowsky 
- Wehner. Užkandžiuose 
ir rinkimuose taipgi daly
vavo ir Lietuvos genera
linis konsulas Anicetas 
Simuti®.

DIPLOMATŲ
PRIĖMIMAS
spalio 24 d. New Yorko 

Miecto burmictrac J. V. 
Lindsay cu ponia suruošė 
savo rezidencijoje Gracie 
Mansion priėmimą sveti
mų valstybių ambasadorių 
prie Jungtinių Tautų ir 
generalinių konculų gar- 
bei.Priėmime dalyvavo ir 
Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas gimuti® qu 
ponia.

(PARK LITHUANIA)
Torontlečio lietuvio vi

suomenininko Ir gabau5 
organlzatorlaus g ta® to
JOKŪBAIČIO inlcaityva, 
bei ilgų pastangų ir as
meniškų pažinčių dėka, 
šiandien Toronto lietu
viai gali pasidžlaugti, neg 
turi savo parką.padidintą, 
" PARK LITHUANIA ’’.S. 
Jokūbaičio sumanymui 
daugeliu pritarė ir tuojau 
buvo sudaryta^, iš įvairių 
organizacijų atgtovų, ko
mitetas į kurį įėjo : K. 
Ru5inas> D. Keršienė, B. 
gaply®, J.Karpis, -tuome
tinių bendruomenėg pirm, 
ir g. Jokūbaiti® šio ko
miteto pirmlninkas. Beto, 
kaip telslnis patraėja8, 
buvo pakvtegtas adv.H. 
g te poną lt lg.

Parašius Toronto lie
tuvių bendruomenėg var
du raštą, Toronto miesto 
parkų departamentui, kurį 
pasirašė anksčiau išvar
dinti komiteto nariai,daug 
kartiį reikėjo vaikščioti į 
miesto v aldybOg posė
džiu bet pas įvairiUų pa- 
reigūnUg iki 1973 m. lie
poj mėn. 18 d% Toronto 
miesto taryba savo poo
dyje patvirtino lietu
viams parką. Netoli nau
jųjų Toronto Lietuvių 
Namų, vienaų iš egančių 
parkų buvo pavadinta^ 
PARK LITHUANIA var
du. Kad Toronto lietu
viams būtų paskirtaę 
parka u — šiame reikale 
daug prisidėjo miesto ta- 
rybos nariai: Alderma-

nat ; p. Boytchuk, p.Neg- 
rldge, p. Pičinini ir kiti 
Už tai jiems priklauso 
mū5ų visų didelė padėka. 
Oficialug Park Lithuania 
atidaryma6 įvyko š. m. 
spalio mėn. 27 d.,daly
vaujant keliemų šimtam^ 
mūsų tautiečių lietuvių? 
bendruomenėg valdybai, 
šeštadieninės lietuvių 
mokykloj mokiniamę,unt- 
formuotiems šauliam^, 
organizacijų atstovams 
ir Toronto miesto vald. 
atstovui Ponui Wm. Boyt
chuk. Buvo pasakyta kalbų 
ir sugiedoti Kanados ir 
Lietuvoj gim na i. Atidary
mo iškilmėms vado va - 
vo tautiniai^ rūbais paai- 
puošusi "Migg Vilnius" 
panelė Jūratė Kobelgky- 
tė- P. Gulbinas

S. Jokūbaičio kalba, pasa
kyta parko at’darymo 
proga

Mieli Toronto Lietuviai, 
Man labai malonu,kad 

mano idėja, turėti Toron
to lletuvtams parką, šian
dien yra tapugt realybe.

1972 m. spalio mėn.
27 d., tai yra lygtai prieš 
metus laiko, buvo parašy
tas raštas Toronto mies
to parkų departamento 
aldermanui p. H. Brown. 
Rašte pažymint, kad 1972 
metai lietuvių kolonijai 
Toronte yra reikšmingi 
savo 25 m. 5ukaktimi nuo 
pokario emigractjog lie
tuvių įsikūrimo Toronte, 
ypač šiame High Park 
rajone, kuriame gyvena 

Toronto lietuvių dauguma 
ir yra įsikūręs lietuviš
kas kultūrtntg centras 
-Toronto Lietuvių Namai. 
Ta gukaktį atžymint, pra 
šome pagkirti lietuviam 
parką.

Šiandien t. y. spalio 
mėn. 27 d. jau švenčiame 
PARKO LIE TUVA— PARK 
LITHUANIA atidarymą. 
Oficialiai mlegto tarybą 
šį parką lietuviams pa
tvirtino š.m.liepos mėn. 
18 d. Po to dar buvo iškilę 
įvairių opozicionierių 
reikalavimai, kad šio 
parko pavadinimo lietu- > 
vtam$ nepakeisti* Dėkr 
pažinčių ir lietuvių drau- - 
gų miesto valdyboje, kaip 
aldermanas Boytchuk, 
Negridge, Pičinini ir kiti, 
kurie yra miesto tarybos 
nariai, galutinai nuspren
dė ir šio parko pavadini
mą "PARK LITHUANIA" 
paliko mum®.

Aš manau, kad netik 
mumg čia sUgirinkugtem9 
bet ir visiems Toronto 
lietuviams yra malonu, 
jog mūgų tėvynėg Lietu
vos vardas yra įrašytag 
netik šioje lentoje, bet ir 
Toronto miesto regigtra- 
cijos knygoge.

Šia proga dėkoju parko 
komiteto nartams : p. K. 
Ruginui, p. D. Keršienei, 
p. B.Sapliui Iradv. p.H. 
Steponaičiui už patari
mus ir maloniu bendrą 
darbą. Didžtaugia padėka 
priklauso šio digtrtkfo 
nuoš ir dž lam I ietu vių
draugui p. Wm.Boytchuk.

4 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
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LENKIJA TURISTO AKIMIS
DVIDEŠIMT AŠTUONIS 
METU VAISIAI 
žiūrint j tokį «u<pauctą 

lenkų gyvenimą, «unku 
atsikratyt! įspūdžio, kad 
valctybtmo režimo laimė
jimai tėra vldjtlhiški. 
Lenkija, pagal savo gy
ventojų ckalčių, yra ge
riančiai gamtoc turtai*? 
apdovanota valstybė Eu
ropoje. Kiekviena c lenkac 
turi daugiau dirbamos 
iemėc negu vokietic, a n- 
glac, italas ar net pran
cūzas. Bet maicto jam tik 
užtenka. Pagrindini sun
kumą sudaro darbininkų 
stoka kaime. Darbo našu
mui esant nepakanka
mam, pramonė nuolat 
traukia žmones Iš kaimo. 
Kaimiečių nuošimtis, pa
lyginant su prieškariniais 
laikais, sumažėjo beveik 
per pusę ; buvo 60,beliko 
32. Darbo mechanizavi
lias tebėra silpnas, ypač 
<ad ūkiai maži, labiausia 
vidurio Lenkijoj. Valstybė 
smarkia: kišasi i ūktų 
tva rkymą i r nega line Iur 
apsidirbti ūkininkus ap
krauna pabaudomis už 
darbų suvėltnimą. Varšu
voje trūksta vaisių, bet 
apylinkėse nėra kam juos 
skinti.

Daug ūkininkų mielai 
atsikratytų savo ūkių, 
bet niekas neskuba juos 
lirkti.J sunkumus pakliu
vusius ūkius perima val
stybė- Bet tai ūkio pro
blemų neišsprendžia. 
Taip pamažu vyksta ko
lektyvizacija be prievar
tos. Valstybiniai ūkiai, 
kartu su koope ra tyri
ntais, kurių nedaug, suda
ro 16 nuošimčių viso že
mės ploto, bet gamyba te
siekianti 13 nuošimčių. 
Žmonių įsitikinimu, jie 
beveik visi dirba su nuos
toliais.

Gražiai apdovanoki 
Lenkija yra ir požemio 
turtais. Jos anglių kiekiai 
siekia du trečdaliu V. 
Vokietijos kiekių, bet pa
gamina ji anglies žymiai 
daugiau negu Vokietija. 
Rūdos j! t e iš kasa trečda
li Vokietijos kiekio ir 
gamyba paskutiniais me
tais smarkiai sumažėjo. 
Taigi, reikia manyti, daug 
lenkų anglies Išvažiuoja į 
Ukrainos rūdos kasyklas, 

kurios anksčiau buvo mai
tinamos Sibiro anglimi*.

NES E KM Ėo
PRIEŽASTYS
Kodėl tokioj turtą U ap

dovanot oj valctybėj gyve
nimo lygic tėra vtdutiniš- 
ka<? ? 7 monėc tai įvairiai 
aiškina. Vukac išvežama 
j Rusiją,cako vieni. Kiti 
ieško priežasčių pačioj 
ūkinėj sutemoj.Anot jų, 
niekas nedirba! Tikrai 
dirbti žmonės tepradeda 
tikta! grįžę namo. Darbi
ninkų trūksta. Jų darbo 
nenašumas padidina tą 
trukumą. Tinginio negali
ma paba idyt i pašalinimu 
iš pareigų : jis tuojau bus 
priimtas kitur <?u aukštos- 
niu atlyginimu, spragas 
užpildo ir kaimo atėję 
ūkininkų valkai, o tai di
dina žmonių trukumą ūkio 
darbuocC. Kur trumpa, 
ten trūksta.

Ar tie ne sklandumai 
lenkuose kelia nerimą? 
Visai ne! Jie prie to pri
pratę. Tų trukumų jie be
velk nepastebi, kaip ir 
mes nepastebim savųjų. 
Aplamai imant, jie pilni 
pasitikėjimo ateitimi. 
Gal Ir nebe pagrindo. Tas 
gyvenimas yni lėtas ir 
klek sutingęs. Bet kodėl 
žmonės turėtų visur Ir 
visada skubėti?

MĮSLINGOJI LENKIJA
Kai lėktuvas pakilo 

Varšuvos aerodrome ke
lionėn į Kopenhagą, Len
kijos mįslė manyje tebe- 
kėlė Fu5imąstymą.

Koks keistas tog tautos 
likimas! Jį sudaro prie
šingybės- Per amžius bu
vus’- žemyno valstybė, tik 
laikas nuo laiko prisi* 
kverbdama Iki Baltijos, 
Lenkija dabar plačiai at
sirėmė į jūrą. I’rieš šj 
karą,dviejų koridorių dė
ka, ji buvo panaši į savo 
erelį Išskėstais <?pa r- 
nais. Dabar ji sudaro 
tvarkingą geometrinį pa
vidalą. Europos Istorijoj 
negirdėtas atvejis : lenkų 
apgyventas plotis staiga 
padidėjo visu trečdaliu. 
Liklmas *į kartą lenkams 
davė daugiau, negu jie 
svajojo. Ūkimas ar dide
li užsimojimai? Bet vis** 
tiek Ji kartu įsigijo ir ne
rimą dėl ateities. Jt<‘ tapo 
priversti ieškoti nuolati
nės Rusijos globos.

D. RALYS

Lenkija visados gyve
no netvarkoj.Čia sugriū- 
dama, čia vėl su<? i lipd yda
ma. Dalia r ji tapo c mar
kia i centrai ištino valsty
bė, apvaldžiusi naująsias 
teritorijas,Riekianti tvar
kyti iki smulkmenų žemę, 
požemį, žmogaus darbą, 
jo gyvenimą ir, kiek tai 
įmanoma, jo mintis. Ku
riant šią be galo sudėtin
gą santvarką,lenkų visuo
menė vėl mušasi į kitą 
priešingumą : visad aist
ringai degusi visokiomis 

idėjomis, ji dabar nedega 
niekuo, nesidomi niekuo. 
Didžiuliame valstybės 
aparate žmogus užsiima 
tik savo mažaisiais kas
dieniniais reikalais.

Lėktuvas nusileido Ko
penhagoj. Užuot visus pa
likusi 4 valandas laukti 
acrwlrome, kompanija 
mus vežioja po miestą ir 
vaišina pietumis.

Visur rūstus protestan
tiškas stilius. Danai irgi 
gyvena didelės praeities 
prisiminimais, kaip ir 
mes- istorija ir jų vaid
menį sumažino. Bet že
mės gėrybės kraunasi 
kalnais : aukšto vaisių 
krūvos, prekės, nesutilp- 
damos viduje, veržiasi į 
gatvę. Dar mane tebevei
kia skurdoko lenkų gyve
nimo sįpėdžiai, o čia aš 
jaučiuosi jau mūsų ap
linkoj • masyvūs krautu
vių fasadai,didingos kom
panijų įsiligos. Ir čia 
žmogus, nors mažesniu 
mą_stu negu Amerikoj, 
stengiasi išsikovoti kuo 
dauginusia vietos savo 
pasaulyje. Tat dirba, sku
ba, vis įtemptas, kol iš
virsta Iš klumpių nuo 
širdies smūgio. (B.d.)

Šio straipsnio autorius, kurčias savanori s K.ohstantinas 
Petrauskas in pastangomis įsteigtame BLKM ko<inijr.;c 
skyriuje. Sienose matome paveikslus pirm4;y. savanoriu

Nueit uuk a Jurgio gasnkoi^io

55 -j( KARTĄ LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ATKŪRIMĄ MININT

” Hieš-o nereiškia tautos teisė, įeig** ,'O- 
nepareitic tautos kalavijas”.

Šviesaus atminimo nuo
širdus kūrėjų—savanorių 
bičiulis prelatas Mykolas 
Krupavičius, 196!) m. lap
kričio 22 d. laiške Chfca- 
goje gyvenantiems kūrė
jams—savanoriams/ val
dybai/rašė "Prisimenu 
tuos laikus, kai didvyriš
kai gynėt savo tėvynę nuo 
priešų ir apgynę, su darėt 
sąlygas nepriklausomai 
Lietuviu kurti. Jei čia Jus 
žmonės Ir pamiršta ir ne
teikta reikiamos pagar
bos, tai istorija tikrai ne
pamirš Ir įvertins. Nebū
tų Jūsų, nebūtų ir nepri
klausomos Lietuvėlės.". ..

Taip, nepriklausoma 
Lietuva buvo paskelbta 
žodžiu, išreikštu raštu
- aktu, bet tą paskelbimą 
įgyvendinti reikėjo dar 
ginklo kovos ir savanorių 
kraujo aukos. Tikrosios 
ginklų kovos ir pirmosios 
ant tėvynės laisvės auku
ro kraujo Ir gyvybių aukos 
Lietuvos sūnų—savanorių 
sudėtos 191!) metų pra
džioje. Buvusios paverg
tos Ir ilgai slopintos lie
tuvių tautos sąmonėje jau 
buvo prabudęs laisvės il
gesys Ir ryžtas gyventi 
savo tautos laisvei ir, 
reikalui ištikus, už ją ko
voti Ir kovoje dėl jos mir
ti. Nelygioje kovoje su 
bolševikais žuvo : vasa
rio 8 d. Kėdainių apylin
kėje, būrinlnkas Povilas 
LUKŠYS, vakario 13 d.
- Alytuje, I-mojo pulko 
vadas, k— kas Antanas 
JUOZAPAVIČIUS, vakario 
10-13 d. prie Jlezno-18-ka 
gavanorlų,kovo 18 d.Kau
ne, tarnybog poste, demo

ralizuotų vokiečių kartų 
-qpartakų užatakuotas,ko- 
vodamac, kaip ir kiti, 
garbingi žuvo eilinis; Pra
na,. FIMUTJg ir vėliau 
daug kitų.Tie mū<,ų tautos 
karžygiai, tik paskubomis 
pamokyti šauti, menkai 
ginkluoti, išėjo į žygį ir 
kovose prašoka visaę ga
limas žmogaiig jėgas.

Dar 1918 m. balandžio 
-spalio mėn., taigi,anksti 
prieš vyriausybės atsi- 
šaukimą "J Lietuvos Pi - 
liečius”, paraginantį pa
stoti priešui,besiveržian
čiam į Tėvynę, kelią, iš 
Vilniuje tuomet leigto 
"Lietuvos Aido" sužinoję 
apie Lietuvoj Tarybos 
projektavimą atkurti 
Lietuvos kariuomenę, en
tuziastai jaunuoliai pra
dėjo rinkti^ s o c t 1 n ė- 
j e ir regigtruotlj, sava
noriais būsimon Lietuvo*. 
kariuomenėn. Spalio H d. 
Vilniuje jau buvo kol ioliką 
savanorių, kurie 5ekančlą 
dieną,pirmą kartą virš 
120 nelaisvės metų,ben - 
dral ^giedojo tautog 
himną. Lapkričio I-mą 
dieną, karininkui Griga- 
l iūnui-Glovacklui paverta 
organizuoti I-jį pėst. pul
ką. Tą pat dieną prie Lie - 
tuvos Tarybos rūmų pa • 
statyta pirmoji karinė 
sargyba, kuri, lenkų žval
gytoj organizuotų gaujų, 
smurtu grą?omos Tary
bos saugumi»i apsaugoti, 
suvaldino gvarbų vaidme
nį. Lapkričio II-tą "pulke" 
jau buvo kelIoliką kari
ninkų Ir apie 30 kareivių 
- savanorių. Dėl labai 
giinkių sąlygų/informaci
ja, jUgtgiekimag, aprū pi
li imas, į vriiriog kito,, kliū
tys ir 1.1./- savanorių 
prieauglis vyko pomažu, 
bet |xistovlai didėjo. lap
kričio 23 d. minlsterij. 
pirmininkas ir krašto 
apg. mlnisleris prof. A. 
Volermanis, |xisirašė 
pirmąjį įsakymą kariuo
menei kurti. lapkričio 
23-čJoji tapo buv. nepri- 
klausomos Lietuvoj ka
riuomenėj atgimimo die
na, kurią šiemet, lapkri
čio 23-čią, minėgime jau 
55-tąjį kartą.

(Bus daugiau?
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GYVŪNŲ
KANIBALIZMAS

Gamtoje tarp gyvų organizmų vyksta am
žina, nepertraukiama kova už būvį. Kovos 
formos įvairios. Tai vidurūšinė, tarprūšinė 
ir kova su nepalankiomis gamtinėmis aplin
kos sąlygomis. Kiekviena gyvūnų rūšis evo
liucijos bėgyje išmoko įvairiai prisitaikyti. 
Taip užtikrinamas rūšies egzistavimas. An
tai daugybę vabzdžių, paukščių ir net žin
duolių puikiai nuo priešų gina slepiamoji 
ar įspėjamoji spalva. Be apsauginės spalvos, 
gyvūnai turi daug kitų prisitaikymų prie 
aplinkos, prie gyvenimo sąlygų: įpročiai, 
instinktai, elgesys. Iš instinktyvių prisitaiky
mų rūšiai yra labai svarbūs vislumas ir sa
visauga. Gyvūnai, kurie neturi efektingų ap- 

. sigynimo nuo priešų priemonių ir kurie 
masiškai nuo jų žūva, paprastai labai spar
čiai dauginasi (mūsų pilkieji kiškiai, įvai
rios lauko pelės, kiti smulkieji graužikai).

Kaip žinome, visi gyvų organizmų prisi
taikymai atsirado natūralios atrankos bū
du ir yra reliatyvūs, t. y. jos tikslingumas 
nėra bendra organinio pasaulio savybė. Gy
vūnai turi ne tik naudingų, bet taip pat 
nenaudingų ir netgi kenksmingų požymių.

Gyvoje gamtoje galioja nepažeidžiamas 
įstatymas — gyvena ir klesti stipriausieji, 
turintieji ge.as priemones kovoti su prie
šais, o silpni, neprisitaikę gyventi tam tik
roje aplinkoje — žūva.

Kartais net vienos rūšies atstovai naikina 
vieni kitus. Tipiška tokio vidurūšinio naiki
nimo forma yra kanibalizmas — reiškinys, 
kai vienas kuris individas naikina savo vien
genčius.

Kanibalizmas plačiai paplitęs gyvajame 
pasaulyje, pradedant pirmuonimis ir bai
giant žinduoliais. Savo apimtimi, pobūdžiu, 
biologine reikšme tokie atvejai labai įvai-

riapusiški ir skirtingi, todėl negalima jų aiš-g« 
kinti šabloniškai, matuoti vienu matu.

Kanibalizmas gali įvykti visiškai atsitikti-Į 
nai. Štai visiems gerai žinomos amebos. Josi 
maitinasi įvairiomis smulkiomis organinių! 
medžiagų dalelėmis bei bakterijomis, gyve-l 
nančiomis toje pačioje aplinkoje. Išalkusiosl 
amebos dažnai ryja ir kitų rūšių pirmuonis,I 
taip pat ir savo rūšies atstovus. Tai atsitik-l 
tinis kanibalizmas. Jis pasitaiko gana retail 
ir žymesnio rūšies sumažėjimo nesukelia.

Dažniau pasitaiko vadinamasis priversti-l 
nis kanibalizmas. Kai kurios žuvys, sumažė-l 
jus maisto, nesibodi savo alkį numalšinti! 
mažesniaisiais gentainiais. Žuvivaisininkai! 
žino, kad į tvenkinį suleistos ir ilgą laiką! 
nemaitinamos lydekaitės tuojau pradeda ryti! 
viena kitą. Lydekos taip elgiasi ir natūralio-l 
mis sąlygomis. Ne ką menkesniu rajumu pa-l 
sižymi ir mūsų vandenų rainuotieji ešeriai." 
Kiekvienas žvejys mėgėjas yra pastebėjęs, 
su kokiu atkaklumu mažytis ešeriukas per
sekioja mėtomą blizgę ir įnirtingai ją stve
ria, nors pats būna keletą kartų mažesnis. 
Trūkstant kito maisto, ešeriai ryja vieni ki
tus. Dzūkijoje žinau keliolika mažų ežerė
lių, kuriuose negyvena jokios žuvys, išsky
rus ešerius. Mailius minta planktonu. O di
desnieji, mitybiniams resursams iki minimu
mo sumažėjus, priversti ryti mažesniuosius. 
Toks grobuoniškas, žiaurus žuvų elgesys, at
rodytų, niekuo nepateisinamas. Tačiau gi
liau panagrinėjus šį ne visai įprastą reiški
nį, matome, kad gamta ir šiuo atveju daug 
įžvalgesnė, negu mums atrodo iš pirmo 
žvilgsnio. Šiuo atveju nukenčia tik pavie
niai egzemplioriai, o rūšis išlieka ir toliau 
gali egzistuoti, tuo įrodydama savo prana
šumą prieš kitas gėlavandenes žuvis. Tik 
kanibalizmo dėka, kritiškam periodui užėjus, 
ešeriai išlieka-ir gyvena ežere, kuriame ki
tos žuvys nesiveisia.

Pasitaiko ir žinduolių kanibalų. Vilkų, bal
tųjų meškų kanibalizmą sukelia labai sun
kios Arktikos sąlygos. Baltųjų meškų pa
grindinis maistas — ruonių mėsa. Tačiau 
ateina pavasaris, vasara, ir baltosioms meš
koms vis sunkiau sumedžioti ruonį. Bado 
iškankintos meškos pasidaro piktos, agresy-

U

Kartais nelaisvė* 
Je Ir normalūs 
gyvūnai tampa
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VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudąs romano "Sunkiausiu Keliu”)

19Po Kalėdų gauta iš vokiečių trijų milijonų markių paskola. Paskolą išrūpino finansų ministeris Martynas Yčas. Telegrama iš Berlyno rodė, kad gruodžio trisdešimtąją vokiečiai drebtels papildomą šimto milijonų paskolą. Triukas su vokiškojo transporto įstaigų perėmimu puikiai pavyko. Gautus pinigus skubiai metė ginklavimuisi. Stokojo sunkiųjų kulkosvaidžių, tos esminės pėstininkų atramos. Niekas negalvojo apie aviaciją, apie artileriją. Tos ginklo rūšys atrodė neįgyvendinama svajonė. Kulkosvaidis — štai ko reikia pėstininkų būriams!
Gruodžio 23 dieną, peržengusi vienu šuoliu Švenčionis, bolševikų kariuomenė aštriu strateginiu kyliu įsiveržė į Uteną ir Smurgainius. Iš to manevro buvo matyti, kad sekančiu šuoliu raudonieji nori atkirsti Vilnių nuo Lietuvos teritorijos, nuo Kaimo.
Vilniaus karo komendantūroje buvo sudaryta gynybos kuopa. Tą kuopą sudarė penki karininkai ir 64 savanoriai kareiviai. Dvylika karių buvo nuskirti į kulkosvaidžių komandą, kurią sudarė du sunkieji „maksimai“ ir keturi karabinai. Iš Alytaus, iš Pirmojo pėstininkų pulko užuomazgos, karininko Gerulaičio vadovaujami, atvyko du puskarininkiai ir 23 kareiviai. Visus smagiai nuteikė žinia iš provincijos, kad keturios lietuvaitės įsirašė savanorėmis į Lietuvos kariuomenę!Gi žinios iš bolševikinės pafrontės maišėsi su gandais. Lietuviai neturėjo žvalgybos. Pavienių asmenų pranešimai buvo prieštaringi. Vieni gandai skambė-

» 41

vios. Dažnai suaugę, stambūs patinai užpuo
la ir sudrasko jauniklius, nors juos saugo, 
atkakliai gina patelės. Nustatyta, kad maž
daug ketvirtadalis visų šiaurės baltųjų meš
kų jauniklių tampa kanibalizmo aukomis. Ir 
šiuo atveju kanibalizmas naudingas rūšiai, 
nes kitaip galėtų žūti visa meškų populiaci
ja- /

Plėšriųjų paukščių tarpe kanibalizmas 
taip pat gana dažnas. Mažiausius dažniau
siai sudrasko ir sulesa didesnieji jaunikliai.

Turime daugybę pavyzdžių, kuomet ka
nibalizmas atsiranda didesnėse fermose, kur 
laikomi naminiai paukščiai — vištos, kala
kutai. Tokių atvejų būna ir nelaisvėje au
ginamų kuraptų, fazanų voljeruose. Mat, 
laukiniams paukščiams ne visada pavyksta 
pritaikyti maistą, dažnai jame trūksta kai 
kurių mineralinių medžiagų, druskų, vita
minų. Mikroelementų stoka organizme ver
čia paukščius pešioti ir lesti vienas kito 
plunksnas. Tas veiksmas ilgainiui tampa la
bai žalingu ir užkrečiančiu įpročiu. Paukš- ie 
čiai pradeda pešioti kruvinus spyglius, o 
paskui kapoti ir kūną. Jei nebus imtasi jo- YRA IR KITAIP.

83 našaJakštas buvo pasiųstas žvalgyti pafrontę. Keli eiliniai paskirti jo palydai.Vyrai greitomis nukorę Pabradės link. Tačiau jie negalėjo įžengti Pabradėn. Prie Naujosios Vilnios patyrę, kad Pabradėje jau viešpatauja bolševikai, jie sustojo besižvalgydami. Pabradėje stovėjo šarvuotas traukinys, su kuriuo bolševikai žadėjo netrukus įsiveržti į Vilnių. Naujoje Vilnioje nebebuvo vokiečių. Atvira ir neginama teritorija gulėjo prieš besibraunančius bolševikus, kurie slinko pirmyn vis prisistabdydami įno-~ ringais šuoliais, tartum slėpdami galutinį karinio manevro tikslą.Šarvuoto traukinio žygį į Vilnių-lengvai galėtų sulaikyti susprogdintas vienas ar kitas geležinkelio tiltelis. Žvalgai neturėjo sprogstamos medžiagos. Vyrai pyko, kad juos nusiuntė žvalgyti be sprogmenų. Tad, pasitenkinę vien žvalgymu, jie parnešė Vilniun grasius ir realybe paremtus davinius. Vilnius stovėjo prieš bolševikų invaziją kaip atviras miestas.Tuo tarpu lenkų generolas Wejtko pasiskelbė Lietuvos - Gudijos karo srities vadu. Wejtko ignoravo bet kurį santykį su lietuviais. Jis laikė lietuvius nesančia Vilniuje jėga. Šiam generolui lietuviai neskyrė bei kurios politinės ar karinės reikšmės. Jo pajėgas sudarė plačiai garsinamas lenkų tarpe legionas, kurio didžiausią dalį užpildė labai jauni vyrukai, kurių karingos konfederatės nuolat ir nuolat mirgėjo Vilniaus gatvėse.Nors pabrėžtinai ignoruodami lietuvius, lenkai nepuolė, neužpiildinėjo jų nei karių, nešiojusių ant rankovės trijų tautinių spalvų trikampius arba raiščius. L Sleževičius, praradęs bet kurią viltį susitarti su lenkais dėl miesto gynybos, ignoravo lenkų legioną, gandai, kad lenkai gins Vilnių. Kalbėjo, kad savigynos daliniai juda Naujosios Vilnios link sudarys fronto liniją.Domą sutiko karininką Gužą ir paklausė:— Kas saugos Vyriausybę, kad ji galėtų netrukdomai veikti?Jai buvo baisu, kad įsiveržę lenkai ar pasalūnai
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

’ ».‘X .4

Plito lenkų ir ten

6

6



kių priemonių, per keletą dienų visi voljere 
gyvenantys paukščiai gali tapti kanibalais.

■ Ne kartą teko pastebėti, kad paukščiai 
labai nedraugiški ir net agresyvūs silpnų, 
sužeistų ar negaluojančių savo šeimos na
rių atžvilgiu. Nepilnavertį ančiuką arba 
laukiųką gausioje vadoje muša, pešioja, per
sekioja ir šalin gena kiti jaunikliai,\ net pe
reklė. Staiga elgesį panašiais atvejais pa
keičia net gulbės, švelnūs, net mažiausio 
plėšrūnų polinkio neturintys paukščiai. 
1967 m. Žuvinte žiedavimui sugautų ir lai
kinai daržinėje uždarytų gulbių tarpe buvo 
viena besišerianti patelė, stipriai apsidaužiu
si, kraujuojančiais sparnais. Sveikosios ją 
taip persekiojo ir žnaibė, jog reikėjo atskir
ti. Praeitais metais Kapsuko priemiestyje 
Puskelniuose, nenaudojamuose žvyro karje
ruose gulbių pora išperėjo ir užaugino še
šis gulbiukus. Vienas iš jų lapkričio mėne
sį užskrido ant elektros laidų ir susižalojo. 
°o kelių dienų namų globon buvo paimta

įsa ta gulbių šeimyna. Visų didžiausiam 
nustebimui senės gulbės bei jaunikliai įnir
tingai puolė ir mušė sužeistąjį.

Kanibalizmas tam tikru laipsniu pateisina
mas ir, gal bųt, net rūšiai naudingas, jeigu 
jis pasireiškia vienoje iš organizmo vysty- 

. mosi stadijų, arba vienoje grandyje. Tai va
dinamojo dėsningo kanibalizmo atvejai. Pui
kiu iliustruojančiu pavyzdžiu gali tarnauti 
stambūs amerikietiškos salamandros (Crip- 
tobranchus aleganiensis). Patelės išnešiotus, 
apvaisintus kiaušinėlius, padėtus sausumo
je, saugo patinas. Įdomu tai, kad tėvas, ilgą 
laiką kantriai budėjęs ir saugojęs savo pa
likuonis, vos tik jie išsirita, puola ir dalį jų 
be gailesčio suryja. Sis keistas elgesys ne 
toks jau pražūtingas. Tiesa, išalkęs saugo
tojas sunaikina dalį įpėdinių, bet patelė 
"engiąs! dėti kuo daugiau kiaušinėlių, kad 
tų išsaugota rūšis ir patenkintas išalkęs 

patinas.
Gyvajame pasaulyje pastebimas ir nenor- 

nenormalūs paukščiai, žvėrys užpuola, žudo 
savo vaikus ar šeimos narius. Net ir sveiki, 
gerai išsivystę individai kartais tampa ka
nibalais, kai patenka į nelaisvę, į neįpras
tas salvcas.

Pietų jūrose gyvena vėžiai, kuriuos vie
tiniai žvejai gaudo ir vartoja maistui. Su
gauti ir laikomi nelaisvėje jūros vėžiai 
greitai užpuola vieni kitus. Todėl žvejai, 
prieš suleisdami vėžius į specialias pintas 
dėžes ar kitokias saugyklas, nutrauko jiems 
žnyples — pagrindinį užpuolimo ir žudymo 
įrankį.

Ilgę laiką medžiotojai negalėjo suprasti, 
kas suėda į spąstus įkliuvusią lapę. Pasiro
do, kad tai pačių lapių, jos gentainių dar
bas. Kartais lapės ir kiti žvėrys, patekę į 
spąstus, patys sau nusigraužia, išsisuka ga
lūnę, pabėga. Sunku paaiškinti tokį žvėrių 
elgesį. Triušių, brangiakailių žvėrelių au
gintojai taip pat susiduria su nenormaliais 
reiškiniais. Kaimo žmonėms gerai žinomi 
atvejai, kai apsiparšiavusi kiaulė suėda sa
vo naujagimius. Tai atsitinka tuomet, kai 
kiaulei sutrinka tik ką gimusių paršelių nu
valymo, gemalinių apvalkalų pašalinimo 
reakcijos. Šiuos nenormalaus kanibalizmo 
reiškinius tyrinėjo įžymusis austrų zoologas 
K. Lorencas, jo atlikti eksperimentai bei 
tyrimai parodė, kad nebūtina tokius savo 
jauniklius ėdančius žinduolius naikinti, kaip 
tai panašiais atvejais daro gyvulių augin
tojai. Tik gimusį paršelį, triušio jauniklį rei
kia tučtuojau paimti. Po kelių valandų jau 
apdžiūvusį, sausą grąžinti motinai: mat, ta
da jau būna išblėsęs sutrikęs instinktas. To
limesnis tokių individų elgesys vėl pasidaro 
tikslingas ir normalus: jie augina palikuo
nis, juos prižiūri, maitina.

Nenormalus kanibalizmas rūšiai nėra pra
žūtingas, nes tokie reiškiniai palyginti labai 
reti.

Čia aprašyti gyvūnų kanibalizmo pavyz
džiai dar kartą įrodo pagrindinį šiuolaiki
nės etologijos — mokslo apie gyvūnų elg
seną teiginį: gyvūnai nėra nei geri, nei blo
gi, nei pikti, nei geraširdiški, tokia prasme, 
kaip šias sąvokas mes taikome žmonių vi
suomenėje. Gyvūnų pasaulyje veikia kiti 
dėsniai ir, nenorėdami daryti klaidingų išva
dų, to negalime užmiršti.

KanadoQ Lietuvių Ben
druomenėj švietimo ko- 
migija skelbia Kanados 
jaunimui straipsntų į lie
tuvišku latkraščiug bei 
žurnalųs rašymo konkur
są, skirdama trig premi- 
jas: $75, $50 ir $25.Kon
kurse gali dalyvauti jau- 
nimag 16-24 m.amžiaus. 
Straipsniai turi būti ne 
trumpesni kaip 200 žo
džių. Premijag laimėj 
daugtaugtai straipsntų pa
rašiusieji. Į konkursą įei
na gtratpgniai, at5paus- 
dintt lietuviškoje spaudo- 
je 1973 m. lapkričio 30 d. 
ir 1974 m.gruodžio 31 d. 
laikotarpyje. - Konkurso 
komisijai pristatyti pa
rašytų gtralpsnlų iškar- 
paę, nurodant laikraščio 
pavadinimą, datą Ir nr. 
arba patį laikraštį iki 
1975 m. gaugio 30 d. ad
resu :

KLB švietimo komtgija, 
1OII College str., 
Toronto, Ont.M6H IA8.

INŽINERIJOS kongresas 
montrealyje
Engineering Institute 

of Canada metiniame kon- 
grese Montrealyje, spalio 
1 d., inž. Juoza5 V.Danyg 
gkaitė paskaitą ,rKanadog 
jūro8 švyturių gtatybog 
metodą i”. Inž inert jog kon
gresas vyko keturias die
nas ir penkiose lygiagre
tėse sesijose buvo skai
toma apie 1OO paskaitų. 
Paskaitos buvo iš 20 in
žinerijos sričių ir inž. 
Danio paskaita buvo viena 
iš penkių statybos sekci
joje. Inž.Danys jau kelio
lika metų dirba Sugi^ekl- 
mo Minlgtertjoje Ottavo- 
je ir vadovauja skyriui, 
kuris projektuoja ir stato 
švyturius. Rugsėjo mėne
sį jis buvo Ministerijos 
pasiųstas į Berkley Uni
versitetą, gan Franclgco, 
Kaliforniją, kur vyko gpe- 
ctalug kursas apie mo
dern iškug metodug jūrų 
statyboje.

NL PARENGIMAS

Iškarpo^ ir laikraščiai, 
autoriam^ pageidaujant, 
bug grąžinami.

KLB Švietimo Komisija

re Aušros Vartų parapijos salė- 
j e. Visiems sveči cm s bus paruos
ta karšta vakarienė su gėrimais. 
Pobūvis numatomas su retai pasi
taikančia programa.

bolševikai pasikėsins prieš Vyriausybę.
Gužas pasitikinčiai atsakė:
— O gi aš! Aš ir mano draugai!
— Kiek gi jūsų yra? — paklausė Domą.
Nė kiek nesuglumęs dėl to skeptiško klausimo, 

Gužas patikino:
— Gal keliolika tuo tarpu.
Ir buvo nuostabu, kad toks atsakymas neskam- 

/ bėjo apmaudu, bet buvo pilnas pasitikėjimo savimi. Ta
da kiekvienas vyras kariuomenėje buvo skaitomas 
lygus būriui, o du vyrai tartum jau būtų kuopos pa
jėgumo vienetas.

— Mes negalime netikėti, kad Lietuva neišsilai- 
- kys, — pasakė Sleževičius, kada gavo pranešimą apie 

bolševikus, įsiveržusius į Uteną. — Tikėjimas ir tikė
jimas galutine mūsų pergale! Prieš mus yra chaosas, 
bet prieš chaosą yra mūsų noras laisvai gyventi.

Dabar jis beveik negalėjo išeiti iš Tarybos rūmų. 
„Otomane“ buvo poilsio punktu. Kambaryje — rašoma
sis stalas, krūvos bylų, telefonas, apšiurusios lango 
užuolaidos, nuolatos varstomos durys ir bendradar
bių bei interesantų srovė. Žiemos dienos trumpos, va
karai ankstyvi, rytai vėlyvi. Lempa nuolatos švietė, ir, 
retkarčiais įvilkęs visą naštą pliauskų, kūrikas bildėjo, 
prakurdamas aukštą koklinę krosnį.

Mipisterių posėdžiai ir pasitarimai su kariškiais 
vyko, kai buvo reikalas, — dažnai naktimis. Domą tarsi 
prarado savo vyrą. Ji jautėsi savotiškai, nes valstybės 
reikalai užėmė didžiulę vietą vyro gyvenime, tarytum 
nušalinę jų tarpusavius ryšius. Tai buvo keistas jai 
jausmas — pirmas toks jų gyvenime. Dabar, dažnai iš 
trečiųjų asmenų, ji sužinodavo apie savo vyro dieno
tvarkę ir darbą. Keletą kartų, atėjusi į vyro kamba
rį Valstybės rūmuose, Domą jautėsi įžengusi į karo 
lauko apkasus. Sleževičius apsuptas žmonių. Čia vy
ko pasitarimai, kažin kas ginčijo kito nuomonę, daug 
rūkė, visų veidai išvargę ir atkaklūs, balsai duslūs, ki
mūs. Nuolatinis durų varstymas reiškė privatiškumo 
nebuvimą, šviečiančios dieną lempos reiškė nerimą. 
Krūvos popierių stūksojo ant stalų. Spintos visad pra-
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viros, tarytum vis reikia skubomis ieškoti vienos ar 
kitos bylos. Įkyrus telefono skambutis nuolat burzgėjo.

Tai buvo vyriausios karo būstinės sąmyšis, kada 
netoli vyksta mūšis. Ir bombų griaustinis, ir šrapnelių 
čirškimas, ir šautuvų kalenimas tartum buvo čia pat, 
už užuolaidomis uždengtų langų. Čia veikė tam tikra 
šiurpi romantika, juo labiau praturtinta nepaprastybe, 
nes teko jausti tirštą istorijos dvelkimą.

Viso to sąmyšio centre buvo jis, jos mylimas as
muo, — toks pakitęs, atsidavęs vien kitų reikalams, 
o kartu ir vėl labai artimas, nes jo darbe matėsi di
dumas ir istorijos pulso plakimas.

Sleževičiaus intymiausiame išgyvenime jau din
go nuotaika, su kuria savotiškai nuogąstavo valstybi
ninko „taurės“. Dabar jam net buvo keista, kad tos 
istorinės misijos taurės galėjo nuogąstauti. Visų rei
kalų suėmimas savin ir istorinės misijos vykdymas ap
glėbė jo dvasią. Dabar darėsi netgi nuostabu: argi jis 
galėtų stovėti atokiau nuo įvykių ir gyvenimo ir ne
mėginti chaosui suteikti dėsningai sruvenančių įvykių 
turinio? Žaidimas su pavojumi gyvybei atrodė dabar 
nereikšminga pretenzija tenkintis smulkiu vieno as
mens gyvenimu, kada viską užstoja visų reikalas.

*

Staiga atnešė pirmąjį „Laikinųjų Vyriausybės Ži
nių“ numerį. Leidinys datuotas gruodžio 29 diena. Iš
spausdintas keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, gu
dų ir žydų. Skubomis perbėgo akimis per leidinio pus
lapius. Netverdamas iš džiaugsmo, atsisuko į raštinin
ką:

— Pagaliau, pagaliau, — jis pasakė vyrui, — turime 
savo legislativinį organą!

— Pirmiau apie.įsakymus rašė „Lietuvos Aidas“, 
— pasakė vyras, paveiktas Ministerio Pirmininko krei
pinio.

Sleževičius nusijuokė. Jis atsakė pokštu:
— Vyriausybė bendradarbiavo dienraštyje, dabar 

mes savo leidinio šeimininkai.
( Bus daugiau )
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ALGIRDAS
PIRMAS VEIKSMAS

• < Užd:. gal pakiluo, scena visai tamsi. Girdisi tik žvaigždžų 
sptnkoėjimas erdvėje.

ANGELAS • Kazimierai! Kazimierai!

KAZIMIERAS : Kas yra, angele?

ANGELAS; Ar tu leidiesi žemėn?

KAZIMIERAS : Taip, angele.

ANGELAS ; Bet, Kazimierai, mums reikia laukti aušros.

KAZIMIERAS : Aš žinau.

ANGELAS : Tavo stebuklas turi įvykt rytą — toks Dievo įsakymas.

KAZIMIERAS r Aš paklusnus jam.

ANGELAS ; Kazimierai, žemė jau čia pat. Vėjas jau kitoks — 
dejuojantis vėjas.

KAZIMIERAS ; Neatšllik nuo manęs, angelė. Mes paliesimi žemę 
tik vienam žvilgsniui.

ANGELAS ; Kazimierai, aš niekad nesu lankęs žemė*?. Aš dar 
perjaunaš būti angelu sargu.

KAZIMIERAS : Niekas mūšų tenai nepažins. Tik akimirkai. (Tyliai).
Žemė tokia maža.

Žvaigždžių Spingsėjimam nutyla. Pasigirsta vėjas. Siauras šviesos 
pluošta*? kairėje išryškina KAZIMIERĄ ir ANGELĄ — stovinčius 
prie gluosnio. KAZIMIERAS apsirengęs studento rūbais, ANGELAS 
— jėzuito. Scenos didžiuma tebėra neįžiūrima.

PAULYTĖ ;
Atidarysiu Stiklo langelį,
Paleistu aš balselį
Ten kur žalia levendrėlė,
Deimanto žvaigždelės

Vai tu levendrėle, 
Žalias žolynėli,
Ar nematei to bernelio, 
Kurio aš norėjau.

LANDSBERGIS

GLUOSNIAI VĖJUJE
" . į

Nešenlai paštrodė naujausia mūšų žinomo rašytojo 
it * dramaturgo A LGIRDO T A NDŠBERGIO knyga — 
VEJAS GLUOŠNIUŠE - GLUOSNIAI VĖJUJE. Du 
Stebukliniai vaidinimai.

Išleido Santaros — Šviešos ir Algimanto
Mackaus knygų Leidimo Fondas 
Chicagoje.

' Kurio aš norėjau, 
Širdelėj turėjau, 
Šią naktelę per sapnelį 
Su juoju kalbėjau.

ANGELAS klaumOmi jog dainos, ima šypsotis, išsižioja, ir, pamiršęs viską, pradeda eiti virtuvės 
linkui bokšto krašteliu, ekvilibristas melodijos virve. Jo koja užkliūna. Jlš Sustoja ir pakelia narvelį 
šu balandžiu viduje. Jis žiūri į balandį, klausosi dainSo, dar plačiau nusišypso. Vėl pradeda eiti ir 
dingsta tamsoje. Dabar žiūrovas temato virtuvę, ugnį ruseuaučią po dideliu katilu, puodų ir keptuvių 
blizgesį.

--—•

PAULYTEI įėjus į paskutinį savo dainos posmą, pasigirsta trenkšmas, pakyla dūmų ir dulkių debecym: 
pro kaminą virtuvėn įkrenta ANGELAS ( jam vlš dar nešišeka Skraidyti, kaip danguje, taip ir žemėje . 
Jo rankoše narvelis šu balandžiu.

ATSIUSTA PAMINĖTI :
LINELIAI, Janina Na- 

rūnė.Išleido JAV Lietuvių 
Bendruomenė,, Švietimo 
Taryba, Chicago, 1973.

Pasakoj tmap . Upelių 
gyvenimo mažiesiem* ei
lėm L,. Grakščiai liftų - 
truotac Z ltoc Šodelkienėa. 
Dailiai atspausdinta Tėvų 
Selaziečių Romoje, kaina 
$1.80.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
t
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AL.
GIMANTO
APGAULUS LYRINIS 
ŠVELNUMAS

gu pasitaikančiomis iš
imtimis , šiaip jau labi i 
ramug ir švelnus mūsų 
gpaudog tonas. Dažniau
siai, vig jau pa renkam os 
ramios temos ir tokc pat 
jų dėstymas at§argūs pa
rinkti žodžiai, žodžiu, 
nuoširdžiai stengiamagl, 
kad į periodiką nepatektų 
bent mažtaugio bulvarinio 
žargono prieskonio.

Gal tai ir elegancija, 
gal ir dvasinė kultūra, bet 
prie vis sprage«nių efek
tų priprantančiai mūsų 
skaitančiai visuomenei, 
toks reikalų ar net ir 
svarbių problemų dėgty- 
mag, kartals jau nepajė
gia daryti norlmos įtakos 
ar įgpūdžio. gkubu« per- 
gkaltymag ( daugumai juk 
nėra laiko, kaip ir vigkam 
kitam, nuodugnesniam 

L gkaitymui ir įglsąmontni- 
mui) dažnai ir liekag! (jei 
dar išvig tšlteka)atkišttnu 
įgpūdžlu, be jokiog dideą- 
nės reakcijos.Tuo būdu ir 
tokio £tratpgnio ar žinu
tėj pagrindlnig ttkslag ir 
llekagi taip ir nepaglek- 
tag.

Tarkime,kai tai ne lie
tuviška tema, bet ir igno
ruoti ilgiau negalima^-tai 
didėjanti šio kontinento 
didmiesčių problema -ky
lanti įvairių nUgikaltlmų 
banga, kuri jau vi6al tie
siogiai liečia ir mus pa- 
čiug, nes abgoliuttnė tau
tiečių dauguma esame 
įsikūrę dldmiegčtuoge ar 
jų priemie9čtuoge. Nebau
gu pagrindinėje, nebaugu 
ir šalutlnėge gatvėje. 
Įvairiausi pavojai tyko 
ypač vakare ir naktie^ 
metu. Nebaugu automobi
lių pagigtatymo aikštėge, 
nesaugu pagtatų korido- 
riuoge, nebaugu net ir 
ltftuose. Nukenčia vyrai, 
bet dar dažniau ir daugiau 
moterys, merginOg. ste
bėtinai pakilo išprievar
tavimai tr panašūs gek- 
guallniat nug įkaitimai. 
Mūsų laikraštinėje kalbo
je terašoma tik apie mo
terų “gkriaudimą'! targi 
tšprlevartavimas būtų ly- 
gug rankinuko atėmimui 
ar peiliu subadymui. Tokg 
žodžiais, gražlais žo
džiais, žaidimag mažina 
efektą, o kartu Ir budru-
1973. XI.7 

m^. Tag gavo - ruožtu lyg 
Ir mažina vtgą laiką Ir 
beveik vlsur matomą šlals 
laikaig pavojų, ypač mo
teriškąja! lyčiai. Lietu
viai visada turime daug 
reikalų mtegtuose. Juk 
beveik viga mūgų veikla 
ten ir tebevykdoma: galė
ję, klubuoge, centruoge tr 
vykgta mūsųgu5 ir tukimai, 
pagkaitos, sueigog, repe- 
ticijOg ir vlgoki kitokį 
sU6itelkimai.JaunoR mer
gino^ motery^, dažnai 
vairuoja vtenog, autove- 
žimug turi palikti kartaig 
ir neperdaug apšviegtoje 
gatvėje ar paglgtatymo 
aikštėje. Čia vlgada yra 
galimybė, kad kriminali
niu elementag išnaudos 
egama^ gallmybėg nenu- 
skriaugti, bet išprievar
tauti, kitą kartą neatsar
giais ir nieko blogo ne
nujaučiančias moteriška^. 
Didžioji spauda iškelia 
gituacljag liudijančia^, 
kad nuo išprievartavimo 
nėra gauglos nei maža- 
metė6 mergaltėg, nei, pa
galiau, 70 metų <?ulauku- 
giog moterys. O ką jau 
bekalbėti apie jaunesnią
sias. Reikalingas visada 
ir visur didelis budru
mas ir atsargumas. Jau
nimo organizacijos, skau
tai, ateitininkai, studentai, 
turėtų suruošti bent vien
kartines sesijas, pakvie
čiant atitinkamus specia
listus, parodant ir pamo
kant, jog esama visa eilė 
nesunkiai išmokstamų ir 
nesudėtingų būdų moteriš
koms apsiginti (ir tat ga
na efektyviai*.) nuo prie
vartautojų pasikėsinimų. 
Tai yra didi trttkrajr 
kasdieninė problema, lie - 
članti mus visus. Žinoki-
me tik tiek, kad jau yra 
nukentėjusių ir lietuvai
čių. Ar nieko neveikdami 
ramiai lauksime, kad tas 
siaubas paliestų ir mūsų 
šeimas? Ar nebus tada 
pervėlu?

BULVIŲ PARUOŠA ŽIEMAI..
(Hmho < n»» Miniųn oi A*f
4<h1

ŽMOGUS IR LIKIMAS—
— Ir ZeUgO pasiuntinė 

tarė ;
" Ne, tu galėki. Tu nu

kalbi, kaip Hefa5tas nuka
la Qavo kalvėje.. .”

’’ Bet aš— rašytoja^... 
Kur gi mani —Toks mar
muro ga alas...”

”gakau, tu iškalai žmo
gų ir Jo Likimą... Taip 
man liepė Zeu5ag, mūgų 
valdovag...”

Ir romioji Mūza padėjo 
man ranką ant pette5. Nuo 
to palytėjimo pajutau kaip 
aUjūravo siela, užliejo 
uruliaig neišmatytos vi- 
zijOg, aš pajutau kilimą į 
erdves, ir mano ranko
je-kai pažiūrėjau -atsira
do nebe • plunkgną, bet 
gkulptoriaug kaltas...

Mano alkana mlntig 
veržėgt ' įgĮkūnyti, kaip 
vulkanag okeano galoj, 
mano drebančios, bet 
taikltOg rankOg grobtngat 
ramtė baltą kristalą, aš 
algavau dievų ekstaze, tr 
prakattas daugų upeliais 
čiurleno mano pasiry- 
žugiai suraukta kakta.... 
Turbūt nė Prikaltas Pro- 
metėjUg nebuvo taip ku- 
riamag, gu vigą jo gigan
tiška apimtimi. Niekag 
dar riebu g taip, paveik
iuose ir skulptūroje, de- 
gę,s širdimi, kaip užsi
degiau aš, Griautinių 
Valdytojo pagiuntinėg 
rankog paliegtag...

Ž mogUg ir liklmag... 
Liktmag tr žmogu8...

gtovi jis, dtdlngag ir 
rtmtag, ir nieko jo veide 
netšgkaitygl. Jig nest- 
šypgO Mefistofelio šypse- 
na, bet jls nereiškia nei 
Metlės žvilgsnio... Mano 
skulptoriškag kaltag ?u
įs įdegimu bėginėja jo 
veido ryškėjančtaig bruo- 
žaig, bet aš patg negaliu 
nusakyti, koks jtp yra. 
Jis - tokg kaip Likimag..

Kaip valkas bėgdamas 
nuo pikto šuns_ puola į

suaugusio glėbį ir jau 
nebepakako ’’Gelbėkite 
gelbėkite mane”, tik jo 
akys,lyg ištirpyto metalo 
du gtambūg lašai, mal
dauja, -taip Žemės Ž mo- 
gug puola, apkabinę8, abe
jingąją Likimo figūrą, su 
vieninteliu, pirmuoju ir 
paskutlniu - ir gvarbtau- 
giu,prašymu: ”Išge-el- 
bėk...”Bet Llkimas nė 
nenulenkia žvilgsnio že
myn, pažiūrėti į žmogų 
( maža ž..,), nors Ir ne
purto tarytum tuščios 
krūtinė5,kad tą slieką nu- 
męstų... Tegul žmogUg 
jaučia norg tiek saugumo 
- prašyti iš nežinia ar 
išpildysiančio Likimo.... 
Likimas stovi, kaip Lai- 
kag, kaip Vieta, pro kurią 
vigi buvusieji amžiai ir 
tautoj atėjo ir praėjo, ir 
daug dar praeis...

Aš su šventu įtūžimu 
kuriu ir kuriu ptovylą :
Žmogus Ir Likimas. Aš 
pats visas prisiglaudžiau 
prie vis daugiau gyvybe 
alsuojančio marmuro. 
Taifūnai minčių prabėga 
pro mano smegenyno vi
daus troptško miško Uja— 
nomls išpintas tankymy- 
nes.. .Rodos, visi žmonių 
pasitikėjimai, kurte pra
žuvo, visi laukimai, kerte 
praėjo, kaip praeina ant
plūdžiai ir atoslūgiai jū
rose, staiga susimetė 
praūžti pro mano galvą, 
kurią Zeusas pasirinko 
įkurti jo vieną mintį-apie 
likimą ir žmogų...

Kaltas su didėjančiu 
įkvėpimo įnirtimu neša 
visą mano sielą, mano 
kuriamoji grupė nuolat 
labiau ateina į mūsų pa
saulį. . .Aš paskutinį kar
tą atsidustu, prakalto 
karšti upeliai nubėga; aš 

4net sukniumbu nuo nuil- 
1 simOjbet... mano kūrinys, 
Zeuso mintis , per mano 
ranką, jau gyvas. Prieš 
mane stovi marmuro sto- 
vy.la - Ž mogaus ir Liki
mo grupė... Ž mogus me
tas i nežinomam Milžinui 
ant krūtinės. Žmoguje 
visos bailios viltys ir 
įkaitintos svajonės. Jame 
alsavimo ateitimi noras. 
Jis tik vieną didįjį Liki
mą tegali apkabinti savo 
gyvenimo kelyje, nes jis 
toks vienišas ir pamestas 
mažytėje Kosmoso dulkė
je, kurią vaballški geo
grafijos profesoriai iš - 

kilmingai vadina Žeme,.. 
O Likimas, aklas ar visa 
matantis, kaip tas krate
rio vidurys, jeigu paimti 
jį be kraštų, žlūri(ar ne
žiūri, kaip ir pats mar
muro gabalas, iš kurto 
mano ’’Likimo atvaizdas" 
padarytas), stovi kaip at
skira figūra ar,gal, dunk
so per viso Kosmoso pla
tybes ir amžius.. .Žmo
gus pripuolęs, j£ apkabi
nęs laiko. Žmogaus 
žvilgsnyje, visame pozos 
maldavime, -viskas ;o Li
kimo išvaizdoje, visame 
jo platume ir didume,
- nieko, ( ką galėtų žmo
gus — maža ja ž.iš
skaityti). ..

Mano Mūza patenkinta 
tarė :

’’Gerai padarei. —Tau 
Zeusas siunčia dovaną
- atgal tavo plunksną... ’’

Aš apsidairiau... Mū
zos, nei marmuro skevel
drų nebuvo. Prieš mane 
stovėjo balta, kątlk baigta 
grupė— su grioveliais iš
rėžtu įrašu ant pjedesta
lo :

MAN EMBRACING
HE FATE
( ŽMOGUS GLAUDŽIASI 
PRIE LIKIMO)

Parku tekėjo automo
bilių srautas.Kitoj pusėj, 
priešais, dunkso j o Lorado 
Tafto ’’Laiko fontanas": 
Niūri Laiko figūra abe
jingai žiūri į žmogaus 
iškilimą iš nieko ir... 
dingimą į nieką. Visa tai, 
ką žmogus! įsivaizdavęs 
save su didžiąją Ž...) 
vadina Istorija ir evoliu
cija— paties Laiko nepa
stebima. Jam tai neeg
zistuoja. ..

Time goes you say, 
ah no, 
alas time stays, ve 
go.
(Sakote, laika p bėga, 
o ne,
laikas stovi, deja, 
bėgame mes)*
— Medžių lapai atnešė 

savo fantastinėmis lūpo
mis šiuos-Austino Dobso- 
no - žodžius didingosios 
Tafto skulptūros.

Dangaus lakūs debesys 
pranešė Vashingtono par
kui :

” Laiko fontano” grupė 
pasipildė ’’Žmogumi ir li
kimu”. ...

Aš nubudau.Chieaga te
bemiegojo. ..

9 p si.
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Iš Detroito rašo
4/Z Nakas

Buvau Toronte Lietuvių Dienoj..
Kodėl dienoj, ar dieno

je, nė nežinau. Kodėl gi 
ne dienose? Juk linksmi
ned ten mūsų tautiečiai 
spalio 5,6 ir 7. Bet jeigu 
jau patys taip vadina 
- tegu. Taigi, buvau, jeigu 
norite ir iš didžioslos 
pradedant ,Devy niol Ikto jo
je Lietuvių Dienoje.

Retai benuvažiuojame į 
Torontą, nor« daugiai 
kaip prieš dvi dekada« jis 
man davė mylimiausią 
moterį, o dabar paviliojo 
sūnų. Užtat, kai nuvažiuo
jame, tai ap«vaigstame 
nuostaba, džiaugsmu, pri
siminimais. Man niekur, 
niekada, neteko matyti 
šitaip pašėlusiai augančio 
miesto, kaip Torontas. 
Vien jau į vakarus,! Lon
dono ir Detroito pusę, 
priemiesčiai plinta į tolį 
ir į aukštį. Nauji, moder
niausi rezidenciniai na- 

, mat bet nameliai, arogan
tiški stiklo—plieno dau - 
giaaukščiai apartamentai, 
nauji apsipirkimo centrai 
ir visi kiti modernių did
miesčių atributai. O ir į 
senas, dar prieš dvide
šimt penkerius metus ge
rai pažintas apylinkes 
atsibasčius, pavyzdžiui, į 
High Parko rajoną, irgi 
tave sveikina šimtais 
šviesių langų mirksėdami 
daugiaaukščiai mūrai.

O greitkeliai, greitke- 
~ Ha i. Detroitas, greitkelių 

pionierius, net Chlcaga, 
gali Torontu! pavydėti.

O žmonių, pagal kalbą, 
Išvaizdą, papročius įvai
rumas! Ir visų etninių 
grupių potroškius tenki
nančios prekyvietės, val
gyklos, restoranai!

Ir laisvė, laisvė.Lais
vė vaikščioti gatve vidu
dienį, ir nebijoti negro 
peilio. Vaikščioti prie
blandoj, vėlų vakarą,vi
durnaktį, ir nebijoti neg
ro peilio, kumščio, kul
kos. Ak, žinoma, žinoma. 
Kanadišką whiskey su 
draugais glrkšnodaml, 
Išgirdome ir jų atodūsių, 
kad, girdi, Ir pas mus jau 
kriminalas, Ir pas mus 
jau nebe tas, kas buvo 
prieš eilę metų. Va, sako 
ar neskaitėte, kad metro 
stoty moterį norėjo tš-

10 p»l.

prievartauti, kitur už sa
vaitės kažką nušovė, kita 
šiurpi žmogžudystė buvo 
prieš mėnesį...Ne, ne
girdėjome, neskaitėme, 
nes mes nebespėjame 
savo žudynių suskaičiuo
ti, jų aprašymų perskai
tyti. Mes, bėdžiai, iš pa
saulinės žmogžudysčių 
sostinės. Man jūsų pasa
kojimai, torontiečiai 
draugai, tik juoką kelia. 
Man užteko šen Ir ten jū
sų mieste pasivaikščioti 
Ir širdim pajutau, kad čia 
dar vienas į kitą nesidai
ro su įtarimu ar su siau
bu akyse. Čia girdėjau 
skardų mergaičių juoką 
gatvėje ir mačiau pavaka
ry parke sviedinį mėtan
čius valkus.

Pati didžiausia atrakci
ja XIX T letuvlų Dienoje 
man buvo vadinamasis 
’’didysis susipažinimo 
vakarai’.Į jį taikėme va
žiuoti, jame beveik ket
virtį paros praleidome. 
Suoipažinlmo? Kas taip 
nevykusiai pajuokavo?... 
Lalmlngac buvai, jei ap
temdytoje salėse galėjai 
seniai ir gerai pažintą vėl 
atpažinti, o ne naują sust- 
pažlntl. Žmonių baigi 
maišatis, o kartu ir baigi 
netvarka. Skaitau, d idžiuo- 
jasI vietiniai korespon- 
dental, jog į 1500 talpl- 
nančlaę dvi Etobicoke 
Lion’j klubo saleR atėję 
2000,o gal Ir 2500 žmo
nių. Kodėl gi n^? Stati, 
šalia vtenas kito,-galėjo 
tilpti ir dar 2000, Ir dar 
2500 žmonių. Žmonės ne 
gyvuliai —prie vįko pri
sitaiko. Tik kur gi čia

BALIAVOJAME ...St. Jokubickas su V. Vaitkevičium ir kL tlnė 
?• uotrai'kGS j. Aušroto

Demutltchkett, kur gi čia 
jaukumas Ir gUs’.pažini
mai?

Programą atliko Lon
dono mergaičių kvartėtas 
”Rasa” ?Ak, tikrai, čia jau 
Ir vietiniu koresponden- 
tas gailavo, jog publika 
mergaltėms dainuoti 
trukdžtugi. Bet, pasaky
kite, kurią valandą, kurios 
calės kurioje vietoje tos 
mergytės bent pabandė? 
Visą laiką sekiau labai 
gražiai grojantį orkegtrą. 
Orkestrantal buvo ant’ 
paaukštinimo. Kada gi to® 
nelaimingos ioc mergytėj 
ten užlipo?Ne,meg salėR 
pakrašty negirdėjome jo
kio jų aiktelėjimo.

Viena ponia labai ener
gingai pardavinėjo loteri
joj billetug. Regis,daili
ninkų pavetkglug laimin
giesiems žadėjo, ar kažką 
klt^ vertingo. Prig ikaišlo- 
jom bilietėlių į visas ki
šenes ir kišenėles. Apie 
pirmą valandą, kai jau 
truputį laisviau salėje 
pasidarė, kai jau mūsų 
ponios ėmė žiovauti ir 
namučio vadinti, kažkas 
susidomėjo loterija. Pa
laukime, sako, gal jau 
greit ji bus. Nuėjo pasi
teirauti. Atnešė žinią : 
loterija seniai įvykusi, 
baigta. Kas, kada, kokiu 
balsu šaukė laiminguosius 
numerius? Ne, ne, nieko 
panašaus nebuvo! Ar To
ronto lietuviai nežino apie 
mikrofonus, atsiprašau, 
garsiakalbius? Ir dainių 
ninklų, Ir loterijos atveju, 
garsiakalbiai turėjo būti 
paleisti į darbą ne juo
kais.

Man tikrai knietėjo su
sišaukti su buvusiais 
draugais arba gerais pa
žįstamais Iš Montrealio, 
Hamiltono, Londono ir 
vietiniais." Tam gi Kana
dos Lietuvių Dienos” su
sipažinimo” arba" atsipa- 
žlntmo” vakaras. Deja, to-

LONDONO "RASA 
kioj maišaty, tokioRe ap
temdytoj galėj, tik vie
ną kitą 3eną pažįtamą , 
beatpažlnau...

Šokių muzika,kaip mi
nėjau, buvo nepaprastai 
gera.Tiegiog kėlė nuo že
mėj. Užtat ir mindėme 
vieni kitiem^ kojas, dau
žėme kulnug, neR šoktų 
aikštelė galėje (turiu gal
voj tą gražesnę salę,su 
linoleumo, ne cementinė- 
mig grtndimį) buvo 
^markiai permaža. Žino
ma, kitur būna gu šokių 
aikštė dar blogiau. Pa
vyzdžiui, Chicagoje. Ten 
visada baliuoge šokama 
kaip stiktų bačkoje. Bet 
paį kokčlaugias įvykis 
šokių galėje buvo kažko
kių "nendertalio' žmogėnų 
muštynėg. Netoli šokau, 
kai pirmą kartą cu<. įmu
šė. Koktu buvo žiūrėti į 
vynig, apglrengUgtUg kaip 
vyrai, o besielglančiuc 
kaip laukiniai žvėrys. 
Man gakė, kad muštynėg 
vėl ir vėl kartojo9l.Kur 
gi buvo tvarkdariai?Ko
dėl gi rengėjai nepasirū
pino, kad tie "didvyriai ” 
po pirmo gUgikiblmo tuo
jau būtų pasių3ti ten, kur 
reikia ?

Prie mūsų ir prie gre
timo stalo žmonės sklal- 
dė pavieniug lapug.Ar tu
rite programas? Nugi- 
šypgojo vtena^. Pakišo 
mum5 keletą. 7 tūriu,-tie 
patys ChicagOg anonimų 
lapeliai su eiliuotu pam
fletu apie LŽS pirminin
ką ir,prieš beveik pus
antrų metų, okupuoton 
Lietuvon važiavugiag 
mergytes. Tokiug už mu
gu automobilių langų švy
tuoklių kaišiojo Chicagoje 
8paudoR baliuje,prieš trį 
ketvirčiu metų. Vįkag, 
matote, patriotizmo, tau-

8 vienybėj, gUgtpaži-

nimo, gUgidraugavtmo la
bui. ..

Vhlękey stlklluką, arba 
haibolą" galėjai pirkti už 
75 centUg. Tai vįai žmo
niška kaina. Bet vakaro 
gale už bilietėlį gėrimui 
jau ėmė dolerį. Kodėl? 
Todėl, gako, kad paprastų 
gėralų pritrūkome, o be
turime tik konjako. Nusi
pirkę bilietėlius konja
kui, kai nuėjom prie pil- /•••y 
stytojo, gavome.... Ral- ( / 
daus likerio. Čia tie gud
ragalviai rengėjai iš kar
to padarė dvi didele^ 
nuodėmes. Pirma, pilti į 
įgigėruglų žmonių gtiklug 
saldų likerį vakaro gale, 
tai žaigtt ugnimi. Antra, 
saldaus likerio ir konja
ko kainų porporcijoR ly
gia . maždaug kaip vienas 
su trlmig. Aš savo eak 
daug likerio -gtiklelį pa
likau ant gtalo — rengė- / ’ \ 
jamg... y

Buvo, tikrai, daug, gra- 
žaus jaunimo. Jaunieji 
šoko, krykštavo, bičiulia- 
vogi su tėvaig, glminėmig 
ir, aišku, neišvengiamai 
kalbėjo lietuviškai. Jie 
buvo linksmi,kiti Ir išgė
rę, bet jie ne tik muštynių 
nekėlė, bet nesimušan- » 
etas dargi išsktrti padė
jo.

gpalio septintą, sekma- 
dienį,Šv. Mykolo katedro
je nuotaika tikrai buvo 
šventiška. Puikus choro 
gledojimae, jaudinantį 
vargonų gaudesy^, patrio
tinį poeto pamokglas. 
Gaila, kad diena buvo šal
ta ir vėjuota. Jei kitu lai- . 
ku,jel gražią, šiltą, popie
tę, būtų buvę galima ka
tedroj kieme dar pa8to- 
viniuoti, žmogui žmogų 
5UgĮtikti, ęeną pažintį at
naujinti. Deja, 9akau, ora8 
nebuvo palankus, bet ren
gėjų čia nėra kuo pakal-

( Nukelta i 14 psIJ e r z-
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "TALKA” 

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

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ileus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Mokame už:
depozitus (P. C. A. Kiekių 6% 
šėrus ir sutaupąs .... ....... 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius .........—■----- 8%
3 metams K % % ir 5 m.___ 9%

Duodame:
asmenines paskolas iš 
nekiln. turto paskolas iš

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

SUKAKTIES PAMINĖJIMAS
_ DLK Algirdo šaulių 
kuopa rengia Lietuvos 
Kariuomenėj 55-rlų metų 
gukaktuvinį paminėjimą 
lapkričio 24 d. 7 v. v. Jau
nimo Centro „alėje 58 
Dundurn otr.N., Hamil
ton, Ont.

Programoje trumpa 
oficiali dalis, meninę 
programą atlikę Hamilto
no mergaičių choras,vad. 
soUgto V. VerĮkaičio, ku- 
rig Bavo repertuare turi 
vl$ą eilę naujų dainų.

Į šį minėjimą kvlečla- 
mOg kaimyninėj šaulių 
kuopoj, KLVg Ramovė 
gkyrlal Ir vlsa lietuviška 
visuomenė.

Skemadienį, lapkričio 
25 d. Aušroj Vartų para
pijoj bažnyčioje buc iš- 
kilmlngos pamaldog. už 
žuvugiug kovoje už Lietu
voj lalsvę. Hamiltono 
liet, organtzactjog yra 
kviečiamog pamaldose 
dalyvauti su savo vėlia
vom^.

Hamiltono šaulių kuopa 
šiam minėjimui kruopš
čiai ruošiast, kad vl6kas 
gerai pavyktų ir vtgl at
silankę būtų patenkinti. 
Jau yra gauti gan vertin
gi lalmėg gtaltukai, ku- 
riuog paaukojo šie asme- 
ny<s : A. Buinyfi 25 dol., 
mat j to krautuvėj gavi- 
ninkaj J. Kažemėka8 
25 dol. ir šaulys M. Juo
dis 25 dol.

Taip pat bus gmulkių 
bet vertingų daiktų lote
rija, kurioje svečiai galėj 
Išmėginti savo laimę. Gi 
šokiams gros vtsų mėgia- 
mas orkestras vadov. J. 
Vaičiaug. Orkestras žada 
duoti spec. muzikog vien 
tik jaunimui. Šiam vaka
rui yra taip pat kviečia
mi berniukai-jaun ima s, 
nes mergaitėj — aidletėg 
lauk5 šokėjų.

Kp. Valdyba

DARBYMETIS
Atėjusi šilto oro banga 

dar daugelį vilioja pabu
voti lauke, gryname ore. 
Tačiau auksinės spalvos 
klevo lapai vienas po kito 
krenta žemėn, — rodo ru
dens metą. Ruduo-mūsų 
įvairių sambūrių darbo 
pradžia arba tleslog-ru- 
giaplūtė. Štai, va"Aido" 
mergaitės ruošiasi nau
jam dainų repertuarui, 
"Aukuro" vaidinto ja i naujų 
veikalų pastatymui, "Gy- 
vataras” - naujiems taut, 
šokiams. Minima ir ne
apmokama intensyvi dar
buotė, savo laisvu laiku, 
bus skiriama vietos vi
suomenei ar išvykoms į 
kitus miestus ar valsty
bes. Pav. "Gyvataras" yra 
pakviestas Pietų Ameri
kos Kolumbijoj į kelias 
liet, kolonijos.Išvyka nu
matyta kitų metų vasario 
mėnesį. Pakvietimas gau
tas per kun. M.Tamošlū-

( N ukelta į 14 p s I.)

TOKS JAU GYVENIMO 
DĖSNIS

Atvykę į šį kraštą, pir- 
miaugia ką pastebėjome 
tat buvo jo turtinguma<. ir 
spalvingoj i žmonių ap
ranga. Ypač moterų. Pas- 
kiau išlindę iš kabyklų, 
išėję iš miškų pamatėme 
jų statybos paprastumą. 
Miesto gatvėse monoto- 
niškos namų eilėa atrodė 
kaip kortų nameliai. At
rodo reikėjo tik stipres
nio vėjo ir jie viRi bū
tų gubirėję. Dar vėliau 
mes pamatėme vietinių 
mandagumą, jų dirbtineg 
šypsenag, ypatingą! ko- 
merciniuoge atvejuose. 
Kur reikėjo ir kur nerei
kėjo, mažtausią dalykėlį 
palydėjo "sorry". Ypatin
gą mūęų dėmesį atkreipė 
paauglių įžulumas. Įpratę 
matyti sąvą mandagų jau
nimą, gtebėjomėg, kad čia 
nei tėveliai, nei mokykloj 
visai nesirūpino auklėji
mu. Bet mes greitai įsi
jungėme į bendrą gyveni
mo srovę. Mes tapome 
pilnateisiai naujojo kraš
to nariai. Laikui bėgant 
mes kopėme. MeR ne tik 
susilyginome, bet dauge
liu atveju, savo padėtim, 
juos net pralenkėme.
.Apsirūpinę materialiai 

pradėjome ilgėti^ žaidi
mų,gavo žmonių artimes
nės bendrijos, nuoširdes
nio pokalbio. Mes labai 
intensyviai pradėjome 
švęsti ne tik penkmečius, 
bet metines vardo ir gi
mimo dienas. Pasiėmę 
šiaip sau po bonkutę, 
priedu dar šiek tiek už
kandžių, mes darėme ne
va stalgius, iš anksto ži
nomus, užpuolimus vadi
namus ’’surprise party". 
Mes stengėmės gražiai 
sugyventi. Gal dėl to, kad 
buvome pasimetę sveti
mųjų tarpe, mes labai il
gėjomės vieni kitų. Kiek
viena proga susitikdami 
dalinomės savais rūpes
čiais, džiaugėmės savais 
laimėjimais.

Tuo pačiu, karts nuo 
karto, mes dirstelėdavo
me į savuosius Išklliuo- 
slūs. Kartais, Išgirdę ką 
nors,stebėjomės, kad ten 
nesimatė to lietuviško 
nuoseklumo. Ten nebuvo 
to nuoširdumo, kuris daž- 
nu atveju būdavo skelbia
mas Išdailinto rašto žo
dyje. Ten nebuvo tų gra
žiųjų tiesų, kurios būdavo 
taip skaisčiai aplpavlda-

toronto
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
6% už depozitus 

714% už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. 
814% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni

1973. XI.7

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

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

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

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kurtuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v.' ryto iki 5 v. vakaro.

įstaiga Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 ^..ncssvąuąs^

Savininkai A. ir S. KALŪZA

liną mos viešo žodžio iš
vedžiojimuose. Mes dar 
daugiau nustebome, kad 
vieniems sulaukus dviejų 
dešimtinių, antrieji net 
neatkreipė dėmesio. Jie 
nepadarė n kaip dera kai
mynams,tuo labiau VIEN
MAČIAMS. Jie neatėjo Ir 
nepasveikino s°lenizantų 
tokia reikšminga jubilie
jine proga.

Kai kas samprotavo, 
kad tai įvyko dėl solent- 
zantų pernelygaus popu
liarumo. Kiti tvirtino, kad 
solenlzantal turėję Ir taip 
begales sveikintojų. To
dėl kaimynai gal nebelš- 
drįsę Ir nebegalėję svei
kinti gyvuoju žodžiu. O. 
tretieji aiškino, kad trln - 
tls įsisenėjusi, neturėtų 
atkreipti jokio dėmesio.

Praėjus gražiai vasa
rai, pasibaigus dar gra
žesniam rudenėliui, pasi
rodė tretieji buvo teisūs. 
Solenlzantal taip numa
niai vairavę lietuvišką 
laivą, savuoju populiaru
mu skambėję po apylin

kes, neteko dviejų, pačių 
stiprtaugių vadovų. Pasi
rodo įtampa buvo pasie- 
kusi pačią auksč lauktą 
kulminacinę viršūnę. To 
pasėkoje kas norg turėjo 
pa§įduoti. Kas nors turėjo 
trauktls. Toks jau gyveni
mo dėsnts, kad reikles
nieji, užsigpyrusiai sie
kiantys savo tikslų visad 
laimi.

Tik labai gaila, kad pa
tys darbštieji, patys su
manieji asmenys, apvai
nikavę savo darbo vai
sius, turėjo pasitraukti. 
Jie savajam kuklumui 
nebeturėjo kitokio pasi
rinkimo. Nežiūrint,kad jų 
nuostabūs žodžiai žavėjo 
žmones. Kad giliai Iš
mąstytos mintys patiekė 
pačius gražiausius gyve
nimo Ir religijos aspek
tus. Savo turiningai* bui
ties ttesų aiškinimais, jie 
pastatė sau vieną Iš gra
žiausių paminklų juo* 
įvertinusių toront iečių 
šlrdyse.

g.Pranckūnas
1 lp si.
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MIRUSIEJI kalba:
° R A N Y S

, Iš Tono susirc!
7 ~ >

A.a. Rašyt, Staliau® ’ 
Pūdarv laiškai

Rockland, Me. ,1952. VL 9, 
Mtela«i« Bičiuli Prany, 
Malonu ma i buvo «kai

ryti Jūcu šiltu® ir atviru® 
toižius, už kuriuo® nuo
širdžia i dėkoju. Taip pat 
dėkoju, kad žadate kada 
nors vėliau" Tėviškė c / l- 
curiuo«e” ir mano ”Var
pu«" prie įminti. Tad pa
tvariai lauksiu Jučų vie
šo* nuomonės apie ma
nąją knygą, Tačiau ne- 
skubėkite. 7 laau, kad Jū
sų va lando* labai suskai
čiuoto® ir kruopščiai iš- 
<kirstvtos čia kultūri
niame, čia asmeniniame 
reikalams ir rūpesčiam®,

Iš tikrųjų, gaila, lietu- 
viškosios kultūros žmo
nės, ar tik ne dauguma, 
neša čia visokias naštas, 
o kiti, patogiai įsitaisę, 
tik naudoja®, an* j” labu,

Je;gu mano’Varpus ” 
prisiminsite vidurvasary, 
arba net ir vėliau, bu® 
visiškai gerai, ne< ir kny
gai kur kas naudingiau, 
jeigu ap e ją kalbama per 
iigėsnį laikotarpį. Tau iš 
anksto ačiū už vienokią 
ar kitokią nuomonę.

Rodo®, aname laiške 
minėjau, kao švuc metu 
tvarkau*! «u kita apysa
ka, kurią neseniai bai
giau. Tai ”DIDz IGJI 
SIENA”, taip pat iš knyg
nešių gyvenimo, kur 
veiksmą® įvyksta Prū®ų 
pasteny, jau šio šimtme
čio pradžioj, prieš pat
pa®[baigiant epauco® jektyviat.
draudimui.’’Didžioji ®te- Nuoširdžiai dėkoju už

IETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ .TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonkeviftu*. 1053 Albonel Cr., Duvernoy, P.O. TEL. 669*8834

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS. TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS. 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ ,7. Ai K10 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- . 

SINIU PATARIMU SKYRIŲ.
Metinė orenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Lietuvių Sąmoningumui Ugdyti Draugija

Oi , kantrus Dievulis mūsų , 
Bet ir Jam - jau to ganės ;
Trenks į rusą ir jo blusą
Iš kairės ir iš dešnės !

Tik tada supras bičiuliai , 
Kai jų frontas subyrės : 
Okupantui - jie tik nuliai — 

en tiesa - tik iš kairės !

Suvaikė ję
Vis vaišnėja ir vaišnės | 
Net žegnotis ims prie stalo 
Iš kairės , ne iš dešnės !

. . . viskas, matote, patriotizmo, tautines vienybės, susipažinimo, susidraugavimo labui. . .( ? )

. . . m už automobiliu langu švytuoklių Chicogoje, bet Toronte lietuviu dienose platino prie stalu.

klerikalai

ALSENAS
Hnė| imo archyvo 1
N> $ ‘
na” yra gerokai platesnė c 
apimties, negu "Varpūt 
j kanda ‘ ir pavaizduoja 
pač ią knygneš ia rimo
‘ techniką” bei anų laikų 
nuotaika c. Prie šio® apy- 
®ako® ma.ia;. gerokai pa
dirbėti ir jei ®pė«du, no
rėčiau jau šiais motais 
atiduoti kokiam nore lei
dėjui. Atrodo, kad šią ;*a-
sąrą gausiu vieną kitą 
savaitėlę lai®vesnio lai
ko, Tad jį visą šiam rei
kalui ir sunaudos tu.

Prie prego® prašyčiau 
vienu kitu žoožiu ’Di
džiąją S iė ną: paminėt t 
"Tėviškė® 2 (burių ’ kul
tūriniame skyriuje. Bū
siu dėkingas.

Tad dar kartą kolegiš
kai dėkoju už malonų 
laišką. Ypač tai malonu 
man, gyvenančiam tarp 
svetimųjų, taip pat toliau 
ne tik mane lietuviško® 
aplinkų®, bet ir didesnio 
kultūrinio centro.

Nuoširdžiai ir priete- 
liškai spaudžiu Jūsų 
ranką.

Jū®ų kun. St. Būdavau, 
Rockiand,Ms. USA,

1952. I\. 25. 
-e-

Mąloaufc Bičiuli Prany,
Neseniai grįžau iš toli

mesne* kelionė® ir na
muose radau garą krūvą 
visokiausio® ®paudo®. 
Pati malonioji ctaigme ia 
man buvo Jū®u prietelin- 
ga recenzija ’’Tėviškės 
2 tburiuose“ . Ji parašyta 
labai šiltai ir kartu ob- 

tokį draugišką ir kultū
ringą žodį.

A p pats, surasdamas 
kiek atspėjimo talko, bai
giu spaudai ruošti ’’Di
džiąją oteną;7 tš knygne
šių gyvenimo Paprūsėj /, 
apie ką o®;: Jums jau 
anksčiau rašęs. Be to, 
spaudai atidaviau antra
jam išleidimui ank^tyve®- 
nį romaną’’Loretą”. Kada 
ji® pa®įrodys,nežinau, nes 
spausdina Vokietijoj. Ten 
pat yra pažadėta išleisti 
<r “Didžioji plena”. Išlet- 
.ę® gyvenimui šiuo® du 

kūrinius kibsiu į tolimes
nius Rapolo Gelžinio liki
mo tomu®.

Dar kartą dėkoju už 
malonią bei kultūringą 
paslaugą ir prietelingai 
spaudžiu Jūsų dešinę.

Kun. Stasius Būdavag

Vėliavos raudonos plakas
O trispalvė nusispiaut !
Pionierių aiškus takas '
Einam šuniui šėko piaut !

VE/DRQD2/M

Ir sustos prie vaiko vaikas 
( Iš Chicagos atvežti ! ) 

paikasOi, bėda , kai tėvas 
Boba jo - tokia pati

Kad nuo priekaištų ugnies
Stos jų ginti jėzuitai - 
Iš kairės ir iš dešnės .

Rašo laiškus jie lietuviams , 
Bet vergijos - neminės ! 
Atlaikyk , lietuvi , šūvius - 
Iš kairės ir iš dešnės ...

Nes kvailiai prie ruso lenda 
Tartum blusos prie šunies • 
Nusisuks ne vienas sprandą — 
Iš kairės ir iš dešnės !

)
I

12/psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŽMONĖS P. SUTKUS CHICAGO ■ ALVUDO Ir Brighton
Parko lit. mokykloj daly-

H via i atliko programą”Lie- 
tuvių šeima sekmadiento

MAT oze H A!
(Te>»nys iš praeito numerio)

Tačiau mes V?tūviai 
turime didžiuotis tuo, kad 
ne visi matūzaliais esa
me. Daugelis iš mūsų, 
pradedant daktarais ir 
baigiant paprastais dar
bininkais, suprato tikrąją 
gyvenimo esmę. Gerai, 
kad jie suprato, jog Ame
rikos doleriai danguje 
negalioja.Todėl jie nutarė 
pasinaudoti jais, čia pat, 
ant žemės.

Jie įsitaisė čia puikius 
namus. Jų net pavydi iš
didūs amerikonai, ar su- 
pelyję savo senom tradi
cijom Kanados angliko
nai. stebėtina, kad užėjęs 
pa<ą buvusį Lietuvos ūki
ninką ar darbininką, ne
pamatysi reprodukcinio 
paveikslo. Visi pasirašyti 
originaliais lietuvių me
nininkų parašais .Paklaus
tas šeimininkas apie re
produkcijas atsako: — kad 
jau šiandien sarmata to - 
kius kabinti ant sienos. 
Grindys išklotos bran
giais karpetais. Langai 
uždengti sunkiomis gar- 
dynomis.Vlsl baldai aukš
tos kokybės. Tarp baldų 
skoningai išdėstytos ori
ginalios skulptūros. Ata
tinkamoje vietoje pasta
tytas liuksusinis stireo.

Namo rūsyje įrengtas 
poilsio ir pasisvečiavimo 
kambarys. Čia bufetas su 
įvairiais gėrimais. Ap
linkui sukiojamos kėdės. 
Priešais sofą spalvotas 
televizijos aparatas. Vis
kas visur taip skoningai 
sudėta, kad net akį veria.

delhi — tillsonburg

LIETUVOS KARIUOMENES 
IR

ŽUVUSIŲ PAMINĖJIMAS

ĮVYKSTA lapkričio 17 d., šeštadienį 7 vai. vak.
L (punktualiai)

DELHI VENGRŲ SAL EJE

P RO G R AMO J E : — Žuvusių p arui n eį i ir. o s
- Hamiltono Aido choras su solistu

Vaclovu VerikuiČiu
— Delhi Ansamblis Palanga
— Šokiai, bufetas, loterija.

-•-
Visi tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti. 

t

Delhi Šaulių kuopa

A rgi nemalonu grįžti iš 
darbo į tokius namus.Kur 
tavęs lankia mylima, gra
žiai apsirengusi žmona. 
Su lietuviškais -šaltais 
barščiais, ar tušytaU ko- 
pūctais, su karštom lie - 
tuviškom dešrom.

Dabar baigiant apie 
mūsų gyvenimo būdą, no
rėtųsi paklausti. Katras 
iš virš minėtų pavyzdžių 
yra turtingesnis, ar pasi
turintis "matuzalis", ar 
paprastas darbininkas, 
kurio tyitas gražiais dl- 
vonais išklotas. Mano su
pratimu, ---- ’’matuzalis”
tai serganti pinigų mani
jos mašina. Tai bejaus
mis gyvenimo automatas. 
Ši mašina nemato nei ro
mantiško saulėlydžio, nei 
žaliuojančių miškų, nei 
pasakiškai gražių ir kve
piančių gėlių. Ši mašina 
negirdi nei vėjelio dvel
kimo, nei paukščių čiul
bėjimo, bei upelio čiurle
nimo. Tai dėl to ir norė
čiau pasakyti,kad ši ma
šina nieko neturi 5 išski
riant ratus, kuriais ji pa
ti sukasi.

Darbininkas-tat žmo
gus— ne mašina. Jis žino, 
kad laiko mažai liko pasi
džiaugti tuo, ką jis pats 
yra įsigijęs ir ką Aukš
čiausias jo džiaugsmui 
ir malonumui yra sukū
ręs. Dėlto sakau, šitas 
žmogus yra tikrai turtin
gas. Tūkstantį kartų tur
tingesnis už aną pasitu
rintį "Matuzalį’J.

Juozas Gaila, naujasis JAV 
LB centro valdybos pirmi
ninkas.

SavaftgalU Chicago je 
pilnas parengimų.Penkta
dienio vakare JC vakaro
ne. Čia gU§įteikę rašyto
jai bei plunksną mėgstą 
žmonės. Tautiniuose Na
muose vyko spalio 20 d. 
Anglijos Lietuvių Klubo 
rudeng balius, kur geros 
valdybos rūpesčiu praėjo 
su dideliu pasisekimu. 
Meninėje dalyje buvo 
linkgmog Drūtyčių trio 
dainos, palydint gu akor
deonu. Vakaras davė gra
žaus pelno.

Spalio 21 d. didžiuliu 
Vilniaus miesto 650 m. 
sukakttes mtnėjimas. Jau 
12 vai. prigtrinko dideliu 
JC godas prie Nepriklau
somybės paminklo, su vė
liavomis, uniformuoti 
šauliai, ^kautai ir kt. At- 
likug apeigas vlsi rlnkosi 
didžiąją salę, kur vyko 
pamaldos, prof. Puzino 
paskaitą apie Vilnių, s °“ 
lis tat — Al. Brazig, Mažei
kienė, Šalnienė, išpildė 
gtegmeg ir dainag, o pa
baigai JC jaunimo chorag 
su kanklėmig ( vad. F. 
Stroliai), atliko puikiai 
kelias dainas. Štmkus, 
( komiteto pirmininką^) 
minėjimą uždarė ir vl- 
gtemg nuoširdžiai padė
kojo. Žmonių buvo pilna 
salė.

Tą pačią dieną JC įvy- 
ko”Karyc” žurnalo parė
mimui kavutė. Ją rengė 
ramovėnal. Šį pobūvį ati
darė Ramovėg skyrlaus 
pirm .Juškevlčlus,progra
mą vedė CV gekr.Veng- 

lanskas. Prlgtrlnko pub- 
llkos pilna mažoji salė. 
Linksmai padainavo Drū
tyčių trio ir E.Vengian- 
skas parodė iš ra movė nų 
gyvenimo fllmą.Visi gra
žiai praleido sekmadiento 
popietę, kurį atnešė ke
letą šimtą dolerių vie
ninteliam lalgvam pasau
lyje išeinančiam karinėj 
minties žurnalui — ” Ka
rtui".

Tautiniuose Namuose 
tuo pačiu laiku vyko 5ek- 
madienio popietė su ži
nomu mūsų muziku ir 
komp. Vladu Jakubėnu. Jis 
kurį laiką 5lrgo, tačiau 
dabar vėl pradėjo rašyti 
recenzijag, dalyvauti pa- 
rengimuoge. Dainavo^ 
Ansamblis rengia pami
nė j imą,statydamas jokon- 
tatą.

Reikta pažymėti, kad 
Lietuvių Namų popietėg 
vyks ištigą žiemoę sezo- 
ną. Lapkr. 11 d. «u sol. 
gta>lu Baru, gruodžio 2 d. 
su rašytoju A. Baronu, 
gauglo 20 d. gu prof. dr. 
R.Nemlcku, vagarlo IO d. 
ąu sol. A r. Vokietaičiu ir 
kovo s 24 d. su inž.A.Ru
džiu. Reikia tikėti, kad to- 
klos popietėg pagyvins 
ChicagOg kultūrinį liet, 
gyvenimą.

Lietuvių Televizijoj 

N

6396 Bonn

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat - 
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366-6237/3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

Įvairūs medžio dirbiniai.

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

i j I

TEL. 525- 
T. Laurir

j piloto Studio
A 1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O.
\ PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

8971> SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

įaitis ĮVAIRIOS PROGOS

popietėj11. Jaunlma9 dai
navo, grojo dūdelėmlg, 
( ckudučialc), buvo rodo- 
mos gkaidrėg, golo išpil
dė akt. A. KlrvattytėjO 
D. Ruminaitė kankliavo, 
dainavo ir gitara grojo. 
Programa pravedė dr. J. 
Adomavičių^, T. Šlutag 
pakvietė vigUs dalyvauti 
LTV bankiete lapkr. 24 d. 
Tenka gveikinti Brighton 
Park lit. mokykloj jauni
mą, kuriS)vad. mokyt. Jo- 
nyntenėg sudaręR gražų 
dūdelių orkestrą.

MarljOg Aukšt.Mokyk
loj vyko seselių Kazimie- 
riečių metinė vakarienė, 
kurtai vadovavo pirm. M. 
Rudienė. Kalbėjo kun. 
Gaušas, 5e5. Loreze. 
Žmonių buvo pilna salė* 
ge»elės Kazlmierietės 
čia yra populiarlo^, kurtų 
dėka iškilo vienuolynag ir 
didžiulė mergaičių gim
nazija, kuri šiemet švęg 
20 metų gukaktį, kai per
sikėlė į naujau patalpa^.

Lietuvių Radio Forume 
epallo 20 d. paminėta 
Vilniau,, 650 m. sogtinės 
įkūrimo sukaktls. Či*>. * 
žurn. V. Kasniūnas pada
rė įvad^, akt. K.Oželis 
įkaitė apie Vilnių, R. Ja- 
nulevičtūtė Putino eilė
raštį* Programoj dar kal
bėjo inž.Rudls trkt.

Bal. Brazdžionis

1973. XI. 7
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BUVAU TORONTE . Čiurlionio ansamblio
i 1C c$’.’ koncerte man nebeteko

miestac, reu- 
kelinti metai.

apgalvotam 
suplanavtmui 

Šitaip 
jauni

ne tik j ’*suglpažlnt- 
o”balius.Šitaip būtų iš

būti.
Paska(tę^ cpaliol8-c!oc 

Tėviškė c Žiburių' veda
mąjį, kurį paraše red.Pr. 
Gaida, begaliu tik pr’tar- 
damaę šūktelti "amen”! 
Tikrai, Kanadoc Lietuvių 
[Dtenoms reikia ir scenoR 
veikalų vaidinimų, ir 
aukšto lygto dailėj paro
dų, ir tautinių šokių, ir 
chorų, ir Fporto va 
[Kiekvienas 
gia tik ka< 

LAt6arglam, 
programos 
laiko turi maria 
būtų įtraukiamas 
Ima

? rsk c sak sc^oni s t o-judinami menininkai ir

tinti. Tik vlenas klausi
ma ę. Kodėl ir evange - 
likai, ir katalikai, meldėct 
tuo pačiu laiku? Aš labai 
norėjau būti ir katedroje, 
ir Išganytojo evangelikų 
liuteronų bažnyčioje. De
ja-kai visl nuėjo melgti^ 
tuo pačiu laiku, tai turė
jau pasirinkti dtde8nę 
grupę.

ADVOKATAS
J.P. MILLER,bjl, B.C.L.

168 Notre Dome Street E.JSuite 205.
Tel: 866-2063. 366-2064.

ADVOKATAS

R. J. Išganai t is,; bcl
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27« ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL ll».

Tel: 842-1126, nomų678-3660

NOTARAS

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

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

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

5J3O LA»iO“»’io* Blvo.

Montreal.

Tel. 255-3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 M. CATHERINE Street W.. Room 600 
Tel: 866-8235. namų 488- 8528.

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

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

■ 14|kI.

kultūrininkai. Ir atgar5ls 
būtų kur kas didesnis, 
tiek kitakalbių kanadiečių 
tarpe, tiek ir tarp brolių 
lietuvių Valstybėse. Pra
eity Kanados Lietuvių 
Dienos buvo rengiamo6, 
regi5, Darbo dienoo sa
vaitgaly? Tas savaitgalis 
būtų daug patogesnis ne 
tik oro atžvilgiu, bet ir 
tautiečiams iš JAV prtst- 

vilioti.
Tiek tų mano įspūdžių. 

Tenebūnu suprastas blo
gai. Dieve gink, nesu ne
gatyviai nusiteikęs- Myliu 
brolius K a na do<- lietuvius. 
Turiu ten pačius geriau
sius <?avo draugus. Tik 
prisUkaitęs šleikščiai 
reportažų, norėjau ir ke
letą neigiamybių priminti.

' t kr ’ . 1 p S!.)

ną vietK. ■ ' et u Hamil
tone. Šis v x . eretal 
aplanko Hamdt ^ą, daž
niausiai savų tautiečių 
reikalais daro netrumpas 
keliones.

Be meninių pajėgų ir 
organizacijų sambūriai 
planuoja renginius su
stiprinti savo veiklą, bent 
finansine prasme. Vi
siems linkėtina geros 
sėkmės, gero oro ir gau
saus svečių atsilankymo!

ĮKURTUVĖS 
u

Spalių 13d.jšeštadienio 
vakarą, skaitlingas būrys 
svečių bei viešnių susi
rinko į Leono Koperskio 
šeimos' namus juos pa- Z. Arlauskai!? Mikšienė egz.MIŠKO VIEŠNIA-ka- 
sveikinti gražiai ialkūru- , (| Dclroito |ie,wji|i> ledine palaka. LINELIAI
sius naujuose, .spaniško ypatingai vaidinimu mėgėjai, ne- ” eiliuota a py .aka. gpal— 
stiliau s namuose, Stoney teko entuziastingos, energingos ir votoc illuctracijoe dail. 
Creek miestelyje prie talentingos aktorės- rėži sic rėš Zu- Zltoc Šodeikienė,,. Kūri-
Hamiltono. Įkurtuvių inl- zanos Arlauskaite-s-Mikšicnės, .k-u 
ctatorė G. Žemaitienė ri P° sunkios ilgos ligos mirė ei 
pristatė vakaro dalyvlus ^ama 35-tus metus.

ir įteikė dovaną, o J. Bud- 
ntka5 svečių vardu šei
mininkus pa c velkino, lin
kėdamas geros gekmės ir 
ateičiai. L. Kopergkig 
gražiai padėkojo už ap
lankymą ir dovaną. Nu
skambėjus ’’Laimingų 
metų"posmams, prasldėjo 
mitybos dalts. Prie gau
stai apkrauto skanaus 
maisto stalo, pradėjo 
rinktis eilutė pagal šio 
krašto stilių ’’pasidėk 
pats sau”. Šalia maisto 
buvo ir kieto bei minkšto 
skTstymėlio. O vėliau ir 
kavutes su skaniais tor
tais. Puotautojus links
mino gerai valdomas J. 
Budniko akordeonas- 
Staigmeninė viešnagė 
praėjo labai jaukioje nuo
taikoje.

Ta proga pažymėtina, 
kad mūRų tautiečiai vis 
dažniau bėga iš miesto 
centro nuo didžiojo 
triukšmo į miesto pa
kraščius , į patogesnius 
namus Ir švaresnį orą. 
Dauguma bėglių kurlagi

G
pharmacie

cignon
+ ROBERT GENDRON LPH. PROP.

3 6 6-9742 -7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

miesto kalno dalyje, kur 
jau dabar yra apie treč
dalis miegto gyventojų 
(1OO tūkstančių)- Kita gi 
dalig, kurlagi miesteliuo
se arti Hamiltono kaip 
L toney Creek, Burlington, 
Dundam ar Ancaęter ir 
kitoje apylinkėje. Z p.

.JA UNIE JI DA IGE LIAI
eilėraščiai vaikamc, 

,riliuctruoti lietuviukų fo- 
^tografijomic. JAUNIEJI 
^DAIGELIAI 2-oji laida. 
giGINTARO TAKAIS — Lie- 
. tuvoc vaizdai eilėraš

čiuose. SUTEMOS - dieno- 
raštiniai pocmai autorėj 
vyrui, prof. 'K. Pakštui 

□ paminėti.SNAIGIŲ KARA- 
jj LAITE-kalėdinė pacaka

■ BIRUTĖS RYTAS - eilė- 
Rraščiai. gpalvotoB iliUp-
■ tractjoB, Tiražac 1, OOO

VĖLYVO RUDENIO 
ŽIBURĖLIAI

Ne c e na i atoctogaudama 
Floridoje turėjau malo
numą aplankyti ten gyve
nančią rašytoją ir žurna
linę Janiną Narūnę
- Pakštienę.

Apžiūrėjau joc albu- 
muc cu5 įklijuotomis Iš
karpomu ctralpcnlų, til
pusių mūcų periodikoje. 
Buvau nuctebinta, kiek 
daug autorėc prirašyta, 
neckaitant ctraipcnlų, ku
rie buvo spausdinami dar 
nepriklaucomoj Lietuvoj. 
Atckirai-joc išleUtų kny
gų recenzijų albumac, 
taip pat gan tšcipūtuęl 
knyga. Pagaliau Ir pačioc 
autorės knygoc : jų taip 
pat nemažai išleUta.

J. Narūnėc išleistų 
knygų sąrašas : GINTA- 
RELĖ — legenda apie gin
tarą. Tiražac 1,500 egz. 
A MBA RITA—vert lma<; is
panų kalba. Tiražap : 
5,000 egz. AMBARELA
- vertima,, anglų k.Tira-

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

- •

1410 Guy St. pirmos aukštos,

11-12 kambarys '
T ei; 932- 6662; namų 737 - 968 1.

žae 1,OCO egz. BERN- 
STEINCHEN— vokiečių k.

nyc cpandoje.
TRYS IR VIENA-Pluoš

tai atpiminimų apie ra
šytoju,. : Gabrielę Petke
vičiūtę-Bitę, Balį sruogą, 
Jurgį gavickį Ir Juozi 
Balčiūną - Švaistą. Knyga 
spaudoje.
PARUOŠTA. SPAUDAI:' 
"VAIKYSTĖ", "PAAUG
LYSTĖ" ir eilėraščių 
rinkiny^.

gtabtelėniu ties jo„ 
knyga ’’TRYS IR VIENA”, 
pa„kutlnluoju metu paoi- 
rodžiUpia rinkoje.

’’TRYS"IR VIENA” labai 
kuklios išvaizdos Lietuvių 
Literatūroc d-joc išleip- 
ta. Gaila, kad net keletą,, 
svarbių iliuctracijų išėjo 
neaiškios, cumur ’.into„. 
Plonytis popierU parodo 
174 puclapiuc,galima gau
ti ’’DRAUGO” ^’NAUJIE
NŲ" redakcijoje.

Turlnyc įdomuc. Tat 
yra apie mūcM keturU ra
šytojus jaunyctėc at„ įmi
nimai. Surinkta daug nau
dingų žinių. Labai tinka 
ir vyrecnio amžtauc žmo
nėms Pasiskaityti, (kaina 
$3.00)

Julija strėllenė t
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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surinki sidabro las^s

pa s Kirs tymo yra 
laikomi Lite.Lietuvių mo
kykla iš Immigracijos 
ministerijos yra gavusi 
1971 m. $1,000., 72 m.

Drobele
Niek as

Nie*j n

ei c jrc’nci

Ir ašarų manu rusa.

PROGA

A ■ t a n u i

VĖLINIU

Broliu'

b juodas Šešėlis paliete tave.

Apsiautė juoda ced'.'1: zkrcnste.

Svetimųjų pirito: tau akis užspaude,
it c/c priaenge skruostus.

n esi Šluoste ušara au arajaiia.
nerūpėjo vienišas žmocus.

•r kada tau p>. si gelsvus \a:n<kus
rk ta sidabro ant 'broleliai kapo.

b aš nebuaesiu zrie kapo liūdna.
Gal but dangute suspindės tik žvaigždutes,

MOKYKLOS REIKALU

I e Conceit deg Ecoles 
Ęthniąug*; du Quebec 
- Quebeco. Etninių grupių
mokyklų taryba - $us (or
ganizavo prieš metu*? lai
ko. Anksčiau kiekviena 
tautinė grupė palaikė ry- 
šluc cu Quebeco Immigra- 
eijoc Ministerija atskirai. 
I ietuvlus Taryboje atsto
vauja Petras Adamonio ir 
Rimantas Jurkus. Tary
bos pirmininkas — italas 
kun. Joseph Duchini sek
retorė - lenkė Vanda de 
Roussan, kasininkas-Pe
tras Adamo.ils. Taryba 
72/73 - mokslo metams 
yra gavusi iš Quebeco 
Immigracijos ministeriją? 
visoms tautinėms gru
pėms $ 20,580. O 73/74 
mokslo metams Tarybai 
yra pramatyta raldž..os 
biudžete - $60,000. Ka
dangi Tarybos kasininkas 
yra lietuvis — tat Ir pini-

$1,000., 73 m. $500. CO. 
Skiriama ©urna yra moka
mai mokyklų patalpų nuo
mai padengti.1973-74 p-a 
matyta biudžete <?uma jau 
leidžia ir mokdo priemo
nėms pirkti, - bet Rki - 
riama pagal mokinių o ka r
čių. V i^a bėda,kad lieti? *ų 
mokykla —antroji iš ma
žiausiųjų 5 lyginant sU ki
tomis tautinių grupių mo
kyklomis Montrealyje. 
Ištikrųjų yra Montrealyje 
nepateisinamas reiški
nys, kad apie 50% esamo 
mokyklinio amžiaus vaikų 
.lietuviškos mokyklos ne
lanko. Mus skatina net ir 
valdžia duodama mokyk
loms paramą. Į Montrea- 
lio lituanistinę mokyklą 
turi būti atkreiptas visų 
dėmesys t .?k tėvų, tiek

Jettė & Frere Ltėe
Plumbing •& Heating kontroktorius

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

• Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai.
• Vandens Šildymui tankų pardavimas ir įrengimas.
• Gazinių oriemonių pardavimas ir įrengimas.
• Visi Įkainavimai neapmokami.

BELLAZZI LAMY INCi

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popietis,'cementas.
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

TABS. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

■ Į973; XI. 7 • •

>

X

-LAURENT PASTRY-
735 Decarie, St. Laurent, Montreal, P. Q.

organizacijų - pilnu ben
druomeniniu mastu.

P. Adamonls
PO KAUKTU BALIU
PAg IDA IRUS
A tėję c aukclnts ruduo- 

cukvlečla žmones iš gam- 
toc< palikdama^ jiem,: 
pasigrožėti bedketčian- 
člomi5 cpalvomls ir pa
sidžiaugti tik jau retkar
čiais atklygtančiu gaiviu 
vėjeliu. Praėjus va«aros 
malonumąs. mes suranda
me kitas pramogas, per 
kurias mes bendraujame 
tarp savęs- Ir tik ben
draudami išlaikome vie
ningą ir gražią lietuvišką 
šeimą. Dabar jau visos 
mūsų salės užimtos o 
įvairūs skelbimai kvie
čia tai į repeticijas tai į 
sus trinkimus, paskaitas, 
suvažiavimus ir parengi
mus.

Viename iš tokių pa
rengimų buvo Neringos 
Jūrų Šaulių kuopos ren
giamas kaukių balius. T le- 
tuvoje tai būdavo vienas 
iš gražiausių balių, labai 
plačiai palietęs įvairaus 
amžiaus žmones. Nerin
gos Jūrų Šauliai įdėjo 
daug gražių pastangų šiai 
minčiai įgyvendinti, tik 
labai gaila, kad šį kartą 
šaltas žmonių žvilgsnis į 
rengėjų gerus norus, su
traukė nedidelį dalyvių 
skaičių.

Nesinori susitaikinti su 
įkyria mintimi, kad ši 
graži kaukių baliaus tra
diciją liktų tik tai k-trlų 
žmonių maloniu jaunystės 
atsiminimu^ o neperduota 
jaunąja! kartai.

Na o tie kurte atsilankė, 
buvo pate akinti gera or
kestro šokių muzika, šei
mininkių G. Kazlauskie- 
nėc Ir S. Zavienė© labai 
įvairiu ir gerai paruoš
tu maistu ir ElvyroR 
Krasovski skoningai ir 
vakaro nuotaikai gražiai 
pritaikytu salės papuoši
mu. Nijolė Bagdžiūnlenė 
• Šv. Kazimiero parapi- 
joc .metinė vakarienė šį 
šeštadienį, kurioje vyko 
daiktinė loterija. Klebo- 
nae ir komitetac kviečia 
dalyvauti.

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. 758-5909

LAUKIAMOS LIETUVES MOTERYS UŽEINANT! 
DRAUGIŠKAS APTARNAVIMAS!

— JOLIE DAME —
EUROPIETIŠKOS RŪŠIES IMPORTUOTU SUKNELIŲ 

KRAUTUVE

2 5 Church Ave. Verdun (Prie LaSalle Blvd. I

Adara nuo 2 vai. po pietų kiekvieną dieną .

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

POINTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jeon Road. 
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

N r. 40 arba Nr. 20.

JtaSaFe

LAURENT NAIGNEAULT

IMP F. RI AL - CHRYSLER - 1)0 DG E - CH ARGER 
CORONET-CHALLENGER —SWINGER— 

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

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
(Sores (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis priemonėm is.Kreipkitės 

De L o Verendrye prie Lapierre, tel.’65 3364

LaSalle Auto Specialist
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chcparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės

Sav. G. D e srocher s

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 valtys.

Highland Auto Body
611 LAfLEUR AVĖ., LaSALLF

***
TEL. 366-7281 
**************< 

e Atliekami mechaniniai darbai 

• I fores taisymas ir dažymas 

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

Savininkei: y, Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252
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TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ATIDARYMAS
ĮVYKS lojlcriėio 10 da Iei»o4it<ū,_7_vol_ »o*<<»o_LIETUV1Ų NAMUOSE , 

1573 Bloor Strce* West, Toronto

Lietuvių Nimuo*e or
ganizacijų veikla labai 
pagyvėjo. Būna atsitiki
mų, kad Iš karto j ta* pa
čia* patalpa* ateina ke
lio* organizacijoj. Kad 
tokių nc*u«lpratimų atei
tyje nebeįvyktų, LN ad- 
m'.nljtractja prašo vija* 
organizacija*, norinčia* 
LN patalpom!* pasinau
doti. pranešti Ir *u adml- 
n Ir tract Ja *u* įtarti, kada 
Ir kuriomis patalpomis

jo* nori naudoti^.
• Sporto klubo ’’Vytie” 
jtalo tenijo pratybo* 
vyke ketvirtadieniai* 
nuo 7 Iki 9 vai. vakaro 
LN žemutinėje *alėje.

• Lietuvių Namų Moterų 
Būrelio valdyba nutarė 
curuoštl Moterų Būrelio 
cukaktuvlnį bailų Lietuvių 
Namuose 1974 m. *au*lo 
mėn. 14 d., šeštadie
nį 7 vai. vakare.

• Lietuvių Namų lėšų 
telkimo vajau* komite
tą* praneša, kad praėju- 
*!ą javaity nario j našu* 
j mokėjo šie a*meny* : po 
šimtą dolerių—Dr. Joną* 
Zulona*, Ema Kaunienė, 
LN Moterų Būreli*, Ju- 
zef Kvedary*, Danutė 
Keršienė/ jmokėju* se
niau, bet Iki šiol nepa
skelbta/, Gražina Ignal- 
tytė, Arvyda*: Stonkuj, 
Edita Ullckag. Vytautą*

Kulny* jnešė $75. (X), kad 
papildytų «,avo įnašą iki 
$1OO. Valterį*: ir Eleono
ra Potroškiai rugsėjo 

įmokėjo nario 
Abu Petrow*kiai 

Philadelhpijoj,
įnašu*.
gyvena 
U.g.A.
• Praėjuslą cavaitę jau
nų narių į LN į*.tojo : Al
dona Sendžįkaitė, Gintau - 
tag gendžika|, Kęstuti- 
Banello, Vaidila BaneliJ 
ir Linda Keršytė.

Lietuvių Namu pirmininkas

PRIEŠ RINKIMUS...
Montreallo T ietuvių

Akademini* gambūrU 
šio mėn. 2G d. D. ir A. Lu
koševičių patalpoQe jUji- . 
rinko aptarti rinkimų ' ma Šio 6pallų mėn.per^l-
nuotalka* bei lietuvių
reakcija., į pagrtndinec 
Quebec’o. problema c.

Prelegentą* Romac Ma- 
zlllaa«kaa nuosekliai Ir 
cUglaueta! apibudino po
litinių partijų programa e 
Ir vedė dickudjao, kurio* 

' buvo¥ karštoc Ir gyvo*. 
Pa c įdarė dar įdomiau, kai 
aUakydaml į 
anketa* Ir 
jpeclaltalj 
kokia partija 
procentą — išnaujo padl*- 
kutavom! 

guBi rinkimą užbaigė 
dr. Henrlkac Nagyc, pa
rkaitydama* cilėrašėfų iš

Universitete Montrealy, 
bakalauro laipsniu. Mg 
lalpsnlg yra antra* jog 
lalp*nig.

Jaunoji Vllčlngkų šel-

kėlė j Londoną, Ont.,kur 
unlvcrcltete Inž. K. VII— 
čtngka* dlrbg mokg11nį 
darbą.
• Kapitoną
na

menėc vyriausiame štabe 
Ottavoje, vieno mėneclo 
laikui išclųetao j Anglijo^ 
vyr!auoląjį štabą. Iš ten 
lankyclc NATO— Kanadoc 
kariuomenė., brigadoc 
štabe.

ky* dr. P. Lukoševičių*.
Po 1O ir 11 vai. pamal

dų,prie įėjimo šventyklon, 
bu* renkamo* auk o* Lie- 

Tai progai kalba pa„a- tuv°s karo

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

parjošta* 
jpėliodami 
bilietėliai* 

laimė* kokj

”gaulė« Šermenų’*- nau jo
do* Antano Gudaičio 
knygoj.

linkėtina, kad nauja*? 
jezonaj, įdomiai pradė
ta*, Ir toliau buo įdomu*? 
Ir doonuj.
• B. Lymantaftė *ujr- 
gUjI Ir jau ke1'o0 oaval- 
tėj tyrimui guli Gabrlnl 
ligoninėje, jo* tėvellj A. 
Tyma n ta w (NL pu. 1.-’’Ma
žoj f Lietuva” redaktorių j) 
Išvykę j į Vokietiją.
• B. Ir P. Petronių duk
tė Felė— JokubaUjkat wu- 
j'Jaukė pirmagimėj duk- 
ter*.
• Spalio mėn. G d.Ritai 
Ir Kęstučiui Vilčinskam 
gimė antra* gūnelių. Nu
ma tytaę varda9 Alck^an- 
dra* — Vlncag.

Rita Vlletn^klenė pra
ėjusį pavakarį pabaigė 
muziko^ jludlja* McGill

R. Navlkč- 
!š Petawawa perkel- 
j Kanadoo kariuome- 
brlgadą Vokietijoje. 
Išvyko eu šeima.

R. V. Paukš*
kur!o dirba karluo-

nėc
Jau
• Majora
taltf

PAMINĖJUI Ąį
Nepriklaugomo* Lietu

ve* kariuomenė* at*tei
gimo 55 metų sukaktles 
minėjimą* ruošiama* 
gruodžio mėn. 2 d.

MinėjlmaQ pradedama* 
11 vai.pamaldom!* Aušros 
Vartų parapijoj šven
tykloje ir po pamaldų

LEONAS GUWICKAS

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI »

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

PIRKTI AR PARDUOTI

NEKILNOJAMĄ TURTĄ pADt$ JUMS

V.Pėteraitis
353 - 9960 / Nomu 721 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES 
7 995 Blvd. Les Goleries. DAniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TE L.727-3120 Hemų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

Greitos ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bu. : 722-3545

7 Re*.: 256-5355
.r*

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBŠ • GYVYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3997A ROIAMONT BLVD , MONTREAL. VUE

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managoru

LEO GUREKAS r

LI TA S
iMontvciiho Lietuviu K milto Unija

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

MOKA l>t; 
f 

Finamąsias K-tas 8%
OUOIIA PASKOLAS:
Asmenines ę;

Taupomąsias Maa Nekiln. turto
Term. Ind. 1 m.
Term. Ind. 2 m.

7.5%
8%. Čekiu kredito 9%.

Term. ind. 3 m. 8.5 % Invrstarinrs nuon.5T.iki 12%
Duoda nemokama gyvybės apdrau |Nrmok. gyvybės apdr. iki $10.000 
du Iki $2,000 už taup. s4oa sumasJ iri paskolos suni^.

t. «>i y v mr* iiihhiį ( i L i *1 l.iilif i II ti.miii III v r til.il I <Hi *. «l|>ih «Hi<l«.-.
Kioipli* (>|| (.*>ii *.t ><iil nu, L-1. B., (Jt.nlio ( iri Iii IIiihhi I.

1/ P...... 14 Duvn. M.u.Hr.J W.-.I 26.1. 1.4. .|y/ 5HJW.
‘ .............. ■—.....— _____ ———

KASOS VALANDOM
14l>5 De Mrvr St., p i r m a <1 i r n i a i s. anlratliriiiai.s ir trrMn 
dieniais nuo 0 iki 3 v.; krlvirtndiriiiais ir ponktadirnialx nuo 12 iki 
8 v.; srkinadirniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniai* nedirbama 
vasmn nūn gegužės 15 d. iki spalio 15 d ir per visus ilguosius xa 
vaitcalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 0 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
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