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SAVAITINIU [VYKIU 
APŽVALGA

SAUDI ARABIJA SUSTABDĖ 
ALYVOS TIEKIMU

Ryšium 8u Izraelio 
-Arabų karu, pasaulyje 
didėja alyvo8 krizė. Nega
lėdami Izraelio nugalėti 
karo lauke,arabai visiškai 
sustabdė alyvos teikimą 
Amerikai ir kitiem®, jų 
įuomoae, Izraeliui drau
gingiems kraštam®. Ka
nada tebėra neaiškioje pa- 
dėtyje ; arabų diplomatai 
tvirtina, kad Kanada nėra 
’’juodajam Sąraše”, o 
praktikoje Saudi Arabija 
alyvos tiekimą jai jau Su
stabdė .

Daug priekaištų daroma 
Federalinei valdžiai, o 
ypač jo8 Energijos Mi
nister lui Donald Macdo- 
lald, kad ji8 krizė8 gali
mybių nepramatė ir ne- 
pratle8ė alyvo8 vamzdžių 
iki Montrealio, kurie lig 
šiol iš Alberto8 atve8ti 
tik iki Toronto. Tačiau, 
kai prieš porą mėne8ių 
Federalinė valdžia pa
skelbė planą pratęsti aly
vo8 vamzdžiu8 iki Mon- 
trealio, tat Quebeco val
džia griežtai užprote8ta - 
vo, kadangi tuo metu iš 
arabų ir iš Venecuelo8 
alyvą buvo galima pirkti 
žymiai pigiau, kaip iš Al- 
oerto8. Dabar, už8lento 
alyvo8 kalnai labai paki
lu8, ta opozicija Sumažė
jo, tačiau vamzdžių atve
dima8 užtruktų bent du 
metu, taigi šiai žiemai 
tas planas jau yra be
reikšmis. Žadama, bėdai 
prispaudus, alyvą iš Sar- 
nljos iki Montrealio ga
benti tanklaiviais, gele
žinkeliais ir net sunkve
žimiais.

Esant dideliam alyvos 
trūkumui Amerikoje, Fe
deralinė valdžia uždėjo 

Albertos alyvai 40 et. 
statinei eksporto mokestį 
ir nuo sekančio mėnesio 
žada padidinti iki $1.90. 
Tatai iššaukė didelį pa
sipiktinimą Alberto je,kuri 
pati viena norėtų tvarkyti 
jos ribose esančius žaliar- 
vų išteklius.

Visos tos alyvos sui
rutės pasėkoje benzino 
ir alyvos kainos vartoto
jams jau pakilo apie 
20 - 30% ir dar galo ne
matyti.

Mini steri s MacDonald

Izraelis ir Egiptas pasirašė karo paliaubų sutartį

VĖL PENKIEMS METAMS
Prieš šešerius metus 

Kanadoje buvo panaikinta 
mirties bausmė penkiems 
metams, išskyrus už nu
žudymą policininkų ir ka
lėjimo sargų.

Šiuo metu šis sprendi
mas vėl pratęstas penke- 
riems metams.

ETHIOPIJAl PAGELBA
Ethiopijoje dėl užėjusių 

ęaugrųyra sunalkinta apie 
88 procentai raguočių ir 
derliaus, todėl 2 milijo
nams žmonių gręsia mir
tis nuo bado.

Kaip pranešama 

1OO, OOO žmonių jau mi
rė nuo bado ir toliau jų 
žūsta po IOOO į savaitę, 
daugiausia moterų ir vai
kų. Be EthiopijosKdidelės 
sausros yra palietus los 
dar ir Senegalą, Mali, 
Chad ir kitas Afrikos val
stybėles.

Kanada per Raudonąjį 
Kryžių pasluntėEthiopijai 
pagelbos už 50,000 dol.

PERMOKĖJIMAI 
NEDIRBANTIEMS

Darbo jėgos ir imigra 
cijos ministeris Robert 
Andras praneša, kad Ne
darbo Draudimo Komisi
jai , patikrinus, išmokė j i- 

mal už nedarbą buvo per- 
naudojami ir iki šių metų 
pabaigos apie 250, OOO 
asmenų bus diskvalifikuo
ti.

Ministeris pranešė,kad 
nedirbantysis negau8 nė 
cento, jeigu ji8 nepasiry
žęs bu8 dirbti.

IŠMOKĖJIMAI UŽ 
KVIEČIUS IR KITUS 
GRŪDUS

Paskutiniai išmokėji
mai ūkininkams už 1972 
- 73 m. kviečiu8, aviža8 
ir miežiu8 sudary8 jiem8 
didžiausia8 grynai8 pini
gai8 pajama8, po Antrojo 
Pa8aulinio karo.

Išmokėjimai virš $374 
milijonų dolerių, bu8 iš
siunčiami ūkininkam8 
ateinančio8 Savaitė8 bė
gyje.

UN STOVIO PATIKRINIMUI
Vienuolika kanadiečių 

kariškių išvyko į Egiptą 
nustatyti UN ypatingojo 
stovio dalinių reikalu8. 
Kanado8 kontingentą8 va
dovaujama8 Brig. genJ). 
Š.Nicholson iš Cornwall.

NUO CHOLEROS 
SIAUTĖJIMO

Reuterto agentūros 
žiniomis 28 šalys jau yra 
nukentėjusios nuo chole
ros siautėjimo. Iš jų 14 
šalių Azijoje, 13-Afrikoje 
ir i Europoje. Choleros 
pasėkoje 25 žmonės mirė 
Italijoje.

PATVIRTINO NAUJĄJĮ 
[STATYMĄ,
Federacini8 parlamen

ta8 Ottawoje jau patvirti
no naująjį Kredito Unijų 
Įstatymą. Liko tik forma
lumai — senato patvirtini
mas tr gubernatoriau8 
paraša8. Naujasis įstaty
mą8 labai praplės Kredi
to Unijų teise8 investacijų 
paskolų ir kito8e Srityje. 
Daugeliu žvilgsniu kredi
to Unijų teisė8 bu8 Suly
ginto8 8u didžiųjų bankų 
tei8ėm i8.
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Spręstinos problemos
Packuttntaųialc laika ic 

labai plačiai kalbama, 
kad šių dienų mokymac 
-auklėjimac yra patekęc į 
krizę, kad jic yra tiesiog 
kryžkelėje, kad reikia 
naujų kelių, naujų būdų 
bet pakeitimų, norint iš
brist iš vtqų tų nesėk
mių, kurloc pasireiškia 
mokyki oa e ir kitoce 
mokclo institucijOsė.

Todėl dažnam iš mū^ų 
gali kilti tokie klaucimai: 
Kokios negerovės apnyko 
mūcU lituanistinį švieti
mą ? Kaa negera ir gal 
klaidinga yra šiame 
svarbiame darbe? Kac 
kliudo mūcų švietimui?

Pabandyti atsakyti į vi- 
^Us čia minimus klaUsl- 
muc iš karto — būtų per- 
plotoka tema. Šį kartą 
sUstokime prie paskuti
niojo iš jų. Reikia paste
bėti, kad švietimo pro
blemos buvo iškeltos 
ir angliškoje cpaudoje. 
Teko nuglrGti Ir atsaky
mų, kurtuos gal verta bū
tų pritaikyti ir mūcU rū
pimam reikalui.

Taigi, kac kliudo litua
nistiniam švietimui? Atro
do, būtų galima šitaip pa
samprotauti-Dabar švie
timo klausimu veik kiek
vienas iš mūcų jaučiasi 
ecąs eksPertao.Todėl,tur 
būt, daug kac lit. švietimą 
ima kritikuoti, duoti pa
tarimų, nurodymų, reika
lauti pagrindinių pakeiti
mų, palengvinimų, moky
tojus ir kitus šios ^rities 
darbininkus vadinti atsi
likusiais, be reikalo į 
švietimo darbą įkibus iaįc 
ir tiesiog stabdančiais 
pažangų, linkimą ir be 

Nepriklausoma Lietuva
L2 Lietuvos išlaisvinimą! U2 ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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rūpecčių gyvenimą, kurio 
mumc dabar kaip tik rei
kia. Gal todėl nUslvelluo- 
jama ir gal net nuęmuk- 
doma mokyklų reikšmė 
bei autoritetas, norq tik
rumoje tie ’’ekspertai" iš 
tikro to nenori ir nenu
mato.

Tikrų ekspertų gyveni
me vlBada reikta. Kaip 
svarbūs yra ekspertai da
bar išbujojusioje techno
logijoje. Bet ten ne kiek
vienas gali būti ekspertu. 
Tam reikia tinkamo pasi
ruošimo ir patirties.Me
dicinoje tik gydytojai va
dintini ekspertais. Tačiau 
švietimo srityje, mec lyg 
turėtume ekopertų per
daug ir gal iš toq "eks
pertų" gausybės kartais 
mūRU mokyklos susilau
kia kliūčių ir nesėkmių.

A ntrac iq kl iuvinys
mumc, tur būt, yra dvi 
skirtingos. Ir viena kitai 
priešingos Rąvokos. Bū
tent, jei taip galima iš
sireikšti, mus «upa 
kietoji ir minkš
toji gyvenimo eigos ap
raiška. Kietąja apraiška 
vadintina mūqų mokyklos 
veiklos eiga. Kaip ten ne
būtų, mokyklą reiktų lai
kyti darbo įstaiga.Čia juk 
ateinama šio-to išmokti, 
čia būna laiko ir pamokų 
tvarkaraštis, čia skiria
mi tam tikri darbai į na
mus, čia mokinys įjungia
mas lyg i tam tikrus rė- 
muB, planUa, koncentrus. 
O šitokia mokyklinė tvar
ka vieniems daugiau ar 
mažiau gali patikti ar vi
sai nepatikti. Taigi, mo
kinys šią eigą laikytų 
kietąja apraiška Ir tai

Vasario 16-stos Gimnazijos mokinių tautinių šokių grup^> metais

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

PATARTI KITAM YRA 
LENGVIAU

NL šių metų 41 nume
ryje p. J. Gedvilą^, kriti
kuodama® p. Balio gva- 
ItOg evarstymus toje pa
čioje ”Nep. Lietuvoje*’, 
pagtarąjį nori laikyti mi
tų kurėju ir pataria jam 
gUg Įdaryti objektyvesnį 
vaizdą apie mum§ reikš- 
mingus faktui bei įvy- 
ktus. Tačiau, atrodo, kad 
ir p. Gedvilui lyg trūktų 
objektyvumo. Jei sakyti, 

būtų pačiai mokyklai tam 
tikraq stabdymas laukti
nų vaikių atveju.

Minkštąją arba leng
vesnių ją apraišką galima 
būtų taip aptarti: mažiau
sia paqtangų, daugiausia 
malonumų, nuo mažiau 
visokių įpareigojimų, 
varžtų ateities perspek
tyvų. Tada juk lengviau 
bus gyventi, arba dar aiš
kiau išsireiškiant-džiau
kimės be rūpesčių šian
dieną ir... smaguriauki
me. Nepaslaptis, kad kai 
kam minkštoji gyvenimo 
apraiška lieka ... svajone 
Ir net realizuotina svajo
ne. Todėl turbūt,ypač jau
niesiems, kietoji gyveni
mo apraiška išvirsta į 
sunkenybę... Tačiau daug 
kam atrodo, kad minkštoji 
apraiška gali atnešti ar 
net atneša kliuvinių ir 
nesėkmių.

L. Eimantas 

kad B.gvalia kurta mitug, 
tai būtų galima tvirtinti, 
kad ir p.Gedvtlas yra pa
sinešę s į vieną dabar ma
dingą dalyką: vieur, viga- 
da ir už vtską kaltinti tik 
amerikiečiug. Jei p.Ged
vilas kaltina amertklečtus 
banditizmu Pietų Vietna
me, tai kodėl jis nė vienu 
žodeliu nepamini šlaurės 
vietnamiečių, jų guorga- 
nizuotų vletkongtečių if 
kitų, kurie pirmieji už
puolė, nuterlojo Pietų 
Vietnamą ir pasireiškė 
žymiai dldesniu bandttlz - 
mu. Jei p. Gedvilas prie
kaištauja Amerikai, kodėl 
ji neužQtojo Vengrijos gu- 
klllmo ir nepastprieštno 
Čekoslovakijos naujai 
anekgijal, tat objektyvu
mo dėliai gal reikėjo pa
minėti, kad ir Čilės 
markglgtinio polinkio val
džia nesUgllaukė jokio 
užgtojtmo iš komunlgtinių 
kraštų. Tatgi^negynė Ven
grijos ir ČekoslovakljOg 
Amerika, negynė komu- 
ntgttntai kraštai ir mark
sisto Allende. Juk niekas 
negynė Pabaltijo, Suomi- 
jog ir kt. Yra daug "prie.- 
žasčtų", kodėl ntekas už
pultųjų negynė. Būtų tat 
atgktra tema, jei bandy
tume tai aptarti. Bet Pie
tų Vietnamo klaugtmag 
yra visat kitoje plotmėje. 
Amerika, Pietų Vietnamo 
paprašyta,-gtojo ginti už — 
pultųjų. Išgtvy9tė žiaurug 

ir vlgką naikinanti^ karag. 
ir dauglaugia nukentėjo 
Pietų Vietnamas. Išvengti 
žiaurumų karo metu ne
įmanoma. Kodėl p.Gedvl- 
lag meta daug kaltinimų 
tik Amerikai ir visat ne
mini kitų. Atrodo, kad čia 
lyg trūktų logikoq : Ame
rika kaltinama, kad neuž
stojo Vengrijos ir Čekog- 
lovakijog ir vėl ta pati 
Amerika kaltinama, kad 
paprašyta., užgtojo Pietų 
Vietnamą ir įglvėlė į ka
rą.

Pagaliau, kaip p. Ged
vilą , kaltindama^ vien 
amerikiečiug, priėmė šią 
oficialią žinią? Amerikos 
užglenta reikalų mlniste- 
ris Kiggingerig ir šiau
rėj vtetnamtetig Le Due 
Tho gavo šių metų Nobe
lio taikoj premiją už 
Vietnamo problemog 
sprendimą. Atrodo, kad 
Nikgono — Klss4ngerio ir 
Le Due Tho užsienio po
litiką, siekiant pasaulyje 
talkos. Nobelio premijų 
In^titutag nepagmerkė,bet 
pripažino. Tiesa, ir po 
sutartų paliaubų ir sutar
ties, į Pietų Vietnamą 
tikra taika dar neatėjo. 
Karo žudynės ten vlq dar 
tebevykgta. Štaurėg Viet
namas ir ja talkininkai 
vis tiek paRiryžę pa
vergti Pietų Vietnamą ir 
nuo to jie niekad neatgi-

* -L. Damulig
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAME GLUDI MUSU ATEITIS?
Atrodo, kad atsakymag 

yra aiškus : "Iš praeitie^ 
Tavo. sūnūg te stiprybę 
gemia".Bet kur glūdi mū
sų praeitu ?

E.Veikutlg (TŽ,nr. 4C, 
p. 3) tvirtina, kad "Vilniu
je glūdi LietuvOg praei- 
tiR", t. y. "vl«,a istorinėj 
Lietuvos vaIRtybės (ne 
tautoj praeitles DIDYBĖ, 
karžygiško^ laisvės ko- 
vos ir amžių eigoje kur- 
toB tauto„ KULTŪRINES 
ir MENO vertybė s". Tik 
jiQ gailiai, kad šiuo klau
simu" neturima gilios se
novės rašytinių duomenų’.’ 
Todėl v La dainelė ir o
prasideda nuo Mindaugo.

A. Gustaitis ( NL, Nr. 
30/31, p. 2) gako, kad 
"Draugag", pagitvėręs 
okupuotų bal^Ug, nori 
Vilniui primesti vo5 650 
metų, dėl ko reikia pro
testuoti. Juk tai lietuvių 
tautoj Utor^°5 Qleklni” 
mag. Tuo klausimu ji^ 
pa^iuntę^ NL rašinėlį, 
kurio Draugag negpau6- 
dino.Kur jig randagi, ko
dėl neiš^pau^dintag ?

Kodėl mū^ų i^torijo6 
vadovėliai pradeda di- 
dingoa praeitie5 rimtą 
aprašymą tik nuo vytau - 
tintų laikų,Mindaugą lai - 
kydami "žiliausia seno
ve" (kaip ir K.Veikutiq\ 
kai Vakarų Europa tuo 
laiku jau turėjo 5-10 
amžių didžiuliUg archy- 
vus?

Kodėl mūQuoae tiemc 
lengvai atsekamiems 
amžiams gktriama tik 
pora miglotų romantiš
kų puslapių, kai galima, 
pagirėmus Vakarų, Ra- 
sų, Blzantijos, Arabų, 
gkandinavų ir kitaip la
bai gausiaig ir niekeno 
neginčijamais šaltiniais 
atgtatyti 3000 metų mū- 
gų garbtngos praeitie6?

Kodėl knygose ir pe
riodikoje ta senovė 
apeinama tylomis, o jei 
kada ir paQįrodo kokg 
lyg ir praeitieg vaizde
lis, tat jig skiriama3 
"vaikučiam ’’ ir pilna„ 
nuvalkiotų šablonų, o jei 
kiek rimte€nig,vis dėlto 
nieko bendra neturi gu 
buvusia aplinka, nes tė
ra šių dienų žmonių elg- 
senOg ir galvogenos fo
tografija, papuošta tik 
"lokalinėj cpalvo ’’ O v O
vardais?
1973. XI. 14

RAŠO JUOZaS SENIUS
Juk priešvytautlnė 

mūgų istorija tiek su
dėtinga ir taip giltai 
giekia ^enovėn, jog tin
kamai ją nušvlesti ir 
dvylikoj <ętorų tomų ne
būtų perdaug. Ta i kodėl? 
Norįj, ragti atgakymus, 
ka^ liečia mū^ų garbingą 
praeitį, ir pasiremti jėgų, 
ateičiai, tepaskaito jau 
geniau mano recenzuotą 
p.Česlovo Gedgaudo kny
gą "Mūsų Praeittog Be
ieškant"^ Galima gauti 
šiuo adresu: P.O. Bo 
5544,Santa Monica, Calif. 
90405, U.0.A. Kaina 
15 dot., apima 360 psl.)

KADA PIRMĄ KARTĄ 
PAMINĖTAS LIETUVOS 
VARDAS ?

Prof. dr. J. Jurginis 
( mokslas ir gyvenimas, 
1966, Nr. 9,p. 11 - įdėta NL 
Nr. 42, p.7j rašo, kad 
"pirmą kartą Vakarų Eu
ropos rašytiniuose šalti
niuose Lietuvos vardas 
paminėtas 1009 metais.. ."

Ligi šiol paprastai mū
suose Lietuvos vardo kil
mės atskleidimo žygį 
pradėdavome ’’ nuo pe
čiaus”. O pečius visai dar 
nesenas,— tai Šv. Bruno 
apaštalavimo kronikos 
citata .iš Kvedlinburgo 
metraščio užrašo 1009 
metais. Kartais, magary
čioms, pateikiamas "net" 
ir Ipatijaus metraštis iš 
to paties laikotarpio 
(1040 m : " Jaroslav ide 
na Litvu"( Jaroslavas ei
na karu ant lietuviu.

Pastebėkite čia milži
niškos svarbos faktą : 
KIEKVIENOS EUROPOS 
VALSTYBĖS OFICIALI 
ISTORIJA PRADEDAMA 
NUO JOS KRIKŠTO! At
seit, "pagonių” istorija vi
siškai nesvarbi : ji mums 
tik akis gadintų... Pran
cūzų istorija pradedama 
Klovtso krikštu 499 m., 
nors kelių šimtų metų 
ankstesnių šaltinių yra 
kiek tik nori. Taip pat če
kų, lenkų, Kijevo Rasos 
istorijas ištinka panašus 
likimas, nors jų raidas 
atsekame neabejotinais 
dokumentais ligi žiliau
sios prolstorės laikų. Ką 
bekalbėti apie mus, il
giausiai Europoje išliku
sius tariamais " pagoni
mis”. Mus pavaizduoja 
atsiradusius ”iš nežinios" 

13-me amžiuje. Čia mato
me religlnį’’tabu”, pritai
kytą praktikoje. Kas buvo 
anksčlau?Argital jau taip 
įdomu? Argi tąi jau taip 
svarbu?Todėl mūsų tūks
tantmetės istorijos per
gamentai — RUNRAŠČIAI 
BUVO VIENUOLIŲ STRO
PIAI NAIKINAMI, o jų 
skaitymas, ar net primi
nimas laikomas nuodėme. 
( Štai kodėl pasigendama 
senovinių rašytinių doku
mentų).

Šitaip pavyko mus at
kirsti nuo mūsų praei
ties .Tačiau Lietuvos var
do panaikinti nepavyko. 
Tam įrodyti turime išli
kusių Vakaruose seniau
sių šaltinių, toli prašo
kančių tą nusibodusį Šv. 
Bruno(kurluos pateikia p. 
C.Gedgaudas savo knygo
je "Mūsų praeities be- 
teškant", p. 17-20):

Pirmas šaltinis : Ro
mos konsulo Valerijaus 
Flacco mūšis gu Prūsais 
( Boruą) 195 m. po Kr., 
prie Litano miško šiau
rės Italijoje.

Antras šaltinis : L e t ų 
sukilimas Belgijoje 336 
m. po Kr.

Trečias šaltinis : Pa
gal Ammlanus Marcelli- 
nus, kairiajame Reino 
krante, ( taigi vėlesnių 
"frankų" teritorijoje) 357 
m. po Kr.bulro "Prefectus 
Laetorum" įstaiga; paval
diniai vadinami L a e t t, 
L e t e s, Lite s, Le
to v i c i. Palyginkite 
slavų — L i t o v c i , p 
ypač mūsų”vyčių" galūnę: 
Lietuvaičiai, arba 
senovės L i a u d a—V y - 
č i a i .

Ketvirtas šaltinis : 451 

Čikagos "Grandis" šoka tautiniu Šokių festivalyje P. Amerikos liet.kongrese. Sao Paule, 
Brazilijoje. Nuotrauka R. Idikos
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m. birželio mėn., mobili
zuojant Vakarų Europos 
tautas kovai prieš Atilą
Katalonijos laukuose,kon
sulas Aetius ir karalius 
Teodor tkls pasikvietė 
talkon taip pat ir gakgo- 
nų, sarmatų, guelvių Ir 
jau minėtu Lėtų pulkus 
(sueves,lėtos). Čia pažy
mėtina, kad saksonats 
arba "gegnes"—gėgnomig 
buvo vadinami senprū- 
siai — Vakarų Prūsijos 
dešiniojo Reino kranto 
gyventojai. Prūsija tuo
met tęsėsi pajūriais nuo 
Reino ligi Nemuno, ir vo
kiečiai dar šiandien te
bevartoja tą Westpreussen 
pavadinimą.

Penktas šaltinis : 30 
-čiai metų praslinkus, 
Lėtų teritorijoje, kai
riajame Reino krante, 
vyksta genocidinio tipo 
kautynės, aiškiai prime
nančios vėliau kryžiuočių 
naudosimą sistemą, kai 
jie žydinčias žemaičių, 
prūsų ir sudūvos dalis iš
žudė Ir išdegino, pavers
dami jas trakais (išdegin
to miško plotu). Tai bur- 
gundai veržėsi per Reiną 
į Prancūziją, iš jų gyve
namų vietovių Vokietijoje 
ir Šveicarijoje.

"Jinai zovada pralekia 
trakų (Trikes) galulaukes, 
artėja prie rikio (Riak) 
krašto Ir, matydama toly
je Išnykstančią Burgun
dijos s ieną,maldau ja savo 
palydovus Frankus - pieš
kite, deginkite, kairėje, 
dešinėje, dvylika mylių 
G u d v a l d o (Gudebald) 
krašto’’Krotechildos gies
mė, 590-591 pogmaj).

Šis šaltinis mums ypač 
įdomus too, kad viename 
sakinyje cituoja net tris 
( gaila, kad sudarkytus) 
lietuviškus žodžius : 
a/ trakai, kaip žino

me, tai išdegintas miško 
plotas.
b/ r i k i s. Dar Daukan
tas pažįsta r y k y s -val
dovas, ryk ė-karalystė ;

"Tij ponai vadinos ry- 
kejs arba karalets”.Ba
deno jį dldfonjo konego 
arba rykto".(Būgos cituo
to?.
c Gudvaldo lietuvių 
ausiai aiškinti nereikia, 
nes daugelio net šių dienų 
mūsų pavardžių praside
da iš Gud,o dėl B-V prie
balsių svyravimo, tai 
Žemaitijoj ir dabar tebe
vartoja be skirtumo abi 
lytis "bulbė-bulvė, seno - 
blnis—senovinis, irt.t.” 
Gi ankstyvais viduram
žiais ta pati raidė buvo 
įvairiai tariama pagal 
kalbą ir vietovę Europo
je. Kas svarbiausia, tie 
lietuviški žodžiai "savo 
vietoje”, — jie ne tik ne
ardo prancūzų sakinio 
minties, bet jį papildo, 
paaiškina.

( Bus daugiau)

JONO VIKINTO 
ĮPĖDINIAMS 
Šių metų rugplūčlo mėn. 

New Jersey valstijoje mi
rė JONĄ* VIKINTAo -ŠI- 
KERlg palikdamas šiek 
tiek torto. Yra žinoma, 
kad vokiečių okupacijos 
meto mirusiojo brolis 
Juozas Šikeris gyveno 
Kaune ir turėjo šeimą,bet 
nuo antrosios rusų oku
pacijos jo pėdsakai yra 
dingę.

Pats ieškomasis arba 
apie jo šeimos likimą ži
nantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke to
kiu adresu:

Consulate General of 
Lithuania,
41 Vest 82nd street, 
New York,N.Y. 10024.
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jo pirmininką
J. Balkūna„ i

A. Kuolą . At-

IŠ "ELTOS" BIULETENIO INFORMACIJŲ 
vuko seimas 
Šių metų Vilko Šeima,.

įvyk* gruodžio 1-2 d. d. 
Lietuvių Namuo*e, To
ronte, Kanadoje.

Apie Vilko veiklą kul
bė* jo pirmininką* dr. J. 
K.Valiūna*, vicepirminin
kai—J. Valaiti* ir A.Vak- 
*ell*. Apie Tauto* Fondą 
kalbė* 
prelatu
Kanado* at*tovybė* pir
mininką 
*kira* problema* nagri- 
nė* • Lietuvo* ru*lfika- 
ctja— Draugo redaktorių* 
B.Kvikly*, žmogau* nu - 
tet*tnima* okupuotoje 
Lietuvo je -dr. K. Ka rvel l*, 
Rytprū*ių ateitie* pro
blema - prof. M. B raka*, 
Vilka* Lietuvo* pogrin
dyje ( minint jo 30 metų 
*ukaktį) — per vakarlen ę 
kalbė* vicepirmininką* 
J. Audėną*. 
• Vilniau* valkų chorą* 
"Ąžuoliuką*" (55 berniu
kai ir 25 vyre*nt jaunuo- 
liai)*palio viduryje kon
certavo Rytų Vokietijoje: 
Leipcige, Dregdene, 
Frankfurte prie Oderio, 
Magdeburge, Berlyne. 
Dainavo lietuvių, ru*ų Ir 
Vakarų kompozitorių 
riniu0.

kū-

VLIKO TARYBOS 
POSĖDIS ĮVYKO 
SPALIO 11 d. NEW 
YORKE
Taryba išklau*ė išsa

mų Vald l'O* informacinį 
pranešimą. Vilko pirmi
ninką*, dr. J.K. Valiūną*, 
painformavo apie mū*ų 
delegacijo* *udarymą 
Hel*inkiul ir kad ji buvo 
pavadinta Vilko delegaci- 

ne Lietuvo*. Pava- 
Lietuvo* delegacija 
buvę galima, jei ji 
*udaryta, dlploma-

ja, o 
dintt 
būtų 
būtų
tam* vadovaujant, iš Lie
tuvoj diplomatų ir Vilko 
talkininkų.Tad Vilka*, ku- 
rio atctovauja tautai, *u - 
darė delegaciją *avo var
du. Tačiau konferencijo* 
eigai ir toliau *tebėtt bei 
reikalui ištikue, reaguoti, 
ri*ai glaudžiai bendra
darbiaujama *u diploma
tine tarnyba. Drauge dir
bama „u latviai, ir e -

Apie ruošiamą mū*ų 
velk*nių darbo konferen- 
3iją Tarybą informavo 
Vilko vicepirmininką* J.
4 psl.

Valaiti*. Jic pabrėžė,kad 
dėl pasikeitimų Pacaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
ir JAV Lietuvių Bendruo
menė* vadovybėje, numa
tytoji konferencija gal ga- 
lė* įvykti tik 1974 m. pra
džioje. Konferencijo* rei
kalam* ap*var*tytl ir Pa
saulinė* Baltų gantalko^ 
pa*klrčial panagrinėti, 
numatoma. *pecialu* Ta- w O O

Vicepirmininkas J. Au
dėnas painformavo apie 
pasiruoš lmuc Vilko gei
mui. Pranešėjas, prašė 
TaryboB narių, kai gei
mas vYk* Kanadoje, skir
dami Bavo at*tovu* gei
mui, parinkti Kanadoje 
gyvenančiu^ acmenis.
• Lapkričio 25 d. Vitkui 
cukanka tricdešimt metų, 
giedama šia Bukaktį *u 
ateitimi. Taryba nutarė 
paruošti naujas kletuvoc 
laisvinimo pro gramo,, 
gaire* Ir pavedė tokį pro
jektą *udaryti Politinei 
ir teisių komisijai.

• Ckup.Ltetuvoje nusuk
ta* dideli* istorini* fil
mą* "Herkų* Manta* ” 
apie paskutinį didesnį 
genprūsių sukilimą prieš 
kryžiuočiu- XIII a. Prūsai, 
tiesa, buvę sumušti, bet 
neišnaikinti. Lietuvių 
spaudoje pasigirdę bal
sų, kad lenkam* ir vokie
čiam* besiginčijant tarp 
savęs dėl Koperniko, rei
kėtų turėti galvoje dar 
trečią galimybę : jau 
prieš šimtą metų dr. Ba
sanavičių* nustatę*, kad 
"etnografiniu (r antfopo- 
logintu”požtūriu Koperni
ką* buvę* tikra* senprū- 
*lų palikuoni*.

V-Jj

Dabartinė KLB Kramto Valdyba: Sėdi ilk. A. Kuolienė, E. 
Čuplinskas (pirm.), L. Gvildienė; stovi is k. B. Breichma- 
na*, J. R. Simanavičius, A. Žilinskas, L. Tamošauskas ir 

A. Banelis.

ĮSPŪDINGAS BENDRUOMENĖS TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS

ankato išsiuntinėjimas 
at*tovam*. Teliko keli 
akivaizdiniai pranešimai 
Ir paklausimai dėl raš
tiškų.

geBtjos nuotaikai daug 
davė ir at*tovų iš toli
mųjų apylinkių dalyvavl- 
ma*. Po vieną atvyko iš 
Vancouverio, Edmontono 
ir Winnipeg©. Deja iš 
Montrealio tepa*irodė 
Petrag Lukoševičtug, ku
ri*, žinoma, at*tojo gerą 
būrį. Iš toli atvyku*ių at- 
*tovų kelionė* išlaido* o o
padengto* iš Londono 
apylinkė*} išrūpinto* val- 
džio* paramo*.

Kanado* Lietuvių Ben
druomenės aštunto* io* 
Krašto Tarybo* trečioji 
*ectja, įvyku*i Qpalto 
27-8 dienoml* Londone, 
praėjo kaip pridera aukš
čiausiai Kanado* lietuvių 
in*tltuctjal.BuvUsto Kraš
to Valdybos pirmininko 
g. Čepo išsitarimu, Ben
druomenės *uvažtavima* 
pirmą kartą per dvide
šimt metų buvo taip įs
pūdingai *uorganizuota*.

Dauguma* at*tovų buvo 
ap*ictoję drauge Holiday 
Inn motoviešbutyje. Ten 
pat vyko po*ėdžiai, pietų* 
ir iškilminga vakarienė, 
į kurią at*ilankė Londono 
burmt*trė. Tie* viešbu - 
čiu plėvė*avo mū*ų trt- 
*palvė, iškabojęj atvykę 
pa*veikinti lietuviškai ir 
angliškai. Šeštadienio va
kare at*toval dalyvavo 
baliuje mie*to centro sa
lėje. GaUslemc dalyviamc 
dainų ir tautinių šokių 
programą atliko Londono 
jaunimo vienetas "Balti
ja”. Šokiams grojo • iš 
ChlcagOs atkvle*tas neo- 
lituanų orkectras. Įdo
miai *kambėjo "rock" 
meliodijOs lietuviškais 
žodžiais.

Ypatingos organizaci
nė* tvarko* ir gero* ap- 
llnkumo beabejo paveik
ti, prie žaliai dengtų sta
lų *u*ėdę at*tovai *e*lją 
praleido darbinga t. Ne
buvo įpra*tal už*ltę*ian- 
čių kalbų ir dažnai be
prasmių ginčų, todėl ir 
suvažtavimas baigtas 
pUgValandžiji ankgčlau 
nei buvo numatyta.

Tam pagelbėjo daugu
mo* rutininių pranešimų 
paruošima* raštu ir iš «•

Iš *k irt i nu die not va r-
kė* punktu buvo *lmpo-

K O
ziuma* ; " Kanado* lietu
vių bendruomenė sekan
čiame dešimtmetyje”. 
Montrealiečiui dr.P.Lu
koševičiui vadovaujant, 
keturi *talo dalyviai 
( Gražina Petrauskienė iš 
Londono, Kę*tuti* Šešto- 
ka* iš Hamiltono, Algi* 
Puterl* ir Antana* Rin- 
kūna* iš Toronto , taip 
kaip ir kalbėję iš *alė*, 
iškėlė daug sumanymų 
bendruomeninei veiklai 
ateityje. guvažiavimaB 
įpareigojo Krašto Valdy
bą simpoziumo išvada^ 
„uredaguoti Ir pa*klei*tl 
® v v
apyllnkėmc ir *paudal.

gpecialiatne Bu*trinki
me labiau technikine 
pra*me pakei*ti įdu ctatu- 
to punktai. Įtei*inta* ko- 
optavima* į Krašto Vai- 
dybą nedaugiau trečdalio 
rinktų narių ir išbraukta* v* 
*olidarumo moke*čio 
dydžio nu*akymas.

Nu*i*tatyta paruošti 
broštūrinio pobūdžio in
formacinį leidinį apie 
Kanado* lietuviu* anglų 
kalba. Dabar neturima 
paranklOg medžlago* pa
skleidimui kitataučiuose 
įvalrlomlg parogoml^. 
"Lithuanians In Canada" 
knyga yra daugeliui atve
jų perstambl, kaip žada 
būti ir Romo Vaštoko 
ruošiama* darba*.

Taryba" taipogi nutarė 
Bendruomenės archyvug 
*augojimul perduoti Ka- 
nado* Valstybiniam Ar
chyvui, kurt* yra pažadė
ję* kellaę mikrofilmine^ 
kopija* duoti Bendruome
nėj re ikalam*. B oltdaru-

Londono apylinkės valdybos 
pirmininkas Edmundas Petraus
kas. Jo vadovaujamos valdy - 
bos, vietiniu organizaci jų bei 
daugelio londoniškių rūpesčiu ir 
talka buvo surengtas sėkmingas 
Bendruomenės Krašto Tarybos 
suvoži avimas.

mo moke*tts pakelta* nuo 
dviejų iki trijų dolerių, 

ekant bendrą kalnų pakė
limą.

Atgklrą pranešimą apie 
cekančią, jau dvidešimtą 
Lietuvių Dieną padarė 
winnipegletl* p. Gabryg, 
Diena, arba dieno*, įvyk* 
Vinnlpege birželio 29 
- liepos dienomis. Jau 
vykęta paruošiamieji dar
bai, rūpinamasi tik kad 
atvyktų kuo daugiau rytų 
Kanados lietuvių. Krašto 
Valdybos pirm. E. Čup
linskas paokatlnanciat pa
reiškė,jog jau planuojama 
camdyti lėktuvu*, telieka 
klauoimas kelių jų rei
kėsią.

Priimto,, Krašto Tary
ba* rinkimų tat*yklė*,ku- 
riomi* jau vadovauta* i ir 
ank*čiau. Lygšoltai buvo 
renkami 55 at*toval, da
bar bu* 57.Matydami toki 
gražų Londono lietuvių 
darbą, at*tovai nebuvo 
priešingi jų atstovų skai- 
člau* pakėlimui nuo dvie
jų iki keturių. Taryboje 
pilnatie* lai„ dalyvauja 
ir apylinkių pirmininkai 
bei Krašto Valdybos na
riai.7

guvaž iavlmui pat iba t -» 
gu* atsilankė tele viz t jo* 
reporteriai. Vėliau} per 
vietinę stotų buvo pakar
totinai perduota, pa.ikal- 
bėjlma* *u Krašto -Val
dybe,, pirmininku Eugeni
jumi Čuplin5ku.Ž Intų apie 
nuvažiavimą buvo ir Lon
don Free Pre** dlenraš- 
tyje. /a.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LENKIJA
(TĘSINYS - 4)

PAS SUVALKŲ 
LIETUVIUS
Pažintį su to krašto lie

tuviai^ teko padaryti be di
delių formalumų. Iš anks
to ketinau juoc aplankyti. 
Tik nežinojau, kaip aš 
pa*, juo., pateksiu. Varšu
voje gavau ę,veiką patari
mą : važiuok tieciai į 
Pun«,ką, ir vUka* *,uci- 
tvarky* «,avaime. Taip ir 
padariau. Autobuse, kurc 
mu® vežė iš guvalkų į 
Puncką, radau lietuvių. 
Tarp jų buvo pora ctu - 
dentų. At„idjru„ vietoje, 
jie per keliollką minučių 
„urado šeimą, kuri aps
ėmė mane globoti. Taip 
vicka„ ir „u„itvarkė „a- 
vaime. O to„ globo„ dėka 
galėjau apvažiuoti ir ap
žiūrėti vioą Pun„ko kraš
tą.

GEOGRAFINIS
KRAŠTO VAIZDAS
Kalbant apie tą critį, 

vartojama keleta„ vardų : 
Suvalkų krašta®, guvalkų 
trikampiu, Pun„ko kraš- 
tag,geinų krašta®. Tų tri
jų miestų vardai apibūdi
na ne tiek to„ apylinkėj, 
geografiją, kiek jop ioto- 
riją. O ta ictorija kinta ta 
pačia linkme, kaip ir vi- 
co0 mūcų tautoc i„torlja. 
Prieš keliajjdešlmt metų 
buvo tikjjlu kalbėti apie 
guvalkų - lietuviu®, bet jau 
kuris laikag kaip lietu
viai iš to miejjto buvo 
išgyvendinti. Krašto šir
dimi liko geinai, vy®kupo 
BaranaUj,ko „o„tamlegtig. 
Bet po šio karo lietuviai 
buvo iš®tumti ir iš geinų . 
Taigi liko tik Pun„ka„, 
jau ne mie„ta„, o bažnyt
kaimiu. Bet jlj, irgi dabar 
ne grynai lietuviškai kal
ba.

Tą kraštą „udaro ke
liolika kaimų, iš„idė„č lu
čių Lietuvoj, padieny. 
Šiaurėj, vakaruo„e jiQ at- 
„ įremia į aukštumaj,,ku
rtoj, kerta Lietuvo„ «, ie
na. Einant į pietų rytu„, 
krašto vaizda„ „uplokš- 
tėja. geinai ®tovi jau be
veik lygumoje.

To j, kalvo„ dažntaUjjia 
yra raudonmolto : graži 
kviečių ir dobilų žemė. 
Vica tai duoda lietuvių 
„odybom„ tam tikrą po
būdį.

ŪKININKŲ GYVENIMAS 
Po ilgų „kurdo metų, 

Puncko ūkininkai atkuto.

1973rXk M-------  -

TURISTO AKIMIS
To atkutimo žymėj, rado- Ta žemė traktorių dar
ei kiekviename žing„nyje. bui dažnai netinka ir dėl
Bet kurioje „odyboje kyla 
naujų cementinių trobe„ių 
„ieno„> arba pilkuoja ne
seniai užbaigtų pa„tatų 
„togai. Namų viduje nauji 
baldai ir nauji įrengimai.

Iš kur ta„ gerbūvį ?Jic 
gaunami iš pagerintų že
mė,, gaminių kainų, val- 
džio„ pa„tangų „katinti 
gamybą ir, žinoma, iš pa
čių ūkininkų veržlumo bei 
darbštumo.

To„e molio žemė„e ge
rai auga dobilai. Taigi, 
kiekviename ūkyje jų ma
tyti didoka„ lauka j,. An
troji žolė papra„tal laiko
ma ®ėklai. gmarkiai iš- 
plėtota„ gyvulių augini- 
maj., ypač kiaulių. Dažna„ 
ūkininka„ jų parduoda po 
keliasdešimt.Daug dėme
sio kreipiama ir į pie
ną. Specijalizacijos at - 
vejų, labai maža. Vioi 
verčiami ir .dobilai„,ir 
karvėm i„ ir klaulėmi„. 
Aprūpinimą,, įvairiai„ 
pašaraij, nėra tlkra„. Tai
gi > ktekviena„ „tengia„i 
vi„ką gaminti namie.

Nežiūrint tokio darbo 
„u„mulkinimo, gamybin- 
guma® yra dideli„. geinų 
ap„kriti„ tuo atžvilgiu 
užima pirmą vietą Balt- 
„togė„ vaivadijoj, o ta 
vaivadija— vl„oje Lenki
joje.

Bet ir tame gerbūvyje, 
gyvenimą,, nėra lengva„. 
gvarbiau®ia, dėl žmonių 
„toko„. Jaunųjų didelė da
lų išeina į mie„tu„. Dar
ba,, daugiau,,ia tebedirba
mas arkliaij,. Jei trakto
riai būtų lal„vai perkami, 
„avaitėj, bėgyje pamaty
tumei jų po viena egzem- 
plorių bevelk kiekviename 
kieme. Bet jų trūk„ta, 
nor„ geinų ap®kričiai jų 
pa„klriama„ dide„ni„ kie
kio, negu kitur.

Didelė ūkių dall„ var
giai ar betinka darbui 
traktoriai,,. Jie tik vidu
tiniški ar maži (10 - 25 ha) 
kad ir didesni negu ktto„e 
Lenkijoj, „rity„e. Taigi^ 
viena„ traktoriuj, ap
dirbtų kelij, tokiu,, ūkiu„. 
Kartatj, juo,, ir perka ke
li ūkininkai „u„idėję. Yra 
mašinų ratelių, kaip ir 
RUjjijoje. Žmonėj, jų ne- 
mėg„ta : mašinąa gauni 
ne tada, kada jų reikia, 
bet kada jo„ yra lai„vo„ 
ir ne„ugedu„io„.

„avo kalvotumo, taip pat 
ir dėl laukų „ukapojimo 
į omulkiuc gabalu„.

Bai„i erozija alina ta„ 
kalva„,nor„ daugumoje ir 
molinga„.Žmonė„ net ne
bando „u ja kovoti. Ari
mą,, daroma„ ne aplink 
kalvą, išlaikant vagų lyg
menį, bet kaip papuola : 
dažnai nuo viršau„ į apa
čią. Ir taip „uarto„ dir- 
vo„ paliekamo„ per žie
mą. Taigi vanduo plauna 
puveną ir trąšą žemyn. 
Alinimui pagreitinti, kar
tai,, net šiaudai „udegina- 
mi vietoje. Ne„u„pėjant 
ap„įdirbti, taip greičiau : 
nereikia jų vežti į darži
nę. Be to, mėšla„ kitam 
pa„irodoir nereikalinga„. 
Stebuklu® turi atnešti 
cheminė,, trąšo„. Ameri
kinė taktika užlieja pa- 
j,aulį. '

MOKSLAS VAŽIUOJA
Į LAUKUS IR Į LANKAS
Progre„izmo karštlige 

„ergą ypač žemė„ ūkį 
tvarką „luok„niai. Pava- 
„arį lauku„ pervažiuoja 
valdžio„ traktoriai, vilk
dami didžiuliu„ bo„u„. 
Ar ūkininka„ to nori ar 
nenori, jo pažėliai api - 
purškiami mok„lo skie
diniu. Tai chemini„ 
nužolinima„, gerbiamieji! 
Tačiau nieka„ ne„uka gaP 
vo„ dėl to, kad tie chemi
kalai nuteka „u lietumi į 
upokšniu„ ir ežeru„, o po
žemiu į šuliniu„, kad jie 
pripildo karvių pieną ir 
teka žmonių kraujuje.

Ž turėdama,, į tuo„ che
mikalą i„ aplietu„ lauku„, 
vi„tiek gausiai nu„ėtu„ 
piktžolėml„, pri„ įminiau,

Kūrėjai - savanoriai* ii k. J. Jareckas, K. 
Petrauskas ir J. Gaidelis. Nuotr.M. Nagio
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KARIUOMENĖS ATKŪRIMĄ MININT

* Nieks nereiškia tautos teisė, jeigu jas
, neparemia tautos

( Tęsinys iš praeito nr.)

L.kariuomenės užuomazgą 
ir branduolį/ sudarė o a- 
v a n o r i a i. Kovom^ 
frontuose pažibaigu5, už 
didžią savanorių dovaną 
- tautai lalsvės iškovoji
mą, - latsvės žygių daly
viai savanoriai, oficialiai 
įstatymu pavadinti KŪRĖ
JAIS —- SAVANORIAI ir 
apdovanoti speclaliu me- 
daliumi su įrašu : ”1918 
-1920metų SAVANORIUI1!

Šią igtoriniai brangią 
5ukaktį minint, prisimena 
ir įdomegni-būdingesni 
pirmieji kariuomenėg kū- 
rimo5i meto, savanorių 
gyvenimo epizodai. Pagak 
patarlę kiekviena pra
džia gunki. Ypač gunku 
buvo iš nieko, vien tik 8u 
geraig norals, iš vi9ų pu-. 
sių priešų apsuptiem9 ir 
puolamiems guorganizuo- 
tl kariuomenę ir tuojaus 
paruošti ją kovai. Ne vi- 
guc ano meto gunkumug, 
kliūtis, nedateklius, trū- 
kumug ir vargUg, bet tik 
pačius būdingiaugiuc čia 
paminėgiu. Patyg pirmie
ji Qavanoriai buvo apgy
vendinti Lietuvog Tary
boj rūmų rūsyje be jokių 
patogumų — guolių, prau
syklų, viryklų ir t.t.Mūsų 
gOstinėje, kaip ir vicoje 

kad lenkiška,, sūris mė- 
giama„ Kanadoje. Ji„ ne
brangu ir gerai padary
ta^ Žmonė„ jį mielai 
perka, tikėdami, kad gal 
kartat„ Lenkijo„ plena„ 
yra mažiau užnuodyta„, 
nęgu Kanado„. Vargšai 
kanadiečiai! ( b. d.)

kalavijas *.

Lietuvoje dar tebeviešpa
tavo griežta vokiečių ka
rinė valdžia. Okupantai 
vieai nemanė teigti mums 
organizuoti ęavąsias gin- 
kluotag pajėgas. Jie sek
dami mū*ų pastangas, tik 
ironiškai šalpėgi iš jų. 
Tik lapkričio mėn. fronte 
prie Marno* jų reika
lam*. katastrofiškai pa- 
šltju5, jiem9 teko, kaip 
5akoma,”atleistl vadžia s”. 
Todėl, nor§ oficialaus su
tikimo mum* ginkluotig 
vig dar nebuvo davę, bet 
žinodami, kad buriamės 
ir kaip įmanydami gin
kluojamos — žiūrė jo”pro 
pirštug”. Vienok > nei ka
reivinių, nei ginklų, nei 
amunicijoj mumg neda
vė, o gatvės e sutiktu^ 
ginkluotus mū5ų karei
vius— nuginklucdavo! Kaip 
žinia, Rusijos revoliuci
jos poveikyje, vokiečių 
kariuomenė buvo gerokai 
demoralizuota, po įvyku
sio perversmo, karininkų 
vadovybė nušalinta, ir ka
reivių reikalus tvarkė jų 
pačių išrinktas karinės 
tarybos "soldatenrat’ai”. 
Kartą į salę, kurioje vyko 
"goldenratto” mitinga^, 
kokiu tai būdu įsibrovė 
mūgųkaro gydytoja^ tada 
karintų laipgnių dar ne
buvo įvegta/ Vl.Nagevi- 
čiu5, kurig tik jam vie
nam būdingu rimtumu ir 
drągą, kreipėsi į ten bu- 
vugį vokiečių centro val- 
džtog karinį reprezentan
tą, dr.Zimerlę, pareikš- 
damas, jog Vilniuje jau 
esą sUg trinkę 500 lietu
vių karių-0avanofių, gi,
kita tiek jau žygiuoja į 
Vilnių, taipgi nemaža jų 
/karetvių-savanorių/ egą 
įvairiai^ reikalaig Vil- 
niau5 apyllnkėge. Parei
kalavo kareivinių, ginklų 
ir amuntoijOg.— "Jeigu 
dar šiandieną šio mūgų 
reikalavimo nepatenkin
site, deja, mes, lietuviai 
negalėkime laidoti Tamg- 
tai ir kitiem*, aukštiem,, 
jūsų karinėj valdžioj pa
reigūnams Vilniuje, sau
gumo. Kitaip - neatsakome 
už jūsų gyvybę. Mūsų ka
rtai — savanoriai, nedrau
gingų apylinkių, supaml, 
gali ryžtlg agresingiem* 
vetkgmamg”, —ulttmaty* 

(Nukelta į 12 psl.)
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KAIP ŽEMAIČIAI 
PASIDARĖ SAMOJEDAIS

Mokslas turi savus anekdotus. Tas, kurj noriu papasa
koti priklauso filologijai Ir etnografijai.

Jo istorija tokia: Sigizmundas Herberšteinas buvo dip
lomatas ir rašytojas. Imperatoriaus siuntinėjamas j įvai
rias XVI amžiaus valstybes politiniais reikalais. 1517 ir 
1526 m. jis buvo siunčiamas | Maskvą Ir abu kartu ke
liavo per Lietuva. Savo keliones jis aprašė knygoje 
„Renim Moscavitarum Commentarii", kurią išspausdino 
Vienoje 1549 m. Vakarų Europoje ši knyga turėjo tok) 
pasisekimą, kad beveik kas antri metai buvo perspaus
dinama. o 1567 m. Bazely ji Išėjo vokiečių kalba, pava
dinta „Moscoviter Wunderbare Historien”. XVIII a. ji 
buvo išversta Į rusų kalbą.

| lietuvių kalba išversta tą Herberšteino teksto dalj, ku
rtoje aprašoma Lietuva aš įdėjau j spaudai ruošiamą an
tologiją „Amžininkai apie l letuvą ir lietuvius** Ir labai 
apsidžiaugiau gavės Iš Vokietijos Federatyvinės Respub
likos naują, šiuolaikini Herberšteino veikalo leidimą. 
Knyga, pavadinta ..Sigismund zu Herbersteln Reise zu 
den Moskowitern 1526**. išleista labai gražiai su spalvotu 
autoriaus portretu, originalo raižiniais, tarp kurių žymią 
vietą užima Lietuvos stumbras, pavadintas bizonu, ir gale 
pridėtu vardų paaiškinimu. Knyga išspausdinta Miun
chene 1966 m. o spaudai ją paruošė T. Bruckmann.

Puoliau žiūrėt, kaip ji sprendžia sunkiausią dalyką — 
nustato dabartinius vietų ir asmenų pavadinimus.

Camen — Uralas. Boristhenes — Dnepras, Cronon — 
Nemunas, Moroschei — tur būt, Marcinkonys, j šiaurės 
rytus nuo Gardino. Swlntiawa — Švenčionis, Pertai — 
Perloja, VValconik — Valklmkas, Medick — Medininkai, 
Hestlilschkami — A<š‘škės. Irocki — Trakai ir t t. Steng
tasi vietovardžius rašyt) taip, kaip mes dabar rašom lie
tuviškai, ir daugumas parašyta visai taisyklingai. Tačiau 
pasitaiko ir nesusipratimų. Upė Merkys minima kelis kar
tus ir rašome Merkyš, o aiškinant kur vra Rūdininkai, to
ji pati upė vadinama Mereczanka, nors toje pačioje ro
dyklėje Meretsch — Merkinė. Ncmetschln — ne Nemen
činė, o Niemenczyn. Aiškiai matyt, kad leidėja greta lie
tuviško vardyno naudojosi ir lenkišku, tad net tą pačią 
vietovę parašė dvejopai Dėl to nesiste'bėk’me, nes mes 
patys siūlome užsieniečiams rašyti nevienodai.

Bavarijos biblioteka Miunchene turi pirmuosius Her
beršteino knygos leidinius lotynų Ir vokiečių kalbomis. 
Bibliotekos darbuotojai ir T. Bruckmann ėmėsi labai at
sakingo darbo — paskelbti vokiškąjj tekstą ne XVI am
žiaus, o dabartine literatūrine kalba. Štai čia leidinio pa
rengėja ir užkliuvo už žemaičių. Herberšteino knygoje 
Lietuvai skirti du skyreliai vienas pavadintas „Apie Lie
tuvą**, kita? ..Apie laukinius gyvulius**. Skyreliai vienas 
kitam pajungti, todėl skaitytojui nelengva susigaudyti, 
apie kurto krašto gyvulius tr žmones rašoma antrame 
skyrelyje. Pirmame pasakojama apie Lietuvos valstybę Ir 
Jos gyvento* us lietuvius, o antrame — apie samogitus.

Papasakojus visas įdomybes apie Lietuvos girių karalių 

stumbrą, be naujos antraštės, toliau rašoma šitaip: „Šalis 
Samogythien atsiremia | Lietuvą Ir j Baltijos jūrą. JI per 
keturias vokiškas mylias skiria Prūsija nuo Livonijos. 
Joje nėra miestų Ir pilių; Lietuvos didysis kunigaikštis 
valdo Ją per savo vietininką, vadinamą starosta, arba se
niūnu". Gyventojus Herberšteinas vadina samogitais.

Leidėja išvartė visokius žodynus, enciklopedijas, rado 
žmudztnus. rado samaiteu. bet samogltų neaptiko Ir. rem
damasi fonetiniu panašumu, nusprendė, kad samogital — 
tai samojedai Abu žodžiai ne tik prasideda kamienu ..ša
mo". bet „g" dažnai išvirsta I ,,j". panašiai kaio Iš gene
rolo pasidaro lenerolas. Taigi Herberšteino tekste, iš
verstame i dabart’n“ vokiečių kalbą. Samogythien gyven
tojai vadinami Samojeden. Paaiškinimuose taip parašyta: 
Samaiten — vėlesnis Kauno gubernijos pavadinimas, o 
Samogythien: kraštas samoledų gyvenančių Ledln«uoto- 
slos tr Baltosios jūros pakraščiuose prie Cha tangos (lankos. 
Šitaip atsirado mokslinis anekdotas.

Priežastis labai paprasta: leidėjai nežinojo, kad „samai
ten" Ir „samogl’en" yra tas pats žemaič'ų pavadinimas, 
tik pirmas vokiškas, o antras — lotyniškas. Lenkai že
maičius pakrlkštilo žmudz’na*s, tą vardą perėmė rusų 
autoriai, Ir lotyniškasis pavadinimas sen'ai liko užmirštas. 
Taip literatūrine vokiečių kalba išleistame Herberšteino 
veikale ir atsirado samojedai tarp Baltuos Ir Nemuno.

JUOZAS JURGINIS

IŠKASTINIŲ 
GYVŪNŲ 
MIKROPASAULYJE
Geol.-min. m. k. Algimantas GRIGELIS

Šių dienų mokslas siekia pažinti įvairių 
Žemės istorijos periodų organinį pasaulį. 
Žymią šio pasaulio dalį geologinėje praei
tyje sudarė iškastiniai pirmuonys (Proto
zoa). Suprantama, išlikti nuosėdose galėjo 
tik tos rūšys, kurios turi kiautelį, sudėtą iš 
mineralinės medžiagos — kalcito, aragoni- 
to, silicio arba iš sutvirtintų smėlio nuolau

žėlių. Tokius kiautelius turi foraminiferos 
(Foraminifera), radioliarijos (Radiolaria), 
kai kurių žiuželinių (Dinoflagellata) bei in
fuzorijų (In(uzoria) atstovai. Juos ir tyrinė
ja paleontologijos (mokslo apie iškastinius 
organizmus) atšaka — mikropaleontologija. 
Šių gyvūnėlių dydžiai tesiekia 0,2—0,4 mm, 
retos grupės — iki 2—3 mm.

Geriausiai ištirtos yra foraminiferos. Tai 
aukštos organizacijos pasiekusi pirmuonių 
grupė. Foraminiferos, nors tėra vienaląsčiai 
organizmai, pasižymi sudėtingu gyvenimo 
ciklu, kuris pasireiškia lytiniu dimorfizmu, 
labai įvairia kiautelių morfologija bei iš
vaizda, dažnai nepaprastai sudėtinga kiau
telių sandara (fusuhnos, numulitai|.

Foraminiferos žinomos nuo Herodoto (V 
a. pr. m: e.) laikų: Jis pirmasis rašė apie 
numulitus Egipto piramidžių klintyse. Ilgą 
laiką buvo manoma, kad foraminiferos — 
jauni arba smulkūs galvakojai moliuskai. 
Taip juos klasifikavo ir Linėjus. Tik XIX a., 
ištyręs gyvas šiuolaikines foraminiferas. 
Diužardenas nustatė jų priklausomybę pir
muonims. Mat, jų kūnas susideda iš proto
plazmos ir neturi atskirų diferencijuotų or
ganų.

Pirmosios iškastinės foraminiferos žinomos 
iš ordoviko periodo. Tai buvo gana primi
tyvios formos ir palyginti paprastos sanda
ros organizmai. Plačiau vystytis foraminife
ros pradėjo devono periode. Karbonas buvo 
pirmasis jų klestėjimo laikotarpis. Tai buvo 
dugninės gulinčios arba šliaužiančios for
mos. Todėl jos labiausiai paplito negilių jū
rų baseinuose. Rytinėje Rusų platformos 
dalyje bei Prieuralėje, Siaurės Amerikoje, 
Japonijoje ir kitur dabar randamos karbo
no periodo fusulininės klintys, sudarytos 
beveik vien tik iš fusulinų kiautelių.

Nuo vėlyvosios kreidos laikotarpio pra
sidėjo antrasis foraminiferų klestėjimo eta
pas. Evoliucijos bėgyje jos labai diferenci
javosi ir išplito visose jūrose ir vandeny
nuose. Atsiradusios planktoninės (aktyviai 
arba pasyviai plaukiojančios) formos reiškė 
esminį šuolį foraminiferų vystymesi: tada 
jos paplito didžiulėse vandens storymėse. 
Viena iš pirmųjų planktoninių foraminiferų 
rūšių autoriaus buvo surasta Lietuvoje, vir
šutinės juros dariniuose. "Ji paplitusi ir ki
tose Europos šalyse: Vokietijoje, Prancūzi
joje, Italijoje.

Dabartinėse jūrose ir vandenynuose fora
miniferos labai plačiai paplitusios. Jos la
biau mėgsta normalaus druskingumo šiltus 
vandenis, todėl apie pusiaują jų labai gau
su. Foraminiferų viename m3 vandens čia 
būna per 100, o kokolitoforidų, kuriomis 
jos minta, — arti 300 000. Foraminiferos gy-

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

Pirmame „Vyriausybės Žinių“ numeryje Sleževi
čius stebėjo tūrio ir stiliaus požiūriu įdėtus įstatymus. 
Čia išspausdinti keli pirmojo Kabineto įstatymai, Lai
kinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, Vilniaus Uni
versiteto statutas ir jo Vyriausybės deklaracija.

Ant stalo stūksojo visa krūva pranešimų apie rau
donuosius. Iš Daugpilio pasiekė kapsukinės vyriausy
bės spauda. Joje rėkė apie masinį ir jam įtartino tikru
mo lietuvių veržimąsi į bolševikinius būrius. Kalbėjo 
apie Rokiškio būrio sudarymą, apie raudonąjį Panevė
žio batalioną, apie Baltušio-Žemaičio ir karo komisaro 
Grybo Šiauliuose formuojamą pulką. Skelbė, kad tam 
pulkui jau priklauso tūkstantis vyrų. Čia aiškėjo, kad 
kažkoks Andriejevas valdo Kupiškį. Rašė, kad Pir
mosios lietuvių brigados štabo viršininkas Karro pra
nešęs apie Internacionalės latvių divizijos atsiradimą 
Šiaulių apylinkėse.

Jungtinė Lietuvos ir Baltarusijos kompartija šau
kė:

„Buržuazija ginkluojasi, tveria savo miliciją ir sa
vo kariuomenę. Nei vieno kareivio ir milicianto jūs ne
turite jai duoti. Kad apgynus savo reikalus, ir jūs turite 
ginkluotis, tverti savo Raudonąją Gvardiją. Visi dar
bininkai turi būti apginkluoti ir pasirengę stoti į kovą 
dėl savo teisių.“

Kitame atsišaukime jis skaitė:
„Kelkite sukilimo vėliavą! Visi proletarai, be tau

tų skirtumo, imkite ginklus!“
Nors jų spaudoje pasitaikydavo nemaža ir lietuvių 

vardų: Norvidas, Laukaitis, Svotelis, Budinas... tiė 
vardai tačiau nuolatos kartojami ir buvo matyti, kad 
tai asmenys be pakaitalo. Matėsi lietuviškų pavardžių 
badas, atidžai suslepiamas vardų kartojimu. Kapsuko 
vyriausybės apsikasimas Daugpilyje turėjo savo pras
mę. Su Lietuvos teritorija reikėjo rištis per Zarasų apy
linkes, tirštai apgyventas rusų sentikių. Kapsuko spau-

4^-

dos riksmas tikru kontrrevoliuciniu baubu pristatė be
sikuriančią Lietuvos savanorių kariuomenę. Sleževičius 
matė čia du momentu: Kapsukas neturėjo geros žval
gybos, kuri patirtų realybę ir bijojo, kad nepriklauso
mos valstybės judėjimas galės plisti ir didėti. Labai 
ironišku atsakymu i isterines Kapsuko žinias buvo 
sugestijos, kad savanorių judėjimas yra tikroji kliūtis . 
raudonai invazijai.

Sleževičius vaizdavosi raudonarmiečių sambūrius 
Molodečnos stoty ir karininko Jakšto parneštą žinią 
apie Pabradės stoty stovintį šarvuotąjį traukinį. Čia 
glūdėjo tikros grėsmės šaltiniai. Kapsukas tik vilkosi 
paskui bolševikinę armiją, kaip visad slinkdavo pilie
tinio karo aplinkybėse teroristiniai čekistų būriai. Tik 
raudonajai armijai užgrobus vietovę, čekistai įnikda
vo į hi jenų pareigas. Be reguliarios raudonosios armi
jos Kapsuko judėjimas buvo niekingas farsas. Tai bu^ 
vo šmaikštus blefas, kuriam paremti Kapsukas švais
tėsi lietuviškomis pavardėmis, daugino būrių kiekius 
ir kareivių skaičius.

Bet ir lietuviškų dalinių kareiviai Kapsuko žinioje 
buvo caro rusų kariuomenės belaisviai, „plenčikai“. Jie 
pildė kapsukinius būrius.

Jausdamas iššifravęs didįjį Kapsuko farsą, Sleže
vičius padėjo ant krūvos spausdinių, gautų iš Daug
pilio, naują „Vyriausybės Žinių“ numerį, pirmąjį at
statomos Lietuvos istorijoje, ir grožėjosi kuklia spau
dinio išvaizda.

— Kas gali įspėti, — galvojo,— gal būt, po kelių 
šimtų metų tos „Laikinosios Vyriausybės Žinios“ bus 
lietuvių muziejuose greta „Lietuvos Statuto“ tomų?

Ant kapsukinio blefo jis padėjo pirmąjį Lietuvos 
Vyriausybės leidinį! Kas kad bolševikinio fronto gran- ■ 
dinė sustojo Pabradės - Švenčionių - Lydos geležinke
lio linijoje! Nesvarbu, kad pirmomis sausio dienomis 
vokiečiai ketina atiduoti Vilnių bolševikams! Jis ins
tinktyviai juto didelę lietuviškų jėgų sankaupą Kaune, 
Pakaunijoje, Žemaičiuose, Dzūkuose ir Suvalkijoje. 
Strategiškai Vilnius gulėjo netoli prarajos, Kaunas at
rodė pasipriešinimo širdimi...

Sleževičius vėl griežtai kreipėsi į vokiečius. Jis
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vena ir laituose subsrktin’ių jūrų vandenyse 
bei pusiau getuose pakrančių baseinuose. 
Tačiau jų čia dešimtis kartų mažiau.

Baltuos jūroje šiuolaikinės foramihiferos 
kol kas mačai ištirtos Lenkų mokslininkės 
I. Brodmevič duomenimis įų kompleksą su
daro 55 dugnines rūšys o planktono atsto
vų visai nerasta.

Dabartinių jūrų ir vandenynų dugne fo- 
rammiferos dažnai sudaro pagrindinę nuo
sėdų masę Nugaišusių planktoninių gyvū
nėlių kiauteliai pamažu 2 cm s greičiu lei
džiasi | dugną sudarydami vadinamąjį glo- 
bigennir.i dumblą Foramimferų šių nuosė
dų 1 g yra 10—20 tūkst. Ir tik nuo kritinio 
3’tJO m gylio (nuo šie gylio kalcitas tirpsta 
jūrų vandenyje del padidinto slėgimo) forą- 
miniferų nuosėdose mažėja ir globigerini- 
ms dumblas užleidžia vietą raudonajam gi- 
havandeniui moliui

Giliuose vandenynų baseinuose šios nuo
sėdos kaupiasi labai lėtai — tik iki 2 cm 
per 1000 metų. Tačiau geologines epochos 
trunka milijonus metų o 10 mln. metų pa
kanka susidaryti 20 m storymei. Negiliose 
jūrose tokios nuosėdos kaupiasi kur kas 
greičiau. Karbonatinių uolienų (kreidos, 
mergelių) storymes, siekiančios šimtus met
rų storio ir sudarytos beveik vien tik iš fo- 

Vilnius nuo Gedimino kalno 1939 metais — Lietuvai jį atyavu .

raminiferų. atsirado vėlyvosios kreidos bei 
paleogeno metu. Jos paplitusios dideliuose 
pusiaujo ir subtropikų plotuose visame Že
mes rutulyje. Piehneje Lietuvos dalyje taip 
pat gausu vėlyvosios kreidos uolienų, susi
dariusių iš foramimferų kiautelių (baltoji 
kreida). Jų storis siekia 230 m. o susiklosty
mo laikas -- apie 35 mln. metų. Tyrimai 
rodo, kad tuo metu čia tyvuliavo šilta ir 
negili (iki 200 m gylio) jūra.

Jau XIX a. atlikti tyrimai parodė, kad fo- 
raminiferos greitai evoliucionavo. Vienos 
rūšys keite kitas, atsirasdavo naujų genčių, 
grupių. Del šios priežasties vis jaunesniuo- 
se sluoksniuose randamos kitos rūšys ar rū
šių grupės. Evoliucija būdinga visam orga
niniam pasauliui. Tačiau mikropasaulis turi 
vieną tik jam būdingą bruožą — jo atstovų 
yra užsilikę kiekviename jūroje susidariu
siame uolienos gabalėlyje. Tai pasakytina ir 
apie gausiausių skeletinių pirmuonių gru
pę — foraminiferas. Šia jų savybe buvo pa
sinaudota. tiriant sluoksnių santykinį am
žių. Tai buvo labai svarbus atradimas, ku
riuo vis daugiau ir daugiau remiasi dabarti
nis stratigrafijos mokslas. Foraminiferų ty
rimais dabar pagrįstos ištisų žemynų ir net 
viso Žemes rutulio stratigrafinės karbono, 
permo. juros, kreidos ir paleogeno geologi- 

mų periodų schemos.
Ypač pįačiai imta tirti foramimferų stra

tigrafinę reikšmę, ėmus naudoti šių tyrimų 
duomenis naftos paieškoms. Be abejo, pačių 
fotannniferų buvimas uolienoje nesusijęs su 
nafta. Tačiau, ištyrus šios faunos rūšių su
dėt). galima tiksliai suskirstyti, kaip sako 
geologai, gręžinio piūvį ir pagal tai nusaky
ti naftingo sluoksnio padėtį.

Lietuvoje naftos paieškose mikropaleon- 
tologims metodas plačiai taikomas, tiriant 
iškeltus iš gelmių gręžinių kernus. Tačiau 
musuose naftingos uolienos labai senos — 
ankstyvojo paleozojaus amžiaus, todėl jose 
string rafijos tikslais tiriamos kitos mikro- 
faunos grupes — akritarchai, chitinozojai. 
ostrakodai.

Šiuo metu jau ištirta keliasdešimt tūks
tančių foramimferų rūšių. Kasmet ištiriama 
2—3 tūkst. daugiau. Tai didžiulis mikropa
saulis. Tačiau manoma, kad šis skaičius te
sudaro nedidelę dalį gamtoje egzistuojančių 
rūšių. Greit vystosi ir kitų mikrofaunos gru
pių tyrimai. Tokį audringą mikropaleonto- 
logijos augimą lemia nepaprastai platus šių 
tyrimų taikymas praktikoje.

Atsirado ir naujų tyrimų metodų. Ypač 
svarbus buvo elektroninio skaniruojančiojo 
mikroskojMJ pritaikymas mikrofaunos tyri
mams. Juo detaliai tiriama foraminiferų 
morfologija ir vidinė sandara. Nesigilinant 
į labai specialius klausimus, pažymėtina 
viena būdinga savybė — didžiulė kiautelių 
formų ir sandaros įvairovė. Tai lobynas pa
leontologui, gamtos modeliai dailininkui, 
apmąstymų medžiaga filosofui. Čia rasime 
ir paprastas lazdelės pavidalo formas, lyg 
augančias jūros dugne, ir pačias tobuliau
sias, milijonus metų gamtos ranka mode
liuotas ir tikrintas formas, tikrus architek
tūros statinius, sustiprintus arkomis, kolo
nomis, pertvaromis, sugebančius atlaikyti 
didžiulį vandenyno gelmių slėgimą, stai
gius aplinkos sąlygų pakitimus. Ir tai — pir- 
muonio gyvūnėlio kiautelis, retai kada di
desnis už vieną milimetrą! Jame viskas to
bula ir kartu viskas paprasta, nes nėra nie
ko nereikalinga. Tai funkcinio tikslingumo 
įkūnijimas mineralinėje medžiagoje, tikras 
įvairialypės ir nepakartojamos gamtos gro
žis

('MOKSLAS IR GYVENIMAS“)

tvirtino:
— Neįmanoma sukurti lietuvių pasipriešinimo pa

jėgas per keletą dienų. Vilniui apsaugoti nuo bolše
vikų jūs. vokiečiai, turite sudelsti ir neišvesti savo da
linius tol. kol mes pasirengsime ginti sostinę. Visa tąi 
yra naudinga Vokietijos interesams. .

Tai buvo, atrodo, balsas šaukiančia tyruose. Vo
kiečiai— suirę. Raudonųjų spartakininkų įtaka į Vil
nių atklydo iš Berlyno, kur Spartako būriai, vadovau
jami Karlo Liebkr.echto ir Rozos Liuksemburg, plėš
riai veržėsi atkartoti Vokietijoje rusišką bolševikinę 
revoliuciją.

Gruodžio 31 dieną vokiečiai atidavė neišvežamus 
savo ginklus lenkams.. Mieste ryškėjo interregnumas. 
Tuo naudodamiesi, lenkai puolė užiminėti strateginius 
miesto punktus, gatvių sankryžas ir įėjimus į aikštes. 
Jie grupavosi prie tiltų, kaupėsi didžiulių namų kie
muose. Visi gerai ginkluoti, vilkėjo civiliai, bet daugis 
turėjo konfederates.

Čia paaiškėjo, kad vietinės bolševikinės pajėgos 
buvo silpnos, nes nemėgino reaguoti į lenkų aktyvumą.

Vilniaus bolševikai — politiniai agitacinis gaiva
las. laukęs reguliarios rusų raudonosios armijos įsi
veržimo. Darbininkų tarybos vertėsi proklamacijų sklei
dimu. Jie kasnakt apklijuodavo savo atsišaukimais tvo
ras ir namų sienas, grasino teroru ir mirties bausmėmis.

Lenkai nepuolė lietuvių. Pro Valstybės Tarybos 
langus lietuviai stebėjo, kaip gatvėmis jojo lenkų rai
teliai, kaip lenkų legiono paaugliai, net nemokėdami 
nešti šautuvų, karingai įr akiplėšiškai žygiuodavo snie
go užpustytu šaligatviu. Trispalvė kabojo. Du sargy
biniai stovėjo prie Valstybės Tarybos durų.

Mieste nesijautė panikos. Jos nebuvo todėl, kad 
miestelėnų padėtis buvo visiškai beviltiška. Nebuvo 
kur bėgti iš miesto ir nebuvo priemonių bėgti. Vienin
telis pasitraukimo būdas — geležinkelis į Kauną ir Ly
dą. Bet vokiečiai neleido civiliams naudotis geležinke
liu. Stotis apsupta spygliuotomis vielomis. Vokiečių 
sargybiniai tebesaugojo savo paskutinius ešalonus, ku
rie protarpiais vyko Kauno link.

Į tuos paskutinius ešalonus vokiečiai krovė ne 

tiktai savo karišką mantą, bet ir iš įstaigų išgrobtą 
turtą, iš privačių namų rekvizuotus ar išplėštus daik
tus. Tai paskutinis lietuviškojo miesto nualinimas, tar
tum tai būtų garantija už tą paskolą, dėl kurios tomis 
dienomis Berlyne derėjosi Martynas Yčas.

Visą tą kritišką dieną Sleževičius dirbo Valstybės 
Tarybos namuose. Vyko nenutrūkstąs Ministerių Ka
bineto posėdis. Plaukė visas srautas nesibaigiančių su
manymų, derybų su vokiečiais, lenkų ir bolševikų 
veiklos sekimas. Naujienos šliaužė į posėdį ir buvo 
viena už kitą grasesnė ir pesimistiškesnė.

— Pralaimėję mūšį, jeigu,teks kraustytis į Kauną, 
— jis sakė, — nepralaimėsime karo. Pralaimėtas mūšis 
nėra pralaimėtas karas. Dargi pralaimėtas mūšis yra 
prielaida laimėti karą, nes pastangos didėja ir pasiry
žimas smarkėja.

Gatve prajojo keliolika lenkų raitelių.
— Jūs matote, — pasakė Sleževičius, — būdami Lie

tuvos piliečiai, jie turi rūpintis sava valstybe. Jie iš
ėjo ginti nesavo reikalų ir nesavo šalies. Ir čia glūdi 
jų pralaimėjimo šaknys. Liublino unijos anachroniz
mo neverta ginti. Lenkų kalbos prisiėmimas nekeičia 
jų lietuviškos pilietybės. Savo vertybes jie išduoda 
lėkštai ir kvailai.

Kabineto narių pasitraukimo į Kauną klausimas 
darėsi vis aktualesnis. Tai buvo ne dėl lenkų reiški
mosi Vilniaus gatvėse. Grėsė bolševikinės armijos ar
tėjimas, aktualėjo tipingas Vyriausybės pasitraukimas 
nuo fronto linijos.

— Kaunas yra užfrontė, — tikino Sleževičius. — Ten 
sėkmingiau ruošime karo pajėgas. Vyriausybei nėra 
reikalo likti Vilniuje ir eiti į pogrindį. Anaiptol, didelė 
mūsų krašto teritorija atskleidžia dideles perspekty
vas priešintis ir laimėti.

Vyriausybės posėdžiuose nebuvo apmaudo ir pa
nikos. Rinktis Kauną — kovos manevras.

Domą paruošė vyrui lagaminą, kurin įdėjo maisto 
porai dienų ir baltinių.

( Bus daugiau)
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DEBESYS VIRŠ PORT JACKSON RUDENS LIETUS

VŽaliai dažytos pakulos, tai viksvos, 
Alk&nius išlankstom iš vielos, 
Kai norim vakaro, ant siūlo 
Leidžiame žemyn lempelę;
Mes žaidžiam Lietuvą :
Žiūrėk, mažu slėniu maža Dubysa teka,
Ant vieškelio vežimai ir, va, 
Malūnas - modelis "Mirskiškiai" ;
Ketvirtis šimtmečio nusigręžimo, 
Pilaitės vizijų, suvirusių 
Stiklų, dejavimo.

Debesys virš Port Jackson balti - 
Aukštos sidabro galvos. •

Jurgis Janavičius

X

Mano miestas antiseptiškas. 
Pasiruošę žengti į XX amžių, 
įs įrengėm slėptuves, 
ligonines, 
policijos stotis, 
žaidimų aikštę 
ir kazinus------

Sulįstm požemln 
(jau esam įpusėję) 
ir pasirodysim, kaip tokus tai 
po 17 metų.

• Sudiev.
Vitalija Bogutaitė

PO ŠIAURĖS DANGUM

Tuščias dangus, 
tuščia žemė, 
saulė raudona, 
murkia kavos 
puodas ant 
laužo 
tartum katinas 
ir vakaras- 
ateina 
kepamos lydekos 
kvapu.

Iš rudenio pa šiurpus to dangaus 
Lietaus lašai į žemę tyška 
Ir dažo raudonom spalvom 
Alėjas, pakeles ir mišką.

Šauksme jau mirštančios gamtos 
Kažkas lyg atšlama iš lėto.
Aš pakeliu akis ir apsvatgstu, 
Pamatęs krintantį 
Raudonų lapų lietų.

Romualdas Kisielius

Atrodo, 
nieko, nieko 
nebėra gyvo 
tik žalt pušynai 
ir šiaurės ežerai 
ir toks ramus, 
taikus pasaulis, 
kai staiga 
horizonte- 
išsidriekta* 
sprausminio 
bombonešio dūmai...

Rimas Vėžys

LIETUVIŲ DIENOS, mėnesinis lietuvių kul
tūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis. 1973 n), spalio nr. Reda
guoja redakcinė kolegija: D. Mackialienė, Pf. 
Gasparonis ir V. Prižgintas. Anglų k, red. A. 
Milukas. Prenumerata metams $9

Adresas: 4364 Sunset Blvd., Hollywood, CĄ 
90029.

4 —J

Gautas naujas Lietuvių Dienų žurnalo nume
ris.

Spalio mėnesio laidoje daug vietos skitą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės seimui”. Viršelio 
pirmajame puslapyje —- naujojo PLB pirminin
ko Br. Nainio portretas; tekste — Br. Nainio 
profesinės ir visuomeninės veiklos apžvalga, gau
siai iliustruota foto nuotraukomis. Taip pat gau
su iliustracijų iš seimo. Plačiai atvaizduota Wa
shingtone vykusi dailės paroda.

Literatūrinėje dalyje randame K. Pažėraitės 
ir M. Makricko beletristinius kūrinius. Alė Rū
ta recenzuoja naujai išleistą J. Tininio knygą 
“Laiškai Andromachai.”

I. Tamošaitienės rašinys skiriamas Vilniaus 
650 metų sukakčiai, kun. V. Bagdanavičlus rašo 
apie M. Krupavičiaus krikščionybės sampratą: 
J. Kuprionis duoda įdomų rašinį apie Lietuvos 
gulbes.

Ang’iškojc dalyje tęsiamas A. Miluko verstas 
J. Tininio romas " Dailininko žmona*’, be to. 
snauM.lin.in'.? pora politinio turinio straipsnių.

B psl.
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GIMANTO
Tikrai įdemu ct^ėti 

tautiečių nuotaikas izrae
litų — arabų nuolatinėje

atcargiai. gal net ir ne

cimpatijoc vic ryškiau 
linksta žydiškon pucėn. 
Vieni mūcų net ir be jo
kiu didecnių išvedžiojimų 
moralinėje plotmėje cto-

turėtų 
įdomu 

patyri-

dės pucėn vien dėl to, kad 
,’sOvietija nedviprasmiška* 
visą c^vąjį cvorį (jėga ir 
prectižą pa?aullo opini
joje) metė arabų tikslus 
remti. Tad, lyg ir auto
matiškai, lietuviams tenka 
jei ir ne aktyviai, tai bent 
«avuoju pritarimu remti 
sovietam^ priešingą šalį. 
Kitų nuomone, kaip ten 
bebūtų s'J- tuo sovietiniu 
šališkumu, net ir necijau- 
čiant ecant bent mažiau
siu arabų priešų, vlc dėl- 
fo tenka gėrėtis mažo Ir 

•^negausausIzraelio draus
mingumu, vieningumu ir 
karo lauke pademonstruo
ta ištverme, atckirų ko
votojų narcumu ir ben
drąją lauku strategija, 
vyriška drąca. Šito ir 
užteko reikiamomc cim- 
patijomc ir palankiai nuo
monei sudaryti.

gociologam* 
būti pakankamai 
pent kiek giliau
/lėti lietuviškojo charak
terio plonybec. Nebūtų 
paslaptis, kad mec) lietu
viai, jau ilgoką laiką lyg 
ir buvome švelniais anti
semitais (elegantiškai ta
riant). Ne brutalioc, fizi
nės jėgoc anticemitiniais 

z veikcmais, kiek daugiau 
žodinio įsitikinimo, be 
veikloc, skatinami. Tac 
ryšku ir mū_u tautOsako- 
je ir kacdienio codžiauc 
gyvenimo reiškiniuocek 
via ir dalinai kai kuriuoce 
mūcų grožinės literatū- 
roc kūriniuoce. įvairūc 
mažybiniai ir maldybi- 
niai sinonimai, kai žydu
kai, ž.ydeHc. Joškė ir pan. 
reiškė nemažiau ir ne
daugiau,kaip pašaipą, iro
niją .gal ir pabrėžiantį 
objekto menkavertišku
mą mūcų įsitikinimuose. 
Šiaip jau^ tikroji neapy
kanta ftzlnės akcijos pa
pildoma, niekad nebuvo 
būdinga A lietuviškajam 
būdui ir nuotaikomc.
1973. XI. 14. r.

Mumc visada buvo eunku 
įc įvaizduoti žydų tauty
bė., acmenį kariškoje 
uniformoje cu ginklu ran- 

rada ir kaip jį tinkamai 
panaudoti ir tai v cur, tik 
jau ne pirminėje fronto 
ugnyje. Buvo galvojančių, 
kad žydai yra bailūs, 
practi kariai, daugiau 
tinką užnugario tarnybai, 
bet ne pirmOsiomc puoli
mo gretomc. Tačiau Iz- 
realio kūrimasis* jų par
tizaninė veikla ir toli
mesnės kovos cavajai ne- 
priklaucomybei apginti, 
jau ne dvipracmiškai įro
dė Izraelitų kartų vertę 
ar net pranašumą. Žino
ma, vica tai lydimo pa
saulio žydijOs piniginės 
gaustos paramos Ir mo

- ...n-....  ILI

REIŠKIA RYTOJUS ?

9 psi.

lengva PIRKTI 
Mokant iš karto ar atskiromis dalimis 
kiekviename bonke, pas pripažinta in 
vestocijų atstovą, biržos agento pa 

sitikejimo bei paskolų bendrovėje ir 

kredito unijoje Toip pat darbovietėje, 
pasinaudojant atskaitymu iš algos . 
Lakštu,verte — nuo $50.0' iki 
$50,000 00.

LENGVA IŠKEISTI

Taupomieji Kanados lakštai yra tuojau 
iškeičiamu. Už juos kiekvienu momen 
•u galima gauti mokėta suma ir nuošim 
čius.

LENGVA LAIKYTI
Kanados taupomieji lakštai yra saugus 
laikyti — jie yra garantuoti visu Kano 
dos turtu. Jie duoda geras palūkanas 

metai po metu. „

K A JUMS
Gerų voikų išouklėjimų ? Kelionę per 

Kanada ? Saugiu ir laiminga senatvę 
Ka bereikstų |ums rytojus, galite pro 

dėti planuoti šiandien su Kanados tau
pomaisiais lakštais. Tai Kanados po
puliariausias asmeninis investavimas.

FEEL GOOD ABOUT 
TOMORROW

dernių vlcų rūšių ginklų 
ctuntų iš Jungtinių Val
stybių . Amerikiečių žada
ma 2.2 btlionų vertėc 
karinių reikmenų parama 
tik jau nėra lašu jūroje... 
Arabų gaunama-, pąjįaši 
ir nemažesnės vertėj pa
rama iš covietijoc, nėra 
taip gabiai išnaudojama 
ir panaudojama kaip ame
rikinė izraelitų pucėje. 
Taigi, žavėtic žydiškai/ 
sugebėjimais, gal net kai 
kuo ir pacimokyti iš jų, 
gali būti verta ir teisin
ga. Bičiulis 
rašo, kokiu 
degimu ir 
amerikinis 
jaunimas
registruojasi vykti ir pa
dėti Izraeliui užfrontės 
( gal ir pačio fronto?)

iš Nev Yorko 
dideliu užQi- 

entuziazmu 
žydų kilmėc 
gavanoriškal

mmm mm mm Į Taigi, ko bereikštu jums ir jūsų Šei 
mai rytojus, planuokite šiandien su 

K / Į į Kanados taupomaisiais lakštais. Busi

te patenkinti tai padare.

Metiniu priaugusių procentu vidurkis

BUY CANADA 
SAVINGS BONDS TODAY

da rbuose.Ir, galvoji žmo- 
mūcų jaunimaCi 
šaukiant, taipgi 
tą kvietimą ir 

padėti s^vo tėvų

gu«, ar 
Lietuvai

skubėtų
gimtinei? Turėkime viltį, 
kad ne vien tik žydiška
sis jaunimac tėra taip 
patriotiniai nuciteikęc.

IŠVYKO VEIKLI
LIETUVAITE
Šį rudenį,Nijolė Gverz- 

dytė išvyko iš mūfių ko
lonijoj studijoms į Lon
doną, Ont. Čia ji buvo 
veikli lietuviškame gyve
nime. Priklaupė pakulio 
lietuvių jaunimo sąjungai, 
dalyvavo bendruomenė s 

Nauji Kanados taupomieji lakatai, iš 
laikyti iki nustatyto laiko; per metus 
vidutiniškai duoda 7.54%. Už kiekvie
ną $100.00 taupomoji laksto pirmai - 
siais metais mokama $7-00 palūkanų, 
per kitus Šešerius metus - po $7.50, 
per sekančius trejus metus — po $7.75 
ir per paskutiniuosius dvejus metus — 
$8.00.

Be šių mokėjimu, jus gausite palūka
nas už gautus nuošimčius. Todėl kiek
vienas $100.00 lakštas užaugs iki 
$239.50 tik per 12 metu.

valdyboje, priklauso gkau
tam., ir papkutlnlaigial^ 
mėtau vadovavo jų viene
tui, buvo Tautinių šokių 
vyre niųjų grupė moky- 
toja ir Ilgu. metu, lietu- 
vių parapijo. vargoninin- o
ke.Nor buvo ir labai į i- o o
jungu_! į lietuvišką veiklą,

O

bet ta_ jai n e _u trukdė bū- o S
ti ir gera mokine. Per vi- 
gą gimnazijog laiką jo§ 
vardag buvo garbėe eą- 
rašuoce. Beto,per šį laiką 
ji yra baigusi 1O piano 
ckyrių be! muzikos teori- 
jbc.Už gerą baigimą gim
nazijos gavo Ontario vai- 
džiog ir Londono univer
siteto ctipendijas.

Me/ linkime Nijolei ir O
toliau taip gerai mokyti 
ir nenutolti nuo lietuviš 
ko_ velklo_.

O "
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TORONTO VL. PUTVIO 
ŠAULIU MOTERŲ 
VEIKLA
L.Š.g. T. Centro V-bo* 

moterų atstovė*; Kanadoje 
š. M. Jokūbą ttienės ir To
ronto VI. Putvio š. mote
rų vadovės š.Z.Jonikie
nės iniciatyva spalio 8 d. 
šaulės E. Jankutės bute, 
buvo sukviestas šaulių 
moterų pasitarimas. Suei
goje dalyvavo mielos 
viešnios iš Amerikos : 
s-gos moterų vadovė sesė 
Ona Mikulskienė, Vl.Put- 
vio š. kuopos įsteigėja, 
s-gos garbės šaulė, Eu
genija Klupšienė, gražus 
būrys VI. Putvio kuopos 
sesių. Įvykusių Toronte 
Lietuvių Dienų proga, bu
vo atvykę iš MontreaUo 
’’Neringos” j.š.keltos se
sės ir taipat ’’Baltijos” 
j.š. kuopos, kurios šioje 
sueigoje dalyvavo unifor
muotos .

Šaulių S-goo moterų 
vadovė O.Mikulskienė sa
vo kruopščiai paruoštoj 
paskaitoj, pabėrė mums 
daug gražių kilnių min
čių. Pagrindinė paskaitos 
tema : Kam reikalinga 
išeivijoje Lietuvos Šaulių 
Sąjunga ir antra, tautop 
garbė—aukščiausia^ šau
lės —lio ldealac, ypač sve
tur kovojant už Tėvynės 

maloni ir įspūdinga pro
švaistė mūsų šaullškoj 
veikloj. Už tai likome se
sei Mikulskienei labai, 
labai dėkingos. Kuopų 
moterų atstovės padarė 
savo veiklos pranešimus. 
Artimiau susipažinta su 
viešniomis iš toliau. Pa
sitarta rūpimais klausi
mais, ypač dėl tolimes
nės šaullškos veiklos. 
Sueiga baigta gleome 
"Lietuva Brangi". Po to, 
visQS buvo pavaišintos

Oš kairės) c.V. moterų atstovė Kanadoje M. Jolcubaitiene, 
l_SST moterų vadovė 0. Mikui skienė ir VI. Putvio kuopos 
moterų vadovė Z. Jonikienė.

TORONTO VL. PUTVIO
ŠAULIŲ KUOPOS,
VEIKLA
Rugpiūčio mėn. 25 d. 

kuopos šauliai gausiai 
dalyvavo Toronto estų 
karo veteranų metiniame 
suvažiavime, kuriame 

puikiais užkandžiais ir 
kava. Už tai nuoširdi pa
dėka priklauso : sesėms 
E. Jankutei, Z.Jonikienei 
ir M. Jokūbąitienei. Ta 
proga buvo padaryta ben
dra visų dalyvių nuotrau
ka.

Atsigaivinusios ir su- 
stiprė justos šaullška dva
sia, pasiryžome dar dau
giau dirbti ir aukotis pa
vergtos Tėvynės naudai ir 
Šaulių Sąjungos gerovei.

Šaulė

džloje Toronte svečiavosi 
C.V. Jūrų šaulių vadovo 
j. š. M. Maskvytis. Kuopos 
š. P. Gulbinskas aktyviai 
įsijungė į "Karlo” žurnalo 
prenumeratorių rinkimo 
vajų, o š.kuopos atstovas 
J.Mockus aktyviai įsijun-

Spalio 27 d. Rinktinės suvažiavimo posėdžio metu. Iš kairės: 
L.D.K. Al gi rdo kuopo s pirm. P. K anopa , L SST C V pi rm. V. 
Tamošiūnas, Rinktinės pirm. Stp. Jokubickasirpav. A. Mylė. •

B.'Savicko j Spalio 2d. stems, jaunimui 1.00 dol.- ? 
dalyvavo Hamiltono lietu- Visi MontreaUo šauliai ir
v tų medžiotojų šaudyklo- 
je; Kanados Šaulių Rink
tinės šaudymo varžybose.

Lapkričio 11 d. Šv. Jono 
Kr. parapijos salėje kuo
pa rengia Šaulių S-gos 
įkūrėjo Vld. Putvio IOO 
m.gimimo minėjimą.
* Kuopos š/m. metinio 
parengimas rengiamas 
kartu su "Vyčio" sporto 
klubu lapkričio 24 d. To
ronto Lietuvių Namuose.

Kuopos jubiliejinis 
20-ties metų veiklos mi
nėjimas numatytas 1974 
m.birželio mėn. 22 d. To
ronto Lietuvių Namuose. 
Ta proga norima išleisti 
kuopos apžvalginį leidinį.

Prie kuopos organizuo
jamas jaunių šaulių sky
rius .Kuopos valdyba kvie
čia visus kuopos šaulius 
-šaules aktyviai prisidėti 
prie šio skyriaus organi
zavimo.

Paskutiniu metu į kuopą 

svečiai maloniai kviečia
mi minėjime dalyvauti.

Kanados Šaulių Rinkti
nės posėdyje ir Povilo 
Lukšio šaulių kuopos vė
liavos šventinimo iškil
mėse St. Catharineo, Ont., 
atstovais iš L.K. Mindau
go š. kp. dalyvavo vald. 
pirm. V. Sušlnskas, J. 
Šiaučlulis, A. Mylė ir A. 
Kalva it is. Iš ” Neringos }) 
jūrų š.kp. J. Z avys. Pla 
tęs n is aprašymas bus se
kančiame "Trimito Aido" 
numeryje.

Lapkričio 4 d. LaSalle 
Casablankos salėje akty
viam kuopos nariui Anta
nui Ž lukul, šauliai ir ar
timieji suruošė šaunias 
jo 50-ties m. amžiaus 
pagerbtuves. "Trimito 
Aidas” linki ilgų darbščių 
ir laimingų metų.

Buvę s~ ilgametis kuopo U 
šaulys ŠtaRys Barauskas 
raštišku pareiškimu dėl

laisvę. Nurodė gaires 
ateities veikloj, davė pa
tarimų, žadėjo paramos.

Tai buvo tikrai labai

kuopos vardu pirm.Bt. 
Jokūbaitis tarė sveikini
mo žodį.

Rugsėjo mėnesio p ra

gė į Toronto Lietuvių.
Namų lėšų telkimo akciją.

Kuopos sportinio šau
dymo ekipa, vadovaujama

. įstojo naujais nariais Da- 
na Jokūbąitytė, Algis Ce- 
sėkas, ir šauliais rėmė
jais—B. Petkevičius ir

susidėjusių aplinkybių 
pasitraukė Iš kuopos.

Iš Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimo

L.5.S.T. Moterų vadovės apsilankymo proga Toronte su sesėms šaulėms.
Viduryje sėdi vadovė 0. Mikulskienė. Nuotraukos; S. Dobk aus

K. Naudužas, pastarasis 
šaulių reikalams paauko
jo $100.00 dol.

MONTREALIO L.K. 
MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPOS VEIKLA
Kuopos valdyba įvyku

sia jame posėdyje lapkri
čio 4 d. nutarė : gruodžio 
15 d. Aušros Vartų para
pijos salėje surengti iš
kilmingą Lietuvos Šaulių 
Š-gos įkūrėjo Vlado Put
vto 100-to metų nuo jo 
gimimo minėjimą.Vakaro 
programoje aktas,paskai
ta ; meninėje dalyje mon
tažas "Šiaurės Pašvaistė" 
kurią atliks kuopos sce
nos mėgėjų trupė. Vaišės 
- bufetas, loterija.Įėjimui* 
auka 2.00 dol.suaugu -

M) dsL

ruošti komiteto pasitrau
kusio kuopos atstovo Br. 
Bagdžiūno jo vietoje pa
skirtas A. Kalvaitis. Lie
tuvos kariuomenės šven
tės minėjimas įvyks 
gruodžio 2 d. sekmadienį 
Aušros Vartų parapijc 
salėje. ’ \ >

Kuopos šaulės sesės 
J. Jukonienės iniciatyva 
lapkričio 1O d. kuopos 
būstinėje turėjo eilinį 
suėjimą— kavutę.

Buvęs kuopos valdybos 
pirm, kuopos garbės šau
lys Ig. Petrauskas po il
gesnių negalavimų sėk
mingai sveiksta ir reikia 
tikėtis, kad neužilgo vėl 
įsijungs į aktyvią kuopos 
veiklą.

J. Šiaučlulis

NEPRIKLAUSOMA LIĮETŲVA
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Hamilton
¥

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

grįžimą į standartinį lai
ką. Betgi mūQų savaitraš
čiai kaip T.Žib.ir N. Lie
tuva, cavo skaitytojus pa
ragino laikrodį pa c ūkti 
vieną valandą pirmyn. 
Kažin, ar daug kaę pati
kėjo ’’pirmam Apriliui” 
spalių mėne yje? Z p.

toronto

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6% už depozitus

7’/i% už taupymo s-tas
8% už 1 m. term. dep.
8’/2% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

KOOPERATYVAS "TALKA”
830 Main St. East. tel. 544-7125

Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

depozitus (P.C. A. Kiekių *0% 
Šerus ir sutaupąs-------- 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ...____________  8%
3 metams h %% ir 5 m.___ 9%
Duodame:
asmenines paskolas iš 
nekiln. turto paskolas iš 9&%

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

' miesto LIGONINĖJE 
J gpaltų 27 d. mirė Ma- 
čionic, Viktorą^, eidama,, 
58-tuc amž. metu,,. Ka
nadoje buvo išgyvenę,, per 
25 metuo,daugiausiai Ha
miltone. Čia per 20 metų, 
dirbo Harvecterio trakto
rių bei kitų ūkio mašinų 
įmonėje. Iš Lietuvoc-ūki
ninko cūnuG nuo Ukmer
gės. girgo tik apie vienuc 
metuc. Padaryta ounki 
^eido operacija bet tik 
Srailgino kiek gyvenimą

- - nebuvo cėkmlnga. Pa
laidotas per vietos liet. 
A. Vartų parapijoc baž
nyčia lietuvių kapinė s e 
prie Toronto, dalyvaujant 
vietoj vikarui - kun. Ja-

nuškai ir nemažai miniai 
tautiečių. Liūdinę tuo pali
ko žmoną ir cūnų, bet ki
tu,, artlmuoQiuc Lietuvo- 
je.
• gpaltų lietingą 28 sek- 
madlenį cavo namuose 
G. Žemaitienė atšventė 
cavo gimtadienį gražiame 
būryje viešnių bei qve- 
člų, kurie buvo pavaišinti 
gauotai ir Qkaniat jdc pa- 
čioc pagamintu maistu. 
Palinkėtina laimingų ir 
„ėkmingų metų.
• Hamiltono anglų dien- 
raštic, vietoc radio Rto- 
tic bei T.V. pranešėjai, 
ragino klaucytojuc nepa
miršti atcukti laikrodžiu,, 
vieną valandą atgal, kaipo

i

DLK ALGIRDO ŠAULIU KUOPA HAMILTONE 
RENGIA

LIETUVOS KARIUOMENES
ŠVENTES MINĖJIMĄ 

lapkričio 24 d., Šeštadienį 7 vai. vak. Jaunimo 
Centro saleje, 48 Dundurn Street W.

Programoje trumpas oficialus šventės paminėji
mas, svečių sveikinimai. Meninę programų at
liks mergaičių choras Aidas, vadovaujamas 
solisto-muziko V. Verikaičio.

Po koncerto linksmoji dalis — šokiai, kuriems 
gros puikus orkestras, vad. J. Vaičiaus. Turtingi 
laimės staliukai ir loterija. Veiks [vairus baras, 
skanaus, maisto virtuvė.

[ėjimas $2,50 suaugusiems, studentams $1.00.

Kuopos Valdyba

anapilis
v

Lapkričio 4 d. Anapilio 
kapų koplyčioje įvyko mi
rusiųjų prisiminimo pa
maldos. Šv. mišias cele- 
bravo ir pamokslą pasa
kė Jo Eks.Vysk.Brizgys. 
Šiuose kapuose ilsisi virš 
5OO mūsų tautiečių.

Po pamaldų visi rinko
si į Anapilio sodybos nau
jai pastatytos salės ati
darymo iškilmes. Prie 
vaišių stalų susėdo virš 
1200 svečių iš Toronto, 
Hamiltono, Londono, Delhi 
ir kt. -

Atidarymo aktai. Sody
bos korporacijos pirmi
ninkas mok. A.Rinkūnas 
supažindino svečius su 
sodybos, kapų įsigijimo ir 
nuosavybės teisėmis. Ta
pus vėl Lietuvai nepri
klausomai, viso šio turto 
irertė galės būti perkelta 
Lietuvon. Sodyba užima 
virš 5 akrų žemės plotą, 
kurio dabartinė rinkos 
kaina yra 400, OOO dol. 
Naujoji salė su visomis 
kitomis patalpomis, kur 
netrukus persikels ir 
Tėviškės Žiburių Redak
cija ir Administracija, 
verti milijoną dol. Vienas 
akras žemės yra paskir
tas naujai Šv. Jono Krikš
tytojo šventyklai ir kle
bonijai. Klebonija jau irgi 
statoma. Šis turtas bus 
vietos vyskupijos nuosa
vybė.

Kalbų, sveikinimų buvo 
n'et per daug. Todėl išal
kus lems vakarienė buvo 
nepaprastai skani.

Meninę programą atli
ko solistė G.Čapkauskie- 
nė Iš Montreallo nepap
rastai gerai. Jai akom- 
pon avo jaunas, čia moks
lus baigęs maestro J.Go- 
vėdas.

Viso šio lietuviško cen
tro spiritus movens yra 
kun. Petras Ažubalis,© 
korporacijos ---- tarybos
direktoriai,— kad padė
tų visa tai išlaikyti lietu
vių rankose. Didžiausias 
šios statybos rėmėjas 
yra p. KRONAS iš Hamil-

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

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

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

menesiais šeštadieniais uždaryta).

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

tono. Perskaitymas me
cenatų, aukojusių ne ma
žiau po 1OOO dol. užtruko 
virš 10 min.

Šv.Jono Krikštytojo pa
rapijiečiai yra labai pa
tenkinti savo klebonu, 
nes visa yra sukurta be 
jokių ypatingų spaudimų : 
’’klaupkis,muškis į krūti
nę ir atidaryk piniginę”. 
Todėl kiekvienas, pagal 
savo išgales, jį remia.

V. Penta

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI
Lapkričio mėn. 6 d. va

kare buvo susirinkę į po
sėdį Lietuvių Namų lėšų 
vajaus telkimo talkininkai 
bei talkininkės. Dalyvavo 
25 asmenys. Šiame posė
dyje buvo aiškinamasi 
būdai ir priemonės, kaip 
sutelkti daugiau lėšų na
mų užbaigimui.

T. Stanulis, lėšų telki
mo komiteto pirmininkas 
tarp kita ko pranešė, kad 
visi, įmokėję 25 dolerių 
nario mokestį,yra skaito
mi N.L. nariais. Tokių 
narių šiuo metu yra 386 ; 
Sumokėjusių po 50 dol. 
yra 84 ; Sumokėjusių po 
75 dol. yra 11; O sumokė
jusių po IOO dol. Ir dau
giau-130. Viso turime 611 
narių. Šis skaičius pama
žu auga, bet tokiai didelei 
Toronto 1 te tuvių kolonija i 
vis dar labai mažas.Vten- 
balstai nutarta paprašyti 
esamus narius savo nario 
įnašus pakelti bent iki 
IOO dol. Jei vist nartai 
įmokėtų iki IOO dol., tat 
susidarytų graži suma 
-34,000. Šiuo reikalu 
yra suredaguotas laiškas, 
kuris bus netrukus iš
siuntinėtas L. N. nariams.

Sol. Gina Čapkauskienė

Ir antras būdas sukelti 
lėšų—yra nutarta prašyti 
kiekvieną narį surasti 
dar bent po vieną naują 
narį. Mūsų kolonijoj su
rasti 600 ' naujų narių 
yra visai įmanoma ir jie 
papildomai atneštų 
60,000 dol. Niekas dėl - 
IOO dol. nepavergtų, o 
L. N. atsistotų ant savo 
kojų.

L. N. valdybos pirmi
ninkas J. Strazdas pasi
džiaugė, kad kas savaitė į 
L. N. fondą atplaukia po 
2-3 tūkstančius dol.aukų, 
nario mokesčio ar pasko
los pavidale.

Jei dar kas abejojame 
būti L.N. nariais, ateiki
me sekmadienį su visa 
šeima, ar su draugais pa
valgyti pietų, Išgerti kas 
kam patinka ir įsitikinsi
te, kad mūsų ir jūsų dole
ris ne veltui išleistas.

V. Penta

TORONTO MIESTO 
MAJORAS LIETUVIŲ 
NAMŲ ATIDARYME
Trispalvę tautinę juos

tą LN atidarymo iškilmė-
(Nukelta į 14 psl.)

'1973. Xt.’ T4’
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55-|i KARTA MININT. . .

▼tat pa reiškė karo gydyt. 
/ vėliau brtg. generolą^ 

nės drausmės dar nebuvo 
įvesta, tai ir instrukto- 
r ia ms/ka ip sakyta - la ips - 

j Ima c dr. Zlmerlę nejuo-. ntų dar neturėjome/-ne
kaip paveikė. Aišku, nuo

ti bebūtu, tokiocc «ąlygo- 

vumo parodyti vokiečiai 
nesiryžo. Norėdam I gyvi į 
Faterlandą sugrįžti ’’ulti
matumą ” priėmė. Dar tą 
pačią dieną jie užleido 
munij vienas kareivines, 
gavome iš jų kelis šimtus 
šautu "u ir nemažą k’ekį 
amunicijos — šovinių. Tų 
500*500 ir kitų/Vilniaus 
apylinkėse / mū«ų karių 
visai juk nebuvo. Tik po 
tokio drąsaus, griežto 

paakinti «avąją žvalgybą 
sustiprinti ”Litaeurių"ju- 
dėjimo sekimą. Mums gi, 
teko kombinuoti, sudaryti 

’įspūdį, būk ištikrųjų mūsų 
jau taip daug esama. To
dėl iš Tarybos*’ pogrin
džio” į atkovotąsias ka
reivines tie patys (keli 
dešimtuką išvyru, tarp Ta
rybos rūmų ir kareivinių, 
ilgoką laiką ir įvairiais 
keliais,būreliais buvo ve
džiojami "ten ir atgal”.

Kareivinėse įsikūrę, 
įsisegę kepurėsna, Vyčio 
ženklą ir rankovę papuo
šę tautinių spalvų trikam
piu, o dar ir šautuvą į ran
kas gavę, mūsų bernužė- 

plouvii ilmk.mo, noikmo pleiskana,, pasalino mcitpmo, plauku skilimo 
stiprino plauku sokms, natūralia plauku spalva. 'IB >.

■. • • - ; ..•.t' -i-o-.•• s'- * D ’-lt.f k-v.t.

2498 Don gall Rd.. Windsor 12, Ontario, Canada arija 
J. L B. L a b o r a t o r v 1437 So. 49th. Avė.; Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

CFMB
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llal pakilo puikybėn, ta
ria nt,kaip'’žirgą apžergę”.’

lengva buvo su jais ” su- 
sirokuoti." Liepiami pa
ruošti maisto gamybai 
malkų, bulves skusti ar 
virtuvę pavalyti ir pan., 
ne tik nenorom to darbo 
ėmės i,bet dažna s,atsikal
binėdamas pareikšdavo, 
esą, ne malkų skaldyti,ne

Iki pirmojo naujokų pa
šaukimo ir vyrų mobili- 
zadjoc,cavanorių daliniai 
narciai ir ęėkmingai 
fronte karia .darni, _u- ijie išėję Iš namų, kur to- ctabdė ir atctūmė buvucį 

kių darbų jiems netruko. 
Jie ėję kariuomenėn, už 
tėvynės laisvę kariauti, 
tad ir ’’veskite mus fron- 
tan, ne malkų skaldyti” 
— užsirūstinę atsakyda
vo ’’protestantai”, busi
mieji karžygiai , Vyčio 
kryžiaus kavalieriai-sa
vanoriai. Visų tautiniai 
susipratusių ir laisvės 
siekusių Lietuvos vai
kų svajonė, juk buvo turė
ti savo-lietuvlšką”vaiską?J 
būti kareiviais, ginkluo
tiems dalyvauti kautynė
se... Nors sermėgėtas, 
klumpėtas ir dažnai ne- 
davalgęs, bet ginkluotas 
lietuvis jaunuolis dvasio
je buvo tikras, padavi
muose vaizduotas karžy- 
gis-riteris. Patekęs fron- 
tan, dainuodamas, be bai - 
mės, veržte veržėsi į 
kautynes, o kautynėse 
priešui buvo labai pavo-

IŠRADIMAS

IETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

jlngas... Prieš kautynes 
savanoriai dažnai varžy
davosi dėl pavojingiausių 
kovos uždaviniu vykdymo 
pirmenybių ir, labai pyk
davo, negalėdami supras
ti, kodėl del suplyšusios 
sermėgos ar iškrypusių 
klumpių vadai, kartais, 
nenorėdavo leisti jiems 
eiti priešo mušti.

kReK/i I
VE/DROD2/M

beįc įveržiantį į kraštą 
priešą ir, tuopačtu, įgali
no vyriausybę įvykdyti 
mobilizaciją.

Kaip mūcų šaliec isto
rija nuo \\ amžlauc pra
džioj yra pragidėjuci iš 
kelių a menų tautinio u- v. o
cįpratimo ir ryžto, taip 
ir cavanorių keliap į lais
vę buvo pradėtac kelia.- 
dešimtie, pa.išventėllų, 
kurie jautė ir žinojo, kad 
pačioc Lietuvo0 širdię, 
tai pilkieji žemdirbiai 
— baudžiavą, percekioji- 
muc, panieką ir ckrlaudac 
iškentę. Žinojo, kad jie 
yra lšsaugoję, tšpuocelėję 
ne tik gimtąją kalbą ir 
papročiu,,,bet taip pat gi
lų ir gyvą tikėjimą ęavo 
tauta, cavo žemei laięvėc 
grąžinimu; prloikėlimu iš 
vicų vergovlų ir negandų, 
iš baudžiavų ir prieopau- 
doc, iš tolimųjų kamčat- 
kų,kalėjimų ir kartuvių.,.

(Pabaiga kitame nr. )

KIEKVIENA TREČIADIENI, H VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonkevi?iui, 1053 Albon«l Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA U METUS. JAME NEMAŽAI ZINIU IR iš KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ r. Al K10 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP* 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metinė orenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

būdas pagreitintai paštą gauti
R-1 kuliu Indonezijos saiViip gwenlo- 

sus:sH.kia butelius, .he |(|e<|u laiškus j 
‘“Helius, kuliuos paleidžia , Juri(.

Ior<s susisiekimas, sako, ir greitesnis už 
Paskj. Srovės nešamas, butelis pasiekiu* a<l- 
'o-at.j per para. <> tuo tarpu paštas atneštu 
laiškų per <lvi savaites.

P.s. Gal toks patobulinimas irMontrealio 
Paštui tiktą ?

— Nesuprantu, ką tu jame gero įžiū
ri. kad visą laiką paskui save vedžioji!!

Gervazas Maukclč
TURTO VERGUI

Neslėpki savo plikės 
Vistiek, jau niekam tikęs 
Esi tu čia.

Senai jau išdardėjai 
Iš žemės nuosavos. 
Nėra galvoj idėjų, 
Nė — Lietuvos...
Tau-alfa ir omega — 
Uždirbti kuo riebiau. 
O metai skrieja, bėga, 
Kaskart skubiau.

Užmiršęs kraštą gimtą, 
Užmiršęs, kas esi, 
Lipdai prie šimto šimtą 
Buities rūsy-------------

Į turtą įsikibęs. 
Tik pinigui meldies. 
O lietuvybei — 
Nei peno nei širdies

MES ATSKIEDŽIAME SU IMPORTUOTU 
ŠAMPANU KAINOMS NUMUŠTI ”

N EPRIKL AUSOMA Ll ETUVA
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ŽYMI VEIKLA
Lietuviška muzika, Daina ir žodis oro bangomis ii.

Pittsburgh© 40 metų sveikina lietuvi.

STUDIJUOK EKONOMIJĄ Baltrukonis

Bo toniškė Lietuvių 
Enciklopedija 23 - čiame 
tome, 7O-tame pu lapyje. 
aprašydama Pittsburgh, 
Penn ylvania valstijoje, 
turi tokį trumpą gakiniu- 
ką : ’’Nuo 1932 veikia P. 
Dargio vadovaujama^ jo 
paties vardo radijo pus
valandi Kaip matom 
^akiniuka^. ne tik trumpa^ 
nfet dargf paclbaigiantic 

e tašku, o kabliataškiui 
Jaigi, gakiniukac pateig

ta g prabėgom, tačiau pa
minėta s radijo pugvalan- 
di nėra toks jau maža 
dalykėliu. Čia 

s
x S tat ribriu

u tat i tie tuo pu valan- 
litu,kaip pavyzdžiu, kame

vertingumas, kas muc Enciklopedijoje at-glūdi
mums brandų kuo (r vi^as 
visuomeniniu gyvenimą^ 
praturtinamas.

Plrmiaugia, reikia at
kreipti dėmesį i to lletu“ 

Iško radijo pugvalandžio 
tglradlm'o datą ; 1932 

metai. Ir tuojau pastebėti, 
kad šl5 puqvalandą ir 
šiandien tebe?ęgiamag,šis 
pue valandų tebėra gyva_.

3 v OPoviląg Daigiu tą pugva- 
landį pradėjo ir šiandien 
patvariai tebetęsia. Vadi
nami, per 40 metų vieno 
žmogau^ gavanorišku ge
ru noru ir tvirtu ryžtu bu
vo ir tebėra atliekamag 
“Ljiomeninų — kultūri - 
į darba^. kai kiekvieną 
ekmadierų-o jų buvo virš 

clu tūstančiai,reikėjo ap
galvotai pa įruošti pro
gramai, atvykti ir ją per
duoti radijo klausytajam^. 
Žinoma, šiandien reikia 
šiokio tokio papildymo ir 
Povlla0 Dargiu nebe vie- Onas įkvepia gyvybę tai 
lietuviškai radijo valan
dėlei. Jo žmona Gertruda 
irgi pasišventuoi bendri
ninkė — pavaduojanti savo 
•yrą Povilą, kai pactara- 

dėl išsiplėtojusio sa
vo visuomeninio darbo ir 
tarnybinių priežasčių 
(Pittqburgho Tenino ma
gistratūroje), nepacpėja 
paruošti kai kurio sek
madienio programos.

Dėka abiejų Dargių kac 
cekmadtenį nuo 12.30 iki 
1:00 va landoc dienos 
skamba lietuviška žodtc, 
lietuviška daina, lietuviš
ka muzika. Tai nuoštrdue 
savaitinis lietuviams 
priminimas, kad ’’Lietu
viais e«ame mec gimę,
J973. XL14y^ či a- . - -

Gertruda ir Povilas Dargiai

lietuviaio turime ir būt”.
Jei per viGuR 36 to- 

randame minimą lietuviš
ką transliaciją, nuo 1932 
metų,-tai Margučio lietu
vis ko j i radijo programa. 
Taigi, Povilo Dargio ra
dijui tėra tik vlena^ laiko 
varžovas— Margutic. Ta
čiau , kai Margutis veikla 
Chicagoje, tai ir vėl gi jo 
negalima laikyti, varžovu. 
Jic yra tik vienmetis 
draugao Dargių puova- 
landžiui Pittoburge„

To akivaizdoje tenka 
paotebėti, kad pit^burgie- 
tio Povilas Dargis cavo 
patvarumu mažai randa 
lygių, kai jj stebim ir ki
tuose darbuoce. Pav., Su
sivienijimo Lietuvių 
Amerikoje veikloje. Čia 
jis 1930 metais įkūrė 
Pittoburghe 353 kuopą, 
tapdamac toc kuopoff pir
mininku iki ši©s dienos. 
Jis apie 1O metų yra bu
vę* ir Pittcburgho SLA 
3-čiOs aPskritlec pirmi
ninku ; nuo 1930 metų SLA 
Šeimų delegatas Ir dauge
lio nuolatinių komisijų 
naryc. Nuo 1944 metų - jau 
SLA Pildomosios Tary
bos vtceprezidąntao,ą nuo 
1956 metų iki dabar yra 
SLA prezidentas. Tuo jic 
iš jaunyctės yra cuaugęs 
cu Susivienijimu iš pačių 
jo šaknų. Tuo jic yra ta
pęs dideliu visuomeninin
ku, dirba vicų labui ir iš
tvermingai nugali cutik- 
tac kliūtis.

Tokie žmonės kaip 
Gertruda ir Povllac Dar
giai turtina lietuviška iš
eiviją ir užtai yra neabe
jotinai vertitl patekti lie
tuvių veiktas Istorijon.

Balys Dabrega

Anelė galvojo,kad kiek
vienas žmogus,kuris stu
dijuoja filosofiją, pamažu 
darosi išmintingesnis, 
pranašesnis už kitus. Net 
pati retkarčiais susido
mėdavo vienu kitu raši
niu ar veikalu. Kai kurių 
idėjų paskatinta, atakuo
davo savo vyrą. Šį kartą 
ją suerzino rašinys apie 
kapitalizmą .Nekantrauda
ma nutraukė vyro rimtį 
šiais žodžiais •

— Joneli, aš manau, kad 
ant tavo stalo turėtų at
sirasti knygų ne tik apie 
filosofiją,bet ir ekonomi
ją. Net politiką, sociolo- 
giją.

— Kodėl? Materialistė 
pasidarei? Politikuoti už
sigeidei?

— Duonos kąsnis vi
siems rūpi. O duona be 
politikos-duona be svies
to. Kas nepolitikuoja, už‘ 
tą' kiti politikuoja, tik jo 
nenaudai.

— Išeitų, kad nepoliti - 
kuojantis valgo duoną 
sausą. Taip?

— Žinoma, teta sviesto 
neatneš. Norėdamas ska
nų kąsni turėtų, privalai 
užsidirbti. Kad darbas 
būtų žmoniškai atlygintas, 
reikia už tai kovoti.

— Filosofija visas gy
venimo sritis knibinėja, 
— aiškino Jonas.

— Jei ji knaibo, tai turi 
rimtai tyrinėti.

— Ką tu turi galvoje ?
— Vienas Naujienų dak

taras rašo, kad kapitaliz
mo vardas prigijęs kaip 
laisvės ir materialinės 
gerovės bei pažangos 
veiksnys. Tai melas!

— Kad ne kapitalistinė 
sistema, tai šiandien netu
rėtum namų, nesidžiaug
tum riebiomis santaupo
mis banke. Tai tėtė ir 
mama.

— Liežuviu makaluoti 
galima visaip. Mažos da
lies žmonių materialinė 
gerovė nekalba visumos 
lūpomis. Turime šiandien 
šį tą, kad vartojome sme
genis, abu sunkiai dirbo
me. Laimė, kad nepri- 
spaudė Ilgos ir pasise
kimas šypsojosi. Tai iš
imtinis atsitikimas. Ne 
visi turi gabumų ir ne 
visus laimė lydi. Namai 
ir pinigai įgyti brangia 
sveikatos kaina. Gal visa 
teks išeikvoti, nuo dieglių 
besiginant. Jau skundžia -

(FELJETONAS)
mės abu. Kapitalizmas
— gerovė tik Išrinktiems. 
Abejoju, kad jis būtų pa
žangos tėvas.

— Kapitalizmas yra 
ekonominė sistema,pagal 
kurią visos ekonominės 
gėrybės tr jų gamyba yra 
privačių asmenų rankose. 
Argi tai blogai?

— Priklauso visa nuo to, 
kieno tos rankos.Šventie
ji tuo bizniu neužsiima. 
Ekonominį biznį kapita
listinėje sistemoje priva
tūs asmenys vykdo pelnui, 
konkurencijos ir lenkty
niavimo pagrindais kon
centruodami turtus .Jų pa
galba ugdo milžiniškas 
korporacijas ir per jas 

- kontroliuoja vyriausybės 
politiką. Ar tu manai, kad 
tatai tikslinga? Istorijos 
faktai labai ryškiai bylo
ja, prie ko priveda tokia 
politika. Filosofijos dak
taras, Išsigandęs konspl- 
ratyviniu mažinimu skir
tumų tarp komunizmo ir 
kapitalizmo, klausia, kas 
čia dabar daromi. Stebint 
gyvenimą atviromis aki
mis, galima ryškiai ma
tyti, kad dygsta sėklos, 
kapitalizmo pasėtos. Kas 
vėjus sėja, audras valo. 
Tą liaudies išmintis žino.

— Nemaniau, kad tu taiip 
giliai į širdį įsidėjus ne
apykantą kapitalizmui. 
Jame mes turime prie

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. La penat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercine 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 

ivairOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3&S4.

glaudą nuo raudonojo 
siaubo. Globėjo nereikia 
murzinti.

— Nesupranti manęs. 
Politika nėra meilė. Jeigu 
tu meilėje kai kada klai
džioji, tai politikoje dar 
labiau klysti. Pirmiausia) 
aš nejaučiu neapykantos 
sistemai, tik pikttnuos jos 
klaidomis ir blogomis in
tend jom is .F. daktaras su 
ekonomistu Clark sako, 
kad kapitalizmo filosofija 
esanti rūpinimasis atsi
lyginti darbininkui už tai, 
ką jis pagamina, kapita- 
listui-ką už jo pinigus su
kuria, o verslininkui—ką 
jo koordinavimo funkci
jos atneša. Kaip toj dai
noj : ”Dul dul dūdelė, gra
ži mano mergelė!’’Bet 
toji kapitalistinė mergelė 
ne tik negraži, bet ir ge
rokai ištvirkus. Masinė 
gamyba vyksta, nauji ga
mintai vilioja pirkėjus, 
bet palaimos nėra.

— Kaip nėra? Kasdien 
naudojiesi technikos ste
buklais. Palygink savo 
motinos virtuvę su savą
ja. Ar ne stebuklas ?A r ne 
lengvatos moterims? Tė
vas į prekyvietę važinėjo 
arkliais, o tu limuzinu. 
Tai vis kapitalo ekspansi
jos rezultatas. Ar turi 
murmėjimui pagrindo? 
Nejauti oalaimos?

(Bus daugiau.)
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toronto
, ATKELTA 1$ H psi.' 

*e perkirpo D.Crombie,* 
Tai neeilini* įvyki* lietu
vių gyvenime išeivijoje.

talė, balkoną*, paikiai 
papuošti * ta 1a i buvo už
imti arti tūkstančio sve
čių. Šaunias vaišes orga
nizavo ir pravedė J.jkre- 
butienė. Montrealio *o1I*- 
tė Gina Capkauskienė ir 
Hamiltone gyvenanti* 
bolistas Vaclovą* Veri- 
ka it is padovanojo publikai 
staigmeną- sudainuodami 
atskirai ir kartu daug 
’’bravo” iššaukusių dainų. 
Akomponavo jaunas mu
zika* J. Govėdas, vakaro 
programai vadovavo N. 
Svėgždaitė.

Vėliau kalbėjo Lietuvių. 
Namų pirmininkas Jurgis 
strazdas, sveikino Para
mos Valdybos pirminin
kas H.btepattis ir N. L. 
laikraščio vardu dr. H. 
Nagy*, įteikdamas sim
bolinę dovaną— baro
metrą.
® Lietuvių Namų lėšų 
telkimo vajaus komitetą*

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, b.c.l
168 Notre Dome Street E.fuite 205.

Tel: 8 6 6-2063; 366-2064.

ADVOKATAS

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

27# ST. JAMES ST. WEST - SUITE b29 MONTREAL IM.

Tel: 842-1126, namų 678 - 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

5330 L'Asioption Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3536

Dr. J. Ma liska
Dantų gydytojas

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

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

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

Sol. V. Ver i k ai t i s 

praneša,kad praėjusią sa
vaitę T N pa*kolos lakštų 
/debenture*/ po $IOOC 
nupirko : Dr.Antanas Pa- 
cevičius, Jonas Rinkevi
čių*, Vaclovas Vaitkus ir 
Vladas Ješku* - Ješkevi- 
čius po $200-Jonas Ja- 
kavlčius.

Nario įnašus įmokėjo 
po $200 E. ir J.; po $100 
- Jonas Jakavičlu*, Vla
da* Bendortus>Vladas Py
ragius, Aniceta* Luko- 

š lūs ,K a z y* Juz urna *, M a la
vina Juzumas, Flena 
Ješku* -Ješkevičius ir A. 
ir T.Valiai.

Nario įnašu* iki $1OO 
padidino Anele Kulnlene 
$75, T. btanulis $75, ir 
Marija Krikščiūnienė $50.

Jaunų nartų į LN šią 
*avaitę į&tojo : Donata 
Pažertūna*, Dalia Paže- 
rtunas ir Dovydas Genys.

SPORTO KLUBO ’’VYTIS”
25 m. VEIKLOS SUKAKTIS

Stanley Haidasz pager
bė savo atsilankymu Lie
tuvių Sporto Klubo Vytis 
25 m. gyvavimo sukaktį.

25 metus LSK Vytis ta
po namais Toronto apy
linkės sportiškai nusitei
kusiems lietuviams, ypa
tingai pastreikšdamas 
krepšiniu, futbolu(soccer), 
ping-pongj,tenisu, lengvą
ją atletika ir šachmatais. 
Tarpe 300 nartų, keli yra 
nepaprastai pas (žymė ję : 
seserys Violeta ir Flora 
Nešukaitytės jau keletą 
metų buvo stalo teniso 
čempionės. Kanadoje ir 
U.S.A.

Garbės svečias minis
ter'^ daugiakultūros rei
kalams Stanley Haidasz 
savo uždegančioje kalboje 
pabrėžė Federalinės Val
džios rūpestį sporto ir 
fizinio patvarumo reika
lais :

"Pramoninio išsivysty
mo eroje, mūsų moder
nioji visuomenė turi 
konstruktyviai planuoti 
laisvą laiką, kurio vis 
daugiau atsiranda. Lais - 
valaikis yra basė kultū
rai, asmeniškam išsipil
dymui, dvasinei ir fiziniai 
sveikatai.

... Federalinė Valdžia 
yra nusistačiusi paremti 
sporto ir fizinio patvaru
mo programas ; daugelį 
sporto programų parėmė 
ir finansiniai^ tam tikslui 
nauji ir geresni pastatai 
ir priemonės buvo parū
pinta ir ypač,tokios para
mos dėka, suorganizuotos 
rungtynės, kaip Canada 
games, Pan-American 
games ir Commonwealth 
game8, įvairiose mūsų 
krašto daly

Į šį atmlntlngą vakarą 
atsilankė Lietuvos konsu
lą® dr. J. Žmuidzlnas, 
kun. J. Ažubalis, Tėv. 
pranciškonas Augustinas 
Simanavičius Ir daugeli® 
lietuviškosios bendruo
menė® vadovų.

G
PHARMACIE

agtioft
. ROBERT GENDRON LPH. prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATI DARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

Min. Stanley Haidasz

Sporto klubo plrtninln- 
kas Prana® Bernecka® 
atidarė vakaro progra
mą, Herbertą® Stepaitts 
buvo pranešėju.

bndon,ont.
ANSAMBLIO VEIKLA
Lapkričio 4 d. įvyko 

"Baltijoc" ancamblio tėvų 
oucirinkimaQ. Prictatyta 
tėvų komiteto veikloc ap
žvalga, pric įminti anoam- 
blio pasirodymai bei iš- 
vykoc packutinių dviejų 
metų laikotarpyje. Arti- 
moc ateitie,, planuoce nu
matoma išpildyti progra
mą lapkr. 18 d. Toronte 
Kariuomenėj šventėj mi
nėjime, o Londone- 25 d. 
Taip pat buc šokama tau
tybių paQ įrodyme Centen
nial calėje Londone lap
kričio 25 d .Aptart o c gali
mybėj ir planai tolimec- 
nėm Išvykom 73-74 me- 
taie.

Linkime šiam gražia
jam jaunimo cambūrlui ir 
jų vadovam0 ir tolimes
nio pasiryžimo, jVetkatoc 
ir energijoj tęsiant šį 
ovarbų lietuvybėj išlaiky
mo ir puo0elėjinio darbą.

LITUANISTIKOS 
SEMINARAS 
Šeštadtenlaij nuo 10-12 

vai. ryto prie Lttuantjti- 
nėj Londono mokykloc 
yra įvCjtac Ir lituanicti- 
kOj jeminarajjkurį lanko 
jau ceptynt ctudontai. 
Ateityje tikimąjį ekait-

Dantų gydytoja
DR. A. O. J AUGĘ LIE N£

1410 Guy St. pirmas aukotas,

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

tingesnio lankymo. Šiam 
^eminarui vadovauja G. 
Petrauskienė.
o "Jaunoji Baltija" pra
dėjo darbą lapkričio 4 d. 
Repetlctjoc vykc oekma- 
dieniaię nuo 5 vai. iki 6 
vai. p. p.Šokiių, moko Liu
cija Petrašiūnaitė Ir Ma- 
rijuo Chainauckac, akom- 
ponuojant Vytautui ir 
Mindaugui Repštanų. Ti- 
kimaet, kad į šį jaunuoli. ) 
vienetą įcijungo Ir nauj J 
narių. G. P.

calgary
PASISEKĖ RUDENS 
ŠOKIAI
Calgario Lietuvių Drau

gijos ?urengtuoge šokiuo
se dalyvavo daug jauni
mo. Iš toliau buvo atvykę 
inž.G.Če^oni^ gu žmonr 
ir motina iš Red Dee; 
A Ita., p. Grybauskienė iš 
Lethbridge Alta., T.Lu- 
kienė iš gundre A Ita. gu- 
g'lrinko daug Calgario 
lietuvių draugų ir pažįs
tamų, kurie buvo pavai
šinti lietuviškais užkan
džiais. Jauni ir eeni buvo 
pasipuošę kaukėmig, kos- 
tiumaU už kuriuoc buvo 
ckirtOc dovanoe—prizai. 
Šoklų, kostiumų, teigėjau 
- vertintojai buvo Mrg. 
J.Yauga, M.Nevada, Mr 
J. Karpa ir orkestro ve
dė jas Knopikg. Victemc 
gera nuotaika sukėlė ge- 
ras šokių orkestrag. J. 
Balgaitic j, kurty po kele- 
tOg metų tikimi gulauktl 
1OO metų rodė vUiem,, 
gera pavyzdį - negėrė 
stiprių gėrimų. Iš lietuvių 
šokių svečiai skir3tėgi 
patenkinti. C. L.Draugijai 
vadovauja inž. T.Macke- 
vičiug, nesenai 3u šeima 
pergtkėlęg iš Montrealio į 
Calgarį.
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GREITAI BĖGA DIENOS

Rugsėjo pradžioje mū
sų koloniją paliko Mary
tė Lr Vacys Ztžiai, išvykę 
į Dominic’o salą, kur Va - 
cys gavo Commonvealth 
Secretariat paskyrimą 

rbui dviems metams. 
Marytę ir Vacį išlydėjo 

gražus būrys draugų.
Vacys 7 ižvs . aktvvus » • w 

mūsų bendruomenės
žmogus ; priklausė Mon- 
trealio Akademiniam
Sambūriui, — Marytė buvo 
ir valdybos narė, —dirbo 
lietuviškiems reikalams, 
daug pridėjo rūpesčio ir 
darbo N.L. išlaikymui po 
red. Jono Kardelio mir
ties. Malonus kompanijo- 

s, entuziastingas šach- 
ittnlnkas, didelis muzi

kos mėgėjas Ir nuoširdus 
draugas jau virš dviejų 
mėnesiu savo sugebėji

mus atiduoda kito klima
to, kitos rasės žmonių 
gerovei,semiasi naujų pa
tyrimų ir įspūdžių.

M.ir V.Žtžlai, tikimės, 
pasidalins netrukus savo 
įspūdžiais su NL skaity
tojais, o mes, linkėdami 
geros sėkmės, tikimės, 
kad laikas jiems tenai 
prabėgs ristele! b.

NL SPAUDOS 
BENDROVĖS 
PRANEŠIMAS
Šių metų pavakarį buvo 

įvykę du Montrealio vi
suomenėm pasitarimai 
laikraščio reikalais ir 
buvo nudaryta Patariamo
ji Komisija iš Pov.Povi - 
laičio, Vyt.Gruodžio ir L. 
Girinio.

Komisija, nagrinėjusi 
tolimesnes laikraščio

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531

Marytė ir Vacys Žižiai prieš išvažiuojant prie savo namiĮ 
Montreal y j c su dukra Loreta ir sūrrum Tomu -

Plumbing ■& Heating kontroktorius

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

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

BELLAZZI-LAMY INC
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Tan-Test. 
Masonite, statybinis pop!oris, cementas.

i

B. P. {^dirbiniai ir visa kt.
Ntt, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

1973. XI. 14

leidimo galimybėm, pada
rė gana iš&amų savo stu
dijų pranešimą ir pasiū
lymu*, ir juos pateikė 
bendrovės valdybai.Minė
toji komisija ir valdyba 
nutarė šaukti nepaprasta 
montrealiečlų lietuvių su
sirinkimą. Susirinkimas 
numatytas gruodžio 16 d., 
sekmadienį Aušros Vartų 
parapijos salė j e. Tad pra
šoma kiekvieno, kuriam 
dar rūpi spausdinto lietu
viško žodžio išlikimas, 
štame susirinkime daly
vauti.

• NL laikraščio labui 
yra ruošiamas parengi
mas gruodžio 8 d.,šešta
dienį Aušros Vartų para
pijos salėje. Bus progra
ma ir karšta vakarienė 
su gėrimų bufetu ir muzi
ka^ Programa retai pasi
taikanti. Skaidrės iš Viet
namo,kai buvo nuvykę Ka
nados kariuomenės kari
ninkai taikai įgyvendinti 
ir iš kitur.Prašome šiam 
nepaprastam ir smagiam 
parengimui rezervuotis 
laiką ir į jį atvykti.

• NL spaudos balius 
įvyks TORONTE 1974 m. 
gegužės mėn.4 d. šešta
dienį Lietuvių Namuose ir 
Montrealyje gegužės mėn. 
11 d. James Lyng salėje 
(kurioje buvo 1972 m.Lie
tuvių Dienos Susipažini
mo balius).

NL ATSTOVYBĖ 
TORONTE
NL redakcijos ir ben

drovės iniciatyva buvo 
užmegsti tampresni ry
šiai su torontiškiais. Ke
lių asmenų iniciatyva yra 
įsteigta NL laikraščio at
stovybė Toronte iš šių 
asmenų : J. R. Simanavi
čiaus, St. JokubaičiOjAlg. 
Dūdos, V. Bačėno, J. Skre- 
butėnienės, V. Petraičio 
D. Renkausko, I. Urbono',
M. Račio ir kt.

Ši grupė talkininkaus
N. L. laikraščiui ir palai
kys ryšį tarp torontiečių. 
Jau dabar yra užplanavę 
N.L.Spaudos balių 1974 m. 
gegužės mėn.4 d.Toronte.

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

Tel. 7 44 - 5000
(Savininkas Ignas Zizas)

KASDIEN KEPAMI DANIŠKI SU VARŠKE IR 
PRANCŪZIŠKI PYRAGAIČIAI.

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

DĖMESIO! Tel. 768-5909 

LAUKIAMOS LIETUVES MOTERYS UŽEINANT!
DRAUGIŠKAS APTARNAVIMAS!

— JOLIE DAME —
EUROPIETIŠKOS RŪŠIES IMPORTUOTŲ SUKNELIŲ 

IR ITALIŠKU MEGZTINUKU KRAUTUVE 

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

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jean Road.
Tel. 695 - 3823

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

» Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal i eČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LAURENT OAIGNEAULT

JČ.Į

IMP FRIAL — CHRYSLLR - i)ODGE - CH ARG ER 
CORONET -CHALLENGER-SWINGER-DART 

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

i
Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
(Sores (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis priemonėm is.Kreipkitės 
De La Verendryc prie Lapierre, tel. 365 • 3364

LaSalle Luto Specialist Regi
7725 George Street 

La Salle,Que. 1

TEL:
366-0500,366-4203

Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
sno//blower ir taip pat motorines, 
valtys. Sav. G. De sroche r s

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

TEL. 366-7281 
**************į

• Atliekami mechaniniai darbai

• I fores taisymas ir dažymas

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

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

.15 psl.
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KLB mCNTREALIO APYL. 
RINKIMAI

KLB Montrealio £eime-

gruodžio mėn.Cd,, sek
madienį. Rinkimų komis* i- 
jo» sudėti* yra sekanti :

Ma rkaudka», J. Da įmotes*.

v-ba

• Lietuvių Studentų 
Ateitininkų cuc:rfnkimac

gegelių Namuoce. Turėcir 
me avečią - Vytautą gpu- 
dūlį, 17 metų jaunuolį, ne- 
ceniai atvažiavucį iš Lie- 
tavoc. Taip pat yra pa- 
kviecta Rūta Danaitytė, 
kuri keliavuc po Lietuvą 
šią vacarą. mumc papa- 
cakoc cavo įcpūdžiuc ir 
parodyc ckaidrec. O La-- 
dac Giriūnac parodys fil
mą apie Lietuvą.Vici stu
dentai yra kviečiami da
lyvauti. V. K.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
mONIREALIO SKYRIAUS 

VEIKLA
Spalio mėn. įvykę* KLK 

Moterų Draugijoj s už
rink ima g seee^ namuo- VISKAS 
se cutraukė gražų įkaičių 
dalyvių, atėjucių paben
drauti, aptarti naujų veik- 
lOę gairių ir pa?įklausyti 
ge*elėę. Panlė? packaitoę 
”Atlaidumas’’.ge*elė Pau
lė turi ęUgebėjtmą per
duoti ęavo mintis ne tik 
žodžiais, bet labai vaiz
džiai atkurti įvykiuc,pa
remtas kartais ir ęavo 
aęmeniniaię pergyveni
mais. Ta: padarė paskai- 
tą daugiau turtingesne ir 
gne?ne. Įdomi ir nenu
ginčijama buvo jos pas
kaitoje išvesta tezė, kad 
žmogus, kuri© nemoka 
kitam atleięti,turėtų mal- 
dOę žodžtaę kartoti ši
taip : ”Ir neatleisk mums 
cavo kalčių kaip ir mes 
neatleidžiame cavo kalti
ninkams’', •z

Po paękaitos įvyko gy
vo*. diskusijos einamai
siais klaucimaic. Buvo 
renkamos atstovės į Ka- 
nados Katalikių Moterų 
suvažiavimą Toronte. 
Montrealio Katalikių Mo
terų Draugiją atctcvavo 
E. Bernotienė, T.Čipkie- 
nė ir D.Staškevičienė.

Sutrinkimo metu iš
rinkta nauja valdyba, kuri 
pasi?kirctė pareigomis 
sekančiai : Dr. A. Jauge- 
lienė — pirmininkė, s. Pet
rauskienė —vicepirminin
kė, E. Bernotienė — iždi
ninkė, J. Mockienė —goc. 
reikalams, N. Bagdžiūnie- 
nė— sekretorė ir Lnf. rei
kalams.

Lapkričio 18 d. po 11 
vai. šv.Mišių ge*eltų na- 
muoęe yra šaukiamaę vi
suotinas narių cUęirinki- 
mas,kurio metu buc svar
stomi klausimai kaip sėk
mingiau pravesti L.K.M. 
Montrealio skyriau5 me
tinę šventę, įvykstančią 
gruodžio 9 d.

Nijolė Bagdžiūnienė

B A R G A N ! rengįa Naujų Metų sutiki- 
Metinis B A ZARAS trečiadienjmą klubo didžioje salėje. 
- lapkričio 21- visą dieną, v-. „ u * , >Užeikite šiuo adresu: Beth KvIeCte Tf&Ub ,letuvta& 

Ąaron_Hall, 8125 Stuart St. - dalyvauti N. Metų sutiki
me.

1k

7 995 Blvd. Les Galeries. D’Aniou. P. Q.

KLK Moterų draugijos Montrealio skyriaus nauja 
valdyba. ( Sėdi iš k. ) : E. Bernotienė, d r. A. J au- 
gelienė, S. Petrauskienė; (Stovi): N. Bagdžiu- 

nienė ir J. Mickienė. __

NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS 

V.Peteraitis 
353-9960 / Namu 721- 0614

LEONAS GURECKAS 
Soles Manager 

(Lietuvi* atstovas)

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO AGENTŪRA 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

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

Albertos N OR K ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

• Aušros Vartų parapi
ja,, metinė vakarienė šeš
tadienį buvo pac!cekuci. 
Publikos prisirinko pilna 
parapijoc calė. Vyko net 
dvi loterijoj kurių ver
tingiausias la:mėjimac 
(knygutėmis') buvo televi
zija. Ją laimėjo Elena 
Bernotienė.
• ūkautų abiejų tuntų
sueiga ir oficialu^, naujų 
pareigūnų įvecdtn:mac 
įvyko cekmadienį A. V. 
parapijoj calėje. Tuntą 
perėmė vadovauti pe. Ro----- — - ------ .--------- . , . _Audronė Simonaityte - sopranas ir Izabele Zmuidzimene dailaus 
mac veroyla. Žodžio interpretatorė išpildys Dievo Tarno Jurgio Matulaičio ir Nek.
• DLK Vytauto klubas Pr« M* Marijos Seserų 20 metų veiklos Montrealyje minėjime, gruodžio 

1 d. vakare Aušros Vartų salėje. Pelnas skiriamas siuntiniu persiun
timui i Suvalkų trikampį. Bilietai gaunami pas seseles ir P. Adarr.oni

Geriausia Šv. Kalėdų dovana —

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
IR KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759 
Dėmesio f Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 50fč. 
Prašykite kainarašrio.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI i

• MUSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS 

PASITARNAUS !

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
■Manageriu 

LEO GUREKAS

mu montreal west automobile

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

l j ITA!
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ...   6%
Taupomąsias s-tas -----------8,5%
Term. ind. 1 m.__________ 1.5%
Term. ind. 2 m....... -
Term. ind. 3 m....... —
Duoda nemokamą j 
dą iki $2,000 už taup

DUODA PASKOLAS 
Asmenines __ _____________i9 %
Nekiln. turto .„___ ______ _ ®%

’ 8%,> čekių kredito ____________ ®% •
_ 2_____8,5 %In vesta cines nuo 3,5% iki 12% 

gyvybės apdraujNemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
lup. s tos sumakjuž paskolos sumą.

•Kcoperotyvinė namų ( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdraudė. 
Kreiptis: Gil Const antini,C. I. B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 40 7 - 5 8 20.

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