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BENDRUOMENYBĖS
STUDIJINIO SUVAŽIAVIMO - STOVYKLOS PROGRAMA

MELSON ROCKEFELLER

NAUJUOJU JAV VICE-PREZIDENTU 
PAKVIESTAS IR SUTIKO BŪTI

Nelson RockefellerPrez. G. Ford su žmona, Įeinant 
['Baltuosius Rūmus 1971 metais.

KIPRAS PADALINTAS ?
Perversmas Kipre, įvyk

dytas su buvusios Graikijos 
mllltarlnės valdžios pritari
mu, privedė prie didelių per
mainų rytinėje Viduržemio 
jūros dalyje. Kipro salos pre
zidentas arkivyskupas Maka
rios buvo nušalintas ir dabar 
sėdi Londone laukdamas per
versmo sukeltų pasėkų išaiš- 
kėjlmo. Turkai, pasinaudo
dami perversmo pretekstu, Ilgos, su pertraukomis mė

nesį trukusios derybos neda
vė vaisių, nežiūrint kelių su
tartų paliaubų ir kelių demar
kacijos linijų. Turkai nesle
piamai ignoravo visus susi
tarimus ir užiminėjo naujus 
plotus, kad diplomatinės de
rybos vyktų jau atsiekus už
planuotų okupuoti salos sri
čių. Turkai dabar skelbia, 
kad jų militarinlal tikslai jau 
pasiekti, ir kad kitų ambicijų 
jie nebeturi. Graikija, nors 
ir aliarmavo savo kariuome
nę ir rezervus, tačiau į atvi
rą karą, prieš žymiai pra
našesnį priešą, vieni nedrįso 
išeiti.

Graikijos-Turkijos konflik
tas labai neigiamai atsiliepė 
į Atlanto Sąjungą. Negaudami 
realios paramos turkų sus
tabdymui graikai nutarė pasi
traukti iš Atlanto Sąjungos ir 
pareikalavo JAV atitraukti 
savo turimą kariuomenę 
Graikijoje. Tuo būdu labai 
jautrus Atlanto Sąjungos piet-

Iškėlė savo kariuomenę į 
šiaurinę Kipro dalį ir dabar 

z jau yra užėmę vieną trečdalį 
salos, kurioje gyvena diduma 
turkų. Turkai siekia savysto- 
vumo 120, 000 turkų mažumai 
toje salos dalyje, likusius du 
trečdaliu palikdami pusei mi
lijono saloje gyvenančių grai
kų. Atrodo, kad turkų jėgos 
grėsmėje, tas planas ir bus 
priimtas. Tokiu atveju turkų 
ir graikų sukilojimas į atitin- 
' ■'mas salos dalis pasidarys 
^išvengiamas, nes jų tarpu - 

savė neapykanta prilygsta Š. 
Airijos katalikų Ir protestan
tų neapykantai ir fanatizmui. 
Skiriamoji linija tarp turkiš
kos ir graiškiškos dalies būtų 
Lefka - Nicosia - Famagusta, 
kurią šiuo metu jau yra užė
musi 40, 000 turkų iškeltoji j 
Kiprą kariuomenė.

Perversmo Kipre pasėkoje 
Graikija pergyveno dar dides
nes politines ir milltarines 
konvulsijas, kai p pats Kipras. 

jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. r
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Diktatūrinė Graikijos gene
rolų valdžia, turkų invazijos 
akivaizdoje, atsistatydino net 
nebandžiusi duoti atvirą pa
ramą Kipro sukilėliams. Val
džios vairas buvo perduotas 
skubotai ištremties atkvies
tam Paryžiuje gyvenusiam 
buvusiam demokratinės Grai
kijos premjerui Karamanliui. 
Šis pakartotinai šaukėsi Jung
tinių Tautų, JAV ir Britanijos 
pagalbos sustabdyti turkus.

pristatymas, f U. J. Dalnausko 
paskaita-"Lietuva dabar", Su
sipažinimo vakaras.
ASD, Kor]J.’Vytis, FSS veiklos 
reikalais diskusijos vyks at - 

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJU- linksmoji programa bus įvai- sklral.
DIS šiais metais švenčia savorl Ir įdomi. Kviečiame visus . . fn ,
veiklos penkiasdešimtmetį ’. narius Ir svečius Akademinio ’ n ‘ lsatorlnė
Jubllejlnė A.S.S. stovykla t - skautų Sųjudžlo šventoje daly- « S Girgsi
vyks Dainavoje nrgpjūšlo 26 - vautl! kleT-^ Stasis Llelu-
ntgsėjo 2 durnais. Stovyk fQ Q Marlūna[tė .
los oficialus atidarymas bus Rugpj 21a. -Atidarymas . ..Lltuaolstinlų Šeštadieninių 
antradieni, rugpj. 27 d. Stoyy-Montreallečlų vyr. sk.Jubnie-mok^d programų vertint - 
klos akademinė, meninė ir jlnlo projekto'" Vaivorykštė "mas„ . fi£ Bjįgfcytį

’‘Čiurlionis "; ASS veikla -dis
kusijos; filmų vakaras;ryčių sparnas suiro ir neži

nia kaip bus su JAV ir Brita
nijos turimomis laivyno ba
zėmis Kipre ir Graikijoje. 
Sovietų Sąjunga viso šito pa
sėkoje triumfuoja ir stengiasi 
kuo daugiau susikrauti diplo
matinio kapitalo laviruodama 
besipešančių tarpe.

Nukentėjo ir Jungtinių Tau
tų prestižas. Visos Saugumo 
Tarybos priimtos paliaubų 
rezoliucijos nuėjo niekais, 
kadangi turkai į jas nekreipė 
dėmesio. Graikų-turkų zo
noms atskirti buvusi tarptau
tinė Jungtinių Tautų kariuo
menė nieko efektyvaus nega
lė jo padaryti ir net turėjo ne
reikalingų aukų, jų tarpe ir 
kanadiečių. Taigi, Europos 
istoriniai tautų ir tautelių ki
virčai nuolat ardo bet kokias 
Vakarų Demokratijų sąjungas 
ir vieningą jų politiką.

STANFIELD PASITRAUKIA
Kanados Konservatorių 

partijos vadas Robert Stan
field, pralaimėjęs prieš‘Tru
deau trejus rinkimus iš eilės, 
nutarė pasitraukti. Tas pa
reiškimas buvo padarytas 
praeitą savaitę pirmame iš
rinktųjų Konservatorių par
lamento atstovų susirinkime. 
Stanfield sutinka vadovauti 
partijai, kol bus išrinktas 
naujas lyderis, bet ne ilgiau 
kaip iki 1976 metų, kada įvyks 
partijos atstovų suvažiavi
mas. Pora konservatorių at
stovų reikalavo, kad Stanfield 
atsistatydintų tuoj pat, tačiau 
jų nuomonė nerado pritarimo. 
Mat, bijomąsi, kad kol nėra 
pilnai išryškėjusio kandidato 
į vadus, skubotas partijos su
važiavimas galėtų dar labiau 
suskaldyti ir susilpninti par
tiją. Rimčiausi šiuo metu 
kandidatai būtų Ontarijo pro
vincijos premjeras Davies ir 
Albertos premjeras Peter 
Lougheed, tačiau, esą, iki 

1976 metų jie to klausimo nė 
svarstyti nenorį. Atrodo, kad 
šiais laikais norint būti sėk
mingu partijos lyderiu, reikia 
būti daugiau artistu, kaip eko
nomistu ar politiku. Televi
zija visiškai pakeitė rinkimi
nius reikalavimus ekrane pa
sirodantiems politikams. 
Stanfleldo nelaimė ir buvo ta, 
kad jo išvaizda, kalba ir ma
nieros neatitiko artistiniams 
reikalavimams ir neimpona
vo publikai. Tačiau įsiklau
sius į jo kalbas visada buvo 
galima rasti jose logikos, iš
minties ir administracinio 
patyrimo ir tai žymiai dau
giau, kaip oratoriškai pasa
kytose kitų politikų kalbose.

STREIKAI, STREIKIAI . .

Toronte streikuoja Metro 
ir autobusų linijų tarnyba. 
Montrealyje — Metro. Vaka
ruose — grūdų krovėjai. Kve
beke — streikavo, o dabar 
"darbo s ulė tinlmą"vykdo sta
tybininkai. Tą patį daro Mont
real! o ugniagesiai. Nutrūko 
geležinkelio unijų derybos. 
Visur pagrindinė priežastis — 
algų padidinimas ir pragyve
nimo priedų įvedimas ryšium 
su kylančiomis kainomis.

Trudeau vyriausybė tuo 
tarpu tebesėdi rankas sudėju
si, neveiksminga, 
buvo ir praeityje, 
spėja, kad gavusi 
parlamente, ji bus 
gantlškesnė ir mažiau pai
santi minios reikalus. Vėl gi 
kiti mano, kadTrudeau dabar 
gavo antrą šansą ir kad jis 
jau bus pasimokęs iš anų rin
kimų, kuriuose tik per plauką 
neprarado valdžios.

Kainų kilimas, infliacija ir 
streikai yra pagrindinės Ka
nados ligos. Tikrai gaila, kad 
lig šiol neatsiranda kietesnės 
rankos joms gydyti.

Tokia ji
Kai kas 
daugumą 
dar aro-

• Stmbloneese Liberation 
Army pagrobtosios Patricia 
Hearst bute po šio įvykio bu
vo rasta kulkų, kurių viduje 
buvo cyanido nuodai. Inves - 
tlgacijos Biuras nustatė, kad 
tokiomis kulkomis buvo nu — 
žudytas Oaklando mokyklos 
direktorius Markus Foster.

Valdyba Ieško asmens skelbimams 
InktL kuriam bus mokama 25% komi*

Kalbos skyriun-t Genovaitė 
Buja-Bljūnienė,McGUl unlv., 
Montreal, Canada.

Literatūros skyrlun - dr. 
Dell ja J. Vallukėnaltė , 
Bridgewater State College, 
Mass.

Menotyros skyrlun - dr .. 
Leonardas J. Šimutis, Chica
go State Unlv.; dali . Romas 
Viesulas,Temple unlv. Tyler 
meno mokykla, Philadelphia.

Ps Ichologl jos-pedagogikos 
skyrlun-dr. Vytautas Černius, 
Temple unlv., Philadelphia ; 
Genutis Procuta, unlv. of Ot
tawa, Canada;dr. Agota Šld -

Rugpj. 29 d. - v. s.I. Lukoše-lauskaltė,unlv. of Ottawa; dr. 
vlčlenė - "Lietuvių identitetas Ina Užglrlenė, Clark unlv. , 
kun. dr. J.Kubllius - "Rellgl - Worcherter.Mass.

Dabar Lituanistikos Instl - 
. tūtas turi 103 tikruosius na - 

r lūs Ir 5 narius- talkininkus. 
Institute yra 9 skyriai. Kana
doje gyvena 14 L.I. narių, Iš 
jų 6 Montrealyje. Sekantis , 

Rugpj.30 d. -v.s.I.Lukoše-jau penktasis L.I.suvažlavl - 
vlčlenė-"Kąs padeda lletuvlš- mas įvyks Cleveland, Ohio , 
kai šelmal"-gruplnės dlskusl-1975 m.gegužės 16-18 dieno - 
jos; dali. A.Taimošaitls -mis. 
" Lietuvių tautodailės būdln - 
glejl bruožai" ; ASS veikla 
diskusijos; Jaunimo svars - 
tybos - "Jaunimo įspūdžiai 
lankantis Lietuvoje " skaidrė 
Iš Lietuvos.

nės, moralinės Ir tautinės 
vertybės ” -diskusinė tema 
ASD, Korp’.Vytls, FSSveOda 
diskusijos vyks atskirai; tau
tinių šoklų vakaras.

Rugpj. 31 d. - Svarstybos - 
"Lituanistinių mokyklų Ame - 
rlkoje mokytojų problemos" ; 
ASS Informacinis suvažlavt - 
mas; f 11. V. Kamantas -"Lie - 
tuvių Bendruomenės įtaka 
tarptautinėje politikoje"; Va - 
karonė-menlnė programa, šo
kiai.

Rugs. 1 d .-fll.dr. T. Re - 
melkls -"Modernizacijos įta - 
ka tautiniam Identitetu I Lie - 
tuvoje, Latvijoje Ir Estijoje"; 
dr. arch. A.Kulpa- "Vilniaus 
Barokas"; Dr. D. Vallukėnaltė- 
"Dvl bevaisės žemės T. S . 
Eliott Ir Tomo Venclovos.; 
Vakaronė su menine progra - 
ma-muz. Fausto Strollos okte
tas Ir paskalta"Lietuvlškl mo
tyvai lietuvių kompozitorių 
kūryboje"

Rugs. 2 d - uždarymas.

IŠRINKTA 20 NAUJU LITUA
NISTIKOS INSTITUTO NARTU

L.I.prezidiumo pirmininką 
dr. J. Gimbutas praneša, kad 
Lituanistikos Instituto tary - 
bos posėdyje birželio m. 9 d . 
ir papildomu koresponden el
niu balsavlmujiepos m. 24 d. 
šie asmenys išrinkti L.I. na
riais:

Bibliografijos skyriun-Ka- 
zys Baltramaltls,Čikaga.

Filosofijos skyrlun - kun, 
Andrius Baltinis,Čtkaga;kun. 
dr. Valdemaras Cukuras 
Pomfret, Conn.; dr. Vytautas 
Donlela, Unlv. of Newcastle , 
Australija ; kun. dr. Pranas 
Gaida - Toronto; dr. Juozas 
Girnius, Boston; kun. dr. Fe 
1 Iksas Jucevičius,Montreal ; 
kun. dr. Algirdas Jurėnas,U - 
nlv. of Maine, Augusta; dr.An- 
tanasMacelna, M tins ter, Vo - 
kieti ja ; dr. Algis M tekūnas, 
Ohio University, Athens; dr. 
Ignas K.Skrupskells.Unlv.of 
South Carolina, Columbla;dr.
Vincas Vyčlnas, OomoxB. C., 
Canada.

PERRINKTAS PIRMININKU 
Kęstutis M iki as, UBA - 

BATUNk) dlrektoriato per - 
slorganlzavimo posėdyj bu
vo Išrinktas Ir toliau būti 
vykdomuoju pirmininku Ir 
vyriausiu UBĄ - BATUfTo 
veiklos koordinatorium. H. 
Kulber-Kulboklenė Išrink
ta direktore ryšiams tarp 
pabaltlečių tautų, o P. Vy- 
tenius sekretorium narių 
verbavimo reikalams. UBĄ
- BATUN’o prezidentu ir to
liau pasilieka latvis Ints 
Rupeers. Iždo reikalus tvar
kys Rein estas Vlrkmaa, o 
latvis OlgerdBalodls finan
savimo planavimą. Latvis 
dr. Uldis Blukls - direkto
rium Jungtinių Tautų rei
kalams JestėMarl L Innamaa
- direktore dokumentacijai 
ir studijinės medžiagos pa
ruošimui. Estas Andres Ju- 
rlado- direktorium specia
liems projektams. Iš lietu
vių į direktortatą antrinln - 
kals Išrinkti: Vytautas Ba
naitis, Eugenija Karpus ir 
Kristina Nomelkaltė, o į 
kontrolės komisiją - Dalė 
Bulgarytė.

• Naujai išrinktos Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Tarybos Sesija šaukiama 
1974 m.lapkričio mėn^2 ir 3 

• Nesenai įsteigtosios Ka - 
nados Lietuvių Jaunimo Są - 
jungos Pirmininkas Almi s 
Kuolas pakviestas ir sutiko į- 
sįjungti į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdy
bą kaip VlceplrmlnIntas Jau
nimo reikalams.

• Ateinančiais metals KLB- 
nės Hamiltono apyi. švenčia 
25-rlų m. įsteigimo sukaktį . 
Šią Iškilmę vietos ap. valdy
ba nutarė atšvęsti 1975 m. 
spalio mėn. 5-13 d. d.Kana - 
dos Lietuvių Dienos proga, 
kurios kulminaciniu punktu 
būtų 1975 m. spalio mėn. 12d. 
I-ojl Kanados lietuvių dainų 
ir šoklų Šventė.

1
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Nep’iMuwma
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour I a liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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STOVYKLINIAI
, Iš įvairių lietuviškųjų jau
nimo vasaros stovyklų atei
nančios žinios nėra jau taip 
džiuginančios. Atrodo, kad 
bendrasis stovyklaujančių 
skaičius pradeda mažėti. Jei 
tai tiesa, pravartu panagri-
nėtl Ir priežastis prie to pri- 
vedusias. Tuoj pat galima 
prielaida, kad jau išvis turi
me mažiau stovyklinio am
žiaus jaunimo. Toliau, ga
li atrodyti, kad tėtušiai at
kreipė dėmesį į vis didėjan
čias išlaidas, ir, kai kuriais 
atvejais, gal pagailėjo savo 
jauniesiems pinigo stovyklai. 
Taip pat tiesa, kad vis ir vis 
daugiau mūsų jaunimo įsijun
gia į laikinus vasaros darbus, 
norėdami užsidirbti kiek lėšų 
savo "asmeniniams" reika
lams ir bent tuo laimėti bent 
kiek "nepriklausomybės" nuo 
savo tėvelių. Tokiems, pa
prasčiausiai, laiko nelieka 
jokiai stovyklai.

Dar kitus baugina į stovyk
lų nuostatus įtraukti vis 
griežtesni ir daugiau draus
mės reikalaują potvarkiai. 
Atsieit, jei atimama bent kiek 
to "fun ir goodtime", atsieit, 
ko man ten ir vykti. Bus ir 
tokių, kurie išvis varžosi sa
vo lietuvių kalbos riboto mo
kėjimo ir aplamaį lituanisti
nio išsilavinimo. Tokie, ne
norėdami jaustis paskutiniais 
stovyklautojų būry, jau nero
do jokių pastangų ar noro vyk
ti pačion stovyklon. Dar viena 
rūšis yra tokių, kurie metų

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

KODĖL VATIKANE LIETU
VIU KATALIKU REIKALUS 
TVARKO VIS KITŲ TAUTY
BIŲ DVASIŠKIAI?

"T. Žiburiuose" nr. 32, 8. 
VIII. 197*4 rašoma: "Asmuo, 
kuris rūpinosi tikinčiaisiais 
Lietuvoje pastaraisiais me
tais Vatikane, buvo prel. 
Montalvo... Į jo vietą ateina 
jaunas ir energingas indietls 
prel. Dias... Apie Lietuvą 
prel. Dlas pasiryžęs kuo dau
giau sužinoti".

Koks kurjozas ?’. Dvasiškis, 
kuris mažai težino apie Lie
tuvos katalikus, tvarkys jos 
reikalus ?’.

Mums vis darosi neaišku, 
kodėl tai vietai nepaskirtas 
lietuvis dvasiškis ? Jų ten Ro
moje yra daug, labai kvalifi
kuotų toms pareigoms, ir 
profesorių, ir prelatų, ir net 
prelatų diplomatų (kaip dr. A. 
Bačkls) ir kt.

Kodėl Vatikanas taip igno
ruoja USA ir kitų kraštų
labai aukšto intelekto lietu
vius dvasiškius, kurie Vati
kanui tikrai būtų gerais pata
rėjais.

Pirmiau Vatikane lietuvius 
2 psl.

APMASTYMAI
metais vykdavo kiekvienon 
stovyklon ir dabar autorite
tingai taria, kad užteks, nu
sibodo, vis tas pats ir tas 
pats, jau nieko naujo ir pa
trauklaus neranda ir tiek. Gal 
dar esama ir kitokių priežas
čių, kurios čia nesuminėtos, 
tačiau ne tame glūdi pati es
mė, svarbiau jau pats faktas, 
kad stovyklaujančių skaičius 
turi tendenciją mažėti. Tas ir 
kelia susirūpinimą.

Taipgi, beveik tikra, kad 
mažiausiai pasisekimo ir dė
mesio susilaukia stovyklos 
vienos lyties jaunimui. Pa
vyzdžiui, šiais metais, Put- 
namo seselių tvarkoma ir va
dovaujama "Dainavoje" sto
vykla mergaitėms, tesusilau
kė tik 40 dalyvių, tai yra, 
bent du trečdaliai (ar daugiau) 
vietų liko tuščios, neišnau
dotos. Toji stovykla turi tik
rai gerus ir pasišventusius 
vadovus, turiningą ir įdomią 
programą, bet, pasirodo, to 
jau neužtenka pritraukti bent 
kiek daugiau mergaičių. Savo 
metu, ton pačion stovyklon 
suplaukdavo jaunimėlio iš to
limų Atlanto ar net Pacifiko 
pakrančių. Atsieit, išvada 
peršasi tokia, kad tie k jaunie
ji, tiek ir jų tėveliai kur kas 
daugiau vertina mišrias sto
vyklas, kur gali bendrauti 
abiejų lyčių priaugančioji 
karta.

Turime gražų būrį jauni
mo, kuriam dar rūpi ir yra 
įdomu pagilinti ir praplatinti 
savąjį visokeriopą lituanisti- 

atstovaudavo lenkai, dabar 
jau aziotai!.. Kodėl ?

J. Kelmas 
Toronto, Ont.

AR MASKVA LIETUVOS 
SOSTINE ?

Montrealio Pasaulinės Pa
rodos "Žmogus ir Pasaulis" 
Sovietų Sąjungos paviljone yra 
veltui dalinama daug propa
gandinės literatūros anglų ir 
prancūzų kalba. Tik imkite, 
neškitės ir skaitykite. Irimą. 
Nors dauguma, išėję iš pavil
jono, čia pat numeta į šiukš
lių dėžę.

Tarp kitų yra dalinama kny
gutė, pavadinta tik keturiom 
raidėm: USSR. Knygutė gra
žiai iliustruota, spaudinta 
Maskvoje 1974 m. Knygutėje 
aprašytas Sovietų Sąjungos 
susidarymas ir dabartinė jos 
ūkinė ir ekonominė padėtis — 
aišku, viskas kuo geriausia. 
Aprašinėjant Sovietų Sąjun
gos susidarymą, paminėta, 
kad Sovietų Sąjunga (su viso
mis savo respublikomis) 1972 
m. šventė 50 metų įsikūrimo 
sukaktį.

Tekste tarp kitko yra ir taip 
pasakyta; "Pagrindinė tiesa 

nių žinių bagažą. Tokie nesi
baido rimtesnių įsipareigoji
mų ir rimtų, kartais sunkės- 
nių stovyklinių programų. 
Kartu turime (gal net ir dau
giau) ir tokių, kuriems sto
vyklos laikotarpis tereiškia 
pramogavimą ir nerūpestingą 
poilsį. Tai nėra lietuviškos 
stovyklos tikslas ir paskirtis. 
Todėl ir susidaro savotiški 
nesklandumai ir dalyvių nu
byrėjimai, kai pamatoma, jog 
lietuviškoji stovykla nesiba- 
zuoja vien tik sportu, jodine- 
jimuir šokiais. Jau pats lai
kas pradėti skirti daugiau dė
mesio ne kiekybei, bet koky
bei. Tuo būdu ir lietuviškos 
stovyklos taps, nors ir ma
žesnėmis, ne taip gausiomis, 
bet stipresnėmis ir pasie
kiančiomis tuos tikslus, dėl 
kurių, jos pirmoje eilėje ir 
buvo įsteigtos. Tai jau neiš
vengiamos realybės diktuoja
mi faktai.

Al. G Imantas
P.s. Montrealyje atrodo, šįmet 
situacija buvo klek kitokia,
stovyklautojų buvo 
padaugėję.

ORGANIZUOTO JAUNIMO 
ENTUZIAZMAS ?

Neseniai spaudoje buvo ra
šyta, kad Delhi (Ontario, 
Londono kaiminystėje) "Bi
rutės" skaučių draugovė, gy
vavusi per 15 metų, turėjo 
likviduotis. Ji, girdi, apylin
kėje buvo apjungusi veik visas 
lietuvių mergaites ir turėjusi 
gerą pasisekimą ir vertinimą 
visuomenėje. Likviduotis 
draugovė, girdi, buvo pri
versta. . .jaunimui besiskirs- 
tant studijuoti, o prieauglio 
nebuvę.. . Savo veiklos su- 
tauptas — 459 dolerius — bi- 
rutietės paskyrusios "Romu
vos" skautų stovyklavietei.

,Teko dalyvauti šiųmetinėse 
Lietuvių Dienose Winnipege. 
Ten visą meninę programą 
puikiai išpildė atvykęs iš ry
tinės Kanados lietuvių orga
nizuotas jaunimas. Winnipego 
lietuviai labai džiaugės ir di
džiavos tuo ir apgailestavo, 
kad savo apylinkėj organizuo
to jaunimo neturi. Jie taip pat 
tvirtino, kadateityje lietuvy
bės išlaikymas priklausys tik 
nuo mūsų organizuoto jauni
mo.

Žinutę apie Delhi skaučių 
draugovės likvidavimąsi ten- 

yra ta, kad kiekvienas sovie
tų pilietis USSR laiko savo tė
vyne. Užbekai ar tai rusai, 
gruzinai ar jakutai, ukrainie
čiai ar gudai, armėnai ir lie
tuviai Maskvą vadina savo 
sostine". — Nors mes ir men
kai žinome Sov. Sąjungos 
konstituciją, bet žinojome , 
kad Lietuvos "respublikos" 
sostinė yra Vilnius. Ir Sovie
tų Sąjungos mes nelaikome 
savo tėvyne: mūsų tėvynė yra 
Lietuva. Gerbiamieji, nepūs- 
kite į akis miglų!

Lankytojas 
USA.

BEREIKALINGA BAIMĖ
"Naujienos", "NL" ir kt. 

laikraščiai yra paminėję apie 
šnipus, kurie esą veikią Mas
kvos naudai. Tai ne naujiena. 
Nuo senų laikų jų buvo visur 
ir bus ateityje. Nemanau, kad 
lietuviai visuomenės veikėjai 
turėtų jų bijoti. Lietuviška 
veikla yra atvira, iš lietuviš
ku laikraščių gali visi visa 
sužinoti. Dirba lietuviai ir 
kitų tautų kanadiečiai, kaip 
SSSR valstybės naudai, taip ir 
kitoms valstybėms. Tai sena 
istorija. Tik reikia saugotis 
provokacijų, ypač iš Maskvos

PANORAMA
RUSO MOKSLININKO 

PROTESTAS
Pagal "Los Angeles Time" 

dienraščio korespondentą Iš 
Maskvos, vienas žymiausių 
rusų mokslininkų Andrei Sa— 
kharov/flzlkas, išvyktęs So
vietų hidrogeninę bombą/, iš
leido atsišaukimą " detente " 
derybų mefu Maskvoje, at - 
kreipdamas dėmesį į žmo - 
gaus teisių apsaugojimą.

Savo laiške tuomet buv. A- 
merikos prezidentui Nixon ’ u 
ir Kom.Partijos generaliniam 
sekretoriui Brežnev’ui , Sak
harov’ as reikalauja,kad bū - 
tų suteikta laisvė jo ilgam są- tai nublukinsite savo užstbrė - 
rašė nurodytiems politiniams žimų tikrąją reikšmę irjūsprl 
kaliniams kalėjimuose,kone . vesite prie nepasisekimo Į bei 
lageriuose bei psich. ligų Ii - neatsieksite įgyvendinimų? tų 
goninėse. Jis prašo Ni «on ’ o prakilnių tikslų: taikos ir sau 
ir Brežnev’o, kad jie svars - gurno. Aš noriu tikėti,kad jūs 
tytų žodžio bei religijos lais- to sau neįeisite. ".. .
vės atstatymą Sovietų Sąjun - Mokslininkas yra dažnai ir
goj, o taip pat ir laisvę emig
ruoti.

įspėjęs,kad.. . "politinis atos
lūgis tarp laisvos demokrati - 
jos kaip JAV-bėse ir tarp už
daros-suvaržytos, vienos par
tijos valdomos visuomenės ,

LONDONO, Ont. skautės Kaziuko mugės metu patarnauja svečiams.

ka priimti kaip slegiantį įspū
dį. Ir likvidavimosi priežas
tys sunkokai kiekvieną galėtų 
įtikinti. Nejaugi jaunimas 
stokuoja entuziazmo veikti ir 
kurti? Žinoma, daug kas pri
klauso nuo vadovų, globėjų, 
tėvų.

Pasitaiko ir kitur nedžiugi
nančių reiškinių. Prieš kurį 
laiką teko dalyvauti viename 
lietuvai čių studenčių pasita
rime. Jos visos yra vyresnės 
skautės, nors dar nesudaro 
Akademikų skautų — skaučių 
vieneto. Šioje vietoje yra 
skautėms gero prieauglio, bet 
trūksta vadovių. Kaip ban
džiau įtikinėti, kad skautės — 
studentės turėtų imtis vado- 
vaujamo darbo, nesimatė en
tuziazmo. .. Vienos skundės 

agentų. Jie gali "padaryti" 
komunistų šnipu geriausią 
lietuvį, visuomenės veikėją., 
Nereikia tikėti gandams. Jais 
norima mažinti kovotojų eiles 
už Lietuvos laisvę. Dirbtinų 
dokumentų visi šnipai prida
ro. "Naujienos" nėra autori
tetas šnipams nustatyti.

J. V-nls 
Ontario.

Dr. Sakharov savo rašte pa
žymėjo įvairių rusų protes — 
tuotojų pavardes -"nusikaltė
lių" intelektualų. Taip pat ir 
žydų, kurie nori emigruoti, 
lietuvių, nubaustų už religijos 
propagavimą ir ukrainiečių , 
kurie žadina tautiškumo jaus
mus.

Žymusis mokslininkas pab
rėžia, kad pagrindiniai žmo — 
gaus teisės klausimai yra ne 
politiniai, bet jų išrišimas — 
daug prisidėtų prie tarptauti
nio pasitikėjimo ir prie "de — 
tente" - atoslūgio.
. ."Jeigu jūs apeisite visuoti
nus humaniškumo principus ,

Nuotrauka J. Audrotos 
studijinio ir kitokio darbo ap- 
sikrovimu, o pagaliau kita 
bandė lyg teigti, kad su jau
nesnėmis skautėmis studen
tėms dirbti gal ir nebūtina.. . 
tą darbą galįs atlikti ir •. . ne - 
akademinis jaunimas.

Pakirto nuotaiką ir toje pa
čioje vietoje neįstengimas su
daryti nė mažiausio skautų 
vieneto į šių metų vasaros 
stovyklą "Romuvoje".

Šiame rašinėlyje nė neban
dau skųstis. Gal tik iškeliu 
nedžiuginančius, kad ir ma
žus faktelius. Jei Winnipego 
lietuviai skaitys šias eilutes, 
prašyčiau jų ne sus i gandinti to 
gražaus įspūdžio, kurį jie pa
tyrė per Lietuvių Dienas iš 
organizuoto mūsų jaunimo iš 
rytinės Kanados. l. E-tas

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽlrflU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽHį AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA Tfl 
SINIU PATARIMU SKYRIU. Metinė prenumerata tik $7.00

NEPRISLAOSOMA LIETUVA

Andrei Sakharov

yra sunkiai įmanomas." To - 
dėl savo laiške jis rašo: "Aš 
atsišaukiu į jus, kad sukur — 
tumėte sąlygas pasikeisti in — 
formacijomis tarp mūsų iš
tupi! iečių, kad sudarytumėte 
galimybes spaudos laisvei, re
ligijų bei minties laisvei,kaip 
kad yra atžym eta Tautų Są - 
jungos Žmonių Telšių Dėklą - 
racijoj. Aš atsišaukiu į jus , 
kad dėtumėt pastangas paleis
ti politinius kalinius , kad 
sulaikytum ėt persekiojimus 
dėl kokios nors pareikštos 
nuomonės, dėl informacijų 
platinimų, dėl religinių įsitt - 
kinimų, dėl mėginimo palikti 
kraštą. "

Kaip žinoma, vykstant ..tw- 
no ir Brežnev’o pasitarimamą 
Sakharov* as buvo paskelbęsba- 
do streiką, kad tie relkr' ’i— 
mat būtų įgyvendinti. Kaip So
vietų vyriausybė įjtai reaguos 
nežinoma.

J. Kaškells

AKADEMINĖS SKAUTUOS 
LEIDYKLA 
PRANEŠA

LEIDINYS APIE
PROF. S. KOLUPAILĄ

Šį rudenį pasirodys kapita
linis veikalas apie žymų hid
rologą, visuomenininką, spau
dos bendradarbį,profes<"*>ų 
Steponą Kolupailą. Knw as 
autoriai yra m irusio profeso
riaus buvę studentai, inž. Juo
zas Danys ir dr. Jurgis Glm - 
butas. Su autoriais išsamiai 
bendradarbiavo velionio šei
ma, eUė kolegų ir prietelių . 
Pažymėtini Zenonas Bačelis, 
Ksaveras Kaunas, J. ir R . 
Baubliai, prof. J. Brazaitis, 
dr. A. Damušis, A. Didžiulis , 
prof. S. Dirmantas, P. Narutis, 
K. Palčlauskas, dr. A. Šeš- 
plaukis.kun. J.Prunskis irkt. 
Taip pat naudotasi daugybę 
detalių atskleidžiančiu pro - 
fesortaus dienoraščiu ir net 
iš Lietuvos atsivežta, dešimt
mečius vesta Kolupailų še i - 
mos svečių knyga.Spalvinga, 
daugialypė profesoriaus Kolu
pailos asmenybė kruopščiai, 
išsamiai ir objektyviai atkur
ta monografijos puslapiuose . 
Monografija pasirodys šį ru
denį.
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BRAŽINSKŲ REIKALU
BRAŽINSKAI KABO ANT BEDUGNĖS KRAŠTO ! 

Ar laisvi lietuviai juos pamiršo ?
Šių metų gegužės mėnesio rusai nemano pasiduoti: jie 

pabaigoje lietuviškoje spau
doje sutviskėjo džiaugsmin
gos žinios, kad Pranas ir Al
girdas B rasine kai Turkijoje 
amnestuoti, Turkijos respu
blikos 50 metų šventės proga. 
Visi laukėme jų laimingo at
vykimo į JAV-bes, ar kurį 
kitą laisvą kraštą.

Betgi mūsų vadovaujančios 
įstaigos neįstengė jiems pa
rūpinti vizos. Netrukus pasi
rodė žinios, kad jie, Sovietų 
Rusijai reikalaujant, vėl su- 
mti ir įkalinti Turkijoje.

Pollgokos pertraukos, ga
vau iš jų laišką, parašytą 1974 
liepos 30 d. Kai kurias to 
laiško vietas paskelbiu lietu
viškos visuomenės žiniai ir 
dėmesiui. 
Jie rašo:

"Šis laiškas yra pirmas ne 
iš kalėjimo, o iš laisvės, 
jeigu taip galima pavadinti 
sunkų gyvenimą šioje pa bėgė - 
liųstovykloje, į kurią, aplin
kybių verčiami, patys pasi
prašėme". 
. oliau:

"1974 m. gegužės 21 d. bu
vo didžiulės pergalės diena, 
pradėjusi naują lapą mūsų 
odisėjoje, kurios gyvybinga
sis švyturys visuomet buvo, 
yra ir bus Lietuvos ir kitų 
Baltijos tautų laisvės ir vie
nybės vizija. Už konkrečias 
pastangas šios ugningos vizi
jos įgyvendinimui mums grė
sė mirtis sovietų imperijoje, 
ir, sovietams neatlaldžiai 
spaudžiant, ilgametis įkali
nimas Turkijoje. Tačiau lai
minga žvaigždė neapleido 
mūsų: ryšium su Ataturko 
įkurtos respublikos 59-mečlu 
'urkijos vyriausybės priim

tas amnestijos įstatymas bu
vo pritaikintas ir mums, be
veik ketverius metus kalin
tiems Lietuvos laisvės kovo - 
tojams. Žinoma, mūsųišlais- 
vlnlmui iš kalėjimo lemiamos 
įtakos turėjo ir laisvo pasau
lio lietuvių visuomenės gyvas 
atsiliepimas į mūsų atsišau
kimus, už ką mes esame nuo
širdžiai dėkingi". Vieną saki
nį praleidus, skaitome: "Mi
nimas laiškų, telegramų, pe
ticijų siuntimo žygis ne vien 
padėjo mūsų bylai, bet ir ge
rai pasitarnavo Lietuvos var
do ir vargo išgarsinimui tarp
tautiniu mastu.

Nuo 1974 m. gegužės 21 d. 
mes tapome teisiškai ir fak
tiškai laisvi. Išvykimui iš 
Turkijos mums reikalingos 
tik vizos’. Tačiau iki šiolei 
lietuvių veiksniai jų nesuge
bėjo gauti. Jie negali teisin
tis neva neaiškia mūsų teisi- 
<e būkle, nes jinai yra labai 
aiški: Turkijos teismai teisė
tai pritaikė mums amnestiją 
ir ryžtingai atmetė pakarto
tinus rusų skundus, protes
tus, šmeižtus. Suprantama,

LYTISGRAŽIOJI
ŽMONI JOJ IR 

GYVŪNIJOJ Jonas Eivenis

Gamtos tyrinėtojai ir ste
bėtojai teigia, jog bendrai 
imant, gamtoje "gražiosios 
lyties" vardas neabejotinai 

'priklauso ne moteriškajai, o 
vyriškajai lyčiai. Dėmesys 
kreipiamas į tai, jog įvairiau
sių gyvūnų: vabzdžių,šliužų , 
žuvų, paukščių ir žinduolių 
(su labai mažomis išimtimis) 
patinėliai savo puošnumu, 
įvairiaspalviu blizgesiu švi- 
tinčla išviršine išvaizda, — 
gražesni, puošnesni už pate
les.

Tlkįsivaizdinkime ir paly
ginkime žvėrių karališkąją 
liūtų porą — vešliais ilgais 
1974. VIII. 21 

planuoja smurto veiksmus ir 
tikisi tam tikrų politinių pa
sikeitimų, kurie dabar, kai 
virš Kipro salos siaučia karo 
audros, esą ypačiai galimi. 
Mūsų padėtis visais atžvil
giais labai, labai bloga ir dar 
labiau pavojinga. Po gegužės 
21 d. kiekviena Turkijoje pra
leista diena reiškia dar vieną 
žingsnį į bedugnę. Mes mano
me, kad lietuvių visuomenė 
turėtų daugiau spausti veiks
nius, kuriems, turint gerus 
santykius su žymiaisiais 
valstybininkais, tikrai netu
rėtų būti sunku parūpinti tin
kamas vizas. Kaip turbūt ži
note, gegužės pabaigoje mus 
aplankė Vliko vicepirm. J. 
Valaitis ir adv. E. Armanie- 
nė, o liepos mėn. pradžioje 
— Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas. Tačiau šių kelionių 
rezultatai dar laukiami".

'Toliau rašo, kur jie dabar 
yra, kad dabar negauna lie
tuviškos spaudos. Rašo, jie 
turi lietuviškus pasus."Mums 
reikalingos tiktai vizos! Jei
gu galėsite šia linkme kiek 
nors padėti, būsime tikrai 
dėkingi".

O KAIP SU VIZOM Į KITĄ 
LAISVĄ VALSTYBĘ?

Bražinskų reikalu esu tele
fonu kalbėjęs su didž. gerb. 
Vilko pirm. dr. Valiūnu ir 
susidariau nuomonę, kad jis 
jų išlaisvinimu labai rūpinasi 
ir stengiasi padaryti kiek ga
lima geriau, nori juos išgel
bėti. Matomai yra kliuvinių, 
kurių mes nežinome ar apie 
kuriuos gal nepatogu kalbėti, 
skelbti.

Jei Bražinskų vizos-įva- 
žlavimo reikalas yra įklim
pęs JAV-ių vyriausybėje, ir 
jei artimiausiu laiku jis nebus 
pakreiptas į mums pageidau
tiną pusę, gal reikėtų steng
tis jiems įvažiavimo vizos 
prašyti kitos ar kitų valsty
bių.

Žinant užsienyje gyvenan
čių lietuvių palankų nusista
tymą Bražinskų reikalu, ga
lima tikėtis, kad jie būtų mie
lai priimami ir globojami ki
tur, kur tiktai gyvena lietu
viai.

Šiuo reikalu su Vliku ver
tėtų pasitarti kitoms organi
zacijoms , ar kituose kraštuo
se gyvenantiems lietuviams. 
Negalima Bražinskų palikti 
likimo valiai!

Turkijos vyriausybė, kaip 
skaitėme iš jų laiško, yra su
teikusi jiems laisvę. Dabar 
užsienio lietuvių pareiga 
jiems parūpinti iš Turkijos 
išvažiavimo ir į kitą valstybę 
įvažiavimo vizą.

Dėl suprantamų priežasčių 
dabartinio jų adreso spaudoje 
nenoriu skelbti.

Algirdas Gustaitis

karčiais puošiamas patino 
sprandas, didelių, drąsių jo 
akių žvilgsnis teikia jam iš
didžią, karališką išvaizdą, ko 
apie patelę pasakyt negalima. 
Nelyginant karališka karūna
— dideli, platūs, galingi iš
sikeroję ragai puošia patiną
— elnią, kurio patelė (be at 
s kirų porūšių mažumos), to
kio puošmena — ragų neturi. 
Pentinuotas ir karūnuotas, 
fioleto ir kardinoliškų bei puošnesnieji, gražesnieji pa - 
kltų spalvų sprando (kaklo) tinai visada buvo patelių mie- 
srityje ir didingoje riestoje liau "pasirenkami" ir todėl 
uodegoje, pasipuošęs mūsų jie palikdavo gausesnį savo 
kiemo (šiukšlynų karalius — įpėdinių prieauglį, kas savo 
gaidys, turi, tariant, ritie- keliu, sekant paveldėjimo

AFRIKOS KARŪNUOTASIS GERVINĄS

rlaus išvaizdą, kai tuo tarpu 
kanapėtoji jo draugė-vištelė 
tokių papuošalų nei išvaizdos 
neturi. Ir ne tik gaidys, o ir 
kalakutų, ančių ir daugelio 
kitų naminių ir laukinių spar
nuočių giminės patinėliai, net 
ir tas akiplėša-pilkasls žvirb
lelis, visi jie — vieni skirtin
gų spalvų kaklaryšiu, kiti nu
garėlių įmantriais papuoša - 
lėliais, tai skiauterėmis su 
plunksnų kuokštele - preten- jos pasaulyje natūrali atran- 
zingai pasipuošę ir tuo išsi
skiria iš savo patelių. Ir žmo
gus — vyras, Motinos Gamtos 
išviršiniai papuoštas didybės 
ženklu - puošmena — ūsais ir 
barzda ir, kaip įsivaizduoja, 
natūraliu grožiu už moteris, 
bendrai imant,yra gražesnis. 
Nesuskaitomo gamtos puoš- 
niausistpapuoštųpaukščių le
giono tarpe, tik nedaugelis jų 
savo plunksnų grožiu, tepri
lygsta fazanų patinam, ku
riems suteiktas stačiai su- 
perpuošnumas. Gamta juos 
duosniausiai apdovanojo įvai
riausiomis spektro spalvomis 
švytinčių, brllijantais žiban- 
čių-tviskančių plunksnų spal
vomis taip, kad ir turtingiau
sia vaizduotė šioje srityje jų 
natūralių puošmenų grožio 
negali pralenkti. Veltui mūsų 
nustebęs žvilgsnis ieškotų fa
zanų patelių apdare puošme
nų panašumo. Auksas, sma
ragdai, brilljantai, fioletas, 

, purpuras ir kt. karališkos
spalvos užleido vietą papras- 
člauslam jos — patelės pilka
jam "demokratiniam" apda
rui. Nelengva suprasti kodėl, 
už ką gamta lyg tyčia tarp tų 
sutvėrimėlių, įvairiai juos 
aprengdama, padarė tokį di
delį skirtumą: patinėlius ap
rėdė turtingiausiu karališku 
rūbu, o paprasčiausia pilką 
kasdienę, proletariška "ser
mėga "paskyrė jų patelėms?.. 
Biologai ir fiziologai mano, 
kad grožiu, energija ir rite
rišku išdidumu patinėliai ap
dovanoti derinant jų horme
niškus organizmo ypatumus, 
jų pašaukimą — giminės rū
šies tęstinumo išlaikymo 
tikslą.

Šį ornamentinį paukščių 
skirtumo klausimą Darvinas 
aiškina taip: visų rūšių gyvū
nų išvaizda, kaip ir organi
niai lyties skirtumai, ilgų 
amžių bėgyje, atsirado evo
liucijos keliu; stipresnieji,

dėsnį, savo pirmtakų ypaty
bes: narsą ir grožį įgydavo jų 
palikuonys, kurie taipgi dėka 
paveldėto savo puošnumo, tu
ri didesnį pasisekimą mote
riškosios giminės atstovių 
tarpe ir taip, amžiais tas 
gamtos "perpetuum mobile" 
be pertraukos sukasi. Išeina, 
kad patinėlių puošnumas ir 
kt. prašmatnesnės ypatybės 
iš esmės yra gamtos gyvūnl-

ka, atrankos išdava, instink
tyviai, nuolat visų gyvūnijos 
rūšių moteriškosios giminės 
atstovių, tęsiama.

Evoliucijos teorija liudija, 
kad gyvūnijos pasaulyje, ne

ŠARVUOČIŲ RINKTINĖJE Balys Brazdžionis

Iš visų Lietuvos kampelių, 
atvyko naujokai, linksmi, su 
daina ir šypsniu veiduose į 
paskirtas vietas. Aš su kele
tą tokių pat atsirandu Radvi
liškio stoty, o čia jau laukė 
ŠR atstovai ir būreliais nuve
žė į kareivines, kurios apie 
kilometras su viršum nuo 
miesto, kurios ir dabar ten 
tebestovi, tik svetimi karei
viai jas mindo. Pirmos die
nos, atrodė tokios sunkios, 

, visur tik bėk, neužmiršk, 
klausyk įsakymų, kurių pilną 
galvą jau privarė. Rikiuotės 
tai didžiausias rūpestis: ne
moki eiti ir baigta. "Žengte 
marš”, taip kasdien korido
riuje ir lauke pratimuose, o 
paskui jau pamokos, statutai, 
pareigos, daugybė darbų ir 
taip visą dieną, nuo ryto 6 vai. 
iki 9 vakaro, turi visa atlikti. 
Po kelių mėnesių, mus ap- 
lamdę, paskirstė į kuopas ir 
Išrinko į mokomąsias kuopas. 
Aš pakliuvau į ryšių batalljo- 
ną, radio kuopą. Mat, mūsų 
tankai ir šarvuočiai buvo ap
rūpinti radio-telefono susižl- 

vien tik žmonių, bet ir gyvu- 
lių-žvėrių, paukščių Ir visų 
kitų gyvūnų neginčytinai turi
ma estetikos pajautimas, dė
ka kurio, gyvūnų, grožio, 
puikumo ir kitų ypatybių at
atrankos tęstinumas nuolat 
vyksta. Šiuo klausimu, deja, 
tik su gamtos ir visos gyvū
nijos karaliaus-žmogaus at
ranka, dėl įvairiausių žmonių 
įsitikinimų bei priežasčių ir 
aplinkybių nėra praktikuoja
ma. Todėl Šių Dievo sutvėri
mų rūšyje taip daug "usnių" — 
kūno ir dvasios neūžaugų bei 
iškrypėlių.

Yra žinomas atsitikimas, 
kai X zoologijos sode, vienas 
labai puikių plunksnų egzemp
liorius, senas povas, visų jo 
padermės"damų"favoritas ir 
"meilužis" buvo uždarytas 
narvan, tai metus laiko pate
lės tiesiog apsiautusios laikė 
narvą, demonstruodamos jam 
savo simpatiją ir ištikimybę, 
nė iš tolo neprisileis damos 
kito nors jauno, bet juodais 
sparnais patino. Ir tik gra
žuolį "kalinį" uždarius "da
mom" nematomoje ir nepri
einamoje vietoje, ilgainiui jos 
pradėjo bendrauti ir su nu
šalinto ju varžovu, jaunu pa
tinu. Patelių sugebėjimą iš
skirti ir dėl gražių "rūbų" ir 
imponuojančios išvaizdos 
"pamilti" patinėlį, daugelis 
tirynėtojų patvirtina. Pvz. : 
Papūgų patelės iš kelių joms 
peršamų patinėlių, visada pa
sirenka tik gražiausiąjį. To
kie bandymai daryti ir su įvai
rių rūšių vabzdžiais, tačiau 
jų giminės patelės grožiui pa
sirodė nejautrios ir pasirink
damos partnerį, nesivadovau
ja grožio motyvu.

Tik žmonijos civilizacijos 
lšsivystimo(dėka, moteris iš
kilo į "gražios lyties" kate
goriją, su visomis gamtos 
grožio dovanomis, o taipgi 
civilizacijos Išdava ir ins
tinktu patikti vyrui ir dirbti
nai puoštis, aukojant tam ret

nojimo sistemom, todėl tokių 
specialistų turėjo turėti kiek
viena tankų kuopa net po ke
lis. Tad tenka palikti dar ma
žai pažįstamą Radviliškį ir 
vykti į Kauną.

RYŠIŲ BATALIONAS
Gražiausiame vasaros lai

ke, kada visur javai banguoją, 
kraštas pasipuošęs įvairio
mis gėlėmis, vykstu į Kauną, 
ryšių b-ną ir čia (A. Pane
munėj) su šimtais karių įsi- 
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kalul milžiniška* pinigų su
mas; Tuo tarpu, kai moteris 
laipsniškai išvysto savo skonį 
ir pomėgį gražintis ir puoštią 
dėl ko net labai tarpusavyje 
lenktynlaudamos, kartais nu
kenčia (netenka plaukų, apan
ka ir pnš.)... Vyrai gi, prie
šingai kitų gyvūnijos rūšių 
vyriškosios giminės atsto
vams .nedaug tekreipia dėme
sio Į savo išorinę išvaizdą ir 
net apsileidžia — apsiželdą 
įgyja net nesimpatišką lauki - 
niškąišvaizdą, taigi dėl savo 
grožio visai nekonkuruoja.

Manoma, kadlaikui bėgant, 
kai moteris visose gyvenimo 
srityse, kuriose kol kas do
minuoja vyrai, įsigalės, t. y. 
bus pasiekusi taip uoliai sie
kiamos su vyrais "lygybės" — 
atrofuosis ir jų instinktas 
puoštis bei gražintis, nes taip 
jau yra, kad pasiekus siektąjį 
tikslą su tuo apsiprantama ir 
jis daugiau nebeimponuoja.

Kol kas, berods, partnerio 
pasirinkimo privilegija nau
dojasi vyriškasis elementas, 
bet moteris ir šioje srityje 
kovoja už "lygias" teises". 
Tačiautar kada nors jos to 
susilauks, jeigu pati prigim
tis šį reikalą yra klek prie
šingai moterų užgaidoms su
tvarkiusi. .. Teigiamame at- 
vejy, būtų tam tikra prasme 
revoliucija prieš Vyriausiąjį 
Kūrėją, kuris patvarkė mote
rį vyrui, one priešingai. Juk 
Dievas , sutvėręs vyrą ir pa
stebėjęs, kad jam negera vie
nam gyventi, iš jo šonkaulio 
sutvėrė moterį ir pavedė jai 
tarnauti vyrui ir būti jo padė
jėja, bet ne vadovė. Mo
terys skelbia, kad tie laikai 
jau nebesugrįžtamai praėjo, 
kad dabar jau ne vyras mo
ters galva, o priešingai — 
moteris vyro. Tačiau... Su- 
tvaras ir Gamta už pagrindi
nių Jų santvarkos dėsnių ne
gerbimą ir pastangas juos pa
keisti, dažnai ir net žiauriai 
baudžia...

jungiu į radio kuopos pamo
kas. Tokia pat tvarka, tik ka
reivinės senesnio tipo, pačių 
karių valomos ir rajonai pri
žiūrimi. Viduje kambariai ir 
juose maždaug po 12 vyrų. 
Prieš duris išrašyta įvairūs 
šūkiai. Vieną atmenu "Tas ne 
karei vis, kuris palieka kovos 
lauke, priešui sužeistą drau
gą". Tai žodžiai šarvuočio 
"Aro" įgulos kario Kneižio. 
Kuopoj mus mokino visus ben- 

(Nukelta 1 7 psl.)
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KULTŪRINIS
Juozas Keliuotls, Henrikas 
Nagys, Faustas Klrša, Relnėr 
Maria RUke/vertimai H.Na- 
gio/,Kazys Bradūnas, Sta
sys Santvaras, Leonardas 
Andriekus, Bernardas Braz
džionis, Antanas Vaičiulaitis, 
Leonardas Žitkevičius, Juo
zas Kralikauskas, kun. dr . 
J. Gutauskas, A.Maceina, A. 
Rinkūnas "Kregždutės" ir ei
lė kitų.

Jei įsižiūrėsime į čia pa - 
duotąsias autorių pavardes ,

delphla/; Fellow of the Inter
national Institute of Arts and 
Letters /Šveicarija/.

Meno parodose su sava kū
ryba Sukaktuvininkas yra da
lyvavęs: L ietuvo je, Austrijoje, 
Vokietijoje , Prancūzijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, N. Ze
landijoje, Argentinoje, Japo
nijoje, JAV ir Kanadoje.

DaUT. Valiaus vieno as - 
mens parodos yra buvusios: 
Montrealyje, Paryžiuje/dvi/, 
Nev Yorke, Great Neck, To-

pamatysime, jog tai daugiau- ronte.

Vienos parodos atidarymo metu Toronte, 1962 m.
Iš kairės Į dešinę ; P.Alšėnas, J.Matulionis Ir
daU. T. Valius su Ponia.

Nuotrauka S. Dapkaus

Pranys Alšėnas
SUKAKTUVININKAS

DAIL. TELESFORAS VALIUS

Jau skaitėme spaudos pra - 
nešimus, jog dailininkas Te
lesforas Valius liepos 20 d., 
giminių Ir bičiulių tarpe, Ak
menės vasarvietėje atšventė 
60 m. amžiaus sukaktį.

Ta proga - Ir mes norėtu - 
me tuo pačiu reikalu šį bei tą 
Išsitarti.

Žinoma, šešiasdešimt metų 
net ir vidutiniško judrumo, e- 
nergijos bei kūrybingumo 
žmogui - dar nėra " kažkas 
balsaus", bet tik "subrendu - 
slo žmogaus" amžius.

GI daU. T. Valius -savo kū
rybingumu ir energija -toli 
pralenkiantis kitus. Jis nėra 
Iš tų, apie kuriuos sakoma : 
" Dienos bėga, o jie stovi " . 
Jis nestovi Ir nestovės, o tik
rai tikiu, kaip kūrė, taip ir 
kurs, Ir po to bankietėlio Ak
menėje. ..

Ką daugiau apie Sukaktuvi - 
niriką pasakyti? Pirmiausia , 
gal reikėtų paminėti patį ryš
kiausią momentą - tai jo gi -

mimą.
Telesforas Valius atėjo į 

šį pasaulį - verkdamas, susi
raukęs, šypsodamasis ar dar 
kitokia veidelio išraiška-ne - 
žinau, bet tai atsitiko 1914 m. 
liepos 1O d.Rygoje,Latvijoje. 
1931-37 m. baigė Kauno Me - 
no Mokyklą pas prof. Adomą 
Galdiką. Specializavosi gra - 
fikoje. Toliau 1942-44m.Vil
niaus Dailės Akademijos gra
fikos katedros vedėjas; 1946- 
49 m. "Ecole des Arts et 
Metiers "Freiburg i. Br. gra
fikos studijos vedėjas. Nuo 
1960 m. Central Technical 
School Toronte, meno skyriu
je dėsto metalo graviūrą va - 
kariniame kurse.

Kaip grafikas, Telesforas 
Valius ypatingai daug yra 1 - 
liustravęs knygę. Štai, šiek 
tiek/ toli gražu, ne visos / 
knygų autorių pavardžių, ku - 
rių knygų viršelius ir Ulust - 
racijas sukūrė mūsiškis Su - 
kaktuvininkas: Kazys Zupka,

šia - poezijos rinkiniai.Ko - 
dėl taip ? Manytume, todėl, 
kad Sukaktuvininko dailininko 
subtili siela jam geriausia 
leidžia įsijausti į poetinę kū
rybą.

Vienok, priduriant prie to, 
pasakytina, jog T. Valius,kaip 
grafikas, labai preciziškai į- 
s i jaučia ir į visokių kitokių 
žanrų knygų turinį. Jis ilius
travo ir šias eilutes rašan ■ 
čiojo knygą-patriotinių straį) 
snių rinkinį-’Mažt Žodžiai a- 
pie Didelius Dalykus", nuplėš
damas -viršelį ir titulinį lapą. 
Piešinyje -pelikanas-paukštls 
krauju maitinąs savo vaikus, 
snapeliais įsisiurbusius į 
pelikano krūtinę.

DaU. T. Valius yra atlikęs 
eilę scenos veikalų aplpavl - 
dalinimų Lietuvoje ir išeivi - 
joje. Be to, daugelį metų pri
žiūrėjęs ir tvarkęs mėnesi - 
nio kultūros žurnalo "Aldų " 
meninę sritį, spaudoje davęs 
nemaža straipsnių ir kritikų 
meno klausimais, skaitęs 
paskaitų meno temomis, etc.

Sukaktuvininkas priklausė 
Lietuvos Dailininkų S -gai, 
Kaune; Austrų Dailės Institu
tui Innsbruck’e,*šiuo metu y- 
ra narys: Lietuvių Dailės In
stituto; Society of Canadian 
Painters-Etchers and Engra
vers; The Canadian Society 
of Graphic Arts ; American 
Colour Print Society /Phila-

Jo darbų yra Vytauto Did - 
žlojo muziejuje Kaune,Miesto 
piuzlejuje Vilniuje, Meno mu
ziejuje Londone, Kanadoje 
EHė darbų Meno galerijose 
pas privačius kolekcijonieriuf 
Austrijoje, Vokietijoje, Pran - 
cūzljoje , JAV ir Kanadoje.

Sukaktuvininko kūryba reiš 
kiasi grafikoje,medžio Ir lin- 
rėžlnyje, metalo graviūroje 
spalvotoje tipografijoje ir li
tografijoje.

Ženk per Meno pasaulį 
mielas Sukaktuvininke , taip, 
kaip Ilgi šiol žengei, galvą 
pakėlęs, visad judrus Ir ener
gingas, mažiausia Ugi aš ga
lėsiu kitu straipsniu JUmls 
pasveikinti šimtojo gimtadie
nio proga. Taigi...

Dešinėje - Telesforo Va — 
liaus Iliustracija Ralner Ma
rta RUke Korneto epizodui , 
lietuvių kalbos vertime.

Bendrai imant,mūsų liau - 
dies kūryba, davusi daug im
pulso jam ir jo kartos graft - 
kams, dramatiškiausią, o ir 
žmogiškai gUlausią sprendi - 
mą Išugdė T. Valiaus kūrybo
je. b.

Dijonlzas Poška/1757-183O/
TEPLIOTOJAS

.( 'X

VIENS tepliotojas, ir didžiai mokytas, 
Taipo tepleno visų dievų Dievą : 
Rankose perkūns ugnings padarytas, 
Veidas, akys smarkios, ne tokios, kaip tėvo.
- Ar Dievas toksai smarkininks,-klausė mužikėlis,- 
Jog ant jo veido smarkumas didelis ?
Abidvi rankos perkūnus užlaiko, 
Kuomi gi glostys mane, savo vaiką ?

SEVRUKO PARODYMAS
PERDUODAME IŠ ELTOS INFORMACIJOS VACLOVO SEVRUKO [DOMU 

PASIKALBĖJIMĄ - VILNIAUS GELEŽINKELIO STOTYJE.

leidžia emigruoti, o saugu-Sevrukas Vaclovas, Leo
no, gimęs 1940.III.17 Lenin
grade. Lietuvis, nors gimto
ji kalba - rusų. Jo šeimoj 
pasakojama, kad protėvius 
caro laikais išvežė į Sibirą. 
Tėvas lietuvių kalbos nemo1 
ka, bet kaip lietuvis pateko 
karo metu į lietuvių divizi
ją ir pasiliko Vilniuje. Vac
lovas jaunystę praleido Su- 
varovo karo mokykloje, lie
tuvių kalbą išmoko būdamas 
21 m. Laiko save marksis
tu, nors nuol7 metų jį lankė 
smūgiai ir pažeminimai: dėl 
jo politinio aktyvumo jis bu
vo neleidžiamas į stojamuo
sius egzaminus .į aukštąją 
mokyklą ir vėliau šalintas iš 
universiteto, ir ne vieną kar
tą jam buvo atsakę stoti į 
aspirantūrą. Tačiau šiaip 
taip, po metų laukimo, pavy
ko įsigyti universiteto baigi
mo diplomą. Paskutiniu me
tu buvo marksistinės ideolo 
gijos dėstytoju, viename Le
ningrado Institute bei socio
logijos ‘ELFĄ’ fabrike Vil
niuje. Jis užmezgė ir palaikė 
ryšius su Maskvos ‘kroni
ka’ leidėjais ir kartu su bū
riu vilniečių skaitė, platino 
ir kūrė samizdato literatū
rą; Už tai 1972 m., po 10 su 
puse mėnesių pravesto sau
gumo tardymo, buvo teisia
mas ir patalpintas į bepro 
čių namus. Drauge su juo 
buvo nuteistas darbininkas 
Stasys Jakas, komunistas; 
keletas asmenų pašalinta iš 
partijos ir e'lė pažeminta 
pareigose. įvykiai, betarpiš
kai, lietė per 40 žmonių. 
Išeidamas į laisvę ir neras
damas darbo pagal savo kva
lifikaciją, jis emigravo Izra
elio vyriausybės kvietimu. 
Tiek .Sevrukas tiek saugu
mas gerai žinojo, kad pa
reikštas noras važiuoti į Iz- 
rągįį tai tik forma, kuri jam , 
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mui atsikratyti juomi.

PROVOKACIJA: BET 
KIENO?

Gegužės 30 d. 1974 m. ma
ne iškvietė į VSK’ą (Valsty
bės Saugumo Komitetą).
Susirinkę keletas saugumie
čių iš pradžių mane tėviš
kai peikė už pasiryžimą pa
gelbėti Kudirkos motinai, 
tai yra, ją palydėti į Ame
rikos ambasadą. Po to 
prasidėjo tardymas, kurį tu
rėjo maskuoti ‘auklėjamasis’ 
disputo formoje pokalbis.

-- Kodėl gi Jūs nenusto- 
jate savo antitarybinės veik
los?

- Man atrodo, kad yra 
kiekvieno žmogaus pareiga 
padėti kitam žmogui sun
kiose aplinkybėse, tuo la
biau motinai, kurios sūnus 
kalinamas už savo politines 
pažiūras.

- O, ar seniai Jūs pažįsta
te Kudirkos motiną?

Jinai kaip gyva atsisto
jo mano vaizduotėje. Vieną 
dieną 1974 m. susipažinau 
su Kudirkos motina. Moteris 
apie 67 metų, atrodė ener
ginga, su gyva ir išraiškin
ga kalba, valstietiškai apsirė 
džiusi (o gal tik taip man at
rodžiusi).

Visa jos išvaizda Kalbėjo 
apie dvasinį įtempimą, apie 
ryžtą gelbėti sūnų, bet ne 
maldavimo, o teisingumo ir 
veiksmo keliu; apie tai, kad 
jinai - ne kaip daugelis mo
tinų gina ir stengiasi nuves
ti savo vaikus nuo ‘pražūtin
gos’ kovos ir dar blogiau, 
įtikinėja jos beprasmiškumu 
- palaimino savo sūnų ryž
tis ir priimti nešti savo kry
žių. Ir dabar mane klausia 
apie ją...

- Kas teikė jai materiali
nę pagalbą?....

- Į tokius klausimus aš 
neatsakinėjau jau būdamas 
pirmą kartą saugume 1965 
m. Jūs tai turėtumėte žinoti.

- Stebėtina, kaip Jūs at
siduriate visada pačiame 
smaigalyje kovoje prieš Ta
rybų valdžią.

- Jūs, kaip užkietėję 
euristikos žinovai, visą laiką 
bandote pakeisti vieną daly
ką kitu, perkelti ginčo esmę 
į reikalingą Jums pusę, 
kad įrodyti Valstybės Sau
gumo Komiteto išminties 
absurdą. Jūs galite neska
tinti elgtis doroviškai - tai 
būtų natūralu - bet dorovė 
negalima traktuoti kaip vals 
tybinė veikla, kaip ardomo
ji veikla.

- Tą paprastą moteriš
kę, nežinančią ką daranti, 
mūsų valstybės priešai nori 
išnaudoti savo antitarybi
niams tikslams. 0 Jūs ban
dote padėti suruošti antita
rybinę provokaciją. Ir pui
kiai visą tai suprantate, 
gi pats sakėte, kad supran 
tate visą riziką ir atsakomy
bę dėl šio poelgio.

- Būti komunistu, mano 
požiūriu, tai sugebėti vie
nyti savyje, mąstyme ir 
veiksmuose, meilę žmonėms 
su išmintimi; kaip išmintis 
realizuojasi meilėje, taip 
meilė kaupia išmintį. O vie
na iš išminties taisyklių yra 
tolerancija svetimoms pa
žiūroms. Ir jei mūsų valsty
bės politikos vadai pamiršo 
ar net nežino tai, nesilai
ko Visuotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos, tai kaip 
tik Jūs, jų įsakymų vykdy
tojai, elgiatės antitarybiš- 
kai.

- Vadinasi, padėti nacio

nalistams - tai tarybiškai 
pasielgti?! O kas organizavo 
tą važiavimą, kas šelpė ją?

- Jūs neabejojate tuo, kad 
man svetimos nacionalistų 
pažiūros, -- nors Jūs patys 
jokių pažiūrų neturite, - ir 
laikote tai ‘šizofreniko’ kvai
lybe. Mane Jūs bauginate 
nacionalistais, o mano drau
gus ‘šizofrenikais*. Bet ma
ne nebaugina tas baisus žo
dis, ir aš galiu pasitikėti 
savo draugais, kaip ir jie ma
nimi. Kaip tik tarp naciona
listų pasirodo buvo daugiau 
žmonių, mokančių vertinti 
dvasios vertybes ir nepalūž
ti nuo grąsinimų atimti duo
nos gabalėlį. Tai liudijo ma
no 19.72 metų patyrimas, 
kuomet aš tupėjau Jūsų po
žemiuose...

Taip ir vyko tas pokalbis 
be ginčo. Iš vienos pusės, 
tikėdamiesi ištraukti iš ma
nęs žinių, o iš mano pusės 
nenoru sukelti sau asmeni
nio saugumiečių pasipiktini
mo. Todėl ir bandžiau rimtai 
kalbėti, vietoj tylėjimo ar 
atsakymų į tariamai ne tar
dytojų klausimus. Atsakinė
jau, neatsakinėdamas.

Šį kartą girdėjau ir atvirą 
nuogąstavimą, kad humaniš
ki tarybiniai įstatymai nelei
džia gerokai įkrėsti man, 
kad numesčiau ‘didvyrio’ 
skraistę ir prabilčiau kaip 
dera, matyt tik saugumiečių 
akyse, ‘žmogui’. Tai pirmą 
kartą iš jų girdėjau. Nenu
stebau: jei nebijo sakyti tai 
disidentui, reiškia, plačiai 
bando įsigyti sau tokias tei
ses. Teisus Roj Medvede
vas, pareikšdamas savo kny
goje ‘Socializmas ir demo
kratija’ visiško stalinizmo 
grįžimo galimybę. Ir dėl ko 
tas visas ‘valstybinis’ triū
sas įr darbas? Ogi dėl to, 
kad negalima leisti tarybi
niam žmogui savo iniciatyva 
kalbėtis su Amerikos amba
sados atstovais.

1974 m. balandžio 27 Ku
dirkos motina ir aš, nusipir

kę į Maskvą bilietus ir lydi
mi Viktoro Petkaus ir Balio 
Gajausko (po 17 ir 25 metus 
atsėdėjusius Sibire), išėjom 
į Vilniaus geležinkelio pe
roną ir bandėme įlipti į 
‘LIETUVA’ traukinį.

Staiga milicininkai priki
bo prie Kudirkos motinos.

- Ko jums reikia iš mo
ters? - klausia Viktoras 
Petkus, o aš tuo metyi pa
duodu kontrolieriui bilietus.

-- Tai mes, Viktorai, - sa
ko civiliškai apsirengęs žmo
gus, ir su plačia šypsena 
sveikinasi.

- Jei Jūs, - atsako Vikto
ras, - tai reikia klausyti, 
nes Jūs -- vaikščiojantis 
‘įstatymas’. O kitas tuo 
tarpu rodo milicininkams 
mane.

Balys gina ir ramina Ku
dirkos motiną. Nuo manęs 
paima pasą ir bilietus. Du 
milicininkai ir būrys civilių. 
Be to, po du-tris žmones sto
vi visuose išėjimuose. Susi
daro įspūdis, kad jų yra apie 
20-30 vyrų. Kudirkos motiną 
ir mane veda į “Motinos ir 
vaikų kambarį”, kurį, matyt 
vartoja kaip milicijos sky
rių. Saugumiečiai pradeda 
aiškinti Kudirkos motinai 
jos poelgio neleistinumą, o 
mane milicijos eskortas ve 
da grąžinti bilietus. Atida
viau, netekęs 15°/o jų kainos 
ir nuraudęs iš gėdos, nes 
esančių žmonių žvilgsniai ieš 
kojo tik kriminališkumo, ne 
politiškumo požymių.

- Sulaikė mane kaip po 
litinį nusikaltėlį, - bandžiau 
aiškinti kasininkei, pas kurią 
valandą atgal melste mel 
džiau bilietus.

- Kas tai per pūkai 
biai? -- suriaumojo apie 20 
metų milicininkas, jausda 
mas savo atsakingą uždavi
nį.

Grįžau. Kudirkos motinai 
vis buvo aiškinama jos į 
Maskvą važiavimo neleisti 
numas, kadangi jai tai jau 
buvo pasakyta.

- Ką gi bloga aš darau? - 
nesupranta ji.

0 kam Jums važiuoti?
- Gi mane kviečia...
- Jei reikės, mes patys 

Jus nuvešime, - geraširdiš
kai įtikinėja savo ‘dievobai
mingus’ tikslus saugumie
tis.

Man leidžia nueiti paieš
koti Petkaus ir Gajausko. 
Radau juos stovinčius toj pa
čioj vietoj, prižiūrimus ato
kiai stovinčių ‘civiliškių’. Kai 
priėjome prie “Motinos ir 
vaikų kambario”, aš įėjau į 
vidų. Kudirkos motinos įtiki
nėjimas dar tęsėsi. O vėl 
įėjus — asmeniškai man 
duotas, išėjimo į laisvę pro
ga, globėjas, - pagrasino 
neleisti man emigruoti. Tuo 
ir baigėsi jų žodžiai adresuo
ti man. Aš vėl išėjau pas 
Balį ir Viktorą. Buvo nejau
ku, nors nieko netikėtino ne
įvyko. Iš tikrųjų, saugumie
čių vizitas yra lygus sti
chinei nelaimei. Ir todėl 
beprasmiška jų išvengti, tik 
šaltakraujiškumas ir ryžtas 
ištverti gali padėti išvengti 
klaidų ir tuo pat metu 
išsigelbėti, tai yra, likti 
žmogumi.

Balys ir Viktoras su kar
čia ironija pažymėjo režimo 
liberalizaciją ir silpnumą, 
palyginus incidentą su anais 
‘gerais laikais’. Mane stebi
na tai, bet neguodžia: iš 
vienos pusės, mes aršūs 
priešai, iš kitos - mes nelie
čiami, o tik bauginami tos 
pasiutiškos jėgos demons
tracijos. Ar tai humaniz
mas? Vargu, tiesiog būtinu
mas skaitytis su kai kurio
mis elementariomis normo
mis, iki kurių jau pakilo 
tarybinės visuomenės dau 
gumos sąmonė, plius pasau
linė nuomonė ir reikalavi
mai, tiems, kurie kaip šunį 
ant pavadžių laiko pasenu
sios staliniškos valstybės 
tikslus, metodus ir ideologi
ją. Konstatavom tai min
timi, kad neįvykęs važiavi
mas yra tolygus vizitui į 
Amerikos ambasadą, jei 
apie šį incidentą bus žinoma.

Netrukus išėjo Kudirkos 

motina. Po korektiško civilių 
atsisveikinimo mes lyg neti
kėdami laisve, irgi išsiskirs
tėme. Gajauskas su Kudir
kos motina nuskubėjo į išei
nantį Kauno traukinį, V. 
Petkus nuskubėjo į ‘darbą’ 
(jį 1974 m. Valstybės Saugu
mo reikalavimu paliuosavo 
iš buhalterio pareigų, 1973 
m. iš zakristijono pareigų 
šv. Mykolo bažnyčioje, atvi
rai reikšdamas jo buvusių 
įstaigų vadovams priežastį: 
jis, girdi, todėl negali ditb- 
ti šiose pareigose, kad jos 
duoda pakankamai laisvo lai
ko; netik, pasirodo, dėl ideo
loginių sumetimų, negalima 
dirbti tam tikrą darbą. Pas
kutiniu laiku jis padėdavo 
Dubingių klebonui vers*’ 
knygas), o aš - į centn 
paštą, kad paskambinčiau 
maskviškiams, vis sekamas 
civilių iki pat namų, tai 
yra, apie 4 valandas su 
skambinimu. Paskambinau 
T. Chodorovič ir A. Šicha- 
novič. A. Sacharovui pri
siskambinau tiktai po dviejų 
savaičių, pasirodo buvo išva
žiavęs.

Vėliau iš V. Petkaus 
sužinojau, kad ir jis buvo 
kviečiamas į saugumą,^kad 
ir jam buvo užduodami pa
našūs klausimai, tik vietoj 
pavojingos draugystės su na 
cionalistais, jį gėdino, ka’ 
jis prasidėjo su tuo ‘ši. 
freniku’, plius melavo, kad 
gali duoti jam mano ‘atvira
širdžius’ parodymus. Bet 
vienoj vietoj visgi suklupo, 
nes jų pasiklausytas pasi
kalbėjimas telefonu, buvo ne 
Viktoro su manimi, o kito 
žmogaus, tik minint Vikto
rą. Šios smulkmenos tiktai 
tam, kad parodyti užmojį 
‘valstybinio’ darbo, kovojant 
su“ypač pavojingais v aisty 
biniais nusikaltėliais" ir su 
jų vadinamais ’nusikalti 
mais’. Be abejo buvo kvie 
čiamas ir B. G.i,.iuskas (jam 
neseniai grįžusiam į Kauną 
pas motiną, vis daro. i.ts 
spaudimas, kad jis paliktų 
Kauną).
EPhlKLrtUbUMA LIETUVA
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NEUTRONAIfl
(Vytautas Bertulis -

Sukako virsmo m. nuo neut
ronų atradimo.- Neutronai 
kartu su protonais sudaro 
atomų branduolius. Nedaug 
yra atradimų, kurie turėjo 
tokių didelę reikšmę mokslo 
ir technikos srityje.

XVIII ir XIX a. buvo nu
statyta, kad 92 natūralūs ele
mentai, kaip vandenilis, azo
tas, anglių, geležis, uranas, 
daugybe būdų jungdamiesi į 
molelAdes, sudaro mums su
vokiamų, įprastų pasaulį.

XX a. pradžioje buvo pra
dėta nagrinėti atomo sanda
ra. Mokslininkai žinojo, jog 
didžiųjų atomo tūrio dalį už
ima vienetinį neigiamų elekt
ros krūvį turintieji elektro- 

...nal, kurie savo orbitomis 
įreitai sukasi aplink mažų 
branduolį. Kadangi elektro
nai yra lengvi, tai pagrindi
nė atomo masė sutelkta mažy
čiame jo branduolyje. Kad 
elektronai išsilaikytų orbito
se, branduolys privalo turėti 
tokį pat elekros krūvį, kaip 
visi atomo elektronai, bet su 
teigiamu ženklu.

Paprasčiausias iš visų 
branduolių — vandenilio 
branduolys — specialiai pa
vadintas protonu, turėdamas 
teigiamų 'vienetinį elektros 
krūvį, išlaiko atomo orbitoje 
vienų elektronų. Neutro
nas — elektros krūvio netu
rintis materijos trupinėlis. 
Jis ilgų laikų žmonėms neat
skleidė savo esmės, nors 
.teutronai sudaro didesnę da
lį medžiagų masės. Pagal 
ankstesnį supratimų atomų 
branduoliai turėtų susidėti iš 
protonų ir suspaustų vande
nilio atomų. Protonų skaičius 
turi atitikti elemento atomi
nį numerį, o suspausti van
denilio atomai turėtų papil
dyti elemento atominį svorį. 
Toks atomo branduolio struk
tūros supratimas paaiškino 
daugelį eksperimentų.

Tačiau 1930 m. vokiečių 
tizikai V. Bote ir H. Bekeris, 
bombarduodami berilį grei- 
taisiais helio branduoliais — 
alfa dalelėmis, gavo nežino
mus spindulius, kurie prasi
skverbė pro 10 cm storio 
švino plokštę. Po metų pran
cūzai Frederikas ir Irena Žo- 
lio-Kiuri pastebėjo, kad šie 
dar neištirti spinduliai, eida
mi pro parafinų, išmuša iš 
ten vandenilio branduo
lius— protonus. Jie nustatė, 
įog šie spinduliai turi būti 
protono dydžio. Anktesnis 
atomo branduolio modelis 
negalėjo paaiškinti šių spin- 

" dūlių kHmės.
1'932 m. anglų fizikas 

DŽeiinsas.<Cedvikas, pakarto
jęs paskutinį bandymų, pa
skelbė, kad šie nežinomi

"Mokslas ir Gyvenimas") 
spinduliai yra naujos ele
mentariosios dalelės, savo 
savybėmis nepanašios į žino
mąsias, ir pavadino jas neut
ronais.

Greit buvo nustatyta, kad 
atomo branduoliai susideda 
iš protonų ir neutronų. He
lio branduolį sudaro 2 pro
tonai ir 2 neutronai. Geležies 
atomai turi 26 protonus ir 
gali turėti nuo 27 iki 33 neut
ronų.' Neutronų skaičius to 
paties elemento branduoliuo
se sudaro skirtingus patva
rius arba radioaktyvius 
elemento izotopus.

Neutronas yra nežymiai 
sunkesnis už protoną. Neutr 
ronai. būdami laisvi, t. y. 
neįeidami į atomų branduo
lius, nėra patvarūs. Per 17 
min. pusė laisvų neutronų, iš 
savo sudėties išmesdami 
elektronų su neutrinu (tei
singiau antineutrinu), virsta 
protonais.

Taigi neutronai susideda 
iš panašių (’protonus bran
duolių, kurie apgaubti nei
giamų mezonų. Pasak japonų 
fiziko N. Jukavos, ir proto
nai yra neigiamų ir teigia
mų mezonų junginys, kur 
teigiamųjų yra vienetu dau
giau. Skirtingų ženklų mezo- 
nai sukasi j priešingas pu
ses, sukurdami tos pačios 
krypties magnetinį laukų.

Neutronas turi Jr dalelės, 
ir bangos savybių. Branduo
linių reakcijų metu iš bran
duolių išlėkę neutronai yra 
greiti, turintys 6—20 MeV 
energiją. Šių neutronų ban
gos yra trumpos. Daugiau 
pasireiškia neutronų dalelių 
savybės. Pralėkę pro medžia
gas, neutronai greit netenka 
energijos, padidėja jų ban
gos ilgis. Esant didesniam 
bangos ilgiui, neutronai ta
rytum padidėja Ir dėl to dai
niau susiduria bei susijungia 
su atomo branduoliais. Neut
ronų sraute gauti radioMt- 
tyvūs izotopai išspinduliuoja 
specifinius spindulius. Anali
zuojant tuos spindulius, ra
dioaktyviose medžiagose ga
lima aptikti labai nedideles 
priemaišas. Šis aktyvaclnės 
analizės metodas yra vienas 
iš jautriausių metodų prie
maišų kiekiui nustatyti. Ra
dioaktyvios medžiagos yra 
panaudojamos įvairiose tech
nikos, technologijos srityse, 
medicinoje ir kt.

Greitieji neutronai, patekę 
į kristalinę medžiagų, susidu
ria su atomais, išmušdami 
juos iš Įprastinių vietų kris
talų gardelėse. Toks atomų 
išstūmimas pakeičia kristalų 
pagrindines savybes, pvz.,

tankumų ir šilumos bei elekt
ros laidumų. Kai neutronai 
išjudina atskirus atomus me
talo gardelėse,' metalas tam
pa, kaip ir po mechaninio 
kalimo, tvirtesniu.

Lėtųjų neutronų bangos il
gis lygus atomo branduolio 
skerspiūviui. Todėl jie, atsi- 
splndėdami nuo branduolių, 
neša informacijų, kaip tie 
branduoliai yra išsidėstę mo
lekulėse. Atsispindėję neut
ronai' teikia informacijų 
apie organinių molekulių 
sandarų, ko negali duoti 
rentgeno spinduliai. Kadangi 
neutronai yra maži magne
tai, tai pagal magnetinę neut
ronų orientaciją yra tiria
mas magnetinis laukas at
skirose geležies ar ferlto vie
tose.

Tačiau neutronai visu ryš
kumu atskleidžia savo gali
mybes, atpalaiduodami ato
mo energijų. Dalis urano, 
torio, neptunio, plutonio 
branduolių, pagavę neutro
nų, dalijasi j dvi dalis, išski
ria šiluminę energijų ir 2—3 
neutronus, galinčius sukelti 
tolesnį branduolių dalijimą
si. Reguliuojamas atominės 
energijos išskyrimo procesas 
vyksta reaktoriuose. Pagal 
tai, kokios energijos neutro
nai vyrauja reaktorių akty
vioje zonoje, jie yra skirsto
mi j lėtųjų ir greitųjų neut
ronų reaktorius. Pastarieji 
reaktoriai, išskirdami šilumi
nę energiją, kartu daugina ir 
branduolinį kurą. Atomi
niuose reaktoriuose suskilęs 
1 kg branduolinio kuro išski
ria tokią šiluminę energiją, 
kokią duotų krosnyse sudegę 
50 vagonų anglies.

Jeigu išvalyto branduoli
nio kuro susikauptų daugiau 
už kritinę masę, įvyktų 
branduolinis sprogimas, mat, 
elektronai daugintųsi per
daug greitai. Reaktorių akty
vioje zonoje branduolinis 
kuras yra susimaišęs su 
branduoline žaliava, daliji
mosi produktais Ir kitomis 
priemaišomis, dėl to sprogi
mo neįvyksta.

Neutronų savybių tyrinėji
mo ir praktinėje jų pritaiky
mo srityje daugiausia nusi
pelnė tarybinis mokslininkas 
Igoris Kurčiatovas ir italų 
kilmės amerikiečių moksli
ninkas Enrikas Fermis. Jų va
dovaujami kolektyvai per la
bai trumpą laiką mokslinių 
tyrimų rezultatus pritaikė 
praktikoje. Jų pastatytieji 
pirmieji atominiai reaktoriai 
yra tobuli, mat, buvo labui 
tiksliai apskaičiuoti. Sunku 
pasakyti, kokioje srityje šie 
mokslininkai daugiau nusi
pelnė, ar kaip fizikai-teore- 
tikai, ar kaip eksperimenta
toriai, ar kaip unikalių Sta
tybų konstruktoriai ir orga
nizatoriai.

Atominiai reaktoriai kartu 
yra ir intensyviausio neutro
nų srauto šaltiniai, reikalin
gi įvairiems eksperimentams. 
Statant reaktorius, numato
mi specialūs lizdai ir kanalai 
(vairių pavyzdžių neutrpnų 
sraute apšvitinimui.

Mažesnio intensyvumo 
. neutronų srautas yra gauna
mas kur kas mažesniuose ne
gu reaktoriai įrengimuose — 
neutronų generatoriuose. Pa
vyzdyje parodytas Lietuvos 
TSR MA Fizikos ir matepria- 
tikos instituto Radiologinėje 
laboratorijoje įrengtas neut
ronų generatorius. Deuterio 
dujos, paleistos j jonų šalti
nį (l), turintį 200 kilovatų 
įtampą, sužadinamos aukšto 
dažnumo generatoriaus (2). 
Teigiami jonai —deutrona< fo
kusuoti juda neigiamo po
tencialo kryptimi. Jie pagrei
tėja greitintuve (3) ir, turė
dami 200 kiloelektrovoltų 
energiją, susitrenkia trlčio 
taikinyje (4). Deutronas, su
sidūręs su tričio branduoliu, 
sudaro helio branduolį ir 
greitą neutroną. Tokiame ge- 

i neratoriuje yra gaunamas 
10lu neutronų per sekunde 
srautas.

Plačiai yra paplitę ir ižo-' 
topiniai neutronų šaltiniai. 
Polonio, plutonio arba ame- 
ricio izotopai, išskiriantiejl 
alfa daleles, maišomi metali-

kReni

nemalonus

bet visiems
negaminki!

VE/dRoD^/m
Šiukšlių dėžė
Šiaulių odinės galanterijos fabri- 

Įko darbuotojai norėjo išrasti nauią 
liiukšlių dėžę. Ir ne pas save po 
(kuriuo nors stalu ar kabineto kertėje, 
c gan toli nuo save fabriko mūrų' 

(Surado tą dėžę. . . Kijeve, centrinė
je universalinėje parduotuvėje.

Kai oamatė Šiauliečiai, kad niekas 
(nebeperka |ų dirželių vyriškiems 
llaikrodžiams, numojo ranka ir nuo 
(vasario mėnesio jų nebegamino. Bet 
(sandėliuose jų — kiek širdis gei
džiai Ir susimąstė: kur juos išmesti?

| antrinių žaliavų perdirbimo 
punktus nesiryžo atiduoti. Patiems 
butų gėda, o be to ir nuostolinga. 
Ir Jovė išganinga mintis, pagal su
tartį tuos dirželius reikia siųsti j 
Kijevą. Ir siuntė — ne tik kovo, 
bet ir balandžio mėnesiais, nors, 
l aip prisimenate, nuo vasario jų ne
begamino. Nusiuntė kijevieiiams 1000 
tokių dirželių, užrašę, kad jie pir
mos rūšies, ir džiaugėsi, jog atsi
kratė. O ukrainiečiai ir šiaip, ir taip 
žiūri — 945 nors išmeski Niekaip 
piie jų laikiodžių nepritvirtinsi — 
nebent virvele, viela ar dar kuo 

Incrs riškl O pirkėjai nenori patys 
dirželius, — ir ne-tcbulinti tuos 

perka.
Ir atskrido į Šiaulius 

raštas nuo Dniepro krantų — nerei
kia mums to broko! Siauliečisi pe
čius trauko, pakaušius krapšto — 
ką daryti?

Nors jiems neaišku, 
kitiems viskas aišku: 
broko, ir jį išmeskit į šiukšlių dėžę 
|namuose, o ne svetur.

A. ZASUCHA
A BRIČKA

nėse ampulėse su berijiu."”" ““ — 
Alfa dalelės, susidūrusios su
beriliu, sudaro ličio brlan-
duolį ir išskiria neutrdną. 
Šiose ampulėse yra g|au- ‘ 
namas 106—108 neutronų |per 
sekundę srautas.

Dabar jau keturiasdešijnt- 
metis neutronas yra pagrin
dinis veikėjas įvairiuose 
aktoriuose, kurių 
keletas šimtų. Jų
energija suka elektrinių 
bogeneratorius, laivų turbi
nas, kaitina gėlo vandens ga
vimo agregatus, sukuria ;ei-“ „v,
kalingus radioaktyvius (zo- 1968 m. ŠLUOTA
topus.

ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS
— Spausdiname Montrealio lietuvių, susijusius su Sv.

K azimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas GaudzS.

Atsiradus skundų prieš kun. P. Vanagą, kurių didesnė dalis 
buvo be pagrindo, jis apie savo ketinimą palikti Montreal; , 
informavo Romoje studijuojantį kun. J. Šimkų, kad pasirūpin
tų kitu įpėdiniu. Ir štai, kada gavo parapijos komitetas tele
gramą iš kun. J. Šimkaus, jie kreipėsi į Montrealio arkivys
kupiją pas Kanclerį. "1923. 2. 8. - Gerbiamas Tėve ORourke , 
Kancleri;- Mes žemiau pasirašę šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios komiteto nariai, buvome Jūsų įstaigoje,bet ten Jūsų 
neradome.Neseniai mes gavome telegramą iš kun. J. Šimkaus , 
adresuotą komitetui atsakymo formoje, ten sako, kad jis vis
kuo pasirūpins.Mes norėtume Jums pasakyti, kad mes nepra
šėme jokios pagalbos iš kun. J. Šimkaus. Šioje parapijoje tal
ka ir tvarka pasilieka ir toliau, visi yra patenkinti,išskyrus 
kelis asmenis. A. Vaškevičius, J. Pundžius, P. Dubauskas, J . 
Mileris, J. Leskevičius, S. Plioplys. "

Įdomus kun. J. Vyšniausko laiškas, rašytas Montrealio ar
kivyskupijai, kuriame paaiškėja, kad jis yra kviečiamas su
grįžti į Montreal;. "1923. 3.14. Monsignor, Aš gavau laišką iš 
kun. J.Šimkaus iš Romos, kuriuo jis mane kviečia vėl eiti ku
nigo pareigas Montrealyje ir teikti patarnavimą lietuviams . 
Pirmas dalykas,reikia gauti vyskupo leidimas išvykti iš čia. 
Būtinai reikia rašyti Seinų vyskupui, būtų geriausia, jeigu Jūs 
tiesiogiai tartumėtės su vyskupu A. Karosu, kuris gali duoti 
sutikimą. Antra, anglų vizos gavimas. Ilgai susilaikiau duoti 
savo atsakymą, nors jau prieš tris mėnesius buvau gavęs tą 
laišką. Aš manau, kad mano karjera Kanadoje baigta. Tokiu 
būdu kviesdamas mane kun. J. Šimkus turėjo tikslą, kad tar
pusavy vyskupijos susitvarkys.Kun.J.Vyšniauskas,1923.2.21. 
Veiverių p. Skriaudžiai, Lietuva. "

Pajutę šv.Kazimiero parapijiečiai, kad kunigas P. Vanagas 
yra numatęs išvažiuoti iš Montrealio ir į jo vietą jau ieško
mas kitas lietuvis kunigas, jie su prašymu kreipėsi į arkivys
kupiją. "1923.5.20. Laikytam susirinkime, mes savo parašais 
liudijam, kad kun. P. Vanagas yra geras ir mes kito kunigo 
nereikalaujam. "(Po tuo trumpu ir dar lietuviškai rašytu pra
šymu yra pasirašę 165 parapijiečiai).

Montrealio arkivyskupijai pasisiūlė naujas lietuvis kunigas 
iš Amerikos. Savo prašyme jis rašo: "1923.12.1. Gerbiamas 
Montrealio Arkivyskupe,Jūsų Ekselencija, dovanokite man už 
drąsumą,kad su savo reikalais Jus trukdau. Girdėjau, kad Jū
sų diocezijoje reikia lietuvio kunigo. Dabar esu klebonu Phi- 
ladelphijos arkivyskupijoje.Anksčiau studijavau Europos uni
versitetuose ir norėjau dar toliau tęsti studijas, bet karas ir
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kitos politinės priežastys^nutraukė mano mokslą. Amerikoje 
išgyvenau 8 mėnesius.Kanadoj e norėčiau būti laisvas nuo stu
dijų,dėl tos priežasties, esant gerai progai pagilinčiau pran
cūzų kalbą. Šv. Kazimiero lietuvių par. klebonas Paul Miež- 
vinskis, Saint Clair Pa."

Montrealio arkivyskupijos kancleris atsako laišku į kun. P . 
Miežvinskio prašymą:

"1923.12.7. Mielas Tėve, Jo Malonybė, Montrealio vyskupas 
gavo Jūsų laišką,kuriame prašote leidimo atvykti į Montreal; 
ir čia eiti kunigo pareigas. Jo Malonybė prašo mane pranešti 
Jums,kad šiuo metu mums nėra reikalingas kitas lietuvis ku
nigas,nes į čia už kelių savaičių mes laukiam atvykstant lie
tuvį kunigą. Jūsų prašymas bus laikomas, jeigu būsite mums 
reikalingas,tada mes su malonumu Jums leisime į čia atvyk
ti. Montrealio arkivyskupijos Kancleris."

Išvykus į Lietuvą kun. J. Vyšniauskui, kuris buvo pats pa
jėgiausias klebonas, dešimt metų šv. Kazimiero parapija pa
siliko be pastovaus ir rimto klebono. Beveik kas metai keitė
si kunigai ir nei vienam nerūpėjo daugiau atsidėti parapijos 
ir lietuvių reikalams. Studijuodamas Romoje kun. J. Šimkus 
vistik turėjo nemažos įtakos surandant naujus kunigus šiai 
lietuvių parapijai. Tai galima aiškiai pastebėti iš daugybės 
paduotų kunigų prašymų, kurie norėjo atvykti į Montreal;, bet 
atvykdavo tik tie, kurie buvo rekomenduoti Lietuvos vyskupų, 
o jiems pasiūlymus patiekdavo kun. J. Šimkus .

1924 metų pradžioje Montrealio arkivyskupiją pasiekė dau
giau lietuvių kunigų prašymų, nes kun. P. Vanagas jau buvo 
painformavęs kun. J. Šimkų apie savo išvažiavimą. Ištikrųjų 
arkivyskupija nebenorėjo ilgiau jo čia laikyti.

Įdomus buvo paduotas prašymas Montrealio arkivyskupui 
šv.Kazimiero parapijiečio Juozo Vilkaičio. "1924. 2.10. Mont
realio Arkivyskupe, Aš Juozas Vilkaitis, vienas iš lietuvių 
parapijos,mano žiniomis čia bus reikalingas vėliau ar anks
čiau kunigas. Aš labai norėčiau rekomenduoti savo brolį An
taną Vilkaitį, kuris dabar Lietuvoje studijuoja kunigų semi
narijoj e. Esu tikras, j ei tokia Dievo valia, jis baigs visas stu
dijas už 4 mėnesių ir jis norėtų atvykti į čia, jeigu būtų jam 
laisva vieta. Dabar jis yra Gižų seminarijoje, Seinų vyskupi- 
joje,vyskupo A.Karoso žinioje. Tikiuosi, kad Jūs tinkamai at
sižvelgsite į šį reikalą. J. Vilkaitis, 475 Fullum St."

Montrealio arkivyskupija atsako laišku Juozui Vilkaičiui 
sekančiai: "1924.2.25. Gerbiamas Tamsta, Vyskupas prašo 
mane Jums pasakyti savo apgailestavimą, kad jis negali pri
imti Jūsų brolio į šią dieceziją šiuo metu. Mes laukiam su
grįžtant kun.J.Šimkaus. Būtų sunku parapijai išlaikyti du ku
nigus. Tikėkite manim. Kancleris. "

Bus daugiau.

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

Jeigu gert Ir gali gerti -tavo rei
kalas. Jeigu gert, bet matai, kad 
gėrimas tave žudo Ir nori nusto- 
tl gerti- mūsų reikalas.

Jeigu geri Ir gali gertl-tavo 
reikalas. Jeigu geri, bet ma - 
tai ,kad gėrimas tave žlugdo 
Ir nori nustoti gerti-- mūsų 
reikalas.

AA/Alcohollcs Anonymous/ 
yra vyrų Ir moterų bendrija , 
kur lot, nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga Ir viltimi, kad 
išspręstų bendrąją problemą 
Ir padėtų kitiems Išsigelbėti 
iš alkoholizmo.

Vienintelis reikalavimas 
būti AA nariu yra noras nu
stoti gerti.

Alkoholizmas yra nuolatos 
progresuojanti ligamtrttna li
ga, todėl nė vienas neturime 
nei slapstytis, nei gėdintis , 
jeigu ieškome būdų iš jos iš
sigelbėti.

Mes visi esame buvętokk  ̂
kaip ir jūs. Mes jus tikrai su
prantame Ir mūsų ranką vi - 
suomet Ištiesta jums pagel - 
bėtl.

Skambink dieną ar naktį A,Ą. 
Tel. 521-2185.
Jei nori lietuviukai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 - 539 1 (klousk) LooItj. 
o vakarais namų tol. 366 • 2548 arba 277- 7868 

(Pavardes sakyti nereikia)
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East. tel. 544-7125

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 
šeštadieniais

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

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

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo liepos 1 d.) 8%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 916%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

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

I-OJI KANADOS LIETUVIU, 
TAUTINIŲ DAINŲ IR ŠOKIU 

iy,, ŠVENTĖ 1975 M.
KLB -nės Hamiltono ap . 

švęsdama 25 m. gyvavimo 
> sukaktį,pasirinko ją atžymėk 

*tl Kanados Lietuvių Dienos 
-’(proga 1975 m. spalio 5-13d. d 
- Organizacinis komitetas yra 

šio sąstato:
pirm. L. Skrlpkutė, vicepir. 

... dr. V.Kvedaras Ir A.Patam- 
sis, sekr. V.Stanevičienė IrK. 
Baronas, ižd. J.Kareckas, A. 

F f Juozapavičius, O. Stas lulls/ 
. kartu evangelikų atstovas/ ,
a, parengimams -K.Mikšys ,P. 
jj.Kanopa, P. Grybas, tautinių 
f šokių vad.G. Brelchmanlenė «

dainų vad. V. Verlkaltis, K . 
M Gėris, J.Plelnys, leidinio 
reik.-St. Dalius Ir K.Baronas, 
meno Ir parodų -M.Matulienė 

» A. Trumplckas, jaunimo -K
Šeštokas Ir R. Repšys, nakvy
nių relkalams-K. Deksnys.

Prašoma Kanados lietuvių 
1975m.Padėkos savaitgalį re- 

■ zervuotl Iškilmėms Hamilto
ne. Vietos užteks visiems , 

; 1 Numatoma,kad dainų šventė- 
je dalyvaus apie 250 choris
tų Ir su vaikų grupėm -virš 
400 šokėjų!

SLA 72 KUOPOS
G E G U ŽINĖ

SLA 72 kuopos gegužinė, 
ruošta liepos 28 d. A. Pa- 
dolsklo sodyboje buvo sėk - 

Ų minga, oras pasitaikė gražus.
Daugelis atvyko anksčiau lal- 
ko tuo palengvindami rengė - 
jams atlikti programą anks - 

j člau Ir duoti daugiau laiko 
: jaunimui,pasikeitus tautinius 

? rūbus, dalyvauti , bendruose 
j pasUinksmintmuose. Stasė 
i Zubrickienė pasirūpino tln- 
J karnų mikrofonų įrengimu. 
<;> J. Šarapnlckas, kuopos plr- 
J minlnkas, pasakė tai dienai 
r tinkamą žodį, išreikšdamas 
; SLA 72 k. vardu protestą 
’ prieš neteisėtą Sovietų Rusl- 
j jos okupaciją Ir vykdomą 
« priespaudą Lietuvoje. Buvo 
*• prisimintos ir Simo Kudlr - 
♦ kos, Romo Kalantos, Stonio, 
; Andriuškevičiaus,liūdnos tra- 
| gedi jos. Slmokaičlo nesėk - 
| mingas bėgimas Iš okupuotos

Lietuvos. Jo vardas įamžln- 
; tas kuopai įnešant $1OO-Ka- 
< nados Lietuvių Fondan.

I
 Programą IšpUdė tautinių 

šoklų grupė NEMUNAS, vad. 
Stasei Zubrlcklenel ir akor - 

j deonlstul S. Zubrickul Iš St . 
! Catherines. Stas ė Verbickaltė * <f
5 . - Zubrickienė padeklamavo 
j’” savo kūrinį,kuris visiems la- 
j bal patiko. A.Padolskls pa- 
I* žadėjo kitais metais įruošt Ir 

platformą programos atlikė
jams, Ir daugelis žadėjo talką 
Ir atsGankymą kitais metais.

Loteriją pravedė studentė 
Rita Ročytė Iš HamGtono .

Laimingieji bGletal: $ 25 - 
nr. 528; $ 2O-nr. 940;$ 15 - 
nr. 903; po $ 1O - nr.: 944- 

” 6 P»l.

884-684-645-4O8-366;$5- nr. 
78.

Pasitaiko,kad traukimo me
tu pavardė neaiškiai Išgirstą
ją buvo galima tuojau vietoje 
pasitikrinti. Pagal Kanados į- 
statymus laimėjusiam,kad Ir 
nebūnant parengime, suma 
pasiunčiama į namus.

SLA NARYS

PADĖKA
Hamiltono SLA 72 kuopa, rengda

ma gegužinę, skirtą pagerbti Sov. 
Sąjungos okupuotos Lietuvos tautie
čiui V. Simokaičiui, nuteistam 15 
metų kalėjimu ir jo vardui įamžin
ti, susilaukė gausios talkos. Reiškia-

Besidalydami turėtų ato
stogų įspūdžiais, Lietuvių 
Namų svetainėje pietaują tau
tiečiai, paliečia vieną iš ak
tualiausių šio meto temų:miš- 
rias vedybas. Svečiai susirū
pinę kalbasi apie mūsų tarpe 
gausėjantį, tautiniu atžvilgiu 
neigiamą reiškinį. Nežiūrint 
vyresniųjų dedamų pastangų, 
jų bandymu įtraukti jaunimą 
savon bendruomenėn, daugiau 
juos suartinti, neatneša rei
kiamų rezultatų. O tokių pa
vyzdžių, kurį parodė vienas 
torontietis, apsives damas es 
taitęir išmokindamas ją gra
žiai lietuviškai (jų atžalynas, 
šalia angliškos, kalba gerai 
lietuviškai ir estiškai), labai 
nedaug tėra.

Vienas vyras sako, kad ve
dybos bene bus viena iš kom- 
pllkuočiausių gyvenimo as
pektų. Tuo labiau kaip dabar; 
mums gyvenant tokiose aplin
kybėse ir tarp svetimųjų. Pa
vyzdžiui jis nurodo vienus sa
vo pažįstamus, kurių dukre
lė buvo aukštus mokslus ei
nanti, aktyvi skautė. Atrodo 
geresnių sąlygų nereikėjo su
kurti lietuviškai šeimai, nes 
besiperšančių tarpe buvo 
aukšto mokslo žmonės, net 
profesionalai. Ir ką jūs ma
note, graži, mokslą baigusi 
mergaltė.nepaslrinko nei vie

•/runaj
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

me nuoširdžią padėką katarinie- 
čiams: parapijos klebonui kun. Juve
naliui Liaubai, OFM, už garsinimą 
gegužinės iš sakyklos, programos va
dovei Stasei Zubrickienei, akordeo
nistui S. Zubrickui, P. Meškauskui 
už parūpinimą autobuso ir keleivių 
registraciją, P. Kalainienei už paruo
šimą maisto valgių bufetui, J. Paukš
čiui už vaišinimą programos daly
vių ir apmokėjimą kelionės išlaidų, 
V. Žemaitienei ir S. Zubrickienei, 
dirbusioms prie menininkų pavaiši
nimo. Dėkojame SLA loterijai au
kojusiems: $25 — J. Paukščiui, $20 
— J. Girevičiui; po $10 — P. Dau
giniui, A. Visockiu:. Ačiū tautie
čiams iš Niagara Falls: S. Ulbinui 
už sveikinimo kalbą, Z. Ulbinienei 
už išdavimą maisto svečiams; hamil- 
toniškiams už aukas loterijai: M. Ma- 
tukaičiui, V. Bagdonui, A. Repčiui 
po $10; V. Triponui — $5; bilietų 
platintojams; p.p. Borusams, Pakal
niškiams ir dukrai Anitai, Ročiams 
ir dukrai Ritai, V. Bagdonui, A. Rep
čiui,-Z- Pųljanauskiii, G. Melnykui, 
A. Kaušpėdai; iš Confield V. Matu- 
kaičiams — už auką $10 ir sūrį, taip
gi visai šeimai, talkinusiai gegužinės 
ruošoje; iš Floridos — N. Novickie- 
nei už pardavimą valgių bufete bi
lietų, A. Padolskiui už ledus, B. Pa
kalniškiui už kontrolę prie įėjimo, 
V. Matukaičiui už muziką. Dėkoja
me spaudai: “Naujienoms”, “Kelei
viui”, “Tėviškės Žiburiams”, “Ne
priklausomai Lietuvai” už korespon
dencijų spausdinimą; svečiams — už 
gausų dalyvavimą. SLA 72 k. v-ba

H.L.Ž. Ir MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS "GIEDRAITIS” 
PRANEŠA:
Šiaurės Amerikos Pabaltle- S1 lietuvių namai Ir radio va- 

člų šaudymo pirmenybes ruo- landėlė. Kad taip turėtumėm 
šia šįmet latviai savo klube gerU organizatorių
"Lielupe". Kviečiami Ir lie - P. Skabė Ūdai gražiai įsi -
tuviai. Šaudymas įvyks rug - kGrę, augina įvairių medelių, sveiksta Ir grįžo namo.

no iš jų. Ji ištekėjo už sve
timtaučio.

Tą Išklausiusi, įsiterpia 
greta sėdėjusi ponia. Pradė
jusi kalbėti, ji sako, kad tai 
esąs individualus reiškinys ir 
nevertas dėmesio. Anot jos 
jukirtie profesionalai galėjo 
nepasirinkti išsimokslinu
sios mergaitės, o norint te
kėti, turėjo ji ką nors daryti. 
Bet ką moteriškė norėtų iš
kelti ir ypatingai pabrėžti,tai, 
kad mūsų visuomeninkal su
sirūpino tuo reikalu ir išėjo į 
viešumą. Tai sakydama ji tu
rinti omenyje pavasarį su
ruoštą simpozium ą., kuriame 
buvo svarstoma: Dabartinė 
grėsmė lietuviškai šeimai. O 
kas link gražiųjų davinių, ji 
su pasitenkinimu galinti pra
nešti, kad atostogaudama 
Sprighurst vasarvietėje, pati 
tai mačiusi. Ten smėlėto eže
ro pakrantėse, paplūdymluo- 
se buvę puikaus lietuviško 
jaunimo. Jie ten ne tik tarp 
savęs gražiai bendravo, bet 
ir kalbėjosi lietuviškai. Sek
madienio popietę jie susimes
davo į pakrantėje esančius 
pušynus su akordeonu ir lie
tuviška daina. Panašiai kaip 
mes darydavome piknikuose 
prieš 20 metų. Dar kas at
kreipę jos dėmesį, tai mūsų 
mergaičių gražumas, jų man-

MOKA

6% už depozitus

8’/i% už taupymo s-tas

9% už 1 m. term. dep. n 
Kapitalas — astuoni

IMA

9% už asm. paskolas

8'2% už mortgičius 

milijonai dolerių

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

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

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

dagumas ir jųnuaugimas. Pa- rontiečių dėmesio. Paskaitų 
sipuošę paplūdymio bikinu- pasiklausyti tebuvo atėję tik 
kais, mūsų mergaitės atrodė kelios desėtkos žmonių. Kad 
tarsi nužengę iš kurio madų iš toliau suvažiavę ir vietiniai
žurnalo puslapių. Dėl to aiš
kiai matosi, kad mūsų veiks
mingųjų žmonių rūpestis ne
bus veltui nuėjęs, pavasari
niam simpoziumui vainikuo
jantis tokiais pasigėrėtinais 
vaisiais.

Tai išklausęs, prisideda 
kitoje stalo pusėje sėdėjęs 
vyras. Jis, beveik pertrauk
damas moterį, įsiterpia ir 
sako, kad tas simpoziumas 
neturi nieko bendro nei su pa
ežerėje atostogaujančiu mūsų 
jaunimu, nei su jų apsirengi
mu. Viena, ką jis norėtų pa
sakyti, kad tas susirinkimas 
neatkreipęs pakankamo to-

Lietuviškoji šeima dabarties grėsmėje" simpoziumas. Is kairės: K. Manglicas, 
A. Musteikis, g. Petrauskienė, dr. J. Sun gaila Ir L LukoSevičlenč.

pasaulis gėlių, tad kieto ir sunkaus 
mažas, visi esame kGę iš A— darbo dėka pastatai skęsta ža
damo ir Jlevos, » lietuviai lumynuose. Šeimininkas yra 
velk visi giminės.Tat Ir ge - ir geras šachmatininkas. Jo 
gūžinėje apart klubo narių , vienas kambarys pGnas tro - 
matėsi ir ne narių. x fėjų,laimėtų varžybose. Au- 

Valgyta Ir gerta suneštinai. gina sūnų ir dukrą, kurie gra- 
Daug prišnekėta ir kitus ap - žiai kalba lietuviškai, lanko 
kalbėta”. Vienas stambokas universitetą.
ponas pernai buvo Lietuvoje, Sekantis BEBRO išvažiavl- 
Ir įdomių dalykų iš tos kelio- mas į Chillavak miestelį, 
nės papasakojo. Kitas pripa- P. S. ir F. Valių rezidencijoį 

, šakojo anekdotų. Kita grupė
gyvai diskutavo Vancouver’io 
lietuvių didžiąsias problemas. 
Atrodo, būtiniausiai reikalin-

krantų. Sakoma,

K . Lukas

sėjomėn.14 d., 9v. ryto. Bus 
šaudoma molinės lėkštės ir 
iš 22 kalibro. Geriausi šau
liai bus premijuojami./Re - 
glstracijos mokestis $ 5.00 
kiekvienos rūšies šaudynui /. 
Važiuojama 6-ju keliu iki Ka- 
ledonljos, pasukti į kairę 54 - 
ju keliu iki York. Jį pravažia
vus už 1.5 m U. dešinėje pusė
je bus latvių klubas.

Vancouver
VANCOUVERIEČIŲ VEIKLA

Vancouver*yje gal veikliau
sias ir skaitlingiausias yra 
BEBRAS, B. C. Medžiotojų Ir 
Meškeriotojų Klubas.

Po linksmo Joninių laužo, 
įvykusio Macijausko reziden
cijoje, suruošta gegužinė rug
pjūčio 11 d. P.Skabelkių rezl-
dencijoje, West Vancouver, 
prie Ram lojo Vandenyno

prelegentai pabarstė gražių 
minčių. Kad jie keldami su
sirūpinimą, svarstė įvairias 
galimybes, tai dar nieko. Bet 
kad niekas iš jų nepasiūlė tam 
reikalui konkretesnio spren
dimo. Paskaitų metu nei vie
nas prelegentas nenurodė net 
paprasčiausių būdu, kaip gel
bėti vis daugiau beslkomplį-? 
kuojančią padėtį. O kadijie 
besikalbėdami ir besvarsty
dami aktualiąją problemą su
sikoncentravo į vieną didžiulį 
klausimą: Kas daryti? Tai 
nelyginant susirinkus protin
giems žmonėms pilstyti iš 
tuščio į tuščią.

USJ LIETUVIŲ NAMAI

Pereitos savaitės Lietuvių 
Namų blngo žaidimai sutrau
kė virš 880 žaidėjų. Didžiau
sias vieno vakaro žaidėjų 
skaičius pasiekė 11OO asine - 
nų. Dabar prls (bijoma, kad 
Toronto miesto susisiekimo 
streikas gali sutrukdyti LN 
blngo lankytojų skaičiaus di
dėjimą.

LN pagrindinio įėjimo du — 
rys atrodė labai apslnešloju - 
s los. Nutarta senas dirts per-

• Ant. Kenstavlčlus, malonus dlrbtl lr palaikyti Iki viso na- 
žemaltls, kuris laikas nega -mo lauko tšvalzdabus ketčia- 
lūoja, buvo ligoninėje. ma-

LN Moterų būrelis, atrodo,
• P.Pocienė grįžo iš ligo -jau ruošiasi menės atldary -
ninės« mul,kuris įvyks lapkričio m.
• Šią vasarą lankėsi okupuo-9 d.Menės įrengimo planai 
toje Lietuvoje K. Vanagas. Jo esą paruošti,bet perdirbimas 
senutė 90 m.motina buvo at- dar nepradėtas.
vežta į VUnių su juo susitik- Naujai išvalytas LN žemu - 
ti. tinęs salės grindys ir balkono

Taip pat nesenai Iš Lietu- kUlmas atrodo gražiai. Gal dėl 
vos grįžo P.Klimlenė.
• Kun. K. Grigaitis,klek su-

• Daugelis lietuvių vankuve- sdprėjęs, Išvažiuoja 3 mėn.į 
riečlų vyko į Lietuvių Dieną , Argentiną.
Winnipeg’ec Daugelis tautiečių,kadaise
• Nuoširdi ir energinga lie- buvusių Hanau pabėgėlių sto- 
tuvių veikėja p. Vallukienė,o- vykioje, ruošiasi"Hanavlškių" 
peruota General Hospital, jau suvažtavlman Chicago’n, La -

bor Day metu.

Ontarijos provincijos šiaurinėje vakarų dalyje prie North Bay, pienininkystės ūkiai labai
sumoderninti Ir pakelta produkcija. Vaizdas vienos pieno ūkės (Farm ).

Foto: by Ontario Ministry of Agriculture and Food)

to, pereito sekmadienio po - 
plėtė sutraukė nemaža lanky
tojų Iš arti ir toli. Popietėje 
dalyvavo svečių Iš Kalifornl - 
jos ir Iš Detroito. Svečiams 
gražiai patarnavo jaunos To - 
ronto lietuvaitės.

Malonu buvo pastebėti, kad 
pereitoje popietėje dalyvavo 
gana daug lietuviško jaunimo .

Kai kurie LN popietės daly
viai pageidavo, kad popietės 
metu būtų duodama programė
lė. Specialiai pageidavo, kad 
būtų per garsiakalbį trans - 
lluojama J. R. Slmanavlčlatls 
sekmadienio radio valandėlė.

Sudbury lietuvių : žvejų lt 
medžiotojų klubas"Geležlnls 
VGkas" š.m. rugsėjo mėn 
1 d.V.Gudrlūno ūkyje, rengia 
klubo narių šaudymo dėl pe
reinamosios taurės varžybas 
-pikniką.

Kviečiame narius ir visus 
Sudbury apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti ir stebėti 
kam teks garbė būti ge — 
plausiu 1974 m. klubo šauliu 
bet laikinu pereinamosios 
taurės savininku.

Klubo Valdyba
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PADĖKA

Mirus mūsų brangiai mamytei ir sesutei

a. a. ALDONAI KUZAITIENEI,

reiškiame giliausia padėka visiems ja 
lankiusiems ligoninėje, bažnyčioje ir 
palydejusierrs ja i amžina poilsio 
vieta.

Širdingai ačiū klebonui dr. F. Juce
vičiui ui gražu paskutinį ia' potarna- 
virra ir visiems ui suteiktu moraline 
ir materialine pagalba.

Duktė Rūta, sūnus Vidmantas 
ir gimines

ŠARVUOČIU RINKTINĖJE...
( Atkelta iš 3 psl.) 

drai radio telegrafo, radio 
priimtuvų ir siųstuvų aptar
navimo, pasikalbėjimą radio 
telefonu ir telegrafu. Taip 
kasdien tie telegrafe zirzė ji- 
mai išdirbo ausis, kad kai 
kurie per 6 mėnesių laiką pri- 
.mdavo net iki 85-90 raidžių 
per minutę. Reikėjo žinoti at
mintinai ir visokie kodai. 
Pratimai A. Panemunėj, su 
visom stotim ant nugaros ir 
net su generatoriais. Į A. Pa
nemunės kalnus užlipti tai 
tikrai buvo ne juokai,nors man 
kaimo berneliui tas nebaisu, 
juk pas ūkininkus bernauda
mas, netokius sunkumus pa
kėliau, o kai čia dėl savo 
krašto ir kariuomenės, tai tik 
džiaugsmas. Teko dalyvauti 
ir Fredoj aviacijos rajone pėr 
šventes, aplankyti ir gražiuo
sius Anbo lėktuvus, pamatyti 
paraduojant prez. A. Smeto
ną ir kitus tuo laiku kariuo
menės vadus. O ryšių bata
lione, vakarais eidavom dai
nuoti, kur chorą tvarkė Liu- 
berskis (dabaresąs NY), dai
navom kartą ir per radio. 
Kauną sekmadieniais lanky
davau, bet mieste gy'venti ne
būčiau norėjęs. Žinoma, tea
trai, filmos ir kiti malonu-

V Bačėnas All Seasons Travel.
2227 DUNDAS STREET W. 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Mtlonu buvo gyventi gražiose kareivinėse.

Kairėje tanketė paruošta pratimams poligone, dešinėj-nugalėjusi kliūti.

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

mai kareiviui buvo leidžiama 
aplankyti, tačiau man rūpėjo 
mokytis, rašyti dienoraštį, 
dalyvauti spaudoje, "Kario" 
redakcijoj lankytis, kur tada 
velionis Urbonas ir Butkus 
mane šiltai priimdavo. Jie 
tada spindėjo tikru patriotiš
kumu ir buvo įsijungę plačiau 
į ”Kario"redagavimo darbus. 
Aš įsijungiau į platintojo dar
bus ir neveltui šaržistas 
Penčyla padarė iš manęs juo
kingą šaržą.

ATGAL Į RADVILIŠKĮ
Pradedant šalčiam sukaus

tyti Lietuvos žemę, vėl išdun
du traukiniu į Radviliškį, iš
laikęs ryšių b-no radio kuo
pos klasę, kur ir specialų pa
žymėjimą parsivežiau. Šar
vuočių rinktinėj pakliuvau į 3 
kuopą ir čia tapau pakeltas į 
grandinius. Bet neilgai tru
kus, kartu su nauja naujokų 
banga, pakliūnu į šarvuočių 
rinktinės mokomąją kuopą, 
kur vėl 6 mėnesius įtempto 
mokslo. Baigiu ją, gaudamas 
tankisto — komendanto pažy
mėjimą. Kuopoj įvairius spe
cialius dalykus dėstė daugiau
sia vyresnio laipsnio leite
nantai specialistai, kur ka
rius paruošdavo labai gerai. 
Man prisimena daug gerų ka
rininkų, kaip mielas Gaida-

mavičius, Ambraziejus, Pus- 
telnlnkas, Meižys, Jančys ir 
kiti. Visus įspūdžius rašiau, 
bet nelaimė — jie dingo prasi
dedant II pasauliniam karui.

Kai Hitleris su Stalinu pa
sidalino prieš pat karą Pabal
tijį, kada Lenkija buvo pa- 
klupdyta, Lietuvos valdžia ir 
kariuomenė stovėjo neutra
lioj pozicijoj, bet reikėjo ka
riuomenei budėti pasieniuo
se. Tokiu būdu rugsėjo pabai
goj su kitais šarvuotininkais 
su tankais atsiduriu ties Vie- 
viu-Kaišiadoriais, prie de
markacijos linijos, kur mūsų 
pasienio policija ir kariuo
menė pasitiko tūkstančius 
Lenkijos karių. Tad išvyks
tant iš Radviliškio, per neap
dairumą pamiršau visus savo 
dienoraščius ir nežinau kur 
jie dingo. Iš Vievio sugrįžau 
vėl į šarvuočių rinktinę. Karo 
dundesiai girdėjosi Lietuvo
je;.

poligono. Tai buvo labai glau
dus ryšys tarp kariuomenės 
ir visuomenės, neveltui 
Ginklų fondą rėmė. Gaila, kad 
viskas nuėjo niekais ir mes, 
išmokę gerai kariauti.negalė- 
jom nei kulkos paleisti į besi
veržiantį okupantą. Kas kal
tas ? Tegu istorikai čia taria 
savo žodį, aš tik džiaugiuosi, 
jog mūsų karių patirtas gyve
nimas Lietuvos kariuomenėj 
yra skaidriausioj vaizduotėj. 
Kariuomenė buvo kartu ir ge
ra mokykla, auklėtoja valios; 
tos dvasios vedini ir dar šian
dien mums tebešvyti Gaižiūnų 
poligone linksmi rytai.

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. St an k e v i u s, 1053 AlbanelCr., Duvernay,

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

11 VAL. VAK.

P.Q. TEL. 669- 8834

KAILIU. SIUVĖJAS
Siuvu ir parduodu

ŠARVUOČIŲ RINKTINĖS 
ŠVENTĖ

Kaip daugumas atsimena
me, kad kiekviena karinė 
ginklo rūšis turėjo savo var
dus, šventes, ypač įsikūrime 
datas. Š. R. šventės diena bū
davo liepos 14 d. , nes 1919 m. 
Ukmergės - Utenos mūsų ka
riuomenė plente paėmė vieną 
bolševikų šarvuotį, o vėliau 
dar 4 nupirko iš vokiečių ir 
tada prasidėjo šarvuotininkų 
grupė, o tik 1920 m. kovo 1 d. 
suorganizuotas buvo šarvuo
tas būrys, kuriam va žiovavo 
kpt. Musteikis. Mums nau
jiems šarvuotininkams .toji 
istorija klausytis būdavo la
bai įdomi, todėl laike savo 
šventės visus pirmūnus pa- 
gerbdavom. Man labai rūpėjo 
aplankyti visus Vyčio Kry
žiaus kvailerius ir su jais 
pasikalbėti, todėl įvairių 
švenčių metu sprukdavau iš 
kareivinių į tolimas vietoves, 
kad tik su jais susitikus ii, 
paskui per "Kario" puslapiuE 
jų išgyvenimus aprašyti.

(Storage)^
6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montr Tel 767-6183

W Lapenai
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 iipardavimas - tel. 366 ■ 6237/ 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

ivc.irOs medlio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA 5ALLE 650, P.O. TEL. 366- 3884.

B E L L A Z ZI-L A M Y INC
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbjniui ir visa kt.

7682 BOLL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

GAIŽIŪNŲ POLIGONE
Kiekviena kariuomenės da

lis, vasaros laike atlikdavo 
didesnius pratimus Gaižiūnų 
poligone, keletą mylių už Kė
dainių miesto. Š. R. tankis
tai net su tankais atlikdavo 
įvairias kautynių pamokas, 
kariai turėjo progos pasimo
kyti ir gamtoj gyventi, dirbti 
irtas būdavo labai naudinga. 
O kai būdavo kokie kultūriniai 
pasirodymai, ypač dainų, 
juokų, įvairių vaidinimų pu
blikai ir per radio, tai atro
dydavo, kad visa tauta kartu 
juokiasi ir džiaugiasi, savo 
karius myli, juos visur svei
kina, išleidžia ir pasitinka 
parvykstančius iš pratimų ar

ŠARVUOTININKAI Į VILNIŲ 
1918-20 m. laikotarpyje, 

kai vyko kovos Vilniaus, Su
valkų, Seinų ruožuose, šar- 
vuotininkal atliko daug žygių 
kautynėse, bet neteko skaity
ti, jog jie buvo pačiame Vil
niuje. O štai, mums jaunuo
liams, tokia proga pasitaikė, 
kai Sovietų Rusija (apgaulingu* 
būdu) neva perleido Vilniaus 
kraštą ir sostinę Lietuvai, 
tuo pačiu įvesdama Trojos 
arklį į mūsų žemę. Vėlų 1939 
m. rudenį tenka vėl iš Radvi
liškio vykti su tankų Uliniu į 
Vievį, o iš ten jau į Vilnių. 
Mūsų kuopai vadovauja Itn. 
Gaidamavičius. Vievyje tenka 
pabūti dar keletą savaičių, iki 
Sovietai pasakė, kad galima 
Lietuvos kariuomenei žygiuo
ti į Vilnių ir kraštą. Užfiksuo
tame brolių Motuzų filme ma
čiau mūsų tankistus ir tankus, 
(jųjų tarpe ir aš ten buvau), 
taip miela pamatyti mūsų šąr- 
vuotininkųžygį... Spalių pa
skutinės ir lapkričio pirmos 
dienos Vilniaus mieste ir žy
gyje, parade ir šventėje, pa
siliko iš giliausių mano pri
siminimų. Tik gaila, kad ko
kioj trečioj dienoj, kur mes 
tankistai buvom prisiglaudę 
(Gedimino kalno papėdėj), 
lenkų kareivinėse, daug mūsų 
tankų netikėtai sudegė. Nelai
mė įvyko dėl mūsų vięno kario 
su žibaline lempa valant vieną 
tanką, nuo kurios užsidegė 
dujos ir viskas per kelias mi
nutes liko ugnyje, tik vos ke
letą išliko sveikų. Mes šią 
nelaimę labai visi pergyveno
me.

jom persikelti atgal į Radvi
liškį. Kai kurie tankai, nors 
ir apdegę, sugrįžo į dirbtu
ves, kur tada viršininku buvo 
kpt. Meižys. Kaip jis apgai
lestavo, net piktai barėsi, 
kodėl taip gražius tankus su- 
deginom. Vilniuje išgyventos 
dienos man paliko tokį gilų 
įspūdį ir atrodė, kad Vilniaus 
istoriniai paminklai, Trakų 
pilis ir visas kraštas amžinai 
gyvens Lietuvos prieglobstyj; 
tačiau vilties neprarandu, ti
kiu dar teks laisvą Lietuvą su 
Vilnium matyti. Taip, būda
mas paskutinius mėnesius ŠR 
ir jau mokindamas kitus būti 
gerais kariais, atėjo laikas- 
atsisveikinti. Mjr. Jančys, 
vienoj paskaitoj mums dar 
dėstė, kad Lietuva užpirko 
daug tankų iš Čekoslovakijos. 
(Jis tik per Švediją sugrįžti 
galėjo). Troškome juos dar 
pamatyti, bet karas vis plė
tėsi ir mūsų tankai liko ne
pristatyti.

Išleidžiant,kpt. Ambrazie
jus, kuris karui siaučiant bu
vo pabėgęs į Švediją, bet 
švedų gė’dingai išduotas) su
rengė puikias išleistuves, su 
šokiais, dalyvaujant vadams. 
Graudu buvo palikti pamiltą 
Š. R. ir atsisveikinti su drau
gais. Daug mūsų šarvuotinin- 
kųnebėra gyvųjų tarpe, daug 
jų nukankinti Sibire, kiti net 
kovoję Italijoj, treti išėjo su 
partizanais, ketvirti išblaš
kyti po platų pasaulį. O kur 
mūsų šarvuočiai, tankai? 
Vieni sovietai težino, kai jie 
likvidavo. Yra žinių, kad So
vietai dalį Lietuvos kariuo
menės ginklų siuntė Šiaurės 
Korėjai, kur US lietuviai ka
riai užtikę Lietuvos ženklus 
iš paimtų karo fronte P. Ko
rėjoj. Manyčiau, kad yra 
šarvuotininkų šiapus, kurie 
puikiai žino, kaip pasielgė 
Sovietai su mūsų ginklais, tik 
kažin kodėl niekas nesiima 
aprašyti ?

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE 365*0770

Jettė & Frėres
VISKAS

----

MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų, Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing 8'Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

1974 .VIII.2 I

T EL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

10'ony 3

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS 

TEXACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS)

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

ir kapitaliniai automobiliu remontai• Atsitiktiniai
i Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal ieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

ATSISVEIKINANT SU ŠAR
VUOČIŲ RINKTINE

Atšventus Vilniuje Vasario 
16 d. šventę, tankistai daly
vavome parade P. Vileišio 
aikštėje ir vėliau dalis ture

LaSalle Mo Specialist Ueį’i.
7725 George Street * Teis,mes i, del,mos rtutopobilit, 

. c n r. e Pardavimas ir taisymas -haparral
firmos snowmobile ir Moto firmos

TEL: snowblower ir taip pat motorinėj.
366 - 0500, 366 - 4203 Sav. G. D e srochers

Šarvuoti tankai Įrledal Vilnių 1939 m.. Trečiame tanke žiu eilučių autorius.

• Atliekami macharlnial darbai

• IToras tymas Ir dažymas 

o Dunli padangos Ir baterijas
Pardavimas q azolino ir alyvos — liežuviams nuolaida. TU

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

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

T£L. 366-7281 rų

iH
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Nep’iiH^^ ;
AKCIJŲ VAJUS I

AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TĄSA: ta $ 5,180. •
140. Dalmantas Jonas vajaus Visiems įsigljuslėms akci-i 
pradžioje įsigijo 4-ąją akciją jas nuoširdžiai dėkoju valdy- j 
Jis yra nuoširdus visokerio - bos vardu ir maloniai prašau 
pal lietuviškai veiklai.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu ----------——------ -------------~;---------

( Pavardė ir vardas) prenumeratos
mokesčiu. 7^7, ,'Tikslus adresas)

REIK AL INGAS TARNAUTOJAS

"LITO” Aušros Vartų skyriui reikalingas nuolatinis 
tarnautojas ar tarnautoja. Pirmenybė žodžiu ir raitu 
mokantiems prancūzų kalbą.

Informacijų reikalu kreiptis į "Lito" vedėja — 
tel. 766-5827.

P. Ručinskas
Ved ėjas

141. Dalmantas Jonas įsigijo 
pirmąsias dvi akcijas, nuo - 
širdžiai norėdamas paremti 
laikraščio išlaikymą.

142. Glrtnis-Norvaiša Leo - 
nas, turėdamas 6 akcijas, įsi
gijo dar lO.Iki šių metų šė - 
rlnlnkų susirinkimo jis yra 
buvęs NL B-vės pirmininkas. 
Jis atkreipė rimtą d&nesį į 
šį vajų ir stiprokai papildė 
turimų akcijų skaičių.

143. Montrealio Žvejų ir 
Medžiotojų klubas NIDA, įsi
gydamas 3 akcijas, parodė 
kaip organizacija , nuoširdų 
solidarumą. Klubas NIDA at
kreipia montrealiečių dėmesį 
kas met surengdamas Jaunų
jų Talentų pasirodymą ir ne 
vieną išvyką meškeriojimui 
bei medžiojimui.

Numatytam $ 20.000 va - tuviai klebono kviečiami į pa-mogal iš Sudbury, 
jui Iki dabar jau yra surink - maldas.

atsiliept! kitus.
J. V. Stankaitis 

NL Spaudos B-vės Ugdymo 
Reikalams narys.

LANKOSI TĖVAS K. PEČKYS 
Rugpiūčio mėn. pradžioje

Iš Čikagos Į Aušros Vartų pa
rapiją porai savaičių atostogų 
yra atvykęs buvęs klebonas 
Tėvas K. Pečkys, S. T. Ta 
proga žada apžiūrėti per tą 
laiką gerokai Išprogresavusį 
Montrealį ir atlankyti savo 
bičiulius Montrealyje.

Iš atostogų sugrįžęs į Chi
cago, ruošis persikėlimui Į 
CJevelancFą.
• Kitą sekmadienį, rugpj.m. 
25 d. 12 v. Dainavoje bus pa
maldos prie A.Lapinų vasar
vietės. Dainaviečial ant pa - 
rapijos sklypo pastatė kryžių
ir stalą.Menininkai ruošia ir • Montrealį aplankė VUga - 
projektą pamaldoms pastogei liai irNašliūnai iš New Yorke 
pastatyti. Visi apylinkių lie - Vienužinskal iš Chicago’s,Še-

• Pas L. ir V. Stankevičius 
svečiavosi Algirdas ir Rūta 
Giršal iš Toronto, ir Kazys 
Brazauskas iš Nev York’o.
• Vytauto Jonyno brolis Kęs
tutis savaitę svečiavosi Mort- 
realyje.
• Buvęs montrealietls Leo - 
nas Barauskas su žmona ir 
jaunesniuoju sūnum lankosi 
Montreal yje, atostogaudamas 
pas seserį T.Čipkienę.

• Janina Rukšėnienė, M.Pu- 
žauskienė ir ButvUaltis iš Ka
lifornijos, lankėsi Montrealy
je.
• Liepos pradžioje , New 
York’e, mirėjonas Gasiūnas 
81 m. amžiaus. Jis buvo ii - 
ganietis "Laisvės" savaitraš
čio redaktorius.
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PHARMACIE 

n g n o n
ROBERT GENDRON LPH.PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GJRIUNIENĖ 
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja 
DR. A. O. J AU GE LIEN Ė

1410 Guy St. pirmas aukotas,

Montreal.

TEL. 255-3536
11-12 kambarys

Tel. 932- 6662; namM 737- 968 1.

PCR Wlndsor*o galežlnkello stotis, 
Montreallo miesto centre, kurios 
pastatas Jau parengtas nugriovi
mu . __

Dr. J Maliska 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rue Ste-Catherinc Guest 
Suite 600

Tel: 868-8235, namų 488- 8528

l ADVOKATAS

Rj.Isgonaitis ba.bcl.
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.

Tel: 842 1 126, namu 678 - 3660

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

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
5 Place Villa Maria IBM Building 

Suita 4 17, Montreal, Gue.
Tai. 871- 1430

ADVOKATAS

168 Notre Dama Street E.fuite 205. 
Tai.866-2063; 866-2064.

8 i s I.

Kun. Jonas Gaudzė

Šeštadieninės mokyklos
PRANEŠIMAS

MONTREALIO LIETUVIU LI
TUANISTINĖ MOKYKLA PRA
DEDA DARBĄ Š.M. RUGSĖJO 
MĖN. 14 D., 9 V. RYTO, TOSE 
PAČIOSE PATALPOSE / 
St. Hubert ir Cherrier gt.karn 
pas/.
MOKYKLINIO AMŽIAUS VAI
KUS PRAŠOME REGISTRUO
TI PAS M-KLOS VEDĖJĄ M. 
JON YNIENE, 489-2106, ARBA 
ATVESTI TIESIOG Į MOKY
KLĄ1.

MOKYKLOS VADOVYBĖ

PRANEŠIMAS 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Vykdomųjų Organų rinkimų 
reikalu:

Šių 1974-jų metų rudenį 
turi būti išrinkta nauja LŽS 
Centro Valdyba, Kontrolės 
Komisija ir Garbės Teismas 
nes visų šių organų trejų me
tų kadencija baigiasi.

Nominaclnė Komisija, 1974 
metų birželio 25 d. susirln - 
kusi posėdžio, nutarė:
... a/ kandidatus į naują Cen
tro Valdybą nominuoti tik iš 
Čikagoje bei jos apylinkėse 
gyvenančių LŽS narių;

b/ kandidatus Į naują Kon -
ĮSTEIGĖ VIENUOLYNĄ
Montrealio lietuviškos ra -

dio programos išlaikytojai L.® Andrius Jonynas, balgęstrolės Komisiją nominuoti tik 
ir V. Stankevičiai buvo išvy - mokslus, dirba Mac Gille Vraylš Toronto bet jo apylinkėse 
kę atostogų į Meksiką. Ten jteco, kur specializuojasi. Num a-gyvenančių LŽS narių;

1 Garbės
Teismą nominuoti tik iš Los 
Angeles bei jų apylinkėse gy-

• Tėv.St.Kulbls,išbuvęs Ro- venančtų LŽS nartų, 
muvos stovykloje kapelionu , 
sugrįžo į Montrealį. Ontario 
lietuvių skautų buvo apdova - 
notas stula, išausta lletuviš - 
kals raštais ir skautiškomis

aukų.Kun. J.Gaudzė esąs pa- emblemomis.
tenkintas tokia naujakuryste .
Savo įsitikinimu,kad ten Ma - 
rija yra tikrai pasirodžiusi , 
jis viliasi paveikti mekstkie - 
čius.
♦ Šį sekmadienį "Neringos" 
jūrųšauliųk-pos gegužinė.

aplankė montrealletį kun. Jo-fo gauti diplomą Mc GUI uni — c/ kandidatus į 
ną Gaudzę, kuris vadovaujaversĮįete> 
jo paties Įsteigtam vienuoly
nui, pavadintam’'Stebūklingo - 
ji Meksikos Marija". Jame 
jau gyvena 7 vienuoliai iš į- 
valrių pasaulio kraštų. Jie 
miega ant plikų lentų . gyvena

— iš kuklių apylinkės gyventojų

• • Praėjusį šeštadienį susi — 
' tuokė Aldona Juodkojytė su E. 

’ P. Barisa.
Prieš tai šeštafllen^susi - 

tuokė Violeta Adomonytė,Jo
no Adomonio ir Janinos Vie - 
nužlnskaitės duktė.

PAKEIČIAMAS LAIKAS

Liudo Stankevičiaus vedama lietuviška radijo programa 
per C F M B stotį, nuo rugsėjo 3 d. bus girdima kiek - 
viena_ antradienį nuo 10,30 vai. iki II vai. vakaro.

Esant patogesniam laikui radijo klausytis, 
pusvalandžio vedėjos kviečia visus jame 
skelbtis i įvairių sukaktuvių — Šeimos 
Švenčių, — minėjimų i r verslo 
reikalais.

• Leonas Gureckas, Montreal 
West Automobile Co. pardavi
mo managerls jau sugrįžo iŠ 
atostogų. Lietuviai kreipkitės, 
jis ir vėl mielai jums patarnaus.

GALVOJATE P~IRKTI AR PARDUOTI? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS~

B

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844.

Foto. E.M.L.S. M o n t r e a I, Que.
Sistema.

PIRKTI AR PARDUOTI

NEKILNOJAMA TURTĄ PADĖS JUMS

V.Peteraitis
353-9960 / Namų 72 1 - 0 6 14 
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Gaieties. D’ Aniou, P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

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

Albertas N O R K E L 10 NAS, B.A. C S C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS
Tel. Bus.: 722-3545m Res.. 256-5355

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

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

LZS Įstatai reikalauja, kad 
būtų nominuojami nemažiau 
7/septynl/ kandidatai Į LŽS 
Centro Valdybą, nemažiau 4 
/keturi/ kandidatai į Kontro
lės Komisiją ir nemažiau 4 
Aeturl/ "kandidatai Į Garbės 
Teismą.

Nominacijų laikas praside
da su šio pranešimo data Ir 
baigsis 1974 m. rugsėjo 1 d . 
Su kandidatų pavardėmis rei
kia atsiųsti ir jų pasirašytą 
sutikimą kandidatuotl.Kandt— 
datai, nedavę raštu sutikimo 
būti renkami, arba pasiūlyti 
po 1974 m. rugsėjo 1*- mos 
dlenos/pašto antspaudo vė - 
Hausia data/, bus automatiš
kai diskvalifikuoti.

Kandidatus siūlant, rašyti 
sekančiu adresu:

Alfonsas Nakas 
1668 Bowers Ave.

Birmingham,Mi. 48008
USA

MONTREAL WEST

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

leonasTgureckas
Salos Manager 

(Lietuvis atstovas)

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

AUTOMOBILE
Pontiac + Buick ★ Astre

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I ,

PASIKALBĖKITE SU
-Manager**

LEO GURĖKAS_________

nu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH ’ 489-5391 
_______  I At the end of Sherbrooke Strut Wetli ___ ____

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.HėE 2A8, 
Telefonas: 766 5827

MOKA Ut:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias
Term. ind. 1
Term. ind. 2
Term. ind. 3
Dnoda nemokamą gyvybės 
dą iki 52,000 ui taup. s tos sumas.

s-tas 
m.
m.
m.

«.•% 
8.73%, 
10,0% 
9,5% 
9,0%

apdrau-

DUODA PASKOLAS: 
.Asmenines 
Nekiln. turto 
Čekiu kredito 
lnvestaci>>ės nuo
Nemok, gyvybės apdr. Iki 
už paskolos sumą.

11.5%
11,0%
12,0%

ii.s %

Kooperaty vinė namy ( iki 4 butp ) ir namu inventor.aus opdroudo. 

Kreiptis: Gil Constontini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

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

KASOS VALANDOS
,1445 De Sere SU pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 11 Iki 
4 v.; sekmadieniais nuo 10.48 iki 1X45 v. Sekmadienlkis nedirbama 
vasara nuo gegulės 18 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.

IM 8 v. vakaro ir penktadieniais nae 1 iki 8 ▼. vakaro

NEPRIKLAUSOMA LIE7JVA

8

8
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