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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

JAPONIJOS PREMJERAS 
KANADOJE

Japonijos mln.plrm.Ko- 
kuel Tanaka atvyko į Ottavrą 
Ir susitiko su m In. pirm. P. 
E. Trudeau. Pasikalbėjime, 
užtrukusiame apie 2 vai., 
dalyvavo Užsienio reikalų 
patarėjas Ivan Head. Buvo 
aptartas ekonominių ryšių 
tolimesnis palaikymas Ir y- 
pač abeljų kraštų eksporto 
Išplėtimas. Japonijos prem
jeras pageidavo Ilgalaikio 
susitarimo dėl pristatymo 
jautienos ir kiaulienos mė
sos, bei Albertos smėlinės 
alyvos tiekimo.

Tanaka atvyko Iš Washing
ton’©, Kanadoje numato Iš
būti keletą dienų.

BRITANIJA PRIEŠ

RINKIMUS
Britanija dėl artėjančių 

rinkimų spalio 1O d. didelio 
entuziazmo nerodo. Sunku 
nuspręsti,kuri partija galėtų 
efektingiau gelbėti kraštą Iš 
sunkios Infliacijos. Dabar 
valdančioji darbiečlų partija 
su Wilsonu priešakyje skel
bia rinkimus, tikėdamasi 
balsų daugumos. Vasario 8 
d. rinkimuose jie gavo Par
lamente 298 vietas, tiktai 3 
vietoms daugiau už konser
vatorius, Liberalai turi 15, 
Ir įvairios kitos grupės 23 
vietas.

Britanijoje dveji rinkimai 
metų bėgyje įvyko prieš 5Qn

TURKIJOS VYRIAUSYBĖS 
KRIZĖ

Turkijos min. pirm. Bu
le nt Ecevit po Invazijos į 

Kanados premjero Trudeau žmona Margaret buvo sualrgUHl Ir aveikatą panltlk- 
rino Royal victoria ligoninėje Montrealyje. ”THE MONTREAL STAR” rugpiūčlo 
20 d. laida patalpino stų nuotrauką, kai ji pritaiko vedybinę suknelę. Jos pačios 
pasiūtą, panelei Conlon ištekančiai už Joe Mull ally. Miss Conlon iki vedybų 
buvo aukle Trudeau valką.

Kiprą pasidarė savo krašte 
labai populiarus. Jis apsi
sprendė siekti naujų rinkimų 
tokiu būdu tikėdamasis,kad 
kraštą valdys viena respub
likos liaudies partija.

Dabartiniame mlnlsterlų 
kabinete yra 8 ministerial, Ir 
jų tarpe vlce-premjeras kl- 

( tos partijos. Jie neduoda B. 
Ecevit laisvai tvarkyti vals
tybės reikalų. Jie nepatvir
tino jo Išvykos į Skandinavi
ją. Todėl jis įteikė prezi
dentui atsistatydinimo pa
reiškimą.

SPAUDOS KONFERENCIJOS 
ATGARSIAI

Antroje spaudos konfe
rencijoje JAV prezidentas 
G. Ford’as patvirtino, kad 
Amerikos CIA/slaptoji po
licija/ buvo prisidėjusi prie 
perversmo Čilėje. Jis gal
voja, kad yra natūralus reiš
kinys kiekvieno krašto savo 
politinius ėjimus daryti taip 
kaip kraštui atrodo geriau. 
Jis pastebėjo, kad ypač ko
munistiniai kraštai išmeta 
daug didesnes pinigų sumas 
tokiems reikalams. Be to , 
Allende buvo sunaikinęs 
laisvą spaudą Ir opozicines 
partijas.
LAUŽIA KOMUNISTU 
CENTRALIZACIJĄ.

Rumunijos komunistų 
partijos laikraštis Sclntela 
pakartojo jau prieš 1O metų 
partijos nutarimą,kad jokia 
komunistinė valstybė negali 
vadovauti komunistiniam ju
dėjimui Ir joks koordinaci
nis centras nėra reikalin
gas. Toks pakartotinas Ru
munijos pareiškimas leld-

BENDRUOMENYBĖS
lo mieste. Čia sudarytas

III - PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS P. AMERIKOJE,Kongrego organizacinis ko-
KUR IR KADA

Trečiasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas į- 
vyks Pietų Amerikoje 1975m. 
pabaigoje ir 1976 m.pra
džioje /prasidės 1975 m. 
gruodžio mėn. 2Od.Ir baig
sis 1976 m. sausio 6 d./.

Iškilmingas Kongreso ati
darymas įvyks Argentinoje, 
Buenos Aires mieste Ir tę
sis Iki gruodžio 27 d. Imti
nai. Gruodžio 28 d. persi
kels į U rugvajų, Montevideo 
miestan, kur užtruks dvi 
dienas, t.y. gruodžio 28 Ir 
29 d.

Gruodžio 30 d. visi Kong
reso dalyviai vyks į Brazi
liją, Sao Paulo miestan,kur 
gruodžio 31 d. bus Iškilmin
gas Naujų Metų sutikimas . 
SaoPaulyje Kongresas tęsis 
iki 1976 m. sausio 6 dienos.

Visuose trijuose kraštuo
se, kur vyks šis jaunimo 
Kongresas, numatyta plati 
programa: jaunimo stovyk
los, koncertai, tautinių šoklų 
šventė, talentų vakaras,pa
rodos Ir kiti parengimai, 
paskaitos Irkt.

KONGRESO TIKSLAS
Pagrindinis lietuvių jau

nimo Kongreso tikslas pra- 
pramatytas toks: 
a/lietuvių kultūros Ir lie
tuviškų papročių palaiky
mas išeivijoje;
b/ glaudesnių santykių Iš
vystymas Ir palaikymas 
tarp įvairių kraštų lietuvių1, 
c/ Lietuvos Ir lietuvių var
do Išgarsinimas Pietų Ame- 

žia suprasti, kad Rumunija 
prieštaraus, jei bet kuris 
komunistinis kraštas norės 
pirmauti vadovavime.

NEW YOR - 
GRIŠKABŪDIS

Amerikos spaudoje ra
šoma, kad Gražinos Paeg- 
le šeimos pastangos išlais
vinti Simą Kudirką buvo la
bai naudingos. Ji ir dabar 
turinti su juo telefpninį ry
šį. Gražina Paegle deda 
pastangas per Washington© 
valdžios žmones, pagrei
tinti jo Ir jo motinos atvy
kimą į JAV.

• Etiopijoje darbo unijos 
kelia neramumus prieš nau
jąją vyriausybę. Vyriausy
bė įrodinėja,kadunijų veik
la prie imperatoriaus Se
lassie kraštutiniai išnaudo
jo darbininkus, ir turėtų sa
vo veiklą krašte keisti.

• JAV naujojo vice-p rezi
dento Rockefclc r’lo turtai 
siekia 182,5 mil. dolerių. 
Specialus Senato komitetas 
rūpinasi tiksliu jo turto nūs 
tatymu.

• Senatorius Edward Ken
nedy galutinai pasisakė,kad 
į prezidentūrą nekandida
tuos, nors partija jj Irno- 
m Inuos. 

rlkoje Ir kituose kraštuose; 
d/ per akademines progra
mas plačiau susipažinti su 
dabartine Lietuvos padėtim 
ir lietuvių veikla visame 
laisvame pasaulyje bei oku
puotoje Lietuvoje.
e/ suteikti progą kitų kraš- 
tųlietuvlams plačiau pažin
ti Argentiną, Urugvajų Ir 
Braziliją- šalis , kur vyks 
Kongresas.
f/ pradėti pam in ėjimą 5Om. 
sukakties nuo masinės lie
tuvių emigraclnos į Brazi
liją.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
111-jo PLJ Kongreso pa

ruošiamieji darbai jau da
bar sėkmingai vyksta vi
suose trijuose kraštuose. 
Argentlnojė, Urugvajuje Ir 
Brazilijoje sudaryti vieti
niai Kongreso ruošos ko
mitetai Iš įvairių lietuviškų 
organizacijų, spaudos ir net 
atskirų miesto rajonų bei 
kolonijų atstovų.

Cicero Lietuvių Republikonų partijos ir Amerikos lietuvių Federacijos Vyčių, pirm.E.
Šumano suorganizuotos demonstracijos prie Australijos Konslilato Chlcagoje. Demons
tracijų organizatoriai įteikė protesto peticiją konsului, dėl Australijos vyriausybės pri
pažinimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos Sovietų Sąjungai. Nuotrauka V. Noreikos

Į LIETUVOS SKAUTU SĄJUNGOS POSĖDIS Į

Š.m. spalio mėn. 25-27 d. 
Kanadoje, Toronto m teste, į- 
vyks Lietuvių Skautų S-gos 
Tarybos akivaizdiniai po- 
s ėdž iai-suvaž iav im as.

Posėdžiai vyks Tėvų 
pranciškonų patalpose, 10’1 
College street,Toronto, Ont. 
Smulkesnė posėdžių darbų 
tvarka bus paskelbta vėliau 
Dabar žinoma ši darbų eilė: 

1/Pcnktadlonį-spallo 25 d 
posėdžiai kartu su svečiais 
nuo 6-11 v. v.

2/ Še š tądien į-s palių 26 d. 
posėdžiai su mažomis per
traukom is užtruks nuo 9 v. r. 
ligi vakaro.

3/ Sckmadlcnį-spallo 27d. 
uždaras posėdis nuo 8-llv. r. 
11,15 vai. pamaldos ir už - 
baigos pos ėdis nuo 2-4 v.p. p,

Suvaž lavini o pos ėdžiam 
Tarybos pirmi ja pakvietė 
visus S-gos Tarybos narius 
Garbės Teismo ir Kontrolės 
Komisijos Pi rmInlnkus.vyr.

Šioje srityje Iki šiol pla
tesnę veiklą yra išvystę 
Brazilijos lietuviai Sao Pau

mltetas iš VISŲ LIETUVIŠ
KŲ ORGANIZACIJŲ, spaudos 
Ir atsktrųmlesto rajonų ats
tovų. Paskutiniame, jau tre
čiame iš etlės įvykusiame 
organizacinio komiteto posė
dyje, rugpj.9 d. buvo išrink
tas komiteto prezidiumas Iš 
penkių asmenų: Inž. Arūno 
Steponaičio, Inž. Gražvydo 
Bačellb, Inž.Algirdo Idtko, 
rašytojos Hallnos Mošlns- 
klenės ir V. Tartarūno.

LAUKIAMA
DAUG SVEČIŲ

Argentinos, Brazilijos Ir 
Urugvajaus lietuviai, be Kon
greso atstovų, kuriuos suda
rys lietuvių jaunimas,laukia 
taip pat daug Ir vyresnio 
amžiaus svečių net iš 15-os 
kraštų-JA V, Kanados, Aus
tralijos, Anglijos,Vokietijos, 
Prancūzijos, Venezuelos, 
Kolombijps,Čilės Irkt.

Atvykstantiejl svečiai Ir 
Kongreso atstovai, kurie ga
lės ir norės,apsistos vleš- 

dvasios vadovus.
Svečių teisėmis pakviesti 

S-gos Tarybos kandidatai, 
Kontrolės komisijos nariai 
ir kandidatai.

Posėdžiuose numatyta 
svarstyti visa eilė aktualių 
reikalų bei padarytini nuta
rimai, nuostatai ir pakeiti
mai. Suvažiavimo registra
cijos reikalais dalyviai 
kreipiasi J v. s. M. Vasi
liauskienę, 51 Smithfield 
drive, Toronto, Ont. M 8y-3Ml

Techniškam suvažiavimo 
pasiruošimui Toronte suda
rytas specialus komitetas, 
kurio pirmininkas v. s. K. 
BATŪRA, 102 Government 
I<d. , Toronto, Ont.M8 -IW5 , 
Suvažiavimo dalyviai, norin
tieji gauti nakvynes,kreipia
si j Ruošimo komiteto pir- 
m in inkų.

Posėdžių metu maistas 
bei kavutė bus paruošta vie
toje. Suvažiavimui ruošti 

bučtuose, bet daugiausia jų, 
ypač jaunimo, numatoma ap
gyvendinti vietos lietuvių 
šeimose.

PROGA PAŽINTI PIETŲ
AM ERIKĄ.

Visų kraštų lietuviams, y- 
pač jų jaunimui, šis Kongre
sas bus didelė proga arčiau 
pažinti Pietų Ameriką Ir jos 
lietuviškas kolonijas bei lie
tuviškas organizacijas,spau
dą ir bendrai mūsų Išeivių 
gyvenimą. Kongreso metu 
numatoma organizuoti eks
kursijas į įdomesnes vietas 
bei atskirus miestus.

Jau dabar Kongreso pa
ruošiamieji darbai pradeda 
gyvai išjudinti visą lietuvių 
visuomenišką ir kultūrinę 
veiklą Argentinoje, Brazili
joje ir Urugvajuje, ypatingai 
lietuviško jaunimo tarpe. 
Lietuvių jaunimo susidomė
jimas šiuo Kongresu yra la
bai didelis ir, reikta tikėtis, 
kad jis visais atžvilgiais pa
siseks. Nors iki Kongreso 
dar yra nemaža laiko, bet jo 
paruošiamieji darbai vyksta 
gyvu tempu.

Stasys Vancevičius

komitetas sudarys Toronto 
miesto susisiekimo planelį 
Ir jį netrukus dalyviams Iš
siuntinės.

Tarybos plrmlja yra pasl-r 
ruošusi S-gos Tarybos na
rius, atvykusius į šį svarbų 
suvažiavimą t visokeriopai 
paremti, kad jie galėtų atsi
dėti S-gos reikalų svarsty
tu am s.

Tie suvažiavimo dalyviai, 
kurie dar nėra surašę LSS 
atsakomybės atpala įdavimo 
dokumentų, turi dar prieš 
suvažiavimą tokius doku
mentus pasirašyti ir nu
siųsti Ta rybos sekretoriui v. 
s. A. Sumušiu!, H6-o895th 
avė., Richmond 11 III, NY, 
11419.

Tad Iki midonaus pasima
tymo Toronte ’.

v.s. L. Eimantas
DĖMESIO t

NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
lalkraitj tik ui $5.00 pirmuosius po 

/užsisakymo metus naujiems skaityto
jams. Spausdinama Atkarpa 8 psl.t 
kviečiami pasinaudoti.
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VILNIETIŠKOS
PROBLEMOS

PANORAMA
8-toji MOKYTOJŲ, IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITE 

Rašo L. Eimantas

Artėjanti spalio 9-ji duoda 
gerą progą pakalbėti, taip va
dinamais, vilnietiškais rei
kalais. Šioje plotmėje aktyvu
mo rodo savo sąjungon susi
organizavę mūsų vilniečiai, 
bandydami priminti likusiai 
visuomenės daliai, kad, toli 
gražu, ne viskas jau taip ra
mu Ir gera, kas tarptautinęje 
plotmėje liestų Vilnių.

Atrodo, kad išeivijos Po- 
lonlja, šiaip pakankamai įta
kinga, matoma ir girdima 
(irskaitlinga), visais įmano
mais būdais, kartais, net ir 
nesiskaitant su priemonėmis, 
nuolat kalba ir "perša" vieša
jai opinijai, grynai lenkiško 
Vilniaus miesto idėją. Var
giai pamatysime kokią nors 
lenkų demonstraciją, leidinį 
ar net ir oficialų pareiškimą, 
kuriame, mažiau ar daugiau, 
nebūtų liečiamas Vilniaus, 
tariamai lenkiškas, charak
teris.

Daug kam mūsiškių nemo
kant lenkų kalbos, nesekant 
jų veiklos ir periodikos (ar 
radijo valandėlių) gali atro
dyti, kad visa yra nurimę ir 
lenkai susitaikę su esama pa
dėtimi, matydami Vilnių Lie
tuvos ribose. Tačiau, mūsų 
akylus vilniečiai, galėdami 
lengviau suprasti lenkiškuo
sius užsimojimus ir, atrodo, 
planingą, nuolatinę ir nuosek
lią akciją Vilniaus atžvilgiu, 
vis bando įspėti lietuviškąją 
visuomenę, kad pietinių kai
mynų užgaidos ir užsimoji
mai netik kad kenksmingi lie
tuvių tautos interesams, bet 
ir toliau lieka agresyvūs Ir 
pavojingi visos Lietuvos eg
zistencijai.

Vilniečių sluoksniuose vy
rauja nuomonė, kad mūsų 
veiksniai nenori, negali ir ne
įžvelgia to pavojaus, kurį, 
su vaizdžiais įrodymais gali 
patelkti beveik kasdien. Atro-

IR GERTU IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai 
—   ■ ■ ■   ■ — —.______________________________________ * -  

MAŽAS NETIKSLUMAS

Apsilankant į kaimynines 
katallkų/kanadlečlų/ parapi
jų bažnyčias, tenka pasiskai
tyti Ir tų parapijų dalinamus 
biuletenius.Pavadinimai be
velk visų skamba vienodai: 
parap. pavadinimas,klebono 
Ir kitų, parapijai priklausan
čių ku n Igų pava rd ės, ad res as, 
Ir pan. Turinyje Išdėstyta 
sekančiai savaitei užsakytų 
mišių sąrašas, vienas kitas 
veiklos pranešimas Ir pa
baigoje praeitos savaitės su
rinktų bažnyčioje aukų suma. 
Gal ta surinktų aukų Infor
macija ne visiems yra aktu
ali, bet bendrai paėmus yra 
gera Ir pageidaujama.
2 PSl. 

do, kadvilniečiai lauktų ir ti
kėtųsi bet kurios ryškesnės 
reakcijos iš vadovaujančių 
pusės, bet visos jų pastangos 
sutinkamos tyla ir. . . neveik
ia šioje srityje.

Lenkiškieji sluoksniai ir 
toliau klaidina amerikiečius 
(turbūt ir kanadiečius ?), ku
rių nemaža dalis, įskaitant 
kongreso ir senato narių, te
žino apie lenkiškąjį Wilno, 
šiuo metu valdomą Sovietijos 
ir tiek. Savotišką nerimą ke
lia ir labai ribota kultūrinė 
lietuvių veikla raudonojoje 
Lenkijoje. Šito palyginimas 
rodo, kad svarstyklės žymiai 
svyra lietuvių nenaudai.

Kažkas netikro esama ir 
Vatikano nusistatyme Vil
niaus arkivyskupijos terito
rijos nustatyme ir gyvybinių 
reikalų svarstyme ir tvarky
me. Yra pagrindo spėjimui, 
kad ir čia paisoma daugiau 
lenkiškų interesų ir tuo pačiu 
nukenčlant lietuviškiesiems.

Todėl ir derėtų suprasti ir 
įvertinti mūsų vilniečių siun
čiamus pavojaus signalus, 
bent jau neignoruoti juos, bet 
kreipti daugiau dėmesio.

Yra balsų siūlančių, nekel
ti ir nespręsti dabar jokių te
ritorinių klausimų, kol tęsia
ma kova prieš "bendrą prie
šą". Deja, toks degamų rei
kalų sprendimas, faktinai ne
išsprendžia nieko, nebent pa
lengvina lenkiškąjį nusistaty
mą ir tikėjimą, kad Lietuvos 
sostinė tėra ir tegali likti in
tegralia senos ar naujos Len
kijos dalimi. Lietuviškojo so
džiaus įsitikinimas, kad "tyla 
— gera byla", šiais laikais 
įgauna visai kitą prasmę ir 
pobūdį. Šiandien, gaila labai, 
bet pralaimi kaip tik visi ty
lieji ir ramieji. Miegantieji, 
dažniausia, nejaučia jokio pa
vojaus. . .

Al. G Imantas

Toks Informacinis biule
tenis, nors ir labai pavėluo
tai pasirodė Ir Hamiltono 
Vilniaus Aušros Vartų pa
rapijoj Biuletenio turinys, 
taip kaip visų kitų. Kad nė
ra praeitos sav. surinktų 
aukų apyskaitos-tiek to. Ha- 
mlltoniečial prie to yra pri
pratę. Tačiau nesuprantama, 
kodėl yra slepiama kun. Ja
nuškos pavardė? Pervlsą 
laiką jo pavardė buvo pasi
rodžiusi vos porą kartų. Gal 
kitur būtų pateisinama, bet 
parapijoj, kur skelbiama 
kiekvienam pagarba,toks pa
žeminimas nepageidaujamas. 
Nors Ir mažesnėm raidėm , 
bet kun. Januška turėtųblu- 
letenyje figūruoti šalta para

( TĄSA )

LITERATŪRINĖMIS TEMO
MIS

Spaudoj brandžiais straips
niais iš literatūros kritikos 
besireiškiąs dr. Kęst. Keblys 
studijų dalyviams kalbėjo gan 
kontraversine tema — "Lite
ratūra — grožis ar nauda". 
Prelegento mokymosi laikais 
literatūra buvo pristatoma 
kaip grožis, nenurodant jos 
naudos ir tie veikalai, kurie 
sukeldavo pasigrožėjimą, bu
vo vadinami literatūra. Da
bar preligentas mano, kad ne 
estetika, bet pažinimas ir iš
mintis gyvenime yra svarbes
ni dalykai. Tačiau dažno mū
sų asmeninis pažinimas bei 
patirtis yra labai riboti. Ir 
čia tam mūsų ribotumui į pa
galbą ateina literatūra, papil
dydama, subrendindama mū
sų pažinimą. O tatai jau būtų 
tam tikra prasme — nauda. 
Todėl preligentas siūlo mo
kyklom!, dėstant literatūrą, 
reikiamą dėmesį nukreipti ir 
į literatūros mokymosi nau
dą.

Kitą dieną turėjom paskai
tą, kaip mokinius sudominti 
literatūra. Preligentė buvo 
rašytoja ir ilgametė literatū
ros mokytoja Aurelija Bala- 
šaitienė iš Cleveland©.

Literatūra — gyvenimo at
spindys. Ji yra visuotinis, 
tarptautinis, o ne tautinis 
reiškinys. Tik perleidus per 
kūrėjo prizmę literatūra gali 
gali būti atmiešta tautiniais 
atspalviais.

Kadangi dabar mūsų moki
niai gyvena kaip ir dvląjų kul
tūrų pasaulyje, reikia pasi
stengti, kad tas dvilipumas 
jiems nebūtų sunkus. Todėl 
reikia lietuvių rašytojų kūry
bą vykusiai lyginti su šio 
krašto literatūra ir visada 
surasti įdomių momentų ar 
ištraukų, kurios mokiniuose 
sukeltų tikrą domėjimąsi.

Po pertraukos preligentė 
skaitė antrą paskaitą apie jos 
metodus, pasisekimą ir ne
sėkmę. Per visą savo 20-tles 
metų darbą, ji stengėsi tobu
linti literūtūros žinių perda
vimą nuolat keisdama meto
dus, kol pasiekė tai, kas mo
kinius sudomino ir save pačią 
patenkino.

GAL KEISTINA LITUANISTI
NIU MOKYKLŲ LINKMĖ ?

Kontraversinlų minčių pil
na buvo ir JAV-bių Krašto 
Liet. B-nės v. vicep. Algi
manto Gečio paskaitoj. Jis 
yra nuomonės, kad lit. mo
kyklos turi būti ar virsti lie
tuviškomis bendruomenėmis 
nors ir miniatūroj. Čia skie- 
pytinane tiek lietuvybės šie-

pijos klebono. Reikia tikėtis 
kad šis mažas netikslumas 
bus pašalintas be didesnių 
diskusijų. V. K

PRAEITIES IR DABARTIES 
NEGERUMAI

"Nepriklausoma Lietuva" 
geg. 21-os d.laidoje patalpi
no Gerai Ir Blogai skyriuje 
"S.Šetkaus pliurpalai" , po 
kuriuo pasirašė Stasys Ml- 
slulls. Tas yra tvarkoj, Ir 
autorius vertas pagarbos. 
Bet arčiau St. Catharines 
gyvenančiam yra žinomi ke
li tokie "pliurpalai". Tame 
puslapyje Ieškomi komunis
tai, bet ar tiktai nebus toks 
tas,kuris Ieško ? 

kimas, kiek ir visi tie siekiai, 
kurie svarbūs ir būtini lietu
vių bendruomenei išeivijoje. 
Mokyklos turi ruošti bendruo 
meniniam tikslui ir lietuviš
kai nekalbančią jaunąją kartą.

Per užtrukusias diskusijas 
bandyta nuomones derinti. 
Daugelis mokytojų pagrįstai 
teigė, kad lietuvybės skiepi
jimas ir išlaikymas negali 
būti nustelbtas ar siaurina
mas. Galop prieita kaip ir 
kompromiso: lituanistinės
mokyklos turi ne tik mokyti, 
bet ir stipriai ugdyti moki
niuose tautinę sąmonę ir Iva- 
sią.

KITI MINĖTINI DALYKAI
Kai aprašomos studijų 

vaizdingesnės paskaitos, 
mintys apsvarstymai, (o ta
tai daroma, kad vaizdą įgau
tų ir tie, kurie studijose da
lyvauti negalėjo), gali susi
daryti įspūdis, kad kitokių 
dalykų ten ir nebūta. O ne. 
Buvo ir visa eilė atvanginlų 
ir pramoginių parengimų. 
Minėtini yra susipažinimo 
vakaras .nuotaikingas laužas,

"ŽIBURIO" lituanistinės mokyklos septintokai su mokytoja M. Jankauskiene, Detroite.
Nuotrauka Al. AstaSalčlo.

» IKSU ’ l

Yra neatsakingų Ir viena
šališkų ko respondentų, ku
riem s nederėtų maišytis 
tarp pliurpalų. Pav., vienas 
rašo,kad tautiečio sukaktu
vėse dalyvavo 250 žmonių , 
kitas, kad 150. vienas, kad 
teatro spektaklis atnešė ben
druomenei $ 150 pelno,o ei
na kalbos, kad buvo $58 nuos
tolio. Kad spl.A.Pakalniš
kytė gavo,bendrai sudėjus , 
183 medalius vienų metų bė
gyje, bet apskaičiavus Išei
na kas antra diena po meda
lį-.Arba štai,Sibiro Trem
tinių minėjimas. Ant pa
ruošto aukuro buvo uždegti 
trys žiburėliai. Kas uždegė 
antrą Ir trečią- pavardės 
suminėtos,© pirmąjį jauni
mo atstovė, be pavardės. 
Suprantama dėl ko: jinai nė
ra jojo pasekėja .. .Ir daug 
panašių nesąžiningų pliur
palų.

Taip, yra laukiami savo 
kalba laikraščiai, bet nėra 
laukiami tie puslapiai,ku
riuose parašyta ypač apie 
St.Catharines, nes ten daug 
Iškraipytų faktų Ir apgaulės. 
Tokie rašiniai garbės nc- 
priduoda, o plečia neapy
kantą, kurios pasekmės jau 
matosi, pav.: poįjullarlos 
Joninės,kurios per dvide
šimtį metų/ Skautų Komi
teto/rengiamos, šiais me
tais neįvyko,nes nebuvo Iš 
ko sudaryti komitetą.

Tad m lellkorespondentai, 
naudokite plunksną teisin
giems mūsų kolonijų įvy
kiams aprašyti ’.

St. Catharines, St.tls

"ŠNIPAI" I

Jau kelinti metai kai lie
tuviški laikraščiai gązdlnasl 
Ir kitus gązdlna Maskvos a- 
gentals - šnipais.NL rugp. 
21 d. laidojo J. V-nls mano,

laisvosios tribūnos, talentų žlejl •=• darželis ir vasaros 
ir literatūros vakarai ir kt. mokykla. Jie skoningai iš- 
Visi šie parengimai buvo mū- puošti ir aprengti pavaizdavo
sų aktyvaus studijų jaunimo pasaulio kūrimo eigą. Mažųjų 
rankose. Visi tie parengimai vadovės buvo Z. Sklčtlenė ir 
buvo gausiai lankomi ir pra- J. Rugienlenė.
ėjo pakiliomis nuotaikomis. Detroit!škls K. Balys akto-
Visi jie buvo mieli ir paliko 
gerą įspūdį bei malonius pri
siminimus.

Bet studijų apvainikavimai 
— tai uždaromasis posėdis ir 
atsisveikinimo vakaras.

Po užtarnautų padėkų iš
reiškimo, rezoliucijų priė
mimo, studijų pasisekimo 
apibūdinimo, jaunimo buvo 
pagerbtas ir įvertintas, nes 
nariai dirbo visą savaitę.

Lietuvių kl. pasitobulinimo 
kursų vadovai St. Barz dūkas 
ir J. Masilionis asmeniškai 
išdalino 16-kai jaunuolių kur
sų baigimo pažymėjimus .Šie
met ypač gausūs buvo tautinių 
šokių kursai. Vadovės — J. 
Matulaitienė ir G. Gobienė 
per savo seniūnus perdavė 
išdalinti net 60 pažymėjimų. 
Pirmųjų metų taut, šokių kur
są baigė 40 mergaičių-ber- 
niukų, antrų metų kursą už
baigė 16 jaunuolių, trečių — 3 
jaun., o ketvirtų metų kursą 
užbaigė Giedrė Čepaitytė, 
ketvirtus metus iš eilės besi
lankanti Dainavoje.

Po pertraukos atsisveikini
mo vakarą pradėjo patys ma- 

nereiktų jų bijoti,t Ik ruomenėkad 
reikia saugotis provokacijų 
Iš Maskvos agentų, nes jie 
gali padaryti komunistų šni
pu geriausią lietuvį. "Nau
jienos" nesą autoritetas šni
pams nustatyti".

Nei Naujienos, nei kitas 
laikraštis negali būti jokiu 
autoritetu, kurie užsiima 
Šmeižtais. Bet kai N šmei
žia,© kiti šmeižtams prita
ria, lai jie vieni kitiems au
toritetai. G kad Ir geriau
siam lietuviui patrlotul-pa- 
tekus N nemalonėn,Išsigel
bėjimo nėra, nes jei jos pa
sakys,kad tu komunistas, tai 
pasiteisinimui nerasi vietos 
nei tose pačiose N,nei kitam 
laikraštyje Ir net nei bend
ruomenės garbės teisme.Ži
noma, galima į tat nekreipti 
dėmesio Ir ramiai gyventi; 
apšmeižtąjį niekas j kalėji
mą nesodins. Bet, jei esu' 
aktyvus lietuvis, tai dalyvau
ju veikloje- ruošiu lietuviš
kus pa rengimus, koncertus, 
Iškilmingus 16-tos Vasario 
minėjimus Irkt. Betgi, ap
šauktas komunistu, neturėsi 
nė mažiausio pasisekimo-
nlekag į tavo ruoštus paren
gimus, net 16-toVasario mi
nėjimą,neis, nes padorūs lie
tuviai nuo komunistų šalina
si. K

Taigi, gerb. J.V-nl, su
rask būdą apsisaugoti nuo 
Maskvos agentų,kai jais pa
sidarė priešaky su 'Naujie
nomis^ visi Išeivijos lietuvį 
kalboj laikraščiai. Ir bend-
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rišku stiliumi padeklamavo 
J. Maironio Čičinską. Tauti
nių šokių kursantai labai sti
lingai ir gracingai pašoko ke
lis būdingus mūsų taut, šo
kius. Galop turėjom jaunimo 
choro pasirodymą. Gausų — 
virš 70-ties dalyvių chorą per 
studijų savaitę parengė ener
gingas ir talentingas muzikas 
St. Sližys.

Galingas, darnus ir pilnas 
jaunatviško entuziazmo dai
navimas sukėlė audringas 
ovacijas. Tai buvo kad ir ne
gausus koncertas, bet tikras 
pademonstravimas, kad mūsų 
daina yra galinga, uždeganti 
ir taip maloni kiekvienai lie
tuviškai širdžiai. Vėliau su
sirinkimo dalyviai pasivaiši
no, paužkandžiavo, gražiai 
pabendravo ir pašoko.

Sekmadienį, po pamaldų, 
studijų dalyviai jau skirstėsi. 
Atsisveikindami stipriai 
spaudė dešiniąsias, nes tur
būt jautė, kad prabėgusioji 
savaitė buvo tikras lietuviš
kas atsigaivinimas, kad ma
lonūs įspūdžiai ir pergyveni
mai neišdils iki 9-toslos stu
dijų savaitės kitais metais.

su savo "garbės 
teismu" ?
Ontario ŠaPella

Ps. J. V-nls pasakydamas, 
kad Naujienos nėra autorite
tas šnipams nustatyti , tik
riausia negalvojo,kaip apsi
saugoti nuo jų gerb .Šapeliui.

Šia proga tenka apgailes
tauti, kad vienoje lietuvių 
kolonijoje dešimtmečiais tę
siasi vietinio Ir asmeninio 
pobūdžio nesutikimai. Pas
kutiniu laiku jie Išsivystė 
lyg Ir į baimės kompleksą, - 
vieni kitų bijo kaipo komu
nistų agentų. Tikriausia nė 
vieni tuo netiki.. .

Be to, šiuo rašiniu jau
čiamas užmetimas NL-val, 
kada į jos puslapius nepate
ko vieno tokio "nuskriaus
tojo" rašinys. Jei Naujienos 
leidžia šmeižti, tegul jos Ir 
duoda vietos nuskriaustą - 
jam pasiteisinti.

Yra Ir darblogcsnlų reiš
kinių: kitoje lietuvių koloni
joj vienų kitiems neapykanta 
prtvedėmūsųtautiečius prie 
nemoralių rašinių vietinės 
valdžios įstaigoms. Skaitant
tų rašinių gautas kopijas, 
tiesiog suprasti negallfna , 
kaip gali būti tokio žemo 
moralinio lygio žmogus?

Tenka apeliuoti tiekį pir
mos, o ypač J antrosios ko
lonijos tų lietuvių gerą va
lią baigti tokius nesutikimus. 
Jie ypač pakenkia geram 
visų lietuvių vardui Išeivi
joje. NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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AUSTRALIJOS UŽSIENIO REIKALU 
MINIS1ERI0 PAREIŠKIMAS 
SENATUI .
’’ Pereitą mėnesį Australi
jos vyriausybė nutarė de 
jure pripažinti Pabaltijo 
valstybių Inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą. Šis veiks
mas buvo logiškas žingsnis, 
nes ankstyvesnės Australl- 

k jos vyriausybės de facto 
pripažinimą palaikė per Iš
tisą dvidešimtį metų. Šis 
nutarimas reiškė tik logiš
ko principo pritaikymą,ku
rio vyriausybė tvirtai lai
kėsi nuo pat savo atėjimo į 
valdžią pradžios, tai yra, 
norint ar nenorint, pripa
žinti pasaulyje esamas re
alybes. Šią vyriausybės po
litiką opozicija nuolat kri
tikavo. Kritikuojama buvo 
dėl komunistinės Kinijos, 
dėl Šiaurės Korėjos Ir dėl 
šiaurės Vietnamo pripaži
nimo, tačiau, patogiai nu
tylint,kad vyriausybė pri
pažino ir naująjį Čilės re
žimą Ir pamirštant, kad 
toks sprendimas buvo pa
darytas ne be gilaus- apgal
vojimo. Visi tie sprendimai 
derinasi su Vyriausybės pa
žiūra Ir turi tarpusavio ry
šį, nes yra privalu pripa
žinti esamas realybes Ir su 
jomis skaitytis, neatsižvel
giant Ideologinių skirtybių.

Kad mūsų politinis ėjimas 
Pabaltijo valstybių atžvil
giu yra realus, matyti Iš 

«keletos atžvilgių:
Pabaltijo valstybės, Lie

tuva, Latvija Ir Estija jau 
34 metai yra Sovietų Rusi
jos dalim. Prieš 1915 m. 
Rusijos teritorijos dalį jos 
sudarė virš 1OO metų. So
vietų Federacijoje dabar 
jos turi respublikų statusą 
Ir neatrodo, kad Sovietų 
vyriausybė jų teritorijoms 
sutelktų nepriklausomybę.

Šis nutarimas nedaro 
Australijos nesiderinančios 
su kitų kraštų nusistatymu. 
Dauguma pasaulio valsty
bių Pabaltijo valstybių o- 
kupaclją pripažįsta. Dau
guma valstybių, pripažin
damos pokarinę Rusiją , 
tuo pačiu pripažino ir į jo s 
sąskaitą Inkorporuotas tau
tas, įskaitant ir de jure

v* o
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prlpažtnlmąPabaltljo vals
tybių inkorporavimui. Nė
ra Australija nei pirmoji 
Vakarų valstybė, pripažįs
tanti Pabaltijo valstybių 
inkorporavimą . Suomija ir 
Šveicarija tai yra anksčiau 
padalius los.

šis pripažinimas palengvins 
kai kurių konsularlnlų funk
cijų vykdymą, šeimų suvie
nijimo atvejus, turto klausi
mų sprendimą ir kitus rei
kalus, kurie reikalauja kon
taktų su Pabaltijo valstybių 
vyriausybėms. Taip pat 
bus lengviau teikti bet kurią 
konsularlnę pagalbą Baltų 
bendruomenių nariamsAus- 
tralįjoję, lankant tėvų že
mėje saviškius. Dabar Aus
tralijos ambasadorius ga
li lankytis Pabaltijo res
publikose Ir betarpiai ste
bėti ten vykstančius įvykius.

Verta yra atsiminti anks - 
člau buvusių Liberalų par
tijos vyriausybių laikyseną 
šiuo Ir kitais panašiais 
klausimais. Anų adminis
tracijų laikotarpiu Maskvo
je gyvenantieji Australijos 
parelgūpal/tlk ne ambasa
dorius / yra lankęsi Pabal
tijo valstybėse. Dabartinis 
opozicijos vadas, dar būda
mas valstybės prokuroru, 
debatuose apie pabėgėlių 
grąžinimo sutartis parla
mente pats sutiko, kad Es
tija, Latvija ir Lietuva ne
bėra dabar nepriklausomos 
valstybės. Tas pats faktas 
dabartinio mlnlsterlo pir
mininko buvo iškeltas jau 
gana senai, būtent 1966 m . 
spalio 20 d./Hansard P. 
2o37/.

Būdami valdžioje, mūsų 
pirmtakai pripažino prie
vartinės aneksijos techniką, 
kai Indija ją panaudojo Goa 
atveju. Indija 1961 m. gruo
džio , mėn. mllltarlnėmls 
priemonėmis aneksavo Por
tugal įjos koloniją Goa. 1964 
m. kovo mėn., tai yra po 
dviejų metų Ir trijų mėne
sių, to meto Australijos
vyriausybė sutiko, kad Sir Vertimas tikras: PLB valdyba

30 YEARS OF EXILE for 250,000 
Estonians, Latvians and Lithuanians

1944 - 1974

James Pllmsoll, to meto 
Aukštasis Australijos ko
misaras New Delhi, turėtų 
padaryti oficialų vizitą Go
al. Tuo sprendimu Austra
lijos vyriausybė turėjo 
tikslą parodyti,kad Austra
lija pripažįsta Goa inkorpo
ravimą į Indijos teritoriją, 
ir tam įvykiui patvirtinti, 
prieš išvykdamas iš Goa, 
Sir James Pllmsoll padarė 
viešą pareiškimą. Ano me
to Australijos vyriausybė*- 
niekada nepadarė viešo pa
reiškimo apie Sir James 
Pllmsoll vizitą , net prieš 
vizitą, nei po jo. Tačiau 
tuometinės vyriausybės pa' 
žiūra turėjo tokią prasmę; 
nors Australija nepritarė 
Indijos pasirinktam būdui 
absorbuoti Goa, bet ji priė
mė esamos padėties realy
bę.

Yra tiesa, kad NATO vals
tybės tokios būklės de jure 
pripažinti nesutinka. Tačiau 
tų valstybių Interesai Eu
ropoje yra ne tokie, kaip 
Australijos vyriausybės, ir 
Australijos vyriausybė, sa
vo žygį darydama,neprivalo 
laukti kol anos valstybės 
pajudės. Kaip mlnlsterlo 
pirmininko jau 1972 m. 
gruodžio 19 d. spaudos kon
ferencijoje buvo pareikšta, 
Australljo vyriausybė sten
gias i išvengti padėčių, ku
riose tarptautinius žygius 
jai reikėtų daryti pavėluo
tai.

Ir pagaliau, šiam sprendi
mui padaryti į Australijos 
vyriausybę jokio spaudimo 
iš niekur nebuvo, kaip kad 
buvo įtariama. Tačiau Aus
tralija prieš tai tarėsi su 
keletu draugingų valstybių 
ir informavo jas apie savo 
nusiststymą šiame reikale 
peržiūrėti savo pozicijas, 
Ir nei tada, nei po įvykio, 
Iš tų valstybių pus ės dėl to
kio mūsų nusistatymo Ir 
pasielgimo mūsų atžvilgiu 
nebuvo pareikšta bet kokios 
kritikos.Kaip aš jau sakiau 
mūsų buvo padaryta logiš
kas veiksmas, paremtas 
realybėmis. Mūsų suprati
mu Australijos vyriausybė 
nėra tokio žygio pradininkė 
kaip kad Irgi yra įtariama.

/ Tekstą Iš anglų kalbos 
išvertė Kleopas A.Girvtlas/

AIKŠTĖJESKAUTAI BALTIJOS

Rasa Lukoševičlūtė ,

JUOKAS DRAUGYSTĖ IR RIMTIS
Debesyse paskendęs dan

gus privertė naujai atvyku
sius stovyklautojus stoti į 
darbą. Vlfetovės gamta ne
delsiant supažindino visus 
su skautiška nuotaika: "Kaip 
pasiklosi,taip išmiegosi 
Sesės ir broliai statė pala
pines, rengė ir puošė savo 
rajonus,kurie išbuvo dviem 
savaitėm namais septynias
dešimčiai skautų ir skaučių. 
Po labai ramaus ir ilgo ap
snūdimo, Baltijos stovykla
vietėje atgijo gera ir links
ma nuotaika. Jau seniai ne
buvo aidėję šūkiai ir dainos 
taip garsiai,kad galėjai gir
dėti kitoje pusėje ežero. Jau 
seniai nebuvo bėginėję tiek 
paukštyčių, vilkiukų, skautų, 
skaučių ir ypatingai jaunų 
vadovų, jau seniai nebuvo to
kia linksma ir skautiška 
nuotaika,kaip šiais metais*.

Mėnesiui praėjus,būtų į- 
domu pasvarstyti ir pagalvo
ti,kas stovykloje buvo pada
ryta, kaip mieste buvo pasi
ruošta, kad įvyko toks stai
gus pasikeitimas šioje jau
nimo organizacijos stovyk
loje Montrealyje?

Viena Iš pagrindinių prie
žasčių, kuri pridavė stovyk
lai tam tikros jaunatviškos 
dvasios, buvo stovyklautojų 
bei vadovų padaugėjęs skai
čius. Jei kiekvienas vadovas 
nebūtų asmeniškai skambi
nęs tėvams, niekas nebūtų 
pasikeitę... Čia reikia di
džiuotis vyr. skt. paskt. Irena 
Banyte, Ottavos paukštyčių 
draugininke/ šiuo metu stu
dijuoja mediciną McGill/. Ji 
papildė mūsų stovyklą, atsi- 
veždama būrelį mažų rau- 
donšlipsių. Taigi, stovyklai 
vadovavo ne tik Montrealio 
jaunimas, bet ir Ottavos, ir 
Amerikos. Džiaukimės, kad 
susidarė toks gražus skai
čius stovyklautojų ir būki
me laimingi, kad kelis mė
nesius prieš stovyklą visą 
organizacinį darbą atliko di
delis būrys jaunų žmonių.) 
Jie atvyko ir į stovyklą su 
gerai paruošta programa, 
sugebėdami užimti jaunuo
lius, skiepyti juose skau
tišką dvasią.

Stovyklos programa buvo 
suskirstyta temomis. Kiek
viena diena turėjo savo temą, 
pagal kurią buvo atrinkti už
siėmimai, žaidimai, diskusi
jos. Tokiu būdu, stovyklau
tojai galėjo pasisavinti dau
giau informacijų ir pasida
linti savo žiniom is.Pav. , " 
Rodom - Darom" ir Skautų 
Dienos: per Rodom - Darom 
dieną kiekvienai skilčiai bu
vo pavesta stotis, kuriai tu
rėjo paruošę tam tikrą skau - 
tlšką medžiagą Ir ją perda
vė atsilankant lems į jų stotį. 
Susidariusių stočių buvo ne
mažai: signalizacijos, ptr - 

mos los pagalbos, topogra
fijos, plonerljos stotys Ir 
lauko virtuvė. Tokiu būdu 
buvo perduodamos žinios ir 
įsigyjama naujų.- t.

Skautų Diena praėjo dau
giau žaldimųformoje.Stovy
klauto jai, susiskirstę į sep
tynias grupes, turėjo per 
nustatytą laiką atlikti septy- 
nlus uždavinius. Kai kurie 
uždaviniai reikalavo galvos 
raumenų išjudlnlmo:miera- 
vlmas, signalizacija,morzė, 
dainos sukūrimas, laužų 
pastatymas, neštuvų sukom - 
binavlmas. Kai kurie buvo 
ne tiek skautiški žaidimai, 
kiek spontaniškai, iš grynai 
geros nuotaikos Išplaukę po
kštai: apibėgti sporto aikštę 
kaip varlė; pastatyti žmonių 
piramidę, kuri Išstovėtų 
bent tris sekundes;apibėgti 
visą aikštę, šokant vienam 
per kitą .. .

Stovykloje buvo išgyven
tas ir partizanų vakaras.Tą 
dieną, kun.Rafaells Šakalys 
stovyklos kapelionas, labai 
įdomiai ir konkrečiai prisi
minė kartu su mumis tą ži
nomą ir skaudžią lietuvių 
praeitį. Vakare buvo suor- 
ganizuotakelionė,kurią sto
vyklautojai su dideliu susi
kaupimu išgyveno. Kelionės 
metu, buvo sustojama ir 
kiekvienoje stotyje, buvo 
atvaizduojama pantomima 
svarbesni istorijos įvykiai: 
Kalantos susideginimas, i- 
šeįvijos kova prieš komu
nizmą, vargo mokykla, rusų 

Ps. Audra Žurkevlčldtė su • paukštytėms". Nuotraukos R. Lukoievičlūtės

VELNIAS PAKEITĖ ADRESA 
( FELJETONIŠKAS APRAŠYMAS ’DIRVOJE")

Sugavo jie mane Maskvos 
muitinėje. Sugavo su griežčiau
siai draudžiama kontrabanda. 
Ne, ne su narkotikais! Nors iš
tiktųjų, taip, su narkotikais, nes 
mano rankinukyje atrado rožan
čių; o Marksas juk savo tobuly
bes raštuose sakė religiją esant 
liaudies opiuini. Taigi matote---
atsidūriau padėtyje, kaip kadais- 
airis emigrantas be dokumentų 
Ellis saloje prie N. Yorko. Ellis 
sala kadaise buvo vadinama Vel
nio sala. Dabar jos nebėra. Sa
la tebėra, tik velnias išvarytas 
Amerikonams išvarius velnią iš

okupacija ir taip pat per
skaitomi lietuvių poetų iš
gyvenimai ar svarstymai 
apie lietuvių tautos likimą. 
Kelionė baigėsi mišlomls, 
prie ežero, kur degė parti
zanams laužas.

Gera nuotaika, juokas ir 
draugystės kūrėsi per visus 
užsiėmimus ir dienų dieno
mis, susllydydamos prie 
laužų, vakare.

Šioje stovykloje laužus 
ruošė dvi jaunos skautukės: 
Kristina K1 lėlutė Ir Ina Lu
koševlčlūtė. Jos parodė ne 
tik Iniciatyvos, bet pasit
virtino ateičiai tuntų lauža- 
vedžlų pareigoms, o reika
lui esant, Ir didelių stovyk
los laužų organizatorėms.

Galėtume apie šią stovyk
lą parašyti bevelk Ir knygu
tę, nes buvo daug Ir Inten
syviai Išgyventa Ir užsiė
mimų metu Išmokta tiek, 
klek tik Įmanoma. Geras 
pavyzdys - mergaičių sto
vyklos 
Išmoko 
gebėjo 
gražiai 
dvi savaites!

choras, kuris ne tik 
daug dainų, bet su- 

jas dviem balsais 
atlikti. Visa tal-per

Aš asmeniškai galvoju, 
kad ši stovykla parodė, jog 
Montrealls turi jaunimo,ku
ris dar labai tvirtai stovi 
ant abiejų kojų, didelį dė
mesį kreipia į tėvų įskie
pytą kultūrą ir kuris,mana; 
šiuo metu galėtų stoti į ben
druomenės eiles ir dirb
ti lietuvišką darbą.

salos jis emigravo j Maskvą ir 
ten eina didžiojo muitinės inkvi
zitoriaus pareigas.

te kišenes ir rankinuką. Matyti 
jau iš matymo suprato mane 
esant liaudies opiumo šmugelnin 
ke. Kratė jauna mergina, nes ne
sutikau vyrui muitininkui leisri 
kišti rankas į mano privačias vie
tas. Mergina buvo drąsi, savimi 
pasitikinti sovietų muitininkė, tu 
tinti geras "kvalifikacijas” ir pa
tyrimo kišenių kratyme. Tarp 
lūpų pieštukų ir pudrinių, tarp 

(Nukelta J 5 psl.)
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

ELENA GAPUTYTĖ 
Saulės Garbintojai,bronza, 
12 " aukščio

Šiame kataloge, įžangoje, 
duotas toks jo leidėjų pasi
sakymas:

'' Mes esame dešimtis me
nininke kuriančių įvairiais 
stiliais, įvairioje medžiago
je. Šiame kataloge mes su
sibūrėme, Ieškodami bendro 
praktiško Ir kitokio metodo 
parodyti savo darbus Ir juos 
Išleisti pirkėjui.

Inner Eye yra nepriklau
santi Ir neremiama jokios 
viešos ar privačios organi
zacijos.

Kiekvienas mūsų yra pasi
žadėjęs duoti procentus nuo 
uždarblolabdarlngai organi
zacijai War on Wantrtoktu- 
būdu tie,kurte įsigyja šiame

kataloge pailiustruotą darbą, 
tiesioginiai dalyvauja speci
finiame šalpos uždavinyje, 
apie kurį painformuojame.

Tapyba, atspaudai Ir 
skulptūros darbai, pristaty
ti seknačluose puslapiuose, 
yra, be abejo, tik maža da
lelė to, ką menininkai sukū
rė. Tačiau tikimės, jie patar
naus supažindinimui, Ir pas
katins jus susisiekti su mu
mis, jei norėsite daugiau tų 
darbų pamatyti.

Šis katalogas yra mūsų 
pagamintas,pasidalinant Iš
laidomis. Viliam ės, kad tokį 
katalogą galėsime Išleisti 
kasmet . Praneškite, jei no
rite būti jį gaunančiųjų są
raše.”

Pavarčius, sužinai, kad 
menininkai šiame k at ai o^ 
susibūrę Iš įvairių kraštų: 
gimę Londone, Paryžiuje, 
Nexr Yorke, Montrealyje , 
Berlyne... Viena jų- Elena 
Gaputytė Lietuvoje, Drąsei- 
klų k. .Šiaulių apskr.
Menu susidomėjo ir jį prade 
jo studijuoti Frelburgo Ė- 
cole des Arts et Metiers. 
.1948 m. Išvykusi Kanadon, 
lankė Montrealio dailės mu
ziejaus mokyklą, vėliau To
ronte Ontario meno kolegiją. 
1953 m. Išvykusi Paryžiun, 
trlsmetus dirbo skuptūroje. 
Nuo 1956 m.gyvena Anglijo
je, Irnuo 1960 m.atidarė sa
vo galeriją. Nuo 1964 m. dės
to skulptūrą kolegijoje.

Su savo kūriniais dalyva
vo eilėje parodų Anglijoje, 
Amerikoje, Kanadoje, Aus
tralijoje-Jos darbų prlva- 
šlose ir viešose kolekcijose 
rastumėm Vokietijoje, Šve
dijoje Indijoje, Lietuvoje Ir 
kt. b.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

Mūsų Vytis, 1974 m.l nr. , 
Skautiškos minties jaunimo 
ir vadovų žurnalas.
Lledžia Akademinis Skautų 
Sąjūdis Čikagoje.

Gyvi Ir aktualūs studen
tams straipsniai, įdomių 
nuotraukų , diskusijų.

Jaunimo kūryba nustebina 
ypač, kad šį kartą jaunieji 
vyrai pasirodo poezijos ba
ruose.

Lietuva, Filatelistų Draugi
jos žurnalas, nr. 1-159,1974.

Žurnalas apima filateliją, 
numizmatiką, Istorinę litua
nistiką Ir kitas artimas sri
tis.

Jame telpa daug dokumen
tinės medžiagos:

minint prez.A.Smetonos 
30 m.mirties Ir 1OO m.gi
mimo sukaktį, rasime nuo
traukų pašto ženklų kolek - 
cljų su jo atvaizdu.

Gera studijinė medžiaga 
su braižiniais apie pirmuo
sius Lietuvos pašto ženklus, 
paruošta Juozo Žygo.

Juozas Kreivėnas Iškelia 
Ignacijaus Domeikos darbus 
Čilėje Ir duoda įdomių Isto
rinių žinių apie jį. Taip pat 
duota nuotraukų Čilės Iš
leistų pašto ženklų bei me
dalių jo garbei.

Paminėtas Ad. Varnas Ir 
ypač jo projektai lietuviškų 
banknotų Ir medalių bet 
pašto ženklų. b.

Iš Mūsų Vytis

Al» GYVENU

Aš gyvenu. Man io gana.
Kvėpuoju orą,

permirkusi dūmu, debesiu.
AŠ jaučiu

Ateinančių naktj,
peraustą apsiblaususiam žvaigždėm,

Aš vartaus!
Ant nuskustu, pageltusiu kalvu 
auksiniuos vakaruos.

Šaukiu, rėkiu,
Kai įkyrios blusos kvėpavimas.
virpina mano klausų.

O rasa
pamažu tiesia 

Savo Šlapių, apklotų. 
Ant mano krūtinės.

r Aš šnabždu
Vaikščiojantiems grabams,
Ir aš pagriebsiu ju
kasdienines rankas 

Ir sušuksiu
tiesiai į jų ausis:

Aš Gyvenu. Man to gana!
Vydūnas Tumas (1973) 
Los Angeles

AUKSINIS RUDUO IR EUROPOS TEATRAI
Straipsnis tęsis per kellojlką laikraščio laidu, todėl Alek tiek supažindiname skaitytojus su 

autoriaus asmenybe. Aktorius J. Kaributas gyvena Kalifornijoje Ir nuo E54 metu dirba Holly - 
woodo fllmį pramonėje kaip korespondentas ir recenzentas. Lietuviu veikloje žinomas kaip 
daugelio dramos veikalų režisierius.(Balsusis Birželis, Mokyklos draugai, Šv. Kazimieras Ir kt.). 
Lietuvoje dirbo Miltinio, Dauguviečio dramos studijose ir nuo 1940 m. Kauno valstybiniame 
dramos teatre kaip aktorius, vėliau studijavo žurnalistiką VDU-te. Praeitu metu rudeni lankėsi 
Lietuvoje.

Pradžia nr. 34(2112) JUOZAS KARIBUTAS.

KAUNE "BARBORA RADVILAITĖ"
Visas sąstatas Iš naujai išugdytų pajėgų. Vienas tik A. 

Mackevičius, buvęs mano studijos lektorius, dar iš seno
sios kartos šiame sepktaklyje dalyvavo. Pažinau jį iš 
balso tembro ir pradžiugau. Pašnabždomis pasakiau šalia 
sėdinčiam palydovui, kad jau pažįstamą turiu. A. Macke
vičiaus vaidmuo buvo tik mažas minioje pas Įrodymas. Ly
giai toks pat, kaip kadaise mes studijokai.

Negalima būtų praeiti nesuminėjus Jono Jurašo tokios 
puikios, išradingos režisūros, Nušalintas jis dabar, bet jo 
režisūra palikta. Ir kaip vėliau Mackevičius tvirtino,'he- 
pakeista anei per plauką". Tikrai Jurašas turėjo daugla - 
klos,fantastiškos,fantazijos, bet vargšas nemokėjo prisi
taikinti ir užsispyrusiai norėjo pravesti, kas kitiems ne
patiko. O gal kaip tik tas Aušros vartų Marijos paveiks
las ir procesija iškilmingai tą veikalą būtų apvainikavusi. 
Bet nežiūrint to, veikalo stipri interpretacija, intryga, 
režlsoriaus sumanumas bei dailininko ir garsų techniko 
talka, veikalą išvedė į klasikinį šedevrą, kurį kartą ma
tęs, niekados nebegalėsi jo pamiršti-.

BARBOROS AUDENCIJA PAS
KARALIENĘ BONĄ:
Papachoda - akt. A. Kybartas 
Bona — akt. A. Jodkaltė
Barbora — akt. R. Staliliūnaitė

Foto Aug. Pajarsko

Pasibeldžiu į A. Mackevičiaus grimo kar 
dau jo sodrų balsą — Prašau'.

- Labas vakaras — tariau į vidų įžengęs.
- Nepažįstu, — tarė jis į mane įtemptai žiūrėdamas.
- Esu J. Kaributas.
- O, — sušunka jis ir aš atsiduriu jo glėbyje.
Taip šiltai sutiktas ir Išbučiuotas, net suglumau.Betjis 

tuojau su pirmu sakiniu prabilo:
- Dabar būtinai turėsi pas mane užsukti. Gyvenu netoli. 

Gal dar atsimeni Kęstučio gatvę?
-Kurgi ne. Atsimenu. Tik gaila, kad ne nuo manęspri- 

klauso. Turiu palydovą, jei jis sutiks? Aš mielai norė
čiau jus aplankyti.

ir išglr- - Parodysiu tau savo habį. Darau smalkus.
- Kaip įdomu. Stačiai neįtikėtina, — tariau.
- Laikas greičiau prabėga, kai turi kokį nors užsiėmi

mą.
Ir ką aš matau. Pilnas kambarys me dienos. Džiovinama 

ir kvepia,net malonu. Kiek toliau sukrauti jau gatavi smui
kai. Sustyguoti, paruošti, kaip jis juokiasi "eksportul'JJls! 
paėmė vieną ir pravirgdė taip gailiai, kad net už širdies - 
tveria. Meistrui smuikas paklusnus. Jis patenkintasšyp- 
sosi, kad aš likau nustebintas. Mat nieko nežinojau apie 
jo tuos muzikinius pomėgius.

Kitas kambarys,kur sukrauta išdžipvlnta mediena lau
kia jau eilės, kada meistro rankos jas sudėlios, išraltys

Dar nenudžiūvusiomis ašaromis atsirandu už kulisų. 
Jei ne akt. A. Mackevičius, žinoma, nebūčiau to padaręs. 
Dabar gi,tą pačią progą išnaudodamas, atsidūriau prie 
"Barboros Radvilaitės" grimo kambario durų.Pasibeldžiu. 
Prašo. Įeinu. Stoviu suglumęs ir nieko negaliu kalbėti. . . . 
Noriu išgirti, sveikinti, bet kad tas gomurys lygtyčla už
sikimšo. Ji žiūri Į mane kiek nustebusi ir labai maloniai 
šypsosi. Pagaliau susltvardau ir išlieju visą srautą, klek 
tik beišmanydamas visokiausių pagyrų. Prisakęs eibes 
komplimentų, kurie nemeluotai plaukė iš mano širdies,pri
siminiau ir pats to netikėdamas, kad jei jie su tuo veikalu 
galėtų atvykti į Ameriką, jei išleistų, sponserlu būčiau aš. 
Kviesčiau Ir kelionę apmokėčiau. Tai vis buvo veikalo nuo
taikos padarinys. O ji man nieko nesakė, tik nustebusi pla-

- Kur gi jis randasi? Aš tuojau tą reikalą sutvarkysiu.
- Laukia jie su šoferiu prie teatro durų.
Pristatau palydovą. Jis po keletos sakinių sutiko kartu 

su manim trumpam užsukti. Stovime Laisvės Alė joje,ku
ri taip nykiai tuščia. Nors dar tik vienuolikta valanda. 
Išeina iš teatro ir "Barbora Radvilaitė" su savuoju vyru 
Su visais padarau nuotrauką.

Mus pasitinka, tarytum labai senai lauktus svečius, jo 
miela žmonelė. Ant stalo atsiranda vaišės. Mieli prisi
minimai atklysta iš anų laikų. Jis skundžiasi, kad pase
no. Jų niekas nebeaplanko, nes Jų amžiaus nebedaug lie- 
llkę. Jis tik vienas bevaldlnąs. Kiti Jau iškeliavę negrįš- 
tamai, arba jei dar ir ne, tai nepajėgūs scenoje rodytis.

Člal šypsojosi ir tiek.
4 psl.

Nusiveda jis mane į kitą kambarį.

ir uždės skambias stygas. Matau kaip meistro veidas švy
ti, kai aš apžiūrėdamas,stebiuosi Jo sugebėjimais. O ste-; 
bėtis tikrai buvo kuo. >

Mūsų šoferis Visą laiką spektaklio metu ir dabar lau
kia gatvėje. Pagailo man Jo Ir susipratau, kad Jau reikia, 
skubėti. Žiūriu į laikrodį ir matau, kad Jau ketvirta va
landa ryto. Kelias iki Vilniaus tolimas. Draudžia per
nakvoti, nes tai negalima: toks Jau parėdymas duotas.

Miestas tarytum miręs. Atslprašinėju per vertėją šo
ferį, kuris visą naktį turėjo gatvėje šalti Ir automobilį. . . 
saugoti.

Iš Kauno išvykus mus jiasitlko toks tirštas rūkas, kad, 
net baimė ėmė. kaip reiks Iki Vilniaus prisikasti. Ką 
gali žinoti, visko gali būti?

Bus daugiau.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

*■1
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ATEITIS-
ELEKTROM@imilAMS

Vandenilio-deguonie- elementai vis dėlto dar gana 
brangūs. Jie gimė kartu su kosminės erdvės įsisavinimu 
ir toliau, suprantama, tobulės. Reikia tikėtis, kad po me
tų kitų jie taps gera priemone elektromobiliams varyti. 
Pasiėmus skysto vandenilio, bus galima nuvažiuoti ne 
mažosnj atstūmę, kaip ir benzinu varomais šiandieniniais 
automobiliais.

Jau dabar kai kuriuose didmiesčiuose labai keblu, o 
ilgainiui pasidarys neįmanoma naudotis įprastiniais auto
mobiliais. Jie tampa tiesiog „rykšte" — sudaro gatvėse 
spūstį, nėra kur jų pastatyti, užteršia orą. Tyrinėtojų dė
mesys jau senokai nukreiptas į eleM-omobilį. JAV ypač 
sparčiai žengiama į priekį, ruošiant komercinio tipo 
elektromobilius. , 

įprastinių švino akumuliatorių baterijos, aprūpinančios 
elektros energija visas automašinas, labai sunkios, o, 
svarbiausia, jų talpumas nedidelis (talpumas — energijos 

. kiekio santykis su svoriu; jis neprašoka 20 vatvalandžių 
kilogramui). Elektromobilis su tokiais akumuliatoriais, 
vieną kartą juos pakrovus, mieste, gali nuvažiuoti ne 

, ; daugiau kaip 30 km. Naudojant tobulesnius nikelio-kad
mio akumuliatorius, galima nuvažiuoti dvigubai didesnį 
atstumą: 60 km mieste ar daugiau kaip 100 km užmiesčio 
plentais. Tuo tarpu sidabro-cinko akumuliatoriai yra dar 
talpesni. Jų vieno pakrovimo užtenka 160 km atviro ke- 

* lio. Tačiau pastarieji įtaisai per brangūs.
Inžinieriai susidomėjo racionalesniais elektros srovės 

šaltiniais. Bene daugiausia žadantys yra kuro elementai, 
plačiai naudojami astronautikoje. Jau dabar jų talpumas 
10 kartų didesnis, negu švino akumuliatorių. Čia „kuras", 
jeigu jį taip galima pavadinti, yra vandenilis, o deguonis 
Imamas tiesiog iš oro. Taigi elektromobiliui varyti būtų 
naudojamas vandenilis. Šios dujos gaminamos pramoni
niu būdu, nėra brangios, bet nepilnai išspręstas jų ga- 

- benimo elektromobilyje klausimas. Specialistų nuomone, 
skystas vandenilis, naudojamas kosminėse raketose, gais
ro ir sprogimo atžvilgiu vis dėlto mažiau pavojingas, ne
gu įprastinis benzinas.

Los Andžele konstruojami autobusai, aprūpinti kuro 
elementais. Sis miestas oro užteršimo atžvilgiu yra pa
siekęs pasaulinį rekordą, todėl elektromobilių klausimas 
čia ypač aktualus. Panašūs vandeniliu maitinami autobu
sai bandomi ir Švedijoje.

Yra taip pat kitų elektros energijos šaltinių, kurie gal 
bus dar greičiau pritaikyti elektromobiliams: oro ele
mentas ir natrio-sieros elementas. Natrio-sieros baterijų 
talpumas 15 kartų didesnis, negu švino baterijų. Tatai 
visai naujas atradimas. Daugiausia žadanti sistema po ku
ro elemento — tai re veršinis oro elementas. Jvmo oksi
davimui tiesiogiai naudojamas oro deguonis. Elektrodų 
metalas — cinkas. Oras siurbliu varomas pro elektrodus, 
ir dėl elektrocheminės reakcijos tarp oro deguonies ir 
cinko aid randa srovė. Reakcijos nrc,'1 iktas, smulkutės 
cinko oksido dulkės, patenka į orq-elekirolitq ir grįžta į 
specialų talpintuvų. baterija pakraunama, prijungiant ję 
prie nuolatinės srovės šaltinio. Oro elemento talpumas — 
epie 120 vVh, arba penkis kartus didesnis, rngu švino 
akumuliatoriaus. Tikimasi pasiekti dar didesnį talpumu. 
Elektromobilis su 200 Wh baterija galėtų nuvažiuoti maž- 
dt'ug 500 km, važiuodamas 90 krp/val greičiu, arba 
25C km, važiuodamas 143 km/val greičiu.

Baterijų problemą artimoje ateityje tikimasi išspręsti. 
Lieka sukonstruoti kuo racionalesnio tipo elektrbmobi- 
Jius, o pirmiausia — elektromotorus. Iki šiol labai dide
lė kliūtis buvo motorų svoris. Bet dabar jau gaminami 
motorai, kuriuose vieną kilogramą svorio atitinka viena 
arklio jėga. Daugiausia naudojama sistema, tur būt, bus 
keturi motorai, trumpomis kardaninėmis pavaromis su
jungti su ratais. Keičiant srovės kryptį, motorai veiks kaip 
stabdžiai, o taip pat kaip dinamos baterijoms pakrauti. 
Svoriu ir dydžiu elektroautomobilis bus maždaug toks, 
kaip dabartiniai automobiliai.

Elektromobilį žymiai pigiau eksploatuoti. Llckfromo- 
torai daug patvaresni už vidaus degimo variklius. Ma
žiau reikės išlaidų „kurui". Nebebus teršiamas miestų 
oras, bus mažiau triukšmo, nebereiks žiemą šildyti mo
toro.

ŠITAS AUTOMOBILIS JAU PAGAMINTAS JAV.

VELNIAS PAKEITĖ ADRESĄ..
(Atkelta 14 3 psl.) 

aspirino tablečių, atrado dėžutę 
su mažu miniatiūriniu rožantėliu.

—Cto eto? (kas tai?) - klau
sia manęs muitininkė, dviem 

įpirštais paėmus menkučius karo
liukus. Muitininkė su pasišlykš
tėjimu laikė jį savo pirštuose,*-atleisti man) — sakau. — Ne- 
lyg bijodama susitepti, nors klau- suprantu. — Jeigu ir būčiau no- 
simas rodė ją nežinant ko bijo. rėjusi suprasti, rožančiaus vardo

,. Nejau jis būtų deginęs vargšės 
‘ pirštus? . . . Mano rožantėlis sto

ruose sovietės pirštuose atrodė 
toks kuklus ir mažas ,lyg atsipra
šyti norėtų, kad būdamas atsto
vu baisiausio liaudies priešo, jis 
toks neimpozantiškas.

—I beg your pardon (prašau

rusiškai nežinojau.
Paliepė sėstis ir laukti. .Mano 

rožančių padėjo toliau, atskirai 
nuo aspirino ir kosmetikos. Pati 
išėjo.

Sėdėjome keturiese ir laukėm. 
Mano kolegos įtariami nežinojo 
dėlko laukia. Aš viena žinojau. 
Kaimynas iš Londono sako: —' 
jis kadaise keikęs muitininkus, 
todėl gal būt nebus jam gailės-,

tingi.
Kitas kaimynas vokietis iš Ry- 

|tų zonos ir dar vienas graikas. 
(Ko graikas atvyko į Maskvą, 
man nebeteko sužinoti).

Muitininkė grįžo vedina bū
riu vyrų. Vieni dėvėjo unifor
mas, kiti civiliai. Ak, jų visų vei
dai dėvėjo tą pačią uniformą. 
Apstojo didelį ir dulkiną stalą, 
ant kurio gulėjo numestas mano 
rožančius. Žiūrėjo išdidžiai ir su 
nuostaba pakaitomis į mane ir 
rožančių, lyg negalėdami apsi
spręsti, ką su manim ir mano 
kontrabanda daryti.

—Pasakykit jai, kad "zapo- 
rožno” — sako vienas inkvizito
rius kitam, kuris pasirodė esąs 
vertėju.

—Kodėl Jūs vežate šį religinį 
objektą į Sovietii Sąjungą? — 
klausia jis mane angliškai. Per 
vargą suprantu klausimą prisie
kusio mutinės vertėjo. Kodėl ve
žuosiu rožančių? Kodėl mano 
rankinuky tarp aspirino ir kos
metikos atsirado atomo bomba?

Vertėjas laiko rankoj sąrašą, 
kuriame keturiomis kalbomis už
rašyti visi draudžiamieji objek
tai. Neblogos išvaizdos parkeriu 
baksnojo sąraše (matyt jam bu
vo lengviau baksnoti, negu kal
bėti) tris draudžiamus objektus: 
narkotikus, religijos objektus 
ir pornografiją. Enkavedistinit1 
kantrumu vertėjas baksnojo ir 
kartojo "draudžiama”; turėsiąs 
konfiskuoti. Man ilgiau tylint 
vertėjas užklausė, ar suprantu? 
Ištiktųjų per ligą baksnojimą ne- 
besupratau ką vežu: nartkotikus, 
religiją ar pornografiją? Gal būt 
visus tris? Užėjo toks pašėliškas 
noras juoktis. Padėtį išgelbėjo 
anglas.

—Jūs atsilikote nuo vakarų 
kultūros, — sako ;.■> vertėjui. 
Mūsų universitetuose naujieji fa
kultetai, kaip tik yra narkotikai 
ir pornografija.

Vertėjas susimaišo ir kol jis 
paaiškina didžiajam inkvizitoriui 
mes galime šypsotis.

—Verdammtes Volskgericht! 
(prakeiktas liaudies teismas) — 
prašneka vokietis. Šį kartą aš 
vertėjauju anglui ir šypsomės vi
si trys. Vienintelis graikas bai
mingai susikaupęs.

Vertėjas grįžta ir vėl klausia gams kirpti. Dabar čia jūs prisi- 
kodėl vežu rožančių? Rusai pui 
kūs klasinėtojai.

' —Vežuosi, — sakau, — kaip
geros laimės amuletą. Keliavau

kRem
VEiDRODž/AI

KASDIENINES APRAIŠKOS:

Tūla motina ilgokai kovojo su savo 18-kamečiu sūnum 
prašydama jį, kad nusikirptų pečius siekiančius plaukus, 
rengtūsi padoriais, rūbais kaip dera vyrui, bet motinos 
prašymai vis likdavo be pasekmių.

Galop artėjo jo 18-tasis gimtadienis, kurį jis 
ruošėsi nuotaikingai atšvęsti ir tam pritaYė ir motina. 
Pasiruošta pokiliui, sukviesta daug svečių. Jaunuolis 
gavo daug dovanų, o paskutinių dovaną jam įteikė jo 
motina. Tai buvo didelė gražiai ipokuota dėže.

Jaunuolis atidarė dėžę ir visų didžiausiam nustebi 
mui iš jos išėmė elegantišką suknelę. Seke mirtina 
tyla, o rytojaus dieną jis jau buvo elegantiškai 
apsikirpęs plaukus ir vilkėjo deramais rūbais.

Pilietiška semantika.

Pilietybė kaip skaistybė : 
be vainiko negerai, 
bet kur eini - ne namai. 
Iškeliavusi svetur, 
lovoj širdį raminai... 
Kaltino tave nevienas. 
Sakė tau. kad negerai - 
vainikėlj praradai!
Bet kas gi jiems galvoj !? Tu - 
rezidencijoj savoj!
Gyveni tu neblogai, 
jie^pavydi. - ubagai...

v.k.vilkaitis.74.

PS.

PILIETYBĖ - TIK MĖSA, 
TAI NE TAUTINĖ SIELA I 
AK. TAI MERGIŠKA KALBA

kas neatsitiko. Norėčiau, kad ne- 
atimtumėt, nes jūsiškiu "Aero
flot” nepasitikiu. Kas žino, juk 
kokie arabai gali "sekvestruoti’' 
lėktuvą Vilniaus nepasiekus. Jūs 
visi atiminėjate ką nors. Ameri
koje ir Londone iškratė kišenes 
ir atėmė žirklutes ir peiliukus na-

būdu

vertė- 
angki
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kabinote prie rožančiaus. Dar 
negirdėjom, kad su rožančium 
kas būtų privertęs lėktuvo pilo- 

_ tą skristi į Lebanoną. Dėl to ne-
visokiais lėktuvais ir tikrai nie-1 bijokite! Su rožančiumi aš

siu drąsi kelionėje. Tuc 
būsim susitarę, ką?

Prisiekusiam muitinės 
jui, atrodo, nebeužteko
kalbos žinojimo. Kaimynas an
glas baisiai juokėsi. Vertėjas pa
sakė muitinės vyriausiajam, kad 
vežuosiu rožančių apsisaugoti 
nuo arabų užpuolimo. Linksma 
buvo visiems, nors ne visi juo
kėmės dėl to paties humoro.. Ma
no rožantėlį įrašė į sidabrinių 
daiktų sąrašą. Muitinės velnias 

bū- ~ pasirodė netoks jau blogas.

Slf. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENIS
(Paruoiėkun. £ Caudzė)

Spaus d i n ome Montrealio lietuvių, susijusius su Sv. 
Kazimiero parapija,!storinius įvykius, kaip yra paruošas -boda
mas vikaru-kun. Jonas Gaudze

Kleizai atsakyta: Vilniaus lietuvių naš-
Wlalčiams surinktos aukos sumoje $ 40 buvo nusiųstos Fede- 
* racijai Chicagoje, kuri pasiųs pinigus į Vilnių per vyskupo 

Mątulev.ičiaus rankas. Iš A. L. R. Kat. Federacijos gautas pa
kvitavimas ir buvo pagarsinta "Drauge". Žemaičiui atsakyta: 

■ Jei į prancūzų laikraščius telpa žinios apie lietuvius, tas yra 
geras darbas, o prieš klebono pavardę stovi raidė "P" tam , 

<tyad išreiškus "Reverand Pairę". Gyviui atsakyta, tas pats kas 
ir Kvletkauskui, kad klebonas pats vienas nieko nedarė. Du
bauskui atsakyta: "ant vagies galvos kepurė dega", -mano tė
vas vagių neišaugino,todėl ir kitų nevagino.Cigarai buvo pirk
ti piknikui,bet į pikniko sąskaitas nebuvo įtraukta per užmir
šimą, todėl tas padaryta vėliau. Atskaitos visos tokios, kokios 
buvo tikrenybėje ir skelbiamos, tik reikia jas su gera valia 
priimti, bet ne klastingai kabintis.

4)~Užbaiga. Klebonas užklausė,ar komitetas turi pasirašy
ti ant įteikto per kanauninko O'Rourke popieras, -susirinki
mas pritarė. Vos tik įėjęs į susirinkimą Vilkaitis paprašė 
balso, klebonas jam davė pažymėdamas, kad kalbėtų tuo rei
kalu kuris svarstomas. Vilkaitis kalbėjo apie klebono asmenį 
skleidžiamus gandus. Klebonas prašė nutilti, nes ne reikalu 
ir nevietoje kalba, Vilkaitis neklausė ir tęsdamas toliau savo 
kalbą pasakė, kad jis dar ligšiol priparodymų neturi, bet jų 
ieškos. Vaškelis, gavęs balsą kalbėjo, kad tą visą tvarką, tai 
jisišgavonuo vyskupo, o klebonas pažiūrėsite vyrai kur mus 
nuves.Po to kalbėjo klebonas apie dabartinę tvarką,-susirin
kimas priėmė iki naujų metų.Susirinkimas užbaigtas malda".

"Protokolas 5.-25 sausio 1925 metais, klebonui apgarsinus 
prieš tai per du sekmadienius apie mitingą, tapo atidengtas 
parapijos salėje metinis susirinkimas Šv. Kazimiero lietu- 
tuvių parapijos Montrealyje.

Susirinkimą atidarė klebonas kun. J. Daknys, sekretoriavo 
komiteto sekretorius p. J. Pundžius. Sukalbėjus maldą, laike 
kurios buvo girdėta šneka tūlų asmenų, klebonas apskelbė 
dienotvarkę sekančiu būdu: la protokolo skaitymas, 2aišda
vimas atskaitos, 3a komiteto rinkimo klausimas ir 4a klau
simai bei sumanymai.

Prie pirmo punkto svarstymo, Kvietkauskas pasiūlė, kad 
protokolą skaitytų sekretorius o ne pirmininkas. Klebonas su
tiko ir J. Pundžius pradėjo skaityti. Pabaigus skaitymą, pa- 
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prašė balso P. Dubauskas ir užprotestavo trenkdamas knygą 
į stalą, kas link klebono atsakymo, paminėtą pereitame pro
tokole, -jis sakė, kad žodžiai: "ant vagio kepurė dega", -jam 
priskaitomi,-bet tuos žodžius ne jis sakęs, bet klebonas. Kle
bonas aiškina, kad taip ir užrašyta, kad tatai sakęs klebonas .
- Keblinskas siūlo klebonui antru kartu perskaityti protokolą 
aiškumo dėliai. Klebonas skaito antru kartu, kas sakinį už-, 
klausdamas ar taip,-susirinkimas pritaria. Priėjus prie vie
tos kur užrašytas atsakymas klebono Dubauskui, tasai vėl 
protestuoja dar grleštesnėj formoj, velkasi drabužius ir nori 
apleisti salę,bet susilaiko.Kyla triukšmas, bet skambutis nu
tildo. -Prašo balso Žemaitis, -jam leista kalbėti ir jis sako: 
"pirmiaus klebonas sakė, kad antspaudoje (kainavo $18) viena 
klaida buvusi, gi protokole užrašyta, kad kelios klaidos". 
-Klebonas atsako, kad kaip buvo sakyta, taip ir užrašyta. 
-Šimkus prašo balso ir jį gavęs klausia: "ką reiškia pažymė
tas protokole žodis imperatorius ir kafn svaidyti pinigus ne - 
reikalingoms išlaidoms, be parapijos susirinkimo žinios".
- Klebonas jam sako, iš kur jis žino, kad toks žodis yra pro
tokole.

Iš publikos kas tai paaiškino, kad tai nesusipratimas iš pa
vartotų žodžių "Rev. Pere". - Klebonas toliau atsako Šimkui , 
kad nereikalingų išlaidų nepadaryta, o kas daryta, visada at
siklausta parapijonų. - Leskevičius gavęs balsą sako, -kad 
jam per Velykas klebonas aiškino, buktai per atlaidus gauta 
$ 130,gi per Velykas $ 190;-kur dingo pinigai?- Klebonas at
sako, kad apie panašius dalykus su Leskevičium nekalbėjo, o 
kas įplaukė, tai įrašyta į parapijos knygas, nors Velykų ko- 
lekta turėjo priklausyti klebonui,tat Vellkynė kolekta yra kle
bono dovana parapijai (1924 m. balandžio 20 d. Velykinė kle
bonui rinkliava $ 110.10 įrašyta į kasos knygą).

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

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

AA/Alcohollcs Anonymous/ 
yra vyrų Ir moterų bendrija , 
kurion nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga Ir viltimi,kad 
Išspręstų bendrąją problemą 
Ir padėtų kitiems Išsigelbėti 
Iš alkoholizmu.

Vlenlntėlis reikalavimas 
būti AA nariu yra noras nu
stoti gerti.

Alkoholizmas yra nuolatos 
progresuojanti , mirtina li
ga, todėl nė vienas neturime 
nei slapstytis, nei gėdintis , 
jeigu Ieškome būdų Iš jos Iš
sigelbėti.

Mes visi esame buvę toklĄ 
kaip Ir jūs.Mes jus tikrai su
prantame Ir mūsų ranka vi - 
suomet Ištiesta jums pagel - 
bėtl.

Jei neri lletuvlėkol kalbėti — skambink 
darbo valandomis 4*9- 539 1 (klausk Loa); 
o vakarais namų tol, 366 • 2548 arba 277 - 7868 

(Pavardės sakyti naralkla)

S psl.
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūrf* nuosavuof namuosą

St. East. tel. 544-7125

s10 — 
10 — 5 
10 — 5 
10 — 5 v.p.p.
10 — ,7 v.vak. 
9 — 12 v.p.p.

v.p.p.
v.p.p.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo liepos 1 d.)
Terminuotus depozitus 1 metu 9H% i
IMAME UŽ:

6%

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

KOOPERATYVAS “TALKA” 
830 Main 

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

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

SPALIO DEVINTOSIOS MINĖJIMAS

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos St.Catharines val
dyba rengia Hamiltone spa
lio mėn. 5 d. Vilniaus Spalio 
minėjimą. Minėjimas yra 
sujungtas su Hamiltono 
Tautos Fondo valdybos pa
rengimu,kuris įvyks Hamil

tone lietuvių parapijos salė
je, 58 Dundrun N. Visi lie
tuviai yra karštai prašomi 
atsilankyti į šį bendrą dvie
jų organizacijų renginį Ir 
parodyti savo pritarimą 
siekiamiems kilniems tiks
lams.

Lietuviai išdirbę po 25 metus Hamiltono DEFASCO plieno 
Įmonėje. Jie buvo bendrobės pagerbti ir Klos nuotraukos 
patalpintos Defasco žurnale.

Toronto Lietuvių Namų že
mutinėje salėje, sekmadienio 
popietei susirinkę žmonės 
pietauja, šnekučiuojasi ar tik 
klauso garsiakalbiais perduo
dama plokštelių muziką. Prie 
vieno pietaujančio stalo, kiek 
susijaudinęs pilietis emocin
gai pasakoja kaip į kalno vir
šūnę vos beįkbpdamos sušalę 
aštuonios rusės. Ir visa tai 
įvykę dėl sovietiško biuro
kratiškumo, nerangumo ir 
norint nuslėpti nepavykusią 
kalnų ekspediciją.

Pereitą rugpiūtį, rusėms 
alpinistėms būnant jau visai 
arti savo tikslo, Lenino kalno 
viršūnės, Pamlro kalnuose 
(Sovietų Sąjungoje, Azijos 
žemyne), jas užklupo netikė
ta audra. Stiprus vėjas ir 
sniego pūga užėjo taip stal
giai, kad jų ne visai pritvir
tinta palapinė buvo tuojau su
plėšyta ir nunešta. Netekus 
palapinės, vienintėlės apsau
gos nuo vėjo, moterys liko 
ant nuogos uolos. Negalėda
mos niekur pasislėpti, ar 
rasti bent kokios užuovėjos, 
alpinistės pradėjo šalti. Bet 
turėdamos radio siųstuvą, jos 
galvojo prisišaukti pagelbos 
iš kalno papėdėje esančios 
ekspedicijos bazės.

Sužinojusi apie nelaimę į 
kurią pateko jų llpikės, bazės 
vadovai nei norėjo, nei galė

jo ką nors padaryti tokiai au
drai siaučiant. Bet apie tą 
nelaimę jie galėjo pranešti 
amerikiečių ir japonų ekspe
dicijoms, kurie irgi kopė į tą 
pačią, Lenino vardo kalno 
viršūnę, tik jie dar buvo šiek 
tiek žemiau moterų. Ameri
kiečiai ir japonai būdami pa- 
tTgesnėse aplinkybėse irgi 
buvo įsikasę nuo užklupusios 
audros ir sniego pūgos.

Tos pat dienos popietėje, ■ 
alpinistės dar vis tikėdamos' 
kokios pagelbos, pranešė sa
vo bazei, kad dvi moterys ne
beišlaikiusios jau sušalo. 
Taip jos palaipsniui krito, 
viena po kitos, o prie vakaro 
jau bebuvo likę tik dvi alpi
nistės. Ir tos pačios savo 
silpstančiais pranešimais 
įtaigojo, kadir jas jau aplei
džiant! gyvybė ir besibraunąs

I šaltis baigia sukaustyti jų są
narius. Netrukus po to, jų 
radio siųstuvas nutilo. Ir tuo
met pakalnėj esanti bazės va
dovybė nieko nedarė, niekam 
nieko apie tai nepranešė.

Tiktai sekančią dieną, au
drai nusiraminus ir visai iš- 
sĮdienojus, amerikiečių ir 
japonų ekspedicijos pajudėjo 
į viršų. Jiems nedaug tepa- 
sistūmus ir užkopus aut se
kančios plokštumos, prieš jų 

takls atsivėrė šiurpus vaiz- 
Vias. Prie statmenai kylan-

Pirmutiniame ir didžiausiame js ry js a a M 
TORONTO LIETUVIŲ HA K A/VIA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
6% už depozitus 

8’4% už taupymo s-tas 

9% už 1 m. term. dep.

IMA

9% už asm. paskolas

8’/2% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenine* 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 penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos Ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

Royal OntarloMušeum To
limųjų Tytų skyriaus kura
torė yra 41 m. amž.klnletė , 
dr. Hslo-Yen-Shlh. Toron
to yra pirmasis šiaurės A-

rlma kryptimi.
Vidus įrengtas Ir gyveni

mui. Planuojama įrengti 
taip,kad tilptų olandiški su
venyrai (lr galėtų pademons
truoti grūdų malimą.

Taip emigrantas atkūrė 
dalį savo gimtojo krašto Is
torijos čia, nes pirmas ma
lūnas Olandijoj buvo pastaty
tas 1500 m.

Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion” preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plauku skilimą, 
stiprina plauką šaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą, J IB var- 
todarrii nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLŲE knygoj. 
JIB Mediciną Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsi i mūsų atstovybei 

2498 DougalPRd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

NAUJOS KNYGOS:
A lover needs a ; guitar/ 

and other «tories/, David E. 
Levis.

Įdomi knyga apie ekscen
triškus žmones Ir jų gyve
nimą mažam mieste Nova 
Scotla.

ra/, Farley Mowat.
Trilogija vieno geriausių 

kanadleč lų rašytojų, g raž lai 
Iliustruota, tinka reprezen - 
taclnel dovanai.

Jo knygos yra Išverstos Į 
20 kalbų. Žinomiausios* 
Poeple of the Deer, Sibir, A

merlkos miestas, surupšęs 
šią vasarą Ir rudenį milži
nišką Kinijos meno parodą. 
ŠI kolekcija yra viena ge
riausių pasaulyje, sutrau
kusi Anglijoje,Londone apie 
IO mil.lankytojų. Lapkričio 
pabaigoje paroda bus perke
liama į JAV, Wachlngton’ą.

Dr. Hslo-Yen- Shlh gimė 
centrinėje Kinijoje Komu
nistams užėmus kraštą, jos 
šeima Išvyko Ir jie atsirado 
Kanadoje,kai mergaitė buvo 
6 in. JI baigė vidurinį mok
slą Kanadoje Ir aukštąjį, re
miama nuolatinių stipendijų. 
Doktoratą Iš Kinijos meno 
padarė JAV Ir nuo 1961 m. 
tapo Royal Ontario Muzie
jaus kuratoriaus asistente. 
Nuo 1968 m. paskirta Toli
mųjų Rytų Galerijos direk
tore.

VIENINTELIS VĖJO 
MALŪNAS

Kanadoje yra pastatytas 
autentiškas vėjo malūnas o- 
landų Imigrantų Bob Ir Bon
nie Kuyten. Atvykę 1958 m., 
nutarė pastatyti autentišką 
savo gimtojo krašto malūną, 
nes daugelis jo apie tai klau
sinėjo. Kai sąlygos leido , 
grįžo Į Olandiją, tyrinėti tų 
malūnų pavyzdžius Ir surin
ko 1816 planų’.

Vėjo malūną pastatyti 
jiems užtruko apie metus 
laiko; sparnai siekia 1O0
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UNIVERSITETUOSE:

Ontario provincijos stu
dentai plūsta į miškininkys
tės studijas Ir laukia eilės 
būti priimtiems.

Kursai suskirstyti Į dvi 
kategorijas: gauti laipsnį Iš 
miškininkystės, Ir gauti dip
lomą ar pažymėjimą.

Tarpą tarp universitetą 
baigusio Ir paprasto miškų 
darbininko užpildo specialūs 
su atestatais kolegijų kursai.

Miškininkų Ir specialistų 
darbininkų labai trūksta l r 
galimybės gauti darbo šioje 
srityje yra labai geros.

University of Regina skel- 
blaKanados dramos konkur
są. Pirma premija $500 už 
originalų, nevaidintą Ir nes
pausdintą veikalą anglų kal
boje. Jei bus Įmanoma,Dra
mos Departamentas veikalą 
inscenizuos.

Rankraščius siųsti prof. 
William DI on, Drama De#. 
University of Regina,Sask, 
tkt 1 kovo 1975 m. Laimė
jusiam bus pranešta Iki 15 
geg. ateinančių metų.

Ontario Arts Council Ir 
Toronto Universiteto Muzi
kos fakultetas kviečia užsi
rašyti dirigentus Ir muzt-

pėdų į aukštį. Malūno viršų 
galima atsukti pagal vėją.no-

kos studentus dirigentų pra
tyboms /workshop/.

6 psi.

Top of the World/ Ordeal W11316 for Killing. 
bylce/Polar Passlon/Tund- paruošė b. v. n.

CANADIAN SCENE prezldentan Trevor H. Hamill kalbant au buvusia 
prezidente B. B. Oaler, per metinį Canadian Scene susirinkimu. T. H. 
Hamill ankkčilau yra buvęs Ontario Canadian Chamber of Commerce

manageris, dabar specialus konsultantas of the Interchange Program 

for the Public Service Commission Canada. Foto by H. Lichtenberg.

čios uolos buvo susispaudę, 
savo kūno šilima mėginę šil
dyti vieną kitą, aštuonlų mo
terų lavonai. Plonutė sniego 
danga buvo apdraikiusl sus
tingusius kūnus, lyg norint 
paslėpti pražūtingos audros 
darbą.

Nuo to kaip tik ir pradėjo 
ryškėti visa įvykio paslaptis. 
Jiems irgi turėjus radio ryšį 
su pakalnėje esančia rusų 
baze, amerikiečiai su japo
nais tuojau pranešė apie bal
sųjį radinį. Ir tuo pačiu jie 
sužinojo, kad tas įvykis 
aniems žinomas jau nuo pir
mųjų detalių. O kad iš bazės 
nebuvo nieko pranešta arti 
nelaimės vietos buvusiems 
lipė jams, nenorėta juos gal ir 
be reikalo alermuoti, o svar
biausia, kad žinia apie nelai
me nepasklįstų plačiau. Ir 
jeigu ne New York Times ko
respondentas, buvęs amer .- 
kiečių ekspedicijoje, kažin ar 
toji žinia būtų iš viso taip 
greitai pasiekusi pasaulį.

Ramiai išklausęs apie žu
vusias alpinistes, kiek susi
jaudinusio pasakoriaus peri
nimą, ^alia jo sėdėjęs vyras 
irgi prideda savo nuomonę. 
Jam atrodo, kadčia nesą nie
ko stebėtino žinant sovietus 
viską slepiant. Ypač jų nepa
vykusius užsimojimus. Blo
giau esą, kad ir pas mus pa
stebima panašių tendencijų. 
Gal ne tiek slėpimo, klek pa
čių savęs apsigaudinėjimo. 
Juk atrodo mes tiek daug dir
bame, tiek daug posėdžiauja
me, konferuojame, šokame ir 
dainuojame, o tėvynės vada
vime esame įsijungę visai į 
atbulinį bėgį. Ar kaip kitaip 
ten būtų galima paaiškinti 
Australijos nustojimą pripa
žinti mūsų krašto nepriklau
somybę. O tuo tarpu mums 
vis dūmojant apie Vytauto lai
kų Lietuvą.

liesu LIETUVIŲ NAMAI

Lietuvių Namų didžiosios 
salės scenos tvarkymas 
vykdomas, o pereitą savaitę 
pradėta tvarkyti Ir vakarinė 
scenos dalis. Manoma ,kad 
už savaitės seks šviesų ir 
uždangos tvarkymas.

LN bingo lankytojų skai
čius pakilo virš 800 vidur
kio Irbcvclk pasiekė prleš- 
strclklnlo lygio. Tikimasi, 
tas skaičius dar didės.

LN adm Inlstraclja kvie
čia atstovus tų organizaci
jų, kurios suinteresuotos 
NL patalpomis. Susirinki
mo tikslas suderinti salių 
naudojimo laiką,kad vieni 
kitiems netrukdytų darbo .

Ateinantį šeštadienį LN Į- 
vyksta Šiaurės Amerikos 
Sporto Sąjungos šokiai. Lau
kiam a, kad šokiuose daly
vaus daug Toronto jaunimo.

Daugelis teiraujasi, kada 
pradės veiktiLN baras. To
ko patirti,kad pareiškimas 
Llųuor Board’o bus svars

tomas jau šią savaitę. Kai 
tik LN bus painformuoti , 
praneš.

LN sekmadienio popiečių 
patiekalų skaičius numato
mas padidinti, Ir norima pa
gerinti stalų aptarnavimas. 
Popietėse apsilanko daug 
svečių Iš Kanados,JAV Ir 
kitur.

LN paskolos lakštai jau iš
parduoti, tačiau paliko ne
paskelbta, kad praėjusią sa
vaitę paskolos lakštų nupir
ko Juzumai Kazys Ir Marija 
už $ 1. OOO, - Taip pat ne
tiksliai buvo skelbta, kad Za- 
ballonls Jonas įmokėjo na
rio Įnašą $ 50, - Turėjo bū
ti $ 1OO, -

WASSAGOS VASARVIEČIU
PADĖTIS

Sprlnghursto vasarvietės 
mokesčių mokėtojų susirin
kime rugpiūčlo 23 d. paaiš
kėjo, kad provincinė valdžia 
pažadėjusi bent trim metam 
nebesupirkinėtl paežerio va
sarnamių daugiausia lietuvių 
apgyventoje apylinkėje. Jie 
būdavo perkami plečiamam 
provincijos parkui, kas kėlė 
didelį susirūpinimą lietuvių 
vasarotojų daliai. Vassagos 
miestelio taryba su savininkų 
organizacijos pritarimu val
džiai yra patiekusi savo pa
siūlymą kaip parkas galėtų 
būti praplėstas paliekant be
velk visus paežerio vashrna- 
mius. Taigi yra vilčių, jog 
lietuviškasis Springhurstas 
nesumenks provincijai nebe
vaikant pakrantės kopose ap
sigyvenusių tautiečių.

Savininkams nemalonus yra 
Ontario valdžios raginimas 
įvesti vandentiekį ir kanali
zaciją, kadangi septynias my
lias pakrantę juosiančiam 
parkui reikia tokių patogumų. 
Tačiau mažo gyventojų skai
čiaus bet didelio ploto iš ke
lių valsčių sujungtam Wassa- 
gos miesteliui tai perdldelė 
našta. Pagal valdžios projek
tą, sklypų savininkams reiktų 
mokėti po keturis dolerius už 
sklypo pėdą į metus per 40 
metų. Vidurkiam 60 pėdų nuo
savybės savininkui išeitų 240 
dol. pridėtinių mokesčių, kas 
praktiškai reikštų vasarna
mių, tai ir lietuviško Sprlng
hursto, likvidaciją. Su tokiu 
valdžios pasiūlymu nesutinka 
Wassagos taryba, kurios de
rybos su provincija turėtų ne
trukus prasidėti. Susirinkime 
dalyvavusio burmistro teigi
mu, apie derybų eigą ir išva
das būsią pranešta kiekvie
nam savininkui, kurie galėsią 
tuomet atatinkamai reaguoti.

a.
• NP seserų vienuolyno To
ronto viršininkė s. Teresė 
susirgo IrTorontan nebegrį
šianti. Jos vietą užims s. Lo
reta.
• Dalia Keblinskaltė, ilgus 
metus išbuvusi Toronte, iš
stojo iš N P seserų vienuoly
no. Ji ketina Įjaslšvęsti mi
sijų darbui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ir _ _

cnicagos 
dangum 
Choral Ir Opera: kartu su 
rudeniu, prasidėjo Įvairių 
chorų repeticijos. Lietuvos 
Vyčių Choras,kuriam vado- 

‘ vauja muz.V.Strolla,pirm .
Ėst. Rogers, jau renkasi Į 
vyčių salę. Pirmyn choras, 
kurio vad. muz. Steponavi
čius sunkiai sirgo,bet tiki
masi vėl sugrįš į vadovavl- 
mą4šslrlnko valdybą kurios 
pirmininkas Al.Brazys. Dai
navos ansamblis , kuriam 
vadovauja muz.Simonaitytė, 
rengiasi ALTO kongreso 

‘ , metu giedoti Š. Vardo baž 
nyčloje spalio 29 d.

Operos "Jūratė ir Kąsty- 
tls"plokštelę pamažu įsigy- 
jamuztkos mylėtojai, ir vie
na FM radio stotis jau ke
lintą kartą ją transliavo. O- 
peros pirm. Vyt.Radžius ir 
valdyba rūpinasi nauja opera. 
Vasarą buvo ,p. Stephens 
mergaičiųmuzIkos studijos, 
M.Motekalčld, Motiekaitie
nės, Belalšaltės, Puodžiūno, 
komp. Lapinsko mokinių pa
sirodymai, o dabar jau nauji 
būriai renkasi Į studijas. 
Lietuvių Televizija ir Radio 
programos: LTV suduria gi
lus su galais ir jau 8 metai 
kai programa tęsiasi,kar
tais stipresnė, kartais silp
nesnė. Lietuviai nori jos ir 
jai aukoja. Kas sekmadlenk 
vakarą 8, 30 v. Iš kanalo 26 
matome spalvotą progtamą. 
Joje būna Įvairių šokėjų 
grupių,paminėjimai, Alvudo 
sękmadlenlo popietės. Iš
rinkta valdyba su pirm. A. 
Šlutu,kuris programomis 
daugiausia ir rūpinasi, jas 
praveda.

Radio valandėlės, M a rgu- 
člo Ir Sophie Barčus gyvuo

ji ja kasdien. Margutis 5 dle- 
“ nas,o S. Barčus, Aldonos 
' Daukus vedama, leidžiama 

visas 7 dienas. Margutyje 
vyksta "Pelkių Žiburėlis", 
JGPLRyšlų valandėlė,o S. 
Barčus kas antrą šeštadienį

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA^ ANTRADIENĮ, NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius. 1053 AlbonelCr.. Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'
6396 Bonnontyne Ave. Vtfdun, Montreal. Tel. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Sd1le,P.Q .
Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL datų išpardavimas - tel. 366 - 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. šlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įveirOs mediio dirbiniai.

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

BELLAZZI LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybiais popleris, cementas, * 

B. P. iidirbtniui ir viso kt.
7682, BOI L. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams I

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
■ rengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Haatlng kontrokforlu*.

140-2* AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1974.IX.25

Senatorius F. Savickas 
kun. Trakto gilaus turinio 
paskaitos ir dr. J. Adomavi
čiaus programos apie ligas. 
Kas penktadienį 11 v. vyksta 
Tėvų Jėzuitų valandėlės, 
o antradieniais Margutyje.

Lietuvių Radio Forumas, 
kas savaitę turi vis naujų 
svečių irkartals labai aktu
alių temę:Kudlrkos, Bra
žinskų, Kalantos, Balfo, Altą 
mokyklų reikalais. Visuo
menė už tai labai dėkinga p. 
Rudžiams.
Rašytojai ir solistai: Birutė 
Pūkelevlčlūtė gavo Dirvos 
novelių konkurso premiją, 
už veikalą "Kaip Arvls Išė
jo į žmones". Rašytojų su
rengtas Poezijos Pavasaris 
-vardas paimtas Iš paverg
tos Lietuvos rašytojų leidi - 
nio, parodė gražaus talento, 
kuris gimsta ir galvoja mū
sų tautos dvasioje irkalboje.

Mus visus sukrėtė liūdna 
žinia, kad žymusis mūsų 
solistas St. Baras turėjo Il
gą laiką gydytis po širdies 
priepuolio. Dabar taisosi Ir 
stiprėja.Muzikui veteranui, 
p. Jakubėnul klek ilgiau sir- 
gus,linkime Ir toliau rašyti 
recenzijas ir paruošti naujų 
dainų kompozicijų, kurių la
bai pasigendame.

Sol.El.Blandytė davė savo 
rečitalį rugs. 21 d. JC- e 
dainuodama vien lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Pul
ku, nes svetimtaučius Ir taip 
turime progos Išgirsti kas
dien per FM ar kitas stotis.

Bal. Brazdžionis

RUGSĖJO 8-ją ŠVENTĖME 
LIETUVOS KARALIAUS 
VAINIKAVIMO
DIENĄ
Nepriklausomoje Lietuvoje 

buvo švenčiama rugsėjo mėn. 
8 diena, kaip Tautos šventė 
nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo 
vainikavimo 500 metų dienos.

Lietuvos laikinoje sostinėje 
Kaune ir apskrities miestuo
se vykdavo kariuomenės pa
radai, dalyvaujant Ir kt. or
ganizacijoms, kaip sav. kū
rėjams šauliams, skautams, 
darbininkams - fabrikams ir 
kt. Vakare salėse būdavo ruo
šiamos paskaitos, pramogos.

Visur buvo primenama apie 
Vytauto didžiojo galybę, ir jo 
pripažinimą Lietuvos kara
liumi. Romos imperatorius 
Inocentas TV Vytautą pripaži
no Lietuvos karaliumi per 
knygas pravedė, popiežius 
patvirtino karūną nukalė ir 
siuntė Lietuvon, kur 1430 rug
sėjo mėn. 8 dlen. turėjo vyk
ti Lietuvos karaliaus karūna
vimas. Lenkai klastingai su
trukdė ceremonijas, Impera
toriaus pasiuntinius suėmė, 
karūną pagrobė, ir fizinis, 
uždėjimo ant galvos karūnos 
aktas nebeįvyko.

Po trumpo laiko Lietuvos 
karalius Vytautas (80 m.) nu
krito nuo arklio, susirgo ir 
greitai mirė, neper davęs Ka
raliaus titulo savo įpėdiniui.

J. Ka

SUDIEV
VASARA !

Vaclovo Ir Julijos Skra- 
butėnų vasaros rezidenci
niame ūkyje,prie Slmcoe e- 
žero, baltame, kaip gulbė 
name. Ir aplink jį.įvyko va
saros atsisveikinimo šventė. 
Oras gražus, besileidžian
čios saulės spinduliai pas
kutinį bučinį duodami ežero 
bangoms, apiberia jas auksu. 
Žmonių Iš toliau Ir Iš ar
čiau visokiomis priemonė
mis traukia į Skrebutėnų 
"dvarą",. Daugiau Ir mažiau 
turtingi, artimesni Ir toli
mesni svečlal-vlsl buvo šei
mininkų ' sutikti Ištiestomis 
rankomis Ir bučkiu. Auto
mobilių buvo kelios eilės: 
juos "pamaitina" atvažiuo
jantys, bet kaip tokią minią 
svečių pavaišinti Ir links
minti, tai net Ir gana tuomet 
įkaušusi galva, apie tai gal
voti negalėjo,Ir geriau buvo 
jai nugriūti kur nors ant 
minkštos vietos Iružmigtl. .

Tarp tų galybės linksmų 
veidų matėsi Toronto Prisi
kėlimo Parapijos kleb.Si - 
manvlčlus,OFM. Jo brolis 
R.Simanavičius, kartu ne
pamiršęs pasiimti Ir savo 
Toronto Radio Valandėlės.© 
gana svarbu,kad Skrabutė- 
nus aplankė vienų lietuvių 
Toronte žentas Tony O'Do- 
nahue su žmona Aldona. Jis 
buvo kandidatu miesto ma
joro pareigoms. Taip pat Ir 
Pranckūnas nepatingėjo da
lyvauti su savb,rPopletė Sa - 
vuose Namuose".Ir Cicėnas 
Šarkai- organizatoriai, kul
tūrininkai. GI V. Bačėnul 
"All Seasons" Kelionių Val
dovui ir Bllklul iš Alhamb- 
ros teko sunkiausias darbas 
-ambulanso tarnyba, kurie 
vieną pusgyvį vos įvilko} 
ambulansą. ..

Pati ponia Skrebutėnlcnė, 
kaip visur,taip Ir šio di
džiulio banketo proga suge
bėjo, kaip dirigentas savo 
chorą, viską Išlavl ruotl, Iš
balansuoti kuo puikiausiai. 
Gėrlmobuvo kas klek Irko- 
kio norėjo. Valgių skanu
mas Ir įvairumas pagamin
tas kulinarių, vadovaujamų 
pačios še Im In Ink ės .Padavė
jos Ir padėjėjos -unifor
muotos baltomis kepuraitė-

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Londono, Kanadoje, tautinių šokių ansamblis Detroite Pavergtų Tautų Festi
valyje liepos 13 d. šokęs tautinius šokius.

Iondon,ont.
DIRBA, ONE ATOSTOGAUJA 
IR VASARA I v

Londono lietuvių jaunimo 
tautinių šokių sambūris "Bal
tija" ir vasaros metu dirba. 
Tik ką grįžus iš Winnipego 
lietuvių Dienose gražaus pa
sirodymo, "Baltija" jau lie
pos 31 d. nuskubėjo į Detroi
tą ir ten puikiai reprezentavo 
lietuvius Pavergtų Tautų fes
tivalyje.

Detroito lietuvi ų organiza
cijų centras loi doniškiams 
atsiuntė maždaug tokį padė
kos laišką: "Pavergtų Tautų 
Festivalyje Jūs ne tik mus, 
bet ir amerikiečius sužavė
jot. Tobulas programos iš
pildymas rodo, kiek daug su
gebėjimo, pasiaukojimo ir 
darbo įdėjo vadovai ir šokė
jai, kol tokio aukšto meninio 
lygio vienetas tapo realybe. 
Labai dėkojame už puikų mū
sų reprezentavimą ir linkime 
ir toliau garsinti Lietuvos 
vardą tautinių šokių meno pa
galba".

Po šio sėkmingo pasirody
mo visą "Baltijos" sambūrį 
pakvietė užkandžiams Į savo 
rezidenciją Vytautas ir Biru
tė Rauckiai, buvę londoniš- 
kiai ir nuolat palaiką glau
džius ryšius su londoniškiais. 
"Baltijos" jaunimas tikrai 

mis. Muzika davė progos 
šokio mėgėjams pasirodyti 
klek norėjo, kai kuriems 
žilabarzdžiams , bešokant 
barzdos nukrito ant žolės.

Ponia Skrebutėnlenė.kurl 
pasižymi veikla Toronte/ 
Lietuvių Bendruomenės 
valdyboje ir LN Toronte 
Moterų būrelio įkūrimu/, 
šiuo kartu į rodė, kad ji turi 
neišsemiamų sugebėjimų 
veikti, organizuoti, vadovau
ti, ir vis ne sau, o lietuvių ir 
lietuvybės labui. Pagarba ir 
padėka jai iš torontiškių lie
tuvių už jos įdėtą triūsą ir 
finansinę paramą ten, jos 
jos reikia. V. i r J. Sk rebu- 
tėnal yra ir naujai sukurto 
tautinių šoklų ratelio AT
ŽALYNAS krikšto tėvai.

Neapsiėjo ir be jumoro. 
V. Bačėnas mašina, o R. 
Naujalis a iki lu.lenktyniavo, 
kuris pirmiau nuvyks j mi
nėt:) banketą. Hczultatas- 
bcvclk kartu, bet Naujalio 
arklio balnas nebuvo gerai 
prltvl rtIntas, tai k rlsdamas 
nuo a rkllo, vadeles nutraukė, 
arklys pabėgo, o jį patį teko 
Bačėnul guosti,kad ncapsl- 
verktų Iš apmaudo. . .

B. Naujalis 

buvo nustebintas tokiu malo
niu priėmimu. Šeimininkams 
tikrai priklauso gili mūsų ke
liaujančio jaunimo padėka.

"Baltijos" sambūris gra
žiai reiškiasi ir Kanadoje. 
Toronto mieste šiemet buvo 
suruoštas regioninis meno ir 
karavano muzikos festivalis.

Varžybose su daugeliu tau- panija išreiškė
tų meniniais vienetais daly
vavo ir "Baltija". Premijų 
skyrėja — Molson'š Brewery 
Co. liepos 16 d. raštu pra-

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

TEL. 525-8971.

ony 5
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis

LO

ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE S TEXACO SERVICE STATIOlt 
(M. RUTKAUSKAS) 

POIMTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jaon Rood. 
Tai. 695-3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontreaiieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 orba Nr. 20.

LaSalle luto Specialist Reg’4.
7725 George Street 

La Salle,Que. 
TEL:

366-0500,366-4203

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

Mechonl zuotes ratų Ir kitu dailu regvilovlmoa. llorka(Bady) talsymea Ir 
daly m as noujom« gar aSe Ir modsrnloml a pr lemon km I a. K ro I pk I t o | - 
De LoVerendrye, pr'e Laplerreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVI., LaSALLE 

aaa

T£L. 366-7281

a Atllakoml macharlnlol darbai

• I Caras taisymas Ir dalymss
a Dunlap padangas Ir batarl|aa

Pnedavimas Ir alyvos — lietuviams nuolaida.
Savininkai: y. 3*9.0571 Ir J. lovys 345-3252

nešė, kad "Baltija"tarp dau
gelio kitų, laimėjo antrą vie
tą ir todėl šį rudenį visi trys 
laimėtojai yra pakviesti į 
specialų festivalį Toronte. 
Kelionės išlaidos "Baltijai" 
bus apmokėtos.

Pranešdama apie laimėji
mą Molson'š Brewery kom-

"Baltijai"
nuoširdžią padėką ir pagyri
mą už puikų reiškimąsi liau
dies meno baruose ir re pre - 
zentavime. L. E-tas

7 psl.
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AKCIJŲ VAJUS
AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TĄSA: 

156. Kazimieras Martinė
nas nupirko 25 akcijas.Da
bar turi Iš viso 35 NL akci
jas.

K.Martinėnas yra NL rė
mėjas nuo pat į šį kraštą at
vykimo. Turbūt nėra Įvyku
sio laikraščio parengimo, 
kuriame jis nebūtų dalyva
vęs (ar prie jo prisidėjęs.Ir 
taip per eilę metų,ypač,jam 
būnant Vytauto klubo veiklo
je, dar tais laikais, kuomet 
laikraštis bendradarbiavo 
su klubu.

Reikia pasakyti,kad Mar
tinėnas yfca paslaugaus būdo 
visiems, kas su juo turėjo 
bet kokį reikalą. Ilgus me
tus jis dirbo Austin mašinų 
pardavimo garaže. Lietu
viams pirkėjams ypač 
stengdavosi padėti, juo la
biau, kad per savo gabias

K. Martinėnas

Tu r būt todėl Ir dauguma 
montreallečlų jį pažĮsta.

K.Martinėnas yra vien - 
gungls Ir gražiai prasįkū
ręs. Taigi, gal Ir nebuvo 
per daug nuostabu,kad NL 
gegužinėje, pirkdamas jos 
akcijas už $250. neužsilei
do statybos verslininkui Jo
nui Petruliui. Jis pareiškė: 
"Aš tiek nuperku,klek Pet
rulis turi. Kai jis Išpirks 
visą 50 akcijų normą,tai aš

mechaniko rankas Išleisda
vo mašinas Iš garažo.

Dabar,būdamas pensijoje, 
dar vis daugeliui padeda, są
žiningai patikrindamas ma
šinų negalavimus namuose.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

nupirksiu dar 15. "
NL akcijų kėlėjai gerai 

supranta, kad nė vienam 
tautiečiui pinigai neateina 
veltui. Ir tie,kurie pajėgia 
daugiau Investuoti, žinome,

naujam skaitytojui1 |
tik už $5.00 metams I į

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas) J
__________________________ I

EKSKURSIJA 
| LIETUVĄ 

$ Nuo lapkričio mėn. 7 d. iki 15 d., 1974 m.

6 dienos Vilniuje
1 diena Maskvoje

Dėl kainos ir smulkių žinių, skambinkite V. BaČenui 
į Toronto., tel. (416) 533-3531,. |(Žiūr. skelbimų 7 psl.)

PHARMACIE

aanon
ROBERT GENDRON L.PH.PRop.

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

i

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GIRIUNIENĖ 
Dantų gydytoja

— O —

5330 L’Ajiomrtion Blvd.

Montreal,

Tel. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namM 737- 9681.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8233, niūrių488-8528

ADVOKATAS /

Rj.Isganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Toll 842 1126, namu 678 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C^ K.R.C.S.(c>

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.Ą, b.c.l.
5 P/oca Villi Marie IBM Building 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bju, B.c.l
168 Notre Dame Street E. Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

8 f Si.

daro tai suprasdami nuo
širdžiai laikraščio reikalus.

Tad, dėkodami akcijas 
plrkuslems, laukiame atsi
liepiant daugiau.

Numatytam 20.000 dol . 
akcijų vajui, sų dabar skel
biamais Įsigijimais šukei — 
ta $ 5.910,-

J. V. Stankaitis 
NL Spaudos B-vės Ugdymo 
Reikalams narys.

GERA PRADŽIA
Į Lietuvių šeštadieninę 

mokyklą Montrealyje užsi
rašė apie 80 valkų Ir paaug
lių. Mokytojai Ir tėvai tuo 
labai džiaugiasi Ir pasiryžę 
šluos metus padaryti Itin į- 
dom lūs.

Buvo pageidavimas Iš su
augusių pusės, kad suorga
nizuotų kursus suaugusiems, 
kurie norėtų geriau pramok
ti lietuvių kalbos. Įdomu, ar 
atsirastų ypač Iš mišriųjų 
šeimų,tokios rūšies mokinių 
Tokiu laimingu atveju jiems 
programa būtų specialiai
pritaikinta.

® Montreallo Jaunimo An
samblis GINTARAS repetuo
ja Išvykai į Hartford’ą spa
lio 26 d., Ir Į New York’ą 
lapkričio vidury.

Sukaktuvinis koncertas Į- 
vyks balandžio mėn. 12 d., 
1975 m. James Lyng salėje.

PRALEISTA:
Praeitame numeryje 5 psl. po 

antrašte "DAR KART^STRAT- 
FORDO FESTIVALYJE9 straip-
snis praėjo be autoriaus . Alfonso 
Nako pavardes. Ąutoriaus atsipra
šome.

Po nuotrauka l-me psl. turė
jo būti min. Bienvenue ir Salon 
de La Femme. N L.

RŪTOS SKUČAITĖS SU ARŪNU ŠLEKIU SUTUOKTUVIŲ DIENA. 
Jaunieji viduryje. jlš kairės: jaunojo tėvai — Eliziejus ir Ksavera 
Šlekiai. ;Dešinėje - jaunosios tėvai — Juozas ir Sofija Skučai.

Arūnas Šlekys yra torontietis, bet kaip inžinierius dirba Bell
Canada mažų kompiuterių komunikacijos manageric pareigose — 
Dorval. Rūta - mokytoj a,St. Thomas High School—Point Claire, 
dėsto kūno kultūra ir biologiją.

Jaunavedžiai Įsigijo ūkį(Farm) St. Mathe, P.C., 25 mylios nuo 
Montrealio ir iš ten važinėja į. darbus.

• Mirė Jonas Marozas, 
sulaukęs 70 m. amžiaus, 
Floridoje. Jis gyveno 11- 
gusmetus Montrealyje,bu
vo Vytauto Klubo pašalpl- 
nės draugijos sekretorius . 
Vėliau dirbo Ir tvarkė klu
bo barą. Išvyko į Floridą , 
kur buvo gražiai įsikūręs, 
prieš 15 m.

Paliko žmoną Veroniką, 
vieną brolį JAV Ir du Lie
tuvoje.

• Olimpinių 2-os serijos 
pinigų setai jau gauti Ir ga
lima juos nusipirkti Lite.

Jų skaičius ribotas, to
dėl prašome paskubėti juos 
įsigyti. "Litas"

20 metų
- IR ŽINGSNIS PIRMYN I

, ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
jau 2 0 metų kaip atstovauja

ROYAL INSURANCE GROUP

APDRAUDOS BENDROVES

PASKUTINIU METU ROYAL INSURANCE GROUP

susijungė su

WESTERN - BRITISH AMERICA GROUP 

apdraudos bendrovėmis.

ATSTOVAUJAME:

ROYAL - WESTERN GROUP
Klijentams tai reiškia platesnį 
pasirinkimo,kainos ir apdraudos 
atveju.

VISU RŪŠIŲ APDRAUDA !
TEL. 722 - 3545

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

„M“.*,*; D.N. BALT - BALTRUKONIS

-
Te/.- 273 - 3442, 273 - 9 18 1, 737 ■ 0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS 

v. pėtebaiTis
353-9960 / Namų - 72 1-06 14 

UNITED TRUST REALTIES, 
7995 Blvd. Les Galeries. D'Anjou, P.O.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

DRAUDIMO agentūra 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3781

A ųe n t 0 r a veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

NAUJO SEZONO
IŠVAKARĖS I

1975 metų automobilių sezo
nui prasidedant, ar nevertėtų už
eiti (MONTREAL WEST AUTO
MOBILE CO. ipas Leonų Gurec- 
ka ? Jis ten dirbdamas Sales 
Manager pareigose kaip dauge
liui, taip ir Jums nuoširdžiai 
pasitarnaus. Nesvarbu, ar Jūs 
pirksite nauja ar naudotu.auto
mobilį, jis turi galimybių Jums 
padaryti kainų prieinamų.

(Žiūr skelbimų)

• Palengvinsite Montreallo 
Akademinio Sambūrio V-bal 
kultūrinį darbą Iš anksto už
sirašydami Į Vinco Krėvės 
literatūrinės premijos Įtei
kimo Iškilmes-bailų pas Jū
ratę Tanner-457-9356, Dai
nių Lukoševlčių-768-96O6, 
arba Iloną Mazlllausklenę- 
769-2948.

Premija skiriama kas du 
metai. Šįmet ją laimėjo 
Llūnė Sutema už poezijos 
rinkinį Badmetis.

Iškilmėse dalyvaus laure
atė.

Jūsųlauks Ir geras orkes
tras, vakarienė su vynu.

• Drešerlų Ir Staškevičių 
valkų vestuvėse dalyvavo Iš 
JAV B. Ir P. Čepukal, L. A . 
Urbonai, S.J. Alesčtkal Ir 
Zinkevičiai. Iš Toronto- 
Staškevlčlų Ir Rusinu šei
mos, R. J. Lasial, L.Valtony- 
tė.

• P. EL. Gerhardų dukters 
vestuvėse dalyvavo Z. Ir St. 
Vašklal Iš New York’o Ir
Slapkūnų šeima Iš Kaliforni
jos •

• Romo Otto motina Iš To
ronto aplankė sūnų su šeima.

• Marcljonas Juodis Iš Ka
tono, lankėsi Montrealyje Ir I 
svečiavosi Pr. Keturkos šel- , 
moję, La Salle;
• Mirė Juozas A. Žemaitis 
Montrealyje, baigdamas 89- 
us metus amžiaus. Kilęs Iš 
Naumiesčio, į Montrealį at
vyko 1912 m.

Paliko sūnų Juozą Ir duk
terį Antaniną Skrupsklenę, 
keturlus anūkus.

e Lietuvių mokyklos mokslas 
prasidėjo. Vaikų, registracijos 
reikalu skambink vedėjai M. 
Jonynienei, tel. 489-2106.

F UR . .C P .A .LS
Siuvame ir remodeliuojame 

kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailių išdirbinius.

Kainų teiraukitės
Fabrike, tel. 845 - 2912 
Montreal, P.Q.

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac + Buick Ar Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I ■'

(L lotu vi, atstovo.) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManaftMi 

LEO GURĖKAS

muj
GM

montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the and ol Shartxooho Strapt Wool)

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE. H4E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas . _ 8.75%
Term. Ind. 1 m.__________ 10.0%

Trumpalaikiai indeliai
Įvairuojančiomis palūkanomis.

Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .. ............. 11.5%
Nekiln. turto ___ 11.0%
Čekių kredito ___ . 12.0%
Investacines nuo ................. 11.5%

Nemok, gyvybės ąpdr. Iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperotyvinė namų ( Iki 4 buty ) Ir nomy Inventoriaus apdraudo.

Kreipti,! Gil Constantin), C.I.B., Qudfoec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal Wait 263. Tel. 48 7-58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De 8eve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 0 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 13 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.4S iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius. '
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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