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SAVAITINIU IVYKIU
to yra malonu, kad dar vis 
yra išleidžiamos ne viena ar 
dvi, bet kelios ar keliolika

APŽVALGA
BRITANIJOS 
RINKIMAI
Spalio 1O d. įvyko parla- 

"mento rinkimai Anglijoje.
Darbo partija,vadovaujama 
larold Wilson savo 318 

vietoje turėtų 297 vietų 
praeituose rinkimuose. O- 
»ozlclja-konservatoriąl pa

siliko su 273 vietomis . 
Trečioji partija-liberalal, 
tesurinko 9 vietas iš turėtų 
15-os. Jų vadas Edward 
Heath pasiruošęs pasi
traukti.

Britų min.pirm.H. Wil
son numatęs pravesti re
formas, kurios būtinai rei
kalingos, norint sustiprinti 
ekonominę krašto padėtį, 
kuri yra sunkesnė negu bet 
kada buvusi. Prekybos de
ficitas didėja Ir gyvenimo 
.ygis krinta. Gyventojai 
laukia kaž kokio "Išgany
mo".

Bendrai,balsavo mažiau 
negu vasario mėn.-tik71% 
gyventojų.

NEPASTOVUMAS 
VYRIAUSYBĖS

Italijoje suiro jau 36-ojl 
pokarinė vyriausybė, vado
vaujama premjero Rumoro. 
Krikščionių demokratų par
tija neišlaikė lygsvaros tarp 
koalicijos narių - socialistų 
Ir socialdemokratų.

Socialistų partija esanti 
didesnėj komunistų įtakoj ir 
juos remia,kad patys gautų 
daugiau svorio krašto valdy
me. Krikščionys demokra
tai Ir socialdemokratai tam 
priešinasi, nes jie nenori, 
kadkomunistų partija, turin
ti 179 atstovus Iš 680, par— 
’amente dominuotų. Kyla 
lauš imas,ar pavyks išsire- 

gulluotl partijose,kad nerei
kėtų naujų parlamento rinki
mų.

Rinkimai būtų Ir labai ne
palankiu krikščionių demok- 
'ratų partijai laiku, nes Itali
joj, daugiau negu kitur, naf
tos bei kitų žaliavų pabran-
girnas stumta valstybę į gi
lesnę infliaciją.

IŠBRAUKIAMA 
TAUTYBĖ 
"VOKIETIS"

Rytų Vokietija, švęsdama 
25 m. sukaktį, kom. parti jos 
siūlymu, išbraukia iš viso
kių asmens dokumentų žodį 
"vokietis" , jo vietoje įra
šant DDR ir BRD-Rytų ir 
Vakarų Vokietijas. Atrodo, 
tuo norima pasakyti, kad nė
ra Vokietijos, o tik " darbi
ninkų irvalstlečlų valstybė" 
kuri susijungusi su Sovietų 
Sąjunga ir kitomis sateliti
nėmis . šalimis.

Šios sukakties minėjime 
dalyvavo iš Maskvos atvykę 
Brežnevas, Gromyko ir 
maršalas Grečko.Jle pas i-

HEROLD WILSON

džiaugė, kad R. Vokietija 
išsikovojo pasaulio pripa
žinimą.Brežnevas savo kal
boje vylės i, kad ir skilimas 
su Kinija amžinai nesitęs, 
nes "patlliaudls Kinijoj už
vers tą tamsų puslapį Isto
rijoj".

GIEREK 
AMERIKOJE

Lenkijos komunistų par
tijos vadas buvo gražiai 
priimtas Baltuosiuose Rū
muose. Jis atvyko su užs. 
reik. min. S. Olszowski ir 
kitais delegacijos nariais , 
tikėdamiesi praplėsti pre
kybos ryšius.

Jų priėmime dalyvavo 
daug JAV lenkų kilmės po
litikų, jų tarpe kongreso na-
rlę:Derwinski, Dulski, Ned- 

&l, Zablocki ir senatorius E 
Muskie.

SULAIKĖ GRŪDU 
PRISTATYMĄ

JAV-bės dėl blogesnio šių 
metų derliaus sulalkėkviečlų 
ir kukurūzų pristatymą so
vietams . Sovietai nepatenkin
ti negaudami 125.000.000 
bušelių grūdų, netgi įtaria 
JAV sąmoningu sutarčlųlau- 
žymu.

O labiausiai gailisi, kad 
negalės juos vėl pardavinėti 
žymiai aukštesne kaina ki
tiems,kaip kad jau yra darę.

IŠGĄSTIS BE
REIKALO

JAV sekretorius Kissin
ger Kairo aerodrome buvo 

/ L'cinvos \

LIET. AKADEMINIO SAM
BŪRIO MONTREALYJE V. 
KRŪVf’S VARDO LITERA
TŪRINAS PREMIJOS ĮTEI
KIMO VAKARAS

praėjo gerai, sutraukda
mas virš šimto dalyvių, jų 
tarpe keli stalai jaunimo, kas 
ypatingai džiugu.

Liet. Akad.Sambūrio Mon
realyje dabartinė pirminin
kė Jūratė Clplijauskattė- 
Tanner atidarė iškilmes, pa
sakydama žodį:

Man šiandien tenka labai 
maloni pareiga atidaryti šį 
X-osios Vinco Krėvės vardo 
literatūrinės premijos įtei
kimo vakarą ir pasveikinti, 
sambūriečiųvardu, visus at
silankiusius svečius. Ypač 
malonu matyti atvykusius iš 
toliau, ir labai laukiamus,- 

pasiruošęs skristi įSyrlją. 
Vos lėktuvu i pajudėjus, nu
krito automatinis šautuvas 
ant grindų ir netyčia iššo
vė du šūvius, sužeizdamas 
saugumo valdininką. Auto - 
matinis ginklas buvo laiko
mas lėktuve apsigynimo 
reikalams.

• Blue River, B. C. susidūrė 
rugsėjo 27 d. du traukiniai. 
Nemažai sužeistų, mirtinai 
du: vienas jų CNK mašlnln - 
kas Pranas Burzdžlus, lie
tuvis,kilęs iš Žemaičių Nau
miesčio, Kanadon atvykęs 
1948 m. 

PKKfOftGRESS

bendru ŽINGSNIU '™ME L« iHU,

T ic-rrrvni KONGRESE CHICAGOJE. DR. K. BOBELIS, ALT PIRMININKAS LAIKE VEIKLOS F RAN EŠIMO 
1ERIKOS LIEluvnį Nuotrauka V. Noreikos.

tai poetę Liūnę Sutemą ir 
Liet. Rašytojų Dr-jos pir
mininką kun. Leonardą And- 
rlekų. Turime svečių iš O- 
ttavos ir taip pat savo tarpe 
Montreallo Liet. Bendruo
menės pirmininką. Ypač 
džiaugiamės, kad tiek daug 
montreallečlų pripildė šią 
salę, ir nori pasidalyti šio 
vakaro nuotaika kartu su 
jinumls.

Keliems metams praėjus 
nuo Akademinio Sambūrio į- 
slkūrtmo Montrealyje, kll o 
idėja įsteigti literatūrinę 
premiją, kurt būtų skiriama 
kas antri metai grožinės li
teratūros kūriniams, išleis
tiems vakaruose. Pirmoji 
premija buvo paskirta 1955m 
poetui J. Aisčiui. Tuo metu 
dauguma sambūrio narių dar 
buvo studentai ar vos pradė
ję dirbti,bet visi su entuzi
azmu ir tam tikru pasidi
džiavimu paskyrė savo vie
nos dienos uždarbį, kad pre
mija galėtų būti jo įgyven
dinta. Tas entuziazmas ir 
pasididžiavimas nedingo ir 
šiandien jau skiriame de
šimtąją Vinco Krėvės vardo 
literatūrinę premiją.

Pats faktas, ne kad skiria
me, bet kad galime skirti li
teratūrines premijas, šian
dien yra gal net daugiau 
džiuginantis, negu kad jis 
buvo p^ieš 20 m. Šiandien 
daugumos mūsų lietuviškas 
žodynas siaurėja, kalbos 
lankstumas pamažu dingsta, 
spalvingumas blanksta. Dėl 

gerų ir gerai parašytų kny
gų. Skaitydami jas, galime 
pasisemti tai, ką kasdieni
niame .eiliniame gyvenime 
pradedame prarasti. Kiek
viena jury komisija džiau
giasi, kai ją verste užverčia 
geromis knygomis.Tai jury 
komisijos darbo nepalengvl- 
na, anaiptol apsunkina, bet 
tai yra labai malonus apsun
kinimas. "

Toliau, pirmininkė pris
tatė susirinkusiems jury ko
misijos ir šio vakaro rengė
jų komiteto narius.

Paulius Povilaitis, vice
pirmininkas, jos paprašytas 
pravedė vakaro programą.

Svečias poetas Tėv. Leo
nardas Andrlekus, Liet. Ra
šytojų D-jos Pirmininkas , 
savo žodžiu Įvertino tokio 
vakaro reikšmę.

Poetę Liūnę Sutemą kon
densuotu, vaizdingu ir taikliu 
žodžiu, aptardama joskūrybą, 
pristatė dr.Hona Gražytė- 
Mazlllauskienė.

Šiaurietišku subtilumu po
etė perskaitė Badmetį trlš- 
trauką iš Vendetos.

Šis lO-asis premijos Įtei
kimas paliko vilti, kad LAS 
ateltyie dar įneš ne vieną 
kultūrinį,mūsų kalbą puose
lėjantį aspektą,bet ir paliks, 
reikia viltis, naujiesiems 
studentams vertingą tradici
jų. b*

PARENGIMAS LIETUVIŠKAI 
SPAUDAI PAREMTI
Š.m. spalių 5 d.LONDONO 

lietuvių parapijos salėje bu
vo neeilinis parengimas. Bū
dinga yra tai,kad atsilankė 
tikrai / londoniškių mąstu / 
daug tautiečių ir svečių.Ki
ta ypatybė- tat buvo pirmas 
parengimas spaudai paremti 
mūsų apylinkėje.

Parengimą suruošė priva
čių asmenų sudarytas komi
tetas. Kaip matyti iš skelbl- 
mų/Tėv. Žiburiuose/paren - 
girnų pelnas skirtas K.lie - 
tuvių spaudai paremti. Kai 
kas raidę ’K" taip aiškino: 
Kanados lietuvių spaudai pa
remti. Kiti s am protavo: Ka
talikų spaudai paremti. Juk 

salės dekoracijos tatai rodė 
Be to, skelbimuose minėta: 
parengimas ruoš lam as "T ė - 
vlškės Žiburių" 25 m. su
kakties proga. Todėl buvo 
pakviestas ir dalyvavo TŽ 
vyr. Redaktorius ir jo štabo 
nariai. Kaip ten bebūtų, pa
rengimas lietuvišku požiūriu 
yra užglrtinas, o komitetas 
įdėjo nemaža pastangų ir su
silaukė pasisekimo.

Kaip paprastai, parengi
mas pradėtas bufetą atida
rius ir trenksmlngai, bet 
darniai jaunojo P.Genčiaus 
vedamam orkestrui grojant. 
Tik apie 1O v. v. -publikai Į- 
slUnksmlnus ir sušilus-pa- 
renglmo komiteto vad. p. E. 
DANTLIUNAS pasakė paren
gimo reikšmę nusakančią 
kalbą ir paprašė vyr. red. 
kun. dr. P r. Gaidą tarti žodį, 
kuris buvo mielas ir londo
niškių iniciatyvą užgi riant is. 
Scenon p. Danilkinas iššaukė 
Torontoliet.kat. Kultūros D- 
jos atstovą ir jam įteikė 
spaudos mecenatų aukas. Au
kų dydis nebuvo skelbiamas, 
bet reikia manyt i, kad tai bu
vo apvalesnės sumos ir TŽ 
bus gera parama. Buvo ren
kamos ir aukos. Ko respon
dento paprašytas, Parengi
mo vadovas pareiškė,kad ” 
Nepriklausomai Lletuvai"su- 
rlnkta 67 dol.

Trumpą meninę dalį išpil
dė sol. Irena Černienė, at
sikėlusi Į Londoną su šeima 
į Londoną iš Sudbury, Ont. A- 
komponavo p. D. Remeikytė. 
Solistėlabal nuotaikingai pa
dainavo kelias liet.kompozi
torių dainas Ir ariją'iš Car
men. Publika iššaukė solistę 
bisui. Ji vėl pasigėrėtinai 
padainavo Ugniaspalves A- 
guonėles*

Besiklausant oficialiosios 
dalies ir solistės, kai kas 
pasigedo pilnutinio dėmesio. 
Truputį įšilusi publika nega
lėjo pilnai pasekti. Gal ge- 
riau būtų buvę, jei oficialioji 
be i meninė dalis būtų pradė
ta parengimo pradžioje.

Per šoklus, orkestrui pri
tariant, labai nuotaikingai 
dainavo p. D. Švllpattė, tik or
kestras galėjo vietomis būti 
ne tiek trankus.

Šiais laikais, kada mūsų l- 
šeivijos patriotinei spaudai, 
turbūt, daugiau negu kada 
nors, reikalinga parama, 
šiuo londoniškių pavyzdžiu 
gal paseks ir kitos,kad ir 
nedidelės apylinkės.Tik per 
tokius parengimus reikėtų 
vienodai pabrėžti mūsų abu 
savaitraščius Kanadoje. Ir 
Nepriklausomai Lietuvai, 
kurt egzistuoja žymiai ilgiau 
kaip 25 m...reikėtų užtikrin
ti tinkamą užnugarį ir toles
nėse nuo centrų mūsų apy
linkėse. Vienas londoniškls, 
todėl,užtikrino Jūsų kores
pondentui, kad jam rūpi ir N. 
Lietuva ir pasakė:"Netrukus 
nusiusiu 50 dol.čekį irNL".

L. E-tas

DĖMESIO I
NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
lalkraitį tik ui $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityto* 
jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. 9 
kviečiami pasinaudoti.
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v* Lietuvos i ši aisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Liluani e! Loyaule au Canada! 
bor liberation of Lithuania! For loyal tv to Canada!
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KREDITO UNIJŲ DIENA
Spalių mėnesio 17 dieną 

daugiau kaip 48 milijonai 
žmonių visame pasaulyje 
švenčia Kredito Unijų Dieną. 
1849 metais Wilhelm Frie
drich Reiffeisen, Flammers- 
feldo burmistras Vokietijoje, 
įkūrė pirmąją kredito uniją 
pasaulyje. Jos tikslas buvo — 
pagelbėti neturtingiesiems, 
kuriuos begėdiškai išnaudojo 
privatūs pinigų skolintojai 
lupdami nežmoniškas palūka
nas. Jis pasiūlė neturtingie
siems sudėti į kredito uniją 
atliekamus savo grašius ir 
tuos pinigus skolinti tos pa
čios unijos nariams iš priei
namo palūkanų procento. Ki
taip sakant, pagelbėti vienas 
kitam bendrame reikale.

Kredito unijų idėja susilau
kė nepaprasto pasisekimo.

• Šiandien pasaulyje veikia 57, 
000 kredito unijų su 48 mili
jonais narių ir 30 bilijonų 
santaupų kapitalo. Vien Ka
nadoje yra 41000 kredito unijų, 
kurios valdo netoli 10 bilijonų 

„ dolerių santaupų ir turi virš 
( f? . milijonų narių. Taigi, kas 

ketvirtas Kanados gyventojas 
r yra kredito unijos narys.

Kredito unijos padeda savo 
nariams ne tik ekonominėje, 
bet ir socialinėje srityje. Jos 
moko savo narius iš pat ma— 
žens taupyti, leidžia koope
ratinius laikraščius ir kny
gas. informuoja apie naudin
gą pinigų investavimą, var
totojų prekių kainas ir koky
bę, kovoja už teisingesnį mo
kesčių ir gėrybių paskirsty
mą krašte, daro daug įtakos 
į įstatymus leidžiančias ins
titucijas ir 1.1. Demokratiniai

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

KAS YRA TIESA ?
Su apgailestavimu reikia 

pripažinti Kinų komunistų 
Mao išsireiškimą: ’.'Tiesa 
randasi patrankos gale — kie
no jėga, to ir tiesa".

Bandymai kurti komunizmą 
demokratinių kelių dar nepa
vyko, tai geriausiai rodo Čilėe 
pavyzdys ■. Vašingtonas nu
sprendė, kad būtų pavojus ne 
tik Pietų Amerikai, bet ir 
Prancūzijai, Italijai, net pa
čiai USA. Nors ir netiesioginę 
intervencija,per Multi-inter- 
national Co (ITT) ir per blo
kadas su Čilės komunizmu 
buvo susidorota.

Mūsų kaimynai suomiai iš
tisą šimtmetį gyveno caro 
Rusijos okupacijoje. Dabar 
tauta tvarkosi demokratiškai, 
savo dydžiu komunistų partija 
Suomijoje trečioji iš eilės. Iš 
200 parlamento narių komu- 
nistai.pravedė 50 (ketvirtada
lį), bet pirmoje eilėje save 
laiko suomiu ir tik po to ko
munistu.

Mūsų lietuvių komunistų 
padėtis kitokia, "didysis bro- 
2 psl.

kredito unijų vidaus tvarkos 
principai leidžia nariams ak
tyviai dalyvauti pagrindinių 
jos klausimų sprendimuose ir 
yra geriausia demokratijos 
mokykla praktiškame gyveni
me.

Kredito Unijos Ir lietuvių 
gyvenime yra nemažai pasi
tarnavusios. Jau suėjo 20 
metų nuo jų veiklos pradžios 
Kanadoje, pradedant Parama 
Toronte lr'Talka*Hamtltone.

"Litas" baigia dvidešim
tuosius savo veiklos metus ir
yraįgyjęs visuotinio Montre- 
alio lietuvių pasitikėjimo. 
Palyginti mažai bėra šeimų, 
kurių nors vienas narys ne
būtų "Lito" nariu. Jo rolė 
ekonominiame lietuvių stip
rėjime yra visiems gerai ži
noma,’ nors ir nebuvo niekad 
pavaizduota skaičiais. Labai 
nepastovios paskutinių metų 
palūkanos už santaupas ir pa
skolas žymiai pasunkino kre
dito imi jų konkurenciją su ki
tomis financinėmis instituci
jomis. Mat, jos laikosi savi
tarpinės pagelbos principo Ir 
netaiko savo nariams rinkoje 
imamų labai aukštų palūkanų 
už paskolas. Tačiau pastovus 
lietuviškų kredito unijų augi- 
gimas Kanadoje rodo, kad jų 
nariai supranta kooperatinio 
darbo svarbą ir dėl kiekvieno 
ketvirčio procento nebėga į 
kitas finansines institucijas. 
Nėra abejojimo, kadšltuo ke
liu eidami mes geriausiai pa
sitarnausime ir sau, ir lietu
viškam, ir kooperatiniam
reikalui. Pr. Rudinskas

lis" iš Maskvos duoda parė
dymus. Nežiūrintį tai, lietu
viai komunistai ilgą laiką kra
tėsi centralizacijos (žinoma 
nepavyko;. Viehintėlė iš Pa
baltijo kraštų, kuri daugiau
sia puoselėja savo meną, kul
tūrą, restauruoja, net bažny
čias. Ar tai dalinai ne lietu
vių komunistų nuopelnas ?Kas 
liečia katalikybę, žinoma rei
kės pradėti kurtis iš naujo, 
tokia jau komunizmo "pro
grama" — tikėjimas liaudies 
opiumas...

Neįtikėtina, bet štai kaip 
jie patys apie savę kalba. Pa
gal vasario 23 d. "Literatūra 
ir Menas" nr. 8, Vilniuje bu
vo suruoštas Justo Paleckio 
kūrybos vakaras. Vakarui va
dovavęs J. Baltušis, J. Pa
leckį šiais žodžiais pristatė 
publikai: Susirinkom pagerbti 
"kaipIštikimą, šviesų, dorą, 
taurų lietuvių tautos sūnų, 
kaip žmogų giliai mylintį sa
vo tėvynę". Ar visi lietuviai 
komunistai tautos išdavikai,
gal daugumas seka suomių 
pavyzdžiu?

PANORAMA
LIETUVIU STUDENTU 
UNIVERSITETINIU 
KLUBU UNIFIKACIJOS 
į ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIU STUDENTU 
sąjunga/
BENDRAS PLANAS

A/ Šitas planas yra paruoš
tas Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų suvažiavimui, 
įvykstančiam 1974 lapkričio 
28-30 d. .Toronte,Kanadoje. 
Suvažiavimo metu bus disku
tuojama lietuvių studentų 
klubų /I sk./ unifikacija į 
vieną stiprią organlzaciją- 
Š. A. L. S. S.Klubai,kurie turi 
savivaldą vietovėse, išrinktų 
Š.A.LČS.S. centro organą 
/C.O./.kuris:
1/ rūpintųsi tarpusavio 
/ta rpklub Intais/ryšiais, 
2/ reprezentuotų visus stu
dentų klubus Šiaurės Ameri
koje,
3/ padėtų atskiroms vieto
vėms /kubams/ informacl - 
nlal arba finansiniai pagal 
reikalą.

Paaiškinimai seka.
B/ BENDRA INFORMACIJA 
1/ Šita informacija nedls- 
kutuos ar lietuvių studentų 
persiorganizavimas ir vei
kimas iš vis apsimoka, ir ar 
yra vertingas. Šitas rašinys 
yra tik nurodyti,kaip lietu
vių studentųklubų veikla įp.- 
11 būti pagerinta, Išplėsta ir 
sustiprinta. ,
2/ Žvilgsnis į praeitį:

1950 dešimtmety Šiau
rės Amerikos Universitetuo
se atsirado nemažas būrys 
lietuvių studentų. Jie susiei
davo, diskutuodavo Ir 1.1., Ir 
pagaliau susiorganizavo į 
studentų klubus. Lietuvių 
Studentų Sąjunga buvo įsteig
ta JAV ir studentų klubai 
daugiau ar mažiau priklausė 
prie šios organizacijos. 
L.S.S.turėjo studentų šalpos 
fondą/kuris dabar veikia at
skirai JAV/, ir padėjo su įs
teigimu žurnalo LITUANUS.

196O-tam dešimtmety , 
ir Kanados studentų klubai 
prisijungė prie šios organi
zacijos, kuri tapo Šiaurės A- 
merikos Lietuvių Studentų 
Sąjunga. Studentų Sąjunga 
ruošdavo metinius suvažia
vimus perkurtuos diskutuo
davo ateities veikimo planus, 
organizuodavo žymesnių 
asmenų paskaitas ir buvo 
suruošti susipažinimo vaka
rai.

Kartą red. Jonas Kardelis 
taip pasakė (miręs 1969 m.): 
"Mūsųpriešasnr. Ine komu
nizmas, bet rusų imperializ
mas, komunizmas dar nebuvo 
gimęs, Lietuva jau buvo caro 
Rusijos okupacijoje".

Mes visi gerai žinome, kas 
yra kaltininkai dėl Europos 
padalinimo, jei sovietams bu
vo atiduota pusė Vakarų Eu
ropos, kodėl jiems neimti? 
Deja, sovietų apsigrobimas 
išeis jiems patiems į nenau
dą, nes perdaug tautų išprie
vartauta. Tarptautinio inter
nacionalo idėja virto į muilo 
burbulą. Komunistinė Kinija 
eina savo keliu ir ruošiasi il
gam partizaniniam karui.

Mlnlsterls pirm. Chou-En- 
lai paskelbdamas naują etapą 
kultūrinės revoliucijos aiš
kiai pabrėžė, kad didžiausias 
Kinijos priešas Sovietų social 
-• imperializmas.

Mes išeivijos lietuviai ve
dame "jausminę"politiką, ku
ri mus gali labai "apgauti".

Mes esame įsikalbėję įvai
rių "ligų" — jei lankysime

Š.A.L.S.S. daug prlsldė- 
joprle su ruošimo pirm o Pa
saulinio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso,kuris įvyko 1966m.

Po to, lietuvių studentų 
klubų, SALSS, irbendral dau
gelio jaunimo organizacijų 
veikla susilpnėjo. Daugely 
v letovlų U n ive rs Itetų stude n- 
tų klubai visai Išnyko. Atėjo 
apsnūdimo laikotarpis.

1970 - me dešimtmety 
studentai vėl sukruto. Klubai 
vienas po kito pradėjo Iš 
naujo steigtis Ir šiuo laiku 
gana didelis studentųklubų 
skaičius vėl egzistuoja Šiau
rės Amerikos universitetuo
se.

1972 m. įvykoŠALSS suva
žiavimas, kurio tema buvo 
prikelti miegantį milžiną ’. 
ŠALSS valdyba stengėsi vėl 
užmegstl ryšius su egzistuo
jančiais klubais per įvairius 
parinktus ryšininkus/tik de
ja, tie patys kartais nebuvo 
artimai susirišę su studentų 
klubais/. ŠALSS pradėjo 
leisti informacinį laikraštėlį 
AŠIS, kuris buvo spausdina
mas anglų ir lietuvių kalba.

Šitas visas projektas są
jungai tik dalinai gerai pavy
ko, nes ŠALSS neturėjo for
malaus sutarimo su egzis
tuojančiais klubais, Ir ryši
ninkai dažnai dingdavo.Klu
bai Ir ŠALSS gal turėjo vien 
dėl to blogą laikotarpį tarp 
’66 Ir’71 metų, kad trūko 
tvirto sutarimo dėl bendros 
veiklos.

Labai yra svarbu,kadl974 
metų suvažiavime dalyvautų 
visų egzistuojančių studentų 
klubų pirmininkai arba jų at
stovai, nes bus stengiamasi 
sudaryti stiprią ŠALSSąjun- 
gą, prie kurios narlal/stu- 
dentų klubai/ tiesioginiai 
priklausytų.

Į suvažiavimą irgi yra 
kviečiami individai Iš vieto
vių,kur dar nėra susiorgani
zavęs studentų būrelis, bet 
yra galimybės įsteigti stu
dentų klubą.
C/ KODĖL UNIFIKACIJA

YRA REIKALINGA
1/ Iki šiol, studentų klubai 
dažnai mirdavo dėl įvairių 
priežasčių, pav. ,f l nanslnlų 
problemų, arba,kartais,klu
bai nežinodavo ką daryti, Iš
skyrus ruošti pasilinksmi
nimus Ir balius. Kai klubai 
nykdavo, dažnai tai buvo ty
lus reikalas, Ir niekas apie 
tai nežinojo. Glaudesni ry
šiai turėjo egzistuoti tarp 
studentų klubų,kad Idėjos Ir 
patarimai langval sklistų.

Komunikacija per centrinį 
organą gali klubams padėti, 
ypatingai, jei šitas organas 
turi kontakto ne vien tik su 
studentų klubais,bet ir su 
kitomis organizacijomis, 
pav.C.O. gali visiems stu- 
dentų klubams perduoti kitų 
klubų mintis dėl paminėjt - 
mo Vasario 16. Jei klubui 
trūksta ko nors, C. O. sten
giasi nurodyti kur tai gali
ma gauti. Jeigu įvyktų lietu-

Lietuvą, bus okupacijos pri
pažinimas, jei kalbėsim su 
lietuvių komunistiųbus krašto 
išdavimas, irt.t.

Mums reikia "Šalto" galvo
jimo, tolimų distancijų (Mar
keting) planavimo politikos. 
Gal netoli tas laikas, kada iš 
dviejų blogybių turėsim pasi
rinkti vieną? Vatikanas, R. 
Vokietija tai jau senai prak
tikuoja.

Tokia, mūsų tautos dalia — 
priversti reikalus turėti su 
komunizmu. Tikrąjį komu
nizmo veidą atidengti, palikim 
patiems rusams: Svietlanai 
Stalinaitei, Soležnyclnui ir 
kitiems, nes pasaulis jiems 
daugiau patikės. Mūsų pa
grindinis tikslas pasauliui 
įrodyti Rusijos imperialisti
nius kėslus. J. Ladyga 

Montrealts

vtų bendruomenei koks nors 
svarbus įvykis, tai C.O. vi
siems klubams išsiųstų in
formacijų.

Šiuo laiku daugely vieto
vių trūksta nartams lietu
viško entuziazmo .Mažas bū
relis lietuvių studentų daž
nai nejaučia,kad jie yra 
reikšmingas vienetas.C.O. 
užmegzdamas glaudžius ry
šius, parodo studentui, kad 
jis turi kolegas įvairiose 
vietovėse per visą Šiaurės 
Ameriką,kurie turi panašias 
problemas ir gali padėti.

C. O. sluntlnėdamas AŠĮ, Ir 
bendrai korespondencijos 
būdu, gali palaikyti tarpklu- 
blnlus ryšius.
2/ Lietuviai studentai ne
turi tikro balso,kai atsiran
da svarbesni klausimai lie
tuvių vlsuome nėję. C. O., ku
ris yra skyrlų-klubų-iš rink
tas, galėtų reprezentuoti vi
sus lietuvius studentus, at

Nuotrauka V. Vilkaičiosiradus svarbesniems rel- 
kalams. Kitaip tariant, sky
riai galėtų pareikšti savo 
žodį vlsubmenėje per C.O. 
3/ Šitas projektas nėra pa
daryti visus studentų klubus 
ŠALSS centro organo ver
gais. Jeigu klubai sutiks su 
unifikacija,tai C.O.bus sky
riam s-klubam s- atsakomln- 
gas. C. O.,būdamas skyriam 
atsakom Ingas, negalėtų su
šlubuoti.
4/ C.O., jeigu unlftkacl- 
ja įvyks, stengsis padėti įs
teigti Ir naujus skyrius.Tam 
tikslui, atstovai Iš vakarų 
provincijos Ir "states" , Ir 
kiti yra kviečiami dalyvauti 
1974 m. studentų suvažiavi
me. Nauji klubai gautų Kon
stitucijos planą Informacinę 
Ir finansinę pagalbą. Tokiu 
būdu, tie klubai,kurie dabar 
egzistuoja, pasidarę - ŠALSS 
skurlals, galėtų per C. O. 
pi ėsti lietuvių studentų orga
nizaciją.
5/ Kaip ankščiau jau buvo 
minėta, C. O. padeda- taipl- 
n l nk r. n j a-sky r l am s/klub am s/ 
Ir tuo pačiu yra jiems atsa
kingas .Taip veikiant,studen
tija galės Išlaikyti veiklos 
tąsą. Neįvyktų tada studentų 
klubams į r ŠALSS nei ap
snūdimo, nei renesanso am
žių. Vietoj to, studentai Ir 
sąjunga Išstlsal veiktų ir 
pi ės tusi.
D/ PRAKTIŠKAI -KAIP

Šitame sku r luje bus nu- 
rodyta, praktiškai, kaip ta
pus studentų klubam Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungos skyriais būtų gali
ma veikti. ,
1/ Klubai formaliai įsijun
gia Į ŠALSS, pasidarydami 
tos organizacijos skyriais 
Tai gal kai kam nemaloniai 
skamba, bet tuo klubai maža 
ką praras, o daug ką laimės. 
2/ ŠALSS C.O. veikla i 
rezoliucijos yra nustatomos 
per metinį suvažiavimą. Iš 
anksto siūlymai bus Išspaus
dinti Ir Išsiuntinėti skyriams. 
Balsavimas įvyksta per me
tinį suvažiavimą Ir tada C. 
O. reprezentuoja s tudentų 
klubus lietuvių visuomenėje 
Ir dirba pagal suvažiavimo 
nutarimą.
3/ Skyriai turi savarankiš
kumą vietovėse Ir veikla pa
gal savo narių nutarimą. Bus 
prašoma ruošti Ir dalyvauti, 
jei klubas sutiks,bendruose 
parengimuose— tai reiškia, 
pav. Jeigu C. O. patartų pra- 
vestldemonstraciją, ar Vasa
rio 16 minėjimus, visi sky
riai galėtų vienu metu pra
vesti šltus parengimus savo 
vietovėse. Taip veikiant, vi
suomenė Ir spauda gauna di
desnį įspūdį. C.O. gali reko
menduoti specifinius darbus 
skyriams, bet syrlal tuo pa
čiu gali reikalauti Iš C.O. 
vienokią ar kitokią repre
zentaciją Ir pagalbą.
4/ Visi skyrių nariai pri
klausą prie ŠALSS, gauna

laikraštėlį AŠIS Ir turi balsą, 
nustatant centro organo me
tinį planą.

Taip pat Individai, kurie 
nepriklauso prie skyrių/klr- 
bal jo universitete neegzis
tuoja/ gali prisirašyti tie
siog prie ŠALSS per centr 
organą.
5/ C. O. leidžia AŠĮ, Ir as
meniniu būdu, laiko ryšius su 
Ir tarpe skyrių. C.O.kaip ga
lima greičiau stengiasi pain
formuoti skyrius apie svar
besnius įvykius. C. O. spau »• 
doje informuoja visuomenę 
apie veiklos sėkmę ir taip 
pat pareiškia savo nuomonę 
įvairiais lietuvių visuomenės 
klausimais.
6/ Sunkiausia bus nutarti 
dėl finansinių reikalų. Centro 
organo darbas,būdamas pi 
tus, daug Ir kainuos. Dėl tą 
finansinės detalės bus aptar
tos per suvažiavimą.
7/ Centro organas išrenka
mas kas metai per metinį 
suvažlavlrrią. Kandidatai by tų 
Iš anksto paskelbti. Tie, kuri e 
negalėtų atvykti Į suvažiavi
mą. galėtų balsuoti kores
pondencijos būdu.
8/ Po 1974 studentų šuva - 
žlavtmo, jeigu klubų irŠALSS 
skyrių unifikacija įvyks, tai 
bus paskirtas komitetas, su
rašyti konstituciją pagal su- 
vašlavlmo nutarimus. Laiko
tarpyje tarp suvažiavimo Ir 
konstitucijos surašymo sky
riai Ir C. O. veiklą pradėtų , 
kaip maždaug buvo nutarta 
suvažiavime. Konstitucija 
turėtų būti parnešta prieš 
segantį metinį suvažiavimą .

E/ PRIEŠ SUVAŽIAVIMĄ
Visi lietuviai studentai 

turėtų rimtai apgalvoti ini f 1- 
kacljos siūlymą. Šis s tūly 
mas turėtų būti pristatytas 
visiems studentų klubų na
riams. Klubę susirinkime 
nariai turėtų vesti diskusi
jas tuo klausimu Ir atvykti į 
suvažiavimą apsigalvoję Ir 
su nuomonėmis unlfikacijos 
klausimu.

Idėjų Ir korespondencijos 
laukiame iš visų kolegų. 
Laiškus siuskite:

ŠALSS UNIFIKACIJA 
c/o Antanas Šileika, 

22 Langside Avė., 
Weston, Ontario, Canada 

M9N 3E3
Svarbu, kad kaip galima 

daugiau studentų atvyktų Į 
suvažiavimą : paskaitų iš
klausyti, susipažinti, pasi
linksminti ir svarbiausia, 
nutarti lietuvių studentų klu
bų ir ŠALSS ateitį, diskutuo- 
jant unlfikacijos klausimą ’.

SUVAŽIAVIMO

VIENYBĖ •'

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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I
Rašo Juozas BeniusLENKIJOS VALSTYBES 

IR TAUTOS
KILME

I

Kad trmenklaūsiam kalboty
ros studljozul nesudaro abe
jonių, jog jųkalbos yra dvy
nukės,kaip kad Čech ir Lech 
yra buvę.. .Gi dėl jų tautos 
atsiradimo priminkime porą 
neabejotinų faktų KIRILAS ir 
METODIJUS krikštija Mora
viją/ankstesnę Avariją/ 863 
m eta Is/ku n Iga ik štįR ot Islavą/ 
o prieš jį, 846 metais, buvo 
Malmtras ŠAMO Įpėdinls/a- 
pletą Šamą dar pakalbėsime 
sekantį kartą’./.

Praeitis nepersentausla, 
Ir nes jei bandome šiek tlekgi- 

si-tlk paslžlūrėklme^kodėl. 
Ligi pirmojo pasaulinio 

karo toji teisinga versija bu-
Dlugošas juos išveda iš vo pačių lenkų istorijos va- 

čekų atplaišos, nuklydo- dovėlluose. Tačiau, laikui 
stos mažytėn"žemėn", Vys - bėgant, jie kitaip apslsvars- 
los aukštupln.Patys slavlstal 
nustatė, jog slavų kultūra ir 
tikyba ėjo iš Balkanų pusia
salio čekų-moravų/ ankstes
nių avarų/kryptlml,kur apie 
623 metus po Kr. apsireiškė 
trumpalaikė pirklio ŠAMO 
valstybėlė. Jai bematant su
skilus, legendarlnlal broliai 
Čech Ir Lech/tų tautų eponl- 
mal/, nebesugyveno, Ir pas
tarasis, nepasakęs nėsudlev, 
Išėjo Ieškoti laimės Vyslos 
aukštupyje. Atrodo,kad jam , kad nepavyks atsikratyti če- žmonių atminties... Kodėl ? 
lyg sūnui palaidūnui,neblogai kų giminystės/net ir jų sle- Dėl naujausio jų mokslo 
sekėsi ir dar šiandien seka- nos šiandien gimintuojasl/. atradimo, kur vargšai van-

t ė. Nepatogu " Mocarstvą" 
/imperiją/ kildinti iš nemė
giamos b rolių tautelės. . .Ta
da išeitų aikštėn nemaloni 
tiesa, jog lenkai ttkXl-XII a. 
užkariavo Wlelkopols- 
kos, Volulnės,Pamario, Jot
vingi jos, Mozūrų plotus 
todėl į juos jokio istorinio Haupasiknisti, randame tose 
titulo neturi, nebent, kaip vietose gyvenančius A VARUS 
grobikų titulą. kurie paslaptingu būdu Ir su-

Atstatant faktus, nurodyklm tapimu lygiai tuo pat laiku 
visų pirma, jog lenkams nle- pranyko Iš istorijos lapų ir

DIDĮ LIETUVOS

I

1974. X.16

• MOKAMI GERI NUOŠIMČIAI 
KASMET

BUY NEW 
CANADA SAVINGS 

BONDS

Rugsėjo 19 d. Įvyko masinės pabaltlečlų demontracljos prie parlamento rūmų 
Australijos sostinėje Canberra. Tokiu būdu buvo pareikštas pasipiktinimas ir 
nusivylimas dabartine Australijos vyriausybe /Australian Labor Party/, kuri 
pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos rusiškąją okupaciją. Ypač buvo kalti
nami minister is pirmininkas Gough Whltlam ir užsienių reikalų ministeris WU- 
lesee. Dabartinė Australijos vyriausybė tuo parodė, kad ji vadovaujasi apgaule 
ir vartoja du standartus — pasisako prieš vakarietišką kolonizaciją, bet toleruo
ja ir remia rusiškąjį imperallzmą. Ir kas pabrėžtina, kad G. Whltlam praeity
je yra pareiškęs, kad Pabaltijo klausimas jam supramtamas ir pabaltiečlal ne
turi jokio reikalo baimintis. Demonstracijose dalyvavo apie du tūkstančiai as
menų Nuotrauka V. Vilkaičio.

LIETUVIAI JI MYLĖJO, 
LIETUVOS PRIEŠAI JO BIJOJO

ALGIRDAS GUSTAITIS
DIDĮ LIETUVOS POGRIN- nemažą dalį. LKKS veikimo, 
DŽIO VEIKĖJĄ PROF. STA- prof. Stasys Žymantas atvi- 
Sį ŽYMANTĄ PRISIMENANT; riau pasitardavo pogrindžio

( t$sa) Pogrindžio veikloje
Vėliau man gavus-pave dus

KIEKVIENAIS METAIS 
PER 9 METUS

• PILNAI GARANTUOJA 
KANADOS VYRIAUSYBĖ

PILNA VERTE IŠKEIČIAMI 
BET KADA SU 
NUOŠIMČIAIS

duoliai/wenden/be ceremo
nijų užaneksuojaml Ir Iš 
piršto sukuriamas"senoviš- 
kiausias lenkų kultūros cen
tras Gnlezno-Pamarės ruo
že", - tai tikrumoje dalykai 
vystėsi truputį kitaip.

Mūsų v a n d u o 1 i a i 
laikė Vandos/Vyslos/ upyną 
nuo amžių pradžios, kartu 
su mūsųetsčlais, vytingiais, 
galindais, jotvingiais ir prū
sais. Deja, tarp jų visų ne
randame nėvlenos lenkiškos 
genties. Antra vertus, van - 
duolių karalių vardai: Kunl- 
gauris, Genčiarlkis, Elčlarl- 
kls, Vandvorius, Vandelorlus 
ir vist kiti anaiptol neskam
ba lenkiškai’. Taipgi ir nau
jesniais laikais "protėviai " 
POPIEL ir PTAST yra ne 
kas kita, kaip lietuviški PAU
PELIS ir /U/.PĖSTAS ,- kas 
jiems puikiai tinka, besėdln- 
tiems prie upės. O jau tas 
perkrikštytas MIEŠKO’. 966 
metais vanduolių eilinis ku - 
nlgaikštis DAUGONIS/ var - 
das jo paties pasirašytas, 
laiške popiežiui, kuriame jis 
parduoda savo kraštą su gy
vu ir negyvu inventorium, 
Romai už karališką vainiką/, 
priėmęs krikštą,gauna naują, 
čekų vyskupo sutelktą vardą 
MIEŠKO / kuris užvalniką".' 
galvą deda"/.

Ir štal.lygPtlypo iš kana
pių, naivumo viršūnė:dabar 
lenkai nesidrovi šį vardą 
naudoti kaip vanduolių val
dovo ir jo valdomo žemupio 
lenkiškumą Įrodyti ’.

Jetjau imsime konkrečius 
faktus, tektų tada atiduoti 
"Amazonę" Vandą/Vyslą/ 
čekams, nes Daugonis, me
tus prieš krikštą vedė Bo - 
leslovo 1-ojo dukrą Dubrav- 
ką. O dar prieš tai Daugo - 

, nls-Mleško buvo keliaklūp- 
ščlals parsidavęs vokiečių 
imperatoriui OTTO-l-jam , 
kaip jo klusnus tarnas /pad
laižys/ ir leno pareigūnas 
/963 m. / Štai jums teisybė: 
keliasdešimt metų vanduollal 
/mūsų gentis/ turėjo kentėti 
vokiečių priespaudą ir mo
kėt i duoklę vien dėl šio mūsų 
atskalūno. Dabar supraskite 
Vandos /Vyslos/ lielgandos 
patriotišką reikšmę,kai mū
sų GINTARO KELIO CEIVĖ 
šoka upėn, nes ją verčia te
kėti už vokiečio/palygink 
Rikvaldų šeimos tragedlją- 
išprievartavtmą karalaitės 
Rlknaldos tėvų akyse. . ./.

Savo beatodairiškame žy
gyje,bandant lšslkovotl"Mo- 
carstval" prideramą garbin
gą praeitį, neožellgovsklnin
kai, kaip jau minėtas Pan 
Lowmlanskl , nesidrovi 
griebtis, atviro, per, akis, 
melo:Daugonlul pagalbon at
vykusius mūsų varlnglus- 
PRIBUVOJU Ir VANDINĖLĄ 
skelbia neabejotinai lenkiš
kais bajorais", savlndamlesi 
grynai lietuviškus vardus, 
kurių jų kalboje nėra.

Tai tiek Ir trumpai apie 
lenkus. 

veiklos pagrindais, meto
dais, nuveiki mals. Kartą jam 
buvo atėjusi mintis Įsteigti 
naują padalinį ir numatytą vy
rą atsiuntė pas mane pasikal^ 
bėjlmui. Vaikinas buvo nai
vus, perdaug kalbus ir galė
jo nepakliūti okupantams tik 
dėl savo kvailumo. Netrukus 
susitikau su prof. Žymantu ir 
pasiūlytą kandidatą smarkiai 
iškritikavau. Jis bevelk suti
ko, bet tuoj tarė, gal aš per 
greitai susidariau kritišką 
nuomonę. Atsakiau, ne per 
kritiškai, bet gal per švelniai 
pasakiau. Jei nori, čia pat 
pasakysiu daug griežčiau. Ar 
nori?

Tada jis pradėjo aiškintis, 
kad tą asmenį jam rekomen
davo tolpsai asmuo. Atsakiau, 
man visiškai nesvarbu kas re
komendavo, aš sakau savo 
nuomonę.

Klausė, ar tuo asmeniu ne
pasitikiu? Atsakiau, kaip lie
tuvis jis gali būti pirmos ei
lės, bet kaip pogrindžio vei
kėjas per daug kalba, atrodo 
negali sugaudyti savo minčių, 
o naivumas ne visad gali ap
gauti okupantą. Be to, naujam 
poskyriui reikia didelį santū
rumą turinčio asmens, kaip 
ir bendradarbių pasitikėjimo.

Daugiau prof. S. Žymantas 
nesiginčijo, sutiko tą asmenį 
palikti eilinėse pogrindžio 
pareigose, kaip narį be pa
reigų. Tada pasakiau, kad da
bar jau jį reikia sekti ne dėl 
to, kad mes nepasitikėtume 
juo, bet kad jisai gali panorė
ti per daug kalbėti ir pasakyti 
pavardžių tenai, kur jų jokiu 
būdu negalima sakyti. Be to, 
jis gali numanyti, kad kaž kas 
buvo sumanyta daryti su juo. 
Tasai vyras, mūsų pastango
mis, buvo perkeltas į kitą Bus daugiau

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lotion" preparato* sulaiko 
plauk* slinkime, naikinę pleiskanai, palotina niatajim*, ptatsk* skilias*, 
stiprina plauk* takais, padeda atgauti natūrali* plauk* spalv*. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. frolyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicina Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei;
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 4»th. Ave., Cieen>,

Illinois 60650, U. S. A.

tarnybą (jam nežinant) Ir 
kryžminiai lietuvių pogrindi
ninkų sekamas. Laimei, nie
ko blogo nebuvo pastebėta. 
Nesugadinęs lietuvių pogrin
dininkų gero vardo .pasiliko 
Vilniuje.

Betgi, lietuvių pogrindžio 
veiklai labai plečiantis, to 
naujo padalinio tikrai reikėjo. 
Su prof. Žymantu tarėmės, 
ieškojome kito asmens. Ne
trukus jis man pranešė, kad 
pasitaręs su kitais šį kartą 
jau nepakeičiamai nusprendė, 
kad tam darbui jie numatė 
mane.

Atsakiau, jie nežino ką kal
ba, nes aš ir taip turiu per 
daug pareigų. Ar nežino mano 
darbo su LKKS ?

Jis prašė pasakyti.
Kai ko visai nežinojo. Be 

to, turėjau kitokių pareigų, 
tvarkiau lietuvių švietimą už 
lietuvių administruojamų ri
bų, turėjau tris tarnybas, 
rengiau spaudai knygas, ben
dradarbiavau spaudoje. Ne
kalbant apie universitetą, kur 
laikydavau egzaminus, norė
jau gauti diplomą.

Sutarėme, kad vienas, 
menkesnes pareigas (LKKS 
Vilniaus skyriaus pogrindžio 
spaudos platinimą) perduosiu 
kitam asmeniui. Paimsiu 
naujo padalinio steigimą. Ne
noromis su tuo sutikau.

Netrukus tas naujas LLKS 
skyrius buvo Įsteigtas, apė
męs Įvairias Vilniuje veiku
sias įstaigas, net turėjo sky
rių provincijoje. Tada vėl pa
ėmiau slaptos spaudos plati
nimą.

Įtemptai dirbantįatėjo 1941 
m. birželio 23 d. , kada suki
lę Vilniaus lietuviai užėmė 
Vilnių. Tą dieną įvyko bemaž 
stebuklas, nes labai menkai 
ginkluoti lietuviai sukilėliai 
užėmė visą Vilniaus miestą, 
kuriame buvo dešimtys tūks
tančių įvairių Sovietų Rusijos 
kariuomenės dalinių. Dar 
prieš sukilimo pradžią buvau 
nustebintas prof. Stasio Žy
manto man pareikštu nepa
prastu pasitikėjimu.

Išmušus rusus-bolševikus 
ir atvykus vokiečiams-na - 
ciams, mane buvo paskyręs 
(man neprašant) Vilniaus lie
tuvių dienraščio "Nauj. Lie
tuva" redaktorium. Nuvykęs 
į redakciją įsitikinau, kad te
nai gerai, noriai ir nuošir
džiai dirba, redaguoja rašy
to jas-žurnalistas Rapolas
Mackonis, susidaręs savo re
dakcijos štabą. Nenorėjau bū
ti priemeta, tą pačią valandą 
iš paskirtų pareigų pasitrau
kiau, apie tai niekur jokios 
žinios nepaskelbus. Su kolega 
R. Mackoniu gražiai bendra
darbiavau prieš tai ir po t<a . 
Tuoj nuvykęs pas prof. S. Žy
mantą pasakiau, kad nematau 
reikalo perimti dienraščio 
vyr. redaktoriaus pareigų; 
nusakiau kodėl, prašiau dien
raštį palikti ramybėje, nieko 
jam neįtaiguojant. Sutiko. 
Taip Ir buvo. Tokį paskyrimą 
prof. S. Žymantas galėjo pa
daryti, nes tuoj po 1941 m. 
sukilimo Vilniuje, buvo pa
skirtas Vilniaus miesto ir 
srities Komiteto pirmininku 
bei Laikinosios Lietuvos vy
riausybės įgaliotiniu Vilnių-, 
je. Daugiau jokio paskyrimo 
man nesiūlė, nieko nepra
šiau.

Pasibaigus aktyviai pogrin
džio veiklai, mano artimi 
santykiai su prof. S. Žymantu 
visiškai sumažėjo, beveik 
dingo. Likome artimi bičiu
liai, kiekvienas veikdamas, 
gyvendamas savo pasauliu.

3

3



KULTŪRINIS PUSLAPIS V. Mykolaitis -Putinas

TEGU TAVE DIEVAI

IŠ LIETUVIU TAUTOSAKOS:

VAIVORYKŠTĖ
VAIVORYKŠTĖ

VAIVORYKŠTĖ
Visur Lietuvoje randame įsitikinimą, kad 

vaivorykštė traukia Iš upių,ežerų Ir kitų žemės 
vandenų drėgmę į debesis, juos tuo būdu pripil
do vandeniu Ir tada gali lietus lyti. Todėl vaivo
rykštės galai paprastai nuslleldžlą arba atsi
remiu į vandenį.Kai pamatydavo, vadintą Irlau- 
mės juosta, prie debesies, sakydavo: "Jau laumės 
juostas audžia".Kitur sakydavo, "Laumės juos
ta atsiranda,kai laumės ruošia vestuves - taip 
jos pasidabina". Visur Lietuvoje buvo tikima , 
kad vandenį traukdama vaivorykštė,kartu įtrau
kianti Ir žuvis, varles, pasipainiojusius prie van
dens gyvulius ir vaikus,kurie paskum nukrentą 
iš debesų. Todėl reikia vengti tų vietų,kur vai
vorykštės galai atslrermia į vandenį.

Taip pat, vėliau, Lietuvoje atsirado tlkėjl - 
m as, kad vaivorykštė yra Dievo duotas ženklas, 
jog daugiau tvano nebebus, nustos lyti, ii' pirmąjį 
tokį ženklą yra gavęs Nojus. Ši nuomonė, atsl - 
rado bažnytinėje įtakoje ir yra žymiai vėlesnės 
kilmės, negu pirmoji versija.

Kaip ir į kitus dangaus kūnus, taip ir į vai
vorykštę negalima rodyti pirštu, nes gali ir vi - 
są žmogų arba bent pirštą bei ranką įtraukti į 
debesis. Taip pat negalima sakyti, kurt vaivo
rykštės juosta yra gražesnė. Reikia sakyti,kad 
visos yra lygiai gražios,kitaip supykusi vaivo
rykštė gali užlieti vandeniu.

Labai įdomus ir senas yra toks piemenų 
būrimas, užrašytas Ukmergės apskr. 5 Kad iš
nyktų laumės juosta nuo dangaus, reikia traukti 
sukabintus rodomuosius pirštus ir s akyti: Truku 
truku, dievuiluku laumės juostą,kad dievulis ne
susi juostų: tau pusė,man pusė,o dievuliui ga
liukas. Taip kalbant, laumės juosta tuojau su- 
trūksta Ir Išsisklaido. Tokiu būdu piemenys Iš
drįsta kažkokiam "dtevullukul" Iškrėsti pokštus 
sutraukydami jo juostą. ..

Lietuviškoji dangaus skliauto tautosaka,kai 
ji bus tinkamai susIstemintalr paskelbta,mito - 
loginiams tyrinėjimams turės didelės svarbos ir 
padės išaiškinti daug įdomių klausimų.

Vaivorykštė dar vadinama orarykšte, drig
ne, smaku. Pietų Dzūkijoj žinoma ir straublio, 
kartais straublės vardu.

Žvaigždynus mažai tepažinojo; gal Ir ne
nuostabu, nes Lietuvoje dangus,palyginti, retai 
ilgesniam laikui yra giedras. Daug maldelių ir 
būrimų buvo skirta jaunajam Mėnuliui,kaip ir 
kitų žemdirbių tautų.

Skambtnoj kankleliai, 
Llol rldlj augo, m 
Atvažiuok ,motule, 
Pas mane dukrelę. 
Aš nežinau kelelio. 
Aš įdėsiu žymelę, 
Šaly kelio liepelę, - 
Atrasi kelelį 
Pas mane dukrelę.

Skamblnoj kankleliai, 
Llol rldlj augo.
Atvažiuok, tėveli, 
Pas mane dukrelę. 
Aš nežinau kelelio. 
Aš įdėsiu žymelę, 
Šaly kelio berželį, - 
Atrasi kelelį 
Pas mane dukrelę.

Skamblnoj kankleliai, 
Llol rldlj augo.
Atvažiuok, broleli, 
Pas mane sesutę. 
Aš nežinau kelelio. 
Aš įdėsiu žymelę, 
Šaly kelio uoselį, - 
Atrasi kelelį 
Pas mane sesutę.

Skamblnoj kankleliai, 
Llol rldlj augo, 
Atvažiuok sesute, 
Pas mane sesutę. 
Aš nežinau kelelio. 
Aš įdėsiu žymelę, 
Šaly kelio rūtelę, - 
Atrasi kelelį 
Pas mane sesutę.

■

Vincas Mykolaitis-Putinas 
vienas Iškiliausių mūsųlite- 
ratūros atstovę: lyrikas, ro
manistas, dramaturgas Ir 
literatūros Istorikas. Savo 
pirmąją dramą Valdovo Sū
nus parašė apie 1922 m., 
studijuodamas Šveicarijoje. 
1930 m. tą veikalą perdirbo, 
papildė kitais personažais ir 
pavadino Valdovas. Taip pat 
Žiedas ir Moteris,misterija 
Nuvainikuotoji Vaidilutė, ne
baigta drama Operacija yra 
jo indėlis dramaturgijai.

Pagal jo pagarsėjusį ro
maną Sukilėliai yra parašy
tas libretto Ir muzika operai 
tačiau, kol kas, Lie tavoje,to, 
veikalo pastatymą sustabdė. 
Valdovas, nors ir buvo nu
matytas 1957-58 m. sezonui, 
Iki dabar scenos neišvydo.

Laukuos šalna. Šarmotasai rytys 
Jau tuoj ir mano taką švllpdams nubarstys

Geltonu gintaru ir baltu sidabru, 
Kad būt širdy ramu, o akyse skaidru. 
Jau pūstelėjo girioj bangos šalto kvapo, 
Geltonu sūkuriu įsimetė taip lapų, - 
Ir kugžda kuplios liepos ir liekni klevai: 
Tegu tave dievai, tegu tave dievai.

Einu tolyn. Dangus dar saulę mąsto 
Ir želmeny mielai pavasarį surastų. 
Bet saulė jau toli su meile ir daina 
Ir tamžalis želmuo maitinasi šalna. 
O tas,kurio širdis dar saulės burtais kliedą 
Šiąnakt raškys sapne paparčio slaptą žiedą,- 
Pabus, išvys šalnas ir šyptelės kreivai: 
Tegu tave dievai, tegu tave dievai...

Žiedų nėra. Tačiau visur dažai, 
Ir, rodos, pats kartu juos laistai ir palšai. 
Pamiršęs jau gėles, rausvus lapus skini 
Ir saulėtas dienas Iš naujo gyveni.
Ir veizime atgal, tyliu džiaugsmu nurimę, • 
Ir laiminam tave,liūdnų spalvų žaidime, 
Tegul tave dievai, tegul tave dievai...

Skubu atgal.Narnai iš tolo moja 
Greičiau į jaukų vidų kelti koją, 
Užvarstyt langines,uždarinėt duris, - 
Ir kai vėjuotos sutemos aplink užkris, 
Atskleisti prie ugnies tą šviesų, gelsvą lapą 
Kur saulėtų dienų įbrėžtos aistros tapo, 
Pažvelgt, nusišypsot Ir atsidust lengvai: 
Tegul tave dievai, tegul tave dievai...

Iš dr. J. Balio

*Kartojama po klekvlenosB 
eilutės . ■

Lietuvių Tautosakos Skaitymai Paruošė B. V. N. ■

AUKSINIS RUDUO IR EUROPOS TEATRAI
Straipsnis tęsis per kellollką lalkrafičio laidu, todėl tiek tiek supažindiname skaitytojus su 

autoriaus asmenybe. Aktorius J. Kaributas gyvena Kalifornijoje ir nuo 1954 metu dirba Holly - 
woo do filmu pramonėje kaip korespondentas Ir recenzentas. Lietuviu veikloje žinomas kaip 
daugelio dramos veikalų režisierius. (Baisusis 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.

JUOZAS KARIBUTAS.

Pradžia nr. 34(2112).

TREČIAS KARTAS VIENOJE

Iš Varšuvos išvykstant prie čekų sienos vėl kontrolė... 
Bet dar kokia? Išvertė, iščiupinėjo, išklausinėjo ir vi
saip vartė mano vežamą seną "samavorą", kurio nenorė
jo praleisti. Nesukalbam. Vargais negalais pavyko iš ke
leivių daugumos gauti vertėją. Kai baigėsi kontrolė, atsi
kvėpiau . Niekam nepatarčiau iš Lietuvos važiuoti pęr tą 
Lenkiją. Jiems užkliuvo visi vežami suvenyrai. Taip pat 
ir čekai labai nedraugiškai ir grubiai elgėsi. Tad po visų 
kontrolių, kai jau įvažiavau į Austrijos teritoriją, visais 
plaučiais atsikvėpiau ir pasijutau kaip kitame pasaulyje. 
Žinau, kad čia niekas neklausinės ką ir kam veži, niekas 
grubiai nesielgs,ir būsiu vėl ramus. Tame pačiame va
gone važiavę vietiniai tų nemalonumų neturėjo.

Vienoje einu miesto centru ir atsimenu, kai 1944-jųm. 
vasarą, viską Lietuvoje palikę, atsidūrėme Vienoje. Lyg 
koks aidas atklydo anie širdį veriantys,prisiminimai.........
tokie siaubingi, kaip tada. Rodos vėl girdžiu oro pavojus, 
krentančias bombas, matau kitų lietuvių nelaimingus vei
dus ir tai vis kas,, kas tada išgyventa, taip ryškiai atsi
stoja dabar prieš mano vaizduotę. Štai čia tas pats Rat- 
hauzas, kur eidavome vieną kartą savaitėje vištienos pa
valgyti. Ir berods, dar be kortelių? Šauniai atrodantys 
parlamento rūmai, operos rūmai, kurie karo metu buvc 
uždaryti. Visi bulvarai ir gatvės pasipuošę dar nuo va
saros begelstančiais lapais, vėjo draskomi laksto bulva
ru.

Vėlyvas šaltas ruduo, bet turistų pilna, kaip netikėjau, 
iš visų pasaulio kraštų. Čia sutiksi turbanotą indą, japo
ną, kurie taip ryškiai skiriasi nuo europietiškos publikos.

Žvarbūs vėjai ūžauja gatvėmis, bet saulė šypsosi visu 
savo skaidrumu ir gaivina nuotaiką. "Turas" Vienos ap- 

4 psl.

žiūrėjimui tik 12 dolerių. Autobusas pilnas prisipildo ir 
kalbų babilionas, žodžių įvairumas, ūžia kaip bičių avi
lys. Vadovas taisyklinga anglų kalba gerai ištreniruotas, 
aiškina pravažiuojamas vietas. Turistai su dideliu smal
sumu stebi šv. Stepono bažnyčią, kuri lyg balta gulbė iš
kėlusi baltuojančius bokštus puošia Vienos miestą. Auto
busas sustoja. Girdisi gaudžia vargonai. Sekmadienis. 
Žmonės būriais eina į bažnyčią. Mūsų autobusas čia ne
sustoja ilgam ir gidas neveda turistų į tą gražuolę kate
drą, kaip kitur kad daroma. Čia bažnyčiai telkiama dau
giau pagarbos ir ne paverčiama ji muziejumi, kaip Itali
joje ir kitur.

ŠĖNBRONAS - SCHČNBRUN
( Šimtmetinė pilis ir gražuolis Parkos)

Kada anais bėgimo iš tėvynės laikais lankiau šią vie
tą, apvaikščiojom tą gražuolį parką, kuris ir karo metu 

VIENA SU ŠV. STEPONO BAŽNYČIA
Bus daugiau.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

buvo labai gražiai tvarkomas, pilis buvo uždaryta. Ne daug 
tada aš ja ir domėjausi, kokias legendarines ar istorines 
pasakas savyje slepia. Dabar atvykęs jau kaip ameriko
nas ir dėl "žaliukų" visai kitaip traktuojamas, tad visai 
kitas tonas ir manieros, o tuo pačiu ir nuotaikos.

Gidas aiškina, kad imperatorius Maksimilian II — sis 
1527-1657 metais statė tą gražuolę pilį. Joje yra virš ... 
tūkstančio kambarių ir salių. Tada jai davė vardą — Kat- 
terburg. Per tą pilį prakeliavo daug karalių, kunigaikš
čių, imperatorių, bet iš jų garsiausias imperatorius bu
vo Franz Joseph, kuris vėliau sudarė Austrijos ir Ven 
grijos monarchiją ir paskelbė Austrijos parlamentarinę- 
respublika.

Einame dabar didelė turistų grupė per auksu dekoruo
tus, išpuoštus kambarius, kur kadaise gyveno imperato
riai, karaliai. Kur ne svietiška prabanga, kad net akys 
raibsta ir niekaip negaliu suprasti to laiko didikų, kurie 
tokios prabangos geidė. Audiencijų, priėmimų didžiulės 
salės auksu išdabintos, o lubose, lyg bažnyčioje skraido 
garsių menininkų piešti angelai ir kitokie šventieji.Dabar, 
be didelių kandelabrų ir žvakidžių ten daugiau nieko nė
ra. Tiesa, salės šonuose stovi puošnūs auksiniai suoliu
kai, kurie apvilkti tamsiai raudonu aksomu. Tuščia, nyku
ir prastų žmonių, turistų sukeltas bildesys nuaidi į salė 
visus kampelius, nors visi labai santūriai pašnabždomis 
dalinasi įspūdžiais, lyg bijodami iš kapų prikelti tuos,ku
rie čia gyveno.

Marijos Atolnetos kambarys su elegantiškais portre
tais ir veidrodžiais. Auksiniai rėmai, visaipi išraityti da
ro didingais ir kilmingais. Marijos Terezės vaikų kam
barys, o jų nemažai: dvidešimts šeši ir visų portretai 
surikiuoti taip, kad sienoje nebebūtų vietos pirštui padė
ti.
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Kazimieras Baltrukonis

TUŠČIAS MAISAS
F E L J F T 0 N A S

"Kada, Vytautai, grįši į krikščionybę"?' 
Paklaustasis, užuot atsakęs, gnibtelėjo 
"Kada, kolega, grisi į tikrąjį lietuvių 
'■L‘‘jimą?’’ "(Dirva, 8. 10. 1973.)

globstyje auklėjamas ir įta
kojamas. Dažnai tampa fana
tiku.

- Aš katalikė, bet pamilau 
laisvų pažiūrų žmogų. Nesu 
fanatikė.

- Tu esi išimtis. Didžiau
sia mąstytojų klaida, kad jie 
nori savo dvasios turinį į kito 
galvą įsprausti. Kartais net t 
prievarta. Spalvingiausiai 
nušvinta žmogus tada, kai jo 
dvasinės jėgos išsiskleidžia ( 
savarankiškai, observuojanti 
ne vieną kurį idėjinį objektą 
ar vieną religiją, bet tų idėjų 
darinį. Efektingiausiai Die
vas į žmogų prabyla per sko
nio įvairumą, per spalvų de
rinių žaismą, per gyvos ir 
negyvos gamtos skirtingai 
pasireiškiančius įvykius, per 
harmoniją ir kontrastus, per 
žmogaus žmogiškai spindu
liuojančią dvasią ir jos verž
lumą.

- Vis dėlto mane kai kada 
užpuola šelmiška pagunda pa
imti tave už parankės, su
klupti drauge ir kartu nuošir
džiai pasimelsti.

- Koks būtų tavo maldos 
turinys ?

- Dėkočiau Dievui už visas 
gėrybes, kuriomis kasdien 
naudojuos. Prašyčiau sau, 
tau ir geros valios žmonėms 
malonių čia žemėj ir po mir
ties.

- Dėkojimas yra girtinas
reikalas. Bet tu tik save iškiš^ministration) pranešė, kad 
dėkodama. Būtų kur kas tiks

mena, o Evangelijos esenci
ja. Tavo malda kvepia šiek 
tiek egoistiniu odekolonu, 
ypač prašant šiltos vietos po 
mirties .Maldos esminė kryp
tis turėtų būti pagarba Die
vui, o ne prašymas.

- Nesibels! - negausi*. - 
tvirtino įkaitusi žmonelė.

- Dievas nėra komersantas. 
Komersantui duok dolerį, 
gausi prekę. Melskis Dievui 
giedodama, grodama sonatas, 
kurdama arba skaitydama po
eziją. Klūpojimas yra vergi
jos likučiai. Dievas sukūrė 
laisvą žmogų, one vergą. Ne 
kūno judesiais malda trium
fuoja, bet dvasinės įtampos 
ekstaze.

- Gaila, kadnesi mažiukas: 
tau už tokias erezijas motina 
į klyną įkrėstų. Vienas revo
liucijos nepadarysi. Eik iš
mintais takais.

- Nekelkime motinos iš ka
pų. Užmiršti reikėtų ir senus 
įpročius, nors jie religijai 
tarnauja. Kiekvienas laiko
tarpis turi savo kelią ir logi
ką. Tas liečia taip pat tikėji
mą ir Dievo sampratą. Reli
gijos, paprastai, negrinėja ir 
sprendžia žmogaus egzisten
cijos galutinį tikslą ir su tuo 
susijusias problemas. Tu pati 
nesvarstai ir nesprendl, bet 
tiki kitų sprendimais. Vadi
nas, esi lyg kūdros stovintis 
vanduo, kuriame yra visokio 
brudo ir veisiasi kūjagalviai.

- Broleli tu manol Ar tik 
ne marljuanos užrūkei ? Per

( TASA)
- Irtu, begėdi, neužsikre- 

tl krikščionybės spinduliavi
mu? Per tiek metų? Vis ata
tupstas nuo manęs, kaip tas 
rašytojas nuo krikščionybės.

- Žiūrėk, žiūrėk'. Įsistojai 
į teologo klumpes ? Tas rašy
tojas gal turi daug tiesesnį

: kelią Į tiesą bei gėrį, negu 
. teologas. Gal jo Dievo sam

prata žymiai gilesnė ir turi
ningesnė už teologo sampra
tą.

- Bet jeigu jis netiki į Die
vą? Ar jis turiningas tada?

- Kiekvienas mąstytojas į 
ką nors tiki. Kas netiki į Die
vą, gali būti labai Įdomus 
žmogus. Jeigu toks asmuo 
bus literatūrinis genijus, jį 
skaitys milijonai ir savo idė
jomis užkrės minias. Jeigu 
jis bus filosofijos genijus, 
minias įtakos mąstyti giliau. 
Jeigu bus mokslininkas, pa
stūmės progresą pirmyn. 
Jeigu jis bus aulas, Į jį ma
žai kas kreips dėmesį. Gro
žio mėgėjas nesigėri vien ro
žėmis ar akacijomis. Per tie- 
są ir gėrį eina kelias į Dievą. 
Tiesos ir gėrio monopolio ne
turi nė viena religija. Visose 
galima rasti ką nors gera, 
žavu. Nė viena iš jų neapsau
gota nuo drėgmės bei pelėsių. 
Kiekviena iš gėlių Įvairuoja 
Ir savotiškai žavi. Gražiausia 
puokštė — kombinuotų gėlių 
puokštė. Kunigai, paprastai,

f daro didelę klaidą, stengda
miesi įbrukti netikinčiam ar- Hau, kad jam pagarbą relkš- 
ba kitatikiui savo tikėjimą. “ tumei ne tik savo vardu. Ka

da gi į maldos turinį neįtrauki tą normą “selenium

daug metų buvau tau žvaigždė, 
o dabar į kūdrą pavirtau, - 
atsiduso Anelė ir atsilošė kė- ■ x f. «■dėje. \v>£f\/|
- Neišsigąsk’. Klekvlenaslš ,
ntfisų galime savo sieloje f N Į
turėti kūdrą, jei sustingsta- * >' *"
me pažiūrų ar tikėjimo rė
muose.Ne kūdros retklasle- 
loje, bet gaivaus šaltinėlio, 
kuris Iš mąstymo Ir patyri
mo gilumos nuolat trykštų, 
Gyvenimo esmė-grumtynės 
varžybos, nuolatinis Ieškoji
mas. Net Dievo.
- Kam Ieškoti to, kas jau 
surastas*.
- Tik tau 
vas nėra 
misterija, 
neišaiškinta. Kuo 
prašmatnesnis,tuo jo Dievo 
sąvoka gilesnė Ir individua
lesnė. Rašytojas su švelniu 
sarkazmu paklausė kunigą , 
kada jis grįšiąs į lietuvių 
tikrą tikėjimą. Bet niekas 
nenori atsigrįžti į senatvę 
nes ji yra mirties kvieslys 
Ir jos priebutis.
- Tačiau senu vynu visi 
gardžluojasl.
- Taip, bet nuo jo galui 
svaigsta, Ilgos užpuola.Kas 
tik atgyventa, turi būti tai
soma,keičiama naujovėmis. 
Ta. diktuoja gyvenimo rit
mas.
- Kietas tu riešutas .Joneli. 
Eikime ledais atsigaivinti,- 
kvietė vyrą Anelė. Bevalgy
dami, jau svarstė kasdieni- 
n lūs reikalus...

Ir panašiem. Dle- 
dalktas. Jis yra 
Aiškinama, bet 

žmogus

MESA IR NUODAI

NEKASDIENINIS PAŠNEKESYS

Kokia blaurl diena’. Prakeiktas 
kompiuteris , sugedo -Ir mes 
visi buvome priversti galvoti

Sena, šalia penkialapio 
dobilo gulinti pasaga nusiminu
siu balsu tarė:

- Kaip gaila, niekas mū
sų neranda.

Į tai atsiliepė penkiala
pis dobilas:

- Ką padarysi neturim 
laimės.

retorius Earl Butž sako, uždraudus jį naudot į mėses 
kad dėlei to sulaikimo jau- kainos turės pakilti. Be to 
tiena dar daugiau pabrangs, akstino gyvuliai lėtai auga. 
Kuomet prieš metus Maisto Jis sako, jog Maisto ir vais- 
ir vaistų administracija už- tų administracijos įsakymas 
dėjo tik mažą draudimą ant bukaprotiškas, nes tas hor- 
DES naudojimo, tai Earl 
Butz sakė, kad jautiena 
Amerikoje pabrangs nuo 
300 iki 460 milijonų dolerių 
daugiau į metus. Tas ir įvy
ko. Dabar visai uždraudus 
tą hormoną naudoti, jis net 
negalįs nustatyti kiek jau
tiena turės pakilti.

Maisto ir vaistų adminis- rizika gaunant didesnio kie- 
tracija (Food and Drug Ad-kio mėsos.

Bet toji pati Maisto ir 
=žmogui nebus daugiau* rizi- vaistų administracija pa
ikos susirgti vėžio liga, jei skelbė, kad turės uždrausti 
'jie nustatys naują padidin-,gyvu]ius riebinantį DĖS, 
\ ", i<~’1 i viš-ikuris tikrai išvysto vėžį pas

ir tuos, kurie neturi geros(tų ir kiaulių majstą. Didės-gyvulius ir per tuos į žmo- 

tingesnė.
- Tu kabinėjies prie smulk

menų.
- Klysti, širdele! Galimas

ba kitatikiui savo tikėjimą.
- Bet tatai kvepia kilniomis

intencijomis, — teigė gražuo-

- Tu^ėtuipei žinoti, kad ge
rais norais pragaras grįstas. 
Taip bent žmonės filosofuoja.

. Jėzus buvo pakrikštytas jau
suaugęs ir subrendęs. Krlkš--dalykas, kad blogos valios 
člonys pririša prie bažnyčios žmonių yra daugiau, negu pa- 
vos gimusį. Vaikas jos prie- laimintųjų. Tai jau ne smulk-

nią_ kiekis reikalingas dėl nes
greitesnio vištų, kalakutų ir Su DĖS buvo šeriamas 
kiaulių išauginimo. Žmogui trečdalis gyvulių Ameriko- 
valgant tą mėsą gali išsivys- je. jie taip šeriami išauga 
tyti vėžys kepenyse, bet “tik greičiau, didesni, ir todėl ga- 
gali”, kaip jie sako. Todėl Įėjo mėsą parduoti pigiau, 
tas leistina. Reiškia, maža Dabar Agrikultūros sek-

Hess and Clark kompa
nijos prezidentas Andrews, 
kurio kompanija Ashland 
(Ohio) gamina tą gyvulių 
augimo akstiną sako, kad

monas buvo naudojamas 
per 20 metų.

Prieš dešimt metų Kon
gresas perleido įstatymą, 
leidžiantį naudoti DĖS hor
monus taip ilgai kol neatsi
ras mėsoje jo nuosędų. Dą- 
bar , veikiantis įgaliotinis 
Sherwin Gardner sako, jog 
naujas tyrinėjimas surado 
DĖS nuosėdų gyvulių audi
nyje ir kepenyse, tad laikas 
sulaikyti jo naudojimą.

Federalinės valdžios spe
cialistai nustatė, kad gyvu
lys, sveriantis 1,000 svarų,

ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS
Spausdinome Montrealio lietuvių, susijusius su 5v. 

Kazimiero parapi j at i storinius įvykiu s, kaip yra paruošęs -b6da-
34 — > mos vikaru~kun. Jonas Gaudze

Iš Lietuvos atvažiavo kun. J. Šimkus su seseria Antanina 
Šimkutė,šeimininkės pareigoms. Po metų,negalėdama A. Šim
kutė priprasti prie Kanados klimato, ėmė vis dažniau sirgti 
ir tas sesers sirgimas padarė naujų rūpesčių broliui kunigui.

- Ji ėmė prašyti,kad ją vežtų atgal j Lietuvą. Blogėjanti sesers
_ sveikata, pakeitė kun. J. Šimkaus nuomonę dėl visam laikui 

pasilikimo Montrealyje. Jis vėl pradėjo ieškoti savo įpėdinio, 
kun.M.Kuliavos.Montrealio arkivyskupija yra gavusi sekan
čio turinio liudijantį laišką apie kandidatą: "1927.10.10. St. 
Francis College Brooklyn, N. Y. - Šiuo noriu pažymėti, kad 
Mykolas Kuliavas,šioje kolegijoje išbuvo 6 metus. Ištiesų sa
kant, nuo 1913 m. iki 1919 m. imtinai: 2 metus kolegijoje ir 4 
metuš akademijoje. Tai yra išmintingas vyras, ištikimas ir 
gabus studijose.Visada buvo geriausias pamaldumo pavyzdys 
ir todėl visi jo mokytojai gerai apie jį atsiliepia. Turi visas 
reikalaujamas savybes kunigystei, kurios siekia su turimais 
gabumais. Fr. Jarlath O. S. F. President".

Tikrumoje Montrealio arkivyskupija imigrantų problemų 
nesuprato, užtat nelabai daug dėmesio kreipė į kitų tautybių 

a parapijas. Nors naujo kunigo ieškojimas ir vyko, bet nebuvo 
taipjau lengva gauti gerą ir pastovų lietuvį kunigą montrea- 
liečiams.

Paskutinė kun. J. Šimkaus 1927 metų finansinė parapijos 
apyskaita rodo, kad turėta įeigų $ 17. 949. 39, o išlaidų $ 15 . 
531. 65.Birželio mėnesyje buvo sugrąžinta visa senoji J.Des- 
marchais $ 10. 000 skola, gi jos vietoje iš parapijiečių buvo 

. paskolinta $ 14. 555.
Važiuodamas į Lietuvą kun. J. Šimkus, iš Montrealio arki

vyskupijos pasiėmė visus savo dokumentus.Kiek pabuvęs Lie
tuvoje pamatė, kad buvo padaręs didelę klaidą, kam neleido 
grįžti vienos sesers Antaninos Šimkutės, bet važiavo kartu. 
Rašydamas laišką kun. J. Šimkus buvusiems parapijiečiams 
pažymėjo: "nesidžiaugsite su kun. J. Bobinu. "

KUN. JUOZAS MA ČIU LIONIS M. I. C. 
1928. 7.1 - 1929.6.10

Gimė 1896 m. gruodžio 17 d. Šlavančių km. Marijampolės 
aps.1904 m.atvyko į Ameriką. 1917 m. spalio 10 d. įstojo į Ma-

A1974.X. 16

rijonų vienuolyną,mokėsi De Paul akad. Chicago, šv. Pranciš
kaus seminarijoje Milwaukee ir Kenrick seminarijoje Webs
ter Groves,Mo.1925 m. gruodžio 27 d. įšventintas kunigu. 1925 
-26 studijavo kanonų teisę Katalikų Universitete Washington , 
D. C. , kur gavo J. C. L. laipsnį, 1926-27 tęsia kanonų studijas 
Apollinaria universitete Romoje. 1928-29 m. šv. Kazimiero 
parapijos Montrealy aštuntasis klebonas.1931-35 Aušros Var-j 
tų par.klebonas Chicago. 1932-36 "Draugo" administratorius, 
1933-36 Tėvų Marijonų namo vyresnysis.1934-45 m. Tėvų Ma
rijonų seminarijos profesorius. 1934 m. buvo vienas iš Tėvų 
Marijonų seminarijos steigėjų. 1927-48 dirbo Lietuvos Vyčių 
organizacijoje.

1928 m. birželio mėn. 29 d. iš Chicagos į Montreal} atvyko 
kun. J. Mačiulionis, laikinai perimti šv. Kazimiero lietuvių, 
parapiją iki bus įšventintas į kunigus J. Bobinas.

Sekančią dieną buvo sušauktas parapijos komiteto susirin
kimas ir jų akyvaizdoje, kun. J. Šimkus perdavė naujam kle
bonui pareigas ir visas parapijos knygas. Buvo surašytas 
trumpas perdavimo aktas, po kuriuo pasirašė visi komiteto 
nariai ir dbu kunigai.Tuo metu parapijos piniginė padėtis bu
vo: banke $ 3018. 76 ir skolos 10. 336. 24.

Bus daugiau.

pasiekia tą svorį 35 dienas 
greičiau, kuomet gauna tuos 
hormonus. Tas sutaupo 500 
svarų pašaro.

Dabar pradėta naudoti 
naujus akstinus kaip “H ir 
S synovex”, bet dar neištir
ta ant kiek jie nuodingi gy
vuliui ir žmogui, ir ar jie 
atliks tokį pat gyvulių augi
mo kiekį.

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/Alcohol les Anonymous/ 
yra vyrų ir moterų bendrija , 
kurion nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga Ir vUttml.kad 
Išspręstų bendrąją problemą 
Ir padėtų kitiems Išsigelbėti 
Iš alkoholizmu.

Vlenlntėlls reikalavimas 
būti AA nariu yra noras nu
stoti gerti.

Skambink d i e n q a r n a k t į A, A, 
Tel. 521-2 185.
Jei nori listuvlfkal kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 * 5391 (klausk Lao); 
o vakarais namu tol. 366 • 2548 arba 277 - 7868 
(Pavardės sakyti netaikia)

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

Įsikūręs nuosavuoM namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KBKDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieS ilgus savaitgalius “Talka” 
Šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6%
Santaioas (Nuo spalio 1 d.) 9^% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10% b
IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

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

Australijai ir Naujai Ze
landijai pripažinus mūsų 
kraštą sovietams, torontie- 
čiai susirūpino, kad panašiai 
neatsitiktų ir Kanadoje. Ypač 
liepos 8, su didele liberalų 
persvara, išrinktam ir rug
sėjo 30, posėdžių sesijas pra
dėjusiam parlamentui. Ypatin
gai tuo atrodo susirūpinęs 
vienas tėvynainis, kuris sa
kosi pereituose rinkimuose 
daug padėjęs liberalams. Šio 
sekmadienio popietėje, Lie
tuvių Namų svetainėj, pietau
ti susirinkusiems svečiams 
jis aiškina, kaip buvęs libe
ralų apgautas. Tai įvykę tuoj 
po rinkimų, kai tik lietuvių 
draugas,daugiakultūrinis mi- 
nisteris, dr. S. Haidasz bu
vęs pašalintas iš ministerių 
kabineto. O mūsų tautietis, 
atstovaudamas lietuvius labai

timi mes ją kėlėme, spaudo
je gvildenome, o pamatę jos 
beprasmiškumą, pakartotinai 
apgailestavome.Svarbiausia, 
kad mes būdami "Marijos že
mės vaikai", pabėgę nuo ko
munizmo negalime nors tuo 
atkreipti Šv. Tėvo dėmesį. 
Nors tokiu popiežiaus gestu 
sutvirtinti mūsų išeivijos baž
nyčią ir tuo pačiu mūsų tikė
jimą. Nežiūrint nuolatinio 
mūsų ignoravimo,nekreipiant 
dėmesio net į pusę milijono 
mūsų uždirbtų pinigėlių su- 
piltųį Romos požemius, nie
ko bendro su lietuviškumu ne
turinčiai aviantiūrai, mes dar 
vis kažko naiviai tikėjomės. 
Tikėjomės, o praradę viltį 
nepagailėjome atvirų, kartė
lio persunktų žodžių Romos 
adresu. Tuo pačiu pamatėme, 
kad sentimentai čia nieko dė-

MOKA
6% už depozitus 

už taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep.

IMA

9% už asm. paskolas

8 Vi % už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgižius 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, liskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

________ , _______ .... ■ .n-.... .... N

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

ABITURIENTU PRISTATYMAS

Abiturientų pristatymas daugybę laiškų iš Lenkijoje 
įvyks lapkričio 9 d. Jaunimo gyvenančių lietuvių, kurie 
Centre Šalpos Fondo metlnla- prašė dėvėtų rūbų. Komitetas 
me parengime. Visi abitu- turi surinkęs daug rūbų, ku- 
rientai, baigę 12 gimnazijos riem reikalingi persiuntimui 
klasę, prašome registruotis pinigai. Tam tikslui yra ruo- 
pas KLB Šalpos Fondo vice- Siamas parengimas ir daro- 
plrm. K. Norkų telefonu 383- ma piniginė rinkliava, kad 
6597; Šalpos Fondas kviečia komitetas pajėgtų Išsiųsti dė- 
visus hamiltoniečius ir apy- vėtus rūbus ir padėtų savo 
linkių lietuvius gausiai daly- tautiečiams patekusiems į 
vauti šiame baliuje. Šio ba- vargą. Todėl, mieli tautle- 
llaus meninę programą išpil- člal, parodykime meilę arti- 
dys sol. J. Skriubiškienė iš mul ir padėkime savo tautie- 
Toronto ir teatras "Aukuras", člams nelaimės atveju. Tad 

visi ruoškimės į KLB Šalpos 
KLB Šalpos Fondo Hamilto- Fon{jobalių, kuris įvyks lap- 

no skyrius spalio mėnesį pa- jęj.įįĮo 9 d. Savo atsilankymu 
skyrė šalpos mėnesiu. Visi paremsite šalpos darbą, 
lietuviai bus ta proga aplan
kyti aukų rinkė jų. Tocfel klek- • "Aidas" spalio 12 d. kon- 
vlenas lietuvis yra prašomas certavo Baltimoreje, o lap- 
paaukoti šalpos reikalams. krlčlo 30 d. koncertuos Čika- 
Šalpos Fondo komitetas gauna gos lietuviams. Jaras

Winnipeg
20-sios KANADOS LIETUVIU 
DIENOS RENGIMO KOMITETO 
UŽBAIGIAMASIS POSĖDIS

Š. m. rugsėjo 19 d. (ketvir
tadienį), lietuvių parapijos 
kleb. kun. J. Bertašiaus bu
te buvo sušauktas 20-tos Ka
nados Lietuvių Dienos rengi
mo komiteto posėdis, kurį 
atidarė rengimo komiteto p- 
kas — (koordinatorius) kun.

Isipratimus, tačiau ir jie į 
Lietuvių Dienos rengimą di
delių minusų neįnešė. Tenka 
pripažinti, kad 20-ji Kanados 

, Lietuvių Diena Winnlpege pa
sisekė.

Bendrą finansinę apžvalgą 
padarė Iždininkas J. Deme- 
reckas iš ko paaiškėjo, kad 
20-ji Lietuvių Diena rengė
jams nuostolio neatnešė, bet

daug dirbęs, kad tik Haidasz 
būtų išrinktas, o dabar tuo 
labai nusivylęs. Jo sampro
tavimu, su prasidėjusia par
lamento sesija, galima visko 
tikėtis iš kairiųjų vėjų besi- 
gaudančios liberalų vyriausy
bės. O jeigu mes tik sėdėsi
me rankas susidėję, ' jie ten 
Ottawoje ims ir paseks Aus
tralijos pavyzdžiu. Tas kaip 
tik ir parodo kaip negalima 
pasitikėti politikais. Nežiū
rint ką jie besakytų ar beda
rytų, ypač jeigu ten dominuo
ja nesayistovus prancūziškas 
dviprasmiškumas.

Tai išklausęs, į pokalbį 
įsitraukia kitoje stalo pusėje 
sėdėjęs vyras. Ramiai kalbė
damas jis sako, kad dėltdne- 
są ko karščiuotis, ar ką nbrs 
kaltinti. Jeigu mes leidomės 
suvedžioti, mūsų organizaci
joms skiriamom piniginėm 
dovanom, jeigu per jas nema
tėm vyriausybės kairių polin
kių, dėlto esame patys kalti, 
^.tvirai kalbant mes esame 
kaip tos pabalių nendrės. Iš 
kurios pusės vėjas pučia, su 
juo mes ir linkstame. Vienu 
iš būdingesnių pavyzdžių jis 
prisi mena kaip pereitais me - 
tais, kažkam pakišus mintį, 
mes susisielojome dėl savo 
kardinolo turėjimo. Tuomet 
mes staiga panorome, kad 
popiežius paskirtų lietuvį. 
kardinolą. Susižavėję ta min

ti. Ten vyrauja nusistovėjusi 
ir kieta Romos interesus sau
ganti politika. Jos pasėkoje 
mes negalime būti nei įver
tinti, nei suprasti, o tuo la
biau pagerbti, kaip kitos jiems 
priklausančios "avelės". Bet 
išvadoje to, kartais tenka net 
stebėtis, kad mūsų tikrosios 
padėties vertinimas, koks jis 
yra silpnas ir tetrunka tik iki 
tam tikro laipsnio. Bent iki 
tol, kol aplinkybių dėka mes 
patenkame į Romą, į taip va
dinamą šv. Miestą. Taip bent 
atsitiko vienu atveju, pereitą 
vasarą. Būdami ten, jei tik 
galime, jei tik prieiname, 
mes nieko nebepaisydami 
skubame į Šv. Sosto audien
ciją. Viską pamiršę mes tuo 
džiaugiamės, tarsi "geležėlę 
radę". Nežiūrint, kad Romos 
akyse mes esame nieko ne
verti, net antraeiliai vaikai. 
O kaipo tokie mes negalime 
ne tik gauti, bet ir tikėtis mū
sų trokštamų, mūsų prašomų 
ir mūsų idealizuojamų vilčių 
išsipildymo. O tuo labiau 
karts nuo karto mus pasie
kiamu popiežiaus palaimini
mu. ..

U=M LIETUVIU NAMAI

Pereitą sekmadienį įvyko 
LN informacinis suslrlnki-

Derami ba muito: Motociklai, skalb. mašinos, televlzifos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius Iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui (vairių medžiagų Ir kitų prekių.

Sąžiningą! Ir greitai patarnaulame

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

LIETUVIŲ „ /-»_ «0 aoNcuvALLts *n,
(STAIGA Baltic Exporting Co,. TORONTO i, Ontario

Telefono* LE 1-3098 Savininkei A. Ir S. KALOZA

mas. Jame atsilankė apie pažinimo vakaras bus lapkrl- 
300 asmenų.Susirinkusieji čio28d. ketvirtadienį, 29 d. 
buvo supažindinti su LNAo-----jaunimo Šokiai, lapkričio
nomine būkle, jų veikla Ir 30 d., šeštadienį — bus iškll- 
tikslals. mingas balius su geru orkes-

Per devynis mėnesius LN tru, didelėje salėje su menl- 
turėjo 106,989.71 dol. ope- ne programa, kur dalyvaus Ir 
raclnlų pajamų Ir apie 76 žymus rašytojas, humorls- 
tūkstančlus dol. operacinių tas, "Draugo" redaktorius

J. Bertašius.Be p-ko, posė
dyje dalyvavo: D. Januškaitė, 
J. De me rėčkas, V. Rutkaus
kas, J. Grabys, KLB-nės 
Wlnnlpego apyl. v-bos p-kas 
A. Eimantas ir K. Strikaitis.

Pirmininkas kun. J. Ber- 
tašlus pasidžiaugė, kad ir 
sunkiai teko dirbti, bet buvo 
pasiektas beveik visoje pilnu
moje, gal tik išskyrus mažes
nius nepasisekimus bei nesu-

gal bus truputis ir pelno. Ga
lutinai atsiskaičius su Krašto 
Valdyba, likutis bus perves
tas į KLB-nės Wlnnlpego 
apyl. valdybos kasą. Kaip po
sėdyje matėsi, rengėjai savo 
darbo vaisiais liko patenkin
ti, ©ypatingai, paskutiniu lai
ku, vadovavęs kun. J. Berta - 
šius, kuriam sunkiausią pa
rengimo naštą teko pernešti 
ant savo pečių. Už tai, winni-

pegiečiai jam lieka dėkingi.

• Tautos Fondo atstovas Wi- 
nnipege Juozas Demęreckas 
ir K. Strikaitis pasiuntė ata
tinkamus protesto raštus 
Australijos ministerių pir
mininkui Gough Whitlam ir 
New Zeland ministerial pir
mininkui, dėl neteisėtos Bal
tijos kraštų aneksijos pripa-

žlnlmo Sov. Rusijai.
• Rugsėjo 22 d. , KLB-nės 
Wlnnlpego apyl. valdyba su
rengė gegužinę lietuvių para 7 
pi jos vasarvietėje Oak Point. 
Gegužinės techniškais reika
lais rūpinosi A. Eimantas. 
Esant šaltam orui mažai te
susirinko, todėl ir pelnas ma
žas. K. Str.

. ** * to8 KANADOS LIETUVIŲ DIENOS RENGIMO KOMITETAS (Išvykus Is Wlnnlpego J. Januškai):
Sėdi is kairės: sekretorė D. J an u Skaitė, pirmininkas kun. J. BertaŠius, vice-pirmininkė B. Eimantienė; stovi: 
ižd. J. Demereckns, J. Grabys, KLB Wlnnlpego apylinkės valdybos pirm. A. Eimantas, K. Strikaitis-spaudos 
reikalams Ir V. Rutkauskas - apyl. sekretorius. Nuotrauka N. Mllelšlo.

1974 m. ŠACHMATU TURNYRO 
LAIMĖTOJAS

6 psl.

Dar nesenai V. Skabeikis 
persikėlė į Vakarų Vankuve
rį, tačiau jo žaidimai šach
matais nustebino visus vieti
nius, senai V. V. gyvenan
čius. Jis yra laimėjęs perei
namą taurę už puikų žaidimą 
šachmatais tapęs turnyro lai
mėtoju.

Kartu su V. S. didžiuojasi 
Vankuverio lietuviai, ypačiai 
kad V.Skabeikis niekada savo 
kilmės neslepia ir kanadie
čius supažindina su Lietuva, 
jos praeitimi ir kilme. Jis 
yra žinomas Vakarų Ameri
kos ir Kanados klubuose kaipo 
ekspertas šachmatininkas ir 
visur yra kviečiamas pažais- 
^'y. Skabeikis augina sūnų 
Gerutį —trečiokurso studen
tą ir Kristiną ruošiančią dok
toratui. Visa šeima kalba pui-

(Nukelta Į 7 psl.)

Išlaidų. Apie 30 tūkstančių 
dol. operacinio pelno panau
dota sumažinti skoloms.Aki
vaizdu, kad LN išsilaikymas 
užtikrintas.

Susirinkimas Užgyrė LN 
Valdybos nutarimą neatidė
liojant sutvarkyti didžlėslos 
scenos baigimą.Kadangi tuo 
tarpu tam reikalui stinga lė
šų, tuojau keli asmenys pa
aukojo keliasdešimt dolerių 
Tikimasi, kad tokių atsiras 
Ir daugiau.

Pereitą savaitę atsllan - 
kiuslųbingo žaidėjų vidurkis 
buvo 850 asmenų.

Taip pat popietėje buvo ge
rokai virš 200 asmenų,gana 
daug Kanadoje užaugusio 
jaunimo.

Informacinio susirinkimo 
metu paskelbtas LN naujų 
narių vajus. Tapo nariais ir 
sumokėjo po $1OO nario į- 
našus: Stasys Janavičius, 
Filomena Janavičius,Geno - 
valtė Kuzmas, Antanas Ell- 
jošius,MarljaPargallauskas 
Jonas Nastajus/tš Edmonto- 
no/, Agota Pranskūnas/iš 
Sudbury/, Algis Padolskls. 
Paskutinieji du varžėsi dėl 
tūkstantojo nario numerio, 
nes abu tuo pat metu pareiš
kė norą įstoti nariais.

Nario įnašus papildė šie 
asmenys:GuobaMatas $50,- 
Vytas Marcinkevičius $75, - 
Stasys Vailekis $75,-Vikto
ras Streltas $75, -SofljaOle- 
klenė $25.

Jaunų narių įstojo Ir įmo
kėjo po $1, - nario įnašo: 
Kuzmas Danutė,Kuzmas Jo
nas, Padolskls Virginija .Pa
dolskls Loreta, KUotaltls Jo
nas.

PAREMKITE
STUDENTUS
Š. Amerikos ir Kanados 

lietuvių studentų suvažiavi
mas-kongresas įvyks lapkri
čio m. 28-30 Toronto Royal 
York viešbutyje (Front St. , 
priešais Union gelež. stotį. 
Subway pasiekiama).

Pagrindinę paskaitą skaitys 
dr. E. Gražytė-Maziliauskle- 
nė iš Montreallo Ir kt. Susi-

Alolzas Baronas ir kt. Bue 
daug žymių svečių, jų.tarpe 
iš Toronto miesto burmistras 
D. Crombie. Veiks prancū
ziškas bufetas. ....g;

Laukiama atvykstant kaip 
iš Amerikos taipMsos Kana
dos įvairaus jaunimo: studen-. 
tų, baigusių mokslus, gimna
zistų ir kt. Visiems bus vie
tos ir daugį domumų. Nevie
nas gal susiras savo gyveni
mo draugę(ą), kaip-visuomet 
atsitinka.

Toronto ir artimesnių apy
linkių visuomenė-senimas ir
gi turėtų aktyviai dalyvauti, 
nors šeštadienio baliuje. Čia 
bus proga parodyti netik žo
džiais, kad mylite jaunimą, 
dirbate, statote rūmus dėl 
jaunimo, aukas renkate dėl 
jaunimo, bet praktiškai susi
tikdami su jaunimu, priside
date ir finansiškai. Iki pasi
matymo.

Studentų Valdyba

• Kanados Lietuvių Fondo 
pirmininkas dr. Antanas Pa- 
cevlčlus Išvyko dviem savai
tėm atostogų į Europą.

Aplankys Ispaniją Ir kitus 
k raštus.

• Aušra Ir dr. Rimantas 
Karka praėjusią savaitę su
silaukė naujagimės dukrelės 
Dantų gydytojas, orthodon- 
tlstas Ir šiais mokslo me
tais dėstb Ir praktikos dar
bus atlieka Torobto univer
sitete. Taipgi priima Ir pa
cientus savo dviejuose kabi
netuose.

• Toronto LB-nės Valdyba 
pergyvena krizę.Keli valdy
bos nariai ir pirmininkas 
adv. A.Puterts pasitraukia 
Iš pareigų. Nauji rinkimai į- 
vyks per artimiausią tary - 
bos susirinkimą.

• "TĖVIŠKĖS ŽIBURIU" 25 
metų sukakties vakaras-kon
certas rengiamas spalio 27 
d., sekmadlerfį, 5 vai. p.p. 
Anapilio salėje. Programoje 
dalyvaus A. Baronas Ir sol.. 
Stankaltytė Iš Chicagos. Bus 
duodama Ir vakarienė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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čhicagos 
dangum

Sudiev,Sibiro kankiny*.
Rugs.16 d., šv. Kryžiaus 

ligoninėje užmerkė akis kun. 
Kazimieras Juršėnas,buvęs 
8 metus Sibiro kalėjimuose . 
1933 m. dėka Lietuvos vy
riausybės derybų, kartu su 
vysk. Matulioniu buvo Iš
keistas Ir grįžo į Lietuvą . 
Nors savo laiku buvo Vil
niaus k rašto kovoto jas Ir pa
triotas, čia jį Čikagoje ma
žai kas matė Ir pagerbė. Jis 
tyliai dirbo prisiglaudę s prie 
šv.Kryžiaus parapijos. Ne
paliko nė jokių atsiminimų, 
nenorėdamas užgauti tokių 
žmonių, kurie Ir dabar gyve
na Lietuvoje, Ir gali nukentė
ti nuo teroro.

Daugiausia kapellonavo 
Antalie'pėje, o V. Vokietijoj 
Blombergo Ir kt. stovyklose. 
Rugs. 20 d. velionis buvo Iš
kilmingai palydėtas dviejų 
seserų, artimųjų Ir daugelio 
jo draugų į šv. Kazimiero 
iletuv. kapines. Gaila, kad 
toks svarbus liudininkas, 
Lietuvos kankinys, nebuvo 
niekur įamžintas.

Kodėl taip apslleldome?
Parapijų padėtis yra pavo

jingoje padėtyjeijau kelios at
sidūrė veltui svetimų ranko

se. Mes kaltinam parapijos 
vadovus,kadpanalklna lietu
viškas pamaldas. O kodėl 
mes pasidarėm jau tokie lep
šiai, kad negalim užpildyti 
savo pamaldas, suvažiuoti, 
kad Ir toliau gyvendami? Juk 
Lietuvoj eidavom kas sek
madienį pėsti 10-15 km. į pa
maldas, o čla.įslsėdę į ma - 
šlna, nebenorime nė pusva
landžio pavažiuoti Iki savo 
parapijos, o ypač jai priklau
syti. Jei yra nustatytas lai
kas lietuviškoms pamaldoms, 
tai stenkimės jose Ir būti, o 
ne pamaldose svetlmakalba. 
TėvalMarljonal IrTėval Jė
zuitai patarnauja lietuviškai 
komunijos priėmimui, todėl 
tektų prašyti,kad visi para
pijų klebonai Irgi taip elgtų
si.

Lietuvių Žurnalistų C V 
rinkimai eina pirmyn. Yra 
paskelbti visi senieji nariai 
Ir tik trys nauji. Argi iš tiek 
daug esančių žurnalistų Chl- 
cagojetlek mažai kandidatų? 
Ar nėra Iš ko parlnktl?Rln- 
klmal vyks laiškais, rinkimų 
komisija CV pakviesta Chl- 
cagoje esančių narių, su Ba
ilu Chomsklu priešaky.

Daugelis norėtų žinoti re
zultatus balsų skaičiavimo 
dieną, kad nevyktų kokių 
priekaištų.

Tikimasi,kalbus nauja CV 
sutvirtės Ir mūsų skyriaus 
veiklos eiga.

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
yra bene skaitlingiausia Chl- 
kagoje, ji atlieka daug gerų 
darbų. Rugs. 17 d. metinis 
susirinkimas išrinko naują 
valdybą:Jonas Evans-pirm., 
Ed.Krivickas-vlceplrm., S. 
Nlemlnskl-sekr. , Dol.Wai- 
nauskis - kasos sekr. , M. 
Kasper- kasininkas, St. Mlo- 
dzik-koresp. sekr., patikėti
niai: G. Mockus,Irę ne Šankus, 
dvasios vad.Kan. Zakaraus - 
kas.

Buikas. yedamagLs-l’T. Ž- 7 
apie mūsų prezidentus. Iš 
tikrųjų dabar vis daugiau 
skamba-pagerbtmų prez. A. 
Smetonai, o kiti lyg nebūt 
buvę. Ten patariama,visur 
lygiai minėti buvusius tris 
prezidentus trmūsų jaunajali 
kartai apie tai kalbėti Ir Is
torijos pamokose aiškinti.Ne
žiūrint, kaip jie ką darė to
kiose sunkiose atsikūrimo 
dienose, mes turime lygiai 
visus gerbti.

Namų Savininkų D-ja 
poatostoglniame susirinki
me jautriai diskutavo juodu
kų ver-imąsi į Marquette 
Park apylinkę. Reikia su
stabdyti duodamą federal inę 
pašalpą AFH vardu juodu
kams,nes jie nuperka namus 
AFH gauna jiems pinigus iš 
federalinės paramos ir nu
siplauna rankas. Todėl jų u- 
žlmtl rajonai tampa lyg lau
kinių žmonių gyventojų ko
lonijom.

Susiririkiman atvyko kand. 
į sanitarinio distrikto vieta 
plk.inž. K. Oksas,kuris pra
šė, kad už jį balsuotų.

Buvo iškeltas prašymas, 
kad lietuviai nebėgtų iš 
Marquette Parko. Į tai at
sakė kleb.kun.Zakarauskas, 
kad nei iš parapijos, nei na
mų savininkai masiškai ne
bėga. Pasitraukusių vieton 
namus įsigyja nauji parapi
jiečiai. Tą patvirtino ir J. 
Bacevičius.

J.' Bagdžius prašė organi
zuotai veikti blokuose ir iš-

- Prezidento A. Smetonos raitijos Ir veiklos paroda buvo suruošta Chicago]e.nešti rezoliuciją, kad būtų
Atidarymo metu kalba jos vedėjas Ir eksponatu teikėjas "Draugo" redaktorius Br. panaikintos naujos civilinės

„Kyikly^. Dešinėje stovi komiteto pirmininkas M. Valiukėnas ir paroda atidaręs 
dr. J. Puzinas ir kt. Nuotrauka P. Molėtos

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonl»evi?ius. 1053 Albonel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

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

teisės.
Susirinkimą sumaniai 

pravedė J. Skeivys, priimta 
virš 1O naujų narių; dabar 
yra virš 800.

NO-SHA didžiuliame kar
navale dirbo Patlabos.Bag- 
džių, Skeivių IrMaslauskų 
šeimos, nors buvo ir kiti 
prašyti prisidėti.

Naujas klubas įsisteigė 21 
rugsėjo, Gintaro salėje.ft’al 
Spaudos klubas, kurio įsta
tams suredaguoti parinktas 
teis. P. Stravinskas.

Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

"TUMO VAIŽGANTO" ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS MOKINĖS LANKO 
LIETUVĄ. Pirmoji iš kairės KLB Krašto Valdybos švietimo skyriaus 
premiją laimėjusi — Teresė, Joana, Vida , Diana su mamyte Birute 
Stankuviene. Nuotrauka J. Stankaus

dieninės mokyklos mokiniams Niagarą Falls ir, pagaliau, į 
už įvairius pasižymėjimus, pirmutinę Kanados sostinę 
pagal mokytojų nuožiūrą, yra Niagara-On-The-Lake, kur jį

tinis kairysis, vistiek pasi
rinko tą viešbutį, kuriame 
užpernai pietavo ir Anglijos 
karalienė. Demonstruotojai 
sukėlė geroką triukšmą, o vi
sa kita pasakė apie 30 daly
vavusių plakatų. Viską aus- 
tralietis girdėjo ir matė ir 
reikia tikėtis ilgai neužmirš, 
nes šiame miestelyje tėra tik 
3000 gyventojų, o demons
trantų buvo virš 50-ties.
• Mirė Stasio Janušonio viena 
po kitos dvi seserys, o po to 
ir brolis Matas Lietuvoje bu
vęs karininkas ir ilgų metų 
ištrėmimo kankinys. Jį ir se
serį palaidojo tą pačią dieną; 
vieną Amerikoje, o kitą Lie
tuvoje. Stasį ir jo šeimą šio 
krašto lietuviai giliausiai už
jaučia. S. Šetkus

1974 m. ŠACHMATU. . y
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kiai lietuviškai.
V. Sv yra gerbiamas lietu

vių Bendruomenės narys, ku
ris lietuvybės neužmiršta ir 
šachmatuose. Jis yra klubo 
"Bebrai"pirmininkas,ir daž
nai suorganizuoja žuvautojų 
iškilą į jūrą. Jo žaidimas 
šachmatais, kaip visas jo gy
venimas pasižymi tvarkingu
mu, gilia intuicija. Plataus 
akiračio lietuviui šachmati-

skirtos 3 premijos. Dvi pre
mijas skyrė kun. A. Sabas ir 
vieną LB valdyba Tikima
si gauti ir daugiau Premijos 
už mokinių pas žymėjimus 
bus skiriamos i kslo metų 
gale. Iškilmingas mokyklos 
25 metų paminėjimas numa
tomas suruošti šių metų pa
baigoje. Tėvai kviečiami sa
vo jaunimą leisti i šeštadie
ninę mokyklą.

Liet. Bendr. Valdyba

demonstruotojai ir pasičiupo 
prie viešbučio, į kurį jis at
vyko pietauti. Kad ir kraštu-

ninkuivisi lietuviai Vankuve
ryje linkime tolimesnės sėk
mės. Dalyvis K. V.

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
q LEO RATNER, 0.P, H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
V ( PRISTATYMAS
4___ .3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770
t ■■ -* 1 ■■

st Catharines
I

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
atltekamas sąžiningai jr prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų iipardavimas -tel. 366 ■ 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivc.irtfs medžio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P. 0. TEL. 366- 3884.

sudbury
KLB SUDBURIO APYLINKĖS 
INFORMACIJA

"Tumo-Vaižganto" šešta
dieninė mokykla rugsėjo 28 d. 
pradėjo 25-tuosius mokslo 
metus. Per25 metus mokyk
la, nors kartais ir labai sun
kiose sąlygose, yra perleidu
si daug Sudburio lietuviškojo 
jaunimo, kuris, tenka džiaug
tis, pramoko neblogai kalbėti 
ir rašyti lietuviškai. Šiais

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybiois popietis, cementas, 
B. P. iidirbįpiai ir visa kt.

7682. BOLL CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams I

1974.X."16
A f. * .

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauj.i 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing 8. Hooting kontraktorlu*.

140-2« AVENUE 
366-0330 LASALLE,

metais mokykloj dirba 2 mo
kytojai: vedėja Nijolė Paulai- 
tienė ir kun. Antanas Sabas 
(25 m.). Atsirado pageidavi
mų', kad būtų įsteigta klasė 
silpnai kalbantiems, ar visai 
nekalbantiems lietuviškai. 
Jeigu atsirastų bent 6 moki
niai, tokia klasė bus steigia
ma. Mokslas vyksta "Sudbury 
High" gimnazijos patalpose, 
klasė nr. 261.

Tenka džiaugtis, kad Kana
dos Lietuvių Krašto Valdybos 
Švietimo Komisijos konkurse 
pirmąją premiją lituanisti
nėms mokykloms Lietuvos 
žemėlapio piešime, laimėjo 
"Tumo-Vaižganto" mokyklos 
mokinė Teresė Stankutė. 
Šiais mokslo metais šešta-

ŠAUKIAMAS SUS RINKIMAS
K. L. B.St. Catherines apy

linkės visuotinis —metinis 
susirinkimas šaukiamas š. 
m ., lapkričio IO d. , sekma
dienį,tuojau popa maldų, vie
nuolyno patalpose, 75 Rolls 
Ave. ,St.Catherines.

Po pranešimų bus renka
ma nauja apylinkės valdyba 
ir revizijos komis i ja. Malo
niai prašome visus susirin
kime dalyvauti.

Apylinkės Valdyba 
-LIETUV.AITĖ VYNUOGIŲ —

Šventes grožio
KA RALIENĖ

Pagrindinį šventės įvykį — 
vynuogių paradą stebėjo 300. 
000 žmonių, o parado centre 
grožio karalienė Viltė Zu- 
brickaitė išrinkta iš 34 kitų 
gražuolių. Viltė dalyvaus, 
kaip Kanados atstovė Trini
dado vynuogių šventėje vasa
rio mėnesį ateinančiais me
tais. Tuo tarpu Lietuvos ir 
lietuvių vardas tapo iškelti 
aukštai. Viso krašto spaudoje 
mirgėte mirgėjo Viltės nuo
traukomis visur su parašu 
"Miss Lithuanian Communi
ty".
• Tautos šventė tapo atšvęs
ta pamaldomis, Hamiltono 
Aukuro pasirodymu bei pasi
linksminimo vakaru.
• Antano Smetonos paminėji
me įvadą padarė gen. Lietu
vos konsulas dr. Jonas Žmul- 
dzinas. išsamią paskaitą 
skaitė Augustinas Kuolas. 
Pamaldas užsakė ir minėjimą 
suruošė šios organizacijos: 
skautai, vilniečiai, SLA, ve
teranai, šauliai vadovaujant 
bendruomenei.
• Baltiečlal staiga surengė 
protesto demonstraciją prieš 
Australijos premjerą atvyku
sį pirma į Otavą, paskui į

T El\. 525-8971.

IOony 3

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POIMTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road. 
Tol. 695-3883

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

haSaile Auto Specialist Reg’i
7725 George Street *

La Salle,Que. *
TEL:

366-0500,366-4203

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

Mechanizuota* rotų Ir kitų dailų regullovlma*. Herb* (Body) taisymas Ir 
dalyma* naujoms garaže Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite* — 
De LaVerendrye, prie Laplerrelr vandens kanalo. Tel. 365-3364.

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVĖ., LaSALLE 

*♦*
TEL. 366-7281

o Atliekami mechaniniai darbai

e Iforas taisymas Ir dalymas

e Dunlap padangos Ir baterijos
Pardavlmas gazolino ir a/y vos — lietuviams nuolaida.

Savininkai: y. 389-0571 ir J. Zevys 365*3252

7 psl.
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NeptiMwm
AKCIJŲ VAJUS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams !

AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TĄSA: 
164. Leonas Gureckas papil
dė 1 akcija jau turimas 13. 
Šią papildomą akciją įsigijo, 
nes negalėjo dalyvauti šių 
metų NL gegužinėje. Taigi, 
geros valios turint, progų 
atsiranda.

Kaip žinome,L.Gureckas 
dirba atsakom Ingą / sales 
manager/ Montreal West 
Automobile Co. darbą/žiū r .

165. J. Stankaitis papildė 2- 
mls akcijomis jau turimas 
5-klas.

P rašome .iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

f Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

Leonas Gureckas gerai 
supranta laikraščio reikalus 
nes jis yra buvęs praeitų 
metų B-vės valdyboje. Jis y- 
ra entuziastas laikraščio re-

166. Jonas Valtkutls įsigijo 
2-ąją akciją Ir domisi toli
mesniu laikraščio gyvavimu.

Tad, dėkodami akcijas
prezentacijos reikalais,pla
nuoja Ir galvoja kaip geriau

pirkuslems, laukiame atsi
liepiant daugiau.

Ir Ilgiau Išsilaikyti lletuvlš- Numatytam 20.000 dol . 
kam laikraščiui. Nuoširdžiai akcijų vajui, su dabar skel- 
suprasdamas dirbančiuosius, blamais įsigijimais šukei — 
rūpinasi n rs minimaliais ta $ 6,170 
darbo patogumais. Todėl y- J. V. Stankaitis,
pač daba' aktualus pastato •. jsjL Spaudos B-vės Ugdymo

Leonas Ir Olga Gureckai

PRITRUKO IKI 5 MIL.
Ryšium su Montrealio 

miesto mokesčių mokėjimais 
"Litas" per praeitą mėnesį 
paaugo tik 37, 000 dol. ir pa
siekė 4, 992, 877. 78 dol. ba
lansą, taigi iki 5 mil. pritrū
ko septynių tūkstančių dole
rių. Nuo šių metų pradžios 
"Litas" paaugo 590,335 dol. , 
o nuo praeitų metų to pat mė
nesio 752,939 dol. Daugiau
siai padidėjo terminuoti indė
liai, už kuriuos "Litas" da
bar moka 10%. Taip pat smar
kiai padidėjo einamosios sąs
kaitos, už kurias "Litas" mo

ka 6% ir duoda nemokamą če
kių patarnavimą.

OLIMPINIAI PINIGAI 
IR LOTERIJA

"Lite" dar galima gauti Il
sios serijos olimpinių pinigų 
ir milijoninės loterijos bilie
tų lapkričio mėn. 18 d. lai
mėjimų skirstymui.

DIRBS SEKMADIENIAIS
Nuo ateinančio sekmadie

nio, spalio mėn. 20 d. "Lito" 
Aušros Vartų skyrius dirbs 
sekmadieniais įprastomis 
valandomis, po 10 vai. pamal
dų.

MONTREALIO LIETUVIU 
STUDENTŲ SĄJUNGA 
pradėjo savo veiklą rug

sėjo 16 d. su Valdybos su
sirinkimu, kuriame buvo 
nutariama šių ir ateinančių 
metų veikla.

Rugsėjo 23 d. įvyko ant
ras valdybos susirinkimas, 
nes pasitraukus dviem val
dybos narlams:Linul Glrlū- 
nul, Gaidai Visockytel, įsto
jo du nauji.

Dabartinę valdybą sudaro: 
Rytis Bulota, Gilius Bulota, 
Vilija Malclūtė, Saulius B ri
kis ir Vida Kudžmaltė.

Šių metų veikloje yra nu
matom a: slidi n ėjimo Iškylos, 
šokiai, diskusijos Ir, žinoma, 
tradicinė žiemos stovykla , 
kurt šįmet įvyks nuo gruo
džio 27 d. Iki sausio 1 d.St. 
Donat.

Pats pirmutinis valdybos 
rengiamas pobūvis "Hallo
ween "-Baubų vakarą su šo
kiais, šeštadienį, lapkrlčlo2, 
8 v. v. Mc GUI Thomson 
House, 3650 Mc Tavlsh.

Dėl Informacijų prašau 
kreiptis pas Vldą-256-4318.

V.M.

• Susirgę: J. Savlckas-gull 
Jewish Gen. Hospital , P. 
Kllčlus Reddy Memorial li
goninėje.

Buvę ligoninėse ir .sveiks
tantys- J. Patapas, B. Džlau- 
gienė,K.Klela,S. Pečlulaltis, 
Jonas Knistautas.

VAIVORYKŠTĖS 
PROJEKTAS EINA PIRMYN

Montrealio skaučių pris
tatytas projektas Išmokti 
lietuvių tautodaUės ir val
džios gauta parama užanga- 
žavo nemažą būrį Montrealio 
moterų,merginų ir valkų.

Vasaros atostogos Išsklai
dė žmones,bet darbų nesus
tabdė Ir neviena sugrįžo ru
denį su naujai atliktu dirbi
niu.

Baltijos stovykloj ir Aka
deminio Skautų Sąjūdžio sto
vykloj pravesti tautodailės 
užsiėmimai sukėlė susldo - 
m ėjimo Ir naujo entuziazmo.

Rudenį Ir vėl . prasidėjo 
nauji darbai.

Audėjųgrupėbuvo nuvyku
si į daU.Tamošaičių sodybą, 
kuružslmetė audeklus Ir Iš
siaiškino audimo pradus.Jau 
gautos Ir sustatytos dvejos 
staklės- dvyllknytės Ir ke
turnytės.

Šiaudinukų meno kursus 
atvyksta pravesti p.Uršulė 
Astrlenė iš Grand Rapids , 
Mlch. Jie vyks 18 spalio, 7- 
1O v. vakaro; 19 spalio 9,30- 
4,3Op.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Visi kviečia
mi dalyvauti. Papuoškim 
šiais metais savo Kalėdų e- 
glutes mūsų originaliaisiais 
tradiciniais papuošalais’. 
Daugiau Informacijų pas Au
drą Žurkevlčlūtę 669-5898.

Kalėdinių eglučių paroda, 
organizuojama Montrealio

Meno Muziejaus vyks Place 
Bonaventure nuo 21 lapkričio 
iki 6 sausio. Tai bus gera 
proga parodyti mūsų šiaudi
nukų originalumą šalia kitų 
etninių grupių.

Lapkričiol6-17 Show Mart 
salėje vyks Ethno- Quebec 
organizuojama mugė,kurioj 
etninės grupės demonstruos 
Ir Išpardavlnės charakterin
gus savo valgius, tautodailės 
dirbinius, rodys šokius, dai
nuos Ir kt.Montrealio lietu
vius atstovaus VAIVORYKŠ
TĖS projekto dalyvės, bet 
bus prašoma visų montrea- 
liečių lietuvių talkos, jei no
rime tinkamai reprezentuo- 
tls. TODĖL PRAŠOME VISU 
NEATSISAKYTI, KAI BUS Į 
JUS KREIPIAMASI

Dali A. Tamošaitis žada 
paruošti visa e’lę įdomių 
projektų medžio dirbiniams. 
Tikime, kad tai sudomins ir 
berniukus, ir jaunuolius’.

Visos ir visi,kam įdomu 
išmokti ir pažinti mūsų tau
todailės, kviečiam i įsijungti.

Renkamasi kiekvieną tre
čiadienį Aušros Vartų kle- 
bonljos ar parapijos patal-

Montrealio lietuviu Jaunimo ansamblio 
•Gintaras" vadovas Zigmas Lapinas su 
žmona Hildc, ansamblio ižvykoje Edmon
ton e. Jo vadovaujamas ansamblis yraplar 
čiai apvažinėjęs su koncertais. Spalio 26 
d.ansamblis vyksta koncertuoti i Hartford, 
Conn. Foto: A. DudaraviČius

pose nuo 7, 3o-lO, 3o v. v.
ĮSIJUNKI T Ir PASINAU

DOKI? RETA PROGA IŠMO
KTI TO, KAS MUMS SAVA, 
CHARAKTERINGA IR MIE - 
LA
• Šiaudinukų kursus Mont
real yje praves specialistė Iš 
Grand Rapids, p.Uršulė As
trlenė spalio 18 d. 7-10 v. v. 
Ir spalio 19 d. 9, 3o-4, 3op.pi 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Kviečiami dalyvauti vi
si ’.Papuošklme Kalėdų eg - 
laltes lietuviškai ’.

Ateidami, atsineškite žir
klutes Ir adatą su siūlais. 
Jei turite, aksomo ar šiaip 
medžiagos llekanėllų.
e Linda Ir Dalia Blauzdžlū-

• Barteška Kazys Išvyko į 
Angllją.-lš ten žada kellautlį 
kitus Europos kraštus.

• Lietuvių ( Akademinio 
Sambūrio lit. premijos įtei
kimui suorganizuotas vaka
ras praėjo gerai.Žmonių su
sirinko gerokai virš šimto. 
Nors jaukioje Ir puošnioje 
La Renaissance salėje nebu
vo tinkamo tokioms progoms 
podiumo ar specialaus apš
vietimo, nuotaikingas skaity
mas Ir susirinkusiųjų susi
kaupimas buvo pažymėtini.

Prie geros vakarienės Ir 
orkestro, prie įdomių svečių 
vakaras nejučiomis užsitęsė

G
pharmacie

cionon
ROBERT GENDRON LPH.prop.

7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL, RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GIR1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L*Assomption Blvd. 

Montreal.

Tec. 255-3536

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENE

14 10 Guy St. pirmas apIcMtas,

1 1 - 12 kambarys
Tel. 932- 6662; namų 737- 968 1.

$30,000.00 APDRAUDA
suprantama yra labai didelė suma 
gyvenamam namui.

... BET JEIGU NAMAS SUDEGTU?!...

(vertas $45,00C.00 šiandienine kaina) 

tai turima apdrauda — yra labai maža

APSIDRAUSKITE I
Apdraudoje pakeitimus galima daryti 
bet kuriuo metu.

Naudinga patarimu išgirsite iš

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

VISU RŪŠIŲ APDRAUDA I 
TEL. 722 * 3545

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

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

— a —
1440 rue Ste-Catherine Quest 

Suite 600
Tel: 866*8233, namų488-8528

ADVOKATAS 

Rj.Isganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1 126, n amu 678 3660

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

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 - 4 0 2 4
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
5 Piece Villa Maria IBM Building 

Suita 417, Montreal, Qua.
Tai. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, b.c.l.
168 Notre Dorna Stroat E.^uite 205.

Tol. 866-2063, 866-2064

D.N. BALT - B AL T R U.KONIS 
iftjįfcjs Sylko Realties Inc.

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

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
353-9960 / Namu - 72 1-06 14

UNITED TRUST REALTIES,
7995 Blvd. Les Gaieties. D* Anjou, P.Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-ai.2fl Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K ELI ON AS , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

8 f si.

naltės su broliu Arvydu Iš
vyko. 2 savaitėm atostogų į 
San Francisco Ir Los Ange
les. Žada aplankyti pusbrolį 
Algį Morkūną Ir kitus gimi
nesnei apžiūrėti įdomesnes 
vietas.

Linda Ilgesnį laiką yra din 
busi NL redakcijoje.

FUR C 0 A T_S

Siuvame ir remodeliuo|ame 
kailinius, kepures, stoles Ir 
kitus kailių išdirbinius.

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

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac + Buick it Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

O NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Soles Manager 
(L j otų vi * atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manag.riu

IEO GUREKAS

muu
GM

montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Shertxooka Street Wasp

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 indėliai 
Įvairuojančiomis palūkanomis.

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą 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, gyvjbės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperotyvinė nomiį ( iki 4 buty ) ir nomy inventorious apdrauda. 

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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