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PRANEŠIMAS

Renk Levesque rinkimus laimėjus

RENĖ LEVESQUE NAUJAS 
PREMJERAS
PQ,15 lapkričio daug kam 

nesitikint Ir netikėta persva
rą, laimėjo rinkimus.

Dar ne v įsiems duomenims 
grįžus, paaiškėjo,kad PQ Iš 
11O vietų,laimėjo 69,libera
lų partija 28, Union Natlo - 
nale-11, Rail. CreditIste-1, 
Ir Pop. National Party- 1.

Naujasis premjeras Rente 
Levesque savo žodyje tuč - 
tuojau pabrėžė, kad provin
cija pasilieka Konfederaci
joje, nebent didžiuma aiškiai 
Pareikš norą atsitraukti. Jis 
gavo Ir partijos laimėjimo 
ąeInterpretavo, kad tuo pa
čiu buvo balsuota Ir už Que- 
bec’o nepriklausomybę.

Televizijos ekrane prem -
įeras Trudeau,susivaldęs Ir 
jamus, bet paveiktas balsa
vimo rezultatų, pasakęs,kad 
asIruošęs kooperuoti suPQ

Vadovybe, jeigu ji laikysis 
ablejų-raštlškų Ir dvasinių 
Kanados konstitucijai įsipa
reigojimų.

Paklaustas, kaip Jaučiasi 
dėl PQ laimėjimo,paprastai 
atsakė:" įvyko provinciniai 
rinkimai, kitokiais rezulta
tais, negu aš būčiau norėjęs. 
Bet tokia yra demokratija.

Atsižvelgiant į r Ink Iminės 
’ albas, prisimenant PQ pa

radus, matome , kad 
"'uebec’o gyventojai balsavo 

ekonominį Ir admlnlstra- 
tyvlnį pagerinimą, o ne • dėl 
konstitucinių reikalų".

Pralaimėjęs premjeras 
Robert Bourassa, matomai 
pavargęs, trumpai palinkėjo 
Levesque atlikti tinkamai 
sunkiuosius uždavinius. Jis 
manąs, kad tarp dviejų kraš
tutinių reikalavimų, jis savo 
darbą atlikęs, kaip galėda
mas, gerai".

Paul Sauve Arena plyšo 
nuo džiūgaujančių daugiau - 
sla jaunų žmonių.

Jų entuziazmas supranta- 
plas. Linkėtina, kad jis Iš
silaikytu pakankame Inten - 
syyume besirūpinant žmo - 
nėmls Ir garbingai dirbant 
savo darbą.

SYRIJOS KARIUOMENĖ 
BEIRUTE
Syrljos tankai Ir kariuo

menė nutildė Beiruto ginklus 
Ir pirmą kartą 19 mėnesių 
trukęs civilinis karas, sus - 
tojo.

Musulmonai skerdė avis, 
arabų tradiciniam pasveiki
nimui Ir laistė Syrljos ka
reivius rožių vandeniu Ir 
ryžiais.

JUBILIEJINĖ JAV PARODA 
MASKVOJE
Tūkstančiai rusų Išstovė

jo kartais po šešias valan
das lietuje, kad pamatytų A- 
mertkos dviejų šimtų metų 
jubiliejinę parodą.

Parodoje pavaizduota JAV 
Istorija, dabartinis gyveni
mas. Jau 27 tūkstančiai 
žmonių perėjo per porą die - 
nų. Paroda tęsis mėnesį, 
laiko.

GRĮŽTA Į ŽEMĘ. . .

Anglijos sosto įpėdinis, 
princas Charles dabar atlie
ka kapitono pare Igas Kara - 
llškame laivyne, mlnogaudy- 
je. Laivyne dirba jau penki 
metaį Ir prls [pažino,kad ši
tame laive jį kankinusi jū - 
ros Ilga.

Spekuliuojama, tačiau,kad 
žemės mergelė pavergė jo 
širdį Ir įpėdinis galvojąs a- 
ple busimąją karalienę,. jo 
motinai pasitraukus.

• Progr. Konservatorių ly
deriui Ir jo žmonai Mf.ureen 
Mc Teer gimė dukrelė.

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Seimas į - 
vyks gruodžio 4-5 d. d. Wa
shingtone, DC. Programoje 
bus Vilko Ir Tautos Fondo 
metinės veiklos pyška [tos , 
prof. dr. Domo Krivicko kal
ba apie tarptautinę politiką , 
Aušros Ir Jono Jurašų pra
nešimas apie Lietuvos rusi
nimą Ir simpoziumas apie 
Vilko sąrabgą.

Seimo dienotvarkė:
Gruodžio 4 d., 9 vai. ryto

se Imo narių Ir svečių regis
tracija

Pirmas posėdis -1O vai.
1. Seimo ruošėjų vardu-Rū
tos Penklūnlenės žodis
2. Se imą pradeda dr.Kęstu
tis Valiūnas, Vilko V- bos 
pirmininkas
3. Himnas
4. Malda
5. Seimo prezidiumo rinki
mas
6. Se Imo komIsIjų -r Inklmas
7. Svelklnlpial
8. Tarybos pirmininko Juo - 
zo Giedraičio ’ pranešimas
9. V-bosplrm-ko dr.Kęstu- 
člp Valiūno pranešimas 
/paklausimai, diskusijos/
10. Tautos Fondo praneši
mai; I. GasUlūnas, T F V-bos 
ptrm-kas, J. Valčellūnas, 
Kanados TF atstovybės pirm. 
A. Flravlčlus, TF Toronto

• Dvi Kanados fUmos apie 
šiaurinį Saskatchevan’ą lai
mėjo premijas Tarptautinia
me Filmų Ir TV Festivalyje 
New Yorke.

atstovybės pirm.
/Paklausimai, diskusijos/ 
Pietūs; 1-2 vai.

Antras posėdis - 2 vai.
11. Lietuvos rusinimas-Auš
ra Ir Jonas Jurašai 
/Paklausimai, diskusijos/
12. Tarptautinė padėtis Ir 
Lietuva- prof. dr. Domas 
Krivickas
/Paklausimai, diskusijos/

Vakarienė
13. Simpoziumas; Vilko už
daviniai Ir ateities sąranga- 
7 vai. v.

Gruodžio 5 d.;
Trečias posėdls-lO vai.r.

14. Komisijų posėdžiai Sei
mo nutarimams paruošti.
15. Seimo nutarimų priėmi
mas
16. Seimą pabalgla-dr.Kęs- 
tutls Valiūnas
17. Himnas

METAI PO HELSINKIO 
KONFERENCIJOS:

SOVIETŲ DISIEENTŲ
GR UP ĖS RA PORT AS 

/Radio Liberty spec.analizė/
Sovietų dis Ids nta l L. Alek

sėje va, A. Ginzburg, P. Gri
gorenko, A.Korčak, M. Lan
da Ir kt. sudarė grupę,kuri 
seka,kaip Sov. Sąjunga vykdo 
Helsinkio susitarimus per 
pirmuosius metus, t.y. nuo
1975 m. rugpjūčio 1 d. Iki
1976 m. rugpjūčio 5 d. ŠI di
sidentų grupė atydžlal sekė 
pagrindinių te Is lų įgyve ndl- 
nlmą Sov. Sąjungoje Ir priė
jo Išvados, kad sovietinė 
valdžia nė neketina vykdyti 
savo tarptautinių įslpatelgo-

jlmų žmogaus te Išlupo žiūriu. 
Niekas per tuos metus ne
pasikeitė į geresnę pusę, 
dargi priešingai, žmogaus 
teisių varžymas padidėjo. O 
1976 m. gegužės 12 d., vos 
šiai grupei susidarius, 
Maskvos gatve einantį jos 
pirmininką Jurlj Orlovą su
laikė KGB agentai.

1975 m. buvo teisiami Vla
dimir Osipov, Sergej Kova
lev, o Estijoj-keli Estijos 
demokratinio sąjūdžio nariai 
Jie buvo suimti dar prieš 
HeIslnklo konferenciją,o nu- 
telstl jau po jos. Buvo dar 
daugiau teisiamųjų už viso
kius nusikaltimus.. Grupė 
gavo žinių, kad eilė asmenų 
buvo nusiųsti į psichiatrinį 
Institutą / Serbsklj Instltut/ 
neva tyrinėjimams, o po to 
patalpinti psichiatrinėse li
goninėse .

Emigracijos srityje rel - 
kalal taip pat pablogėję. Tuo j 
po konferencijos daug kas , 
ypatingai žydai, pradėjo rū
pintis Išvažiuoti. Jiems bur 
vo atsakyta, kad Helsinkio 
susitarimai neliečia emi
gracijos į Izraelį, nes Izra
elis jų nepasirašė. Kai žmo
nės, kurie nori susijungti su 
savo šeimomis Vakaruose , 
prašo leidimo Išemigruoti Iš 
Sov. Sąjungos, jiems atsako
ma, kad "valstybės Intere
sus reikia statyti aukščiau 
už žmogaus teises".

Valdžia ypač kovoja prieš 
laisvą Informacijų skle Idlmą, 
Tai labai apsunkina kovą dėl 
civilinių teisių. Pastovūs te
lefoniniai ryšiai, ypač su 
užsieniu,labai kietai varžo
mi. Žmonių suėjimai, susi
rinkimai, politinių kalinių 
lankymai dar labiau suvar
žyti. Visai nebebojama Ir 
sunkiai sergančių kalinių,

kuriems norima Iš šalies 
padėti.

Gana Ilgo pranešimo pa
baigoje pareiškiama; ’Rem
damiesi savo paskutiniais 
patyrimais, sovietų disiden
tai abejoja dėl He Įstrik lokon- 
fe re nei jos rezultatų, pagrįs- 
;al būkštaudamt, kad valdžia 
konferenciją tepanaudos sa
vo gailai konsoliduoti".

Per paskutinius du mėne
sius, metams nuo Konferen
cijos baigiantis, ši disidentų 
grupė padarė penkis pareiš
kimus; 1. Dėl Mustafa Dže - 
mllev’o / kovotojas už Kry
mo totorių teise s/persekio
jimo; 2. Dėl žmonių telefoho 
Ir pašto ryšių palaikymo su 
užsieniu trukdymo; 3. Dėl 
politinių kalinių laikymo są
lygą; 4. Dėl pastangų šei
moms susijungti; 5. Dėl ti
kinčiųjų šeimų persekiojimo.

Iš sovietinės spaudos 
Lietuvoje;

Jonas Aničas, vienas Iš 
pagarsėjusių ateizmo Idėjas 
skelbiančių autorių , š.m . 
spalio 20 d. '‘Tiesoje" piktai, 
kaip Ir paprastai,mėgina su
niekinti Vilko pastangas,ku
rios Helsinkio konferencijos 
proga pasauliui Išgarsino 
L lėtu vos, Latvi jos Ir Estijos 
bylą, kai buvo šauktasi į pa
saulį, kad jis priverstų so
vietus pasitraukti Iš š šių 
kraštų. Autorius priekaiš 
tauja JAV Ir kitoms valsty
bėms, kurios nepripaži
no Pabaltijo valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą Ir jų 
sienų neliečiamumo. Labai 
piktinasi tuo, kad 1973 m. 
lietuviai emigrantai-reak
cionieriai "bandė sutrukdyti 
sėkmingą pasitarimo darbą". 
Nors sovietinė spauda nuo
lat kartoja Vilką esant vald
žios Išlaikoma žvalgybine 
agentūra, šiuokart apie tai 
nerašo.Tačiau, piktindama
sis, prime na prieš Helsinkio 
konferenciją spaudoje pasi
rodžiusį pranešimą: "Visi 
geros valios lletuvlal/be l- 
šlmtles / skiria kasmetbent 
vienos dienos uždarbį Lietu
vos laisvinimo darbams pa
remti Ir finansuoti... "Šito
kius lietuvių veiksnių darbus 
autorius laiko svarbiais šal
tojo karo kurstymais.

• Dar spalio pradžioje Lie
tuvą užpuolė ankstyvi šalčiai 
Nuo jų labai nukentėjo dar 
nenuimti sodų vaisiai Ir 
šaknla va Islal-runkellal, bul
vės Ir kt.

• Leningrade Ir Rygoje šią 
vasarą namų sienos buvo 
"papuoštos"tokiais užrašais: 
" Komunistų partija yra 
žmonių priešas", ” Sovietų 
Sąjunga yra žmonių kalėji
mas", "Klausykite Amerikos 
Balso". Leningrade buvo 
įtarti Ir areštuoti du nekon- 
formlstal dailininkai- Oleg 
Volkov Ir Jurlj Rybakov.

/Elta /

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

NL Bendroves Valdyba yra nutarusi 
I alkrast(_ siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
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Kadencijai pasibaigus,Pa
vergtųjų Tautų organizacija 
3t. Catharines, Ont. Išsirinko 
naują kom Itetą: pirmininkas 
lietuvių atstovas S. Šetkus, 
vice-pirmininkas ukrainie
tis advokatas Be n Dollčny, 
sekretorius čekoslovakų ats
tovas P. Junek. Politinių 
reikalų patarėju Ir toliau 
pasilieka čekas Vlctor'Flc, 
Brock universiteto politinių 
mokslų dekanas. Šią vasarą 
jis lankėsi'Indijoje Ir buvo 
priimtas to krašto vyriausy
bės.

Prieš tris metus įvyko di
delė čekoslovakų demonst
racija, nukreipta prieš So-

Lerikų vyriausybė Išeivi
joje, Londone Anglijoje, ap
dovanojo Pavergtųjų Tautų 
organizacijos komiteto na
rius Cross Of Merit žyme
nimis. Lietuvių atstovui pa
skirtas pirmo laipsnio-auk
so, o kitiems - antro laips
nio - sidabro atžymėjlmal. 
Tai padaryta, įvertinant šios 
organizacijos pastangas 
bendroje pavergtųjų tautų 
kovoje už Išsilaisvinimą Iš 
SovletųRusljos priespaudos. 
Tuo pačiu pagerbiant tų tau
tybių be ndr uome ne s Sė. 
Catharines mieste už šios 
organizacijos įsteigimą Ir 
ugdymą tų tautų draugišku

Pagerbkime mūsų karius 
kovotojus

(Lietuvos kariuomenės Šventės proga — lapkričio 23-sios)

Greitai nekaltais lietuviais 
buvo užkimšti kalėjimai ir 
darbo stovyklos. Pras įdėjo 
lietuvių turto grobstymas, 
žmonių kankinimas, žudy
mas Ir jų vežimas į Sibirą. 
Ir kokią teisę turėjo Stalinas 
ir turi dabartinis Kremlius 
užimti svetimą kraštą, žu
dyti ir terorizuoti jo žmo
nes, bei naikinti tautą ?

1941 m. pras įdėjus Stalino 
Hitlerio karui, lietuviai su
kilo ir spėjo apginti ramius 
krašto gyventojus nuo be
sitraukiančių raudonar
miečių. Nelygioje kovoje žu
vo keli tūkstančiai jaunų vy
rų - partizanų.

Be to tauta sukilo dar Ir 
1945 metais - Ir jauni Ir se-

Lietuviai jau arti 1OOO 
metų kovoja su sau nelygiais 
priešais, kurie kėsinosi pa- 
s Igr obt l brangų L le tu vos 
žemės gabalą, žmones pa
verčiant vergais. Iš rytų, 
pietų Ir vakarų kaimynai, 
prIsIdengę sugalvotomis 
Idėjomis, ’’vaduoja” lietuvių 
tautą. Lietuvis per amžius 
suprato kaimynų klastą ir 
kaip liūtas kovojo ir kovoja 
gindamasis nuo užpuolėjų. 
Lietuvos žemė, permirkusi 
krauju ir ašaromis. Lietu
vių didvyrių kaulais yra ne
tik nuklota Lietuvos žemė, 
bet Ir Sibiro, Uralo Ir kt. 
Rusijos vietovių didieji plo- 

■ tai.
Mindaugo, Gedimino. Vy- . ..

tautos ir kt. armijos kovė- nl kaimuose be i mtestupsę>,' 
si su priešu ir jį stūmė iš 
Lietuvos žemių. Visi gynė 
savo tėvynę Ir šeimas nuo 
didelių Ir mažų priešų. Po 
Ilgos, 123 metų rusų vergi
jos, Lietuva atkovojo nepri
klausomybę, sudėdama virš 
2000 jaunų vyrų gyvybių Ir 
virš 10.000 karo Invalidų 
nešiojo karo žaizdas savo 
didvyriškame kūne.

Tuomet mažalletuvlų tau
ta atstūmė didžiųjų tautų

Be gerų ginklų, be stiprios 
vadovybės stojo į didvyrišką 
kovą prieš okupantą, gal Ir 
žinodami, kad nelaimės Ir 
mirs už Lietuvos laisvę. Jie 
ėjo Plateralčlo, kun. Mac
kevičiaus, Kalinausko Ir kt. 
sukilėlių pėdomis.

Visa lietuvių tauta su ma
žomis Išimtimis sukilo prieš 
okupantą. Lietuvos miškai, 
kaimai Ir miestai buvo pil
ni sukilėlių Ir daugumas jų.

vietų Rusijos priespaudą, 
užpernai įvyko demonstra
cija lietuvių Vasario 16 pro
ga prie miesto laisvės pa
minklo Ir šiemet buvo dide
lis paminėjimas vengrų 20 
metų nuo sukilimo prieš So
vietų Rusiją, dalyvaujant 
lietuvių, latvių, estų, ukra
iniečių, lenkų, čekoslovakų 
Ir vengrų gausiems atsto
vams su vėliavomis. Visa 
tai įvyko dėka St.Catharines 
veikiančios Pavergtųjų Tau
tų organizacijos.

mo bendro priešo akyvalz- 
do je. Kor.

KAS ĮKŪRĖ KOMUNIZMĄ 
1

Komunistų partijos lei
džiamas žurnalas Maskvoje, 
PART UNA JA ŽIZN tvir
tina,- .kad 13 % / imant iš 
2.'258;,OOO milijonų gyve
nančių' žydų Sovietų Sąjun
goje/ priklauso komunistų 
partijai. Šis skaičius rodo, 
kad proporclonallal Imant, 
pačioje Sovietų Sąjungoje 
daugumoje komunistų parti
jai priklauso tik žydų tautos 
žmonės. Po žydų seka geor- 
glanos tautybės piliečiai - 
7.6 % visų gyvenančių geor- 
glanų. Po to eina pačios 
sų tautos žmonės - 7 %, 
mėnal - 6.3 %, Burlatos 
ventojal Sibire - 6.2 %.

Dalinant pusiau esamą gy
ventojų skaičių su 6 % Ir 
skaitant 15.638.89L su visų 
gyventojų skaičiumi 
255. 5OO.OOO, prie šios

ru- 
ar- 
gy-

Helsinkio konfere nei — 
jos metu ši organlzacljs Iš
siuntinėjo memorandumus 
visoms dalyvaujančioms 
tautoms, jas įspėjant, kad 
Sovietų Rusija susitarimų 
nesilaikys. Pasirodo, įspė
jimas buvo teisingas. Nese
nai prez. Fordui pareiškus, 
kad Rytų Europa nėra So
vietų dominuojama,prie visų 
tautybių protesto prisijungė 
ir ši organizacija, pasiųs
dama tam prezidentui pita^"duotos 'r-sthtlstlkos''taip pat 
rimą ' pare Išklmą atšauktu' daF tenlca -uktalnle -

'nTal, 'be abejo, prisidėjo Ir Wblelorūsamsv ' -
prie kitų panašių pareiškimų 
ir pare Išk imas buvo atšauk
tas. Tiek pre z. Fordas, tiek 
naujai išrinktas į preziden
tus J. Carter, labai stipriai 
užakcentavo, kad Amerika 
niekada nepripažins Rytų- 
Centro Europos rusams Ir 
kad dės pastangas pagelbėti 

' pavergtom tautom Išsilais
vinti.

Tollau pagal duotą statis
tiką skaičiais seka: molda
vai su 2.3 %, turkomanal su 
3 %, klrklzal su 3.2 % Ir 
uzbekai su 3.3%. Į šį pa
minėtą skaičių neįeina Pa
baltijo tautos, nes jų gyven
tojai sudaro tik 01.3 % ko
munistų partijos narių.

Pačiai komunistų partijai 
visame pasaulyje priklauso

J AV gynybos departamentas P entagone buvo pasikvietęs 12-kos 
„tautinių grupių atstovus konferencijai. Lietuvius atstovavo LB- 
nes Krašto valdybos pirm. A. Gečys ir Aušra Zerr, kurie sveiki-^ 
naši su gynyjbos sekretorium Donald H. Rums field.

patys rusai Ir ukrainiečiai Jau yra 50 miestų su virš 
60.6 %. Taip pat su partijos 5.000 gyventojų.
būletu 16 % priklauso pa- 1939 m. miestuose gyve no 
č tai Kremliaus klikai. 658.900 gyve ntojų-22. 9 %.

Iš šios statistikos paalš- Kaimuose daugumą sudaro 
kėja, kad žydai įkūrė pašau- seno amžiaus žmonės, jauni 
lyje komunizmą. Žydai pir- bėga į miestus, 
mlejl praliejo savo brolio -u
nekaltą kraują. Kas nužudė- Medicinos tarnyboje 70
Abelį ? - Kalnas - žydų tau
tos ainis. Kas nužudė Kris
tų ? - žydų tautos ainiai.Kas 
įvedė komunizmą? - žydų 
tautos ainiai. Kas gi buvo 
didžiausias budelis žmoni
jos Istorijoje ? Argi skel
biamas Hitleris, kuris Išžu
dė 6 mil. žydų ? Ne . Didžiau
sias žmonijos Istorijoje žu
dikas buvo žydų tautos žmo
gus - LAVRENTIJ BERIJA, 
Maskvos NKVD Vyriausias 
viršininkas, žydų tautos Ir 
komunistų partijos narys. O 
ar visą tai gali paaiškinti 
žydai dar Ir šiandien kaltin
dami lietuvių tautą Ir jos 
žmones? T ....I M. Lauplnaltls 
1976 m .PRADŽIOJE LIETU-
VOS MIESTUOSE GYVENO: 
1.903.500-57,5% gyventojų 
Vilniuje-446. 700, Kaune- 
351. 700, Klaipėdoje- 16& 
500, Šiauliuose- 112.200, 
Panevėžyje- 94.100, Alytu
je- 47.,800, Marijampolėje 
‘-Kapsuke - 35.100, Kėdai
niuose-26. 300, Ukmergėje- 
25.700, Telšiuose-24. 7OQ 
Tauragėje- 23. 700, Mažei
kiuose - 19. 800, Jonavoje - 
24.000, Radviliškyje- 18. 
800, Plungėje- 18.000, 
Kretingoje-14. 900, Naujoje 
Akmenėje-14. 400, Blržuo - 
se-13.700, Utenoje-19. 500 
Jurbarke- 11.200, Anykš
čiuose-9. OOO, Zarasuose - 
7.200, Trakuose-6.000 .

kariuomenes ir taip ste
buklingai milžiniškos tautos 
krito ar pasitraukė nuo šio 
mažo kovotojo "Dovydo”. Ar 
tik ne aukščiausio laipsnio 
lietuvių tautos didvyrišku
mas pasiekė antrojo pasau- 
karo laikotarpyje Ir po jo. 
Ne ponų, bet pOksermėglų 
tauta, šimtmečius vergavusi 
rusams, lenkams, vokie
čiams, nepanoro niekam dau
giau vergauti. Geriau mirti, 
negu vergauti kitiems. Toks 
buvo šūkis visoje Lietuvoje 
Ir visa lietuvių tautą gynėsi

dieną dirbo o naktį kovojo. 
Bevelk visa Lietuva, pro
testuodama prieš okupaciją, 
Išvle n kovojo, padėdam l par
tizanams. Visi aukojosi var-i 
dan laisvos Ir nepriklauso
mos Lietuvos. Daugumas 
partizanų, matydami neiš
vengiamą prapultį, atimdavo 
sau gyvybes susisprogdinda
mi, tačiau nelaisvėn nepasi
duodavo. Taigi arti šimto 
tūkstančių partizanų žuvo už 
Lietuvą. Jie vis l buvo Lietu
vių tautos kariai didvyriai. Jie 
paaukojo gyvybes, kad lletu-

nuo pavergimo visokiais bū
dais.

1940 metais atriedėję 
barškantieji sovietų tankai, 
Iš pirmos dienos parodė, ko 
jie nori Iš Lietuvos žemės.

vlų tauta būtų laisva Ir nepri
klausoma.

Mūsų pareiga yra gerbti 
atminimą tų kovotojų, kurie 
padėjo savo galvas ant lais
vės aukuro.

J. Labaltls

metų
Hamiltono anglų dienraščio 

žlnomls, med. gydytojai dr. 
Elizabeth Bagshaw š.m. 
spalio mėn. 19 dieną sueina 
95 metai amžiaus Ir gale 
šio mėnesio ji pasitraukianti 
į pensiją. Medicinos prak
tika ji pradėjo užsiiminėti 
1905 metais, baigusi medi
cinos mokslus Toronte. Ha
miltone gyvena nuo 1906 
metų. Esamuoju laiku tu
rinti apie 50 pacientų, ku
riems jau pradėjusi siunti
nėti laiškus apie jos pasi
traukimą į pensiją.Pas ligo
nius važinėdavo pati nuosa
vu automobiliu, bet prieš 1O 
metųgavusl širdies priepuo
lį, pradėjo naudotis taksi
patarnavimais.

Taigi, medicinos aktyvio
je tarnyboje bus Ištarnaviįgl 
70 metų. Jos garbei buvo 
surengti keli renginiai, yra 
apdovanota keliais garbės 
penkiais bei mejdallalšĖlr 
yra gavusi padėkos lalsRtį 
Iš aukštų Institucijų už Ilgą 
įarnyba Ir pagalbą žmonėms. 
Šio mėnesio gale nuo jos na
mo sienos buvo nuimta Iš
kaba, kuri rodė, kad čia yra 
dr. Elizabeth Bagshavr, o ji 
pati kelsis į mažesnį Ir nau
ją butą, skirtą pensininkams 
gyventi. Ką galima pasakyti 
pensininkams, pasltraukuy 
stems Iš darbo 60 metų any
žiaus ? Zp.

* LIETUVIŲ DIENŲ” žurnalo 25 metų sukakties minėjime Los 
Angeles mieste Ambassador viešbučio Venetian salėje. /Minė
jimas įvyko spalio men. 17 d. ir jame atsilankė apie 200 sve- 
ėiįu Iii kairės matosi sol. j.. Čekanauskienė, pianiste R. Apeiį- 
kytė, E. Arbas, rašytoja Alėr Rūta, Braždzioniai, D. Mackialienė 
ir programos vedėjas V. Čekanauskas. Salia B. ir A. Skirtai — 
žurnalo leidėjai. knygai Išleisti lėšų. Nes kl-

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

Malonus NL LEIDĖJAI !
Štai Jūsų Informacijai Ir 

žiniai siunčiu šią įdomią fo
tokopiją. Jos Istorija tokia: 
Mano parašytas veikalas "Aš 
kaltinu sovietinį genocidą" 
galutinai nugalėjo visus 
esamus vidaus priešus, ku
rie, šiai knygai pasirodžius , 
padėjo visas savo turimas 
jėgas, kad knyga nebūtų Iš- 
le Ista portugalų kalboje. Bet 
kaip matote/juoda ant baltoj 
mano žygiai Ir tas užsispy
rimas, kad pradėta kovą tu-
2 p si.

rlu laimėti, Išėjo mano nau
dai. Kovą laimėjau Ir pro 
Federalinės policijos cen
zūrą praėjau su tokiu šuo
liu,kad kai kurie tarnautojai 
tapo atleisti Iš esamųjų pa
reigų. Mano laimėjimas yra 
Ir visų lietuvių laimėjimas. 
Klek žinoma, su tokios kny
gos pasirodymu, visi detan- 
tės politikos šalininkai liko 
nusivylę. Buvo pakttę bal
sai, kad net nutrauktų pre- 
kyblnlus ryšius Ir gerus 
santykius. Galt būti atšaukti

diplomatiniai atstovai Ir pa
našiai. Bet, nežiūrint šių 
visų balsų, leidimas knygai 
leisti yra gautas Ir dienos 
šviesai Išvysti kelias yra 
atviras. Knygoje yra paro
domas sovietinis rojus, jo 
darbų pasėkos žmonijai, taip 
pat žudynės Pravieniškėse, 
Telšiuose Ir kitose vietovė
se, tuo pažymint tikrąjį ko
munizmo veidą dienos švie
soje.
. Dabar reikalinga sukaupti 
visas jėgas, sutelkiant tai

tu atveju šis mano laimėtas 
darbas nueis vėjais Ir priešo 
pataikūnai tik patrlns rankas, 
kad tas ve Ikalas ne Išvydo 
dienos šviesos. Todėl Ir šio 
laiško tikslas yra Jus pain
formuoti, kaip Ir kokiu būdu 
mes visi suglaustomis jėgo
mis galėtume šį mano lal- 
mėtav žygį Ištesėti Iki galu
tinio jo įgyvendinimo, įkve
piant tam miegančiam kūdi
kiui stelą... Kreipiaus į 
VLIKą, bet Ilgi šiol tik ... 
kapų tyla.

Priedas: knygai leisti lei
dimas iš Federalinės Polici
jos cenzūros [įstaigos Ir foto 
knygos viršeliui.

Meldutls Lauplnaltls, 
Brazilija, 1976.VIH.17.

Didi. Gerb. lietuvišku 
lauku AGUONA! '
Senai, labai senai, jo gi

minaitė St. V., dar būdama 
Ma-ljampolės gimnazijoje, 
pasakojo, jog mūsų šeimos 
šviesa Ir pasididžiavimas 
yra mano dėdė B. Balutis, 
kai jis parvažiuoja mus ap
lankyti, tai mūsų rūškanos 
dienos nušvinta. Nors tuo
met nepažinojau Ir suprati
mo neturėjau kas tas Balu - 
tįsį tautl šviesi asmenybė, 
mūsų prisikeliančios tautos 
Į laisvąjį gyvenimą pirmas 
šauklys, Nepriklauso - 
mos Lietuvos Istorijos kū
rėjas, Laisvės Varpo garsų 
Įamžinto jas.

Dievas mūsų tautos neap
leidžia Ir kritiškuose mo
mentuose dovanoja mums 
didžių dvasios vyrų.

Nudžiugau perskaitęs"NL" 
prisiminimus, kurie yra to
kie reikšmingi kiekvienam

lietuviui, nes jo dvasios 
apimtis tikrai buvo plati. 
Lietuvos praamžlų laukai V 
girios, tai jo dvasiniai tur
tai,kad mūsų tauta amžiam-" 
Išliktų. Norint būti tokiu* 
koks buvo B. Balutis, reikta 
tokiu gimti. Tai Įpareigoja 
kiekvieną lietuvį tirti Balu
čio praeitį, gyvenimo būdą, 
jo charakterį Ir jo senolių 
sukurtas vertybes. ;»iff 
- B. Balučio darbų įamžlnl1- 
mas tikrai būtų jam padėka 
užtuos didžius darbus.Reik
tų Išleisti monografiją kol 
dar yra gyvų bendradarbių 
Ir Lietuvoje likusių giminių. 
Nes jis buvo meteoras Lie* 
tuvos padangėje.

Ačiū už Jūsų tokį mielą 
B. Balučiui atminimą Ir jo 
darbų bei spinduliuojančios 
asmenybės parodymą.

Su pagarba. .vu0
Jūsų K. Če pūtis 

Maskegon, Mlch. USA.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



,.4.

SĄŽINĖS IR NUOSTATO KONFLIKTAS
(NAUJŲ NUOSTATŲ APIE IŠPAŽINTI VIS TEBELAUKIANT J

studentija, jaunimu ir ypač 
jaunomis šeimomis, šie nau
ji Romos nuostatai yra di
delis nusivylimas, kadangi 
nepakankamai suvokė šių

■

Jau praeitais metais tu- 
f r ėjo pasirodyti naujas doku- 
| mentas apie Išpažintį. Ttkė- 
1 k [m ės, kad Išviso pasirodys.

Kadangi Ir lietuvių tikinčių
jų tarpe šiuo klausimu ran
dame labai skirtingų nuomo- 

. nlų, gal vertėtų pažvelgti, 
kaip atrodys naujieji nuo
statai. Neturint dokumento 
rankose, čia įmanoma tik 
pasidalinti keliomis minti
mis, kurios vietinės vysku
pijos buvo perduotos į spau
dą.

Pradžiai-bendras žvilgs
nis į šį klausimą.

Pr as įkaitimo Išpažlnlmas- 
kam ? Jau kuris laikas kaip 
katalikai pasauliečiai Ir teo
logai, aky vaizdo je vis ma
žėjančios Išpažinties prak
tikos, ėmė rimtai kelti klau-

Juozas Luk

peržvelgti savo sąžines, ga
lėjo savo prasikaltimus visi 
kartu su dvasios vadu Išpa
žinti tiesioginiai Dievui, kad 
būtų verti artintis prie alto- 
torlaus.

Individuali Išpažinties 
forma daugeliui modernių 
tikinčiųjų šiandien nebėra 
dvasinė pagalba, bet neretai 
nemaloni kliūtis Jo, kaip 
krikščionies gyvenime. Re
formų šalininkai todėl Ir 
galvoja, kad bendros Išpa
žinties formą būtų gyvenl- 
mlškesnė, labiau atitiktų 
originalią krikščionių per
spektyvą, būtų geriau pritai
kinta prie šių dienų kultūros.

Bendra Išpažintis dauge
lyje kraštų, kaip Olandijoje, 
Šveicarijoje yra praktikuo
jama visu platumu. Nežinia, 
kas Įvyks, kai pasirodys

lėliško paskutinio dešimt
mečio, po hlple Ir narkotikų 
są]ūdžlųlalkotarplo,buvo vėl 
suradę kelią atgal prie Kris
taus.

Be ndroje Išpažintyje būtų 
daugiau pabrėžiama prasi
kaltimo socialinė dimensija, 
atkreipiamas ypatingas dė
mesys Į prasikaltimus prieš 
socialinį teisingumą.

Naujie ji nuostatai - dide
lis nusivylimas.Pagal spau
dai patelktas Elnias, dabar 
Išpažintis turėtų būti vadi
nama ’’susitaikymo sakra
mentu”. Bus panaikintas 
šimtmečių senumo nuosta
tas, pagal kurį klausykla 
buvo privaloma klausant 
ypač moterų Išpažinčių. Iš
pažintis būsianti daugiau

laisvo pasikalbėjimo pobū
džio, vadinamuose ” išpa
žinties kambariuose”.

Bet naujieji nuostatai ne
panaikina Individualios Išpa
žinties, vadinamiems ”min
tiniams'* prasikalti
mams. Bet klausykla Ir čia 
nebus privaloma. Naujasis 
dokume ntas re kome nduoja 
atkreipti dėmesį Į socialines 
nuodėmes. To pasėkoje, 
dvas Išk lams rėk ome nduo- 
jama mažiau domėtis apie 
prasikaltimus prieš šeštąjį 
lįsakymą Ir įvairias jo deta
les, bet pa v. paklausti gydy
toją, ar jam yra svarbiau 
paciento sveikata ar pinigai, 
arba ar mokame sąžinin
gai mokesčius Ir 1.1

Dvasios va darns, kurie yra 
artlmesnlame kontakte su

laikų dvasią Ir šių dienų kul
tūroje Įvykusius pas įkeiti
mus. Aš galvoju, kad Ir mū
sų lietuviškų parapijų dva
sios vadai šį hierarchijos 
žingsnį ypatingai apgailes
tauja.

R omą f akt Inai atmetė dau
gelio kraštų vyskupų Ir pa
sauliečių siūlymą įvestį 
bendrą Išpažintį ne tik 
’’lengviems”, bet Ir vadina
miems ’ sunklems”prasįkai
timams .

Kas gi esmėje yra Išpa
žintis ? Išpažintis —esmėje 
susitaikymas. O kiekvieno 
susitaikymo kertinis akmuo 
yra ’’vidinis atsivertimas”. 
Ryžtas tapti geresniu atei
tyje yra vidutinio atsiverti
mo pasėka. Ar šis mūsų at
sivertimas Įvyksta po dides
nio ar mažesnio prasikalti

mo -yra visai be reikšmės. 
Todėl darosi labai sunku su
prasti, kodėl bendrija daro 
šį skirtumą /nejaugi ji tiki, 
kad ausinė Išpažintis pagrei
tintų atsivertimą?/. Kodėl 
tad Individuali Išpažintis Ir 
toliau bus privaloma taip 
vad. ’’mlrtlnlams” prasi
kaltimams ?

Trumpai, naujieji nuosta
ta J -tai senas dokumentas be 
jokių esminių pakeitimų. Šių 
dienų krikščionims yra rei
kalinga tinkama, naujiems 
laikams pritaikinta jų tikė
jimo socialinė Išraiška. O 
modernūs vyskupai, teolo
gai Ir pasauliečiai galvoja, 
kad bendra Išpažintis būtų 
labai vykusi Išpažinties for
mą t s uge b ėtų patr auktj
Ir jaunimą, Ir jaųnas_šę_lmąg 
Ir kartu būtų įnašas mūsų ti
kėjimu klek nors pritaikinti 
prie moderniosios kultūros.

TIkėklme, kad sąžinė šia
me giliame konflikte prieš 
bažnytinį nuostatą Išeis lai
mėtoja.

slmą apie šio sakramento 
privačios formos/lndlvldua- 
lų prasikaltimo Išpažinimą 
dvasiškiui klausykloje/ ver
tę. Tuojau pat reikia paste
bėti, kad jie nekelia klausi
mo apie Išpažintį kaipo to
kią, bet apie dabartinę jos 
formą.

ŠI problema yra labai 
rimta tikintiesiems Ir rei
kalauja greito Išsprendimo, 
tačiau per gilus nuomonių 
skirtumas šluoklausImu pa
sauliečių, teologų Ir vyskupų 
tarpe nesugebėjo Iki šlol- 
rastl gyvenlmlškesnės, nors 
klek pritaikintos prie šių 
die nų kultūros, f ormul ės .

Bevelk visi dvasios vadai, 
’dirbą aktyvioje pastoracijo
je, pabrėžia, kad net Ir uo
liausi katalikai jau paliko 
dabartinę Išpažinties prak
tiką. Kalbant apie Montrėalį, 
tik pus ė katalOtų kartas nuo 
karto telanko pamaldas, o Iš 
jų 750.000 niekuomet jau 
ne Ina Išpažinties.

O kaip šis reikalas atrodo 
,mūsų able juose lietuvių pa
rapijose ? Klek matome be
siartinančių prie klausyk
los ? O visgi nemažą skaičių 
matome artinantis prie al
torių laužti Duonos.Tam Iš
aiškinti tėra dvi galimybės. 
Arba mes visi esame šven
tieji, arba visai paprastai 
tylomis esame Jau atmetę 
dabartinius bendrijos nuo
status / Išpažintį klausyk
loje/ Ir savo sąžinei duoda
me pirmenybę, Išpažindami 
savo prasikaltimus tiesiogi
niai Dievui.

Todėl modernūs pasaulie
čiai, teologai Ir vyskupai, 
matydami šią problemą kaip 
ji atrodo tikrumoje Ir siūlo 
įvesti pakeitimą. Jie pasi
sakė prieš privačios formos 
/išpažintį klausjkloje/ pri
valomumą, Tam jie Iškelia’

bendrijos naujieji nuostatai. 
Malonūs dvasios vadai, ar 
tikrai nebuvo Ir jau nėra 
įmanoma gauti tokį leidimą 
Iš vyskupo Ir mūsų lietuviš
kosioms parapijoms ?

Svarbiausia - ’’Vidinis at
sivertimas A nks t yvlejl 
krlkšločnys savo praskllatl- 
mus Išpažindavo viešai. In
dividuali Išpažintis tebuvo 
Įvesta 1215 m. per Latorano 
iV suvažiavimą, kaip priva
loma visiems, o 16 š. buvo 
dar kartą patvirtinta prieš 
prote stantus, kur fe tokiai 
Išpažinties formai buvo 
priešingi.

Dabarties teologai tenori 
grąžinti atgailos sakramen
tą į originalią krikščionių 
perspektyvą: ’’paklydėlio”, 
Ieškančio susitaikymo su 
mylinčiu Ir atlaidžiu Tėvu. 
Šitokioje perspektyvoje ne
reikalinga Išskaičiuoti pa- 

I darytus prasikaltimus, ka
dangi yra svarbiausia - ’’vi
dinis atsivertimas". Tėvui 
buvo didžiausias džiaugsmas 
’’paklydėlio sūnaus” sugrį
žimas.

Dabartinė Išpažinties for
ma perdaug dėmesio kreipia 
Į prasikaltimus prieš socia
linį teisingumą. Gyvenant 
amžiuje, kai du trečdaliai 
žmonijos badauja, ar nėra 

įkartais prasikaltimas prieš 
socialinį teisingumą, kai Iš
leidžiamos didelės pinigų 
sumos prabangioms "atosto
goms" ar sur tebėjusių svei
katų "taisymui", o užmirš
tama, kad šiuo mementu 
miršta tūkstančiai kūdikių 
dulkėtose gatvėse Iš badd, ar 
kad darbininkai dirba Ir gy- 

• vena dar pasibaisėtinose są
lygose. Kaip galima sutal- 

. kinti su krikščioniška sąži
ne, kai mūsų profesionalai 

1 už keletą ar keliolikos ml-

Kaip pasiruošti senatvei
DR. ALBINAS GARŪNAS

ir labai rimtų Ir tvirtų ar
gumentų: nėra jokio Evan
gelijos pagrindo, kuris nu-

- rodytų,kad mes turime pra
sikaltimus Išpažinti asme- 

*-fcaIškal dvasiškiui. Tai tėra 
tik paprastas bažnytinis nuo
statas Ir gali būti labai 
lengvai pakeistas. Bet bend
rijai, šimtmečiais prakti
kavus tokią Išpažinties for-, 
mą, nelengva to atsisakyti. 
Taigi Ir šiuo klausimu, kaip 
Ir cele bato atveju, bendrijoje 
šiuo momentu vyksta didelis 
konfliktas tarp sąžinės Ir 
bažnytinių nuostatų.
. Ir šluos nuostatus gali pa
keisti tik Roma.

Nemažas skaičius vyskupų, 
nematydami greitos Išeities 
Iš šio gilaus konflikto /kon
servatyvių jųkar dlnolų balm ė 
priartėti prie protestantų/,
buvo leidę bendrą Išpažintį,... gas,kadangi neabejotinai vėl 
Cla klausykla re buvo prlva- atstūmė ne mažą skaičių ypač

nučlų patarnavimą, pareika
lauja Iš darbininko net kele- 
tos dienų uždarbio ?

Gal vis l dar pr Is lme name, 
nors Ir labai trumpai, bendra 
Išpažintis buvo Įvesta Ir 
Moitrealyje -universitetuo
se, vidurinėse mokyklose Ir 
net lietuviškose parapijose. 
Ir gana su dideliu pasiseki
mu. Deja, vyskupija staigiai 
vėl viską panaikino. Reiš
kia, bendrija principiniai 
buvo pripažinusi bendrą Iš
pažintį. Kas gi taip stalgiai 
privertė visą tai panaikinti ? 
ŠI paslaptis, deja, tėra ži
noma turbūt tik bendrijos 
biurokratams, kur ferns pir
moje vietoje, atrodo, terūpi 
bendrijos prestižas, o tik 
antroje - tikinčiųjų dvasinis 
gerbūvis. Šis žingsnis yra 
labai tragiškas ir nuostolln-

lime pakeisti, kad ta senatvė būtų laiminga 
ir prasminga. Kaip galima tam pasiruošti.

Aš čia noriu suminėti keturius svarbiau
sius dalykus: darbas, poilsis, interesų įvairu
mas, nuosaikumas.

buvęs
Dr. Albinas Garūnas

Lietuvių gydytojų žurnalo redaktorius

Sakoma, kad nieko nėra taip tikra, kaip 
mirtis ir taksai, bet lygiai ga'lima pasakyti, 
kad taip pat tikra, jog senatvėje išsivysto emo
cinės problemos, kurios aptemdo senatvę. Ta- įgimto šeimoje palinkimo — nuo paveldėji- 
čiau daug emocinių problemų senatvėje gali- mo, kas nuo mūsų nepareina, tad lieka dau- 
ma išvengti ar sumažinti, jeigu surandamos giau rūpintis tais dalykais, kuriuos patys ga- 
tų . problemų priežastys.

Emocines problemas turi ir jauni žmo
nės, bet šios problemos dar labiau išryškė
ja dėl senėjimo ir aplinkos pakitimų.

Kaip žinome, senstant įvyksta organizme 
pakitimai, kuriuos pradžioj sunku pastebėti, 
bet vėliau kiekvienam aiškiai matosi. Pakiti
mai — atrofija — vyksta visuose organuo
se: odoje, kauluose, muskuluose, sąnariuosė, 
akyse, ausyse, tik dažniausiai žmogaus sme
genys išlieka, ilgiausiai nepaliestoą, bet ir čia, 
pasireiškia pakitimai dėl blogos kraujo cirku
liacijos smegenyse, dėl arteriosklerozės. Svei
kas protavimas ilgiausiai išlieka. Taip pat iš
lieka ir pajėgumas išmokti naujų dalykų.Taip-11 
gi ir gerą atmintį galima išlaikyti iki gilios 
senatvės, jeigu reguliariai ji bus lavinama. Ta-^ema išėjimu pensijon. Yra žmonių, kurie 
čiau senatvėj pavargimas, protinis ar fizinis.vos peržengę 50 metų jau turi pradėti ma- dažnai būna lydimos visokių fizinių negala- 
ateina vis po mažesnio ir mažesnio aktyvu-žinti darbą, bet daugelis ir po 65 metų tu- vimų, susirgimų, ir oaim.es,-icau nepasidarytų 
mo. Kaip pavargimas išsivysto po vis mažės- rėtų dirbti, tik mažiau valandų ir su suma- invalidu, bei mirties baime paprastai suma- 
nio darbo, taip emocinės reakcijos — supy-z’n^u tempu. Tokiame amžiuje reikia mažiaui Sėja, 
kimas, susijaudinimas išsivysto vis dėl mažės- kreipti dėmesio į atlyginimą, o daug svar- 
nės priežasties.

Maitinimasis ir kitos problemos

Keturi svarbūs veiksniai
Amžiaus ilgumas daugiausia pareina nuo

I. Darbas: Tiek fizinis, tiek protinis dar
bas yra pats svarbiausias dalykas išlaikyti 
žmogaus pajėgumą. Be darbo tiek fiziniai, 
tiek protiniai žmogus silpnėja, atrofuojasi, to
dėl kiekvienas senstantis turi snisidaryti prog

ramą — būti užimtam įvairiais dalykais. Bet I 
darbas yra dar daugiau — tai raktas į pa- kad 
sitenkinimą. Tad išlaikyti senatvėj pasitenki- tas, 
nimą reik surasti būdus būti užsiėmusiam. kad

būtų
ypač
nenutuktų. Ir jų maiste turėtų būti už-

Betgi kiekvienas žmogus susidurs su prob- tekūnai baltymų, vitaminų, mineralų.
Emocinės problemos senatvėje padidėja ir.

įvairus ir gerai balansuotas mais- 
tiems svarbu, kurie laikosi dietos,

biau, kiek darbas duoda pasitenkinimo.
Visiems išeinantiems į pensiją kyla klau

simas: Ką aš veiksiu?

Ar gyvent su vaikais, ar atskirai
Sakoma, kad joks namas nėra toks dide

lis, kad galėtų sutalpinti dvi šeimas, todėl 
sename amžiuje tėvai geriau jausis gyvenda-

Kaip žinome, kad yra aplinkybės, kurio: 
pakeičia jauname amžiuje augimą, brendimą 
taip pat yra tam tikros aplinkybės, kurios pa
spartina ar sulėtina senėjimą. Bet šioje srity
je medicina dar turi daug neišpręstų klausi
mų. Nėra abejonės, kad maitinimas, gerai iš
balansuota dieta turi labai svarbios reikšmės 
ne tik senatvėje, bet ir jauname amžiuje. Pvz. 
per didelis naudojimas gyvulinės kilmės rie
balų pagreitina arteriosklerozės išsivystymą.

Taipgi turi reikšmės visokie pergyvenimai 
— tiek fiziniai ar emociniai — ir visokios li
gos. Šie reiškiniai turi įtakos į senėjimą ir la
bai daug priklauso nuo asmens, kaip jis iš
moksta ir būna pajėgus išspręsti visokias gy
venime sutinkamas problemas.

Asmenims, kurie turi patyrimo ir intere
sų įvairose srityse, išėjimas į pensiją sudarys 

galimybę veikti tai, ko negalėjo atlikti dėl sto
kos laiko, bet daug didesnė problema su tais 
asmenimis, kurie žino tik vieną darbą ir dir
bo, kad gautų daugiau pinigų. Tokiems iš
ėjimas į pensiją tikrai tragiškas, nuobodūs, 
vedantis į nusiminimą. Juk nepirksi žūklavi- 
mo įrankių ir neisi žuvauti, jei per visą gy- 
enimą nebandei žuvauti.

•Pasirenkant kokius naujus pomėgius (ho- 
bies) reikia žiūrėti, kad jie būtų dviejų rūšių: 
kad galėtų jais užsiimti vienas ir kita rūšis,! 
kur tie užsiėmimai vyksta su kitais asmenį-1 
mis. Tarp šių abiejų rūšių pomėgių turi būti, 
atitinkamas balansas. Būtų gerai, kad pomė
giai būtų ir įdomūs, ir prasmingi, kad galė-

mi atskirai nuo Vaikų, bet, žinoma, gali būti 
priežasčių, kada turi gyventi kartu. Tokiais 
atvejais labai svarbu, kad senesnieji jaustųsi, 
jog yra reikalingi, būtų dažnai jų nuomonės 
atsiklausiama; svarbu, kad jie palaikytų ryšį 
su draugais, aplinka.

Mankšta, fizinis aktyvumas
Jau senovėje Hipokratas yra pasakęs, kad 

fizinis aktyvumas yra geriausi vaistai. Pasku
tiniu laiku mediciniški tyrimai vis daugiau 
ir daugiau patvirtina, kad fizinis aktyvumas 
yra pagrindinis dalykas išlaikyti gerą svei
katą. Tai tinka jauniems, dar labiau senes
niems.

Amerikos gydytojų draugija yra paskelbu
si, kad juo daugiau dirba sveika širdis ir krau-

kurį dirbo iki išeinant jo indai, išnešiodami kraują į visas kūno da
lis, tuo darosi stipresni. Taipgi fizinis akty- 

daugiau ir daugiau rei- vumas padidina plaučių pajėgumą, o ilgas ne-

Įtampa tų pavaduoti darbą,
.. ........ . . , . prensijon.
Nereikia klaidingai suprasti, kad ramus, 2 poilsis __ yra

be jokių pergyvenimų gyvenimas yra geriau kajingas metams didėjant, bet tas nereiškia, aktyvumas sumažina širdies ir plaučių ištver
siąs kelias sulaukti giltos ir sveikos senatvės-^ reikia Hgiau miegoti naktį> o geriau vje. mingumą

ei 1a moti, a įtampa, izine ar emocine, ar du kart dieną trumpam laikui numig- Paprastas pasivaikščiojimas yra sveikas, 
jeigu nėra per 1 d e> y*"a a a* s^ar re* ti. Dažnai yra minimas Edisonas, kuris mie-bet pakankamai nestiprina širdies ir kraujo 

inys. Ji pa a 1 vystyti svei ą "n4, vasi^’godavęs tik 4-5 valandas, betgi vėliau jo bio- indų, o kad stiprintų — reikalinga aktyves- 
c ara ten ir tuo yra svar us vei snys, urisgrafaj tvirtina, kad jis dažnai dieną numig-nio fizinio judėjimo — tokio, kad pakiltų 
pace a su au ti gi los ir svei os senatvės. davęs. Atostogos reikalingos ir geriau dvejos pulso plakimas aukščiau normalaus, pvz. kai 

Atmintis trumpesnės, negu vienos ilgesnės, ir atosto- kurie medicinos tyrinėtojai teigia, kad 60-70
gos neturėtų reikšti nieko neveikimo, turėtų metų amžiaus žmonėms reikalinga pakelti pul- 

Jauname amžiuje yra lengva sekti fizinį bQti tik koks skirtingas užsiėmimas. sas aukščiau 95-98 mintftėje, kad gautųsi šir-
ir protinį išsivytymą, nes yra lentelės, kurios 3 Interesų jvairumas reikalingas, kad būtų dies ir kraujo indų stimuliacija, oflabiau įpra- 
panodo, kiek ir kokiame amžiuje yra normalussuma2jntas nuobodulys, ypač kada padidėja tusiems prie fizinio aktyvumo — pakelti pul- 
išsivystymas, bet senatvės pakitimus yra dauglajsvas laikas Dažnaį paįvairinimui naudo_ Są 103-106 minutėje.
sunkiau sekti ir pasakyti, kada yra normalu-ama pasyvus būdas: žiūrėti televiziją ar ra- Išvadoj galima pasakyti, kad greitas pasi- 
ir kada jau nenormalu, ypač imant dėmesin^ Reikia surastj koks aktyvus paįvairini-vaikščiojimas — kuris pakelia pulsą tarp 100 
kiekvieno žmogaus įgimtas savybes, taip kadmas> ką nors naujo daryn; Q ne sėdėtj jr net ,-y I20 kartų per minutę (tikrinti tuoj po ak- 
tokie pat pakitimai senstant vienam asmeniuistebėtj, kaip kiti tave vejkia> jauįja jr net tyvumo), 30-60 minučių per dieną, duotų už
gali būti normalūs, o kitam del jo įgimtų sa-ga|vQj.a Naudjnga tęsti savo lavinimąsi visą tekūnai paakstinimo širdžiai ir kraujo indams, 
vybių nenormalūs. Pvz. atminties sumažėji-Tas> kuris nesilavina toliau> tai jau Žinoma, prieš pradedant didesnį fizinį akty- 
mo^ senatvėj — nelengva nustatyti kokiame{am tjkra prasme yra senas> nors turėtų ir tik vumą reikalinga pasitarti su gydytoju, ypač 

aktyvu- 
indų fa

amžiuje ir koks atminties sumažėjimas yra25 metus. ' ' asmenims, nepratusiems prie fizinio
normalus ir kada prasideda nenormalus. De- 4 ]\juosajkumas visuose dalykuose — ge- mo ar turintiems širdies bei kraujo 
ja, atmintis nėra padaryta iš plieno, kad bū- ras patarirnas bot kokiame amžiuje, bet se- gas.

?al,ma apskaičiuoti, kaip greit gali nūsi- nc,niame am2iuje _ biįtinumas. R€ikia nuo- 
loma. TIklntleji galėjo patys— jaunų stelų, kurios po suki-, dėvėti. saikumą išlaikyti ir maiste. Senatvėje svarbu,
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
J. KARIBUTAS

/ Tęsinys /

Eglė, Žalčiu Karai le nė ir mūsų laikais. Todėl ne-
K?, Jokia kita lietuvių llau- 
Hį dies pasaka nesusilaukė to- 
g ■ klos gausybės Interpretacijų 
Bg. literatūroje, dailėje, muzi

koje, šokyje, valdyboje, kaip 
L pasaka, kurią Įpratome va- 
| ■ dlntlEglė, ŽalčlųKaralfenė . 
E Pasaka apie žalčio žmoną - 

tai pasaka apie žmogaus ve
dybas su gyvūnu. Tokios ve
dybos dažnai vaizduojamos 

3- įvairių tautų kūriniuose. Ki
tų tautų mituose- tai vedy
bos su toteminiu gyvūnu, t. y. 
zoomorfiniu tam tikros gen
ties protėviu.

Laimingos vedybos su 
gyvūnais vaizduojamos Ir 
lietuvių pasakose ne tik kitų 

° tautų, tačiau lietuvių pasa
kose gyvūnai galų gale virsta 
žmonėmis, tarsi pereina į 
žmonių giminę, priima jos 
papročius. Pasakoje apie 
žalčio žmoną situacija at
virkščia; žmogus patenka į 

« gyvūno pasaulį, turi jame 
■ ' prlsltkatkytl. Tokios vedy- 
~i bos su gyvūnu mūsų pasako

se laikomos Išimtimi. Dėl to 
žaltys, norėdamas gauti nuo
taką, naudoja smurtą: jis į- 
le'hda į bes Imsūdančios mer- 

‘ glnos marškinius,miške at
sigula ant jos brolio kailinių 
pagriebia už kasų semlančlą 
vandenį ar skalbiančią, ne
duoda vandens, kurio reikia 

i sergančiai motinai Ir 1.1. , 
Ir neatlyžta tol, kol mergina 
nepažada už jo tekėti. Atsi
tinka tragedija,už ką broliai 

‘ nužudo savo laimingos se
sers vyrą.

Parodydama žmogaus 
ryžtą, atmetant pasenusias 
gyvenimo normas, jo nuosek
lumą Ir begalinę Ištikimybę,

“i* mūsų liaudies pasaka apie 
O'.- žalčio žmoną nepraranda l- 
l -’Idėjinės bei meninės vertės

nuostabu, kad sukurtoji pa
saka, paversta į baletą, su
traukė mases žiūrovų.

Premjeros vakaras. 
Matysime atnaujintą Ir Iš
gražintą spektaklį. 1967- jų 
m. birželio 12, Ir antrojo 
pastatymo pirmas Is spektak
lis, kaip programoje nusako
ma, yral25-tas. Jame ma
tosi daug svetimtaučių. Di
delė ekskursija filipiniečių, 
su kuriais suslpažįstu. Jie 
nesijaučia gerai, nes vieni, 
Ir neturi keno pasiklausti a- 
ple spektaklį Ir bendrai apie 
Lietuvą. Aš klausiu,kaip jie 
čia atsirado. Pas įrodo,kad 
vis tie kultūriniai mainai. 
Jie atvyko koncertuoti. Viso 
net 38 žmonės. Jiems per 
pertraukas papasakoju bale
to turinį, nes,kaip jie nusis
kundė, programos negalį 
skaityti,tad sunkiai c orien
tuojasi jiems nežinomos pa
sakos baleto labirintuose.

A u dr a
Jūra šėlsta, dūksta,ūžia 

.. .Tai Žilvinas dūksta, siau
čia. Daug metų pagieža Ir 
pyktis raganai kerėtojai lydi 
Žilviną- Ir skęsta, žūva lai
vai, turtai Ir žmonės. Ak, 
kokios puikios dekoracijos, 
kas per spalvos... Nuosta
biai gerai pasiruošę baleto 
šokėjai.

Pirmas veiksmas-Baltijos^ 
pajūryje. Eglė su seserimis 
Ir kitomis merginomis 
linksmai krykštauja rately - 
je, kol laikas grįžti namo . 
Viena Eglė dar nutaria pasi
likti Išsimaudyti. </>■

Rami pajūrio naktis,mė
nesiena. Linksma grįžta į 
krantą Eglė, bet kas gi tai ?
JI atsiranda šlykštaus žalčio 
glėby. Jokie maldavimai, pa
leisti, nepadeda. Žilvinas ją 

mylįs, Eglė būsianti myli
miausia Ir laimingiausia jo 
žmona. Išnjkslą Ir raganos 
kerai. Drebėdama Iš šlgąs- 
člo. Eglė duoda žodį,kad tik 
pale Istų...

Fantastiški,Išradingi kos
tiumai, šviesų spalvos Ir 
graži, tam baletui pritaikyta 
muzika Iš pirmo veiksmo 
patraukia žiūrovą, 

ros du

Panevėžio Teatro režlsorlus 
Juozas MILTINIS

Antrame veiksme Žilvinas 
Ilgisi Ir blaškosi kamuoja
mas nežinios, ar tesės Eglė 
savo žodį. A’’ ji Išsivaduos 
Iš raganos kerų? Ir štai Eg
lė pas Žilviną. Jai taip vis
kas ne įprasta, keista, gražu. 
Vos Ištartas žodis-dčk ui, 
mylimo ji,kad žodį tesėjai... 
Ir žaibas perskrodžia van
denis, o šalia E gi ės-Žilvi - 

o jau 

jaunikaitis-gražus, lieknas, 
Išdidus.

Čia režlsorlus Ir daili
ninkas Ir choreografas- vi
si turėjo tos fantazijos be
gales. Jie visi puikiai Iš
sprendė savo uždavinius.

Gintaro rūmai
Tai trečias veiksmas. Vos 

uždangai pakilus, nuostabus 
reginys sukausto žiūrovą . 
Sostas, povandeninis pelsa- 
žas. Čia llnksmlnasl-lšdy- 
kauja sūnus Ąžuolas Ir Ber
žas Ir dukrelė Drebulė.

Bet tėviškės Ilgesys stip
rus Ir ji pati prašosi,kad 
Žilvinas leistų aplankyti sa
viškius.

Žilvinas neniršta, tačiau 
neramus. Mąsto, kaip už
kirsti kelią į namus.Užduo
da neįvygdomus darbus at - 
likti; suverpti ne f nepaprastą 
kuodelį, ' sudėvėti geležines 
klumpes. Ir tik raganos pa
galba juos atliko.

Eglė Išvyksta, valkams pa
tikėta paslaptis.

Grįžimas į namus. Po to 
Joninės. Brolių suokalbis .Ir 
paslapties Išgavimas.

ŠI pasaka buvo žavingai 
atnaujintą, pasakiškai Inter- 
prptuota, kuria žavėjosi sve
timtaučiai Ir buvo apstulbin
ti savieji žiūrovai. Mt.n at
rodė, kad tai vienas pačių 
gražiausių lietuviškų bale
tų. Vyr. baletmeisteris-E. 
Bukaitis, dailininkas -R. GI - 
bavlčlus, dtflgentas-C.Pa- 
tašlnskas Ir koncertmeiste
ris- K. K a rp ūkas.

Kazys Bradūnas

MANO KAULAI NUBALO

M n no kaulai nubalo kaip sniegas , 
Mano žirgas prie šono ramus , 
Mano vardo neatmena niekas 
Mediniuose šiaurės kaimuos.

Bėga žmonės, Ieškodami pelno. 
Aš be lobių genties vienturys , 
T tktal varputį laikančiam delne 
Suka lizdą laukų vyturys.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSĄ LAIMĖJO

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ UŽ NOVELĘ GRĮŽIMAS

Iš keliolikos matytų įvai
raus žanro spektaklių šis gi, 
žavingai nuskambėjo savo
tiškomis pasakos stygomis 
Ir paliko neišdildomą įspūdį. 
Taip kartais būna.

Be spektaklių lankymo, dar 
teko maloniai pabendrauti Ir 
su kai kuriais aktoriais.Pas 
juos svečiuotis, su jais pie
tauti Ir pasidalinti šių dienų 
aktualijomis. Nuostabu,kad 
aktoriai,kurie ten turi geras 
sąlygas darbui,tokį nepaten
kinamą užmokestį gauna. 
Kaip gali aktorius pragyven- 
tl tik už 1OO rublių mėne
siui? Palyginus su mūslš - 
kėm, kainos aukštos. Lange 
teko matyti vyrišką kostiu
mą už 280 rublių Ir daugiau. 
Vargšas tas aktorius.

Užbaigos Žodis
Be visų minėtų spektaklių, 

man Išvykstant, Klaipėdos 
dramos teatras atvežė į Vil
nių labai turtingą Ir skirtin
gą repertuarą. Tarpe jų Ir 
Čičinską, kurį labai norėjau 
pamatyti. Kalbėjo visi, kad 
jie atveža Ir "Po svarstjkltų 
ženklu", J. Glinskio dviejų 
dailų dramą, skiriamą M.K. 
Čiurlioniui. Labai skirtin
gos Interpretacijos, negu 
kauniškiai kad statė.

Klaipėdos dramos teatras 
užbaigė sezoną birželio 27 d 
Vilnius - gausų, gražų Ir tur
tingą repertuarą.

P abaIga

PAŽINKIME PRAEITI l
NOBELIO LAUREATAS A.SOL^ENYCIN’AS RAŠO APIE 

PABALTIECIŲ. trėmimus

ARCHIPELA

Kaip konvojaus sargybiniai suprato Ir vertino savo 
, veiksmus? Estę Mariją Sumberg trėmė karys Iš Sibiro 
t nuo upės Čulym. Jis gana greit po to buvo demobilizuotas 

Sugrįžo į namus ir ten pamatė Ištremtąją. Visiškai nuo- 
i širdžiai Ir džiaugsmingai nusišypsojo Ir užklausė;" Tetu

le, ar jūs mane prisimenate ?"
Kai kada procedūros greitis buvo naudingas Ir nu - 

-i teistiesiems. Vėtra praūžė, Ir jos nebėra. Ir geriausio
ji šluota palieka nepašluotas vietas. Jei kuri nors Iš tre
miamų moterų, nenakvodama namie, pajėgė tris paras Iš
sislapstyti, ateidavo dabar į Finansų skyrių ir prašydavo 
nuimti nuo konfiskuotų namų antspaudą. Irkas gi atsitik
davo? -Atidarydavo. Trauk tave velniai,gyvenk iki ( se- 

! kančlo patvarkymo.
Tuose mažuose .galvijams vežti skirtuose, pre g tų va

gonuose, kuriuose buvo leidžiama vežti tik 8 arklius, ar
ba 32 karius, arba 40 kalinių, tremiamus Talino gyven - 

; t,L tojus vežė po 50 ar daugiau asmenų vagone, Skubant, va
gonų nepatvarkydo ir ne Iš karto leisdavo grindyse Išsl - 
kirsti skylę. Išvietės vletoje-senas kibiras,tučtuojau per
pildytas, Išsiliedavo Ir aptaškydavo aplinkinius daiktus . 
Jau pačioje pradžioje dvtkojus pieno gėrėjus priversdavo 

j užmiršti, kad vyrai Ir moterys skirtingos lyties. Be van
dens (r be maisto laikė užrakintus vagone pusantros pa
ros. Mirė valkas, /juk mes viską tą esame skaitę nese
niai, ar netiesa? Prieš du skyrius. Dvidešimt metų pra
ėjo , Ir vis tas pats./ Jullemlsties stotyje traukinys Ilgai 

: stovėjo. Lauke žmonės bėgiojo Ir beldėsi į vagonus.Klau
sinėjo pavardes, tačiau veltui stengėsi kai kam įduoti 
malsto lr daiktų. Juos varė šalin. Užrakintieji alko,o ne- 

! apsirengusiųjų laukė Sibiras.
Kelionėje pradėjo jiems duoti klek duonos,kai kurlo- 

1 se stotyse-sriubos. Visų e Salonų kelias buvo Ilgas.No - 
4 p si.

GO GULAGE

voslblrsko, Irkutsko Ir Krasnojarsko rajonai. Tik į vie
ną Berablnską atvežė 52 vagonus estų. Keturiolika parų 
važiavo Iki Ačlnsko.

Kas tokioj desperatiškoj kelionėj gali sustiprinti 
žmones? Tiktai viltis, atnešta ne tikėjimo, bet neapy - 
kantos. "Jiems bus greitai galas. Šiais metais prasidės 
karas, o rudenį mes trauksime namo."

Nei rytų, nei vakarų pasaulyje nė vienas laimingasis 
nesupras Ir neatleis tuometiniam už grotų sėdinčiųjų nu
sistatymui. Aš rašiau,kad mes tuo tikėjome, mes troš - 
kome to Ir 49-lals ir 5O-lals metais. Tais metais įsisiū
bavo nepasitenkinimas esama santvarka. Dvldešlmspen- 
keriųmetų terminai Ir pakartotinas grąžinimas į Archl - 
pelagą privedė prie atviro aukščiausio santvarkos neken- 
ttmo, jau ir sargybų neapginamo. / Kalbėsim atvirai; jei 
rėžimas nemoralus, pilietis yra laisvas nuo bet k kokių 
jam įsipareigojimų./. Kaip smarkiai reikia sužaloti gy - 
venlmą,kad tūkstančių tūkstančiai kamerose, i sunkveži
miuose Ir vagonuose melstųsi Ir lauktų vlenlntėlės Išel - 
ties- viską naikinančio atom Inlo karo.

Tačiau, niekas neverkė. Neapykanta džiovina ašaras. 
Štai dar apie ką galvojo estai pakelyje;kalp juos sutiks Si
biro žmonės. 1940 m.slblrlokal apiplėšė tremiamus pa - 
baltlečlūs. Išspaudė Iš jų daiktus,už kailius teduodavo 
pušų kibiro bulvių./Prisimenant tuometln; mūsų apsiren
gimą, pabaltlečlal tikrai atrodė buržujais/.

Dabar, 49-tals metais,slbirlokams buvo įkalta, kad 
pas juos vežami sukčiai "kulokal". Tačiau kokius Išvar - 
guslus Ir apdriskusius "kulokus" vertė tada Iš vagonų.Ru
sų gailestingosios seselės,pravesdamos sanitarinį patik
rinimą, labai stebėjosi, kokios liesos Ir apdriskusios 
yra tremtinės moterys. Net švaraus skudurluko savo val
kams neturėjusios. Atvežtuosius Išsklaidė po gyventojais 

Išretėjusius kolchozus Ir Sibiro kolchozlnlnkės, slėpda - 
mos los nuo savo vadovybės, nešė joms viską,ką turėjo Ir 
galėjo. Kas puslitrį pieno,kas Iš cukrinių runkelių ar la
bai prastų miltų keptą blynelį.

Iš štai dabar, -estės verkė.
Suprantama čia buvo Ir komjaunuolių aktyvas. Jiems 

taip Ir prilipo šlre širdies- štai, atvažiavo fašistų Išma 
tos /"juos paskandlnt visus’." 4dykė jie/. Dar dirbti ne - 
nori, nedėkingieji, tai šaliai,kuri juos Išvadavo Iš bur - 
žuazlnės vergijos . Tie komjaunuoliai tapo darbų prlžlū - 
rėtojals. Dar buvo perspėti; pirmam - šūviui pasigirdus, 
pradėti gaudymą.

Ačlnskoa geležinkelio stotyje įvyko linksmas nesusi
pratimas. Slblrlnsko rajono vadovybė Iš traukinio konVo- 
jaus nusipirko 1O vagpnų tremtinių, apie pusę tūkstančio 
asmenų, savo kolchozams prie upės Čulym apdirbti.G re lt 
perkėlė juos 150 kilometrų į šiaurę nuo Ačlsnko.Tačiau , 
šis kontingentas buvo skirtas kasyklų vadovybei Chakasl- 
joje. Tie jo laukė, bet kontingentas jau buvo Išskirstyta? 
po kolchozus. Kolchozų darbininkai pereitais metals.buvo 
gavę po 200 gramų grūdų už darbo dieną.Pavasariui ko’ 
chozuose nebeliko nei grūdų, nei bulvių. Karvės baubė , 
kaip pamlšuslos, sužvėrėjo Ir puolė prie pusiau supuvu - 
slų šiaudų. Kolchozas, be blogos valios, Išdavė po 1 kg . 
miltų savaitės kiekvienam naujai atvykusiam. Tai buvo 
gana geras atlyginimas avansu. Bevelk lygus būsimam 
uždarbiui. Atsiduso estai, praradę savo tėvynę Estiją. 
/Polevoe sodyboje, netoli kolchozų, stovėjo dideli grū - 
dals pripildyti elevatoriai. Jie buvo pilni, nes nepajėgė Iš 
ten Išvežti grūdų. Bet tie grūdai ne kolchozui, bet vals - 
tybe l priklausė. Nors aplinkui žmonės nuo bado m Ir ė, ta
čiau Iš elevatorių žmonėms grūdų nedavė. Kažkaip kol - 
chozo pirmininkas Paškov Išdavė kiekvienam Išlikusiam 
gyvam kolchozlnlnkul po 5 kg. grūdų, tačiau tapo tučtuojau 
įkalintas lageryje. Grūdai priklauso valstybei,o darbai - 
kolchozo. Ir ne šioj knygoj juos svarstyti./

Tris mėnesius Čullmo kolchosuose pešėso tarpusa - 
vy estai,prisiimdami naują įstatymą; vok, arba mirk *. 
Ir manė,kad reikės amžiams čia pasilikti,kai staiga visus 
surinko Ir Išvar į Sachalino ra rajono Chakaslją /Mat,pa 
pagaliau savininkai atrado savo kontingentą/.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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-Ltetuvos Policijos Svęntė- 

*' Jėzuitų Koplyčioje buvo 
pamaldos, prie paminklo 
prisiminti žuvusieji lietuviai 
policininkai, spalio 3 d. Sa - 
lėn susirinkę buv.policinin
kai aptarė ateities gyvenimą 
Ir veiklą prie vaišių stalo.

‘' Spalio 4 d. sav.kūrėjas 
Konst. Petrauskas tarė Iš - 
samiį žodį per "Lietuvos Al
dų" programą, kurioje nuš
vietė šios šventės reikšmę 
Ir lietuvių policijos Istoriją 
bei jos žlugimą.

Iš šv. Vardo d-jos veiklos
Baigiantis metams, jau rū 

pinamas l v-bos sudarymu . 
Sunitu yra šiai vyrų organi
zacijai gyvuoti jai esant dvy- 
lypel:senlmas Ir nauji atei
viai trokšta tik lietuvių kal
ba viską veikti, o dalis čia 
gimusių’ augus lų-angllškal. 
Atėjo laikas, kad šv. Vardo 
D-ja Mt'.rąuette Parke pada
rytų rimtą žygį: surašytų 
lietuvius gerai mokančius ar 
suprantančius kalbą, Ir kitus 
kurie nevartoja lietuvių kai - 
bos.Tos dvi grupės tegul 
sau ramiai veikla. Bažnyčio
je vyksta atskirom kalvom 
pamaldos, kodėl gi negali 
būti dviejų šios draugijos 
skyrių? Tada nereikės nei 
dv le m kalbom s us ir lūkimų 
vesti, ne įkils kitų problemų .

nj'.b
ii 1

- *.lq 
p n į i 
br>I

ui

Spalio 1O d. įvykęs susi
rinkimas nubalsavo, kad iš 
surengto pikniko 4. 300 dol. 
būtų paskirta parapijai iš
laikyti. Nutarta, kad kiekvie
nas narys nuo 1977 m.turės 
mokėti po 2 dol. nario mo
kesčio^ Šiuo metu < draugijai 
priklauso 331 narys, Iš jų tik 
250 užsimoka nario mokestį. 
Tai didelis nerangumas.

B. Brazdžionis Iškėlė pa
siūlymą, kad draugija pas
kirtų iš kasos Baltui ir LKB 
Kronikai anglų kalba Išleisti 
lėšų. Šis pasiūlymas bus 
svarstytas v-bos posėdyje ir 
kitame susirinkime apie tai 
bus pranešta.

Pabaigoje kun.Pucenskls 
kvietė prie rimtesnės veik
los ir linkėjo sėkmės atel - 
tyje.

Organizuojant naują val
dybą, turėtų jon patekti tokie 
nartai, kurie trokšta darbo, 
o ne garbės,kurie kalba abe
jom kalbom-arba teks suda
ryti du draugijos skyrius.
-Mirė Stasys Tiškevlčlus-

Stalga, mažai sirgęs, spa
lio 9 d. nuo širdies priepuo
lio mirė patrljotas lietuvis 
Stasys Tiškevičius, kilęs iš 
Virbalio miesto, sulaukęs 67 
m.amžiaus. Čia liko žmona 
Mt rcelė T iške vlčlenė. Lie - 

8AK

Vy tauto Didiiojo Šauliųrinktinės 
choras rengia linksmą balių, lap
kričio 27 d. vakare Šauliu n amuo
se, grojant A. Markausko orkes - 
trui. Chorui vadovauja muzikas 
P. Vacbergas^ viršuje vėliniu 
šventės metu mirusiu pagerbi
mas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

N uo trauk a C. Genučio.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
’oriausias Amerikoj ir Europai "JIB Haqrpficge-Lofion" preparatas sulaiko 

I plaukų slinkimų, naikino pleiskanos, paiallna nieft4|imų, plaukų skilimų, 

U stiprina plaukų iaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var- 
5 rodomi nebusite nei žili, nei pliki 100%. jraiyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
B JIB f edicine Liq 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

A

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA/O REIKALAS;

BET JEIGU.GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group) ___

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama l±ety- 
yįKkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau inforrracijg skambin...
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
1976. XI. 17

tuvoje vlenintėlėsesuo Pat
ricija T Iškevlčlūtė. Velionis 
Amerikoje Išgyveno 27 m.

Stasys Tiškevičius Ilgai 
dirbo Summit, Hl, Corn. Pro
duction Co., įsigijo Mar
quette Parke namus. Buvo 
didelis rėmėjas gerų darbų, 
priklausė Namų sav.draugi
jai, Suvalkiečiams. Neslgal-: 
lėdavo aukos Baltui, Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejui. 
Įstojo pilnateisiu nariu Į 
Lietuvių Fondą.

St. Tiškevičius Lietuvoje 
tarnavo ulonų dalinyje.

Artimi kaimynai Ir drau
gai palydėjo jį su gilia užuo
jauta į šv.Kazimiero kapi
nes. Tvarkingas E vans lai
dotuvių patarnavimas pa
lengvino žmonai ir jos gimi
nėms pakelti atsiskyrimo 
valandas. Kun. Pucenskls Ir 
kun.Mtkaras atkalbėjo mal
das koplyčioje Ir kan. Zaka
rauskas atlaikė gedulingas 
pamaldas su turiningu pą- 
mdkslu. Sol.Vaznells giedo
jo gedulo giesmes. Kapinėse 
prie duobės visi sugiedojo 
giesmes ir kalbėjo paskuti - 
nes maldas lietuviškai.

Virballečlai, kurie arčiau 
pažinote šį nuoširdų velionį, 
prisiminkite jį maldose. Te
būna mūsų artimam kaimy
nui Stasiui Tiškevičiui, nors 
jis labai troško vėl matyti 
laisvą savo gimtinę ir arti
muosius - lengva šio kraš
to žemelė. Bal. Brazdžionis

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO 11,30 iki 12 vol nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stenks, 1053 Atbanel Cr„ Djvernay, P. O. TEL. 669 - 8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
Pl ’BUSHING COMPANY 

TEL. 268-3071
PUl'.Jf.OS G' THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON. MASS. 02127

MIRĖ PULKINNKAS MYKOLAS 
KALMANTAS

Rugsėjo mėn. Kankakee 
ligoninėje tyliai užgęso a. a. 
pulk.M.Kalmanto gyvybė.

Velionis buvo gimęs 1895 
m. Mielagėnuose,Švenčionių 
apskr. 1916 m. baigęs rusų 
karo mokyklą, po komunistų 
revoliucijos buvo įstojęs į 
lietuvių batalljoną Smolens
ke. Grįžęs į Lietuvą, stojo į 
Ukmergės batalljoną, vėliau 
8 p.p.

Dalyvavo nepriklausomy
bės kovose su bolševikais Ir 
lenkais. 1922 m.baigė aukš
tuos lūs kar In Inkų kursus. 
Paskui studijavo teisę Kauno 
universitete. 1923 m pra
džioje, atvaduojant Klaipėdos 
kraštą, Bajoro slapyvarde , 
labai aktyviai dalyvavo ko
vose. 1923.1.9 d. su savo 
kuopa užėmė Pagėgius Ir ten 
tuojau sudarė lietuvių admi
nistraciją. 1923.1.15 d. su 
trimis kuopomis prasiveržė 
pro Klaipėdą gynusį Prancū
zijos karluome n ės batalljo
ną Ir užėmė Klaipėdą. /

Dešlmtį metų buvo Lietu
vos šaulių Sąjungos Virši
ninkas / 1925-1935/, pulko 
vado teisėmis. Okupavus 
Lietuvą raudonajai armijai, 
buvo suimtas Ir žiauriai 
kankintas. Aktyviai reiškėsi 
skautų organizacijoje Ir bu
vo vyriausiu skautininku.

A.a. pulk. M.Kalmantas, 
Išbėgęs nuo sovietų teroro , 
Ilgus metus gyveno Čikagoje, 
paskutiniaisiais metais sirgo 
Ir buvo gydomas Kankakee 
ligoninėje.

Č tkagoje yra sudarytas 
komitetas Iš ramovėnų Ir 
šaulių a. a. pulk.Kalmantul 
suruošti pomirtinį pagerbi
mą Ir Kankakee kapinėse ant 
jo kapo uždėti antkapį.

Ilsėkis ramybėje, nors 
svetimoji, bet laisvoje
melėje...

Iš Šaulių Centro V-bos 
Veikloj

Centro V-bos posėdyje, 
įvykusiam spalio 23 d. .pir
miausia buvo pagerbtas Il
gametis šaulių sąjungos vir
šininkas a. a. pulk.Mjkolas 
Kalmantas.

Paskui buvo diskutuojama 
dr. K. Jurgėlos parašytos ir 
jau atspausdintos anglų kal
ba knygos Lithuania- The 
Outpost of Freedom reikalai. 
Nors knygos kaina buvo nus
tatyta ir pačioje knygoje įra
šyta kaina $15,bet po Ilges
nių diskusijų nutarta ją pla
tinti po 1O dol., duodant pla
tintojams 25%, nes kąlp pa
tirta, po 15 dol. ją labai ma
žai kas pirktų. Knygos au - 
toriui Ir ekspeditoriui, kad 
Ir simboliniai, atlyginti kny
gomis. Kol spaustuvė laikys, 
ekspedljuotl tiesiai iš 
spaustuvės sandėlio. Čika
goje Ir kituose didesnėse 
lietuvių kolonijose, suorga
nizuoti knygos pristatymą.

Karlo žurnalo paramai, 
kaip Ir Iki šiol, išmokėti Iš 
CV kasos 200 dol.kasmeti
nę paramą. A.a.Rapolo Ski
pičio, vieno Iš Šaulių Sąjun
gos steigėjo,paminklo staty
bai aukoti 300 dol.Kristi - 
jono Duonelaičio mokyklai, 
vadovėliams leisti,paskirta 
auka 1OO dol. S . P.

DAKTARAS BARNARD IR OŽKA

Dr. Christian Barnard,ku- tos galioje išgelbėti mano 
ris ‘įvykdė pirmąją širdies 
persodinimo operaciją, vieno 
jo garbei New Yorke suruoš
to priėmimo metu buvo ata
kuojamas įvairiais klausi
mais. Ypač jo dėmesį at
kreipė vienas iš klaus imu, 
kurį patiekė vaišėse dalyva
vęs senatorius:

-Pone daktare, ar tamsos 
praktikoje yra buvęs atsiti
kimas, kad iš tikro, tamstos 
pastangų d&a, buvo išgel - 
bėta keno nors gyvybė Ir, 
kad tamsta esi pilnutiniai 
tikras, Išgelbėjęs tą gyvybę.

-Taip, -atsakė,klek pagal
vojęs, dr. Barnard. - Taip . 
Tas yra atsitikę. - Ir papa-

'.sakoįo, kaip.

-Maždaug prieš dvidešimt 
metų praktikavau,kaip visa
pusiškas gydytojas, vienoje 
vietovėje, apie 1OO km. nuo 
Kapstado. Buvau staiga pak
viestas vienon farmon, kur 
moteris parodė man savo 
sergantį vyrą, kuris buvo l- 
š Imt Inai blogame stovyje . 
Tą įvykį prisimenu, lyg tai 
būtų įvykę vakar. Aplinkui , 
gamtoje viešpatavo mirtina 
ramybė. Saulė le Idosl. Gal
vijai Iš ganyklų grįžo Į tvar
tus. Vištos kudakavo, o prie 
žemėn įkalto stulpelio, už 
virvės pririšta ožka.

Apžūrėjau farmer į. Turė
jo abiejų plaučių uždegimą. 
Temperatūra siekė43 laips
nius. Sveikatos stovlskrl- 
t Iškas-buvo mirties šešėly
je. Dariau, ką galėjau. Jo 
žmonai pasakiau, kad pasi
liksiu jų farm oje per naktį .

Iki trečios valandos ryto 
ligonio sveikata nepasikeitė. 
Moteris Išvirė kavos Ir be
gurkšnojant gretimame 
kambaryje, jl manęs užklau
sė:

-Pone daktare, ar tamsta 
viską padarei,kas yra tams-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstu lietuvių laisve, 

neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chicaooje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei moty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ui. 60608
į—| Siunčiu ............... . ... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

(2J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.
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Į/E/DRoDž/ĄI

Pasipiktinusi: — Man visai ne 
juokinga .

vyro gyvybę?
-Taip,-atsakiau-esu tik - 

ras, kad padariau viską,ką 
galėjau.

-Tokiu atveju,ponas dak
tare- pasakė man moterls- 
neatrodo.kad jai jam geriau, 
tai panaudosiu mūsųkalmlš- 
kas priemones. Mūsų burti
ninkas plaučių uždegimą gy
do ožkos pagalba.

-Ožkos ?
-Taip. Papjauna ožką, nu

lupa jai odą Ir ta oda apsupa 
ligonio krūtinę. Tai tikriau
siai padės.

Pagalvojau, kad ne tam 
studijavau septynerius me h® 
mediciną, kad gydymui 
praktikuočiau akmens am
žiaus priemones. Tad pasa
kiau tarme r lo žmonai:

-P aklausjk,tamsta. Palauk i 
dar valandą. Jeigu Iki ket
virtos valandos tamstos vy
ras nepagerės, tąsyk tamsta 
galėsi pjauti ožką. Gerai ?

Moteris sutiko, o aš re
zignuodamas sėdėjau prie li
gonio Ir, matyt, dievai buvo 
mano pusėje. Prieš ketvirtą 
valandą ryto 
pradėjo kristi 
37, 5 laipsnio, 
vo sąmonę Ir 
cesas prasidėjo. Auštant ry
tui,pasiėmiau savo dakta
rišką maišelį Ir atsisveiki
nau. Išėjau į tylų ramybės 
letarge švintantį kiemą. Ho
rizonte kylanti saulė žadino 
miegančius paukščius. Iš 
tvartų pradėjo ginti į ganyk
las galvijus. Ožka,kuri sto
vėjo pririšta prie to paties 
stulpelio, skabė žolę, o aš, 
praeidamas pro ją, negalėjau 
susilaikyti, nepasakęs;

-Matai, ožkele, Išgelbėjau 
tavo gyvybę.

-Tai buvo vlenlntėlls atsi
tikimas, pone senatoriau, ka
da buvau tikras sėkmingu 
mano, kaip gydytojo, Inter
vencijos rezultatu.

temperatūra 
žemyn net Iki 
Ligonis atga- 
išgljlmo pro-

5 p s!.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmad-eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 Iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūč'o men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais .uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir aim. paskelti drauda. 
Nemokomas pilnos čekių patarnavimas. 
Kapitalas ~ virt $7.000.000.

Nau jų-frle tų S at (k Imas
Tradicinis Naujų Meti) 

sutikimas Ir šiemet rengia
mas Jaunimo Centre. Arti
miausiu inetu bus pradėtas 
b įlietų platlnlm as. Vis t sta
lai bus numeruoti,tad norin
tieji užimti vietas ne balko - 
ne, prašomi Iš anksto pasi
rūpinti bilietais. B-nės Vs- 
ba taip pat aptarėl6 Vasario 
minėjimo reikalus. Mūsų 
nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktį nutarta atžymėti Va
sario 13 d. Scot Park gimna
zijos auditorijoje. Į KLB- 
B-nės HamUtono ap. V-bą 
pakviestas Ir sutiko įeiti K . 
Baronas. N.M.sutikimo bi
lietai jau platinami kiekvie
ną sekmadienį po šv.Mišių, 
parapijos salėje. Visi stalai 
yra numeruoti, tad prašome 
Iš anksto užsisakyti vietas . 
Toliau gyvenantieji bilietus 
gali gauti pas ap. valdybos 
Iždininką J. Bajoraitį, 86 
Melrose So, tel.: 549-3483 . 
Bilietų kainos- suaugusiems 
17,5Odol., studentams Ir 
pensininkams- 14 dol. Bus 
šilta Ir šalta vakarienė, į- 
valrlos staigmenos, geras 
orkestras. Ruoškimės Iš 
anksto 1977 m. sutikti lietu
viškoje nuotaikoje.

Tautos Fondo v-bos posė
dyje buvo aptarti einamieji 
re įkalal,ypatingai pas Idžlau- 
glant gražiais piniginio va
jaus vaisiais, i Nors vajus 
dar nepilnai užbaigtas, ta
čiau centrui nutarta pasiųs

toronto
A. LUKOŠIUS

LA IS V fe JA U PE R DA UG
Ne vien tik savo asmeniš

komis arba tik šią koloniją 
liečiančiomis probleipomls 
domisi mūsų čia gyvenantys 
tautiečiai.

Dažnai LN Popiečių metu 
drąsesni Ir daugiau aplinkos 
gyvenimą įžvelgiantys, ne
retai savo diskusIjose,paš - 
nekęstuose nuklysta Ir į‘to - 
limes ne s lankas

Net Ir šio krašto valdžios 
adresu neretai karčios pa
giežos bei kritikos pareiš
kiama.

Daugelis yra nepatenkinti 
visa eile perdaug jau leng
vų šio krašto bendros tvar
kos Ir drausmės palaikymą 
liečiančių įstatymų.

Visiems yra aišku,kad vi
sa tuo bevelk be Išimties 
naudojasi tos tvarkos visiš
kai nepripažįstantys įvai
riausi gaivalai, kuriems vi
siškai nepakeliui drausmė, 

j arba Ir bendrai graži tvarka 
krašte.

• XU...V • . ■ . ■

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 81'4 %
term, depozitus 1 m. 9’Zj %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolos 12 %
nekiln. turto pask. 1 1 %

ti 3 tūkst, dolerių mūsų lais
vės kovai. Kartu v-ba prašo 
visų hamlltoniečlų, vietoje 
kalėdinių atviručių, sveiki
nimus perduoti savo gimi
nėms Ir bičiuliams per Tau
tos Fondą, pranešant pirm . 
A. Patamsiui tel. :664-58O4 
Iki gruodžio mėn.6 d. Visų 
pavardės bus paskelbtos dar 
prieš Kristaus gimimo šven
tę lietuviškoje spaudoje . 
Sveikiname naują valdybos 
narį M. Joniką, įsijungus Į 
T. Fondo darbą.

T.Fondo Vajus
T. Fondo piniginis vajus 

eina prie pabaigos. Numato
ma, kad šiemet bus surinkta 
apie 2,5 tūkst. dol. mūsų 
laisvės kovos reikalams.

Tautos Fondo valdyba pri
mena, kad Ir šiemet yra 
renkami sveikinimai Kris
taus gimimo Ir N. Metų pro
ga. Hamlltonlečlal, norintie
ji vietoj pigių atviručių pa- 
svelklntl savo artimuosius 
auka Tautos Fondui,prašo
mi pranešti pirm. A.Patam
siui tel. 664-5804. Visų pa
vardės dar prieš Kalėdas bus 
paskelbtos su aukos dydžiu 
mūsų spaudoje.

Atlikime tautinę pareigą, 
sumokėdami KLB-ės nario 
įnašą už 1976/77 m. Ižd.J. 
Bajoraičiui arba pirm. K. 
Deksnlul. Į pasiųstus pra
šymus jau atsiliepė 75 ha
mlltonlečlal. Laukiami li
kusieji. K . B.

Taip, gera, lengva Ir ma
lonu gyventi visiškoje lais
vėje, nejausti jokių varžtų, 
nesibijoti savo šešėlio, kur 
ne tik galvoti, bet Ir judėti 
gali, kaip beįmanydamas.

Bet štai, tie visi neramu
mų Ir netvarkos ’’apaštalai". 
Visur juos matai, nes jie , 
palyginus, gana judrūs, ak
tyvūs, Ir jų,tarytum, grybų 
po lietaus, niekur netrūksta .

Tą brangų turtą laisvę , 
vieni jų nesąmoningai, kiti 
net visai negalvodami, vien 
tik blogam te pa naudoja.

Visi padorūs piliečiai 
mielai sutiktų matyti šios 
šalies tvarkos įstatymus žy
miai griežtesnius.

Niekam nėra suprantama, 
Ir niekam nenaudinga, kada 
net Ir žmogžudys, nubaustas 
už visiškai aiškų nusikalti
mą, lengvų įstatymų dėka , 
po poros mėnesių jau turi 
galimybę Išeiti įlalsvę, neva 
savuosius aplankyti.

Gana dažnas atsitikimas , 
kad patys didieji nusikalti

mai Ir vėl atitekami tų pačių 
nusikaltėlių tokių palėldlmų- 
progomls.

Dažnai kritikuojamos Ir 
priemonės, kuriomis neva 
bandoma kovoti su krašte 
vis stipriau įsigalinčia In
fliacija. Dauguma sako,kad 
pirmąjį žingsnį Ir šioje ope
racijoje turi padaryti taipogi 
valdžia, nekeldama įvairių 
valstybinių mokesčių pilie
čiams, taipogi sudrausmin
dama įvairias, vien kalnas 
kelti bemokančias bendro
ves. Tik tada Ir darbininkai 
galėtų liautis Ir nereikalauti 
didesnių atlyginimų.

Šito nepadarius,kaip Ir be 
reikalo spardomasl Ir vieto
je trypčlojama.

Visa tai panašu į vienos 
krypties gatvę, Iš kurios ei
liniam šio krašto žmogeliui 
jokio padoraus Išėjimo kaip 
Ir nesimato...

• Prisiminimui tos mūsų 
buvusios šaunios kariuome
nės Ir visų tų, kurie savo 
galvas paguldė ant Tėvynės 
laisvės aukuro,Toronte gy
venantys tautiečiai renkasi 
lapkričio jnėn. 20 d., šešta
dienį, Lietuvių Namuose , 
bendram paminėjimui.

Šį gražų prisiminimą su
organizuoti Ir pravesti su
tiko Toronto Šaulių Kuopa, 
kuriai jau eilę metų 'ener
gingai vadovauja niekad ne
pailstantis visuomenininkas, 
didelis patrljotas St.Jokū
baitis.

Paskaitą, liečiančią gar
bingą mūsų kariuomenės ls- ’ 
torlnę raidą Ir jos reikšmę 
lietuvių tautai, sutiko atlikti 
taipogi Iškilus mūsų visuo
menininkas, montrealletls , 
poetas dr. Henrikas Nagys .

Meninėje dalyje pasirodys 
tautinių šoklų grupė Atžaly
nas, vadovaujamas Silvijos 
Leparsklenės. Taipogi To
ronto lietuvaičių dainuojantis 
vie ne tas’ Volungė!'

UCSJ LIETUVIU NAMAI

KAS YRA KOMITETAS 
IR JO TIKSLAI ?
Lietuvių Namų lėšų telki

mo komitetas - labai sudė
tingas vardas, bet ar dauge
lis torontlečlų žino, ką to
kia grupė veikla prie Lietu
vių Namų Ir kam ji reika
linga? Gal žino tik tie, ku
rie ten jau įsirašė.

Kiekviena didesnė orga
nizacija turi savo pagrindinę 
valdybą, rinktus atstovus, 
bet turi Ir mažesnių pagal
binių komitetų. Čia sumi
nėtoji grupė yra viena Iš to
kių. Vajaus komitetas dirba 
svarbų darbą - telkia lėšas 
visais galimais būdais, o pir
miausia verbuoja naujus na
rius. Paprašoma 1OO dol. 
vienkartinio mokesčio,kuris 
padaro tautietį teisėtu Lie
tuvių Namų nariu visam am
žiui, su visomis balsavimo 
teisėmis. GI mirties atveju, 
perleidžiama įpėdiniams. 
Kaip minėjau, toks yra lėšų 
telkimo /arba vajaus/komi
teto tikslas. Bet tai atsiek
ti nėra jau taip paprasta ar 
malonu. Ypatingai nepagei
dautina situacija susidaro, 
kai tautietį, negalvojantį apie 
LletuvlųNamų reikalingumą, 
reikia susirasti jo namuose 
Ir tlnkamalprlslartlntl!La
bai svarbu yra gražiai Išsi
aiškinti reikalą jau pirmuo
ju sakiniu, jei nenori atsi
durti už durų. Vėliau reikia 
pabudinti jo lietuvišką am
biciją Ir Išdėstyti, kokią nau
dą turės jis Ir jo įpėdiniai 
Iš tos, bendrai sukurtos, 
lietuviškos pastogės. Tau
tos reikalai ne visuomet yra 
svarbiausios reikšmės. Čia 
reikia žmonių tos srities, 
kurie moka pataikyti į žmo

gaus užsnūdusią sąžinę. To
dėl nenuostabu, kad ne visi 
šio komiteto darbininkai yra 
s San Ingi savo darbe Ir yra 
užtektinai drąsūs. Daugeliui 
tenka nusivilti, nes apsilan
kęs neprašytas "svečlas"ga- 
11 būti palydėtas pro duris 
su šluota.

Pasitaiko Ir įvairių nuo- 
tjfclų: viena Iš narių pasa
kojo, kad buvo papuolusi ant 
poros labai "simpatingų" 
vyrų, kurie nurodė laiką 
ateiti tik tada, kai žmonų 
nebūsią namie. Žinoma, ne
būdama tikra, kad tokie pi
liečiai turi Intenciją tapti 
Lietuvių Namų nariais, ne
siėmė rizikos.

Gal kam atrodo, kad toks 
varstymas durų yra bevil
tiškas elgetavimas. Bet ne
visai taip. Gal sunku įtikėti. 
Vis dėlto dar yra mūsų tau
tiečių, kurie skaito labai 
mažai spaudos, o ypač lie
tuviškoje kultūrinėje veik
loje yra visiškai neregiai. 
Taipogi Ir apie tokius Lie
tuvių Namus labai mažai ži
no. Jie mano, kad jiems ten 
nepritiktų priklausyti. Dar 
kiti mano, kad čia netikin
tieji tautiečiai susispietę. 
Bet pasitikrinus paaiškėjo 
kad didesnė dalis yra tie pa
tys žmonės,kurie aukoja čia 
Ir taip pat aukoja bažnyčiai.

Jei tokį nutolusį tautietį 
ar tautietę pavyksta atvesti 
į mūsų tautos židinį Ir tin
kamai priimti, tai pabunda jų 
lietuviška sąžinė. Tautietis 
prisipažįsta atradęs "Lie
tuvos kampelį", nežinojęs, 
kiek įspūdžio gali padaryti 
pulki lietuviška atmosfera, 
tarp tiek daug tautiečių vie
name pastate. Vienas pri
sipažįsta, kad bent kartą sa
vaitėje ne apsilankęs Lietu
vių Namuose, jauč la kažkokį 
nerimą,lyg Ir sąžinės grau
žimą. Sekmadienio valgykla 
ypač maloniai nuteikia vie
nišą tautietį, kuris turėtų 
prale Istl tą die ną vienas tarp 
keturių sienų.

Grįžtant prie lėšų telkl- 
no - tai neturėtų būti palikta 
tik komitetui. Kiekvienas 
Lietuvių Namų narys turėtų 
tuo rūpintis. Juo daugiau na
rių, tuo daugiau pinigų, tuo 
arčiau prie tikslo: Lietuvių 
Namų didelių morglčlų Iš
mokėjimo. O kai ta naš
ta pasibaigs, gal nebereikės 
svetimiesiems nuomuotl sa
lės Ir turėsime sau laisves 
nes Ir pigesnes patalpas ne 
tik kultūriniams bet Ir šei
myniniams parengi
mams. Dar vis sunitu tau
tiečius įtikinti, kad šis na
rnas niekad nebus jokios val
džios nusavintas. Kai Išmo
kėsime, bus mūsų, o vėliau 
priklausys mūsų įpėdiniams. 
Jei jie daugumoje Išsikeltų 
gyventi į užmiesčius, visada 
turės teisę parduoti šitą Ir 
įsigyti kitoje vietoje panašų 
pastatą. Investuotas kapita
las yra lietuvių rankose, čia 
Ir pasiliks.

Tik Lietuvių Namų nariai 
turėtų užsibrėžti sau tikslą, 
kad kiekvienas surastų ir 
įrašytų bent po vieną tautietį 
Tada ši organizacija padvi
gubėtų Ir būtų netoli ketverto 
tūkstančių narių. Tik įsi
vaizduokime, ką galėtų nu
veikti dvigubas skaičius gal
vų Ir dviguba sumą pinigų. 
O pasirinkti dar yra Iš ko, 
dar apie 8 tūkst.lietuvių To
ronte Ir apylinkėse nėra 
Lietuvių Namų nariais.

Taigi visi, kai pastebėsi
te spaudoje skelbimą, vajaus 
susirinkimą, ateikite pasi
tarti, kaip tą svarbų uždavi
nį atlikti.
• Pereito sekmadienio po
pietėje dalyvavo apie 200 
asmenų. Iš toliau atvykusių 
buvo nedaug. Svečių knygoje 
pasirašė: E. Ir V.Rastenlhl

Iš New York, Andrius Ir Ona 
Mironai Iš Carlsbad,Calif. , 
Pr.lr L.Sakalai Iš Hamilton 
E. ir I. Latvaltls Iš Roches - 
ter, N. Y., S. Ir J.Užupiai Iš 
Chicago.

Pere Itą sekma die nį 4-7 v. 
p. p. Karai lauš Mindaugo Me
nėje buvo labai Iškilmingai 
paminėtas vlsuomenlnlnkės 
Onos Indreltenės 75-ls gim
tadienis. Dalyvavo apie 400 
svečlų.Jublllatę žodžiu svei
kino Lietuvos Generalinis 
Konsulas J. Žmuldzlnas, dau
gelis organizacijų Ir pavie
nių asmenų. Gauta daug 
sveikinimų Iš Lietuvos Ir 
JAV laiškais Ir telegramo
mis. Jubllljatė buvo svetkln- 

1 ta tai progai sukurtais eilė
raščiais Ir jaunimo dekla
macijomis. Solistas V. Va- 
rįkaltis, muz.St.GaUevlčlul 
palydint, padainavo dvi dai
nas. P.O.Indrellenė visiems 
gražiai padėkojo. Minėjimo 
dalyviai buvo gausiai pavai
šinti pyragais, užkandžiais 
Ir kava. Minėjimas buvo ne
paprastai tvarkingai organi
zuotas.

Lietuvių Pensininkų Klubo 
vadovybė praneša, kad lap
kričio 21 d., sekmadienį nuo 
2-5 vai.p.p.Klubo patalpose 
įvįks Kūrėjų-Savanorlų ar
batėlė, tai tuo metu klubas 
ne ve Iks.

P. Klubas uoliai ruošiasi 
bazarul-loterijai,kuri įvyks 
šio mėn. 28 d. 12 vai. Gedi
mino Pilies Menėje.

T o u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

914% už 2 m. term. dep.
9% už 1 m. term .dep.

814% už pencijų ir namų planų
8V4% už spec, taupymo sųsk.
7’/j% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13

IMA:
oi

9’/2% už asm. paskolas
'JO

9’/i% už mortgičiu*

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų,, 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto 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, 

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

.Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ 

e
VISŲ ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PAT'lRTlS

Tel. 251-4864 arba 251-4025—- Namų tel. 277-081<
2405 Lake Shor's Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont.M8V 1 C6

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais, kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO betkur pasaulyje skambinti 

’«*tel. 533-3531

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• (staigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828'Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

įvairus 
SIUNTINIAI 

j Lietuvą, Latvijq, Estiją, Ukrainą, Sov. Sqjungq 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sųžinlngai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki, 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

ĮSTAIGA Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Konoe rtlniam FortepljonuV 
jau surinkta aukų4. OOO dol. 
Fortepijono sąskaitai apmo
kėti dar trūksta 800 dol. 
Aukų rinkėjai prašomi šią 
savaitę aukų lapus grąžinti į 
Paramą arba LN raštinę.

Svetainė LOKYS pastaruo
ju metu, atrodo, visiškai ap
sivalė nuo netvarkingų lan
kytojų. Dabar svečiai gali 
pavalgyti, Išgerti Ir pasikal
bėti ramioj aplinkoj.

LN virtuvė šiltą maistą 
kasdien Išduoda. Šalia lietu
viško, galima gauti ir kito
kio maisto. Šiokiadieniais 
valgis duodamas svetainėje 
Lokys.

Laiptinė perdažyta naujo
mis spalvomis, žymiai pa
gerino Išvaizdą. -J

Ilgai reikėjo vargti dėlLNĮ 
šiukšlių Išvežimo. Dabar* 
miestas sutiko aptarnautu 
kaip Ir gyvenamus namus 4 
Šiukšles Išveža kasdien be 
atlyginimo.

LN kioskas veikla sekma
dieniais popiečių metu.
e Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Toronto skyriaus na 
rių susirinkimas įvyks lap
kričio 25 d. 8 vai. vak. Lie
tuvių Namuose, pens įninku 
svetainėje.
e Juozas Ir Jane Šarūnai 
spalio mėnesį praleido Flo
rido je. St. Pete rsburgfe j$ 
aplankė gerą savo prie te Hų 
— Lietuvių Klubo plr minime 
ir jo šeimą Karnlus .
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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st. Catharines
^Kariuomenės Ir Vyties 

‘'Kryžiaus Šventė
St.Catharlneskolonija lie

tuvių skaičiumi yra nedide
lė, tačiau pakankamai velklį 
nes sugeba paminėti visas 
tautines šventes.

Lapkričio 27 d. St. Catha
rines Niagara-Falls Ramo- 
vėnal rengia Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėji
mą lapkričio 23 d., 6. 30 v . 
v. Slovakų s ai ėję,r Welland 
and Page gatvių kampas.

Programoje-paskaita jau
nosios kartos atstovo Ma
riaus Šetkaus. Meninėje da
lyje Toronto lietuvaičių dai
nos grupės VOLUNGĖ pir
mas pasirodymas St.Catha
rlnes. Stasė Zubrlcklenė 
paruošė montažą, Nemuno Ir 
Nemunėlio Išpildomi tau
tiniai šokiai.

Po programos- linksmoji 
dalis-šokiai, loterija, baras .

Lapkričio 28 d. sekma
dienį, Tėvų Pranciškonų 
koplyčioj pamaldos už žuvu
sius karius kovose už tautos 
laisvę, dalyvaujant organiza
cijų vėliavoms Ir vainiko par 
dėjlmas jų garbei prie pa
minklo. Ramovėnal visus 
tautiečius kviečia atvykti į 
minėjimą pasigrožėti dainos

Ir tautinių šoklų menu Ir at
likti tautinę pareigą.

Ta proga nūs įkelsim min
timis į pavergtą mūsų tėvy
nę Ir prisiminsim tas dienas, 
kada laisvėje šventėme to
kius minėjimus. Pabend
rausim savųjų tarpe,prisi
mindami atsikuriančios L ie- 
tuvos kariuomenės svarbą, 
nepriklausomybei Išlaikyti.

Ramovėnų Valdyba

POVILO LUKŠIO ŠAULIŲ 
KUOPOS VEIKLA

Spalio 2 d.P.Lukšio Šau
lių Kuopa Iškilmingai pami
nėjo 5-Ių metų veiklos su
kaktį.

Stasio Jokūbaičio pastan - 
gomls 1971 m. gegužės 9 d. 
buvo įsteigtas Niagaros Pu
siasalyje Povilo Lukšio šau
lių būrys. Būrio vadu buvo 
Išrinktas A. Šettkas,kuris 
nuo įsteigtum Iki dabar jam 
vadovauja.

Įsisteigus Šaulių būrlul- 
kal kurie abejojo jo naudln - 
gurnu-girdi, lietuvių koloni
ja maža, o tų organizacijų Ir 
taip per daug, Ir 1.1./Niaga
ros Pusiasalyje gyvena šiek 
tiek virš 200 lietuviškų šei
mų/.

Faktai patys kalba, kad į- 
s įsteigę s Šaulių būrys lietu
viškąją veiklą papildė:atgai
vino nieke no nebe ruoš lamas

Jonines, įsipareigojo minėti 
Klaipėdos krašto prijungimą 
prie Lietuvos. Būrys Iš gau
to Joninių šventės pelno pas
kyrė tautiniams Ir kultūri
niams reikalams 570 dol . 
Be to, aktyviai dalyvauja 
Lietuvos nepriklausomybės 
demonstratyvlnėse šventė - 
se. Tiesa, atsiranda būryje 
Ir tokių, kuriems ne prie 
širdies,kad šauliai su vėlia
va dalyvauja Lietuvos nepri
klausomybės demonstratyvl
nėse šventėse,bet A.J Šetl- 
kas, patrljotas būrio vadas, 
tokiai nuomonei griežtai 
priešinasi Ir pats su vėliava 
dalyvauja.

Šventėje garbės prezidiu
mas buvo sudarytas Iš orga
nizacijų atstovų Ir žymesnių 
s ve č lų, atvykus lų Iš tol lau.

Sudarius prezidiumą,įžy
giavo 9 vėliavos su palyda .

Invokaclją sukalbėjo Juve
nalis Llauba, OFM. Po to 
sekė šaulių Ir kitų organiza
cijų atstovų sveikinimai.

Raštu sveikino Šaulių 
kuopos Iš Sudbur lo, Ont. .De
troit, JAV, Los Angeles, JAV, 
Raclne, Vlsconsln,JAV.

Ma-lja Jdkūbaltlenė svei
kino Šaulių S-gos moterų va
dovės S. Ce se vlč le n ės var du, 
Šaulių S-os vloep. J. Žemai
tis Ir garbės šaulys Alek
sandras M ant autas, abu Iš 
JAV.

Pagrindinę šventės kalbą 
pasakė veiklus šaulys Ir au
torius leldlnio.sklrtojaunl- 
mul"Kas yra Lietuvos Šau
lių Sąjunga" Stasys Jokūbai
tis Iš Toronto.

Po jo kalbos sekė meninė 
dalis, kurią Išpildė žymūs 
solistai: V. Verlkaltls Ir R. 
Strimaitis, akomponuojant 
muz. J. Govėdal Iš Toronto .

Pasibaigus meninei prog
ramai, Šaulių kuopos pirmi - 
nlrikas A. Šetlkas Išreiškė 
padėką programos atlikėjams 
atvykusioms svečiams Iš ar
ti Ir Iš toli.Baigdamas,pa - 
brėžė:"Primenu mūsų tautos

GILIAc UŽUOJAUTĄ LAPENAT SEIMAI, 

TRAGIŠKAI ŽUVUS SŪNUI PETRUI

— REIŠKIA Balys ir Magdal ena 
Kasperavičiai

IDĖJOS
• JUMS BUS JDOMIOS IR

AUDINGO S !
ės apdrauda — pinigai grąžinami 

Pajamų apsaugojimas 
Morgičiu mokėjimas 
Santaupos pensininkams 
Vaiku išmokslinimas

pelno išlaikymas

ti, kaip pasinaudoti.

Tel. 695-7210, 
Res366-9916.

Vytas Ptašinskas, B.A.

StnLįfe
OFCANADA

22-sios Kanados Lietuviu Dienos baliuje, sėdi iš kairės O. Adomoniene, B. Jociene 'iŠ Kalifornijos 
V. Jociene iŠ Delhi, Ont., E. BUnerienk; stovi A. Jocas iš Kalifornijos, R. Kalvaitytė, J. R °'-------- 'Ivaitytė, J. R.Simanavi- ' 

čius iš Toronto, V. Z emaitai- 
tis, H. Adomonis, J. Bitneris 
ir J. Jocas iŠ Delhi. Ont.

N uotrauka T. L aurin ai cio.

priešui, sesių Ir brolių nai
kintojui: nesidžiaukite per
daug vieno, kito tyla mūsų 
tarpe Ir nesutarimais tarpu
savyje. Mes esame garbin - 
gos tautos ir organizacijos 
ambasadoriai. Dirbsime Ir 
skelbsime pasauliui jūsų ne
teisybę, sesių Ir brolių kan
čias tol,kol bus laisva Ir ne- tautinio paminklo padėjo gė- 
prįklausoma Lietuva".

Spalio 3 d. 1O vai.r.daly
vaujant šauliams Ir organi
zacijoms su vėliavomis vie
nuolyno šventovėje, įvyko 
pamaldos. Gražų Ir pras - 
mlngą pamokslą pasakė vie
nuolyno viršininkas Juvena
lis Llauba OFM. Ypač pa - 
brėžė,kad pirmiausia šaulio

pareiga ne uniformas užsi
dėti, sporto vienetus įsteigt į 
ar nekilnojamą turtą įsigyti , 
Ir 1.1.Pirmiausia šaulio pa
reiga yra tautiškai stipria l 
dvasią žmogiškumo Ide alanis 
Ir savo veiklą kreipti už atį- 
gavlmą laisvės Lietuvai.

Vtanuolyno sodelyje, prte

les organizacijos su vėlia 
vomls Ir kiti pamaldų daly J- 
vlal. Čia žodį tarė Povllp 
Lukšio Šaulių kuopos pirm > 
A. Šettkas Ir Kanados Šaulių 
Rinktinės pirm. P. Kanopa).

Penkmečio šventei suma
niai vadovavo pirm.A.Še
ttkas. J. Šarapnlckas

Dėmesio !
Montreallo Lietuvių Stu

dentų Sąjunga mielai kviečia 
visus studentus dalyvauti IV 
žiemos stovykloje,kuri įvykę 
L’Auberge de la Perdrlerė 
viešbutyje, St.Donat,Quebec.

Stovykla prasidės gruodžio 
27 d. Ir baigsis sausio 1 d. , 
1977. Slldlnėtojams bus ger^ 
proga Išbandyti Quebec’© 
garsius kalnus. Jelkas ne
moka slidinėti, tai bus duo
damos pamokos. Kas vakarį 
bus šokiai. Be to, įvyks sll- 
dtnėjlmokorikursas, "broon£ 
ball" turnyrai, alaus gėri
mo rungtynės, Naujų Metų 
sutikimas su Iškilminga va
kariene Ir balium, Ir vyno- 
sūrlo susipažinimo vakaras. 
Stovyklos kaina- $82.,įskaP 
tant visas vakarienes, vlsą^ 
nakvyneš, dls'Cote<jue kas vi? 
karą, vyno- sūrio suslpą^J- 
nlmo vakarą tr slidinėjimu

T EL. 525- 8971. 
T. L aui < n a i t i s

toon^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE LASALLE 365-0770

TEL.: 694-1037

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

». MISE-AUPOINT - REMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING 
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOB I Li U IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i cį n uo I ai d a)

I APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Navininkai V. Susinskas <S Son tel. 389 - 057 1.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir oi ieinamomi s kainomis.

- tel, 366-6237/3896

pamokas.
Dėl platesnės Informacljoą 

prašome skambinti Reginai 
Kudžmaltpl 256-4318 arba 
Gintarui Naglul 277-7868.

DIDELĖ NUOLAIDA K A I N U , (iki 60 %) SIUNTINIAMS Į.

k Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentine ruiis
- puse koinor

i Angliįka medžiaga 100 "ė vilnonė Vilnone arba polyester‘io - nuolaida iki 60 %.
i Skarelės vilnones arba iilkinėsir naujaisiais piešiniais.

Megztukai, golfui ir puloverinioi - didiiousius pasirinkimas specialiom s
kainomis.

• MoteriSki paltai - Borgono (art. fur) įvairaus dydSio tik S 49.TO.

• VyriSki inegrti marškiniai (konadiški) — puse komos. Taipgi, daugybe 
kilu daiktuu reikalingu Lietuvoje.

©/• PARCEL SERVICE 489 I St. Loxrence Blvd.. 
ST.0.C,. Montreal, P.O. H2W IX?. Tel. 844 ■ 90?d-

M. PHILIPPE IZZI
Prop

SKAMBINKITE -

■j

j

Skubiai , 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 

365-7146

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

U O Z A S G RA Ž Y S 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)

6d96 Bannantyne Ave. VercLun, Montreal. Tel. 767-6183

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE .

coin/ corner 5e avė 365-7146T
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143

7725 George LaSalle
Cerleustoa patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gali butt stogdangys Guy

1976.XI. 17

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. G a z i n i u prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame' —
Hydro - Quebec išnuoma- : 
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating k ontr ak tor i u s.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

i)6
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NL REIKALAI NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytoju 
tik už $5.00 metams ’

GRAŽIAI PRAĖJO VAKARAS
Trečiasis ”NL" spaudos 

bailaus vaktras Toronte 
Iškiliai praėjo. Jame publi
kos daugiau buvo negu plr- 
mesnluose Irprograma turi
ningesnė. Lietuvių Namų di
džiojoje salėje /Mindaugo 
menėje/ prisirinkę svečiai 
džiaugėsi gražiu jaunimu Ir 
’’Atžalyno” tautinių šoklų 
grupės Išpildomais šokiais. 
O ypač sunkiai susivaidyda
mi Iš juoko jumorlsto-rašy- 
tojo Antano Gustaičio žo
džių. Jis skaitė labai tin
kamai atrinktus, tam vaka
rui pritaikytus, kūrinius. 
Taipgi Ir kūrinių perdavi
mas vyko taip geroj formoj, 
kad net nuo scenos publika 
nenorėjo nuleisti.

■f Padėtį gelbėjo programos 
pravedėjas Augustinas Kuo
las, kuris įtikinėjo, kad 
A. Gustaitis visus velnius Iš 
torontlečlų jau Išvarinėjo.

• SvečlalfValšlndamlesl,rin
ito vakaro karalaitę Iš sep- 
’tynlų gražiausių mergaičių. 
'Galiausiai karūna atiteko 
Loretai Delkutel su Vlado 
Skirgailos padovanotu vle - 
nam milijonui laimėti bllle- 

!tu.
«i Vėliau vyko turtinga lote
rija, kurią pravedė Julija 
Skrebutėnlenė su princesės 

■ vietą laimėjusia Jūrate Lu
košiūte. Loterijai fantų pa
dovanojo šie torontlečlal:

;J. Dagys, V. Skrebutėnas, 
.’Mohawk furniture kompani
ja, Margis dragstore .Walter 
Drešlfer, Šimkienė, Gunda 

•Adomaitienė, A.Jankaltlenė, 
Amber Drelperles, V.Slmln- 
kėvlčlus,G.Urbonas,E .Jan
kutė, S.Slmonaltlenė, ponai 
Cicėnai, p.Jaunys, R.Sima
navičius, A.Kuolas, P.Jan
kauskas, Gudaičiai, A. Skl- 
landžlūnfenė, V. Petraitis, 
J.Karka,V.Kulnys, p.Dam-

baras, M.Račys Ir kt.
Taip pat prie specialaus 

stalo "NL” laikraščiui au
kojo; W. Dauginis -30 dol. 
Z. Jackus Ir V.Petraitis po 
1O dol., J. Senkus, K. Ka
lendra, P. Bastys, D. Ren- 
kauskas Ir M.F. Jokubynas 
po 5 dol.

Rengėjams, programos 
atlikėjams Ir visiems ki
tiems dovanomis ar kuo 
nors kitu prisidėjus lems 
prie bailaus vakaro pasise
kimo, nuoširdus ačiū. NL.

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

'Pavardė ir vardų s)

'Tikslus adresas)

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojos

1440 rue Ste-Catheritie Quest 
Suite 600

Tel: 866’8235, namų 488-8528

DR. V. G1R10NIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L*A• iomwtioh Blvd.

Montreal.

Tcl. 265-3536

AKADEMINIO SAMBŪRIO
VAKARAS

Windsor’o Hotelyje,malo
nioje salėje ,įvyko Vinco 
Krėvės literatūrinės premi
jos įteikimas, dalyvaujant,
visai netikėtai,Ir pačiam au- kai kurie ta proga pirko po 
toriui..

Ne tik puošni vakarienė , 
geroje formoje Perkūno or- 

puošnl

člus svečių. Tačiau, vietų 
norintiems pritrūko, nes 
skambino rezervuoti staliu
kų daugiau, negu salėje tilpo.

Tikrai džiugino, kad dau
gelis, nusipirkę knygą,bran
gino autoriaus autografą,Ir

• Stasys Stravinskas, pirma
sis laikraščio prenumeratos 
rėmėjas Ir už sekančius me - kestras Ir linksma, 
tus apsimokėjo rėmėjo mokes- mūsų publika gaivino nuo- 
tį, pridėdamas $30.00 auką, talkas. Buvo nuogąstauta,

Jis yra Kanados karluome- kad tik ateitų tinkamas skaF-

antrą knygą, do vanoti Kalė - 
doms. Jeigu ši proga buvo 
taip gerai Ir prasmingai Iš
naudota, tai reikia pasl - 
džiaugti dar rusenančiu no
ru Išlaikyti mūsų kultūrą.

Dr. Ilona Gražytė-Mazl-

nės 2-jo pas .karo veteranas, 
matomas 3-je eilėje Iškalrės 
2-ras, kai jo kuopa buvo Pe- 
tanavoje 1942 m., prieš Iš
vykstant į Angliją.

• NL redaktorius Pranas 
Paukštaltls, buvo Išvykęs į 
NL spaudos bailų Toronte ,
• JulljaStrėllenė susirgo Ir 
gydosi Victoria ligoninėje.

' Mike Rutkauskas)
GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G DELMAR AVE..

POINTE CLAIRE. P.O. H9R 4A5

TEL. 695-0370

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
. SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662, namų 73? - 968 1.

B.A.. M.D.. C.M., M.Se., I..M.C.C-, E.R.C.S.tc'
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD,
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N lp9 • Tel. 255-4076

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B. 
GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVTBB

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

JOPiAS&COTEcEEALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEtAITI?
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel; 482-0772. namų 366-7041 x

M. CUSSON - R. GĖNDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m.
Dimanchei. 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison grataite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojanti s pristatymas 

7626, rue Central St., Ville LaSalle

366-9742

365-0505

@ Royal Trust r* 
nu IU»" 

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė - sklypai ir žeme )

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

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P.O. 
Tel: 288-6316, namų -658-5513 Foto E.M.L.S. 

Sistema.

D.H. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Ine.

445 Jean Talon West. Suita 305, 
Tel: 273-3442, 273-9 18 1, 737-0844.
. M o n t r e a i, Que.

8 psl.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Suit* 627, 3 Place V/II9 Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tai.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl. B.C.L.
168 Hotre Dome Street E. Svita 205. 

Tai. 866-2063; 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A ą_e n t ū r o veikia nuo 1945 m.

Albertas NOR KELIO NAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Lapkričio 27 - 28 dienomis Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyks L.S.S-gos Tremtyje Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
Šauliu Kuopos 20-ties metu sukakties

MINĖJIMAS
Šeštadieni, lapkričio 27 d. 3,30 vai. p.p. MINĖJIMO AKTAS.
7 vai. vak. meninė programa atliks Aušros Vartų choro vyrų 
oktetas ir sol. Gina Čapkauskienė.

Po meninės programos BANKETAS - Šilta vakarienė, 
baras, loterija, grojant orkestrui, 

įėjimas: suaugusiems 6dol. studentams 4dol.

Sekmadieni, lapkričio 28 d. 11 vai. Aušros Vartų šventovėj* 
iškilmingos pamaldos už Lietuvos laisvės žuvusiuskarius 
partizanus, savanorius ir šaulius; 12,30 vai. A.V. salėje 
UETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS:

Prelegentas L.Š.S.T. Centro valdybos oirmininkas 
Karolis Milkovaitis iŠ Chicagos;
Meninę programą atliks Rasa ir Ina Lukoševičiūtes ir 
L.K* Mindaugo šaulių kuopos scenos mėgėjai.

Bendri visą daly viuupietūs su 2 dol. Įėjimu.
KVIEČIAMI VISI MONTREALIO LIETUVIAI DALYVAUTI.

L.K. Mindaugo šauliu kuopos 20-Čiui ruošti 
Komitetas

llausklenė trumpai pasveiki
nusi svečius, perdavė žodį 
V. A. Jonynui, kad pristatytų 
Ir apibudintų premijuotąją 
Eduardo Cinzo knygą Rau
donojo Arklio Vasara.

Dr.Henrikas Nagys pas
kaitė dvi Skirtingas Ištrau - 
kas, sulntryguodamas klau
sytojus.

Trumpas, bet nuošlrdusi 
paties autoriaus žodis Išbal-

Kal atėjo laikas skirstytis, 
jury komisijos nariai Ir da
lis sambūrlečlų Zenono Ir 
Romos Valinskų jaukiame 
rūsyje šnekučiavosi su auto
rium Iki bevelk gaidelių.. .b.

• Mirė Adelė Botyrlenė 74m< 
amžiaus. Liko vyras Petras 
Ir kiti artimieji ne Kanadoje. 
Kanadoje Išgyvenusi apie 50 
m. nuo atvykimo Iš Lietuvos

gė vakaro programą.

LEOaS GUREOCaS 
Salas Manager 

(Lietuvis atstovas)

— Vilkaviškio apskrities.

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick * Astra
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMQBILIU ! 
NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managsmu

IEO GUREKAS_________mm montreai west
11 WESTMINSTER SOUTH

jĄt fhė oi Shf’brpąkg SVttt Wt$U

ĮVAIRIU

BALDU

PER 

KRAUTUVĖS

I.3 .

AUKŠTUS

GM

automobile

489-5391

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE r 4e AVENUE lasau. 363-3887
7843 OMUTRALg 388-1282 (DKCORATIONj ]

■J

MontretiIi o Lietuvių Kredito Unijų
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL .QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

MOKA Už: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Termin. ind. 1 metams 
Termin. ind. 2 metams 
Ten-uin. Ind. 3 metams

6.0% 
8.23% 
9-5% 
9.75% 
10.0%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 11.3%

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

Nemok, gyvybes apdr. iki S10.000 
už paskolos sumą.

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 nedirbami 
vasara nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo B 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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