
Rinkimai 
JAV

Kaip ir kiekvienų Amerikos 
rinkimų metu, lietuviai bal
suotojai visada turi savotiškų 
problemų, kurios reiškiasi ir 
ateinančiuose rinkimuose 
lapkričio mėn. Tiesa, kai 
kieno manymu, busimieji rin
kimai nėra jau taip svarbūs, 
nes nebus renkamas krašto 
prezidentas, bet jie yra pa
kankamai dėmesio verti, nes 
renkama visa eilė valstijų 
gubernatorių, JAV kongreso 
ir senato nariai, jau nekal
bant apie grynai lokalinio po
būdžio pareigūnus, valstijose . 
ir m lestuos e o

Lietuviškoji problema bal
suotojams kyla iš to, kad yra 
visa eilė kandidatų, neabejo
tinų lietuvių ir Lietuvos 
draugų, kurie atskirais atve
jais yra net labai artimi lie
tuviškiesiems reikalams, kiti 
net įsijungę į vadinamąjį re
zoliucijų sąjūdį, kalbėję 
mums viena ar kita proga, 
bet. . . Bet turi eilę mums ne
visai priimtinų nusistatymų 
vietinės, vidaus krašto tvar
kymo politikos reikaluose, 
yra priešingi socialinei pa
žangai, darbo žmonių gerovės 
kėlimui, nenors padidinti tas 
menkas pensijas seneliams, 
žodžiu, neretai astovauja di
džiojo biznio, kapitalo inte
resams, nekreipdami dėme
sio į "mažojo žmogaus" pa
geidavimus, lūkesčius ir vil
tis, kurie neretai yra visai 
teisėti.

Kitas tautietis, žiūrėk, 
galvoja ir apie savo ir savo 
vaikų ateitį čia, gyvenamame 
krašte. Jis nori, kad jo vai
kai gautų kiek galint geresnį 
aukštąjį išsilavinimą, kuris 
turėtų būti prieinamas kiek
vienam piliečiui. Dar kitas 
susirūpinęs, kad su gaunama 
šimtadolerine mėnesine pen
sija jokiu būdu negali suvesti 
galo su galu.

Prastesnės sveikatos tau
tiečiai rūpinasi, kad medici
nos pagelba brangi, nepa
prastai išpūstos vaistų kai
nos, pakilę ligoninės kaštai. 
Jis laukia iš savųjų atstovų 
Vašingtone, kad tie suprastų 
teisėtus eilinio piliečio rei
kalavimus ir jam padėtų.

O ką jau kalbėti apie sau
gumą gatvėse, kriminalinio 
elemento siautėjimą, smurtą, 
prievartą. Ir šioje srityje tu
rėtų būti labai daug daroma. 
Daug, tiesa, žadama, bet 
mažai tepadaroma... Todėl 
eilinis balsuotojas ,yra gero
kai nusivylęs visais tais tuš
čiais pažadais, kuriuos daž
nai leidžia tie, kurie šiaip jau 
yra kieti komunizmo atžvil
giu ir simpatizuoja paverg
tiesiems užsienio politikos 
srityje, bet vidiniuose krašto 
reikaluose yra visiškai atsi
likę.

Kitas, žiūrėk, kalba apie 
Lietuvos išlaisvinimą, tuo 
tarpu visa gerkle šaukia už 
skubų besąlyginį pasitrauki
mą iš Vietnamo.

Spalio 18 d. demonstracijoje prie Jungtinių Tautų dalyvavo 
apie tris tūkstančius baltiečių. S. Narkeliūnaitės nuotrau
koje kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis.

KVEBEKE
PADĖTIS ĮTEMPTA, 
BET NE KRITIŠKA

Politinė padėtis Kvebeke, 
tur būt, laikytina ne tokia 
įtempta, kaip galėtų atrodyti 
iš Europos ir net Toronto spau
dos. Kasdieninis gyvenimas 
vyksta beveik normaliai, tik , 
žinoma, ginkluoti kareiviai ir 
policininkai patruliuoja gatves 
Montrealyje ir kitur.

Britų diplomatas R. J. Cross 
vis dar yra pagrobtas, ir jo 
likimas nežinomas. 340 asme- 

Dar kitas, šį kartą valsti
jos legislatūros narys, šiaip 
labai palankus pavergtųjų
reikalui, viešai kalbąs už jų 
teises, o rinkiminės akcijos 
metu pasisako prieš paramą 
privačioms mokykloms, jis ir 
už abortų legalizavimą, jau ir 
taip nemažų mokesčių pakėli
mą.

Lietuviai balsuotojai stovi 
prieš nelengvą dilemą: kaip 
ir už ką balsuoti? Retas mū
siškių balsuoja ištisai už 
respublikonų ar demokratų 
kandidatus. Dažniausiai bal
suojama už asmenis. Ir čia 
reikalingas didelis apdairu
mas ir nuovoka. Jei šio jūsų 
bendradarbio stebėjimai yra 
tikslūs, galima būtų spėti, 
kad lietuviai, prieš balsuoda
mi, iš kandidatų išrenka pir
moje eilėje ne tuos, kurie gal 
ir labai šauniai ir karingai 
nusiteikę prieš bolševizmą, 
bet tokius, kurie nelieka akli 
ir kurti gyvenamojo krašto 
reikalams ir problemoms.

A/. pi mantas 

nų yra suimta pagal karo sto
vio įstatymus.

Kai kurių stebėtojų nuomo
ne, suimtųjų tarpe esą ir tik
rieji teroristų vadai. Todėl, 
esą, ir negaunama jokių ’’ko
munikatų" iš teroristų dėl 
R. J. Cross.

Praeitą šeštadienį buvo su
rastas kitas "komunikatas", 
reikalaujantis paleisti 4 suim
tuosius ir grasinantis Mont
realyje išsprogdinti bombą. 
Policija nustatė, kad šitas "ko
munikatas" nebuvo siųstas te
roristų, tačiau buvo panaudo
tos visos saugumo priemonės.

Praeitą sekmadienį vykusius 
Montrealio savivaldybės rin-

E. Šulaičlo nuotraukoje Chicagos lietuviai piketuoja kardinolo Cody būstinę, 
reikalaudami teisių Chicagos lietuvių kapinėse.

PO MIRTIES RAMYRE?
Kuomet miršta žmogus, 

mes jam sakome — "ilsėkis 
ramybėje". Vadinasi, linki
me, kad jis po visokių vargų 
bei bėdų žemėje galėtų atsi
gulti ramiam poilsiuikokiame 
nors kampelyje kapinėse. Ka
pinės lietuviams visą laiką 
buvo tokio ramaus poilsio 
vieta, į kurtą dažnas tautietis 
iš anksto rengdavosi: nusi
pirkdavo sklypelį dar gyvas 
būdamas, o kitas net ir pa
minklėlį prieš kelionę į ana- 
ous pasistatydavo. Seną žmo
gų toks užsitikrinimas guos
davo, ypač kuomet žinodavo, 
jog jo draugai palydės iki ka
po duobės, ten atliks kokias 
nors apeigas ir taip pagarbiai 
su juo atsisveikins.

Tačiau prieš daugiau kaip 
trejus metus Chicagos lietu
viai buvo sujudinti. Net pačių 
lietuvių nupirktose šv. Kazi
miero kapinėse buvo padary
ta pakeitimų, kurie gerokai 
sujaudino daugelį tautiečių. 
Visų pirma, iš kapinių vardo 
buvo išbrauktas žodis "lietu
vių", bet kas svarbiausia — 
drastiškai pakeista laidojimo^ 
tvarka. Mirusieji nebuvo ly
dimi prie duobės, bet palie
kami kapinių koplyčioje. Čia 
atskaitomos maldos ir visi 
atlydėję pasiunčiami namo. Į 
koplyčią per dieną kartais 
būdavo suvežama iki 5-6 
karstų ir jie čia darbininkų 
maždaug eilės tvarka išve- 
žiojami užkasti. Karstai pir
ma įdedami į cementines dė
žes ir tuomet prikabinami 
prie kablį turinčio sunkveži
mio, iškeliami aukštyn ir taip 
velkami prie duobės.

Daugeliui toks laidojimo 
būdas keldavo pasibaisėjimą.

kimus didžiule balsų dauguma 
laimėjo dabartinis burmistras 
Jean Drapeau ir jo partija.

Opozicija reikalavo rinkimus 
atidėti, nes karo stovyje demo
kratiniai rinkimai neįmanomi. 
Visos rinkimų būstinės buvo 
saugomos kariuomenės ir po
licijos.

Vien tik tas vaizdas — ore 
kabančio karsto su dėže — 
sudarydavo baisų reginį. Ki
tas nesmagumas — net ir ar
timieji giminės negalėdavo 
eiti prie duobės ir pagarbiai 
atsisveikinti su mirusiuoju, 
Juk pats jautriausias laidotu
vių momentas būdavo tada, 
kai girdėdavai pirmuosius 
grumstus atsimušant duobėje 
esančiame karste. O dabar 
viskas panaikinta, ir mirusį- 
sis paliekamas pašiūrėje kaip 
nereikalingas daiktas kapinių 
darbininkų malonei, kurie 
dažnai su karstais elgdavosi 
kur kas nemandagiau kaip 
prekių išvežiotojai su baldais. 
Kai kas aiškindavo, jog jie ir 
karstus sumaišydavo ir prie 
duobių kartais nuveždavo vi
sai kitus mirusiuosius.

Toks nežmoniškas laidoji
mo būdas sukėlė lietuvių tar
pe pasipiktinimą, Tuojau buvo 
susisiekta su lietuvių atstovu 
arkivyskupijos kapinių tary
boje ir su kapinių vadovybe. 
Tačiau pasirodo, jog šaukštai 
po pietų: niekas nenorėjo su 
susirūpinusiais lietuviais 
kalbėti, Paaiškindavo, jog 
toks naujas būdas yra geres
nis ir reikia su tuo sutikti,

Lietuviai nenurimo: prie 
Lietuvių bendruomenės Chi
cagos apygardos valdybos 
prieš maždaug 3 metus buvo 
įsteigtas vienetas — Lietuvių 
pasauliečių teisėms šv. Kazi
miero kapinėse apsaugoti ko
mitetas. Vadovaujant gabiam 
ir energingam pirmininkui 
Algiui Regiui, buvo pasiekta 
šiokių tokių laimėjimų -- į 
kapinių pavadinimą sugrąžin
tas žodis "lietuvių", o visai 
neseniai suteikta teisė miru
siuosius nulydėti prie duobės, 
jeigu artimieji pageidauja. 
Tačiau tokiems padvigubintas 
laidojimo mokestis nuo 65dol, 
iki 130 dol., matyt, norint, 
kas žmonės "gražiuoju" atsi
sakytų laidojimo prie duobės.

Šis pakeitimas padarytas 
po didelių pastangų: nepakako 
eilės masinių susirinkimų 
(kuriuose dalyvaudavo iki 

3000 lietuvių), ir raštų net 
pačiam arkivyskupijos valdy
tojui kardinolui Cody. Jis nė 
į vieną raštą ar susirinkimų 
rezoliuciją nėra reagavęs. 
Bet kuomet praėjusią žiemą 
lietuviai surengė net 3 pike
tus prie jo raštinių, kardino
las pabūgo, nes tie piketai 
plačiai nuskambėjo didžiojoje 
amerikiečių spaudoje, per 
radiją ir televiziją,

Su lietuviais tikinčiaisiais 
nesiskaitė ne tik kardinolas, 
bet ir jo sudaryta kapinių va
dovybė, o taip pat ir lietuviai 
klebonai, ypač jų atstovas ka
pinių vadovybėje prel. V. 
Černiauskas, nesentai miręs, 
Marquette parko liet, parapi
jos klebonas.

Algis Regis ir jo komitetas 
yra užregistravęs daug liūdnų 
faktų, kurie įeis į Amerikos 
lietuvių istoriją kaip tamsūs 
taškai, ypač tie, kurie liečia 
lietuvius dvasiškius. A. Re
gis nurodo Marquette parko 
parapijos narę Sterbienę, ku
ri mirus jos vyrui (jis para
pijos reikalams buvo paauko
jęs 15 tūkstančių dol.) malda
vo prel. Černiauską, kad šis 
leistų vyrą nulydėti prie duo
bės. Maldavimams nepadėjus, 
moteriškė puolė bučiuoti pre
lato batus, tačiau šis piktai 
ją atstūmė ir nuėjo. A. Regis 
pasakoja daug kitų panašių 
atsitikimų, kurie net skamba 
kiek neįtikėtinai, tačiau yra 
faktai, patvirtinti liudininkų.

Šiandien A. Regis su komi
tetu rūpinasi, kad būtų panai
kintas mokesčių padvigubinl- 
mas, norintiems mirusiuo
sius nulydėti prie duobės. Jis 
aiškina, jog nulydėjimas prie 
duobės kaip tik turėtų būti pi
gesnis, o ne brangesnis. "Ai- 
rišiai nori tik mūsų pinigų, 
jiems žmoniškumas nerūpi" 
— teigia A. Regis. Mat, airių 
kilmės žmonės turi aukščiau
sias vietas arkivyskupijoje ir 
kapinių administracijoje. Jo 
nuomone, kapinių vadovybė 
vėl uždraus laidojimą prie 
duobės, kuomet tikintieji ap
rims.

O lietuviai aprimti nemano. 
Dabar šalia A. Regio komite
to yra susiorganizavusi ir 
kapinių sklypų savininkų 
draugija, kuri kartu dirba. 
Ši draugija turėjo metinę va
karienę spalio 4 d. Joje kal
bėtojai kaltino kardinolą ir jo 
pagelbininkus biurokratišku
mu ir nusižengimu prieš 
žmoniškumą.

Artimoje ateityje lietuviai, 
atrodo, vėl išeis su piketais 
prieš kardinolą Codį, reika
laudami ne ko kito kaip etinių 
ir religinių tradicijų gerbimo.

Ši kova dėl mirusiųjų teisių 
yra surišta ir su lietuvišku
mo grąžinimu j lietuvių įs
teigtas parapijas, tačiau šie 
kiti reikalavimai tautiečius 
gal mažiau jaudina. Senesnio 
amžiaus žmonės lietuviškumo 
išlaikymu gal mažiau rūpina
si: jiems tik svarbu, kad jie 
būtų palaidoti su senosiomis 
tradicijomis ir galėtų sau ra
miai ilsėtis amžinybėje nors 
ir svetimoje žemėje.

Ed. Šulaitis
z



PANORAMA
Bražinskų 
likimas
Vliko valdybos narys Romas 

Kezys šiuo metu yra Turkijo
je ir stengiasi padėti Pranui ir 
Algirdui Bražinskams, kurie 
spalio 15 d. sovietų keleivinį 
lėktuvą ginklais privertė nusi
leisti Turkijoje.

Nežiūrint to, kad turkų teis
mas abu pabėgėlius pripažino 
politiniais pabėgėliais, pavojus 
būti grąžintais į Sovietų S-gą 
yra didelis. Turkijos teisingu
mo ministerija jų bylą perdavė 
ministrui pirmininkui ir ki
toms žinyboms. Sovietai labai 
griežtai reikalauja Turkijos 
pabėgėlius jiems išduoti.

’’Eltos informacijos" spalio 
22 d. komunikatu praneša, kad 
Vlikas telegramomis tuo rei
kalu kreipėsi į Turkijos mi
nistrą pirmininką Suleyman 
Demirel, jo politinį patarėją 
Muslim Fer ir užsienių reika
lų ministrą Ihsan Sabri Cagla- 
ayangil.

Vlikas telegramų tekstus pa
siuntė telegramų agentūrom ir 
didiesiems JAV ir Kanados 
laikraščiams. Vlikas kviečia 
ir pavienius lietuvius telegra
momis kreiptis į Turkijos vy
riausybę arba į gyvenamojo 
krašto Turkijos ambasadas, 
kad Bražinskai sovietams ne
būtų išduoti.

Sovietų spauda Praną Bra
žinską apkaltino, kad antrojo 
pas. karo metu spekuliacija 
užsidirbo turtus, mušė savo

žmoną, apvogė savo motiną , 
išeikvojo pinigus, vogė valdiš
ką benziną ir pardavinėjo juo
dojoje rinkoje, pabėgo nuo 
žmonos ir vaikų dėl meilužės, 
pabėgo nuo antros žmonos ir 
paliko ją su maža dukra.

Tai dažnai vartojama sovie
tų priemonė sumenkinti politi
nių priešų charakterį. Iškelti 
kaltinimai skamba neįtikėtinai 
jau vien dėl to, kad Pranui 
Bražinskui karo pabaigoje te
buvo 20 m. amžiaus.

Sovietų spauda į didvyres iš
kėlė nušautąją lėktuvo patar
nautoją Nutašą Kurčerko. So
vietų spauda nurodo, kad ji bu
vusi nušauta, kai bandė užsto
ti pabėgėliams duris į pilotų 
patalpą. Tačiau laikraštinin
kams Pranas Bražinskas pa
reiškęs, kad patarnautoją nu
šovęs netyčia.

Visoje Sovietų S-je mitin
guose reikalaujama, kad Tur
kija Bražinskus išduotų.

JAV lietuvių spaudos žinio
mis, Bražinskų giminės gyve
na Kalifornijoje.

DIPLOMATINIAI
SANTYKIAI

Kanada sutarė su komunisti
ne Kinija užmegzti diplomati
nius santykius.

Montrealio kiniečių koloni
jos senesnioji ir vyresnioji 
kartos dėl to griežtai protes
tavo, tačiau jaunųjų dauguma 
tam pritarė.

INFORMATION 
CANADA

Smalsuoliai Otavoje gali 
užeiti į gražiai išdekoruotą 
įstaigą ir paprašyti informa
cijos apie federalinės vyriau
sybės bet kokią veiklos sritį. 
Šitas informacijos centras 
yra pirmasis, kurį "Informa
tion Canada" įrengs ateityje 
visame krašte, — "The To
ronto Globe and Mail" laik
raštyje rašo John Burns.

Informacijos specialistai į 
naująją įstaigą vis dar žiūri 
su tam tikru įtarimu, tačiau 
anksčiau buvęs nepasitikėji
mas jau baigia pranykti. Kai 
kurie departamentai jau krei
pėsi į naująją įstaigą, prašy
dami talkos, tačiau pareigū
nai tokius pageidavimus pa
prastai turi atmesti dėl darbų 
gausos.

Batuno pirm, Kęstutis Miklas 
po demonstracijos, kurios me
tu himnas giedojo M. Cibo va
dovaujamas Operetės choras.

Demonstracijoje kalbėjo lietuvių, latvių ir estų jaunimo atstovai, reikalaudami, 
kad pasaulis atkreiptų dėmesį į Baltijos tautų ir valstybių likimą. Demonstraci
jos invokaciją sukalbėjo prel. J. Balkūnas. S. Narkėliūnaitės nuotraukoje pre - 
latas tariasi su "geraisiais policininkais", kad leistų demonstrantams prieiti 
arčiau JT rūmų. Leidimus buvo gautas.

KALĖDINĖS DOVANOS
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 

artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3| jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos. 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms. 3 jardai. 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kaš- 
miro medžiagos. 2į jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė, 2 poros 
moteriškų arba vyriški) vilnonių ar nailo
ninių kojinių.

Siuntinio kaina, įskaičius muitų ir visas 
persiuntimo išlaidas, yra $95.00

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2. vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lietpalčiai, crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš

kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba acr.vleno. 3} jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu ..all wool made in Eng- 
land'1, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
$95.00

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir. pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus $40.00. vilnonės gėlėtos skarelės po 
$5.00. vyriški arba moteriški nertiniai 
$12.00. nailono marškiniai $8.00 • pi
lono lietpalčiai $11.00. gėlėtos nailono ska
relės po $2.00. nepermatomo nailono suk
nelei $11.00. puikūs vilnoniai moteriški ša
liai $9.00 ir kita.

Už $36.00 pasiunčiame maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinigus ir t. t.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. ENGLAND 
Telephone: 01-739 8734

2 psi. - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 1970.X.28

Įstaiga numato vyriausybi
nę informaciją ateityje papil
dyti trejopai: patarimais; ko
ordinacija, kai kelios val
džios įstaigos atsakingos už 
vienos srities informaciją,

Canada" pa- 
į šimtmečio 
1967 m. tiek 
išugdyti Ku

pvz., apie aplinkos teršimą; 
rūpinantis informacija tose 
srityse, kurios iki šiol buvo 
apleistos.

Pastarajai sričiai bus 
kreipiama daugiausia dėme
sio. Naujoji įstaiga ypač 
energingai skatins už federa
lizmą, kalbėdama federalinės 
vyriausybės vardu, panačiai 
kaip provincijų sostinėse 
centralizuotos informacijos 
agentūros atstovauja provin
cijų reikalus.

"Information 
reigūnai nurodo 
komisiją, kuri 
daug padariusi
nados valstybinį sąmoningu
mą. "Information Canada" 
uždavinys tam tikra prasme 
ir yra tęsti anos komisijos 
darbą, iškeliant valstybinį 
požvilgį, kuris atsvertų nuo
latinį konfederacijos regiona- 
liškumą.

Ateitis parodys, kaip tie 
planai seksis įgyvendinti, ta
čiau planuotojai nestokoja 
idėjų. Ministrų kabinetas jau 
leido steigti tris sritinius 
centrus Otavoje, Halifaxe ir 
Winnipege arba Reginoje. Po 
3-4 metų, sukaupus patirties, 
centrai bus atidaryti Toronte, 
Montrealyje ir Vancouveryje. 
Bus stengiamasi bendradar
biauti su provincijomis, gal 
būt, steigti bendrus informa
cijos centrus. Centrai bus 
jungiami su vyriausybės kny
gynais.

Informacijos centrai bus 
patraukliai įrengti, su biblio
tekomis, skaityklomis ir, ži
noma, informacijos pareigū
nais, kurių uždavinys bus at
sakinėti į paklausimus. Ta
čiau pareigūnai turės ir kitą, 
nemažiau svarbią užduotį — 
išklausyti lankytojų nuomonę 
apie federalinės valdžios 
veiklą ir politiką ir tų nuo
monių santrauką patiekti Ota
vai.

Idėja, kad informacija tu
rėtų būti dvieigė gatvė — nė
ra nauja. Pagrindinė parla
mentarinės sistemos prielai
da juk ta, kad parlamento na-

riai perduoda savo rinkėjų 
nuomonę vyriausybei. Tačiau 
Otavoje vis labiau plėtėsi 
nuomonė, kad šitie tradiciniai 
informacijos kanalai nebėra 
pakankamai moderniškai vy-
riausybei.

Ypač P. Trudeau tapus mi
nistru pirmininku įsigalėjo jo 
asmeniška pažiūra, kad vy
riausybė turi surasti geres
nių būdų pajusti visuomenės 
nuomonę. Savo raštinėje P. 
Trudeau paskyrė pareigūnus, 
kurie jį informuoja apie nuo
taikas visose krašto vietose. 
Ir jis ypač palaikė idėją, kad 
"Information Canada" ne tik 
rinktų informaciją apie vi

suomenės pažiūras, bet ir 
skleistų informaciją apie vy
riausybės veiklą...

"Information Canada" pa
reigūnai pakartotinai pabrė
žia, kad visa jų surinkta in-
formacija — iš regionalinių 
centrų, iš korespondencijos, 
iš spaudos — bus kuo pla
čiausiai paskleista. Informa
cija bus siunčiama atitinka
miems ministrams, opozici
jos partijoms ir atskiriems 
parlamento nariams, 
klausimas juos liestų.

Naujoji įstaiga dirbs ne 
vienai kuriai vyriausybei, bet 
visai valdžios sistemai.
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ADVOKATAS BIEGA, BEAUREGARD. val ADE a IŠGANAI TIS

INSURANCE EXCHANGE BUILDING
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^R.A.S. POP!ĖRAITIS
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Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
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DR. A. 0. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

Dr. V.GIRIUNIENE
Dantų gydytoja
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SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
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1440 St. CATHERINE Street W.
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11- 12 kamtrarys. (
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J.P. Miller. b.a.. b.c.l
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Tel: 866-2063; 866-2064.
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Tel. 866-13 59

o

KAILIU. SIUVĖJAS
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Tel. 767- 6183.

Bernard k. Schneider.b.a..
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TEL: 769 - 8831
Namų 366 - 2548
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PROVINCIJOSE

MONTRlALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

KASOS VALANDOS: 1465 De Scve St.; sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- treči a.'’en: ai s ir penktadieniais nuo 7

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vol. V ak arai s--p irmadionioi s. 
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ADRESAS: 1465 De Scve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

DUODA PASKOLAS.
((iškaitant nario gyvybes apdrauda 

iki $10,000 paskolos sumos) 
ASMENINES, Čekiu kredito ir nekiln. 
turto (rezidenc. nuosavybių) iš 9% 

INVESTACINES pagal ju rusi nuo 
9.5% iki 12%.

TERMINUI suėjus paskolos atnauji
namos iš tuo metu galiojančio palū
kanų procento.

Nauji ir naudoti automobiliai garantuoti nuo 1 iki 5 metų
sai es Manager
Leo Gureckas
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EINAMĄSIAS S-tas 5.0%

ŠERUS (numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. Imetams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75% 

TERM.IND. .3 “ 8.00%

Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 leru sumos.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA <7273120
16695 — 35th Avenue, M o n t re a 1, 409, NAMlj 376-3781

j i ’ Albertas NORKELIŪNAS, b.a. C.S.C., l.B.
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IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

BUVĘS IR
NAUJAS KLEBONAS

Ilgus metus St. Catharinėje 
klebonavęs tėv. B. Mikalaus
kas rugsėjo m. pabaigoje buvo 
iškeltas į New Yorką. Jo žo
džiais tariant, jis ten esąs "la
biau paaukštintas". Į čia atkel
tas tėv. Juvenalis Liauba, ku
ris ir prieš daugelį metų čia 
kurį laiką klebonavo.

Tėv. B. Mikalauskui gana 
gerai vyko ekonomiškai tvar
kytis St. Catharinėje; be paja
mų iš parapijiečių, dar orga
nizavo bingo lošimus. Pinigu 
netrūko, todėl lengvai pajėgė 
patvarkyti ir pagražinti lietuvių 
bažnytėlę, pastatyti šventoriu
je paminkliuką žuvusiems už 
laisvę ir kartais kai kur paau
koti. Tai, be abejo, yra jo nuo
pelnas ir už tai iš parapijiečių 
pusės jam priklauso didelė pa
dėka. Tačiau, kas liečia jo su
gebėjimą gražiai sugyventi su 
kolonijos lietuviais, reikia pa
sakyti, jam nesisekė - neturė
jo laimės. Buvo amžina trintis 
su pavieniais asmenimis ir su 
organizacijomis. Bet už tai 
tėv. B. Mikalauską, galbūt, 
nereiktų šimtu procentu smerk
ti.

Nustebino jo paskutinis atsi
sveikinimo pamokslas, kuris 
nepasižymėjo nei kuklumu, nei 
nuosaikumu ir nei taikingumu.

Pasipasakojo, kiek daug jis 
yra čia nuveikęs. Kuklumas 
paprastai reikalauja pačiam 
apie tai nekalbėti, bet palikti 
tarti žodį kitiems. Savo čia iš
gyventus nemalonumus prilygi
no prie kankinio Bosco. Išvadi
no velniais tuos, kurie kartais 
neigiamai parašydavo apie jį 
spaudoje. Ar tai tiko atsisvei
kinimo pamoksle? Nežiūrint to , 
parapijiečiai jam linki ko ge
riausios sėkmės naujoj vietoj.

Tėv. I. Liauba yra didelis 
kontrastas tėv. B. Mikalaus
kui. Jis tėviškas ir draugiš
kas. Visi jam lygūs. Nėra jam 
podukrų ir posūniu. Neskaldo į 
grupes, bet visus jungia. Kam 
teko su juo turėti reikalų, tuo
jau jam pajunta simpatijų. Ne- 
atstumiantis, bet patraukiantis. 

Tik keletas čia suminėtų jo tei
giamu būdo ypatybių, parodo, 
kodėl jis yra taip populiarus 
tautiečiu tarpe ir kodėl jis lai
komas autoritetu. Taip pat ten
ka pažymėti, kad jis nėra abe
jingas ir lietuviškiems reika
lams, bet nuoširdus rėmėjas .

Niagaros pusiasalis gali tik
rai didžiuotis sulaukęs tokio 
garbingo kunigo.

Sėkmės jam pas mus.
Parapijietis

NEPATINKA
"AKIRAČIAI"

Rugsėjo 30 d. NL cituojama 
"Akiračių" užsipuolimas ant 
manęs, kam aš savo laiku pa
vartojau prieš J. Meką nepa
saldintą išsireiškimo formą, 
kada J. Mekas įžūliai gynė sa
vo "revoliucinierius".

Įdomu, kad "Akiračiai"nieko 
prikištino nerado Meko rašiny
je, bet puola tik mane, kai pa
rašiau ne standartine "žurna
listų" kalba, bet taip, jog tai 
galėjo suprasti tiek vežikas, 
tiek ir "Akiračių" daktarai.

Nei vulgarių žodžių, nei iš
sireiškimų (priešingai "Akira- 
čiams") nevartojau. Tad man 
buvo nesuprantamas tas jų 
verksmas.

Nutariau susipažinti su tuo 
"atviro žodžio mėnraščiu". 
Štai, pateko man į rankas viena 
laida — š. m. nr. 4.

Išvaizda nebloga. Bandyta 
pamėgdžioti vakarietiškus lei
dinius. Negėda būtų jį vartyti 
ir tramvajuje. Žinoma, pasi
taiko ir tokių "perlų", kaip, 
pvz., "kolumna", kuris iš lie
tuvių kalbos jau Aukso alto
riaus laikais buvo išvytas. Yra 
ir daugiau lietuvių kalbos dar
kymo. Bet tai jau vargiai iš
vengiama emigracinėje spau
doje. Negi kiekvienam laikraš
čiui pasisamdyti lietuvį kalbi
ninką? Pagaliau ir tie kalbinin
kai ne visi vienodai kalba ...

Man daugiau rūpėjo susipa
žinti su "Akiračių" turiniu, jų 
straipsnių verte, aktualumu ir 
laikraščio dvasia.

Ak, tu šventasis Kirilijau, - 
dar tokio lėkštumo lietuviškoj 

spaudoj nesu matęs. Tik kele
tas "išrinktųjų" galėtų domėtis 
tais straipsniais, tais amžinais 
ginčais, tais nepabaigiamais 
kitų užpuldinėjimais. Štai, pir
mame puslapyje spausdinama 
sieksninė "kolumna" apie JAV 
LB - "Trūkčiojimų laikotar
pis','. Matyt, redaktoriai, ne
turėdami ko rašyti, net ir ne
bando tokių tuščių straipsnių 
trumpinti ir taupyti vietą. To
liau seka kiti ginčai, kritika. 
Vidurį, nuo4iki 7 puslapio už
pildo sovietai. Gale didelis 
burbulas pučiamas dėl solisto 
Daunoro vadinamajame "kultū
ros" skyriuj. Kas tai per "kul
tūra", -tur būt,nėpatys "Aki
račiai" nežino.

Recenzijų skyriuje vėl (antrą 
kartą) tame pačiame numeryje 
kritikuojamas "Lituanus". Po 
to dar vienas kitas straipsnelis 
ar skaitytojų laiškai.

Kažkas ten verkia, jog buvo 
sukvailiojęs, bet, dėka "Akira
čių" cenzūros dabar tik "dyka 
laisvė š... drasko". Ką gi, 
"atviro žodžio mėnraštis" ...

Žodžiu, "Akiračiuose" abso
liučiai nieko naujo; nieko iš 
mokslo populiarizacijos, nieko 
iš politinės, nieko iš meninės , 
nieko iš ekonominės, nieko iš 
medicinos, madų, kulinarijos , 
net nesugebėta ką nors naujo 
surasti bent astrologijos ar 
seksualiniuose klausimuose. 
Be degtukų skaldymo ir nuobo
džių ginčų nieko kito nesugebėta 
parašyti. O tai jau ne lietuviš
kos kultūros skleidimas, bet 
paprasčiausias kabinėjimasis 
prie asmenų, laikraščių ar or
ganizacijų. Visi "Akiračiuose" 
gvildenami klausimai lengviau
siai išrišami tavernėse ...

Džiaugiuosi, kad susipažinau, 
su tais "Akiračiais" ir priėjau 
išvados, jog kam ne kam, bet 
jokiu būdu ne tam leidiniui duo
ti kitiems patarimus ar nuro
dymus bet kurioje spaudos sri
tyje.

Štai, "Akiračių" žurnalisti
kos išsireiškimai: "Šį raštpa- 
laikį...", "... privačią kvai
lystę. ..", "Ar taip rašoma 
žmonėms ar galvijams?", 

"Dyka laisvėš ... drasko", ir 
t. t.

Būtų gerai, kad kiekvienas 
galvojantis lietuvis gautų susi
pažinti su bent vienu "Akiračių" 
numeriu ir pats pamatytų, ko 
tas keistas leidinys vertas.

Mano nuomone, tai paliegęs 
naujagimis, kuris,vos išimtas 
iš inkubatoriaus, jau spėjo su
sirgti Parkinsono liga ...

J. Gedvilą 
TARYBOS

Ilgai lauktas KLB tarybos 
rinkirmj tvarkos pakeitimas 
bent kartą pajudėjo. Spalio 24 
-25 d. Krašto tarybos suva
žiavimui paruoštas projektas 
statutą pakeisti taip, kad ir 
mažesnės lietuvių kolonijos 
galėtų išrinkti savo atstovus į 
Krašto tarybą. Iki šiolei bū
davo sudaromas vienas bend
ras visai Kanadai kandidatų 
sąrašas ir tik už to sąrašo 
kandidatus visi galėjo balsuo
ti. Savaime suprantama, kad 
šitokiu būdu į tarybą būdavo 
išrenkami didžiųjų lietuvių 
kolonijų žmonės.

Šita neteisinga ir nedemo
kratiška rinkirmį tvarka buvo 
paranki tik grupiniam domi
navimui ir todėl kėlė bend
ruomenės daugumoje nepasi
tenkinimą ir nepasitikėjimą.

Daugumos nusiteikimo vi
siškas ignoravimas iššaukė 
nusivilimą, abeji igumą bei 
skepticizmą ir kitais bendros 
veiklos reikalais. Pasėkoje 
atsirado nesidomėjimas rin
kimais ir net visa lietuviška 
veikla. Aišku, kad tokioje 
būklėje Bendruomenė negalė
jo stiprėti. Svarbiausias už
davinys — jungti visus lietu
vius — nėra dar gerai pradė
tas spręsti. Gyvenimo faktai 
reikalauja, kad ne tik krašto 
ir visų kitų tarybii rinkimai 
būtų pakeisti, bet kartu būtų 
suteikta joms priklausanti 
paskirtis ir atsakomybė. 
Taigi turėtų būti viskas pa
daryta, kad su nauja rinkimų 
tvarka ateitų ir Bendruome
nės stiprėjimas, jos veiklos 
gerėjimas. Užtat yra labai 
svarbu klausimą nuodugniai 
apsvarstyti, kad daromas pa
keitimas šį tikslą tikrai pa
siektų.

Pakeitimo projekte siūlo
ma padidinti bendrą tarybos 
narių skaičių. Tai visa nau
jovė. Vargu, ar vieno netei-

Spalio 18 d. kelios New Yorko policininkų eilės Jungtinių 
Tautų rūmus saugojo nuo baltiečtų demonstrantų, S. Nar- 
kėliūnaitės nuotraukoje nesimato raitųjų policininkų eilės. 
^Nežiūrint užkardos kita gatvės puse pralekia baltiečtų 
sunkvežimis su vėliavomis ir užrašais, reikalaujančiais 
laisvės ir priėmimo į JT.

Bingumo pašalinimas padės 
išspręsti taip susikomplika
vusį klausimą. Atrodo, kad 
pirmiausia turėtų būti atsi
sakoma parlamentine tvarka 
renkamų tarybų.

Tarybos nėra parlamentai 
ir jokių parlamento funkcijų 
neatlieka ir jau vien tik todėl 
jos negali būti renkamos par
lamentų rinkimų pavyzdžiu. 
Parlamentas yra valstybinė 
įstatymdavystės Institucija. 
O tautinė bendruomenė ir 
tautinės aspiracijos negali 
būtų normuojamos įstatymais 
bei kitomis valdymo formo
mis. •

Tarybos gali ir turi būti 
tautinės veiklos koordinuotu 
darbų planuotojos Ir jų vyk
dytojos. Žinoma, to negali 
padaryti tokios tarybos, ku
rios sukviečiamos kartą į 
metus pasiklausyti ir išklau
syti tuščiais pasigyrimais 
išpūstų pranešimų. Nepas- 
laptis, kad Bendruomenės 
valdybos neteisėtai savinasi 
atskirų organizacijų bei kul
tūrinio darbo vienetų atliktus 
darbus. Juk tik organizacijo
se ir kultūriniuose vienetuose 
tautinės aspiracijos reiškiasi 
ir tautinis veikimas vystosi. 
O kol visos tos organizacijos 
ir vienetai neturi Bendruo
menėje sprendžiamo balso, 
tol jų nuveikti darbai nėra

Bendruomenės.
Užtai tarybose turi būti ne 

grupių žmonės, bet organiza
cijų atstovai. Tokiu būdu 
bendruomenės daugumai ats
tovaujančios tarybos pasida
rytų koordinuotomis visuo
menės veikėjų institucijomis 
suderintai tautinei veiklai va
dovauti ir vystyti.

Organizacijoms renkant 
atstovus Ir juos latks nuo lai
ko pakeičiant, atpultų tie far-1 
siški su juokingais rezulta
tais rinkimai. J. Karpis

VISAIP
šiandien jau kone visos pasau

lio valstybės atžymėdamos dides
nes savo sportines šventes išlei
džia paskirus sporto ženklus (Ir 
Lietuvoje mes turėjome išleidę 
gražius sportinius ženklus, atžy
mint krepšinio ir kt. laimėjimus). 
Pirmasis iš viso sporto pašto 6en- 
klas buvo išleistas 1924 metais 
Urugvajuje ir jis buvo skirtas 
tuometinėms olimpinėms žaidy
nėms. Ženkle buvo pavaizduoti 
futbolininkai, šis ženklas, šiandien 
jau kainuoja apie 130 dolerių.

x x
Prancūzas J. Bernadett su kom- 

puterių pagalba pabandė žemės 
sportinius rekordus perkelti j mė
nulį ir gavosi. I aukštį rekordinin
kas V. Brumel čia iššokdamas 
2.28 m. mėnulyje iššoktų 7.68 m. 
R. Matison mėnulyje stumtų ru
tulį apie 127 m., kai pasaulio į 
tolį šokimo rekordininkas R. Bim- 
on vietoj 8.90 m. mėnulyje nušok
tų net 53 metrus.

STEFANIJA ROKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

KRIKŠTYNOS

Bronė G. su Stase B. apsigyveno pas Charčenko. 
Jų gryčia buvo kiek didesnė ir turėjo šone lentomis 
atitvertą mažą kambariuką. Jame tilpo lova ir sta
liukas, daugiau nieko ir nereikia. Lovą joms davė šei
mininkai. šeimai tas kambariukas nebuvo atliekamas, 
nes jie du ir keturi vaikai. Mitka su Vale žiemą mo
kosi ir gyvena Bakčare, o vasaras praleidžia dirbdami 
kulistanuose. Tėvas namuose būna retai, nors dažniau 
kaip kiti, nes yra kolchozo valdybos narys. Daugiausia 
namie būna šeimininkė Niūra su savo mergaitėmis 
Zoja ir Tania. Charčenkienė buvo labai silpno regėji
mo, bet geros širdies moterėlė.

Atėjo Bronei laukiamoji valanda. Neturėjo ji kaip 
; įsijausti į grožį, gėrį ir gyventi jaukioje aplinkoje, 

kaip pataria jaunimo auklėtojai ir paveldėjimo teorijų 
kūrėjai. Ji laukė ir žinojo, kad tikrai ateis, bet negalėjo 
sudaryti švelnesnės aplinkos nei sau, nei tam gležnam 
daigeliui.

Pajunta Bronė paskutinį momentą ir pasiunčia 
Zoją pas akušerę Jasinskienę. Senutė skuba pas gim
dančią, nes pagelbėti yra jos šventa pareiga. Tam ji 

; mokėsi, pasiruošė šiai profesijai ir pašventė visą savo 
amželį. Ji ir dabar visiems labai reikalinga tolimame 
ir skurdžiame Sibiro kaime.

Tyli Bronė dantis sukandusi ir jokios aimanos ne- 
- pasigirsta iš jos suspaustų lūpų, žino senutė, kad jai 
s sunku — glosto, ramina, gražiau ir tvirčiau supina 
' jos plaukus.

Staiga pravirksta Sibiro taigų prieglobstyje svei- 
< kas, gražus berniukas. Džiaugiasi abi. Bet ką nauja

gimiui lemia gerosios lietuviškos laumės? Jos čia tik
rai žiūrinėja pro mažytį trobeliūkštės langelį, nes ne
patingėjo sukarti tokį tolimą kelią ir atnešti jam iš 
Lietuvos laimingą lemtį, čia jau bedieviška šalis. Ar 
palaimins Lietuvos pakelės Rūpintojėlis naujagimio 
kelius?

Džiaugiasi motina, kad viskas laimingai baigėsi. 
Džiaugiasi, kad šalia jos guli taip mylimo Jurgio sū
nus — liaunutė Gintalų šeimos atžala. Gerai, kad sū
nus — vyras, nes ir negalvojant mūsų pasąmonėje sly
pi šiandieninis ir labai miglotos ateities vargas. Ber
niukui bus lengviau, negu mergaitei gyventi ir kapoti 
išsišakojusį vargelį.

Patenkinta ir senutė Jasinskienė, kad gimdymas 
nesikomplikavo. Baisu ir pagalvoti apie nesėkmes, nes 
arti nėra jokio gydytojo, kuris nelaimės atveju galėti] 
pagelbėti.

Abi lengviau atsidūsta ir tą akimirką jaučiasi lai
mingos.

Senutė gražiai sutvarkė naujagimį ir ligonę. Ant
klodę apvilko baltu užvalkalu. Pagalvę irgi papuošė 
baltu užvalkalu. Bronei pakeitė marškinius — aprengė 
ją dar iš namų atsivežtais naktiniais. Vietinių rusų aki
mis, baltuose pataluose guli ligonė, kaip kokia kara
lienė.

Lanko rusės gimdyvę ir stebisi.
— Tai kad pasipuošusi Bronė, tai pasipuošusi. O 

užvalkalo gražumėlis! Ir kas per naktiniai marškiniai. 
Kai gimdė pirmininko žmona, ir ta nebuvo taip išsi
puošusi. Niekas iš mūsų nematė dar tokių grožybių.

Neiškentė ir pirmininko žmona ir vakare kyštelėjo 
galvą apsidairyti. Bronės lankyti eidama ji atnešė ir 
šiltą blyną, iškeptą per visą keptuvę.

Visas kaimas kalba apie Bronę. Daug kas paslap
čia planuoja, kaip iš jos išvilioti tą užvalkalą ir išmai
nyti jį ant pieno ar bulvių. Jie gerai žino, kad tikrai 
reikės vaikui pieno, o motinai bulvių.

Kaimo panos stebisi, kad labai gražūs naktiniai, 
kaip suknutė. Tikrai iš jų išeitų graži suknutė. Tos 
rezga savus planus ir galvoja apie mainus. Joms net 
sunku suprasti, kuriems galams reikia nakčiai tokių 
gražių marškinių. Jos iš viso bemarškinės. Vietoje 
marškinių pasivelka sudriskusią suknutę ir gerai. Kar
tais pasivelka jau gerokai padėvėtus vyriškus marški
nius. Vaikai nėra matę vaikiškų marškinėlių. Kai vy
resnieji sunešioja, tada nukerpa rankoves ir atiduoda 
vaikams nešioti.

Daug nusistebėjimo ir kalbų kaime sukėlė trem
tinės iš Lietuvos atsivežti naktiniai marškiniai.

Greit atšaukė visas vienišas darbininkes, o kartu 
ir mane, iš kulistano į kaimą. Davė kelias dienas poil
sio ir įsakė pasiruošti miško kirtimo darbams.

Vieną vakarą su B. Pakulniene nuėjome aplankyti 
ligonės. Atėjo ir Stasė, šnekamės apie šį bei tą. Ligonė 
šį vakarą pasakoja mums apie savo Jurgį, kaip jie 
susipažino, kaip draugavo ir vėliau sukūrė šeimą. Gai
lisi, kad jis dabar nežino, jog turi tokį gražų sūnų, 
tremtyje gimusį sveiką ir buinų berniuką.

Tada vargšė Bronė nepagalvojo, kad tėvas nie
kuomet nematys savo sūnaus, o sūnus nepažins savo 
tėvo. Ji dar vis netikėjo, kad nesusitiks su savo vyru 
ir neturės tos gražios ir darnios lietuviškos’šeimos, 
kurią buvo sukūrę po melsvuoju savo tėvynės dangu
mi. Rodos, kad visas vargelis atiteks jai vienai...

Mums ten besėdint atėjo ir Jasinskienė. Ji tuojau 
suruošė vaiko krikštynas. Atsinešė maldaknygę, o ki
tas krikšto apeigas ji jau žinojo atmintinai. Mes visos 
trys: Bronė Pakulniene, Stasė Bielskienė ir aš buvome 
krikšto mamomis. Krikšto tėvelio neturėjome. Senutė 
turėjo galiuką žvakutės. Uždegė žvakutę, atsinešė van
dens ir pasiėmė druskos. Mes visos trys laikėme vaiką, 
o Jasinskienė atskaitė maldas ir atliko krikšto apeigas. 
Berniukui parinkome Jurgiuko vardą. Tai padaryta tė
vui pagerbti ir prisiminti. Vietoje surašėme krikšto 
metriką ir visos pasirašėme. Reikės eiti ir metrikaci
jos įstaigon, bet tai jau galima atlikti vėliau.

šiose išdraskytos tremtinių šeimos krikštynose 
nebuvo jokio baliaus, bet visos stengėmės juokauti, 
niekus tauškėme ir stengėmės išlaikyti motinos gerą 
nuotaiką. Visos pasižadėjome auginti Jurgiuką, glo
boti ir padėti motinai išsaugoti,jį nuo mirties. Pasiža
dėjome, bet nepagalvojome, ar mes galėsime ištesėti 
savo pažadą.

Slinko metai, kad ir varge ir nepritekliuose, bet 
Jurgiukas augo. Motina nuo ankstyvo ryto iki vėlumos 
dirbo kolchozo laukuose. Mažą Jurgiuką palikdavo ta
riamam vaikų lopšelyje, kuris buvo įrengtas tai pa
skirčiai netinkamose patalpose.

Vaikų darželio kaime nebuvo, nes buvo galvojama, 
kad kaimiečių vaikams jo visai nereikia. Jiems darže
lis būtų nereikalinga prabanga. O gal tai buvo ir kol
chozo vadovybės apsileidimas.

Rusai dažnai sakydavo:
— Mūsų vaikai užaugo ”na zavalenkach" — pa

šalyje.

Taip augo ir mūsų krikštasūnis. Paaugęs pradėjo 
lankyti mokyklą ir brendo rusiškoje aplinkoje. Varge 
ir skurde baigė ir vidurine mokykla Sibire. Jis iš pat 
mažens girdėjo tik rusų kalbą ir gerokai surusėjo, bet 
mokėjo gražiai ir lietuviškai kalbėti, nes motina su 
juo kalbėdavo tik lietuviškai.

Jo tėvelis, Jurgis Gintalas, taip ir nematė savo 
sūnaus. Atskyrė jį nuo žmonos dar Naujojoje Vilnioje. 
Daugiau jie Sibire nebesusitiko. Jis buvo ūkininko sū
nus, gyveno kaime ir į politiką nesikišo. Dirbo savo 
gimtąją žemę ir su ja buvo tampriai suaugęs. Gintalą 
ištrėmė pačiame amžiaus pajėgume, nes tada ėjo tris
dešimtuosius metus. Tačiau nežmoniškas stovyklos 
gyvenimas greitai pakirto jo sveikatą. Ten jis ilgai 
neišlaikė ir žuvo su tūkstančiais kitų lietuvių vyrų.

Jurgiukas nepažino savo tėvelio. Apie jį girdėjo 
tik iš motinos pasakojimų. Dažnai jam motina primin
davo: ’'Būk toks, koks tavo tėvelis buvo!’’ Tačiau pa
augęs jis girdėjo, kad tokie, kaip jo tėvelis, buvo blogi 
žmonės, nusikaltėliai. Blogai buvo žiūrima ir į jo trem
tinę motiną. Ir štai prasidėjo jaunutės sielos blašky
masis. Jam neaišku, kurgi dabar teisybė. Daug jam 
motina prišnekėjo apie paliktą tėvynę. Jos pasakoji
muose jis pajuto ano nepažįstamo tėvų krašto ilgesį 
ir senelių žemės meilę. Grįžo Jurgiukas su atvira jau
nuolio širdimi į savo mamytės svajonėmis apipintą šalį. 
Jis tikėjo, kad tėvynė jo laukia ir priims jį su išskės
tomis rankomis. Bet didžiausias jaunuolio nusivyli
mas laukė tėvų krašte.

Iš Sibiro jis grįžo į Lietuvą 1958 m. Norėjo įstoti 
į Politechnikos Institutą. Užpildė gausybę anketų, pa
rašė savo autobiografiją, gerai išlaikė stojamuosius 
egzaminus, bet jo nepriėmė studijuoti. Motina pasa
kojo, kad tą atstūmimą jaunuolis labai pergyveno. Net 
nervai buvo apirę.

Po metų išvažiavo į Leningradą. Ten išlaikė egza
minus ir įstojo i aukštąja mokykla. Rusai mažiau knai
siojasi žmogaus praeityje, kaip savieji tėviškėje. Pa
likau jį besimokantį Leningrade. Ten jis gavo ir sti
pendiją. Anapus tremtinio vardas žmogų persekioja 
iki kapo duobės.

Jo motina jau gerokai pasenusi, suvargusi ir be 
dantų. Tai cingos pasėkmės. Dabar gana sunkiai dirba 
stiklo fabrike. Ilgai Lietuvoje negavo darbo, nes ji 
priklauso prie nepageidaujamo elemento.

Vis‘dėlto žmogus žmogui kartais tikrai yra vil
kas, o kai kurie lietuviški komunistai net piktesni už 
krašto okupantus rusus.

Bus daugiau
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Kanada dėkoja JONAS DOVYDAITIS

Kanados dhrho jėgos ir imi
gracijos departamentas išvystė 
informacijos programą, tikslu 
Kanados visuomenę apšviesti 
apie imigracijos vaidmenį šio 
krašto ūkyj ir kultūroj ir tam , 
kad ateiviai galėtų lengviau pri
sitaikyti prie Kanados gyveni
mo.

Programa apima valstybinę 
kilnojamą parodą ir skelbi
mų akciją Ontario ir Kvebeko 
provincijose.

Toronto ir fr'ontrealio auto
busuose, tramvajuose, metro 
vagonuose ir požemynėse stoty
se buvo iškabinti skelbimai , 
kurie turėjo pasiekti Kanados 
visuomenės skerspiūvį. Ketu
rių mėnesių bėgyje buvo pa
skelbti trys skirtingi skelbimai 
prancūzų ir anglų kalba. Atei
vių ir kitų kanadiečių atsiliepi
mai apie skelbimus buvo palan
kūs. Manoma, kad programa 
bus išplėsta į kitus miestus šių 
metų pabaigoje.

Viename skelbime, vaizduo
jančiame iš lėktuvo išlipančią 
ateivių šeimą, sakoma: "Iš vi
sų pasaulio kraštų Kanada priė
mė tris milijonus žmonių, at
vykusių čia gyventi nuo 1945 
metų. Jų prisitaikymą prie nau
jojo gyvenimo būdo palengvino 
kanadiečių draugiškumas ir su
pratimas. Savo keliu, jie atsi
vežė naują veržlumą ir gaiva
liškumą, kas Kanadą išskyrė. 
Geresnę Kanadą sukurti reikia 
žmonių, iniciatyvos ir sugebė
jimo".

Trečiame skelbime yra pie
šiniai kelių veidų su skirtingais 
rasiškaisbruožais, Tekste sa
koma ;"Kanada dėkoja žmonėms 
iš daugelio kraštų, kurie savo 
praeities patirtį įliejo į kana- 
diškąjį gyvenimą. Savo veržlu
mu, iniciatyva ir sugebėjimais 
jie padėjo Kanadai augti".

Trečiame skelbime yra nuo
traukos ateivių, kurie iškilo 
kultūros, ekonomijos ir sporto 
srityse. Prancūzų kalbos skel
bime atvaizduotas iš Vienos at
vykęs prof. dr. Hans Selye, 
Montrealio universiteto Ekspe
rimentinės medicinos ir chi
rurgijos instituto direktorius; į 
Kanadą 1952 m. iš Latvijos at
vykusi Ludmilla Chiriaeff, kuri 
įkūrė "Les Grands ballets ca- 
nadiens"ir dabar yra to baleto 
vadovė; iš Lenkijos atvykęs Ca
simir Stanczykowski, Montre
alio etninės radijo stoties 
CFMB pirmininkas ir gen. ma- 
nažeris; futbolo žvaigždė Herb 
Trawick, prieš 10 m. atvykęs 
iš JAV; 1947 m. iš Prancūzijos 
atvykęs Guy Hoffman, žinomas 
prancūzų teatro aktorius.

Anglų kalbos skelbime at
vaizduotas T. J. Bata, 1939 m. 
atvykęs į Kanadą iš Čekoslova
kijos, dabar - Bata avalynės 
bendrovės pirmininkas; iš JAV 
į Kanadą atvykęs pasaulinio 
garso neurochirurgas Wilder 
Penfield; iš Anglijos atvykusi 
Celia Franca, Kanados nacio

nalinio baleto meno vadovė ir 
prima balerina iki 1959 m. ; ži
nomas Otavos portretų tapyto
jas Yousuf Karsh, kuris į Ka
nadą atvyko 1924 m. iš Turki
jos valdomos Armėnijos dalies ; 
buvusi futbolo žvaigždė Diek 
Shatto, atvykęs iš JAV.

Šituose skelbimuose įrašyti 
tokie tekstai: "Kanada dėkoja 
milijonams ateivių, kurie pri
sidėjo prie mūsų ekonominio, 
socialinio ir kultūrinio paliki
mų. Tarp Kanados įžymiausių 
asmenybių kultūros, mokslo, 
ekonomijos ir sporto srityje 
yra žmonės, kurie atvyko iš 
daugelio kraštų. Geresnę Kana
dą sukurti reikia žmonių, ini
ciatyvos ir sugebėjimo".

Skelbimai sudaro dalį pro
gramos, kuria imigracijos de
partamentas tikisi Kanados vi
suomenę supažindinti su tais 
laimėjimais, kuriuos ' Kanada 
pasiekė dėka imigracijos. Šiai 
temai paskirta kilnojamoji pa
roda bus rodoma visoje Kana
doje. Paroda jau buvo rodoma 
Kanados nacionalinėje parodoje 
Toronte. (Canadian Scene)

NIEKAS NEMĖGSTA
SIŲSTŲ
IR NIEKAS NEMĖGSTA
GAUTI
PARAGINIMŲ
APSIMOKĖTI
PRENUMERATĄ...
AR JAU
ATSILYGINAI UŽ 
NEPRIKLAUSOMĄ
LIETUVĄ?

ATŽYMĖTA KANADOS 
ARCHITEKTŪRA

Kas treti metai Kanados 
iškilesni pastatai atžymini 
buvusio generalgubernato
riaus ir filantropo Vincent 
Massey vardo medaliais už 
architektūrą. Taip atžymėti 
šiemet buvo pristatyti 328 
pastatai.

Atrinkusi 77 projektus to
limesniam svarstymui, juri 
komisija paskyrė 17 medalių 
iš kurių net astuoni teko 
Kvebeko provincijos pasta
tams, kaip Plaza Bonaventu
re, Westmount aikštė, Bronf
man centras, "Žmogus bend
ruomenėje" paviljonas Ekspo 
67.

Medalis taip pat teko jau 
visuotinį pripažinimą gavu
siam Kanados paviljonui 
Ekspo 70 parodoje Japonijoje, 
kurio architektai yra Erikson 
ir Massey Vaneouveryje.

Pažymėtina, kad į pirminę 
atranką pateko torontiečio 
architekto Walter Liačo šv. 
Jono koplyčia ir paminklas 
Lietuvos laisvei. Apgailes
tautina, kad viešai tas pasta
tas pavadintas neutraliai: 
"Cemetery Chapel and Monu
ment to Freedom". /a

Kvebeko provincijos paviljonas "Ekspo 67" parodoje, at
žymėtas 1970 metų architektūros Massey medaliu. Pa - 
vlljono architektai: Papineau, Gerln-Lajoje Ir LeBlanc „ 
Šitas pastatas savo architektūra, be abejo, įtaigojo Ir 
Ekspo 70 parodos Kanados paviljoną Osakoje, Japonijo
je.
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0as_ . .zvenu kas
Jonas Dovydaitis yra vienas darbin

giausių Lietuvos rašytojų. Nepriklau
somybės akto signataro, ateitinlnkijos 
kūrėjo, profesoriaus Prano Dovydai
čio sūnus, Jonas Dovydaitis nepriklau
somybės metais buvo lakūnas, laik
raštininkas, karo metus praleido Ru
sijoje. 1944 m. grįžęs į Lietuvą, jis 
rašė daug pabrėžtinai prokomun ištiš - 
kų reportažų, apybraižų. Išleido apie 
30 prozos knygų, bet ypatingų litera
tūrinių aukštumų nepasiekė.

Jonas Dovydaitis ne vieną kartą bu
vo Vakaruose, Po paskutinės viešna
gės Chicagoje, jis "Literatūroj ir me
ne" išspausdino čia perspausdinamą 
apsakymą. Manome, kad ir N L skai
tytojams gali būti įdomu paskaityti, 
kokiomis akimis vadinamasis "tary
binis" rašytojas mato Chtcagos lie
tuvius.

—- Važiuojame Į Sandūnus! Pasimaudyslm. Pasikepln- 
sim. Nauji reginiai.

— OI raiti — luktelėjau kaip tikras čionykštis, pri
tardamas bičiulio kvietimui. — Juk Ir lėkiau per okea. 
nų, kad kuo mažiau sėdėčiau vienoje vietoje.

Jau 11 kitų žinojau, kad Čikagos pašonėje, apvažia, 
yus plieno, aliuminio ir elektros gamyklas, vos įsukęs 
| Indianos valstijų, randi Biverli Sorzo gyvenvietę — 
Vasarnamių rajonų. Yra čia ir lietuvių. Tuos Mičigano 
paežerės smėlynus, kažkuo primenančias Nidos Ir Pa* 
langos kopų peizažų, tenykščiai lietuviai vadina San* 
danais, savaip pritaikę angliškų žodį „sand" — smėlis.

— Kaip keliausime į Sandūnus, senu ar nauju keliui
— Gal vienu nuvažiuokim, o kitu sugrjžklml
— Okeil | ten — apmokamu greitkeliu, o atgal — 

proletarų vieškeliu...
Ilgokai vingiavę užkimštomis gatvėmis, galop iššoko

me į plačių betoninę autostradų. Žemai, dauboje, rau
donavo namiūkščiai ir ošė nuo miesto dulkių papilkė- 
ję medžiai.

— Jūsuose — nuosavybė šventas reikalas, — pasa
kiau bičiuliui. — Bet štai, matau — visiškai naujas ke
lias. Kai kur jis eina viršum stogų. Kai tiesia tokių au
tostradų, tur būt, ne vienas tampa labai turtingu. Jis 
įpučia savo sklypeliui gerų kainų ir nė žingsniuko atgal. 
Riebiai mokėsi — Imk žemę, nemokėsi — negausi...

— Klysti. Miesto valdžia skelbia (statymų, nustato 
kainas —' Ir kukuok... Pats nesikraustysi — iškeldins ir 
dar išlaidas apmokėsi. Tada brangiau, negu savo jė
gomis Išsinešdinti Iš naujojo statybos rajono.

— Kitaip sakant, už pakarposi..
— Pažangos vardan... — mano vairuotojas nusijuo

kė. — Su miesto valdžia neverta kardų kryžiuoti.
Skersai plentų stovėjo vartai, iš tolo akino žali užra

šai. Budėjo baltas policijos džipas su dar neįžiebta stik
lo lempa ant stogo.

Bičiulis kišenėje susirado monetų Ir paprašė, kad 
atrinkčiau trisdešimt penkis centus. Jis sulėtino greitį, — 
įlinko pro vienų Iš vartų angų. Kairėje žiojėjo metalinio 
maišiuko gerklė. Centai pabiro Į žiotis... Akimirksniu 
užsidegė žalias semaforas.

Mes vėl nudūmėme pirmyn, dabar jau apsimokėję, 
ramia sųžlne, kad naudojamės privačios firmos autostra
da.

— O kas būtų, jei įmestumėm pora centų mažiau!
— Elektroninis kasininkas tuoj imtų spiegti. Sirena, 

oho! Matai policijos džipų! Jis tik trokšta šitokio spek
taklio) .. Tuoj pavys. Policijai — greitis neribotas.

Al dairausi j lalikeles. Niekur keliuko nei išvažiuoti, 
nei įvažiuoti. Bortai, aukštas pylimas. Drožk tiesiai ir 
klausyk įsakmių užrašų: „Maksimalus greitis — 75 my
lios, minimalus — 45 mylios".

Kur buvo svarbesnės sankryžos — vėl baltavo vartai, 
budėjo elektroniniai kasininkai ir policijos džipai.

Neatsilikdami nuo kitų, laikėmės įprasto kelionės rit
mo. Salimais pūškavo prekiniai traukiniai. Automašinos 
lengvai pavydavo ir pralenkdavo traukinius, sunkiai vel
kamus dviejų, trijų dizellnlų žirgų —< motorvežių.

Mičigano ežero pakrantė. Jų gožė fabrikų kaminai, 
metaliniai bokštai, ilgiausi cechai, dažniausiai be lan
gų — didžiulės betono dėžės aklomis sienomis. Vir
šum pramoninio skruzdėlyno liulėjo rausva migla. Jos 
aitrus kvapas tarpais pasiekdavo Ir autostradų. Mano 
nepratuslos akys ėmė dažniau mirksėti, perštėjo. Bičiu
lis paaiškino:

— Smogas. Užterštas oras. Būna dienų, kad ir mes, 
rodos, jau įpratę, ašarojam nuo šitų orų persunkusių 
teršalų...

Galop liko už nugarų pramonės spalvos, kvapas Ir 
skonis. Prasidėjo kaimiškos gyvenvietės. Smėlio kalne
liai, krūmokšliais apžėlusios pievos, tankūs lapuočių miš
keliai. (važiavome j nykius, tuščius Ir (įtampius tarpu- 
mlškius, perplautus betoninių plokščių keliais. Kryžke
lėse styrojo stulpai su gatvių pavadinimais — numeriais.

■— Dar nemaža neapgyvendintų vietų...
— Sis didelis plotas — tūkstančiai akrų — jau se

niai nupirktas turtingų kompanijų. Betoniniai keliai — 
jų nuosavybė. Šiandien gali Išsirinkti sklypų tankmėje 
Ir nusipirkti. Už grynus arba išsimokėjlmul.

Prieš automobilio nosį neretai iššokdavo kažkokie 
Ilgakojai liesi žvėriukai ir, vikriai liuoktelėję per griovį, 
dingdavo papartynuose.

— Lyg zuikiai... Bet kokie nususę...
— Atspėjai. Amerikos zuikiai. Didesnių čia nema

čiau.
Dar Ir dar pastebėjau tų neūžaugų zuikių, neramiai 

bėginėjančių. Gerai Įsipenėjęs, rudeninis lapkričio zui
kis Lietuvoje — didelis žvėris, lyginant su tais liesu
čiais strlukauodeglals Biverli Sorzo krūmuose...

Mes stabtelėjome prie dviejų aukštų medinio vasar
namio. Bendrakeleivis paaiškino, kad name — dvidešimt 
du kambariai viengungiams, holas su televizoriumi Ir 
šeimininko ofisas.

— Kambarius nuomoja darbininkai ir pensininkai, — 
pasakė bičiulis. — Tie, kurie Amerikoje neužslgyveno 
turtų ir nuosavos pastogės. į darbų Jie važinėja trauki
nuku, o pušynas valo plaučių suodžius, kurio prisikvė
puoja ten, Mičigano pakrantėje, prie lydymo krosnių...

Vasarnamio pirmojo aukšto svetainė — labai kukli. 
Medinės nedažytos sienos, paprasti metaliniai krėsliu- 
kal, kažkoks spalvotas kalendorius ant sienos, telefonas, 
automatas cigaretėms pardavinėti... Pora žurnalų.

Mus sutiko vasarnamio šeimininkas, raudonu megztu
ku Ir klek papurtusiu, tarsi po popietinio miego vei
du. Prie jo glaustėsi maža mergytė, smalsiai, bet ir 
baugiai žiūrėdama j mus, nepažįstamus.

Mano bičiulis pasakė norįs matyti misterį Gerdaitį.
— Kambaryje jo nėra, — atsakė šeimininkas. — Jis 

kų tik išėjo į pušynų. Gal sibirietę šeria! Eime, paieš
kosime.

Jau žinojau, kad Albertas Gerdaifls — pensininkas, 
dvidešimt metų gaminęs „Kraislerlo" automobilius, o 
dabar atvykęs nukaritl Indianon, prie Mičigano ežero.

Mano bičiulis — inžinierius, turintis nedidelj projekta
vimo ofisų. Kartais, esant skubesniam darbui, jis pasi
telkia ir iš lalies braižytojų. Albertas Gerdaitis — vie
nas Iš tokių padleninlnkų, braižus namie. Ir šiandien 
jam atvežėme ritę brėžinių...

Pušys augo prie pat vasarnamio, net kai kurių me
džių Sakos glostė stogų... Miškas aplink namus buvo 
apyretls. Išmindytas, bet toliau jau prasidėjo tankmė, 
brūzgynai, švietė tamsiai ruda pelkės akutė.

Prie vienos krelvulės pušies stovėjo Gerdaitis, gels
vomis, lengvomis kelnėmis už penkis dolerius, aksomi
niu švarkeliu. Jis kažko lūkuriavo.

kai mm prisiartinome ir orėta kreivos pušies tyliai 
pastovėjome, šmurkštelėjo pro šakas žemyn nedidelis 
žvėriukas. Jo nugara buvo išdryžuota keliomis juodo
mis juostomis. Atkišęs smailų snukutį, jis pauostė orų, 
sumataravo uodega ir greit ištuštino Alberto Gerdaičio 
atkištų delnų su kažkokiomis kruopomis. Nustvėręs pas
kutinį grūdelį, žvėriukas vikriai šovė aukštyn Ir pasislė
pė šakose.

Mergytė džiūgavo.
Seimininkas gaižiai susiraukė, tarsi skaudėtų dantį:
— Niekad aš jam neleisčiau laižyti delno... Virusų 

nešiotojas!
Gerdaitis, aukštas Ir liesas, tiesiai atmetęs pečius, be 

žilo plauko Ir sveiko rausvo veido (Amerlkoįe seno 
žmogaus amžiaus neatspėsi, jie visada atrodo jaunesni), 
atsisuko į šeimininkų:

— žvėriukai — brangi jūsų sodo puošmena, ponas 
Strazdanai. Kol gamta nemari, ir žmogus gyvens. Ir Il
gai gyvensi

— Gyventi reikia, bet tik ne su sibirlne žiurke! Vien 
dėl jos aš apetitų prarandu. Biaurybė!

— Koks jis linksmas ir vikrus... — gyrė žvėriukų 
Gerdaitis; jo pilkšvose akyse klajojo linksmi atšvaistai. 
Jis paaiškino mums: — Gamtininkai tų padarėlį vadina 
Tamias siblrlcus. Voverių kilmės graužikas. Skai
čiau, kad juos Rusijoje vadina burundukais. O jūs, šei
mininke, vis savaip — sibirinė žiurkė. Ir be jokio en
tuziazmo stebite, kaip linksmai jie šnara sode...

— Net ėmėtės domėtis rusų spauda, ponas Gerdai- 
ti! — kilstelėjo kairįjį antakį šeimininkas. Ir ištęstai pa
kartojo: burundukas... Aa! Rodos, šitaip!

— Skaičiau vilniškėje „Mūsų gamtoje", — lyg pasi
teisino Gerdaitis. Jis gūžtelėjo pečiais, jog niekuo dėtas.

— Jų leidinių man nieks nejsiūlys. Netepsiu rankų...
— nenustygo vasarnamio šeimininkas. — Ar verta! Jie 
papalko girtis. įžūliai girtis. O kaipgi iš tikrųjų Lietu
voje — nieks tikrai nežino. Kol savo akimis nepama
tysiu — niekam netikėsiu. Tikriausiai ten visur knibžda 
tokios žiurkės! ..

Neslėpdamas pasibiaurėjimo. Strazdanas susiraukė Ir 
(taria) žvilgtelėjo pušln, tarsi žvėriukas iš tankmės tyko
tų nušokt jam ant sprando.

Gerdaitis pašnairavo j mus ir vos laikėsi nesusljuokęs.
— Gyvena žmonės ten, gyvena čia, ponas Strazda

nai, r- taikiai tarė jis. — Visur panašiai. Darbas, duo
nos kąsnis, po darbo — poilsio valandėlė.

— Tik ar Ilgai poilsiausime!! — vėl dygia! tarė va
sarnamio šeimininkas. — Kų tik skaičiau „Tribūnoje"... 
Pasaulis jau sukaupė penkiasdešimt tūkstančių atominių 
bombų. Pusė jų — mūsų jankių rankose. Bet aišku, kad 
dėl Amerikos ištižimo sovietai irgi nesnaudžia. Kiek
vienam žemės gyventojui jau sukaupta po dešimt tonų 
sprogstamos medžiagos. Vien ant mano ir dukrelės 
galvų — dvidešimt tonų trotilo. Po velniui Karšta bus 
ir mūsų Sandūnuose...

— Dievo valia, — su švelnia Ironija tarė Gerdaitis.
— Dėl tų bombų mūsų šeimininkas visiems mums jvarė 
nemigų.

— Ponas Gerdatti! Jūs vlskų verčiate juokais. Bet ar 
ne metas mesti juokus! Ar ne pats laikas susimųslyti! 
Apleidęs LIetuvų, penkerius metus drebėjau Vokietijos 
stovyklose, jausdamas pašonėje sovietus. Tiek metų bė- 
gau nuo jų. Persikėliau per okeanų. Bet jie Ir čia mane 
atsivijo. Gal paklausite, kur faktai! Argi sode neknlbžda 
sibirinės žiurkės!!. Tfu... O kas darosi universitetuo
se!!. O juodžiai!

Seimininkas stovėjo prieš mus aiškiai nepatenkintas, 
grėsmingas, nieko gera nežadančia išraiška.

Mano bičiulis neiškentė nejsiterpęs:
— Ponas Strazdanai. Bet pasižiūrėjus į jūsų gražų 

megztinį... Chm... Tokia ryški, tokia iššaukianti ir 
k a ž k ų primenanti spalva...

— Raudona! — gyvai patempė lūpų Strazdanas. — 
Megztinį žmona pirko skandinavų parodoje. Gera, šilta 
ir labai pigi vilna. O, be to, gerbiamasis, raudona spal
va _ ne tik jų nuosavybė... Oi ne!.. Mūsų senosios 
karinės vėliavos irgi buvo raudonos. Ir pono, preziden
to vėliavėlė... Atsimenate, plevėsuodavo ant jo limu
zino. ..

Jis giliai atsiduso, kažko suslmųstė. Po minutės grįž
telėjo j dukrelę:

— Birutėle, eime krautuvėn. Kų mama sakė nupirkti!
— Butermllko, japoniškų austrių...
— Skrandis... — dar pridūrė, paslguosdamas Straz

danas. — Vakarais geriu tik butermllkų...
— Skrandis Ir nervai surišti viena virvute, — tarė 

mano bičiulis. — Ten krepšt, o čia skauda... žmonėms 
reiktų mažiau jaudintis, pergyventi.

Strazdanas nekantriai mostelėjo ranka:
— Tokie prakeikti laikai!
Jis su dukrele nuėjo link betoninio kelio.
Gal ir gerai, kad šis pokalbis pasibaigė. Šių gražių 

Ir karštų vasaros dienų nenorėjau veltis Į bevalsj dispu
tų. Tokių, kaip šis vasarnamio šeimininkas, jau buvau 
sutikęs. Pasibaukštinę dėl bombų, Iškritikavę Baltųjų 
rūmų politikos kursų, kalbės apie netvarkingų, komunis- 
tų už nosies vedžiojamų jaunuomenę... sukirmijusių de
mokratijų. .. ir dar... ir dar...

— Tamsta jį gerokai prlerzlnai.
— Pats save bado, pats Ir rėkia, kad skauda.
— Bet po vienu stogu gyvenant, kasdien...
— Ne jis man, bet aš įam reikalingas, ir dabar trys 

kambariai tušti...
Toliau juodu kalbėjosi apie brėžinius Ir iermlnus. 

Gerdaitis priminė, kad paskutiniuose eskizuose visai ne
atsižvelgta 1 vėio jėgų. Fermos mazgai per silpni...

Atsisveikinome, sėdome | automašinų te pasukome 
bfCImi •iiwo.

— O gal suvalgo* iančų! Net saulėtoje paežerėje 
nemalonu tuščiais skrandžiais, — pasiūlė bičiulis, ypač 
patenkintas, kad kažkokiame menkučiame vasarnamyje 
gyvenantis nežymus pensininkas surado svarbių klaidų 
brėžiniuose, O būtų apsišautai

Užsukome j „Raudonąjį žibintų", medinį, puošnų res
toranų su verandomis j Mičigano ežero platybes. Visas 
namo vidus buvo dekoruotas tamsiai raudonai. Net dai
lutės mergytės padavėjos nešiojo raudonas bekulnes 
kurpaites ir vyšnines prijuostes.

— Kodėl nepakvietei lančul pono Gerdaičio!
— Jis — vegetaras ir abstinentas. Atsisakė.
— Kas gi jis! Gamtininkas ar Inžinierius!
— Dabar ar anksčiau!
— Dabar.
— Vakar automobilių fabriko presuotojas. Šiandien — 

jau sakiau — pensininkas. O subtilesnė charakteristika
— vienišas žmogus. Labai vienišas... Ir nepasakyčiau, 
kad laimingas. Gal kitaip jam reikėjo tvarkytis anks
čiau. .. Bet dabar, kaip mano močiutė sakydavo, šaukt* 
tai po pietų...

— Turėjo šeimų!
— žmona ten, kur visi būsime — kapuose. Paliko j| 

su paaugle Nijole. Bijojo mergaitę įskaudinti pamote, 
antrųsyk nevedė. Galvojo pats, be moteriškos rankos 
išauklėslųs tų žiedelį... Jis — fabrike, kad nieko na* 
muose netrūktų, o mergaitė pati viena ieškojo pasaulio 
pažinimo. Metė koledžų, prieš tėvo valių jaunutė Išfe* 
kėjo už airio. O tas — tikras nepasėda. Kaip daugumas 
amerikiečių, kas penkti metai keičia miestų ir valstijų. 
Jie patraukė Į šiaurės vakarus. Pernai dar gyveno Mon* 
tanos valstijoje. Tai biaurus štatas, žiemų šalčiai ligi 
minus keturiasdešimt... Tėvas vis graužiasi, kad anūkai 
lietuviškai moka vien poterius... O šiemet airis žada 
bėgti į Aliaskų. Ten surado naftų. Didžiuliai uždarbiai. 
Bet ledynai, pūgos... Pražudys jis ten Nijolę ir vai. 
kus... Gerdaitis atkalbinėja, rašo laiškų po laiško, siūlo 
vaikus atkviesti j Cikagų. Koklon nors mokyklon — pen- 
sionan. Ir pats prlsldėsiųs... Net automobilio nepirko
— viskas palikta anūkams. Bet airis nesutinka. Gerdai* 
čio svajonė — vedžioti tuos du valkelius į sekmadie
ninę lietuviškų mokyklų. Bet, aišku, neišdegs... Argi tu 
perkalbėsi kletagalvj airį!

Mes Išgėrėme Martini, lukštenome krabų žnyples Ir 
uodegas, užgerdami šampanu, įsipildami iš mažučių bu
teliukų. Virtuvė kepė mums dar du jautienos mėsos 
gabalus, vadinamus „stoikais".

Tai buvo, žinoma, savitas meniu, bet šitame vasarvie
tės restorane niekuo nesistebima. Kaip pasakė bičiulis, 
vakare „Raudonųjį žibintų" užplūsta merginos — nakti
niai drugiai, biznieriai ir turtingų tėvų sūneliai. Čia pat 
ir viešbučio kambariukai, kur niekam nereikia rodyti 
santuokos liudijimo.

— Na, o ponas Strazdanas!
— Turėjo pasogos gavęs ūkį prie Mažeikių, buvęs 

kurį laikų kažkokio ministro adjutantu, vėliau ar ne Ku
biliūno raštinėje... Ir dabar dar mėgsta parašinėti. Ne
seniai paskelbė straipsnelį: „Kovokime prieš turistų In
vazijų iš okupuotos Lietuvos". Dėl to ir neprlstačlau 
jam tavęs. Jo straipsnio credo: atsukime nugaras Lietu
vos turistams. Nesėskime su jais prie vieno stalo. Ap
gausi

— Tokie gudresni ir už Pentagono generolus, — nu
sijuokiau. — Jie viską žino, tik bėda, kad jų neslkvie- 
čia Amerikos prezidento karo taryba.

— Ak, tie rėksnei... O gal tegul čiauška... Muziejui 
reikalingi visokie eksponatai... Apsižvelgei atidžiau Ir 
matai — viskas keičiasi. Nori ar nenori, o keičiasi. Ir 
mes patys, ir Istorija, ir pasaulio likimas. Gal karšto 
punšo! „Raudonojo žibinto" tpeclalybė — punšas „Mi
čigano ežeras".

— Bet tu vairuosi mašinų)
— Ligi vakaro Išgaruos...
Mergytė mėlynomis blakstienomis atnešė ųsotėlį pun. 

lo.
— O kų velkė Albertas Gerdaitis anais laikais!
Mano bičiulis gurkštelėjo punšo ir atsakė:
— Kaip ir visi mes... Laimingi, nes turėjome valdinę 

tarnybų. Kepti ir neiškepti Inteligentai. Laisvės Idėjų 
svaiginami, be realaus žvilgsnio | ateitį. Nelabai rūpėjo 
kasdieninė aplinka, kuo ir kaip gyvena tautos masė. 
Visa tai, lyg pro miglas... Vien akino pretenzija, kad 
bevelk pasivijome Vakarus. Tos dvasinės gėrybės — 
Išrinktųjų saujelei. O kai čia atsidūrėme — pradėjome 
nuo proletarų abėcėlės. Mūsų Inteligentų žmonos, neg
rių neapykantai (konkurentės!) — ofisų valytojos. Mo
kytojai, Inžinieriai, rašytojai dirbo su kūju, plaktuku, 
plūkiu. Tik tada pamatėme, kad daugelis iš mūsų, ga
nėtinai lšsllavlnęi ir sukaupę nemaža žinių Įvairiose sri
tyse,' buvome visiškai neparuošti vienoje 11 svarbiau, 
šių — sociologijoje. Dauguma lietuviškos inteligentijos, 
kaip ir aš pats, neturėjo jokio supratimo apie žmonių 
visuomenės vystymusi... Tuos mokslus mes praėjome 
čia, krūpčiodami nuo kirčių kūnui ir širdims...

Jis vėl pakvietė ragauti punšo. Tęsė:
— Tačiau mūsų tarpe yra ir negabių. Dvidešimt metų

— pakenčiamas laikas kai kų suprasti.
— O kų pats asmeniškai patyrei Ir įslsųmonlnal!
— Atsakysiu atvirai. Tik svetur gyvendamas, supratau, 

kad mūsų liberalinė Ir demokratinė Inteligentija, su to
kiu vargu per Lietuvos dvidešimtmetį ugdyta, buvo žy
miai stipriau užsiangažavusi buržuazijai, negu savo tau
tai. .. Iš čia — mūsų klajonės, praradimai, asmeninės ir 
visuomeninės agonijos. Iš čia ir vis dar neišdžiūstančlos 
neapykantos versmės... Tu dar sužinosi, kaip čionykš
čiai vieni su kitais plaunasi... Pavadinčiau tas peštynes 
jūsiškiais terminais — mūsų emigrantų klasių kovos. .< 
Beprasmės, nuodingomis seilėmis besitaškant...

Mūsų lančas Ilgokai užsitęsė. Galop nuvažiavome prie 
Mičigano ežero, bet tų dienų pūtė negeras vėjas. Ir 
pakrantė buvo nusėta mažomis, negyvomis žuvelėmis. 
Sidabrinės negyvėlės plūduriavo ir vandenyje. Dvokė 
pūvančia žuvimi. Gretimai negriukas su samčiu valė pri
vataus pliažo ruoželj, bet tai buvo bergždžias darbas. 
Ežero bangelės vis rito ir rito naujų negyvos žuvies 
valkšnų.

Popiečio poguliui įsikūrėme pušyne, prieš saulutę. 
Mano vairuotojas greit užsnūdo. Pasekiau jį, nes saulė 
puikiai spigino.

Kelionei atgal sugaišome beveik dvigubai laiko, nes 
grįžome senu keliu, už kurį nereikės mokėti. Vingiuo
tas, siauras. Kai pasiekėme Cikagų, jau tviskėjo žiburiai. 
Miesto autostrados buvo užtvinusios raudonomis auto
mašinų šviesomis. Aštuonios eilės... Keturios pirmyn, 
keturios atgal... O skersai tiltai Ir vėl mašinos...

Mano bičiulis prarijo kažkokį oranžinį žirnelį Ir pasi
teisino:

— Jei žmona užuos vaišių kvapelį — oi barsis!.. 
Šiaip, ji puiki motina ir moteris... Gal ir tu nori table
tę nuo „Courvolsier" kvapo!

Kai vienas pasitraukia Iš kompanijos, geriausia proga 
tok) apšnekėti. Taip jvyko ir šį kartų. Mano bičiulis tarė

Dail. Vytautas Remeika: "Bar 50"



Iš Detroito rašo
ė t f. Naftas
Pabodo vis kartoti, jog Mi

čigano didmiestyje viskas 
pilka. Vienam kitam reporta
žui tas pavadinimas tiko. Bet 
dabar — gana. Nei viskas pil
ka, nei viskas apie Detroitą. 
Tik iš Detroito rašoma.

Į šiaurę nuo Kanados? Pa- 
blūdo, sakysit? Tik pažiūrė
kit į žemėlapį. Windsoro vi- 
durmiestis nuo Detroito vi- 
durmiesčio — aiškiai į pietus. 
Ir tiesiai į pietus Ontario 
derlingos lygumos su persikų 
sodais, su pomidorų planta
cijom, su senais mūriniais 
miesteliais. Iki viskas pasi
baigia negyva jūra, kuri va
dinasi Lake Erie, lietuviškai 
Erio ežeru, kuriame plauko 
užnuodytos žuvys, kurio van
duo dvokia alyva ir srutom. 
Ežeru, kurį nužudė Clevelan- 
do, Buffalo ir Toledo miestai. 
Ne, ne. Jau dešimtį metų ne
bevažiuojame iš Detroito į 
pietus, į kanadišką Point Pe- 
lee valstybinį parką ir Erio 
vandenyse nebesimaudom.

Dabar Detroite krinta la
pai. Paskendome juose iki 
ausų. Spalio pradžioj buvo 
pora stiprokų šalnų. Vėliau 
atšilo ir įniko lyti. Tai ir nu
krito viskas su lietumi. Alė
jomis reikia važiuoti labai 
lėtai ir atsargiai, nes šla
piuose lapuose stabdomi ra
tai čiuožia kaip ledu. Varis, 
ir auksas, ir purienų gelsvu
mas. Alėjos pilnos lapų ir 
lietaus, pilnos rudenio ir 
prieblandos, pilnos graudulio.

Antrą mėnesį streikuoja 
General Motors darbininkai. 
Kone pusė miliono. Gerai, 
kad ne visi jie Detroite, o iš
sibarstę šimto mylių spindu
liu. Streiką labiausiai jaučia 
Flinto ir Pontiaco miestai. 
Detroito lietuviai streiko 
mažai paliesti.

Lapkričio trečiajai Detroi
tas ir Mičiganas ruošiasi la
bai aistringai. Rinksime dalį 
valstijos ir dalį federalinės 
valdžios. Rinksime guberna
torių ir JAV senatorių, vie
tinio seimelio narius, valsti
jos teismo pareigūnus. Ir 
pats karščiausias dalykas: 
liaudis savo balsais nuspręs, 
duoti piniginę paramą priva
čioms mokykloms iš valdžios 
iždo, ar ne. Dabar apsilipi- 
nom mašinų buferius ir lan
gus rėkiančių spalvų rėkian
čiais plakatais. Ir paštu gau

ti name laiškus iš kandidatų, 
kurie, kai juos išrinksime, 
žada taip tvarkyti mūšų vals
tiją ir visą šalį, kad norėsi
me gyventi ir niekada nemir
ti.

Visi visi prieš radikalus. 
Visi visi prieš kriminalus. 
Visi visi už didesnius atlygi
nimus. Visi už aukštesnį gy— 
venimo standartą. Visi už 
Vietnamo karo pabaigą. Už 
pigesnį gydymą, geresnę au
tomobilių apdraudą. Jeigu 
norite — ir už abortų legali
zavimą. Jei tik norite. Ir ko 
tik norite — jeigu tik šaukda
mi pataiko. Ak, dar visi 
prieš oro teršimą, už aštuo- 

I* niolikmečių suaugusiais pri
pažinimą, rasinę integraciją, 
civilines teises. Ne, nėra nė 
vieno blogo kandidato. Yra 
tik garsiau ir ne taip garsiai 
šaukiantieji. Nes lapkričio 
trečioji jau čia pat.

Mūsų žurnalistų suvažiavi
mas Tabor Farmoje buvo 
rugsėjo 18-19 dienomis. Apie 

f

jį išsamesnį reportažą rašyti 
už mėnesio ir skaitytojui pa
kišti už pusantro, būtu lygu 
svečiui paduoti prieš savaitę 
keptą, šaldytuve nelaikytą žu
vį. Tik labai knieti pasiguos
ti, jog Kanadą atstovavo vie
nut vienintelis laikraštininkas 
Sigitas Pranskūnas. Jeigu iš 
Montrealio atvažiuoti ir tolo
ka — o buvo iš NewYorko, 
buvo iš Nw Jersey, — tai jau 
mūsų spaudos bendradar
biams, iš Toronto, Hamiltono, 
Londono ir Windsoro pribūti 
nereikėjo didelių pastangų.

Ir dar knieti priminti, kad 
Tabor Farmos savininkas 
Valdas Adamkus mus sutiko 
kaip retas mecenatas. Per 
pusantros paros puskapis 
žmonių pas jį privalgėm, pri- 
gulėjom ir prišiukšlinom už 
keletą šimtų dolerių, o jis 
iš mūsų nepaėmė nė vieno 
cento. Ar daug tokių mecena
tų beturime?

•

Tuo tarpu lietuviškasis 
Detroitas — ir Windsoras — 
jau pasinėrė į visuomeninį ir 
kultūrinį veikimą. Jau pami
nėta Steigiamojo seimo su
kaktis. Jau veikia abi šešta
dieninės lituanistinės mokyk
los. Lietuvių namuose pus
antros paros išbuvo, iš New 
Yorko atvežti, devynių iški
liausių mūsų grafikų ar ne 73 
kūriniai. Windsoro universi
tete surengta Anastazijos Ta
mošaitienės kilimų ir gobele
nų paroda. Kai šie žodžiai 
skaitytoją pasieks, jau Lietu
vių namuose bus buvusi Juozo 
Bagdono tapybos darbų paro
da. Ir bus buvęs dramatinio 
soprano Violetos Čižauskai- 
tės-Balčiūnienės rečitalis.

O lapkričio mėnesį užpla
nuotas Amerikos lietuvių bal
so radijo klubo 25-rių metų 
sukakties minėjimas. Ir Lie
tuvių namų šventė. Ir Rasos 
Arbaitės paveikslų paroda.

Ai, jau repetuoja tautinių 
šokių grupė Šilainė ir jauni
me choras. O naujos lietuviš
kos parapijos statybų komite
tas suka galvas, kaip kuo 
greičiau, būtinai šį rudenį, 
pradėti statybas, kad už me
tų jaunimas būtų įkurdintas 
moderniame kultūros bei 
sporto centre. Išvardijau tik 
keletą dalykų, tik prabėgo
mis, nes visko keliomis ei
lutėmis neišskaičiuosi.

Šalia mašinėlės dvi žydrai 
mėlynais viršeliais knygos. 
Ir bičiulio iš Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondo 
laiškas. Knygos — Antano 
Škėmos Raštai. Pirmasis to
mas 500 puslapių. Jame 
Nuodėguliai ir kibirkštys, 
Šventoji Inga, Čelesta ir Bal
ta drobulė. Antrasis — 440 
puslapių. Jame Julijana, Ži
vilė, Pabudimas, Vienas ir 
kiti, Žvakė, Kalėdų vaizdelis 
ir Atraxia. Pirmasis Chica- 
goje išleistas 1967-siais, o 
antrasis — 197O-siais. Abu 
redaguoti A. Landsbergio, A. 
Nykos-Niliūno ir K. Ostraus
ko. Apie kiekvieną veikalą 
duota K. Ostrausko pastabų 
ir po truputį bibliografijos, o 
pilna bibliografija žadama 
trečiajam tome. Pirmojo to
mo atspausta tūkstantis eg
zempliorių, o antrojo tik 
800. Pirmajame, kaip mato
me, beveik vien baletristika, 
o antrajame tome — dramos. 
Abu tomai gražiai, švariai 
M. Morkūno spaustuvėj ats
pausti ir dailiai, tvirtai įriš
ti į drobės viršelius.

Pirmojo tomo recenzijas 
jau užmiršom, o antrojo dar 
nepasirodė. .Knygas leidėjai

Nei žydas, nei graikas
KAZIMIERO BARĖ NO ŽODIS, VINCO KRĖVĖS 
VARDO LITERATŪROS PREMIJOS SUTEIKIMO

PROGA
Montrealio Lietuvių Akade

minio Sambūrio pirmininko 
Algirdo Beniušio telegrama 
su žinia, kad "Tūboto gaidžio 
metai" gavo premiją, nuste
bino mane. Bet pirmiausia 
tegu bus, kas pirmiausia. O 
pirmiausia didelis ačiū Mont
realio Lietuvių Akademiniam 
Sambūriui, kuris skiria Vinco 
Krėvės vardo premijas ir šį
kart man tokią paskyrė.

Nustebino mane pirmiausia, 
žinoma,' tai, kad esu užkam
pių provincialas, prisilaikąs 
toli nuo visokių lietuviškų 
sostinių, nedalyvaująs jokiuo
se sambūriuose ir susigrupa- 
vimuose, gal netinkąs nei į 
žydus, nei į graikus, o čia 
tau ateina žinia, kad esi pa
darytas premljininku. Kaip 
čia nebus nuostabu.

Bet nuostaba mažėja, kai 
įsisąmonini, kad žinia ateina 
tau iš Montrealio Lietuvių 

išsiuntinėjo prenumerato
riams, kurie iš anksto užsi
mokėjo už visus tris tomus 
po 15 dol., o pavieniai parda
vinėja po 6 dol. už tomą.

Bičiulis G. V., per kurio 
rankas tos knygos pereina, 
skundžiasi, jog moralinio 
pritarimo spaudoje Mackaus 
knygų fondui labai stokoja. 
Parašyk, sako, į kurį laik
raštį ar į kelius. Dar turime 
apsčiai ir pirmo ir antrojo 
tomo. Labhi pageidaujame, 
kad užsisakytų skaitytojai vi
sus tris iš karto. Kainos ne- 
pakėlėm — trys tomai už 15 
dol. Trečiojo nereiks trejus 
metus laukti — jis jau ruo
šiamas spausdinti...

Ką gi bepridėti? Ogi tiek, 
kad esu gyvas gražaus leidi
nio liudininkas. Ir viliuosi, 
kad trečias ir paskutinis to
mas išeis. Tuomet, šalia B. 
Brazdžionio poezijos Pilna
ties, turėsime antrą pilniau
siai, gražiausiai patiektą au
torių. Ir, štai, skaitytojau, 
gauni adresą: A. M. Knygų 
fondas, 6349 S. Artesian 
Ave., Chicago, Illinois 60629, 
USA. Tokiam žydrai mėlyna 
skraiste apvilktam Antanui 
Škėmai $erta prasiveržti per 
Kanados miestus, miškus ir 
prerijas į kiekvieną lietuviš
ką pastogę.

Akademinio Sambūrio, kuris 
praktiškai jau keletą kartų 
yra parodęs, kad jam vis tiek, 
simboliškai šnekant, ar tu 
žydas, ar tu graikas, jam ne
svarbu, kiek tu toli gyveni 
nuo susibūrimų ir ar tu daly
vauji intrigose, ar ne.

Kai ateina laikas skirti 
premiją, jo komisija susiren
ka per dvejus metus išėjusias 
knygas ir sprendžia pagal 
atitinkamus literatūrinius 
pliusus ir minusus, užmirš
dama kairę ir dešinę ir kitus 
panašius neliteratūrinius da
lykus. Tai džiugu matyti, ži
noti ir jausti, o šįkart man ir 
savo kailiu patirti.

Tur būt, ne be gilios pras
mės ir to Sambūrio skiria
moji premija pavadinta di
džiojo lietuvių prozininko 
Vinco Krėvės vardu. Tempki- 
tės, vyrai ir moterys, pagal 
tą didįjį, kad būtumėte verti 
Sambūrio skiriamosios jo 
vardo premijos. Tai ir sten
giamės temptis kiekvienas 
pagal savo galvą ir širdį, pa
gal savo požiūrį, įsitikinimą, 
nusistatymą Ir supratimą.

O kai mūsų tokie darbai 
darbeliai yra vis atliekamo 
laiko gaminiai, tai tegu jie, 
kurie kada kam nors iš mūsų 
geriau pasiseka, bus vardan 
tos Lietuvos pagal tą jau įsi
senėjusią lietuvišką tradiciją. 
Juk ir didysis prozininkas 
Vincas Krėvė, kurio vardo 
premijas jūs čia dalijate, 
pragyveno ne iš savo raštų. 
Vadinas, ir jo raštai buvo 
skirti vardan tos.

Žinoma, jei rašantieji tu
rėtų daugiau laiko, nebūtų 
taip pririšti prie kitokiij kas
dieninių darbų, tai tikėkime, 
kad tai išeitų daugiau į naudą 
jų raštams. Bet ką gi padary
si, kad yra taip, kaip yra. 
Nėra dėl to net su kuo ir kaip 
ginčytis.

Beje, šitokiom progom gal 
derėtų duoti pažadus, kad, 
štai, imsiu ateityje ir dar 
smarkiau pasitempsiu — kokį 
nors smarkesnį gaidį išau
ginsiu, kuris ne gąsdintų visą 
apylinkę siautėjimu, bet gie
dotų nuo vidurnakčių iki sau
lės patekėjimo, savo balsu 
baidydamas nuo ramiai gy
venti norinčių žmonių velnius

ai. gimanto skiltis
VADŲ AR I 

leškojimd ir nepasitenkini
mo dvasia, taip ryški aplin
kos gyvenime, yra pasiekusi 
ir mūsų tarpą. Ir mes esame 
neramūs, gal net kiek pasi
metę, neretai zirzlūs, nere
tai priekabių iešką, Jei 
spręsti iš balsų pasirodančių 
mūsų spaudoje, tas savotiš
kas nerimas yra gana ryškus.

Kritika, rimta, pozityvi, 
visada yra reikalinga, pagei
daujama ir net būtina, bet 
nuolatinis priekaištavimas, 
bandymas griauti ne tik tai, 
kas sudaro lietuviškojo gyve-

KALBA
"ANT VISADOS" UŽMIRŠK

Kartais savo tautiečius 
girdime sakant, o kaikada 
matome ir knygose ir laik
raščiuose parašant:

Brolis ant visados atsisakė 
tėvo palikimo savo sesers 
naudai. — Mes nemanėme, 
kad ant visados atsisveikina
me su savo tėviške. — Ant 
visada atsižadėk negarbingos 
draugystės, — Žmogelis tikė
josi, kad ant visada bus iš
bridęs iš vargo, — Po tokio 
nepasisekimo Julė ant visa
dos pasižadėjo netekėti.

Prieveiksmis v i s a d, vi
sada, visados išreiškia 
tam tikrą laiką ir šitaip dar 
pasakomas: visuomet,
nuolat, visą laiką ir kt. 
O geriausiai paaiškins pavyz
džiai:

Mes visada (visą laiką, 
kiekvieną rytą ) anksti kelia
mės. — Jis visada (visą 
laiką ) nesukalbamas, piktas. 
— Si koplyčia v i s a d o s (visą 
laiką, dieną ir naktį) atidara 
lankytojams. — Dėdė visa
da (kiekvieną kartą) atveža 
valkams lauktuvių. — Eigir- 
das visada (kiekvieną die
ną. ..) tą pačią valandą išeina 
iš namų. — Jie visada 
(nuolat, nuolatos) į miestą 
važiuoja duonos nusipirkti. — 
Ji ten niekados (ilgus me
tus, per visą amžių...’) ne
matė geros dienos.

Dabar ir palyginkime, ar 
tinka sakyti ir rašyti: ant 
visados ko nors atsisakyti, 
ant visados su kuo nors 
atsisveikinti, ant visados 
kur nors išvykti... Netinka. 
Dėl to anuos pradžioje išra
šytus sakinius galime šitaip 
pasakyti:

Brolis visai, visiškai 
atsisakė tėvo palikimo savo 
sesers naudai. — Mes nema
nėme, kad visam laikui, 
amžinai atsisveikinam su 
savo tėviške.— V is am lai
kui, amžinai ats išakyk 
negarbingos draugystės. —• 
Žmogelis tikėjosi, kad vi
sai, visiškai bus išbri
dęs iš vargo. — Po tokio ne
pasisekimo Julė pasižadėjo 
niekada netekėti.

Rusams įprasta šitaip; 
"Navsekgda pokinul rod- 
nol dom" — "ant visados pa
metė, paliko gimtuosius na
mus". Lietuvių kalbai ta 
svetimybė netinka. A.G.Gs.

ir kitokias piktąsias dvasias. 
Mūsų gyvenamajame amžiuje 
juk irgi įprasta duoti visokius 
įžadus ir įsipareigojimus.

Deja, nieko negaliu įsipa
reigoti ir tetikiu tik į tai, kas 
jau padaryta. O ir be jokių 
įsipareigojimų šia(iškilminga 
proga su padėka lenkiu galvą 
prieš Montrealio Lietuvių 
Akademinį Sambūrį ir jo ko
misiją už premiją ir prieš 
visus čia dabar susirinkusius.

NEPRIKLA 

ĖJŲ STOKA? 
nimo pagrindinius ramsčius, 
negali būti laikomas teigiamu 
reiškiniu.

Tendencijos, beveik tos pa
čios, kaip ir aplinkoje: griau
ti, bet nieko konkretaus to 
vietoje nesiūlyti. Skirtumas 
nebent tik tas, kad gyvenamo
je aplinkoje daugiausia reiš
kiasi triukšmingojo jaunimo 
atstovai, o mūsų tarpe — su
brendę, gal net ir perbrendę 
asmenys.

Skelbiame ir tikime naujas 
tiesas, norėdami, kad tai bū
tų be sąlygų priimama visų, 
Jei kas suabejoja tokių tiesų 
autentiškumu, pradedame įta
rinėjimus, kai kada ir šmeiž
tų akciją. Tarsi tiesą būtinai 
reikėtų įrodyti botago smū
giais...

Autoritetų įtaka atslūgo, 
gal dalinai tai ir jų pačių kal
tė. Komunikacija tarp vado
vaujančiųjų ir eilinės visuo
menės, niekad nebuvo per
daug sklandi, tad nestebėtina, 
kad ir mažiausi svyravimai 
tą plyšį tik didina.

Tėvynės meilės sąvoka ta
po popieriniu žaisliuku, nes, 
kas iš tos meilės, jei baigia
ma prarasti ar suprasti, kad 
prie kiekvienos meilės reikia 
ir aukos, bent dalinio savęs 
atsižadėjimo. O ką jau bekal
bėti apie būtinus įsipareigoji
mus, kuriuos būtų galima ly
ginti su ugnies versme — 
nebus kuro, neturėsime ir 
jokios liepsnos. Tik scenoje 
ir šermenų koplyčioje natū
ralios žvakės saugumo sume
timais. pakeičiamos dirbtina 
elektros šviesa. Bet, ar tai 
tas pats ?.. .

Tuo tarpu klausimai, be
veik kasdien nauji klausimai 
ir naujos problemos stato sa
vo reikalavimus, Atsakymų 
iš niekur negausi, turi pats 
bandyti juos susimedžioti, 
surinkti prieinamus faktus, 
pats ir galutinas išvadas pa
sidaryti. Po to neretai pajun
ti, kad neradai patenkinamo 
atsakymo ir tiek, Ir vėl lieki 
toliau prie savosios tiesos, 
tikėdamas ja ir bandydamas 
brukti ją kitiems. Bet ir tie 
kiti, pasirodo, turi savąsias 
tiesas. Tepalieka tiesų kova, 
nors ir nekruvina, bet kar
tais skausminga.

Nei mus guodžia, nei ra
mina, nors ir įdomu žinoti, 
kai ateinančios žinios iš so- 
vietinamos Lietuvos sako, 
kad ir ten, savaime supran
tama, žymiai mažesniu mas
tu, iškyla visa eilė abejonių 
ir neatsakomų klausimų. Jei 
ten vyresnioji karta lyg ir 
aprimusi, jaunesniesiems ky
la vis daugiau neaiškumų ir 
pagundos rasti vienus ar ki
tus atsakymus. Ten jie, iš
skyrus viską žinančią ir bu
dinčią partiją, jaučiasi esą 
vieni, tad ir jų ieškojimas 
dažniausiai tegali būti tik at
sitiktinis ir be jokios organi
zacijos. Anapus, kai apie 
duoną ir žaidimus vis mažiau 
tenka rūpintis, aišku, nauji 
klausimai bus dažnesni, o gal 
net ir spontaniškai kylą.

Vadinasi, tiek čia, tiek ir 
ten, išgyvenama ir giliai jau
čiama žmogiškoji krizė, 
prieš kurią kovoti ar iš
spręsti šiame- aukštai pakilu
siame technologijos ir civili
zacijos amžiuje darosi vis 
sunkiau. Tuo tarpu ieškoji
mas savęs ir savojo indenti- 
teto tęsiamas toliau, pasi
kliaujant nevisadS tikrais va
dais ir nevisada tikromis 
idėjomis. Bet ir tokioje pa
dėtyje garsėja optimistų bal
sai, teigią, kad nuosmukis 
jau praėjęs.

Ar tikrai taip?

OMĄ LIETUVA, 1970.^.28 —. 5 p»l.
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' TRAUKINYJE
Į Vagono gale sėdinčios dvi 

ponios kalbasi lietuviškai 
; apie vėliausias madas. Jos 

aptaria ilgėjančias sukneles, 
puošmenų vietoj peršamus 
retežius ir labai negražios 
išvaizdos, biauriukais — "ug
lies" — vadinamus batukus.

Jaunesnioji, labai ryškiai 
raudonai dažytais plaukais, 
mint suknutę dėvinti ponia 
sako, kad jai nepatinkąs nei 
vienas naujosios mados pa
vyzdys. Ji neprileidžianti, 
kad moterys sutiktų apsika
binėti grandinėmis arba užsi
dėtų negražius, beveik mūsų 
klumpes primenančius batu
kus. Jie savuoju nepatrauk- 
lumu, esą, taip toli nuo anks
čiau buvusių elegantiškų, 
aukštais kulniukais batukų, 
kad dabartinių ji nedėvėsianti 
už jokį pinigą. Ir suknutės il
gio ji nekeisianti. Ji niekuo
met nemėgusi ilgo drabužio. 
Juk jis sendina ir labai nepa
togus. Trumpame apdare ji 
ne tik laisviau jaučiasi, bet 
jame matanti šiuo metu popu
liarėjančią moters išsilaisvi
nimo idėją. Trumpame dra
bužyje ji esanti kaip į erdvę 
pakilęs paukštis, kurio ne
varžo jokios, žmogaus etikai 
taikomos normos.

Antroji, kiek vyresnė ponia 
sutinka, kad drabužių planuo
tojai ne visuomet pasižymi 
geru skoniu. Kad suknutės 
buvo per daug sutrumpėję, to 
ji neneigianti. Jos buvę dar 
pateisinamos merginoms ir 
jaunesnėms ponioms. Keistai 
atrodė, kai vyresnės mote
rys, pamėgdžiodamos jauną
sias, savo aprangoje neišlai
kė gero skonio. Ypač tos, 
kurios nepaisydamos skuban
čių metų, nebegali pasigirti 
nei savo išvaizda, nei pa- 
trauklesnėm kojom. Tai sa
kydama, kiek keldama savo 
balsą, vyresnioji . moteris, 
reikšmingai dirsteli į bend
rakeleivės gerokai virš kelių 
pakilusios suknutės apnuo
gintas kojas.

Jaunoji ponia, lyg nesupra
tusi jai taikytos pastabos, 
neužsigauna. Pradėjusi kal
bėti, ji aiškina, kad ne vi
suomet esą suprantami kai- 
kurių žmonių poelgiai. Tuo 
labiau, jeigu jie išsiskiria iš 
visumos, iš mums įprasto 
minios požiūrio. Jos many
mu, lakesnės vaizduotės in
dividas dažnai įneša ką nors 
naujo, ko visuma ne visuo
met priima — nenori supras
ti.

Tęsdama ir mandagiai at
remdama. bendrakeleivės 
repliką, jaunoji toliau palie
čia tokius žmones, kurie ne 
tik nepasiduoda minios opini
jai, bet savuoju užsispyrimu 
eina net prie aštresnių kraš
tutinumų. Sąmoningu atveju 
jie mus nustebina, o priešin

gu — iššaukia šypseną. Ji 
prisimenanti vieną atvejį, 
kur matosi, kad ir sąmonin
gas individas gali slystelėti 
nusistovėjusioje formoje. Tai 
buvę pereitą vasarą, kai Ka
nadoje lankėsi mūsų vienas 
Australijoje gyvenąs daili
ninkas. Jis čia viešėjo, tapė 
paveikslus ir atostogavo. Po 
to jis viešai paskelbė savo
tišką, mus turėjusią nuste
binti naujovę. Nežiūrint to, 
kad savo sugebėjimu daili
ninkas yra originalus indivi
das, atostogaudamas ir žu
vaudamas jis negalėjęs val
gyti pagautos žuvies. Meš
keriotojo sentimentui išlai
kyti jis maitinęsis konser
vuota žuvim ir sardinėm. 
Dėl tokio dailininko pareiš
kimo kilo įdomus klausimas, 
negi ir tą koneervuotą žuvį 
jis atsivežė iš tolimosios 
Australijos. S. Pranckūnas

LITUANISTINĖ
MOKYKLA

Toronto lietuvių šeštadie
ninės mokyklos ir lituanisti
nio seminaro mokinių tėvų 
susirinkimas įvyko spalio 4 
d. Dalyvavo apgailėtinai ma
žas tėvų skaičius.

Tai tikrai susirūpinimą 
keliantis reiškinys. Šių dienų 
gyvenimas reikalSuja skirti 
ypatingą dėmesį jaunosios 
kartos švietimui ir auklėji
mui. ^is klausimas yra dar 
aktualesnis išeivijai, kuri 
įpareigota savo atžalynui įs
kiepyti savo tautinės kultūros 
savybes ir perduoti jų verty
bes.

Gana didelis skaičius tėvų 
parodo teisingą reikalo su
pratimą, siunčia savo vaikus 
į lietuvišką mokyklą, tam 
skiria nemažai laiko, pas
tangų bei lėšų. Sėkmingesnis 
vaikų mokymas, tobulesnis 
jų auklėjimas ir našesnis 
jiems tautinių savybių per
davimas yra įmanomas tik 
glaudžiu tėvų su mokykla 
bendravimu ir bendradarbia
vimu.' Tėvų susirinkimas 
kaip tik yra vienas iš tų pa
grindinių kelių. Deja, kaip 
matome, to nėra. Tėvai į 
susirinkimus nebeateina. 
Vadinasi, ryšys nutrukęs. 
Nepatikėtina, kad jiems mo
kyklos reikalai nerūpi. Todėl 
yra būtina surasti tikrosios 
tėvų pasyvumo priežastis ir 
jas šalinti.

Siame susirinkime iškelti 
pasiūlymai — sumažinti mo
kesčio nemokančių skaičių ir 
dabartines 22 klases pada
lyti į dvi mokyklas — nebuvo 
nuodugniau apsvarstyti. Vis 
dėlto atrodo, kad dvi mokyk
los daug parankiau galėtų pa
tarnauti dabartiniams lanky
tojams ir sutraukti naujų, ku
rie dėl didelių atstumų dabar 
nelanko. Nebuvo pasvarstyta 
sugestija imtis iniciatyvos 
suorganizuoti visus buvusius 
ir esamus mokytojus į profe
sinį vienetą, kuris savo pa
tarimais galėtų daug padėti 
mokyklos problemoms spręs-

ti ir būtų pajėgus duoti auto
ritetingas sugestijas pedago
giniais klausimais mokyklai 
ir tėvams. Nesulaukė dėme
sio ir kiti iškelti klausimai.

Kiekvienais metais sudaro
ma mokyklos taryba, kuri ir 
yra jos administratorė, turė
tų savo sudėtį papildyti bent 
keliais pedagogais ir išvirsti 
į Bendruomenės švietimo ko
misiją. Mokykla savo paskir
timi ir sudėtimi yra bend
ruomeninė.

Ji yra gyva bendruomenės 
ląstelė, kuriaįe bręsta lietu
vybės ateitis, Svarbus lietu
vybės ir jos ateities išlaiky
mo klausimas yra bendruo
meninio masto uždavinys, ku
ris gali ir turi būti spren
džiamas visomis bendruome
ninėmis pajėgomis, pastan
gomis ir galimybėmis. Ji ga
lėtų sėkmingiau veikti į tą di
delį skaičių tėvų, kurie dėl 
vienokių ar kitoknj priežas
čių neleidžia savo vaikų į lie
tuviškas mokyklas. K.

Winnipeg
SUSIRINKIMAS

KLB Winnipego ap. valdyba 
sekmadienį, lapkričio 8 d., 
po pamaldų, liet, parapijos 
salėje šaukia visuotinį narių 
susirinkimą.

Svarbiausia dienotvarkės 
dalis yra valdybos rinkimas.

Valdyba visus nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti.

Ottawa
padėka

Reiškiame gilią padėką KLB 
Otavos apylinkės valdybai, kuri 
gražiai suorganizavo mūsų sū
naus Raymondo išlydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Visi lietuviai, kaip viena šei
ma, jautriai ir vieningai prisi
dėjo prie mūsų didelio skaus
mo, dalyvaudami maldoje, au
kodami gėles ir suruošdami 
pietus po laidotuvių J. Dainių 
namuose. Visiems širdingą 
Ačiū reiškia

nuliūdę tėvai
Genovaitė ir Vacys

Kongeliai

st. Catharines
TAUTOS FONDAS

Tautos šventės minėjimo 
metu, rugsėjo 12 d., padary
toje Tautos fondo rinkliavoje 
aukojo šie lietuviai: po 1O 
dol. — Niagara Falls moterų 
klubas, J. Šarapnickas ir A.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančią 
hemorojus

’.išku, ęsate girdeje, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai
tyti. Kodėl? *
, Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis iš_yisur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Kel ivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilerasciu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik S 6.00.

Jau galina gauti — 1970 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

S36 Broadway,
So. ocston .Mass. 

02127 USA.

San ■ Jį Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
■bb I Jį Leidžia Varpininku leidiniu fondas.

* * Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbei is
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111. 60160 USA.

Prenumeratą; JAV ir kitur $5.00 metams. "»

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevijius, 1053 Albonele Cr., Duvernay,. P. Q. TEL. 669-8834

6 psl. - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 1970.X.28

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado nė 

paprastų gydomąja medžiaga, sugebančią 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per ke 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

Tačiau visu svarbiausia- rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad pagerėjimas 
tęsdavosi daugeli mėnesiu.

To buvo pasiekta naudojant gydomąją 
medžiagą^ B i o - D y n e), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža
dina naujų audinių augimą.

Dabar B i o - D y n e galima gauti te
palo bei lazdelės formose “ preparation H" 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

Vienintelė, Kanados valdžioje re
gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garų terapija. Phyziniai 
gydomieji judesiai, -- hydro terapija. 

Dr. B. Naujalis, R.M. Ps.D. N.Pt.R.N.A.
NatiiTalaus gydymo specialistas.

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto, Ont. LE3-8008.

i

Staugaitis, 6 dol. J. Girevi- 
čius, po 5 dol. — kun. B. 
Mikalauskas, Zen. Jakubo
nis, P. Balsas, J. Žemaitis, 
P- Polgrimas ir Ant. Švažas, 
po 2 dol. — Ad. Šetikas, J. 
Vyšniauskas, Pr. Dauginas, 
St. Kukta, St. Gudaitis, A. 
Vickosas, Ant. Lukas, St. 
Šetkus, Alg. Zubrickas ir B. 
Racevičius, po 1 dol. — P. 
Baronas, J. Dainora, Sig. 
Zubrickas ir R. Karvelienė, 
Viso 90 dol.

T. F. įgaliotinis J. G.

Nauji 
leidiniai

EGLUTĖ. Vaikų žurnalas. 
1970 m. rugsėjis. Redaguoja, 
administruoja ir spausdina 
Nekaltai pradėtosios Marijos 
seserys, Putnam, Conn. 
06260, USA.

"Eglutė" yra vienintelis 
vaikų leidinėlis svetur. Rū-
pestinga tvarkanti ranka yra 
akivaizdi ją pavarčius, tačiau 
kyla ir šiokių tokių abejonių. 
Vakaruose įdomių, labai iš
radingų ir net puošnių leidi
nių vaikams yra apstu. O 
"Eglutė" vis dėlto yra perne
lyg kuklus leidinėlis. Tad ir 
kyla klausimas, ar ji gali at

A-jentinos Lietuviu Centras 16. 8. 70 pagerbė savo Garbės Narę 
Eleną Vilčinskaitę-Ryselienę, jos amžiaus 70 metų s*'kakties proga. 
t-’o žinoma, ši buvusi Vilkolakio artistė 43 mėtų veikia Argentinos 
lietuvių scenoje, režisuodama ir vaidindama įvairius veikalus, ką ■ 
savo kalbose pabrėžė A. L. Balso leidėjas P. Ožinskas ir ALC pirm, r 
V. Misiūnas. Kairėje: ALC prosekretorė B. Daratėnienė, knygvedė 
S. Kisieliūtė, kalba ALC pirm. V. Misiūnas, E. V. Ryselienė, J. Gai- 
dimauskienė, ALC vicepirm. O. Jonušys, L. Ryšelis, B. V. Survilai, 
J, V. Petroniai kitų pagerbtuvių dalyvių dalis. Dalyvių tarpe matosi 
A. Ruplėnas, L. Aglinskas ir kiti vaidintojai. — Prano Ožinsko nuotr.

Spauda ir televizija domėjosi spalio 18 d, baltlečlų de
me.istr a ei ja New Yorke. S. Narkėliūnaltės nuotrauko
je U-tojo TV kanalo reporteris kalbasi su lietuvaitėm.

laikyti, taip sakant, konku
renciją su gyvenamųjų kraštų 
vaikų periodika'? Leidėjų iš
tekliai, be abejo, riboti, bet 
jeigu mažamečių lietuviukų 
svetur neįstengsime sudo-

minti "Eglute", nedaug beliks 
vilties, 
tuvišką 
paimti, 
telkimą
tektų palikti

kad jie ir vėliau lei- 
leidinį norės į rankas 
O todėl ir tų išteklitj 
gal ne vien leidėjoms

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu 

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA 
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 - 0511.

Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas
Parduodame " American Travelers" čekius
Užtikrintas indėliu saugumas
Kapitalas — virš $2, 100,000.00

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
Šešti 9—1 v.p.p.

MOKA.MĘ_UZ;
Depozitus 5%
Seru s 614%

Uz vienų metu indėlius 7Jž% ’

SKOLINAME:
Asmenines paskolas ig 10% \

Nekiln. turto paskolas ii 9 %

Liepos ir rugpluėio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- p a p a/m a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ t AlfvAt/vIAt 
KREDITO KOOPERATYVE

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
• ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIŪS 
j pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
; VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
:t nedaugiau $2.000. ■ Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
:I draustos iki $5.000.

MOKA
51/2% už depositus
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. den. 
7%% už 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

te
8% už asm. paskolas

t: i
'■V

I KASOS V AI,ANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
I sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
t iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
• rugpjūčio mėn.'šeštadieniais uždaryta).
• BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

įvairūs siuntiniai ir dovanos i - h L?”i'vr11 ■-u °." r c - . c IL S. 5. R. paprastu bei oro postu.
.DOVANOS BE MUITO:

Taip pat peisiunciame pinigus, už kuriuos gavėjas galiMotociklai, automobiliai, automobiliams motorai, skalbiamo
sios masinos, siuvamosios mašinos, televizijos ir radijo 
priimtuvai, šaldytuvai ir 1.1. .Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, 

nes automobilių skaičius yra ribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19'4 svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
e Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

• Pries pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, 
nes nuo 1969 iii. spalio men. daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be Ui, jei turima neaiškumų, pra
šome klausti, tele tonuoti bei rašyti — mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

» Mūsų įstaiga labai daug kam pasitarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje. LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS: ~ ~ ~ - - - -
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

iki 7 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

11 i Taip pat peisiunciame pinigus, uz kuriuos gavėjas gan 
nusipirkti Įvairių prekių ir maisto dolerinėje krautuvėje . ; .

. ' _„4____ ' _ ,.

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, 
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KAT.frZA



Testamentai
Testamentas yra teisinis do

kumentas , kuriuo testamento 
sudarytojas - testatorius iš
reiškia savo pageidavimą kaip 
paskirstyti jo turtą po mirties .

Kiekvienas, sulaukęs 21 m. 
amžiaus, gali sudaryti testa
mentą. Šita teise visuomet rei- 

, kia pasinaudoti, kai turtas yra 
'asmeninėje priklausomybėje. 
? Vyro ir žmonos atveju, abu ve

dusieji turėtų sudaryti testa- 
. mentą. Visose Kanados provin
cijose, išskyrus Kvebeką, vy
ras ir žmona gali turėti asme
nišką turtą. Kvebeke po vedybų 
abu vedusieji turi teisę į vienas 

U kito turtą, tačiau galima suda
ryti vedybų kontraktą, kuris 
tokią teisinę padėtį panaikina.

Sudaryti testamentą yra 
svarbus dalykas, kurį daug 
žmonių yra linkę atidėlioti tol, 
kol jie pagaliau miršta testa
mento nesudarę. Yra protinga 
ir naudinga testamentą sudary
ti gyvenimo pradžioje, kada 

t sudarytojas protiškai ir fiziš
kai yra gerame sveikatos sto
vyje.

Ontario provincijos testa
mentų įstatymas reikalauja, 
kad testamentas būtų sudarytas 
tam tikru būdu. Todėl norint 
kad sudarytojo pageidavimai 
būtų tiksliai nusakyti, testa
mentas turėtų būti surašomas 

į teisininko, kuris pažįsta įsta
tymus ir žino teisingą formą 
bei išsireiškimus. Ir kitose 
provincijose, kuriose veikia 
anglų teisės sistema (common
law), galioja panašūs įstaty
mai. Jeigu testamentas teisiš
kai netvarkingai sudarytas, pa
veldėtojai gali nukentėti, netek
ti jiems skirtosios dalies, kai 
kuriais atvejais visas testa
mentas gali būti laikomas ne
teisėtu.

Testamentas gali būti atšauk- ; 
tas, jį sunaikinant su noru jį i 
atšaukti arba sudarant naują 
testamentą. Vedybos prieš tai 
sudarytą testamentą savaime 
panaikina, išskyrus tuos atve
jus, kai testamente įrašyta, kad 
tokios vedybos numatomos • 
Testamentą pakeisti galima, 
sudarant vedinamąjį kodicilį.

| Tai yra atskiras dokumentas , 
testamento priedas, kuris pa
keičia arba papildo testamentą.
. Svarbu, kad kiekviename tęs - : 
tamente būtų paskirtas vykdy
tojas. Tai yra asmuo arba ben
drovė, kurią testamento suda
rytojas paskiria valdyti turtą 
nuo jo mirties, iki turtas yra 
perduotas galutiniams paveldė
tojams. Galima paskirti vieną 
ar daugiau vykdytojų, jais gali 
būti atskiri asmenys arba pati- 
kėti’iių bendrovės, gali būti ir 
abu kartu. Vykdytojai turi tei
sę gauti atlyginimą, bet jų pa- 

/ reigos yra sunkios, gaišios ir 
*ne visuomet dėkingos.

Bendrovės paprastai yra 
brangesnės už asmeniškus vyk
dytojus, tačiau jos mirusiojo 
turto administracijoje išlaiko 
tęstinumą visose sąlygose.

Testamentas yra pagrindinis 
dokumentas užtikrinti, kad tur
tas po mirties būtų paskirsty
tas taip, kaip sudarytojas pa- 

^tgeidavo, turint omenyje, kad 
paveldėtojai turėtų kuo didesnę 
naudą, ir atsižvelgiant į atski
rų paveldėtojų savybes. Savai
me suprantama, kad kiekvienas 
atvejis yra skirtingas, todėl 
negalima nė duoti apibendrinan
čių nurodymų, - kaip tai tiksliai 

-atlikti. Nežiūrint to, kokios 
apimties yra turtas, visuomet 
turėtų būti pasitariama su tei - 
sininku-advokatu, jam sutei-

t

kiant visas reikalingas infor
macijas, kad jis galėtų ap
svarstyti ir testamento sudary
tojui išaiškinti visas galimas 
teisiškas testamento pasėkas.

Testamento nesudariusio 
žmogaus turtas yra paskirsto-

mas pagal įstatymus, kurie, 
aišku, yra pastovūs ir nelanks
tūs. Visos Kanados provincijos 
turi tokius įstatymus. Pagal 
juos vykdomas turto paskirsty
mas dažnai yra neteisingas ir 
nepageidautinas. Tai nėra įsta
tymų kaltė, nes kiekvienas as
muo juk turi teisę sudaryti tes
tamentą. Tiems, kurie šia tei
se nepasinaudoja, ir yra išlei
džiami tokie įstatymai. Ontario 
provincijoj, pvz. , atitinkamos 
turto dalys tenka mirusiojo 
žmonai arba vyrai, vaikams ir 
kitiem palikuonim. Jų nesant, 
turtas tenka tėvam, seneliam , 
broliam, seserim, dėdėm, te
tom ir 1.1. , pagal nustatytą gi
minystės tvarką.

Ontario, Br. Kolumbijos ir 
Kvebeko provincijose mokamas 
paveldėjimo (succession) mo
kestis. Federalinė valdžia ap
mokestina mirusiojo turtą (es
tatetax). Šitas mokestis nemo
kamas, jeigu paliktasis turtas 
nesiekia 50. 000 dol. vertės . 
Įstatyme numatytos sudėtingos 
išimtys, kai turtas atitenka 
vaikams arba našlei bei naš
liui. Ontario provincijoje pa
veldėjimo mokestis nemoka
mas, jei turtas nesiekia 125. 000 
dol. vertės. (Canadian Scene)

montreal
A V PARAPIJIEČIŲ
lankymas

AV klebonas t. L. Zaremba 
šią savaitę lankys Verdune gy
venančius parapijiečius. T. S. 
Kulbis ir t. K. Raudeliūnas 
lankys Ville Fmard apylinkės 
parapijiečius.

RENKASI
VYTAUTIEČIAI

Lapkričio l d., sekmadienį, 
šaukiamas Vytauto klubo pati
kėtinių —- trustees — susirin
kimas.

Susirinkimas prasidės 2 vai.
30 min. p.p.

PARAPIJOS
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 29 d., po 11 vai. 
mišių, Šv. Kaz. salėje šaukia
mas Šv. Kazimiero parapijie
čių susirinkimas.

Parapijiečiams teks išrink
ti komiteto narius vietoj tų, 
kurių 3 metų terminas baigia
si. Be to, teks aptarti ir pa
rapijos nario mokesčio pakė
limą.

NUKENTĖJO
Spalio 18 d. į Kateriuos ir 

Juozo Amrasų namus įsibrovė 
vagys. Pavogta apie 700 dol. 
vertės daiktų.

HENRY'S
Beer Garden

VIETA, 
KUR LIETUVIAI 
LINKSMAI 
LAIKA LEIDŽIA...

- BAVARIŠKAS ORKESTRAS
- VOKIŠKAS MAISTAS
- LCfEWENBRAEU ALUS

- PUIKI NUOTAIKA

™l. !Lohts Of
SOVIET 

COlONJAl EKMNJ:

U.l

Australijos lietuvių dailininkas L. Urbonas Chlca- 
goje šįmet surengė jau dvi parodas. Es Šulaičio 
nuotraukoje dailininkas kalbasi su liepsnos tapybos 
specialistu M. Ivanausku.

, U. N.
I K*tNl( rot 
(CCMIAUSM H* 
M!’< StAuUCU

W55*-1--J*- YTaSŽS ft? ..

F i

WHM ARt
RUIMAMS '*
ESTONIA.LATVIA...

arui LITHUANIA?

00 NOT

Dalis plakatų baltiečių spalio 18 d, demonstracijo
je. Policija demonstraciją uoliai stebėjo. S, Nar- 
kėliūiaitės demonstracija.

PADĖKA
Mūsų vaikų pastangomis su

kviestų svečiu pilnutėlė Šv. Ka
zimiero parapijos salė spalio 
17 d. vakare mus taip nudžiu
gino, kad neturime nė žodžių 
tinkamai padėkoti.

Mudviejų vedybinės sukakties 
50 metų proga, dėko 
java visiems rengėjams, patar
nautojams , o ypač šeimininkei. 
Dėkojame ir visiems svečiams, 
mus pagerbusius savo dalyva
vimu ir už tą brangią dovaną. 
Stengsimės vaikų ir Jūsų visų 
tikslą išpildyti — išvengti šios 
žiemos kanadiško šalčio ir nu
vykti į Floridą.

Adelė ir Pranas 
Skruibiai

MIRĖ
ONA SABECKIENĖ

Montrealyje praeitą savaitę 
mirė Ona Sabeckienė. Palai
dota per Šv. Kaz. bažnyčią.

SVEČIAI
Į A. P. Skruibių vedybinės 

sukakties vaišes buvo atvyku
si A. Skruibienės sesuo Anė 
Grimailienė iš Kanados Vaka
rų ir jos brolis Jonas Plioplys 
iš Brooklyno, JAV.

W. L A PE N AT
Genera/ Construction Reg'd.

89 Orchai i StreoP LaSalle, Que.

įvairi industrine, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. TeJ^366_-_6237_.___

Tel. 524- 0209 
LAURINAITIS JUOZAS -------------------

DĖMESIO^ _D_Ė_ME J Parduodu olų perkama kaina,
visų rūsiu minkšta, gėrimą po $2.00 uz cnse, Varškę 5Ą sv.už $2.10. 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus. 
Atvykite patys i. krautuvę - 1918 Frontenac St. (PRIE pat metro)

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Rood TEL. 695-3883
POINTE CLAIRE, QUE. < M’ Ru,kouska5 >

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus. 
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.

o Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 
arba Nr. 20. Atvažiavę neapsirik site I____________ _______

Mattia
Savininkas Alfonsas Viskantas-

SPECIALIOS KAINOS:
» Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms

» I užmiesčio tolimesnes ir kitu miestu vietoves

skambinkite 
iš visu vietų La Sallėje, 
tel. 366-8300 — kasdien 

24 valandas.

LaSalle Auto Specialist /leg’ll.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakcija)

TEL: garažo 366-0500 
namų - 366•4203

TAISAU IR DAŽAU AUT 0-MAS1N AS.

5AV. G. DESROCHERS.

Unive'iAal CleaneiA Tjailo'iA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(ot Wellington St.)

Valau ir taisau ’’yriškus ir moteriškus 
drabužius® Siuvu naujus, pagal užsaky
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

NEVYKUSIOS
Va^IŠĖS

Spalio 24 d. numatytos iškil
mingos vestuvinės Antano Lau
rinaičio vaišės buvo atšauktos, 
ryšium su tragiška jaunavedžio 
Ant. Laurinaičio tėvo Juozo 
Laurinaičio mirtimi.

AR TAVO KAIMYNAS
SKAITO
NE P R IK LA U SOMĄ JĄ ?

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 

DRY CLEANER & DYERS CO. LTD. sopkas ir visq kitą n?mo apyvoka> 

1205 Church Ave. Verdun, P.Q. W.-.dsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti šiam darbe Turinti naujai įrengto 
mod >rni sk iausi a drabužiu ap sauga (storage) 
ir greita, p atom avi m a...

Savininkui: A. KerSys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greimus. ,

Windsor

Tel. 768-6679.

Baltic Woodwork Co.
KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS 

547 Lofleur Ave., L a Salle (650' P. Q.

TEL. ’66-3884

Daromos įvairios durys, langai, vir
tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio 
dirbini ai®

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS 
7882 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Biome Ave., LaSalle

TEL. 366-6941

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popleris, cementas,

P. i š d i r b i t) i ui Ir visa kt.

HIGHLAND AUTO BODY p
Laflaur Avė. L A S A L L E Tel. Buss. 366-7281 

Savininkai: y, Sušinskas 389-0571 ir J. Z avys 365-3252

LAURENT DAIGNEAULT
Prčsident

Jettė & frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

'ony. J
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525-8971.

A.B.C. ° A R C E L SERVICE

3891 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL, QUE., CANADA 

TEL. 844-9098

2161 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL 
(Vytauto klubo antrame aukšte)

ATLIEKAMI ĮVAIRŪS MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI REMONTAI. 
CEMENTO, MEDŽIO DARBAI. GELEŽIES SUVIRINIMAS (W EL DIN G). V YKSTU 

IR į PROVINCIJĄ ONTARIO IR QUEBEKO.

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

e

Lietuviams nu.olo.ida.

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas Ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos

DEMON 
DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION DODGE 

763S. BOUL. LASALLE
LASALLE. OUĖBEC De La Verendrye Blvd, ir Hebert kampas 

TĖL. 366-7818

Tel. 365- 3364

o Išores taisymas
v dažymas
o ratu derinimas
• kiti remontai
Visu firmų automobiliams

LASALLE 366-0330

« Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 
e Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimcjj

• Apkainavimn s nemokama sc

LO -PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

KĄLfifĄf TfS

A.B.C. Parcel service patarnauja gerbiamiems lietuviams klijentams jau 17 metų ir ryžtasi tai 
daryti dar daugelį metų ateityje. ......
A.B.C. yra vienintele bendrove Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teise pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iš Montrealio.
Mes turime pilna pasirinkimo įvairiausių medžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai
das angliškoms medžiagoms (joms muitas yra tiktai $ 1.00 - vienas doleris - už jardų) f" 

už apsiaustus nuolaida iki j /q

Parduodame taip pat specialius pažymėjimus (certificates), už kuriuos galima pirkti prekes 
dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.
Skubėkite mus aplankyti arba skambinkite mums, kad galėtumėte gauti visų informacija, apie 
tai, kų geriausia šiuo metu siųsti Lietuvon. jRCą
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ĮTEIKTA KRĖVĖS 
VARDO PREMIJA

Arti 150 žmonių susirinko į 
Montrealio lietuvių Akademinio 
sambūrio iškilmes-balių spa
lio 24 d. Chateau Champlain 
viešbutyje.

Vinco Krėvės vardo litera
tūros premijos įteikimo iškil
mes savo žodžiu pradėjo Sam
būrio pirm. Algis Beniušis. 
Vyt. Kudžma paskaitė juri ko 
misijos aktą, kuriuo Krėvės 
vardo premija paskirta Kazi
mierui Barėnui už jo romaną 
"Tuboto gaidžio metai". Hen
rikas Nagys meniškai paskaitė 
ištrauką iš premijuotojo kūri
nio. I. Gražytė romaną įverti
no literatūriškai.

Pačiam laureatui iš Brita
nijos Londono atvykti negalė
jus, premininką trumpai api
būdino R. E. Maziliauskas. 
Jis taip pat perskaitė laureato 
atsiųstą žodį. Lietuvių rašyto
jų draugijos pirm. L. Andrie- 
kaus ir Toronto lietuvių Aka
demikų draugijos pirm. L. 
Balsio sveikinimus raštu per
skaitė Sambūrio sekr. Z. Pie- 
čaitienė. Baigiamąjį žodį tarė 
Algis Beniušis.

Balius tęsėsi iki I vai. ryto. 
Daug lietuvių iš Toronto ir ki
tų vietovių iškilmėse dalyvau-’ 
ti negalėjo dėl tą pačią dieną 
vykusios Krašto tarybos sesi
jos Otavoje.

J. Šiaučiulis iškėlė, kad M. 
Grinkienė yra pirmoji ir da
bartinė Sv. Onos d-jos sekre
torė.

Apie 150 svečių ir viešnių 
po minėjimo skaniai vaišinosi, 
šoko ir linksminosi.

GRĮŽO
DIRIGENTĖ

Praeitą savaitę iš Europos 
grįžo AV choro dirigentė M. 
Roch.

Choristai jai surengė jaukų 
priėmimą.

NUKENTĖJO
LITAS

Prieš spausdinant šį numerį, 
buvo pranešta, kad plėšikai 
apiplėšė Montrealio lietuvių 
kredito kooperatyvą Litą.

Plėšikai buvę ginkluoti, ta
čiau asmenys nenukentėjo. Apie 
padarytus nuostolius žinių ne
gauta.

IŠVYKO ATOMINIS 
MOKSLININKAS

Atominės fizikos moksliniu- | 
kasdr. R. J. Kriščiokaitis iš- 1 
vyko į Hamburgą, Vakarų Vo
kietijoje, dirbti atominės fizi
kos srityje. Mokslinį tyrimo 
darbą dr. R. J. Kriščiokaitis 
dirbs didelėje naujoje atominės . 
fizikos laboratorijoje "Desy". į

Mokslininkas iki šiol dirbo i 
Harvardo-MIT atominės fizikos 1 
laboratorijoje CEA, Jis savo 
laboratorijos įrengimas iš CEA 
perkėlė i Hamburgą — į "De - 
sy".

FREEDOM^

NETIKĖTA
MIRTIS

Staiga ir netikėtai Otavoje 
mirė, 23 m. amžiaus sulaukęs , 
Raimondas Kongelis.

Velionis mokėsi Malcolm 
Campbell gimnazijoje ir litua
nistiniuose kursuose Montrea- 
lyje, studijavo McGill univer
sitete.

S. Narkėliūnaitės nuotraukoje baltiečiai demonstran
tai prie JT rūmų New Yorke. Raitoji policija demons
trantų prie rūmų neprileido.

Baltiečtų demonstracijoje New Yorke prie Jungtinių 
Tautų rūmų spalio 18 d, paaugliai sudegino net tris 
sovietų vėliavas, S, Narkėliūnaitės nuotrauka,

VE/Df?ODž/M

Gynėjų sienelė

Dvivietė su vairininku 
IGNO LAURUSO peliniai

Montrealietė lietuvaitė prie J. 
Biliūno paminklo Anykščiuose.

ŠV. ONOS
DRAUGIJOS SUKAKTIS

Montrealio Aušros Vartų 
lietuvių parapijos Šv. Onos 
draugijos dešimtmečio sukak
tis buvo gražiai paminėta spa
lio 24 d. A V salėje.

Draugijos pirm. N. Ūsienei 
atidarius vakarą, minėjimą 
pravedė Juozas Šiaučiulis. 
Sveikinimo kalbas pasakė A V 
klebonas t. L. Zaremba, se
selė Margarita, Montrealio 
šaulių pirm. I. Petrauskas, 
kat. moterų d-jos vardu — 
Piešinienė. Kiti sveikinimai 
buvo atsiųsti raštu.

RIAUŠES
Ramiajame Hamiltone šeš

tadienį, spalio 1O d., vykusi 
maoistų demonstracija virto 
muštynėmis tarp policijos ir 
demonstrantų. Tvarka buvo 
atstatyta, areštavus 13 de
monstrantų ir vieną pasiuntus 
ligoninėn. Demonstracija bu
vo nukreipta prieš teisėją, 
pasiuntusį kalėjiman 27 metų 
vyruką, vadinusi save maois
tų vadu.

Muštynės prasidėjo po to. 
kai detektyvas bandė sulaikyti 
vieną iš demonstrantų, nešu
sį plakatą, nukreiptą prieš 
teisėją. Iš suimtųjų adresų 
paaiškėjo, kad demonstrantų 
dalis buvo atvykę iš Toronto, 
■Montrealio ir kitur.

M9NTREA LIEČIA I
OTAVOJE

Visas gausus būrys Montrea
lio lietuvių praeitą savaitgalį 
buvo Otavoje, dalyvavo Kr. ta-

Vietos dienraštyje paskelb
tame suimtųjų sąraše yra ir 
viena lietuviškai skambanti 
pavardė.

Jei tai tikrai lietuviukas,
kažin ar jis žino ką daro, rybos posėdžiuose ir kituose 
kaip ir kiti suklaidinti jau- kultūriniuose renginiuose. Ki- 
nuoliai. pz* ^4 negalėjo vykti Otavon dėl li

teratūros premijos iškilmių.

Tragiškai mirus
POVILUI JOCUL

Anitai, broliams Jocams ir jų šeimoms ir visiems 
artimiesiems nuoširdi užuojauta

V. ir J. Biliūnai

Suprantamas dalykas, pavasaris, bet 
•vam Įsimylėti plrmqJI pasitaikiusį sirn. 
’'n'.iSkpsnf snu'««< ••

Auto nelaimėje, brangiam sūneliui A + A LINUI Žuvus, 
ponams V. E. P a k a I n i a m s ir broliams, netekus jauniau
siojo broliuko, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiu

Pranas Vičiulis

Tragiškai žuvus
POVILUI JOCUI,

jo šeimai Lietuvoje, broliams Juozui, Adomui, Vladui ir giminėms 
reiškiu gilia užuojauta.

Ilsėkis ramybėje brangus Povilai svetimoje 
svetingoje žemelėje, lietuvių kapinėse tarp 
brolių savų. Bronius Adomonis

A t A 
PRANUI VORONINKAICIUI 

tragiškai mirus, jo žmonai ir šeimai, seserims, giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžia užuojauta* reiškiame ir liūdime 
kar,u Vileniškiu šeima

A t A 
POVILUI JOCUI 

tragiškai mirus, Anita, brolius Jocus ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame

Marta ir Valteris 
B u n t i n a i

GUSTAVUI FREIDANKUI mirus, jo žmonai, dukterims Hildai 
Lapinienei ir Liucijai Kunnapuu bei visiems artimiesiems reiškia
me užuojauta

Birutė ir Henrikas N a g i a i

D. TAMOŠAUSKIENEI Austrai ijoje mirus, jos dukroms Romai 

Lapinienei ir Bronei Bunienei, sūnui ir kitiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžia užuojautą^

Birutė ir Henrikas N a g i a i

Tragiškai žuvus 
PRANUI VORONINKAICIUI, 

jo šeimai ir giminėms reiškiu gilia užuojautą ir liūdžiu 
kartu su jais.

Teodora Cipkienę ir jos artimuosius, mirus mamytei

JOZEFINAI BARANAUSKIENEI, 
užuojautą reiškia

Bronius Abromonis
S. ir M. P et r a u s k i a i

Auto katastrofoje mirus POVILUI JOCUI, broliams Juozui 
ir Adomui ir jų šeimoms nuoširdi užuojauta

Pr. Faukštaitis ir šeima

nepriklausoma 
$ hetuva

Nepriklausoma Lietuva is published weekly 
by The Independent Lithuania Publishing 
Company at 7722 George Street, La Salle 690, 
P.Q. R. E. Maziliauskas, Editor. F. P. Pauks- 
taitis, Bus. Manager. Second Class Mail 
Registration No. 1952. Return postage guaran

teed. Postage paid at Lachine, P.Q.

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos 
mintys nebūtinai atitinka redakcijos ir 
leidėju nuomonei. Rankraščiai taisomi ir 
trumpinami redakcijos nuožiūra. Neišspaus
dinti rankraščiai autoriams grąžinami tik iš 
anksto susitarus. Už skelbimu turinį leidykla 

ir redakcija neatsako.

Metinė prenumerata Kanadoje $7.50, visur 
kitur $8.00. Atskiras numeris 25$. Rėmėjo 
prenumerata $12.00. Adreso pakeitimas 25$.

Redakcijos ir administracijos adresas: 
7722 GEORGE STREET, LASALLE 690, P.Q. 

Tel. (514) 3666220
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