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KANADOS DALINIAI 
VIETNAME IKI 
BIRŽELIO
Kanaaa savo karintus 

kontrolės taikos vykdymo 
dalinius atšauks ne vėliau, 
kaip ateinančio birželio 
pabaigoje. Taip pareiškė 
Canados užsienio reikalų 
minlsteris Mitchell Sharp. 
Nebent visa padėtis griež
tai pasikeistų.
- Mes nerizikuos im e ka

nadiečių gyvybėmis, jeigu 
visai nematome tikslo da
lyvauti šioje netikroje ak
cijoje, -pridėjo minister is.

. Šiuos pareiškimus mi- 
nisteris padarė, kalbėda
mas parlamente apie tai 
kad helikopterio nelaimė
je žuvo kanadietis kapito
nas Laviolette.Taikos pa
liaubų vykdymas pastaruo
ju metu žymiai pablogėjo. 
Tuo tarpu Vietname nesi
mato pal ta ubų, nėra ta ikos, 
bet vyksta tolimesni karo 
veiksniai. Tad Kanadai 
nėra prasmės aukoti savo 
žmonių gyvybes.

• BIELGRADO universi
tete Jugoslav! joj pasireiškė 
tam tikra grupė profesorių 
ir studentų, kuriuos vadina 
’’abejingais”, jie,girdi, labai 
pašaipiai vertina komunis
tinius žygius. Jie esą”anar- 
cho-ltberalai”,kurie komu
nistinėje valstybėje reika
lauja demokratinių laisvių, 
jie nuolat skelbia, kad da
bartinį Jugoslavijos gyve
nimą smukdo biurokratiz
mas ir laikymasis senų 
vieną kartą priimtų, bet da
bar jau pasenusių dogmų. 
Tokių nepageidaujamų uni
versiteto profesorių tarpe 
minimi SvtetozarStojanovič.

Į LIETUVOS BERŽYNUS ATEINA PAVASARISLtubomir Tadtč ir Z agora 
Pestč-Golubovič.

PREKIŲ, KAINOS 
STAIGIAI KYLA
JAV praeito kovo mė

nesyje prekių kainos stai
giai pašoko. Tokių staigių 
ir žymių kainų pakilimų 
nebuvo jau 20 su viršum 
metų. Tik Korėjos karo 
metu Amerika Išgyve
no panašų kalnų pakilimą. 
Pirmoje eilė j e maisto že
mės ūkio ir kiti kasdienės 
apyvokos gaminiai pabran
go, net iki 4,6 nuošimčių. 
Specialistai sako,kad pre
kės dar toliau turės pa
bengti artimiausių mėne
sių bėgyje.

Amerikoje kalbama apie 
kainų kontrolės įvedimą. 
Profesinės sąjungos rei
kalauja, kad būtų imamasi 
griežtų priemonių .Kongre
se jaučiamas didelis su
sirūpinimas esama padė
timi.

Tuo blogiau,kad ir pra
monės gaminiai pradėjo 
brangti. Urmo kainos, pa
kilo 1,2%, o krautuvėse 
prekės pašoko jau 2,1%. 
Tokio pramonės gaminių 
pabrangimo nebuvo nuo 
1951 metų .Statistikos duo
menimis pabrango galvijai, 
paukš tlena,klauš inia i. Jei- 
gu tokiu tempu kainos kil
tų, tat iki metų pabaigos 
jos pakiltų net iki 53%. 
Kainų indeksas jau dabar 
yra 129,7.Tat reiškia,kad 
už prekes, už kurtas 1967 
metais buvo mokama 1OO 
dolerių, dabar jau reikt: 
mokėti 129 dolerius.

I

• EUROPOS valstybės 
reikalauja, kad Amerika 
pasistengtų gelbėti dole
rio padėtį biržose. Siūlo
ma, kad Amerika pati su
pirktų išmetamus biržose 
parduoti dolerius.



LIETUVIŲ GENČIŲ 
NELAIMĖS
ISTORIJOJ
KARTOJASI__________

Lietuvių literatūroje, lie
tuvių teatre Ir dabar paga - 
liau lietuvių kinimatografi- 
joj legendarlnio prūsų karo 
vado Herkaus Manto vardas 
pastoviai kartojamas .Prieš 
tai, kai ištisa lietuvių tau
tos dalis-senieji prūsai vi
sai buvo išnaikinti ir dingo 
Istorijos miglose,paskuti
nis ir didžiausias prūsų pa
sipriešinimo žygis buvo at
liktas Herkaus Manto .Per
nelyg didelės susitelkė ka
ro pajėgos prieš prūsus, jie 
negalėjo laimėti, jie buvo 
nugalėti ir vėliau istorijos 
eigoje pasmerkti visai iš
nykti svetimoje aplinkoje. 
Bet Herkaus Manto vardas 
ne dingo istorijoj ir jo di
džiojo ryžto dėka amžiams 
pasiliko lietuvių giminių 
atsparumo įstabus įrody
mas.

Lietuviai turi ir daugiau 
savo istorijoj karžygiškų 
momentų. Juos minime nuo 
pat lietuvių tautos atbudimo 
dienų.Bet pastaraisiais de
šimtmečiais Herkaus Man
to vardas ir jo atlikti karo 
veiksmai ypatingai išryški- 
nami.Nėra jokios abejonės, 
kad šiuo metu viešpatau
jančios ypatingos nuotaikos 
lietuvių tarpe iškėlė Her
kaus Manto kultą.

Ne tiek protiniais apskai
čiavimais, bet širdies po
linkiais lietuviai suprato 
koks dėkingas yra Herkaus 
Manto žygis, kaip tik šių 
laikų lietuvių nuotaikoms 
visam pasauliui ir ypatin
gai dabar viešpatau jatiiems 
sluoksniams parodyti.Lie
tuviai autoriai rašydami, 
lietuviai aktoriai vaidinda
mi, lietuviai režisieriai 
spektaklius ruošdami,Her
kaus Manto temoje, kaip 
krištoliniame veidrodyje 
mato patys save, jaučia tas 
pačias kančia s,kokias anais 
tolimais laikais išgyveno 
artimieji broliai prūsai. 
Herkaus Manto tema nie
kur kitur negali būti taip 
giliai suprasta ir išgyven
ta, kaip tik pačioje Lietu
voje gyvenančių jos sūnų 
širdyse.

Herkaus Manto gyveni
mą ir jo kovas pavaizduo
dami lietuviai gauna retą 
progą sukelti ir užgrūdinti 
tautinį aktyvumą,kuris vi
sada iš Maskvos atnešto 
režimo žmonių dideliu įta- 
2psi.

Vienas gydytojas, pate
kęs į nelaisvę Šiaurės 
Vietname, dabar sugrįžęs 
pasakoja tikrai šiurpius 
dalykus.

Gydytojo paskaičiavimu 
45% Amerikos belaisvių 
žuvo Šiaurės Vietname. 
Pirmiausia mityba buvo 
labai bloga, jokios medici-

rimu stebimas.Čia didž ta
rus iškos pavydžios akys 
turi prisimerkti, nes tuo 
tarpu juk kalbama apie 
germaniškus (ir kryžiuo
čius) Lietuvos priešus . 
Tačiau ir mažas vaikutis 
Lietuvoje supranta, kad ir 
šiandien lietuvių tauta 
prieš savo akis turi nė kiek 
nemažesnį,o dar ž tauresnį 
priešą.

Nėra jokių abejonių,kad 
ž tūrėdami dabar Lietuvoje 
naujai išleistu net dviejų 
serijų filmą, kuriame da
lyvauja labai daug vaidin
tojų kur nemažą masinių 
scenų,vaizduojančių senų
jų prūsų kovas su kryžiuo
čiais, žmonės įkaitina sa
vo krūtinėse visai pana
šius, kaip anais laikais, 
pasipriešinimo jausmus. 
Todėl visa,kas liečia Her
kaus Manto žygius,dabar 
Lietuvoje turi nepaprastą 
pasisekimą.

Čia turime dar vieną ir 
labai ryškų faktą, kurs 
liudija visų lietuvių didelę 
valią nepasiduoti tolydžio 
vykdomoms nutautinimo 
pastangoms .Šis gilus troš
kimas vienodai artimas ir 
suprantamas visiems Lie
tuvos sluoksniams ir kai
miečiui ir meno žmogui ir 
pagaliau įveltam į politinį 
darbą asmeniui. Šiandie
ninėje būklėje lietuviai 
sunkiai pakelia tas nege
roves,kur tos yra dabarti
nėje būklėje neišvengia
mos. Bet tol, kol viešpa
tauja stipri ir nepalaužia
ma valia visų lietuvių šir
dyse > nedingsta ir viltis, 
jog ateitis ne bus tamsi. 
Nors galimas daiktas,kad 
režimas bandys nuslopinti 
šias nuotaikas Lietuvoje. 
Deja, žinodami esamą pa
dėtį galim represijų laukti, 
bet Stalino laikai praėjo 
Ir, reikia tikėtis, anksty
vesni žiaurumai jau nepa
sikartos. Savo galybėje 
priešas irgi baikštus, jis 
jau nedrįsta naudoti kruvi
ną kerštą tiems, kurie 
drąsiai Jam priešinasi.

VEIK PUSE AMERIKOS BELAISVIU ŽUVO

nos pagalbos nebuvo teikia
ma, o pagaliau belaisvius 
kankino ir jie buvo pri
versti gyventi nežmoniš
kose sąlygose. Jis pats 
bandė slaugyti 1O ameri
kiečių be laisvių,bet nega
lėjo jiems pagelbėti ir jie 
mirė.

Gydytojas pateko į ne - 
laisvę 1967 metais, kai jo 
malūnsparnis buvo pašau
tas. Iš katastrofos vietos 
gydytojas su grupe kitų 
Amerikos karių buvo va
romas į Hanojų. Kelionė 
užtruko 57 dienas. Gydyto
jas sako,kad jis buvo lai
mingas, kai atsidūrė Ha
nojaus kalėjime. Gydytoją 
mušdavo, jam uždėjo rete
žius, laikė vienutėje ir 
kiekviename žingsnyje jį 
persekiojo ir be jokio pa
grindo bausdavo. Pagaliau 
gydytoją privertė kalbėti 
per Hanojaus radio dėl 
karo eigos. Jis dabar pri
sipažįsta, jog nieko pikta 
nekalbėjęs bet vis tiek jo 
kalba buvusi priverstinė.

Panašiai kalba ir kiti 
grįžusieji karo belaisviai. 
Visi jie matė savo akimis, 
kai jų draugai miršta iš 
bado ir nuo nepakeliamų 
kančių.

AKADEMIKAS 
SACHAROVAS 
TARDOMAS MASKVOJE 
Daug nusipelnęs atomi

nių mokslų pažangoje so
vietuose akademikas Sa
charovas jau senai stojo 
opozicijonKremliui,vado
vaudamas Žmogaus Tei
sėms ginti komitetui ir 
viešai pasisakydamas prieš 
Kremliaus neteisėtus žy
gius.

Dabar nesena i jį iškvie
tė į Valstybės Saugumo 
policiją ir atliko Ištisą 
tardymą. Ten jam buvo 
stačiai pasakyta, jog aka
demiko laikysena esanti 
"amorali”. Jį kaltino,kad 
jis šmeižia Sovietų Są
jungą,dalyvaudamas žmo
gaus teisėms ginti komi
tete. Jam davė suprasti, 
kad tuo būdu jis bando įro
dyti, jog "sovietų piliečiai 
neturi pilietinių teisių ”.

Akademikui Sacharovui 
artimi asmenys bijo, kad 
po to galt sekti jau griež
tos represijos.

Tarp kitko reikia pri
minti,kad akademikas Sa
charovas gavo kvietimą 
iš Prinstono universiteto 

ten skaityti ciklą atominės 
fizikų paskaitų. Dabar 
klausimas ar jam bus 
leista iš Sovietų Sąjungos, 
o jeigu toks leidimas ir 
būtų duotas, tai ar jam 
leis atgal sugrįžti į namus. 
Jam išvykus į užsienius, 
nuo jo gali būti atimta so
vietų pilietybę. Panašių 
atsitikimų jau yra buvę.

CHILĖJE ĮSITVIRTINA 
SOCIALISTAI
Prezidentas Salvador 

Allende Santiago pareiškė 
kad jo koalicija sutvirtėju - 
si, nes jų rinkimų eigoje 
gavo naujas 9 vietas par
lamente. Marksistų šali
ninkas Allende drąsina sa
vo pasekėjus ir žada to
liau valdyti Chiles res
publiką naujoje dvasioje. 
Bet jis čia pat pabrėžė, 
kad jis nori pradėti naują 
socializmo kryptį prakti
koje. Tat būsianti nauja 
"Chilės socializmo kryp
tis ", kuri turinti didelius 
skirtumus su kitų kraštų 
socializmą".

Ta proga Santiago gat
vėse įvyko Allende šali
ninkų demonstracijos .Ne
senai vykusiuose rinki
muose Allendės koalicija 
gavo septynias vietas par- 
lafnente ir dvi vietas se
nate. Tuo tarpu Allendės 
opozicionieriai senate tu
ri daugumą.

• SOVIETŲ fizikas Geo- 
rgij Podiapolskis padėtas 
į psichiatrinę ligoninę Jis 
yra griežtoje opozicijoje 
Kremliui bet neserga jokia 
psichinę ligą.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinime^ UŽ ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania' For loyalty to Canada!
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MASKVA TVARKO 
UKRAINOS 
SOVCHOZUS 
1973 m. vasario 24 d. 

Kijevo radijas pranešė, 
kad Ukrainos sovehozų 
ministerija esanti reor
ganizuota iš respublikinės 
į sąjunginę-respublikinę. 
Tai reiškia, kad sovchozal 
bus tvarkomi iš Maskvos. 
Kadangi Kremliuje nėra 
sovehozų ministerijos, 
reikia manyti, kad Ukrai
nos sovehozų ministerija 
bus žinioje Sovietų Sąjun
gos žemės ūkio mintste* 
rijai. Iki dabar sovchozr 
ministerijos buvo tik ke
liose respublikose. Lietu
voje nebuvo.

(E) 
Vilniuje leidžiamas"Ta- 

ryblnis Mokytojas"rašo, 
kad 1972-1973 mokslo me
tais Lietuvoje reikėjo lai
kyti lietuvių kalbos ir li
teratūros egzaminus kas 
norėjo įstoti į aukštąją 
mokyklą. Egzaminus laikė 
9435 stojantieji. Labai ge
rai išlaikė - 867,gerat- 
3755, patenkinamai-4457, 
neišlaikė-356. Kiek iš jų į 
aukštąsias mokyklas buvo 
priimtąją ikraštis nerašo.

(E) 
• LIETUVOJE įamžino 
muziką Joną Švedą. Jis jau 
1940 m. pagarsėjo suor
ganizavęs Vilniaus Fil
harmonijos liaudies ir 
dainų ansamblį ir jam va
dovavęs iki mirties.Ant
kainio kapinėse Vilniaus 
miestas jam pastatys ati
tinkamą paminklą, prie 
namo Tilto g. Nr.7 bus 
priklata paminklinė lenta, 
ir Panevėžio pedagoginė 
muz ikos mokykla pavadin
ta Jono Švedo vardu.

(E'l
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Taip atrodo Vilniaus studentai kada jie išeina demonstruoti į gatvę

Aldonos Zailskaitės nuotrauka, New Yorko jaunimo pa 
rodoje, laimėjusi pirmą premiją.

Marija Žukauskienė prie savo tapomo paveikslo. Jos tapybos 
darbų paroda buvo balandžio pradžioje New Yorke.

• BARITONAS ALGIR
DAS BRAZIS ateinančiame 
Karmen operos pastatyme 
Chicagoje atliks toreadoro 
Escamilio partiją. Tame 
pačiame pastatyme mon- 
trealietė Gina Čapkauskie- 
nė dainuos Miksėtos par-

DAINŲ ŠVENTĖS. Šiemet 
sueina 1OO metų nuo pir
mosios latvių šventės. 
Toms sukaktuvėms pami
nėti ruošiamos dainų šven
tės Koelne ir Clevelande. 
Repertuare daugiausia ži
nomos patriotinės dainos, 
dainuotos ankstvvesnėse 
Šventėse.

FilmoHerkus Mantas vaidintojai: Kotryna - akt.E. Plėškytė, Mantas 
akt. A. Šurna.
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LIETUVOS ŠAULIŲ. SĄJUNGA 1973 METUS SKEL
BIA LIETUVOS ŠAULIŲ S-GOS STEIGĖJO VLADO 
PUTVIO- PUTVINSKIO METAIS NUO JO GIMIMO 
1OO METŲ.SUKAKTIES PROGA.

MONTREAUO L.K. 
MINDAUGO ŠAULIU 
KUOPA

1973 m. rugpiūčio mėn. 
3,4 ir 5 dienomis K. L.B. 
"Baltijos” stovyklavietėje 
rengia KULTŪRINE ŠAU
LIU 3-jų dienų stovyklą.

"Baltijos” stovykla yra 
apie 1OO mylių į šiaurę 
nuo Montrealio, gražioje 
Laurentijos kalnų aplinko
je, netoli nuo St. Donat, 
prie gražaus Lac Sylvere 
ežero, kurio pakrantėse 
jau įsikūrė apie 30 lietu
vių vasarviečių.

Kultūrinėje šaulių 3»rjų 
dienų stovykloje numatyta 
plati ir įdomi programą, 
kuri detaliai bus paskelbta 
mūsų spaudoje vėliau.

3-jų dienų stovyklavimo 
mokėstis 15.OOdol. vie
nam asmeniui.

L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos valdyba maloniai 
kviečia visus JAV ir Ka
nadoje esančius šaulius - 
šaules, pirmoje Kanadoje 
kultūrinėje šaulių stovyk
loje dalyvauti.

Taip pat kviečiami ir ne 
šauliai ypač mūsų jauni
mas, kam rūpi ir artimos 
šaulių įdėjos.

J. s.
"NERINGOS" JŪRŲ 
ŠAULIU KUOPOS 
MADŲ PARODA
"Neringos" Jūrų šaulių 

kuopa š.m.kovo mėn.18 d. 
Montrealyje^Aušros Vartų 
parapijos salėje suruošė 
sėkmingai praėjusią mo
terų madų parodą4 šį pa
rengimą susirinko daugiau 
šimto žiūrovų, daugumoje 
moterų ir mergaičių.

Įdomu buvo stebėti, dau
gumoje pačių modeliuotojų 
pasisiūtos suknutes bei 
vasarinius kostiumėlius. 
Kai kurie parodyti expo- 
natai buvo tikrai origina
lūs ir įdomus,klti moder
naus sukirpimo bei spalvų.

Apie jų visų verte tektų 
spręsti madų žinovui.

Reikėtų sveikinti,rNerin- 
gos"kuopos valdyba už pa
sirinkta naują veiklos 
kryptį. Tuo būdu suteikia
ma įvairumo Montreal io 
lietuvių visuomenei ir su
telkimas gražus būrys mo
deliuotojų. Kai kurios jų

KAIP PILĖNU GINĖJAI

Ant žeminės lubų granatos sproginėjo, 
Užtvaros suvirpo su dulkių stulpais. 
Automatų kulkos cypė ir dejavo, 
Susimaišė Šauksmas su keiksmų garsais.

Be vilties kautynės jau prie galo ėjo, 
Kas minutę krito vienas iš savų. 
Be baimės ir skundo jie pastangas dėjo, 
Gyviems nepalikti ir mirti kartu.

Žinojo,kad kančios stribų rūsiuose
Nedaug kas ištverti galėjo,
Bijojo del kitų draugų miškuose, 
Kuriuos kančiose išduoti galėjo.

Lietuvos Saulių Sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis-Pūtvis.

Daugiausia jo iniciatyva 1919 metais Joninių dieną 
buvo įsteigta Lietuvos Šaulių Sąjunga^avanoriška ša
lies ginymo organizacija.Nepriklausomybės laikais 
ji buvo paplytusi visoje Lietuvoje. Jos veikla turėjo 
ypatingos reikšmės mūsų kaimo jaunimo gyvenime. 
Ilgainiui sutvirtėjo šaulių kultūrinė veikla.Kuopoa 
rengdavo kaimuose vaidinimus,turėjo savo chorus 
ir vykdydavo visos Lietuvos šaulių suvažiavimus . 
Šaulių Sąjungos patriotinės dvasios ugdytojas buvo 
pirmasis jos pirmininkas Vladas Putvinskis-Putvis.

lietuviško veido bruožais 
ir elegancija galėtų būti 
stiprios varžovės ir tarp 
iškilių firmų išreklamuo
tų modeliuotojų.

Madų parodą trumpu 
žodžiu atidarė E JC ra sow s- 
kienė, o visą daugiau va
landos užtrukusią progra
mą sėkmingai ir įdomiai 
pravedė A. Urbonavičie
nė ir L.Pelletier.

Viso buvo parodyta 34 
atskiri modeliai, kuriuos 
modeliavo devynios mo
deliuotojos, Rima Tekuty- 
tė, Marytė Kazlauskaitė, 
June Mockutė, Aldona 
Juodkojytė, Vidune Urbo
navičiūtė, Lilija Jonelytė, 
Patsy Venta ir Jacintą 
Gustainytė.

Pirmą premiją, kuria 
paskyrė D. L.K. Vytauto 
klubas - J. Stankaitis lai
mėjo Rima Tekutytė už 
lietuvišką tautinį rūbą. 
Antrąją premija kuria pa
skyrė Br.Kirstukas, lai
mėjo June Mockutė už va

sarinį kostiumėlį ir tre
čiąją premiją paskirta J. 
Žavio laimėjo Marytė Kaz
lauskaite už balinę sunkė- 
lę.

Programai pasibaigus 
visi dalyviai buvo pavai
šinti užkandžiais ir kavutę.

Pirma jį”NeringosTtkuo- 
pos bandymą galima lai
kyti pasisekusiu, tačiau 
ruoš ia nt k itą kartą vertėtų 
stengtis parodyti daugiau 
modeliuotojų ir didesnio 
į vairumo. Tarp jaunų mer
gaičių būtų malonu pama
tyti ir vyresnio amžiaus 
moterų, kartu ir mokykli
nio amžiaus mergaičių ir 
berniukų.

Trumpos pertraukėles 
metu ar nevertėtu papil
dyti švelnia muzika, kas 
suteiktų tam tikrą jauku
mą. O svarbiausiai pagei
dautina geras apšvietimas 
ir tvirtą negirgždantis mo
deliuotojų takas.

Pasirinktą veiklos kryp-

Kada automatai visai ištuštėjo, 
Dar likę sužeisti kovojo narsiai, 
Bet turint mintyje,kad nusilpt galėjo, 
Paspaudė paruoštą sau miną šaltai.

Dabar ten pušyne tarp eglių stuobrų, 
Įdubęs paviršius primena šiurpiai 
Kaip laisvę jie gynė nuo priešų žiaurių 
Ateityje liks mitas, kaip Pilėnų kapai.

Pr. DEATHS.

tį pageidautina pakartoti 
ir ateinančiais metais.

J.Šiaučiulis 
TORONTO VL. PUTVIO 
šaulių kuopa
Kovo mėn. 4 d. Lietuvių 

namuose 1573 Bloor St. V. 
kuopa turėjo savo narių 
metinį susirinkimą. Susi
rinkimą atidarė kuopos 
valdybos pirmininkas St. 
Jokūbaitis. Susikaupimo 
minute buvo pagerbtas 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
įkūrėjas Vladas Putvis ir 
visi už Lietuvos laisvę žu
vę šauliai. Susirinkimui 
pirmininkavo Dr.K. Liut
kus sekretoriavo V.Pe
čiulis.

Apie kuopos veiklą pra
nešimus padarė pirm. St. 
Jokūbaitis, moterų sekci
jos vadovė Š. Jonikienė, 
jos vadovė Š. Jonikienė, 
iždininkas Mockus, sporto- 
šaudymo vadovas Savic
kas ir kontroles komisi
jos Dr.K. Liutkus.

Senoji valdyba aklama
cijos būdu perrinkta dar 
dviejų metų terminui, iš
vykus buvusią sekretorę 
S. Daugėlienę,jai nebesuti
kus jos vieton išrinktas 
V.Stočkus.

Kuopa iš savo iždo pa
skyrė auką Toronto Šeš
tadieniniai mokyklai 20 
dol.ir L.Š.S-gos T. spau
dos ir informacijos fon

dui atskiria surinkta 28 
dol.

MONTREALIO
" RAMOVĖNŲ " \ 
SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS
Balandžio mėn. 8 d. 

Aušros Vartų parapijos 
salėje, šaulių būstinės 
kambaryje, įvyko L.V.S- 
gos "Ramovė" Montrealk - 
skyriaus metinis narb* 
susirinkimas. .J

Susirinkimą atidarė il
gametis skyriaus valdybos 
pirmininkas P.Keturka.

Susirinkimą pravedė J. 
Šiauč tūlis, sekretoria
vo P. Gabrys,Susikaupimo 
minute prisiminti vist ka
riai, žuvę už Lietuvos 
laisvę .Išklausyti skyriaus' 
pirm .P JCeturkos, iždinin
ko A.Kalvaičio ir A.Žiū
ko kontrolės komisijo '< 
metines veiklos praneši
mai.

Nutarta ateinantį rudenį 
surengti platesnio masto 
parengimą, ir pradėti 
ruoštis artėjančio dvide
šimtmečio iškilmingam 
minėiimui.
• Balandžio mėn. 14-15 
dienomis Detroite įvyko 
L. Š. S. T .atstovų suvaž la
vintas.

Suvaž tavimą globojo De
troito Stasio Butkaus ir 
" Švyturio " Jūrų šaulių 
kuopos.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAIP I j M A I T INTI ŽMONIJA
Žmogaus vystymosi Ž e- 

mėje amžius siekia 600- 
800 tūkst.metų.4000 m. 
prjn.e2emėje gyveno ne 
daugiau kaip lOmln.gy
ventojų. Per 4000 metų 
žmonių padaugėjo IO kartų 
ir mūsų eros pradžioje 
jų gyveno IOO mln. 1950 
m.žmonių jau buvo 2,4 mi
lijardo, 1970-3,7 milijar
do,o remiantis Jung. Tau
tų duomenimis, 2000 m. 
žmonių bus apie 7 milijar
dus .Dabar natūralus žmo - 
itų prieaugis visoje mūsų 
planetoje kasmet sudaro 
apie 70 mln .žmonių .G trr s- 
ta apie 130 mln., miršta 
60 mln. Mirimų priežas
tis dar dažnai būna badas 
ar nepilnavertė mityba.

Šiuo metu maistu pa
kankamai pasirūpina tik 30 
pramoninių šalių šiauri
nėje vidutinio klimato zo
noje,kurioje gyvena maž
daug 1 mlrd. žmonių. Kitų 
7O-ttes mažiau išsivys
čiusių šalių gyventojai, 
sudarą apie 2mlrd., pa
kankamai maisto negauna 
ir daug kasmet miršta iš 
bado.

Kasmet priaugantiems 
70mln.žmonių toli gražu 
ne kasmet pagaminama 
maisto produktų. Ypač 
sunkioje būklėje yra va
dinamosios 11 trečiosios” 
zonos (neapsirūpinančios 
savais maisto produktais) 
šalių gyventojai. Šiai zo
nai priklauso dauguma 
Lotynų Amerikos,Azijos ir 
Afrikos gyventojų. Išimtį 
sudaro Japonija,Meksika, 
Taivanis ir ktSunki padė
tis yra Pakistane, Turki - 
joje ir kai kuriuose kituo
se kraštuose.

Kadangi kol kas neįam- 
noma apriboti gimimų, 

žmonių skaičius Žemėje 
iki 2000 m. padvigubės . 
Kad jiems užtektu maisto, 
per likusius tris XXa.de
šimtmečius maisto pro
duktų gamybą reikės pa
trigubinti.

Kaip būtų galima iš
spręsti šį klausimą?

Dabar maisto produktų 
gamybai didinti yra trys 
keliai: žemės naudmenų ir 
augalijos bei gyvūnijos 
produktyvumo didinimas, 
jūrose ir vandenynuose 
esančių baltyminių me
džiagų panaudojimas ir 
sintetinių maisto produktų 
gamyba. Visų šių trijų 
šaltinių galimybės yra la
bai didelės. Kiek žmonių 
galima būtų išmaitinti 
Žemėje? Nuomonės labai 
skirtingos: nuo IOO mlrd. 
iki fantasttnių-13000 mlrd.

Iš visos Žemės suasu- 
mos paviršiaus, kurį su
daro maždaug 13 mlrd.ha, 
šiuo metu dirbama tik apie 
1,5 mlrd. ha. Dirbamos 
žemės plotą būtų galima 
padvigubinti arba gal net 
padidinti iki 4 mlrd. ha. 
Tačiau vargu ar galima 
tikėtis,kad iki XXa. pabai
gos bus žymiai išplėsti 
dirbamos žemės plotai. 
Mat, plečiant dirbamos 
žemės plotus, reikalingi 
dideli kapitaliniai įdėji
mai, o juk jau dirbamose 
žemėse galima gerokai 
pakelti derlingumą, taip 
pat efektyviai panaudoti 
kitus maisto produktų šal
tinius. Plečiant dirbamos 
žemės plotus, reikia 
spręsti ir vandens pro
blemą, nes daugelį jų rei
kės drėkinti .Įdomu paste
bėti, kad dabar iš visų 
kritulių tik 5% tenka dirvų 
drėkinimui.

Didžiules perspektyvas 
turi augalininkystės ir gy
vulininkystės produktyvu
mo kėlimas. Vykdomi di
džiuliai darbai, siekiant 
išvesti labai derlingas ku
kurūzų, ryžių, sojos, kvie
čių, sorų ir kitų kultūrų 
veisles. Kukurūzų derlin
gumą šalių numato įvai
riomis priemonėmis padi
dinti daugiau kaip 5 kar
tus ir pasiekti 200 cnt/ha 
grūdų derlių.

Daugelyje šalių moksli
ninkai tyrinėja, kaip padi
dinti gyvulininkystės pro
duktyvumą. Ištobulinus 
mechanizaciją, kaiulinin- 
kystė našumu turės pri
lygti paukštininkystei.

Didelius baltymingo 
maisto rezervus slepia 
vandenynai. J. T.paskelbė 
duomenis, kad vandenynai 
kasmet išaugina apie 130 
mlrd. t.įvairių dumblių, 
kurių dabar žmonės suvar
toja, laba i menkus kiekius, 
apie 23 mlrd. t. žuvų ir 
moliuskų.

Didžiulė jūrų ir vande
nynų augmenijos dalis, 
vadinamasis fitoplankto- 
nas, yra mikroskopinio 
dydžio ir jį atskirti nuo 
vandens, surinkt i ir panau
doti šiandien dar gana 
sunku. Tačiau kasmet vis 
daugiau išgaunama iš jū
ros baltyminių medžiagų. 
Japonai jau daug amžių 
savo kraštą skalaujančių 
jūrų ir įlankų vandenyse 
renka daugybę maistingos 
vandens augment jos.Prieš 
kurį laiką buvo pastebėta, 
kad kai kurių Čado res
publikos rajonų gyventojai 
gaminasi paplotėlius iš 
vandens augalų, vadinamų 
spirullna^ie augalai auga 
Čado ežere, kurio vande

nyje gausu mineralinių 
druskų. Iš tokių vandens 
augalų, augančių Meksi
kos ežeruose, gaminosi 
maista senovės astekai. 
Spirulinoje yra 60-80 % 
baltymų-3 kartus daugiau, 
negu gyvulių mėsoje. Va
dinasi, spirulinos paplo
tėliai yra daug maistin- 
gesni už steiką.Šiuo metu 
Prancūzijos ir Meksikos 
laboratorijose mėginama 
spiruliną auginti dirbti
nuose ba s lenuos e, kuriuo
se palaikoma atitinkama 
druskų ir anglies dvide
ginio koncentracija bei 
temperatūrą. Bandymai 
jau parodė,kad iš 1 ha tokių 
spirulinos”plantactjų"ga- 
lima gauti 40-45 t. spiru
linos masės arba 251, bal
tymų, o iš gyvulinių bal - 
tymui ha plote galima gau
ti tik apie 40 kg,taigi 625 
kartus mažiau.

Išplėsti vandenynų žuvų 
sugavimą galimybės yra 
didžiulės. XXa. pradžioje 
buvo sugaunama kasmet 
po4 mln.t. žuvų, dabar jos 
pasaulinis sugavimas iš
augo iki 60 mln. t. Žuvų 
sugavimas kasmet auga 
6-8%,t. y.žymiai sparčiau, 
kaip gyventojų skaičius 
Žemėje. Tačiau gaudymo 
priemonės, kurias mes 
naudojame,yra dar perne
lyg tradicinės ir primity
vios. Pažangesni gaudymo 
metodą i, visų pirma, elek
troniniai įrengimai, ku
riais susekami žuvų telki
niai,žymiai pagreitinamas 
tinklų traukimas ir netgi 
žuvys įviliojamos į tinklą, 
artimiausiais dešimtme
čiais įgalins gerokai pa
didinti žuvų sugavimą. Ma
noma,jog 2000 m. pasau
lyje žuvų bus sugaunama 

apie 150 mln. t. Tai vie- 
bam žmogui sudarys tru
putį daugiau kaip 20 kg 
per metus.

Reikia gausiau vartoti 
žuvis ir moliuskus, kurie 
dar gana ribotai vartoja
mi .Antai daugelyje vande
nynų rajonų gausu kalma
rų,tačiau kaip maisto pro
duktus juos vartoja tik Ja
ponija ir Viduržemio jūros 
šalys.

Tik pastarajame dešimt
metyje imtasi didesniu 
mastu perdirbti ir tiesio
giai ar netiesiogiai žmo
nių maistui vartoti men
kavertes žuvis JŠlos rūšies 
žuvys perdirbamos į žuvų 
miltus,kurie tam tikromis 
dozėmis šeriami gyvu
liams. Taip žuvų miltai 
paverč iami į įprastą mums 
baltymų formą-mėsą, kiau
šinius, broilerlus. Žmo
nių maistui iš šių žuvų rū
šių gaminamas žuvų bal
tymų koncentratas, kuria
me nepaprastai gausu pro
teinų. Sausus koncentrato 
miltus galima laikyti neri
botą laiką ir lengvai trans
portuoti.

Daugelyje šalių bando
ma produktyviai panaudoti 
vėžiagyvius, kurių metinė 
produkcija sudaro ne ma
žiau kaip 50 mln.t. auginti 
vertingas žuvis. (B.d.) 
Apačioje:

Nuo Nova Scotia už 400 
mylių yra Sable sala At
lanto vandenyne. Čia bu
vo puiki gamta, daugybė 
įvairių gyvulių. Bet dabar 
surasta nafta ir prasidėjo 
šios salos modernazavt- 
mas atnešęs salos gamtai 
ir gyvūnams nelaimę .Yra 
pavojus, kad gyvūnai iš
nyks. Daugiausia kenčia 
nuo užteršiamo vandens

Sernas Lietuvos miškų pabaisa.
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EMILIJA P L A T E R Y

PETRAS MA TEKŪNAS
( iŠ praeito numerio)

Kaune, jos garbei, Kova skienės namuose 
buvo surengtos vaišės.Kaune neilgai jai te
ko išbūti, nes rusai su žymiai didesnėmis 
jėgomis pradėjo pulti, norėdami atsiimti 
Kauną. Jai teko su savo daliniu atlaikyti di
delį rusų puolimą dešiniajame sparne, kuris 
taktiniu atžvilgiu buvę s pats blogiausias .Per 
kautynes ji vos tik nepateko į rusų rankas. 
Ją išgelbėjo vienas karininkas, atidavęs jai 
savo arklį.

Pralaimėjus i kovas dėl Vilniaus ir Kauno, 
lenkų kariuomenė, persekiojama rusų, trau
kėsi Raseinių link. Sukilėlių praretintos ei
lės buvo papildomos naujai įstojančiais.

Generolas Gelgudas, pasitaręs su gen. 
Chlopovskiu ir kitais generolais, nutarė už
imti Šiaulius .Prieš vykdant tą operaciją, jis 
pasiuntė ta kryptimi gurguolę. Ją apsaugoti 
buvo pavesta 25-tajam pulkui, kurio 1 - mos 
kuopos vadas buvo Emilija Plate ryte. Pake
lyje gurguolė buvo rusų staigiai užpulta. Per 
šias kautynes Emilija Platerytė parodė di
delę drąsą ir sumanumą.Po kautynių 25-tas 
pulkas, netekęs dalies gurguolės, pasitraukė 
Kuršėnų link. Tai buvo paskutinės kautynės, 
kuriose Emilija Platerytė dalyvavo. Po įvai
rių pralaimėjimų Karo Taryba nutarė suki
limą baigti ir, būriai pasidalinę į tris gru
pes, traukėsi prie Rytprūsių sienos.
hl

Generolas Gelgudas, perdavęs vyriausią 
vadovybę gen. Rolandui, su savo kariuome
nės dalimi pasitraukė į Kuršą, o gen.Chlo- 
povskis, prie kurio prisijungė Emilija Pla-

TE KOVOSE DĖL LI ETUVOS LAISVĖS

EMILIJA PLATERAITĖ

terytė sul-ma kuopa-į Prūsijos pasienį.Kai 
gen.Chlopovskis pasakė, kad reikėsią perei
ti per sieną į Prūsiją ir atiduoti ginklus vo
kiečių kariuomenei, sukilėlių tarpe kilo di
delis pasipiktinimas. Ypatingai jaudinosi 
Emilija Platerytė. Kai Gen.Chlopovskis jos 
užklaur.ęs,kur ji mano bėgti, ironiškai atsa
kiusi:-Laimingos kelionės. Keliaukite sau, 
jei norite. Aš, kol gyva būsiu,kovosiu už tė
vynę. Geriau pralaimėjus mirti, negu baigti

laisvės kovą su tokiu nužeminimu .

Emilija Platerytė su savo drauge Marija 
Rašanavičiute, pusbroliu Cezariu ir kitais, 
atsisveikinusi sulgnu Domeika,kuris ją lai
kė didele lietuve patriote, miškais ėjo į pie
tus, kur dar tikėjosi susitikti sukilėlių būrį 
ir prie jo prisijungti. Jie ėjo per miškus ir 
pelkes, kad nepatektų į rusų rankas.Maiti
nosi džiovinta duona ir miegojo miškuose. 
Emilija Platerytėkelionėje taip išvargo,kad 
net apalpo ir ilgai išbuvo be sąmonės. Ce
zaris Plateris ir jos artimi draugai nunešė 
ją į Justinavos kaimą,kuris priklausė Alba- < įj J 
vičtų dvarui esančiame Seinų apskr.,Kap
čiamiesčio parapijoje. Atgavusi sąmonę ji 
paprašė, kad ją paliktų, nes jos gyvenimas 
baigiasi, o Cezariui Plateriui ir kitiems li
kimo draugams liepė eiti ir toliau dirbti dėl 
tėvynės. Iš Justinavos kaimo Cezaris Pla
teris ją perkėlė į Albavtčtų dvarą, kur dva
rininkai Albavičiai nepaprastai ja rūpinosi.
Prie jos paliko tik M.Rašanavičiute.Cezaris 
Plateris ir kiti išvyko į Lenkiją, o iš ten, su
kilimui pasibaigus,! Prancūziją.

Emilija Platerytė, būdama geroje prie- 
žiūroje, pradėjo sveikti. Kad ją kas neįtartų, 
ji pasivadino Korvinskaitės slapyvardžiu. 
Tačiau, sužinojusi, kad Varšuva kapituvalo 
ir gen. Rybinskis su kariuomene perėjo į 
Prūsiją, ji nepaprastai išgyveno ir jos liga 
atkrito,nes dingo paskutinė viltis išlaisvinti 
tėvynę. 1831 m. gruodžio mėn.23 d.,kūčių 
išvakarėse, Emilija Platerytė mirė. Ji buvo 
palaidota Kapčiamiestyje, netoli Veisėjų.
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VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauko iš J.. Gliaudos romano "Sunkiausiu Keliu”)

Abu juodu nė nepasijuto, jog buvo sustoję gat
vės užuovėjoje. Prieš juos į akis strigo didelis langas, 
užkaltas faneros gabalu. Atokiau tęsėsi aukštoka tvora. 
Vieta atrodė kaip tyčia parinkta slaptiems susitiki
mams.

— Apsaugos Komisijoj — visi nekariškiai, — numo
jo ranka jaunasis karininkas. — Šilingas, Alekna, Gira 
ir Banaitis. Tai puikūs patriotai, bet, deja, nekariškiai! 
Kokia iš jų Apsaugos Komisija, jeigu nemoka ginklo 
vartoti? Dar, tiesa, karo gydytojas Nagevičius. Ir žino
te, ko jie nori?

- Ko gi? ‘
— Nori visuotinio lietuvių karininkų suvažiavimo.

To jie nori! Dabar mitinguojame dešimtimis. Jie nori 
sukviesti masinį mitingą.

— Kam gi to reikia?
— Jie nori, kad mes patys, karininkai, išspręstu- 

mėm, kokioj organizacinėje struktūroje turi pasireikšti 
Lietuvos kariuomenė. Tartum tai būtų kuriamasis ka
riuomenės seimas.

— Kur yra Taryba? Adresas? — paklausė Sleževi
čius, staiga jausdamas skubų, neatidėliotiną reikalą 
kalbėtis, atrasti bent sprendimo apmatus. Klausimų 
sukilo iš karto tiek daug, kad reikėjo eiti, skubėti, aiš
kintis.

— Jurgio prospektas, vienuoliktas numeris — bu- 
vos atsakymas...

Didelis miestas atrodė gyvas, bet skurdus. Buvo 
žvarbokai šalta. Pėsčiųjų daug. Visi skubėdami žengė 
šaligatviais. Nosys ir skruostai raudo nuo žvarbo, aky

se buvo dažnos ašaros, įpūstos vėjo. Atrodė, kiekvie
nas gyveno ir alsavo savo miglotai nujaučiama, bet 
nelinksma ateitimi. Ateitis visais atvejais beviltiška, 
ir kaip besiartinančios audros dundesiai vis plito gan
dai, kad bolševikai jau Daugpily, kad jie įžengė į Salas 
ir Molodečną.

Kažkur pogrindyje spurdėjo lenkų legionas, apgai
lėtinai skurdus kovai su raudonąja armija. Mistiška 
žvakė prieš vėją — atrodė Lietuvos Taryba su popie
rinėmis ginkluotomis pajėgomis. Tikra penktoji kolo
na, vėl atgyjanti po vokiečių sunaikintos kapsukinės 
darbininkų kolonos, baidė žmones. Laikinoji revoliu
cinė Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybė reklaminiai 
grasino Kapsuko ir Angariečio vardais...

Karininkų suėjimuose dalyvaudavo bent pora tu
zinų asmenų. Jų tarpe buvojo pulkininkas Kubilius, 
kapitonas Velykis, kapitonas Bizokas, poručikas Jakš
tas, karininkai — Variakojis, Giedraitis, Žilinskas, Škir
pa, Natkevičius, praporščikas Ruseckas, veterinarijos 
gydytojas Kancleris-Drapas, gydytojas Alseika, Žmui
dzinavičius ir kiti, nepatekę atmintin ir sąrašuosna.

Tarybos narys Petras Klimas, kuris rodė daugiau 
dėmesio karininkų sielvartui, informuodavo susirinku
sius apie dabartinio meto padėtį, kalbėjo apie Tarybos 
politiką, apie krašto valdymo perspektyvas. Vyraujan
čia diskusijų mintimi skambėjo pasipiktinimas esančia 
padėtimi. „Mes nebegalime taip delsti toliau“, — rėkė 
karininkai. Keli susirinkimo dalyviai, ką tik atvykę iš 
provincijos, pasakojo apie nuotaikas kaime ir mažes
niuose miestuose. Ir iš ten sklido tos pat mintys: rei
kia ginkluotis!

Kadangi Klimo pranešime nebuvo užtikrinimų, 
kad Taryba būtų ėmusis kokių nors žygių lietuvių ka
riuomenei kurti, tai karininkai pradėjo svaidytis prie-
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Jos atminimui buvo pastatytas granito pa
minklas, kuriame buvo iškalta jos vardas, 
gimimo ir mirimo datos.

Emilija Platerytė savo drąsiais žygiais 
primina mums prancūzų karžygę Joaną 
D’Arc. Svarbiausias jos gyvenimo tikslas 

buvo išvyti rusus iš Lietuvos, kaip Joanos 
D’Arc-anglus iš Prancūzijos. Jos garbei yra 
parašyta,net penktomis kalbomis, eilėraščių 
Adomas Mickevičius ją apdainavo poemoje 
’’Pulkininko mirtis”, Antanas Vienuolis pa
rašė dramą” 1831 metai”,kur pavaizduoja jos 
veiklą sukilime. Zarasų mieste jos vardu 
pavadino gatvelę,kurioje ji su savo sukilėlių 

būriu, žygiuodama pro Zarasus į Daugpilį, 
kelioms minutėms buvo apsistojusi. Vytauto 
Didžiojo Muzėjaus įkūrėjas, generolas Vla
das Nagius-Nagevičius, įvertindamas kilnius 
jos žygius, jos portretą, nupieštą dail. V. 
Kosčiuškos, iškabino muzėjuje greta gen. T. 
Kosciuškos, gen. A. Gelgudo ir kitų žymiųjų 
Lietuvos sukilimo vadų portretų. “g ory s'1

ANYKŠČIU PUNTUKAS 
GRIMSTA Į ŽEMĘ.

JI NORIMA 
PERKELTI 

l kita. 
VIETA.*'

” Literatūros Ir Meno” 
savaitraštis kovo 31 pa
skelbė Romo Sadausko ra
šinį antrašte”Puntuko lau
kia kelionė ?”Str. autorius 
nurodo,kad garsioji Anykš
čių įžymybė - Puntukas 
kiekvieni metai vis smin- 
gąs gilyn ir todėl netoli
moje ateityje jis galėsiąs 
netekto savo gražiosios 
išvaizdos. Nesimatysią ir 
skulptoriaus B. Puodžiaus 
iškalto Dariaus - Girėno 
bareljefo su jų testamentu.

PER METUS
NUGRIMZDO 4.4 CM.
Ypatingai dėkinga Pun

tuku! buvus i šių metų žie
ma. Žemės gruntas buvęs 
labai menkai teįšalęs ir 
nuo pr. metų rudens Pun
tukas nugrimzdęs net 4,4 
centimetro. Scena iš Grandinėlės koncerto Toronte. J. Gar los nuotrauka

kaistais. Jie kaltino Tarybą neveiklumu, ir dar sun
kiau. Tada Klimas atkirto tokiu pat priekaištu: „Jūs 
patys tiktai mitinguojate ir nieko konkretaus neda
rote. ..“

— Kas gi dabar Taryba? — paklausė Sleževičius, 
įsileidęs į pokalbį su vienu karininku, sustojęs netoli 
Tarybos rūmų.

— Šilingas, — sarkastiškai atraportavo vyras.
— Ir kas gi vyriausybė?
— Petras Leonas, — atsakė karininkas.
Vidudienis buvo sklidinas šaltų miglų. Kilo vėjas.
— Argi Molodečnos pūga atsiveja mane Vilniu

je?— pokštiškai pasakė Sleževičius, aukščiau užsegda
mas apsiaustą.

Jam dabar atrodė, kad buvo naivus vaikiškas gal
vojimas šaltame vagone laukti advokatūros Vilniuje. 
Dabar ne profesija, bet net ir ne politika, o šiurpi 
kova dėl egzistencijos smalsiai ir brutaliai spoksojo 
į kiekvieno akis.

Ir pagaliau jis pamatė: lietuvių esama Vilniuje!
Tai buvo paįžuliame stiebe iškelta trispalvė. Vėlia

va pleveno prie Krašto Vyriausybės rūmų, kur buvo 
įsikūrusi Lietuvos Taryba. Kažkaip pakilu matyti tą il
gų kovų, trapių vilčių ir karčių apmaudų simbolį 
prie didelių rūmų fasado.

— Mano pavardė Sleževičius; aš einu pas poną Ši
lingą,— pasakė jis jaunam sargybiniui, kuris kažkaip 
linksmai ir perdaug jau nekariškai stovėjo prie durų, 
gindamasis nuo žvarbo ir vėjo.

— Tik tu, brolau, nesušalk, — nusišypsojo jaunuo
liui, kuris turėjo keistą, jam nematytą mažą šautuvą 

/ ir buvo vyžuotas.
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— Ženkite, ponas, — kimiai pasakė sargybinis,— 
ponas Šilingas neseniai atvyko.

Koridorius, kurin įžengė Sleževičius, buvo aukštų 
skliautų, tamsus ir dundančiai tuščias. Grindys nešva
rios, matėsi šiaudų pakratų, riogsojo sulūžęs, tarytum 
čion išmestas stalas. Sleževičius, stebėdamas patalpą 
ir jos nepriežiūrą, paėjo toliau. Jis sugavo žvilgsniu 
ant vienų iš daugelio durų popierių su užrašu: „Vals
tybės Taryba“.

Nesibeldęs, pradarė duris. Belstis ir nereikėjo. Tai 
buvo antras sargybinis būstas, skaitant pirmuoju vy
žuotą jaunuolį prie durų. Keletas kareivių, džiaugda
miesi šiltai prikūrenta patalpa, kortavo, susigrūdę prie 
stalo. Virš stalo, nuo aukštų lubų karojo elektros lem
putė be gaubto. Langas didelis, bet nedaug šviesos ir 
lauke. Migla prigesino saulę.

— Kur čia eiti pas poną Šilingą? — paklausė Sleže
vičius, kareiviams smalsiai sužiurus į jį.

Atkištiniu piršto dūriu nuo kortų stalo vienas iš 
kareivių parodė Šilingo kambario duris.

3

Mandagiai pasibeldęs, bet neišgavęs balso, kvie
čiančio įeiti, Sleževičius pradarė duris.

Kambarys buvo erdvus ir labai aukštas. Viskas 
jame tamsiai ruda: sienos, milžiniška koklinė krosnis, 
lango užuolaidos. Pats kambarys beveik tuščias. Prie 
didelio rašomojo stalo, abiem alkūnėmis įsirėmęs į jo 
briauną, nuleidęs ūsais ir barzda apžėlusį veidą, Sle
ževičiaus senas pažįstamas baronas Šilingas atidžiai stu
dijavo tekstą plačiame popieriaus lakšte.

Bus daugi au.

7 P s/.



OJLTŪRINIS POSLAPI
mire 

PABLO PICASSO

Pablo Picasso
Turėdamas 91 metus amžiaus Prancūzijos 

Viduržemio pakrantėje mirė Pablo Picasso.
Taipat žymiausias ir labiausia iškilęs mūsų 
laikų dailininkas modernistas .Jis daugiausia 
išpopuliarino kubizmą, nors pats keitė savo 
meno polinkius ir jo gyvenime buvo keletas 
skirtingų periodų. Jo tėvai kilę iš Ispanijos, 
bet jis pats didžiąją savo amžiaus dalį išgy
veno Paryžiuje .Jo draugai buvo žymiausi šių 
laikų visų tautų menininkai. Tarp kitų buvo ir

M Ali ĮJOS TEREZOS PORTRETAS PA BLO PICASSO

AUTORIUS TURI 
ŽODĮ

Savo kūrybiniame kelyje daugelis mūsų 
meno žmonių, ypatingai rašytojų sutinka 
priekaištus tik todėl, kad bando savitai pa
vaizduoti gyvenimą ir nesilaiko jau įsigyve
nusių, o kartais ir nusigyvenusių formų.

Mūsų tarpe dar neišnyko polinkis cenzū
ruoti, neleisti, braukti šalin visa tai kas 
mums dabartinėse nuotaikose eina ” prieš 
plauką n.

Dalinai panašioje būklėje atsidūrė ir M. 
Čapkauskas, kurio nauja knyga ” Nazareto 
Malūnas " nesenai pasirodė viešumoje. Su 
šiuo veikalu mūsų laikraštis buvo savo laiku 
kiek susijęs, nes buvo spausdinamos jo kai 
kurios ištraukos. Jos buvo nutrauktos, po

Applinair, kilęs iš Lietuvos, rašyto jas ir me
no teoretikas, daug padėjęs Picasso meno 
idėjas paskleisti pasaulyje. Ne visi Picasso 
vienodai vertino, vieni jį smerkė, kiti kėlė į 
padanges.Bet visi vienodai jo asmenyje ma
tė stambią meno pa jėgą,dar tusią neišpasaky
tą įtaką į jaunuosius menininkus. Jauno j i lie
tuvių dailininkų karta irgi buvo jo smarkiai

M. ČAPKAUSKAS

kiek laiko vėl pasirodė. Pasirodė ir dingo. 
Tai paseka laikraščiui padarytų užmetimų. 
Buvo tokių, kam šis raštas buvo nepriimti
nas. Gal perdėtas jautrumas, gal nenoras 
suprasti autorius polinkius, nežinia... Tik 
M dėl tos, vadinamos, šventos ramybėsMkal- 
bamos ištraukos dingo.

Iš atskirų posmų dažnai sunkoka spręsti 
apie visą veikalą.O dabar, kai šį raštą gali
ma ištisai pažinti, yra gera proga nuspręsti, 
kas buvo teisus, o kas klydo.

Šiuo tarpu autorius,būtent M.Čapkauskas 
turi žodį ir gali nevaržomai kalbėti kas jam 
labiausia rūpi ir kas kelia jo širdyje nerimą. 
O jau skaitytoju valia veikalą priimti, pripa
žinti, arba jį pasmerkti.

M. Čapkauskui netrūksta originalumo.Jis 
turi drąsos kalbėti apie daiktus,apie kuriuos 
kiti nutyli. Kaip ten bebūtų, o tenka pripa
žinti, kad M.Čapkausko pavaizduoti charak
teriai yra ryškūs,nubrėžti kieta ranka. Vei
kalo eigoje susidaro gan aštraus pobūdžio 
kolizijos, kurios patraukia dėmesį.

M. Čapkauskas dialogus valdo geru sai - 
kingumu. Pas jį randame supintus kasdienio 
gyvenimo įvykius ir čia pat sentencijos iš 
Biblijos, o dažnai pasitaiko ir filosofiniai 
bandymai.

M.Čapkauskas savo rašte mėgina gilintis 
į gyvenimiškas painiavas.Vienoje vietoje jis 
mini”teisybę švaresnę už ryto rasą. "Ir ap
lamai jo pavauzduoti veikėjai nesikalba leng
vapėdiškai, jiems vis rūpi išspręsti tuos 
sunkius klausimus, kurie nepasiduoda leng
vai išsprendžiami.

M. Čapkauskas ne naujokas literatūroje. 
Jis yra autorius jau kelių knygų. Bet jis, 
kiek sprendžiama, nepriklauso kuriai nors 
srovei,jis stengiasi surasti savo atskirą ke
lią. O tai nėra lengvas reikalas.Daug pa
prasčiau rašyti priimtos, nekomplikuotos 
nuotaikos apyskaites ir džiuginti nuobodžiau
jančias skaitytojas.

DVIAKI
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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nelinkę eiti prieš farme- 
rius, jie daugiau nukrei
pia savo akciją prieš gau
sius tarpininkus* kurie 
kaip tik daugiausia pabran
gins visus produktus.

• MINISTERS HAIDASZ 
puolio^gallt susirgti bron- yrą nusistatęs lankyti at- 
chitu ir kitomis ligomis".
• KANADOJE irgi pra
dėtas mėsos boikotas.Bet 

tarpu,kai JAV jis vyks
ta gerai organizuotai, tai 
,fa jo žymės tuo tarpu 
tėra menkos. Bet vis tik 
pastebėta, kad dideliame 
marketuose mėsos gami- 
n ia i maž iau perkam i .G reta 
to sumažėjo ir galvijų 
skaičius ; skerdyklose. 
Spėjama, kad farmeriai, 
numatydami mėsos boiko
tą, mažiau gyvulių gabena 
į rinką.

Federalinis žemės ūkio 
mlnisteris Whelan aiškiai 
usistatęs prieš boikotą. 

Jo manymu, jokios naudos 
tš to nebus,tik bus dezor
ganizuota rinka. Jis mano, 
kad jautienos kaina iki šio 
laiko Kanadoje buvo per
daug žema. Jeigu farme
riai pasiliks galvijus, tai perkeltas į šiaurę nuo 
vėliau susidarys dideli 
ūkiniai sunkumai,kai rin
koje atsiras perdaug mė
sos pasiūlos .Mėsos boiko
to akcija neturėtų būti nu
kreipta prieš farmerius. 
r jų interesus. Bet patys 

boikoto organizatoriai

• FE DERA LINE sveikatos 
komisija kreipėsi į vyriau
sybė, reikalaudama, kad 
kiekvienas cigarečių poke- 
lls turėtų įrašą:Dėmesio! 
Rūkymas pavojingas jūsų 
sveikatai, jūs galit mirti 
nuo vėžio,nuo širdies prie-

Demokratų partijos vadas D. Lewis lankėsi Quebec© miesto automobiliu fabrike. 
Kairėje F. Cooper, vyr. superindentas, dešinėje J. Larwood fabriko dir.
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skirus miestus, susitikti 
su atskirų tautybių atsto
vais ir susipažinti su jų 
pageidavimais. Vancouve- 
ryje jis išbuvo tris dienas 
ir lankė daugelį tautinių 
grupių susirinkimų. Mi- 
nisteris susitiko su etni
nių laikraščių atstovais, 
kalbėjosi su religinių or
ganizacijų žmonėm is 3avo 
pasakytose kalbose minis- kad teks brangiau mokėti 
teris Haidasz užtikrino, 
kad dabartinės vyriausy
bės troškimas pagelbėti 
atskiroms tautybėms iš
laikyti savo kalbą, savo 
papročius ir kultūrines 
tradicijas.Pačios tautinės 
grupės turi pasirūpinti 
sayo egzistencijos palai
kymu.

• OTTAVOJE vyriausy
bės nusistatymu dabarti
nis oro uostas turės būti

miesto .O iki šio laiko oro 
uosto užimamas plotas bū
siąs paskirtas miesto iš
plėtimui ir naujoms sta
tyboms.
• ALBERTOS provincijai 
federalinė vyriausybė pa
skyrė 30 mil i jonų dolerių. 

Už tuos pinigus bus įreng
ta nauja irigacijos siste
ma. Numatoma reguliuoti 
upių St. Mary ir Bow tėk
mę.
• ONTARIO IR QUEBEC 
provincijose numatoma 
padidinti telefono mokes
čius .Tam reikalui jau gau
tas Canadian Transport 
Commission sutikimas. 
Telefono mokesčiu padi
dinimas ne bus žymus,vos 
keletą centų. Bet žymiai 
padidinami mokesčiai už 
instaliacija. Dabar už te
lefono įrengimą reikėdavo 
mokėti $13.75, o ateityje 
teks mokėti $16.50. Kas 
svarbu, kad bus padidinti 
mokesčiai už tarpmiesti- 
nius-ilgų distancijų pasi - 
kalbėjimus. Pažymėtina, 

už laiką, jeigu bus kai bama 
ilgiau.

Bet demokratų vadas D. 
Levis stengiasi šiuos mo
kesčių padidinimus panai
kinti. Jis laikosi tuos nuo
monės, kad telefoninių pa
tarnavimų pabranginimas 
neturėjęs tikro pagrindo.

MAISTO PRODUKTU KAI
NŲ. priežiūros komisija 
būsianti sudaryta gale šio 
mėnesio,kaip pranešė par
lamente Vartotojų Reikalų 
Ministerls Herb Gray .Kon
servatorių partija maisto 
kalnas siūlė "užšaldyti” 3 
mėnesiams, bet liberalai 
ir demokratai su tuo ne
sutiko.

Kaž kodėl daug ginčų

Dvi indėnų moterys. Mes jas ankščiau kitaip 
atrodančias matydavom.

vyksta dėl maisto kainų, 
kai tuo tarpu beveik nieko 
nesakoma ir nedaroma apie 
kitų prekių kainas, kurios 
kyla gal net daugiau, kaip 
maisto kainos.

Nors ir neskelbiama 
partines varžybos, bet 
vyksta visą laiką nuo pat 
šio parlamento išrinkimo 
dienos, kadangi nei vienai 
partijai neturint parla
mente daugumos, tikimąsi 
greitų naujų rinkimų. 
ONTARIO ENERGIJOS 
REIKALAMS KOMITETAS 
paskelbė,kad iki 1980 me
tų Kanadai reikės investuo
ti apie 60 bilijonų dolerių 
energijos pramonei kelti. 
CENTRINIS KANADOS 
BANKAS pakėlė didie
siems bankams palūkanas 
už skolinamus pinigus nuo 
5.25% iki 5.75%.Priežas- 
tis: infliacijos baimė. Dau
gumas bankų tą pusės pro
cento pakėlimą jau pritai
kė savo pirmos eilės kli- 
jentams pakeldami palū
kanų procentą iš buvusių 
6% į 6.5%. Tatai vargu ar 
atsilieps į bankų imamas 
palūkanas už asmenines 
paskolas,kurios šiuo metu 
yra 12%. "Litas" ima tik 
8.5% kaip už asmenines 
taip ir už nekiln. turto pa
skolas ir jų keisti nenu
mato.
GENERAL MOTORS kom
panija ryšium su labai ge
ra rinka mažoms maši
noms, St. Therese savo 
fabriko produkciją žada 
padidinti nuo 1600 maši - 
nų į 2400 mašinų į savai
tę. To pasėkoje bus pa
kviesti į darbą 600 anks
čiau atleistų darbininkų. 
Dabar dirbo tik 1200 dar
bininkų. Tas fabrikas šie
met gamina Chevrolet Ve

gas ir Pontiac Astres Ka
nados ir rytinės JAV da
lies rinkai.
KANADA VĖL PARDAVĖ 
Sovietų Sąjungai 58 mil. 
bušelių kviečių maždaug 
už 200 milijonų dolerių. 
Pernai Kanada pardavė 
Sovietams 185 mil.bušelių 
už 330 mil. dolerių. Taigi, 
kviečių perteki tams Kana
doje nenumatomas.
JAV PREZIDENTAS NIK- 
SON prašo Kongresą su
teikti jam teisę pakelti ar
ba sumažinti ta rifus toms 
prekėms ir tiems kraš
tams, kurie jo manymu 
kenkia JAV rinkai ir fi
nansams, patys apsisau
godami nuo importo aukš
tais tarifais, mokėdami 
savo darbininkams mažus 
atlyginimus. Kanada ra
minasi, kad jai Niksonas 
šių suvaržymų nepritaikys;

Pr.R.
• PARYŽIAUS operos 
balerina Marija Negret 
staiga apleido savo darbą 
teatre ir dingo. Pasirodo 
jį įstojo į vienuolyną. Ne
gret tik 27 metai ir ji bu
vo laikoma viena geriausių 
Prancūzijos baleto prima
balerinų .Ji žinoma ir pla
tesniame baleto pasaulyje. 
Ji šoko ir turėjo gerą pa
sisekimą su Rudolfu Nu- 
rejevu, prieš keletą metų 
pabėgusiu iš Leningrado 
baleto ir vakaruose užka
riavusio visuotina pripa- 
žinimą.Ir anksčiauNegret 
pasižymėjo ypatingu ku
klumu, ji niekada nedaly - 
vaudavo nei puošniuose 
priėmimuose ir nelanky
davo jokių pasilinksmini
mo vietų. Praeitą vasarą, 
kada baleto sezonas pasi
baigė, ji dirbo defektyvtų 
vaikų prieglaudoje.
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Faringitu ~ vadinamas 
ryklės gleivinės uždegi
mas, kuris gali būti ūmus 
ir lėtinis. Kadangi ryklės 
gleivinėje pastoviai vege
tuoja mikrobai, tai perša
lus jų veikla suaktyvėja 
ir dažnai susergama ūmiu 
faringitu.

Ryklėje susirkyžiuoja 
kvėpavimo ir virškinimo 
takai. Todėl ryklės siene
lę neigiamai gali veikti ir 
maistas,ir užterštas oras. 
Per nosį ar bumą patekęs 
smarkiai dulkėmis ar 
cheminėmis medžiagomis 
užterštas oras dirgina 
ryklės gleivinę ir sukelia 
ūmų faringitą.Mažiau už
terštas oras,bet patekda
mas dažniau, gali sukelti 
lėtinį ryklės gleivinės už
degimą.Ypač,stipriai dir
gina gleivinę dulkės, ku
rios savo aštriais kampais 
į ją įsibedžia ir sukelia 
uždegimą.

Sloga taip pat gali būti 
faringito priežastis, nes 
uždegimas iš nosies glei
vinės gali išplisti į ryklės 
gleivinę. Sergant nosies 
priedinių ertmių ( kaktos 
kaule, viršutiniuose žan
dikauliuose yra ertmės, 
kurios atsiveria į nosį) 
pūlingais uždegimais, nu
tekėję į ryklę pūliai taip 
pat gali sukelti jos glei
vinės uždegimą. Dėl iš- tikrą medžiagą reaguoja 
krypusios nosies pertva
ros, padidintų nosies 
kriauklių ( hlperplastinis 
rinitas), adenoidų (limfoi- 
dinio audinio padidėjimas 
noslaryklėje) ir polipų 
kvėpuoti per nosį būna

sunkiau ar net visiškai 
neįmanoma .Ryklės gleivi
nė negali sušildyti ir su
drėkinti oro. Tiesiog per 
burną patenkantis oras 
kenkia ne tik ryklės glei
vinei, bet ir plaučiams. 
Todėl,kvėpuojant per bur
ną, ypač per šalčius, daž
nai atsiranda faringitai.

Ryklės uždegimą galt 
sukelti ir aštrus arba la
bai karštas maistas.

Lėtinis faringitas gali 
atsirasti nuo pūlingų ton
sil hį, nesveikų dantų ar jų 
šaknų.

R.Madiuro ( R. Maduro) 
išskiria simptominius fa- 
ringitus,arba faringopati- 
jos, kurios pasireiškia, 
sergant skrandž to, kepenų, 
žarnyno, kraujo ligomis, 
nėštumo metu. Todėl ir 
gydyti reikia pagrindinį 
susirgimą, o ne faringitą, 
kuris yra vienas iš simp
tomų.

Ryklės gleivinę labai 
dirgina alkoholis. Be to, 
jis sutrikdo skrandžio 
veiklą,apsunkina vitaminų 
įsisavinimą, o tai atsilie
pia sudirgintai gleivinei 
ir sukelia sunkiai gydomus 
faringitus.

Ypač pabrėžtina rūkymo 
žal a. Rūkymas gali veikti 
kaip dirgiklis ir kaip aler
genas, kai žmogus į tam 

per stipriai, iškreiptai, 
nepanašiai kaip visi žmo
nės. N. Fabrikantas ( N. 
Fabricant)įrodė, kad la
biausiai pakenkiama ryk
lės gleivinė,nes, užsitrau
kiant dūmą, dūmai įtrau-

•Nemuno" šokėjai Sao Paulo televizijos
‘ vasario 16 .BSirodymui,

stoty tariasi su programos vedėjais *as

k>anii tik J burną ir ryklę, 

kurių tūris sudaro 22-51 
cm .vėliau atsirado gerk
les ir pro burną įtraukia- 
ma aPle 500 cm^ oro, 
huris praskiedžia dūmus 
15 kartų ir tik tada jie pa
tenka į plaučius. Taigi 
ryklėje dūmų koncentra
cija yra pati didžiausia. 
Dž. Karka vis (J. Harkavy), 
remdamasis tyrimais,nu
statė,kad dūmai neigiamai 
viekia ne tik rūkančius, 
bet ir ne rūkančius, kurie 
būna prirūkytose patal
pose. Tai nuolatinis dir
giklis,kuris veikia žmogų 
(ypač jo ryklę) 365 dienas 
per metus.Todėl ir atlie
kamos odos reakcijos su 
medžiagomis, pagaminto
mis iš tabako, yra teigia
mos 20,4% rūkančiųjų ir 
12 - 16% nerūkančiųjų.

Sergant faringitu, tem
peratūros beveik nebūna, lavimai sodos tirpalais ir 
jaučiamas šioks toks kt.
skausmas, dažniau ryjant
šie les ir nebūdingas vai- goniams vartoti antibioti- 
gant, perštėjimas, niežu- kus ar sulfanilamidus,kū
lys, džiūvimas, svetimkū- riais faringitas paprastai 
nio jutimas, sausas ko su- negydomas. Pats ligonis, 
lys, o kartais ir nežymus vartodamas minėtus vais- 
prikimimas. Kai kurie Ii- tus, daro sau tik žalą: gali 
goniai gali atkosėti skaid —

rias ar pūlingas gleives.
Sergant ūmiu faringitu, 

ryklė būna paraudusi, lie
žuvėlis patinęs. Sergant 
lėtiniu faringitu, gleivinė 
būna sausa, kartais pasi
dengusi pridžiūvusiomis 
plutomis (atrofinis faringi
tas), arba vietomis susto
rėjusi ( hipertrofinis fa
ringitas-.

Susirgus faringitu, rei
kia kreiptis į gydytoją. 
Pirmiausia reikia nusta
tyti priežastį ir ją paša
linti ( gydyti nosį, dantis, 
skrandį ir t.t.)ir tik vė
liau, jei neišnyko faringi
tas, gydyti ji.Įvairūs fa
ringitai taip pat įvairiai 
gydomi. Pvz., nuo ūmaus 
faringito gali padėti su
tepimai liugolglicerinu, 
nuo lėtinio hipertrofinio - 
skalavimai arbatos esen
cija, ąžuolo žievės nuovi- 
riais,lėtinio atrof inio-ska- 

Nepatartina patiems li-

susirgtialerginėmis ligo- 
mis(išbėrimais, alerginė
mis slogomis ir kt.} ir 
pripratinti mikrobus prie 
vaistų .O kai tikrai reikės, 
tai vaistai jau bus mažai 
efektingi arba ir visiškai 
neefektingi, nes atsiranda 
jiems atsparių mikrobų.

.R.Kašinskas

• JAPONIJOJE netoli 
miesto Chakones steigia
mas vabzdžių ir įvairiau
sių vabalų rezervatas. Į 
atskirą uždarą sodą bus 
sugabenti visokių rūšių 
vabzdžiai ir vabalai, ku - 
riais publika galės gėrė
tis, kaip daroma zoologi
jos soduose. Bus galima 
stebėti dažnai labai įdomų 
vabalų gyvenimą. Japonai 
aplamai mėgsta vabalus 
ir ten yra specialės vaba
lų parduotuvės, kur gali

ma pirkti ir vabalus ir 
juos laikyti narvelius.
• GRUZ ĮJOJĘ auga vadi' 
namas”goveninmedis, nua 
kurio šakų žiemos metu ,/ ' 
nusvyra saldainiukai. Tai 
pieštuko apimties stiebe
liai. Jų saldus,malonaus 
skonio turinys visai pana
šus į tikrus saldainius. 
Skonyje net juntamas ro
mo aromatas. Vietos gy
ventojai šiuos saldainius 
sudžiovinus, sutrina ir 
vartoja kepsniams. Iš tų 
saldainiukų gaminamas ir 
gėralas, kuris esti pana
šus kiek į alų. y 

• JUNGTINĖSE TAUTO-, 
SE sovietai nuolatos laiko 
tam tikrą skaičių savo 
personalo. Dabar ten pa
daryti kai kurie pakeiti- 
mai.Pavyzdž iui, atšauktas 
Leonidas Kutakovas, kurs 
išbuvo net penkerius me
tus savo pareigose. O tai 
jau ilgas laikas, nes so
vietai savo žmonių nelinkę 
ilgai laikyti užsienyje. Jo / 
vietą užims A.Ševčenko.,/T 
Buvo ir toks Lesiovskis. 
kurs tik tiek pasireiškė jį) 
kad sudarydavo kalbėtojų 
sąrašus,bet jį laikė svar
biu slaptos sovietų poli
cijos atstovu ir per jį pa
laikydavo ryšius suMa&va.

Ndujos madų tendencijos 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

10 psl.



ŽEMAITUKAI .

Lietuviai arklius augino 
jau pirmykštės bendruo
menės laika is .Ištyręs pil
kapiuose surastų arklių 
griaučius, prof.K.Aleksa 
nustatė, kad tai buvę ne
dideli arkliukai, maždaug 
1O cm žemesni, negu da
bartiniai žemaitukai. Lie
tuvos Didžioje Kunigaikš
tystėje buvo daug valsty
binių ir privačių žirgynų, 
kurtuose buvo laikoma 
tūkstančiai žirgų. Lietu
viški žirgai buvę labai 
Ištvermingi: raiteliai jais 
nujodavę net 300 km per 

... i>arą. Senosios kronikos 
Gediminą^Algirdą ir Kęs
tutį mini kaip puikius jo
jikus ir arklininkus .Ma
tyt, ne veltui Kęstučio ir 
Algirdo laidotuvėse buvo 
sugėdinti ir jų mylimiau
si žirgai. Kronikose rašo
ma,kad kryžiuočiai ir ka
lavijuočiai iš Lietuvos iš- 
vęsdavę tūkstančius žir
gų, bet ir lietuviai parsl- 
vęsdavę iš kryžiuočių daug. 
> Įdomu, kad garsiosios 
mūsų žemaitukų veislės 
pavadinimas atsirado ne 
Lietuvoje,© Lenkijoje XVI- 
XVIIa. Iš Lietuvos kilę 
arkliai buvo vadinami 
žmudais,rusai vėliau juos 
vadino žmudkomis, taigi 
žemaitukais, o ilgainiui 
tuo vardu ir Lietuvoje jie 
imti vadinti .Ištisa is šimt

Pasiuntinio K. Škirpos veikalas
S U K I L I M A S 

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 
jau atiduotas spausdinimui ir bus parduodamaspo 15 

doleriu, o užsiprenumeravus ji iŠ anksto — po 12 dol. 
už knygų. Užsakymai autoriaus adresu: 
2043 36th St.,SE, Washington, D.C.20020 USA. 

-------------------------------- atkirpimui------------------------------
Data--------------------------------

Jungdamas 12 dol. čekį/arba Money Order/ prašau teiktis 
prisiųsti man “Sukilimo“ knygą kai ji tik bus atspausta. 
Pavardė ir v ardas....................................................................
Gatvė.................... '.. . ..............................................................
Gyvenvietė....................................................................................

Parašas.....................................................

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

■ e Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliiioju 

x • Vasaros laike saugojimas 
(Storage)'

*6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

W. La penat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La SallerP.Q .Tel.366-6237
Įvairi industrini, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimu s,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. 

1973. IV. 18 

mečiais niekas netobulino 
žemaitukų veislės, tik 
XIX a. pabaigoje Rietavo ir 
Plungės dvarininkai Ogin
skiai pradėjo selekcijos 
darbą .Geriausi tos veislės 
arkliai buvo auginami Ra
seinių, Telšių ir Šiaulių 
apylinkėse.

BLOGA BE ALAUS, 
DAR BLOGIAU SU 
ALUM
Du eskimai įsiveržė 

Payne Bay į krautuvę ir 
išsinešė keturias dėžes 
alaus. Krautuvininkas bu
vo nusiminęs dėl patirtų 
nuostolių, bet kitą dieną 
tie patys du eskimai atėjo 
pas krautuvininką ir pilnai 
atsilygino už paimtą alų. 
Visur kitur, net ir Mon- 
trealyje toks atsitikimas 
padarytų didesnį įspūdį. 
Bet pasirodo eskimų gy
venamose vietose, tai pa
prastas dalykas, Teisėjas 
Chalou , kurs sprendžia 
baudžiamasis bylas eski
mų gyvenamose vietovėse, 
pripažįsta, kad jie mie
liausi ir teisingiausi žmo
nės.

Tik visa bėda, kad į to
limą šiaurę, sakysim į 
Fort Chimo alaus atgabena 
retai, kartais kartą į sa
vaitę, kartais du kartu. 
Tai eskimai,žinodami, kad 
greit alaus nesulauks iš 
karto išperka visą alų. O 
kai jie turi daug alaus tat 

daug ir geria .Na, o kai pa
sigeria,ta i p ras įdeda, ka ip 
sakoma ” trobeliai ”. Ge
riausi draugai kartais su
sipyksta, kartais susimu
ša arba v ienas kitam pa
daro įvairių skriaudų.Tę- 
kie išgėrimai kartais tai
kiai pasibaigia, bet daž
niausia niekas negali at
spėti kuo alaus pagėrlmas 
pasibaigs.

Teisėjas Chalou* sako, 
kad visa bėda dėl nenor
malaus alaus atvežimo. 
Jeigu alaus eskimai galė
tų gauti kiekvieną kartą, 
kai jie nori išgerti, tai 
nusipirktų tiek, kiek tam 
laikui reikalinga. Pamažu 
išsigertų ir viskas gra
žiuoju pasibaigtų. Bet da
bar kai sudaromos alaus 
atsargos, o tų atsakingų 
taupyti pasirodo nevyksta, 
tai ir atsiranda teisme 
bylos. Teisėjas eskimus 
gerai pažindamas, jiems 
yra palankus, bet nieko 
kito negali daryti, kaip tik 
juos bausti, nes nusikalti
mą i pa s ita iko ak iva iz dūs.

Stora ponia prie stalo 
kaimynei kalbant apie 
diėiąs:

- Aš labai žiūriu,ką val
gau; bet valgau.

NEVERTĖJO VERKTI
- Mamytė,aš labai užsi

gavau.
- Ar verkei?
- Ne, nes nieko arti ne

buvo.
AR DAR SKAUDA ?
- Negalėjau ateiti. Skau

dėjo dantį...
- Ar dar skauda?
- Nežinau, jis liko pas gy

dytoją.

VISKAS

Naujos mados ideologijos 
rei škėjas.

EXAC0
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS)

POIWTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jeon Road.
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal ieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Beg’d.
e Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės.

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. D e s r ocher s

7725 George Street 
La Salle,Que.

Jette & Frėres
- MODERNIEMS NAMAMS 
Visi kiti vandentiekio ir

ai ir nau-' 
G asiniųj! įrengimai.', G asinių 

priemonių pardavimasir 
įrengimas. Ątstovaujam ’ 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens j 
tiekimą. Veltui ikaina- | 
vintas.
Jette & Frere Ltėe

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330— --

lipsi.



Hamilton

AUŠROS VARTĘ 
PARAPIJOS CHORO 
METĘŠVEMTŽ
A V parap. choras savo 

tradicinį metu koncertą ir 
pasilinksminimą šiemet 
ruošia gegužės 5 d.,šešta
dienį, Jaunimo C. salėje. Ir 
šiemet mūsų chorui į talką 
atvyksta Ročesterio Liet. 
Bendruomenės choras,vad. 
muz .J .Adomaičio .Abu cho
rai yra paruošę bendrą re
pertuarą, susirepetavę ir 
gegužės 5-ta Jaunimo Cen
tre bus galima išgirsta tai, 
ką mes išgirstame per di
džiąsias dainų šventes.

Po koncerto bus šokiai 
su geru 5 žmonių orkestru, 
bufetas,baras, laimės sta
liukai, loterija ir kitokios 
staigmenos. Choras laukia 
ir tikisi didelio žmonių 
antplūdžio iš Hamiltono ir 
jos apylinkių.Šitas yra vi
sų vakaras, tai laukiame 
daug jaunimo ir jau nebe
dirbančių-pensininkų, ku
riems ir įėjimas yra tik 
pusė kainos .Bilietąi jau da
bar platinami ir jų galima 
nusipirkti pas kiekviena 
choristą. Nusipirkęs viena 
bilietą, išgirsi ypatingą 
koncertą ir po to prie ge
ros muzikos ir, esant ne
brangiam barui, galėsi sa
vo draugų ir pažįstamų tar
pe įdomiai praleisti vaka
rą, Čia yra ypatingas metų 
įvykis mūsų lietuviškojoj 
kolonijoj,tad nepraleiskfcne 
šitos progos.

K.M.

st. Catharines
TRAGIŠKAI ŽUVO 
KOSTAS STANKUS JR.
Š.m. balandžio 6 d. 11 

vai. vakaro velionis K. S. 
išdirbęs Stelco Steel & Co. 
Wellande naktinę pamainą 
grįžo namo, bet pakeliui 
buvo ištiktas nelaimės. 
Važiuojant dviejų krypčių 
keliu, mašiną vairavęs 
Valerio Sorrenti 20 metų, 

12 psi. , 

pamiršęs vairavimo tai
sykles, lenkė kita mašiną 
kur iš priešingos pusės vi
sai arti atvaž lavo. K. Stan- 
kur su motociklu ir šioje 
katastrofoje K. Stankus 
buvo vietoje užmuštas. 
Vairavęs mašiną VJSo- 
rrenti išliko gyvas, bet 
buvo abidvi kojos nulauž
tos. Taip dėl neatsargaus 
važiavimo ir V.Sorrenti 
kaltės J. Stankus neteko 
gyvybės.

Šiuo metu paaugliai va
žiuoja nesilaikydami pa
grindinių taisyklių.

Pavojinga dabartiniu 
metu važiuoti automobi
liais, bet dar pavojingiau 
motociklais važinėti. Ir 
priežodis sako, jei perki 
motociklą pirk ir karstą. 
Nežiūrint kaip atsargiai 
važiuojama, bet motocik- 
listai dažniau turi nelai
mingų atsitikimų.

Velionis Konstantinas 
Stankus buvo vos 21 metų. 
Buvo pavyzdingas ir drau
giškas jaunuolis. Jis mo
kėjo sugyventi su vyresnio 
amžiaus žmonėmis ir bu
vo netik jaunimo bet ir vy
resniųjų gerbiamas. Kada 
pasiekė žinia apie velionio 
žuvimą ypatingai skaudi h i 
pergyveno tie, kas asme
niškai pažino ir turėjo 
progos pabendrauti su ma
lonaus būdo jaunuoliu .Kop
lyčioje velionio palaikai 
skendo gėlėse. Taip pat 
š.m.balandžio 9 d. velionį 
paskutinį kartą atsisvei
kinti ir palydėti į amžino 
poilsio vietą Victoria Lawn 
kapines, nežiūrint darbo 
dienos dalyvavo virš 50 
automobilių.

Šiose laidotuvėse daly
vavo be St. Cathariniečių, 
iš Niagra Falls, Velland, 
Tils enburg,Oshawa,Hamil
ton ir Toronto lietuviai.

Paskutinį dvasinį patar
navimą atliko, atitinkamą 
pamokslą pasakė ir į ka - 
pines palydėjo parapijos*

klebonas J. Liauba OFM. 
Vargonais grojo muzikas 
A.Paultonis.

Kapinėse žodį tarė B-nės 
pirm. K. Šukiene.

Po laidotuvių velionio 
žmona pakvietė visus į 
savo namus užkandžiams.

J.Š.

montreal
" NIDOS " KLUBO
NARIĘ SUSIRINKIMAS
Balandžio 8 d. Aušros 

Vartų parapijos salėje 
šaulių nuosavose patalpo
se įvyko Montrealio Žve- 
jotojų-Medžiotojų"Nidos" 
klubo narių metinis susi
rinkimas.

Susirinkimą trumpu žo
džiu atidarė klubo v aid. 
pirm. J .Štauč tūlis Ji imties 
minute buvo prisimintas 
neseniai miręs klubo na
rys P. Vilen iškis.

Susirinkimo pirmininku 
buvo pakviestas naujai 
įstojęs į klubą narys inž. 
V.Pakalniškis ir A. Mylė 
sekretoriauti.

Susirinkimas praėjo 
geroje ir darnioje nuotai
koje. Apie praeitų metų 
veiklą, pranešimą padarė 
pirm. jJŠiaučiulis, iždinin
kas A.Žiūkas, bei revizi
jos komisijos pirm JC. To* 
liušis.

Susirinkimas visus pra
nešimus priėmė. Dvie- 
jiems metams išrinkta 
nauja valdybą, kuri po su
sirinkimo pareigomis pa
siskirstė tokiu būdu: 
A. Mylė pirmininkas, V. 
Pakalniškis vicepirminin
kas, A.Urbonavičienė se
kretore, P.Račinskas iž
dininkas, A.Žiūkas finan
sų sekretorius, J^Babraus- 
kas Ir M.Kasperavičienė 
valdybos nariai parengi
mams.

Revizijos komisija liko 
ta pati- K. Toliučis, Alb. 
Urbonas ir A.Kalvaitis.

Šiuo metu klube yra 89 
nariai ir klubo kasoje yra 
1,400 dol. Susirinkimas 
priėmė Iškelta pasiūlymą 
Baskatūno ežero teritori
joje išnuomuoti vieną ka
ta iną’’Ntdos"klubo nariams 
vasaros sezonui.Pasiūly
mas pavestas naujai val
dybai vykdyti.

Susirinkimas baigtas 
M. Kasperavičienės, O. 
Urboną vič ienės, O. Mylie- 
nės, M. Šiaučiulienės, L. 
Jurjonienės skaniai pa
ruoštoms vaišėms.

J.Š.

toronto
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
5į<% už depozitus 
6% už Mrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
sVz% už 1 m. term. dep. 

už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8 % už mortgičius

Kapitalas — šeši milijonai doleriu

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių, patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. pn išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2*8723 • Toronto 3, Ontario.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
" Nepriklausomos Lie

tuvos " Nr 2039 teirauja
masi adreso "Toronto In
teligentų Draugijos ,v.

Draugijos adresas yra: 
Toronto, 105 Talbot Vilo 
Telefonas: 225-6339. Tas 
pats adresas ir draugijos 
pirmininko.

T. L. I. D. Sekretorius f
• TORONTO teismui 
jaudinantį laišką parašė 
jauna mergaitė Rochelle 
Desrosiers. Ji rašė, kad 
jos tėvas, kurį teismas 
rengėsi nubausti už važi
nėjimą autcmobiliu be įsta
tymais reikalaujamo leidi
mo, yra geras, ji mylin
ti savo tėvą ir jis esąs jai 
reikalingas, kadangi jos 
motina prieš porą metų 
mirė.Teisė jas,perskaitę s 
šį laišką susijaudino ir 
kaltinamąjį atleido nuo 
bausmės, nors formaliai 
turėjo jį nubausti.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI 
NAUJOS KNYGOS 
"Vilniaus Krašto Lietu

vių Sąjunga išleido vilnie

čio Petro Česnulio atsimi
nimus " Nužmogintieji ". 
Juose aprašyti išgyveni
mai lenkų kalėjimuose 
1936-1939 metų laikotar
pyje.Is to r in is įvadas,api
mąs lietuvių golgotos ke
lią 1919-1939 lenkų okupa
cijos metais, yra parašy
tas gerai žinomo vilnie
čiams autoriteto p. advo
kato Antano Juknevičiaus. 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga tą knygą nutarė 
pardavinėti po $5.00 
(penkius dolerius). Visas 

pelnas eis Sąjungai, nes 
autoriaus- tikslas tebuvo 
įamžinti Vilniečių lietuvių 
išgyventas kančias lenkų 
kalėjimuose.

Knygos tiražas yra ma- 
žas ir norintieji ją įsigyti 
gali kreiptis pas sąjungos 
narius arba pas autorių 
Petrą Česnulį, 
70 Main Str., 
Paris, Ontario.
Telefonas:442-4137 
Area code 519.
• KANADIETIS misio
nierius Lloyd Oppel ne
senai grįžo iš Šiaurės 
Vietnamo nelaisvės. Jis 
pasakoja apie jo nepapras
tai sunkius išgyvenimus, 
ir ypatingas moralines 
kančias, kokias jam tek j) 
pakelti .Bet čia pat jie pa
brėžia, kad su juo, kaipo 
dvasininku vis dėl to žy
miai lengviau elgėsi, negu 
su kitais eiliniais belais
viais. Jis pasakoja,kad su 
juo buVo dvi vienuolės bet 
jos dtngoJSpėjama, jog jos 
buvo nužudytos.

sudbury
GELEŽINIS VILKAS
Sudburio Lietuvių Žve- ’ 

jų ir Medžiotojų klubo 
’’Geležinis V tikas" valdyba 
š.m.bal.mėn. 28 d. 7 vai. 
vak.A.Pranckūnienės na
muose, 276 Ash Str., ren
gia stintų vakarienę,kurios 
metu bus įteiktos taurės 
nariams, kuriems 1972 
metai buvo ypatingai sėk
mingi žvejyboje ir me - 
džioklėje.

Kviečiame narius su 
žmonomis gausiai daly- 
vautt. Valdyba.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PRADVA" PIKTINASI LIETUVOS 
PIRTIMIS

’’Pravda” skundž tas i,kad 
Aušros kolektyvinio ūkio, 
Raseinių ra jone,gražiame 
pušyne, ant upės kranto 
pastatyta pirtis yra priei
nama tik ūkio pirmininkui 
Valinčtui ir jo'-sėbrams. 
Iki ryto iš tos pirties gir
disi dainų garsai, o kitą 
rytą išvežami iš jos tušti 
buteliai .Aplink pirtį iška
binti užrašai ** Įėjimas 
draudžiamas*1.Pirtyje va
dovai pradėjo priiminėti 
žvarbius svečius iš Kauno, 
Vilniaus ir Maskvos, rašo 
Pravda.

Biletai į tas pirtis ne
pardavinėjami ir į jas 
įžengti be pakvietimo taip 
pat sunku, kaip įžengti į 
branduolinių tyrinėjimų 
institutą, sako Pravda.

Jei Aušros kolūkio pir
tis kainavo apie 19,000 
rublių,tai kita pirtis,esanti 
septynios mylios nuo Lie
tuvos sostinės Vilniaus 
oastatyta daug puošnesnia
me st 11 tu j e,kaina v o 85,000 
rublių. Pirtis daro puikų 
įspūdį .Požeminiai kabeliai 
atneša elektrą ir telefoną 
susirišimui su miestu. 
Paprastos malkos dingo, 
pirtis šildoma modernio
mis dujomis. Storas kili
mas prieangyje, ilgas la- 

KANADOS LIETUVIU 
DIENA

18-tosios KANADOS LIETUVIU DIENOS ĮVYKUSIOS 
l972m. spalio mėn. 7-8 dienomis M o n t re a I y j e

Viso: $ 13>T4126

Saldo likutis - pelnas $ 2,499.80
I . . *

Balansas: $ 16,4 14.06

J. Šiaučiulis 
18-tosios Kanados Lietuvių Dienos 
Komiteto Iždininkas.

APYSKAITA:
Pa j amo s:
1. Federalines Valdžios parama $ 2500.00
2. Paskola 2305.00
3. L.D. baliaus ir jaunimo pobūvio pajamos 7040.51
4. L.D. Akto-Koncerto pajamos 1930.50
5. L.D. leidinio pajamos 139400
6. Sugražinti avansai 1029.04
7. įvairios kitos pajamos r _________215.0 I

Viso: $16.41406

Išlaidos:
1. Gražintos paskolos su procentais $ 2312.10
2o L.D. Baliaus ir jaunimo pobūvio išlaidos 5226.55
3. L.D. Akto—Koncerto išlaidos 587.96
4. Programos dalyvių honorarai 2350.00
5. Skelbimai — Reklamos 1034.03
6. Dailės paroda ir reprezentacija 918.98
7. Leidinio spausdinimo išlaidos 908.08
8. Įvairios kitos išlaidos  204.56

kiruotas stalas,šaldytuvas 
ir paskutinio modelio te
levizija. Lankytojai turi 
ištaigingus chalatus ir net 
medines klumpes, kurių 
pora kainuoja 11 rublių.

Kas gi maudosi šiame 
rojuje,paklausė laikraštis 
Vilniaus Maudynių tresto 
vyr.inžinieriaus A.Nepo? 
Tas mikčioję s: "Kas? Na, 
sportininkai ir kiti drau
gai. Jie paskambina tele
fonu ir atvažiuoja”. Kitos 
pirtys ne tik ištaigingos, 
bet turi nuolatines patar
nautojas, plaukymo basei
nus. Pirtys visos neša 
nuostolių, kurie irgi pa
dengiami iš paslėptų su
mų. Vilniaus pirtis duo
danti 900 dol. nuostolių 
per mėnesį.

Pravda savo grasinantį 
straipsnį baigia įspėjimu 
"gudriems asmeninių garų 
mėgėjams",kurie prarado 
visąkuklumą ir džiaugiasi 
" vertelgų orgijose" kitų 
žmonių sąskaiton. Niekas 
nėra nusistatęs prieš pir
tis, bet kodėl daryti iš jų 
privačius klubus?*’, klau
sia Pravda.

KAIP BUVO
PALAIDOTA ČIGONU. 
KARALIENĖ
Prieš kokią savaitę Lin- 

dene,Nev Jersey valstijoj 
įvyko labai' iškilmingos 
čigonų pripažintos karalie
nės, kuri paprastame gy
venime turėjo vardą Mary 
Mitchell laidotuvės.Suva
žiavo čigoną i iš visų Jung
tinių Valstijų,iš Meksikos 
ir pagaliau iš Kanados. 
Gretimam Patersone ka
talikų bažnyčioje buvo lai
komos mišios ir gieda
mos ekzekvljos. Velionės 
karstas buvo padėtas į 
stiklinį katafalką. Po visų 
gausių ceremonijų karstą 
vežė laidotuvių karietoje, 
kurtą vilko du balt t arkliai. 
Pirmoje eilėje ėjo didelis 
orkestras,kurs atliko tam 
momentui pritaikytus mu- 
z ikos kūrinius .Mintoje bu
vo moterų pasirėdžiusių 
tradiciniais čigonių dra
bužiais .Kapinėse jau stovi 
didžiulis marmorlnis pa
minklas, išpuoštas įspūdin
gomis kolonimis .Pamink
las buvo paženklintas mi
rusios atvaizdu.

Bet abejingus žiūrovus 
nepaprastai nustebino tai, 
kas toliau vyko. Pirmiau
sia buvo ant karalienės 
kūno padėta pynė iš 20 
auksinių penkių dešimčių 
dolerių vertės monetų. O 
tada laidotuvių dalyviai 
pradėjo mesti pinigus ant 
karalienės karsto. Krito 
ne tik doleriniai bankno- 
taf bet buvo pastebėta ir 
keletas šimtadolerių pini
gų.Čigonų įsitikinimu, po
mirtiniame gyvenime pi
nigai irgi esą reikalingi. 
Karalienė šioje žemėje 
buvusi turtinga, negi gali 
pasirodyti dausose visai 
bepinigė.

Kada karstas paskendęs 
piniguose buvo užpiltas 
žemėmis, susirinkusieji 
pradėjo tradicines vaišes. 
Čia pat kapinėse čigonai 
plačiai vaišinosi. Daug 
buvo suvalgyta ir nemaža 
išgerta. Daugumas čigonų 
po vaišių susėdo į savo au
tomobilius ir išsiskirstė.

LIKĖNAI
Smardonės šaltinio mi

neralinis vanduo gydymui 
buvo naudojamas jau XVI 
amžiaus viduryje. 1890 
metais Likėnuose įsistei
gė kurortas,bet jis vėliau 
sudegė .Kurortas buvo at
kurtas 1938 metais. Iki ka
ro dauguma ligonių gyve
no pas ūkininkus.

K Likėnai ir šiuo metu 
didumu dar neprilygsta 
Druskininkams, BirštonuL 
Tačiau dabar Likėnuose 

ligonius aptarnauja 150 
žmonių. Kurortas aprūpin
tas gydymo ir diagnostikos 
priemonėmis .Atgauti svei
katos per 14 pastarųjų me
tų buvo atvykę 32, OOO 
žmonių.

ESTIJA TURĖS
NACIONALINĮ PARKĄ
Okupuotos Estijos Moks

lų akademijos metrašty 
rašoma, kad Estijoj bus 
pirmas nacionalinis par
kas visoj sovietų imperijoj. 
Parko įsteigimu estai pra
dėjo rūpintis nuo 1964. Pa
galiau gautas Maskvos 
pritarimas ir sudaryti pla
nai. Parkas vadinamas, 
"Lahemaa". Jis bus šiau
rinėj Estijos daly, apims 
maždaug 60, OOO ha,kur to 
70 proc.yra miškas .Parke 
yra trys vandens kriok
liai,20 istorinių paminklų, 
namų, bažnyčių, kapinių, 
gražus vaizdas į jūrą,ran
dama archeologinių iška
senų. Iš viso tai bene pati 
gražiausia Estijos vieta. 
AUGA JONUČIAI
Ne taip seniai Jonučiai 

buvo nedidelis kaimelis, 
prigludęs prie Garliavos. 
Šiandien Jonučiai jau šios 
gyvenvietės dalis .Plyname 
lauke išaugo nauji mūri
niai pastatai,kur tuose įsi
kūrė Kauno melioracijos 
statybos valdyba, kilnoja
moji mechanizuota hidro
techninės statybos kolona, 
Garliavos remonto mecha
ninė gamykla, autotrans
porto įmonė,respublikinis 
Žemės ūkto gamybinių 
pastatų technologinis pro
jektavimo institutas, kitos 
įmones, įstaigos, parduo - 
tuvės.

Netruko čia Išaugti ir 
penkiaaukščiai gyve na irie
ji namai.
KĖDAINIŲ CUKRAUS 
FABRIKE
... Praėjusį sezone Kė

dainių cukraus fabrikas 
pedlrbo 90,000 tonų cuk-

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽOD| SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINI(| IR l5 KANADA4 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP* 
SAKYMU, EILERA&IU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metinė orenumerata tik $ 7.00
1973 m. kalendorius - $ 1,50.

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. DRW

Dievo Karalystės 
Žinios 4

SKELBIMAS "

(Te»tay«)
Šitai Dievo sutvertai sielai, 

esybei arba žmogui nusidėjus, 
patsai Su t verto jas pasakė į j j: 
“Žemė bus prakeikta del tavo 
pasielgimo. Ji tau želdins erškė
čius ir usnis, ir tu valgysi lauko 
žolę. Savo veido prakaite tu val
gysi duoną, iki nesugrįš! į žemę, 
iš kurios esi paimtas, kadangi 
tu esi dulkės ir vėl dulkėmis 
pavirst"

Aišku, kad čia pasakyta, kad 
gyvoji siela, esybė, žmogus, gy
vasis sutvėrimas, turėjo numir
ti, pasidaryti negyvu. Kad ne
beliktų tuo klausimu jokių abe
jonių, Dievas dar pridėjo kito 
šventojo Pranašo liūdi j in ą: 
“štai visos sielos yra mano; 
kaip tėvo siela, taip ir sūnaus 
siela yra mano;.” “Siela, kuri 
nusideda, ta turi mirti.” Ezek. 
18:4,20.

Dovidas buvo kitas iš šventų
jų Dievo pranašų, ir savo Psal
mėse jis pasakė: “Nes nėra kas 
pragare, (kape, Ebrajų Šeole) 
atsimintų tave.” “Ne numirėliai 
giria tave, Viešpatie, ir ne tie, 
kurie žengia į pragarą (į kapus, 
į šeolę, mirusiųjų buveinę.)” 
“Nepasitikėkite kunigaikščiais, 
žmonių vaikais, kurie negali 
gelbėti. Jų dvasia išeina, ir jie 
grįžta į žemę* tą dieną (mirties 
valandoje) žūna visos jų min
tys.” — Psal. 6:6; 115:17; 146:4.

Bus daugiau.

Kas domisi apie Tiesą, reikalaukite 
spaudos veltui Šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students. 
212 E. 3rd Street, 
Spring Valley, III. 61362

rtntų runkelių ir pagamino 
daugiau kaip 70,000 cent
nerių smulkaus cukraus. 
Fabrike statomas rafina
vimo cechas, kuriame bus 
perdirbamas cukrašvend- 
rtų pusfabrįkaltis.

DOTNUVOS
SELEKCININKAI
Pranas V Irblekas po 

daugelio metų darbo per
davė žmedirbtams naują 
žieminių rugių veislę 
" Kombalntniat". Ji gerai 
išlaikė visus bandymus- 
grūdų derlius siekė 56 cnt 
iš hektaro, šiaudas buvo 
atsparus išgulimui.

1973. IV.18
13 psi.
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KANADOS DUCHOBORAI

Iš Įvykusio kovo 25 d. Clevelandoramovenysusirinkimo. Prieky sėdi 1972 m. valdyba. Iš kairės: ra- 
movėnai Z. Tarutis, E.Bliumentalis.pirm. V.Knistautas,S. Astrauskas, P. Mainelis. Į naują Ramovės 
valdybą išrinkti: S, Astrauskas, E, Bliumentalis, P. Mainelis, A. Jonaitis ir P. Vaisinis.

J. Garlos nuotrauka

Kanados duchoborai 
buvo rodomi Montreallo 
televizijoj. Ir stebėtojai, 
kurie daugumoje labai 
menkai nusimano apie šią 
ypatingą rusų sektą, vis 
dėl to daro išvadą, jog tai 
mažiausia suprantama ir 
Kanadoje ir kitur etninė 
grupė.

Tačiau asmenys, kurie

duchooorus turėjo progos 
iš arti pažinti, vertina jų 
tam tikras gyvenimo būdo 
savybes. Štai jie, ne šian
dien, o tolimais laikais 
pasireiškė,kaipo pricipia- 
lūs pacifistai.Didysis Ru
sijos rašytojas Levas Tol
stojus, matydamas, jog 
pravoslavų cekvė juos vi
sokiais būdais persekioja, 

duchoborus stipriai užta
rė, juos globojo ir jiems 
daugeliu atvejų pagelbėjo. 
Jie gyvena glaudžiomis 
bendromenėmis ir dažnai 
tokios jų bendruomenės 
turtai priklauso visiems 
lygiai bendruomenės na
rtams. Jie patys save va
dina ” laisvės sūnumis ”. 
Rusijoj juos persekiojo 
visais laikais. Jeigu caro 
laikais duchoborams cerk
vė ir policija kliudė gy
venti pagal jų įsitikinimus, 
tai bolševikų laikais jie 
sulaukė dar žiauresnio 
persekiojimo. Tūkstančių 
tūkstančiai duchoborų žu
vo bolševikiniuos kalėji
muose ir ka ne lageriuose. 
Retas kraštas jiems su
teikdavo globą .Dažnai bu
vo laikomas jų buvimas 
nepageidaujama valstybės 
gyven ime .Pagal iau ducho
borai pateko į Ameriką, ir 
Jungtinėse Valstijose 
jiems nepavyko patenkina
mai įsikurti. Čia irgi jie 
buvo _ nepageidaujami, 
nors laikinai pakenčiami. 
Daugelis duchoborų iške
liavo net į tolimąją Pietų 
Ameriką ir sėsliai ten pa
siliko neįprastame klima
te ir jiems svetimose są
lygose. Kanada buvo vie
nintelis kraštas, kur du
choborai tikėjos i rasti sau 
užuovėją. Bet ir čia du
choborai išgyveno daug 
sunkumu .Spauda netolimo
je praeityje rašė apie jų 
priešinimąsi valdžios pa
rėdymams. Jų maištingi 
žygiai dažnai atrodė keis
tai ir niekas nebandė įsi
gilinti į duchoborų gyveni
mą bei suprasti jų įsitiki
nimus .Atsitikdavo,kad nu

siminę duchoborai degin
davo savo turtą, o kartais 
padarydavo žalos ir vietos 
piliečiams. Savo esmėje 
duchoborai visai ramūs 
žmonės .Jeigu jų vieninte
lis noras būtų respektuo
jamas,būtent, kad jie būtų 
palikti savo tarpe gyventi 
taip, kaip jiems patinka, 
tai jie jokio maišto neno
rėtų kelti. Tačiau šių lai
kų valstybinė santvarka 
jau nenori ir pagaliau gal 
ir negali suprasti panašių 
nusistatymų. Dabar val
stybė nuolat ir kiekvie
name žingsnyje kišasi į 
piliečių gyvenimą ir rei
kalauja besąlyginio jų pa
klusnumo. To dėl vargšams 
duchoborams ir Kanadoje 
pasidarė nelengva gyventi.

Šios šalies kultūrininkai 
televizijoj rodydami du
choborų gyvenimą, bando 
jiems bent tiek pagelbėti, 
kad plačioji visuomenė 
juos šiek tiek arčiau pa
žintų, juos geriau suprastų 
ir tada gali būti ši sena 
pravoslavų bažnyčios at
skala normaliau pradėtų 
Kanadoje gyventi. Jeigu 
yra reikalas juos suprasti, 
tai iš kitos pusės aikvaiz- 
džiai būtina kantriai juos 
auklėti ir pagelbėti jiems 
sutapti su valstybe, kuri 
visoms etninėms grupėms 
stengiasi padėti.

Kokie bebūtų šie keisto
ki duchoborai, bet jų rei
kalavimas, kad jie nebūtų 
laikom i" pamirštais šalies 
piliečiais”, vis tik turi 
aiškų pagrindą,kurs turėtų 
būti demokratinėje valsty
bėje tinkamai respektuo
jamas. . ... .

TAURAGĖS 
PERSPEKTYVOS
Pagal perspektyvinį 

planą Tauragė turėtų iš
augti iki 50 tūkstančių gy
ventojų. Didžiausioji šių 
metų statyba-mėsos kom
binate. Čia bus statoma^ 
mėsos ir riebalų cechas, .< 
pramoninė katilinė, re
konstruojamas dešrų ce
chas. Statybininkai šiemet 
užbaigs ligoninės korpu
są. D. Poškos gatvėje klo
jami pamatai 280 vietų 
vaikų lopšeliui-darželiui, 
ruošiamasi statyti l, 284 
vietų mokyklą. Bus stato
mi daugiaaukščiai gyvena
mieji namai, Projektuoja
mas viešbutis su kavine.

Jūros upė jau sutvarkyt 
ta dalis krantinės, šiemet J 
bus statoma užtvanka , ir 
įrengiama vandenvietė. 
Kairaijame Jūros krante 
numatyta masinių renginių 
vieta.

PANEVIEŽĖČIŲ
” AITVARAI ”
”Aitvarų”vardą yra su

teikę Panevėžio mokslei
vių saviveiklinei kino stu
dijoj. Per penkerius me
tus ši studija pastatė 26 
filmus, iš kurių 14 premi
juoti.

Daugiausia trofėjų su
rinko filmas”Laikas". Jis 
buvo pripažintas geriausiu 
žanriniu mėgėjišku filmu, 
pelnė sidabro medalį Pa
baltijo festivalyje, su pa
sisekimu buvo demon
struojamos Čekoslovaki
joje..

,TVandens lelija” laimė
jo prizą mėgėjiškų filmų 
festivalyje Maskvoje 1971 
m., o ”Hobt"- Lenlngradei 
1972 metais.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



NL rėmėjai:
NL rėmėjo 12 dol. pre

numeratą apsimokėjo šie 
prenumeratoriai: Mekš- 
riūnas Pr., Jurjonas A., 
VakselisM., Lukša R. 
iš Montrealio; Renka u s 
kas A., Barkovskis K. iš 
Toronto; Girevičius J. iš 
St. Catharines, Petrašiū- 
nas iš London, Jackus Z. 
iš Woodbridge, Breich- 
manas iš 'Dundas, Ont.,

Pečiulis L. iš Vancou
ver ir Kulikauskas P. iš 
Australijos.

Aukojo: "LITAS” 200 
dol., ’’TALKA” 1OO dol., 
"PARAMA” 50 dol., VI. 
Putvio Šaulių kuopa 25 
dol., T.F.Atstovybė 20 
dol., Sault Ste Marie Žūk- 
lautojų-M edž iotojų klubas 
"Briedis” 20 dol., SLA 
236 kuopa 5 dol.; Suba
čius T., Pociukonis VI., 
Pakalniškis V. po 5 dol., 
Paulaitis J., Kęsgailą S.,

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, B.C.L.
168 Notre Dome Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

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

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27.8 ST. JAMES ST. WEST - SUITE S2S MONTREAL 12S.

Tel: 842-1126, namų 6 78 - 3660

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja 

5330 L*AsscMPnoN Buvo.

Montreal.

Tel. 265-3536

Dr.XMaliska
Dantų gydytojas

St. CATHERINE Street W.. Room 600 
• el; 866-8235, namu 488-8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C^ FJl.Č.S.(c).

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

Urbonas L., Jonelis Alb.: 
Kerevtčius P., Kirstu - 
kas B., Tūbis J., Satkus 
J., Merkis G., Krištolai 
tis J. po 2,50 dol.; Ži
linskienė A. 2 dol., Sme
tonienė M. 1,50 dol., Jo - 
kubka P. 1 dol. ir Lukša 
R. 10 dol.

Visiems rėmėjams ir 
aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame NL.

DALYVAVO BAIDARIQ
LENKTYNĖSE
Tradicinėse Australi

jos baidarių ir kanadiškų 
laivelių lenktynėse ant 
Murry upės jau antri me
tai dalyvavo ir lietuvis 
Rimvydas Švambarys .šie
met Rimvydas ir jo drau
gas Jack Sancjuinette lai
mėjo pirmą vietą savo kla
sėje.

e EARL HOGAN,koordi
natorius organizacijos,ku
ri rūpinasi, kaip išvengti 
alkoholizmo ir narkoma
nijos, skaitys informacinę 
paskaitą antradienį po Ve
lykų, balandžio mėn. 24 d. 
7:30 vai. Aušros Vartų 
parapijos salėje.

P. E.Hogan y ra šios sri
ties žinovas,kalbės angliš
kai ir atsakinės į jam pa
tiektus klausimus.

K.L. Katalikių Moterų 
Dr-jos Montrealio skyrius 
kviečia visus pasinaudoti 
šia reta proga išgirsti 
įdomią ir aktualią paskai
tą apie narkotikus, jų gy
dymą ir būdus bei priemo
nes, kaip šios problemos 
išvengti.
• VE LYKŲ STA LAS, ku
ris bus per Atvelykį-ar
tėja. Prityrusios šeimi
ninkės stengiasi prikepti 
įvairių, įvairiausių vely
kinių kepsnių .Na, ir iškil
mingas bus šis VELYKŲ 
STALAS. Išpuoštas žalu
mynais, išdidžiai lauks 
kiekvieno ateinant.

Šis pirmas VELYKĘ, 
STALAS Montrealyje, bus 
pradėtas su trumpa vely
kine programa, kurią at
liks įvairaus amžiaus 
moksleiviai.Kiškiukai in
scenizuos Velykų papro
čius Lietuvoje. Duetai ir 
eilėraščiai, nukels savo 
mintimis į mūsų gražiąją 
šalelę .Kiaušinėlio pasiro
dymas, neabejotina i sukels 
nevienam gardaus juoko.

Kiškienė visus atsllan- 
kusius vaikučius apdova
nos gražiais margučiais.

G
pharmacie

(ignofi
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

36HM2S7626 CENTRALE LASALLE

ATI DARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

Laimės šulinys, kurta
me bus išstatytos vertin
gos dovanos, kiekvienas 
galės išmėginti savo laimę.

Pavasariui atskubant, 
nors ir per baltą patalą, 
šios šventės susibūrimas 
bus malonus. Prisiminus 
buvusius gražius Lietuvo
je papročius, bus progos 
margučiais susidaužti ir 
juos paridinėti.Tad, neuž
mirškime lietuviškų šven
čių papročiui

Laukiame visų atsilan
kant.
Montrealio Katalikių Mo
terų Dr-jos Valdyba.

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENt

1410 Guy St., 1 a. 11 - i^k.
Tel:’ 
932-6662; namų 737-9681

• SU DAIL. ROMU IR 
NATALIJA ASTRAUSKAIS 
lankėsi J. ir K.Gataveckai 
iš Toronto.
• Mirė Marija Slnienė 
71 m. amžiaus, kuri visą 
laiką išbuvusi choriste 
Aušros Vartų parapijos 
chore. Paliko sūnų ir dvi 
dukteris.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
C FMB

įĮRADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius,K)53 Albanai Cr., Duvemoy, P.O. TEL. 669 - 8834

Ba/tic Ta
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvas kabinetai ir kiti 
įvairūs medfio dirbiniai.

547 Lafleur Ava., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3 8 8 4.

BELLAZZI-LAMY INC.i

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis po p loci s, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir viso kt.

7688, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

TJEL. 366-7281

o Atliekami mechaniniai darbai 

o I lores taisymas ir dalymas 
o Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida) 
Šovininiu* V, Šulinskas 389-0571 ir J. 365-3252
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NL SPAUDOS BALIUS didžiausis 
metų parengimas gegužės 5d.7val.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE,
3 4 26 Porthenais Street, Montreal

• KARALAITĖS RINKIMAI • KARŠTA VAKARIENĖ SU GĖRIMAIS • LABAI TURTINGA LOTERIJA —

• VYNAS - ALUS - KOKTEILIAI • MUZIKA - PATRAUKLI JAUNIEMS IR VYRESNIEMS

SPAUDOS BALIUS
IR MES
Per dvidešimtį metų 

sus ir enkame, suvaž iuo ja - 
me, susitinkame. Atrodo 
kitaip ir būti negali. Ir 
taip šie susitikimai virto 
gražia ir gilia tradicija, 
okartuligir pareiga .Kaip
gi nenueisi, kaipgi nesusi
tiksi senuosius pažįsta
mus?

Atrodo,dar taip nesenai 
iš savo tarpo rinkdavome 
grožio karalaites, šokda
vome lenciūgėlius, uždai
nuodavome iki langų vir
pėjimo Dabar scenon išei
na nauji žmonės,nauji vei
dai. Išeina mūsų jaunimas. 
Iš lėto vlrstame, stebėto
jais,gal kritikuotojais, bet 
tebesame stiprūs savojo 
laikraščio rėmėjai, jo eg
zistencijos liudininkai ir 
išlaikytojai.

Šias eilutes rašant pri
simena šviesios ateities 
velionis J .Kardeli s. Būda
vo, išeina scenon visa gal
va aukštesnis už kitus ir 
taria sp. baliaus atidaro
mąjį žodį:

"Jūs,kurie čia susiren
kate,kurie rūpinatės savo

jo laikraščio ateitimi, ku
rie vienokiu ar kitokiu bū
du paremiate N.* Lietuvą 
liksite liudininkas didelio I
reiškmingo ir sėkmingo 
darbo,išeivijoje.Jūsų ran
kose laikraščio pasiseki - 
mas,egzistavimas ir atei
tis ".

O vis dėl to turime ne - 
mažai spaudos bičiulių, 
kurie ne dažnai rodosi ei
liniuose mūsų kolonijos 
parengimuose, bet sp.ba
lių niekad neapleidžia.

Malonu, kada tenka gir
dėti,kai seni bičiuliai svei
kina s i, spaudžia vienas ki
tam ranka ir taria: Pasi
matysime sekančiame sp. 
baliuje.

Netenka abejoti, kad 
šiais metais sp.balius, su 
visomis savo naujovėmis, 
linksmumu, jaunatviškumu, 
žada pralenkti visus iki 
Š iol buvus ius bal lūs.

Žada veikti didžioji lai
mingiausia loterija, kuriai 
dalį fantų gerb. skaitytojai 
jau suaukavo, kiti vis dar 
kviečiami atsiliepti, o kai 
kas ir baliaus metu papil
dys fantų kiekį.

Mūsų būsimos los grožio

karalaitės jau dabar akty
viai ruošiasi dalyvauti var
žybose ir laukti įvertini
mo- mūsų balsavimo.

Numatytas sp. baliaus 
valso premijavimas. Mon- 
trealyje žinomos šeimi
ninkės vadovaujant p-niat 
Kasparavičienei jau dabar 
ruošia būsimos vakarie
nės skaniųjų valgių recep
tus .Veiks moderniško ba
ro tarnyba,kovodama prieš 
kainų kėlimus, numato 
įvesti "surprise sales ".

Iki malonaus pasimaty
mo š.m.gegužės 5 d.
Spaudos Baliaus Ruošimo 

. Komitetas.

DAIL. ROMO
ASTRAUSKO PARODA 

įvykusi Montrealyje A V 
parapijos salėje praėjo 
geru pasisekimu. Šešta
dienį ir sekmadienį pra
ėjo gana gausus būrys 
lankytojų, kurie gėrėjosi 
jo darbais. Paroda atida
rant kalbėjo Vytautas Jo
nynas,kur is savotaikliužo 
džiu pavaizdavo jauną dai
lininką. Parodą suorgani
zavo studentų sąjunga 
Montrealyje.

• SUSIŽIEDAVO Edis 
Petrulis, Kazimieros ir 
Jono sūnus su Dale Saba
lyte, Onos ir Vytauto duk
tė re. Sužieduotuvės įvyko 
Petrulių bute.
• MIRĖ JONAS ŽVIRGŽ-

verčiast statyba Bostone, 
JAV-se, buvo atvykęs į 
savo sūnaus Edžio sužiej' 
duotuves Montrealvie- 
• KAZIMIERA JOKU- 
BAUSKIENĖ ilgesni laiką 
buvusi Floridoje grįžo į

DINAS virš 80 m .amž iau s, * Gina Capkauskienfedai- 
kuris išgyvenęs Kanadoje QUOS Montrealio televizi-
nuo pat savo jaunystės jOj balandžio 29 d. sekma- 
dienų. Priklausė Vytauto dlenįa lo kanalas, 1O vai. 
klubui ir sielojosi jo veikla, populiarioje progra- 
• Jonas Petrulis, kuris moje"Quebec salt chanter"

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS 

PASITARNAUS I
LEONAS GUREOCAS 

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ■ 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
■Manageršu 

LEO GUREKAS

------------------------------------------------- -

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit uisi sakyti 
NL* artimuosius, arba, paga

liau, pado - anokit geram bičiu
liui nors pusmetine NL prenu- 

ta.*
Pinigus siuskit su Šiuo ku • 

ponu:

Vardas pavardė ......... ...............

Adresas: / gatvė ir Nr./...........

City.................. ......................... ..

V ai s t. - prov..............................

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

adresas /.................................

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Aveava, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Naim| 376-3781
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

Agentūra v e i k i a jt_ų_a

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

mumontrea! west automobile .

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Shertxooke Street West)

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 
Telefonas: 766 5827

DUOBA'PASKOLAS: 
Asmenines
Nekiln. turto ___
čekių kredito —____

■J 7.5%

G R EITAS _ IR TIKSLUS P ATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ

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

.8.5%
9.0%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _ 5.5 %
Taupomąsias s-tts __ _____s__6.0%
Tenn. ind. 1 metams' 6.5%
Term. ind. 2 metams
Term. ind. S metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki $16.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos suma&įuž paskolos sumą.

Kooper at y vine nomiį ( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdrauda
Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7 - 5 8 20.

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