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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

MIRES ANTANAS SNIEČKUS

Pagal "The Montreal Star" 
praeitos trečiadienio laidos 
pranešimą yra mir^s Anta - 
nas Sniečkus-(okupuotos Lie
tuvos komunistų partijos vyr. 
sekretorius Lietuvoje. Pra
nešimas, nors pasiremtas — 
Reuter’lo agentūros žiniomis, 
bet klaidingai minima Latvija 
— o ne Lietuva.

VIENA KAINA BENZINUI
Kanados Federalinė<= val

džios ir Provincinių prem
jerų konferencija Ottawoje 
praeitą savaitę padarė kele
tą svarbių nutarimų :

1. Sutąrta, kad Kanadoje 
turi būti įvesta viena kaina 
benzinui ir šiluminei alyvai. 
Tačiau kaip prie tos vienos 
kainos prieiti tebėra atviras 
klausimas ir pasitarimai tuo 
reikalu bus tęsiami toliau.

2. Skysto kuro kaina Ka
nadoje "užšaldoma" iki kovo 
mėnesio galo. Kitaip sakant, 
į rytus nuo Ottawo« slėnio 
kaina ir toliau lieka 6 et. už 
galioną aukštesnė, kaip kad 
likusioje vakarinėje Kana
dos dalyje.

3. Kadangi keturios ryti
nės Kanados provincijos ir 
dalis Ontario provincijos tu
ri apsirūpinti importuota 
alyva iš Venecuelos ir arabų 
kraštų dvigubai ar net trigu
bai aukštesnė kaina, tai būtų 
reikėję skysto kuro kainas 
nuo vasario 1 d. pakelti po 
12 et. už galioną. Dabar tas 
kainas dviems mėnesiams 
užšaldžius, nutarta skirtumą 
( apie 330 mil. dol. padengti 
iš Albertos alyvos eksporti
nių mokesčių (apie 2/3) ir iš 
Federalinės valdžios bendri
jos pajamų (apie 1/3). A (ber
ta sutiko pasitenkinti per 
tuos du mėnesius su 50% 
pajamų iš alyvos eksporto, 
gaunamų iš JAV.

4. Per sekančius du mė
nesius bus bandoma išdirbti 
bendrą energijos šaltinių pa
naudojimo planą ir vienodas 
skysto kuro kainas visai Ka
nadai.

Svarbiausias nuomonių 
skirtumas pasireiškė dėl 
provincinių valdžių eksporto 
pajamų už žaliavos panaudo
jimo bendriems krašto rei- 

•kalams, kaip pav. šiuo atveju 
benzino kainų suvienodinl- 

mul, tyrimams, pramonės 
plėtimui ir 1.1.

PROFESINIAI MONOPOLIAI
Demokratiniuose kraštuo

se laisvai praktikuojamos 
profesinės organ tz act jo®. 
Tokiomis yra gydytojų, ad
vokatų, buhalterių, notarų, 
inžinierių, draugijos ir įvai
rios darbininkų unijos. Dvi - 
dešimto šimtmečio eigoje 
šitie susiorganizavlmai, ypa
tingai darbininkų unijų, žy
miai pakėlė atlyginimus , 
pensijas, pailgino atostogas, 
pagerino darbo sąlygas ir 
socialinį žmonių gerbūvį.

Tačiau paskutiniame de
šimtmetyje dėmesio centre 
atsidūrė laisvosios profesi
jos, ypač gydytojų ir advoka
tų. JAV ir Kanadoje tos 
draugijos naudojasi nepa
prastai plačiomis teisėmis. 
Praktiškai jos pačios nu®t- 
statydavo atlyginimus už 
patarnavimus, universitetų 
baigusių studentų stažo ilgį 
ir sąlygas, praveda profesi
nius egzaminus ir sutelkia 
ar nesuteikia profesinės 
praktikos teises.

Pirmas didelis smūgis gy
dytojų draugijų galioms buvo 
visuotinas sveikatos apdrau- 
dos įvedimas.Daktarai prieš 
tą kariavo"nagais ir ragais'! 
Saskatchewan© provincijoje, 
kuri pirmoji sveikatos ap- 
draudą įvedė daktarų strei
kas tęsėsi bene pusę metų, 
dalis jų išsikėlė kitur. Jau 
buvo pradėti verbuoti dakta
rai iš Anglijos. Nežinia kaip 
ilgai gydytojų streikas būtų 
užtrukęs ir mūsų Quebeco 
provincijoje, jeigu nebū’tų 
buvęs priimtas drakoniško
mis bausmėmis grąsinąs 
įstatymas provincijos parla
mente prieš streikuojančius 
daktarus.

Visas šitas karas prieš 
sveikatos apdraudą buvo ve
damas vardan "šventų dak
taro ir paciento santykių iš
laikymo". Tikrumoje tie san
tykiai dabar žymiai pagerė
jo, kadangi šiandien ir skur
džius, ir turtuolis daktaro 
kabinete jaučiasi beveik apy
lygiai. Nepasiteisino ir dak
tarų baimės apie atlyginimų 
sumažinimą.Nuo 36,000 dol. 
vidurkio apdraudą įvedant jie 
pašoko iki 58,000 dol. , o 
daugeliui specialistų iki 

100,000 dol. ir daugiau.
Pirmasis daktarų kontrak

tas su Quebeco provincine 
valdžla pasibaigė 1972 m. 
Anuo metu įgarsėjęs daktarų 
specialistų draugijos pirm. 
Dr.Raymond Robtllard"Star" 
dienraštyje Ir per televiziją 
praeitą savaitę tuo reikalu 
paleido ptrmąją"salvę". Esą, 
daktarų profesijoje esanti 
nuvertinta, ministerijos val
dininkai nebeslskaitą su dak
tarų autoritetu, santykiai su 
valdžia esą labai šalti. Šį 
kartą jis jau mažai bekalba 
apie daktaro Ir paciento san
tykius. Mat, tada kurį laiką
jam reikėjo slapstytis nuo 
unijų darbininkų keršto už 
trukdymus sveikatos apdrau
dą įvesti. Visą savo argu
mentų svorį jis dabar yra 
nukėlęs į daktarų autoriteto 
sumenkinimą.

Ne klek geriau yra su ad
vokatų profesija. Jie patys 
sutinka kad teisminė sistema 
yra taip sukomplikuota ir 
taip lėtai sukasi, kad del 
mažesnių iešklnlų_niekas net 
nedrįsta bylų pradėti. Spra
gai užkišti nesenai buvo 
įvesti mažų ieškinių teismai 
- iki $300 dol. .kuriems ne- 
ęeikia advokatų. Taip pat 
įvesta juridinė pagalba ne
turtingiem s,už kurią sumoka 
provincinė valdžia. Tačiau, 
šitos lengvatos daugiau tar
nauja pačiai profesijai, kaip 
visuomenei. Mat,mažų ieški
nių bylas advokatams neuž
simoka, o iš neturtingųjų 
būna sunku išgauti honorarą 
net ir bylą laimėjus.

Ontario provincijoje buvo 
sudaryta "Įstatymų reformos 
komisija", kuri nesenai pa
tiekė pranešimą. Jame kon
statuota daugybė juridinės 
sistemos trūkumų, bet visos 
rekomendacijos tiems tru
kumams taisyti esą "šilki
nės", kad nepaželdus profe
sijos teisių. Quebeco provin
cijoje dabartinis teisingumo 
mintsteris buvo paruošęs 
įstatymą profesinei kontro
lei. Kadangi tokių komisijų 
ir net parlamentų atstovų 
daugumą sudaro patys advo
katai, tat visi toki Įstatymai 
nueina į "palėpę" nė dienos 
šviesos neišvydę. Jau antri 
metai kas pavasarį strel - 
kuoja Quebeco Lavai univer
siteto studentai teislptnkai 
dėl savo stažo, profesinių 
egzaminų ir teisių įsigijimo 
palengvinimo. Tačiau mono- 
politinių polinkių profesinės 
organizacijos "vardan visuo
menės apsaugojimo nuo ne
pakankamai kvalifikuotų 
daktarų, advokatų etc. " tos 
rūšies specialistų skaičių 
stengtasi riboti ir kuo ma
žiau naujokų įsileisti.

Laikas, žinoma, daro savo: 
palengva ir laisvosios profe
sijos turės atsisakyti nuo 
savo privilegijuotos padėties 
visuomenėje.

NEBĖRA ARABU - ISLAMO 
VALSTYBES

Tuniso prezidentas Habib 
Bourguiba atleido savo už-

BENDRUOMENYBĖS

Čiurlionio Galerijos Globos komitetui ir direkcijai kun. J. Borevičius, S.J., daro pranešimą.

KUN. J. BOREVIČIUS NUTRAUKĖ LIETUVOS KONSULATE 
VYKUSIUS PASIKALBĖJIMUS ČIURLIONIO GALERIJOS 
REIKALU ( Tiesos vardan padekite mums parodyti visuomenei 
Čiurl ionio Galerijos ginčo priežastis ir apsaugoti Lietuvos vai s- 
tybinį. turtą — Meno Kurinią Fondą, kaupiamą per tą galeriją, taip 
rašo Domas Adomaitis, Direktoriato pirmininkas. NL.)

Lietuvo® Generalinė® Kon- 
®ulė® p. J. Daužvardlenė® 
vedami šalių pa®itarimai 
Čiurlionio Galerijo® ginčo 
baigimo reikalu 1973 m. 
gruodžio mėn. 3 d. kun. J. 
Borevičlau® buvo nutraukti.

Ltetuvo® Atstovui p. J.Ra
jeckui pavedu® ( Generalinė 
Kon®ulė J. Daužvardienė 
®ušaukė Direktoriato ir buv. 
Globo® Komiteto pirmininkų 
pirm p jį pa® įtarimą 1972. IX. 
14. Po to Kon®ulate įvyko dar 
šeši pa®įtarimai, kurių metu 
buvo atvirai išsikalbėta ir 
prieita bendro® nuomonė®, 
kad dvi organizacijo® tam 
pačiam objektui, — viena val
danti didžiumą turto, o kita 
turinti teisinį pagrindą-Čar- 
terį—turi būti sujungtos. 
Deja, po to 1973 m. gegužė® 
2 d. kun. Borevičlau® advo- 

sienlų reikalų mlnisterį Mo
hamed Masmoudi, Tuniso ir 
Libijos susijungimo sutar
ties architektą. Numatytas 
susijungimui plebicistas ati
dėtas iki kovo mėn. 20 die
nos, Tuniso nepriklausomy
bės paskelbimo šventės. 
Nauju užsienių reikalų mi- 
nisteriu paskirtas Habib ai 
Chatti,aiškus tų dviejų kraš
tų susijungimo priešas. Tai
gi, greičiausiai naujos Ara
bų Islamo valstybės jau ne- 
bė—«

SSSR PROF. S.S. VOYT 
PASKAITA

Ontario prov. Natural Re
sources mtntsterljo® hydro- 
logtjos grupės pakviestas iš 
SSSR prof. S.S.'Voyt laikė 
paskaitą "Mokalas SSSR val
stybėje" gruodžio mėn. 6 d., 
1973 m.auditorijoje, virš pa
minėtos ministerijos laborar- 
tortjų pastate Resources 
g-vėje.

Ruošėjai kvietė daug inži
nierių iš Toronto valdžios 
įstaigų, Toronto universiteto 
profesorių ir kt.

Prof. S.S. Voyt yra mate
matikas ir fizikas.

Pagal profesoriaus nuomo
ne SSSR mokslas esąs aukš
čiausiai pakilęs,tokio krašto 
pasaulyje nesą ("gdle tak 
volnėj dyšy čelovek")? 

kata® P.Žumbaki®, pakvle®- 
ta® toliau ®var®tytt dviejų 
organizacijų sujungimo rei
kalu®, konsulate padarė tokį 
netikėtą pareiškimą : I / Jė
zuitai atidaro savo galeriją, 
2/ Čiurlionio Galerija bu® 
perduota naujai vadovybei, 
sudarytai Iš 10-15 organiza
cijų at®tovų, 3/Naujoje Čiūr- 
lionio Galerijo® vadovybėje 
jėzuitų atstovo gali ir nebūti.

1973.VIH. 16. Provincijolą® 
kun. G. Kijau®ka®, tris va
landa® užtrukusiame nuo
širdžiame pa®įkalbėjime ®u 
Direktoriato Pirmininku 
inž. D. Adomaičiu, paklausta® 
kaip yra ®u Jėzuitų galerija, 
pripažino, kad pa® juo® "to - 
kta minti® yra!" Bet, pasku
tiniajame Gen. Kon«ulė® su
šauktame pa®itarlme 1973. 
X.3O., kuriame dalyvavo ir 
Provincijolą® kun.G.Kijau®- 
ka®, Jėzuitų galerijo® klau- 
®imul iškilu®, kun. Borevi- 
čtu® pareiškė, kad ji® "čia 
pirm? kart? iš Adomaičio 
apie tai išgirdę®",-taigi, 
vi®iškai paneigė adv. Žum- 
bakio pareiškimą, kuri® ®avo 
laiku buvo užprotokoluota® 
ir kam reikia išsiuntinėtas. 
Nežiūrint to ne®klandumo, 
tolime® n i® pa® įtarimas buvo 
sėkminga® ir visų dalyvių 
buvo vieningai ®utarta nuda
ryti Generalinė® Kon®ulė® 
vadovaujantis susitarimo 
projektui paruošti komisiją 
iš penkių asmenų. Čia pat į 
Komisiją buvo parinkti prof. 
M. Mackevičių® ir inž. D. 
Adomaiti® — iš Direktoriato 
ir kun. J. Borevlčlu® su jo 
pasirinktu asmeniu iš buvu
sio Globo® Komiteto, prisi
laikant bendro pageidavimo, 
kad šioj Komisijoj nebūtų 
advokatų.

Pirmasis Komisijos posė
di® buvo šaukiama® 1973 m. 
lapkričio mėn.27 d., bet kun. 
Borevičlau® prašymu ji® bu
vo nukelta® į gruodžio mėn. 
5 d. To® dieno® nebesulau
kęs, gruodžio mėn.3 d. kun. 
Borevlčlu® Gen. Kon®ulei p. 
Daužvardienei pranešė, kad 
Čiurlionio Galerijo® reikalu 
"jie pasilieka prie statu® 
quo ir su Direktortaru ne«l- 
jungla".

Toks netikėtas pasitaf, 
nutraukimą®, kada atl 
taip arti esama užbaig 

’ niekam nenaudingą ginčą 
brutalu® nesiskaitymas 
®u gera valia, nei su L! 
vo® įstaigomis. Tuo 
palaidoto® vilty® ginčą! 
klngai užbaigti.

Trumpai apie tai pra; 
darni,me® tikime, kad If 
vtškoji vi°uomenė ateiJ 
gelbon apsaugoti Čiurl 
Galerijoje sukauptą L' 
;vos valstybinį turtą.

Čiurlionio Gale 
, Direktor1
/Seka parašai/: Domas Adomi 

Jonas Bertašius, Emilija K< 
nė, prof. Mėtys Mackevičių' 
nas Tijūnas, adv. Frank Zo< 
kan. Vaclovas Zakarauskas^ 
Adomas Varnas, dail. Jonajj 
čys ir dail.Mikas Šileikis.

( Sekančiame nr.bus atsiSauk

MONTREALIO
LITUANISTINIS >
SEMINARAS i
Po pakartotinų Mor 

lito jaunimo pastangų p 
jiem® susiorganizuok 
pradėti Lituanistinį ®e| 
rą. •

Lituanistinio Seni 
organizacinis kolekty 
Jonas Abromaiti®, Ll| 
nelytė, Rasa Lukoševil 
Lilė ir Gabija Bendžl* 
Vida Kudžmaitė. Ilgą '■ 
Lituanistiniam Semi 
vadovavo poetas dr. Hi 
kas Nagys ir dr. Ilona1 
žytė Maziliauskienė. ‘

1974 METŲ 
LITUANISTINIO 
SEMINARO PROGRAM

1. Lietuvos politinis 
dalinis ir jaunimo gy' 
mas, sausio 20. ( p. Pr 
iš Ottawos, Lilė Gedv( 
ir Kristina Pavllanytė)

2. TEATRO VA KAI' 
Įvadas į Ostrausko dra- 
jo veikalą "Gyveno i 
senelis ir senelė", pači,' 
lyvlų išvaidintas. "Gy 
kartą senelis ir senelė': 
mos veikalas.

3. LIETUVIŲ LIAŲ 
MUZIKA IR DAINOS : l 
v tų folkloro charakter 
demonstracijoms ( ploH 
lėm ir juostelėm). Liai 
instrumentų reikšmė < 
atsiradimas, su pavyzi

4. MODERNUS ,MEI 
Konkursas tarp pačių. 
vlų ir paskirtos premb

Lituanistinio Sem, 
organizacinis koteli

( ■ ■ . I

1

1



Ui Lietuvos išlaįsvinimą! Ui ištikimybę Kanadai' 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania' For loyalty to Canada'
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įvertinkime archyvų reikšmę
Kas bus, kai mes patys 

egalėsime saugoti savo 
aštų, platesnės reikšmės 
lokumentų, knygų, spausdi- 
iių?Ką su jais padarys llku- 
leji mūsų artimieji?Bandys 
uos išsaugoti, padėti į bib- 
iotekas, archyvus, rankraš
čius ir straipsnius išleisti? 
&r viską® bus palikta liki
mo valiai, taigi, pražūčiai ar 
ęreitam sunaikinimui?

Kultūrinės, politinės bei 
'tsuomeninė® reikšmės 
ankraščiai ypatingai turėtų 
ūti saugomi lietuvių. Kodėl 
ietuvių, ar kitiem mažiau 
varbūs ?
Jei didelė tauta, tai šio bei 

9 nebuvimas ar nutrupėji- 
las nėra'esminiai svarbus, 
artais gal nereikšmingas . 
et mažai ir senos istorinės 
raeitie® tautai, kokia yra 
etuviai, labai svarbūs visi 
ūsų istorija, kultūrą, meną 
' kitką liečiantys dokumen-

JAV-se keletas lietuviškų 
"chyvų, globojančių tokius 
ilikimus, jų prašo.Šiek tiek 
stuviškų knygų yra įvairio- 
? JAV un-tų ir miestų bib- 
atekose.Girdėti,kad miestų 
bliotekos ilgai nereikalau- 
mas skaitymui knygas sut
ikina. Tai barbariška, bet 
ip prieš barbariškumą ko- 
ti? Barbarams senovė ne- 
arbi. Jie gyvi dabartimi. 
>ač nesirūpina svetimkal- 
lis .Negirdėjau, kad JAV-ių 
iversitetų bibliotekos taip 
rbariškai naikintų kny-

<iekvięnas lietuvis rašy- 
is bent keletą savo knygų 
ėtų pasiųsti į įvairių val- 
bių didžiąsias ar univer- 
•tų bibliotekas .Kiekvienas 
pasirenka norimus, kad 

sas neatsidurtų tik kelto- 
vietose. Iš istorinių pa- 
džių žinoma, kad kartais 
šlieka nei vienas egzem- 
rius. Pasistenkime, kad 
o daugiau nebūtų.Daugeliu 
ėjų prasčiausias saugoto- 

yra eilinis skaitytojas, 
kartą mačiau, kaip ke
ltis į kitą gatvę,juo labiau 
itą miestą, daug "mažiau 
ralingų" knygų palieka ar 
Štai išmeta. Net lietuvlš- 
knygas.Ir tai yra taip pat 
bariškumas, atliekamas 
ių lietuvių.
ei atsiranda smulkesnių, 
rauginamų,ar nereikalin- 
knygų, jas padovanokite 
inčiam, ar kokiai garbin- 

bibliotekai. Nemažiau 
rbu rašytojams saugoti 
o rankraščius .Niekad ne
rta turėti tik vieną kopiją, 
eletą. Knygai ar veikalui 
ykstant išspausdinti, vte- 
ir dvi kopijas reikėtų pa- 
itl į patikimą archyvą, 
t po vieną išspausdintos 
;os egz. reikėtų pasiųsti 
iniaus un-to biblioteką, 
itur į okup.Lietuvą. Šiuo 

. ta knyga nebus išstatyta 
tymui, bet, atrodo, ji bus 
ita į slaptą archyvą, ne- 

sunalkinama, užregistruota. 
Dėmeąio Kanadoj Tautiniam 
Ą rchyvui.
Prieš kiek laiko keletą sa

vo leidinėlių pasiunčiaū val
stybiniam Kanados Tautiniam 
Archyvui. Netrukus iš jų ve
dėjo gavau labai malonų laiš
ką,dėkojantį už auką,nurody
tas mano kartotekos nume
ris, pridėjo keletą leidinėlių 
anglų ir prancūzų kalbomis, 
prašant jiems siųsti visą 
archyvui galinčią tikti me
džiagą,kitu® paraginti. Laiš
ką pasirašė Volodymyr G. 
^enchuk/turbūt.ukrainieris/, 
Coordinator, East European 
Group National Ethnic Ar
chives. Paties archyvo adre
sas : Public Archives of 
Canada, Ottawa, Canada 
KIA ON3.

Kanados lietuvių spaudoje 
buvo raginimai, net Kanados 
valdžios apmokėti skelbimai, 
naudoti® tais archyvai®, bet 
kaip po kelių mėnesių, po to
kių sustiprintų raginimų 
skaičiau, į tą valstybinį Ka
nados archyvą savo knygų, 
laiškų ar kitko tebuvo pa
siųsta labai nedaug/

Kiek suprantu, Kanados 
Tautinis Archyvas pageidau
ja įvairių tautybių archyvi
nės, bibliotekinės medžiagos, 
nesvarbu kur žmonas gy
ventų. Šiuo Kanados Tautiniu 
Archyvu privalėtų pasinau
doti viso® "mirštančios" ar 
jau "numirus tos" organizac i- 
jos. Jie saugos įvairius laiš
kus, korespondenciją ir kt. 
Ir privačios šeimos, namą 
pardavus ar šeimos galvai

GAL TADA BUS MUMS 
LENGVIAU

Mūsų jaunimo užmojis 
- įteikti peticiją Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekre
toriui— užsitęsė, bet jis ne- 
užmestlnas, nes gyvybinis 
reikalas.

Mūsų apylinkės susirinki
me vienas dalyvis iškėlė 
mintį,kad mūsų reikalavimai 
peticijoje nėra pilni, kai ten 
nurodoma tik Sov. Rusijos ir 
buvusios nacinės Vokietijos 
nelegalūs ir nusikalstami 
veiksmai, Pabaltijo valstybių 
okupacija ir vis dar ten be
sitęsiantis pavergtų tautų 
naikinimas.Prie šių nusikal
timų prieš Pabaltiją yra, 
girdi, prisidėjusios ir Jung
tinės Amerikos Valstybės, 
nes jos Jaltos ir kitose kon
ferencijose Sov. Rusijos ir 
nacinės Vokietijos žmonijai 
nusikalstamus veiksmus yra 
akceptavusios. Taigi petici
joj turėtų būti kaltinimas ir 
JAV-bėms.

Mano nuomone, toks peti
cijos "papildymas" yra visai 
neišmąstytas ir štai dėl ko ;

1, Mesjpratęsianttokį sam- 

namuose mirus, gal pamirš
ta,kad lentynose, lagaminuo
se, stalčiuose ar kitur gali 
būti Įvairios korespondenci
jos, nuotraukų, dokumentų. 
Istorijos pilnumo labui to 
nevalia sunaikinti, bet reikia 
tuoj viską ko tvarkingiausiai 
pasiųsti kad ir minėtam Ka
nados Tautiniam Archyvui, 
jei neturima kitos, patikimos 
saugojimui vietos.

Kanadą nori sudaryti gau
sų įvairių tautybių archyvą, 
bet tai įmanoma sudaryti, tik 
įvairiom tautybėm bendrau
jant. Būtų siaubinga gėda,jei 
lietuviška kartoteka, lietu
viškos knygos, lietuviškos 
nuotraukos, dokumentai ir 
kitką® būtų ,lyginant su kito
mis tautybėmis , skysčiaus!, 
negausiausi, negalintieji su
daryti mokslinio atsparos 
taško esamiem ar būsimiems 
tyrinėtojams.moksl in inkam s, 
istorikam®!

Archyvai klasifikuojami, 
specialistų saugiai laikomi, 
„naudojimui visiems prieina
mi.

Bet jei aukotojas pagei
dauja, jo dovanotai medžia
gai pritaikomi pageidaujami 
suvaržymai.žvarbesni doku
mentai mikrofilmuojami. Ko
pijos gali būti skolinamos 
įvairioms bibliotekoms Ka
nadoje .

Pas iškaitykime, ką rašo 
Kanados Tautinis Archyvas : 

"Permanent Preservation 
The Public Archives of 

Canada has large modern fa
cilities and a competent staff 
that includes specialists in 
many skills. Documents are 
stored carefully to protect 
them against damage and en
sure their permanence. Torn 
and worn documents can be 
repaired by special proce
sses that wil preserve them 
for centuries of research. If 
frequent use poses a threat 
to a collector, the documents 
are copied and the originals 
preserved for special con- 
suitration only."

Norintiems papildomų ži
nių, minėtas Kanados Tauti
nis Archyvas atsiųs paaiški
nančią brošiūrą.

jų adresą.

vertingos progos Išsaugoti
platesnę reikšmę turinčius
dokumentus, gaidas, spaudos
komplektu®, knygas ir kt. Jei
šiandien nemanote jiem ko
pas iųsti, nusirašykite duotą

Algirdas Gustaitis

protavimą, galėtume apkal- I ją užtai, kas buvo Sov.Rusi- 
tinti visą laisvąjį pasaulį, jos ir nacinės Vokietijos pa- 
ptrmoj eilėj Angliją, Prancū- daryta 1939-40 metais, kada 
ztją arba net visas Jungtines 
Tautas, kad jos nusikaltėlių 
nesustabdė ar nesustabdo ir 
padarytų mums skriaudų ne
atitaisė. Bet tatai juk reikštų 
kad išeiname prieš visą pa
saulį tik visus kaltindami.

Jei norime Lietuvos lais
vės bylą kelti pol itin tapą e fo
rume, būkime apdairūs .Vien 
tik visus kaltindami, mes 
liktume vienui vieni ir mūsų 
peticija, iš kalno galima sa
kyti, liktų atmesta.

2, Mes norime laisvės bylą 
laimėti. Mums šioje byloje 
reikia kaip galima daugiau 
draugų ir rėmėjų.

Mes turime įžvalgiau su
prasti tuolaikinę karo eigos 
išdavose susidariusią situa
ciją. JAV-bės Jaltos ir kitų 
konferencijų metu yra buvu
sios «ov.Rusijos sąjunginin
kėmis ir pagrindinis bei di
džiausias priešas tada buvo 
nacinė Vokietija. Žinoma, 
Amerika tada padarė daug 
nuolaidų klastingam savo 
sąjungininkui. Buvo ir nedo
vanotinų klaidų. Bet kaltinti

, sėdi vicepirmininkai — P. 
Nuotrauka V. Noreikos

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMO METU, lapkričio menesį, Chicagoje. ALT pirpi. 
dr. K. Bobelis daro pranešimą ir jam asistuoja vicep. T. Blinstrubas, 1 °
Dargis ir kun. A. Stanys. I

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Praėjusius metu? Kanados 

Lietuvių Fondo veiklos isto
rijoj reikėtų laikyti išskir
tinais iš kitų, nes buvo pa- 
gtekta pakopa, ant kurios sto
vėdami ( lengviau galėsime 
stebėti ir šalinti lietuviško 
gyvenimo kliuvinius. Toji 
pakopa, tai $1OO, OOO kapi
talo telkinys, kurį per eilę 
metų Lietuvių Fondas telkė. 
Įkopimag į šip aukštumu 
mūsų visuomeniniame gyve
nime yra gana reikšmingas 
įvykis. Paskutinioji šimtinė 
atėjo iš KLB Ottawo® apy
linkės, kurios įnašo regulia
riu kėlimu rūpinosi veiklusis 
LF įgaliotinis inž.Alb. Paš
kevičius. Šio® mažutės lie
tuvių apylinkės bendruome
niniai įnašai yra pasiekę 
$1500.

1973 m. didieji Lietuvių 
Fondo talkininkai davę stam
bius įnašus ir pakėlę juos 
iki $2000 yrą Julius Stro- 
domskls iš Delhi, iki $1OOO 
-Jonas Klblckas iš Sudbury , 
K. J.Valaičiai iš Mt.Brydges 
ir Lietuvių Kredito Koopera
tyvas "Parama". Iki $800 
pakilo Lietuvių Kredito Ko
operatyvas "Litą®", iki $700 
-torontiškiai P.Lelis ir Vyt. 
Montvilas, iki $600- toron
tiškis j. Prtšag ir a. a. J. 
Gudavičiaus testamentinis 
palikimas. Iki $500 įnašus 
pakėlė Prisikėlimo parapi
jos Kredito Kooperatyvas, 
dr. V. Šulma iš Šaskatūno ir 
torontiškiai VI. Stanulis ir 
J.Varkavičius. Iki$3OO-A. 
Paškevičių® iš Ottawo®, E.

Amerika nebuvo dar niekur 
įsivėlusi, nebūtų tikslu ir iš
mintinga. Juk Amerika Lie
tuvos neokupavo, mūsų žmo
nių netrėmė, nekalino, nežu
dė. Taigi nedarykim savo pe
ticijoj prasimanymų.

3, Bylą kelti ir operuoti 
tik prasimanymais ar var
toti tik bendrybes, neturinti 
prieš Ameriką jokių įrody
mų, būtų tiesiog nesąmonė. 
Reikia juk konkrečių detalių, 
faktų, pagrindinių nusikaltė
lių nurodymų. Reikia Jungti
nėms Tautoms aiškiai nuro
dyti didžiąsias priežastis ir 
kaltininkus, kurte mūsų val
stybę sužlugdė ir mūsų tautą 
tebenaikina ir dabar.

4, Išeidami savo peticijoj 
prieš Ameriką, mes pa ta r - 
nautume tikrajam kaltininkui 
Sov.Sąjungai-Rustjat. Bolše
vikai tik džiaugtųsi,kad lie
tuviai išeiviai yra tokie ne
apdairūs. Jie patartų mus 
visus gydyti, kaip psichiniai 
nesveikus žmones. Juk tai 
bolševikų dabar paskutinė 
- naujausia priemonė prieš 

Jokubllienė ir S. Jokubiliu® 
Iš Delhi, KLK Moterų Drau
gija® Delhi ckyrlu® ir a. a. 
J. Čegėkag iš Toronto. Pa
triotiniai nu®įteikusi visuo
menė ir draugai vietoje gė
lių Vytauto Krygerto atmini
mui sudėjo ir atsiuntė $275. 
Į LF įeijungė Julijp ir dr. 
Klema® Liutku® gu $250. 
Gauta Alf.Dociau® atm. $225 
ir St. Vaitiekūno atm . $140. 
Padidino įnašu® iki $200-dr.
A. Šidlau®kattė iš Carp, Ont., 
V.Stankūną® iš Montrealio, 
broliai M. V. Januško® iš 
Winntpego, torontiškiai J. 
Tonkūną®, Br. Pauža.J.Vit- 
kūna®, a. a. F.Giki® iš paliki
mo ir L.Cuplin®ko atm. Įna
šus $IOO davė : Lietuvių 
Sporto Klb. "Vyti®", E.V. 
Dailydžiai, A. Mašalaitienė,
B. B. Čepau®kai, M.Pareigio 
atm. žmona Jadvyga Parei- 
gienė, dr. J. Zmuidzina®, S. 
Stankevičių®, dr. A.Drevtn- 
=ktenė® atm. atsiuntė N.Pr. 
Seselė® iš Montrealio, J. Ba- 
kūno atm. ®ūnu® Vlada®,kun. 
dr. V.Skilandžtūna®, J.B., H. 
Sakalau®ka®,K. J. Ališauskai, 
Patricija Pošiu®, J. Juodiki®, 
Stp. Stony®, B. Maskeliūnas, 
J. Birgeli®, E. Vikauskaltė, 
H. Steponaiti®, J. P.Kalainiai, 
Mažeikienė® — Gečaitė® atm. 
duktė A. Tamošaitienė, dr.
A. Spuda®, E. Miltenio atm., 
dr. V. Baltrušaičio atm. vie - 
toje gėlių velionio artimieji, 
R.Kalantos įamžinimui įna- 
šp davė SLA 72 Kuopa : K. 
Dauny®, Juzė Ander®on,Pr. 
Dumčius, K. A®evičiu®, J. 
Vaitkų®, V.Kerull®, J.E., K. 
Lemberta®, K. Kalendra, J.
B. ,mirusių : K. Juodviršio, 

kitaip manančius.
Rusai nuo amžių buvo ir 

tėra mūsų tautos naikintoja L 
Kai jie mus engė, Amerika 
dar nebuvo atrasta.Taigi ko
vokime ir kelkime bylą prieš 
tikrą ir mūsų mirtiną priešą, 
pors jis dabar yra ir galybė. 
Stenkimės savo pusėje turėti 
kitą galybę-Ameriką. Tik ta
da mums — mažai tautai bus 
lengviau^ Liudas Damulis 
Londort, Ont.

AR ESAMA PASIMETĖLIŲ ?

Ar daug tokių turime jau
nimo bei senimo tarpe? 
"Ranko® tau dreba", ®ako 
žmona vyrui, grįžusiam po 
vidurnakčio iš kortų "pobu- 
vio"klube.Ar dažna® iš tokių 
pasitenkina tik alau® stikline 
kortavlmo metu? Čierka ar 
net dviguba, - tai tik pra
džiai. O kaip ®u šeima? Te
sižino jie paty®, —žmona ®u 
vatkais,-Tokc uolu® klubų lan
kytoja® "nepaiso" ką ten gal
voja, ar nuobodžiauja viena 
pasilikusi namie žmona. O 
jei abu yra uolu® klubų lan
kytojai, — tai kaip ®u vaiku
čiai®? Gi jei tokių nėra, tat 
pasitaiko porų ir visiškai 
prasigėrusių, net iki "pu®iau 
pamišimo".

Št. A®evlčtau®, J. Simanavi
čiau®, V. Paškevičiau®, E. 
Alek°iejūnaitė®, kun. Ig. 
Spudo ir S.A. Makulevičių 
atminimui įnašu® davė jų ar
timieji šeimom nariai.

Kiti ankstyvesniųjų metų 
didieji Lietuvių Fondo talki
ninkai tūkstantininkai : Sta
sy® Kuzma® ,Torbnto-$2OOO, 
Toronto Gyd.Draugija-$175O, 
Marcijonas Juodis - $1500, 
Dr. A. Kavecka®, London 
-$1250; Po $1OOO—A.a.K. 
Zadlauskas iš palikimo, Dr. 
A. ir Z . Pacevtčlai, A. a. J. 
Petravičius-paliktmo, Dr.J. 
Sungalla, Dr. A. Matukas, 
Vlkt. Staškūnas, Petras Pe- 
trėnas, Liet. Kred. Koop. 
"Talka", ir daugeli® daugelis 
kitų mažesnėm!® ®umomt®.

"Laisvė® Lietuvai!"-šau
kė llep®no®e ®kę®damas Ro
ma® Kalanta. Vi®i ir me® 
pritarkime tam šauksmui*. 
Pradėdami antrąjį šimtą 
tūkstančių ir įsijausdami į 
šio jaunuolio auką, telkime 
lėšas į Lietuvių Fondp Ro
mo Kalantos"Lat®vė® Lietu
vai." šūkiu! Džiugu yra pa
minėti) kad į tą šūkį pirmoji 
atsiliepė ®u $400 Toronto 
Lietuvių Gydytojų Draugija, 
kurio® pirmininku yra šiuo 
metu viena® iš didžiųjų LF 
rėmėjų dr.Sungatla. Taip pat 
jau susilaukta tuo šūkiu ir 
daugiau įnašų.

Įnašai priimami Lietuvių 
Kredito Kooperatyvuose 
Mohtrealyje, Hamiltone ir 
Toronte, arba siunčiami iž
dininkui šiuo adresu :

Pr. Bastys,
140 Glendale Ave., 
Toronto, Ont. M6R 2T2

P.Bastys —

Pri®įmenu genesniais lai
kai® aprašyt? tokį at® įtikimą. 
Važiuoja su daržovių veži
mėliu lietuvių gyvenamam 
rajone Chicagoje graikas ; 
ant vėžimėllo išdažyta iška
ba ®u savininko pavarde. O 
lietuvių vaikų pulkas bėga iš 
pa®ko® ir šaukia : "Pugdur
ni®, pugdurni®", — ne®... to
kia buvo to graiko pavardė. 
O klek dabar me® turime 
tikrų puędurnių, tų uoliųjų 
kasdieninių klubų lankytojų? 
Nenuostabu, kad slenkant že
myn alkoholizmo laiptai®, 
prieinama prie vi®iško gy
venime nebesu® igaudymo, 
ne® ir mūsiškių tarpe atsi
randa vadinamų "buomų".

Svarbu, kaip praleidžiamas 
arba kokiai® veiksniai® už
pildomas laisvalaiki® ar sa
vaitgali®. Neabejotina, kad 
greta negatyvių yra ir pozi
tyvių asmenybių, kuomet su
gebama laiką, užpildyti ver
tingu fiziniu ar protiniu dar
bu, o ne vien "good tlme”ų 
ieškojimų. Ne® bet kurtas 
aistras pilnai patenkinti ne - 
įmanoma, ir jo® palaispniui 
sunaikina fiziniai ir intelek
tualiai kad ir kokią sveiką 
asmenybę.

( Nukelta į 6 psl.)
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KAME GLODI MUSŲ ATEITIS ?
RAŠO JUOZAS'bENIUS

R LT U Ą L IN Ė S P R ĄB_A_L T Įį. _R U_N 0 S_

Slapto, užmaskuoto verti- čio geru pavyzdžiu yra R b‘ k 
kaUniu"Ogham"štfru runraš- garsiojo atnašavimo akmens

[1] -&]«<

"SAKUMUKMINI
— Siekimo akmuo”.
Tai ne mano ar mūsų gru

pės, bet garsiųjų runų žino
vų skaitymas; Helmut Arntz, 
Erik Brate, Sigurd Agrell, 
Sophus Brugge ir kiti.Bet 
deja, prasmė pas kiekvieną 
išeina kitokia, bandant 
mūsų kalbą išprievartauti 
vokiškai, daniškai ar švediš

V - VANDUOLIU (VANDALU) RUNOS
Pasižiūrėkime dabar, Ga-

H.Arntz, GARI Tafel. XXXVIII ' Rozwadowo, Galicijoje rastas ietgalis ( 2-3) Šimtm.).

Japne vokiečių ®pecai su
tartinai išskaito T E I W S, 
T I V A Z įrašą, dėl kurio su 
jais nesiginčysime, tačiau, 
aiškindami prasmę, jie be
gėdiškai tvirtina, jog Dan
gaus Tėvas "deckt sich in 
Wortford und Beduetung m it 
dem Namen des germ. Hi - 
mmels und Kriegsgottes 
't e i v a z','t i v a z'" (Kari 
Schneider, Runnennamen, p. 
65). Girdi, Perkūnas — Tėvas 
(Dievas) sutampąs žodžio 
forma ir prasme su germanų 
dangaus ir karo dievu, vadi - 
namu'Tėvas’Į Oi, oi, joj!

Aneksuokime kuo grei
čiausiai tuos"germanu«", jie 
nė gegutės nenusimano pro- 
igtorėje, arba dar blogiau 
— tai tik "Drang nach Octen" 
(Veržimosi Rytuos na) buvus i 
pangermanlstų pro- 
istorė.Vienas iš dviejų : ar
ba tie tariamieji germanai 
tikrai vartojo TĖVAS 
žodį, ergo, kalbėjo lietuviš
kai, arba mokovai svaisčlo- 
jasl . . . teatleidžia jiems 
jų FA TERISI

Dauguma mū®ų tautiečių 
vis dar linkę manyti, kad jei 
kokg pasaulinio garso moko
vas ką pasako (o ypač juodu 
ant balto), tat reikia juo be
sąlyginiai tikėti, nes jis juk 
"išmano".O kaip yra, jei jis 
per daug išmano?Ar nebūtų 
protingiau, pirma negu pati
kėjus, t.y. atidavus mūsų 
smegenis jo valdžion, patik - 
tinti kieno kišenėje jis sėdi 
ir kokia jo spalva —juoda, 
raudona, ruda, o gal nei šio
kia, nei tokia ?Kltaip sakant, 
kokiu smuiku jis groja ir 
kam.

Štai kodėl man rekomen
duojama mūsų plataus aki
račio kalbininko ir proigto- 
riko p. C.’ Gedgaudo knyga 
"Mūsų Praeities Beieškant" 
(iš kur imama mano pagrin
dinė medžiaga šiam straip
sniui ir kitiems) buvo ir yra 
reikalinga, nors ji gal bus 

puolama .frontų. Duapstputuojustai
(kaip ir šie straipsniai), nes 
tai ne tik eilinių naujų duo
menų įnašas lituanistikon, 
bet žūtbūtinė kova 
dėl mūsų sujauk
tos praeities, neat® i- 
žvelgtant, ant kokių nuospau
dų ( mazoltų) ir kam užlipsi
me. Aš gi egu vienos nuomo
nės au p. C.G., neą mano per 
20 virš metų surinkta šiuo 
(ir kitais) klaus imu medžia
ga sutinka "cento per cento" 
—šimtu nuošimčių. Nutolome 
nuo temog, bet tat giliausia 
knygos ir šių straipsnių
1974. 1.29

Slaptasis šifruotas "Ogham budu" runraštis ant atnašavimo akmens. 
Rok, Švedija, prieš mūsų era nustatyta data (Helmut Arntz, Hand* 
bpch der Runenkunde, p.274).

Skandinavijos paminklo
kai. Mat, jų nelaimei, iškyla 
milžiniškos rūšies kliūtis : 
"a k m e n s" žodžio neturi 
jokia kita kalba pasaulyje,tik 
mūsų ir sanskrito! (slavų 
"kamen" gana nutolęs ir 
aiškiai antrinis padaras). 
Kaip jūs tat išaiškinsite? 
Kaip tas akmuo (ašman) per
skrido Azijos ir Europos 
žemynus nuo Benare® ligi 

pragmė— atstatyti mūsų su
jauktą praeitį.

Bendrai dėl runraščlo 
kalbos reikta pastebėti, jog, 
užrašus betyrinėjant, iškyla 
labai įdomus faktas ; vėles
ni, aišku, parodo danų, nor
vegų, švedų ir kitus archaiš
kus dialektus, nors ir jų tar
pe dažnokai pasitaiko mūsų 
žodžių su- mūsų "AS", "IS" 
galūnėmis, kurios jų kalbo
mis niekad nepriklausė. Bet 
kada imame nagrinėti pačius 
seniausius II—IV amž. ir 
ankstyvesnių® įrašus, jų kal
ba pasirodo esanti grynai 
lietuviška1. Tokių eksponatų 
pririnktas jau nemažas glė
bys, ir vargšai specai, nebe
žino, ką su jais daryti, tad 
nukalba juos e=ant "runų 
misterijų beprasmių kerėji
mų formulėmis". Dėkui,dė
kui, mieli ponai, kokia čia 
kalba yra buvusi ;

EILAVYDAS, KAUNI MAN
TA?, ŠAULEGAUSTIS, VIVI- 
LA ( Von Frizen.Pė akmens 
įrašai); VADARADAS(SundeJ; 
LAITIGAS (Mogelal); VADU - 
GA US TIS(Sundė); LIAUDA VA- 
RISAS (de Vrle®)p. 345, plg . 
mūsų Llaudavarą-Lttavorą); 
laukas, tavtdo (tauta), VADA- 
RADAS(de Vries ,p. 543); SI- 
GIMARAS (Žygimaras), SŪ
NUS, GALEIVAGAUSTIS 
(Aukso ragas Gallegus)

Žtniavaldo kronika ( dar 
neminėta).kaip tik Iink®niuo- 
ja"gauštls"žodį, paaiškinda
ma jo prasmę : tai aukšto 
rango Krivis —Kardinolas.Iš 
šios dvasiškių šaknies tebe
turime Lietuvoje palikimą : 
Goštautas, Geštautas, Geiš
torus ir pan. Saulegaugtį Ži- 
niavaldo kronika įsakmiai

IŠ DETROITO RAŠO
ALF /VA KAS

Lietuviškajam Detroite 
veikimas vyksta daugely j 

svarbiausi veiki
mo židiniai, tai Detroito Lie
tuvių namai ir Dievo Apvaiz
dos parapijos kultūrinis cen
tra®. Ten būna susirinkimai, 
posėdžiai,konferencijos .kul
tūriniai pobūviai, baliai.Bet 
pasitaiko, kad ir privačiuose 
namuose galima kai ką labai 
įdornau® surengti. Antai, LŽS
Detroito skyrius gruodžio 
23 d. Išgyveno gražią popietę 
Lydijos ir Vlado Mtngėlų 
namuose. Susirinko čia visi 
vietiniai aktyvieji žurnalistai 
su žmonomis ir gražus bū
relis svečių ( viso per 30 

įrašas. Jame, vietoje runų, 
dedama jųjų grupės bet ei
lės raidyne skaičiai.

il m i m

7000 km. atstu, nepa
liesdamas jokių 
kitų kalbų, net pa
čių gkandtnavų ir 
atsigabendamas kaipo prie
dą tą priesaikos apeigą, nes 
lietuviškomis gi akimis ne
sunku įžiūrėti, jog tai SIEKI
MO AKMUO. (Žlūr. C.Ged
gaudo, Naujoji Viltis, Nr.2, 
"Kęstučio Priesaika").

i 
mint kaip vyriausią dvasiš
kį,mūsų popiežių Krivių Kri
vaitį.

Tačiau Norvegijoje Flok- 
gand rasto peilio įrašas 
mus stebina : "1 i n a 1 a u- 
k a s P." Kam dėti tiek pa
stangų, raižant pliene pa
reiškimą, jog tas daiktas ne 
ką® kita, o linų laukui plauti 
peilis? Juk niekas pvz.ant 
dalgio neužrašo "rugiams 
plauti dalgis". Todėl grei
čiausiai, tai ritualinis peilis 
linų saujelės, kaip to lauko 
Derliaus, atnašavimui, nes 
juk linų neplaunama, o rau
nama rankomis.

Kaip ten bebūtų, vigu® 
anksčiau pateiktus žodžius, 
rodančius mū®ų grynų gry
niausią kalbą galima patik
rinti pas Fritz Burgą, o taip 
pat E.A.Makarovą,kurie,ne
priklausomai nuo vienas kito, 
specialiai rinko tik seniau
sius runų paminklų įrašus, 
ir kiekvienas jų sudarė ilgo
kus sąrašui. Tasai paskuti
nis mokslininkas,lygindamas 
jų kalbą ?u vėlesniais skan
dinavų pa vyzdžiais, kalbinin
ko objektyvumu konstatuoja, 
jog "gramatiškai 
bei morfologiškai 
jie nesiderina gu 
germanų tarmė- 
m is". Tačiau,jis nesigilina 
ir nesiima nustatyti, kokia 
čia kalba yra buvusi. Logiš
kai, gana suprantama. Ne jo 
reikalas, ir nesijaučia pa
kankamai stiprus lituanisti
koje, kad padarytų sensacin
gą sprendimą. Lietuviai pa- 
tys pirmieji turi padaryti 
pareiškimą, bet jie vaidina 
miegančias gražuoles, ir iš 
visų jėgų stengiasi žadinami 
neatbugtl. .. .

žmonių )pas įklausyti, ką pa- 
pasakos svetys iš New Yor— 
ko,Vincas Rastenis.

Užuodęs, kad V.Rastenis, 
kartu su ponia Emilija Ras
teniene švenčių metu netoli 
Detroito viešės,LŽS Detroi
to skyriaus pirm. Vladas Pe
lenis jį pakvietęs paprašė, 
kad pakalbėtų apie recenzijas 
ir kritikas. V.Rastenis pra
džioje kalbėjo labai trumpai. 
Fsą, -jis nenorįs čia paskat- 
tos skaityti, o tik išprovo
kuoti visus dalyvius, kad jie 
patys apie spaudą pa s įkalbė
tų.Ir išprovokavo, ir pasikal
bėjome. Gana karštai, gana 
įdomiai. Ir gana ilgai. Paskui 
svetys buvo paprašytas past-
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PASTABOS APIE DAUG ŽADĖJUSIĄ
KNVGA
Pereitais metais Vilniuje 

pasirodė Roberto Žiugždos 
knyga "Po diplomatijos 
skraiste . Klaipėdos kraštas 
imperialistinių valstybių 
planuose 1919-1924 metais". 
Titulas labai intriguojantis, 
daug žadantis ir kiekviena®, 
kas tik domi®i Lietuvos pa
jūrio klausimai®, tikėjosi su
rasti daug medžiagos apie 
1920-1923 metų politine® ko
vas del Klaipėdoj krašto. 
Buvo laukta, kad tat bu® 
standartini® veikalą® ®u dia
gramomis, dokumentų faksi
milėmis, žemėlapiai®, nuo
traukom!® bei kita vaizdine 
medžiaga. Koką dabar nu®i- 
vyltma®,, kai į ranka® paimi 
nedidelę knygelę, kurto lie
tuviškojo teksto apimti® sie
kia tik apie 196 psl.Dar dau
giau skaitytoja® nusivilia, 
kad knygo® turinys yra lyg 
kokia tai politinė odė, skirta 
Sovietų Sąjungai. Vartant 
knygelės puslapius, iškarto 
pa junti,kaip vergiškai Žiugž
da Sovietų Sąjungai mėgina 
prikergti nebūtų gerų tnten- 
cljųjMšktai matosi, kaip au
torius yra kietai įspraustas 
į Maskvos politbiuro apro
buotus Šovietų Sąjungos is
torijos rėmus ir, kad be jo 
trafareto, jlg aprobuotus 
gu gavo knyga negali išeiti į 
viešumą,

Daugely vietų knygelė® 
autorius bando sukurti kaž
kokį istorinį mitą apie So - 
vietų Sąjungos didelį svorį 
ir reikšmę Klaipėdos krašto 
problemos išsprendime lie - 
tuvių naudai. Tuo tarpu ob
jektyvus tų laikų istorikas 
turės konstatuoti, kad Sovie
tų Sp jungo® politini® syorl® 
Klaipėdo® krašto klausimuo
se 1919— 1923 m.buvo labai 
menka®. Pagaliau kitaip ir 
būti negalėjo, ne® Sovietų 
Sąjungoje tuo laiku dar vyko 
porevoliucinė® kovo®, vieš
patavo netvarka, vi=ok® ne- 
datekliu® ir bada®. Ji buvo 
permaža® politini® fakto
rių®, kad alijantų komi® i ja, 
kuri buvo sudaryta iš karo 
laimėtojų, Klaipėdo® klausi
mui išspręsti, kreiptų į so
vietu® ypatingu dėmesį.

Norėdamas iškelti Sovietų 
Sąjungos "ktlntu®"norus Lie
tuvos atžvilgiu, Žiugžda nu
siskundžia, kad Lietuva daž
nai atmetusi Tarybų Rusijos 
pagelbp. Pvz., kai buvę® 
sprendžiamas Nemuno upės 
klausima®, Tarybų Rusijos 
valdžia 1922 m. rugptūčio 
1O d. notoje pareiškiu®!, kad 
ji negalinti sutikti, jog ši® 
klausima® būtų sprendžia
ma® jai nedalyvaujant. Ta
čiau Lietuvos buržuazinė 
vyriausybė nuolaidžiaudama 
"alijantų imperialistam®", 
nepanorėjusi pasinaudoti 
tokia Rusijo® parama.

Sunku šiandien spręsti, ar 
tuometiniai Lietuvos politi
kai kritiškiausiais Lietuvai 
metais, sąmoningai ar nesą
moningai, sugebėjo pramaty
ti ir rezervuoti® nuo sovietų 
siūlomų paramų. Jei jie tai 

sakyti apie Lietuvos Laisvės 
komitetą, apie Balfą, apie 
Encyklopedta Lltuanlca.Apie 
viską pasisakė, apie viską 
įdomiai. Pradėję ankstyvą 
popietę, bes įkalbėdami, bes i- 
vaišlndam ijklimpome į gilų, 
vėlų vakarą. G era i, kad prieš 
Kalėdas,kad niekas kitą die
ną nebeturėjo į' darbą eiti. 
Prisiminimai, po dviejų ®a-

Klaipedos miesto panorama - Žvilgsnis nuo Kuršių Neringos

darė sąmoningai, tat jiem® 
tenka dideli® kreditas. 1939 
-1940 metai® Lietuva už so
vietų kaimynišką "globą" ir 
"paramą" užmokėjo pačią 
brangiausią kainą-Lietuvos 
nepriklausomybę .

Taigi, Sovietų Sąjungos 
vaidmuo Klaipėdo® atžvilgiu 
tikrai buvo labai nereikš
minga®. Net ir tokiu kraštu
tiniu atžvilgiu, jei Sovietų 
Sąjunga būtų norėjusi suki
lėliam® pristatyti ginklų ko
vai prieš "Vakarų imperia
listu®", ir tat būtų buvę ne
įmanoma. Anglų karo laivai 
patriultavo Baltljo® jūroje 
ir 1919-1920 m. apšaudydavo 
net bolševikų pozicijas.

Bet Robertą® Žiugžda turi 
ir ®avo knygo® garbintojų. 
Viena® iš jų yra nekurtą 
Stanys Laurinaitis, istorijos 
mokslų kandidatas. Recen
zuodama® Ž tugždo® knygą, ji® 
vilniškėje "Tte®oje"tarp kit
ko šitaip rašo :

"Knygoje pateikti autentiš
ki dokumentai dar kartą pa
tvirtina, kad Vakarų impe
rialistai, priešingi jų ir jų 
tarnų buržuazinių naciona - 
li«tų tvirtinimams, buvo nu
sistatę ne tik negrąžinti 
Lietuvai Klaipėdo® krašto, 
bet ir apskritai nenorėjo 
leisti atkurti net buržuazinių 
lietuvių tauto® valstybingu
mo..."

Tat paskaičius, skaitytojui 
ir pasidaro neaišku, kodėl 
taip vadinamieji šių ar anų 
metų "buržuaziniai veikėjai" 
jau taip būtų norėję įvairiai® 
tvirtinimai® nuslėpti šią vi
siem® žinomą "paslaptį"? Ar 
tik neapsirinka tiek Žiugžda, 
tiek Laurinaitis, jei jie gal
voja atradę naują istorinę 
tiesp?Aišku, kad pokariniai® 
1918-1923 m. būta valstybių, 
kurio® visokiom!® politinė
mis machinacijomis ®tengėąt 
pastoti kelią ne tik Klaipėdos 
krašto prie Lietuvos prijun
gimui, bet ir pačiam Nepr. 
Lietuvos atsikūrimui. Ir tai 
nėra jokia paslaptis, kurią 
reiktų slėpti diplomatų la - 
gaminuose. Tokių valstybių 
buvo ir Vakaruose ir Rytuo
se. Pvz. Sovietų Sąjunga ir 
Lenkija net karo veiksmai® 
norėjo įgyvendinti ®avo im
perialistiniu® planus Lietu
voje.

Savotiškas ir tokių pseu- 
doistorikų samprotavimas , 
kai jie pasišauna vigus už 
nepr. Lietuvą kovojusiuosius 

valčių rašant, kuo geriausi.
Kai šie žodžiai pasieks 

skaitytoją, jau bu® įvykusi ir 
kita žurnalistinė popietė, nes 
ji rengiama .sausio 20 d., 
irgi privačiuose namuose. 
Apie ją .manau, turėsiu progą 
kitą kartą pasisakyti.

( Nukelta į 7 p si.) 

tšvadtntl"Vakarų imperial!® 
tų tarnai®". Bet,kažin, kok‘ 
būtų šiandien Klaipėdo* 
krašto likimą®, jeigu nebūti 
būvę tų aąmenų, kuriuo® ®i 
pagieža dabar prisimena ml 
ntmi "istorikai". Greičiau
siai, kad vi®al kitokia būti 
ir dabartinė, taip vadinamos 
"Tarybinė® Lietuvos" teri- 
torlalinė apimtis.

Kaip pavyzdį paimkime 
tik pietinė® Maž.Lletuvo< 
Tilžė® mle®to likimą. Tilžė A- 
neabejotinai, buvo ta® Maž 
Lietuvos kultūrini® centra' 
prie kurio Klaipėda nė iš te 
lo negalėjo' prt®{lyginti. Ka 
šiandien dar tiksliai gali siį 
skaičiuot i, kiek 19 a. pabaigi 
je Tilžėje ėjo lietuvlšk 
dienraščių, savaitraščių,kk 
šimtų įvairių leidinių, knyg 
ir knygelių buvo išleist 
Tilžėje velkė vi®oje Mai 
Lietuvoje pagarsėjusios! lie 
tuvlško® organizacijos, drai 
gijos ir chorai. Ne Klalpėdc 
je, bet Tilžėje 1918 m. lap 
kričlo mėn. pradžioje rinkt 
®i senieji Maž.Lietuvos da 
buotojal ®us» Įdarus tos poks 
rinės padėties aptarti ir pr 
dėjo Maž. Lietuvos nuo V< 
kietijo® atsiskyrimo pagrlr 
du®. Tilžėje, ir ne kitur, 19 
m. sudaryta Prūsų Lietuv 
Tautinė Taryba ir vėl it 
įkurta® Prūsų Lietuvių Sus 
vienijimas.

O vis tik šiandien Tilž 
mte®ta« tapo įjungta® į ts 
vadinam? Ru®ų Federatyvf 
Respubliką. Tat, šiandieni' 
klausiame Lietuvos senb< 
ševtkų ar ir tų pačių tgto 
kų.kas būtų atsitikę su Kl: 
pėdo® kraštu, jeigu ji® U 
m. nebūtų buvę® prijungt 
prie Lietuvos,bet būtų tap 
"fretštaatu", kurį Hitlei 
vėliau būtų įjungęs į voki 
kųjų Rytprūs tų s ritį ? Ko 
būtų Klaipėdo® krašto Iii 
ma® šiandien, jei tuomet n 
būtų buvę pseudoidtori 
"vakariniais imperialist 
nlais tarnai®" apšauktų Li 
tuvo® vyrų, kaip E.Galv 
nau®ko,J. Budrio, M. Janka' 
E. Simonaičio, J.Vanagai' 
ir kitų? Nesunku ir atspė 
Jei Tilžė, tok® žymu® Ma' 
Lietuvos centras 1945 m. at 
teko rusams tai ką kalb( 
apie Klaipėdą, kurtos liet 
vtškumo krašte palatkyr 
valdmuobuvo žymiai mažė 
nisKlaipėda labai lengvaib 
tų patekusi į Rusų Fed. Re; 
publikos apimtį ir lietuviai 
šiandien nebūtų leidžiat 
reikšti jokių pretenzijų į 
pajūrio kraštą, lygiai kj 
jiems neleidžiama prete 
duoti į kita® Prūsų Lietuv 
sritį®. Net ir Robert 
Žiugžda, kad ir kažkaip i 
rėdama® garbinti ŠovL 
Sąjungą, šiandien vargu 
galėtų prisiminti 1919—1! 
metų Klaipėdos problemą.
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A. Tam ošaltienė

Kilimai-viena iš seniausių 
lailės šakų. Jie sudaro vieną 
varbiausių taikomosios dal
ės sričių ir yra artimiausi 
jrynąjam menui — tapybai. 
Senovės egiptiečių tapyboje 
jei graikų vazų piešiniuose 
au buvo vaizduojamas kili— 
«tį audimas Seniausi kilimai 
randami ne tik Egipte, bet 
;atp pat Azijoje ir Pietų 
\merikoje. Kilimų audimo 
echnika nuo seniausių laikų 
kt šiandie pasiliko ta pati, 
te jokių pakeitimų. Kilimų 
raštai ir jų fonai— dugnai 
Išaudžiami šeivučių pagelba, 
alrštals ne vien tik horizon- 
altai.bet įvairiai banguotai, 
>aįstrižai, su nelygumais 
— pagal piešinį.

Kilimai pagal raštus skirs
tomi į dvi grupes: ornamen- 
taltnius ir paveiksllnius-siu- 
žettnlus.Ornamentallniai ki
limai išsivystė — išaugo iš 
liaudies meno," o rytuose,, 
ypač Persijoje Išbujojo į la
bai aukšto lygio meniško

Paveiksllntai kilimai turi 
labai seną istoriją. Jau 3-5 š. 
po Kristaus, koptai sukūrė ir 
mažo formato paveikslinių 
kilimų, vaizduodami žmonių 
veidus — portretus, raitelius, 
paukščius, liūtus, ožkas, gy
vybės medžius, žmonių figū
ras .vazonus su vynuogėmis ; 
mitologinius - simbolinius 
įvykius su pagoniškais arba 
krikščioniškais motyvais ir 
juos dėdavo į mirusiųjų ka
pus. O 13 —14 š. , vienuoliai 
sukūrė liturginius drabu
žius, austus kiliminiu būdu. 
Archeologai ir kilimų tyri
nėtojai labai daug tokių kili
mų surado ir patalpino į mu
ziejus. Manoma, kad muzie
juose ir viešose bei priva
čiose kolekcijose yra dvide- 
štmts-trisdešimts tūkstančių 
koptų kilimų fragmentų. Dau
gumoje koptai ir davė pra
džią paveiksliniams kili
mams, kurie buvo labili įvai
riai audžiami. Jų plokščias 
paviršius būdavo paįvairina
mas spurgais, kilpomis, il
gais, plaukuotais mazgais; į 
jų dailę veikė ir Syrijos, 
Sasanidų, Irano menas.

Viduramžiais , misticizmo

steigė daugybė vienuolynų Ir 
juose pradėjo austi pavelks- 
llntus kilimus religinėmis 
temomis : Kristaus kančios, 
Šventųjų gyvenimas, Dangun 
žengimas ir kt. Kaip to laiko 
architektūra, taip ir kilimai 
įgavo gotišką stilių ir kiek
vienas paruoštas piešinys 
— kartonas būdavo labai 
griežtai nupiešiamas pagal 
audimo būdą, kad lengviau 
būtų išausti, o svarbiausia, 
kad kilimas turėtų to laiko 
stilių.

Renesanso laikotarpyje 
žmonės praturtėjo, atsirado 
turtingų valdovų, turtuolių 
-didikų luomas.Jie panorėjo 
kilimuose įamžinti savo gy
venimo svarbiausius įvykius: 
puotas, medžiokles, karus. 
Tokiu būdu dailininkai pra
dėjo ruošti kilimams projek
tus realistinio pobūdžio. 
17— 18 š. itin suklestėjo kili
mų— gobelenų audimas Pran
cūzijoje, Belgijoje, Olandijo
je, Italijoje, Vokietijoje. Tai 
pats turtingiausias kilimų 
meno laikotarpis. Devynio
likto amžiaus auganti teksti
lės pramonė išstūmė ranko
mis austus gobelenus.Išnyko

kai, įsigalėjo vidutinis luo
mas ir jiems nebebuvo rei- 

‘kalingi paveiksllntai kilimai.
20 š.pradžioje vėl suklestė
jo pritaikomoji dailė : kera
mika, metalo išdirbiniai, o 
taip pat ir kilimai.

Paskutiniu metu visa eilė 
menininkų ėmėsi kilimų pro
jektavimo. Meno mokyklose 
yra kilimų skyriai, gausu 
jaunų menininkų—audėjų ir 
namuose šalia paveikslų, ka
binami ir sieniniai kilimai.

ATSIUSTA PAMINĖTI s* A.I. Solgzenytgtn’o "GU- 
GYVENIMAS ir DARBAI, LAG—ARCHIPELAGO 1918 

Eilėraščiai, Viktorija Geny- - 1956” knygą, atgkletdugį 
tė—Šmalžienė, red.L.Žitke
vičius.

THE BALTIC STATES 
1940—1972, Dokumentacija, 
paruošė The Baltic Commit
tee i nScandlnavia .Stockholm. 
Naudinga, gerai paruošta 
knyga anglų kalba, ypač tin
kama reprezentacijai kita - 
taučlams : siųsti į universi
tetų bibliotekos ir pan.

tikrąjį Stalinizmo laikotar
pio veidą,sukėlė didelę sen-' 
sac i ją šioje pusėje ir nepa
sitenkinimą bet naujų grąsi- 
nimų bangą ir tiesos baimę 
Maskvoje.

LIETUVA, Filatelistų Dr- 
jos žurnalas 2-3 nr. Įdomiai 
ir rūpestingai leidžiamas 
žurnalas, išeina 4 k. į metus. 
Apima filateliją, numizmati
ką, istorinę lituanistiką. Sis 
nr. skirtas Vilniui, pilnas 
įdomių nuotraukų ir iš Vil
niaus filatelijos.

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1000 dol. premijos jury 
komisija sudaryta iš New 
Yorko apylinkėje gyvenančių 
rašytojų. Į ją įeina Juozas 
Brazaitis, Paulius Jurkus, 
Nelė Mazalaitė, Pranas Nau
jokaitis, Leonardas Žitkevi
čius. Komisija vertins 1973 
metais išleistas literatūri - 
nes knygas. Premijos mece
natas yra Lietuvių FondAg.

Trupinėliai
Draugo 22-ą romano kon

kursą laimėjo Birutė Pūke- 
levičiūtė už savo naujausią 
knygą Naujų Metų Istorija.

mįjsų tautosakos/

LAUMĖS PADEDA AUDĖJAI
Buvo audėja Braškakoja, ją taip vadino,kad einant braškėdavo jog kojoą. Kartą jį 

prietemoje baigė auqtt drobę. Pamatė, kad trobon įėjo dvi laumėj. Viena buvo qu viš
tos kojomis ir marška apsisupusi, o kita buvo su gaidžio kojomis ir šiaudais apsįkarš
čius!. Viešnios įėjusios tarė : "Braškakoja, Braškakoja, paduok mums šaudyklę.''Au
dėja joms padavė šaudyklę. Tada Vištakoja audėja papūtė į šaudyklę ir padavė Gatdžta- 
kojal.Toji taipgi į šaudyklę papūtė. Tada laumės atidavė Braškakojai šaudyklę ir ta
rė : "Dabar būsi dar geresnė audėja ir nepavargs! ausdama. "Viešnios išėjo. Nuo to 
laiko Braškakoja tikrai daug geriau ausdavo ir niekuomet audžlant nepavargdavo. Ge
resnės audėjos už ją vijoje apylinkėje nebuvo. Tos pačios laumės buvo aplankiusio^ 
ir kitą mergaitę, tinginę. Ją taipgi rado už staklių sėdinčią. Laumės paprašė, kad 
joms duotų šaudyklę. Bet toji joms šaudyklės nedavė. Tada laumės jai tarė : "Nuo šio 
karto būqi niekam tikusi audėja. "Ir laumės išėjo. Tai mergaitei tikrai nesisekė austi, 
tik siūlus gadindavo. (I š J. B ai i o L i etų vi u Mi to log i ško s sakmės.)

Gautas naujas — gruodžio mėnesio — “Lie
tuvių Dienų” žurnalo numeris.

Šiame numeryje atžymima J. E. vyskupo 
Vincento Brizgio 70 metų amžiaus sukaktis. 
Viršelio pirmas puslapis skirtas sukaktuvi
ninko portretui, o tekste spausdinamas kun. 
dr. J. Prunskio apžvalginis straipsnis, gausiai 
iliustruotas iš vyskupo pastoracinės bei reli
giškai kultūrinės veiklos. Literatūrinėje daly
je randame D. Mitkutės-Mitkienės poezijos,

Alės Rūtos puslapį poezijos prozoje ir H. 
Didžiulytės-Mošinskienės memorialinės apy
sakos ištrauką. Paminėta kompozitoriaus Mi
ko Petrausko 100 metų nuo gimimo sukaktis, 
aprašomas Toronto lietuvių centro — Ana
pilio atidarymas, Balzeko muziejaus karinis 
skyrius ir kt.

Angliškoje' dalyje spausdinamas A. Kri«ic- 
kienės rašiny s apie Vilnių lietuvių luimlii s 
dainose ir J. Tininio romano vertimo tęsinys 
” \rtist s Wife.”

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudos romano "Sunkiausiu Keliu”)

Kauno komendantūros užuomazga tapo didžiulis 
trijų aukštų mūras Vilniaus gatvės kampe, netoli nuo 
miesto sodo. Taip formavosi trikampis, kuriame lietu
viai kūrė strateginius vienetus.

Savanorių stojimas vystėsi nelauktu greičiu. Kiek
vieną dieną ir net du kart per dieną Velykis praneš
davo Sleževičiui apie įstojusius savanoriais vyrus. Sa
vaitei praslinkus, virš šimto savanorių kasdieną įstoda
vo Lietuvos kariuomenėn. Atsirado savotiškas kurjo- 
zas: vyrų netrūksta — trūksta šautuvų. Etapo Komen
dantūra, įgudusi atlikti registracijos formalumus, dir
bo iki išnaktų.

Visur ant sienų ir tvorų švietė Sleževičiaus para
šyti pranešimai „Sąlygos įstojimo į Lietuvos krašto 
apsaugą“: dešimtis punktų, nusakančių savanorių tar
nybą, atlyginimą ir šeimos aprūpinimą. „Sąlygas“ va
dino „Dešimt savanorio įstatymų“.

Netrukus savanorių ėmimo punktai pradėjo veik
ti visose nuo bolševikų laisvose apskrityse. Stojimo da
viniai rodė impozantišką vaizdą. Dešimčiai dienų pra
slinkus, lietuvių savanorių kepurės su geltonais kan
tais ėmė tvindyti Kauno gatves. Kariuomenė jau buvo 
pastebima jėga.

Iš karto susmuko revoliucinių darbininkų organi
zavimas į raudonus savisaugos dalinius. Organizatoriai: 
Ginzburg, Gurevič ir iškreiptos lietuviškos pavardės 
vyrukas Survillo nuleido nosis. Spontaniškas savano
rių grūdimasis į Kauną kaip kirviu nukirto komunis
tinio pamušalo organizatorių veiklą.

— Energingai eina Antrojo pėstininkų pulko kū
rimas, — raportavo karininkas Velykis. — Bėda su gink
lais. Ieškome kulkosvaidžių.

Kita dieną Velykis pranešė:
— Alytuje karininkas Ladyga, o Kėdainiuose kari

ninkas Variakojis ir po bolševikų kulipkomis suorga
nizavo savanorių būrius ir. ..— jis išlaikė reikšmingą 
pauzę, — ir net išmušė bolševikų skverbimąsi į Alytų 
ir Kėdainius.

Jau iš tikrųjų buvo sava teritorija aplink Kauną.
— Apačioje turime Alytų, — dėstė Sleževičius mi- 

nisterių posėdyje, — ir šiaurėje — Kėdainius. Lentva
ris dengia mus nuo Vilniaus kaip gera tranšėja. O juk 
tai, ponai, teritorija, kuri tinka tolesnei akcijai.

— Bolševikai traukia reguliarią raudonąją armi
ją, — pasakė Velykis. — Jie, kas mums svarbiausia, tu
ri artileriją. Tai drąsina pėstininkus. Pėstininkai ins
tinktyviai nori artilerijos priedangos. Dabar mes gali
me dengti pėstininkus tik keliais sunkiaisiais kulko
svaidžiais.

— Vienas dalykas yra pasiskelbti nepriklausomais,
— pasakė Sleževičius, — kitas dalykas — apginti tą ap

sisprendimą. Tuščiai praradome pusę metų.
— Ūpas krašte labai geras, — pasakė Velykis.
— Tuo ūpu mes laimėsime, — pareiškė Sleževičius.

— Ūpas yra jėga.
Iš tikrųjų, ūpas buvo jėga. Plačiai pasakojo, o vė

liau ir kartojo iš Valstybės Konferencijos tribūnos, kad 
moteris iš Zapyškio atvežė savanorių intendantūrai 
paskutinius mėsos išteklius.

— Vyras nuėjo į savanorius, abu sūnūs išėjo į sa
vanorius. Tesinaudoja gynėjai ir mėsos likučiais. Kaip 
nors išsiversiu su mažaisiais.

Mėsa buvo išslapstyta nuo vokiškųjų sekvestra- 
cijų-

Minėjo, kad daug lietuvaičių, stojusių savanorė
mis, šaudo neblogiau už vyrus.

Kalbėjo apie tris Vaškevičius, kurie atvyko sava
noriais kartu su savo motina.

Iš žįnių ir gandų kūrėsi naujas herojiškas epas. 
Ir nebuvo naujiena, kad savanoris įsižeisdavo, jeigu 
jam primindavo savanorių išlaikymo sąlygas ir apie 
mokamą šimto markių algą.

— Aš ne dėl algos čia atėjau, — išdidžiai atkirsda
vo vyras. — Aš dėl Lietuvos laisvės kovosiu. . .

Būna tautos istorijoje momentų, prieš kuriuos 
blanksta antikinė didaktika.
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Su Zauniumi, kuris buvo paskirtas Užsienių Rei
kalų ministerio patarėju, ir su Krašto Apsaugos minis- 
terki karininku Velykių nuėjo Sleževičius pas vokie
čių civilinės administracijos vadą daktarą Zimmerle.

Zimmerlei buvo pavestas vokiečių kariuomenės 
evakuavimas.

Kilo rūpestis, kad vokiečiai išsiveš savo ginklus 
ir besikurianti Lietuvos kariuomenė neturės kuo ap
siginkluoti.

Zimmerle gyveno buvusio rusų gubernatoriaus rū
muose. Namas slėpėsi už aukštos medinės tvoros, ato
kiau buvo sodelis, pilnas sniego šūsnių. Siauras takas 
nuo gatvės iki frontinių durų buvo nušluotas. Kai kur 
matėsi grindinio properšos.

Ten, kur anksčiau riogsojo carinio gubernatoriaus 
sargybinio būdelė, dabar buvo vokiečių sargyba. Tai 
buvo ta pati rusiška būdelė, bet nudažyta jau vo
kiškų spalvų zigzagais.

Trys vyrai įžengė pro pradarus vartus. Jie smagiai 
ėjo taku. Įkandin iš būdelės iššokęs sargybinis sukriokė 
žvėrišku balsu:

— Halt!
Sleževičius atsisuko į kareivį be dėmesio baisiam 

jo riksmui.
— Ko tu nori? — jis paklausė ramiu, niekinančiu 

tonu.

Vokietis, lyg nutirpęs, priėjo saliutuodamas.
— Aš turiu tamstas paklausti, ka jūs norite ma

tyti?
— Mes einame pasimatyti su daktaru Zimmerle,— 

pasakė Sleževičius, pasisukdamas eiti toliau.
Didelio ūgio Zaunius, atrodė, teikė sargybiniui dar 

didesnį šios trijulės svorį.
Keista ir juokinga Ministeriui Pirmininkui derė

tis su kareiviu dėl vizito. Mažas neapdairumas iš anks
to neužsakyti vizitui rezervacijos. Nors buvo visai tikra, 
kad Zimmerle visvien išsisukinės iš pažadėto pasima
tymo.

— Daktaro Zimmerlės nėra namuose, — drausmin
gai išsitempęs atraportavo sargybinis.

— Ar tu esi tikras? — paklausė Sleževičius.
— Daktaro Zimmerlės nėra namuose.—visai įti- 

kimu tonu pakartotinai atraportavo sargybinis.
— Jeigu taip, mano ponai. — pasakė vokiškai Sle

ževičius. atsigrįždamas atgal.į gatvę iš sniege skendin
čio sodo, — galime pakeisti planą.

Ir bičiuliškai pamojo ranka pagarbą atiduodančiam 
kareiviui.

Išėjo gatvėn.
— Aš žinau kitas duris į šiuos caro gubernatoriaus 

rūmus, — šyptelėjo Sleževičius. Ir jie nuėjo tyžtančiu 
atlydyje šaligatviu geroką ratą vis išilgai aukštos me
dinės tvoros, kuri seniai nebuvo dažyta, nubluko ir 
skeldėjo.

Surado duris iš kitos gatvės. Viskas vyko nuosta
biai lengvai. Durys nebuvo užrakintos. Sargybų nesi
matė. Sleževičiui žengiant pirmuoju, įėjo į didelę ir 
pustamsę virtuvę ir drąsiai žengė pirmyn, tarsi sku
bėdami pereiti visą namą ir prieiti frontines duris. 
Visi ėjo iš kambario į kambarį. Patalpoje buvo vėsu 
ir drėgna, kaip ir jų Metropolyje. Staiga padvelkė ge
rai prikūrentų kambarių šilima. Priėjo gyvenamus 
kambarius. Į vos pridarytas duris Sleževičius pabeldė 
pirštų krumpliais. Išgirdo kimų balsą, kuriame visi trys 
atpažino Zimmerlės toną.

— Kas ten?
— Tai mes, daktare Zimmerle, — pasisakė Sleže

vičius, pradarydamas duris.
Scena buvo gana dramatiška. Apysenis vokietis, 

kuris čia jautėsi visai neformaliai — su vatiniu apsiaus
tu ant savo įlinkusių pečių, kilo iš kėdės ir, nustebęs, 
stebėjo Lietuvos Ministerį Pirmininką, įžengiantį į jo 
privatų butą.

— Herr Ober, — ištarė Zimmerle, tiesdamas ranką 
nelauktiems svečiams.

Sleževičius atsiprašė. Tas vizitas yra formalus, jis 
įspėjo, ir truks neilgai, todėl daktaro Zimmerlės ne
suvaržys.

— Aš pasiruošęs jus priimti, — vapėjo vokietis. — 
Vyno?

— Tas vizitas yra visiškai formalus, — pakartojo 
Sleževičius. — Ir truks neilgai.

BUS DAUGI AU
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REDAKTORIUI DR. PR. GAIDAI KAPOS METU SULAUKUS
P R AN Y S AL ŠEN AS

"Tėviškėm Žiburių" Re
daktoriui, kun. dr. Pranai 
Gaida — Gaidamavičiui, ben
drai Kanadoje, o ypač Toron
to lietuvių kolonijoj, yra 
įmynęi gana ryškius ir žy- 
mlUi iavo veikloi pėdiakui, 
tad fr negalima pro jį ir jo 
įmlntuoiiui pėdiakui praeitį 
tylomis, ypač šiais metaii , 
kada ne tik pati Redaktorius 
dr. Pr.Gaida, bet ir jo gra
žiai redaguojamai laikraš
tis "Tėviškės Ž tburlal" su
laukta ryškių sukaktuvinių 
datų : jis pats — "suaugusio 
žmogaus" amžiaus / 6O-ties 
metų / , o jo redaguojami 
"Tėv. Žiburiai" —sidabrinės 
gyvavimo sukakttes/25-kerių 
metų /. Tik jau Redaktorius 
sulaukia savosios sukakties 
dabar —metų pradžioje, o jo 
redaguojamas laikraštis 
-metų gale. Taigi,apie"Tėv. 
Žiburius"—dar bus laiko vė
liau pakalbėti ir parašyti.

Sukaktuvininkas netik sa
vo, kaip vyr. laikraščio re
daktoriaus, darbu, bet ir sa
vo tvirtais kūriniais—knygo
mis yra gerai žinomas lie
tuviškajai visuomenei.

Savo veikaluose kun. dr. 
Pranas Gaida ryžosi eiti 
ieškojimų ir žmogaus bui
ties gvildenimo keliu. Štai, 
viename iš savo veikalų jis 
nagrinėja išblokštojo iš Tė
vynės tremtinio buitį, kitame 
—dideliu preciziškumu nar
plioja ir derina žmogaus 
dvasios gilumoje besireiš
kiantį trilypumą — milžino, 
didvyrio ir šventojo prigim
tį, trečiame gi—jau leidžiasi 
žmogaus buities gelmėse 
slypinčio nerimo priežasčių 
ieškoti. Be to, kaip vyriau
sias redaktorius, kartu su 
kitais, jis suredagavo anglų 
kalba leidinį "Lithuanians in 
Canada".

Pranas Gaida-Gaidamavi
čius gimė 1914 m. sausio 
mėn.26d. Bajorų km., Žel

ŠK KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS " ‘ x G J
Spausdiname Montrealio lietuvių, susijusius su $v. 

Kazimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzė

Praslinkus porai metų prasidėjo emigracija, žinoma, pir
miausia kiekvienas turėjo pereiti net kelis "screening"-ap- 
klausinėjimus ir sveikatos patikrinimą. Pirmuosius D. P. pra
dėjo įsileisti Anglija, netrukus Kanada, o paskiau prasidėjo 
masinė imigracija į Ameriką.

Trečiosios imigracijos lietuviai į Kanadą atvyko jau nebe 
tiesioginiai iš Lietuvos,bet daugumoje iš Vokietijos Displaced 
Persons stovyklų. Tarptautinė organizacija UNRRA, po visų 
apklausinėjimų, visiems išvietintiems išdavė asmenybei nu
statyti dokumentus: "PWX -D. P. Registration-Identity Card- 
Control Commission for Germany". Tai buvo tarytum tarp
tautinis pasas, kurį pripažino visi laisvieji kraštai.

Pirmasis pokarinis imigrantas į Kanadą atvyko Tėvas Sta
sys Kulbis S. J. , jis nebuvo D. P. ,nes dar prieš karą buvo at
vykęs studijuoti į Prancūziją, todėl jam buvo visai nesunku 
imigruoti į Kanadą. Jis iš Paryžiaus lėktuvu atskrido į New 
Yorką, o iš ten 1946 m. rugsėjo 8 d. atvyko į Montrealį. Apsi
gyveno Tėvų Jėzuitų centre, Papineau-Rachel gatvių kampas . 
Ilgai nelaukdamas .tuojau suėjo į kontaktą su vietos lietuviais , 
iš jų gavo pradinį vaizdą apie visos Kanados lietuvius, gi tu
rėdamas specialų leidimą aplankyti visus Kanados lietuvius , 
pradėjo juos lankyti. Tėvas S. Kulbis likosi visos Kanados iš- 
sibarščiusių lietuvių skrajojančiu kapelionu, tai vienintelis 
kunigas, kuris daugiausia aplanko tuos, kurie dėl mažo skai
čiaus negali įkurti savų lietuviškų parapijų.

Antrasis imigrantas "dypukas" į Kanadą atvyko Julius Ju
rėnas-matininkas. Jis atplaukė laivu į Halifax ir pirmu kartu 
atsistojo ant naujos Kanados žemės 1947 m. balandžio 10 d . 
Apsigyveno Montrealyje pas savo brolį Joną, kuris jį atsikvie
tė ir per pažįstamus padėjo surasti darbą, artimoje matinin
kams specialybėje.

Kanados Immigracijos Departamentas, nuo 1946 m. iki 1964 
m.įsileido imigrantų lietuvių 13.234.Tai buvo pati gausingiau
sia lietuvių imigracija į Kanadą. Paskutiniais metais labai 
mažai atvyko lietuvių, kurie imigravo, tai daugiausia iš Ang
lijos arba pietų Amerikos. Yra keletas moterų, atvykusių ir iš 
Lietuvos.

PIRMŲJŲ LIETUVIŲ GYVENIMO VARGAI

Prieškariniais laikais (1914) atvykę lietuviai į Kanadą, sutik
davo įvairiausių sunkumų ir vargų. Pagrindinė priežastis buvo 
nemokėjimas anglų arba prancūzų kalbų ir neturėjimas spe
cialybė s, kas buvo labai svarbu industrijoje, užtat gaudavo fa
brikuose darbus, tik pačius sunkiausius ir nešvariausius. Ta
čiau lietuviai imigrantai visada turėjo šviesių vilčių ir užtek- 
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Kun. Stosys Kulbis, S.J, atvykęs (Kanadapagal darbo 
sutarti, ja atliko rr.ainose. Kairėje jis su inžinierium 
tik išsikėlė i viršu po darbo.

tinai kantrybės, pakelti tiems sunkurhams, nes dar buvo jauni 
ir tvirti religiniai, atvykę iš lietuviško žemės ūkio.

Apie pirmuosius lietuvius imigrantus, 50 metų sukakties 
proga,įdomiai aprašė Pranas Dubauskas "Tėviškės Žiburiuo
se" 1955 m.balandžio 7 d. Ten jis ypač pabrėžia buvusias dve
jas ekonomines krizes: 1907-1913 m. ir 1931-1933.

"Nuo 1907 m. labaį sumažėjo darbai fabrikuose, o imigrantų 
važiavimas nesiliovė. Atvažiuodavo žmonių iš įvairių kraštų , 
paskui sklisdavo po visą Kanadą darbo ieškodami: vieni ėjo 
prie miškų kirtimo, kiti prie geležinkelių tiesimo, ir visur 
kurtik rado kokį nors darbą. Miestuose rasti darbas buvo daug 
sunkiau, laimingas buvo tas, kuris galėjo kur nors dirbti sa
vaitėje po 2 ar 3 dienas. Po 1913 m. pradėjo vėl atsirasti dau
giau darbų ir gyvenimas visiems pagerėjo. Montrealyje vyrai 
daugiausia dirbo geležies fabrikėliuose, prie geležinkelio, 
alaus bravoruose,siuvėjai-siuvyklose.Kurie dirbo prie pasto
vių darbų, tie savaitėje dirbo 6 dienas ir po 10-12 valandų die- 
noje.Valandinis uždarbis buvo nuo 12,5 cento iki 20 centų. Mo
terims gauti darbas buvo sunkiau, bet ir joms pasitaikydavo 
laimė įeiti į alaus bravorus, tabako fabrikus ir siuvyklas; jų 
valandinis uždarbis buvo 10-15 centų. Maistas savaitei kainuo
davo apie 3-5 dol. vienam žmogui.

Už butą į mėnesį teko mokėti po 9-15 dolerių, o didesni butai 
kainuodavo dar daugiau. Vedusieji, išsinuomuodavo didesnius 
namus, ir pas save laikydavo viengungius. Pasitaikydavo, kad 
viename kambaryje gyveno net 7-8 vyrai, kurie dirbdavo die
nos metu, jų lovose miegojo naktinės pamainos dirbantieji . 
Pirmiesiems lietuviams teko daug vargo patirti. Pirmieji iš , 
lietuvių nuosavus namus nusipirko Kleizai ir Ambrasai".

(BUS DAUGIAU)

vos visč. .Ukmergės apskr. 
1927 m. baigė Širvintų pro
gimnaziją, 1931 m.-Kėdainių 
gimnaziją. Tais pat 1931 m. 
įstojo į Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teologijos-filoso
fijos fakultetą ir Kauno Ku
nigų seminariją, kurią baigė 
ir kunigu buvo įšventintas 
1937 m. Toliau studijas gili
no Muensterio, Freiburgo 
/ čia gavo teologijos daktaro 
laipsnį / ir Louvatno univer
sitetuose.

1937—40 m. Lietuvoje da
lyvavo pavasarininkų, ateiti
ninkų ir angelaičių veikloj. 
1944 —46 m. Frelburge liet, 
kolonijos kapelionas ir Bel
gijoje-belgų parapijos vika
ras, kartu rūpindamasis lie
tuvių angliakasių dvasiniais 
reikalais. 1950-52 m. filoso
fijos dėstytojas Mont- Lau
rier, P.seminarijoj, Ka - 
nadoj. Nuo 1954 m. gegužės 
17 d./taigi, jau 20 metų/pra- 
dėjo dirbti "Tėviškės Žibu
rių" redakcijoj, Toronte, kaip 
antrasis redaktorius A.a. 
Dr. A. Šapokai mirus, nuo 
1961 m. kovo mėn. "Tėv.Ži
burių" vyr. redaktorius.

Išspausdintos knygos : Iš
blokštasis žmogus, 1951 m. 
Milžinas, didvyris ir šven
tasis, 1955 m. Didysis neri
mas, 1961 m. ir, kaip jau mi
nėta, suredaguoja knyg^-"Li
thuanians in Canada".

Be to, Lietuvoje kartu «u 
kun. V.Mankellūnu iš vokie
čių kalbos išvertė Tihamer 
Toth Jaunosios stelos au- 
klėjlmasj 1935 metais.

Bendradarbiavo Ryte, XX 
Amžiuje, Naujojoj Romuvoj, 
Darbininke, Drauge, Aiduose, 
Aukoje ir kitur. Rašė belgų 
spaudoj Lietuvos klausimais 
P. Chantler slapyvardžiu,ir 
be parašo. Be viso šito, kaip 
žinome, jo rašomieji veda
mieji" Tėviškės Žiburiuose", 
pasirašyti tnlclalinėmis rai
dėmis Pr.G. - yra itin bran
gūs Ir gerai išmąstyti bei

Karta Toronte: iš kairės "Liet. Pajūrio" red. A. Lymantas, sukaktuvi
ninkas "TŽ" red.dr.Pr. Gaida, žum.Pr. Alšėnas irdr. M. Anysas .

VE/DRODž/AI

stilingai, gražiai perduodami 
skaitytojams. Juose tikrai 
juntami gero publicisto- jau
čiančio dienos pulsą- lai
kraštininko sugebėjimai ir 
autoriaus intelektualinis pa
siruošimas.

Šalia laikraščio redagavi
mo ir bendradarbiavimo 
spaudoj, kiek yra žinoma, dr. 
Pr. Gaida renka medžiagą

M W B &
(Humoreska)

Sakoma : įkyrus, kaip mu
sė. Ir tai tiesa • musė žmo
gui yra žinomiausia savo 
įkyrumu. Tačiau ir tas įky
rusis vabzdys kartais pa
įvairina niūrias žmogaus 
buities valandas. Šiais lai
kais, ypač iš senyvo amžiaus 
žmonių, retai, kuriam nėra 
tekę būti / bolševikų ar na
cių / kalintam. 1942 m. man 
buvo lemta susipažinti su 
1940 metais kaimyninėje 
kameroje kalėjusiu žemai
čiu, pavarde Blusys, taigi 
— Biustu, kuris kalėdamas 
kurį metą vienutėje, net pa
mėgo su juo gyvenusią mu- 
g£, kurį įvairinusi jo niūrią 
kaliniškąbuitį.Kai ton pačion 
kameron patalpinti kiti, nesi- 
kęsdamt dėl tos muselės 
įkyrumo — nužudę ją, mano 
prietelius, kaip tas keista 
beatrodytų,— neperdedu—net 

apie a.a.arkiv. T. Matulionį 
naujam veikalui—to didžiojo 
Lietuvos kankinio monogra
fijai.

Linkėjimą? sukaktuvinin
kui ne tik prigyventi iki 1OO 
metų amžiaus, bet ir veikalų 
skaičių, mažų mažiausia , 
bent padvigubinti ir toliau 
būti toliu našiu ir produktin- 
gu kūryboj, kaip ligi šiol.

verkė! ....
Mano asmeniniame gyve

nime musė jokio paminėtino 
vaidmens nevaidino. Gyve
nant Di Pi stovyklose, gyve
namuose barakų patalpose 
tų įkyriųjų Dievo sutvėrimė
lių buvo apsčiai—neturėta 
kuo jų marinti, o antrk-tiek 
su jais apsiprasta, jog išti
sais mėnesiais / per šalčius 
jų sumažėdavo/juos pakęsta 
ir gražiai su jais susigyven
ta. Laikui plaukiant ir mums, 
"Dipukams", perplaukus tą 
didžiąją"balą"ir apsigyvenus 
viename šio žemės pusrutu
lio mieste, mano žemiečio 
Bluslaus gyvenime musė su
vaidino bevelk tragišką vaid
menį. S. Biustus, pabuvojęs 
kalėjimuose ir perėjęs per 
NKVD tardytojų "šerengą ", 
prarado nervų atsparumą: 
kiekvienas krebšte Įėjimas,

Iš „šluotos“ jumoro

Žiūrėk, žiūrėk! Brigadininkas atkiū
tina į susirinkimą vienmarškinis.

čia priėjo Kindziulis ir tarė:
Jaučia, kad jam bus karšta.

Kodėl sugedo dulkių siurblys? 
Čia priėjo Kundziulis ir tarė* 
— Matyt, į j j pateko dulkių.

— Mes Juk galime su tavimi 
draugiškai susituokti, — siūlo Jau
nas vyriškis savo numylėtinei. — 
Jei mes po to pamatysime, kad tai 
buvo klaida, tai kiekvienu momen
tu galėsime iSsisklrtl.

durų, lovos ar stalo gtrgž- 
dėsys, kito žmogaus pirštais 
pliaukštelėjimas ar brakš
telėjimas, už langų žai
džiančių vaikų krykštavimas 
ar auto mašinos slgnalai-ne- 
paprastai jį nervino. Daug 
gydytojų aplankė, gavo dau
gybę "Šatų", prarijo tūkstan
čius įvairiausių tablečių ir 
kapsulių, lankėsi pas homeo
patas ir šėptūnus, bet niekas 
negelbėjo. Besigydant, kaip 
paprastai, jam teko ir "ant 
dietos"pabūti,tai prie nervuo- 
tumo prisidėjo dar kas tai 
panašaus į psichosteniją 
ir įgijo anemiją. Ir keisčiau
sia, jog visų labiausia jį

nervino ir ji«= nekentė musių. 
Jo kambaryje buvo prikabi
nėta daugybė įvairiausių 
"lipčtkų", naudojo įvairiau
sius musgaudžiu®, statė stik
linėse kaž kokį lipnų dvo
kiantį skystį, bet visa tai 
nebuvo "pamačlyva". Tą 
skystį muselės greitai pa
mėgo ir užuot jo paragavu- 
sios stiptų.jos prisisiurbda
vo jo ir net tukti pradėjo 
Visos jo, kare su įkyriom!' 
musėmis vartotos priemo
nės buvo veltui—nukentėję 
fiasko.

Po tokių strateginių ne
sėkmių, p. Blusius, mušti 
nekentė kaip paties krauge-
rto Džiugašvili—Stalino, ku - 
rio vien tik paminėjimas 
šiurpu sukrėsdavo jį. Kart? 
p. Biustus gedėdamas savi 
kambaryje, trečiame narni 
aukšte, prie lango, įsigilinę 
skaitė laikraštį. Ant lang< 
stovėjo didelis nedūžtančti 
stiklo grafinas /ropinė/, ka 
dais e naudotas skaidriajai, 
čia—kavai ar "Grapefrui 
Juice" laikyti.Kaip tyčia, ga 
,kipšas,čia pakišo musę.kuj 
nepaisydama šeimininko at 
kaklaus gynimosi, įkyriai J 
.įžūliai puolė jį.Nubaidyta nu 
nosies, nutūpdavo ant ve id 
lįsdavo į akis, į ausis, į no 
ir 1.1. Išnervintas ir supj 
kintas to įkyraus agresc 
riaus puolimu, mugei nutūpu 
ant lango stiklo, plaštal^ 
kaip drož jai!.... Aiškt 
— musė ištiško, bet kartu s 
ja ištiško ir lango stiklas,s 
kurto šukėm ir užgautas grJ 
fina® nudardėjo žemyn. An 
trame aukšte buvo groži 
salonas. Krentąs grafiną 
pataikęs į dūžtamą salo 
no Iškabą, kartu su pastar: 
ja nukrito ant apačioje buvo 
sios kirpyklos bestsukanči 
spalvoto stulpelio" , kur1 
neatlaikęs gana stiprau 
smūgio, sudužo ir, drauge <= 
visomis šukėmis, nukrito ai 
ką tik iš kirpyklos išėjusi 
ir batelį pataisyti pasitei
kusio kliento galvos, stipre 
kai pritrenkdamas jį. Tolia 
kaip kaleidoskope-įvykig se 
kė įvykį : atsirado tvarko 
dabotojas, ambulansas, pro 
tokolas . .. Kvočiamas dėl t 
S. Biustus, labai jaudinosi j 
nesitverdamas pykčiu, bale 
šaukė • — "Kvoskite ir bau' 
kitę musę, ne mane! Jūs ta 
daug jų čia prtveisėte, k: 
jokios ramybėg padoria 
žmogui nuo jų nėra. Pollc

( Nukalta į, 7 psl.)
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos! 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.š<Stadieniais

Liepos—rugpjūčio mėnesiais Ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka** 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ~ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Uttikrtatas indėlių saugumas. Kapitalas — virš £ 4,600.000

'G Y V AT A R0" I Š V Y K A [KOLUMBIJA
GYVATARAS vasario 15 d. 

ryto išskrenda į Kolumbiją. 
Koncertai numatyti Bogotoje 
Medei ine ir kitu o? e m testuo
se. Grįžta atgal į Kanadą^se
kantį sekmadienį — vasario 
24 d. Kelionės išlaidom® pa
dengti via i šokėjai, padedami 
= avo tėvų, įvairiai^ būdais 
ielkia pinigus. Jų pačių pad
angomis sutelkta nemaža 
suma pinigų, o be to aukomis 
parėmė : "Talka"-$500 dol. 
Crona® Real Estate Ltd. 
-500 dol.,Hamiltono Lietu
sių Namai-15O dol., Lietuvių 
ronda® — IOO dol. , Tautos 
'onda® /Hamiltono Skyrius/ 
• 25 dol., Hamiltono Šauliai

•GYVATARO” išvykoje l Vakarų Kanadą, Breichmanas priima dovana 
Edmontone (Matosi A. Dudaravičlus ir kt) .

k Nuotr. P. Vaitkūno

shicagos dangum
(REPORTAŽAS iŠ PEDAGOGINIO LIT. INSTITUTO ŠVENTĖS)

Suskamba telefonas, ma- 
oniat esu prašomas būti ab- 
olventų išleistuvių vakare 
ruodžio 8 ty atstovauti"Ne- 
rtklausomą Lietuvą". G ir
zlu darbštaus Lituanistikos 
nst. direktoriaus žodžius, 
beužteko kad prašė telefonu, 
>et dar ir laišką parašė. Jau 
r taip būčiau dalyvavęs, nes 
lukra jį baigia ir sveikatos 
tovis geresnis .Koks jis rū
stinga.® Instituto tvarkymu, 
uk nauja laida prasidėjo, o 
ar išleistuvėmis reikia 
ipintis, lektorius prašyti, 
asolventus tikrinti ir 1.1, 
erai kad šalia jo idealistė 
lokytoja Petersonienė, mo- 
ft. R.Kinka, mokyt. Liulevi- 
ius, A. Girvilas, rekt.prof. 
anikas, prof. V. Sruogienė, 
m. Bagdonavičius, kun. 
runskis ir kiti. Jie sieloja- 
, kad PLI programa būtų 
eita ir mokiniai išeitų pa
lošti kaip lietuvybės moky
mai. Matau iš lektorių se
rvo amžiaus,kad gali jie čia 
ęai nebūti, nes per anksti 
keliavo ir įkūrėjas D. Ve
ika, džiaugiuosi, kad jauno- 
karta ateina lietuviškam 

džtui meilės vedina tęsti 
darbą. ,
Suskamba maršo galrsat, į 
lę įžygiuoja 15 jaunuolių iš 

tik du berniukai.Kodėl 
k mažai berniukų domisi

Mokame už:
depozitus . .Up.C..A.)Čekių 6% 
Šerus ir sutaupąs_____ 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius______ ___ ____ 8%
3 metams 854% ir 5 m._ _  9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš __ tl%
nekiln. turto paskolas iš 944%

- 50 dol. .Šalpos Fondas-50 
dol., Br. Jurevičiu«-lOO dol., 
A . Patam® ic - 25 dol. , J. Sau- 
dlnatti®/Burlington/-15 dol., 
Tamošiūna® - 1O dol. ir po 5 
dol. K.Mikšy® irp.p.Mažu- 
laičiai. Anksčiau aukoml® 
gauta iš A . J. Mikšių-lO dol., 
V. Z.Agurkių-1O dol. ,M.M. 
Chrolavičių-2O dol. V. Venc
lovienė® - 1O dol., A . Bugai- 
liškio - 25 dol. , p.Stonienė®
- 5 dol. ir p.p.Dekonių- 20 
dol. Gyvatara® visiems au
kotojam® nuoširdžiai dėkoja 
ir stengsi® jų neapvilti.

Išvykę^ į Kolumbija orga
nizuoja kun. M. Tamošiūnas, 
gyvenanti^ Medeline. D.

lituanistikos mokslu? Tėvai, 
nepalikite savo sūnų namuo
se, tegu ir jie visur žygiuoja 
kartu su mergaitėm. Lekto
riai, rėmėjai ir absolventai 
gavo po baltą gėl£. Direkto
rius Dundulis sveikina ir 
daro instituto apžvalgą. Tad 
trečią laidą iš 300 baigė 
53 studentai. Rektorius 
profesorius dr. P. Jonikas, 
dir. Dundulis ir mokyt. Pe
tersonienė įteikia diplomus 
ir dovanas. Vienas paskui 
kitą prisiartina prie stalo, 
gauna ne tik diplomą,bet ir 
J.Karvelio padovanotų knygų 
bei plokštelių. Štai baigusie
ji : Kazė Brazdžionytė, L. 
Rimkus, N.Spurgytė, D.Šau— 
lys, A .Aukštuolytė, V. Bilat- 
šytė ,K. Bukavecka itė, D. G ra- 
žlnytė, L. Ja un lutė, D. Peter - 
sonaitė, D. Petreikytė, I.Sei- 
butytė, I.Stravinskąitė ir M. 
Šerepkaitė. Tuoj prasidėjo 
sveikinimai ir papildomos 
dovanos. V. Bilaišytė gavo 
500 dol. permiją, kaip ge
riausiai baigusi ( skirta Kul
tūros fondo) kurtą įteikė LB 
švietimo pirm, mokyt. St. 
Rūdys. Toliau sveikino stu
dentų vardu D.Narutytė, anki*- 
čiau baigusių absolventų var
du G.Aukštuolis,LB Brighton 
parko pirm. J.Šlajus, Jauni
mo Centro virš .G. Kijauskas. 
Liet. Taut. Akademinis sam-

toronto
POPIETE SAVUOSE

NAIVIUOSE
Nuotaikingoje popietės 

kompanijoje, vienas dalyvis 
pasakoja kaip moterys apdo
vanojo Lietuvių Namus. Ne 
apie tai, kad būrelio pirmi
ninkė Julija Skrebutėnienė 
su Iždininke Hilda Simonavi- 
čiene įteikė Jurgiui Strazdui 
$300.- čekį. O ne. Ne apie 
tai, nes moterys ir taip re
guliariai remia savuosius 
Namus. Jis norįs papasakoti 
apie dovanos įteikimo api
pavidalinimą, apie jų dosnu
mo patį įrėminimą.Apie tokį 
įprasminimą, iš kuriopemai 
išplaukė moterų surengtas 
kraitvakaris, kur jų triūsu 
buvo išpuošti Namai, kur jų 
darbštumu rengiamos šios 
sekmadienio popietės.

Tuojau po Naujų Metų, vie
ną vakarą, moterų būrelio 
valdyba sukvietė per 50 as
menų, kurie bent kokiu darbu 
buvo prisidėję prie Naujų 
Metų sutiktuvių ruošos. Šį 
kartą, vietoj darbo, susirin
kusius pasitiko pusračiu su
statyti, ryškiomis staltiesė
mis padengti stalai Ant stalų 
buvo sukrauta nuo N. Metų 
likusios gėrybės, o gėlėmis 
papuoštose žvakidėse, de
gančios žvakės.

Susirinkusiems pavakarie
niavus,pirmininkui padėkojus 
už moterų stambią finansinę 
dovaną, šeimininkėms papil
dant tuštėjančius stiklus , 
žmonės savo pokalbiuose 
prisiminė Naujų Metų pokylį 
ir jame gausiai dalyvavusią 
iškilią Toronto visuomenę. 
Nuotaikai gerėjant, turint 
stiprių balsų, šios padėkos 
vaišės išvirto į dainų,poezi
jos ir muzikos vakarą. Visų 
bendrai traukiamas dainas 
paįvairirttt, išėjo solo padai
nuoti Laima Mačionienė, 
paskiau Aldona Sktlandžiū- 
nlenė. Susirinkusieji nuste

būris beveik kas metais ski
ria dovaną, ir šiemet 1,000 
dol. čekį įteikė K.Kasakaitis. 
Visi nuoširdžiai dėkojo. 200 
dol. įteikė ir Kęstučio korp. 
ateitininkų grupė. Vasluke- 
vtčtų šeima, LTS-gos Fast 
Chicagos skyrius po IOO dol. 
LB Apygardos valdyba 50 
dol. ir Gage Parko valdyba 
53.22. Po dovanų įteiki
mo mokyt. Ig.Serapinas pa
darė apibraižą kaip dirba 
neakyvaizdinis skyrius .kuris 
apjungta visą laisvą pasaulį. 
Jis pasidžiaugė, kad tokių 
baigusių yra visur. Pasi
džiaugė, kaip viena lietuvai
tė, atvykusi iš Anglijos baigė 
institutą ir tapo direktoriaus 
padėjėja, tai gabi jaunuolė 
Ramutė Drutytė.Be jo,ji bai
gė Illinois mokytojų univer
sitetą ir pragyvenimą užsi
dirba mokytojaudama, o lais
vu laiku padeda PLI. Štai kur 
pavyzdys-kai yra noras, jau
nystėje daug ką galima pa
siekti. Lietuvių Fondas jai 
suteikė 500 dol. stipendiją, 
giliau studijuoti lietuvių kai - 
bą.

Mūsų širdyse virė didelis 
džiaugsmas, kad lietuviškas 
jaunimas aukojasi ateičiai. 
Jie užims senųjų vietas ir 
lietuvybės švyturiai toliau 
žibės. Užsibaigus sveikini
mams mokyt.R.Kinka prista
tė prof. dr. F r. Skardžiaus 
naujai išleistą knygą :’Lietu
viški Tarptautinių žodžių 
atitikmenys" ir Dundulis pa
sisakė, kad turįs didžiulį jo 
rankraštį, kurį PLI žada 
išlelsti.Buvo stalas visų PLI 
leidinių, svečiai jų įsigijo. 
Ypač Putino paskutiniai eilė
raščiai, kuriuos okupantas 
neleido spausdinti Lietuvoje. 
Paskutinį žodį visų absol
ventų vardu tarė L. Rimkus.

bo. Daugelis pirmą kartą iš
girdo savo tarpe turimas to
kias stiprias vokalines pajė
gas .Ypač romantiškai skam
bėjo Mačionienės išpildoma 
pramoginė lyrika " Rudens 
lapai". Sodrus Laimos altas, 
gyvu įsijautimu perkėlė klau
sytojus į ilgesio perpintą, 
gęstančios saulės auksinamą, 
romantinį pasaulį. Tuo tarpu 
Skllandžlūnienės daina apie 
"Tykiai plaukianti Nemunė
lį", nešė sentimentalius tė
viškės prisiminimus.

To buvo dar maža. Mačio
nienė pasirodė esanti ir pul
ki deklamatorė. Jos perduo
tas eilėraštis "Gėlės iš šie
no", atgijo visu dramatišku
mu, kada tai K. Binkio su
kurtos poezijos gyvumu. 
Aišku susirinkusieji nepa
gailėjo Laimai katučių.

Vėliau Stasio Jokūbaičio 
rankose iš kažkur atsiradęs 
akordeonas paskandino salę 
valso sūkuriuose, o išėję 
šokti, tarsi pamiršo, kad ryt 
dar ne šventa, dar ne poilsio 
diena.

Prisimindami Naujų Metų 
sutikimą , žmonės patenkinti, 
išvakarėse turėję nemokamą 
susisiekimą, kurį tai progai, 
jau antrus metus iš eilės ap
mokėjo ($35,000) Toronto 
degtindarių McGuiness kom
panija. Buvę ypač patogu, 
Naujų Metų sutiktuvėse, dau
giau paėmusiems, grįžtant 
į namus , nesibijoti polici
jos patrulių ( kurte švenčių 
metu buvo labai aktyvus). 
Nors vienas prieštaraująs 
balsas prisipažįsta, kad kaip 
tik dėl to, jis gerokai pavėli
nęs į Lietuvių Namuose 
rengtą balių. Naudodamiesi 
tokia susisiekimo galimybe, 
jie atėję prie autobuso, kad 
pasiektų požeminį trau-

Direktorius Dundulis ir kiti 
kalbėjusieji pažymėjo, kad 
brangus lietuviškas jaunime, 
sustok ir pagalvok, kaip tu 
čia atsiradai,kodėl tavo tėvų 
ir senelių tauta prie Baltijos 
jūros jau virš 30 metų oku
panto draskoma. Mokinkitės 
lietuviškai, juk Lietuvai lais
vė nušvis .lietuvių kalbą mo
kėdamas | jausiesi už kitus 
pranašesnis. O minėdami 
650 m. nuo Vilniaus miesto 
sostinės paskelbimo, verta 
domėtis ir sielotis Lietuvos 
praeitimi.

Po trumpos pertraukos 
8 absolventai sustojo ratu, 
užten o salė ir prie pianino 
atėjo K. Brazdžionytė ir iš
pildė M.K. Čiurlionio preliu
dija "Nokturno" pirmą dalį. 
Nuaidėjus garsamas, lyrikos 
ištraukos pynę paimtą iš 
poetų K. Bradūno, J.Graičlū- 
no, Maironio, V. Mozuriū - 
no,St.Samanės, F. Tumienės, 
J.Vaičiūnienės ir P.Vaičiū
no, pritariant muzikos gar
sams pritaikytiems P. Pe- 
tručio, grupė absolventų 
skaitė iu įsijautimu. Ekra- 
nė blankiai matėsi 
Čiurlionio ir kiti pa
veikslai. Šviesų tvarkytojo 
L. Regio garsų efektų pritai
kinimas buvo labai malonus. 
Po programos visi absolven
tai,svečiai,lektoriai susirin
ko kavinėje ir džiaugdamiesi 
maloniai pasivaišino.Telieka 
tik linkėti, kad tėvai, kurie 
turite jaunimą, junkite jį į 
liet, tautinių šokių,dainų an
samblius, radio, liet, televi- 
zijos, spaudos bendradarbia
vimą.Tegul duoda jėgų PLI ir 
jo darbuotojams, jaunimui ir 
tėvams,kurie dirba ir moki
nasi, už tat bus dėkinga Lie
tuva ateityje.

Bal. Brazdžionis

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausic 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
6% už depozitus 

7’Z»% už taupymo s-tas 
8% . už 1 m. term. dep. 
8’/z% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — sept)

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičiui iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanot be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaiCius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai <r greitai patarnaujame. '

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

LIETUVIŲ r* r; . , _ „• ; „ 480 RONCESVALt.£s AVI,
įstaiga Baltic exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

kinį. 0 iš jo iki Namų jau tik 
keletą žingsnių. Atėję prie 
sustojimo, jie pamatė, kad 
autobusai tokie pilni, jog į 
juos patekti nesą daug gali
mybių. Jie praleidę taip vie
ną autobusą, praleidę kitą, o 
su trečiu praradę bet kokią 
viltį. Atrodė,kad naudojantis 
nemokamu susisiekimu va
žiavo visi ; kam reikėjo ir 
kam nereikėjo. Ypač jauni
mas. Matydami, kad vėllnast, 
jie paskubomis grįžo į namus 
ir į baltų atvažiavo savoms 
mašinoms. Taip ir dingo vi
sas tas nerūpestingas grįži
mas, tuo labiau, kad gatvėse 
buvo iškritę nemaža švie- 
žaus sniego. s> Pranckūnas

LIETUVIU NAMAI
1573 Bloor St. W..Toronto 9, Ontario

L.N. visos patalpos jau ap
šildomos, o rangovas turi 
teisę už paskutinius įrengi
mus gauti apie $18,000.00. 
LN nariai ir visa lietuviška 
visuomenė prašomi pirkti 
paskolos lakštus, kad būtų 
galima laiku apmokėti šią 
sąskaitą. Paskolos lakštų ga
lima nupirkti Lietuvių Namų 
raštinėje ir tel. 5 533-9030 
pas L N atstovą, kurs atvyks 
į jūsų namus.

Sausio mėn. 13 d. išrinktoji 
LN Moterų Būrelio Valdyba 
pereitą sekmadienį pasi
skirstė. pareigomis. Naujo
ji Valdyba nutarė,kad Moterų 
Būrelis vienas tvarkys LN 
sekmadienių popietes galėję 
ir bandys sudaryti ne regto- 
rano.bet didelėg šeimog nuo
taiką. Netolimoje būglančlog 
įvegtog gekmadtenio popie- 
tėmg pritaikytog programė - 
lėg ir parinkta lietuviška 
muzika.

LN lėšų telkimo vajaug 
komitetag praneša, kad pag- 
kolog lakštų nupirko šie ag - 
menyg : I. K.už 2000 dole
rių ir Žluringkag Juozag už 
1OOO dolerių.

Nario įnašug įmokėjo : po 
$1OO - Černiaugkaitė Dan
guolė, Neveraugkag Antanag, 
Remeikig Mykolag ir Pute - 
rig Algig ; $25 nario įna
šą įmokėjo Btčiunag Ed- 
wardag.

jaunų narių įstojo : Petro
nė Fd., Prialgau®ka® Ri
chardai, Prtalgau®ka® Vikto
rai, Ktškūnaitė Ra®a, Grigą- 
liūnaltė Ramona, Sukau®ka® 
Virgilijui, Petrauskai Pe
trą®, Petrauskas Vita®, Pe
trauską® Antanas, Lasy® 
Arūnas, Petront® Fdit., Jo-

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 
milijonai dolerių

kubaltytė Dana ir Dailydaltė 
Taura.
• E. Šlekys atšventė gavo 
6O-tą gimtadienį giminių 
ir draugų tarpe. Lietuvoje E. 
Šlekys buvo karininkas. Jig 
dabar aktyviai reiškiasi vi
suomeninėje veikloje ypač 
sporte "Aušros" klube.Šlekių 
šeima išaugino ir išleido 
į aukštus mokslus 3 valkus, 
sūnus Arūną? yra inžinio- 
riu5 Kalifornijoje, duktė Ži
vilė tapo artistė, dabar An
glijos dramos teatre, | kita 
duktė Matukienė yra baigusi 
Toronto universitetą ir au
gina 2 įpėdinius. Šlektenė 
yra savininkė grožio saliono.

• Toronte jau kaip Ir 
vieša paslaptis,kad žino
ma® torontiškis, aktyvu® 
dainlnlnka® — baritonas , 
buvęs prancūzų legionie
rius, "Lietuviai legionie
riai Vietname"knygos au
torius Br. Vytig-Vrublevi 
čiug išvyksta į Romą 

' studijuoti teologiją.

IR GERAI IR BLOGAI. . ,
( Atkelta iŠ 2 psl.)

Ar tokių pasimetėlių ar 
net puodurnių pasitaiko ir 
mūsų jaunuolių tarpe? Jei 
tokią pradėjusių ir nebaigu
sių aukštą mokslu pasitaiky
davo nepriklausomoje Lietu
voje, tai mteščtoniškoj e 
Amerikoje tokių žinoma 
yra didesnis. Kaip tu su
skaičiuosi, kiek yra mū®ų 
jaunimo, baigusių gimnazi
jas (haiskule®), klek jų pra
deda studijuoti kolegijoje ir 
kiek jų,pradėjuslųtištę®t iki 
galo, taigi baigta pradėta® 
studija®? Ir tat dar ne vis
ką® . Dar yra progų tapti pa- 
simetėltais, nors ir baigus 
studijas, kai pradedama sa
vistovus darbinis gyvenimas 
ir galvojama apie šeimos 
sukūrimą.

Negi visi tokie laimingi, 
kaip anas chicagtetts, parsi
vežęs— atsigkratdinęs žmo
nelę (p-lę Garnytę) net iš 
Australijos. Arba jei kuri® 
lietuvi® jaunuoli®, gyvenąs 
Kalifornijoje, susiranda 
žmoną — lietuvaitę net iš 
Broktono, Mas®, ar kitur. 
Tai čia kyla didelė jaunimo 
vedybinė problema, kuri yra 
nepaprastai svarbi ir kuri 
neabejotinai verta detalaus 
dėmesio. Me® juk norime, 
kad bent mū®ų jaunuolių 
- pa®imetėllų būtų kuo ma- 
žta“* ' Valiūną® 
Brockton, Mass.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vancouver trečia* *avo 
didumu Kanado* m te o ta o, 
gyventojų daugiau l milijo - 
no. Miesto centra*, kaip ir 
vt*t Kanado* miestai daugy
be dangoraižių .Miešta* labai 
išsiplėtę*, tiesiog *unku nu
prasti kur mle*ta* baigta*i; 
Vancouver!* yra uostamies
ti*, dideli* gyventojų nuo
šimti* yra kinai.Centre biz
nio iškabo* užrašytos kiniška 
kalba. Įmonė* *mulkio*, bet 
jų labai daug ir pakankamai 
darbų yra, ir atlyginimai di- 
decn^negu kitur Kanadoje. 
Keliai pra*ti. Automobilių 
judėjimą* dideli*. Didesnė 
pu*ė automobilių *enų metų, 
kadangi žiemos nėra ir dru*- 
ką, ant gatvių nevartojama. 
Automobiliai $300 - 400 
brange*nl negu ktto*e Kana
dos provincijose, būk tai 
transportą* brangesni*. Na
mai hbpapra*tai brangu*. 
Vieno* Seimo* nameli* 
30-35 tūkctančlai dolerių,ir 
netik namai, kaip *klypat 
brangu*. Laimingi tie lietu
viai, kurie anksčiau nuosa
vybe* pirko-tai šiandien jie 
turtingi.Vancouveri* gamtos 
sąlygų atžvilgiu tikrai ap
dovanota*. Kalnai, kalnai *u 
snieguotom viršūnėm vasa
ros karščiaudu laiku sniego 
viršūnė* prieš *aulę blizga. 
Vancouveryje sniego nei žy
mė*, bet kalnai iki pat apa
čios balti; jeigu ne kalnai,tai 
nežinotum,kada žiema prasi
deda .Klimatą s tuo geras,kad 
vasaros nekarštos, žiemos 
be sniego, bet kadangi mies
tas tarp kalnų-tal oras už
terštas ( big pollution).

Kaip miestas plačiai išsi
plėtęs ,tatp ir lietuviai išsi

Baltic Woodwork Co.
K, KIAUŠAS ir J. ŠlAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ĮvcilrOs medfio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL, 366- 3884.

BELLAZZI-L AMY INC.
įVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas,
B. P. i š d i rb i n i ui ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

1974.1.29

sklaidę. Sakoma,kad lietuvių 
yra apie 800 asmenų.Visuo
menintame gyvenime daly
vauja nedaug. Veikla lietuvių 
bendruomenės skyrius, dau
gelis gyvena lietuviškoje 
nuotaikoje,skaito net po kelis 
lietuviškus laikraščius.Per
nai L. Bielskis ir Co. išleido 
lietuviškų dainų plokštelę. 
Greit pasirodys naujausių 
lietuvių dainininkų 17 dainų 
plokštelė. Turėjo savaitinę 
lietuvių radio pusvalandį 
"Gimtojo Krašto prisimini
mų garsai", vadovaujamą Fe
likso Valiaus. Daug kur esu 
girdėjęs lietuviškų radio 
programų, bet tokios kaip 
Vancouveryje neteko girdėti. 
Gaila, kad ši Vaitaus vado
vaujama taip miela ir brangi 
programa turėjo nutilti, nes 
per mažai rėmėjų ,negalėjo 
finansiškai išsilaikyti.

Vancouver to lietuviai yra 
gerai įsistiprinę. Paminėsiu 
tik vieną kitą, pav., Edvardas 
Gumbelts statybos kontrak- 
torius, prilaiko grupę darbi
ninkų, turi keletą nuosavų 
namų. Vanagas operuoja ke
letą hotellų nuosav o«e pa
talpose ir baigia statyti 
liuksusinius namus(bungalow 
Smitas turi keletą namų ir 
aukštas pareigas Construc
tion co. Klimavičius turi ke
letą, apartamentintų namų, 
važinėja 1973 Cadillac. L. 
Bielskis, Bukauskas, Naujo
kas ir kiti įsijungę į hotel tų 
biznį. Nemažai lietuvių yra 
gerai Įsikūrusių už Vancou- 
verio ribų. J. Macijauskas, 
O. Macijauskienė, A. Kensta- 
vičius, turi gražius namus. 
Pas O. Macijauskienę lietu
viai daro gegužines.

Kaip žinote British Colum- 
blja perskirta į 2 dalis. 2 va
landas turi važiuoti laivu 

— keltu 30 mylių, kad pasie
kus vakarinį B.C. pakraštį. 
Pirmas didelis miestas B.C. 
sostinė Viktorija, lietuvių 
gyvena nedaug. To salyno 
dešinėje Camberland mies
telis, miesto ligoninėje dirba 
P.D.Vlskonttenė, klek toliau 
Comosc miestelyje už $80, 
OOO dol. turi motelius Vy- 
čtnas. Dar pirmyn į vakarų 
šiaurę pasibaigta vist keliat 
Ir keleliai, o už tų vandenų 
Ir salelių 200 mylių atstume 
Pt.Alice miestelyje gyvena 
Jonas Kartočlus — Kartis . 
Jis turi žmoną Iš Lenkijos 
lietuvaitę, gražų namelį čia 
Ir Vancouveryje 2 namus.

Senas lietuvių priežodis 
-nėra namų be dūmų. Taip Ir 
Vancouverlo lietuvių koloni
joje pasipylė Ištisos serijos 
straipsnių komunistiniuose 
laikraščiuose apie Vancou- 
verto lietuvius. Pirmiausiai 
pradėjo rašyti "Liaudies 
Balsas"3ų korespondentas Iš 
Vancouverlo rašo, kad Van
couver to skurdžiausia lietu
vių kolonija Kanadoje , nei 
vienas neturi namo,net pas
tovaus darbo, stovi eilėse 
prie religinių sektų, valgyk
lų, kad gautų veltui srlūbos.

Kitas | dar blauresnls 
straipsnis,pasirodė ''Gimta
sis Kraštas" nr.43. Matyt, 
kad komunistams teisybė 
nesvarbu,jei jie norėtų galė
tų faktus lengvai patikrinti, 
nes Vancouveryje turi savo 
"kapelioną". O tas galėtų su
drausti kaip ir šį klapčiuką . 
Šių rašinių korespondentas 
yra Stasys Dagilis, jis yra iš 
Kauno. 1939 metais rapatrla- 
vęs Vokietijon. Po karo atsi
rado Vokietijoje Uetuvtų-pa- 
bėgėltų stovyklose ir kaipo 
DP atvažiavo į Kanadą. Van
couveryje už nusikaltimus 
atsėdėjo kelis metus kalėji
me. Prieš metus pradėjo už
kabinėti lietuvius ir atsidūrė 
teisme. Teisėjas norėjo ir 
vėl kalėjiman uždaryti, bet 
lietuviai pasigailėjo’, teis
mas nubaudė vienus mietus 
liktlnai.Per"Liaudles Balsą" 
ieško jau kelintos žmonos .Ką 
norite iš tokios spaudos,jei 
tokie korespondentai rašo 
kaip St.Dagilis? k.Lukas

sudbury
IŠVYKĘ ŽIEMOS 
ATOSTOGOMS
Jurgis ir Rozalina Šlei

niai išvyko atostogų į toli
muosius rytus, aplankys In
diją ir kitus kaimyninius 
kraštus.

Kun. Antanas, kun.Augus
tinas Sabai, Jurgis , Marija 
Krlaučeliūnai, Varlenė.Del- 
kuvienė, Jasinskienė, Algis 
Milčlus, Aleksas Kustnskts 
atostogoms išvyko į Meksiką. 
Kiek vėliau, Aldona Kručaitė 
vyksta atostogoms į Ispaniją.
• Lietuvių Bendruomenės 
valdyba— Nepriklausomybės 
šventė® minėjimą ruošia 
vasario mėn.16 d., šeštadie
nį, ukrainiečių salėje.
• Marijos Kriaučeliūntenės
brolis mirė Chicagoje ir Ma
rijos Striškienės brolis mi
rė Lietuvoje. J.Kr.

BENDROS KŪČIOS
Jau kelinti metai, kai St. 

Catharines kolonijoj būna 
bendros Kūčios.Jas suruošti 
visada imasi iniclatyvog 
mūgų gkautėg, vadovaujant 
M. Gverzdienet ir gelbgttnt 
darbščioms kolonijos tautie
tėms ir tautiečlamg. Šie - 
met jog įvyko kaip ir kiek
vienais metaig.Kūčiag globo
jo, parėmė ir davė patalpas 
mūgų parapijos klebonas Tėv. 
Juvenalis Liauba O. F. M. 
Žmonių buvo labaldaug.net 
svečių iš Wellando, Buffalo 
ir iš tolimogiog Chicagog.

Kūčiag atidarė M.Gverzdie- 
nė.pagvelkindama gugirinku- 
giug ir pa g {džiaugdama gau
siu atgilankymu. Po to tarė 
šiltą žodį Tėv. Juvenalis 
Liauba ir palaimino gtalug. 
Skautės ir skautai atliko pro
gramą : buvo vaidinimėlis 
"Kūčios Sibire", eilėraščių 
ir giegmių. Toliau gekė pati 
Kūčių vakarienė, šventiškoje 
nuotaikoje. Nevienag gugi- 
mągtęg skendo į praeities 
prtgiminlmug. Palygino šį 
vakarą gu anų laikų linksmai 
pfaletgtaig tėvynėje. Tačiau 
viltis gaivino vigUg.

Kūčių guglbūrimag pada
rė gerą įgpūdį vigiemg. Kar
tu praleigtog kellog valan
dos greit prabėgo ir vlgi 
gklrgtėgi pakilugioj nuotai
koj į namu*. Koregp.

IŠ DETROITO RAŠO. . .
( Atkelto i š 3 p si.)

Reikia gert, reikia gert, 
reikia ir gerai nugert.. . Ši
taip skamba dainoje. Naujieji 
Metai buvo sutikti ir gerai 
nugeriant. LB Detroito apy
linkė tokį grandiozinį valgy
mo— gėrimo— šoklų balių 
rengė Apvaizdos kultūrinia
me centre, o Lietuvių namų 
draugija su Dariaus-Girėno 
klubu — Lietuvių namuose. 
Pirmoje vietoje buvo apie 
300 žmonių, o antroje, man 
pasakojo, buvę per 200. Ži
nau, kad dar buvo grandiozi
nis jaunimo nugėrimas vie
nuose privačiuose namuose 
ir, aišku, daug mažesnių nu- 
gėrimėlių privačiuose rū
siuose. Man teko nugert kul
tūriniame centre. Ir bučiuot 
svetimas moteris. Ir linkėti 
visiems visko, kas retai iš
sipildo. Ir suktis, suktis ant 
pasiutusiai slidaus parketo 
iki trečio* ar pusei ketvir
tos ryto.

Pirmoji 1974-jų diena, kai 
jau sukilome ir per langus 
žvalgėmės po sniegu boluo
jančias gatves,buvo labai 
prozalška, rūškana, nuobodi. 
Prisiminė kai kurie linkėji
mai.Prisiminė kai kurie lin
kėtojai prieš metus, prieš 
dvejus, prieš dešimtį, kurių 
vakarykščiuose baliuje jau 
nebebuvo, nes jų išvis nebe
buvo . .. Ne, tokią rūškaną, 
banalią dieną nesinorėjo spė
lioti, kas bus už metų, už 
dvejų, už dešimties.

Pats rimčiausia* visų 
Detroito lietuvių susibūri
mą* bu* vasario 17 d., sek
madienį, jau minėtame Die
vo Apvaizdo* kultūriniame 
centre. Tai Vasario Šešio
liktosios minėjimą*. Jį ren
gia Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centras (Dloca«). 
Pagrindinę kalbą pasakyti 
pakviestas ir sutiko įžymus 
visuomenininkas Vladas 
Adamkus. JAV valdžios at
stovas irgi pakviestas, bet 
rašant, dar negauta* jo įti
kimas, tad ir pavardė* ne
miniu. Meninę programą at
liks tautinių šoklų grupė Ši
lainė ir vietini* kanklių an
sambli*.Bu* renkamo* aukos 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Taupant energiją, tad ir 
nepatogumus .kuriuo* sukelia 
kelionė* iš vieno miesto pa
kraščio į kitą, Dievo Apvaiz
do* bažnyčioje iškilmingo* 
pamaldos įvyk* 12 valandą, o 
2:00 vai .prasidės minėjimas 
kultūriniame centre.

Dieną ank*čtau, vasario 
16 d., Lietuvių namuose bu* 
paminėta Dloco 3O-tie* me
tų gyvavimo sukakti*. Detroi
to Lietuvių Organizacijų 
Centra* buvo senųjų mūsų4 

išeivių įsteigta* tuomet, kai 
visoje Amerikoje steigėsi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriai. Dloca* čia ir eina 
Alto pareiga* ištisa* tri* 
dekada*, žadėdama* gyvuoti 
arba iki Lietuvos laisvės, 
arba iki paskutinio lietuvio.

DĖMESIO!
Yra numatyta paminėti Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijos 50 metų 
Įsikūrimo sukaktis.

Visi Kanadoje gyveną agrono - 
mai • mės, buvę studentai* tės, mo
komojo personalo tarnautojai yra 
maloniai prašomi atsiliepti.

Agron. Vikt. Dailydė
51 Worthington, Cres.
Toronto, Ont. M6S 3P5

MUSĖ...
( Atkel ta iš 5 p si.) 

ntnkas.ka* jam atrodė svar
besnio, užrašinėjo savo ra
portą knygelėn, o prt«lgreti- 
nę* prie jo kita* tų namų 
gyventojas, kaž ką šnibždėjo 
jam į ausį — Tamstos var
das? paklausė policininkas 
Biustų. —Klauskite musę, ne 
mane! — kuo ne isteriškai 
sušuko S. Blu«iu*. Po savai
tė* dėl šio nelemto įvyktą 
vargšą* Biustu* turėjo at
sistoti teisme prieš krimina
linių bylų teisėją. Iš dalie* 
atrodė komiška, o rimtai 
įvertinu*—net graudu : tei- 
slamasis jaudinosi, vieni 
juokės i, kiti ašarojo. Teismo 
scenos tiksliai aprašyti ne
sugebėčiau ; reikėjo ją ma
tyti. . .

Teisiamasis buvo kaltina
ma* pagal tri* baudžiamojo 
kodekso straipsniu* : a/ 
tvarko* ir ramybė* viešoje 
vietoje sudrumstimą, b/ žo
džiu įžeidimą pareiga* ei
nančio policijos pareigūno ir 
c/*avos pavardė* nuslėpimą. 
Mat, policininką* taipgi ir 
teisėjas suprato, jog teisia
masis užuot vadinęs i* savo 
pavarde, pasivadino Muse.

T EL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

TEXACO

orn^ 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

LO

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle iuto Specialist Heg’d.
7725 George Street 

La Salle,Clue. *
TEL:

366-0500,366-4203

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

IMP F RI AL — CH R Y SL ER — )ODG E — CH ARG ER
CORONET -CH ALLENGER - SWINGER - DART 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išores (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis p'ivmonem is. Kreipkitės 
De L o Verendrye prie Lapicrre, t ei. 365 -3364LAURENT DAIGNEAULT

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVĖ., LaSALLE

TEL. 366-7281 
**************.

e Atliekami mechaniniai darbai

e f Fore, taisymas ir dalymas

e Dunlap padangos ir baterijos
Pardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

7

Laimei, teisėjo būta prity
rusio ir gero žmogau* -ji* 
suprato teisiamojo nelaimę : 
liguistą nervuotumą, sunkią 
bendrą tremtinišką — emi
grantišką/ nemokant vietinės 
kalbos / būklę, išgąstį ir 1.1. 
Todėl, pritaikę* išplaukian
čias iš to bausmę švelni
nančia* aplinkybes, p.Blusių 
nubaudė septyniomis pare
mi* arešto ir nukentėjusiam 
kirpyklos klientui pripažino 
tei*ę patelkti p.Blu«iui civi
linį ieškinį, padengimui gy
dymosi išlaidų. Sprendimą 
paskelbus, į humorą linkę 
žmonės juokavo : gerai bu
vę, kad musės būta tik žirnio 
didumo, ne* jeigu ji būtų bu
vusi, sakytum, nors kaip 
višta — šiurpu ir pamanyti 
kokia iš to įvykio būtų buvusi 
tragedija ... jOna* Eivenls

MENO PAVEIKSLU PARODA
The Montreal Museum of Fine

Arts vestibulyje (Lobby), 2020 
University St. Montreal, STELLA 
SAGAITIS (buv. St. Zuperkienės) 
darbų bus paroda.

Parodos atidarymas įvyks va
sario 14 d., 8 vai, vakaro ir pa
roda tęsis iki kovo 12 dienos.

Menininkė nuoširdžiai kviečia 
lietuvius į paroda atsilankyti.

P ASIN AUDOKITEPROG A 
Montreal West Automobile Co.— 
kur L. Gureckas yra Sales mana- 
geris, parduodama Maverick mo
delio 1970 m., 6 cil., standartinė, 
2 durų mašina. Mašina yra gera
me stovyje ir žinoma, nes įkeitė 
vienas montrealietis lietuvis pirl 
damas naują. ( Žiūr skelb. 8 psl.

7

7

labaldaug.net


LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
1974 m. vasario 17 dieną, sekmadienį

MONTREALIO LITUANISTINES 
MOKYKLOS mokytojai ir moki* 
niai ruošia Lietuvos nepriklau* 
somybes paminėjimą vasario 16 
d., 11 vai. mokyklos patalpose. 
Programoje: Jaunoji karta - Pa- 
skaito - busimosios jaunos mo
kytojos Rūtos Danaitytės.

Visi maloniai kviečiami !

HLitas" užbaigė 1973 me
tus su $4,402,542.81 balan
su. Per metuc kapitalas pa
didėjo $708,079.16 arba 
19%, paskolos $585,871. 81, 
narių skaičius nuo 1494 iki 
1556.

Metų bėgyje "Litas" padi
dino nariams palūkanas už 
santaupas sekančiai : už ei
namąsias sąskaitas nuo 5.5% 
iki 6%, už taupomąsias sąs
kaitas nuo 6.5 iki 7.0%, ir už 
terminuotus Indėlius nuo 7% 
iki 8.5%. Visa tat buvo at
riekta už paskolas palūkanas 
padidinti tik 0.5% nuo 8.5 
iki 9.0%, ir tai tik nuo rug
sėjo mėnesio pusės. "Lito" 
administracijos ir algų iš- 

t laidos 1973 m. sudarė 26.1% 
. nuo bendros metinės $348, 
725.76 pajamų sumos, kai 
tuo tarpu kitų Lygai priklau
sančių kredito unijų tokių 
išlaidų vidurkis viršijo 32%.

Praeitais metais "Lito" 
einamosios sąskaitos padi
dėjo $150,000 ir pasiekė 
tris ketvirčius milijono do
lerių. "Litas" už einam . 
sąskaitas moka 6% ir nieko 
už narių Išrašytus čekius bei 
nebeima jokio mokesčio už 
apmokamas telefono, dujų ir 
elektros sąskaitas. Taigi 
"Lito" einamųjų sąskaitų 
patarnavimui toli pralenkia 
didžiųjų bankų taip rekla
muojamas "key", "master" 
ir kitokias sąskaitas,Iš kurtų 
neribotą čekių skaičių gali
ma rašyti tik už papildomą 
dviejų ar trijų dolerių mė
nesinį mokestį. Tatai jau pa
stebėjo ir daugelis "Lito"

narių ir savo čekių sąskai
tas pradėjo perkelti į"Litą".

"Litas" garantuoja 1974 
metams už taupomąsias sąs
kaitas 7% palūkanų, mėnesi
nį jų skaičiavimą ir duoda 
gyvybės apdraudą už pir
muosius $2,000 pagal turi
mą CUNA polisą. Palūkanų 
prirašymas ir toliau bus 
daromas tik gale metų, kad, 
atškėjant metiniam pelnui, 
būtų galima jį visą išdalinti 
nariams, kuo mažiausiai pa
liekant apmokestinamo pel- 
no.Geriauslas pavyzdts buvo 
praeiti metai :"Litas"garan- 
tavo 6.5%, o tikrumoje gale 
metų išmokėjo 7% palūkanų. 
Tuo tarpu nenumatoma keisti 
terminuotų indėlių palūkanų, 
kadangi ir dabar jau mokama 
iki 8.5%, kai tuo tarpu už 
paskolas imama tik 9%, taigi 
skirtumas "Lito" naudai tėra 
tik 0.5%.

"Litas" savo turtą nuo 
įvairių nelaimių, išeikvoji
mų ir 1.1, draudžia CUMIS 
bendrovėje 3 milijonams do
lerių. Iki $20, OOO santaupų 
kiekvienam nariui garantuoja 
Provincinė Valdžia. "Litas" 
turi banke atvirą kreditą iki 
$350,000 ir lengvai reali
zuojamose tnvestacijose 
(bonduose, Lygoje depozituo
se etc.) $572, OOO. Valdžios 
reikalaujamą likvidumą' "Li- 
tas"virštja $200,000.Užtat 
"Litas" nevaržo santaupų iš
ėmimo iš bet kurių sąskai
tų, įskaitant ir terminuotus 
indėlius.

Visa tai pravartu žinoti 
"Lito" nariams, ir tiems, 
kurie dar galėtų jais tapti. 
"Litas"tiktsi 1975 metai= iš
kilmingai atšvęsti savo 20 
metų sukaktį pasiekęs 5 mi
lijonų dolerių balansą. Pr.R.

NL SUSIRINKIMAS

NL šauktas montrealiečtų 
susirinkimas sekmadienį 
gausiu tautiečių atsilanky
mu pateisino iniciatyvą ko-

LITO TARNAUTOJAI: sėdi vedėjas Pr. Rudinskas; stovi iš k. sekr.-įnkasen- 
tė A. Ottienė, Rosemounto skyr. inkasentas J. Adomaitis. Inkasentė R. Stanke
vičiūtė ir sąskaitybos vedėjas D. Jurkus. Nuotrauka T. Laurinaičio

svečius, kurie kartu sutiko 
1974 metus.

Laikas bėga greitai. Štai 
paskutinė stovyklavimo die
na. Liūdna. Ir vėl atsisklr- 
riam,mieli draugai ir drau
gės, pasiliks tik gražūs sto
vyklavimo prisiminimai iki 
sekančių metų stovyklos.

Jaunystė 
• Choreografė ir šokėja Bi
rutė Vaitkūnaitė - Nagienė 
paruošė medžiagą naujam 
šokio veikalui, panaudodama 
lietuvių liaudies motyvus : 
Nuo š/m. sausio mėn. ji gavo 
pakvietimą dėstyti epizodinį 
kursą Montreallo universi
tete.

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

misijos, kuri buvo sudaryta 
prie valdybos. Susirinkimą 
pravedė pati komisija-V. 
Gruodis, P. Povilaitis ir L. 
Girinis. Pirmininkavo V. 
Gruodis. Minėtoji komisija 
pasiskirstydama dalimis 
perskaitė susirinkusiems 
paruoštą pranešimą ir išva
das. Beveik be išimties, vi«i 
susirinkusieji plojimu pri
ėmė taip išsamiai ir gana 
reto atsitikimo vaizdumu 
paruoštą pranešimą. Po to 
vyko diskusijos ir gana rim
tas susirinkusiųjų domės at
kreipimas į komisijos pada
rytas išvadas. Pagrindinė 
domė nukrypo į naują akcijų 
vajaus atidarymą, kurie čia 
pat nupirko bei pirkti pasi
žadėjimus užpildė už 2,000 
dol.

Susirinkimo metu Seselių 
namuose buvo rodomas įdo
mus filmas mažiesiem s, bū- 
simiems akcininkams, kurių 
sisirinko virš 50. Ši graži 
ir montrealiečiams nauja 
iniciatyva priklauso Daliai 
Gruodienei, Lituanistinės 
mokyklos tėvų k-to pirmi
ninkei. ( Plačiau bus kitame 
nr.).

ŽIEMOS STOVYKLA 
LAURENTIAN KALNUOSE

Žiemos malonumai — kal
nai, apdengti baltu apdaru, 
sutraukė jaunimą iš įvairių 
vietovių.Stovyklavimo laiko
tarpis neilgas — tik penkios 
dienos, bet negaila to trum
po laiko, nors studentai pa
aukoja virš tūkstančių mylių

kelionės,kad susitiktų su kitų 
vietovių jaunimu. Nebuvo 
jiems toli iš Chicagos, 
Clevėlando, Bostono ir toli
mesnių Kanados vietovių, 
kaip Pt. Catharines ir iš ki
tur, nes pažintys, draugystė 
su kitais studentais ir links
mai praleistas laikas yra at
sikvėpimas po sunkaus 
mokslo semestro. Vieni at
naujina senas pažintis, kiti 
susipažįsta su naujais žmo
nėmis, pasidalina studijinio 
darbo mintimis. Taip ir ši 
žiemos stovykla, kurią su - 
ruošė Montreallo lietuvių 
studentų sąjunga^įvyko gruo
džio 28 d.St. Donat. Ji tęsėsi 
iki 1974 m.sausio 2 d.

Stovykla sutraukė gražaus 
jaunimo. Graži gamta, palan
kus oras, įvairūs sportai su
telkė jėgų ateičiai.Kiekviena 
diena buvo užimta sportu ir 
linksma nuotaika, kurios ne
trūko jaunose širdyse.

Lietuviškas žodis turėjo 
savo prasmę, jis nebuvo už
mirštas, nebuvo nustumtas 
nuošaltn. Tie,kurie šiek tiek 
primiršo gražiąją lietuvių 
kalbą - prisiminė, o tie, kurie 
gerai kalba, prdturttno 
aniems primirštą žodyną. 
Gražios dienos, žaidimai ir 
žiemos sportas įvairino pro
gramą, bet dienų skaičius 
mažėjo.

Naujųjų Metų išvakarėse 
ypatingai netrūko entuziaz
mo, ką nors naujo įnešti,kuo 
nors daugiau suįdominti ir 
ne tik stovyklautojus, bet ir

Šių metų sausio 7 d. po il
gos ir sunkios ligos mirė p. 
Joseph Edouard Roch. P. 
Roch buvo mūsų visų mėgia* 
mos Aušros Vartų parapijos 
vargonininkės Madeleine 
Roch vyras. J. E. Roch lietu
viams buvo gerai žinomas 
kaipo dainininkas-bosas. Mū
sų chorui jis dažnai padėda
vo savo giedojimu, sekma
dieniais giedodavo solo. Jis 
vadovavo trio, kurla giedo - 
davo lietuvių laidotuvėse, 
Aušros Vartų bažnyčioje. J. 
E. Roch mylėjo muziką ir 
dainą, buvo įsijungęs į Mon
treallo muzikinį gyvenimą. 
Velionis paliko liūdinčią 
žmoną ir da vaikus : Marle

-Andrėe ir Jean - Franęols, 
kurie abu irgi yra muzikai. 
Montreallo lietuviai neteko 
nuoširdaus draugo. G.Č.

• Sol .E. Kardelienė turėjusi’ 
operaciją R. Victoria ligoni
nėje, jau sveiksta namuose.
• Ant. Zazeckienė buvo su
sirgusi ir turėjo operaciją 
Jewish General ligoninėje.
• Vincas Kriščiūnas, jau 
peršokęs 85 m. amžiaus, tu
rėjo operaciją ir po jos 
sveikata žymiai sustiprėjęs.

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
MINĖJIMAS

suruošta® sausio 19 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
"Neringos" jūrų šaulių kuo
pos gražia iniciatyva—jau 
antri metai paminėjimą 
ruo’ti, nepateisino montrea- 
llečlai atsilankymu, net ir 
šaulių mažai dalyvavo. Me
ninę programą atliko jauni
mas— Rasa ir Ina Lukoševi- 
čiūtės pradedančios sudo
minti publiką duetiniu daina
vimu su gitara ir stud. Ly- 
mantaitė su geru įsijautimu 
paskambino pianu. V. Pėte- 
raičlo, labai skruopščiat pa
ruoštą paskaitą perskaitė 
A.Lymantas. (Paskaita bus 
atspausdinta). Po minėjimo 
programos vyko vaišės —la
bai gera vakarienė, muzika 
ir šoktai.

Montreallo GINTARO An
samblis, vienintelis šiame 
kontinente, turintis pilną ir 
autentišką lietuvių liaudies 
Instrumentų orkestrą, suma
naus ir gabaus vadovo Zig
mo Lapino dėka, praturtėjo 
dar keliais instrumentais. 
Juos pagamino pats vadovas. 
Ruošiamasi ir naujai pro
gramai.

NL Spaudos balius gegužės 
11d. ir Toronte gegužės 4 d.

FLORIDA kviečia
Pats maloniausias laikotarpis saulėtoj Floridoj yra dabar: 
šiltas oras, viliojantis jūros vanduo ir baltas paplūdimio 
smėlis. ------------------- Kreipkitės į šiuos lietuvių viešbučius:

TOWN & SURF APLS. NORWYN APL.S.
9016-9024 Collins Ave. 126 Ocean Drive,
Surfside, Fla. 33154 . Miami Beach, Fla. 33139

305-866-9357 7-rZoni 305-672- 9 161I el .3ub - 6/t-WU J
Visa laika veikias maudymosi baseinas ir parkavimui vieta.

MONTREAL WEST

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1UNIENĖ
Dantų gydytoja 

r— • —
5330 L'Assomption Blvd.

Montreal,

Tel. 255-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —
1410 Guy St. pirmas aukštas,

11-12 kambarys

Tel. 932- 6662; namų 737- 9681.
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NOTARAS

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

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

ADVOKATAS t

J.P. MILLER.B.A^ B.C.L.
168 Notre Dame Street E.^uite 205.

Tel: 866- 2063; 866-2064.

ADVOKATAS

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

278 ST. JAMES ST. WEST - SUITE bZS MONTREAL ll«.

Tel: 842-1126, namų 678 - 3660

Dr. J. Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866 - 8235, namų 488-8528.

Dr.A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-i, E.R.C.S.tcl

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 I -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

psi.

PIRKTI AR PARDUOTI

NEKILNOJAMI TURTAv PADĖS JUMS

V.Peteraitis
353-9960 / Namu 72 1 - 0 6 14
UNITED TRUST REALTIES
7 9 9 5 Blvd. Les, Galeries. D’Aniou, P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra v_e i k i a_ n u o_ 1 9 4 5_rru,

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

PRANEŠAMA
KAD

ADAMON1S
INSURANCE AGENCY, INC.

pasirašė sutartį darbui su

GENERAL SECURITY INSURANCE CO. OF CANADA
(Jos stambiausi akcininkai yra Quebern
Taupomosios Kasos — ’’Caisse Populaire )

Dirbama ir toliau su
ROYAL INSURANCE GRUP, 

PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD.

Klijentams, tai reiškia platesnę galimybę ir 
pasirinkimac - kainos ir draudimo atveju.

TEL: 722- 3545 P. Adomonis

LEONAS’GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick it Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Soles Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKFTE SU 
'Managariu

LEO GUREKAS _____nu montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 

 (At the end of Sherbrooke Street West)

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

DUODA PASKOLAS:
6% | Asmenines r .— ,|9'%

7 i NekUn lurto ' (

’ Čekių kredito 9%
8,5 % I Investacines nuo 9,5% Iki 12%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
da iki $2,000 už taup. s tos sumas už paskolos sumą.

Kooperofyvinė narni; ( Iki 4 butįi) ir nomji inventoriaus apdrauda. 

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

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487- 58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo B 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 0 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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