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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

SVARBIOS KONFERENCIJOS
Nesenai Vienoje, Austrijo

je, pasibaidė alyvą ekspor
tuojančių kraštų konferenci
ją. Saudi Arabijos siūlymas 
sumažinti alyvos kalnas ne
buvo priimtas. Taip pat ara
bų kraštai nutarė nenuimti 
draudimo alyvos eksportui 
į JAV, kol Izraelis neatiduos 
užimtų arabų teritorijų. Ta
čiau, buvo priimtas svarbus 
nutarimas pradėti derybas 
su alyvą importuojančiais 

ikraštats tikslu "užšaldyti" 
tam tikrame santykyje aly
vos ir pramonės gaminių 
kainas, kad išvengus atviro 
ekonominio karo ir infliact - 
jos, kuri abejoms pusėms ly
giai žalinga. Galimas daly
kas, kad šis nutarimas buvo 
padarytas sąmoningai prieš 
Vashtngtone Nlksono šaukia
mą alyvą importuojančių 
kraštų energijos konferenci
ją, kuri prasidės vasario 
mėn. 11 d.

importuojamą alyvą po 10.50 
dol. uz statinę, o mums lig 
šiol pardavinėjo Albertos 
alyvą po 6 dol. už statinę. 
Nebent, esą, tik tas mokestis 
galėjo biįtt klek mažesnis... 
jis nepritarė senatorių ir 
kai kurių Valstybės departa
mento pareigūnų protestams.

SIŪLO 100 MILIJONU 
DOLERIU

Quebeco premjeras Bou
rassa paskelbė, kad 10,000 
James Bay jėgainės statybos 
paliestiems vietiniams in
dėnams ir eskimams yra pa
siūlyta 1OO mil. dolerių. Juos 
atstovaują advokatai tą žygį 
apšaukė "derybų paslapties" 
išdavimu ir tvirtino, kad pa
siūlymas esąs nepriimtinas . 
Tą patvirtino ir jų ginamųjų 
vietinių vadai. Bourassat į 

) pagalbą atėjo Federalinis 
Ministerls Indėnų reikalams 
Chretien .patardamas indė
nams rimtai svarstyti vieną 
iš geriausių bet kada Kana
doje Jiems padarytų pasiū
lymų ir eiti į derybas su 
Quebeco vyriausybe. Jis net 
pagrasino nebeduoti pinigų 
advokatų ir teismų Išlai
doms, jeigu derybos nebūtų 
tęsiamos. Mat,demokratinia
me krašte ir toki prajoval 
galimi : Federalinė valdžia 
apmoka indėnų telsmine« iš- 

> laidas prieš Quebeco pro
vincinę valdžią! Atrodo,kad 
derybos bus tęsiamos.

RODEZIJA PAVOJUJE
Britų kolonija Rodezija 

1965 metų rudenyje pasi
skelbė nepriklausoma val
stybe. Tatai buvo padaryta 
prieš britų patarimą pir
miausia prieiti prie susita
rimo su vietine negrų dau
guma. O ta ^auguma yra ne
maža: baltųjų ir juodųjų san
tykis yra Iprleš 21. Iš bevelk 
6 mil.gyventojų tik 270,000 
yra baltieji, kurie vieninte
liai turi pilnas teises.Brita
nija ir bevelk visas pasaulis 
Rodezijos nepriklausomybės 
nepripažino. Afrikos valsty
bių Iniciatyva per Jungtines 
Tautas buvo paskelbtos eko
nominės sankcijos. Vlenlnte- 
tells realus Rodezijos rėmė
jas yra Pietų Afrika, kurt 
pati Ignoruoja juodosios 
daugumos teises viduje. 
Prieš tryltką mėnesių pirmą 
kartą ginkluoti partizanai už
puolė vieno baltojo ūkį. Nuo 
to laiko partizanų veikla la- 
wlal išsiplėtė. Nesenai Rode
zijos policija paskelbė, kad 
buvo susirėmimuose nužu
dyti 207 partizanai Ir žuvo 
28 policininkai, partizanų 
buvo pagrobti 449 af r Ikonai, 
Iš kurių mažiausiai 28 ar net 
Iki 50 buvo nužudyti. Turima 
žinių, kad partizanai jau nuo 
I960 metų buvo pradėti tre
niruoti Sovietų Rusijoj, Al- 
žlrljoj, Kuboj Ir kitur. Be 
smulkių ginklų, jie jau yra 
gavę rusų S A-7 rakletų, mi
nų Ir automatinių ginklų. Be 
to, partizanai yra remiami 
iš kaimyninės Zambijos ir 
greta esančių Portogalljos 
kolonijų, kuriose partizani
nis karas vyksta be pertrau
kos. Ekspertai mano, kad to
kia menka baltųjų mažuma, 
pasaulio ekonominis ir poli
tinis dabartinės Rodezijos

LITHUANIE INDEPENDANTE a INDEPENDENT LITHUANIA
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SOVIET PERSECUTION
WE. THE UNDERSIGNED, wish to express our concern 

it the continuous persecution ot political 
dissidents, leading intellectuals, scientists, 
rebgrous and ethnic minorities bv the Govern 

meni of the Soviet Union.

We consider that there anil be severe limita
tions to detente and co-operation with the 
Soviet Union as long as the Soviet continues 
to persecute its cituens.

-lig

- MONTREAL (Established 1941)

WE CALL FOR:

abolition oi harassment and persecution, 

freedom to disseminate and publish ideas, 

discontinuance of the imprisonment and 
’treatment' of dissidents in psychiatric 
dimes,

free emigration for Soviet citirens who wish 
to settle tn other countries.

Au areli jo > dcodemikų Ir kitą intelektualų protestas, patalpintas didžiausiame Australijos dien- 
raltyje s tusi o 12 d. Lietuviai i Ireiskė dėkingumą ir pasiuntė' 'N.S.W. universiteto politikos 
mokslu prof. D. McCallum H. Tcutvaiiienės ižleisto knyga - "The Cemetery of nations in the

. Siberian tundra".

BENDRUOMENYBĖS
KANADOS LIETUVIU. BENDRUOMENĖS RINKIMAI

Krašto Valdyba savo posė
dyje įvykuslamLe sausio mėn. 
22 d. nutarė, kad Devintosios 
K.L.B. Krašto Tarybos rin
kimai vyks 1974 m.balandžio 
mėn. 28 d.

Krašto Tarybos sesija, vy
kusi 1973 m. spalio mėn. 27 
ir 28 dienomis Londone, pri- 1 
ėmė ir, su mažais paketti-

valdžios Ir valstybės boiko
tas , ir nuolatinė partizanų 
infiltracija iš kaimyninių 
kraštų kelia didelį pavojų 
Rodezijos išsilaikymui.

BAISUS GAISRAS
Brazilijoje, šao Paulo 

mieste, praeitą savaitę su
degė vieno banko nesenai 
pastatytas 25 aukštų dango
raižis. Galsra« prasidėjo 
dvyliktame aukšte, greičiau
sia iš elektros laidų. Tuo 
metu pastate buvo apie 650 
žmonių. Iš jų, paskutinėmis 
žiniomis, žuvo 220, daugelis 
šokdami pro langus iš degan
čio pastato ir virš 200 te
bėra ligoninėse. Pastate ne
buvo atsarginių laiptų, todėl 
gelbėjimas tebuvo įmanomas 
tik nuo stogo"hellkoptertais”.

mats, patvirtino laikines 
Krašto Tarybos rinkimines 
taisykles, pagal kurias jau 
vyko paskutinieji Krašto Ta
rybos rinkimai 1971-ats me
tais. I Devintąją K. L. B. 
Krašto Tarybą bus renkami 
'57 atstovai.Kiekviena K.L.B. 
apylinkė bus rinkimine apy
linke, išskiriant Oakville 
apylinkę, kuri prijungta prie 
Toronto rinkiminės apylin
kės. Atstovų skaičius rinki
minėms apylinkėms pa
skirstytas sekančiai : To - 
rontas — Oakville - 18, Mon- 
trealts —lO, Hamiltonas—8, 
Londonas-4,Delhi-3, Sudbu- 
ry-2, St. Catharines-2, Britų 
Kolumblja-1, Calgary-1, Ed - 
monton-1, Vlnnlpeg-1, Thun
der Bay - 1,Sault Ste. Marle 
-1, Ottawa-1, Velland-l,Rod- 
ney-1, Vlndsoras - 1.

Krašto Tarybos rinki
mams tvarkyti Krašto Val
dyba jau sudarė Ir skelbia 
Vyriausiąją Rinkimų Komi
siją, kurią sudaro Eduardai 
Sudlkas - pirmininkas, Felik
sas Senkus-vtceplrm įninkąs, 
A Imis Kuolas - sekretorius, 
Elena Stepąitlenė ir Stasys 
Banells— nariai. Komisija

kreipsis į visų apylinkių 
valdybas, prašydama suda
ryti rinkiminių apylinkių 
rinkimų komisijas iš 3- 5 
asmenų rinkimams tose 
rinkiminėse apylinkėse pra - 
vesti. Kadangi šias komisi
jas reikės greitai sudaryti, 
todėl jau dabar apylinkių 
valdybos turėtų pagalvoti 
apie kandidatus į šias komi
sijas. Šių komisijų nariai 
negalės būti kandidatais į 
Krašto Tarybą, todėl juos 
parenkant reikėtų į tat at
kreipti dėmesį.

TAUTOS FONDO

Be 57 rinktų atstovų į 
Krašto Tarybą ir toliau įeis 
pilnomis teisėmis vlsiK.Ę.B. 
apylinkių pirmininkai arba 
jų įgaliotiniai, garbės teismo 
nartai ir Krašto Valdybos 
nariai, jeigu jie ir nebus iš
rinkti Krašto Tarybos atsto
vais.

Krašto Valdyba susitarė 
su Kanados Lietuvių - Jauni
mo Sąjungos organizatoriais, 
kad Pirmosios Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos Ta
rybos rinkimai vyks tuo pa
čiu laiku kaip ir K. L. B. Ta
rybos rinkimai, pasinaudo
jant tomis pačiomis rinkimų 
komisijomis.

Kandidatų į Krašto Tary
bą sąrašai kiekvienoje rin
kiminėje apylinkėje turi būti 
pristatyti rinkiminių apylin
kių komisijoms iki vasario 
mėn.26 dienos.

K.L.B.Krašto Valdyba 
DĖMESIOl
Lietuvių Tautinių Šoktų 

Institutas prašo visas, akty
viai veikiančias, tautinių šo
ktų grupes bet ansamblius ir 
lituanistinės mokyklas pri
siųsti savo adresus .

Rašyti : Jadvyga Matulat - 
tlenė
188 Logan Str.
Brooklyn, N. Y. 11208 USA 

MONTREALIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS mokytojai ir moki
niai ruoiia Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimą vasario 16 
d., 11 vai. mokyklos patalpose. 
Programoje: Jaunoji kart* “ P°* 
skaito - busimosios jaunos mo
kytojos Rūtos Danaitytės. 
ATSTOVYBĖS KANADOJE

197 3 m. APYSKAITA
PAJAMOS?
Gauta 

it

tt 
tt

it

ft

tt

iš Toronto apylinkės 
Ham iltono 
Delhi 
Montrealto 
Vindsoro 
Sudburio 
Londono* 
St. Catharines" 
Rodney " 
Oakvtlės " 
Wellando " 
Fdmontono " 
Sault Ste. Marle 
Calgary " 
Ottawos " 
Vlnnlpego ” 
Vancouverto " 
atskirų asmenų. 
%% už indėlius..

tt 
tt

it

tt 
tt 
tt 
it

8.000.OO
2. 20000 

810.00 
530.00 
474.00 
451. OO 
382. 43 
299.00 
234.00 
226.00 
201. 00 
183.>00 
175. 00 
148. 90 
115. OO 
114. 90 
75.00 

227.00 
456. 64

dol.
tt
it
it

tv

KANADOS ALYVA I JAV

Nuo vasario 1 d. Kanada 
alyvos eksporto mokestį į 
JAV pakėlė nuo 2.20 dol.iki 

A—-6.40 dol.už statinę. Kai ku
rte JAV senatoriai pasiūlė 
Kongresui priimti rezoliuci
ją prieš tokį Kanados elgesį 
ir grąsino panašiomis sank
cijomis Kanadai. Praeitą sa
vaitę Kanados energijos mt- 
nisteris MacDonald lankėsi 
JAV ir turėjo pasitarimą su 
JAV energljos"caru"Wllltam 
Simon, kuris ne tik kad ne
pasmerkė Kanados eksporto 
mokesčių, bet net juos patei
sino. Anot jo, Kanada moka 
už savo rytų provincijoms Vyksta p a ap artintu procesu alyvas ilėmimas ii •mėlio, Al borto a provincijoje.

Viso............................................... 15.352.16 dol.
Likutis iš 1972 m.XII. 31 d. 3.657.20 t«

Viso pajamų ...................... 19.009.36 dol.

IŠLAIDOS : ,
1. Įteikta Tautos Fondui per prel. J. Balkūną

VLIKO seimo metu Toronto........................14.000.00 dol.
2. Skelbimai spaudoje ir per radiją... 92.00 "
3. Raštinės, pašto Ir susisiekimo išlaidos 50.00 "

Viso Išlaidų...................... 14.142.00 dol.
Likutis 1974 m. sausio m.l d..........  4.867. 36 "

Balansas..................................  19.009. 36 dol.

Pinigai laikomi PARAMOS ir PREIKĖLIMO Parap. 
kredito kooperatyvuose.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE

1

1



Nep’uHMcma
l i Lietuvos i ši ai svinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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NL POZITYVUS ŽINGSNIS 
(Patariamosios Komisijos — V. Gruodiio, P- Povilaičio ir 
L. Girinio- Norvaišos siūlymai ir išvados padaryti par 
montroal iečių susirinkimą sausio 27 d. jhontrealyje)

T .aikrašti®"Nepriklau®oma 
T letuva"Montreallo Ir Kana
dos lietuvių gyvenime atliko 
ir toliau atlieka labai svarbų 
vaidmenį. Naujai išeivijai 
pradėjus skaitlingai keltis į 
Kanadą, Montrealts pasidarė 
vienas iš pačių svarbiausių 
laisvojo pasaulio lietuvių 
centrų. Mūsų laikraštis daug 
nusipelnė lietuviškos kultū
ros, meno ir tautiško susi
pratimo ugdyme ir puoselė
jime Kanados lietuvių ben
druomenėje.

Ilgus metu«, su daug pasi
šventimo ir inspiracijos a.a. 
Jonas Kardelis šį laikraštį 
vedė ir redagavo. Jo dėka 
NL tapo respektuojamu už
sienio lietuvių spaudos lalk- 
čiu.Jonul Kardeliui pasitrau
kus iš mūsų tarpo, "NL” val
dyba toliau dėjo ir deda pas
tanga s,kad išlaikytų šią laik
raščio tradiciją - nepriklau
sančio jokiai politinei parti
jai ar srovei, nesileidžiančio 
į išeivijos spaudoje dažnai 
matomus kivirčus bet pole
mikas, bet koncentruojančio 
visas redakcines pastangas 
bendram lietuvybės reikalui 
ir mūsų krašto laisvės atga- 

mut.Tuo pat laiku,"NL"val- 
dyba ir administracija suge
bėjo parodyti tikrąlietuvišką 
"gaspadortškumą", sėkmin
gai išlaikydamos laikraštį 
kaip savistovų ekonomišką 
vienetą.

Kaip mes Kanados lietu
viai ekonomiškai vis stiprė
jau), mūsų laikraščiui gi, 
deja, einasi vis sunkiau.Kas 
met laikraščio egzistencija 
darosi sunkesnė, kyla kainos 
Ir išlaidos didėja, sunkiau 
išlaikyti laikraščio kokybę 
— tiek redakciniu bet turinio 
atžvilgiu, tiek savo išvaizda 
bet tipografiniu kvalttetu.

Laikraščio problemoms 
nelengvėjant, praėjusių metų 
pavasarį "NT ■" Spaudos Ben
drovės Valdyba sušaukė du 
viešus susirinkimus, kad 
Montrealto lietuvių įvairias 
grupes supažindinti su susi
dariusia sunkta padėtimi, 
'ruošė susirinkimuose daly
vavo apie 25 ar 30 tautiečių( 
besidominčių , lieiuvtška 
spauda. Jie atstovavo, neofi
cialiai 5 įvairius Montrealio 
lietuvių kolonijos segmentus 
bet sluoksnius, įvairias am
žiaus grupes,bet įvairius irt-, 
teresus.Tuose susirinkimuo
se buvo aptarta labai sunki 
susidariusi padėtis tiek re
dakciniu, tiek ūkišku bei ma
terialiniu atžvilgiu, ir buvo 
pareikštos įvairios nuomo
nės apie laikraščio ateities 
perspektyva s.Tuose dviejuo
se susirinkimuose buvo pa
reikšta daug įvairių ir skir
tingų nuomonių bei pasiūly
mų, bet vienu klausimu, tų 
susirinkimų dalyviai buvo 
vieningos nuomonės, — kad 
laikraštis yra reikalinga^ 
9n«l.

kad laikraštis yra svarbus 
lietuviško gyvenimo fakto
rius ir užtikrinti NL laik
raščio ateitį ir tobulėjimą.

Sprendimas laikraščio 
klausimu nėra Spaudos Ben
drovės Valdybos, nei Pata
riamosios *Kemisijos ranko
se. Nei Valdyba,nei Pataria
moji Komisija nėra burti - 
ntnkat, kad rastų kokį nors 
stebuklingą sprendimą laik
raščio problemoms išspręs
ti. Montrealio ir kitose kolo
nijose lietuviai galime tą 
sprendimą surasti, sudary
dami šiam laikraščiui naują 
finansinę bazę,kurt užtikrin
tų ilgalaikį laikraščio gyva
vimą. Laikraštis išgyveno 
33 metus ir gali dar daug 
metų gyvai ir aktyviai dary
ti savo svarbų įnašą į mūsų 
tautišką gyvenimą.

"NT."Patariamoji Komisija 
rekomendavo ir Spaudos 
Bendrovės Valdyba vienbal
siai nusprendė, šiuo Nepa
prastu Susirinkimu pradėti 
naują ir ypatingą "NL" Ben
drovės akcijų vajų-

Šio naujo akcijų vajaus 
tikslas yra šių metų bėgyje 
sukelti $20,000 naujo ka
pitalo. Naujas kapitalas yra 
reikalingas sekantiems svar
biems reikalams :

1. Įsigyti naujas laikraš
čio teksto ir antgalvtų rinki
mo priemones. Naujas šrif
tas ir geros antgalvės duos 
laikraščiui šviežią, naują 
profesionalinę išvaizdą. 
Laikraščio išorės pagerini
mas daug padės ne tik naujų 
skaitytojų ir prenumeratų 
gauti, bet pritrauks naujų 
bendradarbių bei korespon
dentų, tuo pakeldamas laik
raščio turinio kokybę. Ge
resnės išvaizdos laikraštis 
taipogi leis išvystyti naują 
skelbimų pritraukimo pro
gramą, naujus pajamų šalti
nius.

2. Naujas kapitalas ir pa- 
keltos pajamos sudarys są
lygas pastoviam redakto
riui, kuriam bus galima už
tikrinti pajamas ir darbo 
sąlygas.

3. Sustiprintas finansinis 
stovis teis pagerinti atlygi
nimus laikraščio kukliam 
personalui, tuo užtikrinant 
tęstinumą kvalifikuotų jėgų 
bendradarbiavimo laikraščio 
paruošime ir administraci
joje.

4. "NL" galės sau leisti 
spaudos bendradarbiams 
mokėti nors ir mažus hono
rarus, tuo praturtindama sa
vaitinį turinį ir pakeldama 
skaitytojų susidomėjimą 
laikraščiu.

5. Susidarys finansinės
sąlygos pravesti agresyvią 
programą dėl naujų prenu
meratų ir dėl naujų pelningų 
skelbimų. 1

6. Naujos finansinės sąly
gos leis išvystyti naujus 

planus, kurie pasidarys ne 
tik save apmokantys ir pel
ningi, bet ir duos(ypač Mon
trealio lietuviams ( naujus 
kultūrinius galimumus.

Mes tikime, kad šio naujo 
kapitalo sudarymą® yra pil
nai realistiškas užsimoji
mas. Šis paujas akcijų vajus 
kviečia visus įgalinėtus lie
tuvius įsipareigoti 1974 metų 
bėgyje įsigyti po tam tikrą 
skaičių"NL"Bendrovės akci
jų, kiek kas išgali. Tereikia 
200 pasižadėjimo po $1OO 
kad mūsų vajaus pasisektų 
siekti-. O juk yra nemažai 
tautiečių pajėgių ir po dau
giau įsigyti.

Mieli tautiečiai, mes krei
piamės į Jus ne su prašymu 
aukos. Mes Jus kviečiame 
investuoti į didelės svarbos 
lietuvišką reikalą. Pasidary
dami naujais akcininkais 
"NL"Spaudos Bendrovės,ar
ba papildydami savo dabar 
turimas akcijas. Jūs ne vien 
tik duodat paramą lietuviškai 
spaudai. Jūs taipogi gaunat 
naują arba stipresnį balsą 
"NL" laikraščio reikaluose.

Šį pavasarį bus šaukiamas 
visuotinas NL Spaudos Ben
drovės akcininkų susirinki
mas. Visi nauji ir sent akci- 
ninkąi/šėrlntnkai/turės pro
gą aktyviai dalyvauti Ben
drovės Valdybos rinkimuose 
ir priėmime naujų pasiūlymų 
dėl laikraščio ateities planų.

Be to, Jūs turite žinoti, 
kad Jūsų įsigytos akcijos Jus 
padaro laikraščio dalininkais 
Ir Jūsų Investuoti pinigai 
yra apsaugoti pagal Kanados 
įstatymus. Bendrovės likvi
davimo atveju, esamas tur
tas būtų lygiai padalintas ak
cininkams pagal turimų ak
cijų skaičių. Tad,mieli tau
tiečiai ir tautietės, investuo
kime gausiai į šį lietuviškos 
kovos ginklą, investuokime į 
šį lietuviškos spaudos žiburį, 
kad jis toliau šviesiai švies
tų mūsų tautos keltą Išeivi
joje.

Paimkime pavyzdį žydų 
tautos. Jau dvidešimt penki 
metai, kaip Kanados Ir viso 
pasaulio žydai kasmet su
renka milijonus dolerių, kad 
padėti Izraelio kraštui savo 
kovoje už gyvybę Ir egzis
tenciją.

Jei mūsų Lietuva atsirastų 
kruvinoje kovoje už gyvybę, 
kaip buvo nepriklausomybės 
kovų laike, pasaulio lietuviai 
taipogi Iš paskutiniųjų auko
tų Ir surinktų dideles sumas . 
Nors šiandieną mūsų krašte 
neina kautynės, bet kova už 
Lietuvos laisvę Ir už tautos 
egzistenciją vyksta mūsų 
krašte Ir visame laisvame 
'pasaulyje. Toje kovoje lietu
viškas laikraštis yra nepa
keičiamas ginklas. Mes ne
turime šiam ginklui leisti 
surūdyti Ir būti prarastam.

NL Patariamoji Komisija

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

VLIKĄ PERORGANIZUOTI 
IR SUSTIPRINTI. . .

VLIKas ^būdamas globali
nio mąsto kovos organa®(ne- 
gall prigulėti nuo kitiį antra
eilių organizacijų, turi būti 
savistovus, tvirtai žinoti,kas 
jį besąlyginiai remia, koks 
jo ekonominis potencialas ir 
kuo jis disponuoja. Ar šių 
dienų VLIKas gali atlikti 
tuos uždavinius t kurtuos iš
kėlė pasaulio pasikeitusi po
litinė arena, tai yra klausi
mas ?Tatgt iš to vystosi min
tis, kad VLlKų reikta peror
ganizuoti, sustiprinti, nes už
daviniai daug platesni, sun
kesni, kompltkuotesnt; iš čia 
išeina VLKo ofensyvlnė tak
tika griauti Sovietų mums 
kenksmingas tezes ir mūsų

Montrealio liet, jaunimo anscmblis "Gintaras" paskutini ame pasirodyme Montrealio mieste.
Ansamblis pasiruošęs dalyvauti Vasario 16 - sios minėjime Montrealyje, vasario 17 d. Nuotrauka J. ŠiOučiulio

BLAIVUS LENKO ŽURNALISTO pavojinga.Vokietija iš 2 da- 
SAMPROTAVIMAS

Paryžiuje išeinančiame 
lenkų kalba "Kultūra" žurna
le žinoma® lenkų žurnalistas 
Mieroszewskl parašė dėme
sio vertpx straipsnį apie 
"Oętpolltik".
Vilko Seimo metu,p-kas dr.

K. Valiūnas, užklaustas kokie 
mūsų santykiai su lenkais , 
papasakojo vien? epizodų 
- paslkalbėjlma su egzlltnėg 

< lenkų vyriausybės Londone 
nariais, įvykusį prieš porą 
metų.

Dr. K. Valiūnui buvę pa
aiškinta, kad lenkai Vilniaus 
krašto neužleistą lietuviams. 
Taip, ir pa®ibaigęs bendra
darbiavimas ®u lenkais. Lie
tuvos sostinė Vilnius buvo Ir 
bus, nė vienas lietuvis to ne- 
atg Ižadėg.

Tat mano paminėta® žur
nalistas Mieroszewskl "Kul
tūroje" siūlo persiorientuoti, 
persiauklėtl ir užmiršti Vil
nių ir Vlown. Jo samprota
vimas yra sekanti®. Jei SSSR, 
būtų spaudžiama Azijos di
džiųjų Ir vakarų didžiųjų, ar 
karo pralaimėjimu atveju, 
Lenkija būtų pilnai nepriklau
soma valstybė, kokia buvo 
prieš 1939.1 .1., tai jos sie
nos turėtų būti Oderlo-Neiso 
dabartinės sienos.

Mieroszewskl1 g sampro
tauja, kad vakarai dabartine® 
Lenkijos siena® pripažintų-, 
bet Vilniau® krašto ir ukrai- 
nų žemių niekad. Ukralnų, 
lietuvių spaudimas į vakarų 
dtdžtuostu® būtų labai dide
li® Ir lenkų pretenzijų va
karai nepalaikytų. Todėl da
bar laika® esu? lenkam® su
stoti prie dabartinių sienų, 
gauti vieš? pripažinimą Iš 
vakarų pasaulio. Vokiečiai 
po Europos kokio nors su
krėtimo siektų atgauti visas 
žeme® ir vėl sukurti gating? 
IV retehp. Prancūzijai ir 
Anglijai, USA bei kitom® 
tautom® ta® nereikalinga ir

"liberalų" proteguojamą ne
sikišimo idėją, išbraukiant 
žmogaus teisių deklaraciją, 
užmirštant žmogaus nuverti
nimą ir sąžinės laisvės pri
pažinimą .Čia mūsų kova turi 
būti intensyviu neatiaidi nu
kreipta tinkama kryptimi, kur 
tikimasi pasiekti maximum^ 
efekto.

Turime daugybę organiza
cijų ( klubų. Vienos jų dar 
rodo šokią tokią gyvybę, ki
tos menkėja, nyksta, likvk 
duojasi. Dėl jų gausumo ne
turėtume skųstis, jei jo® re
mia pagrindinį mūsų visų 
uždavinį — laisvės "kovą. Jos 
daugumoje yra lokalinio, 
profesinio, pasaulėžiūrinio 
ar konfesinio pobūdžio.

Pasikeltus Amerikos po
litikai Ir nuėjus su mūsų 

liųnegręsia pasaulio taikai, 
ypač Europai.

Šiandien niekas negali 
pasakyti, kokia bu® Europos 
ateitis. Gal raudonoji armija 
pasiekę Atlant?, gal atomo 
karas išnaikinę'daugelį Eu
ropos tautų? Kas žino,kas 
ateityje bu®, kokios tautos 
dominuos Europoje Ir kt. že
mynuos e ?

Tačiau blaivus galvojimas, 
kad lenkai turi užmiršti lie
tuvių Ir ukralnų, čekų žemes 
Ir jungtis su visais mažais 
prieš didžiuosius imperia
listus, yra sveikintinas . 
"Niech žyji Polęka Lttva".

J. Valdi on Is

KRASNOJARSKO ŠOKIŲ 

ANSAMBLIS
Prieš i Kalėdas Toronte 

Maple Leaf Gardens stadlo - 
ne gastroliavo Krasnojarsko 
šoktų ansamblis. ŠĮ koncertą 
piketavo žydai Ir kt.tautybėę 
su plakatais.Lietuviams kaip 
Ir latviams, estams, ukrai
name Krasnojarpka s-kaplny- 
nasi Tos apylinkės ir mies
tas pastatytas ant tremtinių 
kaulų, ašaromis Ir prakaitu 
aplaistytas.Ten daug lietuvių 
buvo nukankinti Ir dalis dar 
tebdįgyvena. Toronto "Sun" 
korespondentas ‘McKenzie 
Porter štai kaip atsiliepta 
apie ansamblį : "I realized 
that many of the dances were 
corny"- žemo lygio kaimiš
kas. "Why the company callg 
itself Siberian is a puzzle, 
t had hoped to see some 
dances by the Mongol abori
gines of Siberia, the cousins 
of our Eskimos". Čia kolega 
McKenzie Porter yra atsili
kęs. Tie gyventojai senai lš- = šventimo ir lėšų dalyviai 
naikinti. Dabar Krasnojars
ke gyvena katargtninkų liku
čiai ir politrukų valkai ir
dabartiniai valdovai - admi
nistracijos pareigūnai -ko
munistai. Katarglntnkų liku
čiuose yra Ir lietuvių, latvių 

priešu "detente" keliu, ALTo 
reikšmė labai sumenkėjo, 
atrodo,kad jau nesvarbu, kas 
nueis į Valstybės Departa
mentą paklausti dėl nepripa
žinimo mūsų tėvynės okupa- 
cijos-atsakymas bus tas pats. 
Gi laukti kurios nor® akcijos 
mūsų naudai būtų naivu.Šiuo 
atveju ALTas turėtų glau
džiai bendradarbiauti su 
VLIKu kad išvengtų bereika
lingo durų varstymo.

Žvilgterėjus, atgal, mato
me , kad mūsų tautos susi
skaldymas į grupeles buvo 
ir bus žalinga apraiška, kol 
tvirtai neįsisąmoninsime, 
kad mes esame pirmoj eilėj 
lietuviai. Dėl tų pačių prie- 
žasčtų negalime šioj skaus
mingoje valandoje nustatyti 
darbo ir kovos sektoriams /Muskėgon,

ir kt. nordikų baltaplaukių, 
mėlynakių. Gal jų buvo Ir 
šokėjų tarpe?

Išvadoje McKenzie Porter 
sako : "They made a mistake 
In sending thl® show over
seas because It falls so far 
short of their usual artis
try".

Komunistai - planuoto - 
jai persivertlno, propaganda 
neatjglekė gavo tikslo.

VARŠUVA. "Izvlestlja" 
pranešė, kad Varšuvoje 
karo lauko teismas nutei
sė mirties bausme tris 
UetuvluąJuozasMlaktšlus, 

|Jonas Barkauskas, Vladas 
i Butkūnas.

D Ė M E S I 0 I
Yra numatyta paminėti Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijos 50 mėty 
Įsikūrimo sukaktis.

Visi Kanadoje gyvenų agrono 
mai - mės, buvę studentai* tės, 
komojo personalo tarnautojai yr< 
maloniai prašomi atsiliepti.

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

pirmumo; jaučiasi išsiblaš
kymas, susmulkėjimas, išsi
sėmimas antros ar trečios 
eilės vertės reikaluose. Ne
sibijokime prisiminti, kad 
dr. K. Griniaus seimo nuta
rimus tvarkė mažumų balsdt 
Ir jie aiškiai kenksmingi bu
vo valstybės reikalus tvar
kant ir neabejotinai turėjo 
Įtakos perversmui įvykti. 
Arba ,čla atkeliavus (atrado
me Pijevušo erą, kuri tikrai 
pridarė daug žalos, nes ne
galėjome įjungti naujų jėgų į 
ALTą ir tuo užblokavome 
lietuviškos išeivijos aspira
cijoms kelią. Tai partinių 
rietenų liūdnas palikimas. 
Arba, labai vertiname Hel
sinkio konferencijos lietuvių 
delegacijos atliktus darbus ; 
daug rūpesčio, rlzlkos.pasi-

skyrė, sukėlė gražių pasisa
kymu pasaulinėj spaudoj, bet 
visgi atsirado kromelninkų.
Ir fariziejų, kurie stengėsi 
nuvertinti tą didžiai sunkiu 

i grąžų , atliktą darbą.. .Tai
Įvykiai šių dienų.

j Lietuvių Bendruomenės 
uždaviniai aiškūs, statute nu
statyta, jie platūs, sunkūs, 
sudėtingi, reikia rūpestinga 
suburti jėga®, kad tuos užda
vinius atliktų. Bet gaila, kad
čta jau prasideda lizdų suki
mas Ir tuo pačiu prisidės 
prie tos organizacijos silp
ninimo. Brautis Į VLlKo po
litinį sektorių būtų nutoli
mas nuo LB-nės tikslų; tat 
būtų "devyni darbai,dešimta 
badas" Ir tuo pačiu visuome
nė taps abejinga, nes vestų Į 
darbingumo nuosmukį, jėgų 
Išblaškymą. LB politiniam 
darbui nėra įpareigota, galt 
nustoti pasitikėjimo Ir pa
ramos. r

Gražus pavyzdys BALFo 
atliekamas darbas. Jis žino 
kam jis pašauktas, Ir jo at
liekamas darbas pasigėrėti
nai visuomenės remiamas, 
nes jo ranka pasiekia toli
miausią vargšą lietuvį.

Klemas Čeputts 
Micn.

NEPRIKLAUSOMA lFETUVA
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MŪSŲ VALSTYBĖS KILMĖS BEIEŠKANT
RAŠO JUOZAS BENIUS

"NT.” Nr. 49 p. Z. (kažkodėl 
pasivadinę® slapyvardžhį 
«tralp«nyje "Ar nereikėtų 
peržiūrėti mūsų istoriją”? 
«ako, kad pagal pa skatintuo
sius archeologinius atradi
mu® AISČIŲ GENTYS gyveno 
toliau už šiandienines) 
valstybės ribas (puikus atra
dimas - "EUREKA".1). Toliau 
autorius kelia, atrodo, labai 
paprastą klausimą —kada tos 
gentys tštautėjo, kieno sąs
kaitoje, ir kokios jos buvo? 
Jis sako, kad jos daugiausia 
nukentėjo Rusijos Imperijos 
jūroje, bet jam vistlek įdomu, 
kur mūsų protėviai 
gyveno ir kuriuo laiku.

Kadangi panašūs klausimai 
kartojasi gana dažnai,bandy
sime klek galint trumpiau 
juos paliesti ir rasti atsaky
mą.

I, Šis tas apie žemėlapius
Okupuotoje Lietuvoje iš

leistas LTSR istorijos 65 p. 
"Lietuvos kūrimosi 13 am- 
;luje”žemėlapluka«. Jis buvo 
sudarytas dar ptlsudsklnlnko 
lenko Pan. H. Lovmianskį, 
Vilniaus užgrobimui istoriš
kai pateisinti. Tas gėdingas , 
Iš piršto išlaužtas, žemėla
piukas nori įrodyti, kad Lie
tuva yra buvusi tik vos kelių 
šimtų kv. km.dydžio,atitin
kanti maždaugKalšladortų ir 
Alytaus apylinkėms.

Per labai apgailėtiną ne
apsižiūrėjimą, tas propogan- 
dlnts popiergalis ir išeivijo
je inums buvo peršamas , 
kaip oficialus mūsų valstybės 
kūrimosi Istorijos įrodymas. 
Tuo tarpu, dar prieš nepri
klausomybę atgaunant, tam 
tikra lenkų "kresowcu” grupė 
pradėjo puoselėti svajonę 
atstatyti galingą Imperiją 
"nuo jūros ligi jūros". Tam 
siekimui pateisinti, Jie pa
telkdavo Istorijos Rūdijimą, 
jog praeityje Lenkija tikrai 
tokia buvusi.

Čia patogiai buvo nutyli
mas faktas, Jog tik pridėjus 
Vytautlnės Lietuvos (kuri 
buvo irgi nepriklau
soma valstybė) Imperiją, 
kuri iš tiesų rėmėsi dviejų 
Jūrų pakrantėmis (Baltosios 
ir Juodosios) Ir dešimterlo - 
pal prašoko savu plotu Len - 
klją, ta svajonė buvo tapusi 
realybe po Liublino 

/Unijos. Teko matyti ir kai 
kurtų mūsų tautiečių namuo
se Iškabintus tokius žemė
lapius, keliančiu® savininkų 
pasididžiavimą ir svečių 
pagarbą. Tai vl«al natūralu 
Ir gerai žinoma, kaip kad 
dabartiniu laiku turėti taip 
vadinamą "Nepriklausomos 
Lietuvos" žemėlapiuką. Kas 
gal tik vieno kito skaitytojo 
- tyrinėtojo težinoma, yra

|’9». 11,5

BALTU VALSTYBĖS372 metais po Kr. ( Andri veau-Gouįon Europos pro- 
istorinio žemėlapio detalė. Paryžius 1876 m.) Originalaus Žemeit^jio loty
niški genčių vardai ir vietovardžiai atlietuvinti, taip pat pridėtas Ginta
ro Kelio ei smas,

Prabočiai EISČIAI įamžino Gintaro Kelio eismg, duodami jam išti
sai savo dinamiškos šaknies vardus: sostinė EISTOVIJA Vyslos žiotyse 
(dabar Gdanskas); EISMARĖS; senovės didži ausi a prekybos centra AL - 
VYTU - EILVIETE (Elbing); Vyslos šaka EILUVINGE (llfing); PEREI- 
GEL E (Pregel), p erė j imtp iŠ Ei sm ariu į K uršmari as; (V) EISL A, ei smo ko- 
Ii(Wisla); SULIEJIMO ElČlA (Salmatia), didžiuli dab ar i įdžiūvusi eže
ro žemyno vandenskyroje, kur buvo persikeliama ii Vyslos i Dniepro ba
seinus; PEREJA UP YTE( Pripet); VAR EISTENI (Borysthenes, sen. 
Dniepro vardas); VYTIES EIClUVA (Vi ticev, tvirtovė žemiau Kijevo); 
EILUVE (Olbia), didžiulį tarptautinį prekybos uostq pietiniame kelio ga
le — EILVIETE (Elbing) - ir pagaliau, Dniepro įlanka EILMAINA(llmen), 
dar pažymėta tuo vardu Radvilos žemėlapyje.

faktas, jog tos Imperinės 
Lietuvos sienos siekta ži
liausią senovę,o anaiptol ne
buvo, kaip įprasta manyti, 
sulipdytos atsitiktiniais, už
kariavimais 12-13 amžiuose.

Štai Varumonių Rikio 
"Getų" Imperijos sienos 
372 m. po Kr. (Illustr.l) 
To bešališko Vakarų moks
lininkų su=tatyto žemėlapio 
pati nuostabiausia ypatybė, 
tai jo sutapimas su vytautl
nės Lletuvo® ( irgi Nepri
klausomos') sienom is, lyg jos 
būtų to patle® geografo brai
žytos,— tačiau, tas valstybes 
skiria "tik" tūkstantis metų!

Be to, žemėlapius uždėjus 
vieną ant kito, gauname tiks
lų slavų veržimosi 
istorijos pavaizdavi
mą : Bulgarija, Rumunlja-Da- 
ktja, Malopolska, Galindai, 
Prūsai atkrinta Vakarų pa
sienyje, iš dalies,kaip sava
rankiškos valstybės.Visa ki
ta tebelieka kaip buvę. Tas 
žemėlapi® nuostabiai papras
tai išsprendžia tiek daug 
mus(kalp ir p. Z.) kankinusių 
mįslių : Ir Lietuvos pra
džios, ir Dunojaus vandenė
lio dainų, ir Basanavičiaus 
lietuviškų radinių Bulgarijo
je, Ir Jis, pagaliau, vėliausių 
archeologijos mokslo duo
menų įsakmiai patvirtintas.

Kad gavus pilnesnį vaizdą 
imkime M. Gimbutienės pa
telkiamą Baltų tautų gyvena
mų vietų bronzos amžiuje 
žemėlapį. Pietinė Imperijos 
dalis jame parodyta Kimertų 
valdoma : tai mūsų broliai, 
kurių llkučlai(greičtauslal po 
Mongolų invazljos)buvo pa
bėgę į Kaukazo kalnus. Jų

dar ir šiandien suskaitoma 
virš šusės mtlljono"ousetl ” 
vardu arba "Jastj" (jotvingių 
”jazyg”)vardu. Tat senieji 
VARULIAI, nes Jie save ir 
vadina (V)ARI.’ Jų kalboje 
randama gana daug lietuviš
kų žodžių ir apie juos dar 
plačiau pakalbėsime kitą 
kartą. (Illu®tr.2)

Dabar imkime mūsų tau
tos gyvenamų vietų patikri
nimą visai nepriklausomu 
būdu— kalbotyra. Mūsų 
kalbininkas K. BŪGA, išstu
dijavęs apie 120 upių pava
dinimų Maskvos, Smolensko 
ir Vitebsko srityse, jo paties 
sudarytame žemėlapyje (ku
rto čia nepateikiame) nustato 
tokias pat sienas.Jį paliudija 
vėl kitos , nepriklausomos 
mokslo šakos atstovas, gar
susis rusų istorikas,SOBOL- 
EVSKIJ,Petrapilio Akademi
jos narys, kuris rašo Aka
demijos žurnale 1911 metais:

"Šiaurės vakarų Lietuvos 
teritorija prasidėjo netoli 
Vtsvlato, t.y.Vitebsko guber
nijos ribose, dešiniajame 
Dauguvos krante. Nuo Mie- 
žo® intako Dauguva buvo lie
tuvių rankose, ir net,gal būt, 
nuo jos pradinės. Šiaurės 
rytuose Volga buvo rubežtu
mi, Vazuza beveik visa pri
klausė lietuviams. Protvos 
viršupts netoli šiandieninės 
Vėrėjos buvo Galindų, Rietu
vių šakos,apgyventas.Apia - 
mal, Lietuva gaubė dalį šių 
mūsų ( t. y. rusų) gubernijų: 
Vitebsko, Pskovo, Tvėrės, 
Maskvos ir ypač Smolensko".

Grįždami dar giliau seno- 
vėn ! priedo pridėsime kito 
prancūzų tyrinėtojo paliudy
mą apie VARUMONIŲ RIKIO 
IMPERIJOS tęstinumą praei
tyje. "Dar prieš P E R IK - 
L I O amžių (500 m.pr.Kr.) 
pietų Rusijoje buvo tikra,or
ganizuota valstybė, kuri lai
kėsi 7-8 šimtmečius,iki h u- 
n ų užpuolimo”. (Žiūr. Gau
thier, "Gansertc, Roi de® 
Vanda les".) Šiuo klausimu, 
irgi, pakalbėsime dar kitą 
kartą.

Kyla klausimas , kokį gf 
tėviškės palikimą tasai V A- 
RUMONIŲ, VARINGIŲ ( arba 
slaviškai V a r i a g ų)Rikt® 
yra perleidęs Vytautui? Pa
prasčiausiai, ano meto"Šlai>- 
rės Suezo Kanalą"—didį
jį susisiekimo vieškelį (dėl 
ko taip žydai šiandien peša- 
su si arabais ?!), jungiantį 
Atėnų - Bizantijos Imperiją 
ir Jo artimųjų rytų užnugarį 
su Baltijos jūros pasauliu. 
Tat taip mūsų vadinamas 
GINTARO KELIAS.

Kaip žinome,senovėje jū
reiviai, net kompaso, nei 

'žemėlapių neturėdami, buvo 
priversti plaukti pagal 
krantą, jo iš aklų nepame®- 
daml. Čia, kertant Europą 
tiesia Unija pu®tau, upy nų 
laivininkų buvo išvengiama 
tolimo aplinkinio kelto, bu
riuojant visa Europos pa
krante ( palygink Panamos 
kanalą1.). Toji valstybė, ku - 
rios viduriu ėjo GINTARO 
KELIAS, rėmėsi Donu ir Du
nojumi, apimdama tarp jų 
visą didžiulį Dniepro upyną 
su visais jo išsišakojimais , 
pridedant dar Dntestro, Pra
to upynus pietuose ir Vyslos 
Būgo, Nemuno bei Dauguvo® 
upynus šiaurėje. Tai mū=ų 
žemėta py je(Ill. l)pavaizduo - 
ta Imperija, gaubianti pu=ę 
Rytų Europos, kurią atsta
tyti buvo pasišovę lenkai.

Kodėl senovėje susisieki
mui naudota upės?Atsaky
mas gana stebinantis. Anks
tyvųjų viduramžių šiaurinė 
Europos dalis buvo vientiso, 
neperž langiam o mlškyno 
nuklota. Jame stūksojo tik 
Luneburgo(tal minėjome,kal
bėdami apie vakarinių prūsų 
likučius), Puštos ir didžio
sios Ukrainos stepės, kurio
se ganėsi milijonai taurų bet 
laukinių žirgų. Nesuskaitomų 
upių, upelių,ežerų palankėse 
spietėsi visas gyvenimas. 
Tenai tysojo pačios gamtos 
sutvertos šervletės, ir 
tos šaknies vietovardžių la
bai apstu. Tik paklausykime 
S.Daukanto :

"Kas aprašys Kalnėnų 
(Aukštaičių)ir Žemaičių se
novės girias, kokias anie at
sidanginę į tą kraštą, rado , 
kurios be kokių tarpkrūmlų, 
vienu lieknu it jūra niūksojo; 
nesgi šios dienos girių ir 
pievų vietoje angis girios 
traškojo, o tarp jų jau vers
mėtos kirbos brugėjo, jau 
ežerai tyvuliavo. Netšžengla- 
m( pušynai, eglynai, ąžuo
lynai nuo amžių amžiais nu
augę niūksojo, ir vist viena 
giria buvo, «upėmis tik ir 
upeliais išvagota... Todėl 
visų pirmieji gyventojai pau
piuose tegalėjo įsikurti. .. o 
kelio nesant, upe ar upeliu 
namus savo pasiekti." (Žlūr. 
"Lietuvos girių 'senovėje" 
įžangą).

Jei dar šešioliktame am
žiuje, pagal senų žmonių at
siminimus, mūsų mtškynas 
taip atrodė, kas gi darėsi, 
teisingai pastebi pats Dau
kantas, tūkstantmečiais 
anksčiau?

Tebėra dar tik viena vieta 
pasaulyje, galinti mums pa
rodyti anų laikų Šiaurės Eu
ropos upynų vaizdą : tai 
Amazonės upynas, kurtame 
ir dabar, be lėktuvų, susisie
kimas galimas tik upėm t® . 
Tokios pirmykštės, nepalies
tos gamtos astronomiški gy
vuli jos ir augmenijos ištek
liai lengvai išlaikė tame plo
te mažiausiai 15-30 milijonų 
žemdirbių, papildančių gau
namą derlių medžiokle,btti- 
ntnkyste, žūkle bet bandų ga
nymu.

Pranys Aiženas, 45 metai 
spaudos darbe

Visiškas skaito lietuvišku® 
laikraščius, pastebi inicialu® 
po įvairiausio turinio 
straipsniais — Pranys Alšė- 
nas, Pr. A., p.a., ir kt.

Šis autorius yra žinomas 
ir Toronto "Daily Star" , 
"Globe and Mail", buv. "Te
legram ".dabar Toronto"Sun", 
Montreal "The Gazette" JAV 
Wilkes-Barrie "Times Lea
der",Montreal "The Ensign", 
ukrainiečių politiniame žur- 
nale"The Review". Toronto 
"The Register", Šveicarijos 
"Schweizer Illustrterte Zel- 
tung"; "Our Sunday Visitor" 
-USA. Ukrainiečių lalkraš- 
.čtuose-"Amertka"-Phlladel-

AL.GIMANTO
Pereitai® metai® ne vie

nas, bet vl«a eilė mū®ų vi
suomeninių ir politinių sam
būrių turėjo ®avo metiniu® 
=uvažiavtmu®, «elmu® ar 
stovyklas, ir, bevelk kaip 
taisyklė, ®avo rezoliucijų 
tek=tuo«e buvo iškilmingai 
deklaruota, kad išeivija ne
palaikys jokių santykių ®u 
T ietuvoc okupantu ar jo pa
tikėtiniais, statytiniais, ®o- 
vietinamoje Lietuvoje. Tai 
vi® gražiai ir narsiai skam
bą rezoliucijų žodžiai, gal 
net ir labai įspūdingi, gaila 
tik, kad jie, tegu ir pačias 
kilniausias intencijas turint, 
lieka neefektyviais ir tuš
čiais, beveik bereikšmiais 
žodžiais. Viena, joks mū=ų 
organizuota® (turime galvoje 
patriotiniai nusiteikusią vi
suomenės dalį, palikdami 
nuošaliai pažangiųjų retė
jančias greta® ...) vienetas 
nebandė ir nebandys siekti 
bet kurtų oficialių santykių 
su bet kuriomis įstaigomis 
ar instltucljomt® Lietuvoje. 
Antra, ir vl®al tikra, Lietu
voje neatsiras tiek drąsos 
turinčios organizacijos ar 
žinybos, kurt galvotų apie 
bet kurto® rūšies oficialų 
santykiavimą ®u"buržuazlntų 
nacionalistinių atplaišų" 
draugijomis, sąjungomis ar 
komitetais. Tai paprasčiau
sia tiesa, realybė ir įrody
mų nereikalinga aksioma. 
Ar būtų mū®ų tarpe tuo rim
tai abejojančių? Vargiai. Jei 
taip, koks gi tikslas ir pasi- 
skardenlmas vi® to tautinio 
patriotizmo ar tautinė® 
drau®mės vardu garsiai 
reikšti ir šaukti apie san
tykiavimą ®u priešo įstaigo
mis, jei anoje pusėje ne®lra® 
nei vieno, kuris drįoti^sust- 
teptt ir nukrypti nuo ben
drosios linijos, kuri, rasi, 
paskutiniu metu gali būti dar 
griežtesnė ir budresnė.

Tai viena medalio pusė. 
Antroje pusėje taipgi esama 
būdingų paradoksų. Kaip vi
siems žinoma, į Jungtinių 
Tautų bendrąsias sesijas, 
sovtetlja kiekvieną kartą 
atsiunčia gana gausią dele
gaciją, labai rūpestingai jon 
įrašydama Ir vieną kitą Pa
baltijo val«tyblų asmenybę . 
Bevelk visada delegacijos 
sudėty atvyksta Ir kas nors iš 
vilniškės užsienio reikalų 
ministerijos. Nebuvo kitaip 
Ir paskutiniosios sesijos 
metu. Kai kurie mūsų nev- 
yorklečtat ®tebėtojal su įdo
mumu žvelgia į faktą,kad la
bai Ieškoma progų susitikti, 
privačiai kontaktuoti tokį 
aukštą pareigūną Iš Vilniaus, 
kurto žodis ar rekomenda
cija galt būti labai ®varbt ir 
pageidautina kai kurtuos as
meniškus įvykius tvarkant. 
Vienas laukia iš ten žmonos 
/vyro, kitas - dukters /sū
naus ar kitokio giminaičio, 
dar kitas turi ir dar kitokių 
reikalų. Ir jei tokį santykia
vimą sau leidžia, tarkime, 

phljoje, "Ukratn«kl Wlstl " 
- Vokietijoje, "Vilne Slovo", 
Toronto "The New Revlew"lr 
kt.

GI į lleutviškus laikraš
čius rašė Ir teberašo į vi
sus, kurte tik kada nors ėjo 
ar eina visuose Vak. pasau
lio kraštuose.

Ir taip be atsikvėpimo 
per 45 metus rašo.

1929 m. dar būdamas tik 
18 metų pradėjo rašyti vie
tines korespondencija® apie 
pavasarininkus šaulius į 
"Trimitą", "Karį" ir kt. Pra
nys dienomis dirbo tėvo že
mę, laisvalaikiais, sekmadie
niais mokėsi ir gimnazijos 

eilinis emIgranta®,daug ste
bėtis, gal ir nederėtų .Tok to 
padėtį ir =entimcntu® reikė
tų suprasti ir nuo bet kurio® 
kritiko® susilaikyti. . . Bet 
tame lankytojų sraute, pasi
rodo, e®ama vardų ir pavar
džių, kurie ir kurio®,ar kitu 
atveju tokiem® labai artimi 
a®meny=, kaip tik viešumoje 
=kelbia ar rašo ar kelia,kaip 
tik vi®ai priešingą mintį-jo
kių santykių ®u okupantu, =u 
jo vienokiai® ar kitokiai® 
agentais. Maždaug gauna®l : 
"Klausykite ką kalbu ir «kel- 
biu, bet nekreipkite dėme®io 
ką aš pats ar mano artimieji 
daro.". .

Nejučiomis ir pradedi, 
žmogus, abejoti logika, nuo
širdumu ir reikalingumu vi
sokiausių nutarimų ir rezo- 
liucljų.Jet jos vl®vlen nevyk
domos ar tik skiriamo® ri
botai visuomenės daliai , 
visiems kitiem®, tik ne 
man... Tuščiažodžiavimas' 
ar patriotizmas?

PRANYS ALARNAS

kurso, ir rašė apie Vidiškio 
valsčiaus (Ukmergės apskr) 
lietuvių gyvenimą.

Paimtas į kariuomenę gu- 
sarų pulkan Kaune 1932 m., 
pradėjo mtklintls ne tik su 
arkliais, bet ir plunksna,bei 
tęsti mokslą suaugusių gim
nazijoje.

Išėjęs iš kariuomenės, 
tarnavo viešoje policijoje iki 
tapo nuovados viršininku 
(Vilniuje) daug rašydamas 
į policijos'žurna1ą"Poltcija" 
ir kt. laikraščius. Vokietijoje 
tremtyje rašė į vt®us to lai
ko laikraščius.

Atvykęs į Kanadą 1948 m., 
pradėjo rašyti ne tik į "Ne - 
priklausomą Lietuvą" t > ir 
"Tėviškės Ž iburtus'^bet į vi
sus lietuviškus ir kitomis 
kalbomis Jau mano paminė
tus laikraščius.

Straipsnių turinys, įvai
riausios korespondenc įjos, 
publicistiniai straipsniai, 
Lietuvos bylos reikalai, lite
ratūriniai mėginimai—nove
lės, juokai. Viso yra prirašęs 
vien tik šiame kontinente 
apie 7000 straipsnių.

Yra parašęs monografiją 
"Martynas Jankus”, publicis
tinių straipsnių rlhktnį”Maži 

* žodžiai apie didelius daly
kus".

Vokiečių okupacijos metu 
už bendradarbiavimą pogrin
džio spaudoje buvo nacių su
imtas ir kalintas Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime.

Pranys Alšėnas yra apsi
gimęs žurnalistu. Jis su 
plunksna nesiskiria nedarbe, 
nei poilsyje. Jis sėdi prie ra
šomos mašinėlė® ir rašo, ir 
rašo.Aš sakyčiau, kad jis yra 
plunksnos vergas,ar tarnas. 
Jis savo visą gyvenimą yra 
paskyręs rašymui ir lietu
viškoms knygom s(žurnalam e, 
laikraščiams. Pilnas rūsys, 
visi kambariai su lentynomis, 
apkrautomis laikraščių kom
plektais,lituanistinė literatū
ra.

Kai nueini į Pranio namą 
- butą pasijauti patekęs į 
Lietuvos laikų biblioteką, 
muziejų.

Pranys Alšėnas del svei
katos susilpnėjimo yra išė
jęs pensijon. Kanadoje ilgus ,

C Nukelto į 5 psl.)

3 p si.
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T.IFTUVIŠKAS TEATRAS KANADOJE

(Pa«įkalbėjimas su L.

Lietuviškas teatras išei
vijoje atliko ir atiteka labai 
didelį vaidmenį: ji® skatina 
žmogų būti žmoniškesnių, ji= 
kelia jo patriotinius jaus
mus, jis pagaliau kai ką ir 
moko lietuvių kalbos, ne« jau 
pradeda atsirasti tautiečių, 
kuriems lietuvių kalba nėra 
ka«dienlnė. Kanadoje pasto
viai veikiančią jau 24 metu= 
teturime tik vieną teatro 
mėgėjų grupę, tai Hamiltono 
"Aukuras". Jis per savo.pa
lyginti,netrumpą laiką,pasta
tė jau kelias dešimtis scenos 
veikalų, bet svarbiausia (tai 
džiugu),kad jis neišsisėmė Ir 
nepavargo. Norėdamas pla
čiau painformuoti "NL"skal- 
tytojus su šiandieniniais jo 
užsimojimais, užvedžiau 
pasikalbėjimą su jo širdimi 
Elena Dauguvletyte-Kudable- 
ne, kurt su tokiu pat ryžtu Ir 
energija, kaip Ir prieš 24 
metus, sielojasi jo reikalais.

- Miela Ponia, norėčiau 
atimti Jūsų brangaus laiko 
minutėlę Ir sužinoti apie 
"Aukuro"planus Ir užslmojl-

Baltasis Metraštininkas- A.Pacevičius 
Foto - M. Stungevižius

■ R.Kalvaiti s

M. T "Aukuras" vadove

mu« ateičiai, - kreipiausi į 
H. L. M.D. Grupės"Aukuras" 
režIšorę Ir vadovę.

- Mielai norėčiau painfor
muoti visuomenę apie mūsų 
darbus, nors laikas tikrai 
brangus Ir jo visuomet 
trūksta. Šių metų sezoną 
pradėjome, -pradėjo pasako
ti p.E.Kudabienė, -=u atnau
jintu, prieš dešimtį metų 
statytu velkalu"Snlego Kara
lienė".Tai gražu® 4-lų veiks
mų veikalas, parašytas gar
saus pasaklnlnko Andersoną 
Štame veikale daugumoje 
vaidina jaunimas Ir mažieji 
aktoriai. Premjėra buvo Ha
miltone gruodžio 16 d. 1973 
metais. Su šiuo veikalu nu
matoma aplankyti Wind sorą 
(3 vasario 1974 m.), St. Ca
tharines ( 3 kovo 1974 m.), 
Montrealį Ir kt.

Kitas veikalas — Alanto 
"Šiapus Uždangos", kuris 
buvo vaidintas Hamiltone, 
New Yorke, Clevelande, De
troite, vėl įtraukta® į repre- 
tuarą. Su juo aplankysime 
Londoną (Ont. vasario 2 d.

1974 m., ir kitas vietoves.
Pradėjome repetuoti vi

sai naują veikalą - A. Kairio 
"Žmogus Ir tiltas".Jo prem
jera bus Hamiltone ir jau 
susitarta vykti į Cleveland' ą 
Ir Chlcagą. Mėginame Ir an
glų kalba. Pirmas bandymas 
buvo J. Marcinkevičiaus 
"Mindaugas", suvaidintas 
Hamiltono Universitete ir 
Toronte Tautų Teatro Fes
tivalyje. Su juo važiuosime 
į Detroitą Ir Cleveland'ą, o 
gal Ir kitur. Be šių numaty
tų pastatymų, ruošiamės da
lyvauti Lietuvių Dramos 
Festivalyje Chtcagoje /š/m. 
lapkričio gale Ir Tautų Fes
tivalyje Toronte( š/m. lap
kričio pradžioje .Tai dides
ni veikalai. Be jų dažnai 
talkininkaujame įvairių 
švenčių Ir minėjimų meni
nėse programose. Pav., jau 
esame susitarę dalyvauti 
16-tostos vasario minėjime 
Ottawoje. Kitais metais su
eina 25 metai mūsų darbo. 
Šiai sukakčiai paminėti ruo
šiamės pastatyti "Eglė žal
čių karalienė".

- Numatote daug Išvykų, 
tad leiskite pasiteirauti, 
kaip verčtatės su finansai®, 
juk mažos lietuvių kolonijos 
nepajėgtos mokėti, o trans
porto Išlaidos didelės.

- Taip, tat sunkiausia bu
vo problema Iki šiol, todėl 
praeityje padarėme mažai 
Išvykų į tolimesnes koloni
jas. Dabar dalykai pagerėjo: 
Daugtakultūrlnė ministerija 
šiais metais mums davė 
$3,400.-, kurtuos galime 
panaudoti tik kelionės Išlai
doms padengti Kanadoje. Šia 
proga naudodamiesi ir nori
me padaryti daugiau Išvykų.

- Dar leiskite paklausti; 
ko pageidautumėt Iš visuo
menės, ar ji galėtų kuo nor« 
palengvinti jūsų darbą?

- Aktoriui didžiausias at
pildas, kada mato jog jo dar
bas yra įvertinamas. Tad 
mes Ir lauktume iš visuo
menės, kad ji į mūsų rengia
mus spektaklius gausiau 
rinktų s t. Sunku aktoriui sce
noje, kada mato pernelyg 
apytuščių salę. Tuosyk Ir 
vaidyba nelabai sekasi.

Padėkojau "NL" skaitytojų 
vardu p . E. Dauguvietytei 
- Kudabienei už suteiktą in
formaciją ir palinkėjau sėk
mės gražląme Ir kūrybinga
me užsimojime.

. P.Enskaltis

KANADIEČIAI REMIA 
LITUANUS

"Lituanus"žurnalą užsisa
ko virš 1600 asmenų Ir In
stitucijų. Tai sužinome Iš 
leidėjų brošiūros, kurioje 
sužymėti 1973 metų aukoto
jai, tuo- pačiu ir prenumera
toriai. Jų tarpe yra trisde
šimt nuošimčių nelietuviš - 
komis pavardėmis. "Lltua- 
nus"prenumeruoja trys šim
tai universitetų, kolegijų, 
viešųjų bibliotekų Ir kitų In
stitucijų JAV, Kanadoje, 
Meksikoje, Venecueloje, Aus
tralijoje, N. Zelandijoje, Fi
lipinuose, P. Afrikoje, Libijo
je, Irane, Izraelyje, Lebano- 
ne, Turkijoje, Anglijoje,Da
nijoje, Švedijoje, Suomijoje, 
Olandijoje, Belgijoje, Pran
cūzijoje, V.Vokietijoje, Ita
lijoje, Austrijoje, Šveicari
joje, Liuksemburge. Taip 
reguliariai nėra paskleidžia
mas pasaulyje joks kitas 
lietuviškas leidinys. Kadangi 
žurnalo ■ Išleidžiama ketu - 
rius tūkstančius egzemplio
rių, reIkšla, daugiau nei pu - 
sel skaitytojų jis yra siunti
nėjamas veltui . Iš visuome
nės aukų .Deja, prenumerato
rių - aukotojų sąraše nema

tome daug žinomų lietuviškų 
pa va rdžtų.

Kan ado j e" L itua nu.="pr enu- 
meruoja 190, Iš kurių septy
niolika universitetų, viešo
sios bibliotekos Hamiltone, 
Pt. Colboume.St. Catharines, 
Parlamento biblioteka Otta
woje Ir Valstybės sekreto
riaus įstaiga. Atskaičius 
prenumeratos mokestį, kana
diečiai =udėjo 550 dol.aukų. 
Stambiausiais rėmėjais 1973 
metais buvo A. Ballukonis, 
B.R. Jonys, J. Ltnkūnaltts, 
K. Valaitis, pasiuntę po ap
valią dvidešlmkę; V.Kraml- 
llus ir J. Janeliūnas da - 
vę po 24 dol. , J.Stankus 
-25 dol. ,J.Strazdas-5O dol. 
Ir Montrealio Kredito ko
operatyvas "Litas" net 210 
dol.

"Lltuanus" metinė prenu
merata yra 8 dol. , tačiau 
nauji skaitytojai ji gali už
sisakyti už 5 dol. Žurnalo 
adresas :

LITUANUS 
P.O.Box 9318, 
Chicago, Illinois 60690, 
U.S.A.

/a.

KETVIRTASIS LITUANUS

Anglų kalba leidžiamo 
žurnalo "Lltuanus*' 1973 m. 
paskutinio, ketvirtojo, nume
rio turinys nukreiptas į Lie
tuvos istoriją.

Apie Baltiją, kaipo sieną 
viduramžiuose tarp rytų Ir 
vakarų Europos imperijų ra
šo Villima L. Vinter.Nors 
į rytines žemes beslver- 
žlantteji vokiečiai buvę tiek 
lietuvių, tiek rusų pristabdy
ti, jų įtaka rytams buvu
si stipri, ypač prekyboje. 
Net ir Gediminas steigęs 
vokiečių kolonijas. XIV am
žiaus pabaigoje vakarų pozi
cijos nusistovėję, bet rytų 
Imperijos ekspansija vykusi 
iki pat jos žlugimo. Kuomet 
vakarai buvę susiskaldę į 
šimtus vienetų po lluosa Im

peratoriaus valdžia, Rusija 
palaipsniui stiprinusi «avo 
vidaus politinę centralizaci
ją. Iki XVIII amžiaus vakarus 
nuo naujosios rytų Romos 
skyruslos švedų, lenkų ir 
lietuvių jėgos. Šiandieną, ru
sų imperijos įpėdinė Sovietų 
Sąjunga,jėga,Ištekliais Ir te
ritorija stipresnė nei savo 
pirmatakas, stovinti prieš 
vis nesuslvienljančlus vaka
riečius. Ru«ų veržlumo ne
bėra kam stabdyti.

J. A. Račkauskas mini 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės Ir Lenkijos ka
ralystės Švietimo Komisijos 
200 metų sukaktį. Komisija 
buvusi įsteigta jungtinės 
valstybės seimo, pagal Lie
tuvos vtce-kanclerlo Krlpta- 
vičlaus ir Vilniaus vysku - 
po Masalskio pasiūlymą. JI 
įvedusi pirmąją valstybinę 
švietimo sistemą visoje Eu
ropoje. Pagrindiniai jos sie
ktai tebesą įkūnyti daugelio 
moderniųjų mokyklų prakti
koje. Komisijos darbas bai
gęsis su trečiuoju Lietuvos
- Lenkijos padalinimu. 1795 
m eta is, su Lietuvą užvaldžiu
sių rusų pritarimu, buvusi 
sudaryta Lietuvos Švietimo 
Komisija, veikusi iki 1803 
metų, iki pačioje Rusijoje 
pravęstos švietimo refor
mos. Sakoma, kad ji buvusi 
ištisai pagrįsta Lietuvos
- Lenkijos Švietimo Komisi
jos nuostatais.

Kaip rašo Augustine Izde- 
Us, chemikalų pramonė 
Lietuvoje buvusi labiausiai 
išvystyta praeitame dešimt
metyje. Chemikalų gaifiybal 
Lietuvoje nesą gerų sąlygų , 
kadangi trūksta pakankamai 
energijos bei žaliavų, kuriaė 
reikta gabenti iš tolimų So
vietų Sąjungos vietų. S lekiant 
visapusiškos krašto indus- 
trallzacljos, ši pramonė, 
kurios gamintai pirmiausia 
skiriami vietiniam naudoji
mui, vt=gi vystyta. Būsianti 
plečiama petrocheirikalų srt-
 ( Nukelta į 7 p si.'

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

Siauromis ir blankiomis akimis, kurias apdribusi 
apačioje žandų oda darė panašiomis į prasiskleidusias 
raukšles, Zimmerle stebėjo lietuvius. Visus juos pa
žinojo, nes prieš kelias dienas teko su jais visais 
susipažinti. Iš jų veidų susikaupimo juto, kad tas vi
zitas nėra pasiteiravimas apie jo sveikatą. Jis, aišku, 
buvo tikras, kad svečiai pateko į rūmus su tam tik
rais leidimais pro rūmų sargybą.

Zimmerle sudavė į skambutį, stovintį ant stalo 
prie jo kėdės, ir bematant du adjutantai įžengė iš kito 
kambario ir sustojo netoli savo šefo. Šie jauni vy
rai, františki ir dailūs, kaip visad atrodo žymesnių 
karių adjutantai, lyg ir nebuvo paliesti Vokietiją de
formuojančio chaoso.

Kambaryje dabar buvo trys prieš tris.
— Herr Doctor, — patetiškai pradėjo Sleževičius,

— atėjome prašyti, kad jūs palieptumėt perduoti mums 
evakuojamųjų karių ginklus. Mums reikia gerai ap
ginkluoti savo kariuomenę. Ji sudaro gerus kovos kon
tingentus. Mums reikia kulkosvaidžių, lengvos artile
rijos, šaudmenų, sviedinių, granatų. Mums reikia lauko 
prožektorių ir signalinių raketų. Mums reikia lauko 
telefonų ir minų.

— Aš tai žinau, mano ponai, — šyptelėjo vokietis,
— su laiku jūs visa tai gausite. Aš laukiu įsakymo iš 
Berlyno.

— Doctor Zimmerle, — įtaigodamas pasakė Sleže
vičius, — mums viso to reikia dabar. Mums to reikia 
šiandieną. Mes turime sulaikyti bolševikų slinkimą Lie
tuvon. Netrukus jie prieis prie pat Vokietijos sienos.

— Šiandieną? — nustebo Zimmerle. — Ne! Šiandie
ną aš neturiu įsakymo iš Berlyno.

Staiga Zaunius ir Velykis sugavo, kad Sleževičiaps 
veidas pakito. Jo sibaritiškas tingumas pavirto į nea
pykantos išvaizdą. Atrodė, kad jis galįs paliepti vo
kiečiui išeiti iš šio kambario, gal būt iš šitų rūmų.

— Doctor Zimmerle, — griežtai pasakė Sleževičius,
— mes neatėjome atimti jūsų laiko ir nenorime savo 
laiko gaišti be prasmės.

Kažkokia nauja, tampria eisena Sleževičius priėjo 
prie stalo, kurio šone, minkštasuolyje skendėjo vo
kietis.

— Mes čia esame šeimininkai, o jūs esate okupan
tai, — tyliai ir grasiai pasakė Sleževičius. — Mums pir
moj. vietoj rūpi mūsų krašto likimas. Aš esu savo tau
tos atstovas!

Staiga jis trenkė kumščiu į stalą. Vokietis atsisto
jo ir stebėjo Sleževičių savo vis siaurėjančiomis aki
mis. Zaunius ir Velykis su baime pamatė, kad Sle
ževičius visai prarado savo pagarsėjusį susivaldymą. 
Jie pajuto, kad dar akimirka — ir Zimmerle lieps savo 
adjutantams areštuoti nekyiestus svečius.

Bet, savo nuostabai, jie pamatė vokiečio veide "klus
nų dėmesį Sleževičiaus skundui. Zimmerle jau ati
džiai klausėsi, ką dėsto Sleževičius, ir Ministeris Pir
mininkas vis ir vis, kaip mokytojas pamokos tekstą, 
kalė vokiečiui į galvą, kad- lietuviams žūt būt — ir 
tuoj reikia ginklų, nes armija jau didelė ir tuoj pat 
jų kovingoji galia prilygs okupacinėms pajėgoms.

Jis tvirtino, kad Vokietija įsipareigojusi Antantei 
apginkluoti Lietuvą.

— Mano ponai, — pasiūlė suglumęs Zimmerle,— 
prašau sėsti, juk mes galime susikalbėti neskubėdami.

Sleževičius ir jo palydovai atkakliai nesėdo.
— Aš prašau pažado, kad reikalavimas bus išpil

dytas, — pasakė Sleževičius.
— Dėsiu visas mano pastangas, kad tai būtų atlik

ta. Jūs, ponai ministerial, gausite ginklų. Ir amunici
jos. Ir, gal būt, lauko telefonų. Juk mes nevešime to vi
so į Vokietiją.

Jis kalbėjo minkštai. Tas lakoniškas tonas, kuriuo 
jis mėgino užkirsti kelią susitarimui, dingo. Zimmmer- 
le tapo šeimininku, kuris kalbasi su svečiais.

Netrukus Sleževičius pasisuko išeiti. Susisupęs ap
siaustu Zimmerle norėjo, išlydėti lietuvius pro fronti- 
nes duris, ir apstulbo, kada šie pasuko virtuvės link.

— Pro kur mes atėjome, — kažkaip linksmai pasakė 
Sleževičius, — pro ten ir išeisime. ..

— Kartais labai gera mušti va banque, — lauke pa
sakė Sleževičius. — Mes išreikalausime iš vokiečių, kad 
jie pastatytų užkardą bolševikų slinkimui.

Ta mintis stipriai jį pagavo. Kalbos tonas su vo
kiečiais turi pasikeisti. Vokiečiai priprato paklusti įsa
kymui. Lietuviai turi naudoti tą vokišką savybę...

Jau buvo sausio dešimtoji, bet vokiečiai tingėjo 
trauktis iš Kauno. Plito gandai, kad Vokietijoje stoka 
maisto ir tvarkos. Vokiečiai delsė skubėti, jie geidė il
gesniam laikui likti Kaune ir nevisai suprasti įsaky
mus iš Berlyno.

Avantiūristinis teismo manevras buvo atremtas į 
psichinį oponento klaidinimą. Buvo tik užuominos apie 
nežinomus oponentui davinius, bet tokių davinių tikrai 
nebuvo. Sleževičius nemėgo teisme kolegų, kurie pikt- 
naudojo tą metodą. Toks metodas tačiau tiko išgauti 
iš vokiečių susitarimus. Tokiu oponentu, kurį tinka 
mušti va banque, Sleževičius parinko Vokietijos pa
siuntinį Verdu de Vernois.

Tam vokiečiui su prancūziška pavarde Sleževičius 
parašė griežtą laišką. Jis rašė tokiu pat tonu, kuriuo 
jau rašė laiškus Vilniuje. Tas tonas tiko vartoti neva 
remiantis savo stipria kariška pajėga. Sleževičius ap
kaltino Vokietiją Lietuvos negynimu, išdavimu, Lietu
vos turto panaudojimu karo reikalams. Jis apeliavo ir 
kartu grasino Antantės įtraukimu į reikalą. Jis skundė, 
kad Vokietija nesilaiko savo pasižadėjimų Antantei.

Kada jis perskaitė tą nepaprastai griežtą laišką sa
vo bendradarbiams, tam tikrą laiką buvo tyla.

— Ir reikalauti, kad vokiečiai gintų Lietuvą nuo 
bolševikų, talkindami Lietuvos kariuomenei?—kaž
kas paklausė.

— Tai conditio sine qua non, — atsakė Sleževičius.
— Bet gi mes dar neturime savo kariuomenės!
— Bet vokiečio vaizduotėje jau kariuomenė yra, 

— pasakė Sleževičius.
Tame laiške buvo pareikšti reikalavimai: ištremti 

iš Lietuvos teritorijos bolševikų agentus, ginti Lietuvos 
sienas, perleisti Lietuvai visas susisiekimo priemones, 
uždrausti pardavinėti Lietuvos turtus, apginkluoti Lie
tuvos kariuomenę ir miliciją, perduoti Tarybai visas 
iš krašto surinktas lėšas. ,

Tai buvo drastiškas tekstas ir grasus tonas.
Kitus panašius įspėjimo raštus vyriausybė adresa

vo Vokiečių generaliniam įgaliotiniui daktarui Zim
merle ir Civilinės valdžios viršininkui.

Vokietijos pasiuntinys skubiai išvyko į Berlyną. 
Jis vežėsi su savimi tą nepaprastą Lietuvos Vyriausy
bės laišką. Tuo tarpu Sleževičius paprašė sueiti į kon
ferenciją dr. Zimmerl^, civilinės valdžios atstovą Vol
fą ir, jų abiejų nuostabai, atkvietė į tą pat konferen
ciją Soldatenrato atstovą Verle. Tai buvo nepaprasty- 
bė, kad vokiečiai ėjo į lietuvių šaukiamą konferenciją. 
Tik prieš pusmetį lietuvius laikė valdinių rolėje.

Konferencijoje Sleževičius pradėjo savo nuolatinę 
melodiją:

— Jūs privalote ginti Lietuvos teritoriją nuo rusų 
okupacijos. Tai yra Vokietijos įsipareigojimas. Mes esa
me apsisprendę už savo suverenumą. Jūsų gynimas 
yra conditio sine qua non.

— Bet gi, mieli ponai, — patraukė pečiais Zimmer
le, — mūsų armija demoralizuota. Mes negalime pasi
žadėti stoti į kovą ir atlaikyti Kauną.

— Argi armija taip beviltiškai demoralizuota? — 
staigiu klausimu Sleževičius kirto į Soldatenrato atsto
vą Verle.

— Kaip suprasti demoralizaciją? — suvapėjo komu
nistuojantis vokietis. — Kareiviai neturi įsakymų iš 
centro. Todėl jie nejunta pakankomos drausmės. Kas 
čia kalba apie demoralizaciją?

— Tik dėl to, kad nėra įsakymo? — paklausė Sleže
vičius, žaizdamas jautriausia kiekvienam vokiečiui te
ma, klusnumu įsakymui. — Tik dėl įsakymo stokos ar
mija nenori sulaikyti rusų brovimosi? Arba tai dėl to, 
kad vokiečiai laiko rusų armiją pranašesne už vokie
čių?

— Mes norime įsakymo, — pasakė Verle, — gero į- 
sakymo, kuris kiekvienam būtų suprantamas ir patei
sinamas.

— Argi jūs norite visus dalinius, kurie dabar turi 
taip geras maisto ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje, sku
bėti išvežti į Vokietiją, demobilizuoti juos vargui ir 
badmiriavimui? — paklausė Sleževičius.

— To mes tikrai nenorime, — pareiškė Verle.
BUS DAUGIAU
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Į Kanados kronika
KANADOS ŠIAURĖ

Kanndo® šiaurė® gyvento
jai,atskirti nuo pasaulio nuo
toliu ir šalčiu, save vadina 
Innuit—eskimų kalboje reiš
kia "žmogus". Dar prieš 25 
metus buvo eskimų,kurie ne
buvo matę jokio kitos tautos 
žmogau®. Indėnai juos pava
dino "eskimo"-žalios mėsos 
valgytojai. Pirma oficiali 
kanadiečių ekspedicija į toli
mosios šiaurės salas buvo 
pasiųsta 1903 metais.

Kanadiečių dėmesį Innultal 
atkreipė ypač 1959 m.,Strat- 
fordo teatro festivalio metu, 
kada buvo suruošta jų skulp
tūrų paroda. Nuo to laiko 
Innultų drožiniai, kailių iš
dirbiniai ir grafika stebiną 
Ir Intriguoją savo originalu
mu Ir ypatingu grožiu, pasi
darė Ir kitose valstybėse 
kraštą reprezentuojantys 
eksponatai.

Pirmieji šiaurės tyrinėto
jai Innuitus apibūdino kaip 
malonaus ir linksmo būdo 
žmones,gerai prisitaikiusius 
prie savo žiaurios gamtos 
sąlygų. Istorikams žinoma, 
kad dabartiniai eskimai 
— innultal yra mongolų pa
dermės, atkeliavę per Ber
ingo sąsiaurį iš Sibiro 
į šiaurės Ameriką prieš 
maždaug 5000 m. prieš Kr. 
gimimą. Jų yra dar Gren
landijoje ( apie 35,000'), 
25,000 Aliaskoje ir apie 
2,000 Sovietų qąjiingoje. 
Jų skaičius nedidėja dėl bal
tojo žmogaus Importuotų li
gų: peršalimai, tymai, džio
va, alkoholizmas ir pan. Jie 
persiima ne tik rūbais, bet 
ir maistu , kuris jų aplinkai 
nėra tinkamas.

Industriniai įrengimai 
alyvos Ir kitų metalų ieško
jimui,su jais surištos trans
porto priemonės ir oro gy
nybos įrengimai duoda pro-

Innuitų dailininkė
gos tnnultams Išmokti kitų 
darbų be medžioklės Ir žve
jybos. Jų valkai eina į mo
kyklas, kur Išmoksta anglų 
kalbos .Atsiranda eskimų ko- 
mersantų,slauglų Ir gydyto
jų, mokytojų Ir advokatų. Jų 
politikos žmonės dalyvauja 
Northwest Territories ta - 
ryboje.

Pavojus gręsia.kad Innul- 
tai per greitai persllms sau 
svetima kultūra Ir nebever
tins ta i, kas pagrindinai sa - 
va.Kol jie tai patys supran
ta, reikia viltis, kad įgimtų 
gabumų dėka suras savo at
sakymų problemai išspręsti.

ALYVOS KRIZE
Alyvos krizė supurtė va

karų pasaulį pilnu stiprumu. 
Vidurinių rytų karinis kon
fliktas dar galutinai neiš
spręstas, ir jo pasekmės yra 
tikrai bauginančios.

NATO artėja prie sunyki
mo, Europos Bendroji Rinka 
sutrikdyta, ne® atskiri nariai 
nesusitarta del bendros aly
vos politikos. Net Kanada 
įsivėlė į konstitucinius gin
čus, kur alyva yra nemalo
nus pretekstas.

Jeigu tai nebuvo Sovietų 
- Sinajaus veiksmų tikslas, 
tai tikrai buvo geras gūsis 
Kremliaus vanagams, kurie

1974.11.5

FILMU PASAULYJE
SUGRĮŽIMAS Į NAMUS

Teatras filme— niekas ne
pakeista : nei dekoracijos, 
nei valdyba, nei scenarijus, 
nei artistiniai išsidėstymai, 
nei rankraštis. Kaip Harold 
Pinter parašė,taip nufilmuo- 
ta.Šį slapvotą 116 minu
čių filmą pagamino Fly Ban
dau Organization, Ine.

Veikalo mintis paslmetė- 
llška : šešerius metus na
muose nebuvęs sūnus, naktį 
sugrįžta į jaunystės namus

jau pasiekė turbūt dar dau
giau negu tikėjosi, kai Egip
tas ir Vyrija metė Sovietų 
tankus tr raketas prieš Iz
raelį spalių mėn. 6 d.

Kanada turi didelius aly
vos kiekius, bet ar jie kon
troliuojami federalinės val- 

i džlos, atsakingos už valsty
bių ekonominę- sveikatą, ar 
turėtų būti Albertos žinioje, 
kur randama dauguma aly
vos ?

Ottawa sako, kad aliejus 
turi būti išsaugotas,bet ne 
Alberta. Del ginčų nukenčia 

. alyvos Industrija, kuri per 
daug nesirūpina ka® kontro
liuoja, kad tik galėtų kasti Ir 
parduoti. Del to alyvos ex
ploratortai nesiskubina Inves
tuoti Kanadon. ' •

Kai kurie stebėtojai mano, 
kad vakarų pasaulio klausimo 
sprendimas —eoglstlnis, o 
Japonijos — labai trumpa
regiškas. Nors visi esa
me slegiami tos pačios 
problemos, kiekviena valsty
bė galvoja kad ji gali Ir vie
na iš jos išsigelbėti.

Aliejaus kranai vakaruose 
užsukti, bet Šiaurės Ameri
kos grūdai, šojo® pupelės ir 
pigi vakarų paskola nenusto
ja plaukusi į Sovietų Sąjungą? 
Galt būti šalta žiema vaka
ruose, bet ji bu® linksma 
Maskvoje.

(CANADIEN SCENE)

P. TILVIKAS
ir duris atsirakindamas dar 
turimu raktu. Tėvas senas, 
užkietėjęs, labai žiaurus an
glas, buvęs mėsininkas. 
Vaikščioja su lazda, vis tai
kydamas mušti savo suaugu
sius sūnus .V is i gyvena sena
me, primityviai nuobodžiame 
name.Daug metų jie neturėję 
moters.Pamatę apyjaunę, ne
blogai atrodančią, atvykusio 
vyriausio brolio /sūnaus / 
žmoną, visi šoksta prie jos 
gerintis. Čia pat besėdin
čio jos vyro akyse meilikau
jasi ir 1.1. Pagaliau visi su
taria, kad ją pasiliks, nesle
piamos rūšies pasitenkini
mams, užgaidoms, o pinigų 
pasidarymui bus išleidžiama 
kelioms valandoms į gatvę.

Apgailėtina, kad anglai 
siūlo žemiausios moralės 
veikalą, ne1 tik priimtą sce
noj, bet tr pasaulin paleisda
mi filmu.

Artistai vist geri : Sam
— Cyril Cusack, Fenny—Ian 
Holm, Teddy — Michael Mer
chant, Ruth-Vivien Merchant, 
Joey — Terence'Rlgby, Max
- Paul Rogers. Direktorius 
Peter Hall.

Gerų teatrinių artistų pil
nas pasaulis. Paimkite bet 
kurtą valstybę, visur rasite 
žvaigždžių. Vaidyba sunku 
nustebinti. Filmas duoda žy
miai aiškesnių vaizdų, iš
raiškų, mimikų nei teatras. 
Bet teatras turi savo įdomu
mus, savą aplinką, skirtingą, 
intensyvesnę auditoriją. 
Teatras tegali pasiekti ma
žai žiūrovų. Šis yra vienas 
ryškiųjų payvzdžių, auditori
ją išnešiančią į tolumas.

Veikalo teatrinė premjera 
įvyko 1965 m. birželio 3 d. 
Aldwych teatre, Londone.

GYLUONYS
Bedarbiai miega gatvėse, 

turtuoliai skęsta prabango
je. Išskirtini turtuoliai yra

I

Deja -numažinsiu iki 5-iu pavalgymu per dieną. . .

kReNi 
VE/DRoDž/ai

Didelis nori butt maža®, mazas-dldeU® .

— Ak, kad až tokius dantis turėčiau... 
___________ K. ZLABYS

gangsteriai, kriminalinio po
grindžio valdovai.

Chtcaga 1936 metais. Pra
dedama taip "nekaltai"; 
Gangsteriams mokestį nešan
tį-plėšikas pašauna Į koją. 
Turbūt kaulas peršautas, 
kraujas veržiasi. Pro šalį 
beeinantieji,nepažįstami, no
ri nelaimingajam pagelbėti. 
Jis prašo nešaukti policijos, 
o tik nunešti tą pundą pinigų 
pasakomu adresu. Už nuneši
mą gerai apmoka iš anksto.

Nepažįstamasis , paėmęs 
su pinigais didelį voką įside
da į švarko kišenę. Antras 
nepažįstamas sako, kad taip 
nesaugu, bekratą plėšikai at
rastų. Parodo, kad daug sau
giau įsįvyniojus į nosinę įsi-

pasitikrinimui tšstvy- 
noslnę su pinigais.Ach, 
jokių pinigų nėra.Pata- 
ir nurodymo momentu

dėti po kelnėmis, kur plėši
kai neieškos, ir nurodo,kaip 
įstvynlott, kur paslėpti.

Antras nepažįstamas pa
dėkojęs už patarimą paima 
tą skarelę su Įvyniotais pi
nigais, gretimai įsėdęs į 
taksi 
nioja 
tenai 
rimo
pirmas nepažįstamas apkel- 
tę.s ryšulėlį...

Tuo momentu"sužetstasts" 
atsikelta,dėkoja savo bendrui 
ir pabėga.

Taip pradedamas pogrin
džio gangsterių veiksmas. 
Netikėtumai seka šokiruo
jančiai. . Viena gangsterių 
grupė nužudo kitos grupės

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS
Spausdiname Montrealio lietuvių, susijusius su šv.

Kazimiero parapija i storinius įvykius, kaip yra paruošus -būda
mas vikaru kur. Jonas Gaudzė.

Antroji ekonominė krizė buvo pati stipriausia 1931-1932 me
tais, užtat naujieji lietuviai imigrantai 1926-29 metais, Išgy
veno labai sunkius laikus. Kurie dar nebuvo ilgiau išdirbę fa
brikuose,tie pirmiausia buvo atleisti iš darbo, kaikurie lįsda
vo po traukinių vagonais, -vienam lietuviui traukinio ratai nu
plovė kojas,-kiti lipdavo ant vagonų stogų ir taip keliaudavo į 
vakarinę Kanadą,ieškoti darbo.Ten irgi buvo tokia pat bedarbė . 

■ Kada krašte atsirado tūkstančiai klajojančių bedarbių, Fede
ralinė valdžia buvo priversta jiems duoti pagalbą maistu ir 
net pinigais.Didesniuose miestuose, prie vienuolynų, buvo ati
darytos viešos virtuvės, kur buvo dalinamas šiltas maistas. 
Šeimos (bedarbių), gaudavo pagalbą-"relief" maistu ir pinigais .

Toji pagalba buvo dalinama per parapijas, tos parapijos be- 
darbiamS’.Kol gyvas žmogus,jis yra viliojamas visokių pagun
dų, ir štai, tais trūkumų metais, pas kaikuriuos pasireiškė 
perdidelis apetitas, gauti daugiau,negu priklauso.Kaikuriose 
parapijose,tą valdišką pagalbą maistu, dalintojai skirstė savo
nuožiūra: pirmoje eilėje nepamiršo savęs ir savo draugų. Per 
tai iškylo piktumai, visokios kalbos ir skundai. Buvo atsitiki
mų, kad negaudami pagalbos savo parapijose, nuėjo kitur.net 
pakeisdami religiją, užtat dalis parapijiečių praktiškai atsi
traukė nuo parapijinio gyvenimo,gal net nuo garbinimo Dievo . 
Kada nusiskundimų daugybė, dėl neteisingo maisto dalinimo 
pasiekė valdžios ausis, tada valdžia tolimesnę pagalbą telkė , 
stokojantiems bedarbiams,per miesto įsteigtus "relief" punk
tus.Visi tie sutikti vargai ir neteisingumas nevienam sužadi
no norą grįžti namo į Lietuvą, bet jie nebeturėjo užtektinai 
pinigų apmokėti kelionę laivu, o antra vertus, buvo gėda grįžti 
į tėviškes tuščiomis kišenėmis iš turtingų Amerikos kraštų. 
Praėjusi krizė, atnešė visiems naują viltį užsidirbti pinigų ir 
paskiau grįžti į Lietuvą.

MONTREALIO LIETUVIAI ORGANIZUOJASI

Pačioje pradžioje niekas nesirūpino steigti kokios nors or
ganizacijos lietuvių tarpe, nes visų pirmąsis rūpestis buvo: 
rasti darbą ir pastogę. Vėlesni atvažiavėliai, dažniausiai pri
siglausdavo pas gimines arba pažįstamus iš gimtojo krašto . 
Fabrikuose surasti darbus,neretai padėdavo dirbantieji tose 
pat dirbtuvėse. Reikia pažymėti, kad daugumoje lietuviai buvo 
labai darbštūs ir teisingi,todėl po keletos metų, apsipratę dar
be su nauja tvarka ir pramokę šiek tiek anglų kalbos, įgauda
vo pasitikėjimą pas fabrikų vyresniuosius. Tokie lietuviai vė
liau pakildavo į "formen"-prižiūrėtojus,arba net į aukštesnes 
atsakomingas pareigas.

Nors pirmieji lietuviai imigrantai neturėjo didesnio išsi
mokslinimo, bet jie labai gerai suprato mokslo vertę ir štai ,

( Paruošė kun. 1 Gouc/zė )

Juozas ir Ieva Paznokaifilal daug prisidėję prie lletuvių_kūrlniosi Montrealyje. Paznokai- 
tls nuo atvykimo iš Lietuvos turėjęs gerą, darbą ir vėliau būvąs form an u Dows alaus bravore.

sunkiai patys dirbdami, stengėsi iš paskutiniųjų leisti savo 
vaikus į aukštesnius mokslus,kad jiems nereikėtų taip sunkiai 
fiziniai dirbti. Užtat šiandien savo tarpe turime daug inžinie- 
rių,mokytojų, profesorių, gydytojų, notarų, advokatų ir įvairių 
prekybininkų.

Lietuviai imigrantai, beveik visi buvo Romos katalikų tikė
jimo,ir dar nesugadinti miestietiško gyvenimo. Atsidūrę nau
jame krašte,jie pasijuto vieniši ir štai jiems iškylo gyvas rei
kalas turėti savas organizacijas, lietuvišką parapiją, kuri būtų 
kaip antroji tėvynė. Amerikos lietuviai, dėka energingiems ku
nigams ir apsišvietusiems pasauliečiams,jau prieš 1900 metus 
buvo stipriai susiorganizavę į pašalpines draugijas, turėjo sa
vas parapijas, leido lietuviškus laikraščius.Montrealio lietu-
viai.per pirmuosius tris metus (1902-1905) dar nepajėgė įsi
steigti draugijos, nes nesirado jų tarpe gebančio organizato
riaus. Atvažiavę iš Amerikos į Montrealį Jonas Aleksandra
vičius 1905 metais, pradėjo kalbinti lietuvius, kad reikia čia 
steigti pašalpinędraugiją.Atsiradus pritarėjams, 1905 m. spa
lio 22 d.buvo įsteigta pašalpines draugija ir pavadinta "Vytau
to Didžioj o Lietuvos Kunigaikščio D-ja". Steigiamo susirinki
mo metu į šią pašalpines d-ją prisirašė 16 narių;-susimokė- 
dami po 1 dolerį įstojamo mokesčio ir po 50 centų mėnesinio 
mokesčio (apie šią draugiją plačiau-šv. Kazimiero d-ja). Nuo 
1906 metų balandžio mėnesio, šios pašalpines draugijos var
das buvo pakeistas į šv. Kazimiero d-ją. Kodėl pakeitė drau
gijai vardą, protokoluose nėra užrašyta. Dar gyvų senųjų lie
tuvių tvirtinimu paaiškėja, kad visos katalikiškos pašalpines 
d-jos, turėjo turėti krikščioniškus šventųjų vardus.

vyrą, prasideda tarp jų kova, 
įjungiami gudriausi kortomis 
lošimo triukai, "bettntmai" 
arklių lenktynėse, viskas la
bai apgaulingai. Pagaliau 
slaptoji JAV policija / FBI/ 
padeda vienos gangsterių 
grupės vadą sugauti. Ir vėl : 
naudota rafinuočiausią ap
gaulė,net sukčiausiam gangs
terių grupės vadui neatėjusi 
galvon.

Vaidina Paul Nevman, Ro
bert Redford, o kitos pusės 
vadą Robert Shaw. Ir kelios 
dešimtys kitų. Direktorius 
George Ray Hill. Autorius 
David S. Vard.PagaminoUnt- 
versal Studios. Spalvotas. 
Angliškai "The Sting". Žavi 
1930 metų stiliaus muzika.

PRANYS ALŠĖNAS. ..
( Atkelta i k 3 p*l.) 

metus teko jam dirbti fizinį 
darbą naktimis, o dienomis 
rašyti. NežlnaU'kada ji® mie
godavo, nes iš rytojai tele
fonu paskambindavau, Pra- 
nys atsiliepdavo. Sako "Jau 
rašau prie mašinėlės".

Per vasaros atostogas 
Pranys dar daugiau rašyda
vo. Niekad jo nemačiau pa
ežerėje ant smėlio gulint ar 
maudantis. Tat J. Tumo 
Vaižganto tipo darbo pelė.

Dar daug kas būtų galima 
būtų parašyti apie lietuvį 
patriotą žurnalistą - rašytoją 
Pranį Alšėną.bet tai jau rei
kėtų atskiros knygos.

Pranys Alšėnas yra vedęs 
turi sūnų studentą Paulių, 
kuris studijuoja Londono 
(Ont) universitete žurnalis
tiką ir rašo poeziją.

Mums laimė, kad turime 
plunksnos milžiną-Pranį Al- 
šėną, kuris su plunksna ko
voja už lietuvių tautos laisvę 
ir egzistenciją.Linkiu ilgiau
sių metų,geros sveikatos ko
voje su plunksna. JnKrk.
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hamilton
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 
šeštadieniais

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

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

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

LIETUVIS IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

Metropolitan Hamilton 
Real Estate Board turintis 
apie 1400 aktyvių narių (ap- 
draudos ir nekilnojamojo 
turto pardavimo verslininkų^ 
savo metiniame susirinki
me sausio 15 d. išrinko pir- 
minlnku(president)Zigmą Dt- 
džbalį.

Zigmas Didžbalis šiame 
versle pradėjęs nuo 1952 
metų kaip tarpininką<= ( bro
ker} ir jau 1956 m. atidarė 
savo verslą-Tri Realyt Ltd., 
kuriuo iki šiai dienai verčia
si.

Metropolitan Hamilton 
Real Estate Board organiza
cinėje veikloje jis yra ne- 
naujokas, nes jau 1968 m. 
buvo išrinktas direktorium, 
kuriuo bebūdamas 1973 m. 
jau Išrenkamas viceprezi - 
dentu. Tad nebuvo jokia 
staigmena, kai šiais metais 
jis tapo išrinktu vi=o® me
tropolijos veiklos galva.

Tolimesnėje jo karjeroje, 
nebus staigmena kai jis pa
darys žingsnį visoje Ontario 
Real Estate Association 
veikloje.

Zigmo Dtdžbalio-Trl Real
ty Ltd. verslas gana plačiu 
mastu yra išplėstas ir kai 
pats verslininkas yra pa
čiam s pajėgiausiame amžtu-

Winnipeg
METINIS SUSIRINKIMAS

Š/m. sausio 6 d., lietuvių 
parapijos salėje, įvyko KLB 
-nė s Winnipeg© Apylinkė® 
visuotinas nartų susirinki
mas. Jį atidarė v-bos p-kas 
K. Str įkaitis, kuris perdavė 
valdybos atsistatydinimą ir, 
patiekęs dienotvarkę, pirmi
ninkauti pakvietė Algirdą Ei
mantą ir sekretoriauti Mečį 
Šarauską.

Priėmus dienotvarkę, 1973 
metų veikimo apžvalgą pa
darė v-bos pirmininkas. Po 
jo, sekė pranešimai : iždi
ninko J. Demerecko, kuris 
pareiškė, kad B-nės kasoje 
1974 metams, grynais pini
gais,yra $791.61. Toliau pra
nešimus darė : Tautos Fon -, 
do atstovas V. Stankevičius,- 
Šalpos Fondo-J.Demereckas 
ir Vasario 16-tos Gimnazijai 
remti būrelio atstovas T. 
Lukas. Pastarasis, nesant 
pirmininko, davė ir Baltų 
F-cljos Winnipeg© skyriaus 
veiklos apžvalgą.

NAUJOS VALDYBOS
RINKIMAI
E. Šarausklenė pareiškė, 

kad liktų senoji valdyba, bet 
v-bos p-Rut K. Strįkaičiui 
nesutikus ir davus pasiūly
mą, kad į naują v-bą būtų 
renkama iš jaunesniųjų, o 
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Mokame už:
depozitus ?P. C. A. )Čekių 6 % 
Šerus ir sutaupąs______7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius___________J.__ J 8%
3 metams ir 5 m._ ■ 9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš tl% 
nekiln. turto paskolas iš 9W%

Z. Didžbalis
je, vos peršokęs 5O-metų, 
tat reiktų manyti, kad jis 
veržlumą ir tendenciją ne - 
sumažindamas verslą dar 
išplės daugiau. Šiuo metu jo 
verslo įstaigos) apimančios 
net 2 aukštus pastato, tai 
reiktų galvoti jos savo plotu 
ir tarnautojais verslą patei
sina.

Tri Realty Ltd. įstaiga 
randasi 1127 Main Street 
East, Hamilton, Ont.

Taip pat surnlnėtlna, kad 
Z.Didžballo žmona Julija yra 
nemaža jam talkininkė. Ji ne 
tik gražiai veda jų gražios ir 
vertingos rezidencijos reika
lus, bet ir prisėdusi prie sta
lo namų įstaigoje telefonu ri
ša jo vedamo verslo reikalus. 
Jų sūnus ir duktė yra studen
tai. prp.

ypatingai v-bos p-ko vietai, 
eita prie balsavimo. Po kele
to s nuomonių pasikeitimo 
Išrenkama nauja valdyba,ku
rt sausio 13 d. savo posėdyje 
pasiskirstė pareigomis : 
Pirmininku-A. Eimantas, vi - 
ce-ptrm., J.Grabys, sekre
toriumi - K.Strikaltis, iždi
ninku - Eugenija Fedarienė, 
Tautos Fondo atstovu-J. De- 
mereckas, Šalpos reikalams 
- Teklė Timmerman, 16-tos 
Vasario Gimnazijai remti 
būrelio atstovu -T. Lukas Ir 
kandidatu lieka Ant.Kuncat- 
tts.,

Atstovai prie Baltų Fede
racijos lieka jau antri metai 
tom s pareigom s - Algirdas 
Januška /Jr/—pirmininku Ir 
T. Lukas kandidatu.

Revizijos Komisija : Me
čys Šarauskas,. Valentinas 
Rutkauskas Ir Vincentas 
Marozas. ’

Gaila, kad Iš jaunesnio
sios kartos susirinkime ne
simatė ne vieno, nors Ir tiek 
džiugu, kad v-bos p-ku Ir 
vlce-pirmĮninku liko Išrinkti 
Iš vidurinės kartos ir jau 
baigę mokslus Kanadoje.

Dar buvo pranešimai V. 
Januškos iš PLB-nės IV-jo 
Seimo suvažiavimo ir J. 
Grabio apie Vni-sios Kr. 
Tarybos IIL-stos sesijos su
važiavimą Londone, Ont.

toronto
POPIETĖ SAVUOSE 

NAMUOSE
Du vyrhi, atidavę rūbinėje 

paltus, įsijungta eilėn įsigyti 
pietų bilietus. Nors kasinin
kė vikriai darbuojasi, bet 
tuoj po pamaldų yra susida
riusi nemaža eilė. Abu vyrai 
žvilgsniu bėginėja po žmonių 
apypilnę salę, tardamiesi ku
rioje vietoje pasirinkti sta
lą. Vienas iš jų stebisi, kad 
taip sparčiai populiarėja. 
Jeigu ir toliau mūsų tautie
čiai domėsis šiais sekma
dienio popiečiais,greičiausia 
teks persikelti į viršutinę, 
didesnę salę. Tuo pačiu jie 
pastebi,kad šiandiena nepar
davinėjami stipresni gėrt- 
mal. Antrasis vyras tuo su
sidomi. Jis girdėjęs, kad 
tarpušventyje čia buvę val
džios aludžių tikrintojai Ir 
telravęsi svetainė“ šeimi
ninko. Negi jų niekas "nepa
tepęs", kaip čia įprasta vai
šėmis užlyginti vi®us nely
gumu“. Bet salėje jis niekur 
nematęs Ir buv. šeimininko, 
Namų įkūrėjo Karpio. Negi 
čia būtų kas1 nors bendro su 
šiandieniniu leidimo nepa«i- 
rūplnimu. Pirmasis paaiški
na, kad Karpis dabar čia 
jau rečiau beateinąs. Valdy
bai persitvarkius,jis čia ma
žiau bereikalingas.

Vyrams vos paminėjus 
Karpio vardą, nors ir ne per 
garsiai kalbantis,prie jų tuo
jau prieina vienas iš tvark
darių. Prisiartinęs manda - 
gial pasiklausia be=tkalban - 
čių T kam jiem prireikė Kar
pio. Ar jie esą kuo nepaten
kinti? Ar turi kokių skundų? 
Visa tai jie turėtų adresuoti 
dabartiniams administrate - 
riamsJ\bu vyrai nustebę pa
žiūri į netikėtai atsiradusį 
pareigūną. Išklausę, jie pa
aiškina, kad neturi nei skun
dų, ar nepasitenkinimų. Jie 

.tik stebisi, kad šiandien ne
bus kuo pietų padrėkinti. Pa- 
telgūnas paaiškina, kad dėl 
nenumatytų aplinkybių uždel- 
sus, leidimo nebesuspėta 
išimti. Tai pasakęs tvarkda
rys atsiprašo ir pasišalina . 
Laukiančių eilė abu pietau - 
tojus jau priartino prie ka - 
sininkės. Vienas iš jų krei
piasi į pardavėją, o kitas 
garsiai stebisi, kad dėl kaž
kieno neapsižiūrėjimo šian
diena nebus kuo ir gomurį 
paskalauti.

Piliečių grupė kalbasi ir 
negali suprasti, kodėl tūli 
mūsų laikraščiai tik <=auslo 
pradžioje paskelbė žinią 
apie gen. P. Plechavičiaus 
mirtį. O kai kurte,ne tik kad 
gerokai pavėlino perduoti tą 
liūdną žinią, bet pranešė ją 
not ne iš tiesioginių šaltinių.

Bendra pastaba : Nors bu
vo ir tokių žmonių, kurie sa
vo rūsčiais veidais be jokio 
pagrindo puolė buvusį v-bos 
pirmininką, bet ir peršasi 
išvada "Nors ir be kailio 
liksi,visam svietui neįtiksi".

KStr.

• Pranešama, kad KLB-nės 
Winnipeg© Apyl., Valdyba 
vasario 18 d. /sekmad./, 
lietuvių parapijos salėje, 
tuojau po pamaldų, ruošta 
16-tos Vasario / Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 56 metų/ minėjimą, į 
kurį maloniai vist kviečiami 
atsilankyti. Bus atatinkama 
programa su paskaita. Ypa
tingai prašomi kuo daugiau 
dalyvauti Lietuvos kariuo
menės savanoriai—kūrėjai.

Valdyba

Negi ir šiuo atveju būtų bu
vę kokių pasaulėžiūrų nely
gumų?

Prie vieno stalo tautiečiai 
kalba=i kaip su Naujais Me
tais, sausio mėn. vienokiu ar 
kitokiu būdu lietuviškas var
das pateko į vietos radio Ir 
TV. Vienam jaunuoliui užsi
manius nušokti nuo daugia
aukštės miesto rotušės (City 
Hali), savivaldybės tarnauto
jas Viktoras Ražauskas pa
dėjo prikalbėti savižudį nu
lipti žemyn. Vėliau jo pasi
kalbėjimas buvo duotas per 
miesto radio stotis.

TV programoje "All About 
Toronto"buvo rodomas radio 
pranešėjas Gordon Sinclair. 
Sinclair pagarsėjo pereito“ 
vasaros metu, kai viename 
savo pranešime jis Išgyrė 
Ameriką. Ten jis pabrėžė, 
kad kokios tik nelaimės at
sitinka pasaulyje, Amerika 
visuomet skuba su pagelba.O 
jeigu kokia nelaimė ištinka 
Ameriką,potvynio, ar žemės 
drebėjimo pavidale, jteęns 
niekas neateina pagelbėti. 
Amerikonam^ tas labai pati
ko’. Jo kalba buvo įrašyta į 
plokštelę. Plokštelė tapo to
kia populiari, kad jos Išpar
duota jau trys milijonai. JI 
buvo pakartotinai grota Ame
rikos senate Ir Išsiuntinėta į 
visas užsienio pasiuntinybes. 
Sinclair gavo daugelį pakvie
timų paskaitoms Ir pasiro
dymams TV. Kas budin
ga, k d pusvalandinėje TV 
programoje, rodant radio 
pranešėjo būdingesnes nuo
trupas, skaitant žtnias,pra- 
nešėjas paminėjo Toronto 
lietuvių bankelį "Paramą". 
Tat buvo sąryšyje su tuo 
apiplėšimu , padarytu seno
siose patalpose.

S. Pranckūna®
LIETUVIU NAMAI

1573 Bloor St. W ,Toronto 9. Ontario 

Pereitą savaitę Lietuvių
Namų pastato statyba oficia
liai baigta ; Toronto miesto 
statybos skyrius darbus pri
ėmė ir pastato baigiamuo
sius planus cuanspaudavo. 
Dabar statybos rangovui 
reikia sumokėti $18, OOO už 
apšildymą Ir po 37 dienų-34 
tūkstančius dolerių sulaikytų 
pinigų /back hold/. Todėl ti
kime, kad lietuviai neatide- 
liodamt pirks paskolos lakš
tus,kad laiku būtų galima Iš
pildyti įsipareigojimus.

Sausio 23 d. Toronto mies
to tarybos posėdyje Lietuvių 
Namam® leista lošti Bingo 
Loteriją tris kart į savaitę.

Šeštadienį, vasario 2 d. 
dienos metu Lietuvių Na
muose įvyko Lietuvių Fondo 
susirinkimas ir vakare ba
ilus—minėjimas vieno šimto 
tūkstančių dolerių surinkimo
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KLB Winnipego Apylinkės valdyba užbaigė savo kadencijų. (iK kairės) : V. Januika(jr), K. StrikaiHs, 
E. Fedarienė, kun. X Bertai!us, J. Derr.ereckas ir V. Stankevičius. Foto: N. Mileilis ____

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOK* II |MA 

6% už depozitu*
714% UŽ taupymo *-ta* 8% už asm. paskolas
8% už 1 m. term. dep.
8>/i% už 2 m. term. dep. ||| 8% ui mortgičius 

Kapitalas — septyni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius 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 sųskaitų 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

proga.
Vasario 23 d. , šeštadienį , 

Lietuvių Namų viršutinėje 
salėje įvyks šaunus Užgavė
nių balius.Svečiai būsią vai
šinami tradiciniais Užgavė
nių valgiais Ir grosiąs labai 
geras orkestras. Tikimasi, 
kad baliuje atsilankys daug 
Toronto lietuvių, ne« įėjima® 
ir valgiai tekainuosią tik d* 
dolerius.

Kovo 17 d., sekmadienį 3 
vai. p. p. Lietuvių Namuose 
moterų būrelis ruošia popie
tę, kurios pelnas skiriamas 
lietuviškos seklyčios papuo
šimui. Programoje numaty
tas įvairių talentų pasirody
mas. Norintieji programoje 
dalyvauti, prašomi užsire
gistruoti telefonu iki vasario 
25 d. pas O. Rtnkevičlenę 
762-5607, M. Vaitkienę 766 - 
8839 ir A . Jankattienę 762 - 
3838, o vakarais 762-9183. 
Pakvietimai gaunami pas 
būrelio nares.

Lietuvių Namų lėšų telki
mo vajaus komitetas prane
ša, kad praėjusią savaitę 
Lietuvių ' Namų paskolos 
lakštų/debenture®/nupirko : 
po $5,000— Geležiūnas R., 
Stočkus Vytautas,Bumeietras 
Melltta ; po $2000 — Puslys 
Liudvikas Ir už $800 Statu- 
levičlus A.

Nario įnašus : po $1OO 
-Lembertas Kazys,Girdau®- 
kas Vytautas, S.O. ir A.O; 
$50-Petkevičius Bernardas; 
po $25 - Butienė Konstancija 
Ir Petrušaltts Egidijus; ir 
$7.50 - Peleckis Antanas.

Jaunų narių su $1.00 į- 
stoj.mok.užsirašė; Kišonas 
Alvinas, Ballūnaltė Rasa, 
Budrys Rimas, Namikas Si
mas, Namtkas Juozas, Jonl- 
kattė Rita, Nešukaltytė Glo
rija, Berneckaltė Andrea, 
Olekaitė Janet, Olekalte Vio
let, Olekaltė Diane, Oleka 
John, Balsys Algis, Balsytė 
Ina.
• Prisikėlimo parapijos 
knygų kioskas, vedamas Pet
ro Misevičiaus ir ponios, tu
ri visad naujų lietuviškų 
knygų, laikraščių, patefono 
plokštelių, įvairiausių me- 

džlo drožinių ir kt. meno 
drožinių. Paskutiniu laiku 
žmonės daugiau perka, kaip 
knygų, taip ir dirbinių. Jų 
tarpe yra ir "Nepriklausoma 
Lietuva", kuri dažnai po 11 
vai. pamaldų būna jau išpar
duota. Gerėja turinys,išvaiz
da, yra ir dide=ni® susido
mėjimas, pirkimas.
• KLK moterų Prisikėlimo 
parapljo® skyrius, kuriam 
labai sėkmingai vadovauja 
jauna, energinga ponia L. 
Murauskienė, 27.1. 74 suruo
šė įdomų susirinkimą, ku
riame Moters redaktorė No
ra Kalpavičienė rodė įdomų 
filmą (skaidres)iš kelionės* 
po Europą.

25 metų kunigystės jubi
liejų švenčia kun. Tėvas An
tanas Pra’kapas, OFM, dir
bąs Prisikėlimo -parapijoje 
virš 15 metų.

Jubiltjantas yra parapijie
čių mėgiamas kaip jaunimo, 
taip senimo tarpe. Tai yra 
taktiškas, pareigingas, nie
kam neužkllūvantls kunigas , 
geras lietuvis, sakąs akade
miškus pamokslus. Jis nese
nai šventė 5,Otį,todėl linkime 
sulaukti Ir lOOčlo. J.K.
• Toronto šeštadieninė 
Maironio vardo lietuvių mo
kykla švenčia 25 metų su
kaktį. Pirmas mokyklos ve-
dėjas buvo Julius Strka, da
bartinis J.Andriulis.

Per paskutiniuosius kelis 
metus mokykla turi apie 500 
rnoktntųJJel visokių aplinky
bių dar yra dalis lietuvių .ku
rie savo vaikų neleidžia į 
lietuvišką mokyklą.

Pirmas liet, mokyklos iš
laikytojas, globėjas ir kape
lionas buvo Šv.Jono parapt- j 
įjos klebonas kun.P. Ažuba
li'-, vėliau Tėvą® Rafaelts 
Šakalys, kun. B.Pacevtčlup. 
Mokytojavo A.Šadeikienė, E. 
Pu®vaškls, Br. Mackevičius, 
J. Jankaitis, Z. Daugvainienė, 
M.Bušinska® ir kt.

Mokytojai negaudavo jokio 
atlyginimo kai šiuo metu pa
dėti® pagerėjo visais atve - *’ 
jais. Tuomet mokykla velkė 
Claremont g-vėje, pas vle - 
nuoles.
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MYLIMAI MAMYTEI A. A. K. KUNKULIENEI ’ 
Lietuvoje mirus, sūnui šauliui Vladui
Kunkuliui nuoširdžią užuojautą i
reiškiame - D.L.K. Algirdo šaulių ’ /

Kuopa Hamiltone

Mirus kauliui VLADUI RUŠUI Toronte, jo žmoną į 
Oną ir sūnų Vytą nuoširdžiausiai užjaučiame 
liūdesio valandoje — i

’'Neringos” Jūrų šaulių 
Kuopa

KETVIRTASIS LITUANUS...
( Atkelta i i 4 p»l.' 

tts kai,baigus naftos rafine- 
rljos statybą Mažeikiuose, 
vietoje būstą daugiau kuro 
ir nuo naftos perdirbimo 
atliekamų žaliavų. Šioje ra- 
ftnerljoje būsią daugiausiai 
varomas mazutas — sunki 
kdrui alyva.

Apie kompozitorių, muzi
kologą ir archy vistą Juozą 
Žilevičių rašo Leonard J. 
Šimutis. Paminima Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija 
ir antrasis Lietuvių Mokslo 
ir Kūrybos simpoziumas . 
Recenzuojama B. Dundulio 
studija "Lietuvos užsienio 
politika VI amžiuje". Atro
do,kad čia,kaip ir kitur,kal
bant apie vertingesnes vil
niškes knygas, pravartu 
pasakyti maždaug : ".. at
metus privalomus nusilenki
mus sovietiniams cenzo
riam s, knyga gera". "Lltua- 
nus" neretai talpina straips
nius ir latviška bei estiška 
tematika. Šį kartą aptariamas 
Rygoje išleistas Dainos Avo- 
linės romanas ’’Nenogallnet 
stirnų", kuriam e autorė nuo
širdžiu rašymu peršokanti 
įprastą sovietinių romanų 
lygį.

Šiuo metu "Lituanus"reda- 
guoja universitetų profeso
riai Antanas Kltmas,Thomas 
Remelkis ir Bronius Vaške
lis. Žurnalo turinį užpildo 
irgi daugumoje universitetų 
žmonės. /a.

Iondon,ont.

GERA PROGA nuolatiniam darbui 
didelėje besiplečiančioje įmonėje 

— universalinėje krautuvėje. Paty
rusiam rūbų pataisymo srityje.

Dirbančiam — įvairios privilegi
jos, nupigintomis kainomis.

Rašykite, pranešdami savo spe
cialybę MAGRAMS THE FASHION 
SHOP, P.O. Box 745 
Burlington, Vermont 05401 
Mrs. Loe

’’debiutui".
Bus skanūs užkandžiai su 

gėrimais ir muzika. Kviečia
me visus londonlšktus ir apy
linkės kaimynus atsilankyti, 
susitikti su draugais ir links
mai pasišokti.

Iki pasimatymo.1
Londono studentai

V Bačėnas All Seasons Travel
2227 DUNDAS STREET W.z
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

RADIO 14 10 MONTREAL

. 7' 111
ietuviSka radijo 

PROGRAMA

KLB Tarybos atstovai,da
lyvavę Krašto Tarybos su
važiavime Londone, Ont. 
1973 m. spalio 27,28 dieno
mis, dar nepristuntę sa - 
vo kelionės transportactnių 
išlaidų padengimą, yra pra
šomi neatidėliojant iki š/m. 
vasario mįn. 15 dienos to
kias sąskaitas pristatyti šiuo 
adresu : The Lithuanian Ca
nadian Community, London 
Branch, P.O.Box 892, Sta - 
tion B, London, Ont. N6A 4Z3. 
Tarybos atstovai, sulig virš 
minėtos datos neprlstatę 
KLB Londono Apylinkės Val
dybai savo transporto iš - 
laidų ir tuo neatsiėmę jiems 
priklausančios iš Kanados 
vyriausybės multikultūrinės 
paramos, bus laikomi atidavę 
jiems priklausančią dalį Lon
dono Apylinkės valdybos dis- 
poz icljon.

KLB Londono Apyl. Valdyba

Londono studentai ruošia 
šokių vakarą — "Naujo Meno 
Vakaras", šeštadienį, vasario 
9 d. Linksmoji dalis prasidės 
8 v. v. Programą išpildys De
troito lietuvių studentų vyrų 
oktetas,kuris nesenai įsistei
gė ir darosi populiarus. Dai
nininkai entuziazmą sukėlė 
Jaunimo Kongreso suvažiavi
me gruodžio mėnesį Cleve
land'e, nes oktetas ten įdo
miai pasirodė. Todėl užkvte- 
tėm juos pas mus —Kanadoje

sudbury
"VASARIO 16" minėjimas 

įvyks vasario 16 d., šešta
dienį, 6:30 vai. vak. ukrai
niečių salėje, 130 Frood Rd. 
Po oficialios programos, 
Hamiltono Lietuvių Teatras 
"AUKURAS" suvaidins Vyt. 
Alanto komedija - "Šiapuą 
uždangos ".

Po vaidinimo bus šokiai ir 
veiks įvairus bufetas. -Kvie
čiame visus tautiečiu® kuo 
skaitlingiau dalyvauti, su 
svečiais.

Vasario mėn.17 d. sekma
dienį Christ the King bažny
čioje vyks minėjimo pamal
dos .

Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

montreal

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.
I PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 AlbanelCr., Duvernay, P. Q. TEL. 669*8834

■ AŠ 6R Ai Y S
KAILIU SIUVĖJAS 

----------------- —---- • 
- *-• Siuvu ir parduodu (

• Taisau ir remodeliuaju * 
e Vasaros lai kw saugoj ima s' 

*- < Storage)'’ -
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

W. Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 

- atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis, Taip pat 
INTERNATIONAL dažų ilpardavimas -tel. 366-6237/3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAURAS Ir J. ?IAUČlULIS

Daromo. įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvalrOs medžio dirbiniai.

547 Lofl.ur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366 - 3 8 8 4.

ŠAULIŲ DĖMESIUI
Visi L.K. Mindaugo šaulių 

kuopos šauliai ir šaulės,uni
formuoti ir ne, visi ne tik 
maloniai kviečiami, bet ir 
privalo dalyvauti Vasario 16 d. 
minėjime 11 val^Aųšros Var
tų parapijos bažnyčioje iš
kilmingose pamaldose ir 
3 vai. p. p. minėjimo akte 
Plateau salėje.

L.K. Mindaugo šaulių 
kuopos valdyba

DAILININKU DĖMESIUI
Lietuvių Bendruomenė® 

New Yorko Apygardo® Vai - 
dyba maloniai kviečia vi=us 
lietuvius dailininkus / JAV ir 
Kanados/dalyvautt penktojoje 
Ltetuvo® Nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga, LB 
'New Yorko Apygardos Val
dybos rengiamojoje, DAILĖS 
DARBŲ PARODOJE, New 
Yorke.

Paroda įvyks 1974 metų 
va=arlo 9-17 dienomis.

Parodos atida ryma® va
sario 9 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Kultūros Židinyje, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Ten pri=tatoml ir datlė= 
darbai.

Visais dailė® darbų paro
do® reikalai® prašome kreip
tis į Lb New Yorko Apy
gardos valdybą :

c/o A. Vaksell®,
84-20, U2th Str.,
Richmond Hill, N. Y. 11418.

BELLAZZI LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGĄ:

. Dury., langų romai. Izoliacija. T.n-T..t,
Mo.onlt., statybiol. popl.rls, cementas. ■ '

- ' B. P.Hdirblnlal Ir vi.a kt.

7882, BOUL. CHAMPLAIN >LASALLE , . 366-6941

Visi kiti vandentiekio 
taisymai ir nauji [rengimai, 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir [rengimas. Veltui ‘įkainavimas.

Jettė & Frere
Plumbing & Heating kontraktorius.

J40-2e AVENUE - 366-0330

& Frėres
Hydro - Quebec

Cascade 
apmokate^g^gs 
mėnesine ASaSA. 
elektros saskaitq.^ vandens iildyma.

1974.11.5

Kursantas: i B kairė* Rūta Montvilaitė, Rota Rudinskaitė 
ir Silvija Bendžiūtė Nuotr. Rasos l.uko seviclutės

Visais* kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel, 533-3531

SANTAUPOS SENATVEI
Federalinė ir Provincinės 

‘ valdžios skatina žmones tau
pyti senatvei, kad išėjus į 
pensiją kiekvienam susida
rytų didesnės pajamos. Tam 
tikslui tarnauja įvairūs 
"Trust"kompanijų ir Apdrau- 
dos kompanijų taupymo pla - 
na t senatvei. Pagal tuos pla
nus leidžiama apmokestina
mą asmens pajamų sumą su
mažinti iki 20%. Kitaip sa
kant, jeigu kas moka mokes
čius nuo 1O, OOO dol. , tas 
gali kasmet 2000 dol. įdėti 
į registruotą taupymo planą 
ir mokėti mokesčius ne nuo 
10,000, bet tik nuo 8,000 
dol. Tokiu atveju 1973 m. jo 
mokesčiai sumažėtų apie 
600 doL Iš antros pusės, į 
planą įdėti pinigai neša apie 
8-9%,tr išėjus į pensiją su 
priaugusiomis palūkanomis 
išmokami kas mėnesį. Mė
nesinė suma priklauso nuo 
metų skaičiaus, per kurį ta 
pensija išimama, jeigu per 
IO metų, tai ji didesnė, jeigu 
per 15 ar 20 m. tat mažes
nė. Nors tą papildomą pen
siją tenka pridėti prie savo 
apmokestinamų pajamų, ta
čiau, išėjus į pens i ją,kiekvie
no pajamos labai sumažėja 
ir todėl arba mokesčių visai 
netenka mokėti arba jų be
tenka mokėti daug mažiau. 
Pažymėtina, kad toks taupy
mas leidžiamas tik iki 70 
metų mažiaus, tačiau nu
traukti taupymą galima bet 
kada.Tokiu atveju, žinoma, ir 
pensijos dydis atitinkamai 
sumažėja.

Visiškai gerą tokį taupy
mo planą siūlo per "Litą" 
kooperatinė apdraudos ben
drovė CUNA (Credit Union 
National Association). Kas 
suinteresuotas, galt kreiptis 
tiesioginiai į jos atstovą 
Montrealyje Mr. Hector 
Barbe,17 Ronald Drive, Mon- 
trealWest 263,tel: 487-5820.

Pinigai įmokami per vieną 
-kartą į metus.1973 metų mo
kesčiams sumažinti planas

turi būti paimtas iki 1974 m. 
kovomėn.ld. Pr.R.

• Š/m. vasario 1O d. New 
Yorke įvyksta oficialus Kul
tūros Židinio atidarymas. 
Meninę programą atliks mū
sų solistė Gina Čapkauskle- 
nė ir solistas iš New Yorko, 
Kazys Yakutts.

Vasario 2d. sol. G.Čap- 
kauskienė ir sol. N. Linkevi
čiūtė dainuos "Laiškų Lietu
viams" koncerte Chicagoje.o 
kovo 6 d.Parlamento Rūmuo
se Ottawoje.

Kovo 8 d. Gina išvyksta 
dviem mėnesiams į Austra
liją.
• Buvę montrealiečiai P. 
ir V. Garneltat, kurie turi 
gėrimų verslą Tlllsonburg, 
Ont., yra išvykę atostogoms 
į Meksiką. Juos visame ho- 
telto versle pavaduoja duktė 
Milda su savo vyru.
• Dr. J.Kaškėlts iš Toron
to lankėsi Montrealyje, ku
riame ( Chateauguay) įsigijo 
nuosavybę - namus. Montrea- 
liečiai turi viltį, gal kada ir .

gyventi at®ikel®,ne® tai judri 
asmenybė, kuri ir Toronte 
nemažai prisidėju®i veiklai 
- ypač lietuvių verslininkų 
organizacijos įsteigime.

RANKDARBIU KURSAS
Dailininkė Anastazija Ta

mošaitienė vėl,kaip buvo pa
žadėjusi, atvyko į Montreal} 
ir praleido du vakarus būry
je vyrskaučių ir Židinio mo
terų tarpe. Jos nesenai pra
vesti kilimų kursai sukėlė 
nepaprastą entuziazmą , ir 
visa grupė dirbo ir lavinosi, 
laukdama dailininkės atsi
lankymo ir naujų žinių. A tei
nančio karto reikės laukti 
ilgiau—A. Tamošaitienė,tu
rėdama kelis pakvietimus 
parodoms, intensyviai joms 
ruošis iki balandžio mėnesio

MENO PAVEIKSLŲ PARODA 
The Montreal Museum of Fine

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

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

Menininkė nuoširdžiai kviečia 
lietuvius į parodą atsilankyti.

P ASIN AUDOKITEPROG A 
Montreal West Automobile Co. — 
kur L. Gureckas yra Sales mana
ger! s, parduodama Maverick mo
delio 1970 m., 6 cil., standartinė;1 
2 durų mašina. Mašina yra gera
me stovyje ir žinoma, nes įkeitė 
vienas montreahetis lietuvis pirk
damas naujg. ( Žiūr skelb. 8 psl.)

J į holo ,—jIucllo

yW|\ 1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

l\ PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŽTYNOS 
tc'i SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
I tL. 3 23 s O ZZ la

•<r. L aurlnaitiB ĮVAIRIOS PROGOS #

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION
' (M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q.' 
601 St. Jean4(aa<L. 
Tel. 695-3883

. f
a Atsitiktiniai ir kapitaliniai Automobiliu, retnonta
'» Degalai, tepalai* padangos ir kita-
• Montreal ieČiams lengvaiįpasiekiamcVgreitkeliu 

Nr. 40 ' arba Nr. 20.

LaSalle Mo Specialist RegiL
7725 Geor e Street * ^a’s7mas *r dažymas automobilių 

La Salh^Clue"” • Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos

__ TEL: snowblower ir taip pat motorinės, 
366-0500,366-4203 Įvbltyp- Sav. G. D e s r o c h e. r s

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ $70000 
1974 METAIS PRADEDANT NUO1 f W ■ - 

IŠVYKIMO DATOS: Balandžio 25 d.
Gegužės(May) 9, 16,23,30 d. 
Birželio (June) 20, 27 d.

| Liepos(July) 11, 25 d. 
Rugpjūčio (August), 1 d. 
Rugsėįo(September)5, 12, 19, 

26 d.

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU IS VISŲ 
DIDŽtUJų KANADOS IR USA MIESTŲ.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Jau pramatomas vietų ribotumas I

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos.

ADRIA TRAVEL SERVICE 
4159 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL 131, P.Q. - CANADA 
________ TEL.: 844-8292 B44-SRR?

344-7818'

■ ~ LSSAUt' AUTOMO^IE^ ;

IMP E R! AI. - CHRYSLER - nODGE - CH ARGER 
CORONET-CHALLENGER-SWINGER- DART 

Camions DODGE Trucks
7«gB BOUL. LAfALLK - LASALLE. QtML ,

• — . A I
Mechanizuotas ratų ir kitų dalių reguliavimas,
Uorės (Body) taisymas ir.dalymas naujame

i , ywruxc ir mwoormomi* pr i emonem is, R reipK ijes
LAUREĮIT DAIGNEAULT • De L a Verendrye prie L ap ierre, tel* 365-3364

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

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

• Atliekami mechaniniai darbai 

e I fore s taisymas Ir dalymas 

_• Dunlap padanga. Ir baterija.
/ Pardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaiii^' 

Savininkai: V, Šulinskas 389 0571 Ir J. 2 avy s 365-3253 
--------------------------------—-------------
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VASARI016 MINĖJIMAS
1974 m. vasario 17 dieną, sekmadienį Į

1 1 vai. IŠKILMINGOS PAMALDOS LIETUVIU BAŽNYČIOSE

Visos lietuviu organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

3 vai. p. p. PLATEAU SALEJE MINĖJIMAS, 3710 Calixa Lavalie Ave., Montreal 

Prelegentas dr. Petras Lukoševičius

Koncertine minėjimo dalį išpildys Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis "GINTARAS" ir Aušros Vartų parapijos CHORAS.

Rengi a KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

N L rėmėjai:
Praeitų metų pabaigoje 

laikraščio rėmėjo 12 dol. 
mokesti =ustmokėjo « 
K.Štrikattl® iš Vinn. P. Ži
lėnas iš Arvida, Que. , M. 
Meškauskas iš Candiac, Que., 
J. Llorentas iš Fla., Ant. 
Mickevičienė iš New York, 
Fd. Sudikas, J. Astrauska®, 
Br. Saplys iš Toronto, Ont., 
J. Butkus iš Port Colbourne, 
Ont.tr J.Bltnerl® iš LaSalle. 
AUKOJO : 
Po 25 dol. — Tautos Fondo 
Atst. Kanadoje, po 1O dol! 
J.Dilys; po 8 dol'. Ant.Mic
kevičienė', po 5 dol; Ant.Šll-' 
galis, Br.Staškevičius, V.Su- 
šlnskaš, K. Mylash; po 4 dol: 
A. Vaupšaš, V. Kudžma;po 
2.50 dol'. Ignas Petrauskas, 
Ant.Mingėla.Br. Abramonis, 
E. Davidonis, J. Stankus, S. 
Zaveckas, Č. Matelis; po 1, 
50; V. Murauskas ir J. Vai. 
tekūnlenė.
• Juozas Paknys aukojo 
20 dol. sergančio prenume
ratoriaus sąskatton, kurio 
atviras laiškas buvo patal
pintas NL 42 laidoje. Tat re
tai pasitaikantis nuoširdu
mą®, kuris turėtų paakstintl 
lietuviškumo jausmus vi
siems.

Visiems rėmėjams ir au
kotojams nuoširdi padėka NL

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

MONTREALIO LITUANISTINIS 
SEMINARAS GYVUOJA

Saukto 20,1974, Montrea- 
lyje atgimė Lietuvių Studen
tų Lituanistinis Seminaras, 
po trijų metų neaktyvumo. 
Pirmojo susirinkimo tema 
— "Lietuvos politinis, socia
linis ir jaunimo gyvenimas". 
Asistentas profesorius Ge
nius Procuta iš Ottawos uni
versiteto Švietimo Fakulteto 
apibūdino Marksizmo-Leni
nizmo teoriją, dvidešimts 
penkiems ®usirlnkusTem® 
studentams; ką Sovietų rėži
mas bandė ir bando atsiekti, 
kokiems tikslams ir kokio
mis priemonėmis. Po tų pa
grindinių žinių, mes galėjo
me suprasti sekantį pokalbį 
su Kristina Pavtlanyte, kuri 
studijavo Vilniaus Universi
tete šeštas savaites pereitą 
vasarą, ir kurt galėjo mum® 
išaiškinti studentų padėtį ir 
jų gyvenimą. Prisidėjo ir 
tjetuvą lankiusi T.tlė Gedvi
laitė, kurt pasidalino su mu
mis bendrai® įspūdžiais. 
Profesorius Procuta plačiau 
apibrėžė Lietuvos studenti
jos švietimą. Vyko aktyvios 
diskusijos ir klausimų atsa - 
kymas.Seminaro organizaci
nis kolektyvas pripažino,kad 
seminaras praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Studentų Lituanistinis Se
minaras yra suorganizuotas

lietuviams universiteto stu
dentams, kurie norėtų pil
nesnių ir gilesnių žinių apie 
Lietuvą, jos kultūrą, politiką, 
išeivijos lietuvių veiklą, ir. 
1.1. Jis yra studentų suorga
nizuotas ir Montrealio Litua
nistinės Mokyklos Tėvų Ko
miteto paremtas. Seminarai 
vyksta sykį į mėnesį, sek
madienio popietį. Visi lietu
viai, iš arti ir toli, yra kvie
čiami dalyvauti, padėti su
ruošti seminarus, pateikti 
gerų idėjų ir kritikos, arba 
labai paprastai, atsilankyti. 
Sekantis seminaras yra 
numatytas vakario 24 d. Te
ma ; Modernioji Lietuviu 
Drama, Studentai išvaldinc 
trumpą veikalą, ir seks vie
no teatro autoriteto įvadas 
ir kritika. Dėl pilnesnių ži
nių kreipkitės : M.L.S. L.S., 
105 Milton Str., Apt. 702, 
Montreal, P.Q. J.A.

• Aušro® Vartv parapijom kle
boną® Tėv. J. Kubilius yra 
išvykę® tlge®niam laikui į JAV 
sveikatai pa®ltikrtntl.

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
i PASIRODYMAS

Šiuo šūkiu jau ketvirtas 
metas Montrealyje sureng
tas pasirodymas. Jis kaip ir 
anksčiau buvo Aušros Vartų 
parapijo® salėje sausio 26 d. 
ir jį,kaip ir vi®uomet suren
gė Montrealio Ltet.Žvejotojų 
- Medžiotojų veikianti drau
gija. Prieš tuos kelis metus, 
taip ir šiemet programos 
organizatorius ir koordina
torius buvo Juozas Štaučiu- 
lis. Scenoje pasirodė 14 jau
nuolių tarp 8-18 m. amžiaus 
ir iš jų tik 2 berniukai. Pro
grama užsitęsė virš pusan
tros valandos, nes kai kurie 
ne tik su vienu dalyku pasi
rodė, bet kaip 'programos 
išplldytojal atliko po keletą 
dalykų. Kai kurių atlikėjų 
tikrai buvo verta pasiklausy
ti. Programa sumaniai ir 
vykuslat(profesionaltaij pra
vedė Rasa Lukoševičlūtė .tal
kinant sesutei Inai.

Graži idėja ir iniciatyva 
rengti tokius jaunimo past-

Ina ir Rasa L ūko tęvi lutes'
rodymus, bet ateityje ar ne
vertėtų šiek-tiek programą 
priderinti prie to gražaus 
šūkio-Talentų pasirodymas ? 
Iki šiol daugiau atrodė, kad 
dalyvaujančio jaunimo dalis 
yra tik su talentu-pasirody- 
tl. Juk Montrealyje yra daug 
daugiau pradedančio muzįka
linto jaunimo, kurie mielai 
dalyvautų, jei prieš pasiro
dymą, profesionališkai su
prantančių asmenų, būtų 
šioks - toks dalyvių atrinki
mas.

Bendrai šis jaunimo var
du vakaras buvo malonus ir 
tuo, kad jaunimo gal pačio 
jauniausiojo gausiu atsilan
kymu. Jie maloniai jautėsi, 
su tėvais vakarienės metu, o 
juo maloniau linksmoje da- 
lyje-šokių metu,kai nuo ma
žiausio iki pačių senelių su
sikibę šoko ratelius. Kiek 
nuostabiau, kad beveik nesi
matė paūgėjusio jaunimo, net 
ir tokių, kurie prieš kelis

metus patys programoje da
lyvavo.

Šio parengimo proga,Žve
jotojų- Medžiotojų draugijos 
v-bos pirm. Augustinas My- 
lė įteikė apdovanojimo ženk
lu® pasižymėjusiems žvejy
boje nartams.

SUSIRGĘ LIETUVIAI
Petras Petrulis jau kuri® 

laika s'negalavo,bet šiuo me
tu sunkiai serga ir guli Ro
yal Victoria ligoninėje. Taip 
pat toje ligoninėje guli ir tu
rėjo operaciją M.Barteškie- 
nė. Jonas Petrulis (verdunte- 
tls yra lūžęs koją ir jau 
sveiksta namuose, taip pat 
jau yra sveikstanti J. Blauz- 
džlūnlenė, kuri irgi buvo lū
žusi koją. f

OLIMPINIAI PINIGAI
Praeito numerio praneši

mas tuo reikalu patikslini
mas sekančiai : olimpinių 
pinigų setas pavienėmis mo
netomis plastinėse dėžutėse 
.kainuoja ne $43.30, o $39.00.

PHARMACIE

aanon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1UN1ENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

6330 l_‘Asbomrtioh Blvd, 

Montreal,

Tai..; 265-3536

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGELIENE

1410 G0y S*, pirmas aukotas, v
11-12 kambarys

Tel: 932-6662; namų 737- 968 1.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l..
5 Place Villa Marie IBM Building 

Suita 417, Montreal, Qua.
 Tai. 8 7 7- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A, B.C.L.
768 Noire Dame Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064,

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, ba. bcl
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

*M ST. JAMES ST. WEST - SUITE B2S MONTREAL IM.

Tel: 842-1126, nomq 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.Ą., M.D.. C,M., M.S*,. L.M.C.CĄ Ę.R.C.S.(c).

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

3 psi.

Garb. NL Rėmėjau I
"Nepriklausoma Lietuva*’, kad galėtų tekėti užsibrėžtus tikslus ir kad susida
rytų lėšų patalpų pagrindiniam pertvarkymui, B-vės V-ba kreipėsi i žinomus lie
tuvius dailininkus prašydama paramos. Kaip matote jie gausiai atsiliepė padova
nodami vėrtingus savo darbus. Visi biliete pažymėli darbai bus išleisti loterijon, 
kuri įvyks šių metų gegužės then. 11 d. Visi NL tkoityte|ai ir rėmėjui loterijos 
bilietus gaus paštu prašant neatsisakyti paremti savąjį laikraštį šia nedidele 
loHrl|«> auka, NL. NEPRIKLAUSOMA

V LIETUVA
1 IN8IMNDINT UTNUANIA • IIINUANU IMDIMMOAMH

M____  j nn asooat stumt, la Sauls

WMme................... I montavau out ate. Canada •
| T SU S5A-8M0

1. A. TAMOŠAITIENE MOTERIŠKAS 
LIETUVIŠKAS TAUTINIS RŪBAS

2. R. kffTRAUSKAS PAVEIKSLAS
3. P. BALTUONM MEDŽIO SKULPTŪRA
4. R. BUKAUSKAS PAVEIKSLAS
9. E. P AK ALN JUCIENĖ PAVEIK i. AS
6. J. ŠMUČIUUS MEDŽIO DROŽINYS
7. A. VAZALINSKAS PAVEIKSLAS
8. G. VAZALINSKAS PAVEIKSLAS

Traukiai m įvyks 1873.XL 17.

• 1.00 AUKA - DONATION

N® In®
PIRKTI AR PARDUOTI 

NEKILNOJAMĄ TURTAt PADĖS JUMS 

ILPėteraitis
353-9960 / Narną 72 1 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES
7 995 Blvd. Les Gaieties. D* Aniou, P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A g e n t 0 rji _ v_e_i_ k i a _n u °_ 1_9 4 5_m.

Albertas NORKEL.IO NAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyyybės draudimas

PRANEŠAMA
KAD

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY, INC.

pasirašė sutartį, darbui su

GENERAL SECURITY INSURANCE CO. OF CANADA 
(Jos stambiausi akcininkai yra Quebecn 
Taupomosios Kasos — "Caisse Populaire”)

Dirbama ir toliau su
ROYAL INSURANCE GRUP, 

PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD. 
Klijentams, tai reiškia platesnę galimybę ir 
pasirinkimą - kainos ir draudimo atveju.

TEL: 722-35 45 P- Adomonis

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

TOWN i SURF APL.S. N0RWYN APLS.
90 16 - 9024 Collins Ave. 126 Ocean Drive,
Surfside, Fla. 33154 _ Miami Beach, Fla. 33139

305 -866- 9357 Te7305.672-4903 305-672.9 16 7
Visą laiką veikiąs maudymosi baseinas ir parkavimui vieta. ,

J
LEONAS ‘GURECKAS 

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
S NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
O NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
S MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 

IR SU IŠIMTIMI JUMS. 
PASITARNAUS f

S UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE t

PASIKALBĖKITE SU
MonagetAu

LEO GUREKAS ____

GM

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
. _______ ______ (At the and of Sherbrooke Strapt Watt) . - _

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

MOKA Vi: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas

m. Ind. 1 m._
Term. ind. 2 m. —
Term. ind. 3 m. ....

9

J 6% 
_.i7 % 
7,5% 1' g%| Čekių kredito 

______ 8,5%' Investacines ...

Asmenines
Nekiln. turto
- -................. , ______ ___ Į 9%
Investacines___ nuo|9,5%-iki 129k

Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki 810.806
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas Už paskolos sumą.

Kooperotyvinė nomy ( iki 4 butįi) ir nomy inventoriaus apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trėftb. 
pieniais nuo 8 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo iBiM 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniai* nedĮM**aa4 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius 
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniai* lįįA U 
iki 8 ▼. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ,

8

8

Ant.Ming%25c4%2597la.Br
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