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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

vyriausybė per gene— 
gubernatorių, šiuo 

tik naujai paskirtą
Leger, paskelbta savo

OTTAWOS PLANAI
Praeitą savaitę prasidėjo 

nauja Kanados parlamento 
sesija. Kaip Ir paprastai, ta 
proga 
ratinį 

"tu 
dūles
metinę programą.

Pagrindinės toje kalboje 
paliestos sritys buvo sekan
čios :

Skatinti krašte maisto ga
mybą, užtikrinti maisto tie
kimą prieinamomis kainomis 
vartotojams Ir gamybą ska
tinančias kalnas ūkininkams.

Duoti paskolas ūkininkam s 
Ir žvejams jų gamybos prie
monių modernizavimui.

Išlyginti transporto tarifus 
.anadoje Ir pagerinti grūdų 

pervežimą'.
' Įsteigti federallnį preky

bos banką smulkių prekybi
ninkų rėmimui.

Patobulinti nedarbo drau
dimą, remti namų statybą , 
įsteigti valstybinę alyvos 
bendrovę, padidinti pensijas, 
panaikinti moterų diskrimi
naciją Ir kt.

Atrodo, kad kurį laiką Ir 
toliau Liberalus rems socia
listinė Naujųjų Demokra
tų Partija.

ti iš 87 .Konservatoriai da
bar graužiasi, kad buvo pa

PELNAS PADIDĖJO 3 6,9%
Didžiųjų korporacijų pel

nai per praeitus metus padi
dėjo 36,9%, lyginant su 1972 
metais, kai tuo tarpu darbi
ninkų atlyginimai pakilo per
ai 12.2%, o 1972 m.tik 10.7%. 

atrodo, kad Naujųjų Demo
kratų partijos lyderis David 
Lewis turi daug pagrindo 
tvirtindamas, kad Kanadą Ir 
JAV valdo ne vyriausybė, o 
didžiosios korporacijos. Ne
paprastas kalnų kilimas 
- ksta ne tik dėl darbininkų 

lyginimų didinimo, klek dėl 
didžiųjų korporacijų gobšu
mo pasipelnyti, pradedant 
alyvos,metalų Ir kitų žaliavų 
bendrovėmis Ir baigiant ga
tavų produktų gamintojais 

ei bankais Ir kredito kom
panijomis, kurių paskolos 
vartotojams, dabar visur kai
nuoja virš 12%.Varžybos tarp 
liberalų ir konservatorių 
partijų yra ne kas kita, kaip 
dviejų brolių ginčas dėl pir
menybės, kadangi jų abiejų 

'gramos nieko nesiskiria.
Pavyzdžių ieškoti toli ne

reikta. Parlamentų atstovai 
persikelta iš vienos partijos 
į kitą dėl įvairiausių prie
žasčių. Štai, pav., garsusis 
Quebec'o buvęs liberalų tei
singumo mtntsterls Claude 
Vagner, Bourassa Išrinkus 
provinciniu liberalų lyderiu, 
Iš liberalų persikėlė pas 
konservatorius. Pagal "Star" 
reportažą Federalinė kon - 
servatorlų partija už sutiki
mą kandidatuoti po jų sparnu 
jam sUmokėjusl$3OO,OOO.... 
Mat, buvo tikėtasi, kad jo po
puliarumas padės partijai 
laimėti Quebec*ą.Deja,tik du 
konservatoriai tebuvo Išrink-

KANADOS LITUANISTINIU, MOKYKLŲ MOKYTOJU 
SUVAŽIAVIMAS

Kanados lituanistinių mo -nlenės paskalta"Ffektyvus el- 
kyfclų mokytojų suvažiavimas gesys su valkais ir idėjos apie

daryta klaida atsidedant ant Šiais metais įvyks kovo23 d. drausmę". 3 v. V. Prtščepion- 
vlenokallį pakeitusio asmens Hamiltone, Jaunimo Centre , ko& pranešimas apie Kana - 
Ir kad ateityje tokių dalykų 48 Dundurn Et. N. Reglstracl-do& mokyklų vadovybes Ir ga- 
nebereikėtų kartoti. ja prasidės 9 vai. Programa Ilmybes gauti valdžios pinigų.

numatyta sekanti:lOval. Suva-4 v. P. Ancevtclenės paskaita 
QUEBEC O SILPNYBES Žlavlmo atidarymas, prezldl-"Mokytojo darbas mažoje mo
Noras sulyginti alyvos ūmo sudarymas, sveikinimą .kykloje". 5 v. Mokyklųprane- 

kalnas visoje Kanadoje gali 10,3Ov.Krtdtios Parėstytės slmal.
turėti didelių pasėkų dėl to- paskatta"Lltuantstlnė mokyk-
llmesnės Kanados tndustrla- ta mokytojų Ir moklntųaklmls' Prašome mokytojus Irslatp 
llzacljos. Prerijų provtncl-11, 30 v. V. PrlšŽeplonkos pas visuomenę kuo skaltllngtauJal 
jot Ir Atlanto pakraščio pro-kalta " Lietuvių kalbos mokyčiame suvažiavime dalyvauti, 
vlncljos Industriniu žvilgsniu mas nemokantiems lietuviški!' 
yra labai atsilikusios Ir dėl- l,3Ov. Dr. B. Petrulytės- Jo
to senai skundžiasi "Vidurio 
Kanados", atseit, Ontario Ir 
Quebec'o dominavimu.Dabar 
joms gera proga reikalauti 
Iš Ottawos Išlyginti krašto 
Industrializaciją, jeigu jau 
norima išlyginti alyvos kal
nas. '

Tačiau įdomiausia, kad bendruomenių ir 
per separatizmą bei kon&tt BUdaryti palankesnes 
tuclnlus ginčus Ir Quebec'as susitikti giminėms, 
labai atsiliko nuo Ontario miems bei draugams, gyvenan- 
provlncljos. L___________
Prekybos 
nlsterts Guy Salnt-Plerre už 
1973 metus patiekė šitokius 
davinius : Ontario turi 45% 
viso krašto petrochemlnės 
pramonės (alyvos šalutinių 
gamintų), 80% plieno produk
cijos, 90% automobilių, 97% 
automobilių dailų Ir 45% ae- 
ronautlnės gamybos. Taigi, 
Quebec'as Industrializacijos 
žvilgsniu nė Iš tolo nebeprt- 
lygsta savo kaimyninei On
tario prlvlncljal.

KLB švietimo Komisija

RUOŠIAMA EKSKURSIJA 
Į AUSTRALIJĄ

PLB valdyba, siekdama arti- turintiems parūpinti nakvynes 
mesnių ryšių tarp atskirų kraš- pas Australijos lietuvius, tuo 

norėdama sumažinant ekskursantų išlai- 
sąlygas das. 
pažįsta-

Ekskursanto kelionės išlaidos

?Al

VASARIO 16 MINĖJIMO DALYVIAI JAV SENATE.

Iš kaires S. Bačkis, Liet. Pasiuntinybės atstovas, dr. J. Genys, ALT 
atstovas Wasingtone, E. Smilgys, ALT valdybos narys, kun. dr.Juozas 
Prunskis, ALT inf. direktorius, Barbara Darlys, Moterų Fed. narė, 
senatorius Charles H. Percy, p. Genienė, d r. K. Bobelis, ALT pirmi- 
•n inkas.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Senate
Vasario 7 d. senate paminėta Lie

tuvos Nepriklausomybė. Kalbą 
pasakė sen. Charles Percy. Primi
nė, kad šiemet sueina 56 metai nuo 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo. Pabrėžė, kad Lietuva tvar
kėsi pagal demokratinę konstituciją 
ir pasiekė daug laimėjimų. Deja, 
1940 m. ji buvo sovietų okupuota, 

muyvių — x , .. , r. Mes negalime užmiršti Lietuvos
ma aplankyti Sidney, Canberra, po to ke*ia'ut* nepriklausomai iaiSvės. Pažymėjo kad lietuviai yra 
Melbourne, Adelaide, arba ir ki- nuo grupės) Chicago — Sidney nepalaužiamos dvasios, 
tas vietoves. Adelaidėje gruo- ~ Canberra Melbourne Priminė, kad vasario 1 d. įnešė 
džio 26-31 dienomis vyks Aus- Ad£^alde ~ Sldney Chicago rezoliuciją dėl Kudirkos išlaisvini- 
tralijos Lietuvių dienos, kurios doL .. x x . mo. Ją drauge pasirašė senatoriai
baigsis Naujų Metų sutikimo Ekskursijos maršrutas bus Philip A. Hart, Hubert Humphrey, 
baliumi. Į šias “Dienas” papras- sudarytas atsižvelgiant j daugu- Henry M. Jackson, ir Adlai Steven- 
tai suvažiuoja beveik visi Aus- mos dalyvių pageidavimus bet son. IU. 
tralijos lietuviai. Lietuvių Die- galutinis planas turės būti su- 

nose dalyvautų ir pradžioje ir sumokėti už bi- P. Hanrahan su 50 kitų atstovų.' ju komiteto pirmininku lietuvių
, a, YVla1’ lietus pinigai. Vėliau nebebus Senatorius Percy prašė, kad rezo- delegacija parinko dr. Genį.

galima jo keisti. Planą sudarys liucija dėl Kudirkos būtų perteikta Atstovų rūmuose Vasario 16-tos 
Australijos LB yra paprašy- PLB valdyba, kuri imasi visą JAV atstovui prie Jungtinių Tautų, minėjimas bus kovo 5 d.

ta ekskursantus globoti ir ne- atsakomybę už ekskursijos or- kad ją persiųstų Žmogaus teisių 
••ganizavimą ir įvykdymą. Kad komisijai.

ĮVAIRENYBĖS gauti galimai didesnius papigi- Senatorius Percy pabrėžė didelį 
nimus, grupė turės keliauti kar- lietuvių įnašą į šio krašto gyveqi- 

Tanklausiat žmonės gyve-tu, tad savaime suprantama, mą. Yra žinių, kad senatorius 
na Paryžiuje — 32 tūkstan-kad ne visi pageidavimai šimtu Percy Washingtone ir Paryžiuje 
čiai kvadratiniame kilom et-procentų galės būti patenkinti, ilgai kalbėjosi Kudirkos reikalu su 
re, Tokijuje _ 16 tūkstančių, bet PLB valdyba ekskursiją aukštais sovietų pareigūnais.
Nev Yorke — 13 tūkstančių,010^ Pa&al J08 bent daugumos Lietuvos Nepriklausomybėe mi- 
Londone — šiek tiek daugiaudalyvi^ J)orus‘ , •• • ., nėjime senato posėdyje dalyvavo iš
kaln lo Norinčius ekskursijoje daly- Lietuvos Atstovybėes, dr. S. Bačkis

_ ' vauti iki kovo 31 dienos prašo-ir Amerikos Lietuvių Tarybos dele-
me pranešti PLB valdybai šiuo gacija - pirmininkas, dr. Kazys 

Vedų tautelės žmonės Cet-adresu: Bronius Nainys, 6804 Bobelis, informacijos direktorius, 
lono saloje turi įdomias ve-So. Maplewood Ave. Chicago, kun. dr. Juozas Prunskis, valdybos 
dybų ceremonijas. Ill. 60629 Tel. (312) 776-4028. narys, Eugenijus Smilgys, ir ALT

Jaunuolis iš jaunosios Pranešant prašome’ nurodyti, atstovas Washingtone, dr. Jonas 
gauna juostą. Ji tą juostąar norite Australijoje išbūti Genys.
ceremontiu metu ir užriša dvl. ar tria savaites, kokius Senatorius Percy ALT delegaciją
iam miestus name aplankyti ir kiek priėmė asmeniškai. Dr. Bobelis se-
J n i i n juose norite išbūti. Smulkesnių natoriui Percy priminė kad Kudir-

_ _______ _ U Jet ®klrtast, tai vyras informacijų prašykite rašydami kos motina gimusi Amerikoje. Šė
rėtu eiti į prancūzų mokyk- atlduoda žmonai tą juostą ir Broniui Nainiui. natorius pažadėjo įnešti atitinkamą
tas. Be angliškosios vlsuo- Išelna lš nam4- PLB Valdyba Patais« savo rašte. Taip pat dr.

menės, prieš tą įstatymą pa
sisakė ir kai kurtos etninės 
grupės. Vienas McGill uni
versiteto profesorius net 
paskelbė, kad toks įstatymas 
prieštarautų Britų Š.Ameri
kos aktui,pagal kurį buvo su
kurta Kanados Federacija.

Bobelis priminė apie padidėjusius 
tikinčiųjų persekiojimus ir areštus 
Lietuvoje. Senatoriui Percy įteik
ta slaptai Lietuvoje leidžiamos 
katalikų kronikos anglų kalba 
knyga.

Dr. Bobelis ir dr. Genys lietuvių 
reikalais pasikalbėjo valstybės de 
partamente, taip pat su kong- 
resmanu Edward J. Derwinski ir su 
turkų 'ambasada dėl Bražins
kų. Eugenijus Smilgys ir kun. 
Juozas Prunskis Lietuvos ir Kudir- i 
kos reikalais lankė senatorių Henry 
M. Jackson.ir kohgresmaną Frank 
Annunzio. Dr. Bobelis, dr. Genys 
ir kun. Prunskis vakare dalyvavo 
Joint Baltic American komiteto po- 

cvuvx Atstovų rūmuose tokią pat rezo- sėdyje. Komiteto vadovavimą nuo
ekskursijos da rytas ne vėliau kaip rugpiū- liuciją įnešė kongresmanas Robert, šių metų perima lietuviai. Naujuo-

A — — i ■ k X L * — M 1 B M B Į Į —A V V * * *y j ▼

Federalinės tiems skirtinguose kontinentuo- priklausys nuo ekskursijos da- 
tr Pramonės ml- *e, 1974 m. Kalėdų metu organų skaičiaus. Kuo daugiau 

nizuoja ekskursiją j Australiją, susidarys ekskursantų, tuo pi- 
Numatoma išvykti iš Chica- 

gos O’Hare aerodromo 1974 m. 
gruodžio 21 dieną ir Australi
joje išbūti dvi ar tris savaites, 
priklausomai nuo ekskursijos 
dalyvių pageidavimo. Numato-

metu PLB valdyba yra gavusi 
tik apytikres kainas. Jos vra

Chicago — Sidney ir atgal 
$764.50 (tiems, kurie norėtų su 
grupe nuvykti tik į Sidnėjų ir

Priminė, kad vasario 1 d. įnešė

KALBŲ KONTRAVERSIJA
Federalinė valdžia tebe- 

ststengla Kanadą padaryti 
dvikalbe. Didelį federaltnlų 
tarnautojų nepasitenkinimą 
iššaukė m Intsterlo Drury pa
reiškimas, kad sudarant bū
tinų dvikalbių valdžios postų 
Kanadoje sąrašą jų priskal- 
tyta net Iki 50, OOO, vietoje 
anksčiau spėllotų 25,000.

Gi Quebec'as, po poros 
metų tylos, vėl įsivėlė į kon- 
traverslnlus ginčus dėl nau
jai paruošto Švietimo mlnls- 
terlo Cloutier kalbų įstaty
mo, kuriuo Quebec'as turėtų 
vien prancūzų oficialią kalbą. 
Emigrantų valkai, prieš pri
imant į mokyklą, būtų egza
minuojami, Ir kurie nemoka 
pakankamai anglų kalbos,tu-

• Irako prezidentas, atsaky
damas į Nlxono laišką, pa
skelbė N. Y. Times savo at
sakymą, kuriuo siūlo naftos 
krizę spręsti ne už aklų Va
šingtone, bet Jungtinėse Tau
tose. Tos pačios nuomonės 
yra ir prancūzai.

ALT. INF.

KLB Hamiltono apyl.pirm. L. 
Skripkutė, AV parapijos choro si
dabrinio jubiliejaus proga, pasiūlo 
toastąchoro pirm. K. Mileriui.

JI

JONO KARDELIO 5 METŲ MIRTIES SUKAKTIES PAMINĖJIMAS MONTREALYJE
Nuotrauka J. Siauflullo
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Lii Lietutms išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to (.an ado!
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KARO i\l US1KAL T ELI AI...

PANORAMA
TAUTOS LAISVES DUOBKASYS

A. SNIEČKUI MIRUS

Šiam rašiniui atsirasti 
progą davė vienos jaunuolės 
laiškas savajai draugei, gy
venančiai už keltų šimtų my
lių, ieškant savotiško sura
minimo, paguodos, suprati
mo, gal ir stmpatijos. Laiško 
autorė, viena tų merginų, ku
ri savo metu buvo nuvykusi 
sovietinamon Lietuvon ir 
stovyklavusi prie Kauno ma
rių. Kaip žinia, toji išvy
ka sukėlė nemažą kontraver- 
stnę audrą amerikiečių lie
tuvių tarpe, daugumoje su
laukusi labai neigiamo ver
tinimo. Keistu sutapimu ir 
sovtetlnamoje Lietuvoje,bent 
jau ten oficialioje publikos 
opinijoje (jei išvis apie tokią 
dera kalbėtl)tšelvlų jaunuo- 
lių(ne progresyviųjų šeimos'' 
stovyklavimas buvo sutiktas 
be didesnio entuziasmo ir be 
jokių įsipareigojimų atei
čiai. Atsieit, vilniškėse įstai
gose nežinota t kaip tą įvy
kį vertinti, laikyti laimėji
mu ar pralaimėjimu. Tuo 
tarpu Jau įžvelgtam ten di
desnės drausmės ir kontro
lės varžymus, naują partijos 
budrumą. Lyg Ir būtų galima 
daryti išvadą, kad išeivijos 
jaunuolių stovyklavimas jų 
tėvų gimtinėje, ar tik nebuvo 
pirmas ir paskutinis. . .

Bet, grįžkime prie minėto 
laiško turinio. Jame pasako
jama apie tą visą moralinį 
terorą, kurį patyrė toji jau
nuolė ir jos draugės iš vie
tinės gyv.aplinkos vyresnių
jų tautiečių pusės. Apie tat, 
kad ir pusiau pridengtai, 
bent klek buvome patyrę Ir 
iš mūsų spaudos puslapių. 
Kiek vėliau, pasirodo, tų pa
čių vyresniųjų įtaka ir lem
tis pasiekė ir mūsų jaunimo 
organizacijas, jų vadovybes. 
Spaudimas, įtalgojlmat, kieta, 
bet aksomo pirštinė apmauta 
ranka, lyg ir nejučiomis pa
jėgė be jokio teismo nu- 
smerktus ir pakaltintus jau
nuolius, "nusttmtt"tš aktyviai

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

AR BUVAU TEISINGAI 
SUPRASTAS ?

"Neprtkl. Lietuvos" Nr. 3. 
š/m.S.Šetkustalpino straips
nį: "Bevėllntų visai neturėti 
komunistinės Lietuvos". 
Daugelis po II-ro pas-karo 
emigrantų vien blogybes da
bartinėje Lietuvoje iškeldami 
viešumon, taigi vien juodo
mis spalvomis nuplėšdami 
komunistinės Lietuvos gyve
nimą, tuom pačiu ne tik atsi
riboja nuo komunistinės san
tvarkos, bet, deja, podrauge 
ir nuo ten gyvenančio mūsų 
tautos kamieno. Kaip nekrl- 
tlkuotų kas benuosavyblnę 
santvarką Lietuvoje, vis vien 
neprivalo užmiršti, kad ten 
mūsų mylimoji protėvių že
mė ir kad ten gyvena mūsų
2ps I 

dalyvautų mūsų jaunimo or
ganizacijų veiklos. Išstum
tųjų draugės ir draugai, likę 
organizacijų eilėse ( tik su 
labai mažomis išimtimis) 
apgailestauja tokią įvykių 
raidą ir tą visą "pašalinimą" 
ar "pasišalinimą". Patys "iš
stumtieji" Iš kart gal ir bu
vo kiek sumišę, bet laikui 
slenkant, bent iš to laiško 
žodžių sprendžiant, lyg ir 
rezignuoja, tardami, jei jau 
lietuviai mūsų nenori, nepa
geidauja, šalina, tai ką be
veiksi.'. . Lyg ir įrodymas, 
tai faktas, kad ankstesnieji 
laiškai buvo rašyti nebloga 
lietuvių kalba, o paskutinysis 
- jau vien, angliškai. Kągi, 
bolševikais tai jie tikrai ne 
taps, bet, kad iš lietuviškųjų 
akiračių pasitrauks, tat iš 
laiške minėtų žodžių bevelk 
aišku. Štame rašiny nenori
ma nei kaltinti, net ginti, bet 
tik paminėti susidariusią 
padėtį tr iškelti kai kuriuos 
faktus.

Tiesa sakant, poelgis su 
tuo jaunimu nebuvo visai 
naujas. Įvairiausi išmetimai, 
pašalinimai, prasidėjo žy
miai anksčiau. Jungtinių 
Valstybių Liet. Bendruome
nės apylinkėse Great Neck, 
Cicero, bene buvo pradėta 
akcija, kurta pasekė vilnie
čiai, žurnalistai, gal ir kitos 
organizacijos. Atsieit, išeivi
ja esanti karo padėty prieš 
sovlettją Ir mažiausi (ar di
desni) nusikaltimai draus
mei, sprendžiami greitai, 
efektyviai ir i be jokios ape
liacijos teisės. Reiškia, kad 
savo tarpe turime karo nu
sikaltėlių kąstą, kolkas ne
nuteistų, bet aiškiai pa - 
smerktų,dažniausiai už aktų. 
Maždaug sovietiškai :jei jau 
įtartas,tai jau ir kaltas. To
kių sprendimų normos telš- 
šaukta tik vieną klausimą; ar 
tat reiškia mūsų stiprumą 
ar silpnumą?

Al. Glmantas

brangieji broliai ir seserys 
lietuviai.

Mūsų mintys nebekryptu Į 
anapus Atlanto, jei ten tebū
tų vien komunistinė Lietuva, 
o lietuvių nebeliktų. Juk tr 
Prūsų žemėse gyveno mūsų 
giminaičiai prūsai- prūtėnal. 
Gi jų jau nei pėdsako nebeli
ko. O kur gi dingo prūsų lie
tuvininkai, gyvenę kaimuose 
beveik tkt Karaliaučiaus? 
Neseniai miręs prūsų lietu
vių veikėjas Dr. Anysas į 
mano klausimą, kodėl prūsų 
lietuvių veikėjai nesirūpina 
rasti priemonių kaip nors 
apjungti ir gelbėti lietuvybę 
tų klaipėdiečių ir užnemunės 
lietuvininkų, apgyvendintų 
Vakarų Vokietijoje? Jis man 
atrašė :".. .prieš I-mą pas. 
karą buv.R'ytų Prūsijoje gy

Š/m. sausio 22 d. Vilniuje 
mirė Lietuvos komunistų 
partijos generalinis sekre
torius Antanas Sniečkus.Katp 
praneša medicininės komisi
jos pirmininkas V. Kleizą 
Sniečkus miręs nuo širdies 
arterijų aterosklerozės.

Su Antanu Sniečkum nuo 
šio pasaulio atsiskyrė dar 
vienas lietuvių tautos lais
vės ir nepriklausomo gyve
nimo duobkasls bei ištiki
mas Maskvos imperializmo 
tarnas Europoje.Jis priklau
sė tam lietuvių sambūriui, 
kuris dar kalbėjo, skaitė ir 
rašė lietuviškai, bet daro
muose sprendimuose jau 
mąstė rusiškai.Anot žinomo 
Lietuvos komunisto Šumaus- 
ko,iš visų sovietų Imperijoje 
esančių tautų, Antanas Snieč
kus ypatingai stiprinęs lietu
vių tautos "draugystę" su di
džiąja rusų tauta. . .

Žinomo ir vėliau mirties 
bausme nuteisto sovieto 
agento Lietuvoje J. Požėlos 
rekomendacija , Antanas 
Sniečkus 1921 metais išvyks
ta į didžiąją "darbininkų tė
vynę." Čia jis "atstovauja" 
Lietuvą komlnterno vykdo
majame komitete.

1926 m. Sniečkus, jau kaip 
paruoštas jaunas sovietų 
agentas, atvyksta priešval
stybiniam darbui į Kauną, 
kur kiršina darbininkiją 
prieš Lietuvos valdžią. Jis 
čia randa gerą dirvą, nes, 
vos tik iš pelenų laisvam 
gyvenimui atsikėlusi, Lietu
vos valstybė pergyvena sun
kiausią savo atstatymo eta
pą .Šiuo laikotarpiu ir naudo
jasi svetimos valstybės 
agentas Antanas Sniečkus1. 
Nors porevoliucinėje Sovietų 
Sąjungoje, kur jau buvo Įsi
galėjęs politinis gyventojų 
terorizavimas, masiniai šau
dymai, skurdas tr badas, gy
venimas buvo nepakenčiamas, 
Sniečkus gyrė sovietinę val- 

A. Sniečkus moko lietuvius inter
nacionalizmo ir kaip reikia gerbti 
vyresnįjį "broli.".

veno apie keletą šimtų tūks- 
nčių lietuvių,kalbančių lie

tuviškai, kurte šio šimtme
čio eigoje per mokyklas tr 
karus buvo stipriai sugerma- 
nizuotl. Prie to prisidėjo 
žiaurusis hltlerizmas su sa
vo šūkiu: "Ruttet aus was 11- 
tautschtst"(Išrauklte iš šak
nų viską kas lietuviška)... . 
Evakuotais mažlietuviais do
mėjosi Vokietijos vyriausy
bė, kuri juos aprūpino pasto
ge, rentomis bei nemokamu 
išmoksllnlmu.Koks žymesnis 
lietuviškas suorganizavimas 
buvo neįmanomas, nes orga
nizatorių užpakalyje nėra net 
valstybės ir nei pinigų. .. 
Čia... nepataisomas likimas 
.. ."Jam atsakiau:"Veik 700 
metų išlaikyta lietuvių kalba 
Rytprūsiuose, o dabar tšvte-»

džtą ir organizavo neramu
mus prieš Lietuvos vyriau
sybę. Jis tuomet reklamavo 
sovietinį skurdą kaip "malo
nesnę išettį"iš laikinos Nepr. 
Lietuvos sunkios atsistatymo 
būklės.

Suėmus ir A. Sniečkų pa
sodinus į kalėjimą, jo pra
gaištingas Nepr. Lietuvoje 
darbas buvo laikinai pertrauk
tas. 1933 m .AntanoSniečkaus 
darbdaviai, vykstant politinių 
kalinių pasikeitimui, jį atsi
ima į Maskvą. Bet Maskva, 
su nepasitenkinimu matyda
ma kaip Lietuva pradeda 
ekonomiškai atsigauti, pra
deda nerimauti ir iš naujo
siunčia Antaną Sniečkų sub- 
verstniam darbut į Lietuvą.

Tačiau neilgai jam tenka 
"darbuotis". Jį gana greit 
suima saugumo organai tr 
nuteisia 9 metams kalėji
mu. Tik 1940 m., sovietams 
okupavus Lietuvą, išeina 
Sniečkus iš kalėjimo. Bema
tant, Maskva ji padaro savo 
įgaliotiniu Lietuvai,suteikda
ma jam Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto pir
mojo sekretoriaus titulą.

Antanas Sniečkus,kaip pa- 
,rodė jo"valdymo"metat,buvo 
tikras komunistinio biuro
kratinio aparato produktas. 
Jis nebuvo idealistas,bet ak
las Maskvos įsakymų vykdy
tojas, galėjęs net savo moti
ną išduoti, jei jo darbdaviai 
to būtų pareikalavę. Jis ir iš 
tolo negalėtų prilygti tokiam 
komunistų idealistui, kaip če
ko slovakų Dubčekui.

Pvz. .Antanas Sniečkus ge
rai žinojo, kas dedasi 1940 
metų vasarą Lietuvos gele
žinkelių stotyse, kur į preki
nius vagonus, lyg kokie gyvu
liai, buvo varomi tūkstančiai 
Lietuvos žmonių išvežimui į 
Sovietų Sąjungos vergų sto
vyklas. Jis nieko nedarė tat 
eigai pakeisti.

Jo nejaudino tr moterų, 
valkų tr senelių šauksmai ir 
ašaros, kaip pokariniais me
tais iš naujo užplūdo lietuvių 
tautos naikinimo banga- iš
vežimai. O juk tikras idea
listas, kad tr komunistas, 
pagaliau turėtų turėti užtek
tinai drąsos pakelti balsą 
prieš masinį savo tautos nai
kinimą. Jei Antanas Snieč
kus tat būtų padaręs, tat jį 
šiandien respektuotų ne tik 
komunistai, bet tr jo aršiau
si priešai. Bet tokiam natū
raliam žmogiškam jausmui 
Jis ne tik neturėjo širdies, 
bet tr drąsos.Turėdamas So
vietų Sąjungos pasiuntinybės 
Kaune užnugarį, jis Kauno 
teisme mandrtat kėlė galvą 
pa reikšdamas,kad už Sovietų 
Sąjungą jis pasiruošęs net ir 
savo galvą padėti. Dėl savo 

tinti lietuvininkai, netekę sa
vo tėviškių, paliekami likimo 
valiais r ne per žiaurus toks 
sprendimas?Mažal tautai ne
tekti kad ir kelių šimtų savo 
tautiečių yra labai didelis 
nuostolis. Bet juk čia eina 
kalba apie tūkstančius, Jūs 
rašote, "keletą šimtų tūks
tančių lietuvių". Jų netekti 
ima siaubas,vien apie tai pa
galvojus. Reiškia, vokiečiai, 
totaliai pralošę karą, bet tr 
šiuo nelemtu atveju jie pasi
naudojo, virškindami nevo
kišką tautą". Ir dar toliau: 
"Ar nebūtų įmanoma, pav., 
kad Mažosios Lietuvos orga
nizacijos JAV-se tr Kanado
je įsteigtų stipendijas prūsų 
lietuvių vaikams mokintis 
vasario 16 d. gimnazijoje, tr 
tuo atveju iš jų tarpo tikrai 
kiltų pasišventę vadai, kurte

prie virtuvės katilo tolimoje užfrontėje.

tautai daromų skriaudų "did
vyris" Sniečkus nei galvos 
nepakėlė.Sį nežmogtšklausią 
etapą Lietuvių tautos istori
joje Antanas Sniečkus tik ke
liais žodžiais apibūdina 
-"įvykęs socialistinio teisin
gumo pažeidimas. . ."

Daug narsesnis Antanas 
Sniečkus buvo Maskvos už
nugaryje. Būdamas toli už
frontėje tr norėdamas įtikti 
Maskvai,jis organizuoja, taip 
vadtnamą"16-tąją lietuvišką
ją diviziją Lietuvai vaduoti". 
Kadangi pasitraukusiųjų į 
Rusiją Lietuvos komunistų 
tebuvo tik mažas procentas, 
tai Sniečkus "lietuvišką" di
viziją papildė "broliškųjų" 
tautų kariais.

Tačiau didžiausią skriau
dą- nusikaltimą lietuvių tau
tai Sniečkus padarė įkarda
mas, taip vadinamą" Lietuvos 
partizanų judėjimo štabą", 
kurio viršininku jis pats sa
ve pasiskyrė. Šis karinis 
"ekspertas" pasiųsdavo pa
vienius ar ir grupėmis so
vietų agentus į Lietuvą,kurie 
Išprovokuodavo lietuvių var
du Įvairius incidentus prieš 
nacius. Dėl kelių sunaikintų 
sunkvežimių ar traukinio va
gonų šimtai nekaltų gyvento
jų turėjo sumokėti savo gy
vybėmis. Antanas Sniečkus, 
saugioje užfrontėje būdamas, 
negirdėjo klaikius Pirčiupio 
kaimo moterų ir valkų gar
sus,kai jis už tokius ir pana
šius tautos naikinimo "žyg
darbius" sau kabinosi"Tėvy- 
nės karo "pirmojo laipsnio 
ordiną, o vėliau dar ir 8 le - 
nlnlntus ordinus, i Kiekviena s 
civilizuotas žmogus šiandien 
pasibaisėja nacių ar, taip va- 
dlnamų"fašlstų"batsials dar
bais, bet tr jokia grandiozinė 
Pirčiupio Motinos stovyla 
nenuplaus Antano Sniečkaus, 
Zimano Ir kitų suteptų ran
kų.

Daugelis iš mūsų dar gerai 
atsimename 1940 m. sovietų 
okupacijos pirmąsias dienas, 
kai kraštą užplūdę sovietai 
galvojo Lietuvoje Ameriką 
atradę. Jie lakstė po miestų 
tr miestelių krautuves, pirk
dami adatas, guzlkus, apran- 

’gą, maisto ir paprasčiausius

palaikytų lietuvybę savo 
krašte viengenčiuose. Ne pa
syvus numojlmas ranka, bet 
vien aktinga veikla įmanoma 
padaryti bet ką, kad ta mūsų 
miela Lietuvėlė nereldėtų 
pakalnėn".

Kad lietuvybė nertedėtų 
pakalnėn čia JAVse ir Kana
doje,reikalinga,kad jaunimas 
pamiltų tą mums visiems 
brangią lietuvišką Lietuvėlę. 
O kaip jis, tas jaunimas ją 
pamllės, jos nematęs ? Mūsų 
jaunimas neatsiriboja nuo 
dabartinės, kad tr benuosa- 
vyblnės Lietuvos ir ją lanko. 
Štai "Akiračių" Nr.lO iš lap
kričio 1973 m. aprašomi lie
tuvių kalbos 1O savaičių kur
sai Vilniuje prie universite
to nuo liepos 9 d. 1973 m. 
"Buvome 12 iš JA V-tų, 4 iš

( Nukelta i 6 psl.) 

buities reikmenis, apie ku
riuos jie tik svajoti tegalėjo. 
Toks vaizdas, matyt, labai 
nepatiko Maskvos propagan
distui Sniečkui, kuris nuolat 
mulkino darbininkus apie 
Sovietų Sąjungoje esantį"dam 
bintnkų rojų". Tat jis vėliau 
savo kalbomis ir kitokiomis 
progomis juodindavo Nepr. 
Lietuvos pažangą, kartu nie 
kindamas ir lietuvio sur 
numą. Svetimtaučiui Antanas 
Sniečkus primygtinai aiškin
davo tr nuolat pabrėždavo, 
kad visą tai, kas Lietuvo
je pastatyta ir sukurta,tai 
Maskvos didžiosios pagalbos 
dėka.Tokiu būdu jis kūrė mi
tą apie lietuvių tautos nesu
gebėjimus savistoviai gyven- 
tLv

Šiandien ne tik kaikurie 
dabartinės Lietuvos atsto
vai, bet tr kai kurie mūsų 
laikraščiai emlgracijf 
bando sudaryti įspūdį, kad 
Sniečkus dažnai "gynęs" ir 
Lietuvos reikalus.

Į tat būtų galima atsakyti, 
kad visų pirma A. Sniečkus 
buvo rusų garbinamas, kaip 
didelis internacionalistas,ku
riam tautiniai reikalai todėl 
ir mažai tegalėjo rūpėti. 
Antra, nei vienas komunistų 
funkcionierius, kuris pirmo
je eilėje stato savo tautos 
interesus,negali taip ilgai iš
būti partinėje kėdėje, kaip 
tai išbuvo Antanas Sniečkus.

Antanas Snieškus gavo sa
vo apmokymą Maskvoje, 
buvo jo ištikimas tarnas ir 
Maskvą garbindamas mirė.

Mm.
LAZDA TURI DU 

GALUS
Maskvos "Pravda" raš 

kad Čilės kareiviai brutua 
liai elgtasi su kaliniais. Juos 
muša, sudegina, į nosį, į bur
na vandenį pila, leidžia elek
tros srovę ir kitaip visaip 
kankina Allendes šalininkus. 
Tačiau Pravda nutyli, kad 
Allendes komunistinės - - 
riausybės kariai darė tą p.. 4 
ir dar daugiau. Komunistų ir 
chuliganų būriai siautė po 
visą Čilės kraštą, ginkluoti 
būriai ateidavo pas turtin
gesnius ūkininkus, juos iš
žudydavo, turtą išplėšdavo 
patys apsigyvendavo. Dar 
biaurlau ir žiauriau torturos
vyko miestuose.Allende val
džia nematė, negirdėjo. Gi 
Pravda apie anuos žiauru
mus nieko nerašė. O kokias 
nežmoniškas žudynes rusai 
-kom.darė Lietuvoje, p 

Pravieniškių, Telšių,Rainių, 
Panevėžio, Kauno ir kt. vie
tose 1940-1956 m. ir dabar. 
O ką komunistai išdarinėjo 
su žmonėmis Buttrkoje,Sibi
ro KZse tr kitur. Tyli "ne - 
kalti" Kremliaus avinėliai.

Mes smerkiame visus žu
dymus, visus KZ kankinimus 
ir- kt. žmogaus išniekinimus 
komunistų ir diktatorių 
kraštuose.

Ar nelaikąs ir Kremliui 
sustabdyti žudynes ir pa
leisti visus kalinius iš Sibiro 
KZ ? Paraginkite kraugeriai, 
ir balti ir raudoni.

Baltas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MOŠŲ VALSTYBĖS KILMĖS BEIEŠKANT
RAŠO JUOZAS BENIUS
' (TĘSINYS)

Tuo tarpu naujai iškeptas 
vyskupas Kristijonas intri
guoja .pas MA Z O VŠ ĖS kuni
gaikštį Konrad įkalbindamas 
įsteigti ten ordiną, Livonijos 
pavyzdžiu. Jo pastangos 1230 
metais pavyksta.

HANZA gi, pasaulinė jūrų 
prekybos galia, išvysto eko
nominę blokadą(panaštai kaip 
Kubos šiandien), sustabdyda- 
ma druskos, geležies bet 

X ginklų "pagonims" tiekimą, Ir 
-—a naudo j a savo platų šnipių 

į, ~el agentų tinklą, renkant 
žinias ir keliant valdus įvai- 
rlų"žemlų"valdovų tarpe.

1218 metais tas pat Arijų 
prisiekęs priešas-HONPRI- 
JUS m savo bule įsakmiai 

K pa remia Hanzos ekonominio 
smaugimo kilpą,grąsindamas 
"bažnyčios teismu"-e k s k o- 
munlkavimu visiems 
tiems, "nepaisant jų vardo", 
kurie išdrįstų tą blokadą su
laužyti.

Santraukoje, popiežiaus 
ryžius, Vakarų imperato- 

’rlaus kardas ir Hanzos pini
gas sudaro pasaulinį 
sąmokslą sutartinam, 
naikinančiam smūgiui LIF- 

- TUVOS ŠIAURĖJE. Tos di
džiulės koalicijos pirmieji 

į daliniai, d anų piratai, 
savo galingu laivynu 1219 
metais puola Baltijos pajūrį.

Betgi pati šiurpiausia ži
nia ateina iš pietų : Dldžlo- 

' ji Karūna jau keletą metų 
'susirūpinusi seka GENGIS 
CHA NO,žygius. Tasai, apjun
gęs savo valdžioje visą šiau
rės Azijos kontinentą, 1206 
metais gauna Didžiojo Cha
no titulą ir visai neslepia

• savo užsimojimo užkariauti 
tr Europą.1218 metais jis pa
naikina paskutinį pasiprieši
nimo židinį Mongol!joje-KA- 
RA— KITA JAUS Chanatą ir

• 1219 metais sugriauna Ka- 
1 rezmo Imperiją, paskutlpį 
"kliuvinį tarp Azijos ir DI- 
*• DŽIOSIOS KARŪNOS.

Ukrainos stepių žvalgai 
Ą pranešė apie kitoje Volgos

• pusėje pasirodančius m o n- 
~ g o 1 ų dalinius ; kalbama, jog 
9 Ordos galybė viršija viską, 
i kalki šios pasaulis matė;net-

gt Atilos 100,000 hunų bei 
" 300,000 danų plėšikų Ar- 

konoje blėsta prieš Gengts 
Chano 1,000,000 laukinių 
karių antplūdį.

Štai katastrofinis 
o laikotarpis, kurį "ne- 
t tyčia" pasirinko lenkų moks- 
>1 lln inkai įrodyti mūsų"ktl- 
1 mę".

, u Taigi, imant galvon susi
dariusias aplinkybes, VO- 
LUINĖs TAIKOS sutarties 

i, prasmė iškyla aiškiai, kaip 
j ant delno : - Broliai ar pus

broliai, galutino žlugimo
K pavojaus akivaizdoje atsi

minkime tūkstantmetės mū - 
š su FEDERACIJOS £ANDO- 

»RĄ , meskime smulkius kl-
> virčius tr sudarykime 

< ŠVENTĄJĄ TAIKĄ (kront- 
I ninkas, baigęs pasirašymo 
C apeigas, pabrėžta:" Ir stojosi 
u žemėje Taika" . Taip kuni

gaikščiai pasidalino uždavl-
. vintais : KIJEVO RASA 

oblllzavosl prieš Gengts
Ghana, o BALTIJOS ŠIAURĖ 
teikėsi atremti vokiečių or- 

t dlno, danų bei lenkų jėgas.
Šią sutartį reikta laikyti 

j mūsų istorijos persilaužimo 
tašku. Nuo to laiko Šiaurės 
padėtis gėrės, ypač,kai Min
daugas, laikinai išrinktas vy
riausiu karvedžiu,pasinaudos 

, ta proga, kad apjungtų su- 
,(j smulkėjuslas "žemes",o Di

džiąja! Kijevo Karūnai krl- 
j tu*, ( Aukso Ordos smūgio 

pasėkoje) perims ir tą titulą , 
ry kurio buvo vienas Jis pre- 
j teridentų.

Vėliau, Durbė*, Šiaulių 
^ pergalės sutramdo kryžluo- 
V 1174. III. 5 

čtus ilgesniam laikui, gi 1262 
metai (prieš Mindaugo nužu
dymą) ypač būdingi: jo armi
jos, remdamos sukilimą 
Prūsuose, trimis kolonomis 
užlieja kraštą, pasiekia Ir 
užima net Frankfurtą ties 
Oderiu. Kiti pulkai, vedami 
jo brolio Tautvilos, sutriuš
kina kalavijuočius prie 
Dorpato, o dar kitos jėgos 
tuo pat laiku muša kitą or
dino kariuomenę prie Dau
guvos žiočių.

Ankstesni Aukso Ordos 
įgeidžiai išreikalauti Iš Lie
tuvos duoklę- buvo su pa
nieka Rimgaudo atmesti, 
gražinant jų vadui BATIJAI 
jo ambasadorius su nuplaus- 
tytomls ausimis, kas sukėlė 
Ordos įsiutimą Ir baudžia
mąją ekspediciją Lietuvon. 
Karvedys Skirmantas, pasi
tikęs ją prie Kedalnuvos 
(Kaidonavo), sudavė mongo
lams tokį skaudų smūgį, jog 
jie pasitraukė iš užgrobtų 
Kijevo žemių į Volgos basei
ną. 1259 metais randame or
dos chaną BURONDOJU jau 
kaip Mindaugo sąjungininką, 
kartu su lietuviais puolant ir 
nuniokojant Sandomlro, lenkų 
-užimtas, žemes.

Frankfurtas, Dorpatas, Ry
ga, Sandom iras. . .tai didžiu
lis plotas. MINDAUGAS t o- 
ktu plačiu frontu 
iš karto kariauda - 
m a s, neįsivaizdavo, jog jis 
pateisins to laiko mokslinin

BIRUTE NOVICKIENĖ
( Mirusi 1973 m. gruodžio 14 d., New Yorke)

Perspausdiname velionės 65 m. amžiaus biografiją iš 1964 m. 
"Sėjos” nr. 1, kuria gyvp būdama buvo patenkinta ir ne vienam

išsireiškusi, kad geriausiai 
Blazas - "PORTRETAS".

Portreto fonas » gelsvos 
užuolaidos,uždengusios gon- 
kų langus. Vieno lango užuo
laidos praskleistos ir už jo 
gatvė : lapus numetusto me
džio šakos ir priešingoje 
pusėje išsirikiavę dviaukš
čiai mediniai namai.Vaizdas, 
kaip bet kurio Amerikos 
miesto middle - class prle- 
m iesčlo.

Po langais visų gonkų il
giu žemos knygų lentynos, iš 
kurių kyšo tomų nugarėlės 
lietuviškos, angliškos, pran
cūziškos, vokiškos, rusiškos.

Gelsvų užuolaidų ir knygų 
fone riedamoji kėdė. Ne mo
derniška tr blizganti, kokios 
kartais matomos ligoninėse 
ar parkuose, bet senovtš - 
ka medinė, aukštai iškilusi 
ir gerokai apsitrynusi. Kėdė 
gerai pritaikyta ir patobulin
ta. Be pintinio atlošo nugarai 
atremti ir slenkstelio ko
joms pasidėti, iš abiejų pu
stų po judomą staliuką.Deši
nėje mažesnis-telefonui, kai
rėje didesnis -popieriui, pai
šeliams, knygoms, laikraš
čiams .

Telefono ragelis nukeltas 
ir pristtprintas ant kartelės 
prie kėdės atlošo sulig gal
vos aukščiu, kad, prilenkus 
galvą, galima būtų kalbėti. 
Telefono šakutė nuspausta 
atitinkamo svorio lazdele. 
Kai kas skambina, pakeli. 
Kai baigei kalbėti, nuspaudt 
šakutę lazdele : neretk ran
kos kilnoti.

Kėdėje mūsų sukaktuvinin
kė Birutė Novtckienė. Jau 
dvidešimt njetų ji toje kėdė
je sėdi. Taip ją iš Lietuvos 
išvežė,apvežtojo po Vokieti
jos DP stovyklas,taip į Ame
riką atvežė. Keitėsi vietos, 
kontinentai, aplinka tr žmo
nės, o ji vis toje pat kėdėje 
tr beveik tokia pat ; Šviest, 
gūvt, viskuo besidominti, 
viską sekanti, beveik viską 
žinanti, r m gal reikalą, paba
ranti ar paguodžianti, paska
tinanti ar sulaikanti, bevelk 

kų sudarytus žemėlapius. 
Jam atrodė, jog jis gina jo 
prabočlaus Varumontų Rikto 
palikimą, Gintaro Kelto Im
periją.

Lietuva atšilai- 
k ė p/ r l e š DVIEJŲ kon
tinentų puolimą, 
to fakto akyvalzdoje esame 
priversti pripažinti, kad ji 
prieš tas milžiniškas jėgas 
turėjo klek tr didesnę savo 
jėgą. Blaiviai’ pažiūrėjus, 
pranyksta dviejų valsčių ab
surdiškos "valstybėlės" Ir 
Lietuvos lš"nežlntos"atsira- 
dimo pasakėčia.
I . MINDAUGO tr VYTAUTO 
LIETUVA, staiga iššokanti 
istorijon, didžiai ginkluota tr 
galinga iškarto, magiškai, 
atmušanti milijoną profesi
nių galvažudžių (tokiais tuo
met garsėjo totoriai)bei val
danti, l,04o,000 kv. km. 
plotą su 25 milijonais gyven
tojų. (Mūsų istorljo s 
vadovėliuose ab
soliučiai nepatei
sinamai nebuvo iš
aiškinta).

P. S. Šis mėginimas įro
dyti,kad tikrai AIŠČIŲ TAU
TOS gentys gyveno "btskį to
liau" už šiandieninės valsty
bės ribų. Sekančiame skyre
lyje "Mūsų Tautos Kilmės, 
Beteškant" ,bandysime"toltau 
ir giliau bristi" mūsų praei
ties istorijon-pažiūrėti kur 
mūsų protėvių gyventa ir ku
riuo laiku. B. d.

jos biografijų yra parašęs Henrikas

B. Novickienės portretas iš "Sėjos” 
viršelio, 1973 m. nr. 4.

visuomet kitiems padedanti 
ir nieko sau asmeniškai iš 
kitų neprašanti.

Birutės Novickienės por
tretą tapyti nelengva. Visi 
žinomi stiliai netinka. Nei 
realizmas, nei impresioniz
mas, nei ekspresionizmas , 
net kuris kitas izmas. Dar 
toks stilius tapyboje neiš
rastas, kuris įgalintų žmogų 
tapyti ne iš išorės, bet iš 
vidaus.

Novtckienė nėra ta , kaip 
ji atrodo. Novicklenė yra tai, 
kas ji yra. Pažvelgsi į veidą, 
nuo corttzono preparatų pa
tinusį, į lygiai sušukuotus 
žilus plaukus, į susiaurėju
sius ir nejudančius po juodu 
megstuku pečius, į reumatiz
mo susuktas rankas ir defor
muotus pečius, į kyšančius 
iš po vilnonės skaros, kuri 
visad dengia ją iki pat lie
mens, juodų šllunų galus, 
niekad nejudančius, gausi 
vieną vaizdą. įsižiūrėsi į 
šviesias, visad plačiai iš
plėstas akis, įsiklausysi į 
tariamų žodžių aiškų skam
bumą, J reiškiamų minčių 
tikslumą, į horizontų platu
mą, vaizdas bus visai kitas. 
Jai viskas rūpi ir ji visame 
kame gerai nusimano • poli
tikoje, visuomenės reikaluo
se, kultūros pastrelšklmuo- 
se-Hteratūroje, mene, teatre, 
ftlmoje ir 1.1. Ji džiaugiasi

Priverstinio celibato problema 
pasaulyje

[VADAS

Vatikano laikraščio
"L’Osservatore Romano" 
straipsnyje , pavadintame 
"Kunigas yra kunigas", kuris 
visų manymu, yra pačio po
piežiaus Povilo VI-jo rašy
tas, randame neįprastu ben
drijai tonu kvietimą kuni
gams pasilikti dirbti bendri
joj ( bažnyčioj), nežiūrintį 
nors jie būtų ja nusivylę ar 
moraliai klystą-"eventhough 
they may feel frustrated or 
are morally errant"—The 
Montreal Star.

Tai labai nuostabi laiky
sena, bet dar nuostabiau at
rodo šis švelnus kvietimas , 
palyginus su Jo gana griež
tais šiuo klausimu pasisaky
mais dar 1971 m. Labai cha
rakteringas išsireiškimas 
"moral error"— moralinis 
suklydimas, kas , daugumos 
interpretavimu ( esanti atiu - 
ztja apie celibatą., Pasaulie
tiškais terminais kalbant, 
tas reikštų, kad dvasiškiai 
turėtų pasilikti dirbti ben
drijoj, nors jie tr nesilaikytų 
bendrijos uždėto celibato.

Nejaugi bendrija oficialiai 
pripažintų klebonų sulto
nuose neretai kursuojančią 
moralinę filosofiją: Nusidėk, 
bet jokia kaina neišsivtlk iš 
juodos uniformos?

Aš šitokią laikyseną labai 
aštriai kritikuočiau, bet šio 
straipsnelio rėmuose norė
čiau tik išsireikšti, kad tai 
būtų per didelė kaina, norint 
bendrijai priverstinį celiba
tą išlaikyti nesvarbu kokio
mis priemonėmis. Ar tikrai 
nėra kitų priemonių privers
tino celibato problemai iš
spręsti?

Dalinai Povilo VI-jo laiky
sena gal tr suprantama, tai 

lietuvtškais laimėjimais ir 
liūdi dėl pralaimėjimų. Ji 
veikta, kad tų laimėjimų būtų 
daugiau ir daro viską kad 
sumažinti pralaimėjimus.

Birutė Novtckienė nėra 
fizinis žmogus. Nors savo 
jaunystėje ji būtų galėjusi 
dalyvauti grožio karalienių 
konkurse, dabar 65-rių metų 
sulaukusi ji yra geras kan
didatas į dvasinio protinio 
pajėgumo, realaus objekty
vumo visiems ir ( viskam 
konkursą, kurį galėtų laimė
ti.

Jos ideologija, principai ir 
nusistatymai stiprūs ir kie
ti, dar jaunystėje susidarę, 
atkakliai ginti, jokių laikinų 
vėjų nepalenkti. Jos jaunys
tės didvyriai tai varpininkai 
ir knygnešiai, siekę tautinio 
susipratimo ir apšvietos 
Lietuvos liaudžiai tr nepri
klausomybės Lietuvai. Jos 
jaunystės didvyriai socialis
tai revoliucionieriai, siekę 
laisvės ir žemės lietuviškam 
sodžiui, žodžiu ir darbu sto
ję prieš tironus — sveti
mus ir savus, siekę sociali
nio teisingumo tautai ir de
mokratinės santvarkos val
stybei.

Jau 1913 metais Birutė 
Novtckienė įsijungia į lietu
viškąją veiklą, vaidindama 
lietuviškuose spektakliuose 
Ryg°je> ° t politinę veiklą 
įsijungia Pirmojo Pasaulinio 
Karo metu Petrapilyje, kur 
stoja į Lietuvos Socialistų 
Liaudininkų gretas ir, grįžu
si J Lietuvą, į Lietuvos Val
stiečių Liaudininkų eiles, ku
rtoms ir šiandien tebepri
klauso.

Politinė partija Birutei 
Novtcklenel, tai ne siauras 
užsidarymas vienoje srovė
je, bet bazė iš kurios gali
mas platesnis bendradarbia

Juozas Lukošiūnas

galima būtų pavadinti dės - 
peratišku gestu, kadangi po 
jo aštrių pasisakymų apie 
celibatą, pasitraukimų skai
čius žymiai padidėjo.

Jo paskutiniame straips
nyje skaitome : "Žmogiškai 
visai suprantama, jei kuni
gas nebenori dirbti kunigo 
darbo ir vėl nori tapti pap
rastu tikinčiuoju" arba, kad 
jis nepasmerkia nei vieno 
asmens, kuris savo viduje 
prieina tokios skaudžios iš
vados ( palikti kunigo pašau
kimą).

Tat be galo didelis kon
trastas su Jo anksčiau pada
rytais pareiškimais.

"Katalikų bendrijos (bažny
čios) vadovybė turėtų tuojau 
pat psichologiniai paruošti 
visus tikinčiuosius priimti 
vedusius dvasiškius". Tai 
žodžiai teologijos profeso
riaus McBrien dirbančio 
Bostono kolegijoje."Celibato 
įpareigojimas dvasiškiams 
yra pagrįstas ne Dievo, bet 
tik bažnytiniais įstatymais". 
Vatikano IIsuvažiavimas pą- 
tvlrtino, kad teisė į ve
dybas yra universali ir ne
pažeidžiama" ir to< išva
doj, kunigystės sakramentas 
neturėtų būti kliūtis, kuri ga
lėtų anuliuoti vedybas.

"Teisė vedyboms turibū- 
tl kiekvieno asmens dispozi
cijoj, ir kadangi pakeitimai 
bus netrukus įvesti, bendri
jos vyresnybė turėtų paruoš
ti visus tikinčiuosius,kad jie 
be didelių lūžių,bet visai pa
grįstai, priimtų vedusius 
dvasiškius". Tėv. McBrien 
nurodo, kad katalikų dvasiš- 
kija rodo labai gilų nepasi
tenkinimą bendrijos autori
tetu ir vertimą toliau pasi-

vimas su kitomis srovėmis 
tr veikla Lietuvai.Nepriklau
somos Lietuvos atstatymo 
metais ji buvo Seimo Proto
kolų Biuro vedėja, kur pri
prato bendradarbiauti su vi
sų Lietuvos politinių partijų 
žmonėmis ir juos suprasti. 
Tas ryšys nenutrūko tr tęsė
si advokatūroj. Ji buvo viena 
pirmųjų lietuvių moterų ad
vokačių, pasižymėjusių ir 
turėjusių plačią praktiką,vė
liau buvo pakviesta į Koope
racijos Banką_ vyriausiuoju 
teisininku patarėju — juris
konsultu.

Platesnis Birutės Novic
kienės politinės ir visuome
ninės veiklos aprašymas 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
į jos portreto rėmus čia ne- 
įtelpa. Tam reikėtų keisti 
drobę, dažus ir teptukus. 
Grįžtant prie dabarties por
treto, matome ją priglaudu
sią ausį prie telefono rage
lio, besiklausančią ar bekal
bančią. Baigus kalbėti su 
vienu, skambina kitas, tr 
taip visą dieną. O kiek tokių, 
kurte skambina ir neprisi
skambina, nes telefonas visą 
laiką užimtas. Jei drobėje 
galėtume pa vaizduoti,kas yra 
tie kurie skambina, pamaty
tume visą įvairybę asmenų : 
politiniai veikėjai iš -Veiks - 
nlų, politinių partijų vadovai 
— liaudininkai, krikščionys 
demokratai, socialdemokra
tai, mažltetuvlai ir kiti; vi
suomenės velkėjal-alttnlnkal 
ir bendruomeninlnkai; kultū
rininkai — rašytojai, dailinin
kai, aktorial;žurnalistat; mo
terys veikėjos — lietuvės ir 
ir nelietuvės; žmonės sęnt, 
vidutinio amžiaus tr jauni; 
dignitoriai ir paprastuoliat; 
gerbiamos ponios ir,kaip pa
ti Novtckienė sako, bobelės; 
senoli išeiviu ir launoil.

(Pabaiga sekančiame nr.) 

likti prie griežto viduram
žiško gyvenimo stiliaus. Jis 
pabrėžta, kad šis nepasiten
kinimas yra išreiškiamas 
pasitraukimu iš pareigų 
tūkstančių dvasiškių tik per 
keletą paskutinių metų.

Aš tiktu, kad atėjo laikas 
pažvelgti ir lietuviams į šią 
problemą naujoje šviesoje. 
Nors Vatikano n suvažiavi
me konservatyvieji vyskupai 
užblokavo vedusių pasaulie
čių šventinimą kunigais, ta
čiau,kaip jie išsireiškė/pa- 
liko atviras duris plačiau iš
tirti šią svarbią problemą" . 
Tada Belgijos kardinolas 
Suenens pareiškė, jog "bū
tų skandalinga ir nesupran
tama atsakyti kunigystės 
šventimus bet kuriems kata
likams, tinkantiems eiti tas 
pareigas. .. o 12-to amžiaus 
bažnytinis celibato nuostatas 
neturėtų būti kliūtis dabar 
kitaip persitvarkyti". Taigi 
jaunesnieji viso pasaulio 
vyskupai į šią problemą 
žvelgia su visu rimtumu ir 
susirūpinimu.

Romoje išryškėjotką dau
gumą. dvasiškių galvoja apie 
priverstiną celibatą, koks 
skaičius jį tevertina ir logi
nėj išvadoj vargu ar jo tesi
laiko. Taigi į atėjo aukščiau
sias laikas ir mums lietu
viams į dvasiškį žvelgttlš 
naujų perspektyvų. Iki šiol 
mes gerbėme ir vertinome 
dvasiškį neretai, panaudojant 
populiarų terminą "dėl jo 
aukos", atseit,kad jis yra at
sisakęs vedybų, vargu mo
derniam ttklnčtąjam ar be- 
galloja. Kitos lyties atsisa
kymas, mes matysime vė - 
liau, dar nepadaro celibato 
pašaukimu , ar to asmens 
šventuoju. Įstalgtngas ir pa
togus celibatas dar nėra 
krikščioniška vertybė. O 
į^taigingumo matome daug 
dvasiškių tarpe.

Modernus tikintysis šian
dien vertina tr žvelgia į dva
siškį kaip E v a n g e l|l- 
jos skelbėją ir 
liudytoją, ir tuo pačiu, 
kaip socialinio tei
singumo nešėju į 
visas gyvenimo sritis .kadan
gi artimo meilė be socialinio 
tiesingumo yra nesuvokiama.

Be šių elementų bendrijos, 
kaip ir dvariškių pagrindinis 
uždavinys ir pašaukimas 
- Hatgręžtt.vėl žmogų veidu į 
Dievą ( A7Maceina) būtu pa
smerktas nepasisekimui) 
Krikščionybė be artimo mei
lės ir socialinio teisingumo 
būtų arfos akordai, nepalle- 
čią žmogaus širdies,. O šiam 
uždaviniui yra pašauktas 
kiekvienas tam dar - 
bui tinkamas krikščionie. 
Taigi, nelengva įžvelgtt,kokį 
ryšį šioje misijoje galėtų 
turėti r prlver=tinac celiba
tas ?!

Mec visi labai gerai žląo- 
me, šiandieninėj krikščionių 
o ypač katalikų bendrijoj, 
vyksta drama. Ir visai su 
pagrindu tikintieji statosi 
klausimą, kodėl šiandien tiek 
mažai jaunuolių besiryžta 
šiam kilniam dvasiškio dar
but,kodėl tūkstančiai dvasiš
kių ir «e=eltų palieka jų pa
sirinktąjį pašaukimą?

Mano tikslas nėra kriti
kuoti celibatų kaip tokį, ku
ris , kaip atskiras pašauki
mas galėtų būti paliktas 
kiekvieno laisvam pasirinki
mui. Norėčiau iškelti tik 
prtver°tlrio celibato 
beprasmiškumą moderniame 
pasaulyje, ir pabrėžti vedu
sių pasauliečių 'kunigais 
šventinimo begalinę gvarbą.

(Bus daugiau )
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KULTŪRINIS
f ‘ ANTANO GUDAIČIO PIEŠINIAI

(Vilniuje 1973 m. išleistos knygos proga)

Ryškus nepriklausomos
Lietuvos laikotarpio datli-

ornamentikos, lietuviškų va 
riacijų ir po truputėlį, dar 
švelniai ir vos-voj juntamai, 
dairosi tinkamų ar patinkamų 
išėjimų į platesnius lietu
viško meno rėmus. Atr,odo, 
tuo laimėtų ir sau, ir žiūro
vams, na, ir savam menui.

Dailininkė Jadvyga Paukš
tienė pasirodė įvairi. Vienur 
atrodo kaip drąsi tapytoja, 
kitur, kaip tapytoja mozaiki
niu stiliumi, o vienas gėles, 
sukūrusi lyriškai jautriai ir 
subtiliai ružavos spalvos 
varsomis, tarsi nori šūktel
ti. Prašyte prašytus t daili- 
nlnkės užrašyti, ne tik pai
šyti, savo nuotaikas. Jos tu
rėtų būti įvairiai skirtingos.

Kęst. Gardinas

w$tin&eu$.A<¥l4tn, -ua&avio^iv^ct

Prieš apie dvylika metų 
Jadvyga Paukštienė svečia
vosi Los Angeles, Caltf.jos 
meno parodos proga.

Išlikęs šviesus atminimas 
atvėrė dailininkės kūrybai 
kelius 1974 metų vasario 2 
Ir 3 dienomis, šv.Kazimiero 
parapijos salėje, Los Ange
lėje. Išstatyta 25 kūriniai. 
Prasmingą atidarymo kalbą 
tarė rašytoja Alė Rūta.

Paveikslai padaryti akva*- 
reltnįų būdu, anglimi, akrlli- 
ka, klek aliejumi, ir kt.

Mūsų žinoma dailininkė, 
kiek galima prisiminti nuo 
anos parodos laiko, sugebėjo, 
sukurti jai dar būdingesni 
pavaizdavimo būdą, pilną, 
vietomis sodrų, spalvingo 
veržlumo, dramatiniai išsa
kančios kalbos, įgaunančlos 
lietuviško lyriškumo, tinka
mai įjungiamo į kompozici
ją, atikštyn besiveržiančius 
šūksnius.

Kaip miela; begyvendama 
svetur tokius Ilgus metus 
pradeda ilgėtis lietuviško

.1 PAI’KSTIENE

nlnkas Antanas Gudaitis, g. 
1904 m. Šiauliuose, tapybą 
studijavo Kaune ir Paryžiu
je. Jo kūrinių yra įsigiję 
Lietuvos, Latvijos, Fstljos 
ir kt. muziejai. 1940 m.Vil
niaus Dailės Akademijos ta
pybos studijos vedėjas ir 
paišybos dėstytojas.

"Vaga"Vilnluje 1973 m. iš
leido gilia spaudiniam e po
pieriuje, didoko formato, su 
98 iliustracijomis, kurių 
nemaža yra spalvotų, knygą, 
užvardintą ANTANAS GU
DAITIS PIEŠINIAI. Autoriaus 
ir jo kūrybos aptarimą para
šė Ingrida Korsakaitė. Re
daktorė I. Meclūnaltė. Daili
ninkas Alf. Augaltts. Tech, 
redaktorius G. Vinclūnas. 
Korektorė M. Raudon ik lenė.

Nors A. Gudaitis lietuvių 
dailėje geriausiai žinomas 
kaip ekspres ijlnės, klek de
koratyvinės bei abstrakčios 
formos tapytojas, bet šiame 
leidinyje daugiausia yra ple- 
štninės kūrybos. Yra spalvo 
tų eskizų paveikslų, sangvl- 
nlnių piešinių, pastelinės, 
kreidinės ir kitokios rūšies 
kū rybos.

Ingrida Korsakaitė pieši
nius taip aptarta :

"Piešiniai - atskira dailės 
rūšis, turinti savarankišką 
idėjinę ir meninę vertę, 
nors studijų ar kūrybos pro
cese jie dažnai vaidina tik 
pagalbinį vaidmenį"./5 psL/. 
Primena, kad Leonardo de 
Vine i, Diurer to, Rembranto, 
Dega, Pikaso ir kitų didžiųjų 
menininkų kūryboje piešiniai 
sudaro neatskiriamą jų pali
kimo dalį.

A. Gudaitis yra nupiešęs
madona nemaža mūsų meno pasauly 

je žinomų asmenų, kaip P.

Cvirką, Litinę .Janušytę, F. HftroR darbai /, 67/vaaarOfc 
'Z altnkevlčtiitę- Btrnunklcnę, darbai/ Ir kiti atrodo, pada^ 
J.KoHHU-A1cksandravF:|i|, J. ryt| !,<• matomo Jauamo, be 
G rybauską, J. Miltini, S. buri-Junki mos širdies, tarai be 
r|, J. Grušą, Ball Dva rloną, |kvc:ptanč|oH nuotaikoj. H- 
V. Blėd|, A. Miškini ir kt.gaIntui, okupacinei padėčiai^
Vien tokių asmenų tapybinių tebesitęsiant, atsiranda gl-q 
paveikslų galerija yra sva-les.nlų, mlntljlnlų eskizų/73įf 
rial reikšminga. Daugelis jų 77, 80, 92, 93/. įstengta atsl- 
"sugautl"mentnial isljaustal“>alalduotl nuo slegiančių 

varžtų. Palikęs priverstinei 
Rašydama apie dall.A.Gu- temas menininkas rado nori-* 

dalčio kūrybą, Ingrida Kor- mo džlugėslo, poilsio ir pasP 
sakaitė visai be reikalo jve- tenkinimo kūryboje.
11a komunistine okupacija įdomu,kaip dėl šių pastabų
trenkiantį posakį "Atkūrus pasisakyti) pats dailininkas. 
Tarybų valdžią Lietuvoje. .." jei pasisakyti galėtų? -r 
(22 psL Argi būtų galima
okupantus pavadinti atkūrė- Leidinys apie A.Gudaičio, 
jais ir argi taip žiauriai rok piešinius yra naudingas |r J 
kalaujama giedoti nevertus Sa<- lietuvių dailės lltcratū- 
jam himnus ? Užuojauta ! ral. Tirščiau sodrus bū- 

Iš minėto įvado atrodo, tų apie jo tapybą. }
kad Antanas Gudaitis komu- Knygos pabaigoje, teduota 
nlstlnės okupacijos lalkotar- P° puslapį, yra santraukos , 
ptu galėjo daugiau padaryti, rusų, anglų Ir prancūzų kal- 
Skattome : bomls.Galla, teduota perdaug

"Tat buvo antroji tokio po- "nusmailintas" literatūros. .
būdžio jo darbų ekspozicija, sąrašas apie dali. A.Gudaitį, , 
praslinkus trisdešimt tre vos 11-ka. Periodikoje paieš- 
jiems metams po pirmosios, kojus.jis galėtų būti kelcrlo- 
ttesa, žymiai platesnės", pat gausesnis. Knyga kietais 
/26 psl./. viršeliais ir spalvotu aplan-

Knygoje matome daugiau- ku.
sla piešinių iš nepriklauso- Antanas Gudaitis Piešini, 
mos Lietuvos laikotarpio. įvadas (5-32 psl.J Ingridos 
Dailininkas jau Paryžiuje Korsakaitės."Vagos"letdykla 
tapo savarankiu. Įšllaužui, Vilniuje, 1973 m. Spausdinta 
rusams-komunistams, atlik- Kaune.112 psl.3,500 egz.tl-, 
tieji piešiniai, kaip nr. 63 ražas. Kaina 2 rb. 54 kp. 
(plovėjas ir grėbėją), 66 /va- Kęstutis Gardinas.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
’ JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI - 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ, faetlnė prenurnėrataTtik $ 7.00 'T"

VILNIUJE 1919 METAIS
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— Geriausios sėkmės, — palinkėjo Sleževičius.
Aiškiai matė, kad vyrai savotiškai nekantrūs. Jie 

tarsi skubėtų Į įsakymą, stengtųsi nepavėluoti ir ne
gaišti minutės kitos su juos užkalbinusius smalsiu mies
tiečiu. Tuojau nusisuko ir stambiais žingsniais, greit 
toldami, nuėjo plevenančios trispalvės link.

Atokiau pasilikęs, Sleževičius po minutės priėjo 
verbavimo punkto duris. Pro stiklinių durų viršutinę 
dalį matė ilgą ir apytamsį koridorių, kuris buvo pil
nas vyrų. Stovėjo ir stebėjo tamsių siluetų Sambūrį. 
Čia pat praėjo trys jaunuoliai garsiai kalbėdamiesi ir 
skardėdami linksmais, tampriais, jaunų vyrų balsais. 
Pakvipo rūgščiais tabako dūmais. Vyrai smarkiai užbėgo 
porą laiptų, pradarė duris ir įžengė į koridorių taip 
skubiai, lyg bijodami pavėluoti į gerai apmokamą 
darbą. (

Sleževičius žinojo, kad ten, patalpos koridoriuje, 
tirštai kvepia gerai išteptais auliniais batais, tabaku, 
juoda duona, džiūstančių milu ir tais visais gerais lie
tuviško kaimo kvapais sodrūs vyrai, kurie jo minty 
ir jo uoslėje reiškė vaikystės atsiminimus.

Sleževičius nėjo vidun. Jam atrodė, kad ten įžen
gus ir vyrams jį atpažinus, kažkokia dalelė jų’ sava
rankumo bus iškritusi. Jam atrodė, kad atlankius sa
vanorių verbavimo vietą, reikės laikytis tarsi paska
tinančiai, tarsi giriančiai — ir tai suardys vyrų sava
rankumą. Pagaliau jis buvo tikras, kad tai visų reika
las, ir sustoti tų besiryžtančių pavojams vyrų viduryje 
būtų jų nuopelno savinimasis. Nuopelnas gi buvo di
džiulis: atstatyti krūtinę kulkoms.

Viso to jaunų vyrų skubėjimo akivaizdoje Sleževi
čius mąstė, kad jis pats yra dalis dabar matytų vyrų 
dvasioje žėrinčios liepsnos. Toji liepsnos pradžia bu
vo tik jo kabinetinis susikaupimas prie popierių, jo pa
rašytas atsšaųkimas. Jis visiškai negalvojo, kad jo 
darbe buvo dalis prometėjiškumo.

Praėjęs pro savanorių ėmimo įstaigą, žengė toliau, 
jausdamas rytinio pasivaikščiojimo gaivumą. Ėjo iki 

. kvartalo galo ir pasuko į Nemuną.

Plati ir didžiulė upė nuo čia, kur jis sustojo, buvo 
atokiau, už sniego apkloto ilgo ir siauro pusiasalio. 
Nemunas, kaip ir jo krantai, rbuvo užklotas sniego: 

, Visas gamtovaizdis nuostabiai baltas. Tolimas ir aukš
tas kitos upės pusės krantas atrodė prismaigstytas me
džių kamienų. Medžiai stambūs, tvirtovės takams 
dengti topoliai, kurie iš storo tiesaus kamieno išmeta 
daugybę plonų, vertikalių šakų.

Prie upės buvo šalčiau. Sniegas kvėpavo savo ledi
niu kvėpavimu. Dangus užklotas žemų ūkanų. Paže
miu skraidą kuosvarniai, kaip juodi bląškomi skutai, 
skrodė erdvę ties snieguota lyguma. Ją besiblaškan
čiuose mėšlungiškuose skrydžiuose ore^ buvo apmau- 

4psi.

dingas iššūkis nuotaikai. Atrodė, kad speigų lyguma, 
tolimas baltas krantas, prismaigstytas topolių linijų, 
žemai nuslinkęs balkšvas dangus ir juodi kuosvarnių 
skutai — visa tai yra peisaže įkūnytas beviltiškumas.

Nuotaika paklusniai atsiliepė peisažui. Smelkėsi 
širdin įspūdis, kad sniegas dekoratyviai - spalvingai pri
ima žmogaus kraują. Jis matė sustingusio kraujo kla
nus rusiškajame chaoše. JJa’tė kraujuoto sniego kre
šulius Voroneže ir Kalugoje. Tiktai žemė godžiai su
geria kraują. Sniegas ilgai laiko saver paviršiuje krau
jo gumulus. Jis laiko juos tol, kol atgairėjusi pūga 
palaidoja raudonas dėmes po baltomis, iš vėtros nuby
rėjusiomis kruopomis.

Tai bus mūsų jaunų vyrų kraujas, atsakė mintis 
į peisažo baltumo išprovokuotą vaidinį. Sniegas ir 
kraujas! Juk iš balto popieriaus lakštų vyrai gauna 
pirmąją paskatą eiti į sniego laukus ir lieti krau
ją už laisvę. Visa rikiuotė jaunų vyrų slinko pro 
dvasios regėjimo paradą. Ir šie, kuriuos ką tik buvo 
užkalbinęs, ir kiti: abstraktiški ir nežinomi.

Čia gaivalingai atėjo mintis, į kurią jis atrems 
savo žodį antrosios Valstybinės Konferencijos metu: 
nūdienos istorijos ašis atremta į mūsų siekį ir į mūsų 
kraują. Lietuvos ateities vizija kunkuliuoja ir ledi
nio politinio klimato speige. ..

Grasūs juodi plasnojantieji kuosvarniai vis neap
leido peisažo. Vėjas tapšė jo ūsus. Nusipurtė ir pasuko 
atgal, į miestą, į gatves. Viskas atrodė dabar logiška, 
planinga, sudėta į kietą pareinamybių grandinę. Jau
tėsi stiprus ir patenkintas sniego platumoje ir beviltiš
kame žiemos peisaže atradęs kažkokią vidinę šilimą. 
Atradęs paradoksišką tikėjimą, kad kraujas ant snie
go žydi, kaip pavasarinės rožės.

— Kabineto užduotis, — kartojo kietai formuluotą 
mintį, — privesti šalį iki Kuriamojo Seimo. Reikia su
daryti apystovas, prie kurių Kuriamasis Seimas ga
lėtų įvykti. Dabar gi tat negalima, nes Lietuvos dalis 
rusų okupuota. Kuriamasis Seimas turi būti sušauktas 
krašto širdyje — Vilniuje...

Ne, ne, visai neparadoksiška tikėti, kad kraujas žy
di sniege, kaip raudonos pavasarinės rožės! Karšta krau
jo čiurkšlė sustingdo kristalus sniege, iškilias ir tru
pančias formas, raudonus lapelius...

Ėjo į miestą su atrastu sakinių skoniu. Jo šner
vės plėtėsi, nes oras buvo vėsus ir kvepėjo sniegu.

Ant gatvės kampo, visai prieš jį išniro du karei
viai lietuviai. Dti jaunuoliai jau buvo aprengti vis re
tai dar užtinkama karine uniforma. Tai mikroskopinė 
Lietuvos kariuomenės nuotrupa. Milinės pilkos. Juos- 
menys suveržti juodais diržais. Šešios sagos sudarė ver
tikalią liniją ir buvo įsiūtos per krūtinę — nuo pat pa
smakrės ir žemiau diržo. Milinės turėjo antpečius, 
kuriuos brutaliai išgujo bolševikinėje kariuomenėje. 
Kepurės paplokščios, su siaurais matikais, o mažytė 
vytis raudoname emaliuotame dugne žibėjo viršuti
niame kepurės atlankė. Durtuvai ilsėjosi makštyse, — 
labai parankūs juos ištraukti. Makštys maskatavo prie 
kairiojo šono.

Kareiviai pamatė Sleževičių ir abu kaip vienas, < 
kažkaip ypač pareigingai ir labai vykusiai, atidavė 
jam pagarbą. Sleževičius galantiškai nusiėmė skrybėlę, 
prasilenkė su kareiviais šaligatviu, vis šypsodamasis 
jaunuoliams ir vis nedėdamas skrybėlės ant galvos.

Jau mieste Sleževičius sutiko Dovą Zaunių. Jaunas 
ir aukštas vyras, dar kupinas vokiškosios karininkiš- 
kos mankštos, iš atokiau pastebėjo Minister) Pirminin
ką ir laukė jo pereinant gatvę. *

— Aš atnešu jums gerą žinią, — pasakė Zaunius.
— Ir kokią gi? — paklausė Sleževičius. — Mes at- 

pratome nuo gerų žinių.
Jis stebėjo Zaunių, kuris neseniai paliko vokiečių 

karininko uniformą, bet ir dabar, jau su civiliais rū
bais, buvo neabejotinai kariško, drausmingai elegan
tiško sukirpimo kariškis. Jo puikiai nuskustas veidas, 
maniera eiti ir nusilenkti, lengva eisena ir pečių ju
desiai— viskas rodė saikingumą ir stilių.

— Labai gera naujiena, — patikino Zaunius.
— Ar vokiečiai pridėjo mums paskolos?
— Ne tai.
— Pametu galvą, — komiškai išskėsdamas rankas, 

prisipažino Sleževičius.
— Vokiečių butų komendantūra man pranešė, kad į 

jums atrado butą. Kažkuris jų pareigūnas išsikraustė 
Vokietijon. Didelis butas su baldais, prie pat miesto 
sodo.

— Tai puiku, — linksmai supliauškė delnais Minis- 
teris Pirmininkas. — Tai jau didelė mūsų Valstybės 
aneksija: butas Ministeriui Pirmininkui. Pagaliau mie
goti ant stalo nėra jau geras poilsis!

Abu skubotai nudrožė prie čia pat esančio miešto 
sodo. Tai buvo didelis išgairintų raudonų plytų dvi
aukštis namas. Net nuostabu regėti erdvias astuonių 
kambarių patalpas. Jos tuščios. Visur mieste susigrū
dimas ir ankšta, o čia astuoni erdvūs kambariai! Geri 
baldai turėjo labai neatidaus naudojimo žymes.

— Čia aš kviesiu gyventi Šimkų, — pasakė Sleže
vičius.— Jo aplaužytas minkštasuolis pe,r kiekvieną į 
pasisukimą groja spyruoklėmis. Vyras gi sunkus.
didelis. ' • Į

Buto durų ir langų rankenos, tur būt, buvusios 
brangesnio metalo — vario ar misingio — raute išrau
tos iš savo vietų. Ten, kur reikėjo užkabinti langą, 
kalė vinį.

Zaunius pažadėjo parūpinti ginkluotą sargybinį 
prie Ministerio Pirmininko buto.

Apsigyvenimas dideliame bute jau nebeatrodė- 
laikinu ir vargingu sustojimu, kaip tai jautėsi nualin
tame Metropolio numeryje. Viskas čia tarsi sakyte sa
kė. kad gyventi reikės ilgiau. Apie Vilniaus susigrąži
nimą vis nebuvo prielaidų.

Už langų — miesto sodas. Stūksojo rikiuotės se
nų didelių medžių. Kamienai styrojo liūdnai, netgi 
grasiai, tarytum juodais švarkais žmonės, suėję šion 
vieton sąmokslauti.

( Bus daugiau )

nepriklausoma lietuv
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FILMU PASAULYJE
VOKIEČIU TELEVIZIJOS ŽURNALAS APIE MEKUS;

Vakarų Vokietijos televi
zijos žurnalas "Deutschen 
Fernsehen" 1973 m. lapkričio 
12 d. laidoje, 82 psl. paskelbė 
žinutę apie Joną Ir Adolfą 
Mekus, kurie Iš New York, 
N. Y, nukeliavo į Maskvos 
filmų šventę, Iš ten į okup. 
Lietuvą Ir tenai, Biržų apy
linkėse,nufilmavo savo moti
ną. Tas filmas buvo rodytas 
per V. Vokietijos televiziją. 
Mačiusieji teigta, filmas pa
gamintas blogai, net turi 
bV'gų apšvietimų, sunku su- 
į. stl kas vaizduojama Ir 
pan.

Paaiškinamuose priera
šuose tas vokiečių žurnalas 
rašo, kad Mekai yra žydai. 
Čia talpiname to aprašymo 
gautą Iškarpą.Greta skelbia
me vokiečių to filmo verti
nimą, kurį vadina dlletontlš- 
ku.

Jonas 
yra 
poetai. Jų filmai, nelauktai 
greitai Ir plačiai pagarsėję 

*•' V-se, lietuviškų reikalų
problemų neliečia. Prie

šingai, Mekų filmai dažniau
siai' būna nukreipti prieš 
esamą santvarką, keistai Ir 
Iškreiptai vaizduoja JAV-lų 
gyvenimą. Jie . sugeba leisti 
liuksusinį filmų žurnalą Ir 
Mekų filmai sutraukia gau
sius pasekėjų būrius malš-

dngame 
ne.

New York o brūzgy-

P. Tilvikas

Erinnerungen an 
eina Reise I

Diese >Erinnerungen< dftrften 
doch nur fūr die engsten Fami- 
lienangehdrigen interessant 
gewesen sein. So dūrftig war 
die noch dutch eine dilettanti- 
sche Kamerafūhrung unterstri- 
chene Aussagekraftdes Films.

Clinch StOcker. Heriogreth

J. Mekas
16 d. Londono National FilmRugsėjo 

Theatre buvo rodoma Jono Meko filmą, 
užvardinta „Kelionės į Lietuvą prisimini
mai“ (Reminiscences of a Journey to Li
thuania).

Jonas Mekas (gimęs 1922 metais) yra 
veiklus išraiškindo kinematografo srityje 
ir gerai žinomas kino meno mėgėjams 
Europoje ir Amerikoje. Jis gyvena Ame
rikoje, ten redaguoja „Film Culture“ žur
nalą ir bendrauja artistinėje spaudoje. 
MacmiUąn leidykla yra išleidusi jo kny
gą „Movie Journal“. Lietuviškai yra pa
rašęs tris pasaitų knygas ir kuria eilėraš
čius: jo poezijos rinkinys buv.> išleistas 
Vilniuje 1971 metais.

Filmas „Kelionės į Lietuvą prisimini
mai“ buvo padarytas su Nor ideutscher 
Rundfunk ir Vaughan Films (London) 
finansine parama ir prasideda nuotrupo
mis iš naujai j Brooklyn's atvykusių emi
grantų gyvenimo 1950-53 m. 
linksminasi šokiuose, namuose 
nėse; jų tarpe matomi ir Jonas 
broliu Adolfu.

Po tokios įžangos pagrindinė

Dypuikai” 
ir geguži- 
Mekas eu

22.50 Erinnerungen an eine Reise
NDR Kamera: Joną* und Adolfas Meka*

Buch und Regie: Jonas Mekas
Reglsseur Jonas Mekas teiste 1971 mh •el
nėm Bruder Adolfas zu den Filmfestspielen 
nach Mockau. Bei dleser Gelegenhelt dreh- 
ten die gebūrtigen Litauer, die wthrend des 
zweiten Weltkrieges aus Ihrer Helmet file
hen mufcten und seit 1949 in New York leben, 
diesen Film Ober elne Reise in Ihre elgene 
Verga ngenhelt

0.15 Tagesschau

krem 
VE/DROOž/M

XYZ — ma-Į 
Kiti vaizdai

mūsų tautai nepamlrštamąj 
palikimą, nes muziejuje yra 
sukrauti brangūs Lietuvai] 
Istoriniai dalykal.Garbė mū-j 
sų Išeivijai,kad šių laikų lie
tuviškas gyvenimas atspin
dės Alkos muziejuje. Visa 
Išeivija tiesta padėkos ranką 
prel. Jurui, ne tik ) už šį dar
bą,bet Ir už jo pagelbą spau- 
dal.Keitos jo paties Išleistos 
knygos, jo rūpesčiu letdžta- 

tr "Darbininkas". Kun.

Londone
brolis Kostas su šeima; Nr. 
ma kepa bulvinius blynus,
parodo mums sodus, šulinius su svirtimis, 
vaikus Vištas lesinančius, net ir „mažiau
sią namelį“ (su širdele duryse) gale tvar
to bestovintį. Viskas matoma išeivio aki-j 
mis, ir dabartinis gyvenimas paliečia
mas tik prabėgomis: aplankomas mokyk
los suolo draugas, laukuose vairuojąs 
kombainą, kitas vienmetis sutinkamas 
tvarte, kur. jis melžėjas globoja ir karves 
prižiūri, su trečiu į kolūkio koncertą nu
einama.

Filmo „žvaigždė“ yra Mekų rrlama, 84 
metų amžiaus, labai žvali ir judri mote
ris, dar atliekanti visą namų ruošą. (Vė-'mas 
liau ir teatro publika pradėjo ploti, jai R pareiškė, kad LFA tU- 
ekrane pasirodžius). . J K ’

Dažnai matomi ir alaus ąsotėliai, be 
kurių, žinoma, Biržų apylinkėje negalima 
apsieiti ir po kurių taip pat neišvengia
mai pradedama dainuoti. _ _

Trečia, ir paskutinė, filmo dalis paro-1 patalpos Ir LFA bus plačiau 
do Hamburgo fabriką, kuriame Mekai 
dirbo karo laiku, ir baigiasi apsilankymu • 
pas draugus Austrijoje.

Filmas trunka 85 minutes. Jonas Mekas 
anglų kalba paaiškina, kas rodoma ekra
ne. Be „užstalės dainų“, lydimoji muzika 
susideda iš dviejų Lietuvos Liaudies An
samblio dainų (viena iš jų „Kur bakūžė

M. K. Čiurlionio Pianino

rl apie 3 tūkst. skaidrių Iš 
įvairių gyvenimo įvykių. Jau
nimo Centre gautos geros

VARDAN TĖVYNĖS IR 
BAŽNYČIOS

Senai vyltoja lietuvišką širdį 
Jaunimo namut> pažadais 
Išdygo bažnyčios Ir salės.

,O jie vis dar po kamplals.
Skolos Ir mortgyčtal įšalę.
Ir taip per 25 metus
Jaunimui tik lieka atviras keltas 
į lietuvybės kapus.

SVARBUS LIETUVIŠKAS 
VEIKIMAS

Visas veikimas kapų puošimas
Per dienas, naktis aukų rinkimas, 
Gėlių puošimas, paminklų skelbimas 
"Gal greit mirsi?", vis priminimas, 
Vietos kapuos pirkimas.
Tai tikras žmogaus vertės supratimas 
Mažai aukoja tik tas jaunimas 
Bereikalingas jų rėmimas.
Jie "suanglėjo", nuriedėjo 
nuo lietuviško kamieno.
Aukų lapuos nėr jų nė vieno
"Tas nesvarbu, kur jie nuėjo"?...
Ateis diena, jie sugrįš prie kamieno 
Grąžins ko Iki šiol nesumokėjo.

Rakštis '

Išvystytas, kad visuomenė 
galėtų džiaugtis jo surinkta 
medžiaga.
NBC televizijos tinklas, sek
madienio vakare, vas. 27 d. 
pusę valandos paskyrė pasi
kalbėjimui su keturiais bu
vusiais Sibire Ir protinėse 
kalėjimuose Sovietų Rusijoj 
mariais. Buvo rodomi kalinių

filmo da- 
lr Adolfas Mekai lis yra pašvęsta Jono ir Adolfo pirmam 

žinomi kaip lietuviai ^Hankymui tėviškėje (Sėmemškių kai- 
r me, netoli Biržų) po 25 metų. Taį yra

nostalgiškas žvilgsnis j gimtinės žmones, 
vaizdus ir pastatus pro kameros lęšį. Fil- 
muotojas nesistengia pasiekti fotografi- samanota"), 
nio tobulumo: aparatas kartais greitai Preliudų, vienos Brucknerib kompozicijos 
„braukia“ iš vieno taško į kitą, kartais ii *r Gesualdo madrigalo, 
paveikslas lieka ne visai aštrus. Bet tas 
kaip tik duoda įspūdį nekantrių svečio vų, kurių buvo pilna salė. Jie paskui tu-j 
akių, skubančių per ribotą laiką pamaty- rėjo progos teatro klube pasikalbėti su i 
ti kuo daugiau pasiilgtų vietų. Tas jau-autoriumi Jonu Meku, kuris tuo metu ap- stovyklų Vaizdai, supažindino 
nystės dienų ilgesys yra pabrėžiamas su- lankė Angliją, 
numeruotais epizodais „šimto vaizdų iš P. K.
Lietuvos“, kurie bėga per ekraną lyg „Euf L i e t U V i S ”, S p a 1 i 0 16 d/73.
verčiami seno foto-albumo lapai. Nr. I-1— r
sena močiutė pasitinka sūnus prie gimto 
namelio; Nr. X — kadaise lankytą kaimo 
pradžios mokykla; Nr. XY — atvažiuoja:

Filmas buvo labai šiltai priimtas žiuro-

talpinančią salę sutraukta Išplldytojams, visuomenei,“ 
tik Vasario 16 d. minėjimai, kad taip keletą valandų pasl- 
Operos."LV"statė"Grandles" džiaugta, pabendrauta Ir sa- 
sambūrte: Irena Smlellaus-vo tradicijas prisiminta, 
klenė-tautinių šoktų Ir sam-

dangum
"Dievas sutverė būti mūs 

lietuviais, tokie turime Ir 
būtl"-parelškė sukaktuvinin
kas Ir žymus visuomeninin
kas prel. Jūras, per Lietuvių 
Televizija, sausio 27 d.Kun . 
Kezys, Lietuvių Foto Archy
vo vedėjas,rodė fllmoje pre
lato Juro gyvenimo dalelę Ir 
ypač su juo kalbėjosi apie 
didelį Lietuvai kraltį-ALKos 
muziejų Putname. Prel. Jū
ras šiuo savo darbu palike1

su sistema, įrengimais.Įdo
mūs buvo liudijimai visų ke
turių, kurių tarpe buvo Ir dr. 
Devenls, Išbuvęs Sibire nuo būrfo vadTJZ/gi^VffUnHn^ pirtys Ir nelaimės. Nesenai 
1940 liepos mėn. patmtasij. buvo rėžisortum. solo lš-ant 71 gatvėskampoėjone- 
NGB Iš ūkio .Yra daugiau He- ................
tuvių Iškentėjusių Sibire, 
ypač Armontenė, Rūklenė, 
Jučaitė Ir daugelis kitų šta
me laisvajame pasaulyje. 
Reiktų juos visus surinkti

pildė A. Simonaitytė, chorošlnas Pundulių A . Gallnattls, 
vadovas P. Mleltulls Ir de-keldamasls į kltą but^- Krlto 
koratorlus J. Daugvlla. Su-lr tuoj mlrė nuo šlrdles 
daryta Kaimo Kapela vad. Priepuolio. Sausio 27 d.tele- 
4žuolul Stelmokui Ir kankll-vlzl^a lr spauda Pranešė 
ntnkel vad. Fm. PakštaIteL šiurPiU žinią, kad autobuso 

Ir netik atsiminimus,bet Ir į Dekoracijos Ir apšvietimas, šoferls« negras, nušovė jau- 
fllmą įamžinti, tada duoti ku-drabužlų prĮtatkymas buvo lietuvį Povilą Vaišvilą , 

---------j—x .kuris turėjo teisingą bilietą 
- - važiuoti, o negras prie jo 

tinka Prisikabino, Vaišvila smogęs 
jam į galvą,o tas Išsitraukęs 
plstolletą, mirtinai peršovė 
per krutinę. C TA viršininkas 
Plkarsky sako, kad autobusų 
šoferiai neturi teisės nešioti 
ginklo. Šoferis tapo suimtas.

rial stočiai parodyti. Tat bū- pulkus.Programą Išpildė ne- 
tų LF ar Alto uždavinys. paprastai gražiai Ir įdomiai. 
"Lietuviškos Vestuvės", ku- "Grandies" ansamblis t..__ 
rlos įvyko sausio 27 d.Ma-reprezentacijai, būtų labai 
rijos Aukš. Mokykloj susi-gerai, jei kas nesigailėtų pl
iaukš nepaprasto dėmesio nlgų, vlsas"Lletuvlškas Ves- 
vlsuomenės,pritrūko net vle-tuves" įsuktų į filmą. Didelė 
tų svečiam s. O juk virš 1300 padėka vadovam s,programos

ŠK KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS 1 ° '
Spausdiname Monfrea/io lietuvių, susijusius su S v. 

K azimiero parapija istorinius ivykius, kaip yra paruošęs -beda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzč.

"Lietuviai šitos diecezijos, prisiartinę, skundžiasi Jums , 
prieš kun. B. Šlamą. Vietoje rūpintis dvasiniais reikalais ir 
vaikais, kaip atvažiavo, tik rūpi piniginiai dalykai. Pasėjo ne
sutikimus mūsų tarpe, sakyklą naudoja privačiai pagiežai 
reikšti ir apkaltina nekaltus.Tas pakenkia tikinčiųjų jausmus .

i Kalkurie parapijiečiai Šlamą pažino kitur ir ką ten padarė . 
Montrealio lietuviai yra sugėdinti, turėdami tokį kunigą, ir 
vietoje geriau susiorganizuoti,didesnę moralinę dvasią pa
daryti, eina priešingai. Daugumoje, kurie ėjo į bažnyčią re - 
guliariai, dabar vengia. Siamas į Londoną atvyko 1901 metais 
į lietuvių parapiją,netrukus pakeitė komiteto narius, -dalykai 
ėjo blogyn.Dabar Londone yra kun. Matulaitis, kuris nurami
no lietuvius, sugrąžino seną komitetą ir viskas einasi gerai. 
Šlamaspaliko skolingas 500 svarų. Palikęs Londoną 1902 m. 
pasirodė Glasgove Skotlande, kur buvo žinomas po pavarde 
Father Lizdeika. Kokią vietą paliko, vis staiga.be pranešimo 
parapijiečiams,nuo kurių išvežė pinigus, kurie buvo renkami 
bažnyčios statymui. Vėliau pasirodė St. Louis Mo. , paskui 
nuvyko į Brooklyn N. Y. ten jis atidarė prekybą po vardu "At- 

v , las Mercantile Company". Prašome Jūsų padaryti pasiteira- 
vimą. Pasirašė: A. Jonikaitis, Jurgis Jonikaitis, A. Skrinska , 
A.Stašaitis,V.Kajeckas.Jz. Antanavičius, Jz. Karpavičius, M . 
Mašniskas.Jz.Šmilingis,St. Plioplys, J. Šimkevičius. Lietuvių 
komiteto prezidentas J.Aleksandravičius, viceprezidentas 
A.Skrinska,kasininkas P.Varškevičia,sekretorius Baltūsis" .

Į lietuvių skundą, kun. B. Šlamas atsako laišku Montrealio 
arkivyskupui,-rašytu 1908 m.vasario 1 d. .adresas 142 Fullum 
St.

: "Neteisingai kaltina mane.be jokių įrodymų. Aš kartais ne
imu už patarnavimą, o jei imu, tai nedaugiau, kaip oficialiai 
nustatyta (už jungtuves: 1 klasės $ 25; 2 klasės $ 15; 3 klasės 
$ 10; 4 klasės $ 7; 5 klasės $ 5. Už palaidojimą suaugusio: 1 
klasės $25; 2 klasės $ 15; 3 klasės $ 10; 4 klasės $ 7. Už pa
laidojimą vaikų: 1 klasės $ 10; 2 klasės $ 7; 3 klasės $ 5; 4 
klasės $ 3. Iškilmingos šv. Mišios po $ 3.).

Antra: sako,kad lietuviuose jausmai mano atžvilgiu blogė
ja, nes mane pažino anksčiau kitur. Bet kodėl pirmomis die
nomis man atvykus, keletas parapijiečių moterų mane pasi
tiko su džiaugsmu, o kada ėjau lankydamas parapijiečius , 
mielai padėjo tas pats J. Aleksandravlčlus-AUen, kuris dabar 
pasidarė visų neramumų kėlėjas.

Nesutarimas prasidėjo lapkričio mėnesį ir augo didyn. Ka
da aš paskelbiau, kad piniginiai reikalai ir kiti parapijos rei
kalai turi būti po kunigo priežiūra. Kunigas, turi būti su 3 ko- 

; _ miteto nariais, piniginių reikalų tvarkytojas. Žinoma, jei jie
Mtų priėmę mano relkalavJ mus (pagal vyskupijos nurodymus),

būtų sustabdytas parapijos pinigų eikvojimas, -kai kurių as
meniškai naudai. Tiesa, yra lietuvių iš Anglijos, bet po kelių 
metų,nežinau kas su jais atsitiko. Londone kiekvieną sekma
dienį,po rinkliavos .nesuskaičiavę pinigus, tiesiai eidavo į sa- 
liūną (aludę) ir gerdavo į parapijos sveikatą. Vienas iš tokių 
čia yra A. Skrinskis, kuris priklauso parapijos komitetui. Po 
3 perspėjimų,pašalinau ir pastačiau jo vieton kitą. Nuo to me
to,atstatytieji ir jų draugai, pasidarė atviri mano priešai. Jie 
sakė: kunigas neturi teisės prie parapijos pinigų, nes jis nori 
pagrobti juos ir išbėgti. Visur tos pačios bėdos su lietuviais . 
Aš norėčiau paminėti, kad Philadelphijoj J. Aleksandravičius 
- Allen, dalyvavo visokiuose neramumuose. Vedė nuolatines 
kovas bažnyčioje,būdavo net sumuštų žmonių. Ten J. Aleksan
dravičius priklausė nepriklausomai bažnyčiai su nešventintu 
"kunigu",vardu Dilionis; o čia lietuvių parapijos pirmininkas 
ir žmonių vadovas.Jis netiki į jokią religiją. (Letukas irgi da
ro triukšmą,prieš 4 mėn.čia teisme, jis buvo teisėjo paklaus
tas, ar jis tiki į Dievą?). Lietuviai neturi išsimokslinimo, o 
kada atvyko į laisvą šalį, jie pasimetė.

Tokie žmonės, kurie neturi tikėjimo, jie yra social-demo
kratai .pasidaro parapijoje žmonių vadais, iki tol, kol juos iš
vaiko kunigas.Tas pats buvo ir Londone. Aš čia įdedu liudiji
mą (testimonial) nuo Londono Kardinolo.

- Apie Glasgovą, tai netiesa, aš ten nuvykau iš Freiburgo 
(Šveicarija) į Glasgovą studijuoti universitete, ir tik Velykų 
laike, klausiau lietuvių išpažinčių ir nieko bendro neturėjau 
su parapijos reikalais. Pridedu Glasgovo vyskupo liudijimą, 
(dabar randasi Montrealio arki vysk, archyve).

- Paskutinis paaiškinimas apie Brooklyną. Yra žinoma, kad 
lietuviškas laikraštis"Žvaigždė"-katalikiškas,kiti laikraščiai 
ateistiniai ir social-demokratiniai. Aš paėmiau mintį,-leisti 
katalikišką laikraštį Brooklyne; kad išvengus lietuvių kalti
nimo prieš kunigą, aš pasiėmiau pasauliečio vaidmenį. Pa
ruošiau laikraštį spausdinimui,bet prieš pradedant spausdin
ti, mane kitas asmuo prigavo, nes neturėjau patirties. Mane 
įtraukė į kompanijos biznį, išleidome 50 šėrų po 1 dolerį; kai 
kuriuos pardavėme,kitus davėme veltui, kad gauti rėmėjų. Po 
mėnesio, mano kompanijonas apgavo mane, -jis buvo didelis 
sukčius.Jį policija suareštavo, nes jau buvo išeikvojęs ir ki
tur žmones apgavęs už $ 4000. Aš daug nustojau per tą apga
viką, ir jaučiuosi sugėdintas tais darbais.

Aš atsakiau į visus kaltinimus. Čia yra pavojinga palikti 
parapijos pinigus žmonių rankose, nes šitie žmonės, kaip ir 
Amerikoje,nesigėdi sukurti nepriklausomąbažnyčią(tautlnę) . 
Todėl pinigai čia ir buvo visų nesutarimų priežastis. Pasira
šė kun. B. Šlamas. " (Montreal arklv. arch.).

Bus daugiau.

Nesenai vienas 12 metų neg
riukas nušovė mokyklos di
rektorių Ir kitus sužeidė. 
Žūsta mergaitės Ir klesti 
kriminaliniai nuotykiai, bet 
niekas griežtai nesiima gink
lų pardavimą griežtai regu
liuoti

Štai Klrvlno Runlmo, Ci
cero mieste nesenai atsikė
lęs Iš Argentinos, įkūrė gi
tarų Ir kanklių parduotuvę. 
Sausio 23-24 d. Išvogė 8 gi
taras Ir aukštos kainos 
kankles, nuostolių Iki 3 tūks. 
Marouette Parke p. Prtel- 
gauskų butan įsiveržė dienos 
metu vagys, Išnešė radlja, te
levizija Ir kitus daiktus. Ne
laimingai atsitiko Ir velionei 
Vaitkienei, kurt įsileido į rū
sį nuomininką; jis Išdaužė 
langus, padegė namą Ir pa
šaukė policiją. Vaitkienė la

ibai Išsigando Ir po kelių die
nų mirė, nors gaisras namo 
smarkiau nepalietė.
Kun. Pugevlčlu? baigia Iš
versti į anglų kalbą Lietuvės 
Bažnyčios Kroniką. Visuome
nė turi padėti šiam darbui, 
taip kaip LB Marouette Par
ke spausdino kltoRtą medžiai 
gą apie Lietuvą, rinko aukas, 
net velionis A. Stakėnas , 
rinkdamas aukas, žuvo auto 
katastrofoj. Kon. Daudžvar- 
dlenė visur bėga, atstovauja, 
o sausio 29 d. kalbėjo per 
WJOB radijo, kur su komen
tatorium E. Lebln, Iškėlė 
Lietuvos nelaimes Ir Slų 
dienų įvykius tėvynėje bei 
Sibire.Alto pirm. dr. Bobelis 
tampriai palaiko ryšius su 
Kongresu, sekr.Ktsslngerlu.
Lietuvių Televizija kovo 
26 d. minės 8 metų gyvenimo 
sukaktį, bet lėšų trūkumas, 
nes dabar jau 2 tūks. skolos« 
kažin ar leis Ilgai gyvuoti.

Bal. Brazdžionis
5 psl.

5

5
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East. tel. 544-7125

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Mokame už: 
depozitus XP-C. A. Kiekių 6% 
šėrus ir sutaupąs t %
už vienų metų terminuotus 
indėlius __ .____________ 8%
3 metama $54% ir 5 m. __  9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš _  U*
nekiln. turto paskolas iš 954%

Nemokama gyvybės ir Asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. 1 Kapitalas — virš % 4,600.000

1$ "AUKURO" vaidintoju grupes pastatymo'"Sniego Karalienė" 
- vaidina K alvaitienė. N uotrauka M. S til n g e v i C i a u s

toronto
POPIETĖ SAVUOSE 

NAMUOSE
Nežlūrtnt^August 1914° au

torių ignoravus mūsų kraš - 
tą, kai kur toje jo knygoje 
altkant Lietuvą Rusijos da
lim .Sotženlcirf šiuo metu yra 
svarbiausiu pasikalbėjimo 
objektu. Gal dėlto, kad jis 

: yra vienas iš jų, mūsų kraš-
• to pavergėjų^. O gal, kad jis 
; taip paprastai, tiesiog neį -

tikėtinai buvo išleistas iš už 
geležinės sienos. Dar kas į-

■ domu sekmadienio popietei 
susirinkusiems svečiams 
tat, kad Toronto radijas, TV 
ir spauda gan plačiai ir iš
samiai perdavė tą retąjį į- 
vykį. Ypatingai visų trijų 
dienraščių pirmosiuose pus
lapiuose, vedamosiuose, 
straipsniuose ir net skaity-

■ tojų laiškuose mirgėte mir
gėjo naujienos, nuomonės ir

' pasisakymai apie vis plačiau 
atsiveriančią tiesą apie lais
vės pavergėją.

Tarp tų naujienų, kažkaip 
: irgi simboliniai skambanti,
• vieno laiko pirmame pusla

pyje pasirodžiusi žinutė 
(The Star, vasario 15); kad 
14,000 Toronto lietuvių,Va
sario 16 paminės 56 nepri
klausomybės sukaktuves ir 
tragiškąjį įvykį, kai 1940 m. 
bolševikai okupavo Pabaltijo 
kraštus.

Prie atsklriau stovinčio 
stalo sėdinti piliečių grupė

• ’ kalbasi kiek pakeltais bal- 
: sals. Jie diskutuoja praėjusi

Vasario 16 minėjimą. Jie gė- 
; risi parengimu, įdomia pro

grama ir gaustais dalyviais. 
: Tiktai ttek,kad nežiūrint šį -
• met turėtos erdvesnės salės, 

po trijų programos valandų,
; vyresni dalyviai pradėjo ne- 
’ beišlaikytt. Ypač tai jautėsi
• balkonuose ir arčiau scenos .

Svarbiausia kalbėtoja dr.
• Elona Martjošiūtė-Vaišnienėį
• 6 psi.

atvykusi iš Nev Haven, Conn, 
padarė gerą įspūdį. Jauna, 
graži, tautiniais drabužiais 
pasipuošusi preltgentė, nuo
širdžiai paprasta pradžia 
tuojau užimpopavo žiūrovus. 
Savo kalboje ji kvietė klau
sytojus peržiūrėti savąjį 
inventorių ir atsikratyti už - 
kietėjuslų nuomonių. Ypač 
taikydama priekabingiems ir 
nuobodiems seniesiem s, pa
tarė jiems atsiverti skaid
resnėms, gilesnėms min
tims. O visiems atidaryti 
akis ir įsileisti daugiau švie
sos. Teisindama savąją ke- 
lięnę į Lietuvą, preltgentė 
pageidavo palikti tą kiekvie
no individualiai sąžinei. O, 
kad ji rašo "Akiračiams " 
prašė jos nesmerkti, nes ji 
rašanti ir kitiems laikraš
čiams ir net vedamuosius 
(Dirva). Tam pailiustruoti, 
virš temos pailgėjo kalba kai 
preltgentė paminėjo Ispani
jos civilinio karo pabėgėlius 
ir jų problemas Meksikoje.

Tarp kitų kalbėtojų bur
mistras Crombie paskaitė 
proklamaciją skelbiančią 
Vasario 16-tat net tris Lie
tuvos dienas Toronto mieste.

Po oficialiosios dalies ša
lia gaustų šokėjų, skudutinin
kų, kanklininkų ir mergaičių 
okteto, pasirodė "Varpo" 
choras diriguojamas J.Go- 
vėdo. A komponavo nauja to- 
rontletė, modistė M.Vatčlu- 
lėnaltė. Bendra visuma cho
ras pasirodė gerai. Daugu
mas choristų pasišventusiai 
veža tą naštą jau'20 m . savo 
tarpe teturėdami tik du jau
nus veidus .Bet susijungus su 
moterim, savo spalvingumu 
tarsi gėlėm sužydusiom (tau
tiniais drabužiais paslpuošu- 
šiom), amžium t daug jaunes
nėm choristėm, "Varpas" 
padarė gerą, net pasigėrėti

ną įspūdį.
Prie rūbinės grupelė vyrų 

kalbasi, jeigu ne tiek naujie
nom,klek lietuviškom pavar
dėm švystelėjusi vasario 18 
"Toronto Sun". Sporto sky
riuje, šalia nuotraukos buvo 
rašoma apie teniso žvaigždę 
Violeta Nešukaltytę, kaip ji 
sėkmingai operuodama An
glijoje skina sportines per
gales. Toronto priemiesčio 
Mississauga sportininkai 
- tentststat Paul Klevėnas ir 
Birutė Plučaitė sėkmingai 
laimėjo stalo teniso varžy
bas Humber Colegijos Insti
tute. Paieškojimuose Raudo
nasis Kryžius, tarp kitų, ieš
ko Natalijos ir Elenos Mus- 
ninkaičlų, Marijos ir Ro
mualdo Naujokų.

Sekmadienį prie pietų duo
tas Elenos Juknienės keptas 
morkų pyragas susilaukė 
balsų daugumos "labai ska
nus". Svetainėje jau pradeda 
pasirodyti pirmosios kregž
dės— iš pietų grįžta žlema- 
votojat. Jų tarpe P.Štuopis 
su ponia, skulptorė Elena 
Doctenė Ir kt. „

b. Pranckunas

LIETUVIU NAMAI
1573 Bloor St W .Toronto B. Ontorlc

Lietuvių Namuose blngo 
žaidėjų skaičius didėja.Per
eitą trečiadienį ir penktadie
nį atsilankė apie 500 asme
nų ir žaidimai nebebuvo 
nuostolingi. Tikimasi, kad 
žaidėjų skaičius greltaididės 
ir užpildys L. N. erdvias pa - 
talpas.

Kovo pirmoje pusėje sueis 
37 dienų terminas, kai LN 
vakarinės dalies rangovas 
užbaigė darbus. Tada Lietu-, 
vlų Namai turės sumokėti 
sulaikytus pinigus $34, OOO. 
Lietuvių Namai kviečia savo 
narius ir visits lietuvius ne
atidėliojant pirkti LN pasko
los lakštus/debentures/, kad 
būtų galima šį įsipareigojimą 
laiku atlikti. Visą statybos 
laikotarpį LN lietuvių kolo
nijos remiami, tvarkingai 
atliko statybos įsipareigoji
mus, tikimasi,kad ir šį pas
kutinį kartą lietuviai suge
bės įsipareigojimus įvykdyti.

LN Moterų Būrelio veda-; 
mų sekmadienio popiečių sta
lai papuošti gražiais gėlių 
krepšeliais. Tuos gėlių pa
puošalus parūpino A. Parše- 
liūntenė ir pritaikė prie sta
lų B. Abromatttenė ir M. 
Vaitkienė.Todėl visoms nuo
širdi padėka.

Turime daug geradarių. 
Vienas jų Povilas Baronas 
davė LN 50 dol.,kaduž jį 
būtų nupirktas virtuvei puo
das. LN valdyba už tai jam 
yra labai dėkinga, nes virtu
vėse gert puodai labai reika
lingi.

L. Namuose sekmadienio 
popiečių metu vyksta jaunų 
lietuviukų Ir lietuvaičių var
žybos, kas geriau lietuviškai 
surašys specialiai ant stalų 
išdėtų gėlių,gyvuliukų, vaisių 
ar daržovių vardus. Pereitą 
sekmadienį varžybose daly
vavo 24 vaikai. Tarp gėlių iš
dėstytų gyvuliukų vardus 
geriausiai lietuviškai surašė 
Bernadeta Abromaitytė Ir 
Valteris Dauginis. Ateinantį 
sekmadienį įvyks varžybos 
surašyti daržovių Ir vaisių 
lietuvišku: ' pavadinimus. 
Verbų sekmadienį bus var
žybos vaikučių suneštų ver
bų, o Velykų metu gražiausių 
margučių.

Paskolos lakštų nupirko : 
po $50 Tumosa Jonas, Mei
liūnas Mečys, Blelzgys Jo
nas.

Nario įnašus įmokėjo : 
po $175 Usvaltas Andrius iš 
Aylmer, po $1OO Namtkas 
Elena, Sabaliauskas Juozas, 
Ktšonas Bronius, Kišonlenė 
Elena;po$75 - Medžiotojų Žu- 
klautojų klubas ; po $50 Ra
šys Jurgis, Vaitkus Vacys, 
Lukošius Aldona.
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PAMINĖTA r.P ARAM A*
Nors lietuviški bankeliai 

- kredito kooperatyvai spar
čiai auga Ir apima didesnę 
savos bendruomenės nartų 
dalį nei daugelis kitų banke
lių, žinių ^pte juos plačiai 
paskleidžiamame kredito 
kooperatyvų mėnesiniame 
laikraštyje "Ontario Credit 
Union News" yra perdaug 
šykštu.„Tikta l daba r, vasario 
mėnesio numeryje paminėta 
"Parama", jos įsikūrimo 
naujose patalpose proga.įdė
ta Ir tarnautojų nuotrauka.

Ten pašoma, jog tokių na
rių patarnavimu yra sunku 
kam kltam"Paramą"pralenk- 
ti. Čia tiek nuosavybių pa
skolos Iki $50,000, tiek 
asmeninės paskolos iki 
$5,000 duodamos tik už 
8%.kuomet indėlininkams Iš
mokama nuo 6 Iki 8 1/2%. 
Beto nieko neimama už če
kius bei elektros, gazo ir te
lefono sąskaitas. Pirminin
kas Herb, Stepattls sakąs, 
jog pagrindiniu kooperatyvo 
ateities tikslu yra įtrauki
mas kuo daugiau jaunimo, 
nes šiuo metu narių amžiaus 
vidurkis yra 50-55 metai.

Naujų patalpų atidarymo 
iškilmės metu Ontario Kre
dito Kooperatyvų Lygos ve
dėjas "Paramos" pirmininkui 
įteikė tą progą atžymint! 
skydą. ( /a.
• ”NL" laikraščio parengimas 
gegužės 4 d., šeštadienį Lie
tuvių Namuose.

... IR GERAI IR BLOGAI. 41
(^Atkelta iš 2 pst.) 

Kanados Ir aš"(iš Vokietijos^ 
rašo Arūnas Packevtčtus 
straipsnyje:" Esu dėkingas 
(Vilniau^universitetui". Vai
va Vėbraitė Irgi aprašo ten 
pat savo 1O sav. pobūvį Lie
tuvoje straipsnyje:"Kad Lie
tuva nebūtų pasaka".Ir dar 
N. Ir K. Žygal straipsnyje: 
"Įspūdžiai Iš kursų Vilniaus 
Universitete". Taipgi "Kelei
vi o"Nr. 5 iš 29 sausio 1974 m. 
Sktrma Ir Ramūnas Kondra - 
tat, pabuvoję Vilniuje ilgesnį 
laiką ( apie pusmetį mokslo 
reikalais) .turėjo progos Lie
tuvos gyvenimą pažinti ... ir

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6% už depozitu*

7 Vi % už taupymo «-ta«
8% už 1 m. term. dap.
8’/z % už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

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 sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Iki 3 vai. po pietų, Išskyi 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

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

paprastu ir oro' paštu.
Dovanot be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kariuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svar 
gryno svorio. Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujarrd

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

lietuvių 480 romcuvallu avi,
įstaiga Baltic txportinft CO. TORONTO j, Ontario
Telefoną* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

"Paramos" tarnautoju dalis (iš kairės) V. Dalindiene, 
D.Zaicareviciw, E. Sm ilgis ir A. Ramanauskienė. Sėdi

i S. Grigaliūnas.
savo įspūdžius klausytojams 
patiekė. .. be pagrąžinimų ir 
pajuodinimų". Tai buvo pra
nešimas, organizuotas Kul
tūrinio,Klubo Bostone. Ir šią 
žiemą yra jaunuolių tš Ame
rikos,studijuojančių Vilniaus 
Universitete.

Ar neužtenka tų pavyzdžių 
Įrodyti, kad jaunimas, kuris 
amerikonėja, atsilankęs ir 
ypač kiek pagyvenęs Lietuvo
je,neabejotinai sustiprėja lie
tuvybėje. Taipgi ir esama 
benuosavybinė santvarka 
Lietuvoje jaunimui naudinga 
pamatyti, kad jie patys esa
mą ten žemesnio gyvenimo 
standartą galėtų įvertinti.. 
Dėl to santkyktavimo su ko
munistiniais pareigūnais bū - 
tų galima labai daug ką pa -

sakyti, nes tai kontroversinė 
problema. Kiekvienu atveju 
betgi negalima žavėtis tais 
nėapykantos ir keršto Jaus
mais bei veiksmais, koktus 
vykdė prancūz: i, ar lenkai, 
ar norveg. l po Il-ro pas.ka
ro.Už kriminalinius veiks
nius kiekvienas yra atsakin
gas prieš teisėtos valdžios 
teismą. Gi llnčo t eis mas, 
vykdytas įvairiose po Tl-ro 
pat.karo šalyse, taipgi dali
nai ir Lietuvoje, vokiečiams 
194L m. okupavus Lietuvą ar
ba vykstantvėllau(po 1945 m.) 
partizaniniam karui Lietu
voje, nėra pateisintinas n( 
lietuvybės išlaikymo, net vėi 
krikščioniškos moralės po - 
žiūriu. j. Valiūnas
Brockton, Mass. .

AR JŪSŲ VAIKAI BUS
4 AR 5 METU 

1974 SPALIO PIRMĄ DIENĄ?
JEIGU TAIP, tai Quebec’o vyriausybe, padedant prancūzų mokyklų komisijai, jįems 
disponuos vaikų darželius prancūzų kalboje.

JŪSŲ VAIKAI bus prižiūrimi visų diena. Bežaisdami, jie turės progos mokintis 
prancūziškai ir tokiu būdu pasiruošti frankofonų mokyklai.

Viskas yra veltui

TUO LABIAU, kad autobusų patarnavimas jūsų vaikus paims iš ryto jūsų 
namuose ir atvež popietų atgal, jums nekainuojant nei vieno cento. 
Tačiau, jie turės pasiimti maistą pietums.

ĮSIRAŠYMAS ( ar pakartotinis įsirašymas) bus nuo kovo(March) 4 d. iki 
balandžio (April) 12 d. šiose vietovėse:

IMIGRANTŲ VAIKAMS PRIĖMIMO NUSTATYMO BIURAS, 
ŠVIETIMO MINISTERIJOS ŽINIOJE -
190 ėst, boul. Cremazie 
Montreal, P. <Q. H2P 1E2 

Tel: 873- 3744

GOUVERNEMENT DU ŪUĖBEC 
“A c Mimstėrė de l’Ėducation

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VILNIAUS PAMINĖJIMAS
Vilniaus miesto įkūrimo 

sukaktis (650 m.) buvo pa
minėta Calgary*je š/m. sau-

3 mėn.26 d.Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 
sugebėjimas valdyti kraštą, 
jo paslrlnklnasIeškoti para
mos savo valstybei Vaka
ruose, o ne rusų žemėse, 
nulėmė lietuvių tautos liki
mą. Savo kalboje K.Valtkū- 
nas Išskaičiavo visus svar
biuosius lietuvių tautos įvy
ktus Vilniuje, prlveduslus 
prie Nepriklausomos Lietu
vos atstatymo. Be Vilniaus 
negali būti laisvos Lietuvos,

abrėžė kalbėtojas. Maironio 
eilėraštį "Vilnius prieš auš
rą" padeklamavo Lidija 
A m m on. Prabėgusiems lai
kams prisiminti G. L. Drau
gijos Valdyba pastatė scenos 
valzdelį"Rambyno šventovėj". 
Ant aukuro ugnį kūreno, tau
tiniais rūbais apsirengusios 
vaidilutės: J. Baru ta, A . Mac
kevičienė, M. VanagąItlenė. 
Jos Ir senovines maldas at
kalbėjo, prašydamos dievų 
pagelbos savo kraštui Ir, 
"kad kiekvienas žiburėlis, 
.iurs ne mūs dievų įkūrtas, 
būtų užgesintas". Prūsų gen- 

Londono Apylinkės valdy
ba ir Vak. Ontario universi
teto lietuvių studentų klubas 
suruošė Nepriklausomybės 
minėjimą Althouse College 
teatro salėje vasario 24 d. 
3 vai.p.p. .Angliškai kalbėjo 
prelegentas Londono vysku
pas J.F.Fmmet G. Carter, o 
lietuviškai kalbėjo stud. Al
ni Is Kuolas Iš Toronto. Kon
certą atliko Cleveland© vyrų 
oktetas, Margaret Neufeld, 
Jonas Čegys Ir "Baltija". 
• Londono seimelis, susl-

, x tys, kurtos Gedimino laikais t|ečlą.s Iš vietinių organlzacl- 
dar priešinosi Vokiečių Or- jų atstovų, posėdžiavo vasa- 
dlnul, Ir kurios šaukėsi ne rĮO 3^. Šiluvos Marijos pa
kartą Gedimino pagelbos.bu- raptjOs salėje. Sudaryta rin- 
vo pagerbtos Krivių K rival- klmlnė komisija pravesti 

(ifčlo malda. 'Iškėlęs Krivių kLB Tarybos rinkimus. Tą 
Krivaičių lazdą Fv.Ammon komisiją sudaro sekantys : 
padeklamavo! sutrumpinta b. Mlstus, J. Aušrotas, V. 
poeto Juozo Tys 1 lavos "Tėve Gudelis, A. Kudirka Ir V 
Mūsų", baigdamas Iš B. Vaitkus. Aptarus lietuviškus 
Brazdžionio eilėraščio "Iš- reikalus, patikslintas Londo- 
tremto Sibiran liudijimas.." Įno apylinkės veiklos kalen-

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonk ev i £i u s, 1053 Al bond Cr.. Dwvemay, P.Q- TEL. 669 8834

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU. SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remade1 iuoį 1
• Vasaros laiko saugojimas

• * (Storage)

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, M o n t r e a r Tel 767-6183

W Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atl tekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomi s Taip pat 

INTERNATIONAL dažų i {pardavimas - tel. 366-6237 3396

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

v ivc.irOs medfio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 8 4.

I BELLAZZI - LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langių rėmai. Isoliacija. Ten- Test. 

Masonite, statybinis popietis, cementas, 

B. P. itdirbiniui ir visa_lct.
7682. BOI L. CHAMPLAIN LASAI.I.F 366-6941

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

1974. III. *

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui kartto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė A Frėre Liet

žodžiais :"esu žmogus pali
kęs gimtai žemei savo ste- 
lą". . . Šviesas tvarkė C. 
L. Draugijos pirm. A.Mac
kevičius. Čiurlionio Ansam- 
blloįgrota plokštelės muzika 
labai tiko paryškinti vaiz
duojančiam momentui. F. 
Ammon parūpino muzikos 
juostelę.

Vilniaus minėjimas Ir po 
to sekę šokiai praėjo gra
žiai. Bet kokiam parengimui 
sėkmingai pravesti būtina , 
kad atsilankytų 70 asmenų . 
Pasirodymai rengiami ne 
pelnui gauti, bet lletuvlii var
dui Išlaikyti šioje apylinkėje. 
O suskaičiuoti 70 atvykusių 
lietuvių į parengimus vis 
sunkiau sekasi. . K.

, london, ont. 

dorlus : vasario 9 d. Vak. 
Ont.. universiteto studentų 
klubo šokiai j vasario 17 d. 
Šiluvos Marijos parapijiečių 
metinis susirinkimas; vasa
rio 23 d. K.L.Kat. Moterų 
blynų vakaras; vasario 24 d. 
3 vai.p.p. Althouse teatro 
salėje Nepriklausomybės 
minėjimas ; kovo 1O Kaziuko 
mugė; balandžio 7 d. Londono 
bendruomenės visuotinis 
metinis susirinkimas; balan
džio/ 27 d. "Baltijos" bailus 
Centennial salėje;: balandžio 
18 d.K. L. B. Tarybos rinki - 
mat;gegužės 12 d. Motinos Die 
nos mlnėjlmasjblržello 23 d. 
Šiluvos Marijos Parapijos 1O 
metų sukaktis.
• Vasario 2 d. Šiluvos Ma
rijos parapijos salėje Ha
miltono teatro grupė "Auku
ras" suvaidino nuotaikingą 
Vytauto Alanto trijų veiks - 
mų komediją "Anapus uždan
gos". Šis vykusiai Ir bevelk 
profesionaliai atliktas vaidi
nimas paliko labai pulkų įs
pūdį 70-100 žiūrovų, kurie 
buvo tikrai maloniai pra
linksminti veikalo Intryga, 
artistų įtikimumu Ir rėžlso- 
rės talentu. G. P.

montneal
RADIJO VALANDĖLĖS

1O metų, sukaktuves atšven
tė vasario mėn. 27 d. Labatt 
alaus bravoro salėfė.

Dalyvavo virš 1OO kviestų, 
svečių. L. Stankevičius, Ra
dio valandėlės Įsteigėjas Ir 
vedėjas padėkojo visiems su
sirinkusiems, primindamas 
šios programos svarbų Monfr- 
realto lietuvių kolonijai. Tai 
vienintelė proga lietuvių var
dui patekti Į radio tinklų są
rašus bei Išleistus biulete
nius. Anot jo, nors ir nepato
gų laiką turime,tačiau mums- 
labal svarbu šią programų Iš
laikyti. Norint turėti patoges
nį laiką, tektų skaitytis e u 
daug didesnėmis Išlaidomis, 
kada lėšų sutelkimas nėra jau 
toks lengvas,

KLB Montrealloap-kes plim 
J. ŠlauČlulls sveikinimo žo - 
dyj Išreiškė viltį, jog ŠI prog- 
ramajcalp ir kiti lletuvtskos 
kultūros vienetai, išsilaikys 
Ir tęs savo darbų toliau. Ha 
pacta proga, Montrealto A py- ' 
linkės valdybos vardu Įteikė 
50 dol.dovaną. O svečiai pa
gal sąrašų Radio Valandėlei 
Įteikė virš 600 dol.

NL linkt Šiai programai , 
jos vadovui ir pagelblnlnket 
V.Stankevičienei daug Ištver
mės Ir sėkmės.
• Kovo 17 d.tuoj po pamaldų 
Aušros Vartų parapijos salėj 
šv. Onos Dr-ja ruošia mūsų 
choro vadovui sol. Antanui 
Kebltul pagerbtuves ui jo dl. - 
deltus nuopelnus Ir nuošir
džių pagelbą ir pasttarnavlmą 
Kviečia visus atsilankyti.
• Seselė Paulė ruošta vaiku
čius pirmajai Komunijai. Tė
vai turŠtų padėti valkam s, kad 
nepraleistų pamokų.
• Kovo 12 d.7 v.30 mln. vak. 
Įvyks A V par. Komiteto susl-

EKSKURSIJOS | LIETUVA $7fiQ00 
1974 METAIS pradedant nuo |UUi-

IŠVYKIMO DATOS: Balandžio 25 d
Gegužės(May) 9, 16,23,30 d.
Birželio (June) 20, 27 d.
Liepos(July) 11, 25 d.
Rugpiūčio (August) 1 d.
Rugsejo(September)5, 12, 19,

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU IŠ VISŲ 26 d.
DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTŲ.

REGISTRUOKITĖS DABAR! 
Jau promatomas vietų ribotumas !

ParOpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
iisikviesti ii Lietuvos.

Rašykite anglų.kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE 

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL 131, P.Q. - CANADA 

TEL.: 844-5282 844-SAA2

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

AsseMS**************^*M**SM4oeee*eeee(MS4*)**e4Įėeese44
E KELIONĖ PO SAULĖTĄ PIETŲ AMERIKĄ Ražo L. Stankevičių*

( Tęsinys 14 praeito numerio ir pabaiga bus sekančiame numeryje, (spūdžių 
aprašymo pradžia antroje skiltyje. Atsiprašome skaitytojų ir autoriaus. NL)

ročtus Ir jame gyvenančiusPo tokios kelionės, net 
Maracay miestas pasirodė 
šviesesnis.

Privažiavau reikiamą na
mą Ir čia jau manęs laukė 
bendruomenės pirmininkas 
Inž. Venckus „Kadangi jo ne
pažinojau, užkalbinau Ispa - 
nlškal, o jisai man atkirto, 
kad galime kalbėti lietuviš
kai. O tas aukštas pastatas , 
kurtame jis gyvena, neklys
tant galima pasakyti, kad 
priklauso lietuviui savinin
kui, kadangi įeinant pro du
ris,marmuro grindyse,kori
doriuj, yra didelis Gedimino 
stulpų ženklas.

Aš Ir neklydau,šis moder
nus pastatas priklauso p. H. 
Gavorsklut, Maracay lietuvių 
milijonieriui, kuris dar beto 
turi brangenybių krautuvę . 
Taigi Ir pradėjome nuo krau
tuvės lankymo, kadangi tuo 
metu jis ten Ir radosi.

Po to dar aplankėm kitas 
lietuvių brangenybių krautu
ves,kurios bevelk visos ran
dasi tame pačiame rajone. 
Reikia pastebėti, kad Vene- 
cuela yra aukso kraštas Ir 
čia 18K auksas pigiai kainuo
ja.

Ponų Gavorskų butas yra 
pačiame viršutiniame aukš
te, Iš kurio matosi labai 
gražus miesto vaizdas. Čia 
jau mūsų laukė valgiais ap
krautas stalas.Prie stalo te
ko susipažinti su šią patrljo- 
tiška šeima Ir su viena po
nia, kurt čia lankėsi Iš To
ronto. Po to ėjome apžiūrėti 
lietuviškos šeštadieninės 
mokyklos klasę, kuri randasi 
tame pačiame pastate Ir ku
ria nemokamai užleidžia p. 
Gavorskas jauniems Mara
cay lietuviams, kad jie pra
moktų savo tėvų kalbos Ir 
Istorijos.

Po to su p. Venckaus gra
žia Gamaro mašina važiavo
me į vieną Iš gražiausių Ma
racay viešbučių ragauti eg - 
zotlškų gėrimų. Atsigaivinę, 
palikome p. Gavorską jo 
krautuvėje, o mudu važiavo - 
me aplankyti vieną Istorinį 
Bolivaro muštų lauką Cara - 
boo apylinkėj. Per šią kelio
nę daug ką sužinojau Iš savo 
vadovo apie šio krašto pap- 

rtnktmas klebonijoje,
• Zigmas Ir Hilda Lapinai bu
vo pakviesti Ir dalyvavo To - 
ronto Gintaro ansamblio kon- 
certe-balluje, vas.mėn. 23d.
• A.Lymantas lankėsi Mažo
sios Lietuvos D-jos Toronte 
ruoštame šiupinyje vas.26 d.
• InŽ. J. Bulota yra dr. A.S. 
PopleralČlo priežiūroje. P o 
operacijos sveiksta Reddy 
Memorial Hospital.

lietuvius.
Grįžę Iš kelionės, nuste

bau, pamatęs pono Venckaus 
bute komplektus Venecuelos 
lietuviškos spaudos nuo pat 
pirmo pasirodžiusio nume
rio. Tai tikrai neįkainuoja
mas kultūrinis turtas. Kol 
pavarčiau šluos žurnalus, 
jau buvo vakarienės laikas, 
Ir p. Gavorskas mus vežė į 
vieną įdomų restoraną- va
karienės, o Iš čia į taksį sto
tį. Mano vadovai ir globėjai 
nesitikėjo,kad aš čia tik vie
ną dieną būsiu, nes buvo pa
ruošę man dar tolimesnę 
programą. Bet laikas spaudė 
Ir reikėjo grįžti į Caracas.

Sekančią dieną, dar dau
giau susipažinus su šiuo 
miestu, mūsų "braztltetls" ir 
mūsų "šoferis" p.Klova vežė 
pas kun. A. Perkūmą,kuris 
jau buvo užsakęs vakarienę 
pas seseles venecualletes, 
kur jisai yra kapelionas Ir 
joms 3 kartus į dieną laiko 
mišias. Tenka stebėtis, kaip 
tas energingas kunigas visur 
suspėja.

Kitą dieną p. Jūratė visur 
mane apvežtojo Ir aprodė, 
Ir' sekančią dieną turėjau 
keliauti toliau į kitą kraštą 
Kolumbiją.

Sudieu graži Venecuela 
ir jos nuoširdūs lietuviai!

Į Bogotą! Kelionė trumpa , 
oras gražus, bet Begotas 
miestas paskendęs debesyse 
Ir nusileidus aerodrome pa
junti, kad čia daug vėsiau, Ir 
saulė jau ne taĮp dažnai šyp
sosi. Mat Bogotos miestas 
yra labai aukštai ant kalno.

Susisiekiu su Bogotos lie
tuvių bendruomenės pirmi

ninku Dr. J.Zaranka, kuris 
kaip tik to momentu davė lie
tuvių kalbos pamokas vienam 
kolumbtečlul daktarui, kuri? 
pasirodo, nori vesti lietuvai
tę, o ji sakė,kad tol už jo ne
tekės, kol jisai nepramoks 
lietuviškai.

Dr.Zaranka vietiniam uni
versitete jau daugel metų 
dė?to lotynų ir graikų kal
bas. Jo dėka daug pavažlnė- 
jau, pamačiau Ir -sužinojau 
apie šį krašta-visur jis man 
vadovavo. O viena dieną, la - 
bat ankstų rytą, jo dukters 
vyras Inž.Grigaliūnas su sa
vo džypu mus vežė virš 1OO 
km. už Bogotos, į kaimą. Be
velk visą dieną praleidome 
kelionėje ir matėme to,ko 
turistas neturi progos ma - 
tyti.

Artėjant Naujų Metų Išva
karėm, ponia Zaranklenė 
gražiai paruošė stalą ir sė
dėdami prie jo ragavom čl- 
Uetlška vyną, o sulaukus 
Naujus Metus gėrėm šampa- 
ną^

7 Inoma tą naktį neteko 
daug miegoti, o sekantį rytą, 
nors Ir malonu buvo čia sve
čiuotis, bet jau buvo laikas 
grįžti namo.

P.Zarankų sūnus nuvežė Į 
aerodromą, kur stovėjo di
džiulė žmonių eilė.Šis vyru
kas griebė mano čemodaną Ir 
bematant atsirado pačiam 
prtekyje.Kolumbletės patar
nautojos, pamačtustoe aukš
tą, gražų blondiną, kuris už
kalbino jas Ispaniškai ir dar 
pasveikino su Naujais Me
tals, užmiršo visus kitus 
žmones Ir tuoj pat priėmė 
mano čemodaną Ir išdavė bi
lietą.

Lėktuvas pakilo virš Bo
gotos kalnų, iš paskos lydėjo 
saulė, lyg norėdama, kad aš 
pasinaudočiau jos paskuti
niais spinduliais. .. .

T EL. 525- 8971, 
T. Laurinaitis

'ony 5
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

XACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS) 
POINTE CLAIRE. P.O. I 
601 St. Jean Roa<L. 
Tel. 695.3883 .

ir kapitaliniai rutomobiliu remontai• Atsitiktiniai
» Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 23.

LaSalle .lata Specialist Reg’d.
• Taisymas ir dažymas automobįlių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorines

Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street
La Salle,Que.

TEL:
366 -0500,366- 4203 valtys.

366-7818

7S3B BCJL. LAŠALU*

» P'LAURENT DA1GNEAULT 365-3364

R D

IMPIRIU - t HRT M.fcR-ODGF - C H ARGER
< OROM I -t II U 1 IX.t R - SWINGER - D ART 

t .union> ItOUGl Trucks

1 M

T£L. 366-7261

Pardavimo* ęoso/ino ir alyvos — 
Savininkei: y. 389-0571

Atliekami mecheriniol

Highland Auto
611 LAFLEUR AVE., USAT.LE
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JONĄ KARDELĮ PRISIMENANT
Pr. Rudinsko pasakyta kalba Montrealyje minint

velionio mirties 5 me
Nelengva kalbėti apie as

menį, kurio išvaryta vaga bu
vo tokia gili, kurto veikimo 
sritys buvo tokios plačios ir 
įvairios. Norint a.a. Joną 
Kardelį apibudinti kaip 
žmogų,kaip kultūrininką, kaip 
politiką ir kaip žurnalistą, 
reikėtų nemaža laiko ir ne
mažo pasiruošimo. Aš šian
dien tenorėjau paliesti tik jo 
žurnalistinę veiklą ir tai 
daugiausiai tik tremties lal- 

'•kotarpyje, kai mūsų keliat 
stisttiko. I 
. Savaime suprantama, kad 
Kardelio vardas man buvo 
puikiai žinomas ir Lietuvoje. 
Kas nebus skaitęs jo reda
guoto "Lietuvos Žinių" dien
raščio arba jo komentarų 
Lietuvos kultūriniot visuo
meninio ir teatralinio gyvent 
Tno klausimais,kas nebus se
kęs jo politinės veiklos Val
stiečių liaudininkų eilėse? O 
pagaliau, jeigu jau kas nemė
go net spaudos, nei politikos, 
tai vlstlek ta vardą būtų iš
girdęs per Lietuvos operos 
solistę Elžbietą Kardelienę, 
ištikimą jo gyvenimo bendra
keleivę.

"Lietuvių Enciklopedijos" 
daviniais J.K. pradėjo rašyti 
l "Lietuvos ūkininką" jau nuo 
1908 metų, taigi, būdamas 
vos 15 metų jaunuolis. Vėliau 
jis bendradarbiavo "Rygos 
garse", "Aušrinėje", "Ateity
je" ir kituose laikraščiuose. 
1920 metais su J. Norkum 
:jis išleido Zarasuose šaftro- 
grafuotą lalkraštėlj "Aksti
nas". Tačiau profesionaliu 
žurnalistu J.K. pasidarė tik 
nuo 1923 metų, kai jis Įsijun
gė j atgaivintų "Lietuvos ži
rnių" redakcinį kolektyvą." Lie
tuvos žlntų"dienraštyje J.K. 
išdirbo iki pat 1940 m. lie
pos mėn. 9 d., kada sovietų 
okupacinė valdžia ji pašali
no, o po mėnesio ir visai 
dienrašti uždarė. Vyriaus tu 
"Lietuvos žinių"redaktorium 
J.K. tapo nuo 1928 metų.

Jono Kardelio redagavimo 
metu "Lietuvos žtnlos"tšau- 
go l vieną iš moderniausių 
Lietuvos dienraščių. 1926 
metais jų buvo spausdinama

ų sukaktį.
tik 2, 800 egz. ,o po keltų 
metų jau dešimteriopai tiek. 
Vietoje nuolatinių nuostolių 
dienraštis pradėjo duoti virš 
200,000 litų metinio pel- 
no.Centre dirbo4 skyrių re
daktoriai Ir 3 reporteriai. 
Visuose Lietuvos apskričių 
miestuose buvo apmokami 
atstovai ar korespondentai. 
Svarbesnėse Europos valsty
bių sostlnėse-Paryžtuje, Lon
done,Berlyne .Stockholm e. Va r 
šuvoje,Vilniuje,Prahoje, Ma- 
drlde-buvo specialūs apmo
kami korespondentai. Jie sa
vo žinias kasdien perduoda
vo telefonu į diktofoną, kuri 
Lietuvoje pirmosios įsigijo 
"Lietuvos žinios".

Galima spėti, kad tokios 
stalgios "Lietuvos žtnlų"pa- 
žangos dalininkais yra buvę 
Ir kiti redakcinio Ir admi
nistracinio kolektyvo nartai, 
tačiau Jonui Kardei iui, kaip 
"laivo kapitonui", neabejoti
nai priklausė daugumas tos 
pažangos ndopelnų.

Man asmeniškai pirmą 
kartą su Kardeliais teko su
sitikti Ir susipažinti 1946 
metais Detmolde, kai aš bu
vau Britų zonos karinės val
džios pakviestas vienu Iš jų 
suorganizuotos Baltų Pata
riamosios Tarybos (Baltic 
Advisory Council ) tautiniu 
atstovu.

Nežiūrint materialinių 
sunkumų Ir ateities netikru
mo, tremties laikotarpis 
Vokietijoje buvo labai gyvas 
savo kultūrine veikla.D.P. 
stovykolse steigėsi pradžios 
mokyklos, gimnazijos ir net 
Baltų universitetas Hambur
ge. Plačiai velkė įvairios 
mėgėjų grupės, chorai, an
sambliai. Augustdorfo sto
vykloje, prie Detmoldo, su
sispietusi Lietuvos operos 
aktorių' grupė pastatė "Se
vilijos Ktrpėjo’’operą, su ku
ria apvažinėjo bevelk visas 
didesnes lietuvių stovyklas 
Vakarų Vokietijoje.

Labai natūralu, kad tokio
se apystovose gimė mintis 
išleisti Britų zonoje lietu
višką laikraštį. Ta Idėja 
buvo realizuota tais pačiais

Kalba P r. R udinskas

1946 metais"Ltetuvlų žodžio" 
savaitraščiu. Politiniai, ideo
loginiai ir kitokį suslgrupa- 
vlmai išeivių tarpe tada buvo 
jautrūs. Užtat organizuojant 
galimai pilniau atstovautų 
visas organizuotas išeivių 
grupes. Tenka pasidžiaugti, 
kad mums Detmolde šitą 
problemą pavyko Išspręsti 
labai sėkmingai. "Lietuvių 
žodžlul"redaguotl buvo suda
ryta trijų asmenų komisija 
Iš Jono Kardelio, Prano Nau
jokaičio Ir Vytauto Aušroto. 
Tie trys redaktoriai atsto
vavo tris pagrindines Lietu
voje veikusias politines Ir 
Ideologines grupes. Jie savo 
darbą atliko be priekaištų.

"Lietuvių žodis" buvo vie
nas Iš geriausių tuo metu 
Išeinančių lietuvių lalkraš1- 
člų Vokietijoje. Jo buvo 
spausdinama tarp 4,000 ir 
6,000 egzemplorlų, kadangi 
tik tiek poplerlo tedavė Bri
tų karinė valdžia. Laikraštis 
Išsilaikė iki 1949 m. pavasa
rio, kol daugumas lietuvių 
Išemigravo į Britaniją, JAV, 
Australiją ir kitus kraštus.

J.K.buvo "Lietuvių žodžio" 
siela, kadangi jam toko duoti 
tam laikraštukui ir krypti, 
ir Išvaizdą . Mat, p. Naujokai
tis tvarkė litera turini sky
rių, o, V. Auš rota s-daugiau
siai technikinius leidimo 
reikalus.

1948 metais Kardeliai per
sikėlė į Torontą, o sekančių 
1949 metų pradžioje "Nepri
klausomos Lietuvos" leidėjo
- Kanados Lietuvių Tarybos
- kvietimu, į Montreal}, ir 
perėmė "NL" laikraščio re
dagavimą.Tą darbą J.K.dlr- 
vo iki pat savo mirties 1969 
metais.

Šiandien, žiūrint į ta laiką 
iš 25 metų perspektyvos,ten
ka konstatuoti, kad J.Karde
lio kūrimasis ir darbas 
Montrealyje buvo labai sun
kus ir nedėkingas. Daugelis 
iš mūsų esame tų įvykių liu
dininkai ar net aktyvūs da
lyviai, todėl būtų labai neat
sargu įsileisti į detalesnį jų 
nagrinėjimą. Tačiau visai jų 
nepaminėti būtų tolygu nuty
lėti tuos faktus, kurie turėjo 
lemiamos įtakos Jr į Jono 
Kardelio darbą Montrealy
je, Ir į"Neprlklausomos Lie
tu vos "laikraštį, Ir į visą Ka
nados lietuvių organizacinį 
gyvenimą.

Visas lietuviškas pasaulis 
šiandien žiūri su pasigėrėji
mu į Kanados Lietuvių Ben
druomenę, kuri organizaci
niai stovi arčiausiai prie 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės kūrėjų skelbto Idealo. 
Kanadoje nebėra organizaci
nių varžybų, nebėra nuomo-

NLAKCIJI VAJU
Praėjusiame NT, laikraš

čio skaitytojų susirinkimo 
sausio 27 d. Montrealyje at
naujintas NT, akcijų vajus nu
kelti 20.000 dolerių. Šis va
jus Ir po susirinkimo skaity
tojų tarpo randa gyvą prita - 
rimą, kari sūria rytų ekonomi
nę baze tobulesnėm spausdi
nimo priemonėm Įsigyti bei 
namų remontui.

Anksčiau vykdyto vajaus 
metu buvo parduota 213 akci
jų (2,130 dol). Dabartinio su
sirinkimo metu ir po jo iš
pirkta jau už, virš 2,OOOdo1.

ŠĮ kartą skelbiame dalį NT, 
skaitytojų, kurio anksčiau Ir 
šio naujo vajaus metu pirko 
akcijų:
74. Pranas BASTYS,ilgame- 
tls NL skaitytojas iŠ Toronto, 
vtenasiŠKLF steigėjų Ir po
puliarintojų sukelti jam šlm - 
tą tūkstančiu dol. Suprasda -

nlų skirtumų del veiklos sri
čių pasidalinimo Ir kitų ne
gerovių, kuriomis taip ryš
kiai tebeserga JAV lietu
viai. Tačiau ir Kanadoj^ šita 
organizacinė vienybė buvo 
pasiekta tik po gana didelių 
konvulsijų.( P abaiga kitame nr.)
• Dr. F. Jucevičius, žv. Kazi
miero parapijos klebonas,iš
vyko ilgesniam laikui iš Mont- 
reailo. JĮ pavaduoja pranciš
konas iš Brooklyno, Rafaelis 
Šakalys. Prieš 20 metų bai
gė mokslus Montrealyje.
• NL spaudos balius gegužės 11d.

rr .’is llctuviAfco HfieuMdlnto Mo
dulo nvnH>ą» Įsigijo NL aket- 
Ją •
75. Algiu ADAMONLS, B. IrO. 
A darn on lų Montrealyje sūnus, 
medicinos r t.udenbih, Įvertin
damas lietuvybės l/L'i Ikyrn’o 
svarba, Įsigijo 2 akcijas. Tat 
gražus mūsų akademirilo jau
nimo pa vyzdys, kari ruošda
miesi profesiniam gyvenimui, 
kartu remia Ir lietuvybės ret- . 
kalų.
76. Kazys LUKAS, buvęs ak
tyvus Montreal to lietuvių bend
ruomenės narys, gyv. Van
kuveryje, neužmiršta NT, rei
kalų. Prie jau turėtų lOakcl - 
jų, Įsigijo dar vieną. f
77. Dr. Juozas KAsKFLIs, Is 
Toronto, T. Lietuvių verslinin
kių organ icac i jos steigėjas ,NL 
bendradarbis. AntlbolKcvlkl- 
nto fronto kovotojas, prie iŠ 
anksčiau turėtų lO-ics, Įsigi
jo dar 1O akcijų, '
78. S. B., Šeima iŠ Ontario , 
šalia turimų , Įsigijo dar 1O.
79. Dr. J. MALISKA, mont- 
rcalletls, visada dosnus lie
tuviškiems reikalams, prie 
jau turėtų 7-Ių, nupirko dar
1O akcljų.Gal būt Jis pasiek' z 
pilnos ribos-5Otles akcijų..

Paremuslems savąją spau- 
dą-Įsigijuslems akcijų, NT, 
valdybos vardu tariu nuošir - 
dų actui Tuo pačiu,maloniai 
kviečiu ir visus kitus nedel - 
slant stoti Į naujai pradėtų ak
cijų vajaus eiles ir pagal ga - 
llmybg jas Įsigyti. i

(Sąrašo tąsa kit. hr.) 
J.SIAUČTULIS 

NL akcijų vajaus vedėjas.

PHARMACIE

agnon
' ROBERT GENDRON LPH.

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

6330 L*A**omrtion Blvd. 
Montreal.

Tel.; 255- 3535

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENfc

— • —

1410 Guy St. pirmas auk Mt as,

11-12 kambarys
Tel; 932-6662; namų 737-9681.

I

Dr. J Maliska 
Dantų gydytojas 

— • — I
1440 rue Ste~Catherine Quest 

Suite 600
Tel: 866-8235, namų488-8528

ADVOKATAS

RjJsgamaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.
Teh 842- 1126, namu 678-3660

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C. K.R.C.S.(c).

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
5 Piece Viliu Mariu IBM Building 

Suite 417, Montrual, Que.
Tub 871-^ 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJU, B.C.L.
168 Notru Dama Street E.Juitu 205.

Tub 866 2063; 866-2064.

8 psl.

DOVAK SIUNTINIAI ? h,Tuv/?._______i___________- ir kitas salus
Prieš sudarant dovanu siuntinį savo giminėms Lietuvoje, 
pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudingiausia ir rei
kalingiausia jiems pasiųsti. Pavasario ir vasaros sezonui 

siūlome šias prekes:
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei S10.00
Crimplene medžiaga suknelei --------    $11.50
Crimplese medžiaga su blizgučiais $14.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės .. -------------- $ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių $ 9.00 
Gefiūro medžiaga suknelei ...........    $15.00
Labai gera angliška vilnonė medžiaga eilutei $42.00
Dirbtinis Mink kailis apsiaustui ....... ..... .-..i $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai ----------------- $ 8.50
Priimame užsakymus: automašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba sau įsigyti 

“Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

BALTIC STORES LTD, (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis. Reika

laukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.
...  i

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS 

V.Peteraitis
353 - 9960 / Namų 72 1 - 06 14 
UNITED TRUST REALTIES
7 9 95 Blvd. Les Gaieties. D’Anjou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L .l 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

NAMŲ STATYBA 
pabrango 30 PER 

PASKUTINIUOSIUS 3 
METUS

AR JŪS SAVO GYVENAMA NAMĄ TEBEDRAU- 
DŽIATE NUO GAISRO TAI PAČIAI SUMAI 
KAIP IR PRIES 5-10 METU ?

GAISRO - NELAIMĖS ATVEJU . TOKIA 
APDRAUDA NEDENGIA NEI PUSĖS 
NAMO VERTĖS - YRA NUOSTOLINGA. 

APSIDRAUSTI PILNAI NEDAUG KA DAUGIAU 
KAINUOJA.

PALYGINKITE MUSU KAINAS SU GAUNAMAIS 
PASIŪLYMAIS IŠ KITUR.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
TEL: 722 - 3545

D r. J. MaliSka įsigyja akcijas per Vytautą Gruodi, NLsusi- 
rinkimo pirmininką ir inkaseatę k . Bendžiūtę N uotrJ. Šiaučiul io

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ f
I • NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 4RQ-S391

LEONAS/GURECKAS 
Sales Manager 

(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manag.riu

LEO GUREKAS L

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

Kooperatyvinė namų ( iki 4 buty) ir nam^ inventoriaus apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

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

6%
DUODA PASKOLAS:
Asmenines ...... |9%

_______ 7 % 9%
______ 7,5%

8% Čekių kredito ___ __ ____ 9%
. 8,5%' Investacines ___ nuo 9,5%lld 12%

MOKA UZ:
Einamąsias s-tas .. 
Taupomąsias s-tas 
Term. ind. 1 m. .... 
Term. ind. 2 m. — 
Term. ind. 3 m. —
Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki 810.000 
dą iki $2,000 už taup. stos sumas už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir' trečia 
dieniais nuo 0 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 04 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamą 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nno 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

8

8
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