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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSM
ČIURLIONIO GALERIJOS REIKALU

ANGLIJA "GYDOSI”
Konservatorių partija An

glijoje rinkimus užbaigė di
deliu pralaimėjimu ; vietoje 
turėtos parlamente daugu
mos, partija pravedė tik 296 

'stovus, prieš Darblečių 
partijos 301 ir Liberalų 14 
atstovų. Konservatorių lyde
ris Edward Heath dar bandė 
laikytis Liberalų pagalba,bet 
negavęs jų pritarimo, atsi
statydino.

Naują vyriausybę sudarė 
Darblečių partijos lyderis 
Harold Wilson. Pirmas jo 
žingsnis buvo užbaigti ang
liakasių streiką ir pereiti 
nuo trijų darbo dienų savai
tės į penkias dienas. Tatai 
buvo atsiekta padidinant ang- 
j.akas tų atlyginimus 22%, 
vietoje konservatorių siūlytų 
16%. Tas padidinimas Angli
jos iždui’kainuos 230 milijo
nų dolerių .Dabar žemiausias 
angliakasių atlyginimas bus 
$71.30 į savaitę vietoje lig 
šiol mokėtų $58.17 ir aukš
čiausias - 103.50, vietoje 
$84.60. Įvairūs priedai už 
mainų darbą požeminiams 
darbininkams atlyginimus 
pakels papildomais 18. 40 
dol. į savaitę, j

Be angliakasių streiko už
baigimo, naujoji vyriausybė 
"užšaldė" Anglijoje visas 
nuomas, žada pakeisti eile 
unijų tarpe nepopuliarių įsta
tymų ir kt. Tačiau grįžimas 
į normales vėžės žada bū - 
ti lėtas. Ekonomistai prana
šauja Anglijai šiems metams 
'' bilijonų dol. eksporto defi
citą, mokesčių padidinimą, 
kainų kilimą ir "diržus susi
veržti" reikalaujantį naują 
krašto biudžetą. Prie visų tų 
bėdų Darbiečtal dar užsian
gažavo pažiūrėti Anglijos į- 
sįjungimo sutartį į Europos

■itų bendruomenę.

2 2 BILIJONAI
Federalinio Iždo Tarybos 

Pirmininkas C.M.Drury pa
tiekė Kanados parlamentui 
numatomą išlaidų sąmatą 
974/75 metams, kuri yra 

11% didesnė, kaip pernykštė 
ir sieks 22 bilijonus dolerių. 
Kaip tokį didelį prieauglių 
sukelti, tuo tarpu nepasakyta 
tačiau greičiausiai teks di
dinti mokesčius arba val
džios įsiskolinimą.

.^Sveikatos apdrauda ir so
cialiniams reikalams tenka 
pati didžiausia suma- net 
31, 2% viso biudžeto. Svar
besnės jos pozicijos yrajval- 
kų priedai ir parama jauni
mui 1,8 bilijono, sveikatos 
apdrauda 763 milijonai, ne
darbo draudimas 923 mllljo- 

‘ nat, veteranų pensijos 323 
milijonai.

Kitos stambios biudžeto 
pozicijos yra palūkanos , už 
valdžios skolas 13, 3%, pra
monės ir prekybos plėtimui 
12.1%, kariuomenei 10.7%, 
Išlyginamoji parama provin
cijomis 8.4%, susisiekimui 
7.4%, šveitimui 2.7%,kultū
rai 2.5%, užsienių reikalams

2.3%.
Per paskutinius 6 metus 

Kanados biudžetas padvigu
bėjo, o jei lyginti su biudžeto 
prieš 1O metų, tai jis pake- 
turgubėjo.

GARVEŽIŲ ISTORIJA
Kartais ir garvežiai tam

pa tarptautinės politikos ob
jektu. Taip atsitiko su Kana
doje Kubos užsakytais 25 
garvežiais už 18 milijonų do
lerių. Komplikacijos susida
rė iš to, kad tie garvežiai 
buvo užsakyti M LW-Wor
thington Ltd., kuri yra JAV 
to pat vardo kompanijos sky
rius Kanadoje. Savo laiku 
JAV išleido "Prekybos su 
priešu aktą", pagal kurį JAV 
kompanijų skyriai užsienyje 
negali ' parduoti strateginių 
prekių į priešo kraštus .Kuba 
tebėra JAV priešu ir topa- 
sėkoje Worthington kompa
nija negali Kubai parduoti 
garvežių.

Kanadoje dėlto kilo didelis 
triukšmas. Parlamente jau 
kelintą kartą buvo patiektas 
įstatymas, kuriuos užsienių 
kompanijos būtų įpareigotos 

•vykdyti Kanados,o ne JAV ar 
kitų valstybių potvarkius ir 
įstatymus, bet jo priėmimas 
vis buvo atidėliojamas. Da
bar to įstatymo klausimas 
vėl/ atgijo, ir jeigu derybos 
su JAV dėl to užsakymo vyk
dymo nebus sėkmingas, tai 
Kanados Prekybos ir Pramo
nės mtntsterts Alastair Gil
lespie yra pažadėjęs greitą 
akciją jam priimti.

Gen. konsulas dr. J.Zmui- 
dzlnas pakviestas į kovo 
21 d. Canadian National 
Tower (aukščiausiojo bokšto 
pasaulyje)attdarymą Toron
te bei į jo viršūnę pakėlimą. 
Vist pakviestieji svečiai bus 
specialiu traukiniu iš Union 
stoties nuvežti prie bokšto ir 
po atidarymo juo nugabenti į 
Royal York viešbutį, kur jie 
dalyvaus Canadian National 
Tower Ltd. prezidento pri
ėmime ir pietuose.
• Sovietai buvo pasiūlę vaka
rų vokiečių firmoms statyti 
prie Klaipėdos atomines jė
gaines, kurių dėka vak. vo
kiečiams būtų teikiama elek
tros jėga. Tačiau vokiečiai 
nenori perdaug "priklausyti 
nuo sovietų užmačių".

® Prancūzljop kariuo
menės žurnale " Reyue 
Histort^ue de L’Armee” 
1973 m.,Nr,2, 29-47 psl. 
įdėtas pulkininko Jean 
Chabanler straipsnis, pa
vadintas "La Grande Ar- 
mee en Lituante et en 
Courlane". Yra ten ir dvi 
nuotraukos : viena Jų 
vaizduoja Itn. Medekšą 
—lietuvių vietininkų pulko 
ir vieną Lietuvos Totorių 
Eskandrono raitelį.

Minėtas žurnalas yra 
leidžiamas P ra a elizijos 
Karo Ministerijos, ka
riuomenės istorijos sky
riaus.

Lietuviškoje spaudoje til
po kelių asmenų pasirašytas 
pranešimas , liečiantis Čiur
lionio galeriją, nepriklauso
mai Lietuvai skirtų lietuvių 
dailininkų darbų fondą, jų 
globą bei pačios galerijos 
administravimą. Praneši
muose tendencingai nušvies
tas Čiurlionio galerijos, jo
sios veiklos ir paveikslų fon
do vaizdas klaidina lietuviš
kąją visuomenę. Todėl jai pa
duodame čia tikrosios padė
ties paaiškinimą.

Čiurlionio galerija buvo 
įsteigta Lietuvių Amerikiečių 
Menininkų klubo 1957 metais 
(General Not For Profit Cor
poration,Certificate No. 8313). 
Kartu buvo numatyta telkti 
pasaulyje esančių lietuvių 
dailininkų kūrinių fondą, 
skirtą laisvai ir nepriklauso
mai Lietuvai.

Rūpintis Čiurlionio gale
rija Lietuvių Amerikiečių 
Menininkų klubas įgallavo 
a. a.dail. Zenoną Kolbą. Iškilo 
nesusipratimai tarp L.A.M. 
klubo ir jojo įgaliotinio daiL 
Z. Kolbos. Nesusipratimų iš
vadoje L. A. M.klubas atleido 
dali. Z. Kolbą iš įgaliotinio 
paehlgų. Dali. Z. Kolba, ginda
mas savo poziciją, privačia 
iniciatyva, įkūrė korporaciją 
panaudodamas Čiurlionio ga
lerijos vardą.

Susidariusios situacijos 
aiškinimosi eigoje prieita 
išvados, kad Čiurlionio gale
rijos tvarkymui bei kūrintų 
fondo globai lieka surasti 
’pastovesnė Ir tvirtesnė atrak
ina .

Tuolaikinio JAV lietuvių 
Bendruomenės pirmininko 
tets.Jbno ^Jasaičio iniciatyva, 
susitarus su abiem ginčo 
grupėmis, buvo sukviestas 
platesnio mąsto pasitarimas. 
Bendru susitarimu čia buvo 
sudaryta Taikomoji komisija. 
Ją sudarė : pirm . J. Jasaitis , 
Tėv. B. Kr iš ta na v lėtus, S J , 
tuometinis lietuvių jėzuitų 
provinclolas ir prof.M.Mac
kevičius. Ši komisija patiekė 
projektą, kurio esmine dali
mi buvo pasiūlyta sudaryti 
Globos komitetą Čiurlionio 

PLB delegacija pas Kolumbijos prezidentą. Iš k. Kolumbijos prezidento žmona, 
prezidentas Misael Pastrana Borrero, Kolumbijos lietuvių katalikų komiteto pirm, 
kun. Mykolas Tamošiūnas, Kanados ir Kolumbijos lietuvių jaunimo atstovai. Preziden
tui kalba'Bogotos LB apylinkės pirm. dr. J. Zaranka, už jo konsulas Stasys Sirutis, PLB 

i ietiivos irm* inž- Bronius Nainys, Gyvataro pranešėja Lina Virbickaitė ir Bogotos lietuvių mo- 
nacionalineiįerų klubo pirm. Nijolė Stasiukynienė.
M.Mažvydo 
biblioteka/

galerijos tvarkymui ir nepri
klausomai Lietuvai skirtų kū
rinių fondo globai.Šį komite
tą sudarytų : ne priklaus omo s 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos atstovas, JAV lietuvių 
Bendruomenės atstovas Ir 
lietuvių jėzuitų atstovas. Šie 
trys į Globos komitetą kvie
čia du dhlllnlnkuivieną tradi
cinio meno, kitą modernaus 
meno atstovą. Čiurlionio ga
lerijai tvarkyti ir kūrinių 
fondu rūpintis Globos komi
tetas sudaro iš lietuvių dai
lininkų direkciją.

Vykdant Taikomosios Ko
misijos sprendimą, ginče da
lyvaujančių pusių susitarimu 
buvo paruoštas ir priimtas 
statutas. Remiantis sudarytu 
statutu veikta Čiurlionio ga
lerijos globos komitetas, ku
rį sudaro : 1 / diplomatinės 
tarnybos atstovas ( iki mir
ties juo buvo a.a. Lietuvos 
generalinis konsulas Chlca- 
goje Dr. Petras Daužvardts: 
po jojo mirties naujas atsto
vas dar nepaskirtas ;2/JAV 
Lietuvių Bendruomenės at
stovas rašyt. Anatoli>is Kai
rys; 3/lletuvlų jėzuitų atsto
vas Tė v. J. Borevičtus, SJ, ; 
4/ klasikinio meno atstovas 
dali.Povilas Kaupas Ir5/mo- 
dernaus meno atstovė dali. 
Zita Sode ik te nė.

Čiurlionio galerijos di
rekciją sudaro : l/direktorė 
datl.Vanda Baluktenė, 2/dali. 
Dalia Aleknienė, 3/dali. Jur - 
gis Daugvila, 4/dail. Jonas 
Kelečius ir 5/skulptorius 
Ramojus Mozoltauskas.

Čiurlionio galerijos globos 
komitetas ir direkcija rū
pestingai dirba, beslvadovau-
dam i sutartinai paruoštu ir 
priimtu statutu. Čiurlionio 
galerijoj gyvenimas yra gy
vas, pozityvus, besireiškian
tis nuolatinėmis plačios lie
tuviškos išeivijos lietuvių 
dailininkų turtingomis paro
domis ir reikšmingai augan
čiu skaičiumi lietuvių daili
ninkų darbų, skirtų fondui 
laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai. Šis fondas yra rū
pestingai globojamas, saugo
jamas, tikslia metrika tvar-

komas ir per lietuvių drau
dimo agentūrą stambia suma 
apdraustas. Koks yra lietu
vių dailininkų kūrinių esan
čių fonde likimas ? Jie bus 
atiduoti tik tam,kam jie pri
klauso : laisvai ir nepriklau
somai Lietuvai. Jais savintis 
niekas nesikėsino ir nesikė
sina. Nebent asmenys,priva
čia iniciatyva išsiėmę char
ter! Čiurlionio galerijos var
du.

Atrodo, čia būtų pravartu 
prisiminti Ir nuoširdžiai pa
dėkoti lietuviams jėzuitams 
už jų svetingumą;jau penkio
likę metų jie teikta nemoka
mai puikią,modernią pastogę 
Čiurlionio galerijai bei jo
sios vis augančiai veiklai.

Čiurlionio galerijos ir glo
bos komitetas ir direkcija

PLB DELEGACIJĄ PRIĖMĖ KOLUMBIJOS 
PREZIDENTAS

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga minint Kolumbi
jos lietuvių kolonijos įsteigimo 
25 įlietų sukaktį, penktadienį, 
vasario 22, 12 vai. Kolumbijos 
prezidentas Misael Pastrana 
Borrero priėmė Pasaulio Lie
tuvių Beūdruomenės delegaciją. 
Delegacijoje buvo PLB pirm. 
Bronius Nainys, Kolumbijos lie
tuvių katalikų komiteto pirmi
ninkas kun. Mykolas Tainošii- 
nas, Bogotos LB apylinkės pir
mininkas dr. Juozas Zaranka-, 
konsulas Stasys Sirutis, Tautinių 
šokių grupės Gyvataro vadovė 
Genovaitė Breichmanienė, Bo
gotos lietuvių moterų klubo pir
mininkė Nijolė Stasiukynienė, 
Medellino lietuvių jaunimo at- 1 
stovė Rasa Žemaitytė ir Kanados 
lietuvių jaunimo atstovai, Gy

vataro nariai, Lina Virbickaitė, 
A. Gudinskas, Kazys Deksnys ir 
Lukošius. Viso vienuolika as
menų.

Priėmime dalyvavo ir prezi
dento žmona. Priėmimo metu 
buvo įteikti atitinkami raštai. 
Kolumbijos lietuvių buvo pa
uoštas memorandumas, k»»»'4»»— 

Kolumbijos prezidentas buvo 
prašomas Lietuvos reikalus ginti 
Jungtinėse Tautose ir taip pat 
buvo pareikšta padėka už lietu
viam suteiktą globą. PLB valdy
bos rašte buvo prašoma, kad Ko
lumbijos vyriausybė įteiktų 
Jungtinėm Tautom Jaunimo pe
ticiją.

Delegaciją pristatė ir prezi
dentą pasveikino konsulas Siru
tis. Trumpas kalbas pasakė Bo
gotos LB apylinkės pirmininkas 
dr. J. Zaranka ir PLB pirminin
kas Bronius Nainys. Prezidentui

Dail. V. Balukienė, iki Kol 
buvusi Čiurlionio galerijos 
direktorė, atidaro dailės 
parodą skirtą Lietuvos ne
priklausomybės šventei. Sa- 
Ha kun. J. Borevičtus.

ir poniai buvo įteiktos dovanos: 
medžio drožinys koplytstulpis ir 
gintaro karoliai.

Prezidentas delegaciją šiltai 
priėmė, padėkojo už dovanas ir 
savo trumpame žodyje pabrėžė, 
kad šiuo metu pribrendo reika
las, kad tautos turi vienos ki
tom nelaimės atveju padėti ir 
kad žmogaus laisvė turi rūpė
ti visiem, nes ji yra aukščiau
sias jo gyvenimo siekimas. Jis 
pasakė, kad Kolumbijos tauta 
lietuvių tautą užjaučia, jos reika
lus supranta ir yra pasiryžusi 
padėti. Prezidentas pažadėjo 
raštuose nurodytus klausimus 
išstudijuoti ir ieškoti būdų kon
krečiai pavergtai Lietuvai pa
dėti. Prezidento žmona žavėjosi 
puošniais Virbickaitės tautiniais 
darbai.* ūs ir gėrėjosi dovano
mis. Delegacijos vizitas užtruko 
daugiau kaip pusę valandos.

PLB valdybos inf.

KESTUTIS ŠARKA LAIMĖJO
‘ TORONTE

"The Toronto Star"dien- 
raščlo organizuotose lengvo- 
stos atletikos tarptautinėse 
vidaus varžybose vasario 
15 d. Maple Leaf arenoje 
gerai pasirodė vilnietis šuo
lininkas į aukštį Kęstutis 
Šapka. Nors buvo laukta,kad 
šis šiuo metu vienas iš pa
saulyje geriausių šuolininkų 
sumuštų ruso Brumel laiko
mą 7’ 4" pasaulinį rekordą, 
Šapkai tat nepavyko .Visgi jis 
7'2"(218.5 cm . pasekmė ga
vo pirmą vietą. Tiek pat įšo
ko ir amerikietis Woods, bet
pagal varžybų taisykles, vil
niečiui užskaityta pirmeny
bė.

Varžybas iš anksto ir pla
čiai propogavęs dienraštis 
lietuvio jau nebevadino rusu, 
kaip anksčiau čionykštėje 
spaudoje įprasta.Reikėtų,jau 
dabar rūpintis, kad Kanados 
spauda tinkamai atpažintų į 
Olimpiadą Montrealln [§ 
dabartinės Sovtetljos su- 
vykstančtus sportininkus.

Universitetų grupėje, kur 
varžėsi daugumoje kanadie
čiai, 600 jardų bėgimą mo
terims laimėjo Donna Valai
tis iš Guelph universiteto su 
1:27. 8. Gimnazistuose į aukš
tį šokime su 6'-6" (198 cm.) 
antruoju buvo toronttetts
Ale Grigonis.Prad-ios mo
kyklų dvyltkmečlų grupėje 
rutulto stūmime pirmą 
vietą gavo Vic Razanauskas 
32' 7 1/2" (9. 95 m) . /a.
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BAISI ŽMONIJOS TRAGEDIJA I
Kuomet V. Kruščevas pa

smerkė J. Staliną už įvykdy
tus žmonių žudymus Sibiro 
KZ, žmonija atsiduso ir gal
vojo, kad, gal, Kremlius, pa
sikeitė ir mažins žmonių 
žudymus, panaikins KZ, Iš-. < 
leis nekaltus kalinius Iš ka
lėjimų. Deja, buvo apsirikta.

Sibiro KZ kankinys, raudo
nosios arm įjos buv.kapitonas 
Aleksandras Solženyctnas 
senai atidengė Sibiro KZ gy
venimo paslaptis, parašyda
mas knygą"Vtena diena kali
nto Denlsovo KZte" Ir daug 
kitų paslapčių atidengė vie
šai pasisakydamas, protes
tuodamas prieš Kremliaus 
vadų nežmoniškumus, žiau
rumus, nekaltų žmonių laiky
mą kalėjimuose, KZ-lage^- 
rtuose.Kremliaus valdžia vis 
pakęsdavo Ir susidarydavo 
vaizdas, kad Ir i dabarti
niai Kremliaus vadai smer
kta Lenino-Stalino sukurtus 
K%. Deja, apsirikta. Kuomet 
A. Solženyclnas pernai davė 
sutikimą, kad slaptai Išvež-' naujoje knygoje parašė tiesą 

įt tas rankraštis jo knygos"Gu- * * *-*
lag Archlpelago"lr atspaus
dintas P ra ncūzlj o je.Aple Le
nino -Stalino sukurtus Sibi
ro Ir kt. vietovių KZtus yra 
daug prirašyta knygų. A .Sol-? 
ženyclnas tik dalį to balsaus 
gyvenimo atskleidė. Mūsų 
Sibiro kalinės -A.Rūklenė ir 
Armonlenė irgi daug tiesos 
atskleidė apie komunistų 
KZ.nes jos ten buvo ir viską 
matė ir iš gyveno. Taipgi mes 
turime ir Kanadoje daug 
lietuvių še imu.,kur tos mums

nuomones, laiškai, atgarsiai
REIKALAUTI, NE PROTESTUOTI 
REIKĖJO, REIKIA IR REIKĖS

' ( R olo 'J. Benius )

Panašia antgalve buvo pa
sirodęs A. GUSTAIČIO 
straipsnis(NL, Nr. 2, 74, p. 2) 
kurtame nusiskundžiama, jog 
netekome KARALIAU
ČIAUS/TVANKSTĖS srytles 
( kurią dabar administruoja 
rusai) vien dėlto, kad pro- 
testavome, kuomet reikėjo 
reikalauti ne tik ry
tinės, bet ir vakarinės Prū
sijos ( kurią dabar adminis
truoja lenkai, bei valdo rytų 
vokiečiai). Taigi, tų "laisvų , 
niekam nepriklausančių žė- 
mlų"relkalavo ir gavo lenkai 
bei vokiečiai. O juk tat mūsų 
protėvių kraštas, (kurio aš 
užmiršti negaliu — skamba 
dainoje).

Atrodo, kad lenkai tuo 
klausimu buvo paruošę išsa
mias studijas. Tuo tarpu lie
tuviai mokslininkai, diploma
tai, politikai ir visokį kitokį, 
vaidina miegančias gražuo
les, kuomet ateina laikas 
čiupti bulių už ragų ( kaip tą 
toro ar taurą} .A. Gustaitis 
taip pat nusiskundžia, kad
2ps I

ir draugų gyvenl-

išltkusių gyvų Įš 
yra parašę atsi-

papasakojo gyvu žodžiu. GI 
Miliukas, Amerikos pilietis, 
Išbuvęs Sibire virš 7 metus, 
net viešus pranešimus darė 
apie savo

,mą KZ. 
' Šimtai 
komunistų 
minimus ir Išvardinę visas 
kančias,ką jie Ir kiti kalintai 
yra Išgyvenę.

Viena Sibiro kalinė pasa
kojo kaip lietuvės motinos 
1941 m. prie Uralo KZte savo 
kūdikius maitindavo • savo 
krauju praplovusios venas. 
Kitas torontletls pasakojo, 
kadnetollKrasnojarsko miš
kuose 1941 m. rudenį buvo 
virš 2000 lietuvių kalinių, o 
jau pavasarį belikę jau 300. 
Lavonai buvo pakraunami už 
barakų, kaip malkas, sušalę 
Ir tik pavasarį buvę palai
doti.

Vlsas pasaulis žino Lent- 
. no -Stalino Ir A. Hitlerio KZ , 
Visas pasaulis tuos KZ pa
smerkė . Solženyclnas savo

A trodė,kad"garblngas"Krem- 
llus pripažins tiesą, nes visi 
žtno.Deja, labai tragiška, kad 
Ir šių dienų Kremliaus val
džia gina KZtus, pateisina 
Lenlno-Staltno įvykdytus ne
žmoniškus žiaurumus Ir pa- 
smerkė žmėgų KZ kalinį, gy
vą liudininką A. golženyclną 
už tiesos atskleidimą.Balsus 
ženklas, Kremlius Ir toliau, 
matyt, nusistatęs tęsti Stali
no žudymus Ir ruoštasi va
karų pasaulį gyvą palaidoti.

P. Nerūkąs

panašūs pasyvumai, apsilei
dimai, pramiegojimal mūsų 
tautai padaro tiek daug ža
los, kad jos neįmanoma ati
taisyti paskirais stralps - 
nlals, -ir tat atitekama žmo
nių turinčių gerus, tik neiš
manėliškus, norus. Taip ar 
ne?

Panašus nusiskundimas 
pareiškiamas ir mūsų pols- 
toriko bei kalbininko C.Ged
gaudo (mano garsinamoje, jo 
tšlelstęje, knygoje "Mūsų 
Praeities Beieškant, p. 129) 
kalbant apie mūsų Ir san
skrito kalbų vienodumą. Tai 
įvykę 1971 m. Bakersfield, 
USA, 2-ros Baltų Studijų 
Konferencijos metu, kur san
skrito profesorius LEONARF 
LATKOWSKI (lenkas, katali
kų, Uršulių U-to prof) įro
dinėjo, jog toki žodžiai kaip 
KIAULĖ, SPIAUTI, VEMTI, 
žaltys, diena, naktis, 
TVORA, KIEMAS ir BER
ŽAS, bei skaičiai I iki lOO, 
yra panašūs lietuvių ir san
skrito kalbose. Jis buvo pa
lydėtas plojimais ir neatsi
rado tam nei vieno naivaus 
oponento .A r galima pavadin

KODĖL PELĖS GRŪDU 
ARUODE GALI BADU 
NUSTIPTI ? . -• .
Pelnogaudžtai dažnai be 

garbės,be tvarkos pūtė Ame
rikos ir, dalinai, Kanados 
gyvenimo standartą. Pramo
nės, prekybos bendrovės,gi
gantai, supirko viso pašau - 
lio smegenis, išradimus, pa - 
tolublinimus, vardan pažan
gos, ir sumotorlzavo visą 
šį pasaulį, nesiskaitydamas - 
nė su žaliavų šaltiniais,nei jtmaJ« taupymai Ir grįžimai 
dirbančių pajėgumu, viską 
pirkti, suvartoti, dažnai be 
reikalo, nenaudingai, žalin
gai. Propagandos priemonės 

z radio, TV, spauda išimtinai, 
įjungta kaip"apdoptnti"varg - 
šą darbo žmogų, kad pasta
rasis viską pirktų, kas rei
kta, kas nereikia, ištuštinda
mas savo kišenę iki pasku
tinio cento. O kai vartotojas 
išleidžia paskutinį centą, tai 
jam duodama prekė'išsimo
kė jtmut, beveik "dykai". Taip 
gaustoms vaikais Šeimoms 
ir silpnesnio būdo žmo
nėms, yra užnertama nesi
baigianti kilpa .mokėti skolas 
su didžiausiais nuošimčiais, 
Krašto žaliavų naudojimas 
ir žmonių išnaudojimas, 
skriaudimas tapo paprastu 
Amerikos gyvenimo būdu.

Energijos šaltiniai ir ža
liavos yra ribotos, visi eko
nomistai, inžinieriai ir net 
didieji "gigantai" tat žino . 
Deja, iki tol niekas, nė vy
riausybės, nekreipė į tat dė
mesio. Tik arabams sustab
džius naftos tiekimą visi at
sibudo, ir pamatė, kur šio 
kontinento motorlzaclja rie
da, planingai naudojant 
energijos šaltinius, jų grei
tai nepaplldant arba nesu
randant naujų energijos šal
tinių.

Didžioji Amerikos ir, da
linai,Europos mašina prade
da stoti ir vikriai nebestsuk- 
tl. Reikta keisti viską iš pa
grindų,norint, kad"keptt kar
veliai" kristų į pelnogaudžlų 
kišenes. Kitaip "melžiama 
karvutė užtruks".

Visų sustojimas, apstmąs- 
tymas , susilaikymas ir pa
matymas realybės išeis į 
naudą kaip didiesiems, taip 
ir eiliniam darbo žmogui, 
kuris visiems sąskaitas ap
mokėdavo.

Reikta viską ir visiems 
taupyti, tai normalių žmonių

ai ŠJ naivių avelių sambūrį 
mūsų kultūros draugų suva
žiavimu (klausia C. G) ?At- 
rodo, kad gerbiamas moko
vas pamiršo patį svarbiau
sią "Šio kultūrinio ryšio"žo- 
dį sanskrito kalboje:Š ŪDRA 
( žemiausios kastos narys), 
gatvės atmatų šlavėjas . Gi 
lenkų kalboje išliko identiš
kos galūnės žodis LA C H ŪD
RA (driskis),todėl tlkėktmas, 
kad pan Latkowskl kada nors 
imsis disertacijos apie "kul
tūrinį "lenkų-s a nekrito kalbų 
ryšį, sako C.Gedgaudas.

Imkime dabar rysus.mūsų 
rytines sienas. Dar 1911 me
tais. PetraplHo Aka dėmias 
narys ir garsusis istorikas 
SOBOLEVSKW, taip rašė 
Akademijos žurnale ^'Šiau
rės vakarų Lietuvos terito
rija prasidėjo netoli Vlsvia- 
to, t. y. Vitebsko gubernijos 
ribose,deštntąjame Dauguvos 
krante.- Nuo Miežos intako 
Dauguva buvo lietuvių ranko
se, ir net gal būt, nuo jos 
pradmės. Šiaurės rytuose 
Volga buvo rubežiuml, Vazų- 
sa bevelk visa priklausė lie
tuviams. Protvos v ir Supis 

pareiga. Niekas negali Ir ne 
turi "aukščiau bambos šokti", 
nes yra pavojai susižeisti. 
Iš gero gyvenimo šimtai 
tūkstančių Amerikos Ir Ka
nados jaunuolių virto hy- 
ptals, narkotikais Ir visuo
menės našta.

Vakarų pasaulio valstybės 
arabų prabudintos, sujudo, 
sukruto Ir suka galvas,kalp: 
Išspręsti energijos trūkumo 
problemą. Paskelbti apribo- 

atgal prie atgyvenusių susi
siekimo priemonių,traukintų, 
autobusų, anglių kasyklų at
gaivinimo Ir pn.

Rezultatai tuoj pasirodė • 
Sumažėjo nelaimės keliuose, 
baigia Išnykti "džtulapės " , 
bereikalingi "trlpat" į visus 
šio kontinento kampelius. 
Gatvėse padidėjo pėsčiųjų 
skaičius, dviratininkų.Ame
rikonai, kanadiečiai jaunuo
liai mesdavo mokyklas ir 
traukdavo per pasaulį nuo
tykių ieškoti, nuskrlausdaml 
ne tik savo tėvus ir kraštą, 
neatlikdamt savo pareigų 
dirbti kraštui, atiduoti ener
gijos duoklę,bet ir savo atei
tį sužalodami. Ttngtntų"be- 
darbių" skaičius auga,kurie 
ima iš pašalpų fondų nema
žas sumeles, nenorėdami 
dirbti, nė piršto pajudinti. Iš 
dalies USA ir Kanados val
džios kaltos, kad neorgani
zuoja planingai darbo Ir mė
to sąžiningų darbininkų pini
gus, ugdydami luokšų, para
zitų armijas. Ir valdžios su
lauks rykštės!

Už tat, jau dabar USA,Ka
nados vyriausybės posė - 
džiauja per dienas ir naktis, 
ir suka galvas kas toliau da
ryti, nes nepažabotos inflia
cijos ir nedarbo šmėklos 
jau beldžiasi į duris. Yra 
pavojaus, kad pelės grūdų 
aruode badu nustips?.1 Vai - 
džtos nenorljar nemoka pel- 
nugaudžlų pažaboti?...

Gyvename labai įdomų 
laikotarpį, kuriame nepaža
bota ūkio pažanga, technikos 
išradimai, galt priversti šių 
dienų kultūras prie sužlugi
mo. J. Kelmas 

netoli šiandieninės Vėrėjos 
buvo Galindų, lietuvių šakos, 
apgyventas. Aplamai, Lietuva 
gaubė dalį šių mūsų guberni
jų : VITEBSKO, PSKOVO, 
TVĖRĖS, MASKVOS Ir ypač 
SMOLENSKO". Pabrėžtina, 
jog tas Istorikas nustato tik 
sienas su Rusija, visai ne
liesdamas kitų, prieš tai 
tūkstantį metų buvusių sienų. 
Ko daugiau iš rusų galima 
tikėtis? Tai jau gana gera
pradžia užvesti kalbą, dery
bas.

Eikime arčiau prie tikslo, 
štai THE MONTREAL STAR 
(March 4,74, p. D-14 išspaus
dina gana ilgo laiško komen
tarus "Solženttys n raps com - 
munism", adresuoto sovietų 
lyderiams ( vadams) .Ką jis 
jame sako? Visą pirma, jis 
pataria Kremliaus vadams 
kreipti dėmesį atkurti tikros 
Rusijos atskirą valstybę ?Pa- 
sltraukiant į "šiaurės rytus'! 
t. y. Siberlją, paliekant lais
vais visas respublikas, jėga 
įjungtas į Sovietų Sąjungą, 
reikalui esant net ir E u r o- 
p ą.Ko mes galime geres
nio laukti iš rusų?

Tačiau mūsų mokovai vi
siems kala į galvą"apslrlbo- 
tl tik etnografinės Lietuvos 
ribose". Ką tat reiškia ?Ma- 
nau, kad etnografinės ribos 
siekia dar gana toli. Juk Prū
sijoje dar turime likučius 
mūsų protėvių Kašlubtų, slo- 
vencų ir sorbų vardais ( nors 
gana suslavintais, bet jie dar 
savitos-kultūros ir papročių , 
skirtingų nuo betkoklų sla - 
vų!).Rytuose dar turime arti

Ii VLIKo seimo Toronte. IM kairės: Vliko pirm. K. J. Validnas, 
Liet. gen. kone. dr. J. Zmuidzinas, Vliko vicepirm. J. Audėnas ir 
Evang.- liut. parap. klebonas dr. kun. J. Žilinskas.Nuotr. S. Dabks ‘BIRUTE NOVICKIENE 

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

( Perspausdinome veliones 65 m. amfiaus biografija iš 1964 m, 
Sėjos nr. 1, kuria gyvo būdama buvo patenkinta ir ne vienam 

išsireiškusi, kad geriausiai jos biografija yra parašęs Henrikas 
Blazas - ’PORTRETAS".

(Tasa iš praeito nr.)
Atrodo,kad Birutė Novickie- 
nė yra tas taškas, į kurį 
įvairios padėties, skirtingų 
kartų ir skirtingų pažiūrų 
žmonės turi kažkokią bendrą 
atsparą,kažką visus jungian
tį.

Iš padėtų šalia jos laiškų 
matyti,kad jos koresponden
cija ne mažiau gaust, kaip 
pasikalbėjimai telefonu.Žen
klai laiškų vokuose žymi to
limus ir artimus kraštus : 
Angliją, Prancūziją,Vokieti
ją, Australiją, Lotynų Ame
rikos kraštus, net Madagas
karo salą, neminint Kanadą 
ir JAV. Lietuvių Enciklope
dijos redaktorių laiškai pa
rašyti dalykus skirtingiems 
enciklopedijos tomams arba 
nurodyti bent medžiagą ;lie- 
tuvtškų laikraščių redakto
rių laiškai parašyti straip
snius; išleistų knygų autorių 
laiškai, prašantieji įvertinti 
jų kūrybą, lietuviškųjų orga
nizacijų vadovų laiškai, pra-. 
šantiejt patarimo ar sugesti
jų ir 1.1, ir 1.1.

Laiškus reikta atsakyti, 
Lietuviškai Enciklopedijai 
straipsnius parašyti, ret
karčiais laikraščiams ar 
žurnalams taip pat, prašan
tiems pagalbos-padėti, nusi
vylusius paguosti; mėginan
čius padrąsinti. O čia dar 
nuolatinė konsultacija lietu
vių ir pabaltiečių moterų 
organizacijoms, vadovavi
mas New Yorko Tėvynės My
lėtojų draugijai ir kitokie 
įsipareigojimai, kilę iš ne
mokėjimo atsisakyti padėti 
ar patalkinti.

Visa tai atlikti žmogus tu
rėtų turėti bent po keturias 
rankas ir kojas. Birutė No- 
vickienė kojų visai neval
do, o rankas tik dalinai; pa
lenkusi galvą gali veidą sau 
nosine nusišluostyti. Defor
muotais pirštais rašyti ne
lengva, bet ji atsako. Be 
svarbių dalykų išklausyti 
telefonu visokių kasdienybių, 
juk labai vargina, bet ji iš
klauso. Todėl ir jos pažinčių 
ratas toks gausus ir socia
liniai įvairus. Ji neskirsto 
žmonių luominėmis ar so— 
ctalinėnys kategorijomis, jai 
visi lygūs, lygiai vertingi ir 
garbingi. Iš čia jos magne- 

mlUjono galindų-galantų, iš - 
likusių Kaukazo kalnuose, 
greičiausiai atskirtų Mongo
lų invazijos metu. Ar jie ne - 
įeina į mūsų "etnografines 
sienas"? O kur dar likučiai 
jotvingių Vengrljoje( Galici
joje) ?

Mano nuomone,štai keletas 
principų, kuriais vado
vaudamiesi mes turime rel
it a 1 a u t i(ne protestuoti):

1. etnografiniai 
-visų sričių,kuriose,gyveno 
ar dar gyvena mūsų tautos 
likučiai, t.y. Prūsijos (Ost-

( Nukelta i 7 psl.)

tlškas patrauklumas ir įta
ka. Ir iš čia jai visų žmonių 
lygi pagarba.

Ne, Birutė Novtckienė ne 
fizinis žmogus. Fiziniai <• 
jau virš dvidešimt metų nt 
gali telkštls .Nei pakeisti sa
vo fizinio kūno padėties, nei 
pati, remdama kėdę, kur į 
kitą vietą pastumti, net iš 
kėdės nors kilstelti, nei at- 
sugultl.nei atsikelti. K itl tai 
turi padaryti. Po darbo va
landų ir savaitgaliais tai at
lieka jos vyras, inžinierius 
Antanss Novickis ir jų duktė 
Živilė.O darbo dienomis,kai 
anie išeina į darbą ir Novtc
kienė sėdi vienų viena savo 
kėdėje gonkose, jai paded 
pašaliniai žmonės ;užklydę 
lankytojai, praeiną pro šalį 
kaimynai, net laiškininkas if 
milkman", net apliek gyveną 
valkai. Visus ji pažįsta ir 
vardais vadina.Ir visi ją pa
žįsta, užkalbina, pasisiūlo ar 
ko reikia, o kartais, ilgiau 
stąbtelėjęs, pasidalina naux 
jlenomis ir net pastginčyja 
dėl politikos.

Birutės Novlckienės por
tretas būtų neišbaigtas, jei 
dėl palyginimo į jį ne- 
įspraustume jaunų senių, ku| 
rie be laiko paseno, kurte be 
savo asmeniškų kasdieniškų 
reikalų, nieko nebemato; apie 
nieką žinoti nenori, kuriem? 
pozityvus ir konstruktyvus 
galvojimas nebepakeliamą 
našta, o bet kokia veiklą, lyg 
malūno girnos ant kaklo.Ka* 
iš tos fiziškos sveikatos, j< 
esi, kaip riešutas, tuščiavidu
ris.

Palyginus su jais, Birutė 
Novickienė yra sveikas 
branduolys žmogiškojo kūno 
lukšte. Metai neturi reikš
mės. Kol žmogiškasis bra-- 
duolys reiškiasi kaip sv< J 
kos minties ir kilnių jausmų 
suma, įsijungianti į visuome
nės visumą, tol asmenybė 
yra ir jauna, ir dinamiška, ir 
kūrybiška.

Dorijrno G re jaus jaunyr 
tės portreto veido bruožai 
seno ir raukšlėjosi kartu su 
metais, nors jo fizinis kūnas 
išliko jaunas, sveikas ir 
gražus. Birutės Novlckienės 
portretas yra visiška prle- 
šingybė;jos fizinis kūnas nu
stojo sveikatos ir grožio, 
jos vidinis portretas išlaide 
nemirštamą grožį ir jaunys
tę.

Fizinio negalavimo valan
domis kiekvienam kartais 
sunku išvengti depresijos ir 
nusiminimo.Btrutė Novickie
nė nėra išimtis. Bet visi tie 
kūno negalavimai yra fiziš
kos būsenos porelšklai, kup
riuos ji taip ryžtingai nė 
kartą yra nugalėjusi, kad sė
dėdama savo fizinės negalios 
kėdėje spinduliuotų dvasiniai 
ir intelektualiniai.

Henrikas B lasas 
1964 m. vasaris, 

New Yorkas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PROGRAMA VISIEMS KANADIEČIAMS

DAUGIAKULTURIZMAS
YRA MOKYMASIS APIE

KITUS KANADIEČIUS

busimom kartom įvairių

stiprina krašto per

•m

DAUGIAU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS £ ARTIMIAUSIU RAJONINI ĮSTAIGĄ.

1974. III. 12

Moncton, New Brunswick E1C 1H6 
Telephone: (506) 858-2028

NORANDA, Quebec
243 Rue Murdoch,
C.P. 395, Room 3, 
Noranda, P.Q. J9X 5A9 
Telephone: (819) 762-4512

SHERBROOKE, Quebec 
Room 500, Royal Trust Bldg 
12 Wellington Street North, 
Sherbrooke, P.Q. HH5B1 
Telephone: (819) 565-4772

Tarpusavis skirtingų kultūrų pažinimas 
jų kultūrinių lobių.

REGINA, Saskatchewan 
10th Floor.
1867 Hamilton Street, 
Regina, Saskatchewan S4P 
Telephone: (306 ) 525-6155

TORONTO, Ontario
55 St. Clair Avenue East, 
Room 313,
Toronto, Ontario M4T 1M2
Telephone: (416)966-6554

TROIS RIVIERES, Quebec
Room 205A, 550 Bonaventure,
C.P. 335,
Trois Rivieres, P.Q. G9A 5G4
Telephone: (819)375-4846

MONTREAL, Quebec
Room 2101,
1080 Cote du-Beaver Hall, 
Montreal, Quebec H2Z 1S8 
Telephone: (514) 283-4780

OTTAWA, Ontario
Room 306, 77 Metcalfe Street 
Ottawa, Ontario KIP 5L6 
Telephone: (613) 996-5977

SUDBURY, Ontario
Room 320, Federal Building, 
91 Lisgar South.
Sudbury, Ontario P3E 3L4 
Telephone: (705) 673-1121

EDMONTON, Alberta
Room 310
Sir Alexander McKenzie Bldg., 
9828—104 Avenue, 
Edmonton, Alberta P5J 019 
Telephone (403) 425-6730

VANCOUVER, British Columbia 
1525 West 8th Avenue, 2nd Floor, 
Vancouver, B.C. V6J lt5 
Telephone: (604 ) 732-4252

LONDON, Ontario
395 Dundas Street,
Postian Bldg., 2nd Floor, 
London, Ontario N6B 1V5 
Telephone: (409) 679-4335

THUNDER BAY, Ontario
Room 213, Federal Building,
33 Court south. Station P, 
Thunder Bay, Ontario P7D 2W6 
Telephone: (807) 345-1451

WINNIPEG, Manitoba
The Canadian Grain Comm. Bldg. 
Room 201,303 Main Street, 
Winnipeg, Manitoba R3C 3G7 
Telephone: (204) 985-2847

ST. JOHN’S, Newfoundland
Sir Humphrey Gilbert Bldg., 
6th Floor, P.O. Box E5368, 
Duckworth Street,
St. John's, Newfoundland A1C 5W2 
Telephone: (709) 722-6181

HALIFAX, Nova Scotia
Trade Mart Bldg., 
423 4th Floor, Scotia Square, 
Halifax, Nova Scotia B3K 2Y5 
Telephone: (902) 426-6220

MONCTON, New Brunswick

STE. FOY, Quebec
1141 Route de I'Eglise, 5th Floor, 
Ste. Foy, Quebec G1V 3W5 
Telephone: (418 ) 694-3831

Kanadą jos vyriausybė nori Visuomet matyti, nes ji mano 

žmogiška patirtimi i
Viena Kalis, daugybė kultūrų — tai yra Kanada. Tokią 
kultūrų įvairumas praturtina visus kanadiečius labai įvairia

HAMILTON, Ontario
150 Main Street West, Suite 504 
Hamilton, Ontario L8P 1H8 
Telephone: (416) 523-2355

HON. STANLEY HAIDASZ 
Minister of State 
Multiculturalism 
Canada ' .

VALSTYBINIS ŽMOGAUS MUZIEJUS RŪPINASI 
KULTŪRINĖS MEDŽIAGOS TYRIMU BEI RINKIMU

Kanados centras folklorinei kultūrai tirti 
valstybiniame žmogaus muziejuje renka filmus 
bei juostas, telkia rinkinius dalykų, kurie 
akyvai zdžiai rodo visų mūsų kultūrinių, grupių 
įnašus Kanadai. Ta medžiaga rodoma Otavoje ir 
visoje Šalyje, rengiant kilnojamas parodas. 
Jei turite suvenyrų iš pionierių dienų, pvz. namų 
rakandų, festivalių aprangos, papuošalų, 
dekoracijų ir panašių dalykų, galinčių praturtinti 
kolekcijų, — kreipkitės į vienų žemiau 
išvardintų įstaigų.

DAUGI AKULTŪRI Al CENTRAI PARŪPINA 
PATALPAS ETNOKULTŪRINĖM GRUPĖM

Buvo duotos pašalpos steigti daugiakultūriniam 
centram visoje Kanadoje, kad juose galėtų susitikti 
visų kultūrų žmonės, pasidalinti idėjomis, vykdyti 
jugtines programas teatro, meno, rankdarbių, 
informacijos, diskusinių grupių, muzikos, šokių 
repeticijų, parodų ir pramogų srityse.

VALSTYBINE BIBLIOTEKA RŪPINASI 
KNYGŲ. PIRKIMU

Valstybinė biblioteka rūpinasi daugiakalbe 
knygų tarnybos programa, kuri įgalina pirkt 
knygas neanglų ir ne prancūzų kalbomis. 
Tos knygos bus paskirstytos po visą, 
Kanadą ir pade's išlaikyti kalbas.

KANADIŠKOS TAPATYBĖS PROGRAMA SKATINA 
RANKDARBIUS, MENUS IR LITERATŪRĄ.
Ši nauja ir plati programa skatina menų ugdymų, 
rankdarbius, šokius, teatrų, spausdinimų prozos 
bei poezijos. Teatrų ir folklorinio meno 
festivaliai yra esminė šios programos dalis. 
Visi kanadiečiai turės progos susipažinti 
su kultūrine veikla ir vertybėmis,kylančiomis 
iŠ Įvairių kanadiečių turimu Šaltinių.

ETNINIO VALSTYBES ARCHYVO PROGRAMA 
RŪPINASI DOKUMENTU SAUGOJIMU 
Archyvas buvo Įsteigtas federacinės 
vyriausybes, siekiant apsaugoti archyvinius 
dokumentus, kurie galėtų parodyti visiems ,
kanadiečiam įnašus įvairių kultūrų į Kanados f 
istorijų. Archyvo steigimas buvo stipriai f
remiamas etninės spaudo's ir etnokultūrinių ’
organizacijų, kad archyvo tikslas būtų žinomas 
visiem kanadiečiam. Archyvas renka: šusirinkimų 
protokolus, atsiminimus, nuotraukas, laiškus, 
pranešimus, filmus, retus laikraščius ir ir knygas 
net kokio senumo — dvejų metų ar dviejų šimtmečių.

ekiončių skatinti ir padėti individualiom kultūrinėm apraiškom 

Tos programos padės pagilinti etnokultūrinjų grupių Įsijungimą pagrindinėm Kanados gyvenimo sroven 

kultūrų vertybių.

VALSTYBINE FILMU TARYBA GAMINA 
VAIZDINES PROGRAMAS
Filmų taryba bendradarbiauja daugiakultūrėje ( 
programoje gamindama filmus,1 rodančius Įvairių 
kultūrų kanadiečių modernaus stiliaus gyvenimą. 
Ji taipgi verčia turimus filmus į kitas kalbas ir 
duoda naudotis organizacijom bei grupėm visoje 
Kanadoje. Jei norite tuos filmus pamatyti, 
Žemiau nurodytos rajoninės įstaigos gali jus 
nukreipti Į filmų tarybos skirstytoją, kuris padės 
jums. Filmų taryba taip pat gamina vaizdines — 
garsines priemones kultūrinio įvairumo temomis, 
kurios gali būti vartojamos mokyklose.

Jau pradėta įgyvendinti visa eilė daugiakultūrinių programų 
bei jomis pasikeist 
bei užtikrins perteikiamą dabartinėm ir

rpunmiiiirC
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KULTŪRINIS

A. SOLZHENYTSIN /P° Lš'trėmlmo , V. Vokietijoje/

Vargas tautai, kurios literatūra yra jėga užgniaužia- , 
ma. Tat ne tik paprastas nesiskaitymas su spaudos lals- f 
ve, bet ir tautos širdies palaidojimas, jos pergyvenimų J 
atminties Išpjovlmas. i

Alexander Solzhenytstn

Kanadoje anglų kalba jau 
senai gaunamos autoriaus 
knygos, pradedant pirmąja 
novele One day In the Life of 
Ivan Denisovich,—The First 
Clrcel, The Cancer Ward.Už 
paskutiniąją dokumentactnę 
Gulag Archipelago jis užmo
kėjo pilietybės netekimu 
Ir Ištrėmimu Iš savo tėvynės 
( "gdle tak volno dyŠlt čelo- 
vlek : sekant sovietų mela
gingos dainos žodžius,- kur 
taip laisvai kvėpuoja žmoguj

Daug dokumentinės me
džiagos turime savųjų tarpe. 
Dabar laikas greitai atrinkti 
Iš keltų autorių, sudaryti lyg 
Ir antologiją ir, Išvertus l ang- 
glų kalbą , paleisti į pasaulį. 
Lėšų tokiam svarbiam Ir ne
atidėliotinam reikalui turi 
būti.

Dedame vertimą Ištraukos
Iš Pirmojo Rato. b.

PIRMASIS RATAS
f

Bobybln nutilo, susikaupęs rūkė. Jam patiko šiek tiek 
"įkąstt"mlntsterlul Ir sėdėti tokiame patogiame fotelyje. 
Jis tik gailėjosi, kad norėdamas padaryti didesnį įspūdį, 
atsisakė nuo prabangių cigarečių.

Mtntsterls tikrino popierius : "Inžinierius Bobybln! 
Jūs esate vyriausias kalbinių juostų Inžinierius ?"

— Taip.
i — Aš reikalauju visai tiksliai atsakyti, kada jos bus 
paruoštos vartojimui?

Bobybln pakėlė savo sunktus, tam sius antakius :"Tal 
naujiena. Ar negali mano vyresnysis manęs to pa- 

(k Įausti?"
— Aš noriu asmeniškai Iš Jūsų Išgirsti. Ar baigsit va

sario gale?
— Vasario? Ar juokaujate?Jeigu tik šiaip jau viską su

mesti skubiai į krūvą Ir paskui apgailėti — tai už pusės 
metų.Kas gt liečia visai tikrą Iššifravimą— neturtu su
pratimo. Gal per metus.

Abakumov susmuko.Jls prisiminė piktą,nekantrų Vado 
ūsų virpėjimą, Ir pasijuto ligoniu,atsiminęs savo paža
dus, padarytus pagal tat,kaip jį Informavo Sevastyanov. 
Jam atrodė, kad jis skęsta, arba kad jis yra situacijoje 
žmogaus,kuris atėjęs gydytis nuo sunkios slogos, sužino, 
kad serga nosies Ir gerklės vėžiu.

Minlsterts įtemptu balsu pasakė : "Bobybln,aš Jūsų 
prašau gerai apgalvoti savo žodžius. Jei galima tai pada
ryti greičiau, pasakykit ką reikėtų daryti?"

— Greičiau? Neįmanoma.
— Kodėl gt? Kokia priežastis ? Kas kaltas ? Pasakykit 

,man, nebijokite. Kas kaltas, Ir nesvarbu,koks jo lalsp- 
snls,— aš nuplėšiu antpečius!

Bobybln atmetė galvą Ir žiūrėjo į lubas, kur bėginėjo 
draudimo įstaigos "Rusija" nimfos.

— Iš viso susidaro jau 21/2 ar 3 metai. , - niršo minis- 
terls, — o Jums buvo duota vienų metų riba.

Bobybln pratrūko : "Ką Jus galvojat,metų rlba?Katp 
Jums atrodo moksliniai Išradimai? OI, žirgeli, žirgeli, 
noriu pilies anksti rytą, - Ir auštant stovėjo graži pilis ? 
O kas, jeigu problema Iš pat pradžių nebuvo tiksliai su
prasta? Jeigu kas nenumatyto Išsivysto? Ar neatrodo 
Jums, kad šalia įsakymo reikta Ir ramių, gerai maitina
mų Ir laisvų žmonių tam darbul?Ir be tos nuolatinės įta- 
rinėjtmų atmosferos ?Ar Jums žinoma, kad mes kilnoja
me mažą tekllą Iš vienos vietos į kitą, Ir mūsų ar kitų 
rankose sulūžo padėklas.Dievas žino kodėl. Bet kainuo
tų 30 rublių sunltuotl. Taip. Ir tas padėklas yra mėšlo 
vertas, 150 metų senumo, be motoro,diržu sukamas - Ir

dėl to įlūžimo majoras Člkln, saugumo valdininkas dvi* 
2 savaites tampė kiekvieną tardymams, ieškodamas.' 
j kam priklijuoti antrą bausmės laiką už sabotažą.Tai toks

saugumo valdininkas pas mus, parazitas,-Ir kitas kalėji
me toks pat-vlenlntelį ką jis Išmano,tai ardyti žmonėms 
nervus raportais Ir problemomis. Kam,po velnių, Jums 
reikalingi tie saugumiečiai? Galų gale vist kalba,kad 
mes dirbame slaptam Stalino telefonui, kad Stalinas 
asmeniškai mus ragina. Ir netgi tokiam uždaviniui atlik
ti, Jūs negalit garantuoti mums medžiagos.Arba mums 
reikia kondensorlų, kurių neturime,arba tūbos yra.bet 
ne tos rūšies, arba nepakanka oksltografų. Skurdas .Gėda. 
"Kas kaltas"Ar pagalvojate apie žmones? Jie visi dirba 
jums 12 ir 16 valandų kasdien, Ir tik vadovaujantys Inži
nieriai gauna mėsos, kiti tik kaulus?Kodėl neleidžiat 58 
skyriaus kaliniams pasimatyti su šeimomis? Mums pri
klauso lankymas kas mėnesį, o Jūs leidžiate tik kartą į 
metus. A r tai padeda nuotaikai?Gal negana Juodųjų Mari
jų vežioti kalinius, ar pinigų mokėti sargams už darbą 
laisvą dieną ?Rėž ima s. Režimas-galvosūpls. Gali Iš proto 
Išvaryti. Sekmadieniais būdavo leidžiama pasivaikščiot 
visą dieną, dabar uždrausta.Kodėl?Kad daugiau dirbtu
mėme? Ką jūs darote- uždedat grietinės ant mėšlo?Du- 
slndamt žmones be tyro oro, nepagrelttnsit rezultatų . 
Bet ar verta kalbėti apie tai? Jūs čla-kodėl gi kvlečiat 
mane naktį? Ar negana laiko dieną?Galų gale,aš gi turiu 
dirbti rytoj. Man reikia Išsimiegoti."

Bobybln atsistojo tiesus, įtūžęs, didelis.
Abakuomv sunkiai kvėpavo, j prisispaudęs prie stalo 

krašto.

Buvo 20 mtn.po pirmos. Už valandos, 2:30, Abakuomv 
turės atraportuoti Stalinui jo namuose, Kuntseve.

Jei šitas inžinierius tiesą sako, kaip gi gali jis tšs* 
sukti iš šios bėdos?

Stalinas niekad nedovanodavo.
Kai Išleido Bobybln, jis prisiminė tuos tris melagius 

iš specialios Technikinės Sekcijos. Juodas pyktis užtem
dė jam akis. Jis įsakė juos atvesti.
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į — Čia turėtų būti šviežia ir pavėsinga, kada me
džiai apsidengs lapais, — pagalvojo'ir atsiminė Domos 
posakį: „Kaunas man nepatinka, ir aš niekad neno
rėčiau jame gyventi“.

Jam buvo smagu galvoti, kad Šimkus jausis gerai, 
turėdamas atskirą kambarį. Kartu ir jis pats buvo pa
tenkintas, kad butas Lietuvos Ministeriui Pirmininkui 
gautas be konflikto su vokiečiais, kurie vis dar laikė 
savo žinioje sekvestruotas gyvenamas patalpas. 1
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— Kur žmonės aptiko nakvynes? — klausė Sleže
vičius, kada Antrosios Valstybės Konferencijos da
lyviai pradėjo rinktis Kaune.

— Jie kaip paukščiai, — šyptelėjo bendrakalbis. — 
Suranda kur pagairėje čiukuro atbrailą, ten ir gelbstisi 
nuo šerkšno.

Oras šalo. Ėmė pūsti padrikais gūsiais vėjas. Ka
minų dūmai gręžėsi į dangų ir pokšėjo medinės ‘voros.

Pro buto langus Sleževičius matė, kaip būreliais 
ir pavieniui pasiųsti Lietuvos žmonių atstovai nuo 
pat ryto ėmė rinktis į miesto teatrą. Daugis jų buvo 
tie kaimiški sermėgiai, kurie vis kėlė sentimentą jo 
dvasioje.

— Jie kaip paukščiai, — jis kartojo minty, bendra
kalbio numestą palyginimą. — Suskrido tartis dėl vals
tybės reikalų ir aptarti laisvės klausimą.

Skubomis jis permetė „Lietuvos“ vedamąjį:
„Galingiems priešams Lietuvoje viešpataujant, be 

pulko kareivių ir lėšų pradėjo p. M. Sleževičiaus 
sudarytasai Kabinetas valdyti šalį. Matydami didžiau- 
sį mūsų kraštui pavojų, toje valdžioje savo pajėgas 
suvienijo visi visuomenės sluoksniai, stovintieji už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, — suvienijo tam, 
kad sudarytų stiprią Lietuvos valdžią. Ar jau pasiek
tas tasai svarbiausias šios dieno klausimas — nuspręs 
Valstybės Konferencija.“

Iš tos Konferencijos Sleževičius vylėsi svarbiau
siojo nutarimo: sustiprinti Laikinosios Vyriausybės 
padėtį ir neversti jos veikti Valstybės Tarybos šešė
lyje. Valstybės Taryba vis atrodė jam teoretinių ir la
bai konservatyvių nuomonių lizdas.

Kai kurie bendraminčiai nuogąstavo Konferenci
jos daugumos įnoriu.

— Ar sustiprins Konferencija Kabineto savarankiš
kumą, ar atsisakys sustiprinti, — pasakė Sleževičius, — 
pėr Konferenciją mes žengiame į demokratinio tvarky
mosi procesą.

— Dar visa valanda iki atidarymo, — pasakė Šim
kus,— o salė jau pilna.

<psi.

— Tai mane džiugina, — atsakė Sleževičius. — Pe
dantiškumas puikus, talkina reikalui.

— Mykolai, — švelniai pasakė Šimkus, kilnoda
mas savo baritono tonus, — mes juk užbėgome istorijai 
už akių, kviesdami vyrus į kariuomenę.

— Kariuomenė turėjo veikti prieš pusmetį, — pa
sakė Sleževičius. — Dabar būtume Vilniuje.

Ir žiūrėdamas į Šimkaus akis, išdėstė:
— Buvo padūkusi klaida. Nepasitikėta Lietuvos 

žmonėmis. Norėta kariuomenės kadrams taikyti pedan
tišką atranką. Tai klaida! Jeigu mes nepasitikėtume 
žmonėmis, ir dabar turėtume pulkus ant popieriaus 
generolo Kondratavičiaus vadovybėje. Ta klaida am
žiams liks istorijos puslapiuose.

Šimkus matė Sleževičiaus nervingumą.
—Ko tu lauki iš Konferencijos, Mykolai?
— Laukiu pritarimo, — tiesiai tarė Sleževičius. — 

Aš nėsutinku, kad Valstybės Taryba diriguotų Kabi
netą.

— Ar jie tai įžvelgs?
Atsistojęs kambario vidury, lyg pasinešęs ginti saų- 

vo principą, Sleževičius pasakė:
— Tarybos nesikišimas — mano Kabineto egzista

vimo conditio sine qua non.
— Jeigu visuomenės sambūvių sudėtyje būtų ga

lima naudoti chemines formules, — pliaukštelėjo pirš
tais Šimkus, — Konferencijos nebūtų toks jau sudė
tingas nežinomasis. Būtų sambūvių elementų junginiai.

Mąsliose ir įdubimuose besiilsinčiose Sleževičiaus 
akyse žėrėjo judrūs žiburėliai.

— Formules galima taikyti sambūriui, valstybei ir 
šiai Konferencijai, žmonės, apsisprendimas, laisvoji 
lia, įkalbėta valia. Ir laisvė, ir teritorija. Viskas yra 
formulės, bet visa tai naujam junginiui sujungti reikįa 
rišalo, reikia rišamosios medžiagos.

— Kokios gi? — paklausė Šimkus.
.— Amžino valstybės grupių raišalo į vieną jungi

nį, į vieną valstybę. Tas raišalas yra ginklas.
— Ginklas? — nustebo Šimkus.
— Paprasčiausias ginklas. Kartais paprastas brau- 

ningėlis gali pastatyti valstybę ant kojų. Bet gyvy
biškai svarbu laiku turėti tą brauningą. Bolševikai pra
žudė Rusijos laisvę tik dėl to, kad rusų Steigiamasis 
Suvažiavimas neturėjo brauningo. Tą istorinę pamoką 
aš įsidėjau į širdį. Machiavelio tezė: koks ginklas, to
kia valstybė.

— Tai reiškia: si vis pacem para bellum.
Pokštiški ir išradingi žiburėliai žėrėjo Sleževi

čiaus žvilgsny:
— Dabartiniu momentu vertimas to posakio būtų 

toks: jeigu nori Nepriklausomos Lietuvos, ruošk 
Lietuvos karuomenę..

Antrosios Valstybės Konferencijos partiškasis po
būdis pasireiškė pirmomis debatų valandomis. Forma
vosi frakcijos ir parlamento miniatiūra debatų metu 
skleidėsi savo paskirų ideologijų aistra ir išradingumu. 
J trečią Konferencijos dieną Sleževičius suvokė, kad . 

suvažiavimo dauguma proteguoja Valstybės Tarybos 
polinkį kontroliuoti jo koalicinį Kabinetą. Koalicija 
nebeteko prasmės. Tai reiškė — jo kabineto pasitrau
kimą, užleidžiant vietą kitam, trečiam Kabinetui.

Konferencija turėjo aiškią teoriją, kad Kabinetas 
privaląs pakl”«ti Tarybai.

— Koalicija, tai yra kabinetas, — dėstė Sleževičius,
— riša krašto žmones. Tam ir tarnauja plati koalicija.
Taryba yra vienpartinis organas, neatstovaująs koa
licijos. I

Tai buvo Konferencijos akligatvis, atsiradęs lais
vės karo aplinkybėse. Viską svėrė pakeltos suvažia
vusių atstovų rankos. Tai buvo demokratinis procesas 
lietuviškoje versijoje.

— Atkištinė pažiūra į koaliciją, — dėsię Slėževi- 
čius, — pastato Lietuvą į mirtinį pavojų...

— Kada dega namas, jie rūpinasi sienų popieriais,
— pasipiktinusiai murmėjo Vileišis. — Mykolai, reikė- —• , 
jo diktatūros, siaučia gi karas!

— Šitą aš norėčiau pasvarstyti, — pasakė Sleževi
čius. — Aš vis noriu tikėti, kad mūsų demokratija ne
atkartos Kerenskio tragedijos.

— Bravo, — sutiko Velykis. — Mes suskubome. Tu
rime penkis tūkstančius savanorių. Kerenskis tiek ne
turėjo.

Konferencijai pasibaigus, tapo dėsningai aišku<Sle- 
ževičiaus koalicinis Kabinetas gyvena savo paskutines 
dienas.
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Gyvenimas Kaune vyko karo stovio ženkle.
Nuo pat ankstyvo santėmio iki ankstyvo ryto ne

apšviestose Kauno gatvėse išmirdavo gyvenimo pėd
sakai. Vienur ir kitur naktimis poškėjo šūviai. Luvo 
girdėti klykiant. Reti ir drąsūs vokiečių ar savanorių 
patruliai nueidavo gatve. Senamiestyje, Žaliakalny
je lietuviai susišaudė su vokiečiais. Tamsiuose namuo
se, šūviams sutarškėjus, žmonės griuvinėjo ant grindų, 
manydami, kad tai saugiausia per susišaudymą vieta. 
Jie slapstėsi tarp baldų. Nuo išgąsčio virpėdami, kal
bėjo maldas.

Gandonešiai, matydami savanorių patrulius, kar
tais ir ginkluotus sunkiaisiais kulkosvaidžiais prie iž
dinės, prie Ministerių Kabineto, prie savanorių ėmi
mo vietų, — skleidė gandus apie būsimus gatvių mū
šius. Kalbėjo apie spartakų ir bolševikų sukilimus.

Retkarčiais bolševikai lipdydavo gatvėse atsišau
kimus, grasindami savanoriams mirties bausme.

Bet savanorių kariuomenė jau peržengė penkių 
tūkstančių skaitlinę ir buvo militarinė jėga Kaunijoje...

Vasario aštuntą Sleševičiui pranešė: Kėdainių fron
te žuvo savanoris Povilas Lukšys.

— Nukautas, beragindamas savo būrį atakuoti bol
ševikus prie Taučiūnų kaimo, — bylojo lakoniškas ra
portas.

( Bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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FILMŲ PASAULYJE
PRPILLOn

Nepaprasto vaizdingumo 
tikri kalėjimo at&įminimai, 
patirti baisiose Prancūzijos 
kalėjimuose,surašyti nuostar- 
blu būdu gyvu išlikusio ilga - 
mečio nelaimingojo Henri. 
Charrlėre, pavadinti "Papl
llon"/ plaštakė, nes turėjo ją 
ištatuiruotą ant krūtinės /, 
milijoniniais tiražais parda
vinėjama knyga.

Columbia Pictures filmų 
kompanija ją pavertė spalvo- 
±u.Jtlmu.Daugelį milijonų do-

< r tų kainavusį pastatymą 
finansavo Robert Dorfman. 
Direktorius Franklin J. 
Schaffner, taip pat direkto
riavęs labai gerai parengtam 
filmui "Patton". Rankraštis 
Dalton Trumbo ir'Lorenzo 
Semple, Jr.

Prancūzijos kalėjimo va
dovybė sunkiai nuteistie
siems pranešė, kad juos tė
vynė išbraukia iš savo pilie
čių sąrašo. Ir jie, baisiau
siai nužmogintl.latvu vežami

nkiems darbams. Latve jie 
'geležiniais retėžtats prira
kinti už vienos kojos, prie 
plieninio balkio. '

Tropikinlame krašte du 
, kaliniai turi sugauti į negilų 

vandenį pakliuvusį didelį 
krokodilą.

Keli jų nutaria pabėgti. 
Bet vienas kalinys /Steve 
McQueen/, nuo sargų užmu
šimo gelbėdamas kitą kalinį 
/Dustin Hoffman/, gauna po- 
r^ metų karcerio. Ten jis, 
bemlrštąs. badu, duonos tru- 
J nė Hat s bando prisivilioti 
tarakonus ir kitokius vaba
lus, juos, sumaišęs su skys
čiu, valgo.-

Po nesėkmingo bandymo 
bėgti^vėl įmetamas, jau pen
kiems metams, į karcerį.

Pagaliau pabėga į centrinę 
Ameriką, bet tenai jų polici
jai įduoda vienuolės. Polici
ja jam šautuvlų buožėmis 
^ulaužo pėdų kaulus, kad 
nebandytų pabėgti.

Vėl Prancūzija išveža jį 
į negyvenamą salą, kur su
tinka seną kalėjimo draugą 
Louis Dega/Dustln Hoffman/ 
Iš tos, nepabėgamos, salos, 
kalinys Paplllon / gteve Mc
Queen/ vėl kombinuoja pa
bėgti. Nuo labai aukštos, sta
čios uolos į .šniokščiančiai 
banguojančią jūrą numeta 
'•aktusų pilną maišą, jis šoka

• s jūrą, ir su tuo maišu tikisi, 
bangų nešamas, priplaukti 
žemyną.

*• Čia, labai daug ką pralei
džiant, suminėjau veikalo rė
mus. Filmas, kaip ir knyga, 
labai įdomus. Yra balsių 

' 'aurumų.Yra ir visiškai kt- 
' tokių vaizdų. Pav., centrinėje 
Amerikoje, pakliuvus į lau
kinių žmonių kaimą,pabėgusį 
pamilsta gražuolė, jĮ globo
je prisidengus i tik su‘aplnas- 
rtūkatĮJ . Ją vaidina 18 metų 
ražuolė, maišyta europietė

’ su azijatu, RatnaAssan.
O vis gi. Paplllon pakliuvo į 

žemyną, išsigelbėjo, parašė 
neįtikėtinus atsiminimus. 
Kalėjime Iškentėjo 35 metus. 
Jis buvo pakviestas pažiūrėti 
filmavimo, patarti. Prlpažl-

J, viskas padaryta autentiš
kai.

Jis išsilaisvino, nes Pran
cūzijos Gvinėja neteko savo 
"globėjos"Prancūzijos .Tokia 
prielaida.

Visas filmas padarytas 
meistriškai. Kiekviena deta
lė. Jokio tuštumo, pastmett-

i m o. Steve McQueen ir Dus - 
tin Hoffman yra nuostabiai

i gert. Daugybė kitų artistų. 
; Nore filmo ilgumas yra apie - 
I dvi valandos ir 30 minučių, 
| bet žiūrint ne tik neatsibos

ta, bet galvoji,'kad tik greitai 
n efias (baigtų.

Inteligentą kalinį, visaip

}
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ĄS ESU ATSAKINGAS, KAI B ET K AS, B ET KUR ŠAUKIASI 
PAGALBOS. Aš N3RIU, KAD A.A. RANKA VISADOS BŪTŲ 
TENAI IŠTIESTA. IR DĖLEI TO: ĄŠ ESU ATSAKINGAS-

Jeigu geri ir gali

Jeigu geri irnegali gerti - 
mūsų reikalas.

Paryžius 1941 m.Utt 
(Iš Metmenys, nr.26}
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mamai

apie savo 
Kanados Pašto Kodą!

Pašto kodas yra suprastintas ir labai efektingas 
būdas paskirti atatinkamon 

vieton siuntą.

nužmoginamą, meistriškai 
pavaizduoja Dustin Hoffman. 
Nemažiau nuostabus, tikras 
menininkas Steve McQueen, 
pasigėrėtinai atlikęs labai 
sunktąKbalstal kankinamo p-o- 
lę.

Reto įspūdingumo filmas.
P. Tilvikas

Iš poeto Jurgio Baltrušaičio archyvo 
Ag,Viešpatie,vaje, vaje, 
Llnkami laikai TJetuvojef 
Nepažįsta brolis brolio, 
Lipdo Staliną iš molto, 
Latėvės buvusia alėją 
Šluoja jau Maskvos šlavėja — 
Gerbkit, skurdžiai, Stalina, 
Kad laisvę prašalino!

JEI NORI LIETUVIŠKAI KALB ĖTI— SKAMBINK DARBO 

VALANDOMIS 4 8 9 - 5 3 9 1 ( KLAUSK: LEO )O VAKARAIS 
NAMU TEį.. 366- 2548 ARBA 277-7868.

PAVARDĖS NEREIKIA

S AKYTI .
PASAKYK TIKTAI SAVO 

VARDĄ.
MES TOKIE PATYS KAIP 

IR TU.

SUPRANTAM TAVE

IR TAVO

R OPESČIUS.

TU NESI VIENAS.

Gripo epidemijos metu pasirodė plaka
tas. Bučiuokitės tik tada, kai reikalas yra 
rimtas ir neatidėliotinas“.

I Canada
I Post

Andrė Ouellet Minister

Postes 
Canada 

. Andrė Ouellet. ministre

Pasakei ir savo

KJA ORI

jis susideda

KIA
( sritis)

Pirmieji 3 Ženklai nurodo 
geografinę vietą Kanados 

ribose.

iŠ dviejų dalių:.

0B1
( vieta)
Antrieji 3 
srityje, tiksliai nusakydami 
ar tai būtų miesto blokas, 
daugelio butų pastatas 
ar komercinis 
namas.

i naudoti ypatingo greičio elektroninius Įtaisus,

(Šitas yra tik 
pavyzdžiui)

ženklai nurodo vietą

Dabar, kai visi turi pašto kodą, mes galime pilnai 
nedidinti išlaidų ir, svarbiausia, greičiau pristatyti jūsų siunčiamas siuntas. Bet — tik tuomet, 
jei jūsų kiekviena siunčiama siunta bus pažymėta pašto kodu. Jūsų atsakomybė - pranešti visiems 
savo pašto kodą. Jeigu jo dar negavote - parašykite ar praneškite savo vietinei pašto įstaigai.

Padėkite pašto kodui jus aptarnauti 
praneškite visiems

PAŠTO IŠTAIGU ADRESAI: CALGARY, ALBERTA - 207 - 9th Avenue St. West., 
T2P 1K0 

CHATHAM, ONTARIO - 10 Centre Street 
N7M 4V0 

- 50 10 - 48th Avenue 
V4K IVO 

DOWNSVIEW, ONTARIO- 2800 Keele Street 
M3M 2G0 

EDMONTON, ALB ERTA- 9808 • 103rd Avenue 
T5V 0J0

DELTA. B. C.

HAMILTON, ONTARIO - 10 John Street, South 
L8N 2B0 

MONTREAL, QUEBEC - 715 rue Peel 
H3C 2H0

NEW WESTMINSTER,B.C.-549 Columbia Street, West 
V3L 1B0

OTTAWA, ONTARIO - Public Affaire Branch 
Sir Alexander Campbell Building 
Confederation Height! KIA 0B1 

SCARBOROUGH, ONT. - 2439 Egllngton Avenue, East 
MIK 2N0 _

THUNDER BAY, ONTARIO - 221 Archibald St. E. 
P7C 3Y0 

— 17 Front Street, West 
M5W 1A0

TORONTO, ONTARIO

VANCOUVER, B. C.

WINDSOR, ONTARIO

WINNIPER, MANITOBA

V6B 3A0
— 185 Ouellette Avenue 

N9A 4H0
— 266 Graham Avenue

ROC 0J0

TF7T

5

5



ha milton

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus šežtadieninė mokykla šiemet švenčia 
Įsikūrimo 25 m. sukaktį. Mokytojai ir vadovybė (sėdi iŠ kairės): L. 
Stungevičienė, M. Kvederienė, MA. MikalauskasJ Mons. dr. J.Tada- 
rauskas (globėjas), J. Mikšys (vedėjas ), A. Mikšienė, kun. L. Januš
kai kapelionas ) ir K. Preikšytė. (Stovi): K. Norkus, D. Grajauskaitė, 
K. Gedrimaitė, J. Krištolaitis, G. Repšienė, B. Juozapavičienė, K. Mi
leris, R. Pareštytė ir Aid. Matulicz. Nuotrauka A. Juraičio

toronto
POPIETĖ SAVUOSE

NAMUOSE
Rimto amžiaus svečių gru- ros tautybės, savo pajėgumo

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame A ja a > Ah
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 

KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------
MOKA

6% už depozitus
714% už taupymo s-tas
8% už 1 m. term. dep.
814% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

už mortgičius

Kapitalas — septyni milijonai dolerių

8%

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. 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

skambino planu klasikinių bankeliam,apyskaitose valz

Ottawa
BENDRUOMENĖS VEIKLA

Prie Ottawog apylinkės 
glaudžiasi Ir kalmynlnli; 
vietovių tautiečiai Hull, 
Campbell’s Bay, Pem
broke, Deep River bel 
Klng®tone. Nors 1966 m. 
statistika čia rado 345 
lietuvius, šiuo metu ben
druomeniniame gyvenime 
dalyvauja 30 šeimų Ir 15 
viengungių, viso 160 as
menų, įskaitant valkus.

Šių metų apylinkės val
dybą sudaro V. Prlsče- 
plonka - pirm., B. Čepon- 
kus - vtceptrm.,R.Bary
saitė - Čeponklenė- sekre
torė, V. Radžtuvlenė- Iždi
ninkė Ir A .Elvlkls-kultū
rom vadovas.

Ottawos apylinkėje vei
kla Bažnytinis Komitetas, 
L. Katalikų Mokslo Aka
demijos židinys (pirm.A. 
Ramūntenė), PLIAS - Inži
nierių draugijos akyčius 
(pirm. J. Danys), šeštadie
ninė mokykla (tėvų komi
teto pirm. V. Radžlus), at
stovaujamas Lietuvių 
Fondas ( A . Paškevičius), 
Šalpos Fondas (P. Ancevl- 
čtenė), yra Vakario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelis 
(atst. V. Radžtug).

Nuo 1969 metų veikian
čioje šeštadieninėje mo
kykloje yra dvi klasės su 
16 mokintų. Šiemet mo
kykla perėjo miesto švie
timo valdybos žinion. JI 
( Board of Education) pa - 
rūpina patalpas Ir dviem 
mokytojams moka po 6 
dol. valandai. Taip, pra
ėjusiais metal® lOOO dol. 
siekusios mokyklos Išlai
dos šiemet sumažėjo per 
pusę, o mokytojų al£os 
padidėjo dvigubai.

Šalpos Fondo skyrius 
rūpinasi parama Suvalkų 
trikampio lietuviams. 
Jiems jau Išsiųsta 18 dra
bužių siuntinių. Tautos 
Fondui surinkta 115 dol., 
Vasario 16 gtmnazljal-7O. 
Ottavtečtų įnašas į Lietu
vių Fonda yra jau 5, OOO 
dol. i

Apylinkės valdyba šie
met ypatinga dėmesį sky
rė glaudesniam bendra
darbiavimui su kitomis 
tautybėmis bel visa Otta- 
voa visuomene .JI aktyviai 
prisidėjo prie Baltų va
karo Kanados parlamente 
bei vakaro globos komite
to Ir mlntsterlo S.Hal- 
dasz pagerbimui vakarie
nės suruošimo. Vadovauta 
viešo Birželio tragedijos 
paminėjimui,ruoštam kar
tu su latviais, estais Ir 
Ukrainiečiais. Dalyvauta 
čekoslovakų spaudos kon- 
6 psl.

fere ne įjoję bet demon - 
stracljoje i minint Čekos
lovakijos užgrobimą.

Įstojus į Ottawos Folk 
Arts Council buvo gauta 
®tambl parama"Gyvataro” 
atkvletlmul. Toronto tau
tinių šoktų grupės viešas 
koncertas įvyko Tulpių 
Festivalio metu. Ta proga 
sutvirtinti ryšiai su kai 
kuriomis vokiečių organi
zacijom ts1 Iš kurių gauta 
daug paramos koncerto 
ruošai.

Daryti kontaktai su vie
tinės spaudos korespon
dentais bel redaktoriais. 
Pavyzdžiui, gautas"Ottawa 
Journal" redaktoriaus 
John Grace raštiškas pa
sižadėjimas ",. . to con
tinue to seek out opportu
nities to keep the public 
aware of a traglc(Baltljos 
kraštų)sttuatlon". Įvairio
mis progomis buvo sten
giamasi užmegstl asme
nišku®, ryšius su senato
riais, parlamentarais Ir 
valdininkais.

Bevelk visuose svar
besniuose darbuose apy
linkės valdybai daug tal
kininkavo ottavletts Kraš
to Tarybos narys J. Da
nys.

Vtndsore gyvena apie 
1OO lietuvių šeimų, pusė 
jų prieškariniai emigran
tai. Lietuviškame gyveni
me dalyvauja apie 30 
šeimų.

Čia yra šv. Kazimiero 
katalikų parapija - klebo
nas kun. D. Lengvina®. Jau 
Ir kitose kolonijose pa
garsėjęs "Aušros" mer
gaičių kvartetas yra va
dovaujamas Valės Taut- 
kevlčlenėę.

Kadangi Vlndsora® yra 
dtdelėpi Detroito lietuvių 
kolonijos pašonėje, dau
gelis yra į®įjungę Į te- 
nykščtas organizacijas, 
pav.šaulius, skautus,atei
tininkus, tautinių šoklų 
grupe® ar chorą. Todėl 
pačiame Windsore, be ben
druomenė® Ir parapijos, 
organizacijų nėra. Uni
versitete studijuoja apie 
15 lietuvių, daugiau®ta Iš 
kitų Ontario vietovių. Jie 
turi ®avo būrelį Ir pro
tarpiais pa®trodo lietuviš
kame gyvenime. Šeštadie
ninės mokyklo® nėra, nee 
tėvai valkus veža į De
troito lietuviškas mo 
kyklas.

Šiemet bendruomenės 
apylinkės valdyba, pirmi
ninkaujama C. Kuro, su
ruošė Vasario 16 d. bei 
Motinos Dienos minėji
mas Ir gegužinę kartu su 
Detroito bendruomene.

pė aptaria A. Rlnkūno Iškeltą 
mintį apie pensininkų namus. 
Jie kalba apie galimybes to
kiam užsimojimui Ir tokio 
objekto ateities perspekty
vas. Tautiečiai prieina nuo
monės,kad tai esąs labai ge
ras Ir sveikintinas Rlnkūno 
pastūlyrbas .Besiartinąs sau
lėleidis verčia vis didesniam 
mūsų skaičių pagalvoti apie 
ateitį. Apie ramias Ir nerū
pestingas poilsio dienas .Apie 
naudingą Ir įdomesnį laiko 
sunaudojimą jaukesnėje pa
stogėje, savų tautiečių tarpe. 
Tuo labiau, tokioje gaustoje 
Toronto bendruomenėje, kur 
per eilę metų buvo bendrau
ta Ir visiems, geriau ar blo
giau susigyventa.ŠI vieta ta- 
pobevelk kaip antrieji namai, 
kaip netikėtai surastas, nau
jai užgyventos tėviškės kam
putis, kur žengta pirmieji 
žingsniai, kur, ypač pradžio
je,turėta Ir sunkesnių valan
dėlių. Jeigu kieno Ir buvo ki
loki sparnai, norėta plačiau 
pasižvalgyti, nemaža buvote 
paskraidyta. Bet daugelis 
niekur geriau nerado, vėl 
grįžo į įprastą, artimiausia 
tapusią vietą.

Bet einant prie to vertin
gojo užmojo galimybių, besi
kalbantieji susirūpina, nes 
Rlnkūnas, pasikliaudamas 
stambesniais rėmėjais, kon
kretesnio realizavimo kaip 
Ir nenurodė. Gerai jeigu at
siras tokių stambesniųjų. 
Gerai Jeigu prie jų prisidės 
Ir smulkesnieji. Bet kaip Iš 
patirties matome , mūsų 
žmonės neskuba į,daugiabu
čius kompleksus. Net nebe
galėdami apeiti,tinkamai pa
sirūpinti, apsitvarkyti, vts- 
tlek laikosi savo namelio, 
savos pastogės. Tuo labiau 
Rlnkūno siūloma Anapilio 
sodyba tokiam tikslui. Toli 
nuo visko : nuo miesto, nuo 
patogumų, nuo sveikatos cen
trų, nuo susisiekimo. O tik 
netoli nuo visą laiką pro 
langus matomų kapinių. Tas 
viskas dar būtų nieko, bet 
reikta pagalvoti Ir apie to - 
klos vietos Išlaikymą. Tiks
liau tenka rimtai pagalvoti 
apie Išlaikymą visų, plačiai 
užsimojusių torontiškių cen
trų. Jeigu Ir po 20 metų Pri

motuose prisistatė savų Na
mų, šventnamlų.o dabar ne
bėra kam jų prižiūrėti.

S. Pranckūnas

Šiupinys toronte
Išlaikydama Maž. Lietu

vos tradicijas, Toronto Maž, 
Lietuvos Moterų Draugija 
kasmet ruošta šiupinio vaka
rą. Š/m. šiupinio vakarienė 
įvyko vasario 26 d. Prisikė
limo parapijos salėje. Nežiū
rint, kad buvo darbo diena, 
šiupinio valgyti susirinko 
didelis skaičius torontiškių , 
taip, kad visi stalai buvo už
imti.

Svečius trumpu žodžiu pa- 
'svelklno draugijos plrmlnln- 
kė Elzė Jankutė, žinom o Maž. 
Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus duktė.Po to žodį ta
rė A . Lymantas, specialiai į 
šiupinio vakarą atvykęs Iš 
Montreallo. Jis draugiją Ir 
svečius pasveikino Kanados 
Maž.Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Centro Valdybos var- 

-du Ir prisiminė Klaipėdoje 
rengiamus , Maž. Lietuvos 
Moterų Draugijos šiupinio 
vakarus,kuriuose buvo netik 
kūniškai pasisotinama, bet Ir 
lietuviškomis dainomis, vai
dinimais,muzika Ir kalbomis 
demonstruojamas lietuviškas 
bendrumas Ir tarpusavis 
draugiškumas.

A. Lymantas pabrėžė, kad 
Toronto Maž. Lietuvos Mo
terų Draugija ne tik tęsta 
Klaipėdoje įsteigtos draugi
jos veiklą,bet lt Išlaikydama 
savo krašto tradicijas, ruo
šia kilniems tikslams paren
gimus. Iš gauto pelno drau
gijos moterys šelpia įvairius 
lietuvybės Išlaikymo reika
lus. Už tai jas reikia pasvei
kinti ir joms pareikšti pa
garbą.

Šioje tradicinėje šeimyniš
koje šventėje buvo prisimin
ta ir mirusiųjų. Atsistojimu 
Ir tylos minute buvo pa
gerbtas prieš mėnesį Toron
te miręs žinomas Maž.Lie
tuvos veikėjas dr. Martynas 
Anysas.

Panelė Šarkutė paskaitė 
Ištrauką apie šiupinį Iš Kr. 
Donelaičio "Metų", o jaunieji 
"Atžalyno"nartai gražiai pa
šoko tautinių šoklų. Po to,

dalykų.
Po to sekė loterija su 

įvairiais Ir kalkurlals labai 
turtingais fantais - ypatingai 
gražiais mezginiais.

Šiupinio proga Toronto 
Maž. Lietuvos moterys pa
siuntė didelę sveikinimo at
virutę buvusiai Klaipėdos 
Lietuvių Draugijos pirmi
ninkei Marijai Braktenel į 
Berlyną.

bendrai paėmus, parengi
mas praėjo labai gražiai Ir 
gražioje šeimyniškoje nuo
taikoje. Labai sklandžiai Ir 
laisvai vakaro programą 
pravedė ponia Melklejohn.

GYVUOJA LIETUVIŠKI 
BANKELIAI

Abu Toronto lietuvių kre
dito kooperatyvai jau sušau
kė metinius susirinkimus Ir 
patiekė apyskaitas.Iš jų ma
tome, kad Toronto lietuvių, 
kurių dauguma jau priklauso 
saviesiems bankeliams, tur
tingumas sparčiai auga.Metų 
pabaigoje Indėlių buvo arti 
14 milijonų dol.,arba po 3.5 
tūkstančio asmeniui, jei skai
tysime, kad abiejose įstaigo
se yra 4000 skirtingų nartų. 
Viso , torontlečlal sutaūpė 
3.4 milijonus daugiau nei 
1972 metais .^Paramoje sudė
ta 7.7 mil., Prisikėlimo pa
rapijos bankelyje 6.2 mil. 
Labiausiai augantis koopera
tyvas yra Parama.Jo aktyvas 
per metus paaugo net 35.4% 
Ir dabar yra virš 8 mil. Pri
sikėlimas vijosi su 24.6%, 
aktyvu. Parama vyravo Ir 
paskolų Išdavimu. Jos padau
gėjo 43.4% Iki 6.8 mil. .Pri
sikėlime-31. 6% lkl4.4mtl. 
dol.

Bankeliai į Ateitį žiūri op
timistiškai. Sąmatoje Para^- 
rra numato 25% daugiau pa
jamų šiuose metuose, bet Ir 
31% Išlaidų. Prisikėlime ža
da būti 18% daugiau pajamų 
Ir tiek pat Išlaidų. Bhnkellal 
nesiekta didesnio pelno, nes 
jis apmokestinamas, kaip Ir 
kitose finansinėse įstaigose. 
Pelnas perduodamas tiek In
dėlininkams, tiek skolinin
kams aukštesnėmis palūka
nomis, mažesniais nuošim
čiais už paskolas, nerhokamu 
čekių bel kitais patarnavi
mais .

Nors spėtina, kad nemažai 
tautiečių priklauso ablėm

du tam tikrų skirtumų tarp 
bendro Ir parapijinio banke
lio. Kai Paramoje depozitų, 
tai yra sąskaitoje Iš kurios 
galima rašyti čekius, paaugo 
18.8%, Prisikėlime jų suma
žėjo 7. 6%. Ten Ir mažiau pi
nigų laikoma taupomoje są
skaitoje (paaugo 35. 3%), dau 
glau terminuotuose Indėliuo
se ( paaugo net 102.5%). Tuo 
tarpu Paramoje terminuotų 
Indėlių buvo 69. 5% daugiau,o 
taupomųjų 57%. Asmeninių 
paskolų Paramoje Išimta 
43.5% daugiau net 1972 me
tais, Prisikėlime tiktai 1.1% . 
Nežinia, kodėl tokie skirtu
mai yra, nes tiek taupymo, 
tiek skolinimosi sąlygos pa
našios abejuose kooperaty
vuose.
KAIP AUGO
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVAI 
PRAEITAME 
DEŠIMTMETYJE

Ak+wax 
mllionals doleriu
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Prieš dešimt metų įsteig
tas atskiras Prisikėlimo pa
rapijos bankelis sparčiai vy- 
josi Paramą Ir,atrodė,kad j* 
pralenks. Tačiau Parama 
visgi lieka didžiausiu lietu
vių kredito kooperatyvu To
ronte, kaip Ir visoje Kanado
je. Klek Ilgai?- priklausys 
nuo tolimesnio lietuviškų pa
jėgų skaldymo, kam galimy
bių jau yra. /a.

NL LAIKRAŠČIO PARENGIMAS 
gegužės. 4 d. Lietuvių Namuo
se. Juo tupinasi R.Simonavi- 
čius, J. Srebutėnienė, A. Dūda, 
S. Jokūbaitis, V. Bačėnas, V. 
Petraitis, D. Renkauskas,M. Ra- 
čys, I. Urbonas ir kt.

slkėllmo parapiją, net nepa
stačius planuotos bažnyčios, 
tebeslėgta gausios skolos, 
kaip bus su Lietuvių Namais, 
kaip bus Ir su pačiu Anapi
liu, atsiskyrus kažkur laukų 
platybėse.

Pagaliau, kad Ir po sėk - 
m Ingos pradžios, po šaunių 
įkurtuvių, kad neatsitiktų 
kaip Rošesteryje. Ten atskl-

Toronto llet.ev. llut. kunigui 
A. Žilinskui sukalbėjus mal
dą, svečiai pradėjo labtntts 
šiupiniu, kuris šiais metais 
buvo ypatingai skaniai pa
ruoštas.

Pasisotinus,buvo tęsiama 
meninė programa, kurioje 
gražiai pasirodė Toronto 
"Atžalyno" tautinių šoklų šo
kėjai Ir panelė Kuolaltė pa -

Garb. NL R • m • j a u I
‘Nepriklausoma Lietuva", kod galatit tesėti užeibrdžtus tikslu* Ir kad susida
rytų lain patalpą pagrindiniam pertvarkymui, B-v*s V-ba kreipėsi į Einamus lie
tuvius dailininkus prarydama paramos. Kaip matote jie gausiai etsillepėpodovo- 
nodami vertingus savo darbus. Visi biliete pažymėti darbai bus lilelsti loterijon, 
kuri (vyks Žiu metų gegužės mėn. 11 d. Visi NL skaitytojai ir rėmėjai loterijos 
billatus gaus poitu.pralant neatsisakyti paremti savų j i. laikraitį iia nedidele

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS 
Gvrioutia Amerikoje Ir Europoje "J IB Hoarpflege-Lorion" preparato, tuloiko 
Stauki, «ll"kkwe, naikina pleiskana,. pažeSne nle**)4ms, plnnlal ,klUmw. 
■Hyrlno plenk* takele, padeda atgauti net«ra*e ptnku epetv*. JIS var
todami nubusite nei žili, nei pliki 100%. j raly Ii vaistinių RED BLUE knygai. 
JIB Medicine Lig. B uncija, 14 savaičių M 00. Pinigu, siųsti mūsų at.tovybei 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois CMM, U. S. A.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

loterijos auka. NL.
■ v s ; 1 nepriklausoma

v LIETUVA 
mHMNMNt urttUANia • tttwvaiwa iNalHNMNtt
rm o«OM>8 rrmrtt. la ralis
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3. P. BALTUOK* MEDŽIO «UU»TOBA.
«. B. BUBAUS8M PAVKKM.AS 
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Mielai Sofijai T a u t e r i e n e i, jos sesutei 
tolimoje tėvynėje mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jai ir jos šeimai —

A. ir J. Knystautai

VLADUI RUŠUI Toronte mirus, jo žmonai ir sūnui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Buvęs pavaldinys DP policijoje 
Vokietijoje, Benediktas Pakulis 
su šeima

Nuoširdžiam bendradarbiui iš Ottawos Juozui 
Daniui ir šeimai, jo tėveliui netikėtai 
mirus, širdingai užjaučiame -

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO
___  PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL I

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11VAL. VAK.
\ PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stank e vi ?i us, 1053 Albanai Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

I JUOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. TcL 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
(vairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų iipardavimas - tel. 366-6237/3896

1 Ha/iič Itioodwork Čo,
-S K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

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

I BELL AZZI-L AM Y INC.
įVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

į 7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frere Ltee 

Plumbing S’H.ating kontroktoriuL 

140-2e AVENUE - 366-0330
1974. III. 12;

st.catharines
VERTINKIME TUOS, KURIE 
DIRBA LIETUVYBĖS LABUI

Yra komentuojama, kad 
mūsų tautiečiai Lietuvoje, 
baigę aukštuosius mokslus.
nuošaliau laikosi nuo lietuvių 
tautos Interesų.Mažiau tokių 
remia spaudą, tautinius Ir 
kultūrintus retkalus.net ven
gia įeiti į organizacijų vai - 
dybas Ir 1.1. Tokie' komen
tarai pastebimi spaudoje 
Ir Išgirstam l Iš Tautos Fon
do reikalams pinigų rinkėjų 
bei tautinių švenčių paskai
tininkų.

Tenka didelė pagarba už 
drąsumu tiems paskaitinin
kams, kurte pradeda kelti į 
viešumą tuos, kuriems tau- 
tlškumas tapo svetimybė. Juk 
dėl tokių gali visi lietuviški 
laikraščiai užsidaryti, visos 
organizacijos ar veiksniai, 
kovoją dėl Lietuvos laisvės 
neveikti. Kai kuris toklų,no- 
rėdamas savo neramią sąži
nę nuraminti,mano, čia gimę 
vaikai Iškovos Lietuvai lais
vę. Kaip galės tokie valkai 
Iškovoti laisvę Lietuvai, jei 
tėvai pas įnešę į nutautėjimą? 
Gerai dar, kad turime dalį 
aukštuosius mokslus baigu
sius Lietuvoje ar Išeivijoje, 
kurte žemaitišku užsispyri
mu prisideda prie Lietuvos 
laisvinimo darbų. Turiu pa
vyzdžiu Inž. Steponą Šetkų, 
reikalui esant dirba B-nės, 
skautų rėmėjų valdybose, bei 
švenčių rengimo komitetuo
se. Kaip talentingas kalbėto
jas kalba svetimtaučių tarpe, 
Iškelia Lietuvos okupaciją į 
viešumą. Rašo tuo reikalu 
straipsnius į vietos dienraš
tį "The St. Catharines Stan
dard. " Jis rašo ne dėl kokio 
asmeninio išskaičiavimo, o 
tik jausdamas tautine,lietu
višką pareigą.

Mūsų kolonijoj yra Ir ne 
lietuvių kilmės tautiečių, ku
rte veikla prieš Lietuvos 
okupaciją, — tai H. Jasevi
čienė. Nežiūrint kad ji olan
dų kilmės, bet ruošiant de
monstracijas prieš Lietuvos 
okupantą, aktyviai įsitraukta 
į organizacinį darbą Ir su 
vyru Ir valkais dalyvauja 
demonstracijų eilėse. Gana 
įtakinga lietuvių tarpe, nes ji 
dirba nekilnojamo turto nuo
savybių pardavimo versle.

Svarbų vaidmenį mūsų ko
lonijoj vaidina Ir parapija.

EKSKURSIJA į 
EUROPA

• 5 dienos Vilniuje
• 2 dienos Maskvoje
• Kitos dienos Vienoje ir Amsterdame

1. Išskrenda gegužės 30 d., grįžta birželio 13 d.
2. Išskrenda birželio 13 d., grįžta birželio 27 d.
3. Išskrenda liepos 18 d., grįžta rugpjūčio 1 d.
4. Išskrenda rugsėjo 5 d., grįžta rugsėjo 19 d.

------------------ Smulkesnių žinių teiraukitės pas-------------------

V. Bačėna 533-3531
2227 Dundas Street, Toronto, Ont. M6R 1X6^ Montrealyje — 365-03U

H. Jasevičienė

Į relnlantls Lenkija (kuri turi 
būti pastumta į vakaru^,į ry
tinę Vokietiją, grąžinant 
mums dalį Pomeranijos Ir
vlsąryttnę Prūsiją,gt Vokie
čiams jau paliekant TurlngP 
ją Ir Simoniją- vakarinius 
prūsus); Karpatų kalnų, Če
koslovakijos, Vengrijos, Ru
munijos Ir Juodosios jūros 
pakraščiais vakaruose bet 
pietuos e.Rytuos e turime prk 
s įjungti "ossetus"arba galin
dus, kurie gyvena Kaukazo 
kalnuose prie Gruzijos, Iki 
Kaspijos jūros Ir užbaigti 
sienas su rusais Volgos upe 
Ir Uralo kalnais .Su Suomiais 
-Ladogos Ir Onegos ežerais. 
Kad "ossetal" yra neabejotini 
mūsų tautos likučiai,štai pa
telksime vieną sakinį jų kal
voje : "Aež nal žontn,kadai 
man gur(kV Saldyn". Kokios 
čia kalbos būta ? C. Gedgau
das "Varpo Nr. I2"patetkla jų 
tautos žemėlapį 12-me am
žiuje.

%, I storiniai- visos 
šios sritys buvo, Ir dar yra 
dalinai, mūsų genčių apgy
ventos (kaip jau buyp, įrodyta 
Ir įrodoma daugelyje 
straipsnių). Tegul mielas 
skaitytojas įsitikinimui įsi
gyja mūsų'kalbtnlnko Ir pro- 
Istorlko p. C.Gedgaudo kny
gą "Mūsų Praeities Beteš
kant".

3. etnografiniai 
- tai yra natūralios, gamtiš
kos sienos, kurtų turime 
reikalautl(jau paminėtu Isto
riniu pagrindu): Ode ris, Vysla 
Ir 1.1., kaip nors atgaunant

Baltgudlją, Latviją Ir ypač 
Ukrainą (kurt, kaip skundėsi 
mūsų kunigaikštis TRAIDE
NIS,yra pašinas giltai įvary
tas Lietuvos širdin). Bet tat 
laikas parodys...

6.humanitariniai 
Ir t a r p t a utini a J (re
miantis šiomis teisėmis) 
- reikalauti vokiečių, 
lenkų Ir rusų apmokėti 
visas padarytas skriaudas 
kilnojamo ’r nekfl*,o<:.mo 
turto reikalu, grąžinant mūsų 
brolių Ir sestų(kaulelius) į 
Rasų kapines Vilniuje Jlš kitų 
kraštų, kaip Anglijos ar 
Amerikos, ar Šveicarijos 
-grąžinti mūsų Išvogtą auksą 
Ir Išvežtas karalių karūnas 
(kurtos dar randasi Ispanijo
je, Rusijoje Ir 1.1.). GI Iš vi
so pasaulio lietuvių — pirkti 
"Izraelio bonus" Ir visiems 
grįžti į brangią Tėvynę, visų 
Aisčių žemę-PA BALTY JĮ. . . 
(Įs įdėm ė tina, kad Lietuva yra 
tik d;-Ils A įsčių tautos, kaip 
Ir Latvija, Prūsija, Gudija, 
Rasa. Galindai, Jotvingiai Ir

J. Benius 
M'ontreal, P. O.

montreal
PRANEŠIMAS

Pašalptnės dr-jos nariams, 
pranešamej su Vytauto klubo 
pastato užleidimu naujiems 
savininkams, balandžio mėn. 
7 d. Išpuolantls susirinkimas 
įvyks 2680 Frontenac St. 
( kampas Sherbrooke St.) 
2:30 p. p.

Dr-jos valdyba 
J. Skinkis, L. Gudas, 
P. Allnauskas

DĖMESIO, DĖMESIO I
Kas atsineš skelbimą gaus 

$ 1.00 nuolaida, nuo kiekvienos už 5 
dolerius perkamos sumos.

WIDE WORLD OF HERBS,
11 St. Catherine St. E., Montreal,P. Q. 

Atidaro nuo 9 iki 6 val.,šešt. 10- 1 vol*

ŠVYSTELĖJO PAVASARIS I

— Tai metu laiko sezonas rūpintis kuo 
važinėsime. Pabrangus gazol Inui, kiek
vieno vairuojančio rūpestis kaip prlei- 
namiau įsigyti važiuojamąją priemone. 
Rūpestingumas sumažės, kai įus užei
site į Montreal West Automobile parda
vimo vietą, ten jums n uoli rd žiauri ai 
pasitarnaus sales manager Leonas G u- 
rėčkas. Jus ten rasite naudotų gerame 
stovyje, mažai naudojančiu gazolino o 
jei norėsite iškels jūsų senų mašinų į 
naują prieinamiausią kaina. (Žiūr skelb.)

ĮVAIRIOS progos

MIKE S TEXACO SERVICE STATION 
( M. R U T K A U S K A S)

POINTE CLAIRE. P.Q."
601 St. Jean Rood.
Tel. 695-3883

T EL. 525- 8971.

ony s
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

Parapijos klebonas Juvena
lis Ltauba OFM yra didelis 
tolerantas. Jam nėra svarbu 
kokių įsitikinimų organizaci
jos priekyje žmogus, bet kad 
dirba lietuvišką darbą Ir 
reikalui esant nuoširdžiai 
jis padeda.

Šiuo tarpu paliečiau tik 
kelis ryškiau besireiškian
čius savo darbais. Beabejo 
jų yra daugiau(nežlūrtnt am
žiaus Ir net Iš pačių jauntau- 
siUjU- J. Šarapnlckas

IR GERAI IR BLOGAI...
( Atkelta i'š 2 psl.) 

preussen Ir Wespreussen) , 
Ilgi Elbės upės vakaruose,

Ir A r k o n ą,mūsų senų po
piežių Krivių Krivaičių be
velk paskutinę sostinę.

i._____ ękonom Intai
- mums svarbu turėti a u k- 

_ s o(Karpatų kalnuose), g r ū- 
“ d ų(Ukratnoe stepėse) ir a 1 y-

v o s(prle Kaspijos jūros) , gi 
bulvių Ir grikių košės rasime 
kad Ir Dzūkijoje.

5, r e 1 l g t n l a l-įrodytl 
kad "sukrlkščtonlmo" princi
pas yra atgyventas, Ir todėl 
yra nelegalūs visokios poli
tinės Ir Istorinės teisės pa
grindai, pretenzijos į mūsų 

, tėvų žemę.Mums reikia žiū
rėti, kaip "atkrtkščlonytt"

T. Laurinaitis

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

Nr. 40 arba Nr. 20. 7
— ......V ...

LaSalle Auto Specialist Reg’d.
~ Taisymas ir dažymas automobilių 

Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorines 
valtys.; Sav. G. D e sr o c h e r $

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

EKSKURSIJOS Į LIETUVA $70000
1974 METAIS pradedant nuo

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

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

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU VISU 26 d.
DIDŽIUJU KANADOS IR USA MIESTU.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Jau pramatomas vietų ribotumas I

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

366-7318

p _d _Ą_Y _i_m _a_ s 
IMP F RIAL-CHRYSLER- -,)ODGE- CHARGER 
CORONET-CHALLENGER-SWINGER- DART 

Camions DODGE Trucks
763 B BOUL. LA.ALLK * LASALLE, QUS.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis priemonėm is. Kreipkitės

LAURENT DAIGNEAULT De L o Verendryc prie Lapierre. tel. 365-3364

dU/TOMOBUE INC

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos.

Rašykite anglų.kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

TEL.: 844-5292. B44-SRR?

Highland Auto Body 
611 LATLEUR AVĖ., LaSALLE 

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

• Atliekami m.chadlnial darbai

• llora, tal.ymas Ir dalymas
• Dunlo'p padangos Ir bat.rijos

Pardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

Savininkai: V. Sut inskas 389-0571 Ir J. Z avy s 365-3252

7 psl.

7

7

retkalus.net


tos sveikos vėHonio nuovo
kos gimė laikinasis organi- 
clnls komitetas, kuris per 
porą metų Ir privedė prie 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės įkūrimo.

Nenuilstamų J.K. pastangų 
dėka "NL", kad ir dirbdama 
labai sunkiomis sąlygomis, 
vis dėlto progresavo ir tapo 
patraukliu reguliariu savait
raščiu. J.K. redaktoriavlmo 
metu "NL" pasistatė sau na
melį, Išplatino už apie 
15,000 dol. šėrų,du kar
tu pakeitė savo spausdinimo 
būda Ir mašinas ir šiaip taip 
balansavo kasmetines paja
mas Ir Išlaidas.Normaliomis 
sąlygom Is visos tos materia
linės ir technikinės bėdos net 
neturėtų rūpėti redaktoriui, 
bet tikrumoje tatai buvo vie
nas Iš didžiausių J.K. rū
pesčių.Kas neatsimena J.K. 
renkančlo"NL"prenumeratas 
salėse,gegužinėse, pobūviuo
se, ar organizuojančio šėrų 
Ir aukų vajus, ar rengiančio 
"NL"ballus ir kitokius pobū
vius lėšoms telkti?

Nedaug lengviau ėjosi ir 
su laikraščio užpildymu. 
Montrealls visą laiką buvo 
blednas bendradarbiais. Tą 
spragą žymia dalimi J. K. 
užpildė savo ryšiais su JAV 
gyvenančiais, Iš Lietuvos 
persikėlusiais, žurnalistais 
Ir literatais.

Ša1ia"NL"leldlmo Ir reda
gavimo J.K. rasdavo laiko 
dar ir aktyviam dalyvavimui

.krypties ar net galimo vlslš- Montrealio lietuvių kultūri- 
-ko jo užvaldymo. Tie paslta- 
;rimai nedavė rezultatų. 
‘ Galutinai padėtį sukom
plikavo nepavykęs 1949 me- 
■ tų rudens Kanados lietuvių 
;atstovų suvažiavimas, kuris 
keliems metams suskaldė 
šio krašto lietuvius.

Tat va, šitokioje nedėkin
goje aplinkumoje Jonui Kar- 
dėllul teko pradėti "Nepr. 
Liet." redagavimo darbą 
Montrealyje. Jis pirmas pa
matė, kad be vieningos, visus 
Kanados lietuvius apjungian
čios organizacijos,mūsų kul
tūrinė Ir politinė veikla yra 
pasmerkta merdėjimui. Iš

redagavimo problema

JONĄ KARDELI PRISIMENANT
Pr. Rudinsko pasakyta kalba Montrealyje minint 

velionio mirties 5 metu sukaktį.
(Tąsa iš praeito nr. )

Sakoma, kad politiniai
* emigrantai visais laikais bu

vo dideli Individualistai, vi
sada linkę del mažiausių

j nuomonių skirtumų skaldytis 
į ir sunkiai apjungiami bet 
J kokiam bendram darbui. At

rodo,kad šitokia psichologija 
dominavo ir ano meto Kana
dos lietuvių gyvenimą.

’J Būtų buvę labai gražu,
* jeigu"Neprik1ausomos Lletu- 
ivo's'
būtų buvusi lšspr?sta"Lletu- 
vlų žodžio", Detmolde, pa
vyzdžiu. Tuo, žinoma, aš ne
noriu pasakyti, kad "Nepri
klausoma Lietuva” būtų liku
si vlertlntėllu Kanados lietu- 
Vtų laikraščiu. Tokia didelė 
lietuvių kolonija, kaip To
rontas su kitomis artimomis 

•lietuvių grupėmis, anksčiau 
ar vėliau būtų vistlek savo 
laikraštį Išleidusi. O tačiau 
mišrus redakcinis kolekty
vas būtų daug padėjęs "NL" 
^laikraščiui prenumeratomis, 
lėšų telkimo, o gal Ir turinio 
įvairumu.

Tiesa, velionis J.K. pėrė - 
-ėmęs "NL", šitą spragą tuo
jau pat suprato ir tuo reika
lu buvo sukvietęs keletu pa
sitarimų. Tačiau Jo domtnuo- 
-jantl politinė Ir Ideologinė 
.asmenybė,o ypatingai pats jo 
• atkvtetlmo faktas prieš bet 
kokius bandymus sudaryti 
-mišrų redakcinį kolektyvą, 
atrodo, sukėlė kai kurtų gru
bių baimės dėl laikraščio

tol niekas Iš mūsų labai ne
sirūpino, kaip jis tą "NT," s-u- 
llpdydavo.lš kur gaudavo me
džiagą, kaip subalansuodavo 
savo vargano laikraščio ir 
dar varganesnes savo paties
pajamas Ir Išlaidas. Tik po ' vienas 
jo mirties mes visi pajuto
me, kokia spraga atsivėrė ne 
tik "NL"leldime, bet ir visa
me Montrealio lietuvių kul
tūriniame gyvenime.

Jonas Kardelis buvo dide
lis demokratas Ir didelių 
kompromisų žmogus. Jis 
mokėjo Išklausyti ir vertinti 
kitų nuomones. "Nepr. Lletu- 
vos"pavlda1e jis paliko mums 
montrealiečlams lietuviams 
tas visas savo demokratines 
pažiūras ir tradicijas. Jis 
tikrai norėjo, kad "Nepr. Lie
tuvoje" sutilptų visi geros 
valios lietuviai be politinių, 
religinių ar Ideologinių 
skirtumų. Tą jo palikimą 
Išlaikyti reikiamoje aukštu
moje nėra lalp lengva. Laik
raščiui šiandien trūksta ne 
tik žmoniškesnių patalpų, ne 
tik geresnių technikinių lei
dimo priemonių, bet Ir pa
ties redaktoriaus.

Gi "NL" Montrealio,Kana
dos, o gal Ir viso šio kbnti- 
nento lietuviams tikrai yra 
reikalinga. Visa kita lietu
viška periodine spauda yra 
susiskirsčiusi pagal parti
jas, Ideologijas ar kitokius 
suslgrupavlmus. Tą spaudą 
paėmęs iš anksto gali žinoti, 
kokius komentarus bet kuriuo 
opesniu klausimu joje rasi. 
Tokių laikraščių redakto
riams lengva nuspręsti ką 
dėti, Ir ko nedėti. Visai kas 
kita kai bandoma laikraštyje 
sutalpinti visus. Tada dažnai 
dėl vieno straipsnio grąslna 
prenumeratas nutraukti vie
ni, o dėl ktto-kltl skaitytojai. 
Mes dar nesame pripratę 
skaityti skirtingas nuomones 
tame pačiame laikraštyje.

Ir ' žurnalistų sąjungoje, Ir O vis dėlto, mano įsitikinimų 
SLA, ir Valstiečių liaudinin
kų organizacijoje Ir visur 
kitur, kur tik koks nore lie
tuviškos sąmonės krustelėji
mas pasireikšdavo.

Dažnai taip jau pasaulyje 
būna, kad miręs žmogus pa
sidaro brangesnis, kaip gy
vas. Panašiai yra Ir su ve
lioniu. Kol jis buvo gyvas,

"NL"vajaus mes pačiu ge
riausiu būdu pagerėsime a.a. 
velionio Jono Kardelio atmi
nimą. Pasaulyje taip maža 
tėra lietuvių Ir taip sparčiai 
jie visur tirpsta, kad kiek

is jų turėtų būti 
mums brangus. Tatai velio
nis visada pabrėždavo Ir su 
ta mintimi gyveno iki pasku
tinės dienos. Po 1967 metų 
Fxpo parodos JAV lietuvių 
spaudoje buvo daug kritiškų 
pastabų dėl Montrealio lie
tuvių santykiavimo su Iš 
Lietuvos ats Bankus tais an
sambliai. solistais, žurna
listais Ir politikieriais. Tuo 
reikalu velionis 1968 m . pra
džioje parašė labai taiklų, 
net ir šiai dienai tebetinkan
tį vedamąjį, kurį dabartinis

LIT A S" 19 73 metais;

Balansas
Narią santaupos

' Paskolos
Atsargos kapitalas

nlame Ir politiniame gyveni
me. Ar buvo kada nors koks 
minėjimas, ar šventė, kur 
J, K. nebūtų dalyvavęs ?Jts 
dirbo Ir KLB valdybose, Ir 
lituanistinėje mokykloje, Ir 
politiniame KLB komitete,

paskutinis 
laikraščių

G
pharmacie

cianon
ROBERT GENDRON LPH .PROP.

366-9742

Išeivių tarpę 
"mohikanas” Iš 
bus tas kuris sugebės apimti 
visus, kadangi dabartinės, 
taip labai skaitlingos Ir su
siskaldžiusios periodinės 
mūsų spaudos likimas jau 
aiškiai yra paženklintas. 
Tėra tik laiko klausimas.

"Nepr.T * -ivpg" šiuo me
tu deda pastangas persior
ganizuoti Ir sutelkti daugiau 
lėšų, kad užtikrinus geresnį 
rytojų. Prisidedami prie šio

7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1UNIENĖ
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENE

5330 L'Aiiomrtion Blvd.
Montreal.

Tel. 265-3536

1410 Guy St. pirma* aukotos.

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

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel; 866 - 8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bcl
Insurance Exchange Building

276 St. Jame* Street We»t.
Suite 525, Montreal, P.Q.

Tel: 842 1 126, namu 678 3660

B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.CL E.R.C.S.(c).
Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L
5 P/ace Vi//e Marie /SM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 877* 1430

ADVOKATAS

168 Notre Dame Street E.Juite 205. 
Tel: 866-2D63; 866-2064.

8 psl.

DĖMESIO MONTREALIO JAUNIME!
ŠEŠTADIENĮ, kovo 3 0 d. 8,30 val.vak. McGILL Thomson House, 
3650 McTavish virš McGregor, įvyks Montrealio LietuviųStuden- 
tų Sąjungos ruošiamas "PASIUTVAKARIS” — balandžio pir
mos dienos proga. Kviečiame visą studentiją atsilankyti į šį pir- 
ma kart ruošiantį įdomų "Apgaulės" ( April Fools’) vakaro.

Įžanga yra $2.00. Prašome bilietus įsigyti iš anksto pas valdy
bos narius arba susitarus skambinti Linui 259-6865 ar Ryčiui — 
733-9005. v u kValdyba

redaktorius P. PaukštaItls 
paskutiniame "NT," numeryje 
persispausdino. Šį savo 
trumpą žodį aš ir norėčiau 
baigti paskutiniais to jo ve
damojo žodžiais : "Reikia, 
kad lietuvis kiekvienu atveju, 
kiekviename veiksme elgtųsi 
visų pirma kaipo lietuvis Ir 
žmogus. O taip įsitikinus, kiti 
klausimai bus jau aiškūs."

1973

$4,400,666 
4,292,811 
3/16,075 

129,257

1972

$3,694,827
3,595,052
3,130,204

115,913

1556 1494

® Praėjusią savaitę staigiai 
mirė Vincas Daniliauskas , 
sulaukęs 83 m. amžiaus.

"ČIA MANO BRANGIOJI TĖVYNĖ’ 

VILNIAUS RADIJO IR OPEROS 
SOLISTU — Edmundo Kuodžio Ir 
Jono Girijoto 14 naujausiu doin

PLOKŠTELĖ
llleido Vancouvwlo leidykla 

’ŠATRIJA". 133 - 7th Avė. E. 
Vancouver, B.C. Conodo. Kolno 5 dol.

O

’’Lito" metinis susirinkimas įvyks 
š. m. kovo mėn. 23 d. 4 vai. popie- 
tu Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenais St.,Montreal, P.Q.

Šiais metais savo trijų metų ka - 
, dencija Valdyboje užbaigė P.Vaup- 

shas ir J. Bernotas, Kredito Komisi- 
sijoje V. Šipelis ir Revizijos Komi
sijoje J. Šiaučiulis. Kandidatus iš
statyti galima iki pat susirinkimo 
atidarymo. Formos tam reikalui gc 

"Lito” skyriuosenarnos abiejuose

Sėdi (Iš kairės į dešinę): D. Jurkus — sąskait. ved. , A. Kličlus — sekr., J. Bernotas - 
vlcepirm., P. Vaupshas — pirm., P. Rudinskas — vedėjas, Iz. Mallška - vald. narys* 
Stovi: R. Išganaitis — valdybos ir veiklos plėt. kom. narys, J. Adomonis — kreditokom 
narve, V* Piečaltis — Kredito kom. nirm. . J* Maskoliūnas — revizijos kom. pirm., B. 
Niedvaras — revizijos kom. narys, V. Šipelis — kredito kom. narys ir J. Šiaučiulis — 
revizijos kom. narys. Trūksta Valdybos ir veiklos plėt. kom. narių S. Kęs gal los ir J. 
Kiblrkščio. _ Foto: T. Laurinaitis -------- 1------------------------------------- -------—— ------------------------------- J---------

LABAI GERA PROGA
Greenfield Pork (už upd*) galimo 

jsigyti 5 atskiru kambarių namus ui 
$23.000. Ncmal centralinlu oro pil
dymu ir *u nemažu žemė* sklypu.

Skambinti 67 1 - 2389 po 6 vai. vak. 
ir sekmadieniai*.

MONTREAL WEST

PIRKTI AR PARDUOTI

NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V.Pėteraitis
353 - 9960 / Namu 721 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Gaieties. D’ Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m. 

Albertas NORKEL JONAS, 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 NAMA 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 IS KITUR.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL: 7 22 - 3545

LEONAS'GURECKAS
Solos Manager 

(Lietuvis atstovas)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

0 NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

S NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI JSIGYTI I

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

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE t

PASIKALBĖKITE SU
Managanku 

IEO GUREKASnu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 1 489-5391
 (At the end of Sherbrooke Street West)

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

DUODA PASKOLAS: 
6% I Asmenines 
1% I

. ...7,5% I
8%

8,5%

|Nekiln. turto 
Čekių kredito

I Investacines .

MOKA Už:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sum Jis už paskolos sumą.

. J 9% 
nuo 9,5% iki 12% 
apdr. iki $10.000

Kooperotyvinė namiį ( iki 4 buty) ir namy inventoriau* apdrauda. 
Kreipti*: Gi' Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo B iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.4S v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

8

8
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