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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

P.E. TRUDEAU SU ŽMONA MARGARET, PO LAIMĖJIMO RINKIMUOSE

’ PARLAMENTO SESIJA
- PIRMOJI PO RINKIMŲ

Atidarant Parlamento se
siją Speaker of the Commons 
buvo Išrinktas James Jerome 
iš Sudbury, Ont., 41 m. amž., 
vietoje Lucien Lamoureux, 
kuris po paskutinių- rinkimų 
perėjo į kitas pareigas.

Generalinio Gubernato
riaus atidaromoji Sosto kal
ba daugiausia buvo pagrįsta 
svarbiausių ekonominių pro
blemų sprendimu. Išsamus 
jų nagrinėjimas įvyks, kai 
lapkričio 15 d. bus Finansų 
M Inlsterio paskelbtas biud
žetas.

Sekančią dieną Parlamen- 
e kalbėjo Mlnlsterls Pirmi

ninkas P. E. Trudeau. Jis 
palietė Kanados politinės 
laikysenos klausymą ateity
je. Atsakydamas į padarytas 
spaudos išvadas dėl Užsie
nių Reikalams Patarėjo Ivan 
Head pareiškimų, kad Kanada 
laikysis tokios politikos, 
kaip Švedija, pasakė,kad ne
numato jokios stalgios ar 
nepaprastos Iniciatyvos ta 
prasme.

Referuodamas dėl Parlia
ment Hill pasirodžiusių 
,.OO protestuotojų, patvirti
no, kad Judd Buchanan .Indėnų 
Reikalams Mlnisteris buvo 
pasiruošęs su jais susitikti 
ir kalbėtis. Tačiau, sutartu 
laiku nė vienas iš tos grapės 
nepasirodė. " Jie neturėtų 
pretenduoti, kad kalba visų 
čiabuvių/indėnų ir eskimų, 
red.p./vardu. Jie bus iš
klausyti, kaipo grupė susi
rūpinusių Kanados piliečių".

Tarp kita ko, M in. Pirm. 
Išsireiškė, kad jis nepaken
čia sindrto irkadmūsų ben
druomenė rem tąsi dialogu, ir 
vyriausybės atstovai niekad 
nes įtars grąslnaml.

Taip pat patvirtinta, kad

nljos būtų panaikintos, dau
geliu atveju būtų naudojami 
tik geresnieji vienos ar kitos 
kompanijos geležinkelių ruo- 
žalbel stotys. Visai tai mo
dernizacijai reikia 500 mi
lijonų dol., Ir tikimasi,kad 
dalį tų lėšų sutelks Federa
linė valdžia.

U NAS KULTŪRA JEST !...

Maskvos miesto taryba 
davėgalutlną leidimą raštu, 
abstraktaus meno dailininkų 
grupei suruošti sostinės Iz
mail ovo parke parodą. Tary
bos kultūros komitetas pri
ėmė visas tos parodos me
nininkų sąlygas, pažadėdami 
net gi policijos apsaugą nuo 
vietinių valdininkų. Jie,kaip 
žinoma, prieš porą savaičių 
kūrinius kultūrino vandens , 
purvo Irbuldozerių pagalba. 
Tokios rūšjes paroda Sovle ' 
Tokios rūšies paroda Sovle- 
tljoje būtų pati pirmoji 
nuo 1920 m.

Toks staigus valdininkų 
nuomonių pasikeitimas ri
šamas su noru atitaisyti už
sienyje . save apjuokiantį In
cidentą. ..

JAV PREZIDENTAS VYKS 
[ JAPONIJĄ

JAV Prezidentas Ford’as 
buvo numatęs vykti su žmo
na vizitui į Japoniją lapkri
čio 18-22 dienom Is. Tačiau, 
at rodo, kad Japonijos komu
nistų partija, turinti apie 
300. OOO narių, ruošiasi 
demonstruoti prieš JAV pre
zidentą.

Vizitą galima atšaukti, 
kaip irprez. Elsenhower bu
vo padaręs prieš 14 metų.

PREZIDENTO FORDO 
ŽMONA SUSIRGUSI

parlamento procedūros 
dėl svarstymų Ir naujų pot
varkių priėmimo bus refor
muotos, kad pagreitintų dar
bą.-

NAUJI PLANAI 
GELEŽINKELIAMS

Šių dienų geležinkeliai nė
ra pajėgūs konkuruoti su 
lėktuvais Ir autobusais ke
leivių vežiojime ir metai Iš 
metų keleiviniai traukiniai 
neša nuostolius. Labiausiai 
nuostolingi ruožaluždaroml, 
kitur mažinami traukinių 
skaičiai Ir pan. Jeigu nerei
kėtų Transporto Komisijos 
sutikimo sumažinti keleivi
nių traukinių skaičių arba 
uždaryti nuostolingas linijas 
tai tikriausiai mažai kelei
vinių linijų Ir bebūtų.Pas
tangomis uždarinėti nepel
ningas linijas ypač pasižymi 
britų valdoma bendrovė CPR 
/Canadian Pacific Railway^, 
dėl ko net buvo kilę balsų, 
kad ją reikėtų nacionalizuoti 
ir sujungti su pusiau valdiš
ka bendrove CNR/Canadian 
National Railway/.

Žymiai daugiau pastangų 
išlaikyti keleivinius .rauki
nius rodo CNR. Ji jau senai 
bando įvesti greitesnius Ra- 
pido ir Turbo traukinius, iš
tiesinti ir išlyginti geležin
kelių bėgius ir 1.1. Dabar 
CNR pasirodo su nauju planu 
keleivinių traukinių sumo- 
de rninlmui:keleivinlai trans- 
kanadiškam susisiekimui bū
tų varomi tik Rapido ar Tur- 
botlpo garvežių, važiuotų tik 
dienos metu, naktį keleiviai 
nakvotų patogiuose geležin
kelių kompanijų išlaikomuo
se viešbučiuose ir pan.Grei
tesniam traukinių judėjimui 
geležinkelių linijos turėtų 
būti ištiesintos, išlygintos, 
paralelinės CNR Ir CPR H- 

fLietuvos \ 
/Bacionalinė \ 
IM-Mažvydo. J 
Vbiblioteka

ŠAUKIAMAS DEVINTOSIOS 
KLB KRAŠTO TARYBOS 

PIRMOSIOS SESIJOS SUVA
ŽIAVIMAS TORONTE :

Šio suvažiavimo progra
ma numatoma tokia: 
Šeštadienis,lapkričio 2 d. 
9.30- Registracija , Tėvų 
Pranciškonų Prlslk.Parap. 
patalpose; 10.30- Tarybos 
Sesija; Ival.-Pietūs;2 val.- 
Tarybos Sesijos tąsa; 4 vai. 
Simpoziumas "Lietuvių Kul
tūrinės Veiklos Strategija 
Kanadoje”;7 vai.-Vakarienė

JAV SENATO NUTARIMAS

Ketvirtadienį senatas sudavė 
smūgį prezidento Fordo taupy
mo programai, atsisakydamas 
atidėti trims mėnesiams federa- 
linių tarnautojų algų pakėlimą. 
Prezidentas prašė pakėlimus ati
dėti iki sausio mėn. Tuo būtų su
taupyta 700 mil. dol. Senatas 
64-35 balsais nutarė, kad algas 
pakelti reikia nuo spalio 1 d. Fe- 
daralinių pareigūnų yra 3.6 mi
lijonai, jie gaus 5.52'/<• pakėli
mus.

25 senatoriai šį rudenį turės 
būti perrenkami. Net 20 iš jų 
balsavo už algų pakėlimą tuoj 
pat. Jų tarpe buvo ir 7 respubli
konai. Jie bijo, kad balsavimas 
už pakėlimų atidėjimą būtų pa
kenkęs jų perrinkimo viltims.

Prezidento rėmėjai tvirtino de
batuose, kad algų pakėlimas fe- 
deraliniams tarnautojams ati

darys vartus ir kitiems reika
lauti didesnių atlyginimų. Tas 
pakenks kovai prieš infliaciją. 
Kiti kalbėjo, kad negalima iš fe- 
deralinių darbininkų reikalauti, 
kad jie pirmi pasiaukotų kovoje 
prieš Amerikos priešą Nr. 1. 

JAV Prezidento žmona 
Berty Ford serga vėžiu Ir 
jai pašalinta dešinė krūtis.

Buvęs JAV Prezidentas 
N’ x m Irgi ligoninėje .'Ras
tas jo plaučiuose kraujo su
krešėjimas, kurį bandoma 
Ištirpinti.

Abu ligony s, daktarų nuo
mone, turi gerų galimybių 
pasveikti.Tačiau spė.lojama, 
kad žmonos Ilga gali turėti 
neigiamos reikšmės į For- 
d’o planus 1976 m. JAV rin
kimams .

STATYBOS DARBININKU 
STREIKAI PAKENKS

Tarptautinio susisiekimo 
Mlrabelle aerodromas prie 
Montrealio nebus laiku už
baigtas. Dėl nuolatinių sta
tybos darbininkų streikų, 
400 mil. dol. aerodromas , 
vietoje numatyto atidarymo 
1975m. pavasaryje, bus ati
darytas tik rudenyje.Tikroji 
planuoto užbaigimo data bu
vo 1974 m, bet ji buvo nukel
ta į 1975 m . jau prieš keletą 
metų.

• Iš Izraelio daug žydų nori 
išemigruoti į kitus kraštus. 
Jų 20% yra 18-29 metų jau
nuoliai, nenorintieji tarnauti 
Izraelio kariuomenėje.

PASAULINE BALTŲ SANTALKA PASIRAŠIUS. IS kairės- A. Anderson - 
Pasaulio EsUį Tarybos pirmininkas, dr. K. Valiūnas — VLIK U p in,.įninkąs 
ir U. Grava — Pasaulio Laisvųjų Latvių Federacijos pirmininkas.
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-Banketas; 9 vai. - Muzikos 
Ir Literatūros vakaras. 
Sekmadienis, lapkričio 3 d.
9. 3O-Pamaldos Llet.Evang. 
Llut.Išganytojo Šventovėje, 
1O vai.-Liet.Kankinių Baž.
Ir Prisikėlimo Bažnyčioje 
12 vai.-TarybosSesijos tą
sa Ir uždarymas.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIE
TUVIU STUDENTŲ SĄJUN
GOS PRANEŠIMAS ’.

1974 metų Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks lap- 
krlčlomėn. 28-30 d. Toron
te, Royal York viešbutyje . 
Jau sutiko dr. Ilona Mazl- 
llauskienė skaityti paskaitą , 
irlauklaml atsakymai dar iš 
keletos paskaitininkų. Ket- 
vlrtad’onį /28/ bus susipa
žinimo vakaras ;Penktadlenį 
jaunimo šokial;Šeštadlenį iš
kilmingas balius. Baliaus 
programoje A. Baronas pa
žadėjo skaityti poeziją.Suti
ko dalyvauti Toronto miesto 
burmistras Crombie.

Dalyviams trijų dienų pro
grama/registracija, paskai
tos ir vakailnė prog varna/, 
kainuoja$2O, - Klek vė1 tau 
smulkesnės informacijos b-is 
paskelbtos spaudoje ir žlna- 
rašč tuose.

BALTŲ SANTALKA 
POSĖDŽIAVO

Pasaulinė Baltų Santalka 
posėdžiavo New York’e, rug
sėjo 6 d. ,Ųstų namuose. Bu
vo svarstyti šie klausimai: 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencijos 

tolimesnė eiga; Australijos 
Ir Naujosios Zelandijos So
vietų Sąjungai de jure pri
pažinimas jos neteisėtai a- 
neksuotasLietuvą,Latviją Ir 
Estlją;Stmo Kudirkos padė
tis; Baltiškųjų organizacijų 
tarpusavis bendradarbiavi
mas; Išklausyti tautiniai pra
nešimai.

Iš Australijos yra gauta 
daug laiškų Ir spaudos,kad , 
ten pasireiškia didelė vy
riausybės nutarimui opozi
cija. Pabaltlečlų labai ener
ginga veikla aukštai vertina
ma, Ir juo toliau, juo didesnį 
pritarimą gaunanti. Opozl - 
elnės dabartinei vyriausybei 
partijos glaudžiai bendra
darbiauja su pabaltlečtais, 
kuriems pritaria Ir Iš kitų 
tautų kilę austrai iečiai. Su
sirūpinta, kad Kanados vy
riausybė nenueitų tuo pačiu 
keliu,kuriuo nuėjo Australi
ja ir Naujoji Zelandija.

Posėdžio dalyviai vienin
gai pasisakė, kad visuose 
kraštuose reikia dar labiau 
suglaudinti savo jėgas svar
biesiems savo tautų reika
lams ginti. Čia Išryškėjo ir 
sudarytosios Santalkos vis 
didėjantis vaidmuo. TodŠ 
turi būti einama i r toliau tuo 
keliu, kaip vyko Helsinky ir 
vyksta dabar.

Apie savo atskirą veiklą 
painformavo organizacijų 
pirmininkai.

• New York’e leidžiant as 
mėnesinis leidinėlis Kronika 
apie žmogaus teises Sovietų 
Sąjungoje / A Chronicle of 
Human Rights in the USSR Z. 
š.m. gegužės -biržei io mėn . 
numeryje įdėta labai daug 
medžiagos iš pogrindžio vei
klos įvairiose tautose. Lei
dėjai sako,kad jie informuo
ja skaitytojus apie dalykus, 
vykstančius Sovietų Sąjungo
je Ir veiklą dėl žmogaus tei
sių ir tautinių mažumų, kur 
tik ta veikla besi reikštų-So- 
vletljoje ar Vakaruose.

Šio leidinio adresas Kron- 
nika Press, 505 8th Ave. New 
York, N. Y. 10018

• MĄ'JKVA. — Maskvos 'radi
jas •Volga" š. m. rugpiūčio 15 
gana ilgai atakavo įvairius lais
vojo pasaulio radijus, kurių 
transliacijos pasiekia Sov. Są
jungą ir jos valdomas kitas 
tautas. Puolamos šios stotys: 
Amerikos Balsas, Radio Liber
ty, Radio Free Europe. BBC, 
Deutsche Welle r kt. Kremliaus 
komentatoriai pabrėžia, kad vi
sų tų transliacijų pridengti mo
tyvai slepia buržuazinių reak
cionierių pastangas psichologi
nėmis priemonėmis sulaikyti a- 
toslūgio įtaką gyventojų ma
sėse.

Ta pati "Volga” stotis rug
piūčio 16 pakaltino George Mea
ny, kad jis vėl pradėjęs savo 
"kryžiaus karą" prieš JAV ir 
Sov. Sąjungos santykių sunor- 
mavimą. (Elta)

D E M E S / O !
NL nauioįi valdyba nutarė siuntinėti 
laikroiti tik ui S 5.00 pirmuosius po 
uisisakymo metus naujiems skoity-o* 
jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. t 
kviečiami pasinaudoti.
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įj 2 Lietuvos i šlaisvinimą! V t ištikimybę Kanadai!
i Pour la liberation de la Liluanie! Loyaute au Canada! 

For liberation of Lithuania! For loyalty to Ccuiada!
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
TREČIOJO KONGRESO 
KOMITETO 
PAREIŠKIMAS

Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuvius jau pus
šimtis metų jungia glaudūs 
ryšiai, išreiškiami ir pagy
vinami Pietų Amerikos lietu
vių kongresais, bendromis 
stovyklomis, kultūrinėmis 
kelionėmis bei svečlavimosi. 
Gyvendami panašiose kultūri
nėse ir socialinėse sąlygose 
ir turėdami panašią istoriją, 
šių kraštų lietuviai ypatingu 
būdu vieni kitiems artimi ir 
vieni kitiems reikalingi.

Artimiau bendradarbiauti 
ir bendrauti mus skatina 1975 
m. gruodžio mėn. — 1976 m. 
sausio mėn. paskelbtas tre
čiasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas, Į kurį sus- 
kris šimtai lietuvių iš kelio
likos kraštų ir keturių žemy
nų.

Šis Jaunimo Kongresas pir
mą kartą suteiks progą kitų 
šalių lietuviams plačiau ir gi
liau pažinti Pietų Ameriką, 
jos grožį, kultūrą, gyvenimą 
ir šių kraštų lietuvių bendruo
menes, įstaigas, organizaci
jas, veiklą, jaunimą ir šei
mas. Ir pirmą kartą Argen
tinos, Brazilijos ir Urugva
jaus lietuviai išsamiau paro
dys, ką per imigracijos 50 
metų yra atlikę, sukūrę, pa
siekę, ko dabar siekia, sielo
jasi ir stengiasi. O išvystyti 
tarpusavio ryšiai bei paties 
kongreso pergyvenimai su
stiprins bei pagyvins mūsų 
veiklą bei draugystę. Kongre 
sas ir vėl pakartos mums ir 
pasauliui, kadišeivijos lietu
viai trokšta ir siekia savo tė-

vųžemei laisvės, nepriklau
somybės ir kultūrinės gyvy
bės.

Kadangi Kongresas yra di
delio mąsto renginys, jį ruoš
ti remti ir jame dalyvauti tu
ri visa Argentinos, Brazili
jos ir Urugvajaus lietuvių vl-
suomenė', ypatingai jaunimas 
ir tie, kurie rūpinasi lietuvių 
tautos ateitimi. Pats jauni
mas užaugęs čia, reikalingas 
talkos, iš tų, kurie daug me
tų veikla ir kuriuos su Lietu
va riša gyvi ryšiai savam 
kraštui. Reikalinga kiekvieno 
asmens, kiekvienos šeimos, 
visų organizacijų, Įstaigų ir 
apylinkių talka, parama, pa
siūlymai ir darbai, nuo pat 
šios dienos. Lietuviai vieni 
kitus kviečia ir traukia Į ben
drą darbą visų labui, juk lie
tuvis lietuvio brolis ir sesuo, 
ir visi esame tos pačios tau
tos vaikai, išeivijoje sudary
dami vieningą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, kuri į šį 
kongresą kviečia, ruošia ir 
vykdo.

Jaunimo vardu nuoširdžiai 
dėkojame visiems jau dirban
tiems kongreso ruošos darbe 
ir tiems, kurie prisidės prie 
jo darbų ir jame dalyvaus.

KONGRESO KOMITETAS: 
Argentinoje: Nelida Zavickaitė, 
Jonas Baltrūnas, Jonas Mikalonis, 
Viktoras Barždžius;
Brazilijoje: Antanas Saul ai tl s, 
Elena Barelšytė, Teresė Jocytė, 
Jo«3.s LukofeeviCius;
Urugvajuje: Birutė Mačanskienė, 
Romas Madanskas, Juozas Petruš
kevičius, Rikardas Geležauskas, 
Edmundas Andriuškevičius.

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

LIETUVIU TAUTOS 
SUSISKALDYMAS 
ATEITIES 
PERSPEKTYVOJE

savo "paklydusius brolius"- 
susibūrusius į pro-komunls- 
tines organizacijas, turinčius 
savo klubus ir net leidžian
čius savo laikraščius.

Prieš pat karą, girdėjau 
pasakojimą, esą Žemaitijoje 
apsireiškusi Marija pasakė, 
kad lietuvių tautą ištiks dide
lės nelaimės "Lietuvis išeis 
į kovą prieš savo brolĮ lietu
vi" Neteko patikrinti ar, tai 
buvo tikras atsitikimas, ar 
tik pasaka ? Bet koks sutapi
mas , pranašavimai išsipildė!

Nepriklausomybės laiko
tarpyje Sovietai organizavo 
stiprų komunistinį pogrindį 
Lietuvoje. Mes juos gaudėm 
ir klšom Į kalėjimus. Sovie
tams okupavus Lietuvą, vis
kas virto atvirkščiai, jie ruo
šė sąrašus tremtiniams į Si
birą. Vėliau "istribltėllal" 
buvo įkinkyti į veiksmus ko
vai su lietuviais partizanais.

Bijodami komunizmo daug 
iš mūsų pasltraukėm į vaka
rus. Atvykę į USA, Kanadą, 
Pietų Ameriką ir čia suradom

Apie šluos "progresyvuo- 
sius" S. Šetkus "Nepriklau
somoje Lietuvoje parašė iš
samų straipsnį, primindamas 
"Mums reikia sugrąžinti vi-
sus tokius lietuvius ir bet ku
ria kaina".O,ką mes darom ? 
Mes nuo jųapsitvėrėm "mūro 
siena".

Mes pabėgėliai-emigrantai, 
nuo tautos kamieno nulūžusi 
šaka, kiek ilgai j| žaliuos ?...

Lietuvos likimą, turės 
spręsti tėvynėje gyvenantieji 
lietuviai. Savo rezoliucijose, 
mes reikalaujame laisvų de
mokratinių rinkimų Lietuvoje 
Demokratinių? reiškia ir ko
munistų partija dalyvautų. 
Kadangi Lietuvos atstatymo 
diena dar ne "rytoj" ATSAR
GIAI? Dešimtmečiai okupaci
jos, palieka savo pėdsakus, 
lietuvių tauta buvo gerokai 
"sumaišyta", komunistų arba

2 psl.

I PANORAMA
kankinimais naikinami. Lietu- 

SPALIO DEVINTOJI voje per visą nepriklausomybės
_ , _. laikotarpį spalio 9 dieną vėlia-
Pasekus Lietuvos istonją su- iškildavo perrištos juodais 

sidaro jos pralaimėjimų ir kan- karminais, kaip gedulo ženklas, 
čių ilgas sąrašas su galutiniu Lenkai savo grobuonišku im- 
žlugimu — patekimu kitų ver- . periallzmu didžiavos ir džiaugės, 
gijon. Tačiau pralaimėjimai dau- deja, jų džiaugsmas buvo neil
giausia įvykdavo ne kovos lau- gas. Spalio devintoji diena __
ke, bet apgaulėje. Suvalkų sutarties sulaužymas

Po pirmojo pasaulinio karo nemažai prisidėjo prie antro pa- 
Lietuva šimtmečius iškentėjus MuJinio karo paskatinimo. Ir 
svetimųjų jungą kėlės neprikišu jie iS to karo laimėjo, ^kiai 
šernam gyvenimui. Negirdėtu rodo dabartinė padėtis. Tiesa, 
didvyriškumu atlaikė šimterio- drbar Jie lietuvius truputį 
pai gausesni ir geriau ginkluotą laisvesni, bet galėtų pagalvoti, 
priešą. Tačiau priešai žinojo, kad vlstiek but^ fferiau bū+i ne" 
kad lietuvis kovos lauke nenu- Paklausomiems ir turėti kaimy- 
galimas, bet lengvai apgauna- nepavojingą nepriklausomą 
mas. Taip įvyko 1920 m_ spalio Lietuvą, negu dabartinę padė- 
7 d. Suvalkuose. Lenkai su lie- t,‘
tuviais susitarė visus reikalus Visi ir visos Europos tautos 
spręsti ne patrankomis, bet kul- laukia išsivadavimo iš raudono- 
tūringu žodžiu. Lietuviai pati- jo košmaro. Sykiu ir lenkai lau
kėjo, pasirašė sutartį ir iš fron- kia, bet jų kitoks laukimas. Vi
to atitraukė kariuomenę. Po sos tautos galvoja atsistatyti 
dviejų dienų, t. y. spalio 9 d. tik savose teritorijose ir su kai- 
lenkai lietuvių neginamas pozi- mynais draugiškai gyventi. Len- 
cijas puolė, užėmė sostinę vii- kai viešai reklamuojasi, kad jei 
nių ir veržės į Lietuvos krašto tik jiems pavyktų iš rusų išsi- 
gilumą, tik lapkričio mėn. 19 d. vaduoti, tai jie eis pavergti ki- 
ties širvintais ir lapkr. 21 d. tas tautas, >-pač Ukrainą ir Lie- 
ties Giedraičiais lietuviai lenkus tuvą. Tą paliudija jų kasdieni- 
visiškai sumušė ir jie jau pani- nis šūkis — “Be Vilniaus ir
koj bėgo, bet čia vėl klasta — 
įsikiša Tautų Sąjungos klastin
ga kontrolės komisija ir reika- 
kauja sustabdyti kautynes. Lie
tuviai ir čia patiki, kad ta kont-

Lvovo negali būti laisva Len
kija” arba “pasauly nebus tai
kos tol, kol Vilnius ir Lvovas 
bus atskirtas nuo Lenkijos". 
Reiktų tik pasižiūrėti į jų veik- 

rolė reikalą sutvarkys teisės ke- ją tiek gyvenančių Lenkijoje, 
liu. Deja, žadinys kaip kely ra- tiek ir laisvuose vakaruose, o 
dinys. Taip Lietuvos sostinė Vii- jei visus jų istorijos klastoji
mus su trečdaliu teritorijos liko mus surašyti, susidarytų didžiu- 
lenkų okupuota, o to krašto lie- lę studija. Čia tik iš 1973 metų 
tuviai persekiojami ir Įvairiais apie vieną įvykėlį Amerikoje.

ŠVENČIONĖLIŲ BAŽNYČIOS ALTORIUS'. Bažnyčios statyba 
nebuvo užbaigta per visą lenkų okupacija Ir ^ėl Jos,ir lietuviš
kos veiklos yra nukentėję keletas lietuvių dvasiškiu.

jiems simpatizuojančių 
daug.

Ar iš viso bus Įmanoma 
kurti valstybę, jei tauta 
susiskaldžiusi ?

bus

su-
bus

Daleiskime kad"mes" rin
kimus laimė tumė m, ar iš 
naujo neprasidėtų teismai, 
sušaudymai — skerdynės ?

"PASAULIO LIETUVIS"
GINA LIETUVIU 
BENDRUOMENE
Visiems nebepaslaptis, 

kad JAV lietuvių vadai, ats
tovaujantieji ALT-ą, VLTK.Ą, 
LB, varžosi dėl pirmenybių 
ir darbo sričių. Kas aukš
čiau?

P. L. n r. 6/71.1974 m. b i r- 
žello mėn. sako, kad Lietuvių 
Bendruomenė pagal Lietuvių 
Chartą :... "turėtų būti pa
grindine organizacine pa
sauly, pasklidusių lietuvių

Tuo keliu ei darni, mes pa
tys save išsinaikinsime, kas 
būtų tragedija, mažai vos ke
turių milijonų tautai.

Ar mums patinka ar ne, 
mesiš pasaulio istorijos ko
munizmo neišbrauksime. Ne
reikia Į rodymų, kad pasauly
je socialinės teisybės nėra 
(vargu ar kada nors bus?) Ne 
Marksas, bet Kristus, buvo 
didysis revoliucinierius. 
Skirtumas — tas, vienas iš jų 
perša revoliucijas, kitas 
meilės kelią žmonijai — abu 
siekia to paties — teisybės.

J. Ladyga

Montreal is

ir grupių eg- tikti

jungtimi".
"Lietuvių Bendruomenė 

šios savo vizijos negali ir 
negalės atsisakyti, nes atsi
sakydama iškreiptų bei ža
lotų savo esmę. Tačiau tai 
ne reiškia, kad ji taip pat kė
sintųsi, kaip kad neatsakln- 
gaikaikeno tvirtinama, į po
litinių srovių
zlstenciją. Čia kiekvienam 
įsidėmėtini Mykolo Krupa
vičiaus žodžiai, kad"parti- 
joms reikštis galimybė pa
siliks ta pati įsikūrus PLB, 
kaip buvo ir prieš jos įsikū
rimą". Taip pat nei prieš 
Vilką, nei prieš Altą nėra 
pasisakęs nė vienas atsa
kingas Bendruomenės orga
nas. Priešingai: visados bu-

Kongresmanas Huber neva pro
klamuodamas Vasario 16 į kon
greso biblioteką įnešė rekordą 
kad Lietuvą iš rusų buvo išva
davęs Lenkijos maršalas J. Pil
sudskis. Huber sakosi tas žinias 
gavęs iš enciklopedijos.

Kada lenkai taip darbuojasi, 
tai ir spalio devintoji lietuviuo
se turi atgyti pilnumoje. Išeivi
jos lietuvių tarpe skleidžiama 
mintis neliesti Vilniaus proble
mos, arba lenkai, būsimi mūsų 
draugai, yra lenkų klastos po
litika, kad lietuviai tylėtų, o jie 
geriau galėtų mūsų tautai pa
ruošti dar vieną vergiją. Spalio 
D-sios proga reikia ieškoti atei
ties tikrų draugų ar bent esa
mų neatmesti, kaip pavyzdžiui 

* didelės ir lietuviams draugiš
kos ukrainiečių tautos.

Ta proga tenka priminti, kad 
Hamiltone, Ontario, 1974 spalio 
5 dieną bus metinis ir didelis 
Tautos fondo parengimas, jame 
bus prisiminta ir spalio devinto
ji. Tuo reikalu tars žodį iš Otta- 
wos P. Ancevičienė.

Remkime visi Tautos fondą 
su šūkiu: “Pasauly nebus taikos 
tol, kol nebus atstatyta laisva 
nepriklausoma Lietuva 
nografinėse ribose su 
Vilniumi!”

VKLS-gos Kanados
V a 1 d y b a

jos et- 
sostine

Krašto

lenkų

draugijos ryšiams su už
sienyje gyvenančiais lenkais 
palaikyti visai nesldomln- 
člos Sov.Sąjungoje gyvenan
čiais lenkais? Nesidominti 
jais, atrodo, ir didžiausios/ 
per 5 mil. / lenkų kolonijos 
JAV-se centrinė organiza
cija, Polonia, kuri aprūpina 
viso pasaulio lenkų koloni
jas mokyklų vadovėliais ir 
kunigais. Tuo tarpu Azijos 
Rusijoje, nuo Uralo iki Vla
divostoko, teliko vienas len
kų kunigas ten esantiems 
tikintiesiems /apie 1 mil./, 
aprūpinti. Solženiclnas Iš 
užmaršties prikėlė sovieti
niuose lageriuose gyvai pa
laidotų milijonų žmonių li
kimą. Kodėl, klausia laik
raštis, dabartinė Lenkijos 
vyriausybė nesirūpinanti jų 
grąžinimu tėvynėn?Kai 1955 
metais tuometinis Lenkijos 
Blento rėžimas ėmėkvles- 
ti lenkų emigrantus grįžti į 
Lenkiją, jam buvo atsakyta- 
Plrma tegul sugrąžina visus 
lenkus iš Rusijos ’. Taip 
reiktų atsakyti ir dabar į 
visus kvietimus grįžti na
mo. Adomas Mickevičius 
kadaise yra pasakęs;’’Jelgu 
apie juos pamiršiu, Tu, Die
ve, danp’ije, - pamiršk apie 
mane’."

Klek aztatlškos Rusijos 
plotuose yraužslllkuslų J .< 
tuvių?Koks jų llktmas?Ko - 
dėl okup. Lietuvos rėžimas 
"Gimtajame Krašte" nera
gina jų grįžti Lietuvon, ne
sudaro jiems sąlygų grįžti? 
• Maskvos radijas "Volga" 
š.m. rugpj.15 d.gana ilgai 
atakavo įvairius laisvojo 
pasaulio radijus, kurių 
transliacijos pasiekia So
vietų Sąjungą ir jos valdo
mas kitas tautas. Puola
mos šios stotys:Amerikos 
Balsas, Radio Liberty, Ra
dio Free Europe, BBr,Deut
sche Veli e ir kt. Kremliaus 
komentatoriai pabrėžia,kačf 

ELTOS
INFORMACIJA

Paryžiuje Išelnųs 
kalba laikraštis ’’Polska w
Europle"/Lenklja Eut apoje/ 
savo 1974 birželio-rugpjūčio 
laidoje palietė ir mums ne
paprastai įdomų klausimą , 
būtent: Sov. Sąjungoje gyve
nančių lenkų padėtį. Straip
snis pavadintas "Neužmirš
kime". Čia jo santrauka.

Sovietai leidžia milžiniš
kas pinigų sumas Infiltruoti 
po visą pasaulį išblašky
toms lenkų kolonijoms Ir jų 
organizacijoms. Šių dienų 
Lenkijos valdovai rodo dide
lį susirūpinimą už jos ribų 
gyvenančiais savo tautie
čiais. Išimtį sudaro tik., visų tų transliaci jų prldeng-f 
Sov. Sąjungoje užsilikę gy tt motyvai slepia buržuazl- 
ventl lenkai/apie 2 mil./, a nlų reakcionierių pastangas 
ple kuriuos visai nutylima, psichologinėmis prlemonė- 
Kodėl taip yra? klausia lai- mis sulaikyti atoslūgio į t a- 
kraštis. Kodėl Lenkljo ką gyventojų masėse.

vo ieškota bendradarbiavimo 
būdų ir įvairiomis progomis 
jų siūlyta.Ir ne Bendruomenė 
kalta, jei pro juos buvo pra
eita negirdom arba į juos 
buvo atsiliepta priešiškai. 
Bet vienas Bendruomenės 
pageidavimas yra teisėtas ir 
pagrįstas- tai kad ir politi
niai mūsų veiksniai nesikiš
tų į jos vidaus reikalus. A- 
kivalzdžiu tokio kišimosi at
veju re ik la 1 a ikyt i Altos pas
tangas daryti Bendruomenę 
savo sudedamąja dalimi. 
Siūlymai paties Altos pirm, 
dr. Kazio Bobelio daromi net 
per Vasario 16-oslos minė
jimus, kai neįmanoma prieš 
tokius siūlymus , reaguoti. 
Bendruomenės įsijungimas į 
Altą pastarosios sudedamąja 

NIEKO NERADAU 
LIETUVIŠKO. . .
Aplankius Amerikos Pa

saulinę Parodą E xdo 74 Spo- 
kene, Wash, .savaime prisi
meni Kanados Expo 67,kuri 
vyko Montrealyje. Reikia 
pasakyti,kad amerikiečių nė 
Iš tolo neprilygsta kanadie
čių parodai. Expo 67 aplankė 
55 mil. žmonių, dalyvavo 60 
valstybių. Spokene Expo 74 
iki rug'ėjo vidurio aplankė 
vos 4 su viršum mil., ir da
lyvauja 9 valstybės : JAV 
Sovietų Sąjunga, Japonija, 
Australija, Filipinai,Korėja 
Vakarų Vokietija, Iranas, 
Meksika, Kanada, Taitranas 
Kinija.

Toji paroda randasi be
dalimi juk reikštų jos paver
timą tokia pat organizacija, 
kaip ir kitos Altą sudaran
čios organizacijos. Kartu 
tai reikštų bendruomenės
visuotinumo atsisakymą. Tat 
būtų taip pat jos esmės pa
neigimas. Išeivijos lietu
viam reikia organizuotos 
tautinės visuotinės Bendruo
menės, ne naujos dalinės or
ganizacijos, kurių gi turim 
pakankamai. Su tokiu panei
gimu niekados negal-ės su- 

nė vienas sąmoningas
bendruomeninkas, nes tai 
būtų priešinga Lietuvių 
Chartai. " St. B.

Viršūnių nesutarimai nei
giamai veikia į visuomenės 
nuotaikas. Todėl vadovau
jantieji neturėtų užsikrėsti 
Watergate dvasia. Kas ne
sutaria, tegul laiku išeina 
pensijon. J. V-nis

Ontario

veik pačiame miesto centre, 
ir jai skirtas nemažas že
mės plotas. Lankytoją pir
miausia žavi naujausia ar
chitektūra, technika, visokie 
pagražinimai irkt.

JAV pavilijonas gal did
žiausias ir jo šūkis:Tb 
Earth Does Not Belong To 
Man. Man Belongs To The 
Earth ”. Spokene Expo 74 
skirta gamtinės žmogaus 
aplinkos apsaugai. Aiškina - 
ma,jei žmogus jos nesaugos 
dabar, tai laikui bėgant ji 
sunyks. *

Sekantis savo didumu ir 
įvairumu yra Sovietų Są jun
gos pavilijonas. Nors ir 
skauda širdį,bet ėjau į mū
sų Tėvynės pavergėjo pavi- 
11 joną, tikėdamasis ką nors 
rast, kas primintų mano 
, . Nukelta 1 6 psl.t
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DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

Tvarka ir teisėtumas 
Valstybės Pagrindas }

— N epriklausomos Lietuvos Policijos 
šūkis.

J. BUTEIKASPALIO 2 o)i- 
ANGELŲ 
SARGŲ 
ŠVENTĖ

(BUVUSIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS Policijai prisiminti)
Jei neminėti viduramžių 

nepriklausomos Lietuvos 
valstybės, tai nuo 1918 metais 
atsikūrusios, svarbiuosius 
valstybės įvykins — šį kartą 
policijos atkūrimą — minime 
jau 56—jį kartą. Jokia valsty
bė, be specialaus įstatymų 
vykdymo, tvarkos, rimties Ir 
piliečių asmens, teisių bei 
turto apsaugos organo — poli
cijos egzistuoti negali. Išsi
laisvindami iš svetimųjų 
priespaudos ir atsikurdami 
savo nepriklausomą valstybę, 
lietuviai pirmučiausia rūpi
nosi suorganizuoti savo poli
ciją (pradžioje vadinta mlli- 
cljos vtrdu), kurios pirmieji 
Instruktoriai ir vadai buvo iš 
caro kariuomenės grįžę lietu
viai karininkai, nes mūsų 
kariuomenė dar nebuvo orga
nizuojama. Nuo 1924-jų metų 
pradžios milicija oficialiai 
pavadinta policija, kurios 
metinė šventė įsteigta ir pra
dėta švęsti 1921 metais spalio
mėnesio 2-ją — Angelų Sargų kuojama, bet Angelų Sargų 
— dieną.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Angelų Sargų šventė buvo 
bažnytinė šventė Ir daugelyje 
parapijų buvo iškilmingai 
švenčiama. Iškilmingai, su 
įvairia programa ją šventė ir 
visų rūšių policija iki 1939 
metųįskaitytlnai. Visose ap
skrityse, ypač laikinoje sos
tinėje, kurion tą dieną iš vi- 
ąo krašto suvažiuodavo rink-

tlniai policijos vyrai padėkoti 
Viešpačiui už Apvaizdą ir pa 
paraduoti — pasirodyti pilie 
čiams. Ši šventė buvo šven 
čiama. Džiugu ir įdomu bū 
davostebėti darnias, gražiai 
uniformuotų policijos tarnau
tojų eiles, po pamaldų iš ka
tedros, rikiuotėje, dūdų or
kestrui maršus grojant,Lais
vės Alėja žygiuojančią! Ąžuo
lyną, kur būdavo vykdoma 
šventės programa.

Ypač žiūrovus domino rai
tosios policijos šuoliuojant 
nerimas per aukštai iškeltus 
liepsnojančius vainikus (lan- Ušžudant jų net 20,000 armiją 
kus), taipgi džiu-džltsu ir ki
ti policijos sporto numeriai. 
Patenkintųjų žiūrovų "valioji- 
mai" drebino Ąžuolyną.

Nemaža kas domisi kodėl 
Lietuvos policija savo meti
nei šventei buvo pasirinkusi 
ne kurią nors kitą kalendori
nę, su jos įsistelgimu bendro 
turinčią datą, kaip tai papras
tai organizacijų yra praktl-

Lietuvos Policijos'Nuovados 
Viršininko uniformoje.

Dievo įsakyti angelai iš
žudė Egipto naujagimius, an
gelas per dykumas lydėjo To- 
blją, saugojo Juditą, parūpi
no maisto liūtų urvan įmes
tam Danieliui, padėjo Macha - 
bėiejui kare nugalėti priešus,

tų.

m I m ja jk ■ K šalies stebint to kolegos
XXI I vj laikraštinę veiklą, matai, kad
NERIMSTANTIS Jie nletam nepataikauja, kad
GilSTAITK nieko nebijo, ir, visa tuo, ką

jis rašo ir kelia, jis pats ti- 
Vienl jį keiksnoja, kiti gi- ki, ir, galimybių ribose, pats 

rla. Vieniems jo žodžiai ner
vus dilgina, kiti su nekantru
mu laukia jo naujų rašinių. 
Vieniems jis — ekscentrikas, 
kitiems1 — vienas patriotiš
kiausių plunksnos darbuotojų 
Išeivijos periodikoje. Lietu
viškoji skaitytojų auditorija 
plati, įvairi ir pakankamai 
jau subrendusių demokratinių 
įsitikinimų, tad, nestebėtina, 
kad žurnalistas Algirdas Gu
staitis laikomas kontraversi- 
nlųminčių ir idėjų asmenybe 
— vieniems siaubas, kitiems 
palaima.

Visa toji brošiūrėlė tai lyg ir 
savotiškas kaltinimo aktas 
Jungtinėms Valstybėms, iki 
šiol nieko nepadariusioms 
Lietuvos, Latvijos Ir Estijos 
likimui palengvinti.

Tekste, autorius sampro
tauja keldamas savus įsitiki
nimus ir tėzes, cituoja ir re
miasi kelių kitų asmenų cita
tomis bei mintimis, lyg ir da
rydamas baigminę išvadą, 
kad, ne mes, lietuviai ar Lie
tuva yra Amerikai ką nors 
skolinga, bet — priešingai; 
amerikiečiai, mus kartu su 
latviais ir estais, traktuoja 
žymiai blogiau už eilę puslau
kinių Afrikos ar Azijos tautų 
narius. Tos naujosios, nere
tai dirbtiniu būdu sukurtos 
valstybės, nors ir priešingos 
JAV, visada susilaukia visų 
rūšių amerikietiškos para
mos, diplomatiniame, ekono
miniame ir kultūriniame sek
toriuje.

dirba, pluša, kadtik tie įvai
rūs jo keliami projektai nelik
tų vien tuščiais žodžiais.

Alg. Gustaitis kietas ir 
principingas savo įsitikini
muose ir darbuose. Kritika, 
jei nepamatuota ir nekons
truktyvi, jo nebaido ir neati
traukia nuo užsibrėžto tikslo. 
Jis neatlaidus ir visada daug 
reikalaujantis iš savęs, visų 
kitų ir mūsų pačių veiksnių 
viršūnių neišskiriant. Toks 
pats jis ir Lietuvos draugų 
atžvilgiu ir plieniniai kietas 
lietuvių tautos priešams. 
Toks .labai jau sutrauktai api
brėžtas, yra Alg. Gustaičio 
veidas, kurio straipsniai yra 
matomi visoje išeivijos lietu
vių spaudoje, bent 4-iuose 
kontinentuose išeinančios.

Progą apie A. G. prakalbė
ti sudarė ką tik gautas 38 psl. 
leidinukas — sąsiuvinys, var
du "Taikos Lituanika", išleis
tas Australijoje, sudarytas iš 
eilės Alg. Gustaičio straips
nių, spausdintų "Tėviškės Ai
duose", Melbourne, 12-13-14- 
15-17 ir 18 nr. nr. , 1974 m.

Kadangi policijos tarnauto
jams įslgėrusiems buvo drau
džiama viešai rodytis, ypač 
vykdyti tarnybines pareigas, 
tai viršininkas dežuruojantį 
tuojau uždarė daboklėn. Per 
išdaužtą daboklės duryse lan
gelį, įkalintasis ašarodamas 
prašėsi, maldavo viršininką: 
.. . "Petriuk, sūneli, aš tavę 
ant rankų išnešiojau, išmoks
linau, o tu mane seną pirmą 
Velykų dieną, kaip kokį vagį, 
įkalinai... Atsigavėdamas aš 
tik vieną burnelę išgėriau, aš 
negirtas. . . Išleisk, Petriuk?
— Joks aš tau Petriukas! Ži
nok, kad kalbi su nuovados 
viršininku? Nubaudžiau už nu
sižengimą ir liepsiu išleisti, 
kai išslpagiriuosi. Supranti?
— atsakė nuovados viršinin
kas. Nors šis pasielgimas 
lesiderina su IV-ju Dievo 
.sakymu, bet policijos tarny
boje jis buvo teisėtai pritai
kytas. Šio įvykio aidas grei
tai pasiekė net pačią vidaus 
reikalų ministeriją ir, po to, 
tėvai ir sūnūs vienon nuova
don nebuvo skiriami.

Bus’daugiau. "
—B

Iš čia kyla ir Alg. Gustaičio 
sumanymas — pasiūlymas iš
gauti iš Jungtinių Valstybių 
kas metai po vieną bombonešį 
simboliškai, o faktinai jo pi
niginę vertę, ir to pilnai pa
kaktų remti visų rūšių plačią
ją lietuvišką veiklą, kuri, jau 
savo ruožtu, padėtų išlaikyti 
lietuvišką kultūrą užsienyje, 
bent iki to meto, kol bus ga
limybės ją perkelti Lietuvon. 
Visas tas projektas (ar lėktu
vas) turėtų vadintis Taikos 
Lituanikos vardu, sekant Da
riaus ir Girėno ar F. Vait
kaus lėktuvų turėtų garbingu 
Ameriką su Lietuva jungusiu 
pavadinimu.

Ir šis sumanymas — pasiū
lymas , kai kam teatrodys fan
tazija ir nepasiekiamu objek
tu, bet, paslryžusiems ir už
sispyrėliams, kurie gyveni
me niekad lengvai nesutinka - 
su pirmuoju neigiamu atsaky
mu—gali būti akstinu dirbti, 
veikti ir pasiekti. Alg. Gus
taitis, neabejotinai priklauso 
ne prie plepių, bet vykdytojų 
kategorijos.

irt. t. ir 1.1. Angelai, kaip ir 
policija, tvarkomi savo vir
šininko Dievo, be prieštara
vimų vykdė visus Jo įsaky
mus, nes drausmei nusižen
gusius Dievas nubausdavo — 
ištremdavoiš dangaus praga
ran. Policijoje, kaipo karinio 
pobūdžio — ginkluotoje orga
nizacijoje, drausmė privalo
ma, nes kas būtų, jeigu kiek
vienas paskiras pareigūnas 
svarstytų viršininko įsakymų 
teifeėtumą ar teisingumą?...

r—
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diena? — Tikriausia todėl, 
jog policijos ir angelų Sargų 
funkcijos yra identiškos.Pvz., Lietuvos policija buvo auklė- 
Šventoje Istorijoje pasakyta, 
jog senovėje angelai Dievo 
įsakyti Ištrėmė iš rojaus nu
sižengusius pirmuosius žmo
nijos tėvus — Adomą ir Ievą. 
Ten pat matome liepsnojančiu 
kalaviju ginkluotą angelą be- 
saugojantį rojaus vartus, kad 
ištremtieji slaptai nesugrįž-

jama ir tvarkoma karinės 
drausmės pagrindais. Pvz., 
vienoje policijos nuovadoje 
eiliniu policininku tarnavo tos 
nuovados viršininko tėvas. 
Pirmą Velykų dieną viršinin
kas užėjęs nuovadon pastebė
jo ten dežuravusį (savo tėvą) 
esantį kiek išgėrusį (užuodė) .

Algirdas Gustaitis

BUY NEW.
CANADA SAVINGS 

BONDS

PILNAI GARANTUOJA 
KANADOS VYRIAUSYBĖ

VILNIŲ PRISIMINUS NIŪRAM SPALIUJE

KIEKVIENAIS METAIS 
- PER 9 METUS

PILNA VERTE 
BET KADA SU 
NUOŠIMČIAIS

IŠKEIČIAMI

Kaip ir kitais metais, taip ; 
ir šie net, Vilniaus Krašto I 
Lietu\ ų Sąjungos Toronto 
skyriaus apylinkė mini Spalio j 
mėnesio ^Vilniaus netekimą, 
atplėštą nuo Lietuvos. Minė- . 
jimo tikslas. Priminti vi
siems lietuviams, kaip skau
džiai Vilniaus krašto lietuviai 
kentėjo nuo lenkų okupacinės 
valdžios. Vos generolui Želi- 1 
govskiul užgrobus Vilniaus 
kraštą^ lenkai tuojau pradėjo 
lietuvių persekiojimą. Buvo 
suimti lietuviai veikėjai, ku
nigai, mokytojai ir vyresnių 
klasių mokiniai. Buvo atimti 
bendrabučiai, prieglaudos, 
bažnyčios ir gimnazija. Vai
kai našlaičiai ir gimnazistai 
mokiniai išmesti į gatvę. 
Bažnyčiose buvo uždrausta 
savo kalboje garbinti Dievą ir 
klausyti lietuviškų pamokslų. 
Provincijoj buvo negailestin
gai persekiojami lietuviai ū- 
kininkai. Lietuvių judėjimo 
teisės buvo suvaržytos. Bu
vo vykdomi naktiniai areštai 
ir kratos. Kratos buvo daro-^ 
mos bažnyčiose, prieglaudo
se ir gimnazijoje. Vėliau pra
sidėjo jaunimo masiniai suė
mimai ir kaltinimai įvairiais 
išgalvotais priešvalstybiniais 
nusikaltimais. Buvo skiria
mos sunkios ilgalaikės kalė
jimo bausmės Lenkijos gilu
moje, t< Ii nuo tėviškės ir 
brangių namų. Nebuvo Lenki
joje kalėjimo, kur nesėdėtų 
lietuvis dėl lietuvybės. Ne
buvo lietuviškos šeimos Vil
niaus krašte, kuri nebūtų nu
kentėjusi nuo žiauraus oku
panto bizūno. Lietuvių kultū
rinis, religinis ir dvasinis 
gyvenimas buvo negailestin-

gai įvairiom priemonėm nai
kinamas. Nepadėjo nei už- 
megsti "broliški" diplomati
niai santykiai. Ne vienas Vil
niaus krašto lietuvis paauko
jo savo gyvybę, sveikatą ir 
turtą, kad tik Išlaikyti lietu
vybę ir savo lietuviškas tei
ses okupuotame Vilniaus 
krašte. Vilniaus lietuvių kan
čios tęsėsi iki Lenkijos žlu
gimo. Rašančiam šias eilutes 
teko asmeniškai pergyventi 
čia minimus lenkų persekio
jimus.

Tai skaudi ir tragiška Lie
tuvai ir lietuviams pamoka. 
Reikia budėti ir veikti, kad 
nežinomoje ateityje toji skau
di ir liūdna istorija nepasi
kartotų. Reikia Vilniaus klau
simą aiškiai ir atvirai len
kams statyti. Reikia aiškiai 
pasakyti, kad Vilnius turi pri
klausyti Lietuvai. Tragiškai 
skamba siūlymas, kai lenkai 
norėjo apsvaiginti Lietuvą, 
žadėdami jai perleisti keletą 
lietuviškų valsčių iš okupuoto 

J mūsų krašto, kad Lietuva at
sisakytų savo pretenzijas į 
sostinę Vilnių. Reikia mums 
lietuviams neužmiršti, kad 

, Vilnius tai Lietuvos garbė ir 
ateitis. _ .. .Stepas Va ranka

• Poetė Liūne Sutema, lai
mėjusi Lietuvių Akademinio 
Sambūrio Montrealyje ski
riamą Vinco Krėvės litera
tūros premiją, atvyksta da— 
lyvauti įteikimo iškilmėse iš 
Lement, UI .spalio 5 d.

Lietuvių Rašytojų D-jos 
Pirm. Tėv. L. Andrlekus 
žada iškilmėse dalyvautl.

5 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS kas tin?
Kanados Grafikos Sąjunga 

savo 57-ją metinę parodą su
ruošė Montrealyje, Sir 
George Williams Universite
to Art Galleries, kuri truko 
dvi paskutines rugsėjo savai
tes.

Telesforo Valiaus spalvotą

Valius Telesforas, The Last Morning L. L. 111

TELE.STORA& VflLiUS GONTI NE NT
litografiją/akmenyje/,suku  r- 
tą š. m.kovo mėn.Paryžiuje, 
įsigijo - nupirko minimo uni
versiteto meno galerija savo 
kolekcijai.

Šis darbas pirmą kartą bu
vo rodytas asmeninėje dali. 
Telesforo Valiaus parodo

je Ottavos Universiteto Ga
lerijoje, lietuvių jubiliejinės 
šventės proga.

Prieš keletą metų mūsų 
dailininko vieną litografiją į- 
sįgijo Museum of Fine Arts 
Montrealyje.

Sovietų em Ig rantai, pasku
tinių kelių metų laikotarpyje 
apleidę ar priversti apleisti 
savo kraštą, Išleido pirmąjį 
žurnalą, pavadintą Continent 
Jo Išleidimo Iškilmėse daly
vavo žinomas literatūros 
kritikas Andrei Slnyavskl, 
rašytojas Vladimir Maximov, 
poetas Alexandr Galick ir 
keli vakariečiai, sovietų eks
pertai.

Maximov, apleidęs Sovietų 
Sąjungą kovo mėn. su 1 m . 
viza Prancūzijoj, pareiškęs, 
kad Continent’© leidėjų gru
pė susidedanti Iš žmonių,ku
rie yra pirmoje eilėje" anti
fašistai. .. Ir kurie priešina
si fašizmui visokių spalvų".

Pirmas žurnalo nr. žada 
pasirodyti spalių 1O d. rusų 
kalboje Ir Vėliau keliose va
karų Europos kalbose.

Jame žada būti Solzheni
tsyn’o Įžangos žodis Ir ne
spausdintas skyrius Iš jo 
veikalo Pirmasis Ratas.

Ekspertai sako, kad tai 
pirmos rimtos pastangos 
nuo 19 amž. sujungti rusų 
emigrantų rašytojų talentus.

I•
Vyrukams plplrlukams Ir 

mergytėms pupytėms : šis 
tas naujo, lengvai paskaito
mo Ir maloniai klausimo. . .

Pasiūlykite pailiustruoti 
šias daineles. Pasiūlykite sti 
galvoti patiems' dhlnelę. 'Pa
drąsinkite Ir atslūskite ma
žųjų pastangas redakcijon. 
Atrinksime, Ir rasime nau - 
jai dainelei muziką. Ar nebū
tų pulku, juk esame kilę iš
dainininkų tautos *.

SKRIDO BITELĖ

Skrido bitelė,
Skrido bitelė, čluto

Lyglan laukei In, 
Lyglan laukelln, čluto.

Grikio lankytų. 
Grikio lankytų, čluto.

Rado g rikei į.
Rado grtkelį,čluto.

Šalnos pakąstą, 
Šalnos pakąstą, čluto. .

Grįžo bitelė,
Grįžo bitelė, čluto.

Š alną bardama. 
Šalną bardama,čluto.

Grikį girdama,
Grikį girdama,čluto.

PELĖDA PELĖDA

- Pelėda pelėda, 
Viršuj medžių sėdi - 
Bara tave visos paukštės, 
Kad negražiai giedi, 
Bara tave visos paukštės, 
Kad negražiai giedi.

-Ką aš jau dainuosiu, 
Ką aš jau giedosiu, 
Kad ant mano galvytėlės 
Didelė kepurė, 
Kad ant mano galvytėlės 
Didelė kepurė.

Gerai jum giedoti, 
Gerai jum dainuoti 
Su mažom kepurėlėm, 
Su laibom noselėm, 
Su mažom kepurėlėm , 
Su laibom noselėm .

Labas ’. Aš esu pats pir
masis meškiukas- žaislas. 
Taip aš atrodžiau 1903 m.

Patį populiariausią žaislą 
valkams - meškutį - sukū
rė vokletėMargarethe Stelff 
1903 m. JI buvo netekėjusi, 
Nepaprastai mėgo valkus, 
dažnai pas save sus (kvies
dama, vaišindavo juo: arba
ta ir skaitydavo jlei pasa
kas. Margarethe, būdama 
polio auka, daug laiko turė
jo praleisti namuose. Iš 
medžiagų liekanų savo ma
žiesiems draugams pasiū
davo žaislų. Ji sugalvojo 
pasiūti meškutį, nes kitus 
gyvulius-katę, šunį, galima 
buvo lengvai pamatyti ar įsi
gyti gyvus. Kai vis daugiau 
Ir tėvų pradėjo rinktis į jos 
virtuvę, kur ji gamino žais
lus, prireikė pasisamdyti 
pagelblnlnkų jiems gaminti. 
Netrukus ji galėjo sau užsi
dirbti pragyvenimui iš tų 
žaislų.

Netrukus jos kūriniai taip 
Išpopuliarėjo ,kad prireikė 
200 darbininkų jiems ga
minti. Meškutls Išplito po 
visą pasaulį. Amerikos 
prezidentas Theodore Roo
sevelt savo duktė rs vestuvi
nį pyragą Išpuošė mažomis 
meškų figūrėlėmis Irda- 
vė amerikonams mintį žai
slą meškutį pavadinti Ted
dy Bear.

Paruošė B. V. N.

AUKSINIS RUDUO IR EUROPOS TEATRAI
Straipsnis tęsis per keliolika} laikraščio laidu, todėl klek tiek supažindiname skaitytojus su 

autoriaus asmenybe. Aktorius J. Kaributas gyvena Kalifornijoje ir nuo D54 metu dirba Holly - 
woo do Almu pramonėje kaip korespondentas ir recenzentas. Lietuviu veikloje žinomas kaip 
daugelio dramos veikalą režisierius.(Balsusis Birželis, Mokyklos draugai, Šv. Kazimieras ir kt.). 
Lietuvoje dirbo Miltinio, Dauguviečio dramos studijose ir nuo 1940 m. Kauno valstybiniame 
dramos teatre kaip aktorius, vėliau studijavo žurnalistiką VDU*te. Praeitu metu rudeni lankėsi 
Lietuvoje.

JUOZAS KARIBUTAS.

Pradžia nr. 34(2112).

REŽISORIUS J. MILTINIS KVIEČIA
/Netikėtas prasilenkimas/

Panevėžio teatro rež. J. Miltinis, buvęs mano moky
tojas labai nori, kad aš nors bent vieną jo spektaklį pa
matyčiau. Skambino ir būtinai užprašė, bet ne visad nuo 
paties turisto galimybė priklauso, tad nieko jam nepaža-- 
dėjau. Vieną dieną gavęs pažadą Miltinio teatrą pamatyti 
ir tai vis nebuvau tikras,-tai nesuskubau jam duoti nė ži
nios. Tad jis manęs nesulaukęs kaip tik tą dieną išvyko į 
Vilnių, kai mes jau važiavom Panevėžio link. Neradęs 
manęs Vilniuje ir sužinojęs, kad esu išvykęs Į Panevėžį 
jis skubėjo atgal.

Panevėžys. Kur buvo turgavietė,dabar didelis parkas, 
o priešais link senamiesčio, pastatytas gražus, (specia
liai J. Miltiniui) didelis teatras. Pats teatras gal nėra 
didelis: penki šimtai sėdimų vietų, bet už tai kitbs patal
pos, kur taip gražiai išdėstytos, išskirstytos: repeticijų 
kambariai, studijos kambarys, svečių priėmimo kam
barys. Didelė,elegantiška pasivaikščiojimų salė. Bendrai 
iš lauko pažiūrėjus, atrodo teatro patalpos didelės.

Prie teatro durų mane pasitinka rež. padėjėjas V. Blė
dis. Jis paduoda man specialų kvietimą į rankas, kuriam 
vietoj — draugas , ranka prirašyta ponui J. Kaributui- Jie 
veda mus per sales Į J. Miltinio kambarį, kur randame 
režisierių laukiantį. Po kiek laiko ateina ir daugiau sve
čių: iš rytų Vokietijos keturi teatralai, kuriems vadovė 
iš Maskvos viena rusaitė. Susipažįstame. Persimetame 
vokiškai po keletą sakinių. Jie pasisako, kad atvykę epe 
daliai garsiojo rež. J. Miltinio spektaklio pasižiūrėti. 
Visi svečiai teatralai. Labai draugiškai malonūs.

Skambutis. Mums išeinant, J. Miltinis prašo per per
traukas vėl užeiti į jo kambarį, tad po pirmo veiksmo už
einame. Ant stalo atsiranda stipresnės. Kalbos labai ne
sklandžios f vokiškai, lietuviškai, na, ir rusiškai. Tad ką 
4 psl.

nors apšnekėti ir rimtesnės temos užvesti veik nėra Įma
noma.

IBSENO - HEDDA GABLER

Taip norėjosi pamatyti ką nors lietuviško autoriaus. Da
bar gi ir vėl vertimas, kurį pasigėrėtinai atlikęs M. Me- 
iėnas. Vertimas tikrai geras. Kada M. Melėną susipaži
nau — sveikinau ir išgyriau.

Rinktinių aktorių sąstatas susidedąs iš šešių, buvo pa
sigėrėtinai puikus. Imant pirmuoju, kuris vaidino Jogeną

Lietuvoje viešėjo Prancūzijos teatrų darbuotojų delegacija, 
Prancūzijos teatralai susipažino su Panevėžio dramos teatro 
vyriausiuoju režisieriumi, J. Miltiniu (pirmas kairėje).

Tesmaną — B. Banionį-jls savo pasirodymu scenoje pu
bliką žaibiškai turėdavo savo rankose Ir baigiant mažąją 
role Berta — Tesmanų tarnaite, kuri įrodė, kad nėra ma
žų rolių, kai jas vaidina dideli aktoriai.

Henrikas Ibsenas, norvegų rašytojas, dramaturgas ir 
kurį laiką buvęs Bergeno teatro režisorium, gimęs 1828 
metais mažam Norvegijos miestelyje Skjeno. Darbas tea
tre subrendino Ibseno dramaturgiją. Rašytojas įvaldė 
scenos techniką, dialogą, kompoziciją. Dar svarbiau, kad 
apskritai plėtėsi jo akiratis, meniniai interesai ir kultū
ra. Tas Ibseno (1864-jų metų) laikotarpis Ir buvo vadina
mas romantiškuoju. Nuo tada, daugumas jo dramų veiks
mo vyksmas vyksta tolimoje praeityje, paremtas seno
vės padavimais.

Viena Iš Ibseno stipresnių dramų, kuri vadinama filo
sofinė, yra "Cesaris ir galilėjietis". 1873 metais Ibse
nas pasuko į kasdienybės vaizdavimą.

Savo intryga ir melaginga morale labai panaši į 'Norą" 
ir "Hedda Gabler". Joje irgi pilna tiesos ir melo proble
mų. Ten vaizduojama buitis tokia konkreti, nors veikėjų 
polėkiai nevisai aiškūs, nes rafinuota ponia H. Gabler —
D. Melėnaitė, sugeba intrygas sunarplioti į painius ir ne- 
atmezgamus mazgus.

Paprastai simpatinga ir tik gal kiek naivi, panelė Juli
ja — Mikalauskaitė. Apsukrus Asesorius Brakas — B.Bab- 
kauskas. Na ir Eilertas Levborgas — K. Vitkus ir ponia 
Elvsted — D. Vidugirytė,-visi jie teisybės ir gėrio šalti
niai.

Spektaklio režisūra ir aktorių pastangos spektaklį pa
darė gyvą ir gyvenimiškai perdavė scenoje. Jų mostai, 
mimikos, žodžių niuansai, išgyvenimai taip harmoningai 
perteikti, kad jokiu būdu negali kitaip įsivaizduoti, kaip 
tikrą gyvenimą perkeltą į sceną.

Režisūra: J. Miltinis, scenografija —architektoV.Žlem- 
kalnlo, muzika — -B. Dvariono ir kostiumai dailininkės —
E. Jasutytės.

Išskirtinai reikia pagirti dailininką V. Žiemkalnį,kuris 
taip ryškiai savo dekoracijomis praturtino spektaklį.Taip 
P*t ir kostiumų srityje vilniečiai turėtų iš Panevėžio te
atro pasimokyti. Nors teko girdėti, kad tarpe tų dviejų 
teatrų esanti nemaža trintis. Kaip ir visur. . .

Po spektaklio sutikau D. Banionį, kuris gerokai nuste
bo ir pasidžiaugė, jog jis esąs labai laimingas galįs ma
ne matyti jų teatre. Po to dar susirinkę pas J. Miltinįp- 
gai šnekėjomės lietuviško teatro reikalais.

Bus daugiau.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



Kazimieras Baltrukonis

TUŠČIAS MAIŠAS
FELJETONAS

- Sakyk, mielasis, 
Aiūsų intelektualai 
blaiviau galvoti ?

- Kuo jie tavo galvą prislė
gė? - šaltai pasiteiravo Jo
nas.

- Ne prislėgė, bet piktina. 
Štai, žiūrėk, - atkišo Anelė 
laikraštį savo vyrui. - Teolo
gas su rašytoju boksuojasL 
Ir už ką?

- Už tuščią maišą.
-Kaip tai? Tau tikėjimas 

yra tuščias mąišas ? - ner
vingai šūktelėjo Anelė.

- Idėja yra tuščias maišas. 
Į tą maišą teologas nori įsi
dėti rašytoją ir sugrąžinti 
praktikuojančiai krikščiony
bei.

- Argi tai bloga idėja? Tau 
tuščias maišas ? - prisispy - 
rus kamantinėjo Anelė.

- Tuščias maišas dar ne
reiškia, kad tai blogas daik
tas, Jis tik tuščias.

-' Bet misionieriaus pa
stangos yra kilnios. Jis nori 
atšalusį sugrąžinti į krikš
čionybę, Į tiesų kelią. Rašy
tojas atatupstas traukiasi nuo 
to, kuo daugumas žavisi.

- Sunku suprasti tave, 
brangioji: kartais tu operuoji
su galva, pasigėrėtinai mąs- suomenę? 
tai, okai kada tik jausmai ta
vo lūpomis šneka. Ir šį kartą 
tu ne tu, bet viena iš nespal- 
vingos tikinčiųjų masės.

- Tai tu mano asmenyje ne- 
įžiūrai jokios sįialvos ?

- Labai daug! Kaip plašta
kės sparnuose. Bet, kai ji 
sparnelius suglaudžia, spal-

kuomet' 
pradės

"Kada, Vytautai, grįši į. krikščionybę"? 
P aklaustasis, užuot atsakęs, gnibtelėjo 
"Kada, kolega, grisi į tikrąjį lietuvių 
tikėjimų?" "(Dirva, 8.10.1973.),

vų nesimato, ‘tu savo spar
nus šiuo momentu irgi suglau
dusi.

- Kodėl tau taip atrodo ? 
Kad rašytoju piktinuos ?

- Tuoj suprasi. Tas rašy
tojas vertas didelio dėmesio 
ir pagarbos.

- Ar už tai, kad ne krikš
čionių gretose ? - pertraukė 
vyrą Anelė.

- Viena, kadturi savo nuo
savą ir originalų "aš". Antra, 
kad drįsta eiti prieš srovę. 
Trečia, kadsavo tautai ieško 
tokio dvasinio pagrindo, kuris 
atitiktų jos dvasinius polė
kius. Ketvirta, kad mąstymą 
ir išgyvenimus išreiškia kū
rybingu žodžiu.

- Ar tik nemerginėjai sykiu 
su juo, būdamas jaunas ? - 
juokavo Anelė.

- Nebūtų iš to nieko bloga: 
kur meilė žaidžia, ten Dievas 
ateina. Jis atėjo ir pas mudu. 
Prisimeni ?

- Tu turbūt niekuomet ne
pasensi. Laikas užmiršti gra
žias dienas. Bet grįškim prie 
temos. Argi žmogus, kuris 
turi savo originalų "aš", nesi- 
bičiuliauna su anarchizmu? 
Ar jis neardo kolektyvą, vi-

- Oartu, originaliai besi- 
puošdama, papiktinai žmo
nes ?

- Broleli, papuošalai ir 
ir drabužiai nėra idėjos.

- Bet jie turi idėją. Gra
žiai, originaliai apsirengusi, 
tu nori atkreipti kitų čtemesį
į save. Gražų kūną, gamtos ~
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ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENTS
Sp ausdiname Montrealio lietuvių, susijusius su Sv. 

K azįmiero parapi j af i storinius įvykius, kaip yra paruošęs -bffda.
32 — mos vikaru-kun. Jonas Gaudxe

Gavęs balsą Mileris iškėlė klausimą apie antspaudą. Kle
bonas atsakė, kad buvo priežastys ir jau keliolika kartų pa
aiškinta,dėlko tapo pakeista antspauda. - Žemaitis,neprašęs 
balso atsistojo ir suriko, -kaip mes galime posėdžiauti, kuo
met policija už sienos. Vyrai, nereikia mums tokio mitingo. 
Jam pritarė Mileris, Vaškelis ir kiti, tuo tarpu kylo triukš
mas .klyksmas ir riksmai .pertai neleido toliau tęsti posėdžio . 
Pirmininkas skambino, ragindamas prie tvarkos.Keliolika 
triukšmadarių neklausė,gi Kvietkauskas rėkia klebonui: "va
žiuok pVaršuvą ir komitetą vežkis su savim". - Klebonas pa
kvietė policijos kapitoną, tasai ragino prie tvarkos,bet tvarka 
neįvyko. Klebonas išvedė policiją iš salės ir vėl ragino prie 
tvarkos,bet Mileris su savais šalininkais neklausė ir pradė
jo susirinkimą be klebono, bet kiti neleido. - Tuomet Mileris 
pradėjo raginti rašytis ir rinkti parašus prie bufeto, - gi prie 
stalo prasidėjo šv. Jono D-jos susirinkimas. Iki 4 valandos 
vakaro,Mileris .Žemaitis,Vaškelis ir kiti kėlė salėje riksmą. 
Susirinkimas nutrūko be svarstymų. Prieš uždarant mitingą 
klebonas pareiškė, kad Mileris, Vaškelis ir Dubauskas nuo 
šios dienos nesiskaito komiteto nariais, gi apie įvykį sudės 
raportą vietos vyskupui. Pasirašė: pirmininkas kun. J.Daknys , 
'ekretorius J. Pundžius, žmonės dalyvavę mitinge: J. Pazno- 
Kaitis, M. Buzas, J. Girdauskas, S. Plioplys, P. Keblinskas, J . 
Pažusis, J. Jotkus, P. Savickas, J. Dovidaitis, V. Kajeckas. "

Klebonas davė pranešimą vyskupijai apie parapijoje nera
mumų kėlėjus .kurie buvo iš par. komiteto. To pasėkoje, Mont
realio arkivyskupija paskyrė naują komitetą šv. Kazimiero 
parapijai. Į subkomitetą paskirti: pirmininku P. Keblinskas , 
kasos sekretorius M . Buzas, iždininku J. Paznokaitis. Į komi
tetą: J.Pundžius,J. Juodkus, J. Girdauskas, S. Plioplys, P. Sa
vickas (1925. 2.22).

Kun.J.Daknys painformavo vietos arkivyskupiją apie lietu
vių emigrantų sunkumus ir jų išnaudojimą. "1925.4.16. Mont
realio arkivyskupijai. - Apie 25000 lietuvių kas metai palieka 
savo kraštą ir imigruoja į Ameriką. Šitie katalikai žmonės 
negauna reikiamos pagalbos. Jais rūpinasi žydų agentai, dau- 
gelis lietuvių buvo apgauti ir tūkstančiai jų buvo nuvežti į Ku
bą, Meksiką ir Argentiną, kur jie ten negalėjo tinkamai pra
gyventi, per tai daugelis iš jų žuvo. Svarstant apie lietuvius
1974. X. 2

apdovanotą, tu dar labiau pa
gražini. Trūkumus sugebi pa
slėpti blizgučiais, dažais, pu
dra. Nerasi pasaulyje dviejų 
žmonių, kurie vienas kitą ati
tiktų. Originalumas yra die
viškos kūrybos kalba. Įvairu
mas, margumas mene, idė
jose ir akcijoje bei mąstyme 
parodo žmogaus nerimstan
čios dvasios veržlumą. Toji 
jo dvasia nuolat veržiasi į tai, 
kas yra gražu, kilnu, teisin
ga, įdomu, paslaptinga, mis
tiška. Kiekvienas veržlesnis 
žmogus to siekia pagal savo 
supratimą ir pajėgumą. Jis 
neina minių išmintais keliais.

- Taigi, taigi. Stėnaujl fi
losofiškai! O ką pasakysi apie 
planetas, žemę? Jos sukasi 
apie savo ašis,apie savo "aš", 
bet laikosi pastovios krypties 
saulės traukos įtakoj. Jei tos 
traukos nebūtų, žemę ištiktų 
katastrofa. Tas pat ir su žmo
gum: jam saulės trauka -Die - 
vas. Be jo jam irgi gręsia 
katastrofa. Turėk savo "aš", 
bet įsijunk Į visuomenės rit
mą!

- Kokį tu ritmą turi galvo
je? Krikščionybę?

- Žinoma! Ritmas, pagal 
kurį rikiuojasi kultūringas 
pasaulis.

- Krikščionybė yra idėja. 
Ji turi dvi uniformas: paradi
nę ir kasdieninę. Pirmoji yra 
gražiai pasiūta, puikiai atro
danti, iš natūralaus šilko. 
Antroji yra nudėvėta, apiply
šusi, su lopais ant lopų, nuo 
saulės kaitros nublukusi. Ir 
tragedija yra ta, kad jos yra 
dvi: paradui ir kasdieniniam 
vartojimui. Idėja turėtų turė
ti tik vieną uniformą. Klek 
apdėvėta, turėtų būti keičia
ma nauja.

- Tau uždaryk duris, tu lip

si per langą. Su palyginimų 
pagalba.

- Žmonės dažnai užsidari
nėja duris,neįsileis darni nau
jų idėjų, šviežios kultūros. 
Tada jos lenda per plyšius ir 
per langus. Kadtas neatsitik
tų, visuomenė uždustų, su
stingtų Įpročiuose ir tradici
jose. Laiminti reikėtų ne 
tuos, kurie šliaužioja, įsika
binę Į pavargusio ritmo uode
gą, bet tuos, kurie ieško tiks
lesnių kelių civilizacijai ir 
kultūrai. Tuos, kurie diri
guoja ritmą pagal ateities ir 
progreso muziką. Gyvenimo 
ritmas nėra laikrodžio švy
tuoklės ritmas. Jis taip pat 
skirtingas «lr nuo saulės bei 
žemės tarpusavio ritmo, ku
ris galima matematiškai ap
skaičiuoti.

- Tai kur tu galėtum maty
ti gyvenimo muzikos ritmo 
pavyzdžių ?

- Gyvoj gamtoj pavyzdžiai 
yra gyvenimo faktai. Negyvoj 
gamtoj, jei fantazijos ir mąs
tymo akimis pažvelgsi, galė
si jų rasti vandens bangų 
žaisme, debesų judėjime ir 
jų kintamoj formoj, o taip pat 
audroje, giedroje bei nakties 
ir dienos reiškinių alsavime.

- O kalnų tyli męzaikinė 
kalba, upių čiurlenimas per 
kalnus ir klonius tau nieko 
nesako?

- Puiku! Išjudinau fantazi
ją. Visa, ką mes tik matome, 
bežodžiųį mus prabyla. De
ja, mesne visi sugebame tos 
kalbos žodžius suprasti. O 
jei ir suprantame, tai labai 
įvairiai.

- Taip suprantu, kad tau 
krikščionybė nėra tas ritmas, 
kurį turėtų visi sekti. Ar tu 
neklysti, drauguži ?

Bus daugiau.

kasdienines pastabos

Įstaigos vedėjas pakvietė į pavo kamba
rį naują stenograflstę Ir apibėrė ją komp
limentais:-Panele, Jūs esate geriausiai at
rodanti mergaitė mūsų Įstaigoje. Jūs gerdl 
rengiatės, tu rite pulkų balsą, darote gerą 
įspūdį mūsų klljentams.o Jūsų Išvaizda.. . 
Tokios mūsų įstaigoje dar niekad nebuvo ’.
- iO, labai ačiū, tai patys geriausi komp - 
limentai,kuriuos aš kada nors girdėjau ,- 
džiaugsmingai dėkojo panelė.
- Džiaukis jais pilniausiai,kol gali ,-tęsė 
toliau vedėjas,-nes dabar kalbėsime apie 
mašinraštį, rašybos ženklus ir Tamstos - 
užrašytus sakinius.. .

Mes dažniausiai pervėlal sužinome, 
kad už pinigus galima nupirkti: vaistus, 
bet ne sveikatą; minkštą lovą, bet ne 
miegą; maistą, bet ne apetitą; namus,bet 
ne jų šilumą. . .

O septintą dieną Ričardas Ilsisi 
/Užrašas gazolino stotyje, sekmadienį, A- 
mertkoje/.

Paruošė V. Š.

KREtyl 
VE/DRoOž/AI

STIKLAS LIETUVOJE
Lietuvos mokslininkai, tyrinėdami pilka

pius.* ir plokštinius kapinynus, rado stikliniu 
karolių ir emaliuotu bei stikliška medžiaga 
papuoštų metaliniu papuošalų iš pirmųjų 
šimtmečių po Kristaus. Puošmens dėvėti mo
terų.

Apie 2300 stiklo karolių, atvęžtų iš kitų, 
kraštų, rasta jau 38-iose vietose. Vakarų Lie
tuvoje ir Kurše rasta III-XIII amžiaus vieti
nės gamybos mėlynos stikliškos akutės, puo
šiančios apskritas metalines sagas, dezeli- 
nius ir šaukštinius antkaklius, trikampe gal-

vute kaoučius, kryžminius smeigtukus. Bau 
guma papuošalų masiškai gaminti jau IX- 
XII amžiuje, kartais turį net 5 bei 8 stikliš- 
kas akutes, paprastai mėlynos spalvos.

Aukštadvario piliakalnyje prie Trakų ir 
Paplinijo gyvenvietėje prie Telšių rasta II-IV 
amžiaus molinių krosnelių'ir šlako liekanų 
geležies rūdai lydyti, o panašiai galėjo būti ir 
gaminamos stiklinės akutės, greičiausia Klai
pėdos apylinkėse.

Iš 1 529 m. Lietuvos Statuto galima maty
ti, kad stiklininkai buvo vieni svarbiausių a 
matininkų'- ir seniausiai dirbančių.

Stiklo prekyba Vilniuje pagyvėjo XV-kam-

žiuje, o pirmoji dirbtuvė Martyno Paleckio 
įsteigta 1547 m. Žygymanto Augusto raštu. 
Vilniaus Istorijos ir etnografijos muziejuje 
yra 1,6-1,0 mm storio ir 120 mm skersmens 
langų stiklo plokštelė, pagaminta rankinių 
pūtimų Lietuvoje.

XVI a. gamintos ir dažais puoštos stiklo 
taurės ir taurelės. Langų stiklai gaminti nuo 
1549 Radaškovičiuose, 1553 m. Daugeliškė- 
je, 1571 Rudaminoje. Vbnoma, kad jau 
1506 m. Pelyšių'dvare, Ukmergės apskrityje, 
veikė stiklo dirbtuvė. XVII a. pradžioje to
kia buvo Ūtos kaime prie Švėkšnos, ir dar 
šiandien ten esanti kalva, vadinama Stiklo 
kalva arba Stiklynės.

1619 m. viena Vilniaus gatvių pavadinta 
Stiklių gatve, 1663 m. stikliai jau turėjo savo 
broliją su antspaudu, herbu ir monopoline 
teise visoje Vilniaus vaivadijoje. XVILXVIII 
anyžiais Naugarduko vaivadijoje prie Slucko 
ir Nalibokų girioje prie Nemuno veikė garsūs 
stiklo fabrikai, gamina langų stiklą, Veneci
jos tipo veidrodžius, įvairiaspalvius gero 
stiklo meniškus buitinius indus ir kitus gami
nius. Radvilų Ūzečio fabrikas mokėjo lydyti ■ 
bespalvį ir spalvotą stiklą, kurio gaminiai 
plito po anų laikų Lietuvą ir Lenkiją. Plito 
ir stiklo fabrikai, 1908 m. Vilniaus Guberni
joje buvo 5, Gardino 3.

katalikus emigrantus, iškyla būtinas reikalas suteikti jiems 
dvasinę ir medžiaginę pagalbą.Man yra pavesta suorganizuo
ti "Lithuanian Emigrants Protective Bureau", tam tikslui aš 
turiu su savim iš Kauno vyskupo P. Karevičiaus specialų lei
dimą ir "Lietuvių Katalikų Federacijos "paramą, ir pasivedant 
šv.Kazimiero globai.Šio biuro tikslas: 1) Aprūpinti dvasiniais 
reikalais emigrantus jų kelionės metu iki atvyks į Amerikos 
kontinentą. 2) Padėti žmonėms, - išrūpinant jiems reikiamus 
leidimus .paliekant savo šalį ir vykstant į naują kraštą. Duo
damas šią informaciją,Jūsų Malonybei, nužemintai prašu Jū
sų leidimo ir palaiminimo. J. Daknys, šv. Kazimiero par. kle
bonas. "

Kai kurie parapijiečiai prisimena kun. J. Daknį, kaip gražių 
pamokslų sakytoją ir turėjusį gražų balsą. Gegužės mėnesio 
vakarais ,šv. Kazimiero bažnyčioje, susirinkę žmonės giedo
davo litaniją, o šv. Rožančių kalbėdavo garsiai .

Klebonaujant kun. J.Dakniui šv. Kazimiero lietuvių parapi
joje veikė šios draugijos: šv. Kazimiero, šv. Jono Evangelis
to,šv.Onos, šv. Elzbietos, Nekalto Marijos Prasidėjimo, Var
do Marijos, Karalienės Angelų, Trečiojo Ordino šv. Pranciš
kaus-Tretininkai ir Gyvojo Rožančiaus 8 vainikai arba gru
pės. Buvo parapijos choras, kuriam vadovavo K. Žižiūnas .

Metų laikotarpyje buvo net keli zakrastijonai: pirmasis za- 
krastijonas J. Leskevičius, dėl kai kurių pramanytų kalbų iš 
pareigų buvo atleistas, po jo laikinai ėjo tas pareigas : P. Du
bauskas, Skyrius, Kajeckas ir Popieraitis.

Pagrindinė parapijos skola dėl mažų pajamų nebuvo mo
kama, tik apmokėdavo susidariusius procentus. Išvykdamas 
iš Montrealio į Ameriką kun. J. Daknys, parapijos kasos sto
vį (be skolų) 1925 m. iki birželio 15 dienai taip paliko: viso 
turėta pajamų $ 3322. 75, o išlaidų buvo $ 3417. 55.

Kun. J. Daknys nebelaukė iki į Montreal) sugrįš iš Romos 
kun. J. Šimkus, gavęs Buffalo N. Y. vyskupijoje klebono vietą , 
birželio mėn.15dieną išvyko į Niagara Falls, N. Y. ir perėmė 
ten esančią be kunigo šv. Jurgio lietuvių parapiją. Per 5 me
tus pastatė mūrinę bažnyčią ir kleboniją. Bus daugiau.

Ps. Praeitame numeryje šiame skyriuje p</nuotrauka turėjo
bffti pavardė, - J. A. Žemaitis, kuris miręs praeitoje 
savaitėje.

Varšuvoje 1913 m. stiklo ir keramikos pa
rodoje buvo iš viso 617 stiklo gaminių, ku
rių 196 buvo iš Nalibokų ir 213 iš Uzečio 
fabrikų gaminių.

Nepriklausomoje Lietuvoje veikė trys fab
rikai, lenkų okupuotame Vilniuje ■ 2, kurie 
gamindavo savo produkcijos 60 nuošimčių 
butelių, 30 nuoš. indų ir 10 nuoš. veidrodžių

Dabar Lietuvoje, pagal spaudos davinius, 
gaminama 6,86 milijonų stiklo bloko viene
tų per metus, grūdinto stiklo 17.000 kv. m, 
mineralinės vatos 142.420 kubinių nr per 
metus , stikloplasto 52,6 tonų ir kt.

Panevėžyje yra stambiausias Pabaltijo stik 
lo fabrikas ir elektroninių vamzdelių gamyk
la „Ekranas", kuris vienas iš pirmųjų Sov. 
Sąjungos ribose gamino stiklo juostas, 2 
metrų pločio ir nelaiveliniu būdu.

Apie 70 nuošimčių stiklo blokų, pradėtų 
gaminti 1966 metais, išvežama j Sovietų Są
jungą. 1972 m pradėti gaminti buitiniai 
spalvoti, bespalviai ir krištolo indai. Vitra
žai gaminami Vilniuje nuo 1969 m. ir daž 
nai (K. Morkūno sukurti) rodomi parodose 
kituose kraštuose. Mokslas ir Gy senimas

KAS YRA ALCOHOUCS 
ANONYMOUS? ”

Jeigu geri Ir gali gerti-tavo z 
reikalas. Jeigu geri,bet nia - 3 
tai ,kad gėripias tave žlugdo 
ir nori nustoti gerti- mūsų ,, 
reikalas.

Skambink d i e n q a r naktį A, A 
Tel. 521-2185- '
Jei nori lietuvidkai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 • 539 1 (klousk Leo); 
o vakarais namu tol. 366• 2548 arba 277- 7868 

(Pavardės sakyti nereikia)
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hamifton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 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.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virs > 4,6'00.000

, TAUTINIU DAINU IR ŠOKIU ŠVENTĖS 
KOMITETO INFORMACIJA

Rugsėjo 12 čL įvyko antras 
Organizacinio Komiteto po
sėdis; Jame buvo nustatyti 
Kanados lietuvių Dienų — 25 
metų Hamiltono apylinkės Ir 
tautinių dainų ir šoklų šven
tės rėmai.

Pasitraukus iš meno ir 
spaudos sekcijos A. Trum- 
pickui, pakviesta A. Zubrie- 
nė, tautinių šokių — J. Joku- 
bynienė ir L. Verbickaitė, 
dramos — E. Kudabienė.

Meno ir spaudos parodai 
bus paimtas Daugiakultūrinis 
Centras, dramai — Hamilton 
Place mažoji salė, jaunimo 
suvažiavimui — Jaunimo Cen
tras ir AV parapijos salė, 
tautinių šokių ir dainų šventei 
— Forum arena, pasilinksmi
nimui — kareivinių salė. Sek- 

, idteSdLAirfo pamaldomis , rūpi
nasi msgr. dr. J. Tadaraus- 
kas. Evangelikų lietuvių ats
tovu yra O. Stasiulls. Tad iš 
anksto galima pranešti, kad 
visi parengimai koncentruo
jasi miesto centre, nesuda
rydami daug sunkumų vyks
tant iš vienos patalpos į kitą.

Baigiamas ruošti dainų ir 
šokių repertuaras. Organiza
cinis Komitetas prašo Kana
dos lietuvių chorus skubiai 
registruotis pas K. Milerį, 
152 Kensington Av. So. Ha
milton, Ont, tel, 5454058 ir 
visas Kanados lietuvių tauti
nes šokių grupes pas I. Joku- 
bynienę, 40 Organ Cr. Hamil - 
ton. Ont. tėl, 3893205. Vi
soms grupėms ir visiems 
chorams numatoma dalinai 
atlyginti kelionės išlaidas. 
Tas priklausys nuo valdžios 
finansinės paramos ir mūsų 
tautiečių dalyvavimo šventė
je. Ankstyvesnės Kanados LD
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MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo liepos 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%
IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

Hamiltone sutraukdavo apie 
2000 lietuvių. Tačiau šis 
skaičius turės žymiai padidė
ti, nes vien tik meninės pro
gramos dalyvių bus virš 700 
asmenų.

Dar kartą primename Ka
nados ir JAV lietuviams, kad 
Lietuvių Dienos Hamiltone 
prasidės 1975 m. spalio mėn. 
5 d. ir baigsis spalio mėn. 12 
d. , pirmąja Kanados lietuvių 
tautinių dainų ir šokių švente.

Org.’ Komitetas

INFORMUOJAME
Atsižvelgdama į šiuo me

tu mokamus nuošimčius už 
Indėlius rinkoje, TALKOS 
Valdyba savo paskutiniame 
posėdyje nutarė mokėti už į- 
našus į taupomąsias sąskai- 
tas/savings/ 9%% Ir vienų 
metų termln uotus indėlius 
1O% nuo š.m. spalio 1 dienos.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kęoperatyvas TALKA

GABI LIETUVAITE 
MOKSLE

R. Ročytė gimė 1952 m. liepos 
24 d. Hamiltone. Rita iš pat ma
žens turėjo palinkimą mokslui. 
Pradžios mokykloje buvo pir
maujanti mokinė. Pradėjus lan
kyti ketvirtą skyrių buvo perkel
ta į penktą ir tais pačiais me
tais baigė ir penktą skyrių su 
geriausiais pažymiais.

Baigusi septintą skyrių . mo
kytojams rekomenduojant buvo 
perkelta į specialią gabiųjų mo
kinių mokyklą. Rita Ročytė per 
121 metų baigė 13 skyrių su ge
riausiais pažymiais.

Baigusi gimnaziją ji apsispren
dė studijuoti mediciną. Kana
doje mergaitėms studijuoti me
dicina yra daroma kliūčių, nes 
daug iš jų pradėjusios nebaigia. 
R. Ročytė baigusi vidurinį moks-

toronto

Gražioje rugsėjo pradžios 
sekmadienio popietėje, Lie
tuvių Namų svetainėje, prie 
vieno stalo susimetę svečiai 
dalijasi vakarykščiom nuotai
kom. Vienas nelaimingas įvy
kis, apie kurį jie vakar ūlia- 
vodaml net nepagalvojo, buvo 
17 metų vaikino nuskendimas 
Ontario ežere. Susirinkusieji 
apgailestauja tai buvus vieno 
iš šiemet pagausėjusių, per 
ežerą užsimojusių perplaukti 
jaunuolių, kuris, jį lydėjusio 
laivelio motorui sugedus, pa
simetė besiartinančio vakaro 
prieblandoje ir ežero platy
bėje.

Bet svarbiausia pasikalbė
jimo tema sukasi apie vaka
rykščias, Julijos ir Vaclovo 
Skrebūtėnųūkio, prie Simcos 
ežero, krikštynas. Svečiai 
aptaria vakar aplankytą,aukš
tumėlė je stovinčią, gausiuose 
medžiuose skęstančią, baltu
tėlių namų, nelyginant pilai
tę, pasipuošusią gražią sody
bą. Žinoma, kas be ko, ir 
klek ten buvo įdėta darbo so
dybą atnaujinant, namą puo
šiant su kiekviename kamba
ryje vis įmantresniu, palubė
je kabančiu, kristaliniu sie
tynu. Ir visa tai atlikta bega
liniu šeimininko triūsu su 
statybininko Petro Imbraso 
pagelba.

Gražųįspūdį visiems pada
rė ir pačios krikštynos apei
gos. Jos buvo prie įvažiavi
mo vartų — bromo, papuošto 
lietuviška ir kanadiška vėlia
vomis ir virš esančiu užrašu: 
Vilnius Rąųcb-

Pradįnį žodį tarė Inisfield 
valsčiaus viršaitis G.Bųrtoų, 
pasigerėjęs šeimininkų 
darbštumu ir pasidžiaugda
mas svečių tarpe esant vos 
ne Toronto burmistru tapusiu 
Tony O'Donahue su žmona Al-

lą su geriausiais pažymiais ir tu
rėdama iš mokytojų geriausias 
rekomendacijas kaip gabi ir pa
vyzdinga mokinė, nesudarė sun
kumų įstoti į universiteto medi
cinos kursą.

Bita Ročytė būdama 18 me
tų pradeda medicinos studijas 
The University of Western On
tario London, Canada.

Universitete, o ypač studijuo
jantiems mediciną, yra reikalau
jama iš studentų didelio ryžto 
ir sugebėjimo. . Nemažas stu
dentų skaičius neišlaiko egza
minų ir pasirenka lengvesnę 
mokslo šaką.

Rita Ročytė ir universitete 
yra pirmaujanti mokinė ir ketu
rių metų kursą baigė su gerais 
pažymiais, išsigydama mokslų 

dona. Prisikėlimo parapijos 
klebonas T. Augustinas Sima
navičius, pašventindamas 
naująją vietą, prašė Aukš
čiausio palaimos tai žemei ir 
šiai sodybai. Po maldos, 
trumpą žodį tarė krikštynų 
apeigų vadovas Vladas Daugi
nis. O krikšto tėvai Bumeis- 
teris su ponia ir Benediktas 
Jackus su Aldona Skilandžiū- 
niene apibarstė gausiais sal
dainiais apie bromą susispie
tusius dalyvius. Tuo tarpu vi
sas iškilmes ištisai filmavo 
darbštusis Jaronimas Cicė
nas ir įmantriu eilutės deri
niu apsirengęs, tartum iš
Floridos atvykęs Jurgis Juo
dikis.

Po oficialios dalies sekė 
vaišės viduje ir prie kieme 
sustatytų stalų. O pro tirštus 
medžius prasiveržę, svečius 
paauksinę, besileidžiančios 
saulės spinduliai, tarsi ste
bėjosi: iš kur čia tiek daug 
triukšmo ir geros nuotaikos 
šioje, ramybės palaimintoje 
sodyboje. O prie to visko iš 
vidaus, dviem garsiakalbiais 
dar skardėjo Vytauto Bubelio

bakalauso laipsnį. Tolimesnėms 
studijoms tęsti už pasižymėji
mą moksle iš valdžios gavo sti
pendiją po $5,000 į metus.

Rita dabar pasirinko studi
juoti medical research. Po teoriš
kų pamokų dirba laboratorijoje 
prie įvairių tyrimų ir daro ban
dinius kaip iš tulžės pašalinti be 
operacijos akmenis ir t. t.

Ročytė yra pasiryžusi siekti 
Master of science laipsnio, o po 
to tęsti studijas doktorato laips
niui įsigyti.

Ji priklauso prie SLA 72 kuo
pos ir aktyviai dalyvauja kuopos 
veikloje.

Rita studijas baigusi per atos
togas susirasdavo darbą. Šiais 
metais per atostogas dirba uni
versiteto laboratorijoje su geru 
atlyginimu. Be abejo, yra gar
bė ir Ritos tėveliams P. if S. 
Ročiams už išauginimą tokios 
darbščios ir pavyzdingos dukros.

Linkiu Ritai su žemaitišku
užsispyrimu tęsti ir baigti užsi
brėžtas studijas.

» 
Rita yra Prano ir 

Stasės Ročių dukra.
J. Šarapnickas

NIEKO NERADAU...
( Atkelta 1§ 2 psl.)

kraštą Lietuvą. Pasitaikiu
sį pirmą ruselį klausiu, ar 
nedirba koks lietuvis. Atsa
ko, buvo du, bet šiandien jų 
nėra. Klausiu, ar nėra kas 
iš Lietuvos gaminių.Atsa- 
ko, parodoje dalyvauja 16 
respublikų. Vadinasi , visa 
mūsų plati "Tėvynė" Rusija 
su sostine Maskva. Nieko 
neradau Ir nemačiau iš lie
tuviškų gaminių.

K. Lukas

Vancouveris

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

6% už depozitus

8 Vi % už taupymo s-tas

9% už 1 m. term. dep.
Kapitalas — astuoni 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, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius Iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų Ir kitų prekių.

Sollnlnool ir greitai patornauiame

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

LIETUVIŲ „ ... RONClSVALLtS AVI.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting CO. TOIONTO «, ONTARIO

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

operuojama plokštelių muzi
ka.

I

Pasistiprinę svečiai, pos
tringaudami, šnekučiuoda
miesi Išsiskirstė po sodą, po 
plačią sodybą ir po erdviąją 
patalpą. Šoklų mėgėjai suėjo 
vidun pašokti. Svajingoje 
plokštelių melodijoje sukosi 
prekybininkai Pranas Jan
kauskas, Jonas Bleizgys, sta
tybininkas Osvaldas Delkus. 
Vokallstė Aldona Skilandžlū- 
nlenė.patl šokdama savo ge
ru balsu gyvino šokių melodi
jas. O ne kilnojamo turto pirk
lys Stasys Dargis šokdino iš 
eilės beveik visas ponias. 
Geroje nuotaikoje neatsiliko 
ir Lenauskai, Inčiūros, La
pinskai, Žebrauskai, Šarkai, 
Staniuiial ir Venskai. Taip pat 
šio vakaro populiarios, gerai 
šokančios ponios Arūnienė, 
Baleišienė, Juodikienė, Jan- 

-kaitlenė ir Genovaitė Daugi
nienė.

Tuo tarpu ramesni svečiai 
pakartotinai užkandžiavo, 
vaišinosi ir dalijosi šio pasi
gėrėtino vakaro bei krikšty
nų įspūdžiais. Verandoje ma
tėsi jau visai sutvlrtėjęs, po 
jį Ištikusios nelaimės, ir ge
rai atrodąs Antanas Kairys. 
Salione kalbėjosi radio ir TV 
pranešėjas, impressario J. 
R. Simanavičius su kelionių 
biuro direktorium Vincu Ba- 
čėnu. Verandoje su kavos 
puoduku buvo patogiai įsitai
sęs populiarus Toronto dak
taras Antanas Pacevlčius ir 
jo patrauklioji ponia- irčiau 
prie baro matėsi linksmai nu
siteikęs chiropraktass Ber
nardas Naujalis. Ant balkono, 
savo vienminčių apsuptas, 
anekdotus pasakojo,humoris
tas, lietuviškoje periodikoje 
su feljetonais pasirodąs Ba
lys Arūnas. Besiklausančiųjų 
tarpe matėsi Aldona Lukošie
nė, Algirdas Ciplijauskas ir 
jo simpatingoji,skoningai lie
tuvišku gintaru pasipuošusi 
ponia. Lietuvių Namų admi
nistratorius Algis Juzukonis 
pasakojo kaip Toronto vers
lininkai jau rodo atgijimo žy
mes. Vienas ir pirmųjų vers
lininkų veiksmų bus parodant 
verslininkų filmą.

Jonui Bllklul ilr Ipolitui 
Krasauskui tvarki ngai aptar
naujant įvairaus , asirinklmo 
bąrą, laikui bėgant vėlumen,

PARAMA
IMA

9% už asm. paskolas

8'/2% už mortgičius

vlehl svečiai pradėjo skirsty
tis , o kiti net negalvojo ap
leisti šį nuotaikingą, svajin
gąja muzika šėlstantį subu
vimą.

Tiktai rytmetyje, pradėjus 
brėkšti dangaus skliautui ir 
iš Simcos ežero, tiesiog iš 
vandens besikeliąs sa>lė«- 
dlskas, grąžino likusiems 
bastūnams laiko nuovoką. Tik 
tada jie suprato, kad jau pra
sideda nauja diena, kad jau 
sekmadienis, o išvargusierhs 
šeimininkams reikia duoti 
nors truputį reikalingo poįl- 
sio.

UBU LIETUVIŲ NAMAI

Didžiosios salės scenos 
tvarkymas tęs tams, 
gtamos įrengti patalpos r 
sirengimams ir pasiruoši
mui į sceną, šviesų ir už
dangos įrengimai. Šviesos 
kainuotų apie 9 tūkstančius 
dolerių, o uždanga su visais 
priedais apie 5 tūkstančius 
dolerių. Taigi, galutinam L 
N scenos užbaigimui reikia 
apie 14 tūkst. dol. Tos lė
šos nebuvo numatytos staty
bos planuose. Tuo būdu LN 
atsiduria ties problema,ku
rios greitai Išspręsti be vi
suomenės paramos neįma
noma.

LN Moterų būrelis Menės 
atidarymo proga š.m. lap
kričio 9 d. rengia didelį po
kylį su įdomia programa.

Šis darbštus būrelis, apie 
tris mėnesius vesdamas 
LN blngo bufetą, namams 
uždirbo apie tris su puse 
tūkstančio dolerių.

Pereitą sekmadienį į Po
pietę atsilankė apie 160 as
menų, kurie buvo vikrių mo
ksleivių aptarnauti.

Sekmadienį posėdžiavo 
atstovai tų organizacijų , 
kurios naudojasi LN patal
pomis. Sus įtartos, kad vie - 
ni kitiems netrukdytų, nau
dojimosi dienos ir valandos

Spalių mėn. pradžioj, su
eis šeši mėn. naujos valdy
bos darbo. Kas per tą laiką 
Lietuvių Namuose padaryta 
ir kas manoma toliau dary
ti bus painformuojama spa
lių d d. 3 v. p. p. didžiojoje 
salėje šaukiamame lietuvių 
susirinkime. Ta proga visi 
galės apžiūrėti LN Ir susi
pažinti visapusiškai su jų 
veikla.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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dangum
SimoKudlrkos žodžiai bu

vo girdimi Margučio radijo 
progrmaoje. Įkalbėtos juos
tos dėka, Kudirka nuošir
džiai dėkojo visiems lietu
viams Ir laukia greito pasi
matymo. New York’e jam 
jau renglams sutik imas.PLB 
Įsteigė Kudirkos Fondą. Bū
tų gerai, kad tokia juostelė 
pasiektų Ir kitas radijo prog
ramas, pav. , Sophie Barčus, 
kurią daugumas klausosi 
anksti rytais Ir vidudieniais.

Lietuvos Vyčiai rengia vS
suneštų dovanų išpardavimą, 
spalių 5 d. Vyčių salėje .Pel
nas skirtams palengvinti na- ( 
mų išlaikymo Išlaidas. Jau
nimas ir senimas kviečia
mas prie Vyčių veiklos.

Vienas studentas nesenai 
praleido? savaites okp.Lie
tuvoje, gilindamasis litua
nistikoje. Per tą laiką apie 
20 tokių studentų klausėsi 
paskaitų, dauguma gerų pro
fesorių, atsidėjusių nuošir
džiai savo sritims, tik labai 
Įkyrėjo propagandisto Kaza
kevičiaus smegenų plovimas. 
Viena jaunuolė australietė 
jam klek atkirto- ir tuojau 
buvo panaikintas jos pasas, 
ir ji turėjo Išvykti namo.

Visus daug kur vežiojo,o 
Lietuvos jaunimas, Ištroškęs 
žinių,klausinėjo apie gyvehi-i

Povilas Dlrkls, miręs liepos mėnesį.

Gerą Ir svarbų darbą at
liko gen. kons. J. Daudžvar- 
dienė Čikagoje. Jos pastan
gomis Amerikos viešųjų 
mokyklų programų komisija 
patikrino lietuvių aukštes
niųjų lituanistikos mokyklų 
programą. Pripažino jos tin
kamumą, ir jaunuoliai.užsi
registravę, ir tas lit.mokyk
las baigę, gaus lietuvių kal
bos mokėjimo pripažinimą. 
Tat reikia,kad amerikiečių 
mokyklose nereikės imti 
svetimų kalbų kursų.

Kam tie Fondai? BALFas 
gelbėjo mus Iš bado, darė 
viską, kad sušelpus jaunimą 
varganose stovyklose, gavo 
Įvažiavimo dokumentus, ir 
Iki dabar Balfo duosni ranka

mą Amerikoje. pas lekia po platų pasaulį ne-
Atslskyrė iš mūsų tarpo laimėn pakliuvusį tautietį .

Apolonija Koverlenė-Augus- Kažin kas pradėjo jį ardyti; 
tlnavlčienė, buv. Lietuvos o- dabar jis vėl gerose rankose 
peros solistė, sulaukusi vos ir pasiaukojančių lietuvių 
56 m. amžiaus. Netikėtai tvarkomas ir remiamas, 
mirė kun. Baltrus Būdvytis, Jeigu jis rūpinasi remti ir 
sulaukęs 64 m. Rako apylin- šelpti kur reikia, tegul jo 
kės ežere nelaimingai susi- valioj ir būna visų atbėgan- 
želdė skautas Šnekutis ir ne- čių iš anapus geležinės už
trukus po to mirė. dangos tautiečių globa. Bet

JONUI MAROZUI mirus, įo žmonai Veronikai 
reiškiame gilia užuoįauta_ ir kartu liūdime -

K. Butkiene ,
G. M. Č a p ka u s ka i

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA^ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevius, 1053 Atbanel Cr., Duvernay, P. Q« TEL» 669-8834

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage^
6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal. T<?l. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat

INTERN ATION AL dažų iipardavimas —tel. 366 • 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti

ivc.irfls medlio dirbiniai.

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

BELLAZZI LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langif rėmai. Ixoliacijo. Ten-Test. 
Masonite, statybiois popietis, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa let. t

7682, BOUL CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems namams I

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimos ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karsto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Hooting kontroktorlus.

14O-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1974.x. 2

štai nevietoj Įsikišo PLB, Į- 
steigė Simo Kudirkos fondą, 
o ir Balfas įsteigė fondą tuo 
pačiu vardu. Kas čia tarp 
mūsų pas įdarė, kad negalim 
dirbti savo darbą, o klšamės 
Į kitų organizacijų veiklą? 
Juk Altas ir Vilkas yra po
litiniai vadovaujantieji or
ganai, Balfas šalpos, LB 
švietimo ir lietuvybės rei
kalams. Tai pulkus ir idea
lus pasiskirstymas. Jei šią 
tvarką kas ardo, tai gero ne
padaro. Visuomenė rems 
tuos,kurie siekia vienybės.

Eilė metų, kaip eina Sėjos 
žumalas.,kurls šiuo metu 
redaguojamas p. Šmulkščio. 
Leidžia Varpininkų leidinių
Fondas. Jame rašo prof.P. 
Jonikas, dr. V. Sruogienė, S. 
Baltušis,Z. Dallldka, V. Vai
tiekūnas, dr. K. Grinius .Gra
žiai iliustruotas.

Bal. Brazdžionis
• Čikagos Lietuvių Opera 
1975 m. balandžio mėn. sta
tys "Meilės Eleksyrą", G . 
Donizetti. Dainuos G. Čap- 
kausklenė, A.Voketaitls, A. 
BrazySjM.Momklenė, S. WT- 
clck.

Diriguos Vyt. Mari jošlus 
ir asistentas A.Vasaltls.

• 1976 m. bus švenčiamas 
Š. Amerikos 200 m.Nepri
klausomybės paminėjimas. 
Šia proga Lietuvių Kultūros 
Muziejaus Direktorių Tary-

......  . ......................... ... ....... - ----- --- w

BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
ba nutarė suaktyvinti ir pas
partinti Įvairios informaci
nės ir kitokios medžiagos 
rinkimą, liečiančią lietuvių 
kultūros klestėjimą praei
tyje Ir dabartiniu metu. Šis 
sumanymas labai daug pri
sidėtų prie Lietuvos Ir šio 
krašto kultūrinės pažangos.

Prle muziejaus yra suda
rytas specialus komitetas, 
kurto tikslas yra: svetim
taučių tarpe išvystyti dides
nę Lietuvos kultūrinio gyve
nimo ir dabartinio muzie
jaus veiklos propagandą. *

Kiekvienas, kuris turėtų 
bent kokią lietuvių kultūrą 
liečiančią medžiagą prašo
me pranešti muzlejulztel: 
847-2441. Tokią medžiagą 
muziejus pasirūpins Iš do
vanotojo paimti Ir raštu pa
liudyti apie tokios dovanos 
gavimą.

Taip pat kiekvienas,kuris 
panorėtų prisidėti prie šio 

i komiteto veiklos, maloniai 
prašomas atsiliepti ir apie 
savo nusistatymą pranešti 
muziejaus direktoriui Stan
ley Balzekas, j r.

LITAS šiuo metu asmeni
nes paskolas irgi beduoda 
tik vieniems metams . arba 
pagal pa reikalavimą. Pasko
los vieniems metams atnau
jinamos kasmet, o pasko
loms pagal pareikalavimą 
palūkanos keičiamos, kai to 
pinigų rinka pareikalauja. E- 
samoje padėtyje net ir trijų 
metų paskolų terminas yra 
perilgas. Prieš tris metus 
Litas davė paskolas iš 8,5%, 
o tuo tarpu dabar jau pats 
moka 8, 75% už taupomąsias 
sąskaitas ir 1O% už termi
nuotus indėlius.

Didžiųjų bankų lt bendro
vių kompiuterinė atskaito
mybė, Charge* , automatinis 
algų pervedimas į sąskaitas 
irkitos naujenybės verčia ir 
Kredito unijas modernlzuo- 
tis. Tačiau tai neįmanoma 
mažose Kredito unijose.Už
tat jau eilę metų, nors Kre
dito unijų narių skaičius ky
la, tačiau pačių unijų skai
čius mažėja: mažos unijos 
jungiasi į didesnius ir pajė
gesnius vienetus. Tai daro
si neišvengiama, nors tame 
procese yra ir minusų, pav.

zidentas Earle L. Allen,kuri 
pasižymėjo kooperatiniu l- 
deallzmu, Ir Išsiskyrė savo 
turiniu nuo labai konkrečių 
konferencijoje gvildentų 
problemų.

, P.Rudlnskas
• A.J. Šlepečiai iš New 
York lankėsi Montrealyje, 
svečiavosi B.M. Makauskų 
šeimoje. Kartu buvo atvykusi 
Rūta Šlepetytė, gyvenant i Da
nijoje.
• Staškevičius Arūnas atos
togoms išvyko į Angliją ir 
kitas Europos valstybes.

Jis lektoriau ja kariuome
nės kursuose St. Jean,P.Q .

• Yanuškų duktė Vanda o- 
peruota Royal Victoria ligo
ninėje.

• Mirė Mamertas Vapsva 
Nors ir jautėsi negerai,bet 
vengė ligoninės. Nuvežus, 
jau buvo per vėlu Išgelbėt 
nuo per aukšto kraujo spau
dimo.

Praeitą savaitę mirė ir 
A.Jankauskas.

Abu palaidoti perŠv.Ka- 
zlmlero parapiją.

montreal
KREDITO UNIJŲ KONFERENCIJA

nario ryšys su unija silpnė- 
la, ir didelės Kredito unijos 
ta prasme artėja prie di
džiųjų bankų pobūdžio.

Konferencijos uždaromą
ją kalbą pasakėNACCU pre-

• Elvyra ir Ričardas Šemė- 
tai iš Melbourne, Aust rali - 
joje, lankėsi pas G. ir M . 
Čapkauskus Montrealyje ir 
Dainavoje aplankė atostogau
jančius Šostakus.

Laurentidų kalnuose, ne
toli St. Jovlte, nigs. 17-20 d. 
įvyko Kanados Kredito Unijų 
vadovų konferencija,kurioje 
dalyvavo 211 delegatų ir 126 
svečiai. Konferencijos te- 
ma:Kredltounijų rolė Kana
dos ekonominiame gyvenime. 
Konferencijos pagrindinis 
referentas-Toronto Univer
siteto prof. James V. Poapst, 
o moderatorius diskusijoms 
Maurice J. King, Quebec 
C redit Union League vyr. di - 
rektorius.

Trijų dienų laikotarpyje, 
buvo patiekta daug davinių 
apie Kanados finansines In
stitucijas, jų tarpusavio san
tykius ir apie kredito unijų 
rolę ir perspektyvas. Svar
besni punktai šie:
1/ Per paskutinius 20 me-, 
tų iš visų finansinių institu
cijų Kanadoje sparčiausiai 
augo kredito unijos. Augimo 
greičiu jos rikiuojasi se
kančiai : Kredito unijos, 
"Trust" bendrovės, Taupy
mo ir skolinimo bendrovės, 
Bankai, Pensijų fondai ir, 
paskutinėje vietoje, -Gyvy
bės apdraudos bendrovės.
2/ Pagal valdomus kapita
lus! ig šiol Kanados finansi
nį pasaulį dominuoja didieji 
bankai. 1973 m. daviniais jie 
valdė 56 bilijonus dol.arba 
44% visų kapitalų. Kitos fi
nansinės institucijos tebėra 
toli nuo jų atsilikę: Gyvybės 
apdraudos bendrovės 19 bil. 
dol./15%/, Taupymo ir sko
linimo bendrovės 13 bil. dol. 
/LO%/, Pensijų fondai 13 bil 
dol./lO%/, "Trust" bendro
vės 11 bil .dol./9%/, Kredito 
unijos 1O bil. dol./8%/,kl- 
tos dar mažiau.
3/ Spartus kredito unijų 
augimas jau yra atkreipęs ne 
tik kitų finansinių institucijų 
bet ir Kanados Banko bei 
Fėderalinės valdžios dėmesį. 
To pasėkoje Kredito unijos 
jau buvo paliestos paskutinio 
Pajamų mokesčio įstatymo. 
Manoma, kad jis kuria nors 
prasme bus įjungtas į Kana
dos Bankų Aktą,kurio per
žiūrėjimas ir pakeitimas į- 
vyks 1977 m . Ta proga grei
čiausiai bus praplėstos Kre
dito unijų teisės ir veikimo 
sritys, bet kartu jos bus į-

jungtos į bankinę sistemą li
kvidumo, vaidžl< s kontrolės 
ir kai kuriais kitais požiū
riais.
4/ Auganti Kredito unijų 
rolė Kanados ekonominiame 
gyvenime ir stipri konkuren
cija už santaupas su kitomis 
Institucijomis verčia Kredi
to unijas ir jų rajonines Ly
gas, Federacijas bet kitas 
sritines ar provincines or
ganizacijas jungtis į tautinio 
mąsto centrus, kurie galėtų 
kalbėti visų Kredito unijų ir 
skaitlingų jų narių vardu. 
Tokio centro užuomazga jau 
yra NACCU pavtdale/Natlo- 
nal Association of Canadian 
Credit Unions/, kurios ini
ciatyva įvyko ir čia minimo
ji konferencija.
5/ Konstatuota, kad lokali
nis Kredito unijų ir jų sriti
nių centrų pobūdis yra viena 
iš Kredito unijų judėjimo 
stiprybių, kadangi jose as
muo nėra vien sąskaitos nu
meris. Tačiau bendruose, 
kraštą apimančiuose Kredi
to unijų reikaluose, tos "pa
rapijinės "tendencijos yra 
viena iš judėjimo silpnybių, 
trukdančių sudaryti pajėgius 
tautinius finansinius ir orga
nizacinius centrus. Pastan - 
gos ta kryptimi turi būti su
stiprintos.

Stipriausias Kredito unijų 
judėjimas, įskaitant Caisse 
Populalres, yra Quebec'o 
provincijoje. Po to seka On
tario ir Vakarų provincijos . 
Silpniausiai susiorganizavę 
Atlanto provincijos. Tatai 
buvo matyti ir iš dalyvių 
skaičiaus konferencijoje.

Diskusijose buvo iškelta 
daug įvairių klausimų ir 
problemų, bei pasidalinta 
mintimis, kaip, kurioje vie
toje jos sprendžiamos. Vi
soms bankinėms instituci
joms didelę problemą da
bar sudaro stalgus ir didelis 
palūkanų svyravimas už san
taupas ir paskolas. Ryšium 
su tuo,ypač Vakarinėse pro
vincijose, pereita prie me
tinių arba pagal pareikala
vimą asmeninių ir nekilno
jamo turto paskolų. Tatai 
leidžia lengviau prisitaikyti 
prie svyruojančių rinkos są
lygų-

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

TEL. 525-8971.

KACO

on^ 6
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POIHTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road.
Tel. 695-3883

ir kapitaliniai automobilių remontai• Atsitiktiniai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkelio 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Keg’d.
• Taisymas ir dažymas auromobįlių 
e Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys. Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

366-741R

TEL. 366-7281

Highland Auto Body
611 LAFLEUR A VE.; LaSALLE

P A R D A V I M A S :
Chrysler • Monaco • vnarger o Donge o Dart 
.‘Oort a Swinger • &ecial e Sedan • Trucks 
7635 Boul. Laaalle, La Salto, P. <t

Sarfo/Mal.- V. Sėliu akėt 189.0571 ir J. Zrrye 165-1252

7 (,$l.

III I

De LaVerendrye, pr e Laplerreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

Atliekami mechaniniai darkai

7

7



Nemiki
AKCIJŲ VAJUS

PRISIMINUS INŽINIERIŲ JUOZĄ. BULOTĄ,

AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TĄSA:
157. Šulmlstras Mykolas į- 
s įgijo 2 akcijas prie turėtų 
4-Ių. Dabar pensininkas, 
gražiai Ir pasiturinčiai gy
vena LaSalle. Užaugino dvi 
dukteris ir sūnų, kurie jau 
sukūrė savo šeimas.

M. Šulmlstras, būdamas 
vienas artimesniųNL buvei
nės kaimynų, nuo pat laik
raščio įsikūrimo rūpinasi jo 
egzistencija. Jis, kartu su 
žmona Ona ilgus metus yra 
buvę nuolatiniai laikraščio 
lankstytojal, kol laikraštis 
dar buvo spausdinamas vie
toje.

158. Ber ašius Jonas papil
dė viena kctja turėtas jo ir 
žmonos astuonias akcijas.

J. Bertašius gyvena Chica
go’je irten jis yra aktyviai į- 
sįtraukęs į lietuviškąją veik
lą ir 
spaudoje.

Priklausydamas Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų s ro
vei, gana aktyviai joje pas l-

Numatytam 20.000 dol . 
akcijų vajui, su dabar skel- 

bendradarbiavimą biamais įsigijimais šukei — 
ta $ 6050, -

J. V. Stankaitis, 
NL Spaudos B-vės Ugdymo 
Reikalams narys.

naujam skaitytojui Į
tik už $5.00 metams I į

f Pavardė ir vardas) į

(Tikslus adresas)

______________________I

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

I
OLIMPINIAI PINIGAI

Montrealio Lietuvių Kre
dito Unijoje LITE galima 
nusipirkti įvairių olimpinių 
įolnlgų setų. Standartinio 
Seto kaina yra 45 doleriai. 
Geresnio įpakavimo setų 
kainos yra sekančios:52 doL 
55 dol. ,65 dol., ir liuksusi
niame odiniame įpakavime 
82,50 dol.

Olimpinių pinigų setų 
gautas gana ribotas skaičius,

G
pharmacie

annon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

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

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GiRlUNIENĖ 
Dantų gydytoja

6330 L'Asiomftion Blvd. 
Montreal.

T«L., 255-3535

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų488-8528 

Dr.A.S. Popieraitis
B.A.. M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.K.C.S.(C>

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 - 4 0 2 4
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

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

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

reiškia. Iš profesijos agro
nomas, dar Lietuvoje yra 
daug gero padaręs žemės ū- 
klul. J. Bertašius yra buvęs 
Žemės Ūkio mokyklų moky
tojas, administratorius ir 
organizatorius įvairiose ū- 
klo veiklos šakose. Daug 
rašęs spaudoje žemės ūkio 
klausimais.

159. D. J. nupirko 11 akcijų, 
ir būdamas kuklus, prašė 
pavardės viešai neskelbti.

Jo šeima turi iš vtsol2 
akcijų. Šalia to ,yra parė
musi atatinkama suma ir ki
tais būdais. Tad jiems,gy
venantiems Ontario NL yra 
ypatingai dėkinga.

Tad, dėkodami akcijas 
plrkusiems, laukiame atsi
liepiant daugiau.

todėl su jų įsigijimu never
tėtų ilgai delsti.

Taip pat LITE dar galima 
gauti milijoninės loterijos 
bilietų Bilieto kaina $1O, - 
Laimėjimų traukimas bus 
lapkr.18 d. Kodėl neišban
dyti savo laimės? Pr.R.

Kanados K; redltoUnijų va
dovų konferencijoje, Gray 
Rocks Inn prie St.Joylte , 
Litą atstovavo pirm. J. Ber
notas, vedėjas P.Rudlnskas 
su žmona ir buhalterė R. 
Staškevičiūtė. Konferencl - 
ja tęsėsi nuo rugs. 17-20 d.

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENE

1410 Guy St. pirmas aukotas,

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

ADVOKATAS

Rj.Isga'naitis ba.bc.l 
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q. 

Tel: 842 1126, namu 678 - 3660

Jau 30 metų prabėgo, kai 
gyvenam išeivijoj be tėvynės. 
Laikas bėga ir kasmet mir
tis pakerta iš mūsų gretų lie
tuvius patriotus, veikėius. 
Tarp jų netekom ir inž. Juo
zo Bulotos,kuris prieš 4 mėn. 
gegužės 18 d. staiga mirė 
Montrealyje.

Inž. Juozas Bulota, buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapi
tonas, gimė 1909. VII. 5 Ute
nos aps kr. Leliūnų v. Gudelių 
km. 1930 m. baigė aukštes
niąją technikos mokyklą Kau
ne, 1932 m. pirmą ginklavimo 
karininkų laidą. Lankė VDU 
technikos fakultetą. 1935-37 
taikomąją artilerijos mokyk
lą Fontainbleau Prancūzijoj. 
1932-35 dėstė karo mokykloje 
ir jėzuitų gimnazijoje. 1937- 
39 aukštąją ginklų fabrikaci
jos mokyklą Paryžiuje. 1929- 
1940 dirbo ginklavimo labora
torijoje Kaune. 1940-41 Lin - 
kalčių ginklų dirbtuvių tech
nikinis direktorius. 1943-44 
Bakelitofabriko direktorius. 
Nuo 1946 m. LAir Lipuide 
Paryžiuje, paskiau Montrea-

LITAS SEKMADIENIAIS
LITO Aušros Vartų sky

rius pradės darbą sekma
dieniais po spalių 15 d.

DĖMESIO !
SVA R B u!

Daugumos turima apdrauda yra tik 5 0% Pastato 
Vertės — Dabartinėmis kainomis.

PATARIAME PADIDINTI APDRAUDA, nelaukiant 
apdraudos atnaujinimo meto.
(Apdraudoje pakeitimus galima daryti bet kuriuo metu).

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

Naudingų patarimų išgirsite iš

Visų RŪŠIŲ APDRAUDA !
TEL. 722 - 3545

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.H.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS 

V. PĖTEBAITIS
353-9960 / Namu - 72 1-06 14

UNITED TRUST REALTIES, 
7995 Blvd. Les Galeries. D'Anjou, P Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL 777-3120 Namų 376-3781 

A g e n t 0 r a veikia nuo 1945 m.

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

ylMilill,

*111 Bic^

ly, Kanadoje.
Lietuvoje "Kariūne" iš

spausdino Pasaulinę ginklų 
apžvalgą. Kanadoje "Nepri
klausomoje Lietuvoje" vedė 
skautų skyrių. Daug kur pri
sidėjo prie lietuvių bendruo
menės veiklos ir dalyvavo 
lietuvių skautų organizacijoj.

Velionis paliko žmoną Li
lijaną, 4 sūnus ir dukrą. Vai
kai gražiai išauklėti, gerai 
mokinosi, iš kurių 3 jau bai
gė mokslus ir dirba, o kiti 2 
dar tęsia studijas universite
te.

Inž. Juozas Bulota yra pa
vyzdys lietuviams, kurie su
kuria mišrias šeimas. Nors 
buvo vedęs prancūzų kilmės 
žmoną iš Paryžiaus, nepra
rado lietuvybės. Jo vaikai 
kalba lietuviškai, lankė lietu
viškas mokyklas, daljwavo 
lietuvių jaunimo organizaci
jose. Vyr. sūnus inž. Alvydas 
Bulota sukūrė lietuvišką šei
mą. Sūnūs Rytis ir Gylis da
lyvauja Aušros Vartų parapi
jos chore. P. Lilijana Bulo
tienė yra gyvenusi Lietuvoje, 
gerai kalba ir rašo lietuviš
kai ir yra daug prisidėjusi 
vežiojant savo vaikus į lietu
viškas mokyklas, stovyklas.

Velionis buvo jautrios sie
los aukštaitis, nuoširdus 
draugas ir geros širdies ar
timui padėti. Šių eilučių ra
šančiam, nelaimės atveju, 
kartu su savo žmona Lilijana, 
yra daug padėjęs. Visą laiką 
ilgėjosi savo tėviškės - gra
žių Leliūnų. Tikėjosi dar ten 
nuvažiuoti, pamatyti tėviškę 
ir artimuosius.

Juozai? Tu iškeliavai ant 
visados ir nebėra Tavęs mū
sų tarpe, bet mūsų prisimi
nimuose liksi nepamiršta
mas. G. K.

Joana - Aldona Ir

LIETUVIU
Dar pačių vasaręs karš

čių metu Joana - Aldona 
Juodkojytė ir Edvardas Ba- 
risa sumainė aukso žiedus. 
Tai mes .lietuviai, taip daž
nai sakome, o tikrumoje tai 
aukso žiedus jiems užmovė 
tėv. J. Kubilius, dalyvaujant 
pilnutėlėje, gražiai išpuoš
toje bažnyčioje, svečiams.

Po apeigų visi nuvyko į 
Town Montreal salę, puikiai 
išdekoruotą. Kiek teko nu
girsti, tai jaunosios motinos 
rūpesčiu taip puikiai atrodė 
ir bažnyčia ir salė. Vaišės , 
muzika buvo išskirtinai pui
kios, ir svečiai, džiaugda- 
m lesi nauja lietuviška šei
ma, išbuvo iki vėlyvos nak
ties.

Svečių buvo daug ir iš vi
sur. Matės i iš Čikagos Adol
fas ir Sofija Jelioniai su 
šeima, Stoškų visa šetrfia.Iš 
Grand Rapids, Mlch.,As- 
traltė ir Lukoševičlūtė. Iš

LEONAS OUREOCAS 
Sale* Manager 

(Lietuvi, otitovai)

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JOMS, 
PASITARNAUS I

e UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ' 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manag.riu \

LEO GUKEKAS

muj Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the and of Shertxooke Strapt Watt)

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas....... ............6.0%
Taupomąsias s-tas_______ 8.75%
Term. ind. 1 m._____ ____ 10.0%

Trumpalaikiai indeliai 
Įvairuojančiomis palūkanomis. 

Duoda temokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

Kooperotyvinė nomiį ( iki 4 buty) ir namu inventoriaus apdrauda. 

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

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

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

Edvardai BARISAI
l

VESTUVĖS

New York’o Balionytė ir 
Šeldžtai.Iš Waterbury, Con. 
V. ir M.Rlmalčlai ir kt.

Jaunieji povestuvinei ke
lione t pas i rinko Kanados ry
tus, kur apvažinėjo daug ne
matytų vietų.

Edvardas mokytojauja 
William Kingston High 
School ir vakarais tęsia 
aukštesniojo mokslo studi
jas. Aldona yra paskutinių 
metų studentė Sir George 
Williams universitete.

• Nepamirškite paskambinti 
tuojau dėl dalyvavimo premi* 
jos įteikimo iškilmėse ši 
seŠtad ieni!

FU R CQ..AJJ

Siuvame ir remodeliuojante 
kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailiu išdirbinius.L

Kainų teiraukitės
Fabrike, tel. 845-2912
Montreal, P.Q.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __   11.5%
Nekiln. turto _____  11.0%
Čekių kredito ------------ 12.0%
Investacines nuo ......... 11.5%

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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