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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
TAUTINIU ŠOKIU IR DAINŲ ŠVENTE KANADOJE

Kardinolas Josef Mind
szenty mirė, sulaukęs 83 m. 
amžiaus, Iš jų 23 praleidęs 
kalėjimuose Ir vėliau Izo
liuotas USA namuose Buda
pešte, rusų kariuomenei u - 
žėmus Vengriją.

Galų gale, kai Ir ' kalina
mas Ir kankinamas kardino
las nesutiko pasirašyti me
lagingų prisipažinimų Ir pa
reiškimų, dėl senatvės bijo
dama jo mirties arešte, 
Vengrijos vyriausybė jį am
nestavo. Kardinolas Išvyko į 
Romą.

Ironiškas Ir tragiškas šio 
didžio žmogaus likimas, nes 
Ir Roma jį privertė nesakyti 
tiesos. Mirė Vienoje.

SOLZENITSYN'AS 
KANADOJE

Garsusis rusų rašytojas, 
1973 m. Nobelio premijos 
laureatas,Maskvos Išmestas 
Iš savo krašto, lankosi Ka
nadoje. Velykų šventes pra
leido Mcntrealyje, vengda
mas viešumos bei reklamos. 
Spaudos žmonių prašęs pa
likti jį ramybėje. Kai būsiąs 
laikas, jis pats juos pasl- 
kvlesląs.

Europiečiui žmogui tas 
turginis erzelis ne prie šir
dies. . . O rimtam pasikalbė
jimui dar atsiras laiko nes - 
kubą nt.

MIRE MINDSZENTY

Kard. Jose f Mindszenty

ATIDAVĖ TERORISTUS 
VOKIEČIAMS

švedijo išvežė šeštadienį naktį 
keturis vokiečius teroristus, ku
rie puolė V. Vokietijos ambasadą 
Stokholme ir nušovė du diplo
matus, j Vokietiją. Bedami iš 
ambasados, banditai ją susprog
dino, tačiau patys buvo suimti 
ambasadą apsupusios švedų po
licijos. Keturi banditai buvo 
perduoti V. Vokietijos pareigū
nams. Penktas dar paliktas lai
kinai švedų ligoninėje, nes jis 
sužeistas įneštasis gaujos narys 
žuvo ambasadoje.

Banditų išvežimas švedų bu
vo labai slaptai suorganizuotas. 
Teroristų gauja bandė paimti 
įkaitus ambasadoje, iškeisti juos 
į V. Vokietijos kalėjimuose lai
komus savo organizacijos narius.

laiką Plrmo- 
lletuvlų tautl- 
dalnų šventės 
komitetas ne-

Jau Ilgesnį 
s los Kanados 
nlų šoklų Ir 
organizacinis
davė mūsų visuomenei pra
nešimo. Deja, dirbama ats
kirose sekcijose,, todėl tik 
susirinkus pilnam ' komiteto 
sąstatui, padaromi nutari
mai bei tolimesni planai.

ŠI kultūrinė Kanados lietu
vių šventė surišta su dide
lėm finansinėm Išlaidom .Jau 
Išleista bevelk 2 tūkstančiai 
dol. ,tad organizacinis komi
tetas kreipėsi finansinės pa
ramos į federal Inę Ir pro
vincinę vyriausybes, Hamil
tono savivaldybę bei Carling 
Foundation.Kalkurlos įstai
gos jau pranešė raštu, kad 
prašymalbus svarstomi b lr- 
žello mėn.

Pasirašyta sutartis su ka
reivinių salės įgaliotu kari
ninku, sumokant už šešta
dienio pobūviui salę 312 dol. 
nuomą. Leidimas duoda tei
sę į salę įleisti 3 tūkst. sve
čių, tačiau organizacinis ko
mitetas turl:l/lš nuomoti sta
lus Ir kėdes, 2/apmokėtl 2 
karius- sargybinius, 3/pa- 
rūplntl gaisrininkus, 4/ap
drausti salę.

Visi chorai Ir tautinių šo
klų grupėsį dalyvaujančios 
šventėje, prašomos Iki ge
gužės mėn. 20 d. atsiųsti po 
2 nuotraukas su trumpu ąp-

rašymu/Įstelg Imas, vadovai, 
svarbesni koncertai Ir pan./ 
K. Baronui, 35 Weir St. N. 
Hamilton, Ont.L8H 5E7.

Rezervuota 112 kambarių 
Holiday Inn viešbutyje/netoli 
centrinių pašto rūmų/. Rei
kalingi nakvynės jau dabar 
prašomi vietas rezervuoti 
pas K. Deksnį, 36 Carrick St. 
Hamilton, Ont. ,tel. 547-6704 
Taip pat Ir hamlltonlečlal, 
galintieji į svetingus namus 
mūsų kolonijoj priimti toli
mesnių apyl. s vėčius, prašo
mi pranešti K.Deksnlul.

Bendrai tautinių šoklų Ir 
chorų repeticijai paimta Fo
rumo arena, sumokant už 
šeštadienį 1 tūkst. dol. Šį 
laiką organizacinis komite
tas prašo pilnai Išnaudoti. 
Patartina jau dabar užsakyti 
autobusus Ir taip apskaičiuo
ti į Hamiltoną atvykimo lai
ką, kad bendrą repeticiją 
galima būtų pradėti punktua
liai 1O vai. ryto.

Organizacinis Komitetas

ELTA INFORMUOJA

laisvinimo darbo Ne- 
konferencija j

Konferencijos uždaviniai bei 
tikslai buvo išryškinti Vliko ats
tovo konferencijos koordinacinė
je komisijoje. Koordinacinė komi 
sija sudaryta iš Vliko, Altos ir 
Bendruomenės atstovų, iš anksto 
susitarė dėk siūlomos darbotvar
kės ir tvarkė kitus techniškus rei
kalus.

Nepaprastoji konferencija, Vli
ko. sukviesta, su visais konferen
cijos dalyviais iš anksto suitarus. 
Joje dalyvavo: iš Diplomatinės 
tarnybos dr. Stasys Bačkis, Lietu-iemtjngaj paĮjetį rūpestingai pa- 
vos p-bes Washingtone patarė- ruo5tą konferencijos darbą.
jas, ir generaline konsule Juze Pasiskelbusios reorganizacinės 
Daužvardiene; Vilką atstovavoLietuvill Bendruomenės vado- 
pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas, vaujantjejj a3rnenys pasišovė kai 
vicepirmininkai Jurgis Valaitis irbamą nepaprjlstą Lietuvys lais-- 
Aleksandras Vaksehs: PLB —Jo-vinim() darbo konferenciją pa
nas Kavaliūnas, Donatas Šatas irnaud()tį savo organizaciniams 
Algis Zaparackas; A tą pirmi-tikslams propaguoti. Atvykę be 
n nkasdr. Kazys Bobelis Teodo-konfereiiciJos ėjų žin; re. 
ras B instrubasir Juozas Skorubs-miami Altos pirm;ininko ir kelių 
kas; JAV LB - Algis Gečys,,kitų jos valdybos narių, jie ne- 
Aušra-Zerr ir A. Kuprys; Kana-laukta5 sudarė dėci kuri ėsė
dos LB- - Jonas Simanavičius;konferencijos irimu. Kol dė.
įLF, i“ Plrnuninkas Vytautastis buvo išlyg;ntai sugaišta daug 
Vaitiekūnas. brangaus laiko ir konferencijos

Darbai vyko darbotvarkės ei- išvados dėl to labai nukentėjo.
lės tvarka. Konferencijai vadova JAV Lietuvių Bendruomenėje 
vo trijų organizacijų pirmininkai įvykusio skilimo problemos toks 
iš eilės. įvadinėse pastabose dr. ju žygis neišsprendė. Priešingai 
Bačkis, sveikindamas konferen-šį sprendimv žymiai apsunki- 
ciją, ypatingai pabrėžė genocido no. Mums atrodo, kad sprendi- 
grįžimą, jei Lietuvos inkorpora- mas yra galimas visiems priim- 
cijos tarptautinio nepripažinimo tinu būdu, bet prie to mes grįši- 
padėtis esmingai pasikeistų nei
giama prasme. >

Pagrindinį Vliko pranešimą 
padarė pirmininkas dr. Valiūnas. 
J. Kavaliūnas, PLB valdybos var- 

įvyko du pardavė konferencijai centro

Visi konferencijos dalyviai su
tarė, kad iki šiol atskirose vieto
vėse vykdyta ir vykdoma veikla 
yra gera, davusi konkrečių ir tei
giamų rezultatų. Ši nepaprastoji 
konferencija buvo uždara. Jai pa
sibaigus, Ifuvo sukviesti spaudos 
atstovai ir jie apie konferenciją 
išsamiai painformuoti.

Galėjo Kirti
Negalima, deja, nepaminėti ir 

kai kurių faktų bei įvykių, kurie

me kita proga. ,
Konferencijos atidarymo pro

ga buvo pareikštas viltingas įsi
tikinimas, kad suvažiavom ir sus- 
kridom šaukiami bendro reikalo, 
pareigos ir atsakomybės jausmo^, 
kartu prisimenant 1917 metų Liė 
tuvos valstybės kūrimo veteran

JUGOSLAVIJA LAIKOSI 
SAVARANKIŠKAI
Jugoslavijos komunistai 

nutarė boikotuoti Europos 
komunistų partijų konferen
ciją, nes jos tikslas pri
versti sutikti su nepriimti
nais nutarimais, kurie tikru
moje tarnautų tik Maskvos 
dominavimui visam komu
nistų judėjimui Europoje.

Konferencija numatyta Ry
tų Berlyne, globojama rusų 
Ir jų sąjungininkų.

Tokie konferencijos tiks
lai yra kritikuojami Ir Ru
munijos, kurios komunistai 
kaip Ir kitų neruslškų kraštų, 
juk ne paslaptis, norėtų 
tvarkytis savarankiškai.

Ar nevertėtų Maskvai mo
kytis Iš Istorinės dialektikos, 
kol nevėlu, Vertingiau būtų 
jai neapykantos politiką pa
keisti bent į garbingų sutar
čių Ir susitarimų atstatymą’.

CLICHE KOMISIJA DIRBA 
RIMTAI
Nuo šios Komisijos rapor

to apie statybos Industrijos 
įvairius aspektus, sakoma , 
priklausys kai kurių politi
kierių, unijų vadų, augštųjų 
valdžios pareigūnų ateitis.Į- 
tarlama, kad labiausiai nu
kentės Darbo mlnlsterls 
Jean Cournoyer.

Raportas susideda Iš 19 
skyrių.

Who cares?
During this world food crisis 
I pledge to skip or cut down 
a meal a week for the 
rest of this year and send my 
“empty plate money**to 
CARE for the starving 
people overseas.

v
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c biblioteka 3

Lietuvos 
paprastoji 
Chicagoje, Bismarko viešbučio lt-, valdybos susirūpinimą suderinti 
talpose, balandžio 12 - 13 dieno- skelbiamo ypatingojo fondo lais

vinimo reikalams klausimą su Pa nūs. Su dideliu apgailestavimu 
šaulio lietuvių jaunimo kongreso reikia pastebėti, kad kai kurie 
finansiniais (poreikiais. Konferen- konferencijos dalyviai tokio su- 
cijos buvo sutarta lai priimti dė- gretinimo nėra užsitarnavę, 
mesin, nepamirštant mūsų jau- Galima užtikrinti, kad Vilkas 
nirno einamųjų svarbių reikalų, ir toliau dės visas pastangas de- 

_ _ .. , rinti lietuvių ir Lietuvos laisvini-Informacųos centro reikalas ___’ mo organizacijų darbą ir bend-
J'AV LB delegacijos pirminin- radarbiaus visu nuoširdumu su 

kas A. Gečys padarė pranešimą, visais, kurie tokio bendradarbia- 
liečiantį lietuvių ryšių ir žinių virno nori bei siekia ne vien žo- 
centrą. Pirmiausia, buvo paste- džiais, bet taip pat savo laikyse- 
bėtas tokio centro reikalingumas, na ir žygiais. '
o iš kitos pusės aplinkybė, kad Dar per anksti šią konferenciją 
jis planuojamas ribotam kelių vertinti, tačiau linkėtina, kad iš 
mėnesių laikotarpiui. Informaci- laiko perspektyvos žiūrint, savo, 
jos darbas, nukreiptas į lietuvius Išvadoje ji būtų teigiama lietu- 
ir svetimtaučius bei įvairias įstai-lvių bendro darbo ir vieningumo 
gas, būtų vykdomas atskirose vie- išra šką. Tuo tarpu visi tęskime 
tose. J šitą darbą tektų įtraukti ir plėskime užsimotuosius dar- 
specialistai — žurnalistai ir kt., bus šiuo Lietuvai grėsmingu me- 
kurie savo tarpe palaikytų ryšį te
lefonu ir periodiniais pasimaty
mais, pasikeistų mintimis ir in
formacine medžiaga. Šį darbą or 
ganizuotų ir svarbiausia — derin 
■tų komisija, į kurią pagrindinės 
laisvinimo organizacijos numato 
po vieną atstovą.

Apie darbų finansavimą kalbė
jo Vliko vicepirmininkas Vakse- 
lis, pateikdamas svarstymui ypa
tingo jungtinio fondo (projektą. 
Buvo siūloma fondo pagrindą su
daryti pagrindinių organizacijų 
finansiniais įnašais, o jo didžiąją 
dalį surinkti iš mūsų visuomenės 
bendromis šių organizacijų ir jų 

. padalinių pastangomis.
Diskusijose dėl pranešimo bu

vo atsisakyta pirmosios fondo su
darymo dalies. Kalbėta apie 
konkrečius uždavinius, sąmatos 
sudarymą ir finansinės veiklos 
vykdymą. Siūlyta, kad finansų 
paskirstymą tvarkytų jungtinė 
organizacijų komisija, o kad tech 
niškas fondo administravimas 
būtų vykdomas Tautos Fondo į- 
staigos. Lietuvių Bendruomenės 
atstovai pritarė fondo reikalui ir 
kitiems su tuo susijusiems pasiū
lymams. Altą nematė reikalo 
steigti jungtinį fondą.

mis. Čia norima visuomenę smul
kiau painformuoti apie konfe
rencijos eigą ir darbus. Aprašy
mą paruošė Vilko vicepirminin
kas Jurgis Valaitis.

>pLATE •

tu.

Here is my 
pledge of 1$ J

(please print)

Area code

Province ____________________________________
(Make your tax-deductible cheque out to “CARE WORLD HUNGER 
FUND”. We will aend you regular reminder envelopes for your 
convenience. Thank you)
CARE Canada Department 4.63 Sparks St. Ottawa K1P SA6

CARE organizacija, nemažai padėjusi Ir mums pokario metais 
organizuoja šalpą alkstantiems užjūryje. Prisidėkime vieno 
valgymo savaitėje kaina per metus alkstančiųjų globai.

• Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Komite
tas šaukia Kanados lietuvių 
kultūrininkų suvažiavimą. 
Jis įvyks š. m. gegužės m. 
24-25dienomis TorontoLle- 
tuvlų Namuose.

Suvažiavimo metu bus Ir 
pokllls, kuriame bus renka
ma Mlss Vilnius.

Sekmadienį po mlšlųkons. 
J Žmuldzlnas atidaro Tau
todailės parodą/dalyvau- 
ja Vaivorykštė Iš Montreal ley 
Vyks foto, dailės mėgėjų,fi
latelistų, numizmatikos, lie
tuviškų vokų parodos. Kvle - 
člaml prisidėti Iš visos Ka
nados lietuviai.

Sekmadienį 4 v. p. p.kon
certas. Jame dalyvauja Bal
tija, Nemunas, Pranciškonų 
parapijos choras, Aitvaras 
Ir Aukuras /su veikalų Iš
traukomis/, poetas Henrikas 
Nagys, Išraiškos šokio gru
pė Iš Montreallo, St. Kairio 
kanklininkės.

1
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Pour la liberation de la Liluanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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MOTINOS DIENAI
Tas vakaras,kaip krištolas 
O tolyje - varpai , 
Tok|, Motute, vakarą 
Ir tu mane supai. ”

Sekmadieni, gegužės 11 d^, 
bus viena gražiausių šven- 
člų-Motlnos Diena. JI šven
čiama gražiausiu metų laiku 
žydinčiu pavasariu, kada vi
sa gamta nepaprasta energi
ja po žiemos miego atbunda 
Ir pražysta nauja gyvybe, |- 
valrlaspalvlals žiedais žadė
dama žemei naują derlių.

Ypač jauniausieji valkai į- 
vaIriais būdais, lenktyniau
dami, stengiasi pareikšti 
savo mylimai mamytei res- 
pektą Ir sentlmentą-dovano- 
daml gėles, nuplndaml vai
nikus, sukurdami jos garbei 
eilėrašti, bes (melsdami, kad 
Dievas duotų jai sveikatą Ir 
Ilgas dienas...

r Tik giliai Islmąstę, supra
sime Motinos pašaukimo dl - 
dybę Ir atsakomybę- teigia 
mąstytojas Paskalis.

Pasaulyje yra daug gerų, 
nuoširdžių žmonių, bet tik
tai vienas nuo pat lopšio mu
mis nuoširdžiai rūpinasi: ar 
mes sveiki, ar mus kokia ne
laimė Ištinka, kiekvieną mū
sų laimėjimą ar nesėkmę 
jautriai su mumis Išgyvena, 
dėl mūsų likimo džiaugiasi 
ar kenčia, tai —MOTINA.

Motina pirmoji Ir pagrin
dinė valko mokytoja Ir auk
lėtoja. Iš kūdikystės dienų JI 
savo valką vienaip ar kitaip 
nuteikia ateities uždaviniams. 
Ne vienas mūsų jaunystėje 
skundėsi, būk motina jo ne
supranta, varžanti jo laisvę^ 
kad ji atsilikusi nuo gyveni
mo. .. Ir tik laikui slenkant, 
jau patyrę gyvenimo karty
bių, įgyjame supratimo,kad 
kiekviena motina savo valkui 
tik gero trokšta, kad ji va
dovaujasi ne vien tik Išmln- 
tumlbel gyvenlmopatlrtlml, 
bet Ir nepaprasta motiniška 
Intuicija. Dėl savo valko la
bo, motina visada be atodal-1 
'ros aukojasi.Kartais, naujos 
gyvybės trokšdama, rlzlkuo-

Putlnas
ja savo sveikatą, o kartais Ir 
gyvybę.

' LletuvėMotlnaper amžius 
yra vertinama, kaip Idea
li motina, kaip motina patri
otė. JI Iškentėjo visas mūsų 
tautos nelaimes. Pirmose 
frontų Unijose ji lankė savo 
sūnus-savanorlus. Su sūnu
mis laisvės kovotojais-par
tizanais ji buvo mIškų bun
keriuose. JI kantriai atlaikė 
visus ’’stribų” kankinimus, 
žiaurių rusų NKVDlstų tar - 
dymus Ir terorą. Ištremta 
Sibiran,kentėjo Ir tebeken - 
čia šalti Ir badą.

Išdidi lietuvė motina ken
čia, bet prieš savo tautos Ir 
valkų budelius visais laikais 
nenuslžemlno Ir nieko neiš - 
duoda.. < Areštuojamos,pro
vokuojamos, persekiojamos , 
viską kantriai Ir sąmoningai 
Išgyvena, Iškenčia, bet ne
suki umpa, nekapltulluoja...

Šios šventės dieną meilės 
pareiškimas motinai yra 
brangiausia dovana, bran
gesnė už. visokias daiktines 
dovanas. Laimingi tie,kurie 
tą dieną gali su motina pa
būti, o liūdintiems jos nete
kus, šioji diena primena 
motinos globoje mielai pra
leistas vaikystės dienas.Gal 
nevienas gailisi, nemokėjęs 
tada jos meilės tinkamai į- 
vertlntl.

Mes, būdami laisvajame 
pasaulyje, nesuklupkime sa - 
vo gyvenimo kelyje, o Tėvy
nei Lietuvai laisvės rytui 
Išaušus, pirmąjį paminklą 
pastatyklm herojei Lletuvel- 
Motlnal. Tai Motinai,kuri 
kur Ir kaip vargingai ar 
prabangiai begyvendama, sa
vo valkus Išauklėjo kūrėjų- 
savanorlų Ir visų kitų, kurių 
paminklus okupantas Išnle - 
kino, nugriovė, su žeme su
lygino, dvasioje.

Jonas Butelka

PANORAMA
I KOHAUTEKO KOMETA

(Taip rasė Petras Pakalnis pries 
metus laiko, Sao P aulo "Musu 
Lietuva" )

1846 m. pasirodė danguje 
kometa. Apsisukusi aplink saulę, 
skilo i dvi dalis ir dingo. Tos 
kometos likučių beieškodamas, 
čekas astronomas Luboš Kohou 
tek praėjusių metų'vasario mė
nesį pasuko teleskopą j Pluto 
planetą, už kurios jis 1971 m. 
rado apie 50 mažų žvaigždelių, 
skriejančių dingusios kometos 
keliu.Nufotografavęs tas žvaigž 
deles,jis pastebėjo dvi kome
tas ir pranešė apie jas JAV ob
servatorijai Cambridge mieste, 
kuri perduoda visoms pasaulio 
observatorijoms vėliausiasastro- 
.lomijos mokslo žinias.Camb
ridge obs. direktorių;panoro ir 
pats įsitikinti naujos kometos 
atradimu išsekdamas Kohou- 
teko nurodymais, ję pastebėjo 
Jupiterio planetos orbitoje,maž 
daugi80 milionų mylių nuo že
mės. Iki šiol niekuomet nebuvo 
pastebėta jokia planeta tokioje 
tolybėje nuo’žemės.

Patyrę apie naują kometą, 
daugelis pasaulio astronomų ė- 
mė ją tyrinėti ir savo tyrinėji
mo davinius skelbti astronomi 
jos žurnaluose ir laikraščiuose.

Astronomės Elzbietos Roe
mer nuomone, Kohouteko ko
meta susidedanti iš labai sun
kaus branduolio, kurio skersi- 
nispiūvis esąs 36 kilometrų. 
Kometai artėjant prie saulės, 
saulės šiluma išlaisvinanti dul
kes ir dujas, esančias branduo
lio paviršiuje. Tos dulkės ir du
jos apsupančios kometos bran
duolį kokiu 150 tūkstančių ki
lometrų platumo debesiu.Prieš 
porą metų JAV astronautai pa
stebėjo, kad tą debesį supąs dar 
kitasj sviedinį panašus debesis, 
susidedąs iš reto deguonies 
sluoksnio, šito antrojo debesio 
skerspjūvis esąs didesnis už sau
lės.

Iš visų kitų dangaus šviesulių 
kometas išskiria ne tie debesys, 
o milžiniška, plika akim regima 
ppdega. Kometos kartais turi 
po dvi ar tris uodegas. Aštuo
niolikto šimtmečio pabaigoje 
pasirodžiusi kometa turėjus net 
septynias uodegas. Jos žėrėjo j- 
vairiomis spalvomis.atrodė kaip 
povo uodega.

Kaip kometos atsi
randa

Olandų astronomas Jan Oort 
taip aiškina kometų atsiradimą:

Tarp Pluto-'planetos ir artimiau
sios Proxima Centauri žvaigž
dės esama keistų žvaigždynų * 
tartum griuvėsių. Kai kokia 
nors žvaigždė prisiartinanti 
prie šitų griuvėsių, jos traukia
moji jėga (gravitacija) atskiria 
jų dalj ir pritraukia juos prie 
saulės orbitos kelio. Saturno 
ir Jupiterio traukiamosios je 
gos veikiama, toji griuvėsio da 
lis susijungianti i kometosbran 
duolj, kuris ima artintis i saule.. 
Kadangi b randu oi is skrenda labai 

greitai, ir jj traukia saulės gravitac 
jos jėga, tai jis apskrieja saulę 
ir dingsta erdvėje. Tačiau saulės 
traukimo jėga jo nepaleidžia 
Po kelių,keliasdešimts ar keliu 
milionų metų yėl grįžta 
prie saulės. Kohouteko kometa 
vėl prisiartins prie saulės po 80 
tūkstančių metų. Dabar regėsim 
ją iki vasario mėn. pabaigos.

Susidomėjimas
Kohouteko kometa išjudino 

ne tik astronomus, bet ir kitu 
profesijų žmones. Ypač ja susi
domėjo biznieriai.Kiekvieną 
progą panaudoja pasipelnyti. 
Pav.: gruodžio viduryje anglų 
laivas Elzbieta II išplaukė iš 
Londono j Naujorką su 1700 
keleivių. Kelionėje jie klausysis 
paskaitų apie astronomiją, o 
anksti rytą-galės stebėti žvaigž
des ir Kohoutek per teleskopus. 
Bilieto kaina 1750 dolerių 
kiekvienam asmeniui. Kadangi 
atsirado labai daug norinčių ke
liauti, tai sausio 5 Elzbieta II 
plauks iš Naujorko j Pietų^Kme- 
riką tuo pačiu tikslu. Sporto 
krautuvės išpardavusios visus 
žiūronus, o viena JAV bendro
vė gyrėsi, jog teleskopų biznis 
pakilęs 200 procentų.

Kai 1910 metais pasirodė 
Halley kometa, kažkas paleido 
gandus, kad jos uodega susidur- 
sianti su žeme Žmones pradėjo 
pirkti peršamus vaistus, kad ne- 
užtrokštų nuo dujų. Nors 
kometa žemės nesiekė, bęt ne - , 
sąžiningi biznieriai gražiai iš to 
pasipelnė. Visokių nebūtų daly
kų prisiklausiusios moterys 
pradėjo alpti,kiti manė,jog arti
nasi pasaulio galas. Net ir dabar 
vienas JAV pastorius skelbia, 
kad Kohouteko kometa skel
bianti antrąjį Kristaus atėjimą.

Naujoji kometa pasirodė tuo 
laiku,kai JAV astronautai gas
tronomai galės ją nuodugniai 
tyrinėti. Penkios rakietos, du 
balionai ir du sprausminiai lėk
tuvai stebės jos branduolj ir uo
degą. Iš aplink žemę skriejan •

čios laboratorijos trys JAV 
astronautai stebi jos branduolį 
ir uodegą. Iš aplink žeme skrię 

iamčiosios laboratorijos trysiJAV 
astronautai patogiai ją fotogra
fuoja (vairais instrumentais ti
riamos ią sudarančios medžią - 
gos Kadangi Kohouteko kome
ta pirmą kartą skrido aplink 
saulę, tat astronomams buvo j- 
domu studijuoti jos elementus, 
kaip jie pirmą kartą reaguos j 
šilimą.

Trumpai: Kohouteko kome
ta suteikė mokslininkams gali 
mybę ištirti medžiagą, nepasi
keitusią nuo pat pasaulio pra
džios.

MEDALIAI DAUGIAVAIKĖMS 
MOTINOMS

lo palietusi.
Pasakiau tą tuomet Ir' Šį 

ayk| sakau, kadklek tai liečia 
mūsų tautos kovą, jokios le
miamos reikšmės tie pripaži
nimai ar nepripažinimai nedo
ri. Kaip neturi gyvo žmogaus 
suplėšyti gimimo metrikai.

Lietuva laisvės neatgaus 
tol, kol nesubirės Rusija. 
Gali Lietuvai nepriklausomy
bę teoretiškai pripažinti vi
sas pasaulis, gali net Lietu
viška vėliava kabėti prie 
Jungtinių Tautų rūmų, bet kol 
bus galinga Rusija, tol ir pa
vergtai Lietuvai praktiškos 
reikšmės nebus. Tuo Rusijos 
nesujaudinsime. •jzI

Reikia veikti ir dirbti, kad
1974 m. spalių 29 d.dabar- Ru81> sūrėtų. Nedidelė 

tlnėje Lietuvoje buvo apdo- esame jėga, kad ji dėl mūsų 
vanotos 166 daugiavaikės subirėtų, bet kitą sykį ir ma- 
motlnos. "Motinos šlovės” I žas kupstas verčia dideli ve- 
lalpsnlo ordiną Prienų rajo- Fizikoje yra tokia ak- 
nul "Išsikovojo" Kazimiera Slor'-a ^uri sako, kad kažkaip 
Aclenė, Akmenės rajonui įkilęs daiktas prieina tašką 
Valerija Delmontlenė IrŠau- nuo kurio Jis Padeda kristi 
llų rajonui Ona Dumčienė. žemyn. Nėra tokios tironijos

Kitos moterys gavo "Mo- pasaulio istorijoje, kuri Lal- 
tlnos šlovės" n laipsnio or- kul atėjus negriūtų. Mes esa- 
dlnus Ir įvairius Motinystės me <^ar 8^^ liudininkai kad 
medalius. Deja, negauta žiniųtai pasidaro. . >
kokia yra nustatyta daugla - 
vaikėme motinoms valkų 
"norma" minėtiems meda
liams įsigyti.

PAPEIKIMAS FABRIKAMS
Okupuotos Lietuvos Liau

dies Kontrolės Komitetas Iš
reiškė papeikimą Šiaulių 
" Vairo ’’ dviračių variklių 
gamybai. Minėtam fabrikui 
1973 m. buvo grąžinta dau
giau kaip 3.000 netinkamai 
pagamintų variklių. Su de
fektais neretai gaminami Ir 
dviračiai.

Alytaus šaldytuvų gamyk
los pagaminti šaldytuvai tu
ri apie 1O% trūkumų. Daug 
netinkamų dulkių siurblių 
grąžinama į. Vilniaus elek
trinių suvirinimo įrengimų 
gamyklai.

Gana daug pirkėjų skund
žiasi bloga elektros lygintu
vų kokybe. Juos gaminanti 
Vilniaus ’’ Spalio " gamykla 
nekartą buvo dėl to įspėta, o 
tačiau, reikalai nepagerėjo.

Rusija yra imperija, galybė 
paremta melu. Ji stovi aut 
netiesos pagrindų. Ji minta 
naujų laikų persivertimo su
irute. Ji taipat žino, kad jos 
Išmestas rusiško komunizmo 
akmuo artėja prie kulminaci
jos galo. Rusija desperatiš
kai siekia kad iki to galo būtų 
saugi. Visuose kraštuose ge
rai apmokami agentai, paso
dinti aukščiausiuose sluogs- 
niuose, mokyklose, univer
sitetuose paruošti jos išgel
bėjimo kadrai ir jie dirba ge
rai. Suniekintos žmonijos 
sunkiai pasiektos vertybės, 
daugelis žmonių nebežino kas 
yra tiesa Ir kas yra melas . 
Narkotikose ieškomas atsaky
mas , de ja tokių s ukretlmų>pa
ša ulls jau nevieną kartą' yra 
turėjęs.

Yra faktas kad baltas žmo
gus Azijos nevaldys. Ypač 
žmogus sallonlnis. Su šilki
nėm pirštinaitėm ir Iškrak- 
muolltom karinėm unifor
mom. Žmonija didėja ypač 
Azijoje ir dalytis yra atėjęs 
ialk.s ne tik garbe, bet ir

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS "AIDAS" SU VADOVU IR DIRIGENTU SOL. V. VERIKAICIU, 
KONCERTUOS ŠI ŠEŠTADIENI MONTREALYJE( Verdun Catholic High School saleįe, 6100 Champlain)

sunkiu darbu. Nežiūrint, kad
(kartais labai nešvariu ir "ne- 
i garbingu".

Po prancūzų, anglų, ame
rikonų xteis eilė Ir rusų. Ta
da Ir visų rusų pavergtų tau
tų reikalai atrodys kitaip.

Kada tas bus, gal iki to lai
ko mūsų Ir kauleliai bus pa- 

I virtę dulkėmis, bet kad taip 
I bus niekas pasaulyje tuo ne
abejoja. Tokie rusai kaip Sol- 
zenlčynas dėl to ir sielojasi 
ir siūlo rusams tos dienos iš
vengti. Siūlo suteikti laisvę 
pavergtom tautom ir nusto- 
jant siekti pasaulio užvaldy
mo, kaip nepasiekiamos fan-
tazijos.

Tad mums lietuviams ga
lėtų būti aiškus kelias, bėjo-

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

VISIEMS RUPIMU REIKALU
"NL" ėjęs straipsnis N. 

Kvietine ko "Iš supermaketo 
grįžtant". Autorius labai tei
singai nušvietė mūsų maisto 
gaminimą, jo vartojimą ir 
naudą. Už tokį nušvietimą, 
tektų jam skirti didžiausią 
premiją. Tą premiją galėtų 
finansuoti mūsų daktarai.' Dėl 
ko jie ? Todėl, kad Jie niekad 
mūsų spaudoje rimtai neduo-

pataria kaip nuo vienos ar katal. 
kitos ligos pasisaugoti, bet spėjimas 
tai yra bendri patarimai, ne- 
visiems jie tinka. O štai, N. 
Kvietinskas, nušviečia tikrus 
faktus. Jo nepažįstu, bet su-
prantantieji apie žmogaus 
sveikatą, sako jis turi būti 
medicinos žinovas. Faktas, 
kad žmonės valgo vištas, gai
džius ar kitus paukščius kai 
jų kakluose įleidžiami harmo- 
nai ar kokie ten kiti vaistai

Tad, turėjo būti per- 
išmest galvas ir 

kaklus į šiukšlyną! Toliau, 
autorius kalba apie pieną. Štai 
paskutiniai tyrinėjimai Čika
goj parodė, kad pienas yra 
nuodingas, prieš jį vartojant 
reikia būtinai nors kiek pavi
rinti. Yra tam tikras chemi
kalas, kuris tik nuo karščio 
žūsta. Todėl, ypač valkams 
bei ligoniams, neduokim dau - 
giau nevirinto pieno!

rikos ir Kanados maisto ga
minimas tokioj nešvarioj pa
dėtyje, kad ką valgome, vis
kas nuodai. Daktarai! Kodėl 
Jūs tylite prieš bendrovių ir 
ūkininkų nesąžiningumą! Ne
turėtų rūpėti tik biznis, mums 
gi rūpi sveikata, todėl nesun
ku suprasti, kad vėžio, šir
dies ligų pakirsti griūna ir 
stipriausi žmonės, šimtai 
tūkstančių kasmet. Kur mūsų 
valstybių kontrolieriai ir in
spektoriai, kodėl jie nemato, 
kas daroma'su produktais, 
gaminiais. Pradėkime rū pin-

da apžvalgų, kas liečia svei
katą, ypač maistą. Žinau, 
L’Drauge" ir "Naujienose", 
kartais "Dirvoje" ir "Tėvy
nėje'/'kai kurie daktarai mums

kurie paspartina jų aug...,ą. 
Gaila, kad N. Kvietinskas ne
patarė, kad žmonės nuplautų 
kaklus ir išmestų laukan, nes 
jei jie pavojingi žmonių svel-

Kai pagalvoji perskaitęs to- ' 
kius faktus, ką autorius iš
dėsto, tiesiog mums visiems 
net širdį sukrečia, kad Ame-

tis tuo reikalu, išdirbkime 
planus kovai prieš nuodingą 
maistą.

B. Brazdžionis
Čikago, D.’

kio jaudinimosi dirbti savo 
.... ..... darbą, atiduoti savo tautai vl- 

’ sas Jėgas. Likimo tėkmėje
AR REIKIA MUMS dar SaUme sulaukti visokių
NUSIMINTI ? netikėtumų ir pasidžiaugti

tuo, kad nenustojam vilties.
Pirma Australija, paskui j Senas žmonijos posakis: kad, 

Naujoji Zelandija dabar štai 
eina rimtas gandas, kad ir 
mūsų dldžir.usioji stiprybė — 
Amerika ruošiasi atšaukti 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Prieš porą metų 
skaičiau paskaitą kariuome- nybėje atlikti savo kaip lletu- 
nės šventės proga ir dalį savo! vių pareigą. g 
suglaustos paskaitos paskir-< st Catharlne8. . 
damas šiam reikalui. Vėliau 
vienas pagarbus spaudos dar- __ ®_
buotojas pastebėjo, kad aš - fįf^KIME LIETUVIŠKA 
nieko be poezijos savo pas
kaitoje nepasakęs. O gi pa- SPAUDA.!
sakiau, kadtokio pripažinime ~ nl b.«dr.v.. voldyb. n-n-t-ru.i 
reikia laukti, nors dar nė vie- mooslu; po ui.i,akyme motu, ™ . 

na valstybių nebuvo šio relka- u-m, .kdtytoiom..

negali būti geriau kol nėra 
blogiausia, ir todėl nevertėtų 
užleisti vietos nusiminimui. 
Lietuva bus laisva ir gyva 
kaip JI buvo tūkstančius me
tų. O mes tik turėtume vis

2 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
I

2

2



GENETINES
INŽINERIJOS 
GALIMYBĖS IR
PAVOJAI JUOZAS LUKOSlŪNAS

Nesenai spaudoje pasirodė 
tokios antraštės: mirusieji 
kelsis Ir vaikščios vėl mūsų 
tarpe, kūdikio pagimdimui 
nebereikalinga dviejų skirtin
gų lyčių asmenų meilė, tam 
nebereikalinga net moterys, 

' vyrai galės pagimdyti kūdi
kius visai be moterų ir 1.1.

f Daugeliui tai atrodė nesą
monė,’ balandžio pirmosios 
juokas, kitiems gal mokslinė 
fikcija, o dar kitiems gal bru
talus kišimasis į Dievo kūry
binį planą. O tačiau, visa tai 
yra šių dienų mokslinė tikro
vė. Žmonijos užregistruotoj 
istorijoj nėra buvę tokio svar
baus Įvykio, kas šiandien yra 
įvykę biologijoj.

Mokslas jau turi pakanka
mai žinojimo ir priemonių 
ęukurti žmogišką "clone" — 
žmogaus duplikatą, identišką 
kopiją iš žmogaus pav. ran
kos odos mikroskopinio didu
mo gabaliuko.

’’Clone1 ’ yra iš graikų kal
bos nukaldintas žodis, kuris 
reiškia atžalą, skiepą, šake
lę. Kai pirmasis "clone" bus 
pagamintas, tada bus galima 
dupllkuoti tūkstančius, mili
jonus, ištisas generacijas.

"Clone" yra žmogiškas kū
dikis pagimdytas iš vienos 
belytės (asexual) kūno celės. 
Šis kūdikis yra visiškas du- 
plikatas, panašiai kaip "Xe
rox" aparato atspausdinta ko 
pija asmens, iš kurio celė 
"buvo paimta. %

Kad ' suvoktume, kaip tas 
įmanoma, turime pažvelgti 

-rftii'S kėletu sakinių, kas yra 
^genetinė inžinerija. •- > i • • •

KAS YRA GENETINĖ 
INŽINERIJA ?

i ■ 1
Gepetika yra biologijos 

mokslo šaka, kuri studijuoja 
paveldėjimą. Mes žinome, 
kad sakysim anglų kalbos 
abėcėlė susideda iš 26 'ai
džių ir ja mes galime išreikš
ti virš pusės milijonų žodžių. 
Žodžius jungiame į sakinius, 
skyrius ir t.t.

Mes turime taip pat "vado
vėlį" ir žmogaus kūno staty
bai — tai DNA (Deoxyribonu- 
cleic rūgštys). DNA — tai gy
vos celės baziniai chemika
lai. Sis "vadovėlis" yra pa
rašytas cheminiu alfabetu ir 
teturi tik keturias raides (Nu-
cleotldes) - A. T. C. G. (ade- 
nine,thymine, cytosine, gua
nine) ir cheminis žodynas te
turi vos 20 trumpų žodžių 
(amino rūgščių).

Tačiau ši kalba yra be galo 
lanksti. Skaičius inf or ma el

1975.V.7

Kaunas, prie žilojo Nemuno prigludęs. Nuotraukos centre — restauruota 
buvusioji Rotušė, dabar — Santuokų rūmai.

jos "vadovėlių" galimų para
šyti šia kalba yra didesnis už 
smėlio smilčių skaičių viso 
uni verso smėlio pliažuose.

genetinės gramatikos tai
syklės__ suformuoja__amino
rūgštis j(žodžius) Į sakinius. 
Ir kiekvienas DNA sakinys 
turi instrukcijas vieno pro
teino statybos blokui, gis 
DNA sakinys yra vadinamas 
"gena" (faktorius determP- 
nuojantis paveldėjimo cha
rakteristika^!.

Kiekvienoje žmogiškoje 
chromozomoje yra 25.000 
"genų", o kiekviena žmogaus 
kūno celė turi 46 chromozo- 
rfias (Išskyrus kiaušinėlio ir 
spermos celes, kurios teturi 
po 23). Kitais žodžiais ta
riant, kiekviena žmogaus kū
no celė turi "instrukcijų va
dovėlį "žmogaus visam kūnui. 
Ir kadangi žmogaus kūno labai 
komplikuotos struktūros yra 
bazuojamos labai paprastais 
vienetais, genetikai ir galvoja, 
kadyra galima pakeisti žmo
gų, pądarąnt.mažų pakeitimų 
tuose "instrukcijų vadovė
liuose".

DIDŽIAUSIAS 
’ EVOLIUCIJOS

SĄMYŠIS
Iki šiol mokslas laikėsi 

nuomonės, kad žmogiškos 
būties pagimdymui yra būti
nai reikalingas dviejų skir
tingų lyčių susijungimas: 23 
spermos chromozomos susi
jungia su 23 kiaušinėlio chro- 
mozomomis. Ir buvo galvo
jama, kadtai būtina naujo in
divido visų kūno dalių sukūri
mui. Iki šiol buvo galvojama, 
kad kiekviena kūno celė buvo 
atsakomlnga už vieną speci
finę kūno dalį (pav. širdies 
celės gamina širdį, plaukų 
celės plaukus ,/jdps celės odą 
ir t.t.).

Bet staiga su dr. Watson 
(Nobel premijos laureatas) 

,DNA struktūros paslapties 
atidengimu genetikos moksle 
ėmė cirkuliuoti futuristinės 
idėjos — "clone" galimybė. 
Tai reliatyviai paprastas me
todas. Tam reikalinga vieno 
asmens kiaušinėlio celės 
branduolį pakeisti celės bran
duoliu Iš kito as mens. Naujas 
branduolys tada paveikia pir
mąją celę taip, kad padarytų 
to asmens kopiją, kuris davė
tą branduolį.

Šios technikos pritaikymai 
yra tiesiog neriboti. Dr. Le- 
derberg štai ką sako: "(Šis 
atradimas) pastato žmogų ant 
evoliucijos didžiausio sąmi- 
šio slenksčio. Nėra jokios

ALGIMANTO
MEFISTOFELIŠKAS 
SARKAZMAS
Neperseniausiai, kaip jau 

mūsų spaudoje buvo rašyta, 
Jungtinėse Valstybėse oficia
liai lankėsi sovietljos dvasiš
kių delegacija. Joje tilpo, jei 
jau ne visų, tai neabejotinai 
daugumos religijų atstovai. 
Suprantant ir žinant sovieti
nio gyvenimo prajovus ir esa
mą realybę, gana aiškus tokio 
būrio dvasiškių atsiuntimo 
tikslas, intencijos ir kėslai. 
Sovietija niekad netoleruos 
reiškinio, jei jis neatneš ma
žesnės ar didesnės naudos. 
Ne kitaip buvo ir šiuo atveju. 
Nors dėl tikslų pasiekimo ga
lima ir ginčytis. Sekant ame
rikinę viešąją opiniją ir jos 
ruporus, galima tvirtinti, kad 
tos žaidynės baigėsi nebūtinai 
sovietine pergale, greičiau 
jau lygiomis, ar net ir aiškiu 
(kai kam) sovietiniu pralai
mėjimu propagandinėje sri
tyje. Žodžiu, skaityti ir bent 
kiek galvoti s ugebą amerikie - 
člai, nesunkiai galėjo supras
ti ir įsisąmoninti iš dvasiškių 
vizito aprašymų, kokia yra 
tikroji religinė padėtis sovie - 
tljoje. Kokia ironija — gyve-, 
me XX amžiaus pabaigoje, oj 
kalbant apie religinių bendri
jų veiklą anapus, neretai me
nasi katakombų! gadyhė... Su 
išimtimis, retomis, valdžios 

Adoracija vienoje Vilniaus bažnyčioje 1972 m.

sunkenybės tai Įvykdyti gyvu-
lių pasaulyje ar žmoguje". i’NLSPAUDOS BALIUI P R A E J U S f
Dr. Atwood eina dar toliau: .
"Su didelėmis pastangomis
tas gali būti įvykdyta dabar... 
"Clone" pagimdymas bus įvy
kęs faktas 1975 m. " Taigi ga
limas dalykas, kad mes tai 
jau turime, tik dar tylima 
viešumoje.

Audiencijoje pas šv. Tčvą (iš kairfis j deš.): kan. C. Krivaitis, latvis vysk. J. Vaivods, vysk. J. Labu
kas, kan. P. Bakšys. Prieš grįžtant į Lietuvą, kan. C. Krivaitis, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, ir kan. 
P. Bakšys, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijų valdytojas, taip pat kan. J. Stankevičius ir kun. Br.- Ba
rauskas Lietuvoje pakelti prelatais (Very Reverend titulu). (Si nuotrauka dary ta pries daugeli metu)

leidžiamomis išimtimis.. . 
Lygiai, kaip ir pačių dvasiš
kių išleidimas užsienin,

Nesunku suprasti, kaip ir 
kokiu būdu tie visi delegatai 
buvo atrinkti, paskirti ar de
leguoti vykimui. Pasakyta — 
parašyta ir nuspręsta. Iš 
aukščiau. Be diskusijų, grei
čiausia, ir be atsiklausimo. 
Pasas, vizos, leidimai, ke
lionės maršrutas, vietos ir 
datos. Viskuo pasirūpinta, 
antspaudais patvirtinta, žalia 

NL laikraščio
tenka atvirai pasisakyti, jei 
ne Lietuvių Namai, kažin ar 
būtų buvę įmanoma-jau ant
rą kartą- suruošti Spaudos 
bailų Toronte. . .

Kalbant apie Lietuvių Na
mus, būtų klaidinga supras
ti, kad kalbama tik apie pa
talpą- sales, kuriose pernai 
Ir šiemet vyko mūsų bailų

JAUNIMO KONGRESO FINANSŲ VAJUS !

Su didžiausiu entuzlasmu, besirūpindamas lietuviš
ka ateitimi, mūsų jaunimas ruošiasi trečiajam kongre
sui, prasidedančiam gruodžio 20 d. Pietų Amerikoje . 
Jaunieji lietuviai patys rašo į laikraščius apie kongre
so organizavimą bei jo vykdymą. Patys atlieka daug 
parengiamųjų darbų, kad kongresas pasisektų Ir lietu
vybės Išlaikymas ateityje nemažėtų. Tačiau be visų 
lietuvių rūpesčių Ir finansinės paramos JK-sas vargiai 
galėtų Įvykti. PLB Valdyba remdama jaunimo kilnias 
pastangas, yra Įsipareigojusi parūpinti kongresui lėšas, 
tad šiam tikslui gegužės mėnesį skelbia HI PLJK finan
sų vajaus mėnesiu. Finansų vajus vykdomas JAV-bės 
Ir Kanados kraštų valdybų per savp apylinkes.

. Mielas lietuvi, Tavo rankose yra mūsų jaunimas Ir 
lietuviuos ateitis. PAREMK m PLJ KONGRESĄ f

PLB Valdyba

išvykimo šviesa uždegta. 
Prašom, patogiai, užtikrin
tai, be rūpesčių ir be. . . at
sikalbinėjimų. Vieni tų at
rinktųjų bus visu 100% pątlkl- 
mi ir ištikimi, kiti, maždaug 
neutralūs ar "nepartiniai", 
treti, gal tik toleruojami, bet 
toki itin tinkami delegacijos 
sudėties pamalšymul ir pa
saulio opinijos parodymui — 
štai, ir mes liberalė jam!

Kas kuriai grupei, kuriam 
poliui priklauso, mes tegalė- 
jom ir tegalim tik Spėlioti, 
bet jokiu būdu ne kategoriš
kai teigti. Itin gaila, bet lie
tuvio kunigo, atvykusio iš 
anapus, atžvilgiu, buvome jau 
iš kart teisėjais ir kaltinto-* 
jais. Drąsiai, tvirtai, be jo
kių rezervų ir iššaukiančiai. 
Svilinome jo padus kiek galė
jom, tiesiogiai ir ne. Beveik 
pasigardžiuodami, su nemaža 
pasitenkinimo ir puikybės do- 

■žav,!'Spia'ūdėniėš > Ir" iriėfSnie 
akmenis jt> pusėn, lyg ‘jl’š’ butų 
vieriintėils kaltas už visą Lie
tuvą ištikusią nedalią, lyg nuo 
jo vieno priklausytų tolimes-; 
nls tautinis ir religinis išsi
laikymas tėvynėje.

Šis bruožas (visur ir visa
da būti kaltintojais ir jokiu 
būda nesijausti bent klek kal
tais savyje) yra itin būdingas 
bene visoms politinėms emi
gracijoms. Ir mūsų tarpe ra
dosi tik vienas, ne muitinin
kas, ne fariziejas, bet kalti
namojo konfratas — kunigas, 

vadovybei parengimai. Kalbama apie 
Lietuvių Namus, kaip lletu-
vlškoslos veiklos židinį, prie 
kurio prisiglaudė Ir glau
džiasi ne tik torontiškiai Ir 
artimų apylinkių lietuviai. 
Tad NL, nežiūrint nuotolio, 
jaučiasi to židinio dalis ir 
norėtų kuo efektingiausiai Ir 
tam židiniui pasitarnauti.

Žinoma, tb gražaus bend- 

drįsęs viešai spaudoje tarti: 
"Sveikas atvykęs, broli! Wel
come". Jis, mat, sekė savo 
Mokytojo pėdomis, kuris mo
kėjo ir galėjo atleisti paleis
tuvei, kuris pažadėjo Rojų, 
net su Juo nukryžiuotam lat
rui, kuris nepatarė, bet įsakė 
mylėti net savo priešus. Tie
sa, visa tai vyko prieš 2000 
metų. Tas, turbūt, kai keno 
nuomone, negali galioti šiais, 
moderniais laikais, kai vis

I daugiau populiarėja akis už 
akį, dantis už dantį... Gi mes 
ir toliau, teisėjų togomis pa
sirėdę, skubame siųsti nuo
sprendžius ir prakeikimus 
kairėn ir dešinėn. Tie spren
dimai, dažniausiai, ne rlm- 
tais faktais, bet tik gandais 
ar prielaidomis grindžiami, 
ne protu, bet pakilusiais jaus
mais bazuojami. Kompromi
tuojame save, ar priešingą 
pusę?

urįr.;. ---------■■■ ... -X
.-r. . ••••-• ------ - *.......
radarblavlmo nebūtų galima 
Išvystyti be žmonių. Ir NL 
jaučiasi laiminga turėdama 
ją remiančių Ir jai prijau
čiančių Ir pačių LN Įkūrėjų 
tarpe, Ir esamoje valdyboje. 
Dėka jų atsirado Iniciatyva 
susiburti Į NL laikraščio 
atstovybės būrelį Ir Įtraukti 
daugiau ne tik paskirų as
menų, bet Ir organizacijų. 

Visi dirbo nuoširdžiai . 
Jeigu jie Ir pageidautų, neį
manoma būtų visų išvardin
ti. Bet negalima Ištverti 
nesuminėjus šių metų ba
ilaus bent vyriausią Ir jau
niausią talkininkus. Tai- V. 
Štreltas, Lletuvos nepriklau
somybės kovų savanorls- 
kūrėjas, nuo pat bailaus pra-
džlos Iki jo pabaigos talki
nęs svečių aptarnavime gė
rimais. Judrus Ir linksmas 
smagiai nuteikė svečius. GI 
D. Simanavičiūtė, spaudos 
bailaus karalaitė, pati jau
niausioji talkininkė — prisi
dėjo prie svečių susodinimo 
Ir programos pravedlmo.

Išvardintiems Ir nelšvar- 
dlntlems Iniciatoriams Ir 
talkininkams NL taria nuo-
širdų ačiū’. ,

Didelė padėka program op 
Išpildyto jams- jauniesiems 
Ir vyresniesiems Atžalyno 
tautinių šoklų šokėjams Ir jų 
vadovams. Ypatinga padėka 
Iš Hamiltono atvykusiai Au
kuro trljulel-rež. akt. E. Dau
guvietytei - Kudabienei, M. 
Kalvaltlenel, L. Stungevlčle- 
nel. Savo sukurtais jumorlš- 
tlškals kupletais Įdomiai 
linksmino svečius.

ŪŽ gražų bailaus pasiseki
mą priklauso padėka Ir Vi
siems Į jį atsilankiusiems. 
Savo atvykimu Įgalinote ruo
šėjus sutelkti gražią mate
rialinę paramą laikraščiui , 
Ir moralinę-jo leidėjams. '

N.L.
3 p s I.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS člau, viso šito kaltė jau yra *sį į. taip daug kartų karto- 
Įprasta suversti tylinčiai vi- tą skatinimą /TŽ, nr. 46/4 
suome nei, nors visiems la- kad " Naujoji krašto valdyba 
bal aišku, kad šitokiu būdu l turėtų stipriai pasukti kul-

Antanas Gustaitis

ŽVILGSNIS £ KULTŪRINĘ TIKROVĘ

radijo valandėlėje lietuvių 
kalbos, darosi graudu. Kaip 
ten bebūtų, lietuvių kalbai 
per radiją reikia geriau pa
siruošti, daugiau padirbėti , 
kad bent lietuviai galėtų su - 
prasti apie ką kalbama Ir 
kas sakoma.

Skęsta piniguos žmogulis. 
Gimsta, miršta pranašai, 
O tu stačias Ir prigulęs 
Vis rašai, rašai, rašai, - 
Kad po lašinių pluta 
Neužmirštų jų tauta.

Kad aliarmai nuaidėtų, 
Jeigu sukruta blusa, 
Kad nuo atlapų žvaigždėtų 
Šviestų tamsoje tamsa, 
Paskui bėgdamas šauki, 
Kad girdėtų priešaky.

Rodai plunksna vadui kelią, 
Filosofą pataisai,
Jeigu šuniui dantĮ gelia, 
Kandi užkulnį patsai, 
Velniui velnią įvarai, - 
Vis gerai, gerai, gerai. ..

Juodos raidės raidę gena 
Baltu popieriaus taku, 
Griauna mokslą, giria meną 
Verčia žirnį Puntuku, - 
Bėga tiesiai ar kairiau, 
Kaip visuomenei geriau.

Gieda giltinė solistė, 
Staugia laurų alkana. 
Noris jos gerki ėn įlįsti 
Ir surtkt: Gana’. Gana’. - 
O mėnulio šviesoje 
Parašai: "Dangaus fėja. .. "

Viltį daugini Iš trijų, 
Gundai debesų laivais, 
šildai grabą ant žarijų 
Su numirėliais gyvais, 
O po amžiaus pagaliau -

. Kalba kvailas dar kvailiau..
Valgę valgo, gėrę geria, 
Valdę valdo be tavęs, 
Perka sąžinę nešvarią,

Tik vieninga Ir kultūrin
ga tautinė bendruomenė ga
li . įsirikiuoti į kultūrln - 
gų tautų eiles Ir prisidėti 
prie bendrosios kultūros. 
Tam atsiekti nevaidina le
miamo vaidmens tautinės, 
bendruomenės dydis .Šis tau
tinio gyvenimo reikalavimas 
pas įdaro ypatingai reikšmin
gas tai tautos daliai,kuri at
sidūrė svetur ne laimės Ieš
koti, bet liudyti laisvajam 
pasauliui apie jų kraštą Išti
kusią tragediją. Tokį tauti
nės atsakomybės įsipareigo
jimą kiekvienas užsidėjo pa
likdamas bolševikinės pries
paudos niokojamą savo gim
tąjį kraštą. Tad šios mūsų 
Išeivijos pagrindinė užduotis 
Ir yra vieningai suburtomis 
pastangomis įrodyti laisvojo 
pasaulio žmonėms, kad lie
tuvių tauta yra tautiniai Ir 
kultūriniai subrendusi lais
vam gyvenimui. Tai atsie
kiama sutartinai puoselėjant 
savo kultūrą Ir ja pasiekiant 
galimai platesnes kitataučių 
mases. Tai mūsų visų bend
ras tautinio įsipareigojimo 
koordinuotas tęs ėjimas, nuo 
kurio niekas, negali būti at
leistas.

Jeigu per šitokių minčių 
perspektyvą pažvelgsime į 
tikrovę, tai pamatysime ga
na liūdną kultūrinio gyvenl-

tūros bei muzikos vakaru 4 
Tai bene bus ženklas, kad 
mūsų veiklos viršūnėse pra
dedama daugiau dėmesio 
skirti kultūrinei sričiai."

GI, po to suvažiavimo 
tame pačiame savaitraštyje 
nr.46 randame: " Deja, pri
trūko jam /kultūrinių pajėgų 
rikiavimui.. .JK/ laiko, nes 
didžiausią jo dalį nunešė or
ganizaciniai klausimai". 
Tikrumoje Ir tie visuomeni
niai- organizaciniai klausi
mai, kaip visada, taip Ir šį 
kartą, negavo Išsamiai 
konkrečių atsakymų.PUnes- 
nlam vaizdui tenka pridėti, 
kad visuomenė suvažiavimu, 
simpoziumu Ir net literatū
ros bei muzikos vakaru pa - 
rodė visišką nesldomėjlmą, 
nors buvo kviečiama Ir ska
tinama aktyviai dalyvauti. Ir 
šiam klausimui nebuvo pa
ieškotas atsakymas. Sekantį 
savaitgalį, tautybių teatro 
festivalyje, pabrėžtinai ver
tingas lietuvių Išėjimas į 
platesnius tarptautinės kul
tūros barus su dviem vaidi
nimais Irgi nepajėgė at
kreipti torontlečlų dėmesio. 
Ir, tiesiog,apgailėtinas skai
čius žiūrovų tepasirodė. Dar 
liūdniau, kai į jaunimui skir
tą vaidinimą tėvai nepasis
tengė atvežti savo valkų,kad 
bent jie galėtų paslnaudoda-

Vėl savaitgalis, Ir v3. 
parengimai, net trys/Šį 
kartą Verslininkų Sąjunga, 
norėdama parodyti, kad jai 
rūpi ne vien tik ūkinė srltlą 
suruošė tikrai visų dėmesio 
vertą koncertą Ir jaukų pa- i 
bendravimą. Visi, kurie at
silankė į šį koncertą pripa
žino, kad toklolyglo koncer
tas Toronte jau senai bebu
vo, nes programą puikiai 
Išpildė žymūs solistai Gina 
Čapkausklenė Ir Algirdas 
Brazis. Abu daug kur apva- 
žlnėję begastrolluodaml, Al
girdas Brazis buvęs net 
Metropolitan operos solis
tas. Abu dainuoja pagrindi
nius .vaidmenis lietuvių l- 
šelvljos operos pastatymuo
se. Jiems akomponavo jau
nas, bet jau sugebėjęs Iš
kilti muzikas Jonas Govėdas. 
Vienok, tokio koncerto pa - 
s įklausyti atsilankė mažas 
būrelis žmonių. Dar blogiau 
kad tame būrelyje nebuvo 
matyti kultūrininkų bei daug 
kalbančių apie kultūros rei
kalus, visuomenininkų, ar 
save laikančių visuomeni
ninkais, Ir pagaliau to elito 
kuris "pagerbia" visas pri
vačias bal lavones savodaly- 

'?mu. Pagaliau, kurgi vl- 
vlsl tie, kurie paskutiniuoju 
laiku putojančiai Išplaukė į 
tautinio gyvenimo paviršių Ir

reikalai negali būti Išspręs - 
tl. Taip tų nuolatinių nesusi
pratimų varginama visuome
nės dauguma darosi vis la
biau Ir labiau apatiška ne tik 
kultūrln&ns apraiškoms, bet 
Ir visiems tautiniams reika
lams. Nenorą ar gal nesuge
bėjimą reikalus konstrukty
viai spręsti buvo galima 
pastebėti Ir "NL"savaitraš
čio reikalais pasitarime, nes 
patiems aktyviausiame da
lyviams gal ėjo būti aišku , 
kad toks savęs populiarini
mo piniginis vajus negali 
duoti laukiamų vaisių. Be to, 
vien tik doleriniu mąstu 
spaudos problemos- negali 
būti Išspręstos. Va, šitie 
keli kultūrinio gyvenimo e- 
plzodai vos tik dviejų 
savaičių laikotarpyje , 
gana ryškiai pavaizduoja 
kultūrinės srities padėtį.

Šiais metais savų sal’lų 
padaugėjimas paskatino 
ruošti dar daugiau parengi
mų. Gerai būtų, kad su jų 
kiekybe kiltų Ir jų kokybė . 
Renginių ruošėjai privalo 
parūpinti atsilankiusiems 

i daugiau dvasinio pasitenkini
mo Ir sudaryti nuotalklngesnę 
tarpusavio pabendravimui 
aplinką. Tik taip gali būti 
grąžintas visuomenės susl- 
domėjmas renginiais. Tai Ir 
yra patys svarbiausi tautinio 
gyvenimo aspektai. Tuomet 
kultūriniams parengimams 
netektų konkuruoti su socia
linio pobūdžio subuvimais ar 
net privačiomis pabaltavo- 
nėmls.

Toronte yra tiek lietu
vių, kad gali ne tik užpildyti

tūriniu keliu, kad būtų pasi
vyta, kas Iki šiol toje srity
je prarasta. "Tik gal būtų 
gerai pridėti, kad tas kultū
rinis kelias reikia teisingiau 
suprasti, negu jis. Iki šiol 
buvo suprantamas. Suriku pa
tikėti, kad kelias kuris buvo 
ženklinamas paskutiniame 
krašto tarybos suvažiavimo 
simpoziume, galėtų duoti 
laukiamų vaisių. Bent ne
reikėtų leisti šiai temai ty
liai vėl nueiti į užmarštį, 
nes tiek tos temos įvade/TŽ,. 
nr.43/, tiek pačiame sim
poziume padarytos prielai
dos daugeliui sukėlė dar 
daugiau neaiškumų, kurie 
prašosi Išsiaiškinimo, vie
nodos nlo supratimo Ir vi
suotino susidomėjimo. Tik 
tada kultūrinė sritis Išsiplės 
sustiprins mūsų tautinį gy - 
venlmą Išeivijoje, įgaus 
ryškesnį savitos kultūros 
foną. Tada atkreips Ir kitų 
tautybių dėmesį, o jis yra 
labai reikalingas tautos 
laisvinimo kovoje.

Jonas Karpis

Sprendimas.. . 
paprastas ’.

Kelia kuilio vestuves, -
O suniekintas, aure,
Srėbl ašaras taure....

Dar mintis liežuvy klapa, 
Tik jau nieks jos negirdės: 
Žiurkės graužia gelsvą lap 
Garbę tavo pavardės,

mo vaizdą. Štai, "TŽ", nr. 44 
vedamasis, aptardamas 1974 
m, KLB krašto tarybos suva
žiavime numatomus kultūri
nės srities reikalų svarsty
mus, džiūgauja, kad "Bene 
pirmą kartą ji bus gana pla-

ml labai reta proga, pamaty
ti, pasigėrėti Ir pasidžiaugti 
gražiu lietuvišku vaidinimu. 
Negirdėti, kad Šešta
dieninė Mokykla 
dėl to būtų parodžiusi Ini
ciatyvos. Gal vien dėl te

statosi pavyzdžiu visose sri
tyse? Šiam klausimui atsa — 
kymą nesunku rastf, paskai
čius privačių ūkellųpakrtkš- 
tlnlmo ar panašiai "tautiniai 
reikšmingų" su "pasistipri
nimais" subuvimų aprašy-

bet Ir perpildyti visas savas 
sales, jeigu tik būtų telsln - 
gas parengimų vertinimas tų 
žmonių, kurie turėtų tą pa- 
daytl. Čia tenka : prisiminti " X 
paskutines Lietuvių Dienas , 
karavaną, kariuomenės ml-

Sagą žygių Iškilių 
Baigia musė taškeliu.. *

člal Iškelta ne tik specialiu 
simpoziumų, bet Ir lltera-

tektų jaunimą pateisinti, mus, padėkas, ar pasIžval- 
Klausantls lietuviškoje glus po jų nuotraukas. Ta-

nėjtrną Ir kitus renginius. 
Kartu tenka atkreipti dėme-

PAŽINKIME praeiti
LENKŲ VILNIAUS PARAPIJA

Rašo Stepas Varanka
Kiekvienos gatvės, parko, tautiečius, kad jiems svetima 

kaimo, miestelio ir miesto 
pavadinimas turi savo kilmės
mažesnę ar didesnę istoriją, pasiekė Kanados žemyną. Ne- 
Atkreipiau dėmesį į Ontario mažai jų mirė laive, kelionė - 
provincijos vietovę pavadintą 
Wilno, lietuviškai Vilnius.
Per ilgesnį laiką ieškojau ži
nių apie minimą vietovę. Kiek 
jos yra tikslios, nežinau.

Prie 60 ir 62 kelio, Mada
waska slėTnyje, Pembroke 
vys kūpi j oje, Renf re w aps kri - 
tyje, apie 180 mylių nuo To
ronto, randasi vietovė Wilno, 
nedidelis miestelis-kaimas. 
Miestelio gyventojų skaičius 
siekia apie 100 šeimų.

Tos vietovės įkūrimo isto
rija yra sekančia. Po Lenki
jos - Lietuvos padalinimo, 
prasidėjus persekiojimams, 
lenkai pradėjo emigruoti į už
jūrius. Grupė šeimų 1863 me
tais pavasarį, pasiekusi Han- 
burgą, Vokietijoje, pasikro
vė į laivą tolimesnei, nežino
mai kelionei į Kanadą. Tie 
emigrantai daugumoje buvo 
lenkai iš Pomeranijos-Kašu
bai. Jų tarpe buvo įvairių 
amatų žmonės ir net iš Na- 
paleono armijos karių. Jūros 
kelionėje jie Išbuvo 11 savai
čių. Kaip ir kitų tautybių pir
mieji emigrantai, tie Pome
ranijos kašubai vežėsi su sa
vimi po saujelę gimtosios že
mės, kuri jiems primintų tė
viškę brangią. Trupinėliai tos 
žemės buvo pilami į laidojimo 
duobes* .laidojant mirusius

LENKŲ WILNO PARISH

žemė būtų'lengvesnė; Ne vi
si, kurie išplaukė iš tėvynės,

da ugi a ir negu šimtas šeimų iš 
Pomeranijos. Pradžioje jie 
neturėjo lenko kdnigo religi
niams patarnavimams. Jeigu 
jiems reikėjo kunigo, turėjo 
eiti 8-16 mylių iki Brudenell. 
Ten kunigu 1866 metais buvo 
tėvas James McCormac, ku
ris turėjo labai daug darbo. 
Jam buvo neįmanoma susikal
bėti su lenkų emigrantais, 
kurie kreipėsi į jį pagelbos. 
Nors emigrantai nesuprato 
anglų kalbos, bet pajuto, kad' 
kunigas jiems visa širdimi 
yra palankus. Per 10 metų 
emigrantų kolonija religinį 
patarnavimą gaudavo iš Bru
denell parapijos.

1867 metais gruodžio mė
nesį tėvas McCormac gavo 
pagelbininką, lenkų kunigą iš

kuris Hagarty valsčiuje išbu
vo 4 metus. Lietuvį kunigą 
1880 metais pakeitė kunigas 
Demskis, kuris ten Išbuvo 12 
metų. Kai kurie lenkai sako, 
kad jis buvęs lietuvis iš Vil
niaus krašto. Jo iniciatyva 
pradėta statyti didesnė baž
nyčia. Jis darbo nebaigęs iš
vyko į JAV ir į Braziliją. Po 
jo, nesuradus lenko kunigo, 
per metus laiko jiems patar
naudavo tėvas-kunigas P. S. 
Dow dali.

zidentas tai bažnyčiai padova- dinta Wilno, kad pagerbti ten 
nojo tikrą to stebuklingo Ma- atvykusį dirbti lietuvį kunigą 
donos paveikslo kopiją, kuri iš Vilniaus ar Vilniaus kraš- 
yra oficialiai Lenkijos vy- to. Būtų labai įdomu sužinoti 
rlausybės 1656 m. pripažinta tikrą to vardo pavadinimo is- 
kaipo "Lenkijos karalienė", toriją ir to lietuvio kunigo 
Popežius Pijus XI, to pa- biografiją.
veikslo kopiją taip pat turėjo Lenkų laikraštis, "Glos 
patalpinęs savo koplyčioje Polski" - Lenkų Balsas, iš- 
Castel Gandolfo. einantis Toronte, š. m. vasa-

1962 metais į Vilno para- rio 27 dieną rašė:"Muzeum 
piją buvo paskirtas lenkas Polskich Pionerow w Wilne 
kunlgas-tėvas Stanislaw Kę- Ont. " renka eksponatus ir pi- 
dziolka. Jis kunigu buvo nigines aukas tam muziejui 
įšventintas kardinolo Stafan J-kurti. Ten yra paskelbtas ir 
Saplehos Krokuvoje 1937 me- aukotojų sąrašas. Tam tikš
tais. Srriulklau apie lenkų lul sudarytas ir "Polish Ca- — 
emigracija į čia minimą Wil- nądian Plonner Centre Funcfe^- 
no vietovę yra aprašyta kny- Wilno Ont. " 
goję "Highways of Destiny", Kaip matome lenkai veikia,
a history of Diocess of Pern- Jie stengiasi savo vletovę- 
broke, Ottawa Valey, Canada,parapiją Wilno populiarinti ir 
by Reverand William C .
OT>wyer, priest of the Dlo- leistos tos vietovės ir bažny- 
cese of Pembroke, išleistoje 
1964 metais, penktoje dalyje 
pavadintoje, The cavalcade:lenkišką Wilno Kanadoje, 
of the Poles to Renfrew Coun
ty. Knyga yra copyright. Ją 
galima gauti tik pas autorių.

Aiškumų nėra, kodėl vie
tovė pavadinta Wilno.

Savo aprašyme naudojausi 
vieno man pažįstamo lenko, 
kašubo Pawel Brzeskl pasa
kojimu. Toje knygoje aiškiai 
nėra pasakyta, kas ir kodėl 
tie lenkų emigrantai iš toli
mos Pomeranijos pasirinko 
Lietuvos sostinės vardą Wil
no - Vilnius savo kuriamai 
kolonijai. Jiems, vardas Wil
no Iš viso buvo labai mažai 
žinomas. Jie net nevisi save 
lenkais skaitę. Jie daugiau 
buvo linkę prie vokiečių kul
tūros ir papročių. Pagal ma
no pažįstamą lenką, minima 
parapija -vietovė buvo pa va-
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je, jie buvo palaidoti vande
nyne.
Koplytėlės pastatymas ir pa
rapijos įkūrimas .

Po vargingos jūros kelio
nės emigrantai pasiekė New
foundland. Iš čia, St. Law
rence upe priplaukė Port of 
Quebec, o iš ten Central Ca
nada Railway geležinkeliu at
vyko į Bomechere Point, kur 
netoli buvo gražus anglų kai
mas Renfrew. Nuo čia-prasi
dėjo tos grupės kelionė per 
kalnuotas 67 mylias į jiems 
paskirtus 100-tą akrinius že
mės sklypus iki Opeongo. Ke
lionė buvo daroma pė šėlomis. Europos, tėvą Specht, kuris 
Emigrantai turėjo nešti savo prieš tai trumpą laiką buvo 
vaikus ir turtą ant pečių. Po
ilsis prie Brudenell vietovės 
emigrantų pavargusią koloną 
truputį atgaivino ir davė pro
gos apsipirkti.

Emigrantai atvykę į nuro
dytą vietą rado jiems paskir
tus žemės plotus visiškai pli
kus, be. jokių pastatų. Čia 
jiems prasidėjo vargingas 
naujakuriu sunkus gyveni
mas. Tam pionieriškam gy
venimui pradėti neturėjo jo
kių statybai ir žemės ūkiui 
reikalingų įrankių. Lenkų 
emigracija į Renfrew apylin
kę tęsėsi per 10 metų. Tame 
laikotarpyje čia susispietė

Ottawoje. 1876 metais buvo 
pastatyta nedidelė iš rąstų 
koplytėlė., kurią pašventino 
vyskupas Duhamel. Parapija 
- koplytėlė buvo pašventinta 
lenkų švento Stanislaw Kost
ka vardu. Tėvas Specht ten 
išbuvo tik keletą mėnesių. Po 
jo buvo atkeltas kunigas Alex
ander Michnowski, kuris irgi 
ilgai ten neišbuvo.
Lietuvių kunigo _paskyrlųjas..

1876 metais į tą lenkų kolo
niją buvo paskirtas lietuvis 
kunigas - tėvas Korbutowicz v 
tikriausiai^ Korbutavlčius, 
baigęs kunigystės mokslus ir 
įšventintas į kunigus Romoje,

Vietovės išsiplėtimas .
1892 metais atvykęs iš Len

kijos ir Detroite įšventintas 
į kunigus J. Jankowski buvo 
paskirtas į Wilno šv. Stanis
law Kostka parapiją. Atvyki
mas lenko kunigo iš Lenkijos 
Į Kanadą į mažą parapiją pra
dėjo naują erą. Nuo to laiko 
emigracija į tą vietovę pagau
sėjo. Penkių metų laikotar
pyje ten atsirado apie 350 .šei
mų. Su apylinkėm tame Pon
tiac - vikariate, 1896 metais 
buvo virš 510 šeimų. Vėliau 
pasenusio kunigo Jankowskio 
pareigas • perėmė Peter B. 
Biernacki, kunigu įšventintas 
1910 metais Wilno parapijoje. 
Kunigas Jankowski dėl savo 
veiklos ir darbo šv. Tėvo bu
vo pakeltas į pralatus. De
šimties metų laikotarpyje iš
dygo nauja pulki bažnyčia 
įkurta 1936 metais, pavadinta 
Panelės Švenčiausios Čens- 
takavos vardu. Lenkijos pre-

net muziejų įsteigti. Yra iš-

čios spalvotos atvirutės su 
trumpais paaiškinimais apie

Malonu, kad p. p. Julija ir 
Vaclovas Skrebutėnai savo 
ūkį pavadino "Ranch Vilnius" 
vardu. Ūkis randasi Inisfield 
valsčiuje, Ontario provinci
joje. Praeitais metais jie pui- 
klai atremontavo savo sodybą 
ir rugsėjo mėnesį 7 dieną ofi
cialiai su miestelio viršaičiu 
G. Burton ir kitais svečiais 
iškilmingai jį pakrikštijo 
prasmingu visiem lietuviam 
"Ranch Vilnius" vardu* Tai 
bus nors ir nedidelė, bet sa
votiškai miela • atsvara dėl 
lenkų Wilno Parish. Reikia 
dėti pastangų, kad "Ranch 
Vilnius būtų daugiau išpopu
liarintas. "Ranch Vilnius" 
yra oficialus vardas, kuris 
yra užregistruotas į valsčiaus 
knygas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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FILMU PASAULYJEP A S L A ĮJ (j A K!T
Kiniečių miestelis;

^Angliškai Chinatown. Re
žisuoja Roman Polanski. Vai
dina Jack Nicholson, Faye 
Dunaway Ir kt. Parašė Ro
bert Towne, platina Para
mount filmų studija.

Sklandžiai parengta filmą, 
gausu kriminalinių nuotykių, 
įdomus žiūrėti. Jaunimui ne
tinkamas.

Baltoji brėkšmė:

kartą Ir aš jį pergyvenau Los 
Angeles. Tada mūsų namelis 
siūbavo, atrodė, į visas pu
ses. Paveikslai lakstė nuo 
sienų, keldami žiaurų bilde
sį. Dundėjo visokį daiktai Ir 
lėkštės. Iš židinio Iškrito 
plytos Ir pelenai. Mūsų šu
nelis balsiausiai kaukė, šau - 
kė. Namas braškėjo, buvo 
sunku Išsilaikyti ant kojų Ir 
nenoromis "laukiau" namelio 
sugriuvimo. Bet viskas pasi
baigė gana laimingai, nes
kaitant apgriauto kamino, ži
dinio, sudaužytos senos mi
daus -bonkos, suaižėjusių 
sienų, bevelk nukritusių tin
kavimų. Tuo laiku kitur Los 
Angeles Ir priemiesčiuose 
buvo sugriautų pastatų Ir už
muštųjų.

SĄSKAITA—
į V<BeM 
VE/D^OO/Zai

(Perspausdinta iš 1971 m. Vilniaus 
“Tiesos”)

MORALES TEMOMIS

Žmogus gavo naują butą. 
Pastebi skuboto statybininkų 
darbo broką, tačiau tai ne
užtemdo įkurtuvių džiaugsmo 
— dažnas nuomininkas pats 
pasitvarko. Nuobliuoja gru
biu statybininkų kirviu tašy
tus langus, sutvarko persi
metusias duris, susukmėja 
trūkstamus varžtus. Žmogus

Filmui rodyti įtaisyti spe
cialūs aparatai žemės dre -

The White Down, pagal 
James Huston knygą. \&ldl- 
~na Warren Oates, Timothy 
Bottoms, Lou Gossett,Simo- 
nle Kopaplk, Joanassle Sa- 
lomonle Ir kt. Pagamino Pa
ramount. Filmuota Kanado
je, Baffin saloje.

Banginių medžiotojų laive
lis nutempiamas į tolius nuo
jų laivo. Bemirštančius Iš - bėjlmo nuotaikai sudaryti.Ne
gelbsti eskimai. Pasilikę su vien garsas, triukšmas ar 
jalsbaltlejl įpranta prie jų žmonių šauksmai, tą galima 
papročių. Bando nuo eskimų padaryti kiekvienoje fllmOje. 
pabėgti, nepavyksta. Eskimai Tai pap asta ausimi neglr— 
pradeda jais nepasitikėti Ir dlmas garsas, kuris sukelia 
nori juos nužudyti. savotišką oro drebėjimą, pa-

Įdoml filmą, parengta pa- našų kaip būna tikro žemės 
gal tikrus pergyvenimus, į- drebėjimo atveju.
vykusius maždaug prieš 80 
metų. 1922 m. pagal tą knygą 
buvopagamInta filmą Nanook 
of the North. 1932-klta- Es
kimo, Ir trečioji 1974. Štai 
kokie raštai ilgai Išlieka.

kad nuo to negirdimo garso 
bangų galt sugriūti ^Ino te
atras. Vaidina Charlton Hes
ton, Ava Gardner, Georgė 
Kennedy, Lome Greene Ir 
kiti. Efektai puikūs, bet dėl 
silpno rankraščio Ir režisū
ros, nėra vientisos jungties. 
Režisavo Ir Išleido Mark 
Robson.

Pragariškas gaisras:
The Towering Inferno, Iš

leido Warner Bross filmų 
studija.

Moderniškame dangoral - 
žyje kyla gaisras. Gęslntl 
labai sunku. Dideliame

Premjera vyko labai Ištal-aukštyje esančius Išgelbstl 
gingame Hollywoodo kino te - tik susprogdindami mUžl- 
atre. Atsisėdęs žiūri: lubos nIšką vandens baką, 
padengtos storu tinklu. Su- Geras, sklandus rankraš-• 
žinome, kad bandomo paro - tls, kaip Ir valdyba;Steve 
dymo metu dalis lubų pagra - Me Qeen, Paul Newman, 
žlnlmų nukrito. Vėliau skal-Faye Dunaway, FredAs- 
člau, kad Čikagoje bandė talre Ir kt. Režisavo John

Žemės drebėjimas:
Earth Quake- žiūrėjau , 

kaip ekspertas, nes vieną uždrausti rodyti, nes bijojo, Guillermln.
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“Žemės drebėjimas

daro ..kaip sau“, rūpinasi 
vo butu.

Įkurtuvių džiaugsmas 
trunka praeiti. Vieni ir 
liau pastoviai, šeimininkiškai 
prižiūri butą, ką reikia pa
taiso, laiku dažo grindis, sie
nas. Kitiems tas tvarkymosi 
noras greit ataušta. Praėjus 
penkeriems metams po įkur
tuvių, to paties namo butai 
vienas nuo kito labai skiria
si. Praėjus dar keletui metų, 
vieną, žiūrėk, jau kapitališ
kai reikia remontuoti, kitas 
— tarsi šiemet statytas.

Namų valdybos, kurios yra 
tikrieji mūsų namų šeiminin
kai, irgi rūpinasi smulkiu bu
tų remontu. Namų valdybų 
santechnikai taiso vandentie
kį, apšildymo sistemą, kana
lizaciją, elektrikai — elekt
ros tinklą. Teko kalbėtis vie
noje kitoje Vilniaus miesto 
namų valdyboje. Sakysime, 
trečiojoje namų valdyboje 
paskaičiavo, kad vidutiniškai 
kiekvieno buto smulkiam re
montui kasmet išleidžiama 
apie 25 rublius. Žinoma, tas 
vidurkis nedaug ką tepasako. 
Yra butų, kur daugelį metų 
remontui nereikia kapeikos 
iš namų valdybos. Yra ir to
kių butų, - kurių šeimininkai 
ilgą laiką prašo ir neprisipra
šo menkos paslaugos. Namų 
valdybose teigė, kad apie 20 
procentų nuomininkų prašy
mų negalima patenkinti pa
geidaujamu metu. Pirmoji 
priežastis čia esanti medžia
gų ir darbo jėgos stoka.

Skaitytojai, kreipdamiesi j 
redakciją, nurodo ir dar vie
ną šio namų valdybų neran
gumo priežastį. Teigia, kad 
namų valdybos smulkiam re
montui skirtas lėšas iššvais
to jau nebe smulkiai, o vos 
ne kapitališkai, gal net per
daug prabangiai remontuoda- 
mos kai kurių nuomininkų 
butus.

Gyvenimas vra gyvenimas. 
Šiuo ir kitu klausimu sunku, 
o gal net neįmanoma užsi- 
tverti paragrafų punktais. 
Visada būna nukrypimų, be 
jų neįmanoma. Belieka tik 
telktis į pagalbą tęisėją. ku
ris spręstų — leistini šie nu
krypimai ar ne. Geriausias 
teisėjas čia gali būti mūsų 
pačių sąžinė.

Smulkaus remonto sąskaita 
. kjnrjėrkąpitališkaį bJiyo. surę- - 

montuotas vilniškės _N. Va- 
siljevos' butas. Imagai įstaty
mus nuomininkė turėjo re- 
montuotis pati. Atrodytų, kad 
čia pažeistas įstatymas. Apie 
tai kalbėjausi su Vilniaus 
miesto Spalio rajono vykdo
mojo komiteto pirmininko 
pavaduętoju A. Dobkevičiu
mi, kuris neneigia, jog čia 
padaryta išimtis" Vasiljevo* 
naudai.

— Griežti revizoriai galė
tų mums papriekaištauti, 
sako A. Dobkevičius. — bet 
nedaryti išimties mes nega
lėjome. Vasil jeva — Tėvynės 
kare žuvusio kario žmona. . .

Iš tiesų, kas iš mūsų iš
drįs priekaištauti vykdomojo 
komiteto darbuotojui, kuris 
išimties keliu bent kiek ban
dė praskaidrinti daug per
gyvenusio žmogaus gyveni
mą. Jautrumas žmogui — ir
gi įstatymas!

Tas pats mūsų teisėjas — 
sąžinė — neleis priekaištau
ti, o priešingai — tik pritars 
ir daugeliui kitų panašaus po
būdžio ,,nusižengimų". Tai
sakydamas, galvoju apie Tė
vynės karo invalidui B. Ry
kui, darbo invalidui S. Jonai- - 
čiui suremontuotus butus. 
Galvoju apie jautrumą, kurį 
namų valdyboje ar vykdoma
jame komitete sutiko parali- 
žuotą sūnų auginanti senutė 
motina L. Lukjanova, vieni
ša pensininkė J. Uvarova. 
Visi šie pavyzdžiai imti iš 
Vilniaus, tačiau manau, kad 
Ir bet kuriame kitame mies
te nedaug ieškoję surastume 
panašių. Būtų galima tik 
priekaištauti tiems darbuo
tojams, kurie. įsitvėrę in
strukcijos paragrafo, atsisa
kytų padėti senam žmogui, 
daugiavaikei šeimai. Bet bū
na ir kitokių išimčių, kurių 
mūsų sąžinės teismas negali

ne- 
to-

mes visi 
taip pat 
gerumas. 
Kartoju: 

suremon-

išde- 
sep- 

jren-

pateisinti,
Skaičiau Apjakalųlo gatvė

je, 49 name. antrarM'-7 >ute 
gyvenančio nuomininko Fio
doro PrOchorenkos pareiški
mą, įteiktą dešimtąją! namų 
valdybai. ,,Grindys siūbuoja 
ir girgžda. . . Pats susidoroti 
negaliu ir prašau suremon
tuoti grindis namų valdybos 
lėšomis. Prochorenka".

Suprantama, grindis namų 
valdyba, ir privalo remontuo
ti. Vartydamas dokumentus," 
skaitydamas rezoliucijas, at
sekiau, kas buvo toliau. Pa- 
reiškjmo padavimo dieną 
valdybos vyriausiojo inžinie
riaus vadovaujama komisija 
konstatavo, kad beveik visai 
dar naujame plytų mūre nuo- 
miniųko Prochorenkos gyve
nimas nebepakenčiamas. Ant
rą dieną dėl to paties sielo
josi jau kitoje įstaigoje. Ga
liausiai trečią dieną raštiškai 
buvo kreiptasi j vieną ge- 

• riaušių Sostinės remonto or
ganizacijų, kuri prašomasu- 
remontuoti girgždančias grin
dis.

Taip operatyviai 
turėtume dirbti. Ir 
jautriai, gerai. Čia 
liejasi per kraštus, 
nuomininkas prašė
tuoti girgždančias grindis. To
liau dokumenlai šiek tiek su
painioti. Jeigu tikėtume pa
čiu Prochorenka, tai remon
tininkai, neturėdami tinkamų 
lentų pataisyti grindis, vos 
ne prievarta butą išklojo 
parketu. Taip pat, atseit, 
prieš nuomininko valią, net
gi jam prieštaraujant, 
koravo sienas, pakeitė 
tynis durų užraktus,
gė madingesnį unitazą, įstatė 
ornamentuotus durų stiklus. 
Norint išvardinti visą remon
tininkų gerumą, tektų sumi
nėti trisdešimt įvairių darbų.

Baigėsi tuo, kad Vilniaus 
specializuotos autotransporto 
kontoros direktoriaus F. Pro
chorenkos buto smulkus re
montas dešimtąją! namų val
dybai atsiėjo tūkstanti ir dvi
dešimt septynis rublius.

Mums kalbantis, F. Procho
renka dažnai minėjo žodį są- 
žmė. Sakė, kad |o, vadovo, 
sąžinė nepakenčia, kai vai- 
tuotoias ar šaltkalvis pasisa
vina tegu ir kapeikas kainuo- 

, jančią cletalę, -(Išsk<jį|nme, iš
reikalaujame; . Sakė , kad 

■1’Tn fo ŲiLctinė Sąžinė' nefrmsta. 
‘ " kad Ąis jaudinasi, skaityda

mas laikrašlvje straipsnį apie 
vadovo piktnaudžiavimą tar
nybine padė'im. Jis sakė, 
kad kaimynai neturi sąžinės 
ir jam pavydi. . . Nedaug trū
ky kad Prochorėnka būtų 
pradėjęs ir remontininkus 
kaltintį sąžinės stoka. Mat, 
jis prieštaravę?, o šie per 
piievartą remontavę...

Liaudies kuntiolieriams įsi
kišus, <iel supainioto ir pra
bangaus 
remonto 
riausioji 
bausta 
skaudžiai 
renką, kaip, jo manymu, ;— 
teisingai ar neteisingai, — ji 
nubausta.

— Žinoma, teisingai!
Ar pats Prochorenka turi 

sąžinę, nebeklausiau.
Dar jis paaiškino, kad jsta-

tymams jis nenusižengė. At
seit, butas ne jo, o namų 
valdybos nuosavybė, tai na
mų valdyba savo namu ir 
rūpinasi. Iš tikrųjų, teoriškai 
galvojant, taip ir turėtų bū
ti. Kiekvienam nuomininkui 
pareikalavus, "namų valdyba 
per tris dienas turėtų atsiųs
ti gerus meistrus, kurie pa
darytų viską greitai ir ge
rai. Bet praktiškai gerai 
žinoma, kad kol kas tokių 
sąlygų dar neturime. Zinonąe 
ir tą 20, o gal kai kur net 
didesni procentą, bergždžiai 
varstantį namų valdybų du
ris. .. ~

Taigi įstatymų jis tarsi ne
pažeidė.

Sakoma, blogas pavyzdys 
užkrečia. Iš tikrųjų, taip. 
Viktoras Tunikas taip pat 
kurį laiką buvo ,.Trimito“ 
orkestro direktoriumi. Tad 
direktoriaudamas irgi buvo 
užsimojęs už valstybės lėšas 
,,smulkiai" pasiremontuoti 
butą, žemiau tūkstantinės su
mos nesustoti. Siek tiek pa
siremontavęs (už 647 rublius)1 
tik ką gaurą butą metė dar
bus jų nebaigęs. Sakė, dau
giau tr nebcsi va i gins, mat, 
planuoja nctiukus gauti ge- 
lesnį butą. . .

Būtų galima paminėti ir 
dar vieną kitą ..stambiai smul
kaus" remonto atvejį, kurio 
pilietinės sąžinės teismas jo
kiu būdu nepateisins. Tik 
naujos minties, nagrinėdami 
tuos atvejus, nebe r as t u me. 
Visur taip pat: kažkas užta
rė, kažkas paskambino tele
fonu. Vykdoma jame komite
te surašė ęezolluciias. Namų 
valdyba, netgi nepareikala
vusi būtiniausių dokumentų 
(defektinio akto ir pan.), ap
mokėjo sąskaitą. Kas jai be- 
lieka daryti, jinai — palie
pimus vykdanti organizacija. 
O paliepimai skubūs, svarūs, 
su užuominom ir nutylėji
mais. . .

Grįžkim 
minties, 
venimu. 
bus. Jų 
me tuos 
rial,
Bijokime tų, 
balsu perskaito 

■punkUž'.kažkurį paragrafą ir 
iš

daly
tai 

padė-

prie ankstesnės 
Gyvenimas lieka gy- 
Išimčių buvo, vra ir 
turi būti. Ir gerbki- 
žmones, kurie jaut-

protingai daro išimtis, 
kurie špižiniu 

kažkurio

Prochorenkos buto 
namų valdybos vy- 
in/.inierė buvo nu- 
materialiai ir gana 

. Paklausiau Procho- 
kaip, i

-p.-.b-. rvClat baksteli-, i ląikrašfiįo 
karpą: „Matai, tokius 
kua spauda kritikuoja, 
kaip aš tau, motin, 
siu?!“

Viena inteligentė moteris, 
auginanti penketą mažų vai- 
kų (kas tikrai reta mūsų die
nų inteligentų šeįtnojel, 
skundėsi, jog prieš kurį lai
ka savo vaikų vardu prašiu
si pagalbos. Gana atsakingas 
žmogus jai 
tau liepiau tiek 
Vėliau kiti, šiek tiek mažiau 
populiarūs žmonės padėjo ši
tai šeimai. Ankštą butą pa
dėjo pasikeisti j erdvesni ir 
dar ji suremontavo. Remon
tas kainavo taip pat nemažai 
— 1033 rublius. Gal būt, ir 
čia kai kas įžiūrėtų nusižen
gimą. bet. . .

Tad, spręsdami savo ir ki
tų smulkius bei stambesnius 
rūpesčius, nepamirškime tei
sėtu pasikviesti Sąžine.

atsakė: ,,Ar aš 
gimdyti!"

METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

JUBILIEJINIŲ

A (4_y A 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATj, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NIKI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI. _______ __

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 _ 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietų- 
vijikai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs pas mus 
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vok.

PROGRAMOS VEDĖJAS
- L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernoy, P - Cl- TEI— 669-8834

KELEIVIS 
Lithuanit..i Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 

GYVENIMO, Kl ĖK VIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ. ADV. M. ŠV EI K AUSKIEN Ė VEDA T.EI 

Sinių patarimų skyrių. 'Metinė prenumerata tik $7.00

1975. V.7

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 motų Minint ta sukakti gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais 
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzini laikais. .Tpc yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. No veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

JAV vietose metams 
— 2.50. Užsieniuo- 
savaitę nemokamai.

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. 
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

išlikimui skel-

lietuvių laisvę, 
ar jų igalioti-

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III. 60608 *
į—| Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į—Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių jsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS - ------------------------------------------------
ADRESAS .......... ......-.............................................. ...........................

5 p s I.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 3,000.000

ALT KON FERENCIJOJ E: Kon. /. Dąuzvardiene, pirm. Reliunas
ir sekr, Jasaitis. Nuotrauka M. N agio.

AR UŽSIDEGS LAISVINS 
LIEPSNA

Mūsų spaudoje jau kuris 
laikas yra rašoma, kad gy
veną Amerikoje lietuviai, 
Chtcagoje, Marquette Parke 
rengiasi pastatyti didžiulį 
paminklą, pavadintą Laisvės 
Liepsna. Vieta labai graži, 
lietuvių apgyvento j vietoj , 
Lietuvių Plazoje, Čia pat 
Gimimo Parapijos bažnyčia, 
Šv. Kryžiaus ligoninė, M ari
jos Aukš. Mokykla, Dariaus 
ir Girėno paminklas,daugybė 
lietuviškų krautuvių,bankų ir 
.kitokių įstaigų. Be to, čia 
didžiulis parkas- kurį aplan
ko tūkstančiai žmonių.

Išrinktas komitetas,kuris 
stengs is š ią m intį įgyve ndln- 
tl. Paminklas kalnuotų virš 
45 tūkstančių dolerių. Tiki
masi, kad prie jo statybos 
prisidės mieste veikianti 
Urban lyga. Kitą dalį teks 
surinkti įvairiais būdais. Pa
minklas svers 40 tonų,36 m. 
aukščio, gero plieno ir jokie 
vandalai negalės jam pa
kenkti. Jis turėtų Išreikšti 
lietuvių padėką Amerikai už 
prieglaudą, už priėmimą čia 
laisvai gyventi ir įsikurti. 
Šalia to, atžymės, kad yra 
geležinė siena, už kurios 
dar kenčia milijonai paverg
tųjų, po svetimo okupanto 
jungu.

Testamentiniai žodžiai pa
sakys praeinančiam, kad čia 
gyvenalietuvlal, netekę savo 
krašto, ir laisvės,dėl kurios 
kovos iki ji vėl atgims.

Konsulė Daudžvardtenė 
savo žodyje yra paminėjusi, 
tarp kita, kad čia laisvė yra 
toks kasdieninis dalykas, 
kad nėra reikalo ir pamirš
tama jai skirti daugiau 
reikšmės. Pasižiūrėjusi, 
klek lietuviai Chicagoje jau 
yra savo lėšomis pasiekę, ji 
tikinti, kad ir šis uždavinys
6 psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A> 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 7% 
Terminuotus depozitus 1 metu 7*6% 
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10’4%

yra įgyvendinamas.
Paminklo skulptorius R. 

Mozollauskas pranešė, kad 
bus paskelbtas konkursas 
geriausiam įrašui-testamen- 
tui.

Visuomenė aukas gali 
siųsti Flames of Freedom , 
2458 W. 69 str., Chicago 
60629. Aukotojai gall atskai
tyti aukotas sumas nuo mo
kesčių.

Savo kovojančiam už žmo
gaus teisę broliui atminti ir 
padėkoti AmertkairSUtelklme 
nors keliollką tūkstančių ir 
nebūkime kurtūs šiam pa
minklui. Bal. Brazdžionis

1‘avasario giedrioms dienoms atėjus, sprokstant medžiu pumpurams ir žolei žaliuoti pradedant, 
yra ženklas, kad laikas vėl grįžti i daržus ir sodus. P imliausiai reikalinga surankioti medžių 
iakų atlaužas ir išrinkti nenaudingas geliu, ir kitu augalu liekanas. Kai kruopščiai ir su jėgų 
itempimu visa ta atliksi, tai vasarą geliu žydėjimu bei kitu augalų žalumu pasig'ro iėsi.

(Photo by Ontario Ministry of Agriculture and Food)

Vienoje mašinoje iš Detroi
to išsiruošęs į plačią Kanadą 
tautiečių būrelis įstrigo To
ronte. Apleidus namus, sau
lėtą šeštadienio rytą, kelionė 
atrodė bus gera. Bet prava
žiavus Londoną, saulė pra
dingo ir keleivius pasitiko už
vakar Torontą nusiaubusios 
pūgos likučiai. Stipraus šiau
rės vėjo pustomas sniegas 
taip susisukdavo, kad nebesl- 
matydavo net kėlioj atrodė 
dangus maišėsi su žeme. Dėl 
to vietomis reikėjo važiuoti 
pamažu ir labai atsargiai.

Tolstant nuo Londono, pa
kelėje buvo apvirtę didžiuliai 
transporto sunkvežimiai. 
Vieni iš jų jau buvo keliami 
čia suvažiavusių pagelbinlų 
priemonių, o kiti dar tebegu
lėjo be jokių gyvybes žymių.

Pro pasitaikančias pusto
mo sniego properšas, aukštai 
ore pasirodydavo ilgos žąsų 
voros. Žąsys nebegalėdamos 
skristi prieš žvarbų šiaurės 
vėją, grįžo atgal. Gražūs, tie 
dideli paukščiai ištisom vir
tinėm, skrido pavėjui atgal į 
pietus.

Atrodo kaip nūdienos žmo
gui, taip ir gamtai, kažkas 
susimaišė. Viskas pradėjo 
suktis prieš nusistovėjusią 
tvarką. Vietoj gražaus, pa
vasarį ženklinančio, povely
kinio savaitgalio, štai įsisu
ko net išvargusių paukščių 
nepagailiriti žiema.

Keleiviams artėjant prie 
Toronto ir klausant mašinos 
radiją, iš vienos stoties pa
sigirdo kalėdinė muzika.Pra
nešėjas aiškino, kad priside
rinant prie šiaušiančio oro, 
jis norįs priminti kalėdineą 
nuotaikas.

Keleiviams pasiekus To
rontą, miestas kasėsi iš gi
laus sniego. Kai kurios prie
miesčio gatvės buvo užvers
tos 10 pėdų pusnynais. Ameri
konams nebebuvo prasmės 
toliau bevažiuoti. Jie nutarė 
lukterėti Toronte, o Atvelykio 
proga aplankyti Lietuvių Na
mus.

Sekmadienio popietėj, tfu- 
radę pravalytą vietą sniegu 
užverstos gatvės pakraštyje 
mašinai pastatyti, keliaunin- 
kai-įsigavoį Lietuvių Namus. 
Įėjuši pirmoji, viena ponia, 

tarsi žinodama, prisiartino 
prie ornamentuotų į žemutinę 
salę vedančių durų. Paban
džiusi duris ir radusi jas už
darytas, moteriškė nusivylė, 
atsigrįžo į likusius grupės 
dalyvius. Bet šie, vietoj da
lytis bendrakeleivės nesėk
me, skaitė čia pat esantį skel
bimą. Skelbime buvo rašoma, 
kad Atvelykio sekmadienį 
įprastos popietės nebus. Vie
toj jos, Namų moterų būrelis, 
didžiojoj salėje rengia Vely
kų staląį kurį kviečiami visi, 
o įėjimas kainuos $6..

Tai išvydę keleiviai, nieko 
nelaukę, pasikėlė laiptais į 
viršų. Salė jau buvo prisipil
džiusi žmonių, bet daug jų dar 
buvo ir prie durų. Prisiarti
nę svečiai sužinojo, kad pa
kvietimai jau Išsibaigę ir pa
sivėlinę nebegalės patekti į 
vidų. Bet vienas, kitas dar 
įsikalbėjo būsiąs patenkintas 
pristatyta kėde, nežiūrint, 
kad šeimininkės viešai skun-* 
dėsi nebeužteksią maisto, nes 
stalai buvę paruošti tik 200 
žmonių. Durininkai sužinoję 
apie tolimus svečius iš Ame
rikos, tuojau juos suleidžia 
į vidų. Tuo jiems parodoma 
ypatinga pagarba. Jiems ir 
kitiems tuojau atsiranda nau
ji stalai ir prie jų kėdės.

vienais už kitą skoninges- 
nlais.vis daugiau pas i s kone- 

Padengus pristatytus sta- tipais pyragais.
lūs ir visiems susėdus, Namų Svečiai iš Amerikos žiūrė- 
plrm. J. Strazdas tarė žodį, jo į tas gerybes ir stebėjosi. 
Savo kalboje pirm, nušvietė Jiems buvo tekę dalyvauti 
Velykų papročius Lietuvoje ir įvairiuose baliuose. Lanky- 
paaiškino, kad pavasario damlesi Windsore, jie matė 
šventėse panašūs valgiai ten tenykščių lietuvaičių kulina- 
puošdavo stalą. Ryškiai or- rines gudrybes, bet tokio pa- 
namentuotastaltiese uždeng-ruošimo, ką čia matė, jiems 
tas, centrinis stalas, tiesiog dar nebuvo-tekę regėti. , 
lūžo nuo gausybės valgių. At- Visiems dalyviams susto- 
rodė, kad tuo maistu būtų bu/ jus ir T. Antanui Prakapui 
vę galima pamaitinti ne tik sukalbėjus maldą, žmonės 
pusę Toronto, bet ir dalį De-įniko į ant stalo buvusius 
trolto. Čia buvo tiek daug vis- margučius. Vieni jais gėrė- 
ko pridėta, kadnet akys raibo josi, kiti miklino, o treti su 
nuo valgių pasirinkimo. Pra- kaimynais bandė jų stiprumą, 
dedant nuo obuolį įsikandusių,Tuo tarpu šeimininkės supuo- 
iškimštų paršiukų ir kumpių, lė prie didžiojo stalo ir vik- 
baigiantkalakutais, antimis, riai pradėjo piaustytl tuos 
žąsimis, spigliuotais ežiu-impozantiškus kepsnius. Tuoj 
kais, ar bėgti pasiruošusiais ir svečiai su lėkštėm pradėjo 
stačiom ausikėm zuikučiais, formuotis į eiles, kad prisi- 
Šalia tų kulinarinių prašmat^ artinus prie vienų ųž‘kitas, 
nybių rikiavosi įvairūs pyra- patraukliau atrodančių kuli- 
gal: apvalūs, žvaigždėti, narinių skanybių.
įmantriai išrangyti, įdomiai į vieną didelę šeimą susi- 
suformuotl kelmai, pintinėlės būrę žmonės pildėsi lėkštes

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir c.*o paštu.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: i

8!/2% už i m. term. dep. į

7’/2% už taupymo s-tas
8V4% už pensijų planą {

6% už čekių s-tas (dep.) į

AKTYVAI y irs 9

I IMA:

9’/a% už asm. paskolas

i 9Į/į% už mortgičius 

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American ’Express).

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 IA6

Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

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

LIETUVIŲ 4«o roncesvallcs avi.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO », Ontario

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

su kiaušiniais, lauknešėliai 
su grybais, su vaisiais, su 
braškėm. Ir viskas tas pada
ryta, išlenkta, išgražinta,

Irgrįžęįsavo vietą valgė ir, 
šnekučiuodamiesi, vaišinosi 
vynu. Ir detroitiečiai, radę 
pažįstamų, pasijuto beveik 
kaip namuose. Taip netikėtai 
jiems čia buvo antros Vely
kos.

Salėje jautėsi pavasariškos 
šventės nuotaika, nežiūrint, 
kad lauke buvo šalta ir pūtė 
stiprus šiaurys.

Pasistiprinę ir pasivaišinę 
kava ir pyragais (buvo ir 
stipresnių gėrimų) vieni sve
čiai liko prie stalo, o kiti nu
ėjo į pensininkų seklyčią pa
žiūrėti ten ridenamų kiauši
nių. Dar kiti pasikėlė į Gedi
mino pilies menę ten apžiū
rėti Osvaldo ir Irenos Mic
kūnų dailės parodos.

VIENIJAS PENSININKAS 

Ieško moters pensininkės, kuri sutiktu 
gyventi tame pačiame bute arba tame 
pačiom name, duodant nemokamai butg. 
Gyvenu gražioj vietoj ir v’enFSal ne 
tekt^i nuobodžiauti. Atsiliepkite NU 

adresu, rašant Viengungui.

• Aleksandras ir Elena Dič- 
petrlal šiais metais atsikėlę 
gyventi į Dartmouth, Nova 
Scotlaj susilaukė pirm agi - 
m ės dukters — Dantys Ea, 
kuri gtmėkovomėn. 5 d. the 
Grace Maternltyllgonlnėje,

|£3I LIETUVIU NAMAI

Pereitą sekmadienį po - 
pletėn ats{lankiusiųjų skai
čius netikėtai pašoko iki 300 
ir šeimininkės paskutiniųjų 
nebepajėgė pilnai aptarnauti

Naujai išrinktą Moterų 
Bu rel io v-bą sudaro: A. Jan- 
kaltlenė- pirmininkė, B. Be- 
darflenė-vlceplrm., A.Skl- 
landžlūnlenė-sekretorė, P . 
Jankaltlenė- iždininkė, k|. 
Butlenėr-.korespondentė, S. 
Clplljausklenė- archyvo ve
dėja, L. Česeklenė, E. Del- 
kuvlenė, A. Štuoplenė, St. 
Jakubynlenė, O. Rlnkevlčle- 
nė, J. Rukšlenė- sudaro pa
rengimų komisijas ir G. 
Butkienė yra kandidatė.Re
vizijos komisiją sudaro: L. 
Novogrodsklenė, L.Matule
vičienė ir L.Mačlonlenė.

Ieškomi du valytojai nak
tiniam patalpų valymo dar
bui. Užlnteresuotl prašomi 
kreiptis pas reikalų vedėją 
Algį Juzukonį arba jo pava
duotoją K. Daunį LN-se.

Administracija dėkoja
Moterų Būreliui už labai 
skoningas užuolaidas skai
tykloje.

Administracija prašo tasv 
organizacijas, kurios se
kančiam sezone numato 
naudotis. LN patalpomis su
eigoms, susirinkimams, re
peticijoms, sportui ir pan. , 
apie tai pranešti raštu LN 
raštinei. Reikia r nurodyti 
kuriomis savaitės dienomis 
ir valandomis patalpos bus 
reikalingos, ir apytikrį as
menų skaičių, kurie jomis 
naudosis.

LN raštinė veikla nuo pir
madienio iki penktadlenliy' 
8. 30 vai. rvto iki 4. OO p,pp~z

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Toronto Apylinkė 
prašo visus lietuvius užpll- 

' dytl solidarumo mokesčio 
pareiškimą. Formas galima 
gauti Paramoje, LN raštinė
je Ir Prisikėlimo Parapijos 
Bankelyje.

Nario įnašus įmokėjo: 
Hlršas Ričardas ir Juodis 
Marijonas po $ 1OO,Bukaus
kas Diana ir Bukauskas Dai
lina po $ 5.

LN paskolino Juodis Mar
ijonas $ 400.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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[.Catharines
iPENKIU METU VEIKLOS 
SUKAKTIS

Tautinių šoklų grupė NE
MUNAS atšventė 5 m. veiklos 
sukaktį š. m. balandžio 19 d. 

; Slovakų salėje Ir praėjo la- 
; bal sėkmingai. Vyresniųjų 
■ grupei vadovauja Stasė Ir Si

gitas Zubrlckal, o jaunes- 
; nlųjų V.Maslullonls Iš Buf

falo* N.Y.
Nemunas kas metai tuojau 

po Velykų ryošla parengimą 
Ir Iš gauto pelno sudaro są
lygas nemunlečlams toliau į 

į šokti ne tik lietuvių švenčių ; 
‘ minėjimuose, bet Ir Išpildyti 
' programas svetimtaučių . 

publikai. Taip jie supažindi
na juos su mūsų šoklų grožiu 
lt Išgarsina Lietuvos vardą.

Be to, nemunlečlų paren
gimo Išvakarėse yra tradici
niai apvainikuojama Iškilioji 
lletuvaltė/Mlss Lithuanian/, 
kuri atstovauja lietuvius Folk ; 
Arts festivalio parade, vyks
tančiame kas metai gegužės 
m ėn. pabaigoje.

Toji lietuvaitė per visus 
įmetus yra lyg mūsų ambasa
dorė. Reikalui esant, Išktllo- 

į slos lietuvaitės uniformoje 
j dalyvauja Įvairiuose svetlm- 
įtaučlų parengimuose Ir Ka- 
nados švenčių minėjimuose, 
atstovaudama lietuvius.

.»»»■ a Praeitais metais Iškilią
ją lietuvaite buvo savanorlo- 
kūrėjo Antano Šūkio anūkė, 
VUtė Zubrlckaltė. Šiais me

tais karūna atiteko savano
rio kūrėjo Stepono Ulblno a- 
nūkel, Ramonai Braunel. St. 
Catharines dienraštis The 
Standard Ir Niagara Falls 
Revlev įdėjo jos nuotraukas 
Ir aprašymus.

Ramona yra gabi moksle 
Ir aktyvi lietuviškoje veik
loje. Lanko muzikos Ir dai
navimo studijas. Muzikos Ir 
dainavimo varžybose yra 
laimėjusi medalių Ir trofėjų.

Ramona dažnai solo dai
nuoja netik lietuviškuose 
švenčių minėjimuose, bet 
yra kviečiama Ir kanadiečių. 
Visur programas ji išpildo 
apsirengusi tautiniais lietu
viškais rūbais.

Ramona gerai žino Ir Iš 
artimųjų pergyvenimų apie 
Sovietų Rusijos vykdomą Į- 
valrlopą genocidą bei pries
paudą-okupuotoje Lietuvoje . 
Jautriai tai pergyvendama, 
Informuoja apie tai gimnazi
jos mokytojus Ir mokinius . 
JI renka anglų kalboje Iš
leistas knygas Ir kitą litera
tūrą, kur yra dokumentuotai 
surašyti faktai apie rusiško
jo komunizmo žiaurumus su 
pavergtais kraštais Ir ta 11-- 
teratūra aprūpina jei ne 
"paraudusius", tai "rūžavus" 
mokytojus. Tokio jaunimo', 
kaip ji reikia mums daugiau . 
Tai vlenlntėlls būdas atsver
ti- ne paslaptis- mokyklose 
vedamą/.neva tik simpatija/ 
pridengtą Sovietų Rusijos , 
jos komunizmo nuopelnų 
propagandą.

J. Šarapnlckas

Ramona Braunel

montreal

V BaČėnaS A// Seasons Trave/, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531
GERA PROGA

Puikiai irengta ir net kilimu išklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. !š- 
nuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

Ir paskutiniu metu stalgiai 
susirgo Kazys Gudžiūnas Ir 
Vincas BUevlčlus. Abu gydo
si Jean Talon ligoninėje.
• Leonarda Budrlūnlenė-

PRANEŠIMAS
Ryšium su Simo Kudirkos atvykimu i Montreal!, birželio men. 15 
diena, gegužės 16 d.. penktadienio vakare 8 valanda Ausros Var
tų parapijos saleje( Šauliu būstinėje), saukiamas visu Monrea
lyje esančiu lietuvišku organizacijų atstovu susirinkimas jo pa
gerbimo reikalu.

KLB Montrealio Apylinkės
A. Valdyba

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 
1975 METAIS
6' KAINA: 

DIENOS VILNIUJE Pradedant $849.00

14 DIENŲ IŠVISO: žymus V i I n i u s - 
Maskva — Leningradas 
ir Minskas.

. rt ■ S ' -o i r'if.
, -i ‘IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d. 

Birželio 19 d.
Liepos 10 d.
Rugpjūčio 14 d. 
Rugsėjo 4 d.

Pramatomas vietų ribotumas —
"V 7 - REGISTRUOKITĖS DABAR !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos į. Kanada.
Parduodame bilietus skristi iš Montrealio i 
Floridą (Miami).

Rašykite anglų kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

Tel: 844-5292 ir 855-5662.

RETAS SUTAPIMAS
Juozas Sarulls, 70 m. am

žiaus, nesijausdamas ligoniu, 
likosi vienas namie, kai jo 
žmona susirgo Ir buvo Iš
vežta į ligoninę. Jai ten e- 
sant, jis stalgiai susirgo Ir 
buvo nuvežtas į kltąllgonlnę. 
Jo širdies priepuolis buvo 
kritiškas, bet jis dar spėjo 
paskambinti telefonu žmonai 
į jos ligoninę, pasakęs "Aš 
jau mlrštu"-lr po to numirė. 
• Kostas Mikėnas buvo ope
ruotas Reddy Memorial ligo
ninėje, M. Petrauskienė 
Royal Victoria ligoninėje.

Serga Ir guli ligoninės e J. 
Sarullenė, A.Kelmlnsklenė,

Dargytė Iš Los Angeles lart- 
kėsl Montrealyje pas glml - 
nes Ir pažįstamus.
• Salon de la Femme vėl 
buvo pakvietę dalyvauti lie
tuvius j ų programoje 2, Ir 
3gegužės. Lietuvių populia
rumas padidėjo po gerai pa- 1 
ruošto Vaivorykštės pasiro
dymo.

Penktadienį buvo tautodai
lės parodė! ė. Juostų audimą 
demonstravo Danutė Staške- 
vlčlenė, gobelenus- Genutė 
Montvilienė Ir Kristina Ben- 
džlūtiė, margučių skutinėji
mą- Karutė Člčlnskaltė.

Šeštadienį A.Kuncevičie
nė, padedant Gabijai Bend- 
žlūtel, demonstravo kaip Iš
sikepti "Ežiuką". Jis pavy - 
ko labai gerai Ir loterijos 
būdu buvo paleistas pavlll- 
jono personalo naudai. Lai
mėjo Imigrantas Italas,kuk
liai plovęs Indus Irprausyk - 
lą pavllljono virtuvėje .Labai 
apsidžiaugė ’.

Šeštadienio vakare pasi
rodė mūsų Gintarėlis Ir 
Šeštadieninės [ Mokyklos 
mokiniai su tautiniais šo
kiais.

SIMAS KUDIRKA ST. PETERSBURGO VANDENYSE, FLORIDOJE.
Iš kairės: pirmoje eileje G. Kudirkiene, K. Kleiva su žmona; antroje 
eileje — A. jaukas, S. Kudirka, V. Baranauskas, A. Lukienė. I. Va- 
lauskiene, J. Butkus, J. Valauskas, ir L. Baranauskiene. Visi iš
plaukė buvo Luku laivu. Nuotrauka S. Pranckuno.

PRANEŠIMAS
S. m. birželio men. 21 Ų,, šeštadieni 6 valanda vakare uz 
a. a. IGNĄ ŽEMAITI bus .atnašaujamos šventos misios, 

Sv Kazimiero parapijos bažnyčioje. Prašau dalyvauti.

Petras Beleckas

NAUJI IR REMODELĮUOTI 
KAILINIAI, KEPURES, 
SIŪLĖS IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos 
atiminamos — fabriko. Skambinkite į dirbtuvę 845-2912

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q
įvairi industrinė ir l-nir.e'cinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat

INTERNATIONAL dažų iipardavimas - tai. 366-6237/3396

UOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
K V PRISTATYMAS

3 VEIKIANTI PAŠTO STAIGA

7576 CENTRALE - LASAUE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvenamus namus bei komercines patalpas (darbas tik 
$ 1,75 uz kv. jardo).

• Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus. ;
• Pristatau į.namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

IOony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS ~ ____

HRS

,,5ų

495-90e Avė. 
366-1143

CLEANING
DM

1975.V. 7

cas moderniems namams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren-

Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontralctorius.

140 -2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

SERVICE
PATARNAUJA

CLEANER AND VALET SERVICE LTD. ’ ‘

NETTOYEURS - CLEANERS 

7661-A CENTRALE 
365-7146

7
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NL REIKALAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 

BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuotinis 
akcininkų - šėrlnlnkų susirinkimas šaukiamas 1975 m. 
gegužės mėn. 25 d., sekmadienį 2 vai. p. p. NL redak
cijos patalpose > 7722 George Street, LaSalle, P.O. ,

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų komisijos rinkimas
4. Praėjusio susirinkimo protokolas
5. Valdybos narių pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Bendrovės įstatų tvirtinimas
9. Valdybos Ir Revizijos komisijos rinkimai

1O. Einamieji reikalai
U. Susirinkimo uždarymas

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime daly
vauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti įgalioji - 
mą kitam akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus, 

įgaliojimai, pasiųsti NL adresu, 7722 George St. .
LaSalle, P.O. H8P 1C4, Canada, bus persiųsti tiems 
asmenims, kurių pavardės bus įrašytos įgaliojime.

Vai d y b a

ĮGALIOJIMAS *•

Aš,..........................................................................................................

gyvenantis...................................................  • ................................. ..

šiuo įgaliojo...........................................................................................

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" spaudos bendrovės 
1974 metų akcininkų (šėrininkų) susirinkime. į

Turiu ................... akcijas - Šerus. i
i

Data.......... ....................... '.......  Parašas:..t........... ..........
i 

------------------— ---- ----------- _______— —---------------------------- —____________ į 
-------------------------------------------------- _-------------------------------------------------- _------------- 1

CHORO PARENGIMAS

Šv. Kazimiero parapijos 
mišrus choras,balandžio 19 
d., parapijos salėje suruošė 
gana turtingą. Ir šaunią Mar
gučių vakarienę-koncertą, į 
kurią atsilankė netoli 300 
parapijiečių Ir svečių.

Koncerto pradžioje, choro 
seniūnė S. Skučienė gražiai 
padėkojo visiems už tokį 
gausų atsilankymą Ir nuošir
dų choristų įvertinimą.Po to 
žodį tarė Ir choro vedėjas 
muz. A. Ambrozaltls. J Is 
gražiu žodžiu įspūdingai pa
sisakė apie muziką Ir dainą .

Po to prasidėjo trumpa , 
bet įdomi Ir pasigėrėjimo 
verta programa. Buvo Išpil
dyta: Kur giria žaliuoja- J. 
Gudavičiaus, Graži Tėvyne 
mano- B. Budriu no, Naktis - 
L. v. Beethoven, Nemunėlis ,
OI toll, toll—St,Gallevlčlauš . 
Po kiekvienos dainos cho
ristai susilaukė gausių plo
jimų, bet ypatingai gausiai 
plojo po moterų choro dainos 
Nemunėlis. Atrodo,tuo buvo 
pageidaujama, kad būtų pa
kartota, bet deja-nesulaukta.

** Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

7626 CENTRALE LASALLE

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.'.

ATIDARA NUO 9 VA1_. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

G
pharmacie

agnon
+ ROBERT GENDRON LPH.PnoP.

386-9742

DR. V. GIR10NIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L'Aiiomrtion Blvd. 

Montreal,

T«L. 265-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukštas,

11-12 kambarys
T ei. 932- 6662; namų 737 - 968 1.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bc.l
Insuronce Exchonge Building 

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

Teh 842 1126, namu 678 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.fO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 P/ace Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
tel. 87 1 — 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER'BeJC, B.C.L
168 Notre Dame Street E. Suite 205.

Tel. 866-2063; 866-2064

Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS SU KLEBONU KUN. DR. E. JUCEVIČIUM f rt e rnntri

Po programos prasidėjo 
vakarienė, kurią suruošė Ir 
pravedė, su labai maža kitų 
pagalba, patys choristai.

Šokiams grojo pulkus ba
varų orkestras. Nuotaika 
buvo visą laiką pulki ir pa
kui.

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Salas Monog.r 
(Lietuvis atstovo.) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managsnu

LEO GUREKAS________

muu montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH
________________ (At I ha and of SMfb^Oka Sift Wall

automobile

489-5391

@ Royal Trust
MIMIIt 

vyonwuzi

Atstovas J. Skučas, 
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė — sklypai ir žeme)

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254-4566 / Namų—721-06 14’

TRUST GENERAL DU CANADA

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

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suitr 305, 
Tel: 273-3442, 273-9 18 1, ,37-0844.

Foto E.M.L.S.
Sistema.

M o n t r e a I, Que.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 7?2-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS AD AMON IS
C. I, B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L 10 N A S , B.A. C S C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Choristai, ypač choristės 
atrodė scenoje pasigėrėtinai 
baltais rūbai. Vaizdą < dar 
sustiprino už jų 3 vėliavos : 
Kanados, Quebec’o Ir mūsų 
gražioji trispalvė.

Buvo turtinga loterija, ku
ri davė 347 dol. pajamų . 
Bendras vakarienės- kon
certo pelnas-aple lOOOdol.

Ateityje, tikriausiai, cho
ristai bus paskatinti neapsi
riboti tik giedojimu mūsų 
šventovėje, bet Ir pasirody
ti svetainės scenoje.

Geriausio pasisekimo a- 
teltles darbuose linkime sa---- ■.
vo mišriam parapijos chorui 
Ir jo vadovui A.Ambrozal - 
člul. K. A.

CENTRE AUTO CLINIC
261 Št. John's Road 

POINTE CLĄIRE SHOPPING CENTRE 

697-3333
AUSTIN. TRIUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups, brakes 
MOTOR a TRANSMISSION, ETC.

TEL.: 635-5417 Į

795 LAKESHORE DRIVE
DORVAL

pagrindine kaina

AMC Fl

MUSU FIRMA 
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS .

NESITIKĖTOS - ŠIŲ DIENŲ KAINOS

HORNET 1975

GREMLIN 1975
6 cllinderių 232p.c. 
reguliariu {rengimu 
pagrindinė kaina

PASIKALBĖKITE SU MANAGER L ABE BASERMAN

MATADOR 1975
pagrindine kaina

2
nesudėtinga , bet tvirta 
garantija

100% 12 mėn. arba 12,000
my\\u( fabrikinė garantija)

. inspekciniai 37 patikrinimai

AUTOMOBILE LIMITED

e 676-7901860 Taschereau. Greenfield Park

AloutrcaHo Lietuviu Kredito Unija \
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL;, QUE. H4E 2AS, 

Telefonas: 766 5827.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _________6 0%
Taupomąsias s-tas_______ 8,0%
Term. ind. 1 m. 8,0%

Term. ind. - 2 m. 8,5 %
Term. ind. - 3 m. 0,0% .

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10 J %
Nekiln. turto ____________ 10,25%
čekių kredito 12.0%
Investacines nuo _________ 11.5%

Nemok, gyvjbės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperaty vinė namiį ( iki 4 buty ) ir narnai inventoriaus apdrauda.

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

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

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