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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

8ENDRUOMENYBĖS

KONSERVATORIAI 
PERSIORGANIZAVO

Que be c’o Progresyviųjų 
Konservatorių Asociacijos 
pi T-m įninku tapo Išrinktas 
R och L ajf alle. Je a n Yve s 
Lortle pralaimėjo. Partijos 
lyderis Joe Clark palaikė 
R.. LaSalle, o pralalmėjusįjį- 
Claude Wagner. Šia proga 
Montrealyje Oueen Elizabeth 
hotelyje įvyko ba nice tas, kur 
kiekvienas asmuo susimokė
jo po 125 dol. už įėjimą.

ITALIJOS KOMUNISTU 
SKILIMAS

Italijos komunistų parti
jos centro komitete labai 
aštriai pasiskirstė nuomo - 
nės dėl vidaus politikos.

Partijos pirmininkas Lul- 
gl Longo reikalauja aštres
nės linijos santykiuose su 
krašto vyriausybe. Partijos 
sekretorius Enrico Berlln- 
guer laikosi nuoširdžioj ko
operacijoj su krtkšč. demok-
ratų vyriausybe krašte.

Longo įrodinėja, kad ko
munistų partija turėtų tu
rėti savo liniją nepriklauso
mai nuo vyriausybės, Ko- 
operavimas su vyriausybe 
mažinąs komunistų įtaką 
lląudles masėse.

KINIJOS ATOMINIAI 
BANDYMAI

’ ■ Branduolinio sprogdinimo 
pasėka- milžiniškas radio
aktyvus debesys , keliauja, 
vėjo varomas . Iš Kinijos.

Jis praėjo virš Washing
ton’©, Šiaurės Karolinos Iv 
Louis lanos. Kiniečiai, ne 
taip,kaip JAV ar Sov. Sąjun
ga, sprogdinimus vykdo virš 
žemės.

Dalis debesio radljacljos 
siekė centrallnę Britų Ko
lumbijos dalį Kanadoje.

Taršos Ir Aplinkos Kont - 
rolės Sekcija Vancouve r’yje 
pasiuntė protesto telegramą 
kiniečių ambasadaiOttawoje.

Specialistai tvirtina, kad 
to debesies radljacljos pa - 
vojus yra nedidelis, nebent

■'.T' ■ " 

lietus ar sniegas perneštų di
desnius radljaclnės medžią - 
gos kiekius į žemę.

NE TAM TIKSLUI’ 
IŠLEISTA
Australijos miestas Dar

win, ciklono sunaikintas 1974 
m.,kad galėtų atsistatyti, 
buvo sušelptas 8, 5 mil. do
le rlų suma. Ją suaukojo 
įvairūs žmonės Ir organiza
cijos Iš viso pasaulio.

Dabar, tačiau, Darwin 
miesto meras E. Stack pru
ne ša, kad nors Ir skaudu, bet 
tokia yra tiesa; kai kurie nu
kentėjusieji sukę, davę ne - 
teisingus vardus,kad Išgautų 
pinigų, norš jiems jų nelabai 
reikėję. Didelė dalis pra
švilpė pinigus lažybose, ar
ba pragėrė.

Toks,galima sakyti, netei
singas Išeikvojimas žmonių 
geraširdiškumo, dabar pasi
darė politinių diskusijų tema 
Australijoje .Tikrinama,kaip 
pagalbos pinigai buvo nau - 
do jam i, ■ •

RAMIAI IR ATSARGIAI — 
PRADEDAMA 
APSIRAMINTI
Biznio įmonių viršininkai 

po netikėto PQ laimėjimo, 
laikosi ramiai.Pasikarščia
vęs Seagrams & Co dlrekto- 
rlus Charles Bronfman.ku- 
rlo nuosavybėje yra Ir Mont
real Expos beisbolo koman
da, pagrąslno, kad viską Iš- 
kelsląs Iš provincijos, jel 
laimėsianti PQ . Bet po lin
kimų- apsigalvojo, Ir pasl - 
lieka Quebec’e, tikėdamasis, 
kad provincija liks Kanadoje.

Paskutinio apklausinėjimo 
daviniai rodo,kad jau tik 11% 
pasisako už nepriklausomą

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių T ar y- raštu Ir telegramomis Iš į — 
bos 36-as suvažiavimas Chi
cago je, lapkričio 13 d.buvo 
labai sėkmingas, dalyvavo 
155,

Suvažiavimą, atidarė pirm. 
dr.K.Bobells, jam vadovau
damas, pakaltomis su vice
pirmininkais: T. Bllnstrubu, 
P. Dargiu, J. Valaičiu, dr.K . 
Šidlausku, dr. V. Simaičiu.

Sekretorlavb A.Pakalniš
kis, St. Metikus, M. Pranevi
čius. Rezoliucijų komisiją 
sudarė: E. Mikužlenė, T. 
Bllnstrubas, V. Yuclus,dr . 
K. Šidlauskas’, dr. V. Šimai
tis, kun.A. Stašys, J.Talan- 
dls.

Buvo gauta daugiau svei
kinimų negu pernai žodžiu,

Quebec’ą. Prieš savaitę to
kių buvo 18 %.

SOVIETŲ BREŽNEVAS 
JUGOSLAVIJOJE
Brežnevas lankėsl Jugos

lavijoje, Stengdamasis įro
dyti, kad jam nerūpi Jugos - 
lavijos teritorija, bet labai 
rūpi gprl santykiai, ypač Ti
to sveikatai merikėjant.

IMIGRANTO SŪNUS 
MERAS

IšJack Volrlck, 48 m 
rinktas 33-ju Vancouver’lo 
miesto me-u, laimėjęs prieš 
7 kitus kandidatus.

J. Volrlck yra Imigranto, 
kasyklų darbininko sūnus . 
Nemažai balsų gavo Iš Imi
grantų balsuotojų.

o J. Adomaitis Iš Chlcagos , 
72 m. amžiaus, laimėjo lote
rijoje milijoną dolerių’ 

vairių asmenų,organizacijų, 
latvių visuomenės.

Altos pirm. dr.K. Bobelis 
savo pranešime pažymėjo, 
kad praėjusiais veiklos me
tais buvo pasiekti laimėji
mai dviejuose veiklos eta
puose: užsitikrinta,kad JAV 
nepripažins Lietuvos Inkor
poracijos Ir Iš ryškinta, kad 
^Helsinkio susitarimai nepa
keitė JAV nusistatymo Lie
tuvos atžvilgiu. To pasiekta 
labai ryškiais prez. Ford’o 
pareiškimais Ir kongreso 
rezoliucijomis.

Dabar esame trečiame 
mūsų veiklos etape- pasl - 
ruošime Belgrado konfe re n~ 
cljal, kur turės būti Išryš
kinti Sov. Sąjungos nūs (kai
timai,laužant Helslnklokon- 
fe re nei jos nuostatus, pagrin
dines žmogaus teises. Altą 
siekė, kad būtų tam reikalui 
įsteigta speciali Washlngto- 
no komisija. Veikiant lietu
viams Ir kitiems pavergtle - 
s lems, kongresas sudarė to
kią komisiją, tik Valstybės 
departamentas jos veiklą 
kliudo.

Tolimesni Altos veiklos 
etapalzformuotl Lietuvai pa
lankią pasaulio opiniją, 
spausti, kad būtų laikomasi 
tautų laisvo apsisprendimo 
dėsnio Ir siekti Lietuvos ne
priklausomybės .

Dr. K. Bobelis šioje savo 
kadencijoje tris kartus pa - 
slmatė su prezidentu. Etnl- 

’ nlų grupių akivaizdoje, dr . 
l Bobelis prezidentui pareiš
kė nepasitikėjimą Klsslnge- 
rlo politika.

Altą velkė Bražinskų rei
kalu. Remdami organizacijų 
veiklą, Altos vadovybės 
žmonės dalyvavo seimuose , 
suvažiavimuose, palaikė ry-

Sius su kitomis pavergtomis ctald.: M. Gudelis, M.Pra-
tautomis.

Iždininkas J. Skorubskas 
pranešė.kad per metus buvo 
pajamų 53,187 dol., Išlaidų 
43, 905 dol.Dabar Ižde ne
toli 41,000 dol.

Kun. dr. J.Prunskls pra
nešė, kad Altos biuleteniai 
leidžiami kas dvi savaltl, ar 
pagal reikalą, dažniau. "Li
thuania "knygutės Išleista 
antra laida 30,000 egz ,, 
atsakinėjama į amerikiečių 
spaudoje pasireiškiančius 
netikslumus, rašomi laiškai 
redakcijoms, palaikomi ry
šiai su amerikonų laikrašti
ninkais, skaitomos paskaitos 
kitataučiams.

Dr. J. Genys, Altos atsto
vas Washingtone, painfor
mavo apie labai aktyvią 
Be ndro Ame rikte člų Pabal- 
tlečlų komiteto veiklą. Po
sėdžiai daromi kas savaitė, 
lankomi kongreso nariai Ir 
valdžios įstaigos. Dr. Genys 
Išrinktas etninių gruplųkon- 
ferencljos pirmininku, dr.K. 
Šidlauskas tos Institucijos 
teisių komiteto pirmininku .

Kun. A. Stašys atkreipė 
dėmesį, jog K. Bobelis pra
nešimo pabaigoje verkė,kad 
reŪclakovotl lietuviui su lie
tuviu. Skatino stiprinti jo 
pastangas, siekti vienybės .

Altos tarybą dabar suda
rys:

kat.feder.; dr. K. Bobelis 
Ir kun A.Stašys; soclaldem.: 
J. Skorubskas Ir dr. J. Valai
tis; tautln. :T. Bllnstrubas Ir 
P. Bučas; sandaros-dr.K. 
Šidlauskas, T.Kuzlenė;SLA- 
P. Dargls,LRKSA-dr. V.Ši
maitis; kat. mot. -E. Vili
maitė; vyčlų-A.Pakalnlškls; 
LAS-E.Smllgys; vllnlečlų-J. 
Pakalka; studentų-O. Barš
kė tyt ė; respublikonų - J. Ta- 
landls Ir dr. J. Genys, Altos 
atst. Washingtone.

Be šių valdybos narių į ta
rybą įelna;kat.fed. S.Kuprys, 
prof .J. Stuk as, E.PaurazIe- 
nė, adv.P.Žumbakls; so- 

nevlčlus, A. Pužauskas, J. 
Valaitis ;tautln. :lnž.E . Bart
kus, O. Bležlenė, Pr.Kašlu- 
ba, A. Lalkūnas; sandaros: 
A.Devenlenė, Gr.Lazauskas 
A. Andriulionis, dr. V. Dargls 
J.Kapačlnskas; SLA-E. Mi- 
kužlūtė; LRKSA- prel. J. Bal- 
tusevlčlus, V. Yuclus; kat . 
moter-ų-J.Rotsko, M. Srup- 
šlenė; Vyčlų-A. M. Kassel, I. 
Šankus; LAS-K. Dlrkls, V. 
Jokūbaitis; vilniečių-j,Le
kas Ir A. Stankus; stučtentų- 
D. Antanelytė Ir V. Zagars - 
kas; respubllkonų-K.Oksas .

Į Iždo globėjus paskirti 
šie tarybos nariai; kat. fe d.- 
Inž. V. Naudžius, taut. -V. Ab- 
raltls, soclaldem. - Sč. Brie
dis , s andaros -A. Č aplik as.

Klausimų Ir sumanymij 
metu valdybos sudarytos ko
misijos vardu J. Talandls 
padarė pranešimą apie su - 
manymą Altai įgyti Chlcago- 
je nuosavą būstlnę-namus . 
Suvažiavimas vienbalsiai 
sumanymą priėmė ir pavedė 
valdybai vykdyti.

Rezoliucijos
Suvažiavimas priėmė re

zoliucijas;
sveikinami Lietuvos dip

lomatinės Ir konsularlnės 
tarnybos naciai; veiklos sri
čių pasidalinimas yra būti
nas, sveikinamos tos orga
nizacijos, kurios to laikosi; 
dėkojama už sveikinimus Ir 
aukas; sveikinamas Vilkas; 
dėkojama spaudai, radijui, 
televizijai už paramą Altai 
Ir už įsijungimą į Lietuvos 
laisvinimo reikalus; džiau
giamasi,kad jau 12 centrinių 
organizacijų darniai dirba 
Alte-kviečiamos kitos įsi
jungti.

Suvažiavimas pritarė Al
tos vedamai politikai,’ ypač 
re Iškė dėkingumą pirm, dr.K 
Bobeliui Ir Informacijos va
dovui už pas Iš vent Imą Jr vi - 
suome nei už paramą.

Sveikinamas pre z.Fordas , 
dėkojama už pareiškimą apie 
Lietuvos Inkorporavimo ne
pripažinimą. Sveikinamas 
naujasis prez. Carte r* Is , 
prašant dėti pastangas lais
vinant pavergtą Lietuvą. Dė
kojama Kongresui už rezo
liucijas.

Atvykęs Amerikos Balso 
red. J. Blekaltls surinko su - 
važiavimo medžiagą.

• KLB Ottawos apylinkė Iš
sirinko naują, valdybą. Pir
mininku tapo Inž.L. Glrlūnas, 
Ižd.-R. Arlinskaltė, sekr. 
Aid. Šlmonellenė, parengi-, 
mams K.Satkevičius ir jau
nimo re (kalams -R. O. Šlūly- 
tė. Taipgi įsipareigojo val
dybai talkininkauti Inž.J.V. 
Danys ir V.Radžlus.
• VIENYBĖS laikraščio 90 
metų sukakties minėjimas 
įvyksta lapkričio 27 d. va
kare, Hotel Biltmore, New 
Yorke.

— • —
LAIKRAŠTIS laukia 

JŪSŲ I
N L Bendrovės Valdyba yra nutarusi 
I alkrastĮ. siuntinėti tik u? $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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l J Lietuvos i ši ai svinimą! L i ištikimi bį Kanadai!
I nur/u 11 beration de la Lituanie! Loiaute au Canada!
I'or liberation of Lithuania! Forlovaltl to Canada!
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PANORAMA
MASKVOS IR ROMOS IMPERIJOS

Į talką Kanado 
Lietuvių 
Fondai •
Kanados Lietuvių Fondas, 

jausdamas, kad ateityje jo 
laukia dar didesni uždavi
niai, kreipiasi Ir kviečia vi
sus Kanados lietuvius savo 
duosnumu Ir rūpesčiu į pa
galbą Fondo pajėgumo kėli
mui. Fondas yra sukurtas 
vėlesniosios kartos pastan
gomis, tikimės, kad Ir šis 
kreipimasis ateiti į talką 
ypač savo palikimais, bus 
Išgirstas Ir realiai parem
tas.

Narių įnašai Ir surinktos 
aukos savo artimųjų Ir pa
žįstamų įamžinimui sudarė 
tą rimtą pagrindą, kuriuo 
galime, džiaugtis Ir paremti 
reikalingus finansinės pa
ramos. Šiuo metu Fonde yra 
virš 150.000 dol., Iš kurių 
susidaro palūkanų apie 
10.000 dol. Kanados gi lie
tuviai, jau gražiai ekonomiš
kai susitvarkę, aprūpinę sa
vo še įmes, reikia manyti tu
rės gerų progų Ir norų pa
dėti Ir bendriems lietuviš
kiems reikalams. Kanados 
lietuvių ekonominis pajėgu
mas le Idžla tikėtis Ir talkos 
ir paramos, telkiant finan
sus tiek dabarčiai, tiek Ir 
ateičiai.

Visiems yra gili padėka 
už kiekvieną dolerį ar šim
tinę, bet kartu mes krei
piamės į visus Kanados lle-

GERB. REDAKCIJA
Nežinodamas ką daryti, 

kur kreiptis Ir ką kaltinti, 
rašau Jums. Tur bųt nėra 
paslaptis, kad mes, lietu
viai, esame labai nepopu
liarūs Monrealyje. Ne tik 
ne populiarūs, bet visiškai 
nežinomi maždaug 99% 
montre ai Iečių ne lietuviškos 
kilmės. Mano žmona, kuri 
yra ne lietuvė, jaa keletą 
kartų buvo > klausta savo 
bendradarbių, dirbančių toje 
pačioje įstaigoje,kokios kil
mės yra jos pavardė. Jai at
sakius, kad jos pavardė yra 
lietuviška, sekantis klausi
mas buvo, ar aš ęsu juoda
odis J. Atrodo, kad daugelis 
Montrealio piliečių galvoja, 
kad Lietuva randasi kažko
kiame Afrikos kampelyje. 
Būtų galima pasijuokti, jei 
nebūtų pikta Ir net skaudu. 
Aš pats turiu dažnai įrodi
nėti žmonėms, net europie
čiams pav. Italams, pran
cūzams, su kuriais jau be
velk 20 metų dirbu, kad aš
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tuvius, kad Ir toliau nepa
mirštumėte Fondo Ir savo 
tęstame utiniais palikimais, 
klek paliksite tiek, bet pa
likite. Nepalikite svetimie
siems. Jūsų pinigai taip rei
kalingi lietuviškiems bend
riems reikalams. Df.ugumas 
mūsų yra Išaugę Ir Išsi
mokslinę Lietuvoje, tai būtų 
tikrai džiugu Ir teisinga 
laukti, kad mes savo paliki
mais prisidėtume prie Ka
nados Lietuvių Fondo augi
mo ir jo stiprinimo.Pradžia 
jau yra graži. Tai yra T.A 
Kojelaičlų net 100.000 dol. 
palikimas, B. Paužos Ir J . 
Mlnlausko palikimai. Jie sa
kyte sako, kad palikimų ga
li būti Ir daugiau.Reikia ge- 

,rų norų Ir pasiryžimo apsi
spręsti. Iš Fondo laukiama 
kaskart didėjanti finansinė 
parama, o įnašai ate Ry
tyje gali mažėti. Laikas ne
laukia, laikas bėga.

Mes kreipiamės į visus 
lietuvius talkon padėti di
dinti Kanados Lietuvių Fon
dą paltklms.ls. Patys neuž
mirškite Ir paraginkite savo 
draugus Ir pažįstamus užra
šyti bent dalį bendriems 
lietuviškiems reikalams.

Kiek paliksite tiek, bet 
pal Ik ite, pr ašome.

Tais reikalais dėl Infor
macijos galim? kreiptis į 
palikimus tvarkantį Fondo 
valdybos vice-pirmininką V. 
Ignaltį adresu: 7 Prentice 
Court, Weston /Toronto/, 
Ont. M9P 1N2, tel: 242-4689.

Kanados Lietuvių Fondo 
Valdyba

esu ne vokietis, ne ukrainie
tis, ne lenkas ir rusas, bet 
lietuvis. Niekas negirdėjo 
tokios tautybės. Dieve mano, 
argi mes esame tokie be
spalviai, be jokio charakte
rio, kad mes nieku ne išsi
skiriam nuo kitų tautybių. 
Vienas kanadietis prancū
zas lanko Aušros Vartų baž
nyčia jau apie 20 metų Ir 
visą laiką galvojo, kad jis 
alna į "egllse ukrainniene". 
Aišku, turėjau vėl didelę 
problemą jam Išaiškinti,kad 
lietuviai, nieko bendro su 
ukrainiečiais neturi, kad 
mes esame ne slavai Ir ne 
germanai, bet baltai/ Ir tas 
žmogus su pusėtinu Išsila
vinimu, o ką gi kalbėti apie 
eilinį pilietį, su 6-to sky
riaus Išsilavinimu. Atrodo, 
kad mums, lietuviams, rei
kia stipraus "Public Rela
tions" skyriaus. Vietoje 
skirstytis į partijas, pažiū
ras, užsidarant siauruose 
rateliuose, turime daugiau 
Išeiti į kanadlšką visuome
nę. Mūsų jaunimas turėtų

Rytu Europa ir “status quo”
Dar ne taip senai praeity

je maskoliai gyrėsi pasista
tę trečiąją Romą - Mt skvą. 
Dabar po Jaltos-Teherano- 
Helslnktosutarčlų Ir nutari
mų gali paslglrtl/kaip ir ro
mėnai savo laiku/ Europos 
padalinimu į dvi dalis : Ry
tų ir Vakarų.

Kas yra ke Ista,kad Mask
vos Imperijos sienos, ski
riančios Europą į dvi dalis, 
beveik taškas taškan sutam
pa su Romos imperijos sie
nomis jos galybės aukštu - 
m oje. Jos ėjo Dunojaus-Re l- 
no vieškeliu Ir atitiko "Sta
tus quo" nustatytam po ant
rojo pasaulinio karo /pa
žvelkime į Il-ro š.po Kr. 
Romos Imperijos sienas 
Europoje/ su labai mažomis 
Išimtimis.

.1*

RECONSTRUCTION OF LIMES (D’apres O.Paret: le Mythe 
des cites lacustres. Dans “Les Civilisations de e’Europe Ancienne)

Nauja “germanų -iena”(limes)
Kaip rašo The New York 

Times, Maskvos parėdymu 
Rytų Vokietija baiga įreng
ti apie 2/3 vakarinės užtva
ros - tvoros. Jos Ilgis nuo 
Baltijos jūros iki Čekoslo
vakijos sienos turėsiąs apie 
900 mylių. Amerikos Ir V. 
Vokietijos ekspertų apskai
čiavimu, vienas km. tokių 
sutvirtinimų atselsląs apie 
415. OOO dolė r lų.

Tai jau ketvirtas šių su
tvirtinimų p at obu 1 i n imas. 
P ris ime name , kaip 1940-1 m. 
maskoliai, įsiveržę į Lietu
vą, Vokietijos pasienyje sta
tė stebėjimo bokštus su Iš
akėto žemės ploto ruožu ir 
bunkerių sistema pirmoje 
nuo sienos* zonoje /apie 1O 
km./. Tie bunkeriai Ir ste-\ . ■ 
bėjlmo bokštai daugumai ' 
maskolių tapo kapinynu, nes*^— 
neapsaugojo nuo kulkosvai
džių ar "feurwerffen" ugnies.

Dabartinė R.Vokietijos sle- 
. na/tarsi Berlyno siena/ yra.^«, 

žymiai patobulinta visokiais 
sutvirtinimais, kas lengva 
pastebėti Iš vieno US II th<*>* 
Armored CavalryReglment-A 
pastatyto stebėjimo punkto, / 
Iš kur ši siena yra "visible^/

daugiau domėtis profesijo
mis, kurios padėtų Išgar
sinti mūsų tautą, kaip pav. 
žurnallzmas, dailė, teisė Ir 
pan. Lietuviai, gerai žinan
tieji prancūzų ir anglų kal
bas, turi rašyti straipsnius 
įkanadlškus laikraščius lie
tuviškom temom. Atrodo ,kad 
mes neturime užtenkamai 
knygų anglų Ir prancūzų kal
bomis apie lietuvius Ir Lie
tuvą. O gal tos knygos ne
pakankamai įdomios Ir po
puliarios. Mums gal būt rei
kia lietuviško Sherlock, 
Holmes Ir Arsene Lupin, 
supažindinti kanadiečius su 
Lietuva, Aišku, f Urnos apie 
Lietuvą Ir lietuvius Irgi pul
kus dalykas, bet daug kai
nuoja jas susukti Ir turi tu
rėti didelį pasisekimą, kad 
Išvis apsimokėtų. Bet aš ti
kiuosi, kad mūsų tarpe turi 
atsirasti bent vienas asmuo 
su tikrai "karšta" Idėja,kuri 
mus ištrauktų Iš dabartinių 
tamsybių.

Su pagarba A. Budre ika 
Montreal, P.O.

Garsieji Romos “limes
Kad apsaugojus savo sie

nas nuo "germanų ' puolimų, 
romėnai tarp Dunojaus i. 
Re Ino statė įtvirtinimus apie 
555 km. Ilgio, kurie l» pra
džių /n-me š.po Kr./ susi
dėjo Iš aukštos tvoros su 
stebėjimo bokštais už jų. Vė
liau, užkariavus getus/gotus 
arba jotvingius, rom. vadi
namą Dacią, t.y. dabartinę 
Rumuniją/, jų sienos prasi
tęsė Iki Juodosios/tada vad. 
Rusų / jūros ir tvora buvo 
sutvirtinta giliu g-ioviu bei 
pylimu /ž.repliką/. Stebėji
mo bokštai tapo kartu lyg ir 
pilaitėmis, sutvirtinto
mis akmenų Ir plytų pasta
tais. Taigi, limes buvo su
tvirtinimų slstemr-., naudo
jama romėnų laikais.

In all its forbidding details" 
/matoma visame savo nuo
gume/.

Romos sutvirtinimu sistemos 
pavyzdžių.

Tai yra Romos Imperijos 
sutvirtinimų pamėgdžio
jimas - replika. Kaip pas 
juos, taip Ir čia, apie IO 
yardų nuo rūbežlauš, paste
bima apie 12 pėdų spygliuotų 
vielų tvora, siekianti 9 pė
das virš žemės paviršiams

U; < i iŪLibltf 
i h-, i ė

kur dingsta sunykusių orga-KOKIA
GYVYBĖ

MARSE ?

Penki Amerikos vyriausy
bės erdvių mokslininkai, ne
oficialiai praneša, kad Vi
kingo roboto aparatų per
duoti tyrinėjimų daviniai Iš
Merso rodo, kad planetoje 
egzistuoja kažkas, kas valgo ’kaip kai kurie 
Ir kvėpuoja.

Gamtoje yra tik viena vie
ta,kur toks procesas vyksta, 
tai gyvoji celė. Tie Ms.rso 
mlkro-organlzmal, tačiau, 
stebina mokslininkus, nes 
neranda jokių organiškų me-
džlagų jiems sunykus, kaip

SURFACE OF MARS: Viking 2's first picture of the 
planet, where scientists now say they've found baffling 
evidence of life, was taken last September 3.

HITLERIO —STALINO ĮPĖDINIAI: Kaip Ribentropas su Molotovu, 
taip ir ii e nustato “status quo* E uropoįe.

Ir 3 pėdas pakastas no žeme . 
JI yra pritvirtinta prie ce
mentinių, užminuotų stulpų 
taip, kad patraukus vielą ar 
paspaudus mlgtuką / tolima 
kontrole, kaip TV/, minos 
sprogsta.

Toliau už tvoros randasi 
5 pėdų gylio griovys, siekiąs 
Iki 15 pėdų pločio. Jis turėtų 
apsaugoti norinčius pabėgti 
sunkvežimiais, traktoriais 
ar kitomis prie menėmis .To
liau už griovio seka ar la
mos-ak ė jam o s purios žemės 
/ar Iškirsto miško/ plotas, 
log lengvai būtų pastebimi 
pėdsakai ar vėžės.

Dar toliau į Rytus paste
bimas dvieilis cementinių 
blokų kelias, kuriuo prava
žiuoja džipais ar motocik
lais ginkluoti pasienio sar
gais. Retkarčiais praei
na sargų grupės. Šis kelias 
yra lygiagrečiai su tvora Ir 
purename? lauko plotu.

Visas š lų sutvirtinimų 
plotas yra saugojamas Iš 
stebėjimo bokštų, pastatytų 
iš cementinių cilindrų su 
platforma Ir durimis kulko
svaidžiams jų viršuje.

Žuvo Roma, žus ir Maskvos
Imperij a • ' •
Kaip Romos Imperijos ne

apsaugojo* sutvirtinimų sis-

kad atsitinka su gyvybe že
mėje.

Marso mtkro-organizmal, 
pravedus eksperimentus vi
siškoje tamsoje, pasirodo , 
valgo Ir Ilsisi reguliariu 
ritmu, kuris analogiškas 
Marso dienai Ir nakčiai. 
Virškinimo metu jie taip pat 
pagamina okslgeną, panašiai 

žemės orga
nizmai, tik dar didesniame 
kiekyje.

Kai kurie moskllnlnkal y- 
ra skeptlškl,tvirtlndaml,kad 
minimi reiškiniai yra tik 
cheminės reakcijos. Daugu
ma, tačiau, įsitikinę priešin
gai, nors dar neišsiaiškino,

tema, kaip Prancūzijos ne
aps augo jo Maginot linija, taip 
bus Ir Maskvai : juk lėktu
vams tai nesudaro kliūčių 
/plg. Japonijos įvykį/. Roma 
laikė legljonus kariuomenės 
Ir tai jai daug kainavo, pra
dėjo braškėti ekonomiškai 
Ir politiniai,kol pagaliau bu
vo mūsų genčių /vanduo!lų, 
gerulių Ir 1.1./ nukariauta. 
Maskva laiko 20 divizijų R. 
Vokietijoje,, 4 Lenkijoje, 4 
Čekoslovakijoje Ir 2 Veng
rijoje. Nežinia, klek jų ran
dasi Pabaltijo_ kraštuose! 
L lėtuvoje, Latvijoje Ir Esti
joje. Jos ten yra ne dėl ne
priklausomybės, autonomi
jos ar tų kraštų vienybės 
užtikrinimo, kaip sako pre z. 
Fordas. Priešingai, jei jų 
ten nebūtų, šie kraštai jau 
senai būtų laisvi Ir nepri
klausomi.

Nei lenkai, nei Ukrainai, 
nei kiti slavai/jau neskai
tant net Ir slavų/ netiki, kad 
jie visuomet bus dominuo
jami, valdomi Iš Maskvos. 
Jie sukils vieną dieną, jei 
tCk pasikels politiniai vėjai 
Amerikoje ar Kinijoje. Taip 
Ir žlugs Maskvos Imperija, 
kaip kad žlugo Romos/ne
liks jos "nelsluhl, nei du- 
hl"/. J.J.B.

nizmų liekanos. Visi gi gy
vybės įrodymo eksperi
mentai tiekia pozityvius da
vinius.

Vienas mokslininkų maną 
kad tie m ikro- organizmai 
gali būti panašūs į buvusius 
ant žemės prieš bilijoną 
metų. Galimas dalykas,kad 
jie dabar pergyveną savo 
evoliuciją.

Tyrinėjimo aparatai pri
taikyti perduoti žinias Ir 
vaizdus planetos peizažo Ir 
m lkr o-or gan Izmų.

Vėjai švilpia Marso pa
viršiumi 1OO mylių į valan - 
dą stiprumu, sukeldami dul
kių debesis. Jame yra ma
žiau vandens, negu sausinu
siose žemės vietose. Žu
dantys ultravioletiniai spin
duliai nuolat liečia planetos 
paviršių.

Vikingo kameros Mt'.rsc 
nakties metu nedirba. Ga
limas dalykas,lyg fantazijos 
knygose,egzistuoja Ir kitokį 
sutvėrimai, kurie atgyja 
naktį.
/iš anglų k.paruošė bn/.
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LAPKRIČIO 23•

MININT
Kalpas (Joginius

Lapkričio mėnesį minime. 
Lietuvos kariuomenę, jos 
praeitį, atste Iglmą Ir kovas 
dėl laisvės Ir nepriklauso
mybės. Šalia Vasario 16-os 
tai yra viena svarbiausiųjų 
nepriklausomos Lietuvoj 
gyvenimo datų-L letuvos ka
riuomenės šventė.

Prieš 58-rlus metus, lap
kričio 23-člę. dieną Vilniuje 
buvo paskelbtas pirmas įsa
kymas kariuomenei, tada 
"Apsaugos Ministerijai įsa- 

--kymas". Tas įsakymas yra 
pirmas Lietuvos karluome- 
nės atste Ig tmo dokumc ntas 
Ir ši diena yra laikoma Lie
tuvos kariuomenės atstelgl- 
mo diena. Savosios kariuo
menės atstelglmas Lietuvos 
atgimimo Istorijoje yra vie
nas svarbiausiųjų įvykių, nes 
be savosios kariuomenės 
Lietuva nebūtų atsikūlusi, 
nebūtume tu-ėję nepriklau
somos Lietuvos valstybės, 
kurią Ir šiandiena Jungtinės 
Amerikos Valstybės Ir kitos 

> šalys te be pripažįsta.
Lapkričio 23 dieną prisi

mename mūsų kariuomenę, 
žiloje senovėje Ir nepriklau
somybės kovose atliktus žy
gius Ir laimėjimus. Istorija 
mums liudija, jog nuo tada, 
kai mūsų /lietuvių/ tauta 
apsigyveno Baltijos pajūryje 
Ir Nemuno baseino srityje, 
ji, dar atskirų kunigaikščių 
valdoma, turėjo galinga ka
riuomenę Ir ano meto sąly
gomis ne tik savo žemę Ir 
savo laisvę narsiai gynė nuo 
puldlnėjuslų ją kaimynų, bet 
karalių Mindaugo Ir Vytauto 
Didžiojo laikais, Lietuvos 
kario kardo kirtį pažinojo Ir 
totorius, Ir kryžiuotis Ir 
Lietuva atlaikė rusų azijatų 
hordų veržimąsi į Vakarus. 
Savo organizuotumu Ir ka
ringumu Lietuva buvo pla
čiai Išgarsėjusi net Ir už 
Europos ribų.

Jau 1236 metais gausi Ir 
gerai organizuota lietuvių 
kariuomenė sutriuškino 
nuožmiuosius mūsų tautos 
priešus kryžiuočius Ir kala
vijuočius garsiame Durbės 
mūšyje.Nors vėlesniais lai
kais Lietuva buvo netekusi 
'alybės Ir ne priklaus om y- 
uės, bet ne ginklo gaila, ne 
vovos lauke nugalėta. Ilgai 

^ 7 te šų slopinama, Lietuva 
nežuvo. Lietuvis visuomet 
siekė laisvės. Negalėdamas 
kovoti ginklu,kovojo plunks
na. Žadino tautinę sąmonę, 
mokėbe lragino jaunąją kar
tą kovoti su pavergėju...

Po Pirmojo P as aulinio ka
ro Rusijoje įsiliepsnojus 
revoliucijai, buvusioje caro 
kariuomenėje tautiniai susi
pratę lietuviai karininkai Ir 
kareiviai, negalėdami grįžti 
Organizuotai Ir ginkluoti, 

‘ argais - negalais grįžo tė
vynėn pavieniui, beginkliai 
Ir čia, Vilniuje, rado jau 
Lietuvos Tarybą slaptai 
pradėjusią be atsikuriančios 
Lietuvos kariuomenės orga
nizacinį -paruošiamąjį dar
bą vykdant/registravo sava
norius/.

1918 m. lapkričio pradžio
je susidarė pirmoji Lietuvos 
vyriausybė, kuriai, dėl tuo
met susidariusių aplinkybių, 
priešui kraštan besibrau
nant, teko skubiai persi
organizuoti -Iš sostinės Vil
niaus persikelti į Kauną.Čla, 
Iš laikinosios sostinės, jau 
1919 m. pradžioje sušuko į 
tautą: - "Vyrai, Tėvynė pa-

1976. XI. 24

“Didziuosius tautos įvvkius minime, 
kad nepamirUtume /^lemiamos tau
tai reikšmes ir, kad /uos minėdami 
stiprintume savo dvasia“. . .

vojuje. Kas tik pajėgia val
dyti ginklą, nelaukdami 
nei valandos, stokite krašto 
apsaugoti tėvynės ginti"... 
Šūkis patalkė į tautos širdį. 
Kaip srauni upė pavasarį, 
visais keliais Ir keleliais į 
kariuomenės organizavimo 
punktus gauslalpasruvo kai
mo vyrai, mokyklų suolus 
palikę jaunuoliai, miesto 
darbininkai Ir įstaigų tar
nautojai. . . Sausio 16 d.Kau
ne jau buvo užregistruota 
apie 3000 vyrų - savanorių 
stoję į kariuomenę Ir jie visi 
su dideliu ryžtu ryklavosl į 
organlzaojąmus dalinius ir 
tuojau veržėsi į frontą.

Pirmųjų mūsų karlų-sa- 
vanorlų kariuomenės dalinių 
kūrimosi sąlygos buvo labai 
s urik los. Ne bu vo apr angos, 
nebuvo ginklų, susisiekimo 
priemonių bei pinigų... To
dėl Ir organizavimasis už
sitęsė per visus 1919 metus, 
nes besiorganizuojant Ir be
simokant, teko Ir su ginklu 
rankoje kovoti su priešu.

Nors dar ir mažai buvo 
apmokytas Lietuvos karys- 
savanoris, tačiau jis žinojo 
už ką jis kariauja, jo mo
ralė buvo labai aukšta, todėl 
karo lauke priešui jis buvo 
labai pavojingas. Lietuvos 

_ karys-savanoris nepriklau
somybės kovose parodė di
delę drąsą, sumanumą Ir 
Ištvermę. Greta iš Rusijos 
grįžusio prityrusio kariau
tojo lygiavosi Ir niekada 
ginklo rankose neturėjęs 
bernells-moksle Ivis, o greta 
jo dažnai klumpėtas Ir vyžo
tas kaimo vyrąsJis vis dėl
to dideliu ryžtu Ir paslaukę- 
jlmu atkaki lauš lalkov ėsi su 
nuolat augančiomis priešo 
eilėmis. Dažnai, dar nebai
gus kovos su ’ienų priešu, 
teko skubiai pastoti kelią 
kitam.

P Irmle jl mūsų kar luome - 
nės daliniai buvo sukomp
lektuoti vien Iš savanorių, 
kuriems vadovavo karIninkal 
taip pat savanoriai/dar mo
bilizacija nebuvo paskelbta/. 
Vėliau oficialiai , specialiu 
įstatymu visi savanoriai bu
vo pavadinti kūrėjais-sava
noriais .

Nuo Gardino Ilgi Baltijos 
jūros, nuo Dauguvos Ilgi Vo
kietijos, liejosi jų, kūrėjų- 
savanorlų kraujas, kuriuo 
buvo apšlakstyta Lietuvos 
žemė, o jų amžino poilsio 
vietos buvo atžymėtos pil
kais cementiniais kryželiais. 
Vėliau jų pridygo bevelk 
kiekvienoje žymesnėje mū- 
so krašto vietovėje, kur tik 
vyko kautynės. Kurėjal-sa- 
vanorlal ėmėsi ginklo Ir 
narsiai kovėsi ne nuotjkių, 
garbės ar turto Ieškodami. 
Vienintelis jų kovų žygiuose 
kelrodis buvo jiems Tėvy
nės Ir tautos laisvės idėja 
Ir jų širdyse įstrigęs šauks
mas : "Tėvynė pavojuje"...

Nutilus frontuose kovoms 
ir kraštui pradėjus ramų 
kūrybos Ir pažangos gyveni
mą, praretėjusias kūrėjų- 
savanorlų gretas nuolat pa
pildydavo jaunų vyrų būriai, 
pašaukti ruoštis tėvynės gy- 
nymo darbams.Geriau gink
luoti Ir aprūpinti, jie 
nuolat mokėsi Ir ruošėsi 
ginti savo kraštą, Jų darbo 
Ir tikslų kelrodžiu buvo kū
rėjų - savanorių’ palikti 
pavyzdžiai Ir sukurtos tra
dicijos.

Gyvendama talkos metą, 
mūsų kariuomenė turėjo 
daugiau laiko ir švietimo 
reikalams. Šalia elementa-

rlnlų rašto ir skaitymo žl- čįau net Ir tuo atveju mūsų 
nlų mūsųkareivėllat dar bu- tėvynę Ištikusios tragedijos 
vo mokomi krašto Istorijos, nebūtų buvę išvengta.Pasku- 
geografijos Ir kitų bendro tin lame Pasauliniame gaisre 
lavinimosi dalykų, o taip pat žuvo daugelis valstybių net 
kai ko Ir Iš specialybės. Ir tokių,kurių kultūra, glrik-

Mū suk ar luome nė buvopa- lo gaila Ir ekonominė gero-
trlotizmo Ir pareigingumo vė mus neretai žavėjo ir
mokykla.

Lietuviai savo kariuomenę 
visada mylėjo. Tik prisi
minkime tas žmonių minias 
Kaino laisvės alėjoje ar ki
tuose miestuose, nudžiugu
siais veidais Ir meile šii— 
dyje, valandų-valandas sto
vėjusias-lydėjusias darnio
je rikiuotėje Iš manevrų 
grįžtančius ar šiaip kada žy
giavusius kariūnus ar kitų 
dalinių karius. Klek gėlių 
mūsų kareivėliams būdavo 
išbarstoma po kojų... Todėl 
Ir žiauraus okupanto smū
giai buvo nutaikyti Ir smogti 
šaunląjal mūsų kariuomenę Ii 
Išblaškyti, mūsų tautos žle- 
dul-pasldldžlavimul jauną jai 
aukštuosius karo mokslus i 
baigusiai, karlninkljai lik
viduoti.

Irtalp jau 36-ąjįkartą mi
nime mūsų kariuomenės 
šventę, Išsiblaškę po platųjį 
pasaulį, už brangiosios tė
vynės "Ibų, ,po svetimu dan
gumi. Neretai ■ mums tenka 
Išgirsti priešiškus apie mus 
atsiliepimus Ir nusikaltėlių 
mūsų tarpe Ieškojimą. Že
mėje Idealo nėra. Nereikia 
abejoti, kad neapsiėjo be 
klaidų ir mūsų kariuomenės 
vadovybė. Legendarlnio Pu
nios karžygių didvyriškumo, 
tiesa, nebuvo parodyta. PapaoerbimasPagerbimas

;Onos Indrelienės 75 m. amžiaus sukakties pagerbime, lapkričio 7 d. j 
Toronte, M. Vasiliauskienės pasakytas žodis /

Jūsų sukakties proga man 
atiteko didelė garbėtartriš- 
samesnį žodį. Jaučiuos laJ 
bal nedrąsiai atsistojusi 
prieš visus kalbėti apie Ju
biliatę, kurią visi taip gerai.
pažįsta. Bijau, kad nepa
jėgs lįi Išryškinti jos gyveni
mo niuansų, neišsakysiu 
visko, ko šio susibūrimo 
dalyviai norėtų, gal nesuge
bėsiu Išre Ikštl tos pagarbos 
Ir meilės, kurią jai jaučia
me. Tikiuosi, kad kiti s ve te
kintojai užpildys mr.nas 
spragas.

Ir kas Toronte nepažįsta 
ponios Indrei le n ės?M'. s 
matome ją visur - ir suva
žiavimuose, Ir parengimuo
se, Ir parapijose, Ir Lietu
vių Namuose. JI visur Ir vi
sada tokia pat miela Ir vi
sada prisideda savo darbu. 
Jos galvojimu, visi darbai 
vienodi; ar dideli, ar maži. 
Visus juos reikia atlikti.Ne
tikiu, kad jos žodyne būtų 
toks mažas žodelis, kaip 
"ne", nes ji jo niekada ne - 
vartoja. Tankiau girdime 
josį "valkeli, juk reikia pa
daryti". ..

Taip, mes ją pažįstame. 
O Iš tikrųjų,kaip mažai apie 
ją, kaipo asmenį žinome. 
Pati patyriau,pradėjusi Ieš
koti ’jos gyvenimo ryškesnių 
faktų. Enciklopedijoje Vos 
keletas eilučių, net mer
gautinė pavardė nepaminėta. 

= Ir teatle Idžla man ponia Ind
rellenė, jeigu aš jos gyve
nimo faktuose paklaidžio
siu.

Šios šventės kaltininkė 
gimė Janullonlų seimojeRv- 
gos mieste. Pirmojo karo 
audros nubloškė še Imą į Ru
siją. Mokėsi Voroneže Ir jei 
neklystu, viena Iš jos moky
to jųbuvo Sofija Čiurlionienė. 
1918 m. grįžo į Lietuvą, į 
motinos tėviškę Virbališ
kius. Sunitus buvo Lietuvoje 
metai ne vien tik materia
liai, bet Ir Vilniuje paskelb- 

mes sau tai pavyzdžiu sta
tėme .

Malonu, kad Čikagos ra- 
movėnal Ir šiemet lapkričio 
23-člą Lietuvos kariuome
nės atkūrimo dieną pami
nėjo atitinkamomis viešomis 
apeigomis. Per eilę metų 
šis minėjimas virto gražiau
sia mūsų tautine tradicija. 
Iškilmingas mūsų visų tau
tos laisvės kovotojų, žuvu
siųjų ar nepaprasta narsa Ir 
sumanumu fronto kautynėse 
pasižymėjusių Vyčio Kry
žiaus Ordino Kavalierių,kū- 
rėjų-savanor lų, karo Invali
dų Ir visų kitų laisvės kovo
tojų viešas prlslminlmas- 
pagerblmr.s yra ryškus įro
dymas, jog Lietuvos laisvės 
kovotojų dvasia mūsų širdy-
se tebėra gyva.

Kar luome n ės atkūrimo 
šventė yra mūsų vieningumo 
Ir besąlyginio tautinio susi
pratimo simbolis. Šios šven
tės minėjimas turėtų paska
tinti, visus lietuvius eiti tau
tos didvyrių tautai pramin
tais heroizmo keliais Ir 
drąsiai kovoti dėl tautos gy
vastingumo Išlaikymo, dėl 
tautos laisvės Ir nepriklau
somybės .

Vienybėje mūsų galybė.
/k p/

ta<laisvė darbuvė reikalinga 
apginti krauju. Jau supras
dama ką reiškia sava laisvė, 
septyniolikmetė Onutė su 
entuziazmu įsitraukė į agi
tacinį darbą už savąją lletu- 
višką valdžią Ir lydėjo sava
norius į karą prieš bolše
vikus, le nitus Ir bermon
tininkus. Pokario metai ne
buvo lengvesni. Visko trū
ko, viską re Ik ėjo pradėti Iš 
naujo.

Trūkstant mokytojų, jai 
teko mokytojauti Vabalninku 
valsčiaus Buožių kaime . Gy
ve no pas ūkini nitą, kurio sek - 
lyčloje buvo įsikūrusl Ir to 
kaimo mokyklėlė. Maitinosi 
pakiemiais Ir dirbo be už
mokesčio, nes ūkininkai bu
vo labai neturtingi. Su įgim
tu entuziazmu ir visa šir
dimi ji mokė valkus pirmųjų 
raidžių, žaidimų, dalnų.Ka- 
lėdoms suruošė pirmąjį pa
sirodymą, kur, prie popie
riukais papuoštos eglutės, 
jos paruošti valkai deklama 
vo, dainavo Ir žaidė. Visas 
kaimas buvo labai patenkin
tas savo mokytoja Ir pava
sarį, atsisveikinant už jos 
pastangas Ir visą darbą, at
silygino grūdais, bulvėmis, 
obuoliais, audiniais Ir pan. 
Net dviem vežimais vežėsi 
visą turtą namo. Po kelių 
metų mokytojavimo persi
kėlė į Kupiškį Ir dirbo vals
čiaus raštinėje.

Ištekėjo už Jono Indre lės. 
Jauna šeima bandė kurtis 
Kaune, bet nesisekė Ir 1929 
metais su sunkia širdimi at
sisveikino su Lietuva Ir Iš
važiavo į Kanadą. Galvojo už 
kelių metų grįžti atgal. Bet, 
pačios p-los Indrelienės 
žodžiais kalbant, "labai nu- 
slvylėm patyrę, kad svajo
tas po kelerlų metų grįži
mas į tėviškės namus, nebus 
taip lengvai Ir greit įmano
mas. Teko susigyventi su 
esama padėtimi Ir pradėti 
kurtis abejingam ateities

onaindrelienė

gyvenimui. Paliktos tėvynės 
Ilgesys skatino mus burtis į 
savas organizacijas Ir pa- 
rapljas,kad bendrai žengiant 
svetimos padangės keliais, 
nepasimestum ėmė Ir nenu- 
toltume vieni nuo kitų.

Me.nprisimena skaityti dr. 
Juozci Girniaus "Tauta Ir 
tautinė Ištikimybė" knygoje 
žodžiai; -"Vieniems gimto
jo krašto palikimas lieka 
tragiškas įvykis,kiti jį laiko 
"pasisekusiu" žygiu. Vienus 
su gimtuoju kraštu susieja 
ilgesys, antri džiaugiasi 
svetur geriau radę. Krašto 
palikimas Išbando, klek Iš 
tiesų jį mylėjome. Savame 
krašte visi tariasi patrio
tais, bet svetur tuojau pasi
rodo, kam patriotizmas bu
vo esminis dalykas Ir kam 
tik Išviršinė apranga. Savęs 
paties niekada negalima pa
likti, bet Iš drabužio galima. 
Išsirengti".

Nuo pat pirmųjų dienų 
Kanadoje p. Indrellenė įsl- 
traukė į lietuvišką velklą.i 
nepaisant labai sunkių gyve
nimo sąlygų. Po kele r lų me - 
tų Toronte įsikūrė SLA - Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje 236 kuopa, kurios val
dyboje ji visą laiką dalyvau
ja. Tos kuopos Iniciatyva 
buvo įsteigta Ir pirmoji lie
tuviška mokyklėlė, kuri su
būrė arti 30 vaikų.Pamokos 
vyko du kartus į savaitę va
karais. Mokytojavo pati p. 
Indrellenė, tiesiog Iš darbo 
važluodaifta.,į mokyklą. Va
dovėlius giiętdavo Iš Lietu
vos užsienio lietuviams 
remti Draugijos, Mokė Vai

tkus ne tik skaityti Ir rašyti, 
bet Ir paruošdavo vaidini
mus bei pasirodymus Moti
nos Dienos, šv. Kalėdų bei 
Vasario 16 progomis.

Sunkiais depresijos me
tais šalia veiklos organiza
cijose, parapijoje, mokyto
javimo, auginimo dukrelės 
Birutės, p, Indrellenė labai 
domėjosl Lietuvoje vykstan
čiu visuomeniniu Ir kultūri
niu gyvenimu. Palaikė glau
džius ryšius, buvo gerai In
formuota Ir džiaugėsi jaunos 
valstybės laimėjimais.

Nelemtai padangę užtemdė 
juodi debesys - Torontą pa
siekė žinios apie Nepriklau
somybės netekimą. Vėles
nės žinios apie suėmimus 
trėmimus į Sibirą kėlė dide
lio rūpesčio. Tuo metukai 
kurie Kanados lietuviai, grį
žę Iš Lietuvos, pasaltojo su
sirinkusiems salėn tautie
čiams, kad bolševikai, Iš- 
veždaml tūkstančius į Sibi
rą, valo Lietuvą nuo buožių, 
kraugerių,darbininkų Išnau
dotojų Ir liaudies priešų. P. 
Indrellenė, besiklausydama, 
pasipiktino Ir neiškentusi

garslal sušuko "Netiesa".
Ir tikėjimas į tą netiesą 

po antrojo pasaulinio karo 
subūrė Toronte moteris į 
pašalplnę organizaciją "Dai
na" padėti pabėgėliams Vo
kietijoje. Viena Iš pradi
ninkių buvo Ir p. Indrellenė. 
Ir kaip malonu buvo gauti 
gražiai dalnlečlų supakuotus 
siuntinius. Vok lątljos stovyk
lose .

Tas pats tikėjimas į tą 
netiesą plačiai atvėrė ir jos 
namų duris didelei ateivių 
bangai. Ir kas gali užmiršti 
202 S';. Clare ns ? To namo 
šilumą Ir globą pirmiausia 
pajuto pirmosios kregždės - 
merginos, atvykusios namų 
ruošos darbams. Ieškojome 
patarimų, motiniškos mei
lės Ir, paprasčiausiai, pa
valgyti, kaip pas mamą. Iš 
laiko perspektyvos žiūrint, 
kokios laimingos buvome,' 
kad atvykusios į svetimą 
kraštą, radome p. Indreles, 
p. Motais» p.Yokubynus, p.
Dervinius Ir daug, daug kitų, 
kurie padėjo mums žengti 
pirmuosius žingsnius, paro
dė tiek daug kantrybės Ir 
supratimo. Prisimenu gerai, 
kai pildydama anketas šei
mos ats(kvietimui, paklau
siau, ar nebūtų geresni re
zultatai, jei kai kur prasi
lenkčiau su teisybe. Gavau 
labai tiesų atsakymą: "Val
keli, rašyk teisybę, čia lais
vas kraštas Ir tau nieko ne
atsitiks". Pirmoji demokra
tijos pamoka. Net Ir lipant 
karjeros laiptais Iš tarnaičių 
į siuvėjas, gerai kad buvo 
202 st. Clarens, kur su di
dele kantrybe mokėmės ,kalp 
įverti siūlą į mašiną.

Merginų bangą sekė miško 
darbų prievolę atlikę jau
nuoliai, vėliau Ir šeimos. 
Šeimoms buvo reikalingos 
darbo Ir butų garantijos. 
K<ek daug garantijų buvo 
duota 202 St. Clarens rodo 
faktas, kad net Emigracijos 
Depart mentas susidomėjo to 
namo dydžiu. Visi, kas tik 
prašė, gavo jame laikiną 
globą, patarimą dėl įsikūri
mo, darbo, bet labiausiai 
pajuto nuoširdumą, suprati
mą Ir pasiilgtų namų atmos
ferą.

Suvažiavus pabėgėliams, 
Toronte prasidėjo gyvas vi
suomeninis kultūrinis veiki
mas : kūrėsi Lietuvių Bend
ruomenė, Kanados lietuvių 
moterų Bendruomenė, Lie
tuvių Namai, Tautos Fondas, 
choras "Varpas", skautų or- 
ganlzacljs Ir 1.1. Ponia Ind
rellenė visur dalyvavo, tal
kininkavo tų organizacijų kū
rime Ir jų tolimesnėje velk-, 
loję. Ir dabar po 30 su vir
šum metų nenuilstanti ponia

( Nukelta į 5 P si.)
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KULTŪRINIS PU SLAPUS
Albinas Baranauskas

RUDENYS IR PAVASARIAI arba UZPLYNIU PULTINEVICIUS NAMIE IR SVETUR
U-oji dalis

-Tai, kas ką daro, dar neatima vertės pačiai Idėjai. 
Mj.ii svarbu ne jie, man svarbu Idėja.

-Atsieit, Idėja tau svarbiau už žmones Ir už viską?
-Taip, Idėja man svarbiau už žmones Ir už viską.
-Gerai, - nusijuokė Pultlnevičlus. Jeigu tau labiau už 

viską patinka Idėja,tai ar,užuot valgęs kumpį su krienais 
Ir razlriklnlu pyragu, nepamėgintum jo Idėjos su krienų Ir 
razlriklnlo pyrago Idėjomis?

Sekančiais sekmadieniais tai,galima sakyti, įėjo į 
paprotį. Rokas Kukis atvykdavo ne nūs ite Ikęs, Irzlus, net 
piktas. Vietoje pasisveikinimo sakydavo: "Na?”. Į valgį 
pradžioje nė nepažvelgdavo. Atsisėsdavo vis toje pačioje 
vietoje: jei seklyčioje, tai ant minkštasuolio galo pas lan
gą, jei priešinėje - ant trumpo, raudono suoliuko kampe , 
prie spintos, Ir susiraukęs žiūrėdavo laukan į ant kalno 
stovinčias liepas arba į ties kiemu praplaukiančius debe - 
sius. Šeimininkas dažniausia nesmagiai jausdavosi Ir pats, 
Iš rūpesčių dėl avino Ir dėl to, kas dėjosi visame krašte. 

Kartais jiedu šitaip išsėdėdavo kone valandą. Galiausiai , 
ar tai vienas, ar antras truputėlį krustelėdavo, atslkosė - 
davo Ir tardavo nuo Ilgo tylėjimo suttrštėjuslu balsu: .

- O tu atsimeni, kaip vieną sykį vakare tenaltės, kur 
dabar...

Paskui klausydamasis Rokas Kukis Išsiblaškiusiai 
pratlesdavo ranką ir pas išlėkdavo saldų sausainiuką, bet 
tik taip sau, iš neturėjimo ką veikti. Apetitas keitėsi su 
visu asmeniu. Rokas Kukis daugiau nebebuvo tas pats ir 
kiekvieną savaitę darėsi kltonlškesnts: labiau sulinkęs,lė
čiau judąs, trumparegis. Jo akyse rudeniop Pultlnevičlus 
ėmė pastebėti keistą reiškinį: kartais jos staiga išsiplės
davo, lyg tamsoje netikėtai pašvietus kišenine lempute tie
siai į veidą. Geresnės santvarkos kūrimas turėjo eiti sun
kyn. Miestelyje dėjosi vienas už kitą keistesni dalykai . 
Naujai paskirtieji valdininkai neturėjo jokios galios. Jos 
atrodė neturįs nė Rokas Kukis, kuris vis dar negavo jo
kių tiksliai apibūdintų pareigų. Vadžias /ir botagą/ laikė 
Mikas Rašimas drauge su netikėtai užtekėjusia vietine 
žvaigžde, muitininku Neregiu, niekad prieš tai neužslėmu- 
slu politika, vien savo apsukrumo bei uoslės dėkajoer to
kį trumpą laiką iškilusiu į pačias viršūnes.

Kartais jiedu šitaip Išsėdėdavo Iki pirmadienio, t.y. 
tkl po vidurnakčio, minėdami senus įvykius ir prabėgu
sias dienas. Apie politiką daugiau nekalbėta, te išskiriant 
du atvejus: po jau aprašytos Raudonosios Gurguolės ir per 
Roko Kukio paskutinį tais metais apsilankymą,. trumpai 
prieš Kalėdas, maždaug tuo laiku,kai rusai panaikino Lie
tuvos pinigus.

Tą sekmadienį, jau bevelk žlemTšką, su žvarbiu vėju 
ir pabalusiu dangumi, Rokas Kukis atvažiavo ne tik visai 
geros,bet net,galima sakyti, pakilios nuotaikos. Akys bu
vo žvalesnės, nugara tiesesnė, judesiai greitesni. Net 
grįžęs ir apetitas. Šio nuostabaus pasikeitimo priežastį 
Pultlnevičlus beregint ir sužinojo - Rokas Kukis negalėjo 
Ištverti nepasigyręs. Šiandie jam išvis darėsi sunku sus
tabdyti liežuvį. Praeitą savaitę atsitikęs didelės reikšmės 
dalykas. Rokas Kukis vis dar negalėjo atsipeikėti.

- - Įsivaizduok - man pasiūlė stoti Į kompartiją *. Sako, 
paduok prašymą. Sakau; "Žinot ir patys,koks aš dar visai 
naujokas". "Taip”,sako, "šitą mes žinome". Sakau jiems, 
kad net nepažįstu kompartijos narių,kurte galėtų mane re
komenduoti. Rašimas sako: "Rekomenduosiuaš". O O į 
kompartiją įstoti, Pultlnevlčlau, nėra taip lengva. Jie bet 
ko nepriima. Ir negreitai.

Pultlnevičlus tačiau neatrodė linkęs dalintis \ savo 
draugo džiaugsmu. Priešingai, jis susirūpino.

-Dabar,kai jau šasiūlė, bus nelengva išsisukt. Ką 
ketini daryt ?

Rokas Kukis nustebo.
-Kaip tat, ką ketinu daryt? Jau padaviau prašymą.
-Jau padavei ?
-Jau padaviau. Tą pačią dieną parašiau,pasirašiau, 

nunešiau ir padaviau.
-Hm.. .Nereiks gailėtis?
-O kodėl, tavo nuomone,reikėtų gailėtis ?
Tuo laiku,po keleto okupacijos mėnesių, žmonės jau 

buvo neblogiausiai pramokę laikyti liežuvį už dantų, bet 
savo namuose dar nesibijodavo išsireikšti gan atvirai.Ki
ta vertus, Pultlnevičiul niekad nebuvo atėję galvon nepasi
tikėti savo draugu. Tačiau jis vis dėlto atsisukęs pažvel
gė, ar gerai uždarytos durys, ir kalbėdamas nuleido bal
są. i

- Na, lygtu neturi akių, nematai kas dedasi? Tiktai 
kvailas neišmanytų, prie ko jie veda. Tu,Kuki, visai ne 
toks žmogus,-tau su jais ne pakeliui.

Rokas Kjtls taip pat atsisuko patikrinti, ar uždarytos 
durys.

Beregint už tvoros suskambėjo vyriškas nustkosėil - 
mas, atsikrarikštlmas ir nūs išplovimas, o įkandin šiems 
garsams oru atšn^okštė nauja siunta, gerai nenutatklnta , 
nes jos didelė dalis atsidūrė serbentuose. Šį kartą tai bu
vo ne saulėgrąžos, o į jas panašus didumo piktžolės,per 
Golgotos negalavimą spėjus los suklestėti jo darže.

-Slaurusevyčia, aš tave dabartės jau pagavau *. - su
šuko Pultlnevičlus taip garsiai,kad toliau gatvėje sulojo 
šuo, ir su tokiu pukšiu,kad jam net pasidarė sausa burno
je. - Ar tai tau čia koks dumpas? Jau kelintas sykis randu 
prldrabstyta’.

Kitoje tvoros pusėje pamažu atsitiesė labai nustebęs 
ir net bevelk Išsigandęs žmogus su varnų pratęsta šiaudi
ne skrybėle ant galvos.

-Tai tu,Pultynevyčla? Ko taip rėkauji, net šunes lo - 
ja? Ir ką šičia veiki po svetimo ?

-Ne svetimo, o Tinkorlaus’. Ir tu man čia daugiau ne- 
dumplnsi’.

-Matai,pats sakai,kad ne tavo,o Tinkorlaus. Kam 
kištis į ne savo dalykus?

-Už tai,kad jis mane prašė prižiūrėt,kol darpats ne
ats tkraustęs’. Ir tu, Slaurusevyčia, tikintis žmogus’. Rodos, 
turėtum žinoti,kad nuodėmė dumplntl po svetimo

-Bet ponuli,čia tik sausos žolės, šienas. Supus, dar 
žemę patręš. Kol Tlrikorlus ats ik raustys, jau bus pavirtę 
Į mėšlą.

-O Iš šaknų ir s&dų užaugs kitos *. Uždergsl žmogui 
Visą sodelį’.

-Na, gerai, gerai, daugiau nemėtysiu, tiktai nerėk.
-Ir jeigu dar sykį pagausiu, tai...
-Tik taip nerėk.
-Darykis Iš jų trąšas pats sau*.
-Aš trąšų turįu užtektinai gerų, iš ūkio. Valkas atve

žė visą sunkvežirnį karvlnlo,perpuvusloį Galėtų pigiai at
vežti ir tau.

Toks pasiūlymas šių metų laiku Pultlnevtčių taip su
intrigavo.kad lam iš karto praėjo visas pyktis. Dėl to ap
metė neišgirdęs. Jis atgręžė nugarą varnų pralestal skry
bėlei, garsiai atkėlė vielinius varčiukus,juo dar garsiau 
užtrenkė ir nužingsniavo gatve Tinkorlaus krautuvės link.

/'
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Iš nesentai vykusios Ana
pilio salėje parodos:

keramika-V.Balsienės , 
pave tkslat-R. Žlūraitlenės.

PAŽINKIME PRAEITI l
NOBELIO LAUREATAS A.SOlSeNYCIN’AS RAŠO APIE 

PABALTIECIŲ, TRĖMIMUS

ARCHIPELAGO GULAGE
Chakas iečių nebuvo ten per daugiausia. Kiekvienoj so

dyboj tremtiniai, Irktekvlenoj-komendantūra. Visur auk
so kasyklos, grąžtai ir sUtkozas. /Dalį milžiniškų plotų 
sudarė Chakasįjos ir Krasnojarsko rajonai, dar didesnė 
dalis priklausė Chak Zoloto ar Jenlse jstroj/ trestui. To 
ploto nevaldė nei rajono sovietai, nei rajono partijos ko
mendantūra, bet MVD pajėgų generolai/.

Ne taip jau bloga buvo tremtiniams, kurie dirbo ka
syklose. Bloga-tiems,kuriuos priverstinai Įtraukė Į 
"stengiančiųjų arteles". Nors pats žodis vyllojančlal skam
ba, tartum aukso dulkėm žibėtų. Į "arteles" suvarydavo 
prieš valdžią nusistačiusius tremtinius. Juos siuntė Į 
kasyklas , kurtos dėl neproduktlngumo buvo apie įstos .Te n 
nuolat varvėjo vanduo, kaip nuo stipraus lietaus. Ne Ima - 
noma buvo ten savu darbu pasiteisinti ir užtenkamai užsi
dirbti. Atvirai kalbant, ten buvo siunčiami m mirštantieji 
žmonės, išlaižyti aukso likučių, kurių valstybei buvo gaila 
palikti. Artelės priklausė kasyklų "stengiančiųjų skyriaus” 
vadovybei. Ta vadovybė tik sudarydavo ir patiekdavo pla
nus. Jokių kitų Įsipareigojimų neturėjo. Artelės darbinin
kai apmokamų atostogų ir laisvų sekmadienių /kaip seni 
kaliniai/ negaudavo. Galėjo būti paskelbtas stachanovie- 
tlškas mėnuo, ir sekmadienis tapo darbo diena. Už nėjlmą 
Į darbą telsdavo. Kas antrą mėnesį atvažiuodavo liaudies 
teismas ir da.ug ką nutelsdavo 25% priverčiamu darbu. O 
priežasčių nuteisti užtekdavo visada. Mėnesinis "stengian
čiųjų" uždarbis siekdavo 3-4 "auksinius rublius" ■ / 150 - 
200 Stalino rublių/.

Kasyklose prie Kopjevo tremtiniai gaudavo atlyginimu 
ne pinigais,bet bonals. Iš tikrųjų,kam tremtiniams reika
lingi visasąjunginiai banknotai, jei jie neturi judėjimo lals 
laisvės. Kasyklų krautuvės parduos jiems prekes ir už 
bonus ’.
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Šioje knygoje mes jau smulkmeniškai išsiaiškinome 
tremtinių palyginimą su baudžiauninkais. Prisiminkime 
tiktai rusų istoriją ir matysime, kad sunkiausioje būklėje 
buvo ne ūkininkai baudžiauninkai, bet fabrikų darbininkai. 
Aukso Ieškotojai ir fabrikai atnešė bonus Į Altajų. 18 ir 19 
šimtmety Altajun siunčiami žmonės tyčia buvo padarę nu
sikaltimus, kad patektų katorgon ir galėtų vesti lengvesnį 
gyvenimą. Pereito šimtmečio pabaigoje Altajaus aukso ka
syklų darbininkai negalėjo atsisakyti dirbti sekmadieniais, 
/palygink, priverčiamus darbus/. Ten pat buvo krautuvė
lės su mažavertėm prekėm. Tos krautuvėlės ir aukso iš - 
gavimas buvo svarbiausiom pajamom aukso pramonlnln - 
kams,a»' trestui.

Kasgl taip neoriginalu Archipelage ?
1952 m.maža, silpna Ch.S., siaučiant stipriems šal - 

čiams, nėjo į darbą, nes neturėjo veltinių. Už tai miško 
medžiagos apdirbimo artelės viršininkas išsiuntė ją , be 
veltinių, vėl 3 mėnesiams miško kirtimo darbams. Ji jau 
prieš kelis mėnesius prašė duoti jai lengvesnį darbą, o ne 
rąstus tašyti, nes laukėsi valko. Nenori- lluosuokis, at - 
sakė jai .Nenusimananti gydytoja apsiriko dėl gimimo da
tos ir davė jai gimdymo atostogų tik 2-3 dienas prieš patį 
gimdymą. Tetų taigoje, su MVD daug nepasiginčys i.

Bet ir tai dar nebuvo gyvenimo pabaiga. Gyvenimo pa
baigą pajuto tik tie specperkeltfeji,kuriuos siuntė Į kolū - 
klus. Kai kas dabar ginčijasi/ir ne kvailai/, esąkolcho - 
ze lengviau, negu lageriuose. Atsakysime: jei yra kolcho
zas Ir lageris, tai susijunkite. Kolchoze maisto davihlo 
nėra- tiktai sėjos metu duoda truputį duonos ir tai iš su - 
puvusių grūdų,maišytų su smėliu/matomal elevatoriaus 
grindis šlavė/. , Lageryje sodina ĮKPZ. Apskųs dešlm - 
tlnlrikas savo tremtinį dešimtininką vadovybei, vadovybė 

skambina komendantūrai, o komendantūra įkalina. Marija 
Sumberg savo pirmais darbo metais kolchoze už kiekvieną 
darbo dieną gavo po 20 gramų grūdų /Dievo paukštelis prfc 
prie kelio surinks daugiau/ ir 15 Stalino kape Ikų /Chruš - 
čiovo- pusantrų/. Už visą metinį atlyginimą tepajėgė allu- 
mtnljaus tacą nusipirkti.

Tai kaip ji išgyveno ? Iš siunčiamų iš Pabaltijo siun
tinių. Juk dar ne visą tautą ištrėmė.

O kas kalmunkams ir Krymo totoriams siuntė siunti - 
'-nlus ? Praeikite pro kapines ir pasiklauskite.

Vis tuo pačiu gimtuoju Pabaltijo kraštų Minlsterlų Ta
rybos nutarimu, o gal jau net sibirišku principu,specat - 
keltiesiems pabaltlečlams tkl 1953 m.,kol dar neprarado
me ’Tėvo", buvo taikomas specialus įsakymas: jokių kitų 
darbų, tik sunkiuosius. Tiktai dalba,kastuvas ir plūkiąs 
"Jūs čia turite Išmokti tapti žmonėmis". Ir jeigu gamyk
la ką nors paaukštindavo, tuoj Įsimaišydavo komendantu - 
ra ir nuimdavo nuo pareigų. Net neleisdavo spe epe įkeltie
siems prie kasyklų poilsio namų kasti daržams žemę, kad 
neįžeistų ten atostogaujančių stachanoviečių. Komendantas 
net nuo veršiukų prižiūrėtojos pareigų pašalino M. Sum -_ 
berg; "Jus ne Įvasarvietę atsiuntė,e ikite grėbti šieno".Vos 
pirmininkas ją Išgelbėjo /mat, ji veršiukus jam nuo 
ligos apsaugojo. Pamėgo ji Sibiro galvijus,pastebėjo, kad 
jfe geresni, negu estiški, nepratusios prie dėkingumo , 
karvės laižė jai rankas/.

Štai prireikė terminuotai pakrauti grūdus Į baržą. 
Specperkeltle ji be užmokesčio ir atlyginimo dirbo 36 va - 
landas be pertraukos /ties upe Čulym/. Pusantros paros 
metu teturėjo dvi pertraukas po 20 minučių valgiui ir vie
ną- 3-jų valandų poilsį:"Nepadarysite-išsiųsim jus toliau Į 
šiaurę". Krito senis po maišu-komjaunuoliai prižiūrėtojai 
jai spardė jį kojomis.

Kas savaitę-privaloma registracija, okomendantūra- 
už kelių kilometrų. Imkite arklį ir vežkite ’. Prie regist
racijos kiekvienam primena: už bėgimą- 20 metų sunkių 
darbų.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



ALGIMANTO
FILMAS AR VAIZDO 

JUOSTA ?
Neseniai teko praleisti 

Įdomi]. vakarą su dr.Jonu 
Boguta, kurĮ galima drąsiai 
laikyti video juostos pradi
ninku Ir Iniciatorium lietu
vių tarpe.

Išsamaus pokalbio metu 
teko susidaryti nuomonę,kacį 
Išties, lietuviams derėtų at
kreipti rimtesnį dėmesį į 
mūsų bendros los ve įklos už
fiksavimą video juostoje . 
Sportiniai Įvyktai, literatū
ros, muzikos vakarai, reči
taliai, seminarai, diskusijos, 
suvažiavimai ir konferenci
jos, žodžiu, visa lietuviško 
gyvenimo kronika, būtų taip 
nesunku, nekomplikuotu būdu 
užrašyti video juostoje,kai— 
tu su garsu. Visas tas pro
cesas žymiai pigesnis už 
filmą, be to, gal Ima rodyti, 
praktiškai, tuoj pat po už- 
rašjmio.per televizijos Im - 
tuvą, namuose ar salėje, jei 
reikta, Įsijungiau1 vieną, du , 
penkis ar daugiau, TV apa
ratų. Atsieit, patogu, Pap
rasta, nes nereikia Ieškoti 
specialių prožektorių, ekra
nų ir pan .

Užrašymui nereikia nei 
ypatingų šviesų/ filmavimui 
tas būtina/, nei kokių kito
kių techniškų įrengimų . 
Garsas įrašomas kartu su 
vaizdu. Bendri įrašyti vaiz
dai nereikalauja ypatingo 
redagavimo Ir karpymo. 
Tiesa, šiuo metu Bogutos 
/ Jonas Ir Teresė/ naudoja 
juoda-balta juostą. Galimos 
Ir spalvotos laidos, tačiau, 
tam reikalingi kitokį, žymiai 
brangesni užrašymo apara
tai, brangios spalvotos 
juostos. Todėl, praktiškai 
žvelgiant, lietuviams šis 
procesas, bent kol kas, ne
būtų priimtinas. Kadangi vi
deo metodas plačiai naudo
jamas televizijos laidų per
davime, atrodo, nebūtų per- 
sunku TV stotims įpiršti Ir 
jau paruoštas lietuviška te

ILGAMETIS “GARSO” REDAKTORIUS
PAGERBKIME GYVUOSIUS - PRISIMINKIM MIRUSIUS

Kai miršta žmogus, tada 
jis yra geras, o kada gyvas, 
nors Ir daug pasitarnavęs 
vlsuome ne l paslaugumu, dos-
numu ar kitu geru elgesiu, 
tai jo ar jos nematome. Mi
rus, ašaromis plauname vėl- i 
dus, kapą apkrauname gėlė
mis, gigantiškais paminklais 
prislėgtame jo kūną /kažin 
ar galės Išlysti Iš po tokių
sunkių paminklų, kai ange
las užtrimituos keltis ?/. 
Būna kalbelių Ir gražbilys- 
člų. Deja,tas asmuo jau ne
girdi. Gali jam kalnus aukso 
ant kapo uždėti. Gali jo gar
bei gražiausius himnus su
kurti, bei knygų tomus pri
rašyti, bet jau per vėlu.

Žmogus yra sukurtas Iš 
keturių dimensijų: fizinės, 
protinės, jausminės Ir dva- 
slnės.Gyvas būdamas, vlso- 
'mls dimensijomis į daug ką 
reaguoja Ir tas reagavimas

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATJ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI. ______________________ ______ ________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group) ______

susirenka kiekviena trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama įi_etu^ 
yįlkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambina: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
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matika programas.
Lietuviška vaizdinė juosta 

būtų nemaža pagelbinė prie
monė lituanistinių mokyklų 
programose. Mokinukai tu
rėtų progą čia pat,klasėje, 
susipažinti su mūsų rašyto
jais, dailininkais, Instru
mentalistais. Įvairios pa
mokos galėtų būti Iliustruo
tos Ir tuo būdu visa mokinu
kam: būtų ir patraukliau Ir 
vaizdžia i.

Tas pat pasakytina apie 
jaunimo stovyklas, suvažia
vimus, studijų dienas. Po
kalbiai su mūsų kultūrinin
kais, politikais, mokslinin
kais, labai priartintų Ir pa
čią veiklą Ir jos metodus 
ja mimo tarpe. Svarbiausia, 
kaip čia pradžioje minėta, 
finansiniai visa tai būtų pa
keliama Ir nesunkiai tilptų 
veiklos biudžete.

Teko matyti kita proga J . 
Bogutos Ir jo žmonos pa
ruoštų vaizdinių juostų lie
tuviškąją tema. Vaizdai, 
gaisas Ir pristatymas paliko 
visai teigiamą Įspūdį. Atro
do, kad video juosta tu - 
rl daug privalumų prieš 
filminę juostą. Patogi, ne- 
perbrangl Ir neperkompll- 
kuota sistema, galėtų tapti 
visos lietuviškosios veiklos 
palydove, vėliau įgaunanti 
Istorinės Ir pažintinės 
reikšmės. Čia jau reikalin
gai mūsų centrinių organi
zacijų dėmesys Ir užsian
gažavimas, nes privatinė 
Iniciatyva, kad Ir daug gali , 
vis dėl to retkallngatamtlk- 
ro koordinavimo Ir materia
linės paramos, jei vaizdo 
juostą norėtume palenkti 
bendriesiems Interesams Ir 
ve įklos dokume ntavlmul. 
Jau dabar J.T. Bogutos turi 
paruoštų tinkamų rodyti 
juostų, k. a. paskutinė Taut. 
Šoklų šventė Chicagoje, po - 
kalcis šu jumoristu rašytoju 
A. Gustaičiu, eilę fragmen - 
tų Iš Pensylvanljos lietuvių 
gyvenimo Ir panašios me
džiagos. JI, kol kas, laikla 
daugiau dėmesio mūsų pačių 
tarpe.

padeda žmogui arba nūsUptl, 
arba sustiprėti. Paneigtas, 
pažemintas, pastumtas žmo
gus greičiau pagauna Ilgas, 
vieną gal plrmutlnę-jausml- 
nę. Kada žmogus jaučiasi 
neteisėtai pažemintas, neap
kenčiamas, pajuokiamas, ar 
net Ir to, kurio nuopelnai 
nutylimi, sulaukiama kada 
numirs, tai pirmiausias ne
galavlmas - kenčia jausmai. 
GI jausmų skausmai bekan
kindami , pere Ina Į fizinį kū
ną. Iš fizinio kūno bei di
mensijos pereina į protinį. 
Tada žmogus atbunka veiki
me, rašyboje, visuomenėje 
Ir kitoje gyvenimo vertingo
je srityje, kurioje prieš tai 
turėjo talentą, ar net daugiau. 
Jis pradeda slysti į klaidingą 
pusę, pasirenkant klaidingus 
gyvenimo kelius, blogus pa
pročius, lošimus, narkoti
kus, alkoholį. GI atvirkščiai

MATAS ZUJUS

veikla į žmogų gražus elge
sys, užtarnauti atsiliepimai, 
malonūs pasveikinimai ar 
įvertinimai per spaudą. Ta
da tas gėris, tas užtarnau
tas nuopelnas Išfcetas viešu
mon tuo pačiu pakreipia jį į 
gerą pusę. Džiaugsmo suža
dinti jausmsl; skatina kūną 
būti sveiku, gi fizinis kūnas 
savo keliu skatina protą 
veikti, o protas skatina dva
siai daugiau duoti talento, 
Idant pats protas jį galėtų 
atiduoti te n, kur jis yra rei
kalingas.

Tokių didingų Ir nemirtin
gų darbų atliko ’’Garso” re
daktorius M?i‘: as Zujus. Dar 
valku būdamas, jis brovėsi 
į lietuviškos spaudos klonius 
dar Rusijos caro spaudos 
dr au d im o 1 a Ik a Is. Ne nor ė - 
damas svetimiems dievams 
tarnauti, Išvyksta į Ameri
ką. Čia griebtasi ne dole
rius krauti, bet vargelio ke
liu mokslus gilinti,kad ga-; 
lėtų daugiau Ir neklystamai 
savo tėvynei tarnauti. Pa
jutęs tėvynės šauksmą,grįž
tą Į savąjį kraštą Ir stoja į 
karo mokyklą. Kada tėvynė 
atsistoja ant savo kojų, tada 
Miltas Zujus vėl Išvyksta į 
Ameriką. Čia pina lietuvy
bės lopšį, kad galėtų padėti 
dar silpnai Lietuvai. Orga
nizuoja Ir stengtasi, kad ge
riau galėtų atlikti žmogaus- 
lietuvio pareigą savo tėvy
nei. Dar ’ nuo jaunystės pa
milęs plunksnos darbą, daly
vauja įvairiuose laikraš
čiuose, vėliau Ir vadovauja 
jiems, o šiais metrais jau 
sueina 50 metų kaip jis 
redaguoja "Garsą" -Romos 
Lietuvių Katalikų laikraštį.
Jis šią sukaktį švenčia dide
liame skausme, tačiau jo 
kuklumas, tolerantiškumas 
Ir sugebėjimas pernešti ne
laimes neparodant kitiems, 
neleidžia su kitais dalintis 
savo nedalia.

Nesenai palaidojo savo 
žmoną, sukuria gražiai gy
vendamas, turėjo tris valkus; 
du sūnus Ir duk^ą. Ir vėl 
širdgėla - išmokslintas Ir 
Išaugintas jauniausias jo sū
nus Mitas P. Zujus šiais 
metais užmerkta akis b 
jau daugiau jų neatmerks. "Lietuva mane padarė tokį, 
Paliko liūdesyje tėvą, kuris koks esu ; ji prižiūri klek- 
dir didelę žaizdą nešiojo po vieną mano darbą, ji 99 pro-

LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
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žmonos mirties, o juk šis 
sūnus buvo dar jaunas,vos 
43-lų metų. Tai yra žmogaus 
didžiausia širdies žaizda, 
kokia tik gali būti,o tuo tar
pu Matas Zujus Ir toliau be 
skundų Ir aimanų redaguoja 
’’Garsą” ir rūpinasi lie tuvy- 
bės reikalais. Užtat be jo 
darnel vienais metais lietu
vių delegacija nevažiavo pas 
Pe ns llvanl jos gube rnatorlų 
prašyti pasirašyti aktą Lie
tu v o s nepr tklausomybės 
proga.

Mielas Matai, žinok, kad 
nesi likęs vienas. Tau dar 
liko ne tik du valkai Kazi
mieras Ir Birutė, bet Ir vi
sas junginys lietuvių, Jie 
tave myli, gerbta Ir žengta 
su tavim l- tavo džiaugsmais 
Jr skausmais.

Su nuoširdumu Ir gilia pa
garba.

Bernardas Naujalis

PAGERBIMAS.
( Atkelta 18 3 psl.)

Indrellenė aktyviai veikta Ir 
SLA, ir Lietuvių Namuose, 
Ir "Dainoje", padeda Tau
tos Fondui, skautams, bend
radarbiauja laikraščiuose. 
Ji vis dar neįrašo "ne" į sa
vo žodyną.

Ir čia norėtųsi sustoti Ir 
pagalvoti, kas yra ta jėga, 
kuri verčia lietuvį nenuils
tamai dirbti lietuvybės dar
bą ? Pareiga? Garbės troš
kimas ? Paprastas lalsva- 
'lalklo praleidimas ? A- dėl 
to, kad mūsų taip maža Ir 
mes negalime sustoti nei 
m taute l ?

Mėginu surasti atsakymą 
šiuose Justino Marcinkevi
čiaus žodžiuose :

Ir tas vienas žodis davė 
mums karžygių, mūsų gar
bingą Istoriją, kovotojus už 
laisvę.

Irtas vienas žodis Išaugi
no rašytojus, kultūrininkus, 
pradedant Mažvydu, Donelai
čiu, kurių pėdomis eina jau
nieji, paminint Iš jų tik vie
ną - Joną Meką, kuris di
džiojo Prancūzijos dienraš
čio Le Monde yra vadinamas 
re radikalu, bet tiesiog lie
tuviu Ir kuris Išslre Iškė ta
me pačiame,dienraštyje,kad

krem 
VE/ORoDž/ai

Kai mergaitė pradėjo lankyti mokyklą,mo
tina įspėjo apie galimus pavojus, jei priims iš 
nepažįstamų pasiūlymus pavėžėti.

Vieną dleąą p>’ie namų sustojo automašina , 
su nepažįstama vairuotoja ir mergaitė, iš jos iš
lipusi, atbėgo į namus. "A” aš tau nesakiau ne
važiuoti su nepažįstamais?"-paklausė susiner
vinusi motina. -"Bet mama,prieš įlipdama, aš 
pas Iki aus tau, ar jūs grobiate valkus? Ir atsakė- 
ne

Dalls moterų pas liko netek ėjus los, kadan
gi neišlaikė neužmigusios,kai vyriškis kalbėjo, 
girdamasis savo žygdarbiais...

JAV PREZIDENTŲ LINCOLN IR KENNEDY 
NUŽUDYMU PANAŠUMAI

Nesenai man Į rankas pa
teko laikraštis "The Intel
ligencer", kurio viename 
puslapyje radau įdomią ži
nutę. Čia aš Ir noriu su ma
loniais skaitytojais pasida
lyti. Ar kas nors atkreipė
te dėmesį į šių able jų pre - 
zldentų nužudymo aplinky
bių panašumtį ? Ar tai gali 
būti tik supuolimas ?

Abu prezidentai J. F.Ken
nedy Ir Lincoln ypatingai 
sielojosi pilietinių teisių 
įgyvendinimu.

Lincoln buvo Išr įnirtas 
prezidentu 1880 m., o Ken
nedy 1960 m.

Abu buvo nužudyti penk
tadienyje Ir savo žmonų 
akyva Iždo je.

Abu buvo peršauti Iš už
pakalio į galvą.

Abiejų įpėdiniai vadinosi 
Johnson, abu buvo pietinės 
JAV demokratų partijos na
rtai Ir abu buvo senate.

Andrew Johnson buvo gi
męs 1806 m., o Lyndon 
Johnson 1906 m.

John Wilkes Booth / pre z. 
Lincoln žudikas /buvo gimęs 
1839 m., o Lee Harvey Os
wald 1939 m.

centals stovi mano užnuga
ryje".

Ir tas vienas žodis Išugdė 
visą eilę visuomenininkų Ir 
didžiųjų Tautos darbuotojų.

Jų tarpe yra Ir mūsų di
džiai gerbiama Ona Indre
llenė.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui
tik už $5.00 met a m s 1 į

Prašome iškirpti ir prisiųsti Į
su virš nurodytu —_ ______________________________ į
prenumeratos P clvardė ir vardas)

l mokesčiu, -------------- ------------------------- :--------------- .
(Tikslus adresas) '

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS I
PJAU.TIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstu lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdnmos į sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chicaooje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metam* 
— $26.00, pusei moty — $14.00, vienam mėn. — 9.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III. 60608
j—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 įsipareigojimų.
PAVARDE IR VARDAS ..................................................................
ADRESAS

t.
Abu, Booth Ir Oswald buvo 

Iš JAV pietinės dalies Ir abu 
skleidė ne per daug populia
rias Idėjas.

Abiejų prezidentų žmo
noms mirė valkai, esant 
joms Baltuosiuose Rūmuose.

Lincoln sekretorė, kurios 
pavardė buvo Kennedy, pa
tarė prezidentui neiti Į teat
rą.

Kennedy sekretorė, kurios 
pavardė buvo Lincoln, jam 
patarė nevažiuoti Į Dalias.

John Wilkes Booth per
šovė prez. Lincoln teatre Ir 
pabėgo į sandėlį pasislėpti.

Lee Harvey Oswald per
šovė prez. Kennedy Iš san
dėlio Ir bėgo pasislėpti į 
teatrą. >-

Abiejų prezidentų pavar
dės Lincoln Ir Kennedy turi 
po septynias r aidi? s.

Pavardės Andrew Johnson 
Ir Lyndon Johnson turi po 
trylika raidžių.

Taip pat Ir žudikų pavar
dės John Wilkes Booth (r 
Lee Harvey Oswald turi vie
nodą skaičių raidžių - 13.

Abu žudikai buvo taip pat 
nužudyti , prieš patraukiant 
juos Į teismą.

Abu prezidentų Įpėdiniai, 
kurių pavardės buvo John
son, buvo priešingi,kad juos 
prezidentais perrinktų as
menys, kurių pavardės pra
sideda raide "G".

Gal kas turėtų kome ntarų 
apie šį ke Istą sutapimą ?

Juozas Lukošiūnas
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Hamilton Toronto

Hamiltono Lietuvių Kredito Koopcraty /as

“TALKA”

------------------------------------------------ - --------------------------------------—

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

A. LUKOŠIUS

namuose

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmod emais - ketvirtodie- ' 
mois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo Į 
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. Į 
Liepos - rugpjuč'O men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. į 
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas ----  virš $7.000.000.

MOKAME UŽ:
6 °o

term, depozitus 1 m. 9!/a %

IMAME UŽ; 

asmenines paskolos

Pirmutiniame ir didžiausiame ja A U 41
TORONTO LIETUVIŲ PARAfVlA
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------- —

Šalpos Fondo Vakaras
Lapkričio 6 d., šeštadie

nio vakarą, ŠF Hamiltono 
sk.buvo surengęs Šoklų Va
karą. Jo metu buvo liet, abi
turientų pristatymas-pager
bimas, dainos,laimės ban - 
dymas loterijoje, na Ir patys 
šoklalprfe geros muzikos Ir 
paslvalšlnlmas bei pasistip
rinimas skaniai pagamintu 
maistu.

Iš pakviestų 11 abiturientų 
scenoje pasirodė tik 8- visos 
merginos. Jas pasveikino 
kun. Januška Ir ŠF pirm. J. 
Pieinys. Dovanų gavo po 
gražią gėlę ir knygą. Iš jų , 
kelios paklaustos pasisakė , 
kad baigusios mokslą norėtų 
būti sekretorėmis. Kun.Ja
nuška sveikindamas linkėjo, 
kad bent viena Iš jų taptų 
prezlefente •

Dainų programoje mei— 
galčlų Aldas labai gražiai 
padainavo apie septynetą 
dainelių. Sol. R.StrlmaItls 
solo padainavo porą dainų Ir 
kartu duetų su sol.V..Ve - 
r įkalčiu. Visos dainos šo
klų auditorijos buvo priimtos 
labai šiltai. S oi. R . Strimai
tis Ir V.. Verlkaltls svečių 
buvo Iškviesti triukšmingu 
b įsu dainų pakartoti. Akom - 
ponavo muz. J. Govėdas.

ŠF pirm. J.Plelnus pasi
džiaugė, kad vajus bus pasi
sekęs Ir, kad dar negaluti
niais duomenimis aukų būsią 
surinkta per tūkstantį dole
rių.Kartu pastebėjo,kad at
sirado maža dalis tautiečių, 
kurie bando nurodln&l aukų 
rinkėjui,ką reikia ar Iš viso 
nereikia šelpti, nes dabar 
visi esą pakankamai turtingi 
Ir be šalpos. Tokiomis su
gestijomis bando Išsisukti 
nuo savo pilietiškos Ir liet, 
pareIgos,pats pamiršdamas, 
kad lagerių laikais jis pats 
yra gavęs maisto Ir drabu
žių kiekius Iš visai nepažįs-

tarnų žmonių. Vietos Š. Fon
das siunčiąs siuntinius lie - 
tuviams į Suvalkus Ir re- 
mląs Vasario 16 Gimnaziją.

Vakaras praėjo labai 
linksmoje Ir jaukioje nuotai
koje. Jame griežė pulkus 
orkestras vadovaujamas 
Vaičiaus.

Medžio Šaknų Paroda

J.

Spallo mėti. 30 d. šešta
dienio vakarą J. Centro sa
lėje buvo atidaryta skulpt.įP. 
Baltuonlo medžio šaknų dar
bų paroda, įvykusi Hamiltono 
mergaičių choro Aldas Rė
mėjų komiteto kvietimu. Ją 
atidarė KLBKtiltūros reika
lų pirmininkė Daugu v let ytė- 
Kudablenė, pristatyta choro 
R ėmėjų komiteto atstovo-na- 
rlo Dr. Vidugirio. Iš pirm, 
kalbos paaiškėjo,kadskulpt. 
P. Baltuonls yra plačiai ži
nomas Ir svetimųjų tarpe . 
Jo darbų parodos buvo vyku
sios daugelyje Amerikos 
miestų Ir Anglijoje, kurios 
anglų spaudoje labai šiltai 
vertinamos. Gera dalis dar
bų yra kitataučių namuose . 
Parduotų darbų skaičius sie
kia per 1OOO vienetų.

P. Baltuonlo paroda Ha
miltone sutinkama jau tre - 
člą kartą Ir kiekvieną kartą 
vis nauji kūriniai. Dabar į- 
valruoja savo dydžiu, forma 
Ir temomis. Tarp kitų matė
si Ir vienas stambokas kū
rinys -Gedimino Sapnas. Ant 
kalnelio stovinti pilis, ap
supta kitų bokštelių. Jos 
priekyje, prlekalnyje stovi i 
bestaugląs gelež.vilkas.Tai 
kūrinys, kuris žiūrovą nu
kėlė į liet.tautos gilią pra - 
eltį. Antras stambokas me
no kūrinys-1O Dievo įsaky
mų, kuriuos Mozė paliko sa- 
savo žmonėms. Ir kiti dai— 
baf buvo taip pat labai įdo
mūs Ir meniškai atlikt l;Ūkl- 
nlriko kiemo Idilija, Tango 
Pekloje, Jūratė Ir Kąstytls ,

KLAUSYTOJŲ NETRŪKSTA 
Netrūksta svečių nė šios 1 

dienos popietėje. Gal dar net 
daugiau, negu kitomis dieno
mis jų prisirinko. Tikriau
siai, juos Čia suvilioja bent 
kelios priežastys: čia gali
ma pasivaišinti lietuviškai 
pagamintais valgiais, past - 
šnekėti su savo prletelials , 
norint, yra Ir daugiau kuo 
atsigaivinti. Ne ką gi Ir be - 
veiktum sekmadienio laike , 
Ir dar antroje dienos pusėje, 
viduryje žiemos.

Štai, šiandieną tenai tas 
paskutinysis stalas kampe- 
talkalp Ir gyviausias Iš visų. 
Jis daugiausiai Ir apstatytas 
įvairiomis gėrybėmis, į ten 
Ir patarnautojai be sustoji
mo vis bėga, Ir kalbos ten 
sėdinčiųjų žymiai garsesnės, 
gyvesnės nei kitų.

Įsitvirtinu prie sekančio , 
Ir visiškai be vargo puikiau
siai viską girdžiu.

- Tai ką, turime jau naują 
prezidentą? Kaip manote, 
kas dabar bus po rinkimų ? 
Geriau ar blogiau ?

Bevelk susijaudinęs dro
žia, kaip Ir tam stalui vado
vaujantis, dar gana stiprų 
balsą valdantis pilietis.

-Aš tai žinojau, kad taip 
bus. Kur gi tu matei,kad to
kios valstybės galva, net 
prezidentas, šitaip pasielgtų 
tokias nesąmones nukalbėtų. 
Tiesiog Ir įsivaizduoti sun
ku, kaip jis taip aklai klausė 
to savo, nežinia kam,parsl- r 
davusio, sekretoriaus. o

Argi ne tas jo >raštlnlnkas 
nurašė Vietnamą, Angolą ,, 
nuvažiavęs Į Helsinkį, pri
kalbėjo tą durnelį, kad Ir 
mūsų Išsižadėtų. Net nacių . . 
pradėjo Ieškoti lietuvių tarpe, 
Dar nekurfe mūsiškiai labai * 
net garbino Fordą, tai gal 
nors dabar pamatys,kas per r

žmogus jis buvo.
Gudresnis 7-lų metų val

kas žino, kad Rytų Europa 
nėra laisva, o jis mat,nežino^ 
tai kurgi tu matei ? Aš jau 
nežinau. ..

-Palauk, nes (karščiuok, 
man atrodo»kad jis turėjo tai 
žinoti Ir žino, o sakė tiktai , 
norėdamas tam kairiajam 
sparnui Ir kitiems panašiem 
gaivalams pasigerinti, - tai
gi tiems, kurie Amerikai Ir 
jam pačiam tiktai kartuves 
re ngla.

- Gaila, kad jis nesakė , 
kad Ir Rusija nėra komunls - 
tų dominuojama. Būtų dar 
didesnė naujiena visiems . 
Aš labai džiaugiuosi,kad to
kio ne Išrinko. Nesvarbu,kas 
bus, bet jau kvailiau niekas 
nepadarys. Surado, mat, b Iz- 
nį kitus pardavinėti, su kl - 
tais visai nesiskaityti.Lais
vė tik jiems, o visi kiti ži
nokitės ’.

Klek tų visokių delegacijų 
ėjo, prašė. Klek telegramų 
žmonės siuntė, Ir vlstlek ne
klausė. Tai dabar žmonės Ir 
atsilygino už neklausymą. 
Talka Ir laisvė turi eiti kar
tu, bet ne šitaip. Amerika 
su savo užsienio politika jau 
visai šuniui ant uodegos nu
ėjo.

MOKA:
93/ą% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/i% už pensijų ir namų planų
81/į% už spec, taupymo sųsk.

* 71/2% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 13

• IMA:

9!/2% už asm. paskolas 

91/2 % už mortgičius

ilijonų 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) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo-10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto 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,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATARTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025— Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W.( Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO betkur pasaulyie ’•‘•mbinti

-.L- tel. 533-3531

Hamiltono Eastgate

6 p si.

Pelėda, Gaidukas Ir kiti.P. 
Baltuonls šios rūšies meno 
srityje darbuojasi jau per 1O 
metų. Jam linkėtina Ir atei
tyje tokios pat gražios,šėle - 
mės darbuotis Ir vystyti re
tai sutinkamą meno sritį.

Kažin, ar praregės dabar?
- Tai vis gi neblogi žino

vai čia susirinko, Ir tas,ku
ris daugiausiai aiškina, at
rodo, daugiausiai žino, nes 
kiti tiktai klausosi, galvomis 
linguodami Ir jam pritaria .

- Žiūrėk, Australijoje ar 
ne Išmetė, kai toks atsirado? 
Dabar, šta t, A me r Iko je Ir vėl 
pasikartojo panašiai,o žmo-

dievų garbintojai. Vienu žo- 
’ džlu, labai gerai, kad taip 

Išėjo. Tikriausiai Ir tas jo 
raštininkas dabar 
nešti kudašių.

- Tai, žinoma, kad turės. 
Ką tu manai, kad dar Ilgiau 
tokį laikys ? Pamoka jau 
buvo gera visiems-įsiterpia 
į pokalbį Iki šiolei tylėjęs Ir 
tik galvą lingavęs Ir klausęs 
tautietis.* .

turės

• Julius Mačiukas,po 27 m. 4 
tarnybos S telco plieno ga
myboje, Išėjo pensijon, da
bar persikėlęs gyventi į Ka
le donl jos miestelį, arti Ha - 
mlltono.
• Antanas Navickas,46 m. , 
vilkaviškietis, mirė š. m. 
spalio 15 d. po Ilgesnės Ir 
sunkesnės Ilgos. Palaidotas 
per vietos Het. A.V.parapi
jos bažnyčią, liet. Šv.Jono 
kapinėse M Is s Is s augo je, art l 
tl Toronto. Užuojauta jo ai— 
tlmlesiems Ir giminėms.

MS3J LIETUVIU NAMAI

®h»1H

- į - ’■’•r w ov u. spėjama, Kita sj
lietuvių pasirodymą pamate apie 40 tūkstančių žmonių, kadangi gyvatarieSial Šoko 
be pertraukos 15 valandų.

Lietuvių Namų Vajaus Ko
mitetas š.m.lapkrlčlp 30 d. 
antradienį, 7;3O vai. v.kvie
čia viso komiteto susirinki
mą. Prašomi dalyvauti or
ganizacijų atstovai. Susirin
kimas įvyks L N posėdžių 
kambaryje.

Pereito Sekmadienio Po - 
pletėje . dalyvavo 250 asme
nų. Svečių knygoje pasirašė 
L.Clplljauskfenė Ir M.Blt- 
kauskfenė Iš Main, JAV, J. 
Bubells Iš Philadelphia, JAV, 
J. Stonkus Iš Chicago, B. SI- 
manavlčlenė Iš Iš Winnipeg, 
Manitoba, Ir P. Ancevlčlenė 
Iš Ottawa, Ont.

L N Valdybos nutarimu, 
lietuvaičių mergvakariams 
LN salių nuoma žymiai at - 
piginama.

” Nepriklausoma Lietuva” 
savaitraščiui remti vakaras 
praėjo geroje nuotaikoje .Po
eto A. Gustaičio jumoras su
sirinkusiems, atrodo, labai 
patiko. Gražiai pašoko At
žalynas. Buvo Išrinktos ka
ralaitė Loreta Delkutė Ir 
princesė Jūratė Lukošiūtė. 
Vakare dalyvavo apie 4OO 
dalyvių.

Moterų Būrelis dėkoja 
Gražinai Balsienei už gra
žią dovaną- s avė darbo pele
ninę.

Š.m. gruodžio 5 d.Kana - 
dos Lietuvių Fondo koncerte 
LNT-se dainuos St.Baras, D, 
Stankaltytė, A.Vaznells. A- 
komponuos A. Vasaltls. Visi 
Iš Chlcagos.

Šių metų pradžioje L N tu
rėjo 630 tūkst. dolerių sko - 
los. Spalio 31 d.skolos siekė 
500 tūkst, dolerių. Vadinas, 
per 1O mėnesių LN savo 
skolas sumažino 130 tūkst. 
dolerių.

Pereitą sekmadienį Po
pietėje svečiai valgė skanų 
pyragą. Tai p. Dvylaltlenės 
dovana, už kurią LN dėlioja .

Š.m. lapkričio 20 Ir 21 d. 
į LN suvažiuoja Šiaurės A- 
mertkos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos vadovy
bė aptarti įvairius sporto 
re įkalus.

Lietuvių Namuose, sve
tainėje Lokys, galima pa - 
valgyti kasdien lietuviškų 
valgių.

Bibliotekai Š.Štuopls pa - 
dovanojo rašytojos Žemaitės 
raštų II tomą. Biblioteka p. 
Štuoplul d^ęlnga.

Ir pamatėme pa
što didmiesčio 
Time Square , 

Fifth Avenue ,

ATŽALYNAS NEW YCRKE

Pirmaisiais įsikūrimo 
metais Toronto tautinių šo
klų grupė Atžalynas dau
giausiai savo pasirodymais 
buvo Ištikima savajam To
ronto miestui Ir jo apylin
kėms. „

Pamažu šokėjai pasidarė 
Ir grakštesni Ir drasesnl- 
talgl, tinkami Ir tolimesnėm 
lletuvlųkolonljom pasirody
ti. Šis sezonas, galima sa
kyti, pradėtas teisingu 
žingsniu-dalyvavimu Chica
go je 5-los Tautinių Šoklų 
šventės proga, Ir po to, ne
trukus, Iškyla į Thunder Bay, 
Ontario, kur grupė buvo la - 
bal šiltai sutikta,priimta Ir 
pavaišinta.

Š. m. lapkričio 6 d. grupė , 
būdama pakankamai pasi
ruošusi, sutiko atlikti prog
ramą New Yorko Radio Va
landėlės parengime. Šį kar
tą Atžalynas pasirodė ne 
vien su tautiniais šokiais . 
Niujorkiečiams buvo suvai
dintas Sekminių Vainikas, 
taigi, šokiai, dainos, val
dyba. New Yorko lietuviai 
visatai įvertindami,atsily
gino gausiai parengime da

lyvaudami Ir karštai ploda
mi.

Vykome autobusu vis l 
drauge, šokėjai, vaidintojai , 
dainininkai, muzikantai, na, 
Ir keletas ’’prievaizdų”-tai 
yra, grupelė Iš vyresniosios 
kartos.

Pasibaigus programai ,• 
dar Ilgai negeso šviesos 
Kultūros Židinyje. Grojant 
Londono Jaunimo Orkestrui 
’’Atspindžiai",buvo linksmai 
pasišokta, pasivaišinta, su 
niujorkiečiais p'abendrauta .

Čia visl turėjome progos 
Ir vėl susitikti mūsų mie
ląjį Simą Kudirką, t neseniai 
A me r Ikon atklydus lūs tėvą; 
Ir sūnų Bražinskus Ir taipgi 
mūsų Iškilųjį jaunuolį, 
Montreallo Olimpinių Žai
dynių žvaigždę Bill Jankūną.

Sekmadienį, vadovaujant 
vienam torontlečlul, kuris 
šį miestą neblogai pažįsta, 
aplankėme 
grindines 
įžlmybes : 
Broadway,
Central Park, Bloomingdale, 
"Vampire” State Building , 
Wall Street, Madison A ve - 
nue, Village...

Prisikrovę į laivą ” ba - 
rorikų", nuplaukėme į Staten 
Island. Drąsesni ir mtkles- 
nlturėjo progos laiptais pa
sikelti Iki aukščiausio šios 
Laisvės Stovylos taško,t.y. 
karūnos. Stambesni ir sun
kesni sugebėjo palipti tiktai 
Iki pusės, ir tas jiems Išėjo, 
tik į naudą, nes turėjo pro
gos gerai apžiūrėti ten pat 
įkurtą gana įdomų emlgrart-R 
tų muziejų.

Kelionė atgailos užtruko 
net 12-ka valandų. Miegot 
niekas nė nepagalvojo. Visi 
buvo linksmi, laimingi ir pa
tenkinti.

Nuo šio pulkaus pas įrody
mo Atžalynas tikriausiai dar 
stipriau augs ir bu jos. Pa
tirti įspūdžiai liks kaipo 
mielas ir brangus prisimi
nimas. Aldona

• Onai Indrellenel lapkri
čio 7 d., sekmadienį,Lietu
vių Namuose buvo surengtas 
Iškilus 75 m. amžiaus su
kakties minėjimas. Kara
liaus Mindaugo menėje su
sirinko apie 400 jos gerbė
jų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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22- KANADOS LIETUVIŲ^ 
DIENOS ATGARSIAI

"TALTRO" KREPŠININKAI 
L. D. PROGRAMOJE

Grįžtant prie Kanados Lie
tuvių Dienos aprašymų, rei
kia pastebėti, kad Ir sporti
ninkai stipriai buvo susior
ganizavę prisidėti prie šios 
šventės programos. Jonas 
Celtorlus, Montreallo ’’Tau
ro” veteranas krepšininkas 
Ir šio vieneto tre ne ris, įėjęs
į Lietuvių Dienos rengimo ko- vietovių, Rochesterlo Ir net 
mltetą pateisino atstovąvl - Chlcagos, blogo oro sąlygos 
mą,suorganizuodamas krep- nebuvo klūtls. O kai toron- rungtynes sekti ne daug buvo

šlnlo rungtynes šios šventės 
proga.

Taigi, spalio db trintosios 
šeštadienį Iš pat ryto lietui 
pilant kaip Iš kibiro Ir vėjui 
laižant medžių šakas, lietu
viai krepšininkai pilni spor
tiško entuzlasmo rinkosi į 
vieną gimnazijos sportosalę. 
Jiems atkeliauti Iš tolimų

lečlams Ir hamlltonlečlams
• vien buvę juokai. . .
Berods, penkios krepšinio 

komandos Išsirikiavo rung
tynėms: Sakalas'Iš Roches - 
terlo, 'Aušra’ Iš Toronto,"Tau
ra^ su jauniais Iš Montreallo, 
"Kovas" Ir jaunių "Vyčiai" IŠ 
Hamiltono. Kovas,nugalėjęs 
Sakalą 96;79,įvelkė Ir Aušrą 
64;53, o baigminėse rungty
nėse įveikė Ir Taurą 94:85 
/41:46/. Nugalėtojų sąstate 
žaidė:A.Valaitis, E.TIrllls, 
R.Tlrllls, A. Šeštokas, V. Lu- re ai Iečių dalis, 
koštus, G.Ruslnavlčlus, B. 
Butke vlč lūs, R. Butke vlč lūs , 
V.Kasragls Ir K. Kalvaitis.

Tektų apgailestauti, kad

entuziastų Iš vyresniųjų. .O 
visgi Ir ankščiau yra buvę ne
mažai lietuvių krepšlnlnkų-lr 
ar jiems jau ne įdomu kai žai
džia jaunesnieji? Šiuo kartu 
būtų galima pas įteisinti, kad 
blogis oras,sunku atvykti, Ir 
tik prieš pat rungtynes pa
keista salė/daugelts tos sa
lės nesurado/Na Ir dar, taip 
gi, tuo pačiu laiku vyko KLB 
-nės Tarybos sesijos susi
rinkimas, kurį sekė netik Ta-|,alg[a paskutines formavl- 2/ Valdybos

ADELEI BOTYRIENEI mirus, įos vyrui Petrui 
ir visiems artimiesiems nuoširdžia užuojautų 
reiškia —

Brone Spūdienė
New York, USA.

kurį paruošė speciali pir- 
AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS mame susirinkime Išrinkta

Montreallo Lietuvių Auk- komisija /S. Kęs gaila, A, A - 
slnlo Amžiaus Klubas jau llšauskas ir V. KačeTgls/;

— —-— L-- ------ - ---- l vizijos
rybos atstovai, bet Ir mont- mosi stadijas. Klubui past- komisijos r^klm- l; 3/Nario

Bet vlsvlerų r(nl<tas vardas Rūta, Išrink - 
ar ne permažal domimės jau-ta 10 asmenų, kurlepaslra - 
nųjų veikla? prp. šys klubo lnkorporaclją; j.

tPo šia antrašte 45 numery/e D.N. Adomaitis, A. Ališauskas, 
Baltrukonio aprašyme atsitiko tecn- 
'niška klaida, parašyta susigėdo- M. Gaputyta.K. Jokubauskle- 
jusin, ture jo būti —susiftmiusiu.N L.n^t j. jurėnas, S. Kęsgailą ,

K. Martinėms, J. Petronis,
M. Staniulienė Ir K. Žemal- 

■■ ilgii tls.
Lapkričio 1O d., atsllan- 

klusl J.R. Davls,maloniai 
atsakinėjo į klausimus ir 

A tSįįl nurodė galimybe s, kaip gauti
****S * paramos Iš federalinės vai-

* džlos per New Horizons. Fe- 
į\v J J.į.;■ t _■ degalinė valdžia remia, at-

3įžvelgdama į narių skaičių 
ir užsimojimus veikloje.

Gruodžio 1 d., 1:30 klubo 
patalpose įvyks labai svar
bus susirinkimas. Dlenot- 
vaifc ėję; 1/S';atuto pr l ėm Imas,

” '’k. .

mokesčio nustatymas.
Į Auksinio Amžiaus Klubą 

"Rtltą" priimami visi lietu
viai nuo 55 metų amžiaus .

Jau rodosi Ir pirmieji 
klubo darbai. Sekmadieniais 
polO Ir 11 vai. šv.Mišių vei
kla KAVINĖ RŪTA klubo 
patalpose. Lapkričio 7 d. 
atsilankė apie 40 asmenų- 
klubo nariai Ir jų svečiai. 
T ai gera proga pabūti kartu, 
pasiskaityti laikraščius Ir 
su draugais pabuvoti.

Rengiamos bendros Kū
čios tiems, kurie vieni ar 
nebepajėgūs patys Kūčias 
susiruošti gruodžio 24 dieną 
8 vai. vakare,klubo patalpo
se 1450 De S3 ve. Kaina $3 , 
svečiams- $5. : Norintieji 
dalyvauti prašome įslregls-

Hamiltono •Kovo’ krepšininkai ir dešineje Montreallo ‘Tauras’-iš kairės: 
V. Makauskas, J. Žukauskas, L. Giriunas, R. Witney, P. Rutkauskas, R.

Otto, W. Lewis, K. Kuncevičius, R. Valkovicius, H.Celtorius.
Nuotrauka D. Mališkos.

Tel. 695-7210, 
Res366-9916.

IDĖJOS
JUMS BUS ĮDOMIOS IR 

N AUDINCO S !
• Gyvybės apdraudė — pinigai grąžinami
e Pajamų apsaugojimas
• Morgičiu mokėjimas
e Santaupos pensininkams

Vaiku išmokslinimas
Verslo pelno išlaikymas

paaiškinti, kaip pasinaudoti
Vvtas Ptašinskas B.A

Leiskite

T EL. 5 75- 8971.
T. Lautinaitis

IOony 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS °R0G0S

TEL.: 694-1037

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i Cį nuol aid a)

I ’APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinsk as & Son tel. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriouslas patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

Richard!, kuris jau seniai I ietuvi am s p atom auj a. D arba atl teko s ęžin Ingai

1976.X 1.24
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MONTREALIO LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGA MIELAI KVIEČIA 
VISUS STUDENTUS DALYVAUTI XIV TRADICINĖJ

Ž/fMOS STOVYKLOJ,
KURI ĮVYKS TARP gruodžio 27 d. 1976 ir sausio 1 d. 1977, L’AUBERGE DELA 
PERDRIĖRE VIEŠBUTYJE, ST. D 0 N AT, QUEBEC.

Stovyklos programa pritaikyta prie 
slidinėjimo ir įvorių žiemos sportų, 
bei socialinės programos.

STOVYKLOS KAINA: $82.00. {MOKĖJIMAS $40.00, kuris nebus gražinamas po
gruodžio mėn. 10 dienos. DEL INFORMACIJŲ IR [MOKĖJIMU KREIPTIS:

Gintaras Nagys G r- arba — Regina KudŽmaitė
700B Champagneur, Montreal, P.O. 5045 Bossuet, Montreal, P.O.
H2V 3P8< Canada. Tel. (514)277-7868 H IM 2M3, Canada.T el. (514)256-43 18.

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

NIEKO nekainuojantis ir greitas 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrine ir korrereine statyba ir dažymas. Darbas 
otl tekamas sąžiningai ir prieinamomis kainom! s.
- tel. 366 -6237 / 3896_____________________

JUOZAS G RAž Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6J96 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jette & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nonoms !

Visi kiti vandentiekio ir J I
šildymo taisymai ir nauji I
įrengimai. Gaziniu prie- Pį pnįjjSSJB 
monių pardavimas ir iren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma- /
vimui karšto vandens tie- Ą

ima. Veltui įkainavimas.
umbing & Heating kontroktorius.

įjSSf" 140 - 2e AVENUE 
V366-O33O LASALLE.

truotl Iki gruodžio 12 d.klu
be arba telefonu pas Seselę 
Olive tą 766-9397.

Jeigu kas galėtų padova
noti klubui stalų,knygų len
tynų ar kitų baldų, būtume 
labai dėkingi. Pranešti Sės. 
M.Ollvetal 766-9397. mo.
• ‘Kalėdų Eglutė įvyks 19 
gruodžio, 3,30 v.p.p.,Šv. 

.Kazimiero parapijos salėje .
Palaikydami šią gražią 

tradiciją,kalėdine programa 
rūpinasi lf visi mokytojai,Ir 
tėvai Ir mokiniai.

ds.xamio.i.
( Mike Kutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS 
-4 - ■ . f♦ 

477-G DELMAR AVE..

POINTE CLAIRE. P.O. H9R 4A5

TEL.695-0370

D I D E L Ė NUOLA IDA K A I N U (iki 60 %) SIUNTINIAMS I

k Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentine rūšis 
- pusė kaino?

, Angliška medžiaga 100 \ vilnonė Vilnone arba polyester ’i© - nuolaida iki 60 %.
> Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais pieniniais.

• Megztukai, golfui ir puloverimai - didžiausias pasirinkimas specialiom s 

kainomis.
• Moterį iki paltai - Dargana (art. fur) įvairaus dydfio tik $49.00.

• Vyriški megzti marškiniai (kanadiški ) - puse kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

PARCEL SERVICE 389 I St. Lawrence SI vd. 
Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9 0 9 8.

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE

coin/ corner 5e avė 365-7146
495-90e AVĖ

coin Z corner Bayne 365-1143
pž^'S

7
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NL REIKALAI yra reguliuojamas federall- 
nlals įstatymais Ir Quebec’o 
vyriausybė čia nieko savo

jubiliejaus at žymėjimą. To
dėl šiai Iškilmingai datai 
įamžinti yra atkviečiamas į

ARTĖJA ŠVENTĖS
Mūsų tautiečių dalis jau 

nuo seniai įpratę švenčių 
proga savo draugus bei pa
žįstamus sveikinti per NE 
puslapius. Tad ir šįmet bus 
padidintas prieškalėdinis NL 
numeris, kuriuo kviečiame 
pasinaudoti. Už asmeniškus 
sveikinimus, organizacijų ar 
įmonių, prisilaikysime be
maž ankstyvesnių kalnų.Tacį 
tikrai yra ve ta l-tlems,ku
rie ankščiau laikraščio pas - 
Įauga nepasinaudojo, šiais 
metais sveikinimus nukreip
ti per laikraštį. Juk visi ži
nome , kaip pabrango atviru
tės Ir pašto ženklai.Švenčių 
metu ir pašto aptarnavimas

kuris siekia ne vlenMoitre- 
alį.

Kaip gražu,kai kasmetto- 
rontlečlal per P. Jaunių pri
siunčia eilę verslininkų 
sveikinimų./ Tarpininkams 
Išmokėsime atitinkamą ko
misą/.

Artėja l^ Naujieji Metai. 
Metų pradžia yra patogiau
sias laikas naaj ems verslo 
skelbimams. Tad,kas turite 
kokį no --s ve rs lą, ske Ibk lt ės. 
Kas turite artimesnių ryšių 
su svetimtaučiais verslinin
kais- juos pakalbinkite. Už 
tarpininkavimą ir įneštą pi
nigų sumą,laikraščio admi
nistracija Išmokės jums 25% 
komiso. NL

nuožiūra negallpakęlstl.Kas 
norės savo santaupas per - 
vesti, dar nebus pavėlavęs 
Ir už kelių metų.

Pr. Rtidlnskas

KLK MOTERŲ SKYRIAUS 
VEIKLA

KLK Moterų d-jos Mont
real lo sk. narių susirinki
mas praėjo labai darbingoje 
nuotaikoje. Jo metu buvo 
nustatytos naujos ve įklos 
gairės ateičiai.

Greitai sueina 25 metai 
nuo šios d-jos įsikūrimo 
dienos, todėl valdyba užsi
brėžė Ir su pagalba darbin
gų narių įvykdys gražų Ir 
prasmingą d-jos sidabrinio

Montreal} Cleveland© tau
tinių šoklų ansamblis Gran
dinėlė, kuriai vadovauja pa
garsėję vadovai ponai Sagial. 
Jų koncertas yra numatomas 
23 balandžio 1977 metais. 
Ryšium su tuo,kitais metais 
yra atsisakoma tradicinio 
velykinio stalo, kurį reikia 
tikėtis, dar matysime ne 
vie nukartą tolimesnėje atel- 

'tyje. Visos organizacijos 
yra maloniai prašomos re
zervuoti šią datą Grandinė
lei . o taip pat visais ga - 
1 Imsis būdais prisidėti 
prie Grandinėlės pirmosios 
viešnagės Montrealyje pasi
sekimo. Atvira lietuviška 
širdimi priimkime juos,mū-

’nepagerėja. Greičiau Ireko- 
nlmlšklau pasveIklnslme per 
mūsų laikraštį. Reikia tik
tai paskambinti telefonu į 
redakciją Ir susitarti, o sąs
kaitą galima apmokėti vėliau.

Organizacijos Ir versli
ninkai prašomi neslvėluotl 
užsakyti vietą sveikinimams. 
Tautiečiai, kurie dirbate į- 
monėse, prašome supažin
dinti savo administracijas , 
kad yra būdas pasveikinti 
lietuvius per jų laikraštį,

Įjįeas
LITO INFORMACIJA

Per šį mėnesį LITAS Iš
mokėjo nariams virš 300,

“Lito'’ valdybos rinkimų balsavimai S.m. susirinkime. Nuotrauka Tony’S Photo Studio.

Lapkričio 27 - 28 dienomis Aušros Vartų parapijos saleje 
įvyks L.S.S- gos Tremtyje Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
Šauliu Kuopos 20-ties metu sukakties

MINĖJIMAS
Šeštadieni, lapkričio 27 d. 3,30 vai. p.p. MINĖJIMO AKTAS.
7 vai. vak. meninę programa atliks Aušros Vartų choro vyru 
oktetas ir sol. Gina Capkauskienė.

Po meninės programos BANKETAS - Šilto vakarienė, 
baras, loterija, grojant orkestrui, 

įėjimas: suaugusiems 6 dol. studentams 4 dol. v

Sekmadienį, lapkričio 28 d. 11 vai. Aušros Vartų šventovėje 
iškilmingos pamaldos už Lietuvos laisvės žu vusiuskarius ■ 
partizanus, savanorius ir šaulius; 12,33 vai. A.V. salėje 
LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTES PAMINĖJIMAS:

Prelegentas L.Š.S.T. Centro valdybos pirmininkas 
' Karolis Milkovaitis iŠ Chicagos;
Meninę programų atliks Rasa ir Ina Lukoševičiūtės ir 
L.K. Mindaugo šaulių kuopos scenos mėgėjai.

Bendri visų daly viu.pietūs su 2 dol. Įėjimu.
KVIEČIAMI VISI MONTREALIO LIETUVIAI DALYVAUTI.

L.K. Mindaugo šaulių kuopos 20-čiui ruošti, 
Komitetas

gų tautinio meno skle įdėjus miręs kun. K. Pečkys, kur Is
Ir puoselėtojus, nes nuo mu
sų entuziastiško dėmesio

yra šios draugijos įsteigė
jas.

j lems ^'.'įklauso jų entuziaz
mas darbui.

Taip pat yra numatoma 
paminėti d-jos metinę šven
tę š.m. gr’UDdžlo mė:i. 12 d. 
Tuojau poli vai. pamaldų A V 
parapijos salėje įvyks tai 
dienai skirta programėlė., »Mlrė

Visos narės, viešnios Ir 
svečiai yra maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Nijolė Bagdžlūnlenė 
• Šį savaitgalį vyksta šaulių 
2O-lo Ir Liet. Kariuomenės 
paminėjimas A V salėje., 

buv. Aušros Vartų pa-
kurios me tu taip pat bus prl- rapljos klebonas kun.K.Peč - 
s įmintas Ir nesenai Čikagoje Įkys, S, J., Chlcagoje.

MONTREAL WEST
OOO dol. santaupų, kas su
daro apie' 4,5% viso Lito 
valdomo kapitalo. Tatai nė
rė dld?lė suma, tačiau tas 
daro neigiamos įtakos į nor- 
nrellasLlto operacljas.Teą- 
ka apgailestauti,kad kai ku
rie nariai savo santaupų 
pervedimus daro vien blogų 
porink įminiu nuotaikų pasė
koje.

Naujos partijos Išrinkimas 
į Quebec’o valdžią neturėtų 
būti skubių sprendimų prie-

žastlml Kvebeklečlų partija 
pati deklaravo, kad ;tk po 
dviejų ar daugiau metų ji 
referendumu ats (klaus gy - 
ventojų, ar Quebec’as norės 
Išsiskirti Iš Kanados. Iki 
referendumo padėtis nega
lės radikaliai pas įkeisti, ka
dangi Quebec’o naujoji val
džia turės laikytis fechrall- 
nlų įstatymų ir krašto kons-

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

LEOaS gureckas 
Salas Managar 

(Liatuvis atstovas)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ir Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYT! !

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j
PASINAUDOKITE I _____

I)r. J Mališka
Dantų gydytojas

144(> rue Ste-Cathcvme Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

tltucljos.
Jeigu referendumo metu 

dauguma Quebec’o gyventojų 
pasisakytų už atsiskyrimą , 
tai tik tada prasidėtų rimtos 
derybos dėl atsiskyrimo są
lygų, kurios tikriausiai už
truktų Ilgesnį laiką.

Pinigų pervedimas į už
sienį ąr kitas provincijas

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL PQ-
Tel. 932- 6662; nomų 737-968 1.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

PASIKALBĖKITE SU
Managanu » 

LEO GUREKAS

GM

muu Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

LEFEBVRE & ROBERT
■ AHlUILlMtNT - FURNITURĮ r -a- l

P A R D A V I
DR. V. GIR10N1ENC 

Dantų gydytoja

5330 L* A MO-’riCN Blvd. 
Montreal,

Tel. 255-3536 k

R. A., M.D., C.M., M.Se., I..M.C.C-, E.R.C.S.tc'

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

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

R psl.

ADVOKATAS

R.J. Išganaitis, ba. bcl

216 St. Paul W., Montreal, P.Q. 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3 
Tel.(514)871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER, B.A, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.JSuite 205. 

Tel 866-2063. 866-2064

JOHAS&COTE^I^EALTIES
5159 OE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEtAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel; 482-0772. namų 366-7041

@ Royal Trust
•"■tier 

y Milu J/

S - •>«!

kudos,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

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

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė - sklypai ir žeme)

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

D.H. BALT - BALTRUK.ONIS 
s Sy/lto Realties Ine.
į 445 Jean Talon West. Suite 305,

Tel: 273-3442, 273~9 181, 737-0844.
Foto E.M.L.S. Montreal, Que.

Sistema.

Žemiausios kainos! 

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

ĮVAIRIU

BALDŲ 

PER 

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

MAS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE 4e AVENUE 363-3887

j 78A3 eUWTRALII 368-1282 (DKCORATIONĮ Į

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbiurs 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmen ines 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Termin. ind. 1 metams 9.5% Čekių kredito 12.0%
Termin. ind. 2 metams
Tetvuin. ind. 3 metams

9.75%
10.0%

Invest arines nuo 11,0%

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

Nemok, gyvjbės apdr. iki S10.000 
už paskolos sumą.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 0 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

JTIk

NE PRIKLAUSOMA LIETUVA

1

8

8
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