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ANGLIJOS STREIKAI 
ARTINA POLITINĘ 
KRIZĘ

Ketvirtis milijono dar
bininkų, tame skaičiuje 
muitinių tarnautoja i,į vyk
dė vienos dienos streiką. 
Streikavo ir geležinkelių 
mašinistai.Tuo būdu trau
kinių judėjimas visame 
’-rašte buvo sutrukdytas.

įveikė ir Londono pože
mis traukinys. Daugelis 

dirbančiųjų negalėjo at
vykti į darbovietės. Lau
kiama, kad netrukus įvyks 
ligoninių personalo strei
kas. Gazo įmonių darbi
ninkų streikas jau užtruko 
porą savaičių. Nuo to ken
čia daugelis įmonių, o taip 
pat ir privatūs namai, kur 
virtuvėse naudojamas ga- 
zas.Kaikurie namai neap-

’Idomi.
Streikuojantieji reika- 

''uja, kad būtų atšauktas 
yr iausybės nuostatas, 

kurs draudžia darbinin
kams kelti atlyginimus. 
Vyriausybė sutiko pakelti 
atlyginimus 4%, bet unijos 
ir darbininkų komitetai 
su tuo nesutinka.

Anglijos vyriausybė 
stengiasi užkirsti kelią 
infliacijai ir nenori atly
ginimų kelti. Organizuoti 
darbininkai nesutinka pa- 

emti šiuos vyriausybės 
žygius.Todėl Anglijos vy-

■ ‘iausybė atsidūrė labai 
sunkioje būklėje.

Londone vis gars iau kal
bama apie besiartinančią 
politinę krizę. Ministeris 
pirmininkas Heathas gali 
paleisti parlamentą, ir 
paskelbti naujus rinkimus. 
Darbo partija siūlo radi
kales priemones, kurtų 
tikslas sulaikyti kainų ki
limą. Tarp kitko siūloma 
padidinti mokesčius pra
monei ir didelės pajamas 
turintiems asmenims.

BALTIEČIŲ VAKARO OTTAWOJE PARLAMENTO RŪMU SALEJE ŽYMESNIEJI 

DALYVIAI: iš kairės E. Cuplinskas KLB - nes Krašto Valdybos pirmininkas, estu 
— A. Viirlaid, H. Luppestu Centro Tarybos pirmininkas, Generalinis Gubernatorius
R. Michener, T. Kronbergs - Latvių Taut. Federacijos pirmininkas, estas K. Eerme, 
Poni a Michener, I. Heinsoo - estu konsulas, K. Arro, K. Jogi ir W. Pent — Estų C. 
Tarybos ir Balt. Fed. Ottawos atstovas, faktinasis įvykio organizatorius.

Foto: J. Kreil i s.

ŽMONĖS L

J. Vilčinskas, Lietuvos 
soc. demokratų partijos 
narys,nuolat gyvena Lon
done, atstovauja Lietuvai 
visuose pasauliniuose s. d. 
sąjūdžiuose aprašo lenkų 
žurnale " Trybunė dabar
tinę Lietuvą ".

Pradėdamas nuo 1940 
m. aneksijos ir masinių 
deportacijų, autorius duo
da tolesnių įvykių apžval- 
gą.Paminėdamas pastarų
jų metų neramumus Lie
tuvoje, jis ypatingai iške
lia faktą, kad juos vykdė 
ne seno valdančio režimo 
liekanos, bet jauni darbi
ninkai ir studentai,išaugę 
sovietų režimo prieglob- 
styje.Plačiai aprašo reli
ginius per sek lojimus,Lie
tuvos katalikų rezistenciją 
ir rusifikaciją. Duoda ge
ra ekonominio Lietuvos 
gyvenimo apžvalgą, pa
brėždamas faktą, kad ru-

IETUVOJE TIKISI

sai deda visas pastangas 
padaryti Lietuvos ūkį 
tampriai surištą su sovie
tiniu ūkiu( Vievio elektri
nė, kuri priklauso nuo na
tūralaus gazo iš Ukrainos 
ir pan.).

Autorius klausia, kokia 
bus laisvojo pasaulio lai
kysena atsižvelgiant į 
naujo "nacionalizmo "ap
raiškas Lietuvoje? Ar liks 
jis abejingas, ar Europos 
konferencijoje parekalaus 
laisvės Sovietų paverg
tiems kraštams? Žmonės 
Lietuvoje tiki, kad Europa 
šį kartą parems juos.

VIS TRŪKSTA PREKIŲ
Vilniuje vis kartoja ir 

kartoja neva ūkinius lai
mėjimus, kuriais esą jau 
pra lenkta’buržuaz inė’Lie- 
tuva.Tačiau,tyčia ar nety
čia, laikraščiuose randa
ma ir visai patikimų ži
nių apie ūkinius relŠki-

KANADOS UŽSIEN. REIK. 
MINISTERIS VIETNAMAN

MITCHELL SHARP, 
Kanados užsienio reikalų 
ministeris, vyksta į Pietų 
ir Šiaurės Vietnamą. Ten 
jis mano užtrukti ištisą 
savaitę. Jis nori kartu į 
šią kelionę pakviesti ir 
opozicijos atstovus. Kaip 
jau žinoma,Kanada sutiko 
dalyvauti taikos vykdymo 
Vietname inspekcijoje tik 
60 dienų.Tas laikas pasi
baigs kovo 28 d. Ministe
ris Sharp, grįžęs iš Pa
ryžiaus konferencijos,pa
reiškė,jog jis abejoja ar 
keturių valstybių inspek
cija Vietname galės sėk
mingai veikti. Kalbamoji 
kelionė turėtų pagelbėti 
Kanados vyriausybei susi
daryti tikslesnę nuomonę 
apie padėtį Vietname ir 
apie tuos uždavinius,ku
riuos ten privalės atlikti 
Kanados kariuomenės da
liniai. JAV rūpinasi kiek 

PARAMOS

nius. Pvz., inžinierė V. 
Giedrytė š. m. vasario 25 d. 
TTKom jaunimo Tiesoje"ra- 
šo:"Kasdien nemažai lai
ko mums tenka sugaišti 
maisto prekių parduotu
vėse, lūkuriuojant prie 
vienokių ar kitokių pro
duktų. Kantresni ramiai 
laukia savo eilės, o ne taip 
kantrūs,žiūrėk,jau prade
da murmėti. O jeigu pasi
taiko dar,kad kas talko be 
eilės, sujuda visi pirkėjai 
Be eilės taikančių nebėg
siu ir aš”.

Skaitant tarp eilučių: 
Maisto produktų nepakan
ka ir jų neparduoda tiek, 
kad pirkėjas būtų paten
kintas. Jis turi pirkti tiek, 
kiek krautuvė jam paskiria.

• - KANADOS vyriausybės 
parėdymu sumažintas iš 
AIbertos naftos išvežimas 
į JAV tuo tarpu tik 3.7%.

galima greičiau sugrąžinti 
savo karo nelaisvius iš 
Šiaurės Vietnamo.Komu
nistai delsia šluos reika
lavimus vykdyti. Tuo būdu 
susidaro komplikacijos,ku
rios trukdo taikos vykdy
mo inspekcijos veikimą.
• JAV oro keleivinių li
nijų pilotai grasina pra
dėti streiką.Darbo sutar
tis kai kuriose atlyginimų 
kompanijose pasibaigė jau 
vasario 27 d. Dabar vyksta 
derybos. Pilotai rūpinasi 
atlyginimų pakėlimu, dar
bo sąlygų pagerinimų ir 
patogesniais skrendimo 
tvarkaraščiais. Šiuo metu 
oro susisiekimas tiek iš
siplėtė, kad jo sutrikimas 
gali atsiliepti į miestų gy
venimą. Susisiekimas su 
Kanada, su Pietų Amerika 
ir Europa žymia dalimi 
priklauso nuo oro linijų 
veikimo. Oro Unijos ap
tarnauja dešimtys tūkstan
čių žmonių.



ATVIROS 
ORGANIZACIJOS 
PAGRINDAIS

Kur tik susiranda dides
nis lietuvių išeivių skai
čius,dabar jau galima sa
kyti, kiekviename mūsų 
žemės kampelyje, nedel
siant įsisteigia lietuvių 
bendruomenės organiza
cija .Tai pastebime sekda
mi pasaulyje išblaškytų 
lietuvių gyvenimą ir ma
tome lietuvių bendruome
nės aktyvumą ypatingai 
kultūrinėje ir viešoje vėl - 
kloję, demonstruojant lie
tuvių tautos troškimus ir 
minint jos tautines šven
tes. Tautines šventes su
rengia bendruomenės or
ganizacija, lituanistinės 
mokyklas palaiko ir kuo 
galėdamos jas aprūpina 
toji pati bendruomenė.

Vyriausias Lietuvos iš
laisvinimo Komitetas ar
ba VLIKas davė pačią 
pirmutinę minti sujungti 
lietuvius į vieną bendrinę 
organizacija. Toji kilni 
idėja, kaip praktikoje ma
tome, jau prigijo ir pasi
darė veiksminga. Tuo,ži- 
n omarai ima tik džiaugtis.

Bet gyvenime ne visada 
ir ne viskas taip sklan
džia i vystosi,kaip iš ank^o 
esti sumanyta. Šiuo tarpu 
norėtųsi atkreipti dėmesį 
visų tų,kurie rūpinasi lie
tuviškos bendruomenės 
sėkmingumų ,į vieną Vaka
rų Vokietijoje veikiančio 
darbuotojo bendruomenės 
organ izac i jo je, r eilžm ingą 
pas įsakymą .Savo viešame 
pranešime jis sako: 
. ” Svarbiausi vaidmenį 
bendruomenės gyvenime 
vaidina apylinkė .Ji sudaro 
konkrečias veiklos sąly
gas, kurios priklauso nuo 
jos narių ir netgi nenarių 
nuotaikų. Kur glaudesni 
ryšiai tarp lietuvių, ten ir 
apylinkės stipresnės .Rei
kia saugotis, kad apylinkė 
nepatektų į vienos klikos 
rankas,nes klikoje papras
tai vyrauja ne bendruome
ninė, o Lietuvių Bendruo
menę siaurinanti dvasia. 
Bendruomenei veikti kllu- 
dokai kurių sluoksnių pa- 
sinešimas pačioje ben
druomenėje sudaryti at
skiras grupeles, turinčias 
savus, dažnai siauro po
būdžio tikslus. Jau turime 
daugybę pavyzdžių, kada 
prasideda atšalimas nuo 
bendruomenės ir tas nei- 
2psl.

A M E R I K 0
Pastaruoju laiku nepa

prastai pakilo aukos kaina 
ir įsisūbavo pasaulinėse 
biržose spekuliacijos 
karštligė. Šis nesveikas 
reiškinys kelia susirūpi
nimą. Kai kurie finansi
ninkai net linkę siūlyti 
JAV, kad jos išmestų į 
rinką dalį turimo aukso 
atsargų.

Iki šio laiko JAV vyriau
sybė buvo linkusi vengti 
panašių žygių. Jeigu jau 
būtų toks sprendimas pa
darytas, tai Amerikos 
auksą paleisti į rinką būtų 
pavesta Anglijos bankui. 
Prieš penketą metų buvo 
pasiekta tarp valstybių 
sus įtarimo,kad auksas ne
gali būti paleidžiamas į 
atvirą rinką, bet reikalui 
esant auksą viena valsty
bė perleidžia kitai arba 
šias operacijas atlieka per 
tarptautinį valiutų fondą.

Bet Europoje reiškiama 
tokia nuomonė,kad dabar
tinė situacija reikalauja 
išimtinų priemonių.Sako
ma, kad paleidus dalį 
Amerikos aukso atsargų į 
rinką ir parduodant jį ofi
cialiu kursu, susidarytų 
keletas teigiamo pobūdžio 
pasekmių.

Pirmiausia, reikia at
minti, kad rinkoje dabar

giamas reiškinys teisina
mas tuo, kad apylinkėje 
viešpatauja viena klika.

-•-
Nuo šių,Europoje gyve

nančio veikėjo nurodytų
negerovių, kurios, atvirai 
pasakius pasitaiko ir vi
sur kitur, vienintelis ke
lias išsigelbėti,tai priimti 
pagrindan idėja,kad lietu
vių bendruomenės organi
zacija yra atviro pobūdžio, 
kaip tai priimta vakarų 
pasaulyje, kurioje gali 
reikštis visi jos nariai, 
turinti taurų palinkimą 
patarnauti savo kilmės 
žmonėms ir palaikyti lie
tuviškumą šiandien ir už
tikrinti jam ateitį mūsų 
būsimose kartose.

Pasisakymas atrodo nu
skambėjo kaip tik laiku ir 
padartyas būtinoje vietoje. 
Nes visi, kas susibūrė į 
Lietuvių Bendruomenės 
organizaciją, trokšta su
laukti laisvos Lietuvos, 
nedvejodamal geisdami,lad 
joje viešpatautų demokra
tiniai nuostatai ir visi pi
liečiai turėtų lygias teises 
ir nebūtų nei privilegijuo
tų, nei skriaudžiamųjų.

S AUKSAS

yra labai nedaug aukso. 
Toji aplinkybė prisideda 
prie aukso kainos perdėto 
pakilimo.Papildomas kie
kis aukso rinkoje numuštų 
dabartines peraukštas kai
nas. O sumažėjus aukso 
kainai, padidėtų pasitikė
jimas dabar veikiančia 
valiutinių pasikeitimų 
struktūra. O taip pat būtų 
sumažinta aukso įsivaiz
duojama galia ir jis pa
virstų ” paprasta preke”.

Tačiau yra ir daug auk
so pardavimo priešinin
kų, kurie prisibijo naujų 
sutrikimų valiutų biržose. 
Vashingone buvo svarsto
mas tam tikros dalies 
aukso pardavimo klausi
mus. Šio klausimo galuti
nas išsprendimas priklau
sys nuo įvykių pasaulio 
biržose ir nuo dolerio pa
stovumo.

N E S U G A U N A SLAPTO
LAIKRAŠČIO

Jau eilė metų Sovietų 
Rusijoj pogrindyje, visai 
slaptai, išeina gan dažnai 
’Dabartinių įvykių Kroni
ka”. Slaptoji policija, ne
atsižvelgiant į jos dideles 
pastangas iki šio laiko ne
pajėgia surasti visų šio 
leidinio leidėjų ir redak
torių.

Enkavedistus ypatingai 
erzina tai,kad”Kronikoje” 
skelbiami duomenys apie 
persekiojamus ir nubaus
tuosius,apie vadinamų di
sidentų ko va s dėl žmogaus 
teisių ir apie visus Krem
liaus žiaurumus, kurie 
bandomi nuslėpti nuo va
karų pa šaulio .Šiame slap
tame leidinyje sovietų pi
liečiai gali pasiskaityti 
apie valdžios prasilenki
mus su sovietine konsti - 
tuclja, kai piliečiams ati
mamos ir tos teisės, ku
rias neva garantuoja pati 
konst ituc 1 ja .Teismų apra
šymą i”Kronlkoje” pavaiz
duoja sovietų piliečių tei
sių pažeidimą ir parodo, 
jos sovietuose tuo tarpu 
nėra atviro teismo. Šios 
žinios viešoje sovietų 
spaudoje niekada neskel
biamos.

Slaptoji policija dabar, 
nerasdama kitos išeities, 
žinomus opozicionierius 
tardo ir grasina,kad jeigu 
dar pasirodys ”Kronika ”, 
tai jie bus suimti. Ir vis 
dėl to ”Kronika” laiks nuo 
laiko pasirodo.

Tarp kitko pažymėtina, 
kad buvo tardoma jau nu-

SOVIETŲ SĄJUNGA 
PRIPAŽĮSTA AUTORIŲ 
TEISES
Visame pasaulyje veikia 

autoriaus teisių ginimo 
konvencija. Iki šio laiko 
išimtį sudarė viena So
vietų Sąjunga, kuri nepri
pažino autoriaus teisių ir 
atsisakydavo prisidėti prie 
bendros kultūrinio pasau
lio priimtos konvencijos. 
Rusijoje buvo leidžiamos 
užsienio autorių knygos, 
reprodukuojami kitokie 
kūriniai ir už tai sovietai 
atsisakydavo mokėti.

Dabar patirta, kad So
vietų Sąjunga jau sutin
kanti pasirašyti Genevos 
konvenciją, kuri buvo pa
sirašyta 1952 metais ir 
nustatė taisykles, kurio
mis turi vadovautis leidė
jai spausdindami ar vers
dami į kitas kalbas rašy
tojų kūrinius. Jeigu taip 

bausto priverstino darbo 
stovykloje rusų istoriko 
Andrejaus Amalriko žmo
na Giuzela. Jos bute buvo 
padaryta krata ir ji iš
kviesta į Lefortovo kalė
jimą, buvo klausinėjama 
apie ” Kroniką ”.

Praeitais metais buvo 
suimtas didesnis skaičius 
sovietų piliečių, kurie pa
sižymėjo opozicinėm nuo
taikom .Suimtųjų tarpe yra 
Petras Jakiras, Viktoras 
Haustovas, Irina Bielo- 
gordskaja,Anatojlijus Ja
kobsonas, Viktoras Krasi- 
nas ir daug kitų. Slaptoji 
policija kiekvieną jų klau
sinėjo apie”Kroniką”, nes 
manė kad jie ir yra jos 
leidėjai ir redaktoriai.Bet 
neatsižvelgiant į šiuos 

Nepriklausoma Lietuva
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class M-ail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle 690, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $7.50, visur kitur - $8.00. 
Rėmėjo prenumerata — $12.00. Adreso pakeitimas 25 Atski* 
ras numeris 25 f. Administratorius F. P. P auk st ai t i s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE 690, QUEBEC.

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraštiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. UŽ skelbimu turini redakcija ir leidykla 
neatsako.

REDAKTORIUS J. PETRENAS

tikrai atsitiks, tai įvairių 
tautų autoriai galės pa
reikalauti atlyginimo už 
išleistas jų knygas sovie
tuos e.Bet sakoma* kad so
vietų valdžia pasirašius 
minėta konvenciją, turės 
galimumo pažaboti savo 
opozicinius rašytojus,ku
rie slaptai, išgabena savo 
rankraščius į užsienį,

BOLŠEVIKINIO 
STILIAUS STATYBA

• NAUJAS miestas Ry
tų Vokietijoje išdygo pa
staraisiais metais .Jo vai
das Halle Neustadt, jis t 
ri jau 65 tūkstančius g 
ventojų ir jame yra 16 
tūkstančių namų ir kitokių 
pastatų. Rytų Vokietijos 
spauda dideliu užsidegimu 
aprašinėjo šį naują mies
tą ir nesaikiai gyrė jo ne
paprastą pažangą. Bet il
gainiui paaiškėjo, kad šis 
miestas turi stambius tru
kumus. Kaip visur, bolše
vikinėje statyboje, per 
skubotumą daug kas pa-' 
mirštama. Miestas es 
nevykusiai suplanuota *-•
jame nenumatytos viet 
klubams,teatrams, kitoms 
kultūrinėms įstaigoms, o 
svarbiausia visai nėra 
parkų ir poilsio vietų. 
Aišku,kad ten nėra vietos 
maldos namams. Vienin
telis paįvairinimas, tai 
viešo naudojimo plaukio
jimo baseinas,kurio fasa
das papuoštas splavota 
mozaika.

areštus”Kronika” vis tie* 
vėl pasirodo. Ji tuo tar * 
nesurandama rba,ger Uu 
geriau pasakius, vietoje 
areštuotų,šio darbo matyt 
imasi kiti,kad ryžtasi ko
voti su Kremliaus biuro
kratais.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
♦ » l'



Kanadietis lietuvis kapitonas Ray Navikines ii Petawawa, Ont. (kairėje) dabar Vietname 
Kanados taikos sąlygų priežiūroje, čia jis su kitu karininku kalbasi su vietiniais gyven

tojais. Rimas Navikėnas yra montrealietis.

Dr. Ant. Razma Lietuviu 
Fondo steigėjas ir jo ugdytojas.

LINAS GINEITIS pasižy
mėjęs Bostono krepšinin
kas. Jo sportinė karjera 
prasidėjo 1967 kai jis žai
dė už Western New En
gland College kuri tuo me
tu laimėjo Naujos los An
glijos kolegijų pirmenybes; 
Po to jis tris metus žaidė, 
Bostono krepšininkų lygo
je kur nepaprastai
197a.HI.14 

pasižymėjo. Jo žaidimo 
vidurkis viršijo 25 taškus.
• MUNCHENO olimpi
niuose žaidimuose dalyva
vo 9 lietuviai ir atstovavo 
Sovietų Sąjungai, Austra
lijai,Brazilijai,Lenki  jai ir 
Vokietijai .Aukso medalius 
laimėjo Sov^ąjungos krep
šinio komandos kapitonas 
Modestas Paulauskas ir 
kanadiškos dvivietės Ir
kite inkas Vladas Česlū- 
nas, sidabro medalį gavo 
800 metrų bėgikė Nijolė 
Sabaitė.

• LIETUVOJE buvo len
Aukšt. Cicero Lituanistinėj mokyklos mokiniai dalyvavę prie Lietuvos vėliavos pakėlimo 
Vasario 17 d. prie Cicero miesto įstaigos.kiškų knygų dekada. Buvo 

iškilminga lenkiškų knygų 
paroda Vilniuje,© taip pat 
buvo propaguojamos len
kiškos knygos Kaune, Tra
kuose, Nemenčinėje ir ki
tur.’’Ars Polonia”-knygų 
leidykla siunčia savo lei
dinius į Lietuvą, o dabar
tinė valdžia palaiko len
kiškos kultūros plytimą 
Lietuvoje.
• D.BRITANIJOS lietu
viai Vasario Šešioliktosios 
iškilmes atliko vasario 24 
dieną Victoria park socia
li© ir sporto klubo patal
pose. įvadinį pranešimą 
padarė Lietuvos atstovas 
Anglijoje V. Baltokas, pa
skaitą skaitė kun.K. Matu
laitis. Meninę dalį atliko 
tautinių šokių Londono an
samblis ir choras,kuriam

gerai vadovauja Just. Černius.
Sao Paulo,’Brazilijoje, lietuvių jaunesniųjų stovykla Neringa sausio 4-10 dienomis “Amazonės 
dienos“ uniformose.
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ORGANIZUOTO LIETUVIU GYVENIMO KANADOJE PRADŽIA
Kas rašo lietuvių isto- 

rijąKanadoje, visada pra
deda Montrealtu. Ir nuro
do, kad pirmieji lietuvių 
organizuoto veikimo žen
klai čia pasirodė, {steigus 
Montrealio Šv. Kazimiero 
parapiją. Šios parapijos 
gyvenimas pavaizduoja ir 
lietuvių jslkūrymo laiko
tarpius .Nelengvas tat dar
bas, palyginti nedideliam 
skaičiui lietuvių įsteigti 
parapiją,pastatyti didžiu
lę bažnyčią ir stambius, 
jai priklausančius kitus 
trobesius.Tačiau pažymė
tinas mūsų žmonių ryžtin
gumas viską nugalėjo.

Trumpai prisimindami 
Montrealio Ir aplamai Ka
nados pirmos parapijos 
praeiti, turim pasakyti, 
kad šiai parapijai pradžia 
davė Šv. Kazimiero drau
gija, įsteigta 1905 metais, bažnyčios statybai reikėjo 
Pradžioje ši draugija be
sirūpindama pamaldomis 
lietuviams, nuomodavusi 
tuščias krautuvių patal
pas, toliau kalbama, kad 
pamaldos vykusios kartu 
su lenkais. Pirmųjų kuni
gų tarpe Montrealyje mi
nimas kun. B.Šlamas, ži
nomas Amerikos lietuvių 
veikėjas kun. A. Milukas 
buvęs Montrealyje ir pa
sistengęs vietos lietu
viams pagelbėti. Lietuvių 
Montrealyje būta tik klek 
daugiau 150 asmenų.

Pirmas pamaldas lietu- 1907 metus vos prisirinko 
vlams Montrealyje laikė 
prancūzų bažnyčioje kun. 
B.Kučas 1910 metais. Nuo 
to laiko buvo pradėtos 
rinkti aukos bažnyčios 
statybai. Vienu iš svar
besnių jų Š v.Kazimiero pa
rapijos organizatorių lai —

Dabartine Sv* Kazimiero baznvcia. Montrealio lietuvių šv. Kazimiero parapijos choras 1923 m.
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MONTREALIO ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 60 METU JUBILIEJUS

kyttnas kurt/ J. Vyšniaus
kas, kurs čia apsigyveno 
1912 metais .Nors jau anks
čiau buvo pradėtos rinkti 
aukos bažnyčios statybai, 
bet kun. J. Vyšniauskas 
tikrumoje turėjo viską pra
dėti iš naujo. Buvo suda
rytas parapijos komitetas, 
kurio nariai lankė visus 
žinomus lietuvius,bet daž
niausia gaudavo tik po 25 
centus .Dėlto netenka ste
bėtis,nes iruždarbiai tais 
laikais buvo labai menki. 
Kun.J.Vyšniauskas nupir
ko tinkamą žemės sklypą 
bažnyčiai ir patys lietuviai 
uoliau ėmėsi darbo, nes 
pradėjo įsitikinti,kad baž
nyčia bus tikrai pastatyta. 
Pagal sudarytą sąmatą

Išleisti devyniolika tūks
tančių dolertų.Tais laikais 
tai buvo bauginančiai di
deli pinigai.

Yra duomenų, kad pir
masis parapijos komiteto 
posėdis įvyko 1913 metais 
vasario 1 d. Šio komiteto 
narių jau senai nebėra gy
vųjų tarpe.Tad reikia ten
kintis negausiais pėdsa
kais spaudoje ir kai kuriais 
parapijos užrašais.

Jautais laikais Montre- 
allo lietuviai pasižymėjo 
veiklumu. Nors Jų apie 

iki keturių šimtų, bet Jie 
greta parapijos pasiryžo 
įsteigti ir vadinamą nne- 
prigu1mlngą”DLK Vytauto 
klubą. Tai buvo pašalpinė 
draugija, kokių anais lai
kais Amerikoje buvo gana 
daug.

Kun. dr. F. Jucevičius.

Aplamai,po to,kai Mon
trealyje jsisteigė parapija, 
kartu pagyvėjo Ir lietuvių 
bendravimas. Dideliais 
būriais lietuviai suvažiuo
davo | kun. J. Vyšniausko 
rengiamus piknikus. Taip 
pat buvo rengiami lietu
viški spektakliai ir kon
certą i. Visų šių parengimų 
organizatorius buvo kun. 
J. Vyšniauskas, jis reži
suodavo vaidinimus,orga
nizavo chorą ir stengėsi 
lietuvių gyvenimą padaryti 
visuomeniškai gyvesni.

Ilgainiui Montrealyje 
susikūrė veikli ir patrio
tinių jausmų pilna lietuvių 
kolonija, kuri net ryžosi 
anais senais laikais, kai 
tik kūrėsi nepriklausoma 
Lietuvos valstybė, jai vi
sokeriopai gelbėti. Buvo 
panaudotos prieinamos . 

tais laikais priemonės, o 
pirmoje eilėje piniginės 
rinkliavos pagalbai po 
Pirmojo karo suvargusiai 
Lietuvai. Labai anksti 
Montrealyje įsisteigė lie
tuviška mokykla, kurią 
lankė ateivių vaikai ir mo
kėsi lietuvių kalbos ir 
stengėsi pažinti Lietuvos 
gražiąją praeiti. Toje mo
kykloje mokytojavo dvi 
mokytojos M.Malinauskai
tė Ir E. Budrytė.

Bet daug nusipelnęs 
Montreal io lietuviams kun. 
J.Vyšnlauskas 1919 metais 
išvažiavo į. Lietuvą, ten 
buvo kariuomenės kape
lionu, o vėliau klebonu Il
guvos parapijoj.

Vėliau Montreal to taip 
aktyviai pradėjusioje veik
ti parapijoj klebonavo eilė 
kunigų, pradedant čia gi
musiu kun. J. Šimkum ir 
vėliau kitais. Bet bene il
giausia čia išbuvo klebonu 
kun. Bob Inas. Bent naujoji 
1 ietuvlų ateivių banga j Ka
nadą persikėlusi iš Vokie
tijos tremtinių stovyklų 
rado kun.Bobtną Montre
alyje klebonaujant.

Ne vienas iš tų naujųjų 
ateivių pamini,kad su kle
bonu naujiems ateiviams 
buvo sunkoka susikalbėti 
ir sugyventi.Tuo bandoma 
aiškint naujos lietuvių pa
rapijos atsiradimą Mon
trealyje.

Šiandien Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. 
Feliksas Jucevičius vis 
sunkėjančiomis sąlygomis 
vadovauja štai lietuvių 
išeivijos gyvenime uži
mančiai reikšmingą vie
tą parapijai.

Kun. F. Jucevičius kny
gų autorius, mokslininkas

Sviesi asmenybė lietuvių 
padangėje sugeba šią pa
rapiją palaikyti ir pa
gelbsti jai aktyviai veikti 
lietuvių gyvenlme.Jis ati
duoda savo jėgas tokiai 
parapija i,kur i turi vis di
dėjančius sunkumus. Dar 
šiandien jo vadovaujama 
parapija išliko grynai lie
tuviška,tuo tarpu kai dau
gelis kitų jau pasidarė 
maišytos tautiniu požiūriu.

Didžioji kliūtis šiai pa
rapijai sėkmingai ir toliau 
tarpti, tai jaunimo atsi
traukimas nuo lietuviško 
gyvenimo. Naujai išaugusi 
lietuvių karta vis mažiau 
paiso tautinių reikalų. Kle
bonas turėdamas po ranka 
duomenis, mato, kad vis 
mažiau vaikų krikštyjama 
jo bažnyčioje. Parapijonų 
tarpe propo re tonai tai di
dėja viengungių, našlių 
skaičius .O šių žmonių am
žius yra aprėžtas. Jie pa
sitrauks ir neišvengiamai 
parapija turės sumažėti.

Klebonas, nors mato 
šiuos, tikrumoje visoms 
parapijoms būdingus sun
kumus, bet tiki, kad jo va
dovaujama parapija, kaip 
iki šio laiko buvo, taip ly
giai pasiliks ir ateityje, 
viena gyviausių ir aktyviai 
veikiančių vienetų lietuvių 
gyvenime. Jis tik pagei
dautų, kad viena lietuvių 
karta perduotų kitai,naujai , J 
ateinančiai kartai senas . 
lietuviškas tautinio susi- J ' 
pratimo tradicijas.O tada 
ir lietuviškos parapijos ir 
visos kitos mūsų patrioti
nės organizacijos veiks 
sėkmingai ir neteks bai
mintis dėl jų ateities.

Montrealio lietuviai 
nuoširdžiai paminėjo šios 
parapijos GO.metų nesenai 
švenčiamas sukaktuves, 
palinkėdami savo pasiau
kojusiam klebonui sveika
tos ir ištvermės. J.P.



mire pearl buck
Pastaraisiais dešimt

mečiais nepaprasta i buvu
si populiari visame pa
saulyje rašytoja Pearl 
Buck, sulaukus 80 metų 
amžiaus, mirė savo na- 
muose.Ji laimėjo Nobelio, 
o taip pat ir Amerikos 
žymiausią Pulitzer pre
miją.

Jos darbų temos,tai ki
niečių gyvenimas. Ji gimė 
V.Virginia 1882 metais, 
bet kūdikystėje buvo iš
vežta į Kiniją ir ten išau
go, išmoko kiniečių kalbą 
ir pažino jų gyvenimą.Iš
tisą septynioliką metų sa
vo jaunystėje ji praleido 
Kinijoj. Ji buvo sugrįžus į 
Ameriką, čia mokslinosi, 
o po to vėl Sugrįžo į Kini
ją ir dirbo presbiterionų 
misijoje Kinijoj. Bet da
bar Mao Tze-Tungas, kai 
pernai rudenį ji norėjo dar 
kartą aplankyti Kiniją,ne
davė jei leidimo.

Pulitzerio premiją 
Pearl Buck 1982 metais 
gavo už savo plačios apim
ties knygą "Geroji Ž ėmė", 
kurioje aprašomas kinie
čių žemdirbių spalvingas 
ir kartu skurdus gyveni
mas.

O 1938 metais ji buvo 

• MONETARINĖ krizė 
nesibaigia. Praėjo tik ke
letas uavaičių, kai prezi
dentas Niksonas paskelbė 
žinią apie dolerio deval
vaciją, o jau vėl įvykiai 
pasaulio didmiesčių bir
žuose kelia naują susirū
pinimą. Buvo daug atsiti- 
kimų,kaikaikurių valsty
bių finansinių r e ika lų tvar
kyto laibuvopriversti bir

Popiežius Povilas Šeštasrs paskyrė 30 nauji/ kardinolų. Sv. Petro katedroje kardinolai 
. procecijoje artinasi prie Apaštališko Sosto ir gauna žiedus.

1973.111. 14

Pearl Back

pirmoji Amerikos moteris 
gavusi Nobelio premiją. 
Pearl Buck rašė visą savo 
gyvenimą. Bet jau pasta
raisiais metais jos svei
kata silpnėjo ir silpnėjo. 
Praeitais metais ji pakar
totinai gydėsi ligoninėje.

Jos geriausias veikalas 
"Geroji Žemė" daugiausia 
visų skaitomas. Jame pa
vaizduojamas naujosios 
Kinijos atbudimas. Jos 
raštai išversti į daugelį 
svetimų kalbų. Dar nepri
klausomybės laikais Pearl 
Buck knygos buvo išvers
tos į lietuvių kalbą ir tu
rėjo išimtinai didelį Pa
sisekimą.

žas tam tikram laikui vi
sai uždaryti. Šaukiamos 
Europos valstybių konfe
rencijos tikslu sureguliuo
ti valiutų klausimą. Biržos 
buvo kai kuriomis dieno
mis uždarytos Londone, 
Frankfurte, Briuselyje, 
Tokio. Ypatingai valiutų 
santykių sureguliavimų 
susirūpinusios Prancūzi
ja, Danija ir Olandija. To 

viso pasėkoje aukso kaina 
vėl pakilo. Londono bir
žoje vienu metu aukso un
cija pasiekė negirdėtos 
kainos- 90 dolerių.
• AMERIKOS unijų va
dai pareiškė,kad naujosios 
ekonominės sąlygos rei
kalauja, kad nemažiau, 
kaip 7% būtų padidinti dar- 
bininkų atlyginimai.Dar
bo sąlygoms reguliuoti 
komitetas, kuriame daly
vauja darbininkų ir darb - 
daviųatstovai,šį klausimą 
svarsto ir rengiasi pada
ryti tinkamas rekomen
dacijas. Bet tuo tarpu šis 
pareiškimas nesąs ultl- 
matyvinio pobūdžio.

PRANCŪSIJOS
RINKIMAI
Jau pirmojo raundo rin

kimuose Prancūzijoje pa
aiškėjo, kad komunistų 
blokas su socialistais šiuo 
tarpu vargu ar laimės. 
Socialistai susidėję su 
komunistais tik pralai
mėjo, nes už komunistus 
buvo daugiau paduodama 
balsų, negu už socialistus. 
Ypatingą nerimą dabarti
nės vyriausybės sluoks
niuose kėlė toji aplinkybė, 
kad bandomųjų balsavimų 
duomenys buvo lyg ir pa
lankios komunistams. Bei 
pagaliau antrame balsa
vimų raunde, kurte įvyko 
kovo 11 dieną vis tik pa
aiškėjo, kad Pompidou 
vyriausybės šalininkai ga
vo daugumą
• JAV pasirodo atsirado 
šeši tūkstančiai jaunų vy
rų, kurie šoikiu ar kitokiu 
būdu vengė tarnybos. Bent 
4500 jų yra pasislėpę ar 
pabėgę. Kanadoje tokių 
bėglių prįskaitoma 2400.

LIETUVA NĖRA MAŽA
• SCRANTON, Pa. buvo 
Vasario 16 d. minėjimas 
Tautinės bažnyčios salė- 
je.Ten Irena Šimkutė,High 
School studentė paskaitą 
lietuvių kalba ir palygino 
Lietuvos teritoriją su kito
mis valstybėmis:

Buvo įdomus Irenos 
Šimkutės pastebėjimas- 
palyginimas Lietuvos dy
džio, kai daugelis lietuvių 
susiriesdami cypsi kaip 
viščiukai: "Ką mes maži, 
maža Lietuva ". Lietuva 
du kartu didesnė už Dani
ją, beveik tris kartus di
desnė už Olandiją. Paly
ginant plotą su Amerikos 
valstijomis: vienu ketvir
tadaliu Lietuva mažesnė 
už Pennsylvania, keturis 
kartus dilesnė už New 
Jersey, keturis kartus di
desnė už Massachusetts, 
septynis kartus didesnė už 
Connecticut, dvidešimt 
septynius kartus didesnė 
už Rhode Island.

Liuksemburgas, trisde
šimt kartų mažesnė teri
torija negu Lietuvos, bet 
prie Liuksemburgo nepri
eina kruvinas tautų pa
vergėjas - Rusija.

Tad Lietuva nėra jau 
tokia maža, kaip kartais 
pasakoma.

SPAUDIMAS Į
LIETUVOS POETUS
Partija tęsė savo ideo

loginį spaudimą į Lietuvos 
rašytojus vasario 5 d. 
Atvirame partiniame su
sirinkime, buvo nagrinė- 
jama"pllietinėT(t. y. komu
nistinė) poezija. Poetas J. 
Macevičius kalbėjo apie 
partijos susirūpinimą kai 
kurių poetų izoliavusi, poe
tinės kūrybos kamerišku
mu. Kritikas Areška rei
kalavo "kovinglau pasisa
kyti prieš pasyvumo, abe
jingumo reiškinius. "Par
tinę poeziją liaupsino ir 
JAV neseniai lankęsis V. 
Reimeris bei J. Marcinke
vičius. Vardais paminė
ti ir keli kaltininkai. Ano
niminiame straipsnyje 
apie susirinkimą nurodo- 
mosTfestetlzavimo"tenden- 
cijos kritikoje Ir mėgini
mai " net ir akyvalzdžius 
poetinio indiferentizmo 
pavyzdžius paskelbti ’ vi
suomeniška isT, ’ pilietiš
kais’",su tomis"nuodėmi» 
gomls"pažiūromis sugre
tinti susirinkime padaryti 
kritikų K. Nastopkos, R. 
Pakalniškio ir poeto T.

Venclovos pasisakymai. 
Partijos CK kultūros sky
riaus vedėjo pavaduotojas
J. Bielinis .priminė daly
viams partijos vaidmenį: 
" Partija siekia suprasti, 
kur menininką ištiko idė
jinė ir meninė nesėkmė, 
padeda jam grįžti į tikrą 
kūrybos keltą ".

(E)
BUO VAKARU ĮTAKOS 
Pastarųjų mėesnių par

tijos Ideologinė ofenzyva 
ok. Lietuvoje, ypač meto - 
dlškas menų bei spaudos 
"gryninimas", yra glaud
žiat susijusi su bendrąją 
sovietine politika Europos 
politiniame " atoslūgyje " 
Ši baimė ryškiai atsispin
di sovietiniuose straips-* 
niuose, puolančiuose Va
karų pasiūlymus, kad es- 
mlnę"atoslūglo"daltml tu
rėtų būti laisva informa* 
c Įjos tėkmė tarp kraštų 
"su skirtingomis visuome
ninėmis sistemomis". Štai 
Raud. armijos laikraštyje 
"Krasnaja zveda" VJ>lat- 
kovski perspėja, kad"įvai- 
rių politinių ir ekonominių 
ryšių tarp dviejų skirtingų 
sistemų valstybių Išvysty
mas skatina imperialistų 
viltis ideologiniam sabo
tažui socialistų šalyse 
sustiprinti". Platkovskii 
sako, kad Vakarų Vokieti
joje veikla HO"ideologlnlc 
sabotažo centrų* ^TAV-bės 
jų 170, Kanadoje 30. Jis 
tvirtina, kad"ideologtnla- 
me fronte nėra, ir negal 
būti, ramybės. Idėjų i: 
klasių tarp abiejų sistemi 
tęsiasi Ir vyks iki visiš
kos komunizmo pergalės1
DAILININKU SĄJUNGA 
VILNIUJE
Įvyko naujai išrinktos 

Lietuvos Dailininkų są
jungos valdybos pirmasis 
susirinkimas. Kūrybinės 
organizacijos pirmininku 
išrinktas J. Kuzminskis, 
pirmininko pavaduotojais-
K. Bogdanas, S. Jusionis i 
K. Morkūnas, atsakinguoju; 
sekretoriuml-P. Gūdy na s.

• ftVAGOSHleidinlų sąra- 
še išsiskiriaftDruskininkų 
dainos*1, dzūkiškų liaudies 
dainų giedotojas Juzės 
Jurkonlenės 267 tekstai 
ir melodijos, su tautosa
kininko L.Saukos įžanga. 
Taip pat išėjo Vlado Drė
mos monografija "Pran
ciškus Smulgevičius ".

(E) 
5p$l



SUKILIMAS PRIEŠ RUSUS LIETUVOJE 1863m.

(Iš praeito nr.) Daugelyje
Lietuvos vietų sukilimas prasidėjo vienu 
metu. Sukilėlių būriai spontaniškai pradėjo 
atvirą kovą su rusų kariuomene ir policija. 
Vasario - balandžio mėn. sukilimas jau buvo 
apėmęs beveik visą Lietuvą. Pradiniame 
sukilimo etape sukilėlių būriai veikė atski
rai ir atkaklūs mūšiai vyko įvairiose Lietu
vos vietose. Kauno gubernijos sukilimas 
vystėsi sėkmingai.

BIRŽŲ MŪŠIS
1863 m. kovo mėn. iŠ Petrapilio į Vilnių 

atvyko rusų kariuomenės generalinio štabo 
kapitonas Zigmantas Sierakauskas, kilęs iš 
Volfai jos. Jis buvo paskirtas Kauno guber
nijos sukilėlių vadu (vaivada).Z.Sierakaus

kas, radikalių pažiūrų ir pasivadinęs slapy- 
vardžiu"Dolengo”, su Lietuvos skyriaus at
stovais sudarė Lietuvos sukilimo planą. Į 
planą pirmoje eilėje įėjo Daugpilio tvirtovės 
paėmimas ir Palangos užėmimas.

Sierakausko vadovybėje balandžio 6(18)-7 
(19)d. d.daugelis atskirų sukilėlių būrių su
sijungė į vieną,kariuomenės pavyzdžiu su
organizuotą,sukilėlių kariuomenę JŠĮ kariuo
menė išaugo iki 2500 žmonių. Per Andrio
niškio miškus sukilėlių būriai atvyko į Anykš
čių apylinkes. Čia, Terezboros palivarke, 
Sierakauskas drauge su kitais vadais tvarkė 
sukilėlių kariuomenę,paskirstė ją į devynis 
batalionus, maždaug po 300 vyrų į kiekvie
ną. Batalionų vadais daugumoje buvo karf- 

' n inkai.Batai tonu s padalijo į būrius, būrius-į 

skyrius su atitinkamais vadais. Sukilėliai 
buvo kariškai apmokami, ugdoma jų karinė 
drausmė. Dalgininkų būriuose,kuriuose iš
imtinai buvo valstiečiai, koma oda vyko lie
tuvių kalbą. Dalgininkai buvo vienodai ap
rengti pilkomis sermėgomis, juodomis ke
purėmis, odiniais diržais ir kuprinėmis 
( virvėmis pririšamas drobinis maišelis 
maisto atsargai laikyti). Sukilėlių tris ket
virčius sudarė valstiečiai,kiti-daugumoje iš 
neturtingų šlėktų. Aštuoni batalionai buvo 
ginkluoti dalgiais,© devintas-šautuvais, jų 
tarpe vienvamzdžiais ir dvivamzdžiais me
džiokliniais.

Generalgubernatorius Nazimovas, sužino
jęs apie Andrioniškio girioje esamą sukilė
lių stovyklą, tuojau pasiuntė generolą Ivan . 
Stepanovič Ganeckij,rusų kariuomenės Suo
mijos šaulių leibgvardijos pulko vadą. Jk 
savo dispozicijoje turėjo 3OOOspectaliai su
formuotos ir gerai apginkluotos kariuome
nės .Sužinojęs apie didesnio rusų kariuome
nės dalinio artėjimą, Sierakauskas sukilėlių 
batalionus išskirstė į tris grupes ir nutarė 
žygiuoti gegužės 3 d.(n.st.).Visų grupių už
davinys buvo vėl susitelkti didžioje Biržų 
girioje prie Medeikių km.,Biržų vis.Šis 
sukilėlių žygis galėjo reikšti apgaulingą žy- 
gaivimą Daugpilio tvirtovės link.Žygyje į 
Biržus centrinę grupę vedė Sierakauskas, 
kairiąją - karininkas Boleslovas Kolyška,o 
dešiniąją - radikalus kunigas Antanas Mac
kevičius.

Kairlo^iKolyškos vora(l ir 2-ras batalio- 
nas)žygiavo trumpiausiu keliu į Medeikius - 
pro Šimonis ir Kupiškį. Tad jis pirmas prie 
Medeikių atsirado ir pirmas susitiko su 
priešu. Šimonyse Kolyška pareikalavo iš 
vietinio klebono sušaukti parapijiečius ir 
iškilmingai iš ambonos- jiems perskaityti 
šaukimą prisidėti prie sukilimo. Klebonas, 
nepaisant grasinimų ir jam į krūtinę atkišto

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudo s romano "Sunkiausiu Keliu”)Sunykę žmogystos perone mainiKavo skurdžiomis prekėmis. Iš tolo kvietė iškaba „kipiatok“, kas reiškė — „karšto vandens čiaupas“. Prie čiaupo sustojo eilutė; joje žmonės nekantriai maskatavo variniais arba emaliuotais arbatininkais. Jie vylėsi sulaukti, kad čiaupe pasirodys karštas vanduo.Sleževičius nupirko mažą kepalėlį „pikliuotos“ duonos iš liūdnų akių senos moteriškės. Pardavėja kalbėjo tarsi čiaumodama. Ji siūlė dar kitą kepalėlį, bet Sleževičiui neužteko rublių.Kaip gera! Kaip gi gera! Kelionė ėjo į galą. Netrukus Vilniuje atras savo valstybę. Jam buvo gailiai linksma, kad tas kepalėlis duonos yra jo paskutinis pirkinys revoliucijos mėšlungyje mirštančioje šalyje, kuri suteikė tide jaunų dienų žavesio Odesoje ir tamsų, baisų kalėjimą Voroneže.Dar prieš metus, gegužės mėnesį, Petrapilio seime jis nejuto to šiurpaus chaoso, kurin galvotrūkčiais žengė Rusija po spalio perversmo. Dar prieš metus Lietuvos nepriklausomybės idėja Petrapilio seime atrodė masinanti utopija, daliusi delegatus į du nesutariančius blokus: ar jau dabar reikalauti suverenumo savo šaliai, ar atidėti tai visuotinio tautinio seimo savo krašte nutarčiai? Sleževičius nepakluso partinei drausmei. Jis reikalavo balsuoti už suverenumo siūlymą.„Būkime demokratai ir eikime su visais; neišmeski- me kitų, bet eikime visi kartu, viena srove“,—dėstė jis ir po Petrapilio seimo. Kada tapo nušalintas iš jo paties sukurtos partijos eilių, jam teko aistringas darbas— sutverti savo atskirą junginį. Kartu sekė didus jausmas — įspėtas savo tautos istorijos būvis. Jo par-
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tija, Socialistų liaudininkų - demokratų - valstiečių par- jjtijos versija, pasisako už bekompromisinę Lietuvos ne- Ipriklausomybę. Kažkaip pakiliai — palaimingai,tiesiog dusino politinės praktikos bėgyje atrasta išmin- J)tis: mes visi kartu, rankas padavę, idealios demok- ratybės metodu vedame Lietuvą į naują erą, į naują gyvenimą.„Visa valdžia sovietams“ — rėkė prieš jo akis ilgas raudonos medžiagos gabalas ties apvalia durų anga Molodečnos stoty. Čia pat lentų skydas, šiurkštus ir nedažytas, kuriame išklijuotas vietinis laikraštis. Tar buvo du popieriaus gabalai. Keturių puslapių laikraštis— priklijuotas prie lentų viena ir kita savo pusėmis. Sleževičius smalsiai priėjo prie sienlaikraščio. Keli vyrai su senomis ir labai nešvariomis kareiviškomis milinėmis, bet ne kareiviai, su „cigarkomis“ — susukti- iniais lūpose, sliūkinėjo akimis po tekstą. „Visų šalių proletarai, vienykitės!“ — sektantiško atkaklumo įsa- kymas sveikino skaitančiuosius. Sleževičius bematant atrado apystambio pavadinimo žinutę, kurios tartum ir priėjo ieškoti. Žinutė skelbė raudonosios gvardijos kūrimąsi Vilniuje. Greta šios, į akis metėsi kita žinia iš Vilniaus: vokiškieji imperialistai nuginklavę Vilniaus darbininkų tarybą. Ir dar toliau — kad lenkų legionieriai stengiąsi sutrukdyti Vilniaus proletariato organiza- vimąsi.
Atskira skiltimi išryškinta sekė žinia, kad 1918 metais gruodžio mėn. Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos centro komitetas (visi tie pavadinimai įrašyti inicialais) išrinko savo tarpe tam tikrus narius, ir šie suorganizavę Laikinąją revoliucinę Lietuvos darbo žmonių vyriausybę. Pažįstamą jam Kapsuko vardą
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Kun. Antanas MACKEVIČIUS 
Sukilėlių kariuomenės grupės vadas 

7826 - 7863 
pistoleto, griežtai atsisakė vyskupo leidimo 
tą daryti. Vietinis Biržų sukilėlių būrys 
1863 m. balandžio 18 d.buvo užpuolęs grafo 
Tiškevičiaus Biržų ir Astravo dvarus ir 

i. paėmė 11 šautuvų, 20 arklių ir 2vežimus 
maisto. Taipgi buvęs užpultas dvarininko 

t /lizino Gegužynės dvaras ir kt.
Dešinioji kun. Mackevičiaus vora (3 ir 

6-tas batalionas), perėjusi Šventosios upę, 
Svėdasuose atsiskyrė nuo viduriniosios vo
ros ir į paskyrimo vietą vyko aplinkiniu ke
liu pro Kamajus, Rokiškį.Mackevičius su 
savo vora atvyko į Kamajų miestelį gegu
žės 3 d.9 vai. vakaro. Čia sukilėliai suėmė 
pristavą, penkiašimtininką ir sunaikino pri- 
stavo būstinės bylas. Voros avangardas-6O 

sukilėlių-atvykęs į Rokiškį taipgi sunaikino 
pristavo būstinės bylas. Išgirdę keliant 
aliarmą ir skambinant visais varpais,gy
ventojai išėjo sutikti atvykstančios iš Kama
jų Mackevičiaus voros. Mackevičiaus adju
tantas įsakė Rokiškio pristavui apsirengti 
uniforminiais drabužiais ir vykti kartu su 
juo į bažnyčią, kur kun.Mackevičius pasi
statęs jį šalia savęs,kurstė liaudį neklau
syti rusų valdžios ir nevykdyti jokių jos po
tvarkių. Mackevičiaus vora, praėjusi pro 
Rokiškį, buvo ginkluota įvairių rūšių gink
lais: turėjo iečių, dalgių, o kai kurie ir ru
siškus štucerius su durtuvais. Iš Rokiškio 
pasuko pro Onuškį, Suvainiškį ir Skrėbiš- 
kius į Medeikius.Prie sukilėlių prisijungė 
daug žmonių-valstiečių, miestiečių ir bajo-

Sierakausko centrinė vora(4,5,7 ir 9-tas 
batalionas;,apsaugotas iš sparnų K olyškos ir 
Mackevičiaus vorų, buvo nužygiavusi ligi 
Svėdasų,bet staiga pasuko Biržų link.Siera
kausko vadovaujama grupė žygiavo viešai ir 
pagrindiniais keliais per miestelius ir kai
mus ir visur buvo gyventojų džiaugsmingai 
sutinkama. Ši vora žygiavo per Kamajus, 
Safas, Skapiškį, Pandėlį, Panemunį ir Papilį. 
Sierakausko trijų parų žygis iš Terezboros 
palivarke buvusios stovyklos į Biržus buvo' 
triumfalinis. Pakeliui žmonės dideliu 
džiaugsmu sveikino sukilėlius. Šen ir ten , 
per miestelius einant, katalikų kunigai, ap
sivilkę kamžomis ir su bažnytinėmis vėlia
vomis bei procesijomis,pas įtikdavo ir svei
kindavo sukilėlius giedodami"Te Deum lau- 
damus”. Pandėlio gyventojai Sierakausko 
vorą sutiko su duona ir druska. Vėliau suki
lėliai su procesija įėjo į bažnyčią. Tą die
ną pasitaikęs turgus, tai miestelyje buvę 
daug įvairaus luomo ir tikėjimo žmonių. 
Bažnyčioje kunigas paskelbė, kad prasidėjo 

sukilimas, kad įvairių luomų žmonės einą 
išlaisvinti valstiečių iš valdinių luomo ir 
perskaitė lietuviškai sukilėlių manifestą. 
Sukilėlių kapelionas kun. Peža,kilęs iš Že
maitijos baudžiauninkų, perskaitė Varšuvos 
centrinio tautinio komiteto manifestą ir pa
skelbė apie imperatoriaus nuvertimą nuo 
sosto. Pandėlio miestelyje į būrį įstojo apie 
IOO žmonių. Sukilėlių avangardas iš visų 
miestelių policijos nuovadose ir valsčiaus 
raštinėse atiminėjo ginklus,naikino valstie
čių prievolių dokumentus bei archyvus,kad 
neliktų įrodymo valstiečių priklausomumo 
nuo dvarininkų. Vlastiečiams skelbė, jog jie 
gausią nemokamai žemės.

GenGaneckis savo kariuomenę irgi pada
lino į tris grupes. Kairioji vora, vadovauja*- 
ma majoro Merlino, žygiavo pro Šimonis. 
Pakelyje užtikę Kolyškos voros pražygiavi- 
mo pėdsakus, ir, apie tai pranešdamas Ga- 
neckiui, jais nusekė. 1863 m.gegužės 7 d. 
mjr. Merlinas prisivijęs užpuolė prie Me- 
deikių km .miškelyje Kolyškos sukilėlių sto
vyklą. Tačiau į pagalbą spėjo atvykti Siera
kausko batalionai ir sukilėliai, po pusantros 
valandos kautynių, pasiekė pergalę.Rusa i 
pasitraukė į Medeikių km. Merlinas skubiai 
pasiuntė į Šimonis žinią gen.Ganeckiui.Iš 
Šimonių Ganeckis išžygiavo naktį .Pandėlyje 
kareivius susodino į vežimus ir be sustoji
mo, nukeliavęs apie 30 varstų, prieš pat 
pietus pasiekė Medeikius.

Sukilėliai neturėjo jokių žinių apie rusų 
kariuomenės judėjimą ir jos stiprumą. 
Sierakauskas, užuot puolęs besitraukiantį 
mjr. Merlino dalinį, nelaukdamas atvykstant 
Mackevičiaus grupės, kaip siūlė Kolyška, 
pasitraukė giliau į girią prie Gudiškių km. 
( Biržų vis J. Kad rusai neapeitų, apsistojo 
prie aikštės, kurios priešakį dengė balotas 
upelis, o šonus-miško tankmė.

Bus daugiau.

Sleževičius atrado jau smulkesnių raidžių skiltyje, kur 
kalbama apie internacionalinės armijos ketvirtąjį šta
bą, apie atsišaukimus į vokiečių kariuomenę, apie ope
racijas Daugpilio fronte ir apie raginimus žengti Lie- 

'p, tuvon, sunaikinti ten vokiečius ir lietuviškąją kontr-
revoliuciją.

Tai buvo tas pats neramusis, iš senų išdaigų pa
žįstamas Vincas Mickevičius, kitaip — Kapsukas, Vin
co Kudirkos - Kapso parędija. Jau pirmomis revoliu
cijos dienomis skambią ir uždegančią giesmę — „At
sisakom nuo senojo svieto“ — Kapsukas pavadino „bur
žuazine dainele“, tuo būdu lyg išreikšdamas savo po
litinės platformos deklaraciją.

Sleževičius bėgo akimis per sienlaikraščio tekstus 
ir džiugiai jautė faktą: Lietuva yra. Kapsukas šaukia 

\ ( kovoti su lietuviškąja kontrrevoliucija. Tai rodo, kad
Lietuva jau turi sienas. Jeigu nebūtų tų sienų, Kap- 

J I sukas nesisvaidytų raginimais žengti Lietuvon.

Sleževičius prisiminė, kad pernai Petrapilio seime 
lietuvių kariškių atstovas Dzenkauskas atstovavo Mo- 
lodečnoje susibūrusius karininkus lietuvius ir narsiai 
reiškė norą kovoti ir „galvas sudėti“ už laisvą, demok
ratinę Lietuvos respubliką. Ta sąvoka — Lietuvos res
publika — tada buvo tokia svaiginanti šviežiena! Atsi
minė, kad greta to jaunuolio stovėjo kitas — Rūškys. 
Ten buvo ir daugiau, — vis jaunų, su šiltais žvilgsniais. 
Iš jų entuziastingų pareiškimų Sleževičiui ėmė aiškė
ti, kad tai tikros Lietuvos balsas. Tų karštų pareiški
mų sraute jis atitrūko nuo kabinetinės savo partijos 
doktrinos...

Paėjo toliau. Rankoj buvo kepalėlis duonos, su
suktas į laikraščio skutą. Po raudonu ir ore virpuliuo-

j ančių medžiagos gabalu jis įėjo į stoties salę. Kadaise 
čia būta bufeto. Bet dabar belikęs tik pasibaisėtinas 
baldų laužo chaosas. Ši patalpa tirštai dvokė prarū
gusiais tabako dūmais ir vis lyg nenugulančiomis dul
kėmis. Čia atrodė dargi šalčiau, negu lauke; tartum pil
kos, aptrupėjusios tinko sienos ir juosvos, vortinkliuo- 
tos lubos pildė orą ledais. Sleževičius paėjo toliau ir 
išžengė į aikštę, kuri plito už stoties. Dviejų aukštų 
namai, bailiai belaukią žiemos pūgų, susistūmę riog
sojo plačiausios aikštės pakraščiuose.

Aikštės kampe, arčiau stoties stovėjo raudono
sios armijos gurguolė. Gal tai buvo kavalerija? Arklių 
matė daugiau, kaip vežimų. Šis kariuomenės dalinys 
aiškiai bylojo matoma parengtimi žygiui. Keli raite
liai mėgino jodinėti, vis šuoliuodami į aikštės vidurį. 
Sleževičius stebėjo vežimus, kuriuos dengė šiaudai, pri
versti į vežėčių vidų. Čia buvo sunkieji kulkosvaidžiai, 
„maksimai“, panašūs į snaudžiančius ant šiaudų buldo
gus. Ant kailinių kareiviškų kepurių matėsi raudoni, 
vis įkypai prisiūti, kaspinai.

— Juk karaš jau pragaišo-, — pasakė moteriškaitė, 
sustojusi netoli Slėževičiaus ir smalsiai stebinti ka
reivius, — o jie su „tačankomis“. Kur gi pasinešė?

— Kariauti su lenkais ir lietuviais, — užtikrintai ta
rė senis su ruda, smarkiai įžilusia barzdele. — Man sa
kė: eina į Vilnių.—Jis gyvai pamojo dešine.—Ir 
nueis. Kur nenueiti? Žiema pavėlavo. Kad būtų lauke 
šūsnys, tai nenueitų, o dabar tikrai nueis.

— O kaip germanai? — tarmiškai nušvebeldavo 
moteris, kažkaip skubiai mirksėdama baltomis blaks
tienomis.

— Vokiečiai apsidergė ir spaudžia kanopas pasi
tepę, — nusišiepė senis. — Nebėra, teta, germanų.

Senis lengvai ir su įpratimu nusispiovė ir atsuko 
veidą į aikštę. Bus daugiau.
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D A I L I N I N KAS

KAZYS 

ŠIMONIS

Kada Kazio Šimonio paveikslai pasirodė 
Kauno meno par odose,ta i vadinamoji plačio
ji publika sakydavo, kad jis pamėgdžioja 
Čiurlionį. Bet gi pamėgdžioti Čiurlionį, tie
sa sakant,negalima.Čiurlionis turi savo pa
saulį ir turi savus jau nepakartojamus sim
bolius. Iš paviršiaus žiūrint, lyg ir galima 
rasti K.Šimonio paveiks! tose šiokį tokį pa
našumą į Čiurlionį.Ir čia ir ten pilys,ange
lai ir šviesos .Bet Čiurlionio kiekvienas pa
veikslo bruožas turi gilią simbolinę reikš
mę, kurios ir didieji gudruoliai kartais ne
įstengia atspėti.Čiurlionio spalvos pasižymi 
tauriu santurumo, o svarbiausia,kad žiūrė
damas į Čiurlionio paveikslą iš karto pa- 
tenkiįšio didžiojo dailininko neįprastą jam- 
vienam priklausantį sunkiai pasiekiamą pa
saulį.

Bene 1927 metais K. Šimonis Paryžiuje 
surengė savo paveikslų parodą. Ir vienas 
kritikas parašė, kad K. Šimonio paveikslai, 
nors piešti teptuku, bet primena spalvctus 
stiklus,kurie iš vidaus apšviesti.. .Savotiš
kas apibūdinimas. Bet čia esama ir gero 
komplimento K.ŠimoniuLJo visi paveikslai

MERGAITE SU GĖLĖMS

pasilieka problemų, kurias vėliau žiūrovas 
galėtų šiais meno įspūdžiais vaduodamas 
spręsti.

Bet K. Šimonį dabar jau niekas nebalaiko 
kokiu nors Čiurlionio pamėgdžiotoju. Be
dirbdamas ir eidamas savuoju keliu, galima 
sakyti savamokslišku būdu, jis įgavo savitą 
veidą, v

K. Šimonis tos plačiosios publikos,kuri 
mėgsta savo sienas papuošti gražiu vaizdu, 
buvo gal daugiau mėgiamas dailininkas, negu 
daugelis kitų, kurių kūrybą kartais reikia ir 
"suprasti”. O čia pakanka tik pasigrožėti.

Šiuo metu Kazys Šimonis jau sulaukė gra
žaus amžiaus, jau paminėjo savo 85 gimta
dienį.Lietuvoje gyvendamas,greta savęs jis 
turi jau bene trečią jaunų dailininkų kartą, 
kurį eina savais keliais.Tačiau pastebima,*/ 
kad tie jauni dailininkai vertina jo darbus 
ir gerbia jo amžių,pagelbėdami jam surengti 
savo darbų parodas. O jis pats pasiliko toks 
pat Kazys Šimonis,koks buvo, dabar jau sa
kytina, senais - senais laikais. Jo temos tos 
pačios, tur būt ir spalvos nepasikeitė, nors 
reprodukcijos jų mums ir neperduoda.

PETR.TARV.

šviečia arba kitaip sakant apšviesti ” iš vi
daus”. Jo spalvos vaiskios, tačiau'pačioje 
kompozicijoje netenka ieškoti kaž ko ypa
tingai sudėtingo ir nėra juose mįslių bei ne-

TAIKOS BALANDIS

GYVIEJI AKMENYS
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• OLIMPINIAI žaidimai, 
kurie turės įvykti Montre- 
alyje 1976 metais ne bus 
pigūs. Bijoma, kad Olim
piados surengimas parei
kalaus labai didelių išlai
dų ir neišvengiamai susi
darys deficitas. O šį de- 
deflcitą nėra kam padengti 
Tad jau dabar sprendžia
ma, kad kiekvienas apsi
lankymas į olimpinius žai
dimus kaštuoti nemažiau 
penkių dolerių. Už tuos 
pinigus galėsi pasilikti 
olimpinėse aikštėse arba 
visa rytą, arba visą vaka
rą. Bet šis pranešimas 
turi tik prielaidų pobūdį. 
Galutini sprendimai bus 
padaryti vėliau.

Olimpinių žaidimų or- 
- gan iz a to rial rūpinasi, kad 

jokie politiniai, biudžeti
niai ar statybiniai sanpro- 
tavimat nepakenktų gry
nai sportiniams tikslams, 
kurių siekia Olimpiada. 
Numatydami ateities sun
kumus, olimpinių žaidimų 
organizatoriai norėtų su
kelti viso Quebeco gyven
tojų entuziazmą, kad visi 
kuokas gali prie šio dide
lio ir gražaus darbo pri
sidėtų. Pirmoje eilėje fi
zinio auklėjimo mokytojai, 
o taip pat visi sporto vie

netai * turėtų suprasti bū
simos Olimpiados didelę 
reikšmę ir prisidėti prie 
įvairių jos darbų .Išdirba
mi planai skelbti kontes- 
tus,apie kurios bus vėliau 
padaryti pranešimai spau
doje, radio ir televizijos 
programose.Visi gyvento
jai kviečiami susidomėti 
būsimos Olimpiados dar
bais.
• PIENO kainos kyla. 
Dar šį mėnesį pieno 
kvorta kaštuos keletą cen
tų,gal net iki 5 centų bran
giau. Pienas pripažintas 
sveikiausiu maistu, ypa
tingai jaunajai kartai. O 
pieno pabrangimas sun
kiai atsilieps labiausia 
neturtingų šeimų kasdie
niniame gyvenime.

Agnes Higgins,Montreal 
Diet Dispensary direktorė 
kreipėsi į Quebeco admi- 
nistraciją,kad būtų imtasi 
priemonių suteikti netur
tingoms šeimoms galimu
mus gauti pakankamai pie
no prieinamomis kalncmis.
• ONTARIO transporto 
žinyba projektuoja naują 
austradą tarp Toronto ir 
Pe t erebo rough. Tai bus 
keturių linijų kelias, kurs 
žymiai palengvins tos ^ri-
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• YOUNG VOYAGEURS 
PROGRAM šiais metais 
Išdirbo planus ateinančiai 
vasarai. Norima, kad jau
nuoliai tarp 15-17 metų pa
viešėtų įvairiose sveti
mose provincijose bent po 
savaitę laiko. Ši progra
ma turi apimti 6000 jau
nuolių. Toks pasikeitimas 
jaunuoliais manoma, bus 
labai jiems naudingas, nes 
jie turės progos^ pažinti 
naujus žmonės ir suartėti 
su tolimesnių vietovių 
žmonių gyvenimo sąlygo
mis. Ši programa vykdoma 
jau nuo 1964 metų ir per 
tą laiką 35, OOO jaunuolių 
galėjo lankyti tolimas Ka
nados provincijas.
• KOVO mėnesio pabai
goje į Kanadą turi atvykti 
Meksikos prezidentas Al
vares. Jo diplomatinis vi
zitas jau buvo numatytas 
1970 metais, kada jį pa^ 
kvietė tuometinis užsienio 
reikalų ministeris Pelle
tier. Numatomi iškilmingi 
aukštojo svečio priėmimai 
didesniuose Kanados 
miestuose.

w NOVA SCOTIA legis- 
latūroje įvyko atstovų 
muštynes .Demokratų par
tijos narys atstovas Mac- 
Evan patiekė už klausimą 
administracijai dėl Cape 

Breton vandenų teršimo. 
Jis ,čia pat pastebėjo, jog 
kalta Nova Scotia Power 
Commission, o jos direk
torius esąs konservatorių 
atstovo M.Laffino brolis. 
Tuo jau atstovas Laffin 
atsikėlė iš vietos, priėjo 
prie kalbėtojo ir smogė 
jam antausį. Kiti atstovai 
šias muštynes nutildė. 
Pirmininkas mušeiką pa
šalino iš salės ir uždarė 
posėdį. Balkone, publikai 
skirtoje vietoje, kaip tik 
tuo metu buvo vienos mo
kyklos ekskursija. Moki
niai turėjo progos įsiti
kinti kas būtent kartais 
įvyksta vietos parlament e.
• QUEBECO admini
stracijoje įvyko pasikei- 
timai.Pirmininkas Boura
ssa pranešė, kad atsista - 
tydinus kultūrinių reikalų 
ministeriui Kirkland-Cas- 
grain ji buvo nominuota 
vieno skyriaus teismo pir- 
mininke.Jos vietoje dabar 
yra Francois Cloutier, 
švietimo ministeris. Tad 
jis dabar atliks dviejų mi- 
nisterių pareigas.Pirmi
ninkas Bourassa taip pat 
pranešė apie kitus jo ad
ministracijoje padarytus 
pakeitimus.
• TURIZMO sezonui be
siartinant, Europos kai 
kurios keleivių gabenime 

oro linijos nusprendė su
mažinti bilietų kainas.Bet 
Amerikos didžiosios oro 
linijos su tuo nesutinka ir 
stengiasi palaikyti iki šio 
laiko buvusias bilietų kai
nas. Susidaro toks sunku
mas, kad Europos oro li
nijų savininkais daugunoje 
yra atitinkamų kraštų vy
riausybės. Jos nori kiek 
galima daugiau turėti tu
ristų iš Amerikos ir Ka
nados, todėl sutinka veikti 
net su kai kuriais nuosto
liais. Bet Amerikos oro 
linijos yra grynai komer
cinio pobūdžio, jos nega
linčios turėti nuostolių,tad 
ir bilietų kainas norinčios 
palaikyti tokias pačias, 
kaip iki šio laiko buvo.- 
Amerikos oro linijų pa
geidavimas,kad New Yor- 
kas - Londonas kelionė 
kaštuotų 299 dolerių, bet 
anglų Boac kompanija no
ri nupiginti kelionę iki 221 
dol.Nesenai įvykusi dole
rio devalvacija dar labiau 
pasunkino derybas dėl ke
lionių į Europą. Įdomu, ko
kias pozicijas užims Ka
nados oro linijos.
• ’’BALTOSIOS GĖLĖS” 
tokiu vardu išėjo Hamilto- 
no’’A ido’tehoro nauja plokš
tele. Šis choras balandžio 
29 d.su solistu Verikaičiu 
koncertuos Detroite.

Mrs. Douglas Hunings Canadian Scene vice-prezidentė. KANADOS ŠIAURĖS VAKARŲ KARALIŠKOJI KALNŲ POLICIJA 1874 m.

Foto: Canadian Scene.
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Pakeisti Kanados

imigracijos 
nuostatai

Nuo 1973 metų sausio 1 dienos visi at- 
vykstantieji Kanadon privalo turėti darbo vizą, 
jeigu ketina čia dirbti, arba registruotis pas imi
gracijos pareigūną, jei nori pasilikti ilgiau kaip 
tris mėnesius.

Tie, kurie atvyko prieš 1973 metų sausio 1 d. 
privalo registruotis Kanados imigracijos centre, 
jeigu ketina pasilikti Kanadoje po kovo 31 dienos . 
Kai kurie jau turi legalų leidimą čia dirbti arba 
pasilikti ilgiau kaip tris mėnesius. Tokie asme
nys neprivalo registruotis , kol tas leidimas 
galioja.

Išimtys
Minėti nuostatai netaikomi Kanados pilie

čiams ir imigrantams.
Jie taip pat nėra taikomi diplomatams ir 

besilankantiems karinių pajėgų oficialiems at
stovams, atliekantiems savo pareigas.

Užsienio žurnalistams, besilankantiems 
verslininkams, dvasininkams ir profesionalams 
atletams darbo viza nereikalinga, tačiau jie pri
valo registruotis, jeigu pasilieka ilgiau kaip tris 
mėnesius.

Yra ir daugiau išimčių. Smulkesnės infor
macijos gaunamos kiekviename Kanados imigra
cijos centre /Canada Immigration Centre/.

Atvykstate Kanadondirbti?
Lankytojai, kurte ketina iškoti darbo Kana-

■ jju Manpower
■ and Immigration

Robert Andras, Minister i

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

doje, nebus įleidžiami.
Parūpinti darbo vizą užsienio darbininkui 

geriausiai gali pats kanadietis darbdavys Kana
doje. Jis turėtų kreiptis į artimiausią darbo 
įstaigą /Manpower Centre/, kuri nuspręs ar 
norimam darbui galima gauti kanadiečių darbi
ninkų. Darbo viza bus duodama tiktai tais atve
jais, kai norimam darbui nėra kvalifikuoto kana- 
dos piliečio ar imigranto.

Baužos
Bet koks naujųjų nuostatų pažeidimas laiko

mas nusikaltimu. Nusikaltęs asmuo gali būti nu
baustas pinigine bauda iki $500.00 ir/arba 
kalėjimu iki šešių mėnesių ir ištrėmimu 
iš Kanados.

Išvada
Nuo šiol visi Kanados lankytojai privalo 

turėti darbo vizą, leidžiančią dirbti Kanadoje. 
Jeigu ketina čia pasilikti ilgiau trijų mėnesių, 
privalo registruotis pas imigracijos pareigūną.

Platesnė informacija
gauna kiekviename Kanados imigracijos 

centre/CANADA IMMIGRATION CENTRE/ 
nemokamai.

Main-d’ceuvre 
et Immigration
Robert Andras, Ministre
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ST. CATHARINES, UN 1.
S. L. A. 278 k, metinis 

susirinkimas šaukiamas 
kovo mėn.31 d. šeštadienį, 
6 vai.,vakaro,7 Southwood 
Dr., Polgrtmų bute, ku
riame bus peržvelgta kuo
pos veikla, Ir numatyti 
ateities darbai. Be to bus 
renkama Nauja Kuopos 
Valdyba Ir revizijos ko
misija. Valdybos nariai 
praneš kas yra metų bė
gyje nuveikta, o taip pat 
apie šio meto kuopos sto
vį. Į shslrlnktms kviečia
me Ir nenarlūs,kad galė
tų būti nariais, arba tuos 
kufrle dar jokios apdrau- 
dos neturi, čia galės ap
sidrausti, nes S. L. A. ap
draudė yra pigi, Ir sava, 
lietuviška .Atvykę įsitikin
site, nes ji šiuo metu yra 
žymiai atpiginta, Ir page
rinta.

Taip pat prašau atsi
nešti knygutes, Ir apsimo
kėti apdraudos mokesčius. 
Lauktame.

Fln - sekr.

montreal
KASPERAVIČIŲ
SIDABRINE VEDYBŲ
SUKAKT6
Vasario mėn .draugai ir 

artimieji pagerbė žtno-

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, La Salle,P.Q.Tel.366-6237 

Įvairi industrini, komercine ir rtiidtncini statyba. Duodama 
(vairius patarimus, įkainavimus,ba jokio atlyginimo. Darbas 
atliokamis sąžiningai ir prieinama kaina.

1973.111. 14 

mus Montreallo veikėjus, 
šaulius Bhlių Ir Magdale
ną Kasperavičius, šventu
sius savo sidabrinę vedy
bų sukaktį.

"Jaunieji” yra gerai ži
nomi aktyvūs lietuviškų 
darbų rėmėjai.

p .Kasperavičienės ran
kose yra šalpos reikalai 
Jos rūpesčiu ir darbu 
daugelis užjūrio lietuvių 
tapo sušelpti.

Pagerbtuvių metu L.K. 
Mindaugo šaulių kuopos 
vicepirmininkas V.Sušin- 
skas, įteikdamas B. ir M. 
Kasperavičiams kuopos 
skirtas dovanas, pažymė
jo, kad p. Kasperavičienei 
priklauso ypatinga kuopos 
padėka už tai, kad ji yra 
nepakeičiama parengimų 
šeimininkė.

Taip pat sveikino L.K. 
Mindaugo šaulių kuopos 
moterų vadovė J. Jukonle- 
nė. Nuo Nidos žvejų klubo 
žodį tarė J. Šiaučiulis 
įteikdamas dovaną.

Vlsų^hs trinkus tųjų var
du buvo įtelkta-sldabrtnė 
dovana.

Nijolė Bagdžiūnienė
• HELMUTAS BAKAITIS 
Australijoje pasižymėjo 
savo rež įskilais gabumais. 
Pastaruoju metu jis yra 
Pietų Australijos teatro 
programos direktorius.

• JUNGTINĖJE lietuvių 
dailininkų parodoje Chica
go je, Jaunimo Centre Va
sario 16 Iškilmių proga 
parodoje dalyvavo 47 as
menys ir buvo išstatyti 65 
paveikslai. Jury komisiją 
sudarė Museum of Con
temporary Art direkto
rius S. Prokopoff, Daily 
News meno kritikas F. 
Schultze Ir dailininkė A. 
Košiublenė iš NewYorko. 
Lietuvių Fondo vardu 
įteikta premlją-tūkstanttes 
dolerių čekis dailininkei 
Irenai Mitkutei Iš Chlca- 
gos už jos iliustracijas pa
vadintas" Pastoralė s ofor
tai su lietuvių dainomis". 
Dalia Aleknienė gavo 500 
dolerių už kūrinį" Kon
strukcijos ". Jėzuitai pa
rinko A .Valeškos paveiks
lą "Motina" ir davė savo 
premiją-25O dolerių. Pa
rodos atidaryme dalyva - 
vusl publika Irgi pasakė 
savo nuomonę.Daugiausia 
publikos balsų gavo T. Va
lius už ofortą" Samogitla". 
Jam buvo skirta šimto 
dolerių prem Ija. Kai kurie 
kiti dailininkai už savo 
kūrinius buvo apdovanoti 
garbės lakštais.

NIKSONAS TURI 
NAUJĄ LĖKTUVĄ
Senas lėktuvas, kuriuo 

buvo pradėjęs skraidyti 
1962 m.žuvęs prezidentas 
John F.Kennedy paseno, 
bet bus ir toliau naudoja
mas, kuriuo skraidys vi- 
ceproz. Sprio T. Agnevz, 
asmeninis prez.patarėjas 
dr. H. Kissinger ir kiti 
aukšti valstybės pareigū
nai, prezidento kabineto 
nariai, gavę prezidento 
leidimą.

Naujas lėktuvas"Boeing 
707" baltos židrios spal
vos su užrašu "United 
States of America": pava- 
dtntas"spirit of 76,rkaina- 
vo apie $1O mil.

Tas naujas lėktuvas yra 
liuksusinis Ir daug pato
gesnis už senąjį. Jame 
yra 7 vietos. Viena pre
zidentui, kita žmonai, vie
tos prez.štabui, saugumo 
agentams, reporteriams 
ir virtuvė.
• INŽINIERIUS Virgili- 
jus Strazdas dabartiniu 
metu Graikijoje stato ra
dio stotį, o anksčiau jis 
dirbo savo profesijoje 
Vietname,Persijoje

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POIMTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealiečiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Beg’d.
n c * • Taisymas ir dažymas automobilių 

i tree • Pardavimas ir taisymas Chaparral
a a e, ue. firmos snowmobile ir Moto firmos
TEL: snowblower ir taip pat motorinės.

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. De srocher s

Jettė & Frere Ltėe
Plumbing d Heating kontralctorius 

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

Kaimynui, geram bičiuliui, 
jaunavedžiams —

- laikraštis
geriausia dovana

• Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai.
• Vandens šildymui tankų pardavimas ir įrengimas.
• Gazinių priemonių pardavimas ir Įrengimas.
• Visi Įkainavimai neapmokami.

AM Imperial - Chrysler - Dodge - Charger
$ . Coronet - Challenger - Swinger - Demon
-* ArX >* Camions DODGE Trucks
Jį------ / 7635 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUE.

Mechani zuotomi s pri emonėmi s įvairus ratu i.
I HP 'V regul i av imas. Išorės tai symas ir

*1 AVfffNT DAIGNEAULT ^a^yrnas* Kreiptis: De La Verendrye.Blvd.

President Tel. 355- 3364 _____

n psi.



LB Marquette Parko 
apylinkės nartų susirinki
mas įvyko vas.25 d. Gimi
mo parapijos salėje-Susi
rinko daug žmonių, kuri e 
svarstė įvairius lietu
viams rūpimus reikalus. 
Pranešimai, rinkimai ir 
nauji sumanymai, Viskas 
labai buvo atydžiai tvar
koma. Dirbti lietuvių ben
druomenė je buvo entuz ląs
tų. Pasirodė,kad LB apy
linkė praeitus metus buvo 
veikli ir dalyvavo svar
biuose žygiuose. Jaunimo 
Kongresui surinko 1577 d. 
Šoktų šventei48 dol.,”Ne- 
rls”sporto klubui 200 dol. 
Lttuanus žurn.5O dol. Ped. 
Institutui 50 dol. Lietu - 
vių Televizijai IOO dol. 
Dariaus Ir Girėno fondui 
7 5 dol .Mokykloms 370 dol. 
Ir kt. Nariai dirbo šokių 
ir JK-se, dalyvavo pikė - 
tuose, talkininkavo para
pijos chorui, padėjo Altui 
veikti prieš Sovietinę pa
rodą. Buvusiai valdybai 
su p. Valinsku priešakyje 
tartas nuoširdus ačlūl 
JAUNIMO CENTRO cho
ras, kuriam vadovauja 
muz. F. Strolia, pirmą 
kartą pasirodė vasario 
25 d. Lietuvos Dukterų pa
rengime, kur buvo prista
tyta Ados Karvelytės poe
zijos knygą”Nebe tie var
pai”. Apie ją kalbėjo Ana
tolijus Kairys. Choras iš
pildė keletą dalnų.F.Stro-

Drake viešbutyje.Chicagoje'buvopagerbta Lietuvos gar
bės konsulė J. Haužvardienė. Nuotraukoje banketui rengti komi
teto nariai: Vida Tumasonienė, Mirga Mankienė ir srovi Andrew 
Yuknis su ponia.

12 psl.

dangum 
lla nutarė šį chorą pato
bulint i, tačiau labai trūks
ta vyriškų halsų. Choras 
tvarkosi demokratiškai, 
išsirinkęs valdybą: pirm. 
V. Kazlauskas, vicepirm. 
R. Kleinaitytė, sekr. I. 
Stravinską itė, P. Kisie
lius, J. Vazemelis. 
SUSIKAUPIMO VAKARAI 
yra rengiami kiekvieno 
mėnesio pirmąjį penkta
dienį Tėvų Jėzuitų koply
čioje ir JC. Jau yra skai
tė paskaitas: kun. Kijaus- 
kas ’Dievas yra grožis”, 
dr.J .Meškauskas”V iešpa- 
ties Karalystė ir mes ”, 
kun.Griauslys.
’’ČIGONŲ BARONAS”,sta
tomas Chicagos lietuvių 
choro”Pirmyn”įvyks kovo 
24-25 d. ir bal.l d.Mari
jos Aukšt. Mokykloj.Re
žisierius ir dirigentas 
muz. Steponavičius.Spek
taklis eis su simfoniniu 
orkestru.Yra naujų solistų. 
ĮVAIRIOS ŽINIOS MŪSŲ 
MIESTE, jos kartais labai 
liūdnlos. Daugumas kri
minalų atsitinka juodųjų 
rajonuose .Spaudą, TV, ra - 
dlo jų nei neskelbia. Jau
nimo tarpe nusižudymų, 
pasitaiko netikėtų: vieno 
policininko berniukai ra
dę tėvo revolverį, žaidė ir 
Vienas jų mirtinai sužeis
tas. Viena 20 metų mote
ris ėjo į skalbykla su 
dukrą 2 metų, privažiavo 
automobilis, išlipo vyras 

sudavė jai per galva,kitas 
pasigrobė mergytę. Prie 
O’ Hare aerodrome, vieš
butyje rasti nušauti savo 
kambaryje vyras ir mote
ris, bet policija sako,kad 
žudikas turėjo būti pa
žįstamas. Motiną neteko 
savo 5 m.dukros,sunkve
žimis suvažinėjo-už tai ji 
gavo 56 tūkst.dol. 
CHICAGOS Mokslo ir 
Pramonės muziejus per 
metus turėjo 3 milijonus 
159 tūkst. 892 lankytojus . 
Vieii tik Kalėdų metu jį 
aplankė 476,344, kai vyko 
”Kalėdos aplink pasaulį ”. 
Lietuvių dienoj atsilankė 
8,965. Netrukus muziejus 
dar daugiau bus praplės
tas .Čia plevėsuoja ir Lie
tuvos vėliava.
VYTAUTO DIDŽIOJO šau
lių kuopa vasario 25 d. 
Jaunimo Centre pastatė 
naują veikalą”Sibiro Kan
kiniai”, kurį režisavo Alf. 
Brinką. Žmonių dalyvavo 
daug, nors tuo pačiu laiku 
buvo ir daugiau parengi
mų. Šauliai su savo meno 
kuopelė,kuria rūpinasi p. 
Petrauskas, yra davusi 
daug jau veikalų lietuvių 
visuomenei.
M ŪSŲ MIRUSIE JI:Chica- 
gos dienraščio ’’Tribune ” 
paskirstytojas V. P. Bar- 
tušis mirė,sulaukęs 59 m. 
gavo širdies ataką. Jonas 
Kerelis mirė vas. 17 d. 
sulaukęs 83 m., liko žmo
na Marija, sūnūs archt. 
Albertas,Alfonsas ir duk
tė Rūta ir kiti giminės. 
EINA PAREIŠKIMAI. Lie
tuvių Fronto Bičiuliai pa-
8 įsakė prieš ramybės 
drumstėjus, Liet. Žurna
listų S-ga irgi, bet koks 
bendravimas su okupanto 
valdžia yra visų smerkia
mas.

BA L. BRAZDŽIONIS

• CHICAGOJE, kaip jau 
žinome,veikia du lietuviš
kos operos kolektyvai, ir 
prasidėjo nesutarimai ir 
intrigos.Atsirado”pogrin- 
dininkai”,kurie naujai su
sidariusio operos kolekty
vo,kurs pastatė opera” Bo- 
hemą”kažkas pripylė cuk
rų į automobilį labiausia 
pasireiškusiam naujos 
operos veikloje AIg. Gri
gui,okitam parašė anomi - 
nį laišką. Graži kultūrinė 
veikla, matot, baigiasi to
kiomis ” pamaivomis ’’.
• NASHUA, N.H. veiklūs 
lietuviai suaukojo knygas 
apie Lietuvą Ir jos istori- 
ją.Vietos biblioteka Vasa-

DUODAMA TEISĖ 
NUMIRTI

AMERIKOS
LIGONINIŲ ASOCIACIJA
Jungianti daugumą di

desniųjų Amerikos ligo
ninių, padarė tokį spren
dimą, kad kiekvienas pa
cientas” turi teisę numir
ti”. Atvykęs į ligoninę gy
dytis, kiekvienas asmuo, 
kaip dabar nusprendė mi
nėtoji asociacija, gali at - 
s išakyti nuo chirurginės 
operacijos, jeigu jo padė
tis beviltiška ir jeigu jis 
sprendžia, kad chirurgo 
operacija gali tik prail
ginti jo kentėjimus.

Asociacija taip pat ma
no, kad pacientą globojan- 
tieji daktarai privalo, jam 
reikalaujant, nuodugniai 
išaiškinti jo ligą ir jo 
sveikatos padėtį. Jei irgi 
privalo jam iš anksto nu
rodyti kokiu būdu jie ren
giasi Jį gydytLŠiuo reika
lu yra surašytas ištisas 
dokumentas, kuriame yra 
12 punktų.

Bet šias taisyklės ne
sančios privalomos vi
soms ligoninėms. Tačiau 
minėtoji asociacija turi 
nemažą autoritetą ir jos 
paskelbtieji nuostatai pa
darys tam tikrą įtaką į 
tolimesnę ligoninių veiklą.

Iki šio laiko buvo taip, 
kad atvykęs gydytis ligo
nis, būtinai duodavo para
šą, kad jis sutinka su vis
kuo, ką nuspręs jo labui 
atlikti.

O antra vertus daugel is 
daktarų kartais nenorėjo 
pacientams aiškinti apie 
jo ligą, taip pat jie dažnai 
neaiškina kokius priemo
nes vartos, ar kokio po
būdžio operaciją atliks. 
Kada ligonis šiais reika
lais teiraujasi, pasitaiky
davo, kad jam atsakydavo 
” daktaras žino geriau ”. 
• PARYŽIAUS moksli
ninkai surado naują seru
mą, kurs, sakoma, tikrai 
pagelbės susirgus influ- 
eanca, gripu ar dabar va
dinama Flu. Tai esą labai 
svarbu, nes artimaisiais 
metais numatomos epide
mijos šių ligų, nuo kurių 
miršta dideli skaičiai 
žmonių. Blogybė yra ta, 
kadkiekvienais metais pa

rk) 16 proga surengė paro
dą,o jos salėje įvyko Asso
ciated Press bendradarbio 
žtfmalistoAlfonso Berno
to anglų kalba paskaita iš 
Lietuvos istorijos.

sireiškia vis naujo po
būdžio gripas, kurio nega
lima gydyti senomis prie
monėmis. Nesenai siautė 
vadinamas ” Londono gri
pas”, o jam gydyti vaistai 
kiek efėktinges ni buvo su
rasti tik tada, kai jau tas 
gripas atslūgo.

Apie dabar surastą nau
ją serumą kai kurie moks
lininkai atsiliepia nepap
rastai palankiai ir sako, 
kad bus ateityje apsaugota 
gyvybė daugelio susirgu-^ 
šių žmonių.

LIET. GYDYTOJŲ 
KORPORACIJOS 
” FRATERNITAS 
LITHUANICA ”
Simo Kudirkos ir Romo 

z

Kalantos meno kūrinių 
konkurso Jury Komisijoj 
maloniai sutiko dalyvauti: 
prof .Kazys Varnelis, Chi
cagos miesto kolegijos 
meno profesorius, prof. 
Donald Brown, Roosevelto 
Universiteto meno depą 
tamento prezidentas 1/ z 
prof. Roland Genzel, Illl--> 
nois Circle Universiteto 
meno profesorius J)r. Ba
lys Matulionis kviečiamas 
sutiko būti komisijoj, kai
po korporacijos atstovas.

Kūriniai konkursai turi 
būti pristatyti į Jaunimo 
Centrą 5620S. Claremont, 
Chicago,Ill.ne vėliauš.m. 
gegužės m. 20 d., nes juos 
reikės išstatyti Parodon , 
gegužės m. 26 ir 27 d.ka. > 
L. Pasaulio ir Amerikos, 
gydytojai turės savo me j) 
tinį kongresą,b gyd. korp. 
” Fraternitas Lithuanica” 
minės savo 65 metų gyva
vimo sukaktį.

Premijoms fratemitie- 
čiai paskyrėl5OO dolerių. 
Jury Komisija parodoj 
įvertins meno kūrinius ir 
paskirs dailininkams ke
letą premijų už geriausiai 
atliktus darbus.

Parodai ar parodoms 
užsidarius,dailininkai ga
lės savo kūrinius atsiimti, 
parduoti ar dovanoti lie
tuviškom įstaigom bei 
mokyklom.
• LIETUVIU kalba šią 
vasarą bus dėstoma Yale 
universitete, birželio 18- 
rugpiūčio IO bėgyje.Iš
samesnės informacijos 
galima gauti Iš Charles 
A. Porter, Summer Lan
guage Institute, Yale Uni
versity, New Haven, Con
necticut 06520.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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JAUNUOLI U DĖMESIUI AKAI ITAMA — =
- SKAUTAMS _ 
JAI’ SURASTA 
JUBILIETJINEI 
STOVYKLAI VIETA

Mūsų Sąjungos Pirmija 
nutarė Jubiliejinęstovyklą 
ruošti Amerikos Skautų 
BEAUMONT stovyklavie
tėje, kuri yra prie Cleve
land©, Ohio, valstijoje. Ju
biliejinė stovykla bus nuo 
š.m.rugpiūčio mėn.19 iki 
29 dienos.

Beaumont stovyklavietė 
yra viena geriausių ir mo
derniausių stovyklaviečių. 
Ji pasiekiama iš Clevelan- 
do-Buffalo didžiojo fede
ralinio greitkelio Nr. 90 
pasukus į Ohio kelia( A sh - 
tabula-Rock Creek)Nr.45 
ir tuo keliu vykstant į pie
tus apie 7 mylias.

Jubiliejinė stovykla 
skirstysią į Bendrijos, Se
serijos,Brolijos ir Akade
minių Skautų Sąjūdžio sto
vyklas, kurios savo keliu 
susidės 15 atskirų-ma
žesnių pas tovyklų .Jubilie
jinės stovyklos programa 
bus skautiška ir lietuviš
ka, išryškinanti jubilieji
nius metus bei kitų įvyktų

nį inventorių bei reikme
nis. Į jubiliejinę stovyklą 
turime nuvykti vist, nes tai 
mūsų susitelkimo, lietu
viškos skautybės mani
festas ir mūsų gyvastin
gumo pademonstravimas. 
Parodykime savo organi
zuotumą, stovykloje kiek
vienas asmeniškai ir savo 
vienetais gražiai atstovau
kime visas vietoves, iš 
kurių atvyksime.

Tikrai būtų puiku, jei 
šioje jubiliejinėje stovyk
loje galėtų dalyvauti se
sės ir broliai ne tik Šiau
rės Amerikos Kontinento, 
bet ir iš Vokietijos, Angli
jos, Australijos ir kt.Ka
nadoje ir JAV-bėse gyve
ną sesės ir broliai gal ga
lėtų pakviesti ir prisidėti 
prie atvykimo į stovyklą 
savo giminėms ar pažįsta
miems iš užjūrių.Gal pa
jėgesnės Kanados ar JAV- 
bių mūsų skautų vienetai 
galėtų padėti sesėms ir 
broliams iš kitų šalių at
keliauti ir čia juos priimti 
ir pagloboti. Gal reiktų 
paeiškoti meceantų, kurie 
paremtų šią mūsų skau
tišką talką.

Kaip jau žinoma,tuo j po

> S KELSIMAS^ 

pievo Karalystės 
Žinios
(Tęsinys)

Joki kita knyga niekad nebu
vo taip savo draugų mylima, 
kaip m Biblija. Milionai žmonių 
atvirai liudijo apie savo meilę 
ir darbais parodė savo tikėjimą 
į ją, ir daugelis mirė gindamas 
ją. Iš jos kaip iš saulės šviečia 
taip daug geros įtakos, kiek nie
kad neišėjo nė iš jokios kitos 
knygos. Pastebėtina, kad nėra 
jokių išimčių, kurie tik laikosi 
jos patarimų ir nurodymų, tie 
greit apsišviečia, nugali ir at
meta daug blogų įpročių ir pa
sidaro teisingais, ramiais, rim
tais, blaiviais, meilingais, paten
kintais ir laimingais žmonėmis.

ČIA JŪS TURITE PENKIŲ VISIEMS ŽINOMU PASTATŲ 

PAVEIKSLIUKUS.. ATRODO, KAD KIEKVIENAS JAUNAS LIE
TUVIS GALI LENGVAI ATSPĖTI ŠIŲ PASTATŲ PAVADINI- 

MUS., Prašom e pabandyti.

aktualijas. Ji taip pat iš
reikš mūsų skautišką vei - 
klą, auklėjimą bei uždavi
nius .V is i užsiėmimai, pa
rodėlės, darbeliai, įrengi
mai, žaidimai, rungtynės, 
laužai ir kt. turės atvaiz
duoti skautišką-lietuvišką 
kūrybingumą ir dvasią.

Jubiliejinės stovyklos 
vadovybė netrukus bus su
daryta ir ji perims visus 
reikalus ir tuojau vykdys
paruošiamuosius darbus 
bei laikui atėjus praves 
visą sudėtingą stovyklos 
eigą.

jubiliejinės stovyklos, 
JAV-bėse įvyks Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seimas, į kurį turės at-. 
vykti atstovai ir iš toli
mųjų kraštų .Būtų gera,kad 
tų atstovų tarpe nestigtų 
ir mūsų sąjungos žmonių 
kurie prieš seimą galėtų 
dalyvauti ir jubiliejinėje 
stovykloje.

Tad sesės ir broliai 
sukvieskime, kad* mūsų 
jubiliejine stovykla būtų 
didingai..

L. E - tas. 
PATIKSLINIMAS 
Š.m. Nepr. Lietuvos

Ji Yra Gyvojo Dievo Žodi*

‘Nors Biblija parašyta dauge
lio pranašų labai skirtingais lai
kais ir skirtingose apystovose, 
vienok ji nėra vien paprastuoju 
moraliu patarimu, išminties iš
sireiškimu ir suraminimo žodžių 
rinkiniu. Ji yra daugiau negu 
tokia: Ji aiškiai, moksliškai ir 
tvarkiai atpasakoja šio pasaulio 
blogybių priežastis, bei vienati
nius prieš jas vaistus ir jų ga
lutinas pasekmes, kokias numa
to Dieviškoji išmintis, kuri jau 
žinojo to plano pabaigą pirmiau, 
negu jį pradėjo. Ji taipgi pažy
mi Dievo žmonių kelią, palaiky
dama ir sustiprindama juos tais 
didžiais ir brangiais pažadais, 
kurie turės išsipildyti, kuomet 
jiems ateis laikas.”

Taip sako mums pati Biblija 
epie save: “Visas Dievo įkvėp
tas Raštas yra naudingas, su
drausti, pataisyti, auklėti teisy
bėje, kad Dievo žmogus būtų 
tobulas, tinkamas kiekvienam 
geram darbut” (2 Tim. 3:16,17).

(Bus daugiau)

Km jdomaujatėa apie Tiesą, mes 
prisiųsim veltui knygelių.

Kreipkitės šiuo adresu:
Lithuanian BibU Stekenta.
212 E. 3rd Street.
Spring Valley, 10. 61362

PASTABA:
Kas teisingai nurodys visų čia pavaizduotų pastatų pavadinimus 

ir iki Kovo - March 15 d. atsiųs šia iškarpa, galės gauti Lietuvos 
žemėlapį arba Nepriklausomos Lietuvos metams prenumeratą asme
niui, kurios v arda ir adreso nurodys. Visi dalyvauki! šiame konkur
se ir išbandykit savo žinias.

Mano manymu čia pavaizduota:

Visoms sesėms ir bro
liams reikia intensyviai 
stovyklai ruoštis. Reikia 
sutvarkyti, papildyti ar 
naujai įsigyti tiek asme
ninį,t tek vienetų stovyklt- 

i

8-tame numeryje skautų 
skyrelyje žinutės apie 
skautų leidinius tur būt

nutrupėjo kelios eilutės 
Ir todėl straipsnelio už
baiga liko nesuptantama. 
Turėtų, rodos, būti toks 
tekstas: Jis kreipsis į mū
sų vienetus prašydamas 
malonios talkos. Viehetų 
geras atsiliepimas turėtų 
būti toks, kad liktų užtik
rintas Lietuviškos Skau- 
tijos pasirodymas.

Mano vardas ir pavardė:

Mano tikslus adresas: —

««««
Jaunuoliams uždavinys 

turi pasisekimo, gauta 

nemaža teisingų atsa

kymų.
Siuskite savo atsaky
mus iki šio mėnesio 

pabaigos !

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ZINIU IR iš KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKlENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIUI

Metine orenumerato tik $ 7.00
1973 m. kalendorius — $1,50.

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

1973. III. 14 13 psl.



hamilton

HAMILTON, ONT.
Laimės ratas Tįsiems, 

kurį ruošia Žūklauto jų ir 
Medžiotojų klubas" Gied
raitis tfkovo 31 d., šešta
dienį, lietuvių parapijos 
salėje. Pradžia - 7 v. v. 
Laimėjimai-kumpiat irkt. 
įvairūs gėrimą i, kavutė.

Valdyba

st. Catharines
Jau kelinti metai Josnų 

visuomeniniams . reika
lams, tautinių šoklų ” Ne - 
muno” ansamblio kūmas, 
Juozas Paukštys, jo gimta
dienio proga, organizuotai 
sveikino artimieji. Šiais 
metais Juozas irgi nebuvo 
pamirštas .J. Paukšty s yra 
vienas iš tų kuris nesi- 

LIETU V I U . NAMU HAMILTONE AKCINĖS BENDROVĖS NARIAMS 

Pranešimas
MALONIAI KVIEČIAME JUS Į LIETUVIŲ NAMŲ HAMILTONE 

AKCINĖS BENDROVĖS METINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ, KURIS ĮVYKS

19 7 3 m. balandžio 7 d. 3 vai. po pietų Parapijos salėje, 
58 Dundurn Street, North, Hamilton, Ont.

apsvarstymui šio dienotvarkės:
1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidarymas,
3. Susirinkimui pravesti pirmininko ir sekretoriaus rinkimas,
4. Mandatų komisijos rinkimas,
5. Praėjusio visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas ir 

tvirtinimas,
6. Valdomųjų Organų pranešimai: a/ Valdybos Pirmininko, 

b/ Buhalterio ir reikalų Vedėjo, c/ Kontrolės Komisijos,
7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Balanso ir apyskaitų už 1972 m. ir Pajamų - Išlaidų, 

sąmatos 1973 metams tvirtinimas,
9. Auditoriaus tvirtinimas,

10. Lietuvių Namų B-vės aktyvinių sumų akcininkams 
išmokėjimo svarstymas,

11. Valdomųjų Organų rinkimai,
12. Klausimai ir sumanymai ir susirinkimo uždarymas. 

Pastaba: Nariai , kurie norėtų atsiimti dividendus ir palūkanas už
juos, prašomi prisiųsti pareiškimus su tiksliais savo ad
resais LN buhalteriui St. Bakšiui, 38 Stanley Avė., 
Hamilton, Ont. L8P 2L1

1973 m. kovo 4 d. Lietuvių Namų Hamiltone
Hamilton , Ont. Akcinės Bendrovės Valdyba

reklamuoja, tai ir jo gim
tadienį gali žinoti tik arti
mieji. J.Paukštys priklau
so prie SLA 72 k. tai jo 
gimtadienis SLA atstovui 
yra žinomas.

J.Paukštys yra tautinių 
šokių grupės ” Nemunas " 
kūmas, tai ta proga ir kū
ma, Virginija Žemaitienė 
irgi atvyko su vyru. SLA 
vardu pasveikino J. Ša- 
rapnickas ir artimi kai
mynai p. p. Pamataičiai.

Besisvečiuojant buvo 
prisiminta Nemuniečių 
mergaičių šokėjų, tautinių 
šokių metu pavyzdinga 
laikysena. Kai kurie nuo
širdūs visokiems reika
lams aukotojai išsireiš- 
kia: Tegu apsikerpa plau
kus-duosiu, bet tokiem il

gaplaukiam-ne. Jis didelis 
jaunimo rėmėjas, nepai
sydamas ką kiti kalba. 
Juozas per tą kuklų pa
gerbimą,per V. Žemaitie
nę, įteikė 200 dolerių au
ką. Tai poros metų bėgyje 
jau trečią šimtynę”Nemu- 
no” šokėjams, lOO-skau- 
tams, šimtas -Kanados 
Lietuvių Fondui, neminint 
smulkesnių aukų B - net, 
SLA ir kitoms organiza
cijoms.

Gal kas pagalvos kad J. 
Paukštys yra stambus 
verslininkas kad tokias 
sumas aukoja tautiniams, 
kultūriniams reikalams. 
Ne, Juozas yra paprastas 
fabriko darbininkas .Tvar
kingas ir pareigingas dar
be. Daug skaito, visą eilę 
laikraščių prenumeruoja 
dienraštį: Naujienas, sa
vaitraščius, Keleivį ir 
Nepriklausomą Lietuvą ir 
t.t.

Be to,Juozas labai sun
kiai pergyvena žiauriai 
kenčiančius brolius ir se
ses lietuvius,rusų slėgla - 
moję Lietuvoje.

Linkiu J. Paukščiui il
giausių metų!

J.Šarapnickas.

toronto
Taupyk ir skolinkis

PARAMAPirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
už depozitus 

6% už šėrus (numatomo) 
6% už taupymo s-tos 
6Vž% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — šeši mil i jonai dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių, patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • .Toronto 3, Ontario.

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

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, Jal- 
dytuvai ir ♦.♦. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates)*, 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
IŠTAIGA

Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO 

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

ZINIA IŠ TORONTO
Gimtadienio proga gra

žiai pagerbta muzikė Da
nutė Garbaliauskienė jų 
puikioje rezidencijoje Mi- 
ssisaugoje. Gausiai susi
rinkę svečiai sugiedojo 
ilgiausių metų. Gražias 
kalbas pasakė bendruome
nės pirmininkas inž.. E. 
Čuplinskas, inteligentų 
draugijos pirmininkas inž. 
D. Stonkus ir inžinierių 
draugijos pirmininkas ar
chitektas V.Petrulis. Ilgų 
distancijų telefonu sveiki
no bendruomenės tarybos 
vicepirmininkas V.Gruo- 
dis iš Montrealio.

Kun. Jonas Staškus visų 
vardu įteikė dovanas.

Taip pat dalyvavo peda
gogės V.Šukienė, A. Petru
lienė, G. Stonkienė, dakta
rė Matulionytė-Cuplinskie- 
nė. Solenizantę savo atsi
lankymu pagerbė baltiečių 
federacijos vicepirminin
kas A. Kalendra su ponia, 
dr. Petrulytė - Jonienė su 
vyru, mž. A. Banelis su

IMA

8% už asm. paskolas

8 % už mortgičius

žmona, ką tik iš Marti
nique grįžęs inž.G.Šer
nas su žmona, daktarai 
Sūdai ir Uleckai, chemikė 
Aperavičiūtė-Poškienė su 
vyru.

Nereikia pamiršti ir 
maestro J.Bakio su žmo
na, Ilona.

• KAŽ KAS parašė, kad 
° Vilnyje h dažnai pasiro- 
dantieji straipsneliai pa
sirašyti Kazio Rimbo var
du, esą, priklauso kaž ko
kiam sovietų importuotam 
paslaptingam asmeniui. O 
tuo tarpu tai labai kuklus 
senelis, buvęs sandarie- 
čių vieno kito laikraščio 
administratorius ir pats 
leidęs bei redagavęs juo
kų latkraštėlį”Rimbą” Da
bar laiko turėdamas jis ir 
gelbsti "Vilnies” laikraš
čiui užpildyti puslapius. 
Kadangi jis labai nemėgsta 
’’dipukų” ir prieš juos ra
šo, tai ten jį iškėstomis 
rankomis priima.

“14psl NEPRIKLAUSOMA ‘LIETUVA



montreal
VLADO VANAGO 
MIRTIES METINĖS
Vasario 13-tą suėjo me

tai nuo Vlado Vanago mir
ties .Velionio žmona Elena 
pasirūpino antkapiu. Pa
minklą, š v. Kazimiero pa- 
rap.klebono dr.F. Jucevi
čiaus buvo pašventintas 
vasario 17 d.

Gedulingas Mišias t.p. 
atnašavo dr. F. Jucevičius, 
kurių metu giedojo šv.Ka
zimiero parap.choras, o 
solistas A. Keblys pagie
dojo ta proga pritaikytą 
kom .Naujalio giesmę-’Kai 
skausmas tau širdį, lyg 
replėm suspaus”. Vargo
nais palydėjo A.Petraus
kaitė.

Po Mišių, p. Vanagienės 
namuose, dalyvaujant gi
minėms, choristams bei 
artimiesiems, buvo ska
niai paruošta vakarienė. 
Iš velionės Vlado filmų 
rinkinio, buvo parodyti 
įdomūs jo gyvenimo įvy
kta i: lankymąsis Lietuvoje, 
sukaktuvės, minėjimai, 
žvejonės ir kiti jo gyveni
mo vaizdai.

ADVOKATAS

J.P. MILLER.ba., b.c.l.
168 Notre Dome Street E.^Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 877- 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE S2S MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 678 - 3660

Dr. V, G i r i unienė 
/ Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Blvd, 
Montreal, 

Tel. 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235. namų 488 - 8528.

Dr. .S. Popieraitis
BA.. M.D., C.M., M.Sc.. L.M.C.C*. F-R.C.S.fc).

Medical Arts Building,
1538 Sherbroolc St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.
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Choristų vardu žodį ta
rė, buvęs choro seniūnas, 
Ch. Ambrosas.Prisiminė 
Vladą, ne tik kaip gerą 
bosą, bet kaipo draugišką, 
taikų, susipratusį lietuvį.

Lietuva buvo jo širdyje, 
kuri ir atsispindėjo jo gy
venime. Tebūnie lengva 
jam Kanados svetinga že
mė.

Choristas.

OTTAWA- PABALTIEČIŲ 
VAKARAS PARLAMENTO 
RŪMUOSE.

Estų, latvių ir lietuvių 
55 Nepriklausomybės su
kakties proga estų rašy
tojo Evered Viirlaid kny
gą ’’Kapai be Kryžių”buvę 
įteikta Generaliniam Gu
bernatoriui R .M ichener ir 
parlamentarams.

Parlamento rūmuose, 
valstybės pokylių salėje 
(State Ballroom, pabaltie- 
čtai su sen. P. Yzyko su
darytu Parlamentarų-Glo
bė jų komitetu surengė par
lamentarams priėmimą- 
vakarienė(dinner su pro
grama .Dalyvavo virš 200 
asmenų.

Programoj pirmiausia 
pasirodė Gina Čapkauskie- 
nė iš Montrealio akompa
nuojant D.Fidlerienei iš 
Deep River. Ji atliko 5 
dainas .Lietuvė solistė su
žavėjo klausytojus: jai il
gai plojo ats isto ję( standing 
ovation). Estų mergaičių 
choras iš Toronto gražiai 
padainavo kelias liaudies 
ir vieną populiarią anglų 
dainą: Ottavos latvių jau
nimo vienetas pašoko du 
liaudies šokius ir mer
gaičių kanklininkių grupė 
pagrojo liaudies dainelių.

Pabaltieč tų Vakaras yra 
tikrai nusisekęs parengi
mas. Kadangi dalyvavo 
valdžios viršūnės-Parla- 
mento Nariai, Senatoriai 
ir 4 ministrai, ir pirma 
karta etnines grupes”Užė- 
mė Parlamenta bendrų 
šeimininkų rolėje,surengė 
parlamentarams priėmi
mą Parlamento rūmų 
Pokylių salė j e,Į vykis buvo 
paminėtas vietos kan. lai
krašty ir keletą minučių 
rodomas ant televizijos.

Dalyv.

• KANADOS parlamento 
komisija, tyrinėjanti pre
kių kainas, priėjo tos iš - 
vados, kad kainų užšaldy
mas, jeigu ir padarys lai
kinio pobūdžio spaudimą, 
tai infliacijos nepajėgs 
sustabdyti. Bet maisto 
kainos be pagrindo kelia
mos. Maisto kainų srityje, 
reikalinga imtis platesnės 
apimties priemonių. Čia 
turi reikšmės algų pakėli
mas ir infliacijos padari- 
niaiJCaip praktika parodė, 
daugelyje valstybių kainų 
kontrolė savo tikslo nepa
siekė. O tuo tarpu Kana
doje maisto kainos, pagal 
Kanados Statistikos Įstai
gos pranešimą vėl pakilo. 
Maisto indeksas sausio 
mėn.buvo 144,5,.o jau va
sario mėn.-l45,3.
• IŠSKIRTOMS šeimoms 
JAV, Sovietų Rusijoj ir 
Kanadoje sujungti Komi-' 
tetas daro atitinkamus 
žygius, kad būtų pašalinta 
š i negerovė .Šeimos,kurios 
karo veiksmų eigoje ar 
dėl politinių priežasčių 
buvo išskirtos, turi būti 
įgalintos vėl susijungti. 
Bus kreipiamasi į Sovietų 
vyriausybę,į JAV ir Kana
dos valdžia bei į Jungti-

IŠNUOMUOMA: 

BROSSARD išnuomuojomi 4 butai 
po 5 kambarius, elektros sistemos 
šildymu. Skambinti 678-3660.

G
PHARMACIE

aanon
ROBERT GENDRON LPK PROP. 

366-9742 S7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

nes tautas ir bus prašo
ma imtis atitinkamų žy
gių.

• NAUJĄ automobilį 
”Fordo”fIrmos,kaip skel
bia spauda,esą gaus kiek
vienas amerikietis - karo 
belaisvis, grįžęs iš Šiau
rės Vietnamo.
• SOPHIE BACHUNIENĖ 
žinomo veikėjo Juozo Ba- 
chuno, kurs prieš keletą 
metų mirė, brolio žmona 
buvo išvykusi poilsiui į 
Karybų salas ir ten plauk
dama laivu staiga mirė. 
Savo laiku ji kartu su savo

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

įT^^^juk aktu vės mažamečiams 
[R KITOS PROGOS

§Įykj
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL t.O -------

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669 - 8834

Mdc Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ĮvairOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366 - 3 8 8 4.

BELLAZZI-LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir viso kt.

7882, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

15 psi.

Dantų gydytoja-
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St., la. 11 - 12 k.
TeK 
932-6662; namų 737-9681

vyru Aleksiu buvo Tabor 
Farmos savininkai.
• BOSTONE įvykusią Va
sario 16 šventę aprašęs 
Keleivio korespondentas 
pastebi:”Galia,kad nebuvo 
išnaudotos visos galimy
bės publiką daugiau apie 
mūsų problemas painfor
muoti.



NI SPAUDOS BALIUS gegužės 5d.
• KUN. ST.KULBE,S. J. 
apdovanotas specialiu pa
žymoj imu 3minint Montre- 
alio imigracijos centro 
25 metų sukaktį.
• OTTAWOJE mirė, bu
vęs KLB Ottawos Apylin
kės pirmininkas, J. Ši
manskis.

PAGERBTI JUOZAPAI
Sekmadienį po pamaldų 

Aušros Vartų parapijos 
salėje prie pietums pa
ruoštų stalų buvo pagerbti 
JuozaiJCai klebono parei
gas laikinai eina Tėv.Juo
zas Aranauskas, tai ir 
dėmesys sveikinimais jam 
buvo nukreiptas, kuriuos 
pravedė J. Šiaučiulis. Šį 
pagerbimą organizavo Sv. 
Onos draugiją, bet kai ne
buvo platesnio garsinimo, 
tai daugeliui svečių jis 
buvo staicmena.
• PETRAS STRAVIN
SKAS,žinoma s visuomeni

a

i

NERINGOS JURU ŠAULIU KUOPA

kovo 18d., sekmadieni 3 vai. po pietų 
rengia

M ADŲ PARODĄ., 
kuri ivyks Aušros Vartų parapijos salėje. Po 
parodos vaišes.
įėjimas $1.50. \ ,

1/ • • IiKviečiame visus pasinaudoti šia reta 
proga ir gausiai dalyvauti 
parodoje.

.Neringos"Jurų Šaulių Kuopa

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit uisi sakyti 
artimuosius, arba, paga

liau, padov anokit garam bičiu
liui nors pusmetine NL preau- 
ta .

Pinigus siuskit su Šiuo ku

ponu:

Vardas pavardė........................

• •••••« • • • • • •••••• • ■ 

Ijlrvsas: ‘gatvė iri\r......

C.ifv...............................

I alsi. - pro r..............................

Pinigus siunčia: pavardė ir 

adresas ............ 

ninkas ir spaudos darbuo
tojas buvo Wesley ligoni
nėje sveikatą patikrinti.
• LIETUVIU Muzikolo
gijos Archyvas persikėlė 
į naujas platesnes patal
pas. Tikimasi, jog netru
kus visa archyvinė me
džiaga bus pertvarkyta ir 
bus padarytas iškilmingas 
jo atidarymas naujose pa
talpose.
• john Unitas/ jonai- 
tis/pirmos klasės futbolo 
žvaigždė Amerikoje savo 
karjerą futbolo srityje 
baigia ir dabar perėjo į 
reklamų biznį. Jis kartu 
su Daniel Lewis įsteigė 
reklamų įstaigą. Nauja 
firma nori daugiausia ver
stis sporto, pramogų ir 
pasilinksminimų garsini
mais.
Lietuva pašto 
ŽENKLUOSE 
Sovietuose išleisti paš

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.

A g e n J uj ą v e j, k J _ą_ £. _

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

G R ĘIT_AS_ 1R__HK SL U S_ P AT ARN AVIM AS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D AMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ

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

to ženklai Vilniaus 650- 
osioms metinėms pažymė
ti. Šioje grafikos miniatū- 
roje greta Gedimino bokš
to pavaizduotas naujasis 
Vilnius.

Iš viso sovietai išleido 
22 Lietuvai skirtus pašto 
ženklus.

• BRONES LUKOŠEVI
ČIENĖS motina-Pranciška 
Ciapienė mirė Lietuvoje.

• ŽYMIOSIOS lietuvės 
amerikietės vardas su
teiktas garbės konsule! 
J. Daužvardienei per jos 
iškilmingą pagerbimą Chi- 
cagoje.
• KUN. JUOZAS PRUN- 
SKE, dauga iliškis, žymus 
laikraštininkas, kurs pa
staruoju metu redagavo 
“Draugą11 nusprendė pasi
traukti į pensiją. Jo ben
dradarbiai surengė jam 
atsisveikinimo pietus ir 
įteikė dovanų.
• LIE TUVIŲ jaunimo su
važiavimas Vak. Vokieti
joje Annaberge įvyksta 
balandžio 28 d.o Baltiečių 
jaunimo suvažiavimas tu
rės būti ten pat birželio 
8 d.
• JŪRA TĖS BA TŪRAI- 
TĖS meno kūrintų paroda 
įvyko Toronto”?6 Gallery" 
patalpose.Tai buvo jaunos 
dailininkės primoji paro
da, kuri atkreipė dėmesį 
meno žinovų. Ji baigė pe- 
dag<>giką, o dabar studi
juoja mena.

D.L.K. VYTAUTO KLUBAS
RENGIA 

TRADICINĮ

JUOZU BALIU

sekmadieni, P° Pie*¥ klube.

2161 St. Catherine Street E., Montreal.

Bus karšti pietūs, geras orkestras, Šokiai bei kiti 
įvairumai.4.

Įžanga $ 3.00.
Klubo V al d y b a

ATITAISYMAS
Praeitame " Nepr. 

List", numeryje tilpusioje 
korespondencijoje apie 
"Lito " 1973 m. rinkimus 
buvo paskelbta, kad šiais 
metais Revizijos Komisi
joje savo trijų metų ka
denciją užbaigė B. Niedva
ras.Tikrumoje turėtų būti 
J.Maskoliūnas. Už klaidą 
atsiprašome.

Litas
• VFLYKILSTAL4 pir
mą kartą Montrealyje ren
gia K.L.Katalikių Moterų 
Dr-ja.

Montrealiečiai iš anksto 
kviečiami rezervuoti šią 
balandžio mėn.29 d. - At
velykio - popietę susitikti 
draugus bei pažįstamus ir 
pasivaišinti prie gaustai 
parengto Velykų Stalo Auš
ros Vartų parapijos sa
lėje.

\Iontrealio Lietuvių Kredito Uniia
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas . 
Term. ind. 1 metams 
Term. ind. 2 metams

6.0%
6.5%
7.0%

Term. ind. 3 metams . . ’ 7.5% luvestacines ... nuo 9% iki 12% 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-Nemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumanui paskolos sumą.

K oop cr ot y v i nė nomu( iki 4 butu) ir nomu in v cntori ous apdraudė 

Kreiptis: Gil Con st an t i ui C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7 - 5 8 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais,' antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės ]5 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.j

Aptarti einamuosius 
draugijos reikalus bei ar
tėjantį parengimą š. m. ko
vo mėn. 18 d. (sekmadienį) 
po 11 vai. Mišių N. P.Sese
rų Namuose šaukiamas 
visuotinis Katalikių Mo- . 
terų susirinkimas.

Paskaitą skaitys sės. 
Paulė.

Narės ir viešnios ma
loniai kviečiamos atsilan
kyti.

• NERINGOS Jūrų šau
lių kuopa kovo 18 d. 3 v. 
po pietų rengia madų pa
rodą, kuri įvyks Aušros 
Vartų parapijos salėje.
• " VARPO " choras iš 
Toronto vasario 4 d. kon
certavo Detroite. Bet sa
lėje kurioje telpa iki 700 
asmenų, buvo pusė tuščių 
vietų. Rengėjai kaltinami, 
kad nepasirūpino reklama.

DUODA PASKOLAS:
5,5 Asmenines

Nekiln. turto 
Čekių kredito

8.5%
8.5%
9.0%

i
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