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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

P rez. Sadat ir Kissinger

EGIPTAS IR IZRAELIS 
SUSITARĖ

Sausio mėnesio 18 dieną 
Egiptas ir Izraelis pasirašė 
susitarimą, pagal kurį į ry
tus nuo Sueso kanalo palie
kama 18-30 mylių pločio 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
kontroliuojama zona tarp 
abiejų armijų. Tatai laikoma 
esminiu posūkiu arabų ir Iz
raelio santykiuose.Iki pasku
tinio karo arabai nesutiko 
net prie vieno stalo sėstis 
su Izraelio atstovais, o da
bar jau posėdžiauja kartu ir 
diplomatai, ir karo vadai.

Izraelis šiame susitarime 
parodė geros valios ta pras
me, kad sutiko atitraukti sa
vo karines jėgas ne tik iš 
šiame paskutiniame kare 
užimtų sričių už ®ueso kana
lo, bet ir iš 18-30 mylių plo
čio juostos pagal Sueso ka- 

, nalą Sinajaus pusiasalyje,ku
ris visas buvo užimtas 1967 
metų šešių dienų kare. Toli
mesnės taikos derybos bus 
atnaujintos Ženevoje sausio 
mėn. 24 dieną.

Svarbiausia, Egipto—Izra
elio susitarimo autorius yra 
JAV užsienių reikalų minis- 
terls Henry Kissingeris. At
rodo, kad jo žydiška kilmė 
nė klek nekenkia šiose jau
triose derybose. O gal net 
padeda, nes Izraelis vistiek 
širdyje jį laiko savo sūnumi.

Sekantis Kissingerio užda
vinys—pasiekti tokio pat su
sitarimo su Sirija. lūo rei
kalu derybos jau pradėtos ir 
jis su Egipto prezidentu Sa- 
datu,tarsis Damaske dėl bu
ferinės zonos sudarymo tarp 
Sirijos ir Izraelio armijų. 

Goldą Meir

Nemažesnis uždavinys lau
kia Kissingerio ir Sadato, 
kaip įtikinti kitus arabų 
kraštus, kad Egipto susitari
mas nėra arabų kapituliaci- 
cija prieš Izraelį ir nėra 
arabų reikalų Išdavimas, 
ypač kiek tai liečia Palesti
nos pabėgėlius, kurie tam 
susitarimui yra priešingi.

NET DVI ALYVOS LINIJOS !
Kanados vyriausybė pa

skelbė, kad tuoj pat bus pra
dėta statyti alyvos Unija iš 
Sarnijos į Montrealį, kuri 
turėtų būti užbaigta 1975 
metais, o po to — linija per 
visą Kanadą iš Vinnipego 
iki pat Naujosios Škotijos.

Sarnijos-Montrealio linija 
bus 510 ilgumo ir galės nor
maliai teikti 250,000 stati
nių alyvos į dieną, arba ne
toli pusės Mbntreallo raf i - 
nerijų pajėgumo. Kita tdalis 
vis dar turės būti importuota 
iš Venecuelos ir arabų kraš
tų. Linija statys "Interpro- 
vinctal Pipeline Co.".vamz
džius gamins Hamiltono 
plieno fabrikai, linija kai
nuos apie 175 milijonus do
lerių.

Ateityje numatoma pra
vesti Uniją per visą Kana
dą, kuri būtų 1400 mylių il
gio ir kainuotų nuo 375 iki 
500 milijonų dolerių. Ta
čiau kol Albertos smėlinės 
alyvos rezervams 900 bili
jonų statinių išnaudoti dar 
nesurasti praktiški metodai, 
ir neįrengtos įmonės, vargu 
ar ta linija apsimokėtų. Mat, 
dabar žinomi Albertos aly
vos rezervai yra per maži 
ir net iš prie dabartinio ri
boto naudojimo gali užsi
baigti per 15 metų. Alberta 
įvairiais,būdais remta dabar 
vykdomus bandymus ekono
miškai alyvą išskirti iš smė
lio, tačiau tatai reikalauja 
daug laiko ir pinigų. Nepa
prastas alyvos kainų pakili
mas tą situaciją jau žymiai 
pataisė ir galima laukti grei
tesnių ir geresnių rezultatų.

SVARSTYS ALYVOS KAINAS
Sausio mėn. 22 d. Kanados 

Energijos mtntsteris Mc
Donald Ottawoje tarsis su 
provincijų premjerais dėl

alyvo® Ir benzino kainų Ka
nadoje. Dauguma® provincijų 
jau dabar pasisakė už vie - 
nodą kainą visai Kanadai.Ta
čiau nuomonė® visiškai ski
riasi iš kur paimti fondu® 
tokiam kainų išlyginimui. 
Federalinė valdžia norėtų 
tam panaudoti lėša® susida
riusia® iš Alberto® ir Sas- 
katchewanp alyvos eksporto 
mokesčiu į JAV, bet to® 
provincijos nori kad viso® 
tos pajamos eitų į jų iždu®, 
o kainos būtų išlyginto® iš 
bendrų Federalinė® valdžios 
pajamų .Saskatchewan© prem
jera® Blakeney mano,kad kai 
vidutinės Ontario gyventojo 
pajamos yra 4200 dol. į me
tus, o jo provincijoje tik 
2,800 dol., nedera pajamos 
gaunama® iš biedno® provin- 
cijo® alyvos atiduoti turtin
go® provincijos alyvo® kainų 
sumažinimui.

Konferencijoje iškils ir 
visa eilė principinio pobū
džio klausimų : kiek Federa
linė valdžia gali kišti® į pro
vincijų žaliavų išnaudojimo 
politiką ir muitu®, provincijų 
teisė uždėti savo mokesčius 
ant žaliavų einančių į rin
ka®, naujų alyvo® laukų su
radimo, bandomųjų šulinių 
gręžimo, tyrimų ir kitokių 
projektų vykdymo ir finansa
vimo klausimai ir 1.1. Nie
kas nesitiki, kad bent žymi tų 
problemų dalis šioje konfe - 
rencijoje būtų išspręsta.

ATPERKA KANADĄ IŠ JAV

Įprasta, kad JAV piliečiai 
ir korporacijos Investuoja ir 
ūkiškai užvaldo Kanadą. Ne
įprasta, kai kanadiečiai pra
deda iš JAV atplrkinėti jau 
parduotą Kanadą.

Nesenai sensaciją sukėlė 
Britų Kolumbijo® vyriausy
bės šėrų pirkiny® iš milži
niško® JAV El Paso Natural 
Gas Co., 1, 157,125 šėrų už 
$25,456,750. Tie šėrai re
prezentuoja 13.5% Vestcoast 
Transmission Co. Ltd., kuri 
yra Ei Paso filialė Kanadoje 
ir aprūpina visą Britų Ko
lumbiją dujomis.

NAUJAS GUBERNATORIUS

Britanijos sostas Kanado
je prie Federalinės valdžios 
yra atstovaujamas generali
nio gubernatoriaus, o prie 
provincinių valdžių—-guber
natorių-leitenantų. Ilgą laiką 
tais gubernatoriais buvo 
įžymūs Didžiosios Britanijos 
asmenys. Tačiau antrasis 
pasaulinis karas sukrėtė 
Britų Imperiją iš pamatų ir 
buvusios kolonijos ar domi
nijos tapo savarankiškomis 
valstybėmis. Nedidelė per
maina įvyko ir karališkame 
Kanados atstovavime : gu — 
bernatoriais buvo pradėti 
skirti patys kanadiečiai. 
Skiriant gubernatorius ban
doma atžymėti dviejų Kana
dos kultūrų dvilypumą : vie
ną kadenciją karalienę at
stovauja anglų kilmės, o se
kančią-prancūzų kilmės gu

bernatorių® .
Anglui Mitchener išbuvus 

generaliniu gubernatorium 
6 metus, dabar į jo kėdę pa
kviesta® diplomatinė® Tar- 
nybo® atstovą® Julius Leger, 
kardinolo Paul Emile Leger 
broli®. Kadangi gubernato
riau® rolė yra tik reprezen
tacinė-atida ryt i parlamentą, 
perskaityti ® e® i ja i vyriausy
bė® deklaraciją, akredituoti 
«vetimų valstybių pasiunti
niu® , pas įrašyti ir uždėti ka
rališką antspaudą ant naujai 
priimti! įstatymų, ir žinoma, 
pavažinėti po kraštą—tai di
delių permainų dėl guberna
torių pa®ikeitimo laukti ne
tenka .

BENDRUOMENYBĖS D
PEPSI IR GERITOL 
GENERACIJOS

Galima ginčytis ir įrodinė
ti, teigti ar neigti, kad tiek 
gyvenamos aplinkos, tiek ir 
mūsų pačių, lietuvių, tarpe 
yra tas vadinamas kartų 
skirtumas .Tiesa,kai kas mū
siškių nenori ar negali ma
tyti to skirtumo, kai kam 
toks klausimas ar problema 
net ir visai neegzistuoja. 
Bet, bent kiek akyliau ste - 
bint lietuviškąjį išeivijos 
jaunimą,jų pačių tarpusavius 
santykius, santykius tarp tė
vų ir vaikų ir aplamai san
tykius tarp jaunosios kartos 
ir vyresniųjų, netalp jau sun
ku įžvelgti skirtumus.Kalbo
je, papročiuose, elgesy, net 
ir įsitikinimuose, jų perda
vimo būduose, ar tik ne kas
dien tie skirtumai yra, gal 
net ir sunkiai nuslėpti gali
mi.

Ir, jei kartais tat nelš- 
virsta į atvirus konfliktus, 
tai daugiausia dėl to, kad 
jaunieji "šventos ramybės ir 
talkos" vardan, nenori gilin
ti, plėsti ir ryškinti. Tam 
tikra prasme žvelgiant, atro
do,kad jaunimas turi daugiau 
pakantos už vyresniuosius, 
kurie neretai yra greiti ir 
stalgūs savo sprendimuose, 
teigimuose ir išvadose.

PAMINĖTA VILNIAUS
-650 METU SUKAKTIS

l ietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos Ottawo® Židinys 
gruodžio mėnesy, 1973 pami
nėjo Vilniaus 650 metų su
kaktį. Paskaitą tema: "Vil-

SVARBUS SUSIRINKIMĄ
Šių metų sausio mėn. 27 d., sekmadienį 12 vai. p.p. Aušros 

tą parapijos saleje kviečiamas ypatingas visų lietuvių susir 
mas . Bus aptdrtas tolimesnis NL laikraščio leidimo ir planuota 
gerinimo klausimas.

Iš an k steni u pranešimu visuomenei buvo žinoma, kad laikraš^ 
leidimui, redagavimui, finansinio stovio nustatymui, buvo pove 
komisijai padaryti išvadą, kurių sudarė Vytautas Gruodis, Povi 
Povilaitis ir Leonas Girinis-Norvaiša. Komisija savo darbą ui 
ge. Jai pasisekė susirišti su įvairių sričių ekspertais, su kitoi 
I ietuvių koloni jomi s, su žmonėmis, kurie galėtu dirbti redakcinį 
darba_ ir t. t.

Komisija pristatys ir perskaitys atliktųjų darbų apžvalgų. NL* 
B - vės valdybos ir Komisijos iniciatyva ir yra kviečiamas šis. i? 

bus susirinkimas, kuriame kiekvienas šėrininkas, skaitytojas ir 
skaitytojas turės progos pareikšti savas pastabas ir pasiūlymu

Susirinkimo skaitlingumas ir jame pareikštos nuomonės turės 
niandią įtaką į tolimesnį "Nepriklausomos Lietuvos’ laikraš 
leidimą ir pasisekimų.

NL Spaudos B-vės Valdyba

sios išvaizdos, jie nieku1

Vyresniųjų tarpe dar vis 
ryškus kažkoks nepasitikėji
mas jaunaisiais ir tiek. At
rodo, kad be vyresniųjų pa- 
gelbos patys vieni jaunieji 
nieko neatliks, jei nebus di
riguojami iš viršaus ar ša
lies. Tiesa, jaunųjų lietuvių 
kalbos žodynas nėra platus 
ir gausus, daugiau ribotas, 
bet padėtis nėra tiek kritiš
ka, kad nebūtų galima | išvis 
tarpusavy susikalbėti. Kur 
esama norų ir geros valios, 
abipusė komunikacija yra 
galima Ir naudinga abiems 
pusėms. Neretu atveju gal
vojama, kad tik jaunimas ga
li pasimokyti iš vyresniųjų, 
visai užmirštant ar net ne
norint prileisti galimybę,kad 
ir vyresniesiems būtų ne 
pro šalį kaiko pasimokyti iš 
savo jaunosios kartos.

Matome atvejus, kada jau
nųjų intelektualinis ir aka
deminis Išsilavinimas ir su
brendimas viršija tos pat 
srities vyresniuosius, kurių 
nemaža dalis jau nebeturėjo 
sąlygų ar noro tolimesniam 
tobulinimosi darbui.

Neperseniausiai teko ste
bėti lietuvių studentų(amert- 
ktečių ir kanadiečių)suvažia
vimą. Miela teigti,koks gau
sus ir gražus tas mūsų aka
deminis jaunimas. Iš bendro- 

s iškirtų nuo vietinio jai! 
mo. Plaukų ilgis ar kelnb 
gis ir plotis, kažin ar ką 
rl bendro su atskiromis 
menybėmis, kaip lygiai 
tikslu vienaip ar kitaip v 
tinti merginą, kuri neš 
ar nenešioja stanikėlį.

Minėtas studentų šuva: 
vimas įrodė, kad jaut 
sugeba tvarkytis be paš! 
nių sugestijų, ar tiestog: 
direktyvų.Būta kai kurių 
sklandumų ar ir klaidų nT 
vengta, bet, kita vertus, 
nebuvo nei vieno vyresn 
ruoštų renginių ,kur nei 
klaidų ar tikrų liapsusui 
vada sena, nuvalkiota, 
tikra : tik tas klaidų nedį 
kas išvis nedirba.

Kad dialogas tarp ats 
kartų būtų nuolatinis, 
mingas, jis turėtų būti g 
džlamas pilnu pasttikė 
ir tarpusavio susiprat 
Skirtumai yra, jų nėra 
išvengti, bet tollmesi 
lietuviškosios bendruom 
išsilaikymui yra būtim 
resnė koordinacija tar) 
skirų kartų .kurios, kiekv 
atveju yra realus ir kon 
tus kadlenlo gyvenimo r< 
kinys. Pažinti ir geria ii 
prasti vieni kitus— ar ta 
nebus pagrindiniu raktu' 
problemai?

Al. Girna,

ntus — Lietuvių Tautos—Val
stybės Branduolys" skaitė 
Vytauto D. ir Vilniaus Uni
versitetų istorijos profeso
rius Dr. Juozą® Jakštas. 
Poetas Kazys Bradūnas,

Is kairės L.Daunienė pristal 
istorijos mok. ir Vilniaus U-l 
dr.J.Jakštą, K. Bradūnas,J.J 
dr.M R am Onienė ( 2 idinio pirn 
dr. V. Skilandžiūnas(pravedą: 
jimį)jf dr. A. Jurkus (KLMA Z 
sekretorius ).

premijuotą kūrinĮ, "Pe 
biai su Karalium".

"Draugo" Kultūrinio Priedo 
redaktorius skaitė savo

1

1
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai. 
Pour la liberation de la Lituanie! Lovaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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kodėl susirenkame?
( Kaip jau buvo pranešta, sausio 27 d., sekmadienį, 12 vai.p.p. 
Aušros Vartų parapijos salėje įvyks visų lietuvių susirinkimas 
ir išklausyti Patariamosios Komisijos pranešimo NL laikraščio 
leidimo reikalais.).

SPORTAS

Mūsų korespondentas tu
rėjo progą pasikalbėti su 
vienu iš komisijos nariu, 
spaudos bendrovės pirminin
ku L.Giriniu-Norvaiša, ku
rtam teko nagrinėti NL lai
kraščio ateities perspektyvas

J paklausimus buvo patiek
ta keletas atsakymų :

KLAUS • Kodėl šaukiamas 
visuomenės susirinkimas?

ATSAK : Dėl to, kad lai
kraštis leidžiamas lietuvių 
visuomenei, kuriai jis tar
nauja. Visuomenė turi turėti 
progą pareikšti savas pasta
bas ir savus pageidavimus.

KLAUS ; Kodėl kalbama 
tik apie Montrealio kolonija, 
juk laikraštis apjungta visus 
laisvojo pasaulio lietuvius?

ATSAK : N. Lietuva gimė 
Toronte, bet per trisdešimtį 
metų išaugo, subrendo, išsi
plėtė Montrealyje. Mūsų ko
lonijos paveldėtas laikraš
čio leidimas tapo lyg ir at
sakom ingu įsipareigavtmu 
prieš laisvojo pasaulio lietu
čius, tuo labiau, prieš pa
vergto krašto brolius. Todėl, 
>et koks laikraščio susvyra - 
rimas ar nepasisekimas vi
suomet iššaukia neramų dė- 
nesį mūsų kolonijai.

KLAUS : Kodėl mūsų kolo- 
iljal. I Juk laikraštį lei- 
Ižia NL šėrininkų B-vė?

ATSAK : Taip, šėrininkų 
ėšomis buvo įsigytos nuo- 
avos patalpos, spausdini
mo mašinos ir kiti leidimui 
etkmenys. Be pradinio ir 
}liau telkiamo šėrininkų 
apltalo, laikraštis nebūtų 
atėjęs atlikti savo darbą 
Irš trisdešimties metų.Ta- 
lau, leidimui tikslą ir pa- 
rtndą sudaro skaitytojai ir 
et neskaitytojai, jei jie vie- 
oktu ar kitokiu būdu pare
ita laikraščio leidimą. Žo- 
žiu, didesnį ir vertingą už- 
ugarį sudaro Montrealio, ir 
itų vietovių lietuviškoji vi- 
uomenė.
KLAUS : Kas šiuo metu 

aroma ar planuojama lal- 
raščto ateičiai užtikrinti? ■a--  — . . ------ ------

BEVELINTU VISAI NETURĖTI 
KOMUNISTINĖS LIETUVOS"
Šitokią teisingą išvadą 

■rlėjo J. Valiūnas savo rašt- 
yje šio laikraščio 50 nume- 
yje ir jis neklysta • nė vie - 
as sveikos galvos lietuvis 
enort Lietuvoje matyti ko- 
mnlzmo tuž kurio stovi pa- 
tslėpęs niekas kitas, kaip 
usiškasta nacionalizmas ,ku- 
l raudonieji kinai vadina 
lestog fašizmu. Taip vadina 
r Jugoslavai,o ąk jau bekal- 
įtt apie čekų komunistus?
Santykiauti gi su rusų pa

matytais Lietuvoje jų tarnais

ATSAK : Žmonės, kurie 
dirba NL B-vės V-boję ir 
komisijoje, nuodugniai išstu
dijavo gerąsias ir rūpesčius 
keliančias aplinkybes. Susi
rinkime jie patieks atsaky
mus visiems, kuriems tebe- 
rūpt taip gyvas,taip aktualus 
ir taip svarbus lietuviškojo 
laikraščio vaidmuo išeivi
joje.

KLAUS : Ką ir kokios tal
ko tikite iš susirinkimo?

ATSAK : Laikraščio re - 
daktorlus jei jaustųsi be 
skaitytojų pritarimo, žinotų, įstaigos ir tų žmonių, kurių 
kad jo darbas tikslo nepatei
sina. Lygiai ir B-vės V-ba, 
jei žinotų,kad visuomenė jos 
darbams nepritarta, pastan
gos būtų bereikšmės. Susi
rinkime jokie rinkimai nenu
matyti, jie įvyks šių metų pa
vasario mėnesiais ( data bus 
paskelbta vėliau). Bet svar
stant ateities uždavinius, su
sirinkimas turėtų jau dabar 
pagalvoti apie naujų, jaunes
nių žmonių valdybos įvedimo 
reikalingumą ir kartu pri
tarti ar nepritarti planams, 
kurie bus patiekti dienotvar
kėje.

KT.AUS ; Ar tikite gausaus 
montrealiečių atsilankymo?

ATSAK • Per eilę metų 
lietuviškoji visuomenė jau
triai atsiliepdavo į visus 
laikraščio užsimojimus. Ne
tenka abejoti, kad ir šis su
sirinkimas visų bus rimtai 
suprastas ir įvertintas, nes 
bendras tikslas ir bendras 
rūpestis mus rišo praeityje 
ir tikime suriš ateičiai.

Susirinkimo ruošėjai laiką 
tvarkė taip, kad žmonės ne
skubėdami, iš abiejų parapi
jų, 12-tat valandai galėtų su
sirinkti į A.V. parapijos sa
lę—su šeimomis, su vaikais, 
jei nori. Mažiesiems, kad 
neprailgtų, SeseUu namuose 
bus rodomi garsintai filmai. 
Visiems numatoma kavutė ir 
užkandžiai. Tad susirinki
mas turėtų būti gyvas, nau
dingas ir reikšmingas. Red.

yra lygu santykiauti su pa- 
čiais rusais ir tuo juos pri
pažinti teisėtais Lietuvos 
savininkais. Kai vokiečiai 
buvo užėmę didelius Rusijos 
plotus, ar padorūs rusai san
tykiavo su jais? O jei santy
kiavo, tat ką vėliau rusai pa
darė su jais ? Ką padarė su 
tokiais prancūzai, lenkai ar 
norvegai ?

J. Valiūnas aiškiai apsi
skaitęs žmogus turėtų duoti 
atsakymą šiame pat laikraš
tyje Jei jis ieško tiesos. Jei 
jis jungiasi prie tų ,kurie 
Lietuvą pirma užėmė gink
luota armija, suterorizavo

TORONTO "VYČIUI 
P E

Viena iš pirmųjų pokario 
lietuvių organizacijų Kanado
je buvo sporto klubas " Vy - 
tts" Toronte. Jis įsteigtas 
1948 m. rugpiūčto mėnesį, 
taigi tuomet , kai iš darbo 
sutarčių paltuosuQtl jaunuo
liai pradėjo spiestis didmies
čiuose. Praėjusiais metais 
šiam sporto klubui suėjo 
dvidešimt penki metai. Si
dabrinė sukaktis buvo pami
nėta iškilmingame pokylyje 
rudenį ir 500 egz.tiražu iš
leidžiant 138 teksto puslapių 
knygą "Toronto Lietuvių 
Sporto Klubo Vytis Dvide
šimt penkių Sportinės Veik
los Metų Apžvalga 1948 
-1973".Knygą suredagavo Si
gitas Krašauskas, atskirus 
straipsnius parašė Jonas 
Gustainis, Jonas Žukas (2), 
A.S. Pulkys, Juozas Balsys 
(4\Antanas ^upronas (6), A. 
Kernius, Jonas Jonaitis, Jo
nas Nešukaitis, A .Sirutis ir 
Mamertas Duliūnas.

Jau steigėjų buvo nusista
tyta klubą išlaikyti nepri
klausomu,bendru visų pažiū
rų lietuviams. Toksai jis iš
liko ir iki šiol, nors teko pa
dėti ypatingų pastangų, kad 
išlaikius tą pirminį tikslą.
Kaip vaizdžiai rašo "Vyčio" 
ilgametis rėmėjas ir garbės 
narys Šv. Jono parapijos 
klebonas kun. P. Ažubalis* 

. . . linkėjimai eina iš tos 

pra eitis ir siekiai yra pana
šūs jūsiškiams. Jūs ir mes 
praeityje žvelgėme į dangaus 
žvaigždes, kovodami už sa- 
vo teisėtą egzistenciją. Aukš
čiausiajam laiminant, Jūs ir 
mes nežuvome. Mūsų abiejų 
gretos didėja...".

Pirmame dešimtmetyje 
"Vytis" buvo stipriausiu lie
tuvišku sporto klubu visoje 
š. Amerikoje. Jis pirmasis 
sužadino š. Amerikos lietu
vių metinių sportinių Žaidy
nių tradiciją,tebegyvą ir da
bar. Sportuojančio jaunimo 
organizacijai nebuvo lengva 
su lėšomis, nes reikėjo nuo- 
muoti sales treniruotėms, 
įsigyti uniformas bei sportui 
reikmenis. Stambios sumos 
buvo ir tebėra surenkamos 
iš parengimų ir aukų. Buvo 
tikėtasi užuovėjos pranciš
konams pastačius sportavi- 

Kanados 1969 m. stalo teniso 
meisterė S. K a s p e r a v i č i ū t ė.

klta enkavedistų armija, po 
to teroro tąsa pravedė rinki
mus be jokių bešališkų liudi
ninkų ir po to paskelbė Lie
tuvą įsijungusią į Sovietų 
Sąjungą, tada žinoma jau yra 
kitas dalykas. Nebereikia jo
kių komentarų.

Yra keista, kai šis taut le
tts sielojasi lietuvybės iš
laikymu šiuose kraštuose, o 
nąs trupina tuo, kad visas 
okupanto tikslas yra panai
kinti lietuvybę pačioje Lie
tuvoje ir vietoje Jos pasta
tyti "šlovingą rusų tautą". A r 
ne taip atsitiko su visa eile 
tautų nuo seniau prtklausan-

’ JAU DVIDEŠIMT 
N K I
mui tinkamą salę. Deja, pa
reikalauta tapti grynai para
pijiniu vienetu, reiškia,atsi
sakyti vieno iš savo tikslų. 
1955 metais įsteigtas ir pa
rapijos vadovybės stipriai 
remiamas parapijinis klubas 
"Aušra" greitai Iškilo ir, 
patogesnėms sąlygoms vi
liojant, atitraukė didelę na
rtų dalį, nors dauguma pajė
giausių vadovų ir liko ''Vy
tyje".Ilgai tęsėsi trintis.Vy- 
tiečtai jautėsi galingesniųjų 
nuskriausti, neleista naudotis 
net savo bei kitų lietuvių 
aukomis pastatyta sale! Tai 
skatino ryžt^ žūt būt išsilai
kyti. Gerai, kad šiuo metu 
abiejų klubų santykiai kas 
kart švelnėja,© nuo 1968 me
tų vyttečiams jau leista 
sportuoti parapijos salėje.

Po ketvirčio šimtmečio 
"Vytis" nebėra savo pir- 
mykščloje stiprybėje, bet 
visgi veikia pakankamai pla
čiai ir darniai. Knygoje ra
šoma, kad"sportuott norinčių 
dar ir šiandien nestokojame, 
bet vadovų-trenerių sunkiai 
beprlsiprašome". Ypač ne
maža yra pačių jauniausiųjų. 
Ir sąlygos kiek pagerėjusios , 
nes vytiečial jau galės spor-
tuoti savose salėse tiek Pri
sikėlime, tiek A napilyje, tiek 
Lietuvių Namuose.

Kanados 1951 m. šachmatų 
meisteris Pov. Vaitonis.

Tarpe daugybės (154) nuo
traukų apžvelgiama veikla 
įvairiose sporto šakose. Ei
lėje jų jau nebestreišklama 
ar tai dėl tinkamų sąlygų 
neturėjimo,ar sportininkams 
pasidalinus, ar dėl prieaug
lio stokos Kanadoje mažai 
populiariose sporto šakose. 
Anksčiau reikštas i buriavi
me (iki 1955 m.), lauko tent - 
se ( iki 1962 m.), plaukime, 
šachmatuose ( iki 1959 m.), 
tinklinyje (iki 1962 m.)."Vy
tis" ypač buvo stiprus futbo
le. Jis 1957 m. buvo pajėgios 
Toronto Continental lygos 
meisteriu. Tiktai po poros 

čtų Sovietų Rusijai?
Čia galų gale neina reika

las net apie komunizmą, net 
socializmą ir nei apie kapt- Į 
taltzmą, bet eina reikalas 
apie nuogą vienos tautos pa
vergimą kitai ir būtų laikas, 
kad mes lietuviai vieną kartą 
pradėtumėm skirti dalykus 
apie kuriuos kalbame. Kodėl 
mums reikia tai pulti prie 
lenkų, tai prie vokiečių ar 
dabar štai prie rusų,kodėl 
negalime patys savo tautos 
reikalus tvarkyti be šių vi
siem žinomų Imperialistų ir 
pavergėjų ?

Niekas nesako,kad Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
viskas idealu, bet ar tas su
sitvarkymo idealas buvo ir 
geresnis kitose tautose ?Lle- 
tuva buvo jauna valstybė tik 
.tik išėjusi iš ilgos tų pačių 
rusų vergijos, kaip ji galėjo 
staiga būti tiek ideali, kad ja 
būtų buvęs patenkintas kiek
vienas lietuvis? Ar yra pa
tenkintas kiekvienas rusas, 
amerikonas .kanadietis ? Ko
dėl mes turime išduoti patys 
savo tėvynę vien už klaidas,

"VYČIO” krepšininkės buvo laimėjusios Kanados lietuvių 
pirmenybes. Komanda treniravo Juozas Balsys.

metų, veteranams pasitrau
kus, o jaunesniųjų neprlaugl- 
nus, futbolą nustota žaisti. 
Šiuo metu kultyvuojamas 
krepšinis, stalo tenisas, gol
fas, šiek tiek lengvoji atleti
ka, slidinėjimas, sportinis 
šaudymas ir mėginama at
gaivinti tinklinį.

"Vyčio" sportininkai pa
grįstai didžiuojasi sporti
niais laimėjimais netik lie
tuvių, bet ir visos Kanados 
mastu. Turimi net penki Ka
nados meisteriai. Tai Povi
las Vaitonis šachmatuose 
(1951 m.) , stalo tenise Pra
nas Gvildys (1958 m.), Sofija 
Kasperavtčiūtė ( 1959 m.'), 
Elena Sabai taus kaitė (196 8 m.) 
ir Violeta Nešukaltytė, nuo 
1965 metų tebęsantl Kanados 
meistere. Beto, ji yra keturis 
kart laimėjusi ir JAV moterų 
melsterystę.

Prieš šešerts metus "Vy
čio" pastangomis įkurta 
krepšinio vasaros stovykla 
- mokykla ‘’pringhursto va
sarvietėje, vėliau Naujosios 
Wassagos pranciškonų sto
vyklavietėje. 1968 metais 
pradėjus su 23,praėjusią va
sarą jau stovyklavo virš 
dviejų šimtų.Pradžioje buvo 
norėta sutraukti krepšinį 
mėgstantį lietuvių jaunimą 
iš visų š. Amerikos klubų, 
bet, neradus pakankamo dė
mesio, priimti ir svetimtau
čiai. Lietuviams, kurių pap
rastai būna apie ketvirtada
lį, duodama nuolaida. Labiau
siai Mamerto Duliūno triūsu 
Išvystyta mokykla jau įgijo 
gerą vardą Ontario krepši
nio sluogsnuose.

Dailininko Telesforo Va
liaus elegantiškais viršeliais 
parėdytas leidinys, gausios 
nuotraukos Ir kruopščiai su
rankioti sportiniai duomenys 
sudaro'įspūdingą knygą. De
ja,stambios spragos-artimiau 
"Vyčio" nepažinusiam, neleis 

kurios parėjo grynai nuo 
mūsų pačių smegenų?

O gal turime kaip labai 
silpni vieną kartą pasiduoti 
likimo valiai ir pulti prieš 
rusus ant kelių ?Kad Ir norė
tumėm—negalime, nes rusai 
mūsų tautą tada sutvarkytų 
taip, kad ir šuo nesulotų. 
Pasistatęs ir užsidaręs už 
geležinės uždangos, Stalinas 
gt tą ir buvo pradėjęs,tik vi
so pasaulio lietuvių ir kitų 
tautų riksmas sustabdė jo 
nuožmų kirvį. Dabar jau pa
saulis turi elektroniškas akis 
ir rusai turi pereiti J slaptą 
tautų naikinimą, į labiau ra- 
flnuotesnį. Tas pavergtoms 
tautoms duoda šiek tiek dau
giau laiko, o laikas nebedir
ba Rusijos naudai. Jau visos 
pasaulio tautos yra laisvos 
ir nepriklausomos ,išskyrus 
tik Rusijos. Bus laisvos ir 
jos, ir bus laisva mūsų tauta! 
Išsigelbės nuo tikros pražū
ties. Tik visi lietuvis i pada
vę vienas kitam rankas(ga
lėsime to pasiekti anksčiau.

S.Šetkus
St. Catharines/ Ont. 

susidaryti ptlnesnio vaizdo 
apie šį neeilinį išeivijos 
klubą. Kiek gi buvo sporti
ninkų bei vadovų įvairiais 
metais,klek išlaidų pareika
laudavo tokia plati veikla, 
kokie santykiai su visuome
ne, kaip netik sportiškumas, 
bet ir nuolat minima lietu
vybė puoselėta ir tebepuose- 
lėjama? Praleistas ir klubui 
labai reikšmingu buvęs 
spaudos laukas. Juk trėjus 
metus nuo 1957 m. leistas 
mėnesinis biuletenis "Vytle- 
čių . Dienos", daug padėjęs 
vyttečlų sustcementavimui 
klubui kritišku laikotarpiu. 
Taip pat kur Žaidynių leidi
niai, dvidešimtmečio sąlan- 
kas ir smulkesni spausdi
ntai?

Žinoma, leidinys būtų išė
jęs kiek storesnis,bet, atro
do, vietos perdaug ir netau
pyta. Pavyzdžiui, Nešukatčtų 
šeimai paskirta net dešimt 
puslapių - vertai, bet nepro
porcingai. Arba, tas pats 
sportininkas veikėjas matyti 
keturiolikoje nuotraukų. Pri
tiko parūpinti kai kur tinka
mesnių nuotraukų.'Štai, prie 
dabartinio klubo pirmininko 
Prano BerneckO sveikinimo 
pridėta maždaug trisdešim
ties metų senumo nuotrauka. 
Pranas Gvildys atrodo dvi
dešimtmečiu jaunesnis, o 
sveikina tiktai šiose sukaktu
vėse.

Visgi šl"Apžvalga"bus pa
ranki medžiaga išeivijos 
istorikui, kaip ir malonus 
prisiminimas visiems buvu
siems ir tebęsantiems vytie- 
člamstbel paskatinimu būsi - 
m lesiems sportininkams po 
"Vyčio" ženklu.

Knyga gaunama laisva 
auka pas :

JUOZĄ BALSĮ, 
364 Greer Rd. , 
Toronto, Ont.

A. Bs.

KANADOS LIETUVIU FONDO 
REFORMA ?‘

Nepaprastam Fondo narių 
sus trinkimui, kuris kviečia
mas Toronte vasario mėn. 
2 d. , siūlomas svarbus Fon
do įstatų pakeitimas (verti
mas iš anglų kalbos): 
Siūloma Išbraukti :

" Kiekvienas narys turi 
vieną balsą už kiekvieną 
Fondui paaukotą šimtą do
lerių".
Siūloma įrašyti :

" Kiekvienas narys tūri 
teisę Į vieną balsą, tačiau 
nariai gali prašyti Fondo 
Valdybos papildomų balsų . 
Valdyba savo nuožiūra pra
šančiam nartui už nuopelnus 
korporacijai gali duoti pa
pildomų balsų jam įmokėjus 
po vieną dolerį nuo kiekvie
no jam suteikto papildomo 
balso".

Kam reikalingas toks 
keistas straipsnis ? Jeigu jau 
Iš akcinės bendrovės formos, 
kurtoje buvo balsuojama šė- 
rais(nuo 1OO dol. vienas bal
sas), kilo reikalas pereiti į

( Nukelta ( 7 psl.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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(Tęsinys)
Lig šiol aptarėme d u mū

sų senojo rašto — runraščlo 
pavyzdžius. Šis raidynas 
prieš Kristų buvo paplitęs

KAME GLODI MŪSŲ ATEITIS f
RAŠO JUOZAS BENIUS

II - LIETUVIŲ RUNOSf Vartotos aukštaičių, baltgu- 
--------- džių ir anglo — sakių)

Iš 3/4 centnerio gryno 
aukso šiandien beliko vos 
keletas svarų. Dalis yra Er
mitažo muziejuje, tat jo nu-

vteoje Europoje ir, tūkstan- . stabaus grožio asočtai.ktta gi 
tamečtams beslenkant, žino
ma, išsivystė keletas skir
tingų variantų, kurtų net ne 
visos raidės sutampa. Taip 
turime dabar danų runas, 
skandinavų, anglo-saksų,Ki
jevo Rasos, "germanų", pie - 
tų Europos ir 1.1. Tačiau vi
sos jos panašios į X šimtme
čio prieš Kristų Šiaurės 
Etruskų raštą, o kai kurios 
raidės visiškai, ar beveik 
visiškai identiškai rašomos, 
kaip pamatysime vėliau. Be 
to, raidžių pavadinimai "šiek 
tiek" ( t. y. gerokai) primena 
lietuvių kalbą : Aš, Beržas, 
Tauras, Moterė,Kaunas, Jis, 
Opelis, Saulė, Urvas, Lygus, 
Nauda, Dievs. Tie vardai nle- 
keno neginčijami, juos rasi
te bet kurtoje rimtoje enci
klopedijoje. Kodėl jie mums 
lietuviams, nebuvo ir nėra 
minimi,čia jau atskiras klau
simas . Bet jei abejojantteji 
'bona fide' (geros vaitos,ne
užangažuoti) studloza t nepa
tingėtų, galėtų patikrinti ir 
šaltinius :Brynjulfson,Perl- 
culum Runilogtcum 86-91 p. 
(Runraščlo pavojus-neblogas 
titulas, kuris atidengia kai 
kurių mokovų psichologijos 
tikslus!)jFranclscus Junijus, 
Alphabetum Runicum,l8-2Op. 
ir daug kitų.

Tat vis žiliausios mūsų 
prlešronėmlnės kultūros gy
vos iš liekos. Anksčiau nagri
nėtuose pavyzdžiuose sutiko
me dviejų grupių atstovus; 
prūsų vėliavos įrašas pada
rytas vėloku (XVI-IX šimt.po 
Kr) Parelnio liaudų raidynu, 
iš kurio, pakeitus medžio 
plokštę ir peilį žąsies 
plunksna bei pergamentu, lai
kui bėgant Išsivystė "gotiš - 
kas "raštas, vartotas Prancū
zijoje ligi XVII šimt., o Vo
kietijoje ir Anglijoje tebe
vartojamas ir šiandien.

Mindaugo gi antspaude 
randame "anglo-saksų" run- 
raščto raidyną! Tat žiaurus 
smūgis skandinavų teorijos 
šalininkams ( ir padlaižiams 
mokovoms), anot kurių "va
riagai" tariamai atėję iš 
Skandinavijos ir darę įtakos 
Kijevo Rasai bei Novgorodul 
Didžią jam. Tačiau kaip keis
ta! Kijevo ir pietų Ukrainos 
žemėse, o taip pat, kaip ma
tome, ir pas mus, randame 
ne tų tariamų skandinavų, o 
tolimą "anglo-saksų" raidy - 
ną! Istorija gljslžeidust^a- 
tegoriškat tvirtina, jog anglo 
— saksai niekad tų žemių nė 
nemanė valdyti. Paslaptis 
nebetšsprendžtama, kol pri
pažinsime, jog atsitiko at
virkščiai : ne anglai mums, 
o mes jiems nunešėme tą 
raštą devintame šimtmetyje, 
mūsų vtkingiams užkariavus 
Normandiją ir Angliją (apie 
tai kitą kartą, nes reikia pa
matyti , koks buvo "Baltijos 
Vyties Laivynas").

g a l ū— 
k i 
n ė

t o— 
r a.

buvo Bukarešte. Ta r p tų pas
kutiniųjų eskponatų ir aukso 
apyrankė su už rašų G U T A- 
NIOTI G A I L A G I.

Su šitokiu runų žinovų pri
pažintu skaitymu tenka vi
siškai sutikti, nes raidės ori
ginale labai aiškios ir gra
žiai, taisyklingai išrėžtos ;o 
taip pat su skaitančių vie-j 
ntnga nuomone, jog pirmojo 
žodžio pradžia reiškianti 
gudu s---- jotvingius
( gotus — vokiečius anot jų). 
Tačiau toliau pasimeta ir 
nesugeba mums pateisinti 
net sen-germanų, net Ulfilos 
mažųjų gotų, nei skandinavų 
kalbomis galūnės "n i o t i", 
ir ypač nebesupranta antro
jo žodžio, taip kad pas kiek
vieną išeina visai kitoks sa - 
klnys, kartais net fantastiš
kas ar absurdiškas. Žodžiu, 
jie vienas kitam akivaiz
džiai įrodo Jog užrašas taip 
ir liko netššifruotas. Čia de
ra baltų kalbos sezamo rak
tu ateiti tiems mokovams pa
galbon .Tokios 
nės jokioje 
je kalboje
O kai dėl antrojo žodžio, lie
tuvių akimis taip pat nesun
ku atpažinti geležį : gallagi, 
gelogte, gelažė. Vėliau tie 
vyčiai gudai, nuvykę ir apsi
stoję Prancūzijoje, su laiku 
dvibalsį 'ai* irgi suliedino 
'je', o dar vėlesnis sutrum
pinimas skandinavų 16 rai
džių runraštis vartoja 'ai ' 
kaip 'e', kurios ženklo netu
ri.Tą patį reikia pastebėti ir 
dėl"i - e" rašybos.

Bet koks gi čia nesusipra
timas? Auksas vadinams ge
ležimi ?Atsakymas nesunkus, 
atsiminus proistorės raidą. 
Atskirų metalų rūšių vardai 
atsirado gan vėlokai. Pirmi - 
nė _gi prasmė, vos išbridus 
iš neolito kultūros, buvo tik 
viena, bendrinė —m e t a - 
1 a s.Ši sąvoka(atrodo,rišasi 
su "galingo" sąvoka. Mūsų 
kalboje pirmapradė "g" dar 
tebelšllko, tuo tarpu pas 
senslavius abu nusilpnėjo į 
"ž" bęi "z" ; ž e 1 e z t.

Čia reikia ypač pabrėžti, 
jog germanų kalbose nėra 
žodžio geležis, tad įrašas 
skandalingai sugriauna jų 
mylimą teoriją, jog gotai esą 
buvę "Gudantotė gelažė".Da
bar pagrįsktme 
mės.

Kad 
s kirų 
mums
kalboje vartotas bendrinis 
KUBA BAR —"m etalas", virto 
mūsų "sidabru", o Vaka- 
rų-"cuprum, cuivre, kopper". 
Tatai įrodo priešhetttiško 
XIDBABAR "indoeuropiečių" 
ptrmapradą, gi raidės X vė
lesnis skilimas į S IrK-atžy- 
mt kentum — centum grupių 
skirtumą. Tokie žodžiai ypa
tingai svarbūs, nes įgalioja 
mus tiksliai, metalurgijos 
archeologija, nustatyti jų at
siradimo laiką ir tuo pačiu, 
kalbų bet tautų raidą prols- 
torė je.

Grįžtant prie apyrankės 
įrašo prasmės atskleidimo, 
tenka prisiminti ano laiko 
ekonomines sąlygas. Romos 
Imperija vyko beprotiška in-

fllaclja. Pačių cezarių pa
tvarkymu, aukso pinigai buvo 
falslftkuojafni, atmiešiant 
juos vis didėjančiu vario 
procentu, kol iš jų teliko tik 
gryni variokai, kurių niekas 
net į rankas nebeėmė.

Štai kodėl reikalinga buvo 
pabrėžti specialiu įrašu pi
nigo kilmę! čia girdi, ne ro
mėnų netikras metalas, čia 
grynas auksas, g u d ė n t o- 
tė moneta — maineta. "Ligi 
šios dienos tokie įrašai ci
vilizuoto pasaulio auksaka
liams įstatymais privalomi, 
bet mažai kas įtaria, jog tra
dicija siekia Kristaus gimi
mo laikų. Tada, pagal Enc. 
Brlt.,buvo žinomi tik sep
tyni metalai, ir astrologai 
bei alchemikai juos rišo su 
septyniais dangaus kūnais. 
Pas romėnus gi jau 600me
tų prieš Kr.,taigi, etruskų 
kultūros įtakoje, sidabrą žy
mėdavo ne jo dabartiniu "ar
gentum" vardu, kurio, matyt, 
dar nebuvo, o įrašu"Luna" su 
pridėtu delčios ženklu. Nuo 
tų laikų ligi 1300 m.po Kr. 
Normanų Statuto, kuriame 
reikalaujama sidabrą žymėti 
" par une teste del leopard" 
paradoksiniu galvos simboliu, 
eina nepertraukiama tauriųjų 
metalų žymėjimo tradicija. 
Vėliau prancūzų auksakalių 
gildijos vartodavo įvairiau
sius ženklus, pagal"meistro" 
antspaudą, daugiausia zoo
morfinius. Rusų juvelyrai, 
berods,turėjo arą ir t i ū- 
t o , bei vilko galvas si
dabrui, auksui bei platinai 
žydėti, šalta privalomo ka - 
ratų skaičiaus. Dabar JAV 
vietoje tų ženklų vėl vartoja 
mūsų vyčių gudų rašytinį bū
dą : platiną atžymi PLT rai
dėmis. (Bus daugiau)

TRIMITO AIDAS
PUT

L S.S.T, Centro v-bos pirm.V Tamošiūnas ir Kanados Rinkt: 
pirm. Step. Jokubickas St. Catharines Povilo Lukšio Š. -k. vėl i a 
šventinimo apeigose įteikia šaulių Žvaigždės ordiną V.Sušin: 
Montrealio Mindaugo Š.k. pirmininku j.Sėdi K. Šukienė ir Kaune

Sušlnskas, Karžygls-B. Kas
peravičius ir Laisvės kovo
tojas — partizanas - A.Kačins
kas.

Minėjimas, nežiūrint ne
perda uglaus lai apsilankiusios
publikos praėjo sklandžiai ir
vykusiai.

Po minėjimo vist dalyviai
buvo pavaišinti š.M.Kaspe-
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IŠKILMINGAS VLADO 
PUTVIO 10Q METŲ, 

GIMIMO MINĖJIMAS
Montreal to L.K. Mindaugo 

šaulių kuopa gruodžio mėn. 
15 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje iškilmingai paminėjo 
Lietuvos Šaulių S-gos kūrėjo 
Vlado Putvlo 1OO metų nuo jo 
gimimo sukaktį.

Minėjimą atidarė kuopos 
valdybos narysA.Mylė. Mi
nėjimui skirta paskaitą skai
tė J.Šiaučiulis.

Meninėje minėjimo dalyje 
F. Pakalniškienė meistrišku 
jautrumu padeklamavo du J. 
Maironio eilėraščius, Yra 
šalis. . . ir Oi neverk motinė
le.

Kuopos scenos mėgėjų gru
pė vadovaujama V. Suštnsko 
atliko J. Šiaučiullo vieno 
veiksmo montažą "Šiaurės 
Pašvasttė". Vaidino : Ramu
nė - A .Urbonavičienė, Motina 
Tėvynė - J. Jukonlenė, I valdi- 
lutė-M.Grtnkuvienė, II vaidi
lutė - L.Pelletles,vatdlla-V.

Toronto Vl.Putvio kuopos Šauliai - ės su laimėtom už šaudymą 
trofėjom. Iš k. R. Stonkutė, D. Jokubaitytė, k. pirm. S.Jokūbaitis, 
M.Jokubaitienė, K. Stot k u tę; (stovi): V.Stoikus, M.Tabulėnas, 
J. A strauskas, J. B udrevičius, R. D augėla, B . S av ickas ir V. 
Rupšys. N uotraukos S. D abkaus

tai iš pras

nebuvo at - 
pavadinimų,

senovėje 
metalų 
liudija ir hetitai : jų

III - JOTVINGIU 
RUNOS

Toliau benagrlnėdami ru
nų paminklus, sutinkame ki
tą, daug senesnį TV amž.po 
Kr.pavyzdį, Romos užkaria
vimo laikų. Tai gudų kara
liaus Ettonlų Rikio lobis, 
iškastas Petros oje, Rumuni
joje.

IŠ DETROITO RAŠO
ALE NAKAS

Pirmąjį kartą Detroito 
istorijoje buvo išrinktas 
negras meras. Nuo kalėdų 
iki Naujų Metų juodai-baltas 
Detroitas svaiginosi džiaugs
mo ir vilties bangose. Inau
guraciniai baltai, koncertai, 
banketai.Apsikabinlmai, šyp
senos, kalbos, pažadai, grū
mojimai. Colerrian A. Young'o 
šypsantis veidas tarp pa
trauklių, dekoltuotų ponių, 
tarp baltų ir juodų politikų, 
tarp metropolio pramonės 
kunigaikščių, įskaitant ir 
rankomis mero pečius ap
glėbusį patį Henry Ford'ą 
Antrąjį. Ateinąs Detroito 
renesansas. Ateiną juodų 
— baltų draugystės metai. 
Svarbiausia : ateinąs galas 
kriminalui ir žudynėms.Sau
sio 2-rąją,pareigas iš buvu
sio mero perimdamas, Cole
man A. Young paskelbė kri
minalui karą. Tarp kitko, jis 
sušuko ; kriminalistai ir 
žmogžudžiai, šalin už Aštun
tosios Mylios! Maždaug ši
taip. O Eight Mlle Road,dar 
kitaįp vadinama Base Line, 
rytuose ir šiaurėje Detroitą 
skirta nuo beveik vlbų baltų 
priemiesčių, sulipdytų iš ke
lių dešlrr čių pavadinimų 
miestukų. Toks mero šūkte
lėjimas nrlAmlesčIamS labai 
nepatiko. Detroito krimina
listai ir žmogžudžiai juodi,_ keturi didieji ( General Mo

tors, Fordas, Chrysler is ir 
American Motors)vien ma
žus automobiliukus kepti dar 
nėra pasiruošę.

Automobilių pramonėje 
dirba šimtai Detroito lietu
vių : inžinierių, braižytojų, 
valandinių darbininkų. Gerai 
dar, kad dauguma jų turi di
delį laiko stažą (seniority) 

, ( H ukelta j 6 psl.)

Detroitas laimėjo, laimėjo 
laimėjo’. Detroitas sumušė 
savo ir kitų rekordus. T,ygial 
750 ( septyni šimtai penkios 
dešimtys) žmogžudysčių 
1973-fįtais,kai 1972-siats te
buvo "tik" 693. Nevisai pus
antro milijono pusjuodis De
troitas turi trijų milijonų 
baltus priemiesčius. Trijų 
milijonų baltuose priemies
čiuose tuo pačiu metu buvo 
nužudyta 158 žmonės.Detroit 
News dienraštis, šių metų 
sausiol d.laidoje davęs kon
kretesnius skaičius, šitaip 
skelbia : Detroito miesto ri
bose buvo nužudytas vienas 
asmuo iš 2,033, kai prie
miesčiuose nuo žmogžudžio 
rankos krito vienas iš 17, 
088,tad Detroite žuvo aštuo- 
nius kartus daugiau. O jei 
palyginame pusjuodį Detroi
tą su irgi pusjuode Chieaga, 
tat ir čia Detroitas laimi 
maždaug 3: l.nes apie 4. 5 
milijonų Chlcagoje nužudytų 
skaičius nepasiekė nė pilnų 
900. O juk Chicagą laikome 
irgi kriminalo džiunglėmis, 
nes net mūsų lietuviška spau
da neretai aprašo šiurpias 
žudynes.

Chicagai.New Yorkut, Bos
tonui ir kitiems reikės labai 
pasitempti, kad bent iki pu
sės Detroito skaičių prtar - 
tėtų.Tuo tarpu Detroitas lie
ka neginčijama pasaulio kri
minalo sostinė.

grįžtančią iš N. Metų sutiki
mo), ir vėl buvo pasiektas 
naujas sausio pirmosios re
kordas .

Es war etnmal ... Taigi, 
Detroitas kartą buvo automo
bilių sostinė. Automobiliams, 
kokius per 70 su virš metų'^9’6, 
esame pratę masinta i gami
tl; reikia gazolino, arba 
benzino. Kitaip jie nevažiuo 
ja. Dabar, žinote, kas su ga-$ 
žolinu pasidarė.Sklinda gan 
dai.kad vadinamoji energijos1* 
krizė yra tik didelis, didelis 
blefas,kad tai alyvos magna
tų sąmokslas kainoms iki 
beprotybės išpūsti.Vėl sklin
da gandai, kad žemės įs
čiose alyvos atsargos bai
giasi ir nei arabai, nei 
Aliaska padėties nebeišgel
bės. Teisybė, galimas daik
tas, yra kažkur per vidurį. 
Bet Detroitas, per automobi
lius, energijos krizę jau pa
juto taip, kaip dar joks kitas 
miestas ne junta. Kiti miestai 
pajus irgi, dėl to neabejoki
me, bet jie pajus kur kas vė
liau. Detroite nuo gruodžio 
vidurio jau su darbu atsi
sveikino dešimtys tūkstan
čių automobilių darbininkų, o 
sausyje vėl dešimtys tūks
tančių išeis šunims šėko 
plauti. Didelių, liuksusinių 
autompbtltų jau niekas nebe
nori, nes jie galionu gazolino 
tevažiuoja 6—8 mylias. Ma - 
žųjų paklausa dar būtų, bet

ti e I a 2 eG u d a n i o t ė 
Vyčių- gudų (vizigotų) karaliaus Eitonių Rikio 
lobio pinigas, aukso apyrankė - sąlinkis (Šilingas).

Dr. A. RaČkus, Gudonai, p.45
Petrosos iškasena Rumunijoje, 4-tas Šmt.

1974,1.22

ravičlenės ir jos talkinti 
sesių šaulių skaniai parm 
vakariene. į

Beto, kiekvienas tui 
progos Išbandyti laimę l<į 
rijoje ir pasivaišinti 
čio baro produktais.

PUIKIAI PASISEKĘS 
METŲ SUTIKIMAS“
L.K. Mindaugo šaulių ku< 

pa, kartu su Šv.Onos drauj 
ja,gruodžio 31 d.Aušros Vi 
tų parapijos salėje bendr 
jėgom suruošė puikiai pa' 
sekusį 1974-tųjų metų suti 
mą, kuriame dalyvavo per, 
šimtai dalyvių. Geram pa 
sekimui, gražiai bendracte 
btaudami daug pasidarb: 
šv. Onos ir L.K. Mindai 
šaulių kuopos nariai. O yi 
tingai šeimininkės M.Kasi 
ravičlenės M. Grinkuviei 
M. Šiaučiullenė ir A.Ūsie 
kurios paruošė tikrai pu 
vakarienės stalą.

Nauji metai buvo pas it 
su šampano taurėmis 
trumpa senųjų metij atslsv 
klntmo ir naujųjų metų st 
kimo programėle, kurta ai 
ko senjoras ir junjoras K: 
sowsktai.

Džiugu,kad L.K. Mindai 
šaulių kuopos šauliai vis; 
ir visur randa bendrą ka 
bendram lietuviškam dart 
Linkėtina ir ateityje eiti 
s trinktu keliu. J

veiki.
J

NAU.
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ir nuo jų patys negrai dau
giausia kentėdavo. A r tikrai 
jie dabar eis siautėti už Aš
tuntos Mylios,greitai pajusi
me. O tuo tarpu sausio prl- 
mąją dieną Detroite nuo 
žmogžudžių — plėšikų rankos 
vėl krito 5 žmonės (pati pir
moji žmogžudystė įvykdyta 
dvieju negrių moterų .bandant 
apiplėšti senų žmonių porą.

Povilo Lukšio š.k. vėliavos 
šventinimo proga St. Catharine 
(1973. X. 28) .padeda vainika.p 
paminklo ž u v u s i e ęrvą už b | e t u 
laisvą V. S e t i k a i te h r J o n i k i e n

N uotr. J .S i a u č i u I h
• Aktyvi t. K. Mlndr 
šaulių kuopos šaulė J. Ji 
n ienė kuopos moterų skyr 
vadovė, besiruošdama Ka, 
šventėms, eidama gatve 
slydo stiprokai ir suslž 
savo kairiąją ranką.

"Trimito Aidas" šaulei 
set J. Jukonlenetlinki gr< 
pasveikti ir vėl aktyviai 
jungti į šaulišką darbą.
• Į naująją KLBMontrt 
Apylinkės Valdybą išrl 
trys LK Mindaugo ša 
kuopos šauliai -J. Šlaučh 
A.Mylė ir V.Sušlnskas.
• Toronto Vlado Putvio 
lių kuopos 2O-ties metų,' 
jos įsteigimo minėjimas 
Kanados šaulių rinktinės 
stovų suvažiavimas Toro 
kaip anksčiau buvo skel 
įvyks ne birželio mėn. 8 i 
ną.bet balandžio mėn.27 
ną.
• Lietuvos šaulių s- 
tremtyje garbės šauliai 
fija ir Aleksandras Manta 
gyvenantieji Broctone atš; 
tė savo vedybinio gyveni 
5O-ties metų sukaktį. *

3

3



KULTŪRINIS PUSLAPIS B Kristijono Donelaičio METAI

Šįmet, sausio 1 d., suėjo 
160 metų nuo Kristijono DO
NELAIČIO gimimo Gumbinės 
>arapijoje, Lazdynėliuose, 
’’arginga jaunystė jo neat- 
taidė, bet suteikė dar dldesn 
4 ryžtą siekti mokslo.Pasi- 
;ymėjęs gabumais ir darbš- 
mnu.gavo stipendiją ir įsto- 
o į Karaliaučiaus untvers i- 
eto teologijos fakultetą,kar
ti studijuodamas ir kalbas.

Paskirtas Tolminkiemio 
arapljon nemažai laiko sky- 
ė ir literatūrai. Taip pat 
nėgo fizinį darbą, prižlūrė- 
amas ūkį ir sodą, dirbo ir 
luzikos Instrumentus bet 
zalrius termometrus ir ba- 
ometrus.

Jo svarbiausias kūrinys 
-METAI, kurie jau XIX a. 
pradžioje buvo išversti į vo
kiečių, latvių, lenkų ir rusų 
kalbas, Šioje hexametru pa
rašytoje poemoje vaizduo
jama Prūsų Lietuvos gamta, 
žmonės su jų darbais ir pa
pročiais didele meile, pasta
bumu, jumoru ir spalvingais 
vaizdais. Jo kūryba ne tik li
teratūriniai yra meno šedev
ras, bet ir tautinio atgimimo 
laikais išsiliejusi didžiulė 
banga,tapo įrodymu,kad lie
tuvių kalba yra tinkama li
teratūrai. Su juo prasidėjo 
lietuvių tautos literatūrinis 
keltas.

ŽIEMOS

Ant, žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta, 
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint. 
Vėl! kaip ant ežerų visur langai pasidaro, 
Lygiai kaip, antai, stikltorius įdeda stiklą. 
Taipgi namai žuvų, kur varlės vasarą šventė, 
Dėl barnių žiemos net su šarvais užsidengia 
Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvulį siunčia. 
Ant, laukus žiemys jau taip nugandino bardams, 
Kad ir balos ir klampynės pradeda rauktis, 
Ir purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja. 
Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai, 
Net koks būbnas įtemptas, dėl pašalo trinka 
Taip, kad garsas jo toli galvoj atsiliepta.

Taipgi dabar, kur mes pirm to pavasarį linksmą 
Šventėm ir žoleles jo margas sav nusiskynėm, 
O paskui džiaugsmus šiltus su vasara baigėm, 
Ten pusnynai su baltais kalnais pasidarė, 
Ir žiema sav žiemiškas kvietkas nusipynė.
Tikt dyvat žiūrėt, kaipo barzdoti pušynai 
«u savo kuodais garbanotais visur pasirodo 
Ir, nei puderuoti ponaičiai, stov įsirėmę. 
Bet kiti nuogi žagarai tarp jų pasilenkę, 
Būriškai po stogais jų stovėdami, dreba 
Ir raudodami klontojas, kad švilpina vėjai. 
Bet ir kerplėšos ir jų kelmai nusigąsta, 
Kad smarkus žiemys savo dumples pradeda judint 
Ir besijodams, nei su sietais, dulkina sniegą. 
Taipgi dabar vist pasislėpė gyvuliai girių.
Vėtroms vėl berūstaujant ir sumišai besipiaujant, 
Čia viens urvoj sav šiltai kaip gal, įstgūžtęs, 
O kltsai tenai ant virbo tupi besnausdams.

Taip, paukšteliai mieli, jums, taip mums pasidar 
Ir taip jus, kaip mus, baugin braškėdami šalčiai. 
Jus žiemos smarkums į šaltą girią nubaidė, 
O mus jis besipurtlndams į stubą suvarė 
Ir pasišildyt nusiuntė pas kakalį mielą.
Jūsų namai šalti, kur jūs miegodami krankiat, 
Juk negal užstot, kad jus išgandina šalčiai.
Mes, kad mus žiemys per daug užkibina grumsdams 
Tuo kytriai pasislėpt į šiltą pašalį lendam 
Ir tykam kampe, žiemos n'atbodami keršto, 
Sav tikrai sušilt karštoka vtrala srebiam.
Ak, jūs, vargdienėliai, jus, nuogi nabagėliai, 
Ar būt šilts, ar ifalts, ar kits koks dyvinas oras, 
Rūbais vis vienais ir tais pačiais užsidengiat. 
Mes, kad saulė mums per daugel nugarą kaitin, 
Tuo trinyčius ar kobotus vėsius uzsimaujam, 
O kad jau per daug Žiemys mus pradeda dovyt, 
Štat,tuojaus vllmoną sav ir kailinius imam 
Ar tikrai sus lit Į šiltą patalą koptam.

RŪPESČIAI

Prtskul taip šalty#takai būrus bemokinant, 
Štai, ant ulyČlos toksai pasidarė #ūvis. 
Kad ir žemė su visais daiktais padrebėjo, 
O s tub o j langai, naujai taisyti, sudrisko. 
KoŽnas, Šūvį tą girdėdama, taip nusigando, 
Kad apgaišę tuo keli po suolu nupuolė. 
Bet kiti tarp ju, daugtaus turėdami proto, 
Is stubos Plauciūno tuo kūliais išsirito
Irgi bekapanojant ant kiemo Duraka rado: 
Nes Docys, varnienos ėst per mier užsigeidęs, 
Bėdžiui tam glupam loduotą puloką davė, 
Liepdama, kad jam tuo nušautą dvyliką varną. 
Du raks, paikas valka, gaspador taus savo paklusęs, 
Varną mušt tuojaus, kiek reik, su puloku bėgo. 
štai ant karaiko jis, išvydęs didelę varną, 
Šovė taip durnai, kad naudame uždegė skūntą 
Ir kaimyną tuo visas supleškino trobas;
Bet ir Duraka puloks perplyšdams pagadino.

"Kas jums rup", tarė jis, "jūs provnlnkat maloningi, 
Kad varnienos kartais as išsikept užsigeidęs 
Varnų bent porele sav pietums nuslsauju? 
Ar nepaveltjo jas gaišint mūsų.karalius ? 
Tarp lietuvninkų daug y r išdykus tų būrų 
Ir bernų daug yr, kurie tą niekina valgi;
O man vis viens mters, kad tik mėsos prisivalgau.
O jūs bėdžiui man kąsnelį tokį pavydit? 
Ar negana, kad aš jums varną nunešu kojas 
Ir kaip būrui reik, sugavęs dvyliką žvirbli!}, 
Galvas nusuktas kasmets jums duot nesistengiu?
Taigi ben irgi manęs ben karta jau susimilkit 
Kad aš iš bėdos,gaivindamas savo duselę/ 

ė,Varnu ben kelias Išsikept kasmets nusišaudau.
Juk jūs, pomai, mus, būnis, jau taip nustekenot, 
Kad paskiaus mums ėst reiks žiurkes irgi peltedas".

Pričkus su kitais šaltysiats,Bleberio sėbrais, 
Dyvijos didiai, dyvus girdėdamas tokius.

Rods, želek, Dieve, mus viešpatys maloningi 
• Būrą, vis pinigądaugtaus norėdami, lupa.

Kad Dočys porelę varnų kept nusišauja 
Ar čerpėj nešvankia jų sav šutina mėsą, 
Rods, negražu girdėt ir būrui dedelė gėda, 
Ale ką veiks Žmogus stokodams ir badu mtrdams? 
Del bėdos juk kartais daug dyvų nusiduoda , 
Tik permter negerai, kad kuocės glūps savavalnlnks, 
Šaudydama durnai, kitiems supleškino namą".

____

7ILHIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudo^ romano "Sunkiausiu Keliu”!Iš tikrųjų ir nebuvo reikalo visa tai aptarti. Tai buvo tik didelis noras dalintis mintimis. Šįryt jie dar buvo Vilniuje. Sekė šalta kelionė prekiniame vagone, o Kaune juos sutiko triuškinanti savų žmonių pesimizmo banga. Tačiau dienos egzaltacija buvo taip stipri, kad jie vis dar norėjo dalintis mintimis. Fizinis nuovargis varė juos pogulio. Amžiumi vyriausiam Vileišiui teko lova. Šimkus atsigulė ant sofos, kurią jie pavadino „tapčianu“. Sleževičius — ant stalo, pasiklojęs apsiaustą ir užsiklojęs apsiaustu.Su Vileišiu ir Šimkum Sleževičius visada mėgo sueiti. Kalbėjo su jais atvirai, ne „politiškai“. Su jais turėjo daug bendrų politiko gyvenimo bėgyje išsikristalizavusių principų. Su daugeliu „savų“ jis turėjo tam tikrą santykių slenkstį — tai buvo Petrapilio seimo audros.Tada bendraminčiai, tarsi flirtuodami su ką. tik išsilukštenusia rusiška demokratija, dar tokia trapia ir be tradicijų, vengė kalbėti Lietuvos Nepriklausomybės tema. Jo bendraminčiai tarsi bijojo atkristi nuo rusiškųjų demokratų, kaip tada sakė „dėl lokalinio principo“. Autonomija — išganingas terminas. Didžiųjų rusiškųjų demokratų žavesys švietė kaip gyvas. Her- zenas, Černyševskis, netgi Bakūninas — visi jie kažkaip savi, iš specifiniai rusiškos sferos įžengę į lietuvių sielas.Sleževičiui gi rusai buvo atskira sąvoka. Lietuvių visuomenė, jo nuomone, turi sutapti suvereniai savo teritorijos sienose. Jis drįso stoti skersai partinės dogmos ir tvirtino:Bijoti, kad konservatoriai klerikalai paims Lietuvoje viršų, nėra pagrindo. Pagaliau, tegu kokį de-’ šimtį metų pavaldo. Liaudis visvien paims viršų. Jeigu statysime tik apsisprendimo reikalavimą, rusai manys, kad mes dar patys nežinome, ko norime. Reikia reikalauti nepriklausomybės.Partijos dogmatikams sušvelninti, jis įtikinėjo, kad oponentai „konservatoriai klerikalai“ ilgai nevaldys visuomenės. Jis kalbėjo įprastais tada terminais, kurie Jouvo plačiai vartojami politiniame žargone. Jam, netgi buvo šlykštu, kad dėl sąlyginio ir kintančio partijų nusistatymo išduodama esminė tautos suverenumo dogma. Buvo įsitikinęs, kad jo atvirumui pritars, kad seimas įgaus kitą slinktį. Už kelių dienų išmetė jį iš partijos dėl partinės drausmės peržengimo...Giędodami „Atsisakom nuo senojo svieto...“, socialdemokratai, liaudininkai ir santariečiai išžengė iš 

seimo salės. Tarp apleidžiančių seimą buvo teisininkė 
Purėnienė ir Sleževičiaus artimas bendramintis teisi
ninkas Petras Leonavičius, santariečių ideologas.

Kaip keista! Dabar Petras Leonavičius-Leonas bu
vo vienas kabineto ramsčių.

Taip kinta partinės dogmos, paklusdamos viešpa
taujančiai tautos reikalų opinijai.

»tl.

Kiek vėliau jis sekė lietuvių karių skaldymąsi: kas už savus dalinius, kas už ištikimą pasilikimą rusų kariuomenėje. Džiugiai matė, kad išsikristalizuoja karių branduolys—Klimaitis, Vaitiekūnas, Juozapavičius, Elisonas, Žilinskas, Šostakas, Laurinaitis ir kiti — kovojo ir iškovojo teisę steigti savo atskirus, lietuviškus dalinius.Kaip jis ir tikėjo, tie, kas geidė likti rusų armijoje, ėmė veržtis į pradinius lietuviškus dalinius. . .Ir staiga visi „autonomininkai“ prablaivėjo, kada Aleksandras Kerenskis pasakė Suomijai:„Tegul Suomija nemano, kad ta Rusijos demokratija, kuri smarkiausiai reakcijai Bobrikovo režimui viešpataujant, visais būdais užtardavo Suomijos tautą, dabar, nuvertusi caro režimą, pati išsivadavusi iš carizmo pančių, yra bejėgė. Ne, ji pakankamai turi jėgų, ir gana patrankų, kad galėtų atgręžti jas Helsinkio link ir priversti suomius ir kitas tautas, kurios panorėtų nuo Rusijos skirtis...“Kerenskis seniai pabėgo į užsienį, o, štai, Molo- dečnos stoty Sleževičius savo akimis matė bolševikų dalinius, kurie pagal Kerenskio receptą žygiavo užginti kitoms tautoms skirtis nuo Rusijos...
Gulėdami jie jautė malonų fizinį ilsėjimąsi, bet nervai buvo tiek sukelti, kad nepajėgė įmigti.Šimkus vystė savo teoriją, kad šalies prekybą ir pramonę vertėtų socializuoti. Tada valstybė išvengtų tarpininkų sluoksnio. Šis sluoksnis nenaudingas valstybei, nes suima žmonių mokamą viršuvertę, tunka iš to pelno ir nėra naudingas kūrybinėms tautos jėgoms.Vileišis klausėsi duslaus ir žemo tembro Šimkaus balso. Ta tema jam nerūpėjo! Jis norėtų kalbėti apie numatomos Antrosios Konferencijos imperatyvų santykį su busimuoju Steigiamuoju Seimu. Norėtų matyti Konferenciją Seimo pranokėju. Vos Šimkus nutilo, Vileišis sugavo progą ir ėmė palengva kalbėti apie jam rūpimą reikalą. Jis dėstė, pats įsiklausydamas į aptinkamas tezes, ir vėl gvildeno jas į plotį ir gilumą.Sleževičius galvojo apie ginkluotos jėgos steigimą. Kažkaip karštligiškai geistų, kad ryt ar poryt minis- teris Velykis praneštų jam; jog vyrų pripildyti pulkai, kulkosvaidžių kuopos tapo atrama pėstininkams ir valstybei. Jam buvo apmaudu, kad viso to nebuvo anksčiau. Ir taip galvodamas, jis provokavo save samprotauti tariamosios nuosakos ženkle: kaip viskas dabar būtų, jeigu prieš porą savaičių atvykęs į Vilnių, jis būtų radęs stiprias lietuviškas karines pajėgas?Aišku, jis gyventų Vilniuje. Aišku, bolševikų ir lenkų jėgos būtų nedidelė problema. Aišku, ramesnėse gyvenimo sąlygose atkustų teismai, Lietuvos teismai, ir jis advokatautų savo prieškariniame kabinete...Apačioje, viešbučio patalpose, buvo girdėti šauksmai, smarkus ir girtas juokas, vokiški keiksmai. Atokiau, gatvėje, kaukštelėjo revolverio šūvis. Kurčias alasas viešbutyje nesiliovė per naktį.

Tam alasui siaučiant, Sleževičius stengėsi užmigti. Tačiau nervų nuovargis buvo perdidelis. Ir miegas buvo pusiau sapnai. Vaizdavosi save ir žmoną, einančius tamsiomis Vilniaus gatvėmis. Girdėjo save sakant Domai tartum iš tolo vos sugaunamais žodžiais:— Tai nieko, kad mums tenka dažnai skirtis. Gyvenimas. paskirtas Lietuvai, bus vertingesnis už gyvenimą. paskirtą sau. Skyrybose meilė neišblėsta.Pusiau sapne jis šypsojosi. Kokie keisti politiko sapnai gyvenimo brutalume! 1 l, 24Kitą dieną iš pat ryto keliasdešimt savanorių pasklido po Kauną. Jie plėšė bolševikų skelbimus ir ant afišų skydų, ant tvorų ir stulpų lipdė Lietuvos Vyriausybės šaukimą stoti į savanorių kariuomenę.Atsišaukimas — nuoširdus, neturįs jokios pompastikos tekstas, kurį Sleževičius buvo aptaręs su Ru- secku ir vėliau surašęs, beveik nekeisdamas sutarto turinio. Atsišaukimas buvo Lietuvos vyrų įtikinimas, kad nėra dabar kito kelio, o tik vienas — eiti ginti tėvynę nuo bar ’itų įsibrovėlių. Dabar išmušė lemtingoji valanda, kuri ilgiems metams ateityje nustatys tautos ir valstybės likimą.„Vyrai“ — skelbė atsišaukimas, — „šiandieną visi išvydome laisvės rytojų švintant. Lietuvos Nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laimę.“Labai veikė atsišaukimą pasirašiusiųjų titulai:Lietuvos ministeris pirmininkas Mykolas Sleževičius ir Krašto apsaugos ministeris karininkas M. Velykis. ..Po ilgų metų nualintose Kauno gatvėse šie platūs ir ryškių stambių antraščių skelbimai buvo tarsi įtarpas naujo gyvenimo dvasios. Kauniečiai jau priprato prie nuolatinių bukų vietinio „revkomo“ skel- - bimų, nesustojamai grasinančių bausmėmis ir baudomis. Šie „revkomo“ skelbimai visad gąsdino, bet visad atrodė laikini. „Revkomo“ skelbimai buvo vokiečių toleruojami, soldatenratui užtariant. Žmonių sąmonėje seniai susijungė į vieną bolševikinis „revkomas“ ir vokiškas „sojdatenratas“. Kas buvo matęs rusiškąją revoliuciją, tas neabejojo, kad netrukus vokiečiai spar- takininkai ims piauti vokiečius kaizarininkus...Savanorių šaukimo ir priėmimo centrui surado patalpas dideliame dviejų aukštų name, buvusiame už Kauno miesto teatro. Ten stovėjo ir vokiečių kariuomenės dalinys. Bemaž brutaliai įsiveržę į tą namą, lietuviai lauko pusėje iškabino trispalvę. Prie durų prikalė kelis savanorių ėmimo skelbimus, ir sargybinis su geru šautuvu, gautu iš vokiečių, stovėjo prie laiptų.Bematant keli, nežinomų asmenų pakurstyti, vaikėzai, pradėjo laidyti akmenimis į sargybinį. Keli savanoriai išbėgo jam talkon, paleisdami šūvius į dangų. Ir to užteko. Išsišokimai dingo kaip nuplauti. Kauno ir Kauni jos vyrai, patyrę kur yra priėmimo centras, netrukus pradėjo buriuotis prie durų. Darbo pasidaiė daug, ir tuoj reikėjo atidaryti dar keletą punktųK B.<L)
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SEIMO SESI3A
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 

SEIMO ĮVYKUSIO TORONTE (gruodžio 1 - 2 d.)
( ApraSymo pabaiga)

5.Vilka<; T.ietuvpg pogrindy
je - ref. J.Audėną®, Vilko 
vtceplrm.

Šiemet sukanka trisdešimt 
metų nuo Vilko įsikūrimo. 
1941 m. birželio mėn. 22 d. 
prasidėjus karui tarpcovietų 
S-gos ir Vokietijos, sukilo 
Lietuvos pogrindis. Sudarė 
laikiną vyriausybę Ir paskel
bė Lietuvą nepriklausoma. 
Tačiau vokiečiai nepripaži
no nei laikinosios vyriausy
bės, nei nepriklausomybės. 
Jie pradėjo patys šeiminin
kauti.

1942 metų vidury pogrin
dyje atsirado du organizaci
jų blokai : Vyriausias Lietu
vių Komitetas į kurį įėjo 
laicistinės grupės ir Tautos 
Taryba, kurią sudarė katali
kiškos grupės. Abiejų blokų 
sudarančios partijos turėjo 
savo pogrindinę spaudą.

1943 m. vidury tie abu blo
kai susijungė ir sudarė nau
ją vadovavimo organą, kuris 
buvo pavadintas Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu, sutrumpintai—Vilkas.

Vilkas palaikė artimus ry
šiu® sU okupuotos Lietuvos 
savivaldos organais. Stengė
si užmegsti santykius su lat
vių ir lenkų pogrindžiu,Siun
tė savo atstovą į Švediją ®u 
svarbia politine medžiaga , 
kuri buvo perduota Amerikos 
lietuviams ir jie ją naudojo 
Lietuvos laisvės kovai. Taip 
pat stengėsi padėti persekio
jamiem® žydam®.

Artėjant ru®am® prie Lie
tuvos Vilka® pradėjo rūpintis 
savo ginkluotų pajėgų steigi
mu. Per vietinė® savivaldos 
organus ( vokiečiam® leidu®, 
buvo įsteigta vietinė rinkti
nė, kuri kovotų «u banditiz
mu Lietuvoje ir ginti} kraštą 

nuo užpuolikų. Užsirašė apie 
20,000 savanorių. Kai vo
kiečiai panoro tryllką bata- 
lijonų įjungti į SS daltntu®.- 
tai toji rinktinė iširo.
6.Rytprūsių ateities proble
ma - ref, prof. M. Brakas .

Rytprūsiai sudaro proble
mą ir lietuviams išeiviams, 
ir pačiai T ietuvai. Toji pro
blema atsirado praeityje, is
torijos bėgyje. Ji prasidėjo 
tada, kai kryžiuočių ordinas, 
po Kryžiaus karų, atsikėlė į 
vakarų Prūsiją ir pradėjo 
kovas krikščionybės vardu 
prieš pagonis prūsus. Visa 
tuometinė Europa rėmė tas 
kovas, prūsai buvo nugalėti 
ir užkariauti. Nugalėjus prū
sus, Lietuvai atsirado mirti
na® pavojus, nes ordinas da
bar tas kovas perkėlė į lietu
vių žemes. Žalgirio mūšiu 
Lietuva laimėjo kovą prieš 
ordiną ir laikinai tą pavojų 
pašalino. Ordinas nustipo ir 
supasaulėjo.Sus įdariusi Prū
sų kunigaikštija įsijungė į 
vokiečių imperiją. Rytprūsių 
nuolatinė kolonizacija vokie
čiais tapo tikra grėsme T le- 
tuval. Pagaliau Prūsų kara
liaus iniciatyva su m-ju Lie
tuvos — Lenkijos padalinimu, 
buvo leista rusų imperijai 
prieiti prie Rytprūsių sienų.

Su I-ju pasauliniu karu 
žlugo rusų ir vokiečių galy
bė .Lietuva atgavo nepriklau
somybę ir prisijungė Klaipė
dos kraštą.1939 m. stiprėjan
ti nacių Vokietija Klaipėdos 
kraštą pasigrobė atgal.

II-jo pasaulinio karo metu 
Jaltoje buvo sutarta, kad Vo
kietijos teritorija bus su
skaldyta ir išardyta. Šiauri
nė Rytprūsių dalis su Kara
liaučium buvo atiduota So
vietų Sąjungai administruoti, 
gi pietinė-lenkams, kol galu-

NUO VOLGOS LIGI ALPIU arba LIETUVIŠKU GENCIU NUSIDAVIMAI 
(Prieš 200,0 00 metų išguldyti per brolį lietuvį Jona„ Gedvilų —1973),

(Iš praeito numerio) { Vieton fe|ietono)
Ale, pasvaliečiai ir bir

žiečiai pramuša visus ;jie 
veža®! bačka® alau® ir kartu 
barsiuko taukų, kurie kaip 
matai išgydo reumatizmą ir 
gumbus. Dar prieš Kauną 
juos prisiveja telšiškiai su 
skaniai kvepiančiomis koše- 
lienomis. Sūduvai įsijungia 
į tą milžinišką gurguolę su

nuo

tini teritoriniai klausimai 
bus išspręsti taikos konfe
rencijoj. Deja, toji konferen
cija niekados neįvyko.

Dviem mėnesiams
Postsdamo konferencijos 
praėjus, rusai įjungė šiauri
nius Rytprūsius su Karaliau
čium į SSSR ir pavadino tą 
sritį Kalingradskaja oblast 
ir prijungė ją prie Leningra
do apygardos. Dalį vokiečių 
išžudė, kitą dalį deportavo, 
gi likučius išvarė į Vokieti
ją. Į jų vietas atkeldino ru
sus. Niekas iš sąjungininkų 
nepareiškė jokio protesto. 
Klaipėdos kraštas buvo pri
jungtas prie sovietų Lietu
vos .

Tuo būdu iš Rytprūsių vėl 
gręsia pavojus lietuvių tau
tai. Rusai savų planų neskel
bia, bet Lietuvai gręsia vėl 
mirtinas nutautinimo pavo
jus ir iš rytų, ir iš vakarų. 
Lietuva ginklu negali pasi
priešinti, jai beliko tik pasy
vi rezistencija.

Iš esamos padėties galima 
išvesti tris galimybes. 1, 
Esamoji padėtis gali tęstis 
toliau. Iš to laimi rusai, nes 
laikas veikia jų nauda i.2, Ka
ras radikaliai galėtų pakeis
ti esama padėtį. Tada, jei 
sovietai karą pralaimėtų, tai 
laiko dvasia nulemtų Lietu
vos ateitį. 3, Jei IH-č'-ia® pa
saulinis karas būtų atomi
nis, tai ji® visus pražudytų.

Buvęs 

krivių krl- 
Šiaullškiai 
raštais lš- 
tai vaidilu- 

ar

pilnais bliūdais kukulių ir 
kaldūnų,kurie romėnų žemė
je brangesni už viską.Visi 
traukia per jotvingių sritis į 
pietinių prūsų žemę. Juos 
lydi lietuvių kariuomenės 
daliniai,nes Tiuringijos miš
kuose bajuvaral arba mora- 
val plėšikai mėgsta užpulti 
lietuviškų genčių vaizbūnus. 
Tačiau, vos jie pamato lietu
višką karį su meškos kailio 
kepure ir tauro ragais, 
smunka atgal į mišką, nes 
žino, kad lietuviškos kuokos 
smūgis nėra gailestingas.

Po keliolikos dienų gur
guolės pasiekia Reiną. Juos 
pasitinka vietos 
valtis, kurtam 
įteikia tautiniais 
austus autus,o už 
tės pašoka lenciūgėlį 
klumpakojį. Susirenka visų 
lietuviškų genčių vaizbūnai 
Alptų papėdėje, Bernų mies
te ir laukia gražaus oro. 
Vieną gražų rytą, kaip ama
ras užplūsta lietuviai, že
maičiai, sėliai, prūsai, jot
vingiai, galindai, sambai A1- 
plų kalnus ir žemaitukų ark
lių traukiami kopia viršun. 
Sunki tai kelionė, bet jeigu 
vėliau Hanibalas su dram
bliais persikėlė per Alpes, 
tai žemaitukui ar ne leng
viau? Staiga, prieš gurguoles 
Iškyla romėnų sargybinis. 
Pamatęs tokią minią vaizbū
nų iš šiaurės, jis sušunka:

"Senjore, cantare".
"Artojai,už kandarų", -kažr- 

kas išverčia ir visa gurguo
lė zovada pasileidžia pakal
nėn į romėnų lygumas. Vieni 
pasuka į Milaną, kiti dar į 
Genuą,bet daugiausia veržia
si į Veneciją, nes ten yra 
jomarkas. Visą Marko aikštę 
užplūsta lietuvių gentys. Pa
tricijai siūlo lietuviams du
katus, bet lietuviai jiems at
sako :

kReNi 
VE/DROD2./M

TINGINYS
Prieš užmigdamas tinginys prlvalgė džio

vinto rūgštaus pieno Ir vidurnakty pabudo 
nuo troškulio. Jis tingėjo pakilti Iš šilto guo
lio ir atsigerti. Pagalvojęs nusprendė pa
žadinti saldžiai mieganti sunel|:

Sūneli, atsibusk. Kažkas kurkia tavo 
gerklėje, išgerk arbatos ar vandens, kad kas 

r neatsitiktų. . .
Ne, tėveli, aš neknarklau, ir mano gerk

lytė neišdžiūvo. /Xš nenoriu gerti. Leisk man 
miegoti, —- atsakė sūnelis.

Vienok tinginys privertė sunelj atsikelti 
Ir atsigerti Iš virdulio.

Tada tinginys pasakė:
— Gerai, sūneli. O dabar I plalą įpilk ar- 

Ivatos Iš to pat Virdulio ir paduok tėvui.

- Sį savo portretą padovanojo man, tuo pa
reikšdamas gilią pagarbą

"Tu pats durakas". Jeigu 
nori prekes mainyti,-tai ge
rai, Per kelias dienas prisi
krauną lietuviai pilnu® veži
mus čiobrelių, krapų, sardln- 
kų ir kitų gėrybių.

O kokių čia tautų nėraĮŠtat 

romėnai, saracėnai, turkai 
skitai, arabai. Prieina pri< 
telšiškio vaizbūno žmogų* 
su jermulka iš Jeruzalės :

,rKošer?" - klausia Jls.ro 
dydamas į košei ienos bllūdą.

"Vo tu mįslin, kad košė
Matai, kad košeltena"-atsak(

SU KAZIMIERO PARAMOS ISTORINIAI METMENYS
Spausdiname Montrealio lietuviu, susijusius su Sv.

Kazimiero parapi j a i storiniu s ivykius, kaip yra paruošęs būda
mas vikaru kun. Jonas Caudze

Pirmas lietuvių surašymas Montrealyje buvo padarytas 1907 
m. kun. B. Siamo. Jis tada užrašė 279 lietuvius ir su pilnais 
adresais pristatė Montrealio arkivyskupijai. Vėliau, -1913 m . 
kun.J.Vyšniauskas į šv .Kazimiero parapijos knygas buvo įra
šęs 324 parapijiečius, kurie mokėjo parapijai mokestį. Buvo 
keliolika šeimų,kurios atsisakė netik mokėti,bet ir priklausyti 
prie parapijos.

Pirmosios imigracijos lietuviai (1902 -1914) gana įdomiai 
pasirinko gyvenamas vietoves Montrealio mieste. Point St . 
Charles dalyje apsigyveno daugiausia žemaičiai. Rytinėje 
Montrealio dalyje: prie Fullum, Frontenac ir Ontario gatvių , 
apsigyveno suvalkiečiai (šioje dalyje kun. J. Vyšniauskas pa
statė pirmą šv. Kazimiero bažnyčią). Prie St. Urbain gatvės 
apsigyveno lietuviai iš Vilniaus krašto, kur daugumoje gyveno 
lenkai.Tos vietos tada lietuvių buvo vadinamos "lietuvynais" . 
Naujieji imigrantai .neturėdami užtektinai pinigų, apsigyveni
mui ieškojo pigiausių butų, kurie rasdavosi arčiau fabrikų . 
kad iš ten pėsti galėtų nueiti į darbą. Nepraėjus nei 50 metų . 
daugumas iš tų pirmųjų lietuvių imigrantų dabar gyvena pato
giuose namuose ir gražiose Montrealio miesto dalyse.

Laikas ir taupumas pagerina gyvenimo sąlygas.
Prasidėjęs pirmas pasaulinis karas 1914 metais, visiškai 

sustabdė bet kokią imigraciją iš Europos, ir lietuvių daugiau 
nebeatvažiavo,todėl tie metai reikia skaityti kaip užbaiga pir
mosios lietuvių imigracijos į Kanadą. Karo metu į Kanadą at
vyko iš Amerikos tik keliolika šeimų, bet tas nepadarė dides
nio pakeitimo lietuvių imigracijoje.

2. ANTROJI LIETUVIU IMIGRACIJA

Nauja lietuvių imigracija į Kanadą vėl prasidėjo tik nuo 1920 
metų, ir kurie atvykdavo, visi buvo iš Nepriklausomos Lietu
vos ir su lietuviškais užsienio pasais.

Pirmoji imigrantė iš Lietuvos j Kanadą atvyko 1920 m. p. 
Kirkuvienė Ir apsigyveno Montrealyje. 1921 m. liepos mėnesį 
į Montreal} atvyko Leonora Šakinskienė su dukra ir Kazimie
ra Jakubauskienė.

Kanados Imigracijos Departamentas oficialiu raštu sutelkė 
sekančias statistines žinias apie lietuvius: nuo 1923 m. iki 1930 
m. į Kanadą imigravo 5.061 lietuvis.

Prasidėjusi pasaulinė krizė, sulėtino Kanados ekonominę 
pažangą ir dėl tos priežasties buvo sustabdyta imigracija, nes 
perdaug krašte atsirado bedarbių.Todėl po 1930 metų į Kanadą 
atvyko labai mažai lietuvių ir tie patys tik išimties keliu, arba 
su geromis garantijomis; užtat 1930 metai reikia skaityti an
trosios imigracijos užbaiga.

( Poruose kun. 1 Gaudzė )

ANTANO NAVICKO LAIDOTUVES, KURISMIRįS 19 28 METAIS.

3. TREČIOJI LIETUVIU IMIGRACIJA
Pasibaigęs antrasis pasaulinis karas 1945 m. gegužės mėn. 

pradžioje,pakeitė visos Europos buvusias valstybių santvarkas 
ir net kaikurių kraštų nepriklausomą egzistavimą. Karo lai
mėtojai Europą padalino į dvi pagrindines įtakų zonas: rytinės 
valstybės atiteko komunistinei globai, o vakarinės likosi prie 
amerikietiškos kapitalistinės demokratijos sistemos įtakos.

Sustojus karo veiksmams, vakarinėje Vokietijoje atsirado 
milijonai svetimšalių,kurių dalis buvo suvežta karo pramonės 
darbams, dalis buvo atvykę savanoriškai, o kita dalis atvyko 
ištisomis šeimomis, nes buvo priversti trauktis nuo karinio 
fronto.

Tuos milijonus svetimšalių, reikėjo netik maitinti, bet taip 
pat surasti priemones sugrąžinimui j jų gimtuosius kraštus . 
Tam tikslui buvo sukurta tarptautinė organizacija "U.N.R.R.A. " 
vardu. Ši organizacija, gaudama visokeriopą pagalbą iš ame
rikiečių ir al ijantų kariuomenės, pradėjo visus svetimtaučius 
suvežti j pereinamąsias stovyklas, kuriose sugrupuodavo at
skiromis tautybėmis, kad paskui būtų lengvesnis grąžinimo 
drabasį kilmės kraštus. Pirmoje eilėje važiavo į namus karo 
belaisviai: prancūzai, italai, alijantai ir rusai. Nenorimieji 
grįžti) komunistų valdomus kraštus dėl politinių priežasčių , 
civiliai ii' dalis karo belaisvių, buvo pripažinti turį teisę ieš
koti įsikūrimui naujų kraštų. Visi šitie svetimšaliai buvo pa
vadinti Displaced Persons (D. P. )-išvietinti asmenys. , B.L'
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žemaitis. į
Po keltų dienų visos gur 

guolės vėl sugrįžta į šiapu- 
Alpių. Pavaišina juos prūsą 
midum ir klršvasarlu. Kri 
vlų krivaitis atlaiko Svare 
valdo miškuose pamaldas i 
dzūkų vaidila užveda dainą 

"Važiuosim broleliai ną' 
mo, namo. . ."

Ž inoma.čta tik vienas epi 
z odas iš senovės lietuvi 
genčių gyvenimo. Jų buv 
daug daugiau. Tačiau visų j 
atgaivinti negalima.

Priedo reikia pridėti, ka 
prūsai daugiausia prisidėj 
prie vokiečių tautos kultūrl 
nlo ir politinio gyvenime“ 
Pvz., buvęs vokiečių traperi 
jos ir prūsų karalijos kanc
leris vadinosi Bismarck 
(liet. Bus S markus), genero
las Jorek (tikras lietuvį 
Jurkus). Clausewitz (Klause 
vtčlus), Tlrpltz ( nuožodžb 
tirpinti), net bohemų Jai 
Huso ( Jonas Ūsas) aiškia 
liet. — prūsiškos kilmės.

Žodžiu, mums belieka 
nors ir labai labai pavėluo 
tai, atkreipti pasaulio dėme 
sį į faktą, kad visa vidurį 
Europa buvo lietuviškų srt 
čtų centru. Reikta rasti tat 
clatortų, kurie įkurtų lietu 
vlų-prūsų atgaivinimo drau 
giją, kurte rašytų memoran 
durnus pasaulio valstybt 
vyriausybėms, kurie įsltl 
klntų jog ne tiek Hetuvtšk 
yra Anykščiai, Zarasai, Aly 
tus, kiek Kijevas, Brians kas 
Molodečno, Leipcigas,Stutt 
gartas.Strassburgas. Berną 
ir pan Kam siųsti marškinė 
liūs, paltus, švarkus, pančtr 
kas ir stanlkėlius vien t 
Suvalkų trikampio liete 
v tams. Jei tų pačių datk 
reikalingi ir prūsų ainiai C 
Alpių kalnų?

5p-

5
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.

. penktadieniais 10 — 7 v.vak.
Šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka" 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. KApltaias — virš $ 4,600.000

LĖŠŲ TELKIMAS
Norėdami palaikyti bet ko

kią lietuviško jaunimo veik
lą, sudarome iš tos veiklos 
rėmėjų būrelius. Tie būre
liai daugumoje ir rūpinasi 
tos veiklos išlaikymui su
telkti atatinkamas lėšas. 
Būrelius,daugumoje ir suda
ro to jaunimo tėvai, kurie 
šiam tikslui pritraukia ir 
platesnę visuomenę. Paremti 
jaunimo veiklai prisideda 
ir bevaikės šeimos ir vien
gungiai ir net seneliai — pen
sininkai. Lėšų sutelkimui, 
būreliai daro parengimus su 
vakarienėmis, programomis, 
loterijomis ir 1.1. Kartais 
padaroma tik skanumynų 
(tortų}pardavimas po pamal
dų. Iš bažnyčios žmonės ir 
patraukia į salę išgerti 
karštos kavos puoduką, pa
smaguriauti tortu , o jei yra 
dešrelių su kopūstais, tai 
pavalgo ir sekmadienio pie
tus .

Viskas būtų gerai, jei tų 
suaukotų produktų gamintojai 
kreiptų dėmesį ir į produktų 
kokybę. Kaip pav. nesenai 
toks lėšų telkimui tortų par
davimas, pasirodė labai ne
vykęs ir ateičiai nieko gero 
nežadantis. Kiekvienas toks 
pirkėjas, mano nuomone yra 
taip pat rėmėjas, tačiau nu
sipirkęs nedakepto, ar ko 
nors nedadėto torto, jaučiasi 
labai apviltas .Vargu, ar kitą 
<artą toks asmuo bandys 
'almę ? Ateityje gal labai bus 
efektingas būdas lėšoms 
elkti, bet asmuo kartą ap- 
itatytas —• vargu beateis.

REKLAMOS
Per porą desėtkų metų Ha

miltone,teko stebėti vietinėje 
spaudoje ir lietuviškas pa
vardes. Daugumoje tai vers
lininkų profesionalų ar kitų 
institucijų, kurios turi rei
kalo su visuomene. Per dvi
dešimt metų,Hamiltono apy
linkėje daugiausia randama 
letuvio p.B.Krono pavardė: 

toronto
POPIETE SAVUOSE

t s NAMUOSE
Dar iš po šeiminės popie- damas visoje salėje. O kitur

tės.kal prie vieno stalo,bai
gią pietauti keli tautiečiai 
aptaria Vilko suvažiavimą 
Ir seimo metu girdėtas pa
skaitas. Jie prieina Išvados, 
kad vienos iš jų buvę įdo
mios, o kitos nepadarę di
desnio įspūdžio.Kavą gerda
mas pilietis sako, kad Jam 
keistą įspūdį padariusi pas
kutinioji paskaita apie Ryt
prūsius. Tema buvusi įdomi, 
Jet nepergeriausiai perduo- 
a. Nežiūrint preltgento pu
sėtinos dikcijos ir ištęsimo, 
rtetomis Jis taip perststeng- 
iavo, garsiakalbiais grtaus- 
į psl.

Mokame už:
depozitus C. A. )Čeki q 6 % 
šėrus ir sutaupąs______7%
už vienų metu terminuotus 
indėlius  8% 
3 metams ir 5 m.,___
Duodame: 
asmenines paskolas iš _ 
nekiln. turto paskolas iš 9*6 %

ne tik Hamiltone, bet ir toli
muose laukuose p. Krono 
pavardė matoma ant parduo
damo namo ar sklypo skel
bimo. Ta pati lietuviška pa
vardė girdima per vietos ra
dio, o vietiniam dienrašty- 
ke net per kelis puslapius 
randame neiškraipytą Kro
nas pavardę.

Vietos lietuvių gyvenime 
p.B.Kronas yra žinomas su 
vienokia ar kitokia parama 
organizacijoms, kultūr. vie
netams , ypač vietos lietuvių 
parapijai. Gal dėlto, perkant 
ar parduodant nuosavybę, 
dauguma lietuvių kreipiasi 
pas p.B.Kroną.

SPAUDA IR VERSLININKAI
Prieš tradicines Kalėdų 

šventes, vartant mūsų perio
dinę spaudą Kanadoje (Nepr. 
Lietuvą ir Tėv. Žiburius'), 
džiugu rasti net po kelis pus
lapius specialių ta proga 
sveikinimų. Skaitantiems 
smagu, kad bent kartą me
tuose juos prisimena tie,pas 
kuriuos per metus laiko, 
daugiau ar mažiau kreipia
masi ieškant jų patarnavi
mo. Toki sveikinimai, teigia
mai atsiliepia į visuomenės 
jausmus.o taip pat Ir žymiai 
padeda mūsų spaudos gyvy
bės Išlaikymui.

Vartant dviejų Kanados 
lietuviškų laikraščių pusla
pius, atrodo, kad Kanadoje 
egzistuoja tik dvi lietuvių 
kolonijos : Torontas ir Mon- 
trealis. Tik šių dviejų kolo
nijų puslapiuose randame 
reklamų ir apsčiai Kalėdinių 
sveikinimų. O kaip yra Ha
miltone? Vienintelis lietuvių 
bankelis Talka tik egzistuo
ja. Argi jau nėra lietuviškų 
organizacijų, b-nės v-bos , 
klubų, profesionalų, versli
ninkų,kurie bent Kalėdų pro
ga jaustų pareigą jei ne pa
sveikinti visus, kurie jiems 
irgi padeda, tai bent paremti 
savo lietuvišką spaudą, vien
kartiniu skelbimu? V. K.

taip nutildavo, kad ir per 
garsiakalbius vos besigirdė- 
davo ką jis sako. Nieko ne
padėjo Ir paskalton įpintos 
svetimybės. Ypač tokios ,(re- 
minlsenctjomls), kurios lle- 
tuvlškos(prlsįminimais) būtų 
Ir tinkamesnės. Ir priimti
nesnės.G reta sėdėjęs kaimy
nas bando aiškinti nepaten
kintam tautiečiui, kad tokiais 
svetimžodžiais, preltgentas 
norėjęs būti įdomesnis. Jei
gu asmuo su prof, titulu ren
gėsi tokiai paskaitai Ir toli
mai kelionei, Jis turėjo kuo 
nors nustebinti klausytojus.

Arčiau virtuvės, torontie- 
čtų tarpe pietauja Pranas 
Paukštaitts. Prie apvalaus 
štai o yra dar keltos laisvos 
kėdės. Viena šeimininkė,ap
tarnavusi svečius, prisėda 
trumpam poilsiui. Patrauk
lios išvaizdos moteris pasi
sveikina su pietaujančiais ir 
mezga kalbą .Ji spėja ar sve
čias nebus montreal ietis. 
Paukštattls galvos linktelė
jimu patvirtina ponios spėji
mą. Toliau moteris sako ar 
montrealletts nebūsiąs "Ne
priklausomos Lietuvos" re
daktorius. Dabar įsiterpia 
šalia sėdėjęs torontletts pa
tvirtindamas, kad ir šiuo at- 
vėju Laima Mačtontenė esan
ti teisi. Išgirdęs pavardę 
Paukštaitts susidomi simpa
tingąja ponia. Jis sako, kad 
toji pavardė jam esanti kaž
kur girdėta. O gal jis esąs 
tą ponia kur nors matęs.Čia 
vėl pagelbsti greta sėdėjęs 
kaimynas. Jis paaiškina,kad 
Mačtontenė yra dalyvavusi 
parengimų programoje kaipo 
solistė. Jos pavardę,© gal ir 
nuotrauką, redaktorius, grei
čiausia, matęs kur nors 
spaudoje. Po vieno Laimos 
pasirodymo susidomėjimas 
buvęs toks didelis, kad so
listei buvo siūlyta įdainuoti 
pramoginės muzikos plokš
telę. Bet, matomai, nebuvo 
atkreiptas pakankamas Radio 
valandėlės vedėjo, (plokšte
lių gamintojo J.R.Simonavt- 
čtaus dėmes is). Taip visas 
reikalas ir pristmiršo. 
Paukštaitts išklausęs kaimy
ną sako, kad torontiečiai,tu
rėdami tokią gerą vokaltstę 
turėtų rimčiau susirūpinti. 
Juk pramoginės muzikos 
mums niekuomet nebūsią 
per daug. O kada toks užsi
mojimas taptų tikrove ir po
nia Mačionlenė būtų įamžin
ta plokštelėje, jis norėtų bū
ti vienas iš pirmųjų apie tai 
parašyti " Nepriklausomoje 
Lietuvoje".

Prie antro stalo sėdinti 
kompanija tiek įsisiūbavusi, 
kad, atrodo, dar tebegyvena 
Naujų Metų sutikimo nuotai
kom. Vienas vyras, atnešęs 
padėklą su pilnutėliais stik
leliais, sako, kad tat buvęs 
vienas iš geriausių Naujų 
Metų sutiktuvių savuose Na
muose. Nekalbant apie salės 
puošnumą, šeimininkių pasi
gėrėtinai padengtus stalus ir 
šiemet taip gausiai (6OO)at- 
silankius iškiliai Toronto vi
suomenei. Tai girdėdamas 
vienas pilietis pasipriešina. 
Jis sako, kad viskas ten buvę 
taip gražu, bet nevisa taip 
gera, kaip jo bičiuliai teigia. 
Viena iš svarbiausių, kad 
prieš vakarienę t tokiai gau
siai pulbikai, nebuvo sukal
bėta malda. O jau dėl orkes
tro,tegul jie nekalba. Tai bu
vus viena iš blogtaus ių mu - 
zlkų kokia jis kada nors gir
dėjęs. Orkestrantai taip tin
giniavę ir taip dažnai susi
maišydavo jų grojamos me
lodijos takte, kad šokant buvę 
sunku susigaudyti, kaip vėl 
sugrįžti į įsisiūbavusį ritmą. 
Viena kas išgelbėjęs vakaro 
nuotaika, tai šonių baliniai 
drabužiai. Jie buvę tokie 
puošnūs, taip skoningai pri
derinti, kad su tokia apranga 
būtų galima dalyvauti net ka
ralienės vainikavime. Kai 
kurie savo blizgesiu net 
spinduliavę visoje salėje. 
Prie stalo sėdėję vyrai nu
stebę klauso išsiveržusio bi
čiulio nurodomo, kai kieno 
gal Ir nepastebėto telgla- 
miausio baliaus aspekto., O 
šiam baigus, visi sutinka,kad 
geriausiai apsirengusios po
nios buvę : Genovaitė Šulčle- 
nėt Angelika Jokubausklenė , 
Dr. Elena Zubrienė, Birutė 
Aukštaittenė, Herta Gatlevi- 
čtenė, Ctcėnienė ir Julija 
Skrebutlenė.

S. Pranckūnas

LIETUVIU NAMAI
1573 Bloor 8t.W..Toronto B. Ontario

Lietuvių Namų statybos 
tasntraktorius jau pristatė 
tris šildymo vienetus, kurie 
buvo labai pavėluoti dėl Le
no b-vės streiko. Tie apa - 
ratai jau užkelti ant stogo ir 
greitai bus prijungti. Tada ne 
tik šildymas,bet ir Visi kon- 
traktortaus darbai bus už
baigti. Už baigiamuosius 
darbus kon traktoriai dar 
priklausys apie $18,000.00. 
Po 37 dienų, užbaigus dar
bus, kontraktoriui reikės su
mokėti pagal įstatymus iš jo 
sulaikytus pinigus. Sulaikytų 
pinigų suma susidarys apie 
34tūkstančius dolerių.Dėl to 
Lietuvių Namai prašo na
rius ir visą lietuvišką vi
suomenę tuojau baigti iš
pirkti Lietuvių Namų pasko
los lakštus/debentures/, kad 
būtų galima laiku apmokėti 
statybos darbus.

Penktadienį, sausio mėn. 
18 d., vakare Lietuvių Na
muose įvyko jaunimo šoktai, 
kuriuose lietuviškas jauni
mas gausiai lankėsi.

Lietuvių Namų lėšų telki
mo vajaus komitetas prane
ša, kad pereitą savaitę Lie
tuvių Namų paskolos lakštų 
nupirko : Priedtkts Stasys 
Max už 1000.00 dolerių, 
Jocas Vladas ir Petkevičius 
Bernardas po 200 dolerių.

Nario įnašus įmokėjo : po 
$1OO — Dilys Juozas ir Bir- 
žitienė Filomena;po $75-Ko- 
jelis Mečys; po $5O-8kirgai- 
la Vladas ir Paleckis Anta
nas.

Jaunų narių įstojo: Petke
vičius Vida, Petkevičius Da
na, Žilinskaite Loreta, Ži
linskaite Rita, Gvildys Pet
ras .Gvildys Antanas, Slapšys 
Viktoras, Slapšys Danutė, 
Slapšys Algirdas.
TORONTIŠKIAI DOMISI MENU

Rudenį prasidėjo kultūri
nis lietuvių gyvenimas. Be
veik kas šeštadienį, sekma
dienį kas nors nauja. Prisi
kėlimo parapijos parodų sa
lėje buvo ruošiamos beveik 
kas savaitgalį meno parodos 
kaip USA lietuvių menininkų, 
taip ir vietinių. Tos parodos 
turi didelį pasisekimą, ypa
tingai nudžiugina menininkus, 
kai jų kūrinius nuperka.Gau
tos pajamos dažnai padengia 
tik įdėtas išlaidas į medžia
gą, rėmus, kelionės išlaidas. 
Tačiau kūrėjai,pardavę kūri
nius, Jaučiasi moraliai tvir
tesni ir gauna Jėgų kurti (to
bulėti toliau. Gi dvasinis pe
nas reikalingas kultūringam 
lietuviui. Prisikėlimo para
pijos parodų salė virto lyg 
meno galerija. Čia yra labai 
didelis nuopelnas KLK mote
rų d-jos Prisikėlimo parapi
jos skyriaus, vadovaujamo 
jaunos, energingos, čia 
mokslus baigusios p. Mu
rauskienės .Si draugija pade
da parodą suruošti,sukviečia 
svečius, suruošia vaišes ati
darymo proga ir atlieka ki
tus darbus, kurie reikalingi 
parodai. Prisikėlimo parapi
ja už salę nuomos neima,bet 
kiekvienas menininkas—dai
lininkas palieka savo kūrinį 
parapijai. Užtat Prisikėlimo 
parapijos patalpos klebonija 
turi labai turtingą kolekciją 
lietuvių dailininkų.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6% už depozitus 

7’/4% už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep.

už 2 m. term. dep. Į 
Kapitalas — septyni

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

Gruodžio mėn. 1 — 2 dieno
mis įvyko labai įdomi paro
da, kurioje dalyvavo toron
tiškės menininkės : Gražina 
Ba Is tenė -keram I ka; Va le nt i na 
Balsienė — keramika, sidabro 
dirbintai, papuošalai, audi
niai lietuviškais raštals;Gra- 
žtna Krašausktenė — kerami
ka, sidabro dirbiniai, papuo
šalai; Sofija Pacevlčtenė-ke- 
ramtka, tapyba; Eugenija Va
liu nienė-keramikaj^oapstone 
- skulptūra, audimas-gobele
nas ;A.Abromaitienė-gamtinės 
medžiagos menas- dirbiniai, 
paveikslai iš lapų.

Kartu dalyvavo KLK mo
terų d-jos Prisikėlimo para
pijos skyriaus narės — meni
ninkės su savo darbais ; aus
tinės liet, juostos staltiesės, 
rankšluosčiai, liet, lėlės tau
tiniuose drabužiuose, namų 
darbo žvakės, megztiniai 
skaros, pagalvės, įvairios 
prijuostės, gintaro dirbiniai 
ir kt. Šiuos darbus padarė : 
T. Benotienė (mezginiai), El
se Jankutė(mezglnial), F. Ku
lienė ( paveikslai), V.Krali- 
kauskienė ( paveikslai-kola- 
žas), M. Valiulienė ( lėlės ir 
mezginiai), A. Baltrušaitytė 
( Juostos), S. Dervinlenė 
( rankšluosčiai), B. Keršienė 
( mezginiai).

Paroda susidomėjimas bu
vo labai didelis, salė pri
kimšta lankytojais. Daug kū
rinių parduota. Panaši paro
da buvo 1972 m. Menininkės 
keramikės yra pabarusios 
labai didelę pažangą, ypač 
Valentina Balsienė, Gražina 
Balsienė, S. Pacevičienė ir 
G. Valiūnienė.

Jas aš jau priskirčiau prie 
šios rūšies aukšto lygio me
nininkių, kurios drąsiai gali 
eiti į viešas parodas, galeri
jas Kanadoje, U^A ir kitur.

Visuomenė tik gali džiaug
tis, kad vis naujos meninės 
jėgos auga ir reklamuoja 
lietuvaičių kūrybingumą, 
aukštą kultūrą. Ačiū KLK 
moterų d-jai už paramą me
nui! J. Karka

IŠ DETROITO RAŠO.~
( A tkelta iš 3 psl.) 

ir paleidimai jiems negrę- 
sia. Veikiau bus krizės pa
liesti tie lietuviai, kurie tik 
netiesioginiai per automobi
lių pramonę maitinas i. Ir la
biausiai nukentės ateinančią 
vasarą mūsų studentai, iešką 
laikinų darbų. Kada tik auto
mobilių pramonei sunkūs me
tai ateina,studentams vasarą

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

Detroite darbus gauti beveik 
neįmanoma.

Nuo sausio 6-sios visose 
Jungtinėse Valstybėse buvo 
pasukti laikrodžiai valandą, 
pirmyn. Michigano ūkininkai" 
dėl vadinamo daylight sa
vings time’o visada protes
tavo ir ilgai Mlchiganas to
kios tvarkos nesilaikė, dau
gumai nubalsavus prieš tą 
"šviesos taupymą".Dabar jau 
žodžio valstijos gyventojai 
nebeturi, nes senatas, kon
gresas ir prezidentas spe
cialų įstatymą priėmė. Da
bar jau "taupome dienos 
šviesą" Washington© įsaky
mu. Kažkurie ekspertai iš
aiškino, jog toks "šviesos 
taupymas" sutaupysiąs apie 
3% gazolino ir kitokios ener
gijos. Man dingojasi, kad 
"šviesos taupymas" tat vie
nas iš pačių kvailiausių įsta
tymų ir kad iš jo istorija ka
da nors gardžiai pasijuoks. 
Vienaip ar kitaip paros 24 
valandas kaitalios t,normalus 
žmogus vis vienodą jų skai
čių naudos miegui, darbut, 
pramogoms.

Toks dienos šviesos ir 
energijos taupymas Mlchiga- 
ne turės kaip tik priešingus 
rezultatus per porą, žiemos 
mėnesių. Pas mus sausio 
pradžioje saulė tekėjo tru
putį po aštuntos ryto, o da
bar tekės po devintos.Su pa
tamsiu darbą pradės ne tik 
įstaigos, bet ir mokyklos. 
Tiesa, įstaigose elektros 
šviesos nebereikės kitame 
dienos gale, pavakary. Bet gi 
mokyklos ne 8, o apie 6 va
landas teveikia, tai vietoj 
dienos šviesoje pradėjus ir 
baigus,dabar iš ryto elektros 
šviesą be reikalo eikvos.

Dienos šviesą taupysime, 
nenormaliai laikrodžius pir
myn pasukę, iki 1975-jų spa
lio. Po to žada vėl grąžinti 
normalų laiką, jei "taupymo" 
nepratęs. Beje, ir tas dienos 
šviesos taupymui pastovus 
(pavasarį bei rudenį) laiko 
kaitaliojimas būdavo keis
tas, nelogiškas. Vieton kad 
laikrodžius sukti valandą 
pirmyn ir atgal dienos su 
naktim susilygtnlmo metu, 
tai yra kovo 20 ir rugsėjo 20, 
kažkokie gudragalviai įvedė 
tokiem kaitaliojimam balan
džio ir spalio galą,bene ket
virtą sekmadienį, abiem at
vejais po penketą savaičių 
vėluojant. (Bus daugiau)
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XQU
TODAY

TOMORROW
(jus šiandien ir rytoj)

TARP JŪSŲ IR RYT DIENOS YRA TIK VIENA DIENA ŠIANDIEN

TODĖL

BUS P A D I D

CANADA PENSION
INTOS ŠIANDIEN

PLAN MĖNESINĖS IŠMOKOS

IR SUDERINTOS SU KAINŲ KILIM

RYTOJ
U

Nauda gavėjui:

Nuo 1974 m. sausio mėn. 1 d. Canada Pension 
suderintos su dabartiniu pragyvenimo kainų kilimu.

Jeigu jūs gaunate išmokas kas mėnesį 1967 -73 m. laikotarpyje 
— jos perskaičiuotos taip, kad suma, kurią gausite 1974 m., atitiks 
pakilusioms pragyvenimo kainoms per minėtų laikotarpį. Pckolimas 
svyruoja tarp 8% ir 20% ir priklauso nuo datos, kada pradėjote gauti 
pensinį Ir ateityje galite tikėtis atitinkamo išmokų suderinimo

P I an i įmokos bus

1973 m. p ak i I sTaip pat didžiausias darbuotojo {.mokėjimas $90, — 
iki $ 106.20 - 1974 m. Jūsų [m°k«iimai bus suderinti ir su darbdavio 
[mokėjimai s. Asmenims, kurie dirba nepriklausomai - didžiausias 
metinis įmok ėjimas yra pakeliamas iki $212.40 — 1974 m.(1973m. — 
$ 180.). Uždirbantiems mažiau negu $5.700, — [mokėjimai nekeliami.

Šie pakeitimai reiškia, kad senatvės pensijos didžiausios išmokos 
pradedantiems jas gauti 1973 m. gruodžio mėnesį bus pakeltos nuo 
$90.71 iki $ 134.97, kuriems pensijų išmokos prasidės 1975 m. gruo
džio mėnesį. Kartu su pajamų didėjimu' po 1975 m., bus keliamos ir 
pensi jų i Šmoko s. Taip pat bus padidinti ir metiniai mokėjimai 
ligos ir mirties atveju.

KANADOS LIET. FONDAS . .
( Atkelta iŠ 2 P si.) 

demokratiškesnę formą, t 
kodėl nepasekti kooperatin 
principu, kur vienas asmi 
turi tik vieną balsą,nežiūri 
jo įdėto į korporaciją kap 
talo? Tai būtų ir logiška, 
gražu.

Atrodo, kad šio įstatų pi 
keitimo iniciatoriai norė. 
rasti būdą patenkinti lig št< 
daugiau pinigo į Fondą įdd 
justus narius. Motyvas labi 
silpnas.Kas dėjo į Fondą di 
desnes pinigų sumas,tas ne 
rėjojiugtnti Fondą, o ne gau 
ti daugiau balsų. Gal kie 
prisidėjo prie Fondo augtm 
"charitable donation"—kvitu 
kų išdavimo teisė, —bet irta 
labai nežymiai, kadangi didi 
ma Fondo kapitalo buvo su 
dėta dar prieš tą teisę gat 
nant.

Mūsų keturi kredito kc 
operatyvat valdo ne $IO< 
OOO, o virš 20 milijonų dc 
lerių kapitalo. Daugelis j 
narių juose laiko po kelias 
dešimt tūkstančių dolerių i 
susirinkimuose teturi tik p> 
vieną balsą. Dėlto lig šie 
niekas nenukentėjo ir joki’ 
nesklandumų nėra iškilę.Ko - 
dėl ir Kanados Lietuvių Fon
dui nepasektt jų pavyzdžiu ir 
tą straipsnį nepakeisti labai 
trumpu sakinėliu :

"Kiekvienas Fondo narys 
turi tik vieną balsą".

Pr. Rudinskaf

montrea
Nauda [mokėtojui:

įmokėdami {.Canada Pension Plan jūs apsirūpinate ateičiai ir 
apsaugojote save ir savo artimuosius sunkios ligos ar ankstyvos 
mirties atveju.

Kanados Parlameptas, norėdamas apsaugoti išmokų vertę, išleido 
įstatymą, kuris užtikrina, kad {.mokėjimai, kuriuos atliekate Šiandien 
bus atitinkamai vertingi 20, 30, net 50metų vėliau — kai jums reikės.

Kad galėtų tai įvykdyti, vy ri au sybė p I an uoj a n u stoty ti ribų paja
moms iš kurių bus apskaičiuoti pensijų [mokėjimai ir išmokos. Riba 
bus atitinkamai suderinta su Kanados industrijos darbuotojo 
vidutinėm pajamom.

Ribos pakeitimas numatomas toks: nuo $5.600, — 1973 m. iki 
$6.000 — 1974 m; iki $ 7.400, — 1975 m..Pradinės pajamos, ui kurias 
jūs nieko neįmokate pakeistos iš $600, — 1973 m. į $700, — 1974 m.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

sudbury
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI,
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay.

11 VAL. VAK.

P.Q. TEL. 669-8834

KAILIU. SIUVĖJAS
Siuvu ir parduodu

(Storage)'

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

W. Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainomi s. Taip pat 

INTERN ATION AL dažų iipardavimas -tel. 366 ■ 6 237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P. Q. TEL. 366- 38 8 4.

BELLAZZI-LAMY INC.
[VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test.

Masonite, statybigis popieris, cementas,

B. P. išdirbiniai ir visa let.
7682, BOUL CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėres
Tik Cascade 
o p mo k ot 
mėnesinę 
elektros sąskaitų..-

Hydro - Quebec 
atstovas, 

k u r I s

vandens lildyma.

Viii kiti vandentiekio ir 
taisymai ir nauji [rengimai Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui’įkainavimas

Jettė & Frėre L
Plumbing & Heating kontraktorius.

J40-2e AVENUE - 366-0330
11974.1.22

Jeigu turite kokių nors klausimų, tai papildomų 
informacijų gausite:

Canada Pension Plan,
Department of National Health and Welfare,
Place Vanier, Tower "A",
Ottawa, Ontario, 
K1A0L1.

Imokėjimai šiandien užtikrina saugų gyvenimų 
rytojui.

Department of National 
Health and Welfare

Ministere de la SanU nationale 
et du Bien-Stre social

Marc Lalonde, Minister.

T.ietuvo" kariuomenė" at
kūrimo 55 metinė" buvo pa
minėtos koncertu- "Aida'•"iš 
Hamiltono ir "Ramunėlė'1" 
tautiniai" šoktai" ir bendra 
vi"ų dalyvių vakariene, bei 
pa"ilink"minimu. Dalyvavo 
mie"to burmi"tra" Mr. J. 
Fabbro, daugeli" valdžio" ir 
etninių grupių at"tovų ir be
veik vi"i kolonijo" lietuviai. 
• Kalėdų eglutė jaunimui ir 
lietuvių metini" bažnyčio" 
parengima" įvyko Christ the 
King bažnyčio" didžioje °a- 
lėje. Vaidinimą "Kalėdo" 
miške”pa ruošė" Tumo - Vaiž
ganto" šeštadieninės mokyk- 
lo" mokiniai. Režisavo S. 
Martinkutė ir D.Rėmetkytė. 
Tik gaila, kad tiek sunkaus 
darbo įdėjus vaidinimą ruo
šiant,žiūrovų buvo labai ma-

• Lietuvių Bendruomenės 
metini" susirinkimas, daly- 
vaujant dideliam skaičiui 
narių, aptarė šių dienų ak-

tautiniu" reikalu" ir nustatė 
gaire" ateinantiems metam". 
T,B valdybai jau antri metai 
vadovauja J. Kruča",A.Ku- 
sinski", A . Kručas, j. Batat- 
ti" ir ° . Martinkutė.

• Vasario 16 d. minėjimas 
bus Montrealyje vasario 17 d.

• Sol. Gina Čapkauskienė 
šeštadienį išpildė koncertą 
pabaltlečių parengime Hart
forde, Conn.

• Ant.Keturka dirbęs Nor
thern Electric Co. Montrea
lyje, perkeltas į Winnipegą? 
organizavimo tikslui,apjung
ti kelias kompanijas veikian
čias vakaruose.
• Ona Vilentškienė iš Dor
chester, Mass. svečiavosi 
pas seserį ir švogerį M. J. 
Adomaičius.

bndon,ont.
VAIKAMS EGLUTE

Kalėdų senelį Londono ir 
Rodney apylinkių vaikučiai 
sutiko "kautų ir Londono li
tuanistinė" mokyklos suruoš
toje Fglutėje gruodžio 23 d. 
Šiluvos Marijos salėje. Prie 
Kalėdų Senelio sutikimo 
šiai" metai" prisidėjo ir 
Rodney mokyklos mokiniai. 
Vaikučiai gražiai link"mino 
senelį "iš T,ietuvo=" tauti
niai" šoktais, deklamacijo
mis, skaitymais, muzikos Įn_ 
strumentai", šokiai", vaidy
bos vaizdeliai" ir kalėdinė
mis giesmėmis. Kalėdų se
neli" atsidėkodamas gausiai 
apdovanojo visu" vaikučiu® 
saldumynai" ir lietuviško
mis knygelėmis. Sekė malo
nios vaišės. G. P.

"Tūmo V aizganto" 
mokytojai s - k u n. A.

šeštadieninės mokyklos mokiniai su 
Sabu, N. Paulaitiene ir J. Kruču.

N uotr. J. Remeikio

V\\ 1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

•TC1 SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
I t L • D ” o z / I«

T. Laurinaitis [VAIRIOS PROGOS

[TEXACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai nutomobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiamagreitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle luto Specialist Regi
7725 George Street 

La Salle,Que.
TEL:

366 - 0500, 366 - 4203 v'bityš?

• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorines.

Sa v. G. D e s r o c h e r $

366-7918

jlMPI- KI Al. - CHRYSLER- DODGE- <’H ARG ER 
CORONET-4 II ALLENGER - SWINGER - DART

1 Camions DODGE Trucks
•7B3B BOUL. LABALLB - LAŠALU.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas 
l&orčs (Body) taisymas ir dažymas naujame

P_ _A _ R D _Ą_ V J _ M _A_ S

LAURENT DAIMEAULT De L a Verendryc prie Lapierre. tel. 365 -3364

Highland Auto Body
611 LAH.EUR AVE., LaSALLE

*** 
T£L. 366-7281 
m****..**,,.,*

• Atll.koml m.chorlnlal darbai

• Išars, taisymo. Ir dalyma.

• Dunlap padanga. Ir bat.rljo.
P ardavimas qatolino ir alyvai — lietuviams nuolaida

Savininkai: y. Šulinskas 389-057} ir J. Zavyg 365-3252
-
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SEKMADIENI, 1924 t-_s°l'_sL°_22 v°L
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

NEPAPRASTAS
SUSIRINKIMAS

KVIEČIAMI DALYVAUTI NL ŠĖRININKAI, SKAITYTOJAI IR 
VISI LIETUVIAI

LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS YRA TAUTIŠKAI SUSIPRATUSIOS VISUOMENES GYVYBES ŽENKLAS. 
N L PER ILGUS METUS DAU3 PRISIDĖJO PRIE MONTREALIO BEI KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TAU

TIŠKOS DVASIOS IR LIETUVIŠKOS KULTŪROS IŠLAIKYMO. IR ATEITYJE N L TURI YPATINGĄ PAREIGĄ BEI 
UŽDAVINĮ DARYTI SVARBŲ ĮNAŠĄ Į LIETUVIŠKĄ GYVENIMĄ MŪSŲ BENDRUOMENĖJE.

ŠIS SVARBUS SUSIRINKIMAS YRA SAUKIAMAS, KAD MŪSŲ SKAITYTOJAMS, ŠĖRININKAMS IR VISUOME
NEI PATIEKTI APŽVALGĄ APIE N L DABARTINE VEIKLĄ IR APIE ATEITIES PLANUS, PASITARTI LAIKRAŠ
ČIO LEIDIMO KLAUSIMAIS. N L REIKALAI LIEČIA KIEKVIENĄ LIETUVĮ, YPATINGAI MONTREALIO TAUTIEČIUS. 

VISI TAUTIEČIAI PRAŠOMI SKAITLINGAI DALYVAUTI SUSIRINKIME.

Prieš susirinkimu — užkandis. 
Po susirinkimo kavute ir 
laisvi pasikalbėjimai.

JAUNŲJŲ TALENTU
SAUSIO 26 d., ŠEŠTADIENĮ 6,30 vai. vakaro , Aušros Vartų parapij 
salėje rengiamas

Įėį imas $4,00 suaugusiems, jaunimui $2,00
Rengia Montrealio Lietuviu Žvejotąją — Medžiotoją 
klubas "NIDA” JI

Programą atliks Montrealio jaunimas:
Irena Adomonyte, Joana Adomonytė, Julija Adomonytė, 
Marytė Adomonytė, Diana G entemann.Ralner Gentemann, 
Ina LukoievISIOtė, Rasa Lukoievlįlūtė, Aida Norkellū- 
nolte, Gaila Norkellūnaltė, Rūta Stankevi?iOtė, Linos 
Stalkevlčlus. Regina VerbyIoltė, Dl ana L adygalte. 
Rūta Žurkevičlute

ŠILTA VAKARIENĖ, TURTINGAS BARAS, 
LOTERIJA, GERAS ORKESTRAS, 
ŠOKIAI

PHARMACIE

agnon
ROBERT GENDRON LPKprop.

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L’Assomption Blvd. 

Montreal.

Tel'. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— e —

1410 Guy St. pirmas aukštas,

1 1 - 12 kambarys

T ei. 9 32- 6662, namų 737- 968 1.

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

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

Tel: 866- 2063; 866-2064.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

278 ST. JAMES ST. WEST - SUITE B2S MONTREAL IM.

Tel: 842-1126, nomq 678 - 3660

Dr.J.IMališka
Dantų gydytojas

1440 st. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 886-8*35, namų488-8528.

Or. A.S. Popieraitis
R.Ą.. M.D.. CJd., M.So., L.M.C.C-, K.R.C.S.(c).

Modical Art* Building, 
1538 Shorbrook St. W«*t, Tel. 931 -4024
ItritB ŽUL Mtwruol 109, Que.

psl.

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SPAUDOS BENDROVĖS 
VALDYBA

f — ------------------------------------------------ ~ ~

V A / K A M S PROGRAMA: 
Susirinkimo dalyviy vaikams Seselių Namų salėjo 
rengiamas atskiras užkandis ir bus rodoma įdomi- 
spalvotas garsinis filmas jaunimui.

• "Lito" metinio cue trinki
mo metu du jaunieji "Lito" 
nariai galė« laimėti $1OO 
ir $50 premijai. Dovanų pa
skirstyme dalyvaus visi, ku
rie iki kovo mėn. 23 d., bus 
įnešę naujų santaupų į "Litą'!

Dalyvauti gali jaunimas tarp 
6 ir 18 metų amžiaus, įnešę 
asmeniškai kiekvienas 5 dol. 
ar didesnį indėlį, kuris duo
da teisę į vieną bilietą.
• "Lite" dar galima gauti 
olimpinės loterijos bilietą. 
Kaina — $1O.OO. Galima iš
lošti vieną milijoną dolerių. 
Daugelyje bankų ir kred. 
unijų tie bilietai artimiau
siam laimėjimui jau išpar
duoti.
• Olimpinių sidabrinių do
lerių galima užsisakyti "Li
te". Jų kaino® už keturių mo
netų setą yra sekančios ; pa
vienėmis monetomis plasti
niame įpakavime $36.00 ; 
pavienėmis monetomis dė
žutėmis $43. OO; keturių mo
netų setas raudonoje dėžu
tėje $45.50 ; toks pat setas 
mėlynoje dėžutėje $50.00 
ir deluxe setas rudoje dėžu
tėje $72.50. Setą sudaro po 
dvi skirtingos penkių ir de
šimties dolerių monetas. 
Užsisakyti iki vasario mėn.
1O d. Pr.R.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V.Pėteraitis
353-9960 / Namų 721 - 0 6 14 
UNITED TRUST REALTIES 
7 995 Blvd. Les Gaieties. D’Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.IONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

PRANEŠAMA.
KAD

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
pasirašė sutartį darbui su

GENERAL SECURITY INSURANCE CO. OF CANADA 
(Jos stambiausi akcininkai yra Quebern 
Taupomosios Kasos - "Caisse Populaire”)

Dirbama ir toliau sd 
ROYAL INSURANCE GRUP, 

PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD.

Klijentams, tai reiškia platesnę galimybę ir 
pasirinkimo^ - kainos ir draudimo atveju.

TEL: 722- 3545 P. Adomonis
C I B

/

Dalis p a r a p i j i e č i ų. g e r o j e nuotaikoje metinės Aušros 
Vartų parapijos vakarienės r

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
METINĖ VAKARIENĖ

Šis tradicini^ pobūvis, 
įvykęs prieš keltas sa
vaites, praėjo su dideliu 
pasisekimu. Kleboną^ 
kun. J.Kubilius tarė ati
darymo žodį, loterijomis 
rūpinosi ir jas pravedė 
kun. J. Kubilius ir Elvyra 
Krasovsktenė su savo1 
vyru, talkininkavo M. 
Vaupštenė ir S .Staškevl- 
čienė. Vakarlenė-A .Ūsie
nė, vyriausia šeimininkė

M. Kasperavičienė, 
transportu B.Kasperavi
čių s.

MONTREALIO
ARCHIVYSKUPIJOJ 
pamaldos
Saulio 6 d. , sekmadienį 

po pietų Notre Dame kated
roje buvo pašvęstos pamal
dos intencija visų tautybių 
imigrantams, kurie seniau ar 
dabar atvykę į Montrealį. 
Pamaldos buvo iškilmingos 
ir Mišias šventė pat= archl- 
vyskupas Gregoire,kuriuose 
jam asistavo keturi dvasiš-

Tėv. J. Kubiliui.

metu.
kial. Vienam iš jų ta garbė 
teko Aušros Vartų parapijos 
klebonui
Pamaldų metų kiekvienos 
tautybės atstovas tarė po 
trumpą maldos išsireiški
mu žodį. Lietuvius atstovavo 
tautiniais rūbais apsirengu
si Vida Morkūnaitė. Taip pat 
pamaldų metu vyko tautybių 
su Jo Ekselencija Archivys- 
kupu simbolinis dovanomis 
apsikeitimai. Lietuviai įtei
kė lietuvišką tautinę juostą 
ir Sibiro Tremtinės malda
knygę- JŲ įteikimą atliko 
kapt. L. Baršauskas su savo 
sužadėtine L. Gudaitė. Ka - 
tedra buvo pilnutėlė įvairių 
tautybių ir rasių žmonių. Ne
mažai matėsi ir lietuvių.
e "Tėviškės Ž iburių" spau
dos balius Toronte rengia
mas vasario 9 d. .šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salė
se. Bu® su meninė programa 
— Windsor© lietuvaičių kvar
tetas "Aušra".
• Susirgusi sol. E.Karde
lienė, kuri turėjo operaciją , 
Royal Victoria ligoninėje.

Florida
Pats maloniausias laikotarpis saulėtoj Floridoj yra dabar: 
šiltas oras, viliojantis jūros vanduo ir baltas paplūdimio 
smėlis. ---------------------- Kreipkitės į šiuos lietuvių viešbučius:

TOWN <S SURF APLS. NORVfYN APLS.
9016- 9024 Collins Ave. 126 Ocean Drive,
Surfside, Fla. 33154 r Miami Beach, Fla. 33139 

305 - 866 - 9357 305 -672-9161
Visa laika veikiąs maudymosi baseinas ir parkavimui vieta.

MONTREAL WEST

LEONAS'GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ t

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas) 0 UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manageriu

LEO GUREKAS _____

mu montrea! west automoMė

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sbertxooko Street West)

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Tenn. tad. 1 m. .....
Term. tad. Cm. — 
Term. ind. 8 m.......

DUODA PASKOLAS:
6% 1 Asmenines _______  _____ B %

“L 2? ] Nekito, turto ............  •%
 7,5% ’_____________________________ Am ______ 8%4i Čekių kredite __ _________  “

___ 8,5 Investacines______
Duoda nemokamą gyvybės apdrae Nemok, gyvybės apdr. Dd |M SM 
dą iki SŽ.CM wt toup. s-to* sumas ut paskolos šamą.

Kooperoty vine namu ( iki 4 butu) ir namu inventoriau, apdroudo. 

.Kreiptis: Gil Conitontini, C.i.B., Quebec Credit Union League, 

1 7 Ronald Drive, Montreal West .263. Tel. 4 8 7- 58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., p i r m a dieniais, antradieniais ir troOg 
dieniais nuo B iki 8 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais am* »4k| 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniai* nodMMti 
vasarą nuo gegutės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius M 
valtgaUus.
SB87-A Kssemsunt Blvd.: pirmadieniais ir hetvUtadienlst* • 
iki • ▼. vakare ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakar*.
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