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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
[ UBA —BA TUN'D STIPENDIJA JUNGTINĖSE TAUTOSE

NIKSONAS NEBEVAŽIUOS 
EUROPON

Netrukus Briuselyje įvyks 
Europos Ekonominės Ben- 
druom enės m Inlsterlų konfe
rencija, kurioje buvo pasiža
dėjęs pasirodyti Ir JAV pre- 

dentas Nlksonas. Tačiau 
Kraeltą savaitę, kalbėdamas 
prekybininkų Ir pramoninkų 
konferencijai Chlcagoje^Nlk- 
sonas ne tik kad tą savo ke
lionę atšaukė, bet Ir aštriai 
kritikavo kai kurių Europos 
tautų laikyseną. Esą, Europai 
JAV laikomos mllttarlnės 
apsaugos ąkėstls yra gyvybi
nės svarbos, tačiau ji jo ne
galinti tikėtis be kooperavl- 
mo ekonominėje Ir politinėje 
srityje, kurio šiandien pasi
gendama. Jis net pagrąstno 

iV separatizmu, kuris buvo 
JAV politikos pagrindu po 
pirmojo pasaulinio karo. Aš
tri Nlksono reakcija sukėlė 
nemažo susijaudinimo Euro
poje.

SENIAUSIAS SOSTAS

Hatle Selassie

KISSINGER'IS Į 
MASKVA

JAV prezidentui Nlksonul 
Ir jo patikėtiniui užsienių 
mlnisterlul Ktsslngerlui 
daug geriau lig šiol sekėsi 
užsienių politikoje, kaip 
krašto viduje. Amerikonų ar
mijos grįžimas Iš Vietnamo, 
santykių pagerinimas su Ki
nija Ir Sovietų Rusija,tiesio
ginių derybų pradžia tarp 
Izraelio ir arabų kraštų, ga
limas alyvos "embargo" pa- 

i naikinimas iš artimųjų rytų 
— vis tai reikšmingi' įvy- 

al JAV užsienių politikos 
bare. Tačiau ^paskutinių laiku 
pradedama abejoti dauge - 
Uų šių Išviršinių laimėjimų 
tikrumu.

Vietnamo karas kaip vykų 
taip ir tebevyksta,tik be JAV 
armijų dalyvavimo. Nesljau- 

šlltų vėjų Ir iš Kinijos 
platybių. Blogiausiai vyksta 
"Sovietų Rusijos Ir JAV san
tykių 'atštldymas'".Nors abu 
kraštai veda derybas dėl da
linio nusiginklavimo, bet abu 

avo jėgas tebestiprlna.
’ J JAV 1974/75 metų biu

džete numatyta rekordinė su
ma apsiginklavimui, o sovie
tai paskutinių trejų metų 
laikotarpyje savo pajėgas 
Europoje padidino nuo 1O 
iki 20%. Šiuo metu Europoje 
•- 32 divizijos su 450,000
._^'lų, iš kurių 1O motori
zuotos su 45,000 tankų.

JAV kongresas lig šiol ne
sutiko taikyti sovietų Rusijai 
draugiškiems kraštams tai
komų palankiausių prekybi
nių tarifų. Kai Klsslngerls 
pradėjo perdaug aktyviai 
reikštis Egipte, Izraelyje Ir 
Sirijoje, tuoj pat sovietai pa
siuntė ten Ir savo užsienių 
minister!Gromyko,kuris va
žinėjo Klsslngerlo pėdomis, 
bet su juo nepasįmatė.

Dabar paskelbta, kad Ki
ss Inger is vėl netrukus vyks
ta Į Maskvą, greičiausiai ta
riamos JAV-Sovietų "drau
gystės atšlldymul "

Daug kas Etiopiją roman- 
tlzuoja kaip seniausią Impe
riją, o jos Imperatorių Halle 
Selassie,kaip narsų kovotoją 
prieš Musolinio fašizmą Ir 
etiopų Interesus. Užtat visi 
nustebo, kai tos 3000 metų 
savo Istorijos bėgyje sustin
gusios Imperijos karališkoji 
kariuomenė sukilo prieš se- ' 
niausią sostą pasaulyje, rei
kalaudama didesnių algų Ir 
reformų krašte. Algų reikalą 
patvarkyti nebuvo sunku, ta
čiau politinių Ir socialinių 
reforinų problemas Išspręs
ti jau daug sunkiau.

Mat, socialiniu žvilgsniu 
Etiopija tebėra blogesnėje 
padėtyje, kaip viduramžiais 
buvo feodalinė Europa. E 
122,190,000 hektarų dirba
mos žemės 46.6% priklauso 
"karūnai", atseit, valdžiai. 
Tik 30% ūkininkų dirba savo 
žemę Ir tai labai mažats.ke- 
llų hektarų)ūkeliais.Visa ki
ta 26 m tltjonų tautos dalis 
yra "karūnos "Ir didžiųjų žem
valdžių nuomininkai. GI nuo
mavimo sąlygos labai pa
prastos ; derliui užaugus, že
mės savininkas pasiima nuo 
1/3 Iki 3/4 derliaus. Užtat 
Etiopijos gyventojo vidutinis 
metinis uždarbis nesiekta nė 
50 dol. į metus. 42% visų
žemvaldžių gyvena sostinėje ' 
Addts Ababoje arba užsieny
je.

Buvo neva bandyta 1955 
metais žemės reforma. Im
peratorius perleido į priva
čias rankas 4,828,560 hek
tarų žemės,' tačiau bevelk 4 
milijonai Iš jų nuėjo bažny
čiai, didikam s, valdininkams, 
kareiviams Ir tik 855,240 
hektarų bežemiams ūkinin
kam s. Ortodoks tnė Koptų 
bažnyčia nuo seno yra pri
vilegijuotoje padėtyje Ir be
sąlyginiai remia sostą. Esą, 
tryliktame amžiuje jai net 
buvo pažadėta atiduoti vieną 
trečdalį viso krašto, tačiau 
Ir dabar bažnyčia valdo di
delius plotus. Atrodo,kad ta 
sutrtfnljust feodalinė san
tvarka Ir Etiopijoje eina 
prie natūralios savo pabal - 
gos.
OFICIALI KALBA BUS 
PRANCŪZU

Pagal Quebec'o vyriausy
bės
naują provincinio parlamento 
sesiją, nuo šio laiko provin
cijos oficiali kalba bus 
prancūzų, tačiau anglų Ir 
mažumų teisės būsią res

Visokiomis progomis labai 
dažnai yra kalbama Ir skel
biama,kad mūsų krašto lais
vės kovos tęsimo ateitis per
eis į mūsų jaunimo rankas. 
Tačiau iki šiolei niekas nėra 
daroma planingai paruošti tą 
gausų mūsų jaunimą visuo
meninei, o ypač politinei 
velkiai ateity.

UBĄ - BATUNas, matyda
mas šią spragą, ryžtasi bent 
dalimi ją užpildyti, skelbda
mas IO savaičių stipendiją 
pabaltlečlų Jaunimui susipa
žinti su politine yelkla Jung
tinėse Tautose šią vasarą 
nuo b Ir ž ei lo 15 Iki rugsėjo 
1 dienos.

Numatyta sekanti studijų 
programa :

1. Susipažinti su Jungtinių 
Tautų organizacine struktū
ra, sekti JT veiklos eigą, da
lyvauti JT spaudos konferen-, 
cljose Ir stebėti JT specia
lių komitetų posėdžius, ku-

• rluose svarstomi žmogaus 
teistų pažeidimo ar koloni
zacijos klausimai;

2. Susipažinti su memo
randumų Jungtinėm Tautom 
paruošimu pagal jų procedū
rinius reikalavimus, lankytis 
kartu su patyrusiais B A TUNo 
atstovais JT atstovybėse Ir 
įteikti joms medžiagą apie 
dabartinę padėtį Pabaltijo 
kraštuose;

3. Lankyti Ir daryti oficia
lius pasikalbėjimus su mūsų 
bei užsienio diplomatiniais 
atstovais, spaudos korespon
dentais Ir vadovaujančiais 
asmenimis pabaltlečlų vi
suomenėje;

4. Padėti vietos organlza-
‘cljoms su Informacija ame

rikiečių visuomenei, joms 
ruošiant platesnio mąsto 
viešus parengimus;

5. Sekti užsienio spaudą Ir 
paruošti laiškus tų lalkraš-

člų redaktoriams Pabaltijo 
kraštų klausimais;

6. Paruošti trumpą studiją 
apie Jungtines Tautas,tinka
mą pabaltlečlų spaudai Ir 
visuomenei. /Tokia studija 
galėtų būti panaudota t uni
versiteto darbe, nes dauge
lis jų duoda pilną kreditą už 
tokį vasaros projektą/.

Jaunuoliai Ir jaunuolės, nuo 
18 Iki 25 metų amžiaus Ir 
studijavę nemažiau vienus 
metus universitete, kurie bū
tumėte suinteresuoti šia va- 
sąros stipe nd t ja, tučtuojau 
kreipkitės į BATUNą dėl pa
pildomų Informacijų ir for
mų Šiai stipendijai gauti 
šiuo adresu:

United Baltic Appeal,Inc.
2789 Schurz Ave.,
Bronx, N.Y. 10465

Stipendijos dydis:
a/ Pilnas pragyvenimas 

/ kambarys Ir maistas/ New 
Yorke,

b/ $50.00 į savaitę atly- 
lyglnlmas,

c/ Iki $200.00 vienkarti
nėm kelionės Išlaidoms pa- 
dfengtt 1 NSW Yorką Ir atgal.

Visi prašymai ir užpildy
tos formos šiai stipendijai 
gauti turi pasiekti BATUNo 
įstaigą nevėliau šių metų ba
landžio 1 dienos.

UBĄ - BATUNo Vasaros 
Stipendijos Komitetas pa
skelbs savo ’* sprendimą, 
kam yra paskirta ši stipen
dija, nevėliau š/m. balandžio 
20 dienos.

Lietuviškoji visuomenė Ir 
organizacijos yra prašomos 
paremti šį naują BATUNo 
užsimojimą, siūlant kandida
tus Ir skatinant mūsų jauni
mą štai stipendijai)

Sydney lietuvių H-jt tinklinio komanda. Priekyje: E. 
Zduoba Ir A. Dervonskts; Stovi: RT. Jablonskis, A. 
Zduoba, G. Sauka Ir N. Vilkaitis /E kairės/.

PA BALTIEČIŲ 1974 m. VARZYBINIS KALENDORIUS

pektuojamos. Įstatymas tam 
tikslui atsiekti būsiąs pa
tiektas šios sesijos metu, 
greičiausiai balandžio ar 
gegužės mėnesiuose. Atrodo, 
kad angliškai kalbą Ir angliš
kas rinkimų apylinkes atsto
vaujantieji ministerial 
svarstytam kalbų įstatymui 
nepritarė Ir jo redagavimas 
dar neužbaigtas. Daugiausiai 
ginčų jau Ir dabar kelta pri
verstinas Imigrantų, kurie 
nemoka angliškai, įjungimas 
į prancūziškas mokyklas.Lig 
šiol tėvai patys nuspręsdavo 
į kurias mokyklas savo val
kus siųsti.

E kitų deklaracijoje sumi
nėtų projektų pažymėtini; 
Darbo įstatymo pakeitimas, 
liečiąs streikus viešose tar
nybose, miestų problemų 
pa?žiūrėjimas, vartotojų ap
saugos akto pakeitimas, Que
bec'© alyvos kompanijos su
stiprinimas, žemės plotų pa
naudojimo žemės ūkto kul- 

dekl araclja, atidarant turai įstatymas Ir daug kitų.
Kadangi Iš HO Quebec'o par
lamento atstovų 102 yra li
beralai, tai žinoma, norimų 
įstatymų pravedtrras nesu
daro problemų.

< Lietuvos > 
nacionalinė

Pabalttečlų Sporto Fede
racija savo metiniame suva
žiavime, įvykusiame sausio 
19 d. Toronte; nustatė sekantį 
varžyblnį kalendorių,1974 m.

a. slidinėjimo, alpinistinis 
Ir cross-country pirmenybės 
įvyks kovo 2-3 d., estų sli
dinėjimo kurorte "Devil' s 
Elbow", Bethanle,Ont. Ren
gta estai.

b. stalo teniso pirmenybės 
numatomos gegužės 18-19 d., 
New Yorke. Vykdo latviai.

c. lauko teniso pirmeny
bes rengs estai, rugptūčlo 
menesį, Toronte.

1 d. šaudymo pirmenybės 
numatomos "Labor Day" sa
vaitgalį, Kanadoje. Vykdo lat
viai.

e. lengvosios atletikos vi
sų klasių pirmenybės įvyks 
rugsėjo 14-15 d., Clevelande, 
Ohio. Vykdo LsK Žalbas( lie
tuviai).

f. golfo pirmenybes vykdo 
estai, rugsėjo 21 d., Toronto 
apylinkė je, Kanadoje.

g. klubinės tinklinio pir
menybės įvyks lapkričio 
2-3 d. .Clevelande, Ohto.Var-

Amerlkos Lietuvių Tary- žybos vyks vyrų, moterų, 
bos vicepirmininkas dr.Ka-Ir mergaičių klasėse. Vykdo 
zys Šidlauskas vasario 26 d. 
sulaukė 60 m. amžiaus.Gi
męs 1914 m. Gutka tm y, V llka- 
vtšklo apskr., Kopenhagoje 
baigęs aukšt.prekybos moks
lus, Kaune Ir Vilniuje Išėjo 
teisės studijas, kurias gilt - 
no Miuncheno universitete, 
1947 m. gaudamas daktaro 
laipsnį. 1952 metais Harvar
do universitete, teistų fakul
tete, gavo teisių magistro 
laipsnį.

Yra dirbęs Lietūky Ir Line. 
Nuo 1955 m. advokatas Cht- 
cagoje. Dabar Cook apskr. 
prokuroro padėjėjas. Veiklus 
visuomeninėje Ir politinėje 
srityje. Yra buvęs krikščio
nių demokratų centro komi
teto pirmininkas, Vilko na - 
rys.Teisės Ir politikos klau-

Dr.K. Šidlauskas

ką nors suorganizuoti Ir šio
je šakoje.

• Nutarta skatinti lokalinės 
apimties varžybas, ypatingai 
apie didžiuosius pabaltlečlų 
telkinius, kaip Chtcaga, To
rontas Ir New Yorkas. Tai 
pagyvintų pabaltlečlų sporti
ninkų bendravimą.

P. S. F-jos pirmininkas 
šiuo metu yra Algirdas 
Blelskus Iš Clevelando. Kiti 
lietuvių delegacijos nariai 
yra Vytautas Jokūbaitis, 
PSF-jos vicepirmininkas Ir 
lietuvių delegacijos vadovas, 
Viola Čyvattė sekretorė (abu 
Iš Clevelando), Dr.F. Rin 
gas (Chtcaga), Ramunė Unde- 
rytė Ir Algis Nausėdas! abu

, LSK Žaibas (lietuviai).
h. klubinės krepšinio pir

menybės bus pravestos lap
kričio 23-24 d. , Toronte. 
Varžybos vyks vyrų Ir jau
nių A klasėse. Nedaugiau 8 
komandų kiekvienoje klasėje. 
Vykdo estai.

t. plaukymo pirmenybės 
numatomos pravesti Cleve- 
lande,Ohio.Data Ir vieta dar 
galutinai nenustatyta, tačiau 
planuojama gegužės mėn. 
pradžioje arba rudeniop. 
Vykdo latviai.

j. bus dedamos pastangos 
pravesti pabaltlečlų šachma
tų turnyrą šių metų pabai
goje.

Kėgllavlmo (Bowltng)spor
tas yra populiarus tarp lat
vių Ir estų. Bus bandoma

• MAS CV šią vasarą ruošia 
3 stovyklas : plrmojl-moks- 
lelvlų, įvyks blrž. 16-30 d. 
Dainavoje ; antroji - jaunučių, 
įvyks blrž. ^O-llepos 4 d. 
Dainavoje; trečlojl-mokslel- 
vlų Ir jaunučių įvyks Nerln- 
goje.rugp. 11-24 d. Kviečiam e 
visus jau pradėti ruoštis Iš 
anksto^ątstm Indaml, kad sto
vyklos padeda jaunimui ug
dyti lietuvišką dvasią. Šių 
metų stovyklų tema yra "Su
sipažinimas" - su savim, su 
kitais, su aplinka. Vėliau 
Informuosime daugiau.

Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdyba 

menininkams svarbu!
Gautas laiškas asmens, 

kuris dirba Ottawoje etninių | 
grupių kūrybinių darbų tyri
nėjime,filmų, plokštei lų-gar- 
slnlų juostų Ir literatūros 
srityje. Darbai etninės gru
pės, liečiantys Kanadą Ir ka
nadiečius, arba ją pačią, ra
šyti prancūzų ar anglų kal
bomis, Ir kita kalba,-regis
truojami. Prašo painformuo
ti, kad būtų papildyti sąrašai

Rašyti : Nancy Bųrpee, 
Departement of ttns Secre
tary of State, QtfrVa.
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Li Lietuvos i šiais virtimą! L' i ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class Mail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at L achine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street. LoSolle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur — $ 10.00. 
Rėmėjo prenumfcrata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 f. Atski- 
r as numeri s 25 <. Adm. ir I aik. red. F. P. P auk it ai t i s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC^Que.

Tel. (514) 366-6220

Bendradarbiu Ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraŠSiai grąžinami tik iŠ 
anksto susitarus. U"Ž skelbimu turinį redakcija ir leidykla 
neatsako.

PAGIRTINAS APRAŠYMAS

BŪTINAS LIETUVIŠKŲ 
ORGANIZACIJŲ

A TSINA U JIN IMAS
Ypatingai tas taikoma vei

kėjams vadams, kurte yra 
baigę pradžios mokyklas,ar
ba keltas klases.

Nežiūrint klek jie ordinų, 
medalių turėtų ant krūtinės j 
jie jaunesniajai, akademinei 
kartai yra neautorltetas, ne
patrauklūs. }

<Todėl į tas organizacijas, 
kurtoms vadovauja, kaip jau
ni juokauja "farmertai", jauni 
nebestoją Ir nestos.

Todėl laikas atėjo apsenu- 
slems, bemoksliams veikė
jams Ieškoti jauno, mokyto 
pakaitalo Ir patiems kaip 
greičiau Išeiti į pensiją, už
leidžiant " šiltas vietas " jau
nąja! kartai".

Į viešąjį veikimą, ryšių 
palaikymą su įvairių grupių

Per keltos dešimtys metų 
kaip USA taip Ir Kanadoje 
atsirado daug naujų organi
zacijų lietuviškai veiklai 
stiprinti. Jos yra visokio 
pobūdžio, kultūrinės moksli
nės, religinės, sporto Ir pn.

Dalis jų dar veikta efekty
viai, nepritrūksta nei vado
vaujančių asmenų, nei nartų. 
Tačiau kita dalis organiza
cijų jau merdėja arba likvi
duojasi.

Lietuvybės Išlaikymui, 
kultūros ugdymui, visos or
ganizacijos kurios veikla ne 
prieš lietuvių tautą,yra rei - 
kalingos, būtinos.

Gyvenimas keičiasi, žmo
nės Irgi. Senoji karta silpnė
ja, daug veikėjų Ir narių jau
Išmirė. Priaugo jaunoji kar
ta, kurt yra visai kitokio po
būdžio, kaip senesnės kartos 
lietuviai. Dauguma jaunųjų 
yra baigę aukštuosius moks
lus. Kita dalis yra baigusi 
aukštesnes mokyklas. Visa 
jaunoji karta pilnai, grama
tiškai, nebemoka lietuvių kal
bos. Jie jau turi kitą supra
timą Ir apie Lietuvą, nes 
daugelis gimę kitur. Jie vist 
sudaro skirtingą lietuvių 
grupę.

Daug senesnio amžiaus va
dovaujančių lietuvių vis dar 
tebegalvoja, kad jie gert lie
tuvybės veikėjai, stengtasi 
prisitraukti nariais Ir jau
nuosius. Gal jie buvo gert 
veikėjai, kai buvo jaunesni Ir 
taęp savo tipo, amžiaus,lie - 
tuvių. Tačiau dabar jie ( dau
guma) nebettnkam l, kaip Ir 
I-mo pasaulinio karo ginklai, 
Napoleono laikų "karabinai".

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, at

USA PASIMETĖ, EINA PRIE 
ANARCHIJOS

Kiekviena vyriausybė yra 
įpareigota ginti kraštą Ir pl- 
llečlup nuo vidaus Ir užsie
nio priešų. Taip yra įrašyta 
kiekvienos valstybės konsti
tucijoje. Visi profesorlat"vl- 
suose universitetuose teisių 
fakultetuose Ir kt. taip moko 
studentus, būsimus krašto 
vairuotojus. Piliečiai atlieka 
savo pareigas: moka valsty
bei, savivaldybei mokesčius, 
už tat vyriausybė ar valdžia 
turi atlikti jos pareigas. Nuo 
užsienio priešų gina kariuo
menė, nuo vidaus - policija. 
Deja, USA taip Jau nebėra. 
Valdžia nebeapsaugo piliečių 
gyvybės,neliečiamybės turto. 
Padugnės, svetimų valstybių 
agentaljjradeda valdyti, tero- 
ętzuotl piliečius, o kompe
tentingos valdžios tyli arba 
veikla neefektyviai. Tai yra 
valdžios nusikaltimas.
2 psl

kanadiečiais, valdžios žmo
nėmis, į priešakines eiles 
turi būti statomi jauni,aukš
to mokslo lietuviai, pilnai 
mokantieji anglų ar prancū
zų kalbas.Tam reikta net or
ganizuoti specialius repre
zentacinius vienetus, kaip 
dabar yra jaunos,gražlos( su 
tautiškais rūbais pranešėjos 
per įvairius parengimus.

Aš pats, būdamas senas, ne
niekinu senų, atiduodu jiems 
pagarbą už nuveiktus darbus. 
Kas nori, tas gali pagelbėti 
jauniesiems veikėjams, bet 
juk daug lietuviško darbo yra 
Ir savuose namuose. Tačiau 
sent veikėjai, nepasirūpinę 
laiku jaunu prieaugliu, ga - 
ll pakenkti visai lietuviškai 
veiklai. Todėl vist veikėjai 
galvokite apie atjauninimą 
lietuviškų organizacijų , Ir 
savo poilsį.

J. Vatdllotlls

Jei banditai, kriminalistai 
ar kitos bedugnės pagrobta 
eilinį pilietį Ir prašo milijo
nus ar tūkstančius dolerių, 
valdžios pareiga tokį pllkatį 
Išgelbėti, apginti.

Jet Washington© valdžia 
Išleido Korėjoje, Vietname 
bilijonus dolerių Ir prarado 
arti milijono stipriausių 
žmonių, tat ne tik Mlss 
Hearst Išvadavimu turi rū
pintis, bet Išnaikinti visus 
vidaus priešus be pasigailė
jimo Ir baimės. J. V.
Toronto, Č)nt.

SAVĘS PERVERTINIMAS
Kada aš buvau mažytė, ne

toli mūsų gyveno vargšo sta
liaus Boleslavo šeima. Jie 
turėjo keturtus valkus Ir jų 
jaunesnioji duktė Adolfina 
buvo mano draugė. Mūsų 
draugystė, sakyčiau, buvo 
egoistiška. Aš su ja drauga
vau, kad pas juos namuose 
buvo drožlių Ir kaladėlių, o

PANORAMA
Milijoninį tiražą turįs 

New Yorko dienraštis "Daily 
News" š.m. kovo 1 dienos 
numeryje įsidėjo viso pusla
pio aprašymą savo kores

pondentės Laura Foreman, 
pavadintą " A report from 
hell, by a survivor" /Išliku
sioje pranešimas Iš praga
ro/ Ir dar su antrine antraš
te : "Sovietų darbo stovyklo
je vyravo įdėjat kuo daugiau ■ 
Išžudyti suimtųjų". Didelėje 
nuotraukoje įdėta Jono Krei
vėno, vieno Iš tų gyvų Ištiku
siojo šeimos nuotrauka, o 
apačioje dienraščio štabo 
dailininko pieštas žemėlapis, 
kuriame Lietuva parodyta 
kaip atskira valstybė su Vil
kaviškio miestu, Ir Peč toros 
bei Kazakstano darbo sto
vyklos Sov. Sąjungoje.'

Aprašyme pasakojama, 
kaip Jonas Kreivėnas, buvęs 
Vilkaviškio policijos nuova
dos viršininkas, 1940 m.bir
želio mėn., vos tik Lietuvą 
okupavus bolševikams, buvo 
rusų suimtas Ir patalpintas į 
kalėjimą, o po kelių mėnesių 
be jokio teismo Ir nutarimo, 
gyvuliniame vagone su dau
geliu panašių "politinių" su
imtųjų nugabentas į Peč toros 
darbo stovyklą tolimoje pau- 
ralėje. Toliau korespondentė 
smulkiai Išklausinėjo Krei
vėną, kokių žiaurių pergyve
nimų jam teko patirti toje 
darbo vergų stovykloje, kaip 
nuožmiai elgėsi sargybiniai 
su suimtaisiais, kaip bevelk 
badu mirdami jie turėjo per 
tundrą tiesti geležinkelį. Jo 
pranešimu, kiekviena gele
žinkelio mylia buvo atžymė-
ta septynių suimtųjų mirti
mi. Kriminaliniai nusikaltė
liai buvo traktuojami daug 
geriau, negu jų,taip vadinami 
politiniai. Ir pats Kreivėnas 
nežino, už ką Ir kodėl jis 
buvo suimtas Ir nuo šeimos 
atskirtas. Netgi šeima neži
nojo, kas su juo atsitiko, nes 
kalėjimo administracija at
sisakė bet ką pasakyti. Kelis 
metus "atpylęs" tos neužsi
tarnautos bausmės, jis, pa
dedamas stovyklos gydytojo, 
buvo gavęs pažymėjimą, kad 
jis yra veterlnorlus Ir kaipo 
toks galėtų gauti kur nors 
kolchoze darbą. Tačiau tam 
neturėdamas jokių įrodymų, 
jis buvo paskaitytas apgaviku 
Ir dar papildomai nubaustas. 
Vėliau buvo perkeltas į Ka
zachstaną prie Kaspijos jū
ros, kur dirbo staliaus darbą 
kokiame tai kolchoze. Tik 
1964 m.jam buvo leista grįž- 

ji su manim draugavo, kad 
mūsų namuose visuomet gau
davo sočiai pavalgyti. Kiek
vienais metais prieš Šv. Ve
lykas Boleslovas paplaudavo 
paršiuką^ kurį šiaip taip Iš
augindavo per visus metus . 
Tada Adolfina taip pradėda
vo įsivaizdinti, kad netik ne
įsileisdavo manęs į savo na
mus,bet Ir gatvėje su manim 
nežalsdavo. O kaip aš lauk
davau, kad jie tą paršiuką 
greičiau suvalgytų Ir aš vėl 
galėčiau įeiti į jų namus pa
žaisti su sakais kvepenčlo- 
mls drožlėmis Ir kaladėlė
mis..

Daugelyje atvėjų mūsų 
žmonės darosi panašūs į 
Boleslovą. Kada suvažiavo
me į šį kraštą.visi buvome 
jauni, blednt Ir nuoširdūs . 
Džiaugėmės vieni kitų lai
mėjimais Ir net eidavome 
talkon privačius namus vie
ni kitiems statyti. Po klek 
laiko mes bevelk vist Iš- 

tl namo. Tačiau, jo dideliam 
apsivylimui, savo šeimos 
jis neberado, nes šeima 
/žmona Ir mažametė dukre
lė/, 1944 m ., vėl artėjant 
raudonajai bangai, buvo Iš 
Lietuvos pasitraukusi į Vo
kietiją, kur laikinai apsigy
veno karo pabėgėlių stovyk
loje Bavarijoje.

Šeima 1949 m. atvyko Ir 
įsikūrė Jungt.Amerikos Val
stybėse. Ir Iš čia pradėjo da
ryti žygius surasti Ir atsi
gabenti savo vyrą Ir tėvą. 
Ir taip, padedant kalkurtems 
kongresui anam s, Jonas Krei
vėnas š.m. sausio mėn. at
vyko į JAV Ir apsigyveno pas 
šeimą netoli Phlladelphtjos.

"Daily News"redakclja pa
girtina už tokio pulkaus ap
rašymo įdėjimą, kurio nė už 
didelius pinigus nenupirk
tam . / ab /

__________________ 1Priverstinio celibato problema 
pasaulyje

( TĘSINYS )

CELIBATO Ir KU
NIGYSTĖS RYŠIS
Iki šiol daugumos sam

protavimai buvo, kad dabar
tinės krizės svarbiausia 
priežastis,kas liečia dvasiš
kius, yra priverstinas celi
batas. Jėzuitas Ir sociologas 
Schellert šiuo klausimu yra 
Išleidęs studiją, kuri palietė 
apie 700 dvasiškių. Iš jų 
viena pusė tebedirba bendri
joj, kita jau pasitraukusi 
Prie šios studijos grįšime 
vėliau.

Bet pirm įaustai mum s rei
kalinga kelis žodžius pasisa
kyti apie celibato ryšį su ku
nigyste,, kadangi nemažo 
skaičiaus tikinčiųjų sąmonė
je sutinkame neretai Iškreip
tą celibato sampratą. C eik

stanginome po "paršiuką". 
Vieniems pasisekė Išauginti 
didesnį Ir riebesnį, kitiems 
mažesnį Ir liesesnį. Ir to vi
so pasekmėje dingo nuošir
dumas Ir pagarba savo arti
mui. Daug kas pradėjo labai 
plačiai vaikščioti Ir dar pla
čiau sėstis, kad net salės 
tuščios darosi. O jau ką be
kalbėti apie visokius komi
tetus, organizacijas Ir 1.1. 
Kažkur dingo logika. Vieną 
kartą skundžiamės, kad val
kai niekur nedalyvauja, kitą 
kartą pykstame, kodėl daly- 
vau ja. Taip atrodo Ir siūly
mas profesionališkai su
prantančių asmenų Jaunųjų 
Talentų dalyvių atrinkimui. 
Jeigu yra Montrealyje daug 
jaunimo norinčio Jaunųjų 
Talentų vakare pasirodyti, 
atrodo, kad jis yra labai lau
kiamas Ir dar nuoštrdždau 
buvo kviečiamas.Juk Jaunųjų 
Talentų vakaro rengėjai 
stengėsi kaip įmanydami 
pritraukti jaunimą, kuris ne
turi progos niekur kitur vie
šai pasirodyti.

Montreallo Lietuvių Žvejo- 
tojų — Medžiotojų Draugijos 
valdyba net premijų niekam 
neskiria, o tik apdovanoja
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PIRMUOS INFORMACINIS 
PRANEŠIMAS
Vasario mėn. pradžioje 

New Yorke įvyko akivaizdi
niai Lietuvių Skautų S-gos 
Tarybos posėdžiai Ir svar
styta įvairūs s-gos reikalai. 
Vasario 3 d. posėdžio svar
stymuose bei diskusijose da
lyvavo Ir svečių.

Visiems mūsų sąjungos 
vadovams Ir nartams žino
tini šie pirm įjos potvarkiai 
bei nutarimai :

1. Plrmlja nuoširdžiai dė
koja vadovėms - vams, tė
vams, rėmėjams Ir visiems 
kitiems už gerai paruoštą Ir 
sėkmingai įvykdytą 1973 m. 
Jubiliejinę stovyklą. Netru
kus numatyta Išleisti Ilius
truotą leidinėlį apie šią sto
vyklą.Bus vaizdus prisimini
mas apie šį mūsų Istorinį 
ivvkį.

( 1973 m. prie Lac
Sylver, P.Q. ežero.)

MONTRE AJuIO
SK AUTŲ 

STOVYKLAVIETĘ 
beruošiant:

iŠ kairės: V. P lėlai
tis. s. Geležiūnas, R. 
Otto ir Birutė 
Nagienė.

Juozas Lukošiūnas 
batas Ir kunigystė 
esmėje neturi jo
ki o r y š t o. juk mes tu
rim celibatą be kunlgsytės 
(vienuolės, broliukai), tari
me taip pat Ir kunigystę be 
celibato (rytų, anglikonų baž
nyčios). Iki I3-to šimtmečio 
katalikų bendrijoj visi dva
siškiai kaip Ir vyskupai buvo 
vedę Ir tik 1139 m.ULatera- 
no suvažiavime buvo įvestas 
visuotinas įsakymas, tarp 
daugelio kitų draudimų, drau
džiantis kunigams vedybas. 
Tat nėra nei dogma, net įža
das, o tik teisinis nuostatas 
darbui,todėl galt būti lengvai 
keičiamas. Vakarų bendrijoj 
celibatas buvo sujungtas su 
kunigyste todėl, kad dvasiš
kis būtų laisvesnis, nebūtų 
pasidalinęs,atseit,kad galėtų 
pilnai pasišvęsti tikintie
siems Ir savo paties tobuli
nimu t. K itu^ argumentų^ nėra.

A. Maceina labai vykusiai 
atskleidžia kaip laiko bėgyje 
susiformavo tikinčiųjų są
monėje celibato sąvoka : 
"Stropiausiai betgi Bažnyčia 
budėjo celibato atveju... ce
libatas kaip teisinis nuosta
tas krikščionių sąmonėje 
buvo bevelk Išnykęs : čia jis 
įsitvirtino kaip svarbi Ir nuo 
kunigystės neatskiriama pa
reiga, pažymint! kunigą sa
votiška šviesa Ir telkiantį 
jam savotiško sakrališkumo. 
Nuodėmės prieš celibatą bu
vo pačios Bažnyčios laiko
mos ne paprastais nusikalti
mais prieš šeštą įsakymą, 
kaip pasauliečių atveju,bet 
šventavagyste(sacrlleglum\o 
tikinčiųjų tarpe jos įgydavo 
ypatingo sunkumo. Celibatas 
kunigo gyvenime buvo virtęs 
tarsi akles lėlyte, kurt ypa
tingai buvo saugoma, bei 
puoselėjama , ( Pasaulis Ir 
Bažnyčia p. 29) .

Prieš šitokią celibato 
sampratą, už kurtos tebėra 
užsibarikadavusi dar nema
ža dalis Ir mūsų parapijie
čių,modernieji teologai labai 
smarkiai Ir pasisako. Jie

2. Plrmlja nuoširdžiai dė
koja visoms organizacijoms, 
tėvams ir rėmėjams, re
miant lems skautišką veiklą 
Ir skatina visus Ir toliau 
gausiai dalyvauti skaučių -tų 
parenglmuose.užslėm linuose 
bei programiniuose darbuo
se. Ypač pageidaujama glau
daus Ir sutartino bendradar
biavimo tarp vadovų Ir tėvų. 
Tėvai labai prašomi pratęsti 
Ir palaikyti lietuvių skauty - 
bės ugdymą šeimose.

3. Gerbiant gražias mūsų 
skautiškas tradicijas, per 
parengimus Ir ypač KAZĮ 
KO muges, reikta gretž tai 
palaikyti skaučių-tų dešimt 
įstato prasmės. Per parengt- 
mus Ir muges neplatinama 
lietuviškų leidinių bei knygų, 
kurtų autoriai bei leidėjai 
yra priešingi mūsų Ideologi
jos.

4. Nuo 1975 m . Skautlninkės 
mokės 5 dol. metinio nario 
mokesčio. Visoms skautėms 
-skautams nuo 1975 m. ne
matomas Imti nario mokes
tis Ir bus jungiamas 
"Skautų Aldo" prenumerata 
mokesčiu. Šeimoje, kur yra 
kelt skautai, pakaks vienos 
"SA" prenumeratos.

5. Plrmlja netrukus yra 
numačiusi peržiūrėti ir pa
ruošti pakeitimo bet papildy
mo projektus, liečiančius 
tėvų Ir rėmėjų nuostatus,vy
resniškumo taisykles, vado
vių-vų, skautininkų ramovių 
bet židinių regultam Inus, bet
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reikalauja, kad celibatas bū
tų paliktas Individualiam 
kiekvieno apsisprendimui. 
Jie pasisako už vedusių pa
sauliečių šventinimą kuni
gais, nes mūsų laikai, jie sa
ko, nori turėti kunigą ne tik 
kaip llturgą ( kuris atlaike 
pamaldas Ir telkta sakra-. 
mentus), bet kaip stelovadį. 
O vedęs kunigas, jie galvoja , 
įsijungia giliau į tikinčiųjų 
bendruomenę Ir gali juos 
lengviau suprasti Ir pažinti.

A. Maceina randa laba! 
stiprų žodį pyleš celiba
tu : "Kas bent klek yra susi
pažinęs su vakarų bažnyčios 
Istorija. .. (žino, kad)netur 
me jokių įrodymų, kad celi
batas būtų pastūmėjęs kuni
gus eiti uoliau jų,kalp gany
tojų pareigas (lankyti ligo
nius,vargšus, kalinius ar ap
leistuosius). .. Ir nesulaikė 
jų nuo supasaulėjimo Ir pa
sidalinimo (įsigijo ūkių, G 
rų, rūmų Ir užuot rūpinęs! 
Viešpaties dalykais, pradėjo 
rūpintis tarnais bet tarnai
tėmis, javais bet gyvuliais, 
laisvalaikio leidimu pramo
gomis, gėrimais bei žaidi 
mals)".Šiandien jų ne vlena^, 
rūpinasi tik atostogomis 
Floridoje ar paskutinės lai
dos automobiliu. Celibatas 
nepagelbėjo Ir jų asmeni
niam šventimui. "Vienišumas 
atveria žmogų ne tik Dievui, 
bet Ir pasaullut"(p. 29^

Bet štai kaip jis atsklu. 
džla Ir vedusio kunigo tragi
ką Ir karta panaudoja kaip 
argumentus prieš vedusių 
pasauliečių šventinimą kuni
gais:". . .Kunigas, kurio duk
tė valklojast.su vyrais... 
kunigas, kurio sūnūs mokyk
loje yra padaužos.. .kunigas, 
kurto žmona su juo persi
skirta... aklas aklą tol! ne
nuves. .. pažiūrėk į savę Ir į 
savo namus. .. (Toks kunl - 
gas)negall būti slelovadls, 
nes neturi anos aukštesnės 
žmogiškos vertės, pagrin
džiančios jo gailą vadovauti 
kitų steloms".

( Bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA lTeTUVA
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DAUGI AKULTURINIO TEATRO FESTIVALIS 
ORGANALIEMS VEIKALAMS SKATINTI

DAUGIAKULTURIAI RANKDARBIAI BUS 
RODOMI VISOJE KANADOJE

HON. STANLEY HAIDASZ
Minister of State
Multiculturalism
Canada

NORANDA, Quebec
243 Rue Murdoch,
CP. 395, Room 3, ,
Noranda, P.Q J9X 5A9 
Telephone: (819) 762-4512

OTTAWA, Ontario
Room 306, 77 Metcalfe Street 
Ottawa, Ontario K1P 5L6 
Telephone: (613) 996-5977

WINNIPEG, Manitoba
The Canadian Grain Comm. Bldg. 
Room 201, 303 Main Street, 
Winnipeg, Manitoba R3c 3G7 
Telephone: (204) 985-2847

SHERBROOKE, Quebec 
Room 500, Royal Trust Bldg. 
12 Wellington Street North, 
Sherbrooke, P.Q. J1H5B1 
Telephone: (819) 565-4772

SUDBURY, Ontario
Room 320, Federal Building 
91 Lisgar South, 
Sudbury, Ontario P3E 3L4 
Telephone: (705) 673-1121

MONTREAL, Quebec 
Room 2101.
1080 Cote du Beaver Hall, 
Montreal, Quebec H2Z 1S8 
Telephone: (514) 283-4780

kanadiSkos tepatybes PROGRAMA 
SKATINA RANKDARBIUS BEI MENUS

EDMONTON, Alberta
Room 310
Sir Alexander McKenzie Bldg. 
9828—104 Avenue, 
Edmonton, Alberta P5J 019 
Telephone (403) 425-6730

ST. JOHN'S, Newfoundland
Sir Humphrey Gilbert Bldg., 
6th Floor, P.O. Box E5368, 
Duckworth Street,
St. John’s, Newfoundland A1C 5W2 
Telephone: (709) 722-6181

HALIFAX, Nova Scotia
Trade Mart Bldg., 
423 4th Floor, Scotia Square. 
Halifax, Nova Scotia B3K 2Y5 
Telephone: (902) 426-6220

MONCTON, New Brunswick 
1222 Main Street, 4th Floor, 
Terminal Plaza Bldg., 
Moncton, New Brunswick E1C 1H6
Telephone: (506) 858-2028

VANCOUVER, British Columbia 
1525 West 8th Avenue, 2nd Floor,

TRO IS RIVIERES, Quebec
Room 205A, 550 Bonaventure 
C.P. 335,
Trois Rivieres, P.Q. G9A 5G4 
Telephone: (819) 375-4846

TORONTO, Ontario
55 St. Clair Avenue East, 
Room 313.
Toronto, Ontario M4T 1M2 
Telephone: (416 ) 966-6554

HAMILTON, Ontario
150 Main Street West, Suite 504 
Hamilton, Ontario L8P IH8 
Telephone: (416) 523-2355

LONDON, Ontario \ 
395 Dundas Street, ' 
Postian Bldg., 2nd Floor, 
London, Ontario N6B 1V5 
Telephone: (409) 679-4335

THUNDER BAY, Ontario 
Room 213, Federal Building, 
33 Court South, Station P, 
Thunder Bay, Ontario P7D 2W6 
Telephone: (807) 345-1451

REGINA, Saskatchewan
10th Floor,

'1867 Hamilton Street, 
Regina, Saskatchewan S4P 2C2 
Telephone: (306 ) 525-6155

STE. FOY, Quebec
1141 Route de I’Eglise, 5th Floor, 
Ste. Foy, QuebecGIV 3W5 
Telephone: (418 ) 694-3831

bemaž visas didžiąsias 
turtinga žmogiška patirti, įgalina pasidalinti kitomis

BUS PARUOŠTOS 
ETNINIU GRUPIŲ

Akademikams yra pavesta parašyti 
keliolikos Kanados etninių grupių 
istorijas. Ši medžiaga bus išspausdinta 
ir išleista įvairiais budais, kad būtų 
prieinama visiem kanadiečiam ir 
kuo plačiausiai skaitoma.

LITERATŪRA VAIZDUOJANTI
GYVENIMU KANADOJE

Sudaryta programa remti literatūrai apie 
Kanada neanglų ir neprancūzų kalbomis. 
I’okie veikalai bus atrinkti bei išversti 
į anglų ir prancūzų kalbas. Taip pat bus 
remiamas jų išleidimas. Tuo būdu bus 
užtikrintas galimai didžiausias jų 
tiražas.

Planuojama surengti kanadiečių rankdarbių 
parodų ir ją rodyti visoje Kanadoje 1974 m. 
bus duodama parama Kanados etnokultūrinių 
grupių atstovams, kad galėtu paruošti 
rodinius pasaulio rankdarbių, 
konferencijai Toronte.

Si nauja programa skatina menus, rankdarbius, 
šok ius, teatrą ir spausdinimą prozos bei 
poezijos. Folklorinio meno ir teatrų festivaliai 
yra esmine sios programos dalis. Tuo būdu visi 
kanadiečiai gali susipažinti su kultūrine 
veikla bei vertybėmis, kylančiomis iš įvairiu 
kanadiečių turimų šaltinių.

KANADA yra daugelio kultūrų žalis. Musų piliečiai atvyko beveik iš visų pasaulro kraštų, atsive 
pasaulio kultūras. Sis kultūrinis Įvairumas teikia visiem kanadiečiam laba 
idėjomis, suprasti įvairias pažiūras, gėrėtis naujomis meno bei literatūros formom

IR IŠSPAUSDINTOS 
ISTORIJOS

Kanados vyriausybė Otavoje užsakė 
parašydinti knygų apie etnokultūrin 
grupių valgius, gėralus bei su jais 
susijusias apeigas. Jos išleidimas 
numatomas 1975 metais.

Rengiami teatrų festivaliai visos Kanados 
mastu. Daugi ak ui tūri ame festivalyje bus 
vaidinami veikalai Įvairiomis kalbomis. 
Taip pat planuojamas dramaturgu 
konkursas. Bus skiriamos premijos už 
geriausius veikalus apie imigrantus arba 
kuri kitą Kanados etnokultūrinio gyvenimo 
aspektą. .f

Daugiakultūrė Kanados vyriausybės politika siekia puoselėti tav kultūrinį bendravimo.. Dalyvaujant visoje eilėje daugiakultūrių pro 
gramų, jūsų etnokultūrinės tradicijos gali būti pateiktos skirtingų kultūrų kanadiečiam. Tuo būdu visi gali jomis pasinaudoti ir 
praturtėti. i ' ’
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Arlekinas, Sniego Senis, Ka
ralaitė, Juoduodegts, Dakta
ras Krlpštukas, Laikrodinin
kas Ir kt.

Pirmuosius savo kūrinius 
spausdino Žiburėlyje 1942 rh. 
sekančiais metais buvo lai
mėjęs Ir prem Iją už novelę 
Banknotas. Tremtyje, dar 
Vokietijoje, rašė Alduose, 
Tremtinių Mokykloje, Žibu
riuose,, Ir kurį laiką redaga
vo akademikų Šviesą.Už rin
kinį Daktaras Krlpštukas 
Pragare 1948 m. laimėjo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
jaunimo literatūros premiją. 
Gyvendamas JA V,bendradar
biavo Alduose, Literatūros 
Lankuose, Drauge, Naujieno
se, Dirvoje, Lietuvių Dieno
se Ir kt. Paskelbė nemaža 
beletristikos, kritikos, filo
sofinių ir psichologinių 
essays.

Minėdami dešimtmetį nuo 
jo netekimo mūsų kūrybinia
me gyvenime,norim e prista
tyti šiek tiek jo kūrybos pri
augančiai naujai generacijai,

Julius V. Kaupas, rašyto-- 
jas, kritikas, gydyto jas. Nuo 
jo m trtles šio mėn. 1 d. suėjo 
IO metų. Tai buvo reto kul
tūringumo asmenybė mūsų 
tarpe, sukaupusi savyje kū
rybinį talentą ir vaizduotę, 
Idealizmą ir humorą, gilų 
Intelektą Ir švelnią širdį.

J. Kaupo literatūrinė kūry
ba priklauso žem įninku-lan
kininkų generacijai. Jam rū
pėjo Išreikšti harmonijos, 
grožio', gėrio ir tiesos ap
raiškas -fantastinio pasaulio 
personažais. Burtininkas,

kuri tikriausiai, su nustebi
mu, atras joje nė kiek nepa
senusių vaizdų Ir situacijų , 
Net gi Ir maglka pasirodys Ir 
artima, ir senai žinoma. . .

Kitiems - primins laikus 
Tiibtngene, Frpiburge, Vie
noje,kai gyvent? didelius jau
nystės nuotykius, ir jų tarpe 
buvo aukštas šviesiaplaukis 
su pypke dantyse, šviesiais 
plaukais Ir akim ls, ir ram i- 
nančla šypsena.. .

b

DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE

Vieną šiltą vasaros vakarą daktaras Krlpštukas sėdė
jo savo kambary ir, atsidaręs langą, skaitė pasakų kny
gą. Buvo jau vėlu. Ant Ištuštėjusio šaligatvio tik kartas 
nuo karto nukrisdavo šlamantis lapas nuo užmigusio 
kaštono, o po to vėl tylu būdavo gatvėje. Daktaras Krlpš - 
tukas skaitė pasakas Iki pat vidurnakčio, kol rotušės 
bokšto laikrodis ėmė mušti dvyliktą valandą.

Bet vos tik spėjo paskutinis varpo dūžis nuskrleti oru, 
lauke pasigirdo keistas sparnų šlamėjimas, — rodės, jog 
ten skrenda didelis ir neregėtas paukštis. Sparnų šla
mesys vis artėjo Ir ūžė vis garsiau,tik prie Krtpštuko 
namo jis ėmė staiga ir nutilo. Gatvėje blykstelėjo bau
ginanti raudona šviesa, nejaukiai nušvietusi namus, bet 
po akimirkos ji vėl užgeso.

Susidomėjęs Ir klek nusigandęs Krlpštukas priėjo 
prie lango. Nieko gatvėje nesimatė, tik sieros kvapas 
dar plauktojo ore.

— Tikrai keista. — sumurmėjo jis sau ir vėl grįžo prie 
stalo baigti pasakos apie velnus. Bet nespėjo jis nė kė - 
dėn atsisėsti, kai kažkas ėmė stipriai stuksenti į jo du
ris.

— Kas gi galėtų belstis taip vėlai?— neramiai suraukė 
kaktą daktaras. — Patį vidurnaktį.
Jis atidarė duris.

Slenkstyje pasirodė keistas tam siaveldls žmogus, ap
sivilkęs juodais neregėtais rūbais, atlape įsisegęs dide
lę raudoną Į^ėlę. Jis pamašu įžengė kambarin Ir tarė 
dusliu balsu:

— Ar čia gyvena garsusis daktaras Krlpštukas?
— Taip, čia... — atsakė sumišęs daktaras.— Aš pats 

esu. . .nors ir nesu toks garsus, kaip jūs kad sakote.
— Nebūkite kuklus. — šyptelėjo mįslingasis svetys .

— Kuklumo mes nemėgstame. Jūsų garsas yra jau net ir 
mus pasiekęs. . . net Ir mus! — pakėlė jis pirštinėtą ran
ką t

f. Čia svetys netikėtai nutilo, pažvelgė į Krlpštuką savo 
juodom akim Ir vėl tęsė:

— Aš esu nuo savo valdovo atvykęs. Jis dabar sunkiai 
serga Ir prašė jus nuvykti jo apžiūrėti. Valdovas nenori 
sakyti savo vardo, dėlto aš pats jus pas jį nulydėstu.

Krlpštukas neramiai pašvelgė į svetį, kuris uostė rau
donąją gėlę, po to dirstelėjo į vaistų spintelę Ir tarė :

— Na, gerai ... aš eisiu. Niekam dar nesu atsisakęs 
padėti!— ir jis, paėmęs vaistų dėželę, išėjo su svečiu 
pro duris. v

Jie žingsniavo aptemusia gatve tarp tyliai šiam a nčlij 
kaštonų, netardami nė žodžio. Praėję ledų krautuvę Ir 
vaistinę, jie pasuko siaurom kreivom gatvelėm link Ne
muno.

v Nepažįstamasis sustojo prie vieno niūraus namo Gar
dino gatvėje Ir ėmė raustis kišenėse. Tat buvo aukštas, 
raudonų plytų namas su žalvariniais virbais ant langų, 

matyt, visai negyvenamas. Svetys įkišo sidabrinį raktą į 
juodo medžio duris, Ir jos girgždėdamos atsidarė.

Abu įžengė vidun.
Šalta drėgmė dvelkė tame tamsiame kambary,kurį 

nušvietė tik kelios žvakės iš sidabro žvakidžių. Nuo lubų 
karojo nejaukūs voratinkliai, o kampuose žėrėjo švento 
Jono vabaliukai.

— Dovanokit, kad čia tokia netvarka pas mus.. .toliau 
bus geriau, — atsiprašė nepažįstamasis ir ėmė leistis 
juodo marmuro laiptais gilyn į rūsį.

Krlpštukas pasekė jį.
Ilgai jie tiaip leidosi.,Kuo žemiau jie lipo, tuo karščiau 

darėsi aplink, Ir daktaras vis dažniau šluostėsi prakaltą 
balta nosine.

Pagaliau jie prilipo galą. Svetys ėmė rakinti kaustytas 
duris, o Krlpštukas tarė :

— Na, ir prikūrenta čia pas jus. . .kaip pragare. ..
Nepažįstamąsls gi kažkaip keistai nusijuokė ir atidarė 

duris.
Jie pateko į didžiulę, bet žemą salę,kur buvo nepa

prastai karšta. Įkaitusiose sienose, išmuštose raudo
na medžiaga, kabojo suodini veidrodžiai Ir senoviški pa
veikslai, vaizduoją velnius su ilgom uodegom ir mažais 
ragiukais. Pasieniuose gi stovėjo dideli juodi katilai,po 
kuriais kūrenosi ungis. Į juos atremtos stovėjo tridantės 
šakės, tokios, kokių Krlpštukas dar niekad nebuvo ma
tęs.

Kol daktaras apžvelgė tą salę, jo svetys ėmė mautis 
pirštines.Tuo j pasirodė plaukuotos jo rankos su kumpais 
nagais; paskui jis nusiėmė skrybėlę, Ir pasimatė du maži 
ragiukai jo kaktoje.

— Palaukite truputį, daktare, — tarė jis Kripštukui , 
— aš pažiūrėsiu, ar valdovas jau gali jus priimti, — ir 
jis nušokavo per salę, mosuodamas liga savo uodega, pa
sirodžiusia Iš po skverno. Jis tuoj dingo už sunkios nu - 
blukusio aksomo užuolaidos.

Kripštukui gi net šaltas šiurpas per nugarą nuėjo.
— Juk tai pragaras! — nušnabždėjo jis sau, pasitrauk

damas drebančiomis kojomis kelis žingsnius atgal.
Pečiais jis nejučiom atsirėmė į vieną katilą. Jo dang

tis nusmuko,žvangėdamas ant akmeninių grindų.Iš katllp 
pakilo garas, Ištiško verdančio vandens lašai, Ir tuoj su
sivėlęs vyras iššoko iš katilo ant grindų.

— Pagaliau Išsprukau! — tarė jis sau ir ėmė purtyti 
vandenį nuo garuojančių rūbų. Staiga jis stabtelėjo Ir pa
žvelgė į daktarą Krlpštuką.

— Daktare! — sušuko jis tada. — Daktare,kaip gi jūs į 
pragarą patekote?

— Juk tai vaistininkas ČičlukasJ— šūktelėjo Ir dakta
ras, purtydam as jo ranką. — Tat jūs dabar pragare?Kalp 
tai atsitiko? x

— Per tikrą apsirikimą, daktare! Per klaidą! — ėmė 
pasakoti vaistininkas, linguodamas galvą.— Vos tik spė
jau aš numirti, į mano kambarį pro kaminą sulindo vel
niai ir nusitempė mane pragaran. Tvirtina,kad aš jiems 
savo stelą pardavęs.

— Nejau Iš tiesų? — nusigando daktaras.
m /pus daugiau/
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VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudos romano "Sunkiausiu Kcjiu”)

Vasario,tryliktąją raportavo, kad prie Alytaus žu
vo karininkas ' ntanas Juozapavičius.

— Nukai s ant Alytaus tilto, bedengdamas per 
tiltą vežami ginklus, — sakė kitas lakoniškas prane 
Šimas.

Jau slinko prieš Ministerio Pirmininko akis kiti 
mirčių pranešimai. Karo mašina pradėjo judėti, ir kas
dieną atnešdavo ir dėjo ant jo stalo kvadratinius lakš
telius — savanorių žūties metrikus.

... Kadtynių skuba. Šautuvų šūviai. Sniegas. Už- 
springstantis ir atkaklus kulkosvaidžio kalenimas. Snie
gas. ..

... Numėlęs sniegas po balsvu ir šaltu dangumi. 
Ant tokio sniego grakščiai pražysta raudonos rožės. 
Nukautąjį atrado ir nunešė jo kūną, o kraujo rožės dar 
ilgai žydi, vis plačiau atsiskleisdamos sniege. Tik sau
lė, sutir'pdžiusi sniegą, užgesina rožės žėrėjimą. ..

Kambario tyloje Sleževičiaus sąmonėje skambė
jo žodžiai, kuriuos jis parašė Vilniuje:

„Ginkim Lietuvą. Parodykime, jog esame verti am
žiais kovotos laisvės; šiandieną Lietuvos likimas mūsų 
pačių rankose.“

„Nelaukdami toliau nei valandos, kas myli Lie
tuvą, kas trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, 
stokime visi į Lietuvos Krašto apsaugą. Būrių būriais 

’ eikime iš kaimų, viensėdijų, miestų ir miestelių, ei
kime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir Tėvynės ginti." 

Tie žodžiai neturėjo ciceroniško patoso. Jie išplėšti 
. iš širdies. Tik kuklus romėniškas Cincinatas galėtų taip 

pratarti į savo tautiečius. Išplėšti iš širdies, tie žodžiai 
nuėjo į kito širdį. Tie tylūs žodžiai, Vilniaus kambario 
tyloje parašytieji, dabar jau dundėjo kautynių šūviuose. 
Gal būt, į kiekvieną to teksto raidę šimtai kulkų išsi
veržia iš šautuvų ir kulkosvaidžių, o čiurkšlės kraujo 
atliepia teksto rašalo Jašui...

Fronto kautynėse žūna savanoriai, Kaune didėja 
sabotažo veiksmai. Telefono ir telegrafo linijos n i- 
piaunamos, ardomi geležinkelio bėgiai, javai ir maistas 
piktybiškai gabenami bolševikams gelbėti iš jų am
žino bado.

„Lietuvos piliečiai!“ — rašė Sleževičius.
„Lietuvos kariuomenė jau lieja kraują kovose su 

besiveržiančiais rusais, jau ilsisi bočių žemelėje kanai 
ištikimų Lietuvos sūnų garbingai žuvusių už tėvynę...“ 

„Tuo pat metu plėšrieji skriaudikai drumsčia ra
mybę, terioja mūsų kraštą ir traukia pražūtin. Kiti gi 
iš pasalų, gyvendami mūsų tarpą, kala Lietuvai pančius 
ir skaito Rusijos skatikus, gautus už tėvynės parda
vimą. .

„Lietuvos Vyriausybė, gindama Lietuvos piliečių 
gyvybę bei turtą ir saugodama Lietuvos kariuomenę 
nuo pasikėsinimų iš pasalų, skelbia karo stovį..

Jis sustojo rašęs impulsyviai iš minties išgau-
4 PSl.I

namus sakinius. „Karo stovis“ — pagalvojo. Ir jam bu
vo nuostabu, kad rastas lemtingas žodis. Tai ginklas 
frontui saugoti.

„Kas nusikals Nepriklausomos Lietuvos Valstybės 
išdavimu, bus mirtimi baudžiamas.“

„Karo stovis skelbiamas ne Lietuvos žmonių lais
vei suvaržyti, bet gyventojams nuo bado ginti, kraš
tui nuo plėšikų ir tėvynei nuo išdavikų apsaugoti."

Savanorių kvietimo gaida, kad visi turime eiti 
„kaip .’vienas“, įsiveržė sąmonėn. Jis užbaigė rašomąjį 
tekstą:

„Visi, kaip vienas—varykime bolševikus iš Lie
tuvos.“

JĮ pakvietė prie telefono —
Tai buvo užmiestis — ir vokietis, atrodo kariškis, 

iš Kaišiadorių; vis teiravosi, vis kartojo, ar prie tele
fono stovi Lietuvos Ministeris Pirmininkas?

— Taip, tai aš, ministeris pirmininkas, — užtikrino 
Sleževičius.

Linksmu tonu, lyg dėstydamas neįsivaizduojamą 
kurjozą, vokietis iš Kaišiadorių pasakė, kad sulaikyta 
moteriškė, besisakanti Sleževičiaus žmona!

— Leiskite man kalbėti su ja,— paprašė Sleže
vičius. i

s Tai buvo Domą. Labai susijaudinęs, girdėjo jos 
balsą po šešių nesimatymo savaičių.

— Aš pabėgau iš Vilniaus. Pasidarė nesaugu. Čia 
vokiečiai mane sulaikė. Mes esame dvi: aš ir Moi ia 
Zauniūtė. Stengiamės patekti Kaunan, o jie mu:-. laiko 
čia ir mėgina tardyti.

— Domoliutka, — pasakė Sleževičius, — perduok te
lefoną vokiečiui, kuris kalbėjo su manimi.

Ir jis įsakė vokiečiui padėti žmonai pasiekti Kauną. 
Liepė abi moteris pristatyti Kaunan. Parblokštas vo
kietis į kiekvieną Sleževičiaus sakinį kartojo „jawohl“.

Keistas pojūtis užvaldė Sleževičių, išgirdus tele
fono ragelyje žmonos balsą. Sugėrė savin jos balso 
atspalvius. Ji, kaip atsilankiusi, stovėjo jo vaizduotėje. 
Kaune jis prarado savo dvilypumą, kurį išgyveno Vii 
niuje. Tas dvilypumas buvo dviejų pasaulių sandūra 
jo prigimtyje. Tai buvo meilė žmonai ir tolygi ištiki
mybės meilė likiminiam darbui — Lietuvai. Būdamas 
vienas Kaune, prarado save ir sutapo su pareiga. Ta 
linkme buvo nužengęs iki kraštutinumo, kada dienos 
ir naktys suėjo į vieną neperskiriamą rikiuotę. Dirbo, 
pamiršęs save kaip asmenį ir kaip žmogų. Dabar tokia 
staigi realybė. Dabar, tartum iš naujo sugrįždamas i 
pilnavertį gyvenimą, sugavo savy senus, svaigius skam
besius. Iš įdvasintos valstybinės mašinos juto: jis tam
pa žmogumi...

Domą ir Morta Zauniūtė atvyko Kaunan su pir
muoju traukiniu. Rūpestingu vokiečių administracijos 
patvarkymu, abi jaunos moterys buvo nnt->1- ntos at
skirame vagono skyriuje. Palydovas lydėjo ir talkino 
su kukliais jų ryšuliais.

Sleževičius, Šimkus ir Zaunius buvo Ministerio

Pirmininko bute, kada vokiečio įsakytas, vežikas atvežė 
bėgles.

Jos atrodė pasigailėtinai. Apsirengusios kaimietė
mis, su šalčio nugairintais veidais. Tačiau buvo stiprios 
ir veržlios.

— Priimkite mus, kokios esame, — garsiai ir ko
miškai pasakė Morta.

Ji šypsojosi nustebintiems vyrams ir jaunesniajam 
savo broliui Dovui.

Tai buvo ilga odisėja. Požėlos įspėta, Domą laukė 
arešto. Jos ieškojo Angarietis. Persirengusi kaimiete 
slaptai apleido namus ir pasileido į Kauną. Kely suti
ko Mortą, kuri irgi žingsniavo Kaunan.

Prie Kaišiadorių jas sulaikė vokiečiai — ir tai bu
vo avantiūros pabaiga.

Kada po kelių valandų Domą pabudo, Sleževičius 
pamatė ją išvargusią ir peršalusią. Jai pasakė ypatingai 
gerą žinią: _ - , 1

— Netrukus mums prasidės palaiminga eilinio žmo
gaus rutina.

— Būsime kartu, ilgam?
— Aplinkybės įsakė man palikti valstybės vairą. 

Grįšiu į savo mielą profesiją.
— Tavo profesija politika, — pasakė Domą. — Var

dan tos aukštos profesijos mes sutarėm nesiskųsti gy
venimu. Ar ne taip?

— Ar tu žinai romėnišką Cincinato istoriją?
— Pasakyk, — paprašė ji.
— Cincinatas buvo ūkininkas. Mėgo ūkininkauti.

Tai savaime juk aišku. Bet jo tautiečiai parinko jį vado
vauti kariuomenei, nes valstybei grėsė pavojus. Cinci
natas liepė žagres ir plūgus sunešti ir iš to metalo 
nukalti kalavijus. Kada priešas buvo atmuštas, Cin
cinatas sugrįžo prie savo žemės, o iš suneštų kalavijų 
liepė nukalti plūgus. Gražu?

— Labai. Ir kas? — ji paklausė.
— Taip ir man nutiko, — Sleževičius švelniai ir kaž

kaip graudžiai nusišypsojo. — Kaip Cincinatas skati
nau plūgus kalti į kalavijus. Žmonės suprato, pritarė. 
Turime dešimtį tūkstančių savanorių. Puiki kariuo
menė. Daug kalavijų.

Ūkana apvilko jo žvilgsnį. Po valandėlės tarė:
— Daug raudonų rožių pražydo sniege... Bet aš 

jau grįžtu prie savo plūgo. Žemė dyka nebūna. Ją rei
kia arti.

Jis pasakė žmonai, kad koalicinis Kabinetas pri
verstas pasitraukti. To pasitraukimo panoro Lietuvos 
demokratijos prajovas. Juk jis, sušaukęs tą Konferenci
ją, kaip antikinis Cincinatas, privaląs jos valiai paklusti.

— Tu nukalei Lietuvai kalaviją, — Domą pasakė 
atsidavusiai ir iškilniai.

Vyro šypsny ji matė graudulį.
— Kalaviją nukalė Lietuvos gyvybė, — jis švelniai 

patikslino Domos patosą. pabaiga

Šioje atkarpoje praleidome Ištrauka iš J. Gliaudos romano “Sunkiausiu Keliu“, i 
Perspausdinimą tęsėm e iki pabaigos romano, nes daugelis skaitytoją, ypač jau- * 
nesniąjų Snonią domėjosi anuo Lietuvos valstybės atstatymo laikotarpiu. NL. I

♦ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TĖVO BĖDOS. . .
Du tėvai dalinasi rūpesčiais del savo dukterų ateities. ;

Kaip manai, paklausė vienas — ar leisti dukterį į *> 
koledžą?

Hm, negaliu patarti, tik pasakysiu, kaip man buvo.
Upleidau 2,000 dolerių leisdamas vyresnę dukterį į ■ 

koledžą ir truko 4 metus kol susidaro vyrą. Išleidau 300 ’ 
dolerių, pasiųsdamas kitą dukrą atostogų 3 savaitėm prie I 
paplūdynlo ir ji grįžo ištekėjusi. Taigi, patartu paplūdynį. ;

Restorane žmogus užsisako klaušlnenės :
— Baltymai turi būti vos vos pakepti, žiūrėkite,kad try

nys nebūtų per kietas.Ir tik mažas žiupsnelis druskos ir 
vos vos pipirų. Tiesa, pasakykite ten virtuvėje,kad petel- 
nė nebūtų per riebi, tik kruopelė sviesto.

Padavėja patylėjo ir tarė :
— Ar tvarkoj, jei vištos vardas Darata?

apie savo
Kanados Pašto Kodą

Pašto kodas yra suprastintas ir labai efektingas 
būdas paskirti atatinkamon 

vieton siuntą.

jis susideda ii

K1A

DELTA, B. C.

Pirmieji 3 Ženklai nurodo 
geografine vieta Kanados

dviejų dalių: 

0B1 
( vieta)
Antrieji 3 
srityje, tiksliai nusakydami 
ar tai būtų miesto blokas, 
daugelio butų pastatas 
ar komercinis 
namas.

(Šitas yra tik 
pavyzdžiui)

Ženklai nurodo vietę

PAJTO IŠTAIGU ADRESAI: 

CALGARY, ALBERTA - 207 - 9»h Avenue St. West. 
T2P 1K0 

CHATHAM, ONTARIO - 10 Centre Street 
N7M 4V0 

— 50 10 ■ 48th Avenue 
V4K IVO

DOWNSVIEW, ONTARIO- 2800 Keele Street 
M3M 2G0 

EDMONTON, ALB ERTA- 9808 - 103rd Avenue 
T5V 0J0 

HAMILTON, ONTARIO - 10 John Street, South 
L8N 2B0 

MONTREAL, QUEBEC -715 rue Peel 
H3C 2H0

NEW WESTMINSTER,B.C.-S49 Columbia Street, West 
V3L 1B0

OTTAWA, ONTARIO - Public Affairs Branch 
Sir Alexander Campbell Building 
Confederation Heights K1A0B1

Dabar, Kai visi turi pašto kodą, mes galime pilnai naudoti ypatingo greičio elektroninius įtaisus, 
nedidinti išlaidų ir, svarbiausia, greičiau pristatyti jūsų siunčiamas siuntas. Bet - tik tuometį 
jei jūsų kiekviena siunčiama siunta bus pažymėta pašto kodu. Jūsų atsakomybė-pranešti visiems 
savo pašto kodų. Jeigu jo dar negavote - parašykite ar praneškite savo vietinei pašto įstaigai.

Padėkite pašto kodui jus aptarnauti... 
praneškite visiems

Canada Post. We’re working to make It work better. 
Le service postal du Canada, c’est du service.

SCARBOROUGH, ONT. — 2439 Eglington Avenue, East 
MIK 2N0 

THUNDER BAY, ONTARIO - 22 I Archibald St. E.

TORONTO, ONTARIO

VANCOUVER, B. C.
I WINDSOR, ONTARIO

I WINNIPER, MANITOBA

P7C 3Y0
— 17 Front Street, W©»t 

M5W 1A0
— 349 Georgia Street, West

V6B 3A0
— 185 Ouellette Avenue 

N9A 4H0
— 266 Graham Avenue 

R3C 0J0

Kai trūksta ųara>ų. . .
( IŠ "šluotos")

FILMŲ PASAULYJE
MIRTINI ŠEŠĖLIAI

Vėliausioji rusų-komunls- 
tų lnvazlją į Prahą,-o Vokie

tijoj lengvos rūšies žurnalo 
redaktoriai aiškinasi, kokios 
rūšies nuogų moterų krūtų 
daugiausia spausdinama, ko-

SI/. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS — i
Spausdinama Montrealio lietuviu, susijusius su $v. 

Kazimiero parapija istorinius ivykius, kaip yra paruošęs -būda 
mas vikaru kun. Jonas Gaudze

Sunku buvo kun.B. Šlamui sėkmingai organizuoti parapiją , 
nes čia atsiradę priešininkai, skundais ir per laikraščius , 
kenkė visam jo darbui. Jis turėjo taip pat ir savų šalininkų , 
kurie palaikė kleboną,o jo ginimui, Montrealio arkivyskupijai 
pasiuntė laišką, su iškarpa iš lietuviško laikraščio.

"Atsakymas Lietuvių parapijai St. Casimir, London, Eng
land.Kadangi kai kurie lietuviški laikraščiai išspausdino ne
teisingas žinias apie kun. B. Šlamą, kad jis pavogė parapijos 
pinigus. Mes parapijos komitetas, peržiūrėjome knygas, ir 
radome, kad kun. B. Šlamas yra neteisingai apšmeižtas. Jis 
dirbo lietuvių tarpe ir jų naudai, tik kai kurie be sąžinės lie
tuviai,per nekatalikiškus laikraščius rašė melą prieš Šlamą. 
Kun.B.Šlamas netik nepadarė nuostolių, bet negavo net pilnai 
algos, kas jam priklausė". (Pridėta iškarpa iš Anglijoje lie
tuviškai leidžiamo laikraščio "Išeivių Draugas", kuriame bu
vo išspausdintas viešas, Londono Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos atsišaukimas). Toje iškarpoje yra paduotos 1901-1902 
metų piniginės įeigos ir išeigos, o po jų toliau rašo: "Kokiu 
tad būdu kun. B. Šlamas nuskriaudė mūsų parapiją, kad negavo 
nė to kas jam teisingai priklauso. Šita atskaita yra teisinga ir 

'mes žemiau pasirašę tvirtiname: Vice - prezidentas Vincas 
Grybas, (Prezidentas yra klebonas), sekretorius-Kazimieras 
Tumosas.kasininkas-Pranas Mikna,kasos globėjai: Kazimie
ras Bindokas, Pr. Straškauskas, Mykolas Savickas. Kiti para- 
pijonai: Ant.Besasparis,Jz.Šilingis,Pr.Dubauskas, Ant. Žvin- 
gila.Lai gyvuoja kun.B.ŠlamasI Gėda ir paniekinimas visiems 
nekaltų žmonių garbės plėšikams'. I I (Iš Montrealio ar kivy 3 k. 
arch.).

Kada naujai kūrėsi ir organizavosi Amerikoje ir Kanadoje 
lietuviai,per kelioliką metų vyko nemažas tarpusavy trinima- 
sis: tarp katalikų ir susigrupavusių socialistinių bei ateisti
nių pažiūrų žmonių. Vieni ir kiti turėjo tuos pačius tautinius 
principus,bet aiškiai išsiskyrė religiniuose dalykuose. Lietu
viai. turėjo taip pat nesutarimo ir su lenkais, -tose bendrose 
parapijose. Lenkų visur buvo daugiau, todėl jie dažnai steng
davosi pamaldų metu giedoti tik lenkiškai, neduodami visai 
pasireikšti lietuviams, užtat kildavo net peštynės.

Kad nepražūtų lietuviai katalikai, tarp nekrikščioniškų idėjų 
ir lenkų įtakoje,veiklesnieji Amerikoje lietuviai kunigai ėmė
si steigti grynai lietuviškas parapijas .leisti katalikiškus laik
raščius ir net viešai kovoti su socialistais-ateistais. Reikia 
pripažinti,kad kunigų tarpe atsirasdavo ir keletas nukrypėlių, 
kuriems daugiau rūpėjo piniginės pajamos, kaip Dievo žodžio 
skelbimas ar lietuvybės išlaikymas.

Tie ligos simptomai pasireiškė ir Montrealio lietuvių pa
rapijos gyvenime.

Kun. Vincentas Vizgirda kai gyveno JAV-se. Vėliau Lietuvoje jis 
pakeltas kanauninku ir buvo Kud. Naumiesčio parapijos klebonas 
ir Vilkaviškio vyskupijos kancleris ir kunigu seminarijos rektorius. 
Sovietu okupacijoje buvo ištremtas i Sibirą. Mirė 1966 m. Mariampo-

Montrealio lietuviai nebuvo patenkinti savo klebonu Šlamu , 
kuris tikrumoje neparodė parapijiečiams nuoširdumo. Atsi
randant daugiau nesutarimų, nuo 1907 metų rudens, lietuviai 
pradėjo trauktis iš bendros parapijos su lenkais ir sekmadie
niais verčiau eidavo į prancūzų arba airių parapijų bažnyčias . 
Tokiu būdu,įkurta Misijinė parapija, pradėjo irti,-o paskutinis 
pusmetis Šlamo klebonavimo metu, pasižymėjo skundais ir 
įvairiais pasiteisinimais prieš Montrealio arkivyskupą.

Šiame rūgimo ir gedimo laikotarpyje į Montreal) bandė at
vykti kun. Vine. Vizgirda iš Amerikos ir perimti šią lietuvių 
Misijinę parapiją.Kun.V.Vizgirda (L. E.) buvo baigęs mokslus 
Šveicarijoje ir Romoje.Iš Friburge studijinių laikų gerai pa
žinojo kun.B.Šlamą.Tačiau nebuvo taip lengva kun. V. Vizgir
dai perimti Montrealio lietuvių parapijos reikalus, nes kun. 
B.Šlamas puikiai sugebėjo savo laiškais trukdyti kun. V.Viz- 
girdo atvykimą. Dabar pažiūrėkime, ką rašo lietuviškas kun. 
Jusaitis apie Vizgirdą,-Šlamui. ( Bus daugiau).

klos mėgiamiausios skaity
tojų.

Vienas jų nuolatinių ben
dradarbių atsisako rašyti pi
gų seksualinį rankraštį fil
mui, pasirenka čekoslovakų 
pabėgėlių tragediją. Ją be
aiškinant , įsivelia į ištisą 
rusų žvalgybos tinklą, kurie 
veikla labai plačiai Vokieti
joj, įvairiausiais būdais nu
žudo jiems nepatinkančius 
ar kenkiančius.

Pakliūnam a net į Helsinkį, 
kur Bolševiktjos slaptoji 
žvalgyba nušauna keletą 
JAV-ių slaptų agentų. Oficia
liai tokie dalykai neskelbia
mi.

Bet žurnalas nespausdina 
jų bendradarbio parengto 
aprašymo. Ir kita spauda at- 
slsako.Rankraštį nori sunai
kinti mums žinoma jėga.Kė
sinasi drąsųjį rašytoją nužu
dyti.

Tokio turinio filminis 
rankraštis, parašytas Man
fred' o Purzer' to. Pagamino 
Luggl Waldleltner. Muzika 
Peter Thomas. Vaidina: Edith 
Heerdegen, Hannelore Eis
ner, Herbert Fletshmann, 
Paul Nenhaus.Arno Assmann, 
Heidi Stroh ir kt. Originalus 
pavadinimas "Der Stoff aus 
dem die Traeume Sind". 
Spalvotas.

Turinys įdomus ir labai, 
labai sveikintinas, nes apie 
rusų-komuntstų terorą, nlek- 
šingumus, baisumą pasaulis 
nenori užsiminti, nenori ra
šyti, nedrįsta filmuoti, iškel
ti. Čia kaip tik atidengiamas 
bolševikinis teroras.

Filminis rankraštis, deja, 
nėra stiprus. Valdyba, reži
sūra taip pat silpna. Bet fil
mas vertas pamatyti.

P. Tilvikas

5

5



hamihon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Taupyk ir skolinkis

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbe valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais

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

ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šęštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka** 
šeštadieniais uždaryta.

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

Hamiltono AV parap. choro 25 metu veiklossukaktuvlniamebankete 
choristai susitinka savo buvusi chorvedį sol. Vaclovą Verikaiti.

Nuotr. Vyt. Beniusio

st. Catharines
SLA KUOPOS SUSIRINKIMAS

SLA 27 8 kuopa kovo 30 d. 
šaukia visuotiną narių susi
rinkimą, kuris įvyks 6 vai., 
pas pirm., lA. Ališauskienę, 
176 Lake etr. Šis susirinki
mas yra svarbus, nes bus 
renkama SLA Pildomoji Ta
ryba; atstovai į SLA 58-tą 
Seimą; ir mūsų kuop.v- bos 
ir revizijos komisijos\ rin
kimai bei kiti svarbūs reika
lai. Todėl visi nariai, (ir ku
rie norėtumėt būti nariais), 
susirinkime prašomi daly
vauti.Ten pat bus galima ap
simokėti apdraudos mokestį. 
Po susirinkimo bus užkan
džiai. Valdyba

vasario 16 Šventė
Šiemet praėjo ypatinga, 

sklandžiai ir sėkmingai. 
Mlbsto burmistras paskelbė 
Lietuvos Dieną, pakėlė lietu
višką vėliavą prie miesto 
rotušės.

Sekmadienį įvyko iškllm in
gos pamaldos su gražiu, 
reikšmingu pamokslu, daly
vaujant penkiom vėliavom. 
Vainikas buvo padėtas prie 
už laisvę žuvusių paminklo 
esančio vienuolyno sodyboje, 
pasakytas žodis, sugiedotas 
him nas.

Prieš tai šeštadienį įvyko 
minėjimas perpildytoje salė
je. Tautos fondui surinkta 
270 dolerių. Paskaita skaitė 
inž. L. Grinius Iš Buffalo, 
trumpai, turiningai. HamUte
no Aušros Parapijos choras 
vedamas A.Paullonio puikiai 
atliko savo repertuarą. Ne
muno ansamblio dvi grupės 
gyvai pašoko tautinius šo
klus. Programos metu tapo 
įteikti šaulių medaliai trims 
lietuviams už nuopelnus lie
tuvybei. Programoje taip pat 
pasirodė neperseniausiai iš 
Lietuvos atvykusi ir čia nau
ją šeimą sukūrusi p. P. Noru- 
šiene su gerai jos pačios 
parašytu eilėraščiu 16-vasa- 
rlo proga. Taip pat moks Įei
ti psl.

Mokame už:
depozitus (P.C. A. JČekių 6% 
Šerus ir sutaupąs_____ 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius _______ ,—i------ 8%
3 metams b54% ir 5 m.___ 9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš __
nekiln. turto paskolas iš 9!4%

vlų rašinių konkurso komisi
ja padalino premijas už pa
rašymą apie lietuvybę. Tam 
tikslui 150 dolerių paskyrė 
Pranas Meškauskas tuo pa
tapdamas vlsietns geru pa
vyzdžiu. Po iškilmių įvyko 
gerai pasisekęs pasilinksmi
nimas.

Sekmadienį vakare įvyko 
radio valandėlė anglų kalba. 
"The St. Catharines Stan
dard" išspausdino pilną 16 
vasario programą o po to ki
toje laidoje įdėjo platų ir 
išsamų S.Šetkaus rašinį apie 
Lietuvos reikalus.

Ypatingai tenka pasi
džiaugti tuo, kad šiemet 16 
vasario atšventę, galima sa- 
kytl visi kartu šio pusiasalio 
lietuviai vienoje vietoje. Vi
sų dalyvavimu ir bendru 
darbu šią šventę padarė jau
kią, iškilmingą ir reikšmin
gą. Kor.t ■

GRAŽIOS pagerbtuvės
Pagerbė Juozą Paukštį jo 

60m . amžiaus sukakties proga

Juozas Paukštys yra kilęs 
iš Šakių apskr. Užaugo ūki
ninko šeimoje ir iš pat ma
žens mylėjo savo gimtą 
kraštą — Lietuvos laukus. J. 
Paukštys sunkiai pergyveno 
žiaurią sovietų priespaudą, 
stalgius areštus ir išvežimus 
nekaltų^ramių ir tėvų kraštą 
mylinčių žmonių.

Prasidėjus antram karui 
Juozas savanoriškai griebė 
ginklą ir vijo rusiškąjį oku
pantą iš Lietuvos. Taip Juo - 
zas tęsė tą kovą, rizikuoda
mas savo gyvybę iki karo 
pabaigos. Karui pasibaigus, 
Juozas dar sunkiau pergyve
no, kada tie patys tautžudžlai, 
antru kartu okupavo Lietuvą .

tononto
POPIETĖ SAVUOSE

NAMUOSE
Šio sekmadienio popietė bėginėja apie stalus, aptar-

sutraukė daug pietautojų. 
Gal dėl to, kad daugelis tau
tiečių yra atvykę į 3 vai. 
įvykstantį metinį Paramos 
susirinkimą. Pasišventusios 
šiam darbui moterų būrelio 
narės vikriai ruošiasi. Jos

Kaip daugelis, taip ir Juozas 
buvo priverstas bėgti iš savo 
mylimo gimto krašto Vien tik 
todėl, kad galėtų išvengti 
trėmimo į Sibirą, kad galėtų 
išeivijoje prisidėti darbu, lė
šomis už savo gimto krašto 
išlaisvinimą.

J. Paukštys iš pabėgėlių 
stovyklos atvyko į Kanadą. 
Gavo darbą St. Catharinėje, 
General Motore Įmonėje,ku
rtoje jau virš 20 metų išdir
bo. Už darbštumą, pareigin
gumą administracijos yra 
vertinamas ir ' gerbiamas. 
Juozas yra tvarkingas ir kas
dieniniam e gyvenime. Turi 
santaupų ateičiai,kad išėjus į 
pensiją, neliktų kam nors 
naštą. Juozo didysis rūpestis, 
kad Lietuva kuo greičiau at
gautų laisvę.

Juozas Paukštys turi viltį 
kad čia gimęs lietuviškas 
jaunimas galt daug prisidėti 
prie Lietuvos išlaisvinimo. 
Jis ypatingai remia darbais 
ir lėšomis lietuviško jauni
mo sambūrius. Kiekvienas 
meno vienetas susiduria su 
išlaidomis. J. Paukštys vie
nas iš pirmųjų paaukoja šim
tą dolerių, ja ketvirti metai 
iš eilės aukoja šiems šokė
jams. Be to, jis ir kitų lietu
viškų organizacijų stiprus 
rėmėjas. .Didelis rėmėjas 
lietuviškos spaudos, kurt jo 
adresuateinaidienraštts Nau
jienos ir keturi savaitraš
čiai. Jų tarpe ir Nepriklauso
ma Lietuva.

Šiam geraširdžiam lietu
viui pagerbti buvo susidaręs 
komitetas iš keletos asmenų. 
Pagerbimas įvyko vasario 
23 d. vienoje ir puošniausio
je U.W.A. salėje, daly vau - 
jant per 150 senimo ir jau
nimo. J. Paukščio pagerbime 
įžanginę kalbą pasakė J.Ša- 
rapntekas ir pravedė pager
bimo vaišes.

Vaišių metu sveikinimo 
kalbas pasakė parapijos kle
bonas Juvenalis Ltauba 
OFM. B-nės pirm. A. Šetikas, 
tautinių šoklų "Nemunas" ko
miteto pirm. Jojiana Zubric- 
klenė, ramovėnų-p. Balsas, 
savanoris-kūrėjas A. Šukys, 
S.Kukta ir J. Budnikas iš Ha
miltono. Visi kalbėtojai savo 
kalbose įvertino J. Paukščio 
nuopelnus už didelę paramą 
tautinei veiklai.

Raštu sveikino Kanados 
Lietuvių B-nės Krašto Val
dybos pirm. Eug. Čupltnskas 
ir SLA prezidentas Povilas 
Dargls, nes J. Paukštys pri
klauso SLA 72 kuopa i ir šiais 
metais išrinktas kuopos vl- 
cepirm įninku.

Kadangi J. Paukštys yra 
didelis rėmėjas jaunimo 
veiklos o ypač tautinių šoktų 
grupės "Nemunas", tat ir jo 
pagerbimo baliuje Nemunie- 
čtai Išpildė programą.Be to, 
Nida Zubrlckattė padeklama
vo Stasės Zubricklenės kūri
nį"-Juozą i (nepam iršk Nemu- 
niečtų".

Bendra visų svečių dova
na buvo : Vytis, meniškai iš
graviruota odoje ir lino 
rankšluostyje įausti Lietu
vos Him no žodžiai. Iš Tautinių 
šoktų "Nemunas"šokėjų gavo 
medžio drožinį .Dovanas įtei
kus, solenlzantas tarė visiems 
žodį ir orkestrui grojant 
svečiai geroje nuotaikoje 
linksminosi iki vėlios nak
ties. Dalyvis 

nauja pietaujančius. Į akis 
krenta puošnus moterų apsi
rengimas. Kai kurios iš jų, 
atėję čia tiesiog iš pamaldų. 
Prie vieno stalo sėdinti gru
pė, tarp savęs kalbėdamasi, 
įvertina šeimininkes. Jie su
pranta, kad patarnaujančios 
moterys yra darbščios ir 
pagarbos vertos narės. Vie
toj poilsiavę, ar svečiavęs!, 
jos ateina čia padėti saviems 
Namams. O kad jos taip ap- 
strengę.gal netektų stebėtis, 
juk šiandieną yra sekmadie
nis. Tuo labiau tai esąs vie
nas iš teigiamų lietuvaičių 
pažym tų ne bent kaip vlešu- 
moje pasirodyti. O kas link 
skoningiausiai šią /popietę 
apsirengusios šeimininkės, 
kiek pasvarstę grupės daly
viai nutaria tą titulą pripa
žinti Marytei JokubaltieneE

Užgavėnių savaitgalis pa
sižymėjo blynų balium, tau - 
tintais šokiais, Paramos su
sirinkimu ir Mažltetuvtų 
šiupiniu. Popietės pasikalbė
jimuose vyrauja gavėnios 
pradžios įvykiai. Vienas iš 
svarbiausių ,bene(buvęs mo
terų būrelio surengtas b a- 
lius, kuriame šalia gero or
kestro, vienas iš skanesnių 
buvo blynai su bananais. Sa - 
vo pasakojime įsisiūba
vęs vyras taip įrodinėja 
blynų skonį, kad jis valgyda
mas , vos neprarijęs savą 
liežuvį. Jis kalba taip rimtai, 
kad sunku besuvokti ar jis 
juokauja, ar tiesą sako. Ba
liaus metu šalia vaišių ir 
gero pasišokimo buvo lote
rija. Tarp kitų fantų buvo 
dali. Jokūbo Dagio tapytas 
paveikslas ir viena staigme
na: visai naujo, niekur negir
dėto tapytojo Vaclovo Skre- 
butėno darbas.

Toliau už miesto, laukų 
platybėse bestkūrtąs Anapi
lis, su jaunimo tautiniais šo
kiais sutraukė daugiau žmo
nių. Visa laimė, kad stipriai 
sušalusi, dar neišasfaltuota 
automobilių aikštė vilnijo 
kietu gruodu. Šį kartą suva
žiavusiems svečiams neteko 
klampoti ir nereikėjo vie
ni kitiems padėti išstumti į 
purvyną įklimpusias maši
nas .

Antradienį, jau eilę metų 
Prisikėlimo parapijos salė
je, Mažltetuvtų Moterų ren
giamas šiupinys sutraukė 
nemažai tautiečių. Čia, šalta 
tautinių šoklų, buvo naujų ta
lentų pas trodym as ir tradi
cinė loterija. s>Pranckūnas

LIETUVIU NAMAI
1573 Bloor SI W ,Toronto 0. Ontario

Lietuvių Namų narių vi
suotinis - metinis susirinki
mas’ numatomas kovo 31 d. 
Visiems nariams bus iš - 
siuntinėti kvietimai su die
notvarkė.

Kadangi kai kurie nariai 
yra pakeitę savo anksčiau 
turėtą adresą ir siunčiami 
laiškai nepasiekia adresato, 
todėl prašome gerb. nartų, 
pakeitusius gyvenam ą vietą, 
pranešti L. Namų adminis
tracijai. LN Valdyba
• į kvietimą paskubinti pirk
ti LN paskolos lakštus įplau
kė virš IO tūkstančių dole
rių. Tačiau šios sumos ne
užtenka, nes kontraktortut 
reikia sumokėti sulaikytus 
34,000 dolerių. Pirkime, 
kad ir nedidelėmis sumomis, 
nes iš mažų sumų susidaro 
ir didelės.

Bingo žaidėjų skaičius LN 
nuolat didėja ir pereitos sa
vaitės atnešė pelno. Nors 
Kaziuko mugė Prisikėlimo 
Parapijos salėse sutraukė

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6% už depozitus

7 Vi % už taupymo s-tos įB 
8% už 1 m. term. dep. Į 
8’/i% už 2 m. term. dep.

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, išskyrų? 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungų 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytu' ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193z£ svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ ... r-~ *•<> BONCMVALLK AVi.,
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

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

daug lietuvių, tačiau LN po
pietės dalyvių skaičius ma
žai pasikeitė.Atseit, Toronte 
yra pakankamai lietuvių, kad 
visas lietuviškas pramogas 
užpildytų. Stasės Basttenės 
aguonų pyragas buvo labai 
įvertintas.

Paskelbtose LN žiniose 
įvyko nemaloni klaida. Buvo 
paskelbta, kad paskolos 
lakštų nupirko Turn osa Jonas, 
Meiliūnas Mečys ir Bletzgys 
Jonas po $5O,o turėjo būti 
po $500.

Šią savaitę paskolos lakš
tų nupirko : Girdvainis Pra
nas ir Lelis Petras už $2OOQ 
Račys Jurgis, Kuchalskls 
Eugenijus, Juzeliūnas E. P., 
ir Berneckas Pranas po 
$1OOO ; Klemka Adolfas nu
pirko savo anūkams O’Dono- 
hue Danny ir Gvazdaičiut Jo
nui po $5OO;Budrys Jonas už 
$800 dol. ir Visocklenė Ade
lė už $500. LN nario įnašus 
įmokėjo po $1OO- Novogrod- 
skls Jonas Vtkt. , Nakrošius 
Leokadija,Ktlotaltis J., Dau
ginis V. W. .Maurušaltis Ga- 
llnajyiaurušaitis Alf. ,Klem- 
klenė R. , Jankaitis VI., Ne- 
šukaitts J., Totoraitis Alf., 
Traklnienė T., Vtlutts P., 
Šturm Ema, Trtnkienė G.; 
po $75 dol. Rinkevičlenė O., 
Jankaitis J., Jankaitienė A., 
po $55 dol. Stundžia B. , po 
$50 dol. Visocklenė A.,po 
$25 Dauginis V.C., Dauginis 
R. D., po $20 dol.Račys Juo
zas.

Jaunų narių įstojo:Stundžla 
Andrius, Kojelis Aldona, 
O'Donohue D. ir Gvatzdaltls 
Jonas.

Lietuvių Namų moterų bū
relis, architekto A. Kulpos 
padedamas, imasi Išdekoruo- 
tl trečiojo aukšto salę.Val
dyba tą salę buvo pavadinusi 
seklyčia, tačiau moterų bū
relio valdyba ir architektas 
mano, kad salės pavidalas 
.labai tinkamas pilies m enės 
sąvokai. Kadangį studentai 
toje salėje atidarė Gedimino 
pilies kavinę, tai gal ir ge
riausia būtų pavadinti Gedi
mino pilies mene.

Valkų varžybose, lietuviš
kai tiksliausiai daržovių pa
vadinimus surašėjvienoje po
pietėje Gina Glnclauskaltė, o 
kitoje Rūta Vaitkutė.

16 VASARIO MINĖJIMAS
Kaip kasmet, taip ir šie

met Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 16 vasario 
1918 m. 56 metų sukakties 
minėjimas įvyko Toronte la

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

bai iškilmingai, pakeltoje 
dvasioje, visuotinai, gausiai 
remiant visos kolonijos įvai
raus amžiaus lietuvių.

Visose parapijose vyko iš
kilmingos pamaldos su pri
taikytais pamokslais.

Iškilminga akademija į - 
vyko centrinės technikos mi 
kyklos salėje,kurtą KLB To
ronto apyl. p-kas adv. Algis 
Puterls atidarė trumpu turi
ningu žodžiu ir pavedė stud. 
Almlui Kuolui vesti iškilmes. 
Kun. P. Ažubalis perskaitė 
invokaciją.

Sveikino Lietuvos genera
linis konsulas dr. J.Žmul- 
dzlnas ir KLB Kr. v-bos 
p-kas Inž.E.Čupltnskas.Abu 
prelegentai paryškino 16 va
sario dienos reikšmę ir 
prasmę, pastebint - tiesa vis 
laite i tr nėra amžinų impe
rijų.’

Paskaitą skaitė dr. J. Valš- 
nlenė iš New Haven, USA. 
Prelegentė publikos nebuvo 
pilnai suprasta,nes pasirink
toji tema turėjo labai mažą 
ryšį su 16 vasario dienos 
prasme. Jaunai akademike 
lyg tai trūko akademinės 
nuovokos kam, kur,ką tr ka
da kalbėti. Ispanijos pabėgė
lių į Meksiką nuo "Franco 
diktatu ros "negalim a sulygin
ti su lietuviais politiniais 
pabėgėliais nuo rusų "glo
bos"?! ...

Antrąją minėjimo dalį pra
dėjo su svečiais. Jų tarpe 
buvo Fed. valdžios mlniste- 
ris dr. St. Haldasz, Toronto 
miesto burmistras W.Crom
bie, kuris paminėjo, kad jis 
esąs pirmą kartą 16 vasari 
iškilmėse, bet jis suprantąs 
lietuvių interesus ir jiems 
pagelbėsląs.

Dr. St. Haldasz perskaitė 
Kanados mlntsterlo pirmi
ninko P. E. Trudeau sveikini
mą tr jis buvo labai ent”- 
zlastiškal sutiktas...

Angliškai paskaitą skaitė 
Dr. Paul Yewchuk, M. P., 
( aukštas pareigūnas dr.St. 
Haldasz ministerijoje). Jis 
įvertino lietuvių indėlį Kana
dos gyvenimui ir skatino Ir 
toliau išlaikyti savo lietuviš
ką kultūrą (įsijungiant į kitų 
Kanados tautų tarpą ir suda
rant įvatrįų kultūrų vieną 
Kanadą. programos atlikėjų 
amžiaus susidarė vaizdas, 
kad Toronto lietuvių kolonija 
yra tik priaugančių jaunųjų 
kolonija,dar nesenstanti,dar 
nepailstanti . daug žadanti 
lietuvybės ateičiai. J.K-mas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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A f A
VINCUI DANILIAUSKUI

I mirus, jo sūnui inž. Juozui Daniui,
Ottawos PLIAS skyriaus valdybos pirmininkui, 
šeimai ir artlm lesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą — • /

Ottavos PLIAS Skyrius_______ '

BRANGIAI MOTINAI Lietuvoje mirus, 
L.K.Mindaugo šaulių kuopos narį ANTANĄ 
KAČINSKĄ broliškai užjaučiame —

Kuopos Valdyba

. MYLIMAI MOTINAI Lietuvoje mirus,
Montrealto Lietuvių Žvejotojų — Medžiotojų klubo 
"NIDA" nartui Antanui Kačinskui nuoširdžią 
užuojautą reiškiame —

Klubo Valdybė i

SKAUTAMS. . .
( Atkelta iŠ 2 psl.)

įLSS suvažiavimų potvarkius.
6. Ptrmtja padarė skaučių 

- tų saliutų pakeitimus. Vie
toj iki šiol vartoto mažojo 
saliuto įvedamas sveikinimo

Aliutas, o didyjį saliutą pa- 
jis įžodžio saliutas. Saliu- 

'tavim o tvarka ir komandos 
f taip pat vadovams smulkiai 
■ nurodytos,

7. Numatoma šių metų ru- 
,denį sukviesti akivaizdinį
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos posėdį Toronte, Ka
nadoje.

8. Vakuojantiems Akade
minio Skautų Sąjūdžio Vadi- 
jos pirmininko, jo pavaduo
tojo ir eventualiai-Garbės 
Gynėjo postams užimti bus
ravesti specialūs rinkimai 

skautų akademikų ir jų pada
lintų nartų tarpe.

LSS Tarybos Pirm įjos pa
kviesta Akademinio Skautų

jos pabaigos, t. y. iki 1975 
metų L.S.S.korespondenci- 
nto suvažiavimo. L.E-tas

IR GERAI IR BLOGAI. . .
( Atkelta iš 2 psl.) 

visus lygtai lietuviškomis 
knygomis bei Lietuvos že
mėlapiais. Tas yra labai 
sveikintina.

Kodėl reikia profestona- 
lišKai vaikus skirstyti? Mes 
turėtume džiaugtis kad vai
kai išmoksta ilgas poemas ir 
lietuviškas dainas. Būkime 
pagaliau nuoširdūs ir prisi
pažinkime, kad nieko didingo 
neparodys ir tie vaikai,kurie 
bus profesionališkai atrink
ti. Labai norėtus, kad Žvejo- 
tojų-Medžiotojų draugija ne
sutiktų su siūlymu, kuris bu
vo patalpintas Nepriklauso
moje Lietuvoje 5 ( 2083) nu
meryje, vasario 5 d., o leis
tų visiems norintiems val
kams pasirodyti ateinančių

Sąjūdžio Komisija turės- 
pravesti balsavimus. Koml-

mūsų Jaunųjų Talentų vakare 
be jokių profesionališkai su-

sija nustatys balsavimo ei
gos, kalendorių, ASS virš mi
nėti vadovai bus renkami

prantančtų. asmenų komisi
jos.

Mieli ponai, netrukdykite
pagal Lietuvių Skautų Sąjun
gos statuto 15 straipsnį ir 
jo E pastraipą. Išrinkti va
dovai veiks iki šios kadenci-

mūsų vaikams laimingai pa
žaisti su drožlėmis ir kala
dėlėmis.

Aldona Morkūnienė 
Verdun.

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU, SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
[vairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainomi s. Taip pat

INTERNATIONAL dažų Upardavimas -tel. 366 ■ 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivcirOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P. Q. TEL. 366- 3884.

PARODIJA
LIETUVOSIMPERIJOS 
PREKYBOS LAIVYNO 

PRADŽIA
(Iš: "Visokį nusidavimai ir 
pripadkai atsibuvę tarpe asa- 
bu znočnu metuose, labai se
nuose prie Imperatoriaus 
Liatuvas Ja Deivybes Švie
siąją Kunigą Bimbalą Juodąją 
užrašytu viežlybu liežuviu 
Rytu Galindu per tarnus Ja 
Deivybes vedlug stoną liaudu 
albo vyčiu").

Teherano muziejuj yra ke
liolika akmens plokščių, 
kurių runos tik dabar tega
lima įskaityti ir suprasti, 
kai J. Benius savo straips
niuose NL paskelbė ir lie
tuvi šką runų abėcėlę. Skai
tant tas runas rašytas Rytų 
Galindų kalba, kuri, aišku, 
skiriasi nuo jablonskinės 
šiandieninės lietuvių kal
bos, prieš mūsų akis at
gimsta kai kurie įdomūs 
senosios Lietuvos Imperi
jos (geriau sakant — Euro
pos) istorijos fragmentai.

J. Gedvilą

Tablyčia užrašyta 
kanceliarijoj Guber
natoriaus z Ararato 
kaslink pagraničnyku 
Liaudos Ažiuko ir Vy- 
čia Jaune 11a p a s i b a - 
žytus užjovijimus.

Šių rytu kancellarljon at
bėgo vytis Jaunelis ir sako 
buktai kokis tai žmogus ne iš 
liatuviškas pakalenijos ir ne
krikštytas ant nematyta gal
viją su ilgomis ausimis nedi
desnių ažu teliuku katras da
bar ganosi kieme Gubernijos 
perjoja granyčiu Imperijas 
Liatuvas ir tik Liaudos Ažiu- 
ka būva sustabdytas ir suriš
tas ir pririštas prie liepas 
medžią. Ažiukas prabavoja 
su anuo pauturiuoti ale anas 
mus liažuvia nepranta. Iš su
sėdi jas Ažiukas atavede per- 
kupčniku Moiše Mandelbaum 
katras tu pati liažuvi supran
ta keip ir žmogus katras ant 
galviją atjoja nuo Ararata 
viršūnes. Vedlug išsispave- 
dojima ta žmogaus išeina 
buktai čysti cudai. Anoj pusėj 
Ararata viskas užtapyta. Ši
tas žmogus šaukė mas Noj. 
Vot šitas Nojus keturesdešimt 
dienu ir nakčiu ištryvoja di - 
deli patapu dideleje čelnoje 
katrų anas pats pasibudavoja 
vedlug sava Dieva planus ir 
sava Dieva užprašytas . Čelna 
labai didele ir anon suvaryti 
visokį svietą galvijai po du ir 
visokį paukščiai po du ir šei
myna visa Nojaus.

No<-3 meldže pasilikti ant
^ta kaina kolei nuslūgs 

mduo ir anas su šeimyna 
savo gales nusiduoti namo. 
Liauda Ažiukas klausia ka su 
tomi Nojum daryt ar ažumuš- 
ti ar laikyti surišta ir pasius
ti katorgon keipo špijona ar 
ka.

Nusidavęs pripadko vieton 
Liauda Kunigas Galinis Gu
bernatorius Ararata rado vis-

ka teip keipanam būva už jo-
vitaale surinkęs divizijų vy
čiu išrišimu davė toki.

Nojų nesiusti katorgon anei 
ažumušti ba tai nėra špijo- 
nas. Čese dvejų dienu anas 
turi apleisti mus imperiją. 
Teipogi leisti šeimynai ano 
išlipti iš čelnos ir duotis į 
pietus nuo Ararata. Visus 
gyvulius ir paukščius musu 
vyčeiišvaikė. Ažu peržengi
mą Liatuvas granyčias Nojus 
turi iščystyti čelnu ir čystu 
perduoti mum. Čelna konfis
kuojama. Ju vyčei turės nu
kelti nuo Ararata ir su pa ma
čią jaučiu nuvilkti i Juodas 
juras. Čelna bus Imperato
riaus asobestis ir atiduodama 
polzuotis kupčystei vežant ta - 
voraiš vienos gubernijos ki
ton.

Prisakau neimti nieko nuo 
Nojaus ir ano nekrivydyti ba 
gali būti ir mum tokis pat pa
tapąs atsibūti. Žinia joge! ne 
tik musu dievai ale ir kiti su 
savais žmonėmis visokiu kla- 
patu turi. Taigi nevalia anų 
rūstinti ar kištis i anų spo- 
rus.

Kožnas katras nepaklausys 
šito prirodymo bus macnai 
pa karuotas.

Liauda Kun. Galinis 
Gubernatorius Ararata Gu

bernijos .

montreal
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju lankiu
siems mane ligoninėje, už do
vanas ir gėles: O. Voronin- 
kaitienel, Grigellams, Svo
teliams, Velenlškienet, Stef. 
Vasiliauskienei, Mekšrin
iams, Žitkams, Žemaltat- 
člams, Bitnertenel ir kt.

Didžiausia padėka Vincui 
Žemaitaičiui už priežiūrą 
mano buto, Majauskui IrGla- 
vecktenet už patarnavimą sa
vo mašina iš ligoninės į na
mus, dėdienei M. Vasiliaus
kienei už apie dvi savaites 
slaugymą manęs mano na
muose ir jos sūnui Vytui.

Torontiškiams už pareikštą 
nuoširdų užjautimą m an esant 
ligoje ir visiem s kitiems, ku
rių gal ir neprisimenu.

Jūsų parodytas nuoširdų - 
mas liks visada mano širdy
je. Lieku Jums dėkingas

Jonas Mačiulis 
EKSKURSIJA AUTOBUSU J 
TORONTĄ

Kovo mėn. IO d. L. K. Min
daugo šaulių kuopos valdy
bos posėdžio nutarimu, į 
Vlado Putvio šaulių kuopos 
dvidešimties metų minėjimo 
šventę ir Kanados šaulių 
rinktinės atstovų suvažiavi
mą yra organizuojama eks
kursija autobusu. Išvykstama 
balandžio 27 d. (šeštadienį) 
anksti rytą, grįžtama balan
džio 28 d. (sekmadienį) nak

I 6ELLAZZI - LAMY INC.
įVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybiois popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ctėe 

Plumbing & "Heating kontraktoriui.

140-2e AVENUE - 366-0330

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ $70000
1974 METAIS pradedant thio

IŠVYKIMO DATOS: Balandžio 25 d. 
____________________Gegužės (May) 9, 16,23,30 d.

Birželio (June) 20, 27 d. 
Liepos(July) 11, 2 5 d. 
Rugpjūčio (August) 1 d. 
Rugsėjo(September)5, 12, 19,

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISU 26 d.
DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTŲ.

REGISTRUOKITĖS DABAR! 
Jau pramatomas vietų ribotumas !

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

Parffpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos.

Rašykite anglų.kalba: 
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL 131, P.O. - CANADA 

_______________ _ TEL.: 844-5292 844-5662.

1974. III. 19

EKSKURSIJA į
EUROPA

• 5 dienos Vilniuje
• 2 dienos Maskvoje
• Kitos dienos Vienoje ir Amstardame

1. Išskrenda gegužės 30 d., grįžta birželio 13 d.
2. Išskrenda birželio 13 d., grįžta birželio 27 d.
3. Išskrenda liepos 18 d., grįžta rugpjūčio 1 d.
4. Išskrenda rugsėjo 5 d., grįžta rugsėjo 19 d.

—-------------- Smulkesnių žinių teiraukitės pas-------------------

V. Bačėna 533-3531
2227 Dundas Street, Toronto, Ont. M6R 1X6 Montrealyje — 365-0311

tį. Kaina ten ir atgal 18 dol. 
Kuopos- šauliai moka tik 
IO dol. Gali vykti ir ne šau
liai. Registruotis pas Igną 
Petrauską. Kviečiami vist 
šauliai ir ne šauliai daly
vauti.

Į kuopą įstojo dvi naujos

narės N. Bagdžtūntenė ir A. 
Petraitytė. Kuopa posėdžio 
nutarimu iš savo kasos pa
skyrė Aušros Vartų parapt- 
jai 40 dol. , Tautos Fondui 
30 dol. ir Nepriklausomai 
Lietuvai 30 dol.-3 NL akci
jas. i J. Š.

DOVANŲ SIUNTINIAI ? u’.'TUY*r_______ z.__________ __ ir kitas salus
Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvoje, 
pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudingiausia ir rei
kalingiausia jiems pasiųsti. Pavasario ir vasaros sezonui 

siūlome šias prekes:
Nepermatomo na’lcno medžiaga suknelei SlO.tK)
Crimplene medžiaga suknelei S1L50
Crimplese medžiaga su blizgučiais S14.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės .. . S 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių S 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei S15.00
Labai gera angliška vilnonė medžiaga eilutei S42.00
Dirbtinis Mink kailis apsiaustui S50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai . ... S 8.50
Priimame užsakymus: automašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba sau įsigyti 

"Olimpią” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

BALTIC STQRES LTD. (Z.Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis. Reika

laukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

LO

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

ony 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
.» Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle luto Specialist Reg’d.
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės

Sav. G. Desrochers

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 valtys.

366-7818

R _D_ _Ą_ V _l _ M A S 
IMPERIAL - CHRYSLER - -,)ODGE- CH ARGE R 
CORON ET —CH ALL EN G ER - S VW \G ER - D ART 

Camion s DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE • LASALLE, QUK.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išores (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis p'i vmonėm is. K reipk i te s

LAURENT DA1GNEAULT De L o V.r.ndryo prie Lapierre. tai. 365 -3364

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

***

TEL. 366-7281 
**************, 

• Atliekami mecharlniai darbai 

e I fores taisymo. Ir dntymas 

e Dunlap padangos ir baterijos 
Pardavimas gazolino ir alyvos — lietuviams nuolaida.

Savininkai: y. Sutins kas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

7 psl.

7

7
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NL skaitytojai gerai su
pranta, klek yra svarbus 
laisvas lietuviškas spaudos 
žodis, ne vien tiktai lietuvy
bės Išlaikymui Išeivijoje, bet 
Ir tolimesnėje kovoje už Ne
priklausomos Lietuvos suve
reninių teisių atstatymą.

Paraginimai jungtis į šį 
naujai pradėtąjį NL akcijų 
vajų sukelti 20,000 dol.su- 
mą, randa gyvą atgarsį, šiuo 
metu, kaip Ir pridera, daugu
moje Montrealyje esančių 
lietuvių tarpe.

Tikimasi,kad NL skaityto
jai Ir Iš kitų Kanados Ir 
JAV vietovių gausiai atsl - 
lieps į šį rimtą savos spau
dos reikalą.

Tęsiame, praeitame NL 
numeryje pradėtąjį naujai 
įslgyjuslų akcijas sąrašą.
80. Ignas Petrauskas, Ilga
metis NL skaitytojas-talki
ninkas, aktyvus Montreallo 
Mindaugo šaulių kuopos Ir 
"Nldos"klubo narys .Dabarti
nis Tautos Fondo Montrealy
je atstovybės komisijos pir
mininkas. Tikėdamas, kad 
Tautos Fo hcjo velksm tngu- 
mas priklauso nuo laikraš
čio, jį paremdamas įslgyjo 
5-ktas NL akcijas.
81. Inž. Vytautas Pakalniškis. 
Etna atsakingas pareigas 
prie Montreallo m lesto nau
jos Metro Unijos statybos. 
Nepriklausomos Lietuvos Ir 
KLB Montreallo Apylinkės 
valdybų narys, visuomet yra 
opus lietuviškos spaudos 
reikalais. Prie jau turimų 
- įsigijo dar 5-ktas naujas 
NL akcijas.
82. Julius Šaltenis. Nuošir
dus NL rėmėjas, visuomet 
besisielojantis lietuvybės 
reikalais, pradžiai įsigijo 
vieną NL akciją.Reikia tikė
tis, kad jų skaičius padidės.
83. Alfonsas Vazallnskas. 
Vienas Iš Montreallo lietu
vių dalllnlnkų, kuris niekuo
met neatsisako paremti lie
tuvišką reikalą savo kūrybos 
darbais. Ir šiuo metu vyks
tančiai Nepriklausomos Lie-

VAJUS
tuvos loterijai taip pat yra 
pažadėjęs kaip auką, vieną iš 
savo kūrinių. Prie jau tu
rimos, įsigijo dar dvi naujas 
NL akcijas.
84. Lionė Jurjontenė.Dauge
lio lietuviškų parengimų ma
loni talkininkė, niekuomet 
neatsisakanti padėti NL laik
raščiui, visuomet randanti 
progą kuo nors paremti, įsl
gyjo dar vieną naują NL ak
ciją.
85. Kazimieras Gudžiūnas. 
Ilgametis Montreallo Lietu
vių Vytauto klubo, įvai
rias pareigas ėjęs,valdybos 
nary's .visuomet besisielojan
tis lietuvybės išlaikymu, į- 
vertlndamas lietuviško laik
raščio reikalingumą, šalta 
jau turėtų dviejų, įsigijo dar 
5-ktas naujas NL akcijas.
86. Juozas Plečaltls. Aktyvus 
Montreallo lietuvių jaunimo, 
skautų veikėjas. Visuomet 
nuoširdus talkininkas lietu
viškos bendruomenės reika
lams. Ilgametis NL skaityto
jas bet bendradarbis. Jis tiki 
lietuviško laikraščio Išlaiky
mo būtinumu Ir atelnančlom 
kartom .Praėjusio NL skaity
tojų susirinkimo metu įsigi
jo 5-klas naujas NL akcijas , 
jų skaičių pakeldamas Iki 
aštuontų.
87. Vytautas Kudžma. Taip 
pat Ilgametis NL skaitytojas 
- bendradarbis ;vlsuomet be- 
kovojantls už lietuviško 
laikraščio išlaikymą,aktyvus 
lietuviškos bendruomenės 
narys, taip pat įsigijo 5-ktas 
naujas NL akcijas.

Tai tik dalis NL laikraščio 
skaitytojų,kurie per šį trum
pą laiką atsiliepė į naujai 
pradėtą NL akcijų vajų. KIt 
tus skelbsime sekančiame 
NL numeryje. NL valdybos 
vardu visiems tariu nuošir
dų ačiū, tikėdamas,kad kiek
vienas šio laikraščio skaity
tojas atsilieps su realia pa
rama.

J,Šlaučlulls
NL akcijų vajaus vedėjas

NL susirinkimo dalyviu,dalis prie užkandžių stalo. Kalbasi laikraščio 
finansinės padėties sustiprinimo reikalu, nes čia pat nupirko apie 2000 
dol. vertės akcijų(šėrų). Iš priekio matosi: J. Lukoševičius, Ig. Pet

rauskas, V. Pakalniškis, A. Ališauskas, M. Petrauskis, J. Gedvilą,,A. 
Vazallnskas, Z. Lapinas, K. Barteška, M. Jonynienė, P. Adamonis, J. 
Adomaitis ir kt. Nuotrauka J. Šiaučiulio

Metinis LITO susirinkimas 
1 ,jvyks kovo m&n. 23 d. , Že^ta“ 

dienĮ, 4 v. po pietų, Šv. Kazi
miero salėje. Po susirinkimo- 
vakarienė. Kandidatus f valdo - 
muostus organus galima iš - 
statyti iki pat susirinkimo ati
darymo. Kandidatu Išstatymo 
formos gaunamos LITE.Šiais 
metais bus renkami du nariai, 
Į valdyba^ir po vieną i Į revt - 
ztjos ir kredito komisijas.

"Litas" padidino palūkanas
"Litas" šiuo metu nebėra 

pajėgus patenkinti savo na
rių nekilnojamo turto pasko
lų pareikalavimų. Santaupų 
telkimui paskatinti 5 "Lito" 
Valdyba paskutiniame posė
dyje nutarė padidinti palūka
nas Ir už santaupas Ir pas
kolas.

Už taupomąsias sąskaitas 
dabar bus mokama 7.25% 
palūkanų, vietoje lig šiol 
mokėtų 7%. Be to, palūkanos 
bus prirašomos du kartu į 
metus - birželio Ir gruodžio 
mėnesių gale, vietoje lig šiol 
daryto vienkartinio prirašy
mo gruodžio gale. Priedu už 
šias sąskaitas "Litas" duoda 
nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 santaupų su
mos pagal turimą grupinį 
CUNA polisą. Pinigus iš
imant, nusto jam a palūkanų tik 
už bėgamojo mėnesio laiko
tarpį. l

Už einamąsias sąskaitas 
"Litas" moka 6% palūkanų

G
pharmacie

canon
ROBERT GENDRON LPH....P,

366-9742

nuo trijų mėnesių sąskaitos 
santaupų minimumo Ir jas 
prirašo kas metų ketvirtį. 
Čekių patarnavimai veltui.

Už terminuotus Indėlius 
palūkanos padidintos 1%. Da
bar bus mokama už 1 metų

7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. G1R1UN1ENĖ
Dantų gydytoja

5330 L’AsiOMrrioN Blvd. 
Montreal,

Tel.. 265 - 3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukftas,

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

ADVOKATAS

Rj.Isgalnaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tell 842. 1126, namu 678-3660

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų488-8528

B.A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.CJ, E.K.C.S.(c).

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

NOTARAS

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

Suit* 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

atsl.

VYTAUTO KLUBO PASALPINES DRAUGIJOS ^

VAKARIENE
KOVO 30 d. 7 vai. vak., kuri bus paskutinė šiame pastate,
2161 St. Catherine Street E., Montreal, P.Q.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI IR ATSISVEIKINTI 
SU ŠIAIS KLUBO NAMAIS.

Bus šilta vakarienė, orkestras ir šokiai.

ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS
Kovo 31 d. sekmadienį 2 

vai. p. p., klubo patalpose 
šaukiamas visų šėrtntnkų su-

"ČIA MANO BRANGIOJI TĖVYNĖ" 

VILNIAUS RADIJO IR OPEROS 
SOLISTU — Edmundo Kuodžio ir 
Jono Girijoto 14 naujausiu dainų

PLOKŠTELĖ
Išleido Vancouverlo leidyklatndėllus 8%, už 2 metų 8.5% 

ir už 3 metų 9% palūkanų.
slrtnktmas. Susirinkimas 
šaukiamas sąryšyje klubo

Palūkanos bus prirašomos 
balandžio 15 d. ir spalio 15 d. 
į einamąsias arl?a taupomą
sias sąskaitas. Išimant prieš 
terminą j palūkanos sumaži
namos 1%.

Už rezidencines paskolas 
palūkanos padidintos nuo 9% 
į 9.25%, už asmenines nuo 
9% į 9.5% Ir už čekių kredi
to nuo 9% į 1O%. Investaci- 
nėms paskoloms palūkanos 
paliktos tos pačios- nuo 9. 5% 
iki 12%, priklausomai nuo 
garantijų rūšies. Kiekvienas 
"Lito" skolininkas yra ap
draustas iki $10,000 nuo 
bendros jo paskolų sumos 
pagal grupinį CUNA apdrau- 
dos polisą.Apdraudos premi
ją apmoka "Litas".

Kadangi šiuo metu rinkoje 
palūkanos ' už nekilnojamo 
turto paskolas sukasi apie 
1O%, o už asmenines pasko- I 
las apie 12. 5%, tai vargu bau 
"Lito" skolininkai galėtų šiuo 
palūkanų pakėlimu skųstis. 
Trūkumas pinigų paskoloms 
yra žymiai didesnė proble
ma, kaip dabartinis palūkanų 
lygis. Pr.R.

PADĖKA
Nuoilrdilauelo padėka reiškiu dr. 

J. MalUkal ui padarytų burnoje kaulo 
operacijų Ir sutelktų pagelbą,nego1llnt 
poilsio laiko, net nakties metu.

E. Paunksnienė

PADĖKA
Nmoiirdžiausia padėkų reliktu 

A. Se PupteraiČIut už padarytą, opei 
cija ir tokĮ, mielą, prižiūrėjimą, Redc 
Memorial ligoninėje.

E. Paunksnienė

LABAI GERA PROGA
Greenfield Park (už upės) galima 

Jsigyti 5 atskirą kambarių dupleksas 
už $ 23.000 Nemol centraliniu oro šil

dymu Ir su nemažu žemės sklypu.
Skambinti 67 1 • 2389 po 6 vai. vak. 

ir sekmadieniais. z

pardavimo. Prašome visus 
dalyvauti. Valdyba

STUDENTU SEMINARAS 
Antrasis Montreallo lietu

vių seminaras įvyko vasa- 
:rlo 24 d., pas p.Jonelius.
Susirinko 16 asmenų. ŠI po
pietė buvo skirta teatrui. 
Buvome pasikvietę V. Jony
ną, kuris trumpai apibūdino 
šių dienų teatrą.Trys trumpi 
"sketches"-Gedimino Pilis , 
Birutė Ir Kęstutis, Ir Meno 
Paroda- buvo suvaidinti pa
čių seminaro lankytojų. Taip 
pat kelt numeriai buvo su
vaidinti Antrojo Kaimo, Cht- 
cagoje. Gaila, kad ponia 
Gruodienė negalėjo dalyvau
ti, nes ji mus paruošė šiam 
pasirodymui. Be to buvo su
ruošti kelt "spontaniški vai
dinimai" pačių dalyvių. Se
kantis susirinkimas įvyks 
kovomėn.31d. V.K.
• Pranas Ir Elena Bukaus
kai atšventė vedybų 50 m . 
auksinę sukaktį. Pr. Bukaus
kui teko susirgti Ir atsigulti 
ligoninėn sveikatos patikri
nimui.
• Jonas Mačiulis buvo su
sirgęs Ir turėjo operaciją 
Jewish Gen. ligoninėje.
• Mokytoja Rūta Skučaitė 
susižiedavo su Inž. Arūnu 
Šlekiu iš Toronto.
• Violeta Adomonytė, Janės 
Ir Jono duktė susižiedavo su 
Rod Ramzey, kurtų vestuvės 
numatom os vidurvasarį ■

•ŠATRIJA", 133 • 7th Avė. E.
Vancouver, B.C. Canada. Kaina 5 dol.

A. Keblys
Sekmadienį, kovo 17 d.

Aušros Vartų parapijos sa
lėje šv. Onos Draugija suruo
šė choro vadovui soLAntanuI 
Kebllul pagerbtuves už jo di
delius nuopelnus ir nuoširdų 

. pasltarnavlm ą parapijai.
Pagerbtuvėse dalyvavo la

bai gausus skaičius asm e - 
nų Ir be Išimties vist cho
ristai.

A. Keblys buvo Išvykęs 
atostogų į Floridą Ir nu^tr 
bintas buvo,kal grįžo, radę^ 
suruoštą šį pagerbimą.

SUSIRINKIMAS
L.V.S. "Ramovės" Mon

treallo skyriaus metlnlš 
visuotinas skyriaus nartų 
susirinkimas įvyks š/m.ko
vo 31d., 12 vai., Aušros 
Vartų parapijos salėje L. K.

■* M Indaugo šąullų kuopos 
būstinėje. Atsargos kariai, 
veteranai Ir skyriaus nariai 
ramovėnal, nuoširdžiai kvte- , 
čtamt minėtame susirinkime 
dalyvauti. Skyriaus Valdyba

MONTREAL WEST

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTAv PADĖS JUMS

V.Pėteraitis
3 53 - 9960 / Namų 7,2 1 - 0 6 14
UNITED TRUST REALTIES
7 9 95 Blvd. Les Gaieties. D’Aniou. P. 0.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N ORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

APSIDRAUSK!

KADA JŪS BŪSITE PRAŠĘ, 
KAD JUS

A P VOGTU?

— O ŽIŪRĖK — NEPRAŠYTŲ SVĖČTŲ,

JAU IR BŪTA !

APIE BŪTINUMĄ APSIDRAUSTI, PANAŠIAI, 
BUTU GALIMA PASAKYTI — 
GAISRO, ATSAKOMYBĖS, AUTOMOBILIŲ 
NELAIMIŲ, IR KITAIS ATVEJAIS. /

/

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL: 7 22 - 3545____________ ____

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ f

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas) S UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managenilu

LEO GUREKAS_________

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE. H4 E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ................ 6%
Taupomąsias s-tas ...---- ’’X®?
Term. Ind. 1 m. ..... — 8 °
Term. ind. 2 m.............. 8,5%

9%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ___ __ .......... .... 8,5 %
Nekiln. turto ................... _..**•***
Čekių kredito ....... ........... ...
Investaclnes ___nuo 19,5% IM 12%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas 'už paskolos sumą. 
..._________________________________________________ ■ ■ - — ' ■■ 1

Kooperotyvinė namiį ( iki 4 buty ) irnamy inventoriau* opdraudo. 

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

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel, 487-5820.

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