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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

NAUJAI SUDARĘ VALSTYBIŲ, VYRIAUSYBIŲ KABINETUS

"MONTREAL STAR" APIE 
PABALTŲL

Kovo rnėn.18 d. "Montreal 
Star" rinktinėje apžvalginių 
straipsnių vietoje ( "History 
In the maktng")įdėjo Murray 
Seegar llfcoką straipsnį pa- 

Intą "Pabaltijo valstybės 
tebesaugo savo kultūra" 
(Baltic States retain culture) 

Jame autorius konstatuo
ja, kad nors Sovietų Sąjunga 
skelbiasi turinti 15 respubli
kų, tačiau JAV, Kanadai, Bri
tanijai Ir daugeliui kitų kraš-
tų Sovietų Rusija sudaro tik 
12 respublikų, kadangi jie ne
pripažįsta Lietuvos, Latvijos 
Ir Estijos įjungimo. Straips
nyje nurodoma, kad tie maži 
kraštai tik 23 metus tesi
džiaugė savo nepriklausomy- 

... . ir kad prieš pradedamas 
pasaulinį karą Hitleris davė 
Stalinui laisvas rankas Pa
baltijo kraštuose Ir Suomi
joje.

Autorius konstatuoja, kad 
Ir dabar, po 25 metų okupa
cijos, tuose* kraštuose ne
trūksta drąsių balsų, retka- 
laujančlų laisvės ar bent 
platesnės autonomijos, ta t 

čtau dėl kietos sovietinės li
nijos ir visiškos spaudos, ra
dijo Ir kitų komunikacijos 
priemonių kontrolės,tie bal
sai užsieniui negirdim l. Ne
girdimi jie Ir demokrati
niuose kraštuose, kadangi be 
negausių emigrantinių gru
pių Ir vieno - kito sovietų 
kritiko,kaip pav.Solzhenitsyn 
ar Sakharov, niekas jų neuž- 

-la.

OKUPUOTI LIETUVIAI 
KOVOJA DĖL LAISVĖS I

Taip rašo didžiausias Kali
fornijos amerikiečių laikraš
tis pirmame puslapyje. '"Los 
Angeles Times" red. nary” M 
Seeger 1974 m. kovo 1O d. 
pirmame puslapyje paskelbė 
lietuviam s labai vertingą , 
straipsnį apie dabartinę oku
puotos Lietuvos padėtį. 
Straipsnio tęsiniai dar ke
liuose puslapiuose.

Jame rašo, kaip rusų pa
vergti lietuviai kovoja dėl
savo tautos Ir laisvės teistų, 
kaip juos bando sutramdyti 
rusų slaptoji policija KGB , 
Ir 1.1.

DUBCEKO LAIŠKAS ITALŲ 
SPAUDOJE

gija yra parduota Hydro

IZRAELIO — MEIR

BENDRUOMENYBĖS™
AMERIKIEČIO KORESPONDENTO ĮSPŪDŽIAI PABALTIJO 

SOSTINĖSE

Rygdj sutikta rusaitė pakalbė

ROMA. — Aleksandras Dub- 
čekas, buvęs Čekoslovakijos ko
munistu partijos vadas, po so
vietų invazijos pasmerktas ir pa
šalintas iš vadovybės, parašė sa
vo buvusio draugo ir bendradar
bio Smrkovskio našlei laišką, ku
rį išspausdino Italijos komunis
tų žurnalas Giorni Vie Nuove.

Esą, sovietų motyvai, kad 
tie kraštai jiems karo metu 
buvo reikalingi kaip buferinė 
zona, dabar nebegalioja, nes 
anot pačių sovietų, dabartinė 
Vokietija yra naujos tai
kingos eros kūrėja. Taigi ar 

,ąs atėjęs laikas Iškelti tų 
kraštų nepriklausomybės at
statymui, pagal laisvą tų 
tautų apsisprendimą?

Straipsnyje labai tiksliai 
kelnėti Rusijos carų kėslai 

užvaldyti. Pabaltijui, Stalino 
teroras ir trėmimai bei 
bergždžios sovietų pastangos 
Išauklėti Pabaltijo kraštų 
jaunąją kartą, kuri būtų pa
lanki sovietams ir ųžm irštų 
savo skirtingą kilmę ir savt- 
t "'.ulturą.
"—Ten pat įdėtas Ir visų tri
jų Pabaltijo respublikų že
mėlapis kartu su sovietų 
užvaldyta Rytų Prūsija.

Laiške Dubčekas rašo vis dar 
negalįs suprasti, kaip sovietai 
galėjo patikėti klaidingais pra
nešimais iš Pragos apie bubče- 
ko reformų planus. Iš partijos 
pašalinti čekai komunistai ra
šydavo j Maskvą klaidinančius 
raštus apie liberalizaciją Čeko
slovakijoje ir įtikino Kremliaus 
vadus, kad komunizmui atėjęs 
pavojus.

Dubčekas aiškina laiške, kad 
jo tikslas Čekoslovakijoje buvęs 
ne sugrąžinti kapitalizmą, o tik 
įvesti vidinę demokratiją, nevar
žomą partijos, tuo sustiprinant’ 
darbo liaudies pasitikėjimą ir 
tuo pačiu sustiprinant partijos 
kūrybinę jėgą ir pačią revoliu
cinę dvasią. Dabar Čekoslova
kijos sistema pagrįsta vėl asme
nine galią ir biurokratija. Vis
kas, ka.n Lenino partijai svarbu, 
yra prarasta, rašo Dubčekas, nes 
prarastas masių pasitikėjimas.

Aš ir mano žmona esame pa
niekinti ir neginami, net ir žmo
na buvo išmesta iš komunistų 
partijos. Kada mirė mano mo
tina, rašo Dubčekas, sudegini
mo ceremonijose dalyvavo tik 
Bratislavos kapinių naktinis sar
gas. Kai Dubčekas norėjęs jos 
pelenus padėti gimtojo Uhrovec 
kaimo kapinėse, jis buvo įspėtas 
atlikti tą darbą slaptai, kad žmo
nės nesužinotų.

NORĖJO PAGROBTI

PRICESE a.
Praeitą savaitę Londone, 

netoli karalienės Elžbietos 
Buckingham Palace, banditai 
bandė pagrobti princesę

ANGLIJOS - WILSON

Anne,kuri su savo vyru M ark 
Phillips buvo pakeliui į na
mus. Pas pasikėsinto ją lan 
Balį rastas net Ir laiškas 
reikalaująs Annes išpirki
mui 1 milijono svarų(2,3 mil. 
dol.^Keturi Annes palydovai 
buvo sužeisti, bet karališko
ji jaunavedžių pora kulkų Iš
vengė. Skelbiama, kad pasl- 
'kėsintojal politinių tikslų nė
ra turėję.

RIAUŠĖS JAMES BAY 

STATYBOJE

Didžiosios James Bay 
elektrinės statyba susltruk- 
dė šį kartą ne dėl vietinių 
gyventojų protestų, bet dėl\ 
darbininkų sukeltų riaušių. 
Riaušių metu buvo sudeginti 
barakai 200 darbininkų Ir 
sudaužyti trys elektros ge- 
netorlal, kurie telkė energiją 
tat stovyklai.Daugumas dar
bininkų Nordatr lėktuvais 
jau perveštt į Montreal}, ka

dangi darbai negalės prasl-

- Quebec kompanijai 65 metų 
laikotarpiui. Tačiau perėmus 
šią elektrinę, tos pačios 
Churchill upės žemupyje bū
tų pastatyta dar viena elek
trinė, kuri kalnuotu kitą bili
joną dolerių ir jos energija 
galėtų būti povandeniniu ka
beliu nuvesta į Newfoundland 
salą. Premjeras Frank 
Moore Rlo-Tlnto kompanijai 
siūlė po 7.07 dol.Crlnkos 
kaina 5.25 dol.)už akciją ar
ba 80 milijonų dolerių,ta
čiau jo pasiūlymas buvo at- 
mestas.Dabar premjeras pa
tiekė provincijos parlamen
tui įstatymą, kuriuo Brlnco 
būtų nacionalizuota.

KARDINOLUI NEPASISEKĖ

1972 metais prasidėjęs 
domlninkonių vienuolių se
nelių prieglaudoje, Quebec'o 
mieste, darbininkų streikas 
tebesitęsia. Deryboms tar
pininkavęs Quebec'o arki
vyskupas Kardinolas Mau
rice Roy paskelbė, kad jo 
tarpininkavimas nedavė

jo taip, kačip rusaitė: “Liaudis nu 
vertė buržuazinę vyriausybę”, ir 
t it. Taline Hmto veido, pagyve
nusi, aukštosios klasės inteligen
tė, sakė: “Rusai atėję mūsų va
dus suėmė, išsiuntė į Sibirą arba 
■labai paprastai — nužudė. Pas
kelbė rinkimus, bet rinkimų duo
menys slaptuose rateliuose buvo 
žinomi dar prieš balsavimus.”

Vilniuje korespondentas kalbė 
josi su Gonriku Zimanu, “Komu
nisto” redaktorium. Pagal jo teo
riją, Lietuva negali būti izoliuota 
nuo Europos, ar “1940 metais bu
vo tik divi išeitys: laukti kol 
užims Hitleris, arba dėtis su so
vietais.” Zimanas tačiau prisipa
žįsta, kad Lietuvoj diskutuojama 
ir teigiama, jog jei Lietuva būtų 
nepriklausoma, būtų daug dides
nė pažanga. “Jie tik nežino ištari 
jos ir ignoruoja politinę situaciją: 
Hitleris nebūtų (leidęs laisvos Lie
tuvos.” Daugiau jis nieko nepasa
kė iir negalėjo (pasakyti, bet jo 
užuomina kiekvienu atveju įdo
mi. Tas pats Zimanas apie,rusus 
kalbėjo, kad jie “revoliucijas ne
eksportuoją, bet tik viską daro, 
kad kiti elementai, iš užsienio, 
ąiemėgintų importuoti į Lietuvą 
kon tra revol i uci jos. ”

Užsieniečiams svečiams Pabal-

mieste, jaunuolių nusikalti
mai sumažėjo 60%. Jaunimo 
Patariamasis Komitetas var
toja naują teisingumo meto
dą: nusikaltę, baudžiami lai
kinu neleidimu lankyti mo
kyklų, bandymo laiku (pro
bation) ir turi atitaisy
ti skriaudas darbo prievole 
miestui.

Jaunuolis už įsilaužimą 
gavo 3 mėn.bandomo laiko,

tiijo šeimininkai 'bolševikai mėgis 
(ta operuoti skaičiais ir visokiais 
laimėjimais, pasiektais po karo, 
bet jie nesugeba atsikirsti, kai pa
sakoma, kokių laimėjimų būtų 
pasiekę tie kraštai būdama laisvi. 
Jieį šiandien būtų kaip tokio pat 
dydžio Danija arba Suomija, ne
paprastai pažangūs “kapitalisti
niai” kraštai.

Pabaltieoių emigrantų energin
ga veikla sudaro daug galvoso- 
pio sovietams, ir naujieji šeimi
ninkai vilsą laiką turi nuo jų gin 
tis —sako Parks.

MIRĖ PROF. A. JŲČYS

Fizikos mokslų daktaras prof. 
Adolfas Jucys š. m. vasario H d. 
mirė Vilniuje (Tiesa, 1974.III.). 
Jis buvo gimęs 1906 m. Klaus- 
galvos vienasėdyje, Salantų v., 
Kretingos apskr. 1926 m. baigė 
Plungės kimnaziją. Išėjęs VDU 
gamtos - matematikos mokslus, 
1931 m. gavęs diplomą, buvo pa
liktas fizikos katedros laboran
tu.

Jo darbo sritis buvo teorinė 
fizika, ir šioje srityje mokslą gi
lino Anglijoje. 1941 m. Vilniaus 
Universitete apgynė disertaci
ją ir įsigijo daktaro laipsnį, bu
vo paskirtas teorinės fizikos ka
tedros vedėju. 1949—1951 m. 
savo mokslus gilino Leningrado 
universitete. Esą paskelbęs per 
300 mokslinių darbų. Jis laiko
mas šiuolaikinės teorinės fizikos 
pradininku Lietuvoje. Palaido
tas Antkainio kapinėse Vilniuje.
• Arėjas Vitkauskas, kuris 
Jersey City, N. J. turi savo 
Vorld - Wide News Bureau 
’’The American Scene" visuo
met įterpia ką nors apie 
Lietuvą. Laikraščio "Sunday 
Argosy" vasario 3 d. laidoje, 
parašė straipsnelį "Pirmos 
dienos nepriklausomoje Lie
tuvoje". Aprašo vieną prl-

dėti anksčiau, kaip po septy
nių savaičių. Sunaikinto turto 
vertė dar nenustatyta.

Riaušės įvyko LG-2 sto
vykloje. Darbininkai tvirtina, 
kad barakai buvo padegti 
ir 3 elektros genetoriat su
laužyti Išverčiant juos bul
dozeriais dėlto, kad darbus 
vykdęs kontraktortus atleido 
30 darbininkų. Kompanijos 
atstovai gi sako, kad tatai 
dviejų tarp savęs bekonku- 
ruojančtų darbininkų unijų 
( Quebec Federation of La
bour ir Confederation of 
National Trade Unions) re
zultatas. Dar neaišku, kiek 
tie įvykiai užtęs James Bay 
statybą.

1 /
NACIONALIZUOS 
BRINCO

Newfoundland provincijos 
premjeras Frank Moore jau 
antra savaitė veda derybas 
su anglų kompanija Brlnco, 
tikslu nuprlkti 57% jos akcijų 
priklausančių Rio-Tinta kom
panijai. Atpirkusį tas akcijas 
provincija pasidarytų Chur
chill Falls elektrinės savi
ninku. Churchill Falls elek
trinė kainavo beveik vieną 
bilijoną dolerių. Kai bus pa
statyti paskutiniai trys gene
ratoriai I iš bendro 11 skai
čiaus, ji duos scptynluH nit-

• lljonus kilovatų elektros per
* melus. Beveik visa ta ener-

vaistų. Streikas prasidėjo 
dėl per mažų mokamų atly
ginimų.

DIPLOMATIJA VEIKIA

1 Šiomis dienomis JAV-blų 
sekretorius Klssingerls lan
kosi sovietų sostinėje Mas
kvoje, o Sovletljos krašto 
apsaugos minlsterls Grečko

turėjo kas savaitę atsilanky
ti komitete Ir po 1O v. v.būti 
namuose.

ėmimą laikinoje Lietuvos 
sostinėje Kaune, Metropolio 
viešbutyje. Jauni diplomatai

Jaunuoliams Iki 18 metų 
amžiaus nesudaromos kri
minalinės bylos. Tuo jie bu
vo ir apsaugoti nuo vyres
nių kriminalistų draugijos 
kalėjimuose. Komiteto susi
rinkime atsilanko tik tėvai,

paskubomis stengėsi atst- 
šviežlrtl savo anglų kalbą. VI? 
sos pastangos buvo dedamos 
rasti Amerikos himno gai
das .Pagaliau surado"Ameri- 
can Song", Ir nutarė, kad bū
sią tai, ko ieškojo. Tačiau,

lankosi Irano sostinėje-Bag- 
dade.

advokatai ar liudininkai—pa
šaliniai nedalyvauja. Dauge-

kąi pradėjo groti, nė vienas 
amerikietis neatsistojo ir

V inters

lis jaunuolių grįžta į telsin - 
gą gyvenimo kelią, pareiškė 
to miesto tvarkos dabotojai.

NAUJAS BUDAS TVARKAI
PALAIKYTI

Kalifornijoje

f Lietuvos \ 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
< biblioteka >

toliau ramiai šnekučiavosi. 
Pasirodo, kad tai būta kažko
kios paprastos dainos.

1

1
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KELIAI AR KLYSKELIAI
Vatikano elgesys su Ven

grijos primų, tikrai nustebi
no katalikiškuosius sluogs- 
ntus vakaruose. Ieškomos 
priežastys ar pateisinimai 
ar bent suram Inlmai, kurie, 
bevelk kiekvienu atveju, nėra 
net tikri, nei, pagaliau, efek
tyvūs, nepajėgtą j-tikintl.

Kita vertus, gal Ir nereikė
tų stebėtis Vatikano "žemiš
kąja" politika, kuri sten- 
gėsi(bent Iki šioljremtis rea
lybe ir savotišku pragamtiz- 
mu, tikrų ar tariamai labai 
svarbių tikslų naudai. Tų vi
sų įvykių grandinėje neturė
tume užmiršti (kai kas jau Ir 
prim iršo)Lietuvos pasiunti
nybės funkcijų mažinimą ir 
statuso degradavimą. Pana
šiai, kaip Washingtone taip ir 
Vatikane, pasiuntinybės tell- 
ko tvarkomos ttk"relkalų ve
dėjo "titulu, kuris vargiai ar 
garantuoja bet kurį tęstinu
mą.\ —

Vatikanas ir toliau priimi
nėja ir kalbasi su aukštais 
sovtetijos pareigūnais, o ei
lės metų senumo Lietuvos 
partižanų laiškas popiežiui 
dar ir šiandien liko neatsaky
tas. Tiesioginio ar kitokio 
atsakymo tebelaukta ir Lie
tuvos katalikų vardu, 17,000 
parašais remiamas, laiškas 
- memorandumas.

Kardinolų kolegijoje atsto- 
vaujamos bene visos katali
kiškos tautos, Išskyrus lie
tuvius. Turlira kardinolų iš 
tokių tautų tarpo Afrikoje, 
kurios dar netaip senai lau
kinėmis buvo laikomos, bet 
šiandien laisvos ir^ nepri
klausomos. Ir, sakyk,žmogau, 
kad čia ne politika, bet tiesa 
ir principai lem ta...

Lenkijai priskirtos rytinės 
Vokietijos žemės, pagaliau 
susilaukė Ir Vatikano pripa
žinimo Ir tikinčiųjų įjungimo 
Lenkijos bažnytines provin
cijos jurlsdtkctjon. Atsieit,

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

,__. _____ _______________________________«___________________________ _____

KODĖL OTTAWA GLOBOJA 
KOMUNISTUS ?

Tragiškai mirusio Čilės 
prezidento Allende, norėjusio 
įvesti krašte komunistinį 
"rojų", našlė Hortensla 

^llende važinėjo po Kanados 
t jn testus ‘ raginti kad dau- 
**glau būtų įsileista į šį kraš

tą komunistų politinių pabė
gėlių.

Jos kelionę flnansaco CU- 
SO-Canadtan University Ser- 
vlc Overseas. ŠI organlza - 
Ė t ja yra valdžios subsidi
juojama. Reiškia, mokesčių 
mokėtojai turės pakelti be
reikalingą naštą.

Kaip patirta Mrs.Allende 
kelionę rem ta Kanados ko
munistų partija .prisidengus 

{'įvairiais vardais,kaip Cana
dian Peace Congress, United 
Electrical Worker,Comunlst 

čia realybė, kolkas nekeičia
ma Ir nejudinama Ir kartu 
padėjimas tų vietovių katali
kam s, sielovados vardu.Štai, 
čia jau galima prisiminti Ir 
gretinti Vilniaus arktvysku-
pljos padėtį Lietuvos nepri
klausomybės metais. Ir tuo
met Vatikano politika rėmė
si realybe ir linko ton pusėn, 
kur ne tiek teisė, bet jėga 
lėmė tarptautinių įvykių 
sus iklostymą.

Šių visų faktų paminėjimas 
bent mums, lietuviam s, turė
tų padėti kur kas geriau pa
žinti Ir suprasti Vatikano 

j politikos labirintus Ir nesi
stebėti perdaug paskiausiais 
įvykiais Ir sprendimais .lie
čiančiais Vengrijos prlmo 
atvejį. Vatikano politika yra 
nuosekli Ir nėra šokinėjanti,
nops kai kam Ir gali taip at
rodyti. Jei iki šiol mūsiškių 
tarpe buvo daug spaudos bal
sų ir atskirų autorių bevelk 
besąlyginiai rem iančtų Vati
kano politiką ir bandžiusių 
rasti įvairių pateisinimų, tai 
šiuo metu vis daugėja ko
mentarų, kurie stengiasi klek 
galint nešališkiau vertinti 
esamą padėtį be jokių pagrą
žinimų Ir matyti Ir tokią.,ko
kia Iš tikrųjų esanti, bet ne 
tokia, koklą^ norėtų matyti. 
Šitai reikėtų laikyti didele 
pažanga ir vertinti teigiamai.

Tuo tarpu Vatikanas Ir to
liau stengtasi palaikyti dia
logą su ateistiniais rėžimais, 
gal kai kurtų nuolaidų, gal 
kompromisų kaina. Turbūt ti
kima, kad tokios žaidynės 
daugiau naudos, nei žąlos at
neš siekiamam tikslui-padė
ti tų kraštų tikinčiųjų intere
sams. Atsieit, pačioje Romos 
širdyje tuo tikima, ta krypti
mi Ir visos pastangos deda
mos^! Išeiviai Iš to tik šyp
sosi. . .

Al. Glmantas

Party of Canada .Congress of 
Canadian Women, League for 
Socialist Action, The Cana
dian Council of Churches Ir 
kt. "liberation" frontal.

Politiniai pabėgėliai turi 
būti rem lam 1 Ir tarptautiniu 
mastu globojami kaip visi 
D P buvo. Deja, kyla klausi
mas. Kodėl Čilės komunistai 
pabėgėliai nevažiuoja į Kubą, 
SSSR Ir kt. komunistinius 
kraštus? Kodėl jų patarėjai, 
globėjai jiems klaidingai pa - 
tarta? Kodėl Ottawos valdžia 
Čilės komunistus priima? 
Tarptautinė pabėgėlių orga
nizacija gali juos paremti ir 
padėti įsikurdinti komunis
tiniuose kraštuose. O ypač 
pasaulio galybė— SSSR turėtų 
visus komunistus priimti 
Išskėstomis rankomis. V.

PANORAMA
MIGLOTA ATEITIS ? 

Rašo J. L a d y g a

Mūsų civilizaciją galima 
būtų prilyginti mašinai, 
greitai lekiančiai nežinomu 
keliu. Vakarui atėjut, užde
gamos- šviesos, bet tos švie
sos turi šviesti toliau Ir to
liau, kad išvengus katastro
fos. Taip "futurologas" G. 
Berger apibrėžia mūsų atei
ties netikrumą.

Montrealyje prie Quebec'o 
universiteto sudaryta profe
sorių grupė:socialinių moks
lų fakulteto ekonomistas 
-urbanlstas P.Lemonde, eko
nomistas P.A.Jullen, polttl- 
kologas A .Latouche Ir Penn- 
sylvanljos universiteto prof. 
H. Ozbekhan.Šlos grupės už
davinys nustatyti koks bus 
Quebec'as už 30 metų 
(2000 m.),t.y. Industrinis 
plėtimasis, socialinė linkmė, 
civilizacijos ateities porei
kiai. Kita grupė dirba Lavai 
universitete Quebec'o mies
te, kuriat vadovauja Žemės 
ūkio katedros prof .H. Martin, 
talkininkaujant prof. R.Rtel 
Ir M. Boulet. Jie surado būdą 
dėsi ntegruott (perdirbti) au - 
galus ( kaip lucerna ir soya) 
ir jų proteinus pritaikinti 
žmonių maistui, nes ateityje 
gyvulių mėsa bus retas ir 
brangus maisto produktas.

Mūsų politikai (lietuviai) 
turėtų susipažinti su Mon- 
trealio universiteto politinių 
mokslų profesoriaus Jacques 
LFVFSQUE studija "Le Con
flict slno-E ovietique"/lšlel - 
do Presses unlversltalres df 
France/. USSR-Kiniečių kon- 
fltktas labai gilus Ir le - 
miantis tarptautinę ateities 
politiką.Autorius Iškelta gin
čo istoriją ir visą įvykiu 
eigą,konflikto, tarp Maskvos 
ir Peklngo.

Liūdnai ateitį pranašauja 
Jacques Bergter ir J.P.De- 
laban išleistoje knygoje, 
"Strateginis Šnipinėjimas" 
/ L'F&plonnage strateglque 
editions Hachette, Paris/. 
Knyga parašyta pagal Pen
tagono studiją, padaryta 
kompiuterių pagalba.

Šiuo metu vyksta didelio 
mąsto šnipinėjimas tarp val
stybių, politikoje, pramonėje, 
mokslo išradimuose, ( na ir 
Watergate"burbulai'. . .).

Kompiuteriai apskaičiavo, 
kad ateityje bus 145 karai; 
štai keletas jų:

Karas (kovos laukas šiau
rės Afrikos dykumuose) į- 
vyks tarp valstybių: Libijos, 
Tunlsljos, Italijos, Vakarų 
Vokietijos prieš sujungtas 
arabų valstybes, Alžeriją ir 
UESR, (kas laimės , nesako
ma).

’’PROGRESYVIEJI LIETUVIAI
Taip save vadina tie lietu

viai,kurie yra linkę bendrau
ti su Lietuvos pavergėju ru
su.

Nereikia manyti kad šie 
tautiečiai nežino ką jie da
ro, jie žino gerai, bet jie tu
ri savo filosofiją. Ta filoso
fija yra senų laikų. Po rusų 
revoliucijos daugelis lietu
vių patikėjo Rusijai, kad ji 
įgyvendins lygybę žemėje, 
kad nebebus skirtumo tarp 
žmonių ir tarp tautų, visi 
bus broliai ir seserys, ir vist 
dalysis tuo ką turės.

Rusija iš pradžių tuo keliu 
ir ėjo. Sunaikino buržuaziją 
ir atėmė jos turtus, tik tais 
turtais su niekuo nepaslda- 
lino. Jokia lygybė tarp žmo
nių nepasirodė. Komunistai 
tvarkė liaudį kaip avis. Pa-

Karas įvyks tarp Vakarų 
Ir Rytų Vokletljų(1almės Ry- 

Itų Vokietija), po to įvyks 
Vokietijos susijungimas (bus 
komunistinė santvarka). Po 

I vienų metų didelių mūšių 
Indonezijos šefas Van Rijn 
užimt Indonezijos salas,Ma
lajus, Singapūrą ir pasidarys 
imperatorius.

Afrikos valstybių federa
cija Išeis į karą prieš Pietų 
Afrikos Uniją. Pietų Afrl - 
ka naudosianti "A" bombą ir

1 bus laimėtoja.
Šiaurės Amerika ir Furopa 

| išgyvens didelių revoliucijų 
laikotarpį, bus daug aukų.

Pietų Amerikos valstybės 
užpuls Kubą, USSR "A" bom-

• bos pagalba bus atmuštos Ir 
"Castratzmas" persikels 
Pietų Ameriką.

Kinija susipeš su Indija. 
Indija bus prijungta po Kini
jos vėliava.

Kiti kompiuterių numatyti 
karai:

Maroko prieš Alžerlja
( Marokas laimės), Šiaurės 
Anglija prieš Pietų Angliją 
(USA remiant, Pietų Anglija 
laimėsianti), USSR kariaus 
prieš £lblrą( Sibiras gaus 
nepriklausomybę).

Patys knygos autoriai 
165 psl. išstreiškla, kas gi 
tikrai galįs žinoti ateitį?

Kita, daugiau avantūrlnlo 
pobūdžio knyga parašyta Jean 
Charles Pichon "Les 30 
Annėesa VenlrRevelees Pai’ 
L'Htstoire Cycllque".Knygos 
autorius remiasi senu prie
žodžiu : istorija kartojasi,

Priverstinio celibato problema 
pasaulyje,

(TĘSINYSL 

celibatas MAGIŠKA 
JĖGA?
Visi aukščiau minėtieji 

argumentai prieš vedusių 
pa&aullečlų šventinimą kuni
gais nors Ir nėra visai be 
vertės, bet skamba ne per 
daug įtikinančiai. Ypatingai 
keistai skamba A. Maceinos 
tvirtinimas kai jis sako",. . 
moterystė ęunaiklna aukš
tesnę žmogiškąją vertę. . 
p. 34. Tiesa, slelovadžiui,ša
lia šventimų dar reikalinga 
tos aukštesnės žmogiškos 
vertės, bet labai sunku su
vokti, kaip moterystės „sak
ramentas galėtų šią vertę 
sunaikinti? A. Baltinis šiuo 
klausimu taip išstreiškla v 
"Vedęs kunigas, šeimos ne
laimių ištiktas, galt prarasti 
pasitikėjimą žmonėse ir su
silpninti savo, kaip slelova- 

tys gyveno gerai, o liaudžiai 
teko tik menki, trupinėliai. 
Tas pats atsitiko ir suHautų 
lygybe bet brolybe. Rusų 
tauta patapo visų griežta va
rove. Rusų tauta tapo iškelta 
virš kitų tautų. Iš kai kurtų 
tautų atimta sava kalba, raš
tas, papročiai, suniekinta is
torija, o jei joje kas gero 
pasirodė, tai būk tik rusų 
tautos dėka. Kai kurios tau
tos liko visiškai sunaikintos. 
Taip Rusijos skelbiami ko
munizmo idealai ir liko ne
įgyvendinti. Bet už tai įgy
vendinti rusiškieji idealai. 
Rusija patapo galingesne ir 
didesne negu carų laikais. 
Šiam sumulktntmut daug pa
sidarbavo kitų tautų kairie
ji idealistai, įskaitant ir lie
tuvius. Vieni jų susigriebė 
laiku ir pasuko atgal, kiti, 
perdaug užsiangažavę, grįžti 
nebegalėjo ir tokiu būdu liko 
amžinai ištikimais rusų tar
nais. Nors vėliau patys rusai 
prakeikė Staliną, bet šiems 
lietuviams ir Stalinas buvo 
geras.

a r hn, ateitis per praeiti. Pa
saulyje kartojasi įvyktų cik
las, surištas su kosmosu.Ci
vilizacijoje įvyksta kilimai 
Ir nuosmukiai.Autorius pra
našauja, kad apie 20 metų 
nebus karo ( Išskyrus tarp 
mažų valstybių).

Už 30 metų Kinija turė
sianti 2 milijardus gyventojų, 
nes bus okupavus visą Viet
namą, Kachcmtrą, Formoza 
Ir Pietų Sibirą.

USSR įvykstanti vidaus re
voliucija.

Pasaulinė krizė įvyksianti 
apie 2020 metus .Skerdynėse 
bus įvelta 1O milijardų žmo
nių.

Apie 2023 metus.UsA oku
puos Japoniją, Italiją, Pran
cūziją, Kubą, Kanadą.

Apie 2050 metus viešpa
taus dvi didelės galybės USA 
Ir Kinija (kuri bus okupavusi 
USSR).

Dvasiniu atžvilgiu žmoni
ja praktikuos misticizmą 
- okultizmą. Milijonai tomų 
mokslo knygų, kuriomis mes 
šiandien didžiuojamės ( eis į 
sąšlavyną-liks tik kaip isto
rinis faktas. Nei viena šių 
dienų vertybė, nebetiks atel- 

* ties žmonijai.
Skaitytojai tepalygina šių 

autorių pranašystes ir patys 
pasidaro išvadas.

JAUSMAI IR ŠNAPSAS
Alkoholis prie emocinės 

įtampos sukelia skilvio sie
nelių kraujavimą, praneša 
New York Medicinos Aukš
toji Mokykla, specialiai tyri
nėdama skilvio žaizdų daž
numą pas alkoholikus.

Juozas Lukošiūnas 
džlo vertę "( "Draugas").

Bet, tai yra seikėjimas 
dviem seikats. Mumyse"gy- 
venančios nuodėmės" grės
mė vienodai didelė kaip ve- 
duslems taip ir nevedu- 
siems. Kodėl čia kalbama 
apie "nelaimės" galimybę tik 
vedusiems? Ar neištinka 
nelaimės ir nevedusius dva
siškius ? Visuose argumen
tuose atrodo visai užmiršta
ma, kad kunigas yra žmogus 
su silpnybėmis . kaip ir jo 
kaimynas, kad ir nevedęs. 
Todėl nors ir netiesiogine 
prielaida, kad nevedęs kuni
gas gali būti geresnis sielo- 
vadts ir turėtų dauglau"anos 
aukštesnės žmogiškos ver
tės", yra labai fiktyvi. Nu
puolimo grėsmė visiems 
vienodai didelė. Kodėl mes 
net dar šiandien , bandome

Reikia atsiminti, kad yra 
ir kitų atvejų, kurie padeda 
Rusijai mulkinti m ūsų tautie
čius ir išnaudoti jų tautišku
mą. Kaip kitose tautose, taip 
ir mūsų.tam tikras procentas 
yra ateistinių pažiūrų žmo
nių,o to jau bent iki pastaro
jo karo daugelis lietuvių ne
galėjo toleruoti. Atrodė,kas 
netiki į Dievą, tas jau nėra 
net lietuvis , nei žmogus ir 
jam mūsų tarpe vietos nėra. 
Rusai,gi,skelbė priešingai ir 
todėl ateistiniam s lietuviams 
pasidarė lyg užuovėja.

Dar stipriau rusai panau
doja kapitalizmo m ttą. Kapi
talizmo, sunaikinimo tikslu, 
jie pavergtoje Lietuvoje su
naikino lietuvybės tvirtoves 
- vidutinius ūkininkus, kurie 
turtingesniuose kraštuose 
būtų skaitomi tik biedniokals. 
Nežiūrint to, neretam lietu
viui tas "kapitalizmo" naiki
nimas reiškė ir poniškos 
dvasios sunaikinimą. Ir da
bar rusai aiškina, kad jų vi
sas Lietuvoje buvimo tikslas

(Nukelta i 6 psl.)

S. M. M reodes "ŠV. K AZIMĮkKAS" 
Hs religinio mono parodos C’hicagojo

Kovo 4 d. Lietuvos patrono 
šv. Kazim lero diena,.

Šv. Kazimieras buvo Lie
tuvos-Lenkijos karaliaus Ka
zim iero (1440-1492) Jogailos 
sūnaus, ir Austrijos prince
sės Flizabetos sūnus, gimęs 
1462, miręs 1484. Jis mirė 
tik 26 m ., buvo palaidotas 
Vilniaus katedroje, šventuoju 
Lietuvos patronu buvo pa
skelbtas 1602 m . Šv. Kazi
mieras buvo nevedęs, mylėjo 
Lietuvą, ypač Vilnių, k- 
daugiausia laiko praletsda 
vo, gerai kalbėjo lietuviškai, 
šelpė neturtingus,daug mels
davosi.

Šv. Kaz Vn lero tėvas. Lietu
vos - Lenkijos karalius, ga
rantavo Lietuvos nepriklau
somybę Ir teritoriją .suteikė 
didikams tas pačias privile
gijas, kaip lenkų.

Joks užsienietis negalėjo 
gauti aukšto posto nei civili
nėje, netbažnj4.inėje valdžio
je. Taipgi suteikė daugiau 
teisių ūkininkams, skulkten 
bajorams, m iestelėnams .J. V,

celibatą apgaubti kažkokiu 
m istlclsmu, paslaptingumu 
iš kurio savaime trykštų 
kažkokia magiška jėga, įgali
nanti nevedusį kunigą jau 
savaime būti geresniu slelo- 
vadžlu?Aš tiktu, kad buvo ne 
mažiau šventųjų ilgoj krikš
čionybės istorijoj ir iš ve
dusiųjų pasauliečių tarpo. 
Jie daugeliui savo pavyzdžiu 
yra buvę sielos vadais par . 
exellence. x

Pirmaisiais krikščionybės 
laikais celibato klausim" 
nebuvo problema, kodėl š. 
dienų bendrijai turėtų tapti 
tokiu jautriu klausimu?Ko* 
dėl mes turėtume atsisakyti 
to begaliniai didelio patart 
navlmo, kur) vedusieji pa
sauliečiai kaip dvasiškiai 
galėtų padaryti moderniame 
pasaulyjė? Žymus švelcL 
teologas Hans Kung sakot 
"Nebus katalikų bendrijoj 
taikos tol, kol celibatas net 
bus paliktas Individualiam 
kiekvieno apsjsprendtmutį 
kaip kad yra buvę pirm: 
krikščionybės laikais". Žl 
noma.mums reikalinga suj- 
prastl, kad bendrijai po tiek 
laiko nėra jau taip lengvą 
pakeisti viską per vieną -nak
tį. Reikia neretai skaitytis 
su nemažo skaičiaus tikini 
člųjų naivumu ir žvlL'^ 
siaurumu. Bendrijos frak
cinis mokymas buvo, kad 
skaistybė , įgalina intymesnį 
ryšį su antgamtiniu pa&aultti 

*lr; žinoma, iš to padarė labai 
greit išvadą, kad skaistybė 
yra aukštesnis dvasinto gy
venimo būvis už moterystės 
sakram.entą. Tokia išvada 
musų nestebina, nes ji lo
giškai išplaukia iš bendrijos 
negatyvaus požiūrio apie ly
čių problemą. Bet modernūs 
katalikai šio požiūrio nebe
gali priimti ir visai su pa
grindu taip stipriai kritikuo
ja.

( Bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠKIRPKITE IR PASINAUDOKITE

i

(A) ■
( B)

JONAS - Esantis nevedęs Ir neturįs jokiu išlaikomų asmenų, todėl jo neapmokestinama suma yra 
$ 1.600 - eilutėje 36-je. JONO bendros vaistų ir aukojimų sąskaitos neprašoko $ 100, JONAS Įrašė 
standartinę sumą$ 100 eilutėje 37-je ir perkėlė ta, sumą. į. 38-ta eilutę. [ ___

Nurodymas 1973 metų Pajamų 
mokesčio ataskaitai deklaruoti
Pateikiamos instrukcijos, kurios buvo suteiktos dviems tipiškiems kanadiečiams kaip pavyzdys, 
mokesčių mokėtojams detaliai paaiškina, kaip uipildvti 1973 metų pajamų mokesčių deklaraci
ją. Pirmame atvejyje mokesčiu mokėtojas yra vedęs, antrame — nevedęs. Jeigu Jūsų atvejis yra 
panašus į pirmąjį arba į antrai i atvejį, Jus galite juo pasekti, užpildydami savo pajamų mokesčių 
deklaraciją.

PIRMAME ATVEJYJY: JONAS ĄŽUOLAS
— nevedęs,
— amžius tarp 19 iki 64 metų,
— gavo T4 lapeli iš savo darbdavio, o jokių kitokių pajamų neturėjo,
— atvyko Kanadon prieš 1973 metus,
— T4 lapelio kvadrate po raide *1" Įrašyta 1%, kvadratuose po raidėmis "F",”L"ir "M" —NIL(nolis),
— yra unijos narys.

ANTRAME ATVEJYJE: ROBERTAS KLEVAS - '
— vedęs, su žmona ir dviem vaikais, kuriems dar nesukanka 16 metu amžiaus;
— vyro ir žmonos amžius tarp 19 ir 64 metų,
— jokių kitų pajamų, išskyrus tiesiogini darba neturėjo,
— atvyko Kanadon prieš 1973 m'etuš,
— turi savo nuosavą namą,
— T4 lapelio kvadrate po raide "I" Įrašyta 1%, kvadratuose po raidėmis "F". *L*ir "M" — NIL(nolis)
— unijos narys. .
Išpildymas atliekamas nustatyta eile, suskirstyta į šešis etapus.

ETAPAS L . . '
Abiejuose atvejuose reikia jau turėti T4 lapelį, kuris gaunamas iš darbdavio, o taip pat T1 (
(Individualia Pajamų Mokesčių Deklaravimo) blanką, kuri prisiunčiama iš vyriausybės, prašoma 
įsidėmėti, kad čia yra kiekvieno mokėtojo asmeninė atsakomybė išgauti T4 lapelį iš darbdavio, 
jęigu nebūtų gautasTl blankas paštu, jį galima pasirūpinti kiekvieftoje pašto Įstaigoje.

ETAPAS 2.
Abiejuose atvejuose mokėtojai pasitikrina savo identifikacijos T1 blankus pirmojo puslapio vir
šuje, t.y., kad jų pavardės vardas, adresas ir socialinio draudimo numeris būtų tiksliai Įrašytas. 
Tokiu atveju jokiu pataisymų nereikia Įnešti. Tik Įrašomi gimimo data ir provincijos pavadinimas.

Pirmame atvejyje: JONUI nereikia jokios papildomos informacijos.

Antrame atvejyje: ROBERTUI reikia pažymėti, kad jis vedęs ir Įrašyti savo žmonos Elės vardą, 
kartu nurodant, kad ir jos kdresas toks pat, kaip ir jo. Kadangi ‘žmona ELĖ neturi savo sociali
nio draudimo numerio jis pažymi "O" pirmame kvadrate.
ETAPAS 3. , <
Abiejuose atvejuose atsiverčiamas antrasis T1 blanko puslapis ir jame iš T4 lapelio nuo viršaus 
žemyn Įrašoma sekančiai:
— Į 1-mą eilutę, paženklinta "01", įrašoma suma iš kvadrato po raide "C” iš T4 lapelio.
— Kvadratas po raide "M" yra tuščias, todėl ir čia 2-ji eilutė paliekama tuščia. •
— Abiejuose atvėjuose neturėta jokių pašalinių pajamų, todėl ir 3-ji eilutė paliekama tuščia.
— I 4- ta eilutę įrašoma visos pajamos, kurių suma ta pati kaip ir 1-je eilutėje.
— Dabar surandama 3% nuo 4-toje eilutėje įrašytos sumos, o gautas rezultatas įrašomas Į 5-tą ei

lutę. Tačiau maksimalinė suma, kurią čia galima Įrašyti, negali viršyti $ 150.00.
— Neturėta jokių kitokių išlaidų, kurias būtų galima deklaruoti, todėl 6-ji eilutė paliekama tuščia.
— Suma iš 5-tos eilutes perrašoma į 7-ta eilutę.
— Įrašytoji suma i 7 -tą eilutę atimama iŠ įrašytos sumos į 4-tą eilutę, o gautoji suma Įrašoma į 8-tą

eilutę. i ’
— Kitos eilutės pradedant 9-ja iki 19-sios iskaitytinai, abiejų atveju neliečia, todėl suma iš 8-tos 

eilutės perrašoma į 20-tą eilutę.
— Po to Įrašoma suma iŠ kvadrato po raide "D" iš T4 lapelio i 21-rną eilutę.
— 22-ji eilutė abieju atveju irgi neliečia.
(a' 1
— Permokėjimo Į Kanados Pensijos Planą apskaičiuojama (kuris buvo įtrauktas į 23-čią eilutę) abie

juose atvejuose einama prie 3-Jo Tl .blanko puslapio ir skaičiuojama sekančiai:
Visos pajamos,/Total Contributory Earniągs/ pągal T4 lapelį ( Maksimum $5.600)
Atimaipa: visiems bendra suma, nuo kurios mokėti į Planą nereikia!— $600.00_____

. Likutis: Pajamos, nuo kurių mokama j Planą ( Maksimum $ 5,000 ) .
Visų, iš algų atskaitytų įmokėjimų suma iŠ kvadrato po raide "D" iš T4 lapelio
Atimama: Reikalaujamų įmokėjimų suma - 1.8% nuo pajamų, nuo kurių mokama į Planą 

arba suma pagal Įmokėjimų lentelę/Contribution Table/, maksimumas $90._____
Mokama suma i, Kanados Pensijos Planą( ta suma įrašoma į 2-jo puslapio 23-dlą eilutę

0 taip pat kaip kreditas į 1-jo puslapio 49-ta eilutę._________________________
— Kadangi į Pensijos Planą nepermokėta, tai 23-ji eilute paliekama tuščia,
— todėl ta pati suma iŠ 21-os eilutės perrašoma į 24-ta eilutę;
— dabar paimama suma iš kvadrato po raide "E" iš T4 lapelio ir Įrašoma į 25-tą eilutę;
— kad būtų galima apskaičiuoti, ar nepermokėta į Bedarbės Apdraudę, skaičiuojama toliau to paties 
3-jo puslapio sekančiame skyriuje.

Bedarbės Apdraudos permokėjimo apskaičiavimas! pasižiūrėk instrukcijos 25-tą skyrių).
• Apskaičiavimas I reikia žiūrėti kaip per metus buvo atskaityta (t.y. 1% ar .6%).
• Apskaičiavimas II jeigu atskaitymas buvo padarytas ir 1% ir .6%.
• Jei reikalinga suma nebuvo pilnai darbdavio Jums atskaityta, nereikalinga pridėti skirtumo 

užpildant Šią deklaracijos blanką.

Apskaičiavimas I

• Nustatyk bendrai savo apdraudžiamąją sumą iš kvadrato "H" esamo jūsų T4 lapelyje. Jei 
kvadratas "H”, būtų tuščias paimk sumą iš kvadrato "C".

• Palygink atskaitytą sumą iš kvadrato "E” iš savo T4 lapelių, pasižiūrėk į Employee’s 
Unemployment Insurance‘Premium lentelę 44 ir 45 vadovo puslapiuose, naudokite 1% Sr 
.6%., kuris Jums būtų taikomas, iki maksimalinės apdraudžiamos sumos $8.320. Žiūrėk 
kaip apačioje.

Pilnas atskaitymas padarytas kvadrate E T4 lapelyje
Atimkite: Reikalingą mokėti sumą
Bedarbės draudos permokėjimas ( jei (A) didesnė suma negu (B)

• Jei yra permokėta, Įrašykite sumą ant 26-tos eilutės 2-me puslapyje ir i 50-ta eilutę 1-me psl.
1. >
• Jei nėra permokėta, nieko daugiau daryti nereikia(leidžiamas atskaičiavimas 27-je eilutėje 

2-jo puslapio ta pati suma įrašoma į 25-ta eilutę,). >
— jei apskaičiavus ir nebuvo permokėta, tai 25-ta eilutę palikti tuščią.
— todėl jie Įrašė tą pačią sumą iš 25-tos į 27-tą eilutę,
— kadangi jie priklausė unijai, jie pridėjo sumokėtus unijai pakvitavimus ir Įrašė i eilutę 30-tą.
— dabar jie sudėjo sumas is eiluciu 24, 27 ir 30 ir visa suma irasė i 34-taeilute.
— tuomet jie atėmė sumą 34-tos eilutės iš 20-tos eilutės ir Ją Įrašė į 35-ta eilutę.

ETAPAS 4.
Kad būtų galima apskaičiuoti asmenines išimtis (eilutė 36, jie atsivertė4-tą puslapį T1 blankos 
ir ten rodoma pagrindinė asmeninė neapmokestinama $ 1.600 suma). •

(

ė FILMŲ PASAULYJE
£ TOKIE MES BUVOME

Bradford
Ltndfors,

Arba "The Way we Vere". 
Vaidina Barbara Streisand, 
Robert Redford, 
Dillman, Viveca
Murray Ham lit on. Herb Edel
man, Patrick O'Neal, Lois 
Chiles tr kt.

Vietname vykstant karui,

tūli raudonskruoščtat JAV-se 
kėlė raudonas vėliavas. Č ta 
viena tokių žydelkaičių, ku
rią vaidina Barbara Strei
sand, ragina sukilti prieš 
JAV-ės. Ją įsimylėjęs veda 
JAV karininkas,bet netrukus 
perslsktria:per dideli politi
niai skirtumai.

Šiame Arthur Laurentis

parašytame veikale, paga- 
mlntojas Ray Stark, direk
toriaujant Sydney Pollack, 
davė tikrą amerikietės ko
munistės vaizdą. Spalvotas.

DELFINO DIENA
Turbūt protingiausi vande

nynų žinduoliai yra delfinai. 
Jie malonūs pažiūrėti, pa
slaugūs, žvalūs, greitai iš
mokstantieji net sudėtingų 
tšgalvonių.

1974. III. 26

ROBERTAS — Esantis vedęs-ir išlaikantis šeimą,, jam leidžiama standartinė $ 1.600 suma ir. 
PRIEDO, - žmonai $ 1.400, kadangi ji nebuvo per metus uždirbusi virš $ 300 leidžiamos uždirbti su
mos. Jis įrašė j eilutę 65-ta 4-me. puslapyje. Kadangi jo vaikai buvo nepilnamečiai žemiau 16 m. ir 
neuždirbo į metus virs $ L 100, jis taip pat GALĖJO Įrašyti po $ 300 už kiekvieną veika ir jo atveju 
$600 išviso.
-r Jis Įrašė vardus, giminystės ryšį, vaikų pajanas t.y. kiekvieno vaiko. Dabar jis sudėjo savo žmo
nos ir vaikų leidžiamas sumas į 36 eilutę 2-me puslapyje. Kadangi išviso vaistų ir aukojimo sąskai
tos neprašoko $ 100, jis Įrašė stdndartinę $ 100 sumą i 37-ta eilutę ir ta sumą pervedė Į 38-ta eilutę.

ETAPAS 5. . . ‘
— Kadangi jie neturėjo kapitalinio nuostolio, jie paliko eilutes 4 1 ir 42 tuščias.
— jie sudėjo sumas 36 ir 38 eilutes ir irašė į 43-čią eilutę.
— jie atėmė 43 eilutės sumą iš 35 eilutės sumos ir rezultatą perveda į44-ta eilutę.
— dabar Jie atsiverčia l puslapį T1 blanko ir sumą iŠ eilutės 44 perveda į 

APMOKESTINAMAS PAJAMAS.
— kad galėtų nustatyti mokesčius galima pasinaudoti 30 puslapio instrukcijomis vadove sekančiai:

19 7 3 FEDA.RALINIŲ IR PROVINCINIŲ 
MOKESČIŲ LENTELĖ

Jūs galite apskaičiuoti mokesčius iŠ mokesčių lentelės jei jus atitinkate sekančiomis 
sąlygomis: . ,
(a) jūsų apmokestinama suma nėprašoko $ 24.000 ir
(b) jūs neturite Tax Adjustment, Dividentų, mokesčių kredito, užsienio mokesčių kredito, ir
(c) jūs neturite pajamų iš verslo su nuolatiniaLĮkurtu verslu už provincijos ribų, kurioje jūs 
gyvenote 1973 m. gruodžio 31 d., ir
(d) 1973 m. gruodžio 31d. Jūs gyvenote Ontario ar Britų Kolumbijos provincijoje.
Jei Jums neatitinka šios keturios sąlygos, tuomet Jūs galite pasinaudoti mokesčių lentele , 
tuomet Jums reikalinga užpildyti Detailed Calculiation on Schedule 1. ,

Kaip pasinaudoti ja.
1. IŠ mokesčių lentelės pasirinkite kuri apmokestinama §uma Jums tinka.
2. Įrašykite dolerių sumą į Federal Tax Payable 45-ta eilute( Federal Tax Payable) 

ant 1-jo puslapio.
3. Eilutėje 46-je įrašykite dolerius ir centus iŠ Provincijos mokesčių mokėjimp 
skilties ir lentelė's.
4. Iš viso Federalinių ir Provincinių mokesčių mokėjimų sumą sudėjus Jums susidarys 

bendra mokesčių mokėjimo suma.

— kadangi atitiko virš paminėti reikalavimai, Jie galėjo pasinaudoti mokesčių lentelėmis (O tik 
ONTARIO ir BRITŲ KOLUMBIJOS gyventojai gali pasinaudoti lentelėmis).

— pasinaudojant 30 ir 4 1 puslapiais , jie palygino apmokestinamu pajamų sumas (iš 44 eilutės) ir
ir Įrašė į: "

y the FEDERAL TAX mokėjimo eilute 45 ir
the PROVINCIAL TAX mokėjimą į 46 eilutę,

— dabar jie sudėjo sumas 45 ir 46 eilutės ir gavo kokia išviso jiems 
reikia MOKĖTI SUMA.

— jie įrašė sumą iš kvadrato ”G" T4 čapelio — TOTAL TAX'DEDUCTION 
PER INFORMATION SLIPS (pažymėta 94).

ETAPAS 6.
Dabar jie pasižiūrėjo į formą THE ONTARIO TAX CRĖDIT SYSTEM, kad galėtų iš jos,apskai
čiuoti Ontario mokesčių kreditą.

JONAS
— 90 eilutėje naujos formos Įrašė 1973 m. nuomos sumokėta suma.
-r tuomet jis padaugino iŠ 20% ir rezultąta. irašė žemiau 90 eilutės.
— Jis įrašė PROPERTY TAX kreditą $90, kadangi tai buvo žemiau jo 20% kredito NUOMOS 

MOKĖJIMO.

ROBERTAS
— Kadangi jis turėjo nuosavą namą ir pridėjo nuosavybių mokesčių sumokėtą suma per 1973 me

tus ir Įrašė į 9 1 eilutę.
— eilutė 92 netaikoma — Jis įrašė į sumą i eilutę 9 1 kur pažymėta OCUPANCY COST.
— Jis Įrašė PROPERTY TAX CREDIT $'90, kadangi buvo žemiau 20% jo OCOPANCY

COST. .

Paskui ji^ paėmė 10% nuo savo Ocupancy Cost ir pridėjo prie $90 sumos, tuomet gavo • bendra 
NUOSAVYBIŲ MOKESČIŲ KREDITĄ.

Apskaičiuoti Ontario pirkimo mokesčių 1% kreditą nuo sumos iŠ 2-jo puslapio T1 eilutės 36.
, Sudėjus abu kreditus ir atėmė 1% is (suma is) 44 eilutės 2-jo puslapio. Jie irašė neto kreditu 

sumos Į 48 eilutę 1-jo puslapio T1 formos. Ir tuomet pasirašė formą.

' Dabar jie atėmė BENDRA KREDITU suma is ISVISO MOKOMOS sumos ir Įrašė SKIRTUMĄ.

Jei jiems priklausė daugiau mokesčių mokėti, jie Įrašė tą sumą į eilutę (BALANCE DUE 2) ir jei 
jie būtų permokėję, įrašytą sumų Į eilutę REFUND 1.

Jei jiems reikėtų primokėti (BALACE DUE 2) jie pridėtų Čekį ar pašto perlaidą RECEIVER 
GENERAL FOR CANADA vardu. Jie užsitikrino, kad skolinga suma būtų pasiųsta iki 1974 metų 
balandžio 31 dienos, ir Jie nesiuntė grynais pinigais.

Tuomet jie nepamiršo pasirašyti, uždėti datą ir telefono numerį apačioje, dešinės pusės 1-jo psl. 
kampe. '

Jei jiems būtų sugrąžinama permokėta suma, jie prilipintų "refund" lipdę žemutinio dešinio voko, 
Šone, kur yra Įrašytas pašto kodas. Vokas yra su adresu pridėtas mokesčių blankų grąžinimui.

Jie pasidarė dublikatą savo mokesčių T1 blankos, o originalius T4 lapelius, kartu 
su Ontario mokesčių kredito lapeliu, unijos pakvitavimu 
primokėti, pasiuntė prieš 1974 m. balandžio mėn. 31 dieną,primokėti, pasiuntė prieš 1974 m.

ir čekiu. Jei reikalinga 
adresuotame voke.

f

Revenue Canada 
Taxation
Robert Stanbury, Minister

Revenu Canada 
Impot
Robert Stanbury. ministre

nori sunaikinti, jų

Dėl to piktavaliai žmonės 
su tokiu, gerai apmokytus, 
delfinus 
paslauga atlikti baisius su
sprogdinimus. Bet pavyksta 
pakeisti blogus paliepimus, 
ir tie patys delfinai sunaiki
na juos į blogį bandžiusius 
įstumti.

George C. Scott ir Trish 
Van Devere, su kitais, vaidi
na delfinų gerus apmokyto- 
jus. Direktorius Mike Nl-

chols. Pagamino Robert E. 
Relyea. , Rankraštis Buck 
Henry. Avco Embassy spal
votas filmas. Nesudėtingas 
veiksmas. Niekas neturėjo 
galimybių pasireikšti, išsky
rus delfinus, kurie atlieka 
nuostabių gudrybių,net išmo
komi kalbėti, suprasti. Jie, 
delfinai, verti įvairių, žiūrė
tinų, nuf Hm avimų. Žmonės 
turėtų juos daugiau brangin
ti, saugoti, o karo metu

stengtis nuo jų apsisaugoti. 
Jie lengvai gali būti išmoko
mi padėti magnetines minas 
po laivais ir kt.

Filmas tinka ir jaunimui.

PRAŠAU ATSILIEPTI 
buvusius draugus bal kaimynus ii to 
paties Lyblikię kaimo, Skaudvilės 
valiČIaus, ankščiau gyvenusius 
Kanadoje? Maci|auskų_Kaxj, NauburĮ Jono,

Volutį Gasparo.
ii Tony Survila, R.l, 102 Av 

Allegan, Mich. 49010 USA
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KULTŪRINIS
S T R A T FORDAS 1974-JŲ VASARA

Alf. Nakas

grindinėse rolėse William 
Hutt,Pat Galoway ir William 
Needles. Po kelių dešimčių 
spektaklių, šia komedija 
spalio 26-stos vakare festi
valio sezonas ir bus užbaig
tas.

Shakespeare'o komedijos 
"Love's Labour's Lost" (lie
tuviškai te iŠ tverė ta pats 
skaitytojas. .. 'j premjera 
seks birželio 5. Ją režisuoja 
Michael Bawtree, dailininkas 
Sam Kirkpatrick, muzika 
Alan Laing. Pagrindinius 
vaidmenis turi Pat Galloway 
Nicholas Pennell, William 
Hutt, Dawn Greenhalgh. Pas
kutinis spektaklis suaugusių 
publikai spalio 16.

Tarp birželio 4 ir rugplū- 
čio 21 bus vatdtnamaSjPerei- 
tą vasarą nepaprasto pasise
kimo sula ūkęs, Shakespeare'o 
"Pericles". Tai retai scenoje 
statomas, pilnas pasakiškų 
nuotykių romansas, kurio 
pasisekimas svarbiausia 
priklausė nuo išradingo re
žisieriaus Jean Gascon. Cla 
pagrindinius vaidmenis atlie
ka Nicholas Pennell, Edward 
Atienza, Amelia Hall ir Pa
mela Brook. Dailininkas Les
lie Hurry, muzika Gabriel 
Charpentier. Iš viso bus apie 
20 spektaklių.

Pagaliau, po premjeros 
liepos 23, Festivalio teatre 
iki spalio 23 bus vaidinama 
Shakespeare'o "King John" 
(Karalius Jonas).Režisierius 
Peter Dews, dailininkas 
Brian Jackson, muzika Louts 
Applebaum .Svarbieji aktoriai 
Edward Atienza, Douglas 
Rain, Martha Henry ir Powys 
Thomas. Be šių keturių dra
mų, Festivalio teatre bus ir 

Kur kanadiškis Stratfordas 
randasi, tur būt, šio savdlt- 
raščio skaitytojams neberet-- 
kia aiškinti. Neabejoju, kad 
daugelis skaitytojų yra anks
čiau buvę Stratfordo Festiva
lio žaidimuose, kurtų metu 
daug dėmesio skiriama Wil
liam Shakespeare'o bei kitų 
praeities klasikų dramos 
veikalams, bet paskutiniu 
metu nevengiama nė šių lai
kų modernistų. Šalia dramos 
veikalų trijuose teatruose, 
turi savo vietą ir vokalinės 
bei instrumentalinės muzi
kos koncertai,© rudenio pra
džioje kelinti metai ir filmų 
festivaliai.

Šią 1974-jų metų vasarą 
bus Stratfordo Festiva - 
lio 22-ras sezonas. Jis pra
sidės birželio 3 ir baigsis^ 
spalio 26. Bilietų užsakymas 
paštu pradėta priiminėti nuo 
kcvo 4, o nuo balandžio 1 bus 
galima bilietus užsisakyti ir 
telefonu. Bet apie tai dar už
siminsiu straipsnio gale. 
Pirm įausta-apie 1974-jų va
saros festivalio programą. “

Pagrindiniame, didžiajame 
moderniajame Festlvalio_ 
teatre (Festival Theatre*) vi
są vasarą bus pamąlnomls 
vaidinami keturi veikalai: 
vienas Moltėre'o ir trys 
Shakespeare'o.

Moltėre'o "The Imaginary 
Invalid" (originale- "La Ka
lade tmaginalre", o lietuviš
kai būtų "Įsivaizduotas llgo- 
nts")prem jera įvyks birže
lio 3^Režtsūra Jean Gascon, 
dailininkė Tanya Motsel- 
wttsch, muzikas Gabriel 
Charpentier, šviesas tvarko 
(vilstems keturiems pasta
tymam si G11 Wechsler. Pa-

visa eilė koncertų, ypač šeš
tadieniais ir sekmadieniais.

Avon teatre, kuriame kitų 
sezonų metu dažniausia bū
davo statomi ir pamainomis 
vaidinami du lengvo turinio 
veikalai, šią vasarą bus vai
dinamas vienintelis Offen
bach'o muzikinis farsas’’Llfe 
in Paris" (originale "La Vie 
Parisienne",) o lietuviškai 
"Paryžiaus gyvenimas" . Ir 
jį režisuoja Jean Gascon. 
Scenos apipavidalinimas Ro
bert Prevost, kostiumai 
Franęots Barbeau, muzikinė 
priežiūra Raffi Armenian, 
šviesos Gil Wechsler. Pa
grindiniuose vaidmenyse 
Douglas Campbell ir Jack 
Creley. Iki paskutinio spek
taklio rugsėjo 1, bus suvai
dinta bene 78 kartus, trečia
dieniais ir šeštadieniais net 
po du spektaRlius.

Ten pat,Avon teatre,filmų 
festivalis įvyks rugsėjo 13-22 
dienomis.

Third Stage (taigi, Trečio
sios scenos teatre statomos 
dvi šiuolaikinės operos 
(Charles Wilson'o "The 
Summoning of .Everyman" ir 
Gian-Carlo Menottl"The Me
dium"), Sharon Pollock dra
ma iš vakarinės Kanados 
"Walsh", bei Sandros Jones 
vaidinimas valkams "Ready 
Steady Go". Trečiosios sce
nos teatras Stratforde atsi
rado prieš keletą metų, kai 
abu pirmieji teatrai pradėjo 
nebetalptntt publikos. Jame 
dažniausiai būdavo vaidinami 
veikalai autorių be praeities, 
be Vardo, bet dabar jau per
einama prie žinomų autorių.

Stratfordo Festivalio po
puliarumui metai iš metų au
gant, lankytojų'skaičiui gau
sėjant, nepatartina, ypač sa
vaitgaliais, ten važiuoti bi
lietų iš anksto neužstsaklus ? 
Niekada Stratforde nebuvu

siems, patartina bilietus už
sisakyti telefonu. Tokie už
sakymai priimami |«> balan
džio 1, šaukiant numeriu (519.). 
273-1600 tiesiai į Stratfordą 
Nr. (416)964-1154 į Torontą , 
arba nr. (313) 964-4668 j De
troitą. Paštu užsakyti norin
tiems, adresas yra šis :Fes
tival Box Office, P.O. Box 
520, Stratford, Ont. N5A 6V2. 
Ontario provincijoje bilietai 
platinami Brantford©,Hamil
tone, Kitchcncr'y, Londone, 
Oakville'j ir Toronte. O JAV 
- Detroite ir Buffalo, N.Y. 
Bilietų kainos Festivalio 
teatre nuo 1.50 iki 10.00 
dol., Avon teatre - nuo 2.00 
iki 7.50 dol. Third Stage 
teatro kainų neturiu po ran
ka, tik žinau, kad ten vietos 
nenumeruotos ir bilietai ne
brangūs.

Mėgstantiems keltų dešim
čių ar kelių šimtų mylių sa
vaitgaliu ( o nepririštiems 
prie kasdieninio darbo, tat ir 
savaitės vidurio) iškylas, 
nieko nėra geresnio,kaip~nu- 
važiuotl į Stratfordą. Tie, 
kurie du ar tris kartus 
Stratfordo Festivalį aplankė, 
ims lankyti jį kasmet. •

Magiškos virvės užkulisyje

J. Kaupas
DAKTARAS KRIPSTUKAS PRAGARE

— Visiškai netie sa — atsakė jam va Istlrdrikas Vi
siškai netiesa! Sielos aš jiems nesu pardavę s, — tą aš 
tuoj jiems pasakiau. Bet velnią 1 m tiki. Tuoj atšokavo 
Vienas rašaluotas velnias, nešdamasis rankoj storą ap
driskusią knygą. 'J'en surašyti Vaniai visit, kurie tik yra 
savo sielą pardavė velniams. Na, Ir rado ten kažkokią ne
aiškiai įrašytą pavardę;ne ta i Č tėtuką s, ne tai Čičinskas.

Vaistininkas net atsiduso iš tos daugybės rūpesčių.
— 'Tikriausiai ten buvo įrašyta C Ičpiska s, - ta rė vais

tininkas. — Bet manai, kari velniai yra mokslu-: ė jr ''Ar 
kad rašyti gražiai moka ?Nieko nemoka . — mostelė jo 
jis ranka.

Po to vėl tęsė toliau :
— Aš,žinoma, ginuosi,klek galėdamas.O velniai Ir sa

ko: "Jeigu taip, tai parašyk laišką šventam Petrui j dan
gų. O kol gausi atsakymą, tai sėdėsi čia pragaro”. O ži
nai, dabar dangus su pragaru kibai retai tos įsu rasinė ja . 
Taip velniai man ir pa sakė: "Laiškai dabar retokai iš 
pragaro į dangų eina. Palauksi vieną kitą šln tą rr etų, 
gal ir išsiųsime." Taip ir vargstu čia jau išti-us rr et.us, 
o dar bent 99 reikės įtrūkti.

— Ir visą laiką šitam katile;?— baisėjosi daktaras.
— Bet kur tau.' — nusijuokė vaistininkas. — Kai tik Bel

zebubas nemato, jie tuoj n ano kortom lošti išleidžia. 
Manai, kad pragare yra kokia tvarka ? V ei n ta i tik kortorr 
lošia ir smalą geria, nė ugnies po katilais kaip reikiant 
nepakurta. O suka jie belošdami! Užtat Ir lošian daž-- 
niausiat "Melagį". Bet velniai beveik visuomet Išlošia,
— nes kas gi gali gerbiu meluoti už velnią?

— Tat tas mano vadovas irgi tikras velnias? — vėl pa
klausė nusigandęs daktaras.

— Žinoma! — paaiškino Č ičiukas. — Matai, jis yra pats 
balsiausias velnias visame pragare. Todėl jį visuomet ir 
siunčia žemėn visokiausiais reikalai:,, kad tik išlaikytų 
joje blogą pragaro vardą.

Taip jiems besišnekant, prasikletdė juodoji užuolaida , 
ir vėl pasirodė Kripštuko vadovas.

— Mano valdovas Belzebubas nekantriai laukia jūsų!
— nusilenkė jis daktarui.— O tu kur išlindai?—piktai 
šūktelėjo jis, pamatęs vaistininką. — Marš tuoj atgal į 
katilą 1

Šis jau ir būtų tuoj atgal šokęs, tik dr. Kripštukas 
sugriebė jį už rankos. '

— Palaukit!— sušuko jis. — Palaukit!Čia mano vaisti
ninkas. Jis, matyt, bus pragaro reikaluose gerokai prl 
tyręs ir galės padėti vaistus virti. Jis m an būtinai rei
kalingas.

— Na, gerai! — susiraukė velnias. — Eikit abu vidun!
Jie įžengė į puošnų kambarį, nušviestą juodų žvakių, 

visą apstatytą sidabrinėmis velnių statulėlėmis. Suskilu
siuose marmuro vazonuose augo didelės raudonos gė
lės,© aplink vaikštinėjo maži velniukai ir laistė jas sma
la. Pačiame gi kambario viduryje, m inkštoje lovoje, gulė
jo Belzebubas, užsidėjęs ant galvos surūdijusią karūną, 
Ir garsiai dejavo. /bus daugiau/

NEOFICIALIOJ!
SOVIETIJA

Labai dažnai dejuojame, kad vakarų pasaulyje vis nesupranta
ma sovietinė priespauda, kad neįvertinama sovietų apgaulė. 
Dabar tai jau visiškai tirfsa. Vakarų intelektualiniuose sluok-, 
sniuose, kuriuos mes neretai karčiai pavadiname komunistuo- 
jančiais, yra svarbių Žmonių ir Įtakingą žurnalų, kuriuose so - 
vietinė tikrovė atpažįstama ir Įžvalgiai analizuojama.

Tik kiek sutrumpinę, spausdiname olando Karel van Revę 
straipsni tilpusį anglų socialistinės — liberalinės krypties ir 
anglosaksų intelektualų plačiai skaitomo žurnalo "Encounter" 
vasario mėnesio numeryje. Straipsnyje daugiausia kalbama apie 
Rusiją, rusus, taigi neviskas tink a-p avergtų lietuvių atžvilgiu. 
Tačiau yra pravartu mums žinoti kas dedasi tenai ir išvesti ata
tinkamas paraleles mūsų kraštui.

Straipsnio autorius yra rusų literatūros profesorius Olandijos 
Leyden universitete, 1960 metais buvęs užsienio koresponden
tas Maskvoje ir daug rašąs sovietiniais klausimais. Jis taip pat 
yra Herzen Fundacijos Amsterdame sekretorius. Per šią fundaci
ją vakarus pasiekia "samizdat” dokumentai, a/ (Vert.)

Ilgus metus skaičiaus! beveik vieninteliu vakariečiu 
mokslininku, kuris domėjosi ir tikėjo neoficialiosios Ru
sijos būvimu. Skaičiau oficialias sovietiškas knygas, su
sitikinėjau su oficialiais rusais, klausiausi oficialių rusų 
mokslininkų, rašytojų, politikų bet istorikų skaitomas 
paskaitas - ir visą laiką galvojau, kad oficialiosios Rusi
jos užpakalyje turėjo būti dar kita — neoficialioji.

Jokiu būdu nemaniau, kad sovietų sistema galėjo su
kurti naujos rūšies būtybę—"sovietinį žmogų",kaip tai 
kartais vadina vakariečiai mokslininkai—būtybę, ku- 
lr mėgtų būti stumdoma ir tildoma, kuriai patiktų laukti 
eilėse, žygiuoti demonstracijose, dalyvauti rinkimuose su 
vieninteliu kandidatu ir kuri nebūtų priešinga nykti kon
centracijos stovyklose. Tikėjau, kad Rusijoje turi būti 
žmonių, į rėžimą reaguojančiu lygtai taip, kaip ir mes 
vakaruose reaguojame į savuosius. Normalūs žmonės, 
tikriausia, turėtų gyventi ir tame krašte.

Man nepatiko mūsų sovietologų įprotis visu rimtumu 
priimti rėžimo pareiškimus, jų įsitikinimas, jog Sovietų 
Sąjungą suprasti tegalima tik supratus tai, ką pats rėži
mas sako. Prieš tat kai Pasternakas, Danielius, Stnojlev- 
skls, Solženytstnas,Mandelštamas bei kiti buvo vakarie
čių, pagaliau, pažinti, rusų literatūrą studijuoją išttkrųjų 
pažodžiui skaitė S. Sąjungos rašytojų draugijos reportus. 
Jie rimtai manė, kad tik taip sužinosią,kas dedasi rusų 
literatūriniame pasaulyje. Mandelštamui, vakariečių 
knygose apie rusų kultūrą, duodama tiek pat eilučių, kaip 
Šolochovut puslapių.Kodėl? Todėl,kad naivūs moksllnin- 
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kai galvojo, jeigu nieko nesakoma apie Mandelštam ą, o 
milijonai puslapių užpildyti Šokolovo, arba raštais apie 
jį, Šokolovas privalo būti svarbiu rašytoju.

Laikais kada tikėjimas sovietinio žmogaus sąvoka bu
vo ypatingai stiprus, žinios apie neoficialiąją Rusiją bu
vo nepaprastai skurdžios. Kuomet pasirodė Stnojevskto 
straipsnis apie socialistinį realizmą, plačiai žinomas 
sovletologas Werth buvo absoliutiškai įsitikinęs, jog toks 
straipsnis negalėjęs būti parašytas sovietų piliečio, 
reiškia, sufabrikuotas.

Kaip suprasti ką reiškia "neoficialioji Rusija"? Pir - 
mtausla, reikia paaiškinti ko nereiškia. Nereiškia sovie
tų piliečių išsitarimai,skirtingi nuo oficialiųjų, bet kurie 
taip kalba, greičiausia, tesudaro pusiauoftotaliąją Rusiją. 
Kaip tik šią balsingą grupę labiausiai susitinka vakarų 
žurnalistai, rašytojai, mokslininkai, diplomatai ir turis
tai. Kuo griežtesnis rėžimas (kuo tdiottškesnt jo oficia
lūs pareiškimai}tuo gilesnis įspūdis svetimšaliui kai jis 
sutinka pilietį, nesielgiantį pagal oficialius štandartus.) 
Tat galt būti sovietų žurnalistas', kuris maišosi tarpe 
vakariečių Maskyoje, Wašingtone,ar sovietų kompozito
rius sutinkamas ambasadų pobūviuose. Jis nešioja tam
sius akinius, moka prancūziškai ir Austrijos ambasado
rių vadina vardu. Tai Jevtušenko tipo rusas keliautojas 
užsienyje.

Tokie neoficialūs rėžimo atstovai patogiai atsisako 
daugelio oficialių tezių. Asmeniniame kontakte su sve
timšaliu jie nepradeda rimtos kalbos apie didžią Lenino 
partijos išmintį. Jie galt netik gudriai atmesti glėbius 
oficialių dogmų, bet ir tyliai išklausyto rėžimo kritikos. 
Po to jie atidengta vieną ar kitą rėžimui palankų dalyką. 
Pavyzdžiui, tokie pusiauoficlalūs rusai sakys,kad Sol- 
ženytslnas, žinoma, esąs didelis rašytojas,kad valdžia 
turėjusi išleisti jo "Vėžio palatą", bet, deja, jis turįs visą 
eilę ydų, kaip savęs aukštinimą ir net esąs antisemitu. 
Aišku, kad buvę nemoralu įsibrauti į Čekoslovakiją, ta
čiau argi Vakarų Vokietija nebuvusi ten bežengianti?Esą 
klaida, kitaip ir negali būti, persekiott"sam ttzdat"spaudą, 
bet būkime atviri, jos didžiuma esanti grafomanija.Ne
gerai. elgiamasi su žydais, bet vakariečių protestai rei
kalus tiktai "pabloginsią". Neprlta rlanttejl (disidentai) 
turėtų vengti bet kokių ryšių su vakarų spauda, radio ir 
televizija, nes tokie kontaktai juos neatleistinai sutepa 
savosios publikos akyse.

Nereikta laikyti tokio elgesio žmones jau aršiais, įsi
tikinusiais rėžimo tarnais — jo dauguma neapkenčia. Nei 
Jevtušenko ( nei Simonovas ar Surkovas nėra visiškai 
entuziastingi sovietinei cenzūrai, savotiškai ir jie rėži
nio neperneša.Jle rėžimą gina netal.kad jį mėgtų,bet dėl 
visai kitų priežasčių.

Sovietų Sąjungoje niekas nepasikeitė.
Visi sutinka, kad po Stalino S. Sąjungoje daug kas pasi

keitė.Bet daug dalykų lieka tie patys.Šiandieninė Sovietų 
Sąjųnga-jos laikraščiai, tdealogija ir institucijos skiria
si nepaprastai mažai nuo Rusijos 1935 ar 1955 metais. 
Ar yra kitas industrallzuotas kraštas pasaulyje, taip 
mažai pasikeitęs pėr keturiasdešimt metų? Šventės, šū
kiai, suvažiavimai, spaudos vedamieji, premijuoti roma
nai ar viešos kalbos tebėra tos pačios. Tiktai truputį te- 
perdedant, šiandieninė Sovietų Sąjunga yra ta pati SSSR 
prieš 20, 30 ar 40 metų, išskyrus terorą ir isteriką.. 
Betgi yra vienas skirtumas.

Kuomet oficialioji Rusija nepasikeitė, neoficialioji gi 
pasikeitė retšmingai. Kai dar penktame dešimtmetyje 
dauguma, atrodė, tebetikėjo Stalinu,markstzmu-leninlz- 
mu, socializmu, dabar tikinčiųjų oficialiąja doktrina yra 
nepaprastai sunku rasti. Gal būt yra tokia socialoglnė 
taisyklė, kad diktatūrai, kuri yra revoliucinė, teroristi
nė ir žmogėdriška, yra didesnė galimybe l*asti entuzias
tų, bet diktatūrai, kurt tėra konservatyvi policinė valsty
bė. Pakeliui į žemišką rojų-į "tūkstantmeti Reichą"mt- 
lijonus tšžudantls rėžimas turi daugiau slmpatikų na
muose ir svetur, nei rėžimas, kuris persekioja tiktai 
tuos, kurte jam priešinasi ir tiktai tam, kad išlaikius 
"status quo".Daugiau vakariečių intelektualų yra ar buvo 
palankūs Hitleriui, Stalinui ar Mao, negu Brežnevui, arba, 
sakykim , Graikijos pulkininkams. Kyla įdomus klausimas: 
kiek ilgai revoliucinis, teroristinis rėžimas gali tęstis 
po tOjkai praranda savo revoliucinį įkarštį ir teroristinę 
isteriką. Deja, gal būt net šimtus metų. . .

Šiandieną netik rėžim ©"aparatas", bet ir visas kraštas 
pergyvena didelę tikėjimo komunizmu krizę. Dalis neti
kinčiųjų dabar priklauso opozicijai, rezistencijai ar "ne 
pritariantiesiems",kaip mes vakaruose juos vadiname.

Kiekvienas sovietinės intel igentijos narys yra apm o- 
kamas rėžimo ir tarnauja "aparatui", kuriuo rėžimas 
laikosi. Kai kurte inteligentai yra pilni aparatininkat: 
diplomatai, partijos organizatoriai, partijos oratoriai 
-burnos ir panašūs. Kiti,kaip mokytojai, ekonom istal, 
mokslininkai rėžimui tarnauja rtbotesnėje apimtyje. 
Tarpe jų, rėžimą garbinančių skaičius yra, palyginant, 
mažas. Gal būt net mažesnis nei žm onlų, kurie dabar 
JAValstybėse palaiko Ntksoną.

Nereikta pamiršti, kad Nlksono neapkenčiąs amerikie
tis yra skirtingas politinis gyvūnas nuo Brežnevo neap
kenčiančio ruso. Ką antlntksontnls amerikietis išttkrųjų 
jaučia, palyginus su tat,ką daugelis sovietų piliečių jau
čia link savo vadų — tat tik tam tikrą nepasttenkintrrrą , 
susierzinimą.

BUS DAUGIAU.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pasakei ir savo
kRem 

VE/DRoDZ/M
mamai

KJ A OBl

apie savo— 
Kanados Pašto Kodą

Paito kodas yra suprastintas ir labai efektingas
būdas paskirti atatinkamon

vieton siuntu.

jis susideda ii

K1A
( sritis)

Pirmieji 3 Ženklai nurodo 
geografine vietą Kanados 

ribose.'

dviejų dalių:
( Šitas yra tik 
pavyzdžiui)

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

Dabar, kai visi turi paSto kodą, męs galime pilnai naudoti ypatingo greičio elektroninius itaisus 
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 kodę. 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, e’est du service.

SV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS
Spausdiname Montrealio lietuviu, susijusius su Sv.

Kazimiero parapija istorinius ivykius, kaip yra paruošęs ~b6da
■ mos vikaru kun. Jonas Gaudze

-"Rev.A.Jusaitis,94 Bradford St. Lawrence Mass. 1908 ko
vo 8 d.

Malonus Drauge, Persiprašau, jog ne tuoj, gavęs Tamstos 
laišką, atsakiau: turėjau visokias kliūtis. Ką rašei apie Viz
girdą - labai gerai man žinoti. Šitas jo pasielgimas labai jį 
charakterizuoja.Nuomonė,kokią aš jau seniai apie jį turėjau, 
tik juo labiau pasitvirtina. Tikslas jo čionai yra aiškus ir tik 
vienintelis: tai užimti Tamstos vietą Mpntrealy. Juk žinai, kad 
jis neturi savo senosios vietos Pensilvanijoje. Tuo tarpu, bene 
steigė naują lietuvišką parapiją, ar tik ne Rochesteryje N. Y . 
Matyt apskaitė, kad Montrealis bus kiek geresnis už tą naują 
jo parapiją; jam visur ir visada pirma visko eina apie pini
gus,one apie Tamistas persitikrinimui, arba dagi bičiuliavi— 
mą ar pricštnkavimą.lHnoro pas jį nė už skatiką, o kas su juo 
draugauja,gali būti tikras,kad jį judošiškai išduos.Kitus dar
bus jis sau aiškina,įdek aš jį pažinau, visada tik iš blogos pu
sės. Panašiai .kaip jis kasančių po kitais duobes, čia tarp Ame
rikos lietuviškų kunigų yra dar ir daugiau, tiktai niekšiškume 
jisai tarp jų visai nepaskutinis. Kaslink Tamstos planų ant 
ateities,žinoma,kaipTamsta matysi, kaip išpuola, tai taip pa
darysi. Išreiškiu vien tik persitikrinimą, kad šitas bandymas 
l amstai gali daug geriau pasisekti, nes jau dabar turi tiek 
daug pati rymo. Pas mane yra da Tamstos knygutės "Deity"; 
prisipažinsiu, kad aš jų da iki šioliai vis neperskaičiau, ale 
norėčiau tą padaryti; dabar ta velykinė daro daug painiavų , 
kaiptik suspėsiu perskaityti,tai tuojaus Tamstai sugrąžinsiu. 
Man tuo ta rpu par apijoje sekasi nė šio nė to. Parapijos dalykai 
<ina gerai .tiktai ką bažnyčia ir sena ir permaža; klebonijos, 
ypač apšildymą,būtinai reiklų pertaisyti, ale tie šimet prasti 
m< tai, vis da daugybė žmonių be darbo. Beveik kasdien pra
šantiems pagalbos atseina duoti iki 1 dol.iki 5 dolerių. Viso 
labo 'lamstai velijantis draugas A. Jusaitis.” (Iš Montrealio 
a rki.v. arch, j.

Kun. p,.' Siamas 1908 m. kovo 12 d. rašo laišką Rochester 
vysk. Ii. J . Mr: Qua id. , D. I), pr-ikdamas kun. V. Vizgi rdą .

"Kun. Vizgi rda ,1 irtu vi ų ktmigas yra Jūsų diecezijoje, kuris 
turėjo ryšį su Montrealio netikinčiais ir' socialistais lietu
viais. 1908 m. kovo 9 d. , čia atvykęs, norėjo mane išmesti iš 
(»a ra pi )r,H hu pagal ba n<-.tikinčių 1 ir-tuvi rp Ar lai buvo jo tikslas 
pasalinti mane i:. Montreal r»>, ar grynas kerštas, už buvusius 
J riburgo universiteto (Sveica ri ja; dažnus pajuokimus del jo 
porai' tų amui k.m< m ' k. u mų .ku r ių jis kJ a id ingai laikėsi, -tik ra i 
to negaliočiau tvirtinti. Jau užtenka man tų daromų visokių 
nemalonumų i.'. li< tuvių puses, kurio paskleidė gandą. kad da
bar po jau tur‘ s kitą kunigą mano vir toje. Kiekviena Jictu- 
vių par aj,i ja Am< rakojo tur i nesutikimus; tarp bedievių socia

.'r/'., III. 71.

Antrojo pasaulinio karo metu amerikiečių ka
riuomenės korpusas, vadovaujamas generolo Gerow 
priartėjo prie Paryžiaus. Korpuso priekyje, apie 
40 klm nuo Paryžiaus kovėsi prancūzų šarvuočių divi
zija vadovaujama generolo Lecier, kuris iš vyriausiojo 
prancūzų karinių pajėgų vado de Galle gavo Įsakymą 
neatsižvelgiant i niekafsturmuoti Paryžių. Tuo pat 
metu amerikiečių generolas Gerow Įsako prancūzų 
šarvuočių divizijai šturmuoti kita kryptim. Prancūzų 
generolas Lecier atsisako vykdyti šį 
amerikiečiu Įsakymą: "Apgailestauju, vykdyti tamstos 
įsakymą negaliu. Šurmuosiu Paryžių".

- Tamsta privalai vykdyti ši įsakymą. '
- Griežtai atsisakau. - Atkirto Lecier.

' ~ Jei tamsta nevykdysi įsakysiu sušaudyti.. - Pik
tai šūktelėjo generolas Gerow.

Lecier lengvai nusisypsojo ir tarė:
“ ArTamsta, generole, nedaleidi sau, kad kada 

nors, laike šio karo neesu buvęs pasiryžęs mirti už 
Paryžių?

Lecier divizija šturmavo miestą ir pirmoji 
įženge i išlaisvintą Paryžių.

Labiausiai pasaulyje paplitusi pavardė yra gilusi 
iš žodžio kalvis. Anglo saksų kraštuose tai bus 
SMITH, Vokietijoje ir Austrijoje SCHMIDT, Lenkijoje 
Kowalski , Kowalewski, Lietuvoje Kalvaitis, Kava
liauskas, Rusijoje Kuzniecow (Kuzniec - kalvis) 
ir užima veik trečią vietą po Iwanowic ir Smyrnovič.

MIRUSIEJI kalba:1
PRANYS AL ŠĖMAS

( Iš m ino

Buy. "Darbininko" 
Redaktoriaus laiškai

Mr. Pr. Alšėnas, 
52 Beatrice Str., 
Toronto 3, Ont. Canada.

Kovo 21, 1949.
Gerb. Bendradarblau,

Labai at® įprašau, kad už-

listų ir kunigų su parapijiečiais. Vizgirdos tikslas Montrealy- 
je yra kelti prieš mane nemalonumus. Čia Vizgirda paskleidė 
žinią,kad aš esu blogas žmogus, social-demokratas, ateistas 
ir todėl turiu būti išmestas. Tai yra grynas ir neteisingas 
apšmeižimas, jis remiasi lietuviškais laikraščiais, kurie 
puola kiekvieną kunigą.Aš galiu pristatyti apie tai įrodymus , 
-jei reikia.Montrealio arkivyskupas mane laiko jau virš me
tų ir niekas negali įrodyti prieš mane jokios rimtos kaltės . 
Aš čia turiu bėdų su jais visą laiką. Vizgirda nuėjo pas Mont
realio arkivyskupą ir apkaltino mane virš minėtais nusikalti
mais,reikalaudamas kuo greičiau pašalinti mane. Jis pristatė 
lietuviškus laikraščius ir jo draugų laiškus, bei mano įpėdi
nio klebono,St. Louis mieste, Ill. laišką, kuriame, kiek aš pri
simenu,buvo pareikšta.: -pirma yra reikalinga rasti įrodymų, 
o paskui veikti, -jis visa tai pristatė vyskupui kaip įrodymą . 
Vyskupas jam atsakė; -aš nieko negaliu daryti be įrodymų. 
Tada kun.Vizgirda prašė, kad jam leistų pasilikti Montrealy- 
je 1 savaitę. Jam atsakė, kad jis turi išvykti, o ant jo popierių 
vyskupas parašė, kad jis jam neleidžia daugiau Montrealyje 
aukoti šv. Mišių.

Didžiuosius Montrealio ateistus ir social-demokratus, Viz
girda vyskupui pristatė, kaip gerus žmones. Jis rekomendavo 
vadą, kuris yra visų ateistų Vadas, -Aleksandravičius, kuris 
Lietuvoje turi brolį kunigą, o kun. A. Staniukynas Amerikoje 
yra jo giminaitis, bet tas jam netrukdo būti ateistu. Tas pats 
Aleksandravičius būdamas Philadelphijoje, Pa. , atsižadėjo 
katalikų tikėjimo i r susidėjo su tokiu Dilioniu-puskunigiu (aš 
manau jis buvo iš profesijos siuvėjas), kuris sutvėrė nepri
klausomą lietuvių tautinę parapiją: - Aleksandravičius buvo 
jo parapijietis. Ten Aleksandravičius kartą buvo liudininku 
vienoje lietuvių bažnyčios byloje prieš Philadelphijos vysku
pą. Ten viešai gyrėsi, kad teisine juos paklausė vyskupo ad
vokatas,ar jienebijo ekskomunikos,-mes atsakėme visi kaip 
vienas-ne.Aleksandravičius yra pagrindinis lietuvių vadovas 
Montrealyje.Kun. Vizgirdų kelionę apmokėjo Montrealio lie
tuviai .Aš nesigėdži u dabar sakydamas,kada sutikau Vizgirdą , 
jam tiesiai pasakiau: -Tu turi šuns akis ir esi tikras šuo.

Kokia yra Vizgirdos priežastis eiti prieš mane-nežinau , 
gal jis negali pamiršti Friburgo laikų, kur daug mano draugų 
ir aš, dažnai jį suniekindavome dėl jo noro būti trigubu dak- 
taru;-jis kvailas, smulkmeniškas ir jo noras pasirodyti vie
šai-studentų tarjie.

Aš (įrašau Jūsų apsaugoti mane nuo Vizgirdos neteisingų 
šmeižtų mano parapijoje. Kun. B. Siamas lietuvių ir lenkų 
klebonas.

( Bum dauginu )

susirašinėjimo archyvo
( T e si n y s )
trukau gu atsakymu į Jūsiškį 
laišką. Už jūgų vedamą skiltį 
"Dabartie® pagtabo®" Darbi
ninke iš gavo redaktortškog 
algog negaliu Tamstai mo
kėti daugiau kaip $15. 00 į 
mėnesį, o iš "Darblntųkd’ 
admtnl®tractjog negailu rei
kalauti, neg taiP buvo susi
tarta.

Taigi, čia prideda pašto 
perlaldą/M.O./$30.OO pu
moje.

Prašytas knygas — Angliš
ka 1-Lletuvišką žodyną^Anglų 
kalbos mokytoją ir malda
knygę pasiuntėme, ir gal jau 
gavote.

Su tikra pagarba :
A.F.Knelžys, 

"Darbininko" Redaktorius* I
Lapkričio IO, 1960. 

Bradford, Pa.
Ponui Pr.AIšėnui,
1OI Evelyn Ave.
Toronto 9, Ont.

Miela® Poną® Alšėna®,
Tamgtos malonų laišką ir 

knygą "Maži žodžiai apie di
delius dalykus" gavau. Nuo
širdžiai dėkoju. Skaitydamas 
Tamstos ®traipsnius įvairio
mis temomig, jaudinuos!. 
Taip patriotiniai parašyti, 
ypač apie mūsų pavergtą 
Tėvynę Lietuvą.

Toji knyga yra man didelė 
atmintis Tamstos bendra
darbiavimo,man redaguojant 
"Darbininką".Be to,aš skai
čiau Tamgtog stratpcnlus ir 
kituose mū®ų lalkraščiuoge, 
kurie taip pat buvo persunkti 
Tėvynės meile ir skatinimu 
kovoti dėl jog išlaisvinimo.

Aš, žmonai mirus 1959 m. ' 
turėjau persikelti gyventi į 
Pennsylvania pa® dukterį ir : 
žentą. Kartu su manimi per
sikėlė ir mano jauniaugiojt 
dukrelė Marytė, kuri lanko 
Šv. Bonaventūro universite
tą. Gyvenimas man čia nuo
bodus, nes nėra lietuvių.

Turėdamas kiek laisvo lai- , 
ko parašykite kas naujo To
ronte.

Ju® gerbiąs
Antana® F.Knelžy® j

5 psi

5

5



hamifcon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

Taupyk ir skolinkis

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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

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

Nemokama gyvybės-ir asm. paskolų drauda. Nemokama/; pilnas 
čekiu patarnevimns. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. . Kapitalas — virš $ 4,600.000

TAUTOS FONDO VAJUS
Nuo balandžio mėti. I d. 

Tautos Fondo Ats. Kanadoje 
Hamiltono sk.valdyba prade
da metinį piniginį vajų.M les
tas padalintas rajonais, tad 
kiekvieną hamtltonietį jo na
muose aplankys rinkėjas, 
prašydamas piniginės para
mos mūsų laisvės kovai.

O ši kova tęsiasi jau30 
m.t.y. , nuo mūsų išvykimo 
iš brangios tėvynės .Ne gink
lu rankose, bet radijo bango
mis, įvairiom kalbom biule
teniais, dokumentuotais lei
diniais ir kt. priemonėm. Tat 
platus kovos laukas,pareika
laująs Iš mūsų visų netik 
bendrų jėgų bet pastangų, bet 
taip pat Ir finansų. Hamilto
nas yra garsus savo duosnu- 
mu visiems lietuviškiems 
reikalams, o ypatingai mūsų 
laisvinimo darbui. Tad ir 
šiem et.ktekvlenoham tltonle- 
čio pareiga būtų paskirti 
bent vienos valandos uždarbį 
Lietuvos reikalams Ir tuo 
pačiu, dar kartą atsistoti 
pirmose laisvės kovos Uni
jose. Neuždarykime durų 
prieš rinkėją (kam patogiau, 
gali savo auką įnešti į Talką 
s-tos nr. llO) o atlikime mū
sų tautinę pareiga, prisimin
dami pavergtus brolius Ir 
seses, siekiančius f o paties 
ir vieno bendro lietuvių tiks
lo— laisvos mūsų tėvynės.
TF Ats. Kanadoje Hamiltono 
sk.valdyba .

PADĖKIME JAUNIMUI
Lėšų telkimo komitetas 

dirba bei pl a nu o ja,kad galėtų 
surinkti užtenkamai pinigų 
choro "Aldas" kelionei j Eu
ropą. (Tam tikslui yra suor
ganizuota tūkstanties dolerių 
loterija. Yra penki laimėji
mai ;L-$500. paaukoti Kronas 
Real Estate ltd.į 2-$2OO 
A. Liaukų; 3-$150 dr. V. 
Kvedaro; 4-$lOO, V.E. 
•Sakų ir 5-$5O A.Žilinsko. 
"Aidas"kviečia visus hamil- 
tontėčius ir visų kitų koloni
jų lietuvius įsigyti ir kartu 
įsijungti į šios loterijos bi
lietų platinimą. Gautas kny
gutes prašome Išplatinti ir

II AMU,JODO MI-.ICGAIČ’ių CHORAI; "AIDAE .VADOVAUJAMAS SOL. VACLOVO VI-IRIK Alč*l<) ltU<)h?|ASI IŠVYKOMS. NuoU. A. Jurai Čf i o

Mokame ui:
depozitus (P.C. A.)Ček'ą 6% 
šėrus ir sutaupąs ........ 7% 
už vienų metų terminuotus 
indėlius ________ ____ 8%
3 metams ir 5 m. 9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš 4. 
nekiln. turto paskolas iš 9*/4%

šakneles su pinigais grąžin
ti. Paremkime dainuojantį 
jaunimą, kuris dirba sunkų 
lietuvybės Išlaikymo darbą. 
Lėšų telkimo komitetas tiki
si, iš lietuviškos visuomenės 
paramos jaunimui. Todėl ne- 
num eskime šios loterijos 
knygutes, bet išplatintus pa
siųskime ją atgal. Chorui 
šiuo metu kiekvienas doleris 
yra reikalingas. Tik su visų 
mūsų geros valios lietuvių 
pagalba Hamiltono dainuo
jančios mergaitės galės pa
siekti Europą. Koncertai 
įvyks Anglijoje - Londone ir 
Manchesteryje, V. Vokletljo- 
je-Hamburge ir Munchene ir 
Italijoje - Romoje-. "Aldas" 
atstovaus Kanados lietu
viams ir garsins Lietuvos 
vardą kitataučių tarpe.

Taip pat "Aidas" yra pa
kviestas į 2O-tąją Kanados 
Lietuvių Dieną Wlnnipege 
birželio 29-30 d. , kurioje 
išpildys dalį koncerto pro
gramos ir giedos pamaldų 
metu katedroje."Aldas" or
ganizuoja ekskursiją, kurtoje 
gali dalyvauti, norį vykti į 
Lietuviu Diena.

METINIS KONCERTAS
Choro"Aidas"tėvų komite

to ruošiamas metinis kon
certas ir šoktai įvyks balan
džio 27 d. Jaunimo Centre. 
Rengėjai jau dabar planuoja , 
kad šis metinis jų parengi
mas praeitų su gražiu pasi
sekimu. Jo pelnas skiriamas 
kelionės išlaidoms padengti 
į Lietuvą Dieną, kuri įvyksta 
Winnipege. Todėl neplanuo
kime jokių uždarų baliukų tą 
šeštadienį, bet vist ruoški
mės dalyvauti šiame dainuo
jančių mergaičių baliuje. Jau 
dabar galima rezervuoti sta
lus po. 1O žmonių. Stalai bus 
apvalūs, niekam nereikės sė
dėti ant kampo. Paremkime 
savo dalyvavimu jaunimo 
pastangas dirbti tą sunkų,bet 
gražų lietuvybės išlaikymo 
darbą. J. P.
• Prlešvclyklnį laimės ra
tą ruošia Hamiltono Žūklau- 
tojų ir Medžiotojų klubas 
"Giedraitis" balandžio 6 d., 
šeštadienį, lietuvių parapijos 
salėje. Pradžia — 7 v. v. V-ba

toronto
POPIETE SAVUOSE

NAMUOSE
Dy vyrai, pasidėję ant sta

lo, varto frontininkų leidinį 
"Į Laisvę". Tarp kitų rašl - 
nlų jie domisi dviejų toron
tiškių straipsniais. Niekada 
nepailstančio spaudos darbi
ninko Pranio Alšėno minti
mis apie kalbančius akme
nis ir jauno Apylinkės pir
mininko Algio Puterio tvirti
nimą, kad Kanadoje esama 
daug pajėgaus jaunimo. Bet 
abiejų vyrų dėmesį patraukta 
Mildos Lenkauskienės pa- 
relškimaš. Tos darbščiosios 
klevelandtetės, kurios par
traukti išvaizda papuošė 
daugelį mūsų periodikoj tal
pintų, rimtais veidais nusi
teikusių tėvynės vaduotojų. 
Lenkauskienė čia prisipaži
no, kad Išdirbusi IO metų 
Bendruomenės valdyboje,tu
rėjo progos pažinti daug 
veikėjų. Toji darbšti mote
ris yra sutikusi daig švie
sių asmenų, bet nemažą jų 
tarpe buvo priešingo cha - 
rakterlo Individų. Šie pasta
rieji savo asmenį statė aukš
čiau visų tėvynės vadavimo 
ir tautos laisvinimo reikalų.

Taip perskaitę, abu vyrai 
susimąsto.Vienas nenori tuo 
net patikėti. Pradėjęs kalbėti, 
jis bando tvirtinti, kad tai 
galima tik pas skirtingesnių 
nuomonių, daugiau į praban
gą pasinešusius brolius ame
rikiečius. Kanados lietuvių 
tarpe to nėra. Mes esame 
kuklesni Ir mūsų veikėjai 
tauresni.

Antrasis pilietis užverčia 
žurnalą, reikšmingai pažiūri 
į savo bendrą Ir sako, kad 
mes visi esame to paties 
kamieno Atžalos. Toliau jis 
patvirtina, kad pas mus Ka
nadoje yra lygiai tas pat, kas 
ir veiksmingoje Amerikoje. 
Daugelyje atvejų, mes pasi
rūpiname savimi, visai pa
miršdami,kad esame išrink
ti nešti žibintą ir savo pa
sekėjams rodyti šviesų ke
lią. Tam paryškinti,jis prisi
mena praėjusios Vasario 16 
minėjimą. Jeigu jo bendras 
bus pastebėjęs, šįmet niekas 
Iš aukštųjų svečių, tik pasa
kęs savo žodį, neskubėjo iš 
salės. Ne taip,kaip anksčiau, 
kai tik baigęs savo kalbą, 
nulipa nuo scenos ir neria 
pro duris lauk, neva tarnybos 
reikalų vejamas. Susirinku
siems lietuviams kartais bū
davo net nepatogu,kad vienas 
ar kitas aukštasis svečias, 
išnaudodamas mūsų Senti
mentus, taip akiplėšiškai 
angažuojasi sau rinkėjų bal
sus. Šįmet buvo kitaip. N te
kąs neskubėjo. Susirinku
siems buvo keista. Žmonėms 
buvo įdomu kokia rragika ga
lėjo sulaikyti pirmose eilėse 
sėdinčius dignitorius. Negi 
jie būtų taip staiga susido
mėję mūsų jaunimo tauti
niais šokiais ?O gal jie pasi
liko pasiklausyti skudutinin
kų, ar Varpo choro?

Pa,slrodo, kad šiame ma
terialiniam e krašte,materija 
dauginusDi gali. Šiuo atveju 
užteko tik skanaus kąsnio ir 

stiklelio jam padrėkinti. Gal 
gerai, kad rengėjai taip su
galvojo. Kad jie surengė Va
sario 16 minėjimo pabaigtu
ves jpasikvtesdam i dalyvavu
sius aukštuosius svečius .Juk 
prie kokteilio buvo geresnė 
proga arčiau pabendrauti, 
pasikalbėti, ar net su mlnls- 
terlals vienoje nuotraukoje 
pasirodyti. Svarbiausia, tat 
buvo proga pasiklausti apie 
Novosibirską. Apie tą, ant 
vergų kaulų pastatyta Sibiro 
miestą. Argi tas tremtinių 
pastatytas miestas Ištlkrųjų 
buvęs toks pulkus, kaip jie 
užpernai besilankydami so
vietuose taip jį išgyrė?
• Nauji nuosavybių įkaina
vimai Wasagoje, pagal ku
riuos bus pakelti taksai ir už 
vasarnamius ir kitas nekil
nojamo turto nuosavybes. 
Nauju įkainavimu už vasar
namius, vidutiniškai imant, 
šiais metais teks mokėti 
20-30 dol. mokesčių dau
giau, negu praeitais metais. 
Daugelis lietuvių, kurie turi 
vasarnamius-jų prlskaltoma 
per 200,-duoda skundus dėl 
per didelio nuosavybių įkai
navimo ir jnokesčių padidi
nimo. St.
• L. K. Kūrėjų -Savanorių 
S-gos Toronto skyriaus 
nariai savo tn etiniam e susi
rinkime išrinko valdybą ir 
revizijos k-ją, kurt pasi
skirstė pareigomis : VI.Kaz
lauskas pirm., V.Streltas 
iždtn. ir St. Banelis sekr., ir 
revizijos komisija; A. Jaki
mavičius, A. Šukys ir A. 
Poškus.

Nors sąrašuose skyriuje 
skaitoma 17 nartų, jų tarpe 
3 gyvena už Toronto ribų, 
susirinkime dalyvavo IO. 
Visi skyriaus nartai yra jau 
peržengę 70 savo amžiaus 
metų, o vienas gerokai per
kopęs 80 metų slenkstį, bet, 
kol kas, visi dar neblogai 
jaučiasi ir kai kurie dar ak
tyviai dalyvauja visuomeni
nėje veikloje. B.

LIETUVIU NAMAI
15’3 Bloor St W .Toronto 9. Ont«(lc

Paskutinių keltų savaičių 
laikotarpyje lakštų nupirkta 
virš 15 tūkstančių dolerių 
vertės. Vakarinės LN dalies 
rangovui buvo išmokėta 
20,000 dol. Apie 14,000 
dol. dar sulaikyta, nes yra 
darbų, kurie nepakankamai 
gerai atlikti. Kai darbai bus 
visiškai užbaigti, reikės ir 
sulaikytus štnigus išmokėti. 
Valdyba kviečia visus ir to
liau nesumažėjusią sparta 
pirkti paskolos lakštus. Iš 
300 tūkstančių dolerių iš
keistų lakštų liko neišpar- 
duotų apie 60,000 dol. ver
tės .

Lietuvių Namų narių me
tinis - visuotinas susirinki
mas įvyks šį sekmadienį 
3 vai. p. p. didžiojoje salėje. 
Tat yra labai svarbus lietu
vių sus trinkimas,nes jis lie
čia milijoninio lietuvių vi
suomenes turto tvarkyti’ą.

Pereitą sekmadienį inote-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
6% už depozitus 

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

už 2 m. term. dep.
Kapitalas — septyni

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 

- dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Iki 3 vai. po pietų, Išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni 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

rų būrelio ruošta popietė 
praėjo labai sėkm ingai. Nau
jų talentų pasirodymas susi
rinkusius nuteikė maloniai. 
Popietėje dalyvavo apie 450 
svečių, davė ir pelno, kurį 
moterų būrelis žada panau
doti menes įrengimui.

Moterų būrelis ir vėl žada 
tokią nuotaikingą popietę. Šį 
kartą programą išpildys Ha
miltono "Aukuras". Tat bus 
balandžio 7 d., Verbų sek
madienį^ vai.1 p. p. didžiojoje 
salėje. "Aukuras" atveš Vy
tauto Alanto 3 veiksmų ko
mediją "Šiapus Uždangos". 
Tikimasi, kad Toronto lietu
viai į komediją gausiai atsi
lankys, o komedija tikrai ne
aps ivlls.

Paskolos lakštų nupirko : 
Kaltnskis Juozas, Sakalaus- 

( kas Henrikas ir Kuzmąrskis 
Aleksas po $1OOO dol; 
Jankus Martynas už $5 00, 
Jukna Petras ir Rimkus Ka
zys po $200 dol.

Nario įnašus įmokėjo : 
Galinienė B. ,>Prtalgauskle-| 
nė F., Dauginis L, Baran- 
'čiukas S., Steponas Jonas, 
Laučys Lily, Rutkauskas Ant, 
Jasiunas E., Valiūnas G. , 
Valiūnas A. po lOO dol.; Ba - 
turą K. ir Šileikis Ed.po $75 
ir Rutkauskas V.$25 dol. 
a "The Violations of Human 
Rights tn Soviet Occupied 
Lithuania’’— A Report fqr 
1973 m. Knygelė bus gauna
ma Toronte per KLB-nės 
valdybą.

Knygelės kaina $1.50. Visi 
lietuviai privalėtų nusipirkti 
ir platinti tarp svetimtaučių 
darbovietėse tarp kaimynų 
ir kt.

edmonton
16 VASARIO MINĖJIMAS

Edmontono miesto ir jo 
apylinkės lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
56 m. minėjimui susirinko 
"Lietuvių Namuose" Fdmon- 
tone. Minėjimą suorganizavo 
T.B Edmontono apylinkės val
dyba .Dr. Pilipavlčlus/apylln- 
kės pirmininkas, atidaryda
mas minėjimą trumpoje kal
boje pasveikino susirinku
sius ir keliais žodžiais pa
aiškino Vasario 16-tos die
nos reikšmę Lietuvai. J. Po-, lengviau 
pikaitis skaitė gana įdomią
paskattą, jis 1918 m. vasario 
16-tąją palygino su pražydu
sios gėlės pumpuro išsi
skleidimu po šimtmečio ver
gijos. Jis kalbėjo, kad pa
vergėjas giriasi, jog jis at
nešęs T.letuval didelius kul
tūrinius laimėjimus, bet vi
sai nuslėpdamas, kad Lietu
va po šimtmečio vergijos ir 
po pirmo pasaulinio karo bu
vo visiškai nuteriota ir, kad 
po 22 metų lietuvių laisvo 
gyvenimo, okupantas Lietuvą 
rado kultūriškai , ir ekono
miškai žydinčią. Toliau pa
skaitininkas aiškina :jel oku
pantas nebūtų sutrukdęs 
Lietuvos laisvę, tai minėda
mi Lietuvos nepriklausomy

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

bės 56 metų sukaktį,Lietuva 
stovėtų lygegrečtat su kultū
ringiausiomis pasaulio val
stybėmis. J. Popikalčto pa
skaitą buvo išversta į anglų 
kalbą, angliškąjį tekstą skai
tė Lidija Gudjurgytė.Nijolė 
Karosaitė padeklamavo poe
mą" Žibutė". Lidijos Gurjr 
gytės vadovaujamas ir Dai
nos Gurjurgytės planu prita
riamas merginų būrelis pa
šoko kelis tautinius šoklus ir 
padainavo kelias liaudies 
dainas. Programos iškilmin
gą ja i dal laf pas f baigus,lietu
vės moterys pavaišino už
kandžiais.

Minėjime dalyvavo apie 
180 - 200 asmenų.K .i kurie 
tėvai atsivedė Ir savo mažu
čius. Svečių buvo Ir Iš labai 
toli, tat Vytautas Stukas iš 
Hamiltono ir Renata Šlapš^ 
tė iš Toronto. Juodu gerai 
kalba lietuviškai, garbė 
jiems ir jų tėveliams bet 
mokytojams. Minėjimo metu 
Tautos Fondui surinkta 27 8 
dol. Apie pusiaunaktį svečiai 
tvarkingai išsiskirstė į na- 
mus. Stasys Mlsiulls

st Catharines
A. A. JUOZAS SATKUS mirė š. 

m. kovo 1 <J., palaidotas kovo 4 d., 
St. Catharines Victoria Lawn kapi
nėse, 6t> m. amžiaus. Velionis po au
tomobilio nelaimės, turėtos prieš po
rą mėnesių, neatsigavo. Lietuvoje 
paliko žmoną, dvi dukras, brolį ir 
seserį, Kanadoje — tris brolius. Juo
zas buvo patriotas lietuvis, priklausė 
liet, organizacijoms, Bendruomenės 
valdyboje ėjo parengimų vadovo pa
reigas. Jo paskutinis prašymas, — 
kad po jo laidotuvių būtų sugiedotas 
Tautos himnas. Po šv. Mišių, giedant 
himną, daugelio akyse žibėjo ašaros, 
o išnešus karstą, ašarojo ir dangus 
Ilsėkis ramybėje, mielas Juozai, ti 
būnie lengva svetinga Kanados že
mė su žiupsneliu lietuviškosios, ku
rią Tu taip mylėjai. Nuoširdžią užuo
jautą reiškia: .e giminėms.

v Apylinkės valdyba

IR GERAI IR BLOGAI ... . ‘
( .Atkelta is 2 p si*.) 

tik ir yra Lietuvą saugoti 
nuo tos kapitalistinės dv 
slos sugrąžinimo, kurią mes 
pokariniai ateiviai ir tenori
me grąžinti. Tas tik mums 
neva ir terūpi. Todėl kai ku
riems lietuviams pavergtoje 
tėvynėje rusai pasidaro ne
be okupantai, bet kovotoja^ 
prieš ponybės dvasią. Gir
džiu vienas "progresyvusis" 
mūsų tautietis sako, kad jam 

matyti rusą jojant
ant lietuvtor negu lietuvį jo
jant ant lietuvio. i

Nėra abejonės, kad nevi' 
nas carlstlnlų laikų lletuv.., 
laisvoje Lietuvoje nesielgė 
gerai. Šokdino vyžuotus apie/ 
save. Tokie poniškos dvasios 
lietuviai prigamino daugiau 
"progresyviųjų" negu geriau
siai apmokami rusų agentai. 
Kai kurie tą pačią dvasią 
puoselėja ir šiuose kraštuo
se ir tuo vėl kitur varo į 
"progresyviųjų" eiles.

Mums reikia susigrąžinti 
visus tokius lietuvius ir bot 
kuria kaina. Tik ne užgaulio
jimais, bet supratimu ir 
meile. Tada rusai neteks jų 
paramos kankinti musų tau- 
tfl- S.Šetkus

Nf PRIKLAUSOMA L IETiJVA
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L.K. Mindaugo šauliu kuopos dalis šaulių susirinkimo metu. Nuotrauka J. Šiaučiulio.

L K MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS SUSIRINKIMAS

J.

VC Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W.z 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Kovo 3 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje įvyko L. K. 
Mindaugo šaulių kuopos 
narių visuotinas metinis su
sirinkimas.

Prieš susirinkimą, kuopa 
su savo vėliava dalyvavo pa
maldose. Susirinkimą atlda- 

kuopos valdybos pirm. 
V. Sušlnskas. Į prezidiumą 
buvo pakviesti kuopos gar
bės šauliai : J. Šlaučlulls, Ig. 
Petrauskas Ir J. Jurgutis , 
pirmininkauti Stp. Kęsgailą 
Ir sekretoriauti Aug. Mylė. 
Mirusieji kuopos šauliai pa
gerbti tylos mInute - atsisto
jimu.

Po vėliavos perdavimo 
prezidiumo pirmininkui, 
Aug. Mylė perskaitė preelto' 
susirinkimo protokolą, kuris 
susirinkimo Išklausytas Ir 

irtas.
Praėjusių metų kuopos 

veiklos pranešimą padarė 
V. Sušlnskas. Išryškėjo gyva 
kuopos veikla. Be įprastinių, 
kasmetal ruošiamų geguži
nių Ir Joninių, rugptūčto 
mėn. 3-4-5 d. d. "Baltijos"' 
stovyklavietėje buvo sureng
ta plrmojtKanadoje 3-jų die
nų kultūrine šaulių stovykla, 
kuri praėjo su įsidėmėtinu 
pasisekimu Ir kuopos kasai 
davusi gražaus pelno.

Spalio mėn. 27-28 d. d. da
lyvauta Niagaros pusiasalio 
Povilo Lukšio šaulių kuopos 
vėliavos šventinimo Iškil
mėse ir Kanados šaulių 
rinktinės posėdyje St. Catha
rines, Ont. Su Lietuvos kūrė
jais-savanoriais ir ramovė- 
nais (gruodžio mėn. 2 d.^su
ruoštas Lietuvos kariuome
nės atkūrimo minėjimas. 
Gruodžio .15 d. Lietuvos šau
lių s-gos įkūrėjo Vlado Put- 
vto 1OO m etų nuo jo gini far o 
paminėjimas. Su Šv. Onos 
draugija surengtas Naujų 
1974 metų sutikimas. Talki
ninkauta Vasario 16 dienos 
minėjime. Aktyviai reiškiasi 
kuopos scenos mėgėjų gru - 
pė, (vad. V. Sušinsko), kuri 
kultūrinės šaulių stovyklos 
metu ir Vld. Putvlo m inėjl- 
me atliko meninę programą 
suvaidindama montažą 
"Šiaurės Pašvaistė".

Moterų skyriaus praneši
mą atliko skyriaus vadovė 
J. Jukonienė, Išryškindama 
nenuilstamą sesių param ą 
visuose kuopos veikimo ba
ruose. Kuopos iždininko Pr. 
Bagdžlūno pranešimą perda
vė revizijos kom isija. A. Va- 
zalinskas ( pirm .) perskaitė 
revizijos sudarytą aktą iš 
kurio išryškėjo kuopos ka

sos stovis. Kuopa per pra
ėjusius metus turėjo 1033. 65 
pajamų, 809.38 išlaidų, sal
do likutis susirinkimo metu, 
(kartu su moterų skyriaus ir 
scenos mėgėjų atskiromis 
sąskaitom Is } buvo 1002. 47 
dol. Revizijos komisija kon
statavo, kad kasos knygos ve
damos tvarkingai ir gerai.

Šaudymo vadovas B.Kas
peravičius padarė gana išsa
mų šaudymo veiklos praneši
mą,buvo pravestos kuopos ir 
kultūrinės šaulių stovyklos 
"Baltijoje" šaudymo varžy
bos. K.Kiaušai įteiktas šau
dymo pažymėjimas.

Kuopos pereinamąją šau
dymui taurę - trofėją, kaip 
geriausiai 3 metus iš eilės 
sušaudęs laimėjo, B.Kaspe
ravičius ir jam buvo Iškil
ni ingai įteikta.

, Garbės teismo pranešimą 
padarė Stp. Kęsgailą. Labai 
trumpai konstatuodamas,kad 
ir praėjusiais metais "buvo 
be darbo". Iš to matyti kad 
kuopos sugyvenimas yra ge
ras ir darnus.

Buvusios kuopos valdybos 
pasiuntiniu, Aušros Vartų 
parapijos kleboną tėvą Joną 
Kubilių SJ kuopos šaulį su - 
slrinktmas pakėlė į kp. gar
bės šaulius.

Naujo kuopos valdybos

Į Kanados šaulių rinktinės 
suvažiavimą įvykstantį š/m. 
balandžio mėn. 27 d. Toronte, 
atstovais išrinkti :P. Gabrys , 
M . Grlnktenė, Ig. Petrauskas, 
K. Kiaušas, J.Streltenė, A. 
Vazallnskas Ir J. Vleraltls. 
O Iš valdybos - pirm.V. Su
šlnskas, J. Šlaučlulls, Aug. 
Mylė Ir B.Kasperavičius.

Susirinkimo dienotvarkei 
Išsisėmus, diskusijose buvo 
pasisakyta : — dėl uniformų 
pakeitimo derintis prie 
Centro Valdybos nustatytos 
uniformos, ir rengiamos 
kuopos šaulių ekskursijos 
Vlado Putvlo šaulių kuopos 
balandžio 27-28 d. d. į Vlado 
Putvlo šaulių kuopos 2O-tles 
metų šventę Torontan.

Susirinkimas baigtas vė
liavos perdavimu naujam 
kuopos vald. pirmininkui Ir 
tautos himnu. Po susirinki
mo buvo pasivaišinta sesių 
paruoštais skaniais užkan
džiais Ir kavute.

J. Šlaučlulls
STEIGTINAS ŠAULIU 
ATSARGOS FONDAS

Kapitalas ats įsteigus ta t 
ateities nepriklausomoje 
Lietuvoje šaulių sąjungai, 
procentai kultūriniam šaulių 
veikimui tremtyje. K lėk v iena 
organizacija, idėjinės ar ki
tokios form o= j i bebūtų, jos 
išsilaikymo ir veikimo stip
rumas mažiau ar daugiau 
priklauso nuo jos finansinio 
stovio.

Jei mes norime, kad atsi
kūrusi L. šaulių s-ga būtų 
stipri ir reikšminga ateities 
Lietuvos atstatym o darbuo
se, šalta būsimos Lietuvos 
kariuomenės veiksme, pana
šiai kaip 1918-23 m. Lietuvos 
nepriklausomybės kovose.

Mes laisvajame pasaulyje 
esantieji šauliai šalia šian
dieninio mūsų veikimo, turė
tume įžvalgiau pagalvoti apie

EKSKURSIJA i
EUROPA

• 5 dienos Vilniuje
2 dienos Maskvoje

• Ki tos 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 TCL 533-3531
2227 Dundas Street, Toronto, Ont. M6R 1X6. Montrealyje — 365-03U

pateisinsime tada save. Ma
nau, yra be galo svarbus Ir 
neatidėliotinas reikalas 
įsteigti Lietuvos Šaulių Są
jungos 100,000 dol.atsar
gos Fondą. Sukauptas kapita
las priklausytų nepriklauso
moje Lietuvoje atslstelgusiai 
Šaulių S-gal, o gautieji pro
centai tremtyje esančių šau
lių kultūrinei veiklai plėsti.

Nemanau, kad tai būtų ne- 
įgyvendinfinas daly'kas, rei
kėtų tam reikalui Išdirbti 
detalų planą Ir nustatyti lėšų 
telkimo būdus. Atvirkščiai, 
tat paskatintų į dar didesnį 
dalinių Ir narių veikimą Ir 
įprasmintų kilnius šaulių 
Idėjos siekius, pagal į vėlia
vos įrašytus šūkius Ir, su
stiprintų mūsų pavergtųjų 
brolių ir sesių viltis.

J. Šllėnas

st. Catharines
PADĖKA

Vasario 16-jai praėjus, visiems 
prisidėjusiems prie šventės ruošos 
nuoširdžią padėką reiškiame: kun. 
Juvenaliui Liaubai, OFM, už invo-

kaciją, atlaikytas iškilmingas pamal
das ir momentui pritaikytą pamoks
lą; inž. L. Griniui už turiningą pa
skaitą; P. Norušienei už specialiai 
Vasario 16-jai sukurtą ir padekla
muotą eilėraštį; P. O. Meškauskams, 
lietuvių jaunimo rašinių mecenatams; 
“Nemuno” ansambliui ir jo vado
vams; S. Zubrickienei, V. Setikaitei 
ir V. Masiulioniui už darnius tauti
nius šokius. Ypatinga padėka Hamil
tono AV parapijos chorui, vad. muzi
ko A. Paulionio, kuris ne tik žavėjo 
šventės dalyvius skambiomis daino
mis, bet ir kuklutį savo honorarą pa
aukojo Bendruomenei. Jiems įteik
tos gėlės, kaip padėkos simbolis, jų 
pageidavimu puošė sekmadienio iš
kilmingųjų pamaldų altorių. Ačiū: 
P. O. Meškauskams, J. Sarapnickui, 
J. Girevičiui ir A. Vickosui už paau
kotus loterijai staliukus; V. Žemai
tienei ir K. Bogušiui, talkinusiems lo
terijai; P. Kalainienei, daug darbo 
įdėjusiai ruošiant vaišes, O. Šukie
nei,' J. Zubrickienei ir V. Žemaitie
nei, talkinusioms prie vąišių stalo; 
J. Lelevičiui ir J. Ališauskui, patar
navusiems prie baro; A. Panumiui, 
pardavinėjusiam įėjimo bilietus; inž. 
S. šetkui už straipsnius anglų spau
doje ir programėlę per radiją, V. še- 
tikaitci, padėjusiai programėlę pra
vesti; organizacijoms, dalyvavusioms 
su vėliavomis; S. Ulbinui, vėliavų 
vadovui ir visai vėliavų tarnybai. Ku
riuos pamiršome, prašome atleisti. 
Dėkojame ir visiems šventės daly
viams, kurie savo, atsilankymu prisi
dėjo prie šventės pasisekimo, o už 
pasitaikiusias klaidas ir trūkumus 
prašome atleisti.
K LB St. Catharines apylinkės valdyba

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 11VAL. VAK.
x PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevi £i us, 1053 AlbonelCr., Duvernay, P.Q. TEL. 669- 8834

RADIO 1410 MONTREAL

| JUOZAS GRAŽYS
KAILIU. SIUVĖJAS

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

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

W Lapenai >
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERN ATION AL daių i špardavimas -tel. 366 ■ 6237 / 3896
I II ■ I MM——■ ■ ■ I ' - . . ...................

J Haitic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, ląpgai, virtuvės kabinetai ir kiti 

i vairūs medžio dirbiniai.

547 Lufleur Ave., LA SALLE 650, P. O. TEL. 366-3884.

pirmininko valdybos rinki
mai praėjo gana sklandžiai.

Nauju kuopos valdybos 
pirmininku dviejų metų ka- 
dencljal(nesant kitu kandida
tu) Išrinktas V. Sušlnskas. į 
valdybą išrinkti, kurie vėliau 
pareigomis pasiskirstė se
kančiai : vlcepirm įninkąs St. 
Reutas.sekretorius Aug.My
lė, Iždininkas A. Kačinskas, 
šaudym o vadovas B, Kas pę - 
ravlčlus, pavaduotojas A. 
Kalvaitis. Informacijai J. 
Šiaučtulfas, parengimams M. 
Grtnkus ir A. Žiūkas, scenos 
mėgėjų grupės vadovu V. Su
šlnskas ir kandidatu J. Ba- 
brauskas.

Revizijos kom isija pasili
ko buvusi anksčiautA. Vaza- 
linskas, Ig. Petrauskas ir R. 
Sim oniūkštis.

Garbės teismas, Stp. Kęs
gailą, Br. Bagdžiūnas ir P. 
Gabrys, kandidatai J.
lienė ir J. Jurgutis.

St re- uruoŠę

mums likimo patikėtą mi
siją ir vardan mūsų paverg
tos Tėvynės, bet už jos lais
vę žuvusiųjų brolių ir sestų, 
ruoštis artėjančiam laisvės 
žygiui. Daugiau įsipareigoti 
ateičiai, dirbti ir kaupti vi
sas savo jėgas artėjančiai 
dienai, kada vėl visa tauta 
išeis į lemiamą laisvėj 
žygį.’

Tada bus reikalinga visko. 
Ne tiktai pasišventusių ko
votojų, bet ir ginklų ir pto - 
klų tai kovai laimėti priemo
nių.Nes be kovos niekas mū
sų tautai laisvės nedavė ir 
neduos.

Be abejo, tada, tų visų mū
sų brolių ir sesių šaulių 
akys bus atkreiptos į mus 
laisvajame pasaulyje esan
čius šaulius, laukiančius rea
lios paramos.

Bot ar mes būsime past- 
tal dienai? Žiūrint į

ateitį ,kyla klausim as ,a r mes

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

'ony 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS 

LO

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

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

N r. 40 arba Nr. 20.

7725 George Street 
La Salle,Clue.

TEL:

BELLAZZI-LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten- Test. 

Ma sonite, statybinis popieris, cementas, .

B. p. išdirbiniai ir viso kt.

7GH2, KOI I.. CHAMPLAIN i.ASAM.E 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 Ltėe

P lurching & "Hsuling k untr«k turiu s

140-2* AVENUE - 360-0330

l'i/4 III.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ $7(1(100 
1974 METAIS pradedant NUO lUUi-

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. 
Rugsėįo(September)5, 12, 19, 

26 d.

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISŲ 

DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTŲ.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Jau pramatomas vietų ribotumas !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos.

Rašykite unųlų. kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

TEL..: 844-5292 844-5882

LaSalle Mo Specialist Reg’i.
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės.

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. D e s r o c h e r s

AUTOMOBILE INC 

366-7818

•MP I KI IIIIKYSI.I.K- MIDGE- I'HAKGEU 
cokoni: i -< n ali.engek- swiingi k - dakt 

('ainioiis IMHXii : Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir modernioji s p'ivmonem i$, Kreipk ites

LAURENT DAIGNEAULT DcLa Vcrendryc prie Lapicrre, tel. 365 - 3364

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE 
. **★ 

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

• Atliekami mechariniai darbai

• l/ores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos
P ardavimas gazolino ir alyvos — lietuviais nuolaida.

Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

I p si.

7
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RELIGINIS KONCERTAS
DALYVAUJA:

ir

V a s y IiOnas

Vasyliūnas

Izidorius Vasyliūnas

Į1 974 m. kovo 3 0 d. 7 vai, vakare)

Koncertas yra duodamas religiniam atsinaujinimui ir 

gavėnios susikaupimui.

įžanga i metines parapijos rekolekcijas, kurios 

bus Didžiosios savaites ketvirtadieni.

Smuikininkas

Izidorius

AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE

Vytenis

Aušros Vartų parapijos choras 

ir
Vyrų oktetas.

Auka 3 dol.
Vytenis Vasyliūnas

(VASYLIŪNŲ KONCERTAS
fondus gaidom leisti.

Jeigu kas klaustų, kodėl Vasy- 
liūnas ruošia tiek daug kon
certų ir jų išlaidas apmoka pats 
iš savo kišenės, reikėtų atsakyti, 
jog tai daryti jį stumia įgimtas 
noras meniškai išsireikšti ir taip 
pat įnešti estetinio grožio j mū
siškį tremties gyvenimą. Tai 
auka, kuri kartais gali pasilikti 

' bendrosios visuomenės nesu- 
nrasta. bet tai yra tikra auka, 
apsireiškianti įvairiausiom for
mom ir sudaranti mūsų kultū
rinės veiklos pagrindą tremty-"

RELIGINIS KONCERTAS
Senai laukiamas, gavėnios 

nuotaikai pritaikytas, pasi
ruošimas parapijos meti
nėms rekolekcijoms, RELI
GINES KONCERTAS bus mū
sų bažnyčios ateinantį šeš
tadienį, koyo m. 30 d. 7 vai. 
vakare. KONCERTAS BUS 
DIDINGAS. Jame dalyvaus 
lietuvių žymiausias smuiki
ninkas Izidorius VASILIŪ - 
NA S IR JO SŪNUS VYTENIS. 
Jiems talkininkaus Parapijos 
choras, vyrų oktetas lr sol.( 
A. KEBLYS. Lauksime visų 
į šią meno, maldos ir susl-

S'.o šeštadienio vakare Aušros Var
tų ba&nyčioje Įvykstanfciame religinio 
pobūdžio kondertĄ programos dali iš- 
pildysfatvykę iš JAV-biu’smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas su sūnum, muziku 
Vyteniu. Tai bus retai pasitaikanti pro
ga montrealiečiams lietuviams išgirsti 
Žymų smuikininką lietuvi, apie kurį štai 
kaip atsiliepia T. Leonardas Andriekus, 
OFM '‘Darbininkas” savaitraštyje. NL

Dalyvaujant tuose gausiuose 
Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū- 
nų koncertuose ar bent juos se
kant '■•pandoj per daugelį metų, 
tenka kiekvienam iš mūsų susi
mąstyti. Pirmiausi juk tai ne
pelningas ir gana daug įtampos 
reikalaująs užsiėmimas. Dar 
prisideda ir nedėkingumas iš 
mūsų visuomenės, kurį dąbar 
mūsų spaudoj naujai iškėlė sol. 
Kazys Yakutis Kuprevičiaus 
koncerto proga Town Hali saįėj 
New Yorke. Vasyliūno atveju at- 
siinintina, kad jis,Elenai Kupre- 
vičiūtei aptilus, liko vienintelis 
aktyvus lietuvis smuikininkas 
už tėvynės sienų. Jis ne tik ak
tyvus. bet entiuziastiškas ir ne- 
palanžianias. Su kliūtimis Vasy- 
liilnas nesiskaito — jam galioja 
tik muzika, kurią ne vien atlieka, 
bet ir propaguoja, telkdamas

penktadienj ir šeštadienį. ______________________

Montreallo sk. susirinkimas 
praėjo darbingoje nuotaikoje, 
nutarta vėl rengti velykinį 
stalą. Mūsų narės, paskatin
tos praėjusiais metais su
rengto velykinio stalo nepa
prastu pasisekimu, ir šiemet 
žada atsilankiusius supažin
dinti su savo kulinariniais 
gabumais, o visą velykinio 
stalo puošnumą paįvairins 
vaikučių paruošta velykinė 
programa.

Skyriaus Valdyba sveikina 
savo narę Eleną Bukauskle -

kaupimo valandą. Išlaidoms 
padengti bus prašoma auka: 
Iš suaugusių 3 dol., Iš stu
dentų Ir jaunimo 1 dol. 50 
et. ,talp rašo AV biuletenis.
• Parapijos rekolekcijos 
bus DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
ketvirtadienį, penktadienį Ir 
šeštadienį. Jas praves tėvas 
Anicetas TAMOŠAITIS Iš 
Chlcagos.

SUSIRINKIMAS
Kovo 1O d. seselių namuo

se įvykęs K. L.K.M. d-jos

nę Ir jos vyrą.nesentai at
šventusius savo auksinę ve - 
dybų sukaktį. Jauniesiems 
linkime laimės Ir sveikatos.

Nijolė Bagdžtūntenė
SKAUTU IŠVYKA /

Balandžio 7 d. MontreaUo 
Neringos skaučių Ir Geleži
nio Vilko skautų tuntai orga
nizuoja "sugaring off party " 
Mont St. Gregoire kalne. Au
tobusas Išvyks Iš Aušros 
Vartų parapijos salės 9 vai. 
ryto. Skautų Ir skaučių tuntai 
kviečia visus Iškiloje daly
vauti. Kaina : $3 valkams Ir 
$5 suaugusiems. Kviečiame 
gaustai dalyvauti, nes bus 
smagu visiems kartu lipti į 
kalną, pasigardžiuoti skanios 
klevų sulos Ir šiaip pasi
linksminti. Dėl Informacijos 
prašome skambinti Romui 
Verbylal:254-4287, Elei Jur- 
gutienel:627-7499, Rasai Lu- 
koševičtūtel:266-121O. Lauk
sime visų. Tuntų vadovybėj

DĖMESIO STUDENTAMS

Kovo 31 d. įvyks trečiasis kartą pakeistu būdu kandt- 
seminaras, pas Rasą Luko-datų lšstatymas buvo iki su- 
ševlčlūtę, 279^ Bourbonnais slrlnklmo atldarymo, tat Ir 
Str” LaSalle.Sis seminaras narlų domėjlniasls n8.
yra skirtas liaudies Instru- kandldatuojančlals buvo 
mentų ir liaudies dainų pa-žas. Talp pat lr į kredlto 
žinlmul. Jam pravesti Vra korn įs į ją naujai kandidatavo 
pakviesti Birutė Naglenė Ir Aug<Kud^n,a> bet perrinktas 
Zigmas Lapinas. Jie yra pa-vltolls §tpelis. O į Rev.Ko- 
slžadėję ne tik papasakoti, m lglJą vlslškal neatslradus 
bet Ir pavyzdžiais parodyti kandldatų akiamacljos būdu 
Instrumentus Ir juosteles. perrInkta; j.šlaučiults. Rln- 
Tai bus labai gera proga pa-kImams pravestl buvo pa
žinti ne tik mūsų instrumentų kvlestl . A> Aušauskas; a.
Išvaizdą ir liaudies skambė- Bar§auskas> pr. paukštaltls 
j Imą, bet ir jų Istoriją ir lr Br> Staškevičius.
kilmę. Lauksime visų 2 vai. po susirinkimo visi pa
po pietų. Dėl Informacijos vai§Įntl šilta vakariene lr 
skambinkite Vidai Kudžmai- 
tel-256-4318,Jonui Abromai
čiui - 842-4350 arba Rasai 
Lukoševlčlūtel-366-12lO.

”LITO”SUSIRINKIMAS
Šeštadienį Šv. Kazimiero 

parapijos salėje įvykęs "■Li
to’'metinis susirinkimas bu
vo gausus dalyviais. Vien 
tik turinčių teisę balsuoti 
buvo virš 200 asmenų,bet 
matėsi su tėvais Ir jaunųjų 

-nartų Ir svečių. Susirinkimą 
pradėjo pirm. Petras Vaup- 

> sha Ir toliau vesti buvo pa
kviestas dr. P. Lukoševičius.

Susirinkimas priėmė 
1973 m. apyskaitą su $345, 
875.58 pajamomis (sąmatoje 
pramatytos - $319, 950.OO) 
Ir lšlaldas-$34O, 801. 9c i- 
matoje pramatytas - $314, 
810.OOJ. Taip pat priimta 
šių metų sąmata su $48,000 
daugiau pajamose Ir Išlaido
se.

Valdybos rinkimuose per
rinko 2 Iki šiol buvusius: 
Juozą Bernotą ir Petrą 
Vaupshą. Kandidatavo Kazys 
Gudžiūnas, bet kai pirmą

PHARMACIE

ROBERT GENDRON LPH. prop.

7626 CENTRALE LASALLE 366'9742
ATlDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. G1R1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

•jj <O L‘Av>omption 
Montreal.

Tel 265-3536 A

Dantų gydytoja
DR. A: O. JAUGEL1ENĖ

14 10 Guy St. pirmas aukštas.

11-12 kambarys

Tcl. 932- 6662; namM 737 968 1.

Dantų gydytojas

144<' i ne Ste-( "utlier ine ( )n<-st 
Sllllr 6OO

T el: narnu 4 88 - 8528

ADVOKATAS

Hj.J sganai t is n i. />■</.
Insurance Exchange Building

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

Tel 842 1 126. namu 678 3660

H . A., M. D., < ’.M., M.Se., L.M.C.r-, E.K.< ,.S.(c-).

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

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 8 7 1- 14 30

A
ADVOKATAS

168 Notre Darna Street E. Jut te 205. 
Tai 866 20 6 3; 866-20 6 4.

ž, (,-J. H

gėralais.
• Dali .A. Tamošaitis atvyks
ta Montrealtn gegužės 3 d. 
Ta proga įvyks jo paskaita 
apie lietuvių tautodailę Ilius
truota skaidrėmis. Paskaitą 
rengia Montreallo vyr. skau
tės Ir skaučių židinys Auš
ros Vartų salėje. Rezervuo- 
ktm tą penktadienio vakarą 
įdomiam kultūrintam įvykiui.

NL Spaudos balius gegužės 11d. 
Montrealyje ir gegužės 4 d. 
Toronte. I

REIKALINGA MOTERIS 
NAMU RUOŠAI; du suaugę 

įmones, geros sąlygos I 
Skambinti 721.2124

APSIDRAUSK!

A

s-tas 
m.
ui.
m.

6.0%
7.25%

8.0%
8.5%
9.0%

».5%
9.25%
10.0%

iki 12%

O /TURI K

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekilti, turtai 
čekių kredito
Investacijos nuo 9.5%
.Nemok, gyvybės aydr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias
Term. ind. 1
Term. ind. 2
Term. ind. 3
Dunda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s tos sumas.

U S ‘BUSI 1' F P R A S ]• 
K A D J U S
P V O G 'f U ?

K A D A J

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

UŠROS VARTŲ CHORO VYRO OKTETAS ( Is kairės) Gudas, Bulota. 
R.'sinas, Urbonas, Jankus, Celtorius. Kačer.gius, Žukauskas ir dirigentė 
mu z. M . Roch

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS) JUMS s

V. Pėteraitis
3 53 - 9960 / Namu 72 1 - 0 6 14
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Gaieties. D’ Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.IONAJ, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

NT PRAŠYTU SVEČIU, t b

J A U T R p. u t a

A PSID RAUSTI, PANAŠIAI,A PTE BŪTINUMĄ 
BUTŲ GALIMA 
GAISRO, ATSAKOM YBES, AUTOMOBILIU 
N1 LAIMIU, IR KITAIS ATVEJAIS.

. I

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL: 722 - 3545

LABAI GERA PROGA 
Greenfield Park (ui upcfs) galima 
įsigyti geroms sąlygomis 5 atski
rų kambariu dupleksas ui 23,000 
dol. Namai centraliniu oro šll* 

dymų ir dideliu žemes sklypu.
Skambinti 671- 2389 po 6 vai. 

ir sekmadieni ai s<

LEONAS GURECKAS 
Soles Manager 

(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 1
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 

IR SU IŠIMTIMI JUMS 
PASITARNAUS !

GM

• UŽEIKITE 1 ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManagęHu

LEO GURĖK AS___________ ___muu montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the end of Sherbrooke Street West)

Koopcratyvine natinį ( iki 4 buty ) ir namu inventoriaus apdrauda. 

Kreiptis: Gil Constantini, Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7- 58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SI., pirmadieniais, 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. 
vaitgalius ’
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

antradieniais 
penktadieniais 
Sekmadieniais 
ir per visus ilguosius »•-

ir trečia- 
nuo 12 iki 
nedirbama

8

8
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