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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Saskatchewano Blakeney ir Albertos Lougheed provincijų ministerial 
pirmininkai. Siu dienu Kanados Alyvos resursu karaliai.

SUVIENODINTA KAINA
ALYVAI
Praeitą savaitę visų Ka

nados provincijų premjerai 
posėdžiavo Ottawoje su Fe- 
deraline valdžia alyvos kai
nų reikalu. Principe jau 

lanksčiau sutartas kalnų su
vienodinimas visai Kanadai 
šiuo kartu buvo ir praktiškai 
realizuotas susitarimas, ga
ilos 15 mėnesių pradedant 
balandžio mėn. 1 d. Alyvą 
teikiančios Albertos ir Sas
katchewano provincijos da
bar Už alyvos žaliavą gaus 
6.50 dol.už statinę, vieloje 
lig šiol gautų 4.00 dol. Ry
šium su tuo benzino kaina 
mašinoms į vakarus nuo 
Ottawos upės turėtų pabrang
ti apie 8 et. už galioną, o į 
rytus -apie 3 et. Kainų pakė-
Imas įsigalios nuo balandžio 

15 d. Spėjama, kad Albertos 
provincija iš šio kalnų pakė
limo gali gauti iki 900 mili
jonų dolerių mokesčiais, tai
gi, pasidarys pati turtingiau
sia provincija Kanadoje. Da
lis sumų iš alyvos kalnų pa

ltim o eis Federallnei val
džiai ir bus panaudotos im
portuojamos alyvos kalnų 
Išlyginimui į Atlanto provin
cijas ir Quebec'ą, kadangi 
Importuojamos alyvos kaina 
ra beveik dvigubai aukštes -
.ė.

PENSIJŲ IŠMOKĖJIMAI 
PADIDINAMI NUO 
BALANDŽIO
MĖNESIO
Kylant pragyvenimo kal- 

t.jms, remiantis Bill C-219 
sveikatos ir gerbūvio mlnls- 
terls Marc Lalonde pranešė, 
kad senatvei ir garantuotų 
pajamų papildymo išmokėji
mai padidės taip : Senatvei 
pensija nuo $108.14 - iki 
$110.90.

Maksimumas vedus lems, 
ablems pensininkams pake
liamas iš $67.37 iki $68.58. 
Pridėjus prie pagrindinės 
abiejų pensijos — sudaro 
$357.34 sumą mėnesiui.

Mr. Lalonde praneša, kad 
virš 1,870,000 kanadiečių 
gaus OAS išmokėjimus ir iš 
jų apie 1,079,000 gaus pa
pildomus išmokėjimus.

KLEVU SIRUPO 
FESTIVALIAI

Visoje Kanadoje nuo kovo 
mėn. vidurio iki balandžio 
mėn. vidurio prasideda klevu 
sirupo festivaliai.

Artl montreallečlams ir 
toronttečtams būtų Stc Law
rence Parks Commission, 
Upper Canada Village, kur 
bus rodomas sulos rinki - 
mas ir sirupo gaminimas. 
Išvažiavimas iš greitkelio 
4Ql-ties 120, Upper Canada 
Rd. Informacijų gausit para
šę Bo 340 Morisburg.

Elmira, Ont.12 ml. į šiau
rę nuo Kitchener bal.mėn. 
6 d. bus didelė klevų sirupo 
mugė.

CBC DOKUMENTINIAI 
FILMAI

CBC TV paruošė dokumen
tinių filmų seriją, kurioje 
svarbiausią. temą_-Kanados 
istorija ir baltųjų civilizaci
ja joje nuo 1600 iki 20 amž. 
- Serija praėjo kovo mėnesį. 

Vienas iš tos serijos dt - 
rektorių Vincent Tovell iš
sireiškė :"Akivaizdu, kad kai 
kurie balti atvykėliai, degda
mi smalsumu tyrinėti ir nau
doti, nori apvaldyti ir mani
puliuoti natūralią aplinką. 
Kiti - Išgyvena nuostabą ir

'Lietuvos X 
nacionaline 
M Mažvydo 
\biblioteks

Kanados Federalinės vyriausybės sveikatos ir gerovės min. Lalonde.

tiki , kad žmogus geriausia 
supranta save ne išnaudoda
mas gamtą, bet jąkontem- 
pliuodamas".

VALSTYBINE KANADOS 
BIBLIOTEKA
National Library of Ca

nada Ottawoje pradėjo naują 
veiklą, pristatydam a daugia
kalbes knygų kolekcijas per 
Kanados provincinių, apylin
kių ir vietinių bibliotekų 
tinklą.

Šiam patarnavimui vado
vauja Mrs.Marle Zleltnska, 
su 9 žmonių pagelba, kurtos 
pagrindinis uždavinys yra 
suorganizuoti, tvarkyti ir 
skirstyti kolekcijas* Skaity
mui įvairiomis temomis vei
kalai bus daugelio kalbų/kol 
kas pradedant 8-iom Is kinie
čių, olandų, vokiečių, lenkų, 
portugalų, ispanų, švedų ir 
ukrainiečių. Kanados skai
tytojus tos knygos turėtų pa
siekti prieš 1974 m.pabaigą.

Papildomos informacijos 
duodamos per Public Rela
tions Office, National Libra
ry,358 Wellington Str., Otta
wa, Ont. KIA ON4.

nės Krašto Valdyba, įvertin
dama UBĄ-BATUNo veiklos 
svarbą Jungtinėse Tautose, 
paskyrė jam be jokio užmo
kesčio 200 egz. anglų kalba 
savo išleistos "The Viola
tions of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania 
- 1972" ir 150 egz. to pačio

KEISTAS EXPORTAS
Anglija visada buvo gar

si pilimis, visokiomis dva^ 
siomts, vaiduokliais,magikų 
klubais,azartiniais lošimais, 
loterijomis ir kitokiais kraš
tutinumais. Pasirodo, kad 
ir viduramžiais plačiai 
naudoti moterims "skais
tybės diržai" tebėra 
svarbiu Anglijos eksporto 
produktu, kuris instrukcijoje 
muitinėms, buvusios vyriau
sybės iždo valdytojo, net bu
vo perkeltas iš "rūbų" sky
riaus į "apsaugos priemonių" 
skyrių, kad tuo būdu sumaži
nus eksporto mokestį.

Esą, jų išvaizda mažai 
tesanti pasikeitusi nuo 13-ta
me amžiuje naudoto modelio, 
tik reikėję juos padidinti ka
dangi moterys dabar esan
čios didesnės. .. Daugiausia 
jų esą eksportuojama į JAV, 
tačiau bijoma, kad JAV radi
kaliųjų moterų organizacijų 
reakciją prieš tą "vyrų domi
navimo simbolį" galt jo eks
portą visai sustabdyti.

Buv. Lietuvos valstybės prezidento dr. K. Griniaus paminklas Chicagoje. 
( Prie paminklo Balys Brazdžionis vėlinių lankymo proga)

BATU N’O VEIKLOS INFORMACIJA

JAV Lietuvių Bendruome- gos svetimom kalbom, apie

leidinio ispanų kalba. Ispą- 
rriškoji laida oro paštu buvo 
prisiųsta BATUNui tiesiog 
iš Kolumbijos, ten gyvenan
čio kun.M. Tamošausko pa
stangomis, prieš pat JT 28 
-tosios sesijos atidarymą. 
Abu leidinius BATUNas pa
naudojo kaip priedąjteiktant 
memorandumus dėl žmogaus, 
teisių pažeidimo Lietuvoj 
Jungt. Tautų atstovybėm bet 
prie JT akredituotiems 
spaudos atstovams. M ėdžia -

Tačiau tiems, kurie su pa
sibaisėjimu žiūri į tą vyrų 
išradimą, paduodamas vie
nas atsitikimas iš Austrijos, 
rodantis, kad meilei nė spy- 
nos negali užkirsti kelio. Esą, 
vienas pavydus vyras kas 
rytą žmonai uždėdavęs 
"skaistybės diržą", ir ta 
prieš tokį pažeminimą net 
neprotestavusi. Tatai sukėlę 
vyrui įtarimą ir nebe pagrin
do; pasirodo, žmona savo 
meilužiu buvo pasirinkusi 
žinomą spynų specialistą.. ..

RUSAI Į KAUN4 GABENA 
RUSUS

Slaptai iš Kauno gautomis 
žinlom ts, okupantai rusai - 
- komunistai į Kauną gabena 
rusus kolonistus. Jie dau - 
glaustai apgyvendinami Pa
nemunėje /vienas Kauno ra
jonų, esantis už Šančių ir už 
Nemuno/.

Pranešam a, Kaune ir arti
mose apylinkėse yra atga
benta daug rusų kariuomenės, 
kurią rusai vadina Tarybine 
kariuomene.

Lietuviai spėja, tat pasė
kos paskutiniu laiku Kaune 
pasireiškusių smarkių prteš- 
ruslškų demonstracijų, ypa
tingai nuo 1972 m . gegužės 
mėn. 14 d. , kai susidegino 
Romas Kalanta.

Neseniai tš Leningrado 
kariuomenės keturi lietuviai 
bėgo į Suomiją, bet buvo su
gauti ir patalpinti į karlninį 
kalėjimą Leningrade.

dabartinę-----Lietuvą ir j°je medžiagą religijos dtskrtml-
vykdomą žmogaus teistų pa - nacijOS reikalu Pabaltijo 
žeidimą yra nepaprastai dt - |<T.flstiiose, ypač susidomėjo 
delis trūkumas. Tos medžią- Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
.goą..reikia, ąętįĮc anglų Įr Jis.- Kronika ir raštu paprašė 
panų kalbom, bet ir prancū- papildomų egzemplorlų savo 
zų, o ypač rusų kalba, kad vyriausybėm. UBAf-BATUN- 
būtų galima ją paskleisti as prašomą ska tč tų tučtuojau 
Sovietų satelitiniuose kraš- nusiuntė.
tuose ir parodyti jiems tik
rąjį dabartinės Lietuvos 
vaizdą,kurio jie visiškai ne
žino. Reikia tikėtis, kad JAV 
LB Krašto Valdyba į tat at
kreips savo dėmesį ir suras 
kelius savo leidinius išleisti 
visom pasaulio pagrindinėm 
kalbom. BATUNas yra labai 
dėkingas Bendruomenei už 
įvertinimą jo pastangų Jung
tinėse Tautose ir už paramą 
leidiniais.

• Paulius Landsbergis, iki 
šios buvęs UBĄ-BATUNo di- 
rektoriato antrininkas, Be - 
niul Budrevtčiui išvykus 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Floridą, išrinktas į UBĄ 
- BATUNo vadovybę kaip 
specialių projektų direkto
rius. P. Landsbergio vieton, 
į antrininkus BATUNoLietu
vių Sekcijos vadovybė išrin
ko batuntetę Eugeniją Kar
putę- Karpus.

-•••-
v Jungt. Tautų Žmogaus 
Teisių Komisija, kurie šie
met nuo vasario4 posėdžiau
ja New Yorke, į savo darbo
tvarkę yra įtraukusi ir reli
gijos diskriminacijos klausi
mo svarstymą. Ryšium su 
vykdoma religijos diskrimi
nacija Pabaltijo kraštuose, 
ypač Lietuvoj, UBĄ-BATUN
as tos komisijos nartams 
įteikė specialų memorandu
mą su įvairią dokumentinę, 
medžiaga, įskaitant ir Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos vertimą į anglų kalbą, 
kurį paskyrė tam t ikslul 
Lietuvių Kunigų Vienybė.

• Kęstutis K. Miklas.UBA 
-BATUNo vykdomasis pirmi
ninkas, Ir Reglna-Rūta Žy - 
rpantaltė, Pabaltijo Moterų 
darybos pirmininkė, buvo 
priimti audtencijon Costa 

"Rica ambasadoje prie Jung
tinių Tautų ir turėjo pusan
tros valandos pasikalbėjimą 
su mlnistere, atstove prie 
JT, Sra. Emilia de Bari ch. 

Mlntsterė Sra. de Barlsh 
yra labai gerai susipažinusi 
su esama padėtimi Lietuvoj 
bet Latvijoj ir Estljoj.tr ne
kartą yra kėlusi Pabaltijo 
kraštų klausimą Jungtinių 
Tautų forume. Vizito metu 
jai buvo įteiktas BATUNo 
memorandumas žmogaus tei
stų pažeidimo klausimu Pa
baltijo kraštuose. Prie me
morandumo, šalta įvairios 
kitos medžiagos,buvo pridė
tas Ir"The Violations of Hu
man Rights in Soviet Occu
pied Ltthaunla", kurto 200 
egz. be jokio užmokesčio 
BATUNui paskyrė JAV lietu
vių Bendruomenės Krašto 
Valdyba.

• Olandijos, Panamos ir 
Vatikano atstovybės prie 
Jungtinių Tautų, gavusios 
BATUNo memorandumus ir

PRANEŠIMAS SUDENTAMS 
ATEITININKAMS
Studentų At-kų Kandidatų 

kursai įvyks balandžio 5,6 
ir 7 dienomis Dainavos sto
vykloje. Visi paskutiniųjų 
metų gimnazijos mokiniai, 
pirmų metų studentai kandi
datai ir valdybos nartai mie
lai kviečiami atsilankyti. 
Kursų tema bus "Šiandieninės 
problemos ir studentai Atei
tininkai".Paskaitas pristatys 
L, Gražulienė iš Detroito ir 
Kun. Bagdanavtčius, A.Liu- 
levtčlus ir P. Žumbakts iš 
Chlcagos.

Kandidatų Kursų Rengimo 
Kom itetas

o MAS CV ruošta Globėjų 
Kursus, kurie vyksta šį pa
vasarį. Į juos atsilankyti 
kviečiame visus moksleivių 
bet jaunučių globėjus, kuopų 
valdybų atstovus ir taip pat 
pramatytus būsimus vado
vus-globė jus. Jūsų dalyvavi
mas yra nepaprastai svar
bus J

Kursai pramatyti :
RYTUOSE — New Yorke, 

Kultūros židinyje, gegužės 
18-19 d.

VAKARUOSE — Detroite, 
Naujoje Parapijoje, birželio 
1-2 d.

Kursų technine ruoša rū - 
pinasi Viktoras Nakas 1665 
Bowers Ave., Birmingham, 
Mich. 48008 USA. 
tel : 313-645-5926.

Rytuose techninę ruošą rū
pinasi Rasa Navickaitė : 214 
Elderts Lane, Woodhaven, 
N. Y. 11421 USA. 
tel : 212-647-6294.

Registracijos mokestis 
yra $5.00. Nakvynės bus 
parūpintos. Prašytume re
gistracijos anketas neatidė
liojant grąžinti :

MAS CV
286 Fast 17th Str., 
Hamilton, Ont., Canada

NL Spaudos balius gegužės 11 d. 
Montrealyje ir gegužės 4 d. 
Toronte.---------------- ------------------------------
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Ui Lietuvos i šlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
P our la liberation de la Liluanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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anksto susitarus. UŽ skelbimu, turini, redakcija ir leidykla 
neatsako.

MŪSŲ SUVERENINĖS VALSTYBĖS 
ATSTATYMO SUKAKTIS

( LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO ŽODIS, 
PASAKYTAS PER RAD1JAl

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė, mūsų valstybės 
atstatymo, paskelbto 1916 
metų vasario 16 dieną, su
kaktis, yra vieningai ir iš
kilmingai minima užsienio 
lietuvių, kurie, gyvendami 
laisvame pasaulyje, gali ne
varžomai reikšti savo pa
triotinius jausmus.

Mes užsienyje darome tat 
juo nuoširdžiau, kad sveti
mas smurtas yra atėmęs iš 
lietuvių tautos galimybę sa
vo krašte viešai žymėtt šią 
istorinę datą, kurios reikš
mė neišdildoma iš Lietuvos 
istorijos ir iš tautos sąmo
nės .

Mūsų suvereninės valsty
bės atstatymas buvo natūra
lus , teisėtas ir būtinas įvy
kis .Jis buvo mūsų ilgos gar
bingos praeities, tautinio 
susipratimo, teisingo tautos 
interesų supratimų / padari
nys.

Pirmojo pasaulinio karo 
eiga sudarė tinkamas tarp- 
tautines sąlygas Lietuvos 
valstybei atgimti. XIX-ame 
šimtmety j brendęs tautų ap
sisprendimo siekis, Ameri- 
kos Jungtinių Valstybių pa
remtas kaip teisės princi
pas, galėjo būti žymioj Rytų 
Europos daly įvykdytas, Vo
kietijai ir komunistinei Ru
sijai karą pralaimėjus.

Antrasis pasaulinis karas, 
kurto metu sovietai įsiveržė 
į neutralią Lietuvą ir eilę 
kitų valstybių, buvo Vakarų 
laimėtas ypač dėka jų skel
biamų teisingumo atstatymo 
tarptautiniuose santykiuose 
obalslų. Tų obalsių pirmoje 
vietoje buvo nepriklausomy
bės sugrąžinimas valsty
bėms, iš kurių ji buvo atim
ta, tautų apsisprendimas ir 
žmogaus teisių garantavi
mas .Hitlerio Vokietijos oku
puotosios valstybės Vakarų 
Europoje buvo išlaisvintos , 
bet Rytų Europos, taigi ir

išlaisvinimo

tautų laisvės 
vis daug L:u

idėja 
sttp- 
1939

VASARIO 16 PROGA)

Lietuvos, 
įvyko.

Tačiau 
pasaulyje
rėja ir yra vykdoma, 
metais Tautų Sąjungoje, pa
šalinus iš jos sovietus už 
agresiją prieš Suomiją, da
lyvavo 44 valstybės. Šian
dien Jungtinių Tautų Organi
zacija turi trigubai daugiau . 
narių, nes civilizuotasis pa
saulis yra suteikęs nepri
klausomybę bevelk visiems 
kolontaliniams kraštams. 
Šiomis dienomis Didžioji 
Britanljs pripažino nepri
klausomybę savo kolonijai 
- Antllo salai Grenadai, kuri 
turi 150, OOO gyventojų 350 
kvadratinių kilom etrų teri
torijoje. Tokia dalykų raida 
yra pastovus reiškinys tose 
pasaulio dalyse, kur teisė, 
teisingumas,laisvė .talka, pa
garba žmonių valiai nėra ta
riamųjų tarptautinių atoslū - 
gtų propagandos obalslal.bet 
sudaro tautų bei valstybių 
savitarpio santykių ir ben
dros pažangos esminį veiks
nį.

Tat parodo, jog tauta,tė
vynė, valstybinė nepriklau
somybė yra gyvos sąvokos, 
visur patraukiančios žmonių 
širdis ir įkvepiančios jų 
protą, o ypač ten, kur jos yra 
svetimųjų neigiamos ir slo
pinamos.

Šiomis sąvokomis yra pa- 
1 grįstas Vasario 16 dienos 
aktas, kuris tebėra galioje. 
Jo negali panaikinti svetima 
prievarta. Jį patvirtina mūsų 
tauta, sunkiausiomis sąlygo
mis saugodama ir gilindama 
savo sąmonę, kultūrą,tikėji
mą, tat yra, moralinę bei 
dvasinę nepriklausomybę .ku
ri yra pirmas valstybinės

PANORAMA

ne-

PLiAS-ALiAS KONFERENCIJA
} ELEHTR □ M X Iii IJJ SHflXCXHUXlUD 
KIHSIDIĮJ (E.S.MJ P R I T fl X H VK1 □ 
HūNFERENEIJfj

GERBIAMAS KOLEGA!

Inžinierių dartio sritys ir interesai Šiais laikais uži- 

Mūsų nariai stato 

miestus, prisideda 

ir Saturno, prie 

ir 1.1. Visas Šias-kūnui išvystymo

riša viena bendra būtinybė: būtiny- 

apskaičiuoti vis augantį informaci-

ma, iš tiesų, neaprėpiamai didelį plotą, 

namus ir ganyklas, projektuoja kelius ir 

prie erdvės stočių siuntimo už Jupiterio 

dirbtinių organų žmogaus 

įvairias sritis, tačiau, 

bė surinkti, surūšiuoti,

jos kiekį. Šis ''informacijos apdirbimo procesas" tampa įmano

mas tik pasinaudojant elektroninėm skaičiavimo mašinom - "kom 

piuteriais", arba, naudojant jau įsipilietinusį lietuvišką 

sutrumpinimą - E.S.M.Net jei Jūs pats tiesioginiai neprogra- 

muojat, net nesusiduriant su jokia E.S.M., vistiek savo dar

bo eigoje naudojatės E.S.M. apskaičiuotais daviniais, užsa

kydamas medžiagas pasitikit E.S.M. vedamom sąskaitom,net Jū

sų alga, ir ta beveik be išimties išmokama E.S.M. spausdintu 

čekiu. E.S.M. yra tapus neatskiriama kiekvieno inžinieriaus 

bei mokslininko profesijos dalis, ji yra pakeitusi šių pro

fesijų praktiką ir ateityje dar labiau pakeis.

Atsižvelgdama į šią bendrinančią aplinkybę, PLIAS-ALIAS 

Centro valdyba ruošia konferenciją - sinpoziumą šia svarbia 

tema.KONFERENCIJA įvyks balandžio 20-28 dienomis 

puikioje JUNO BEACH vietovėje, Floridoje. Kalbės 

prityrę šios srities specialistai, suinteresuotiems veiks E. 

S.M. programavimo kursai...
PIRMADIENIS, balandžio 22 d. 

Suvažiavimo atidarymas. 
KURSAI: Įvadas Į FORTRAN'o kalbą. 
PASKAITA: E.S.M. pritaikymas informa

cijos apdorojime.
ANTRADIENIS, balandžio 23 d.

KURSAI: Matematiniai FORTRAN'o 
atitikmenys.

PASKAITA: E.S.M. pritaikymas gamybi
nių pajėgumų valdyme.

PROGRAMA
TREČIADIENIS, balandžio 24 d.

KURSAI: Informacijos įvedimas į 
FORTRAN'o programą.

PASKAITA: E.S.M. įtaka visuomenės 
raidai.

KETVIRTADIENIS: balandžio 25 d.

KURSAI:Bendra FORTRAN'o programos 
schema.

Po p1etu:0rqanizac1nis posėdis.

asmenimsPrašau rezervuoti patalpą

dienos.ikinuo balandžio

Vardas, pavardė:

700 OCEAN DRIVE

JUNO, NORTH PALM BEACH,

REZERVAC I JOS LAPELIS

LAPELĮ IR PINIGUS SIUSTI ŠIUO ADRESU:

SAPHIRE SEA MOTOR LODGE MOTEL

Siunčiu vienos dienos rezervacinį 

mokestį $ 10.oo

FLORIDA 33403. r

PENKTADIENIS, balandžio 26 d.

KURSAI: FORTRAN'o programų pritaikymo 
pavyzdžiai.

Vakare: Linksma vakari s.
ŠEŠTADIENIS, balandžio 27 d.

MOTELIŲ KAINOS:

Dviems asmenims
Reguliariai .......................$ 15.oo/parą
Konferencijos daly v... $ lO.oo/parą

($ 60.oo/sav.)
Priediniam asmenį ui...$ 2.oo/parą

Suvažiavimo uždarymas.

Amerikon Lietuviu Inžinierių Ir Architektų SįJunga

Priverstinio celibato problema 
pasaulyje

taptų pras- 
neturl likti 
laisvas pa
pa s iš ve ntl-

Juozas LukoŠiunas 
pabrėžiame, kad celiba
tas ir kunigystė yra 
du skirtingi pašau
kimai. Tas, kuris labiau
siai trokšta tarnauti Kristui 
ir bendruomenei, dar negali
ma sakyti,kad turi ir celiba- 

I to dovaną. Todėl labai ap
gailėtinas katalikų bendrijos 

1 celibato primetimas dvasiš
kiams tam išleistais griež
tais nuostatais. Prievarta 
sužaloja celibatą kaip atskt-

KELETAS STATISTINIU 
FRAGMENTU.
Čia duodasi tik keletą sta

tistinių duomenų problemos 
rimtumo paryškinimui.Mon- 
treallo semenarljoj šįmet 
tėra 1O anglų ir 80 prancūzų 
kandidatų. Keletas davinių 
apie ordinus Kanadoje: t ik 
1971 m.ordinuose sumažėjo 
3,500 vienuolių. Nuo 1962
- 71 m. pasitraukė iš ordinų 
1085 kunigai.Čia neįeina pa
sauliečiai kunigai. Nuo 1961 
iki 71 m. iš viso Kanadoje

* pasitraukė 11,847 seselės 
Vien užpraeitais mėtau 
(1971) 154 9 seselės pali
ko vienuolynus. Amžius- 25
- 35 m.

Pagal sociologo Stryckman 
studiją , Quebec'e esą 4300 
dvasiškių. Tik 41.4% teverti
na celibatą, o jaunesnių tar 
pe, iki 36 m .-tik 14%.MOu 
trealyje 26% kunigų pasisako 
už vedusių pasauliečių šven
tinimą kunigais ir pakvietimą 
atgal kunigų, kurte paliko šį 
pašaukimą ir šiandien jau 
yra vedę. Ši studija tęsės' 
metus tr palietė 800 dva
siškių.

Ne be reikalo IrAmeii 
kos tr Kanados vyskupų su
važiavimai buvo priėmę re
zoliucijas, kurias buvo pri
statę ir Romos suvažiavime, 
kad celibatas turėtų ’ t 
laisvas pasirinkimas.

Vokiečių kardinolo Hofner 
duomenimis,tik per paskuti
nius vienus metus 3800 ku
nigų paliko savąjį pašauki
mą.

Dokumentacijos sekreto
rius Romoje L. Altlg sako, 
kad dvasiškių egzodas yra 
"masyvinis intelektualų pra
radimas bendrijai, kadangi 
labai didelis paliekančiųjų 
oiiaUtus yra universitetų 
profesoriai, mokslininkai, 
antropologai, vadai ir ra
šytojai".

Ar nevertėtų rimtiems 
krikščionims prie viso to 
rimtai susimąstyti? B.d.

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA

pakankamai teologinių Ir pa
storalinių argumentų, kad 
mes galime turėti vedusių Ir 
nevedusių dvasiškių. Dabar
tiniai bendrijos nuostatai 
rodo labai laža respekto 
žmogiškojo asmens lais
vei ir kilnumu l.Nors 
pasitrauktu dvasiškiai pas
kutiniu metu jau nebeeksko- 
munlkuojaml, leidžiamos 
bažnytinės vedybos Ir grįži
mas į pasauliečių luomą, su 
sąlyga,jei atsisakoma kunigo 
pareigų, tačiau jie ir šian
dien tebetraktuojaml taip,jog 
atrodo, kad visą savo jaunat
višką Idealizmą paaukoję 
bendrijai, tapę pasauliečiais, 
lyg nebūtų net pilni krlkš - 
člonys.Kalp galima buvo pa- 

dvaslšklus Ir 
seseles Išskirti Iš bendrijos 
Ir atstumti nuo sakramen,x’, 
jei jie savo gyvenimu Ir to
liau yra pilnais krikščioni
mis Ir toliau bando spindu
liuoti krikščioniškąją meilę 
savo aplinkoj,tik kitose funk
cijose ?A r tai nebuvo moder
niųjų laikų Inkvizicija?

( TĘSINYS)

IŠTAIGINGAS CELIBATAS
- JOKIA KRIKŠČIONIŠKA 
VERTYBĖ
Celibatas gali būti pras

mingas pašaukimas. Bet kad 
šis pašaukimas 
mtngu, žmogus 
tik nevedęs. Šis 
siaukojtmas ir
mas neturėtų būti tik atsi
sakymas kitos lyties, bet 
konkretus tarnavimas netur
ėtam s, Hgontms, atstumtie
siems ir nelaimingiems taip, rą ir laisvą pašaukimą ir tuo
kad jis gyventų kartu su jais sumažina jo prasmę ir ver- 
jų skausmą, vargą ir neturtą. tę.Aš čia nesileistu į psy- 

choanaltzės iškeliamus ar
gumentus, bet tik noriu pa
brėžti, kad šių dienų pasau
lyje kur asmuo, meilė tr 
seksualumas yra išlaisvina
mi nuo mitų tr tabu globos, sltraukuslus 
pasaulyje,kur lytis jau nebe- 
suvokiama kaip demoniška
sis magnetizmas, bet kaip 
giliausia asmenų bendravi
mo zona, kai mes galiausiai 
supratome lyčių ir vedybų 
šventumą, vedusių pasaulie
čių šventinimas kunigais ne
beturėtų būti problema. Yra ■

Patoglame ir Ištaigingame 
celibate nėra Jokios krikš
čioniškos vertės. Kitos ly
ties atsisakymas dar nepa-

neprlklausomybės elementas, daro 
Vasario 16-sios atstm inl - 

mas testiprina mūsų visų 
ištikimybę Lietuvai ir jos 
nepriklausomybės bylai.

celibato pašaukimu, 
būti kas nors pozity- 
Mes neneigtame, kad

Turi 
vaus. 
celibatas Ir kunigystė negali 
būti sutaikomi, bet dar kartą

poje, būtų daugiau mokoma 
apie Lietuvą?... J.Krk.

SUNKIAI SPRENDŽIAMA 
PROBLEMA ? !

Mano darbe per keliolika 
metų tenka sutikti iš įvairių 
kraštų Azijos, Europos,Af
rikos . studentų, Inžinierių Ir 
kt. akademikų, kurie po kelis 
mėnesius atlikdavo praktiką 
pagal Columbus planą.ar sa
vo krašto lėšomis, bei su 
tarnautojais kaip emigran
tais.

Man visuomet rūpėdavo 
pasikalbėti apie Lietuvą. Ką 
jie žino apie ją?Vlsų labai 
miglotos žinios. Dauguma 
žino tik vardą Lithuania Ir 
dalis vietą žemėlapyje. Dau
giau, bevelk, nieko. Norvegai, 
2 psl.

švedai,danai,olandai pasako
ja, kad jų gimnazijose,vado
vėliuose tik keliais sakiniais 
prisimenam a. Žino, kad SSSR 
valdo ir viskas.Apie Lietu
vos nepriklausomybės laiko
tarpį, beveik vist nežino. 
Niekas jų mokyklose nemo- 

.kino. Jauni lenkai inžinieriai 
iš Varšuvos pasakoja, kad 
lietuviai, kaip ir rusat,esą 
toli atsilikę, labai mažai 
m in imi vadovėliuose.

Dažnai Formozos kinie
čiai, japonai daugiau žino 
apie Baltijos kraštus.

Kyla mintis ar mūsų PLB 
-nės Švietimo Valdyba nega
lėtų parašyti pageidavimo, 
kad jų mokyklos e,bent Furo-

PRISIMENA SIMĄ KUDIRKĄ
Kairiųjų nuotaikų intelek

tualų plačiai skaitomo dvisa
vaitinio žurnalo "The New 
York Review of Books" ko - 
vo 7 d. numeryje,t tipo Simą 
Kudirką prisimenantis to- 
rontiečlo skaitytojo laiškas. 
Žurnale, šalta 
pylos patiem s 
člams, Niksonul 
šiems,dažnai stipriai užsto
jami sovietinio rėžimo uja
mi nepritariantieji -disiden
tai. Karts nuo karto žurnale 
pasirodo žymių vardų pasi
rašyti atsišaukimai, manl-

festal, apeliacijos link 
skriaudžiamųjų Sovietų Są
jungoje ir kitur. Viena tokia 
apeliacija,laiško autorių pa
skatinusi rašyti sekančiai :

įprastinės 
amerlkie- 
tr pana-

Skaitydamas Amnesty In
ternational apeliaciją link 
V. Buchovskio,' man liūdnai 
prisiminė lietuvis jūrinin
kas Simas Kudirka, kurį 
prieš tris metus, pabėgus iš 
sovietinio laivo, burtaliat
sugrąžino JAV pakrančių
sargybos pareigūnai. Kudir
ka šiuo metu atlieka dešim
ties metų sunkiųjų darbų , 
bausmę Sibire. Pagal vokie
čių savaitraštį "Die Welt",

Kudirkos pavardė buvusi vie
na tarpe kelių kalinių, past-. 
rašluslųSakharovą užstojan- 
člą peticiją. Tai kitas jo ne
palaužtos dvasios pavyzdys.

Kuomet esame taip dos
nūs remdami nepritarian
čiuosius Sovietų Sąjungoje, 
ar nebūtų galima klek nu
kreipti visuomenės tokios 
paramos bei dėmesio į žmo
gų,del kurio tragiško likimo 
esame atsakingi? Kažin ar 
Am nesty International turi 
kokių informacijų apie Ku
dirką ir Jo šeimą ir ar ne
galėtų, galbūt, NYR skaityto
jam s nurodyti ar kaip nors

( Nukelta i 6 psl.)
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PROGRAMA VISIEMS KANADIEČIAMS

DAUGIAKULTURE VEIKLA
YRA GYVENIMAS

SAVO LOBIU

Kanada yra daugelio kultūrų šalis. Mūsų piliečiai yra atvykę beveik iš visų pasaulio kraštų 
kartu su savo kultūriniu lobiu. Toji kultūrinė įvairybė įgalina kanadiečius susipažinti su įvairia 
žmogiška patirtimi, dalintis skirtingomis idėjomis, suprasti kitokias pažiūras, gėrėtis naujo* 
flmis meno bei literatūros formomis. • ‘

’ If - '■ * '■ m « k (f | f | ’' V ; * I f ' * 4
Vien dėlto, kad gyvename Kanadoje, nereiškia, jog turime nutraukti visus ryšius su savo kul
tūrinėmis šaknimis. Kanados vyriausybės daugiakultūrė politika siekia tarpusavio kultūrinio 
bendravimo. Ji pripažįsta teisę visiem kanadiečiam puoselėti savo etnokultūrinį gyvenimų, 
skleisti jį ir perteikti jį būsimom kartom.

Daugiakultūrės programos skatina individualias kultūrines apraiškas bei padeda jų skleidimų 
kitose grupėse. Jos gilina visų etnokultūrinių grupių įsijungimų į pagrindinę Kanados gyvenimo 
srovę, turtina kanadiečio sielų ir stiprina viso krašto vienybę

J-

9
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štai kaikurios daugiakultūrės programos, 
paruoštos jums Kanados vyriausybės

Daugiakultūrės pašalpos 
Daugiakultūriai centrai 
Etninės istorijos
Etninis valstybės archyvas
Daugiakultūriai filmai
Valstybinio muzėjaus 
parodos
Valstybinės bibliotekos 
daugiakultūrė tarnyba

Patariamoji Kanados 
taryba
Daugiakultūriai rankdarbiai
Kulinarijos menas 
ir apeigos
Etninės Kanados studijos 
Kalbų mokymo priemonės 
Folklorinis menas 
Daugiakultūriai tyrinėjimai

Jei norite daugiau Informacijų, kreipkitės į artmiausių rajoninę Įstaigų.

ST. JOHN’S^ Newfoundland
- Sir Humphrey Gilbert Bldg., 

6th Floor;'P.O. Box E5368, 
Duckworth Street, 
St. John’s, Newfoundland A1C 5W2 
Telephone: (709) 722-6181

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

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

STE. FOY, Quebec
1141 Route de TEglise, 5th Floor, 
Ste. Foy, Quebec G1V 3W5 
Telephone: (418) 694-3831

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WINNIPEG, Manitoba
The Canadian Grain Comm. Bldg., 
Room 201, 303 Main Street, 
Winnipeg, Manitoba R3C 3G7 
Telephone: (204) 985-2847

REGINA, Sackatchewan 
10th Floor, 
1867 Hamilton Street, 
Regina, Saskatchewan S4P 2C2 
Telephone: (306) 525-6155

EDMONTON, Alberta
Room 310 
Sir Alexander McKenzie Bldg., 
9828—104 Avenue, 
Edmonton, Alberta P5J 0J9 
Telephone (403) 425-6730

VANCOUVER, British Columbia 
1525 West 8th Avenue. 2nd Floor, 
Vancouver, B.C. V6J 1^5 
Telephone: (604) 732-4252

HON. STANLEY HAIDASZ
Minister of State
Multiculturalism
Canada
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KULTŪRINIS
J. Kaupas

DAKTARAS KRIPSTUKAS PRAGARE

— Gerai, kad atėjai, daktare! — nudžiugo jis, pamatęs 
Krlpštuką. — Gerai, kad atėjai!Baisi nelaimė man atsi
tiko! Kai keliavau per pragarą, darydamas inspekcinę 
kelionę ir apžiūrėdamas, ar katilai nekiauri, velnias 
Juoduodegis taip nevikriai nuvožė vieną dangtį, jos šis 
nukrito man tiestai ant uodegos. Baisiai nuslėgė man uo
degą— taip, kad ramybės visai negaliu rasti, skauda man 
ją dieną ir naktį....

— Hm! Hm! —tarė dr. Kr tpštukas, pažvelgęs pro aki
ntus į jo uodegą.— Iš tiesų, gerokai suplota. Tuoj pama
tuos tm temperatūrą. ,

Pamatavęs pažvelgė termometran.
— Turit šimtą laipsnių karščio, — tarė jis. — Kaip vel

niui, tai visai nedaug, kraujo užkrėtimo dar nėra. Pagy
dyti galėsiu, bet tik su viena sąlyga. Tiktai su sąlyga. . .

— Sutinku šu viskuo! — sušuko Belzebubas.
— Turėsi paleisti iš pragaro vaistininką ČIčtuką.
— Paleisti iš pragaro Člčiuką? — riktelėjo Belzebubas 

taip garsiai, kad net surūdijusi karūna nuo jo galvos nu
sirito.— Paleisti iš pragaro?© ar žinai,kad kas sykį čia 
pateko, tat jau niekad nebeišeina ? Ar nežinai, kad čia 
amžinos bausmės vieta?

— Bet už kokias nuodėmes jis čia sėdi?
— Už nuodėmes? —nusikvatojo Belzebubas. — Manai, 

kad už nuodėmes į pragarą patenkama?Šventas Petras ir 
nuodėmingus į dangų įleidžia, jei tik yra kelis gerus dar
bus gyvenime padarę. Bet Čičiukas mums pardavė,— ir 
čia Belzebubas pakėlė savo juodą pirštą, — jis pardavė 
mums savo sielą,o tai jau visai kitas dalykas....

— Bet aš visai nepardaviau... Mano pavardė visai ne
įrašyta knygoje,— įsiterpė Čičiukas.

— Neįrašyta?— susiraukė Belzebubas. — Pašaukit man 
raštininką.

Tuoj atstryksėjo kuprotas velnias,trepsendamas kano
pom ts į grindis.

— Žiūrėk greičiau, kur čia įrašyta Čtčluko pavardė.
— suriko jam Belzebubas.

Velnias, drebėdamas iš baimės, ėmė vartyti knygą ra
šaluotais savo pirštais. Tuoj atsivertė Č raidę ir ėmė 
ieškoti vaistininko pavardės.

— Valdove, štai čia įrašyta kažkas neįskaitomo— su- 
švebeldžtavo jis, — gal tat ir bus Čičiukas..,.

Ir taip trypė jis vietoje, negalėdamas įskaityti pavar
dės, kol jį net prakaitas išpylė.

— Kas čia per tvarka pas jus pragare!— pagaliau įpy
ko vaistininkas ir ėmė mosuoti daktaro termometru. 
Patys neįskaitote, ką parašėt! Jokių vaistų jums neverdu! 
Žinokis su savo suplota uodega....

Belzebubas net susiraukė, tat išgirdęs, ir ėmė dairytis 
piktu žvilgsniu aplink. Pagaliau tarė, nerasdamas kitos 
išeities :

— Na, gerai, sutinku, galėsi eiti sau su daktaru— tik 
greičiau gydykit mano uodegą.

Daktaras su vaistininku, baisiausiai nudž tugę, tuo j 
stvėrėsi darbo. Pirmiausiai jie aprišo Belzebubo uode
gą, o po to pareikalavo katilo vaistams virti.

— Atneškit katilą!— paliepė Belzebubas.
— Tai kad, valdove,— nedrąsiai numykė vienas vėl - 

nlukštts, — bevelk vist mūsų katilai.kiauri....
— Dar nesutaisyti, jūs,tingintų pančiai. — užsirūstino 

Belzebubas.— Tuoj atgabenktt bent tą paskutinį, kuriame 
virė Čičiukas.

Tuoj atšokavo vaistų dėželėje ir supylė tokių stipriai 
kvepiančių vaistų katilan.

— Kažin, daktare,— vėl paklausė vaistininkas,maišy
damas vaistus šake, — kažin ar žmonių vaistai gelbės ir 
velniams? Ar nereikėtų jam smalos įpilti?

— Galima įpilti! — patvirtino daktaras,kiek pasvarstęs, 
— ir jie šliūkštelėjo kibirą dervos katilan.

Pagaliau jie baigė.
— Taigi, gersite po pilną samtį-trls kartus dieną ir 

du kartus naktį,— nurodė dr. Krtpštukas pacientui.
Po to jis paėmė savo vaistų skrynelę ir išėjo su vais

tininku iš Belzebubo kambario.
Priėjus salę, iš visų kampų subėgo velniai ir atidarė 

jiems pragaro duris.
— Gaila, kad išeini, — kalbėjo jie vaistininkui, — būtu

mėm vėl kortom palošę. Ką gi darysim mes čia be žmo
nių?

Bet Čičiukas tik papurtė galvą.
— Negi gyvensi čia tarp tų suodžių! — nusijuokė jis. 

Aš gi ne velnias....— ir ėmė kopti laiptais viršun.
Krtpštuko svetys palydėjo juos iki prieangio ir atraki

no juodąsias duris. .
Juodu išėjo šaltgatvin. Buvo vis dar tamsu ir tuščia , 

tik gatvės buvo pilnos šviesaus rūko.
— Laimė, kad tokios m tglos m teste, — tarė vaistinin

kas,— tai niekas mūsų ir nematys.Nepatogu gi man,kaip 
m irus tam, po miestą vaikštinėti....

Ir jie patraukė vienu tuščiu skersgatviu.
Priėjus rotušės aikštę, vaistininkas sustojo. Spalvoti 

katedros vitražai žėrėjo tekančioje saulėje, o aukšto jos 
bokšto viršūnė skendėjo neįmatomoje migloje.

Vaistininkas liūdnai padavė daktarui ranką.
— Tad turime skirtis, — tarė jis. — Šituo bokštu gali

ma prilipti iki rojaus, o iš ten, kaip žinoma, jau ir dan
gus nepertoliausiai. Dėkui tau, daktare,kad nepabūgat ir 
pragaran užsukti— o tai nežinia dar, kiek laiko būtų tekę 
katile virti.

Jie nuoširdžiai atsisveikino, vaistininkas įžengė baž
nyčion, ir drėgnuose jo rūbuose sum trgėjo žėrinčios 
langų spalvos.

Daktaras stovėjo aikštėje ties totoriaus kiosku ir 
žiūrėjo į bokštą. Jo langelyje dar sykį pasirodė valsti- 

nlnkas, pamojo daktarui ranka, ir netrukus dingo jam iš 
aktų ten, aukštai, migloje.

Tuomet susimąstęs dr. Krtpštukas pasuko namo ir 
ėjo tuščiu šaligatviu, ant kurio tik kartas nuo karto nu
krisdavo miegantis kaštono lapas.

— Tai keistas nuotykis!— kartojo jis sau.
Parėjęs namo, jis atsisėdo prie stalo ir dar bandė 

skaityti pasaką. Bet jis tuoj ir užmigo kėdėje— taip jis 
buvo pavargęs.

Ir tiktai vėjas, įskridęs pro atvirą langą,ėmė vartyti 
knygos lapus, ieškodamas pasakos apie pragarą.

♦

SVARUS VAŠTOKIENĖS 
STRAIPSNIS

Meno žurnalo ARTSCANADA 
specialiame numeryje apie 
prim ityvų, m eną išspausdintas 
Joanos M • VaStoklenės (Be- 
Hckaltės) straipsnls"Shoma- 
nlc Tree of Life".Gaustai 
iliustruotame Trent universi
teto m enotyros profesorės 
23 pusi, straipsnyje nagrinė
jama taip vadinam ė'gyvybės 
medŽto"simboIika Įvairių tau
tų, mene. Šalta š,Amerikos in
dėnų, Sibiro,Azijos ir kitų se
nųjų tautų,tokios simbolikos 
randame ir pas lietuvius -jų 
nuo pagonybės išlikusiuose 
kopljttulptuose. Savo teigi
mams paremti autorė cituo
ja Mariją Gimbutienę ir Jeną 
Balį. Iliustracijai yra koplyt
stulpių grupės vaizdas rytų 
Lietuvoje. /„

BALTIC LITERATURE AND 
LINGUISTICS

Leidžia Association for the 
advencem ent of Baltic Studies 
Inc., The Ohio State Univer
sity, Columbus. Redaguoja : 
Arv.Zledonls, jr., Jaan Puh- 
vel, Rimvydas Š ilbajorts , 
Mardt Valganae.
Gerai parašytas, ir išsamus 

lūtd tnys. M edž laga aptm a 
sritis išbaltų literatūros',baP

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVOS KELIU/191O-1973/ 
InŽ. Petras Letts, Memuarai.
Autorius paprasta,vaizdžia 

kalba aprašo Įvykius,liečian
čius ir laisvės kovas, nepri
klausomos Lietuvos provln - 
cijos gyvenimą, pastangas kul
tūriniai Ir ekonom Intai vys - 
tyfri kraštų. Pagrindiniai sky- 
rlaLCaro valdžioje,Pirmas 
pasaulinis karas,Laisvės ko - 
vos .Nepriklausom ybės m eta* 
Antrasis pasaulinis karas 
Emigracijoje.
Tat knygai pradžią davė do

kumentinė serija "Prieš 50 
metų", spausdinta šiame sa
vaitraštyje. Paįvairinta reto* 
m is nuotraukom ts. b.

tųfolkloro ir baltų kalbotyro 
Puiki dovana angliškai kai • 
bąnttems, universitetų ir ar
chyvų ar augštesntųjų mtkjk- 
lų bibliotekom s. Jame raŠotr 
Šie ItetuviakRimv. Šilbajoris, 
Algirdas Landsbergis, Bro
nius B.Vaškelis, Rimv.plia
žas, Ant. Klimas, JantndTK. 
Rėklaitis ir AlekslsRanntt. Ai 

b.

NEOFICIALIOJI 
SOVIET IJA

( Pradžia nr. f2(2090).

Daugiau dėmesio neoficialiesiems
Pastaruose penktuose ar dešimt m etų vakariečių so

vietology išvystė dėmesį neoficialią ja i Rusijai. Labiau 
skaitomas tr diskutuojamas Mandelštamai,mažiau Šoko- 
lovas. Pradedama suprasti,kad norint sužinoti kas deda
si Sovietų Sąjungoje, vakaruose spausdinam as"Politčeskl 
dnevntk" duoda daugiau informacijos už "Komuntst"ar 
"Bloknot agitatora". (Mes, turbūt, galėtum e sakyti, kad 
"Akiračiuose" žinių apie Lietuvą daugiau nei "Švyturyje"), 

Aišku, nepritariančiųjų literatūros autoriai neatsto
vauja neoficialiai Rusijai. Daugumas žmonių ten lieka 
bešališkais visiems politiniams klausimams.Oficialūs 
rėžimo pranešimai tr kalbos, atrodo, jų nepaliečia, bet 
kitos žinios tr jų nepasiekta. (Lietuvoje ,kur ryšiai su gi - 
minėmts užsienyje platūs, yra kitaip .Dauguma žmonių 
tenai, kaip tr visur kitur,politiniais klausimais mažai te- 
s Idom t).

Jeigu "neoficialiąją Rusija" suprasime tuos sovietų 
piliečius, kurte klek nors dom 1st politiniais reikalais, 
tai neoficialiąją Rusiją galime padalinti į tris dalis:
1. opozicija, nepritariantieji,tie keli tūkstančiai žmonių, 
kurie ištlkrųjų rėžimui priešinasi.
2. Jų simpattkai - jų rezervat:tūkstančiat,kurte skaito 
vienokius ar kitokius "Samtlzdat" tr pritarta opozicijai. 
]Tat rezervas iš kurio opozicija papildo savo eiles.
i3. Žmonės, kurie rėžimui nepritarta,bet tuo pačiu ne
linksta net į opoziciją.

Ši pastaroji grupė yra įdom t.Demokratijoje tokia gru
pė yra gana neskaitlinga. Jei esi prieš valdžią,tat pa
prastai, simpatizuoji opozicija^. Pats faktas,kad esi 
"prieš valdžią"tave padaro jau opozicijos nariu. Diktatū
roje yra kitaip. Vienas būdas tokį skirtumą išaiškinti 
yra sulyginus padėtį Rusijoje su Olandija,voktečių oku
pacijos metu.

Tu kovok, o aš liksiu sveikas
Aš praleidau penkis okupacijos metus Amsterdame ir 

vienus metus Maskvoje po Brežnevu. M an pasirodė tam 
tikri panašumai, nors, žinom a, buvo tr dideli skirtumai. 
Kaip olandui netiko remti nacių rėžimo,taip sovietų pi
liečiui yra privalu būti rėžimo oficialiu šalininku.Bet kas 
labiausiai man įstrigo, tai žmonių pažiūros į rėžimą tr 
rezistencinį judėjimą, ir čia radau kai kuriuos dalykus 
nušviečiančių paralelių.

4 ps'l.

Okupacijos metu vokiečiai mano kraštui padarė balsių 
dalykų. Labai mažai olandų jiems pritarė,gal nedaugiau 
kaip 8%. Kiti olandai buvo"prtešvokiškl", arba, kaip anuo
met vadinta, "geri". Tle"geri"žmonės,tačiau,buvo sun
kioje padėtyje. Jie galėjo mėginti vienokiu ar kitokiu bū
du prieš nacius kovoti, tuom i statant į pavojų savo gyvy
bę, arba prisipažinti, kad kovoti bijo. Yra keistas ir luo
mus dalykas, kad labai mažai žmonių dabar prisipažįsta 
bijoję, iškilus moraliniam klausimui. Yra lengva prileisti, 
jog baugu skristi į mėnulį ar eiti pas dantistą, bet labai 
sunku prisipažinti, kad bijojai padėtį Olandijos žydams, 
kurie buvo žudomi po tūkstantį į savaitę.

Visgi galima išsisukti. Galima sakyti ar galvoti, 
kad prk žinantis vokiečiams, ištlkrųjų žydams negalėjai 
padėti, kad tuom i reikalus tik pablogintum, kad provokuo
tum vokiečių kerštą. Argi daugelis tų vadinamų rezisten
tų nebuvo daugiau ar mažiau pakvaišę Ir neatsakingi? 
Argi nevisi žinojo,kad rezistencija buvusi geru pasiteisi
nimu nemiegoti namuose pas savą žmoną?Tal taip vadi
nami Murarka— Brien argum entat, pavadinti pagal anglų 
laikraščių" The Observer"ir"Sunday Times "koresponden
tus Rusijoje. Jeigu tai ką rezistencija daro yra atvirkšti
niai naudinga, tuomet nebėra gėdos stovėti atokiai ir net 
šalintis nuo rezistencijos. Ištlkrųjų, rezistencinis judėji
mas teturi simbolinę, arba jei norite, m etafizlnę prasmę. 
Įtariu, jog už kiekvieną išgelbėtą Olandijos žydą,dešimt 
olandų buvo nužudyti, Iš kieto, praktinio statistinio taško, 
jų kova neturėjo jokios prasmės. ( Ar nepanašiai nekuriu 
aiškinama ir apie mūsų partizanus?).

Iš vienos pusės, rezistentai yra gerbiami, nes išreiš
kia tat, ką kiekvienas jaučia. Iš kitos, jie kelta nepasiten
kinimą, nes daro tai,ką kiekvienas privalėtų, bet bijo da
ryti. Taigi,kuo daugiau nepritarlntysts įteka legalumo ri
bose, tuo jis labiau gerbiamas, nes taip pritarti ir ki
tiems saugu. Solženytslno "Vėžio palata" labiau gerbtinas 
kaipo romanas, parašytas maskvlntul"Novy M lr"tr su au
toriaus palyda apie apverktiną sovietinės kultūros būklę. 
Kuomet Saharovo pirmasis memorandumas buvo pa
skleistas be jo žinios ar sutikimo, nebuvo sunku viduti
niam sovietų ekonomistui, mokslininkui, istorikui ar žur
nalistui už tai jį pagirti.Saharovas pasakė,ką jie visi 
galvojo, kad jie patys bevelk savo memorandumuose pa
rašė, apie ką mėgino kalbėti, ar apie ką jiems buvo įsa
kyta nekalbėti. Bet tiktai Saharovut pradėjus kovoti, kai 
tik jis ėmė aktyviai rėžimui priešintis, tie patys intelek
tualai turėjo pasirinkti tarp prisidėjimo prie Saharovo 
arba ieškoti priežasčių, kodėl jie prisidėti negali, kodėl 
Saharovas buvo neteisus darydamas ką jis darė, sakyda
mas, ką jis sakė.

Perleiskite mums savo bėdas
Kaip ta neoficialioji Rusija žiūri į vakarus ?Bendrai 

paėmus, labai simpatingai. Keturi vakarų gyvenimo as
pektai yra labai populiarūs Sovietų Sąjungoje:kad kapita
listinio vakarų krašto pilietis galt laisvai keliauti po už
sienį ;kad galt, jei turi pinigų, pirkti ką tik nori betkur ir 
betkada. Taip pat, kad daugumoje kapitalistinių kraštų 
galima kalbėti tr rašyti kas norima bei pasirinkti sa
vo valdžią.

Betgi čia ir prasideda sunkumai. Yra skirtumas kaip 
viršmlnėtus dalykus įvertina neoficialusis rusas tr libe
rališkas vakarietis. Užsimenama apie liberalą, nes ne
oficialusis rusas galvoja, jog jeigu jie kada susilauks 
paramos iš vakarų, toji parama turi ateiti iš liberalų,o 
ne iš Niksonų ar panašių, kurių miegas netrukdomas se 
vietų intelektualų priespaudos, taip kaip ir Brežnevo ar 
Kosygino miego netrukdo Amerikos negrų ar Čilės komu
nistų persekiojimas.

Dažnas vakarietis intelektualas pastebi,kad m ažat pi
nigų turintieji netoli gali keliauti,kad vargšams įmanoma 
nustprlktt mažiau net turtuoliams,kad vakaruose produk
cija yra nukreipta į pelną,kuomet ji turėtų tarnauti žmo
nijos gerovei(taip, kaip Sovietų Sąjungoje ,kad kalbėti bei 
rašyti kas norima mažai tereiškia, jei neįmanoma tvarką 
pakeisti taip, kaip ji turėtų būti teisingai pakeista, tr ko 
verta teisė pasirinkti valdžią, kuomet ji susideda iš suk
čių?).

Rusas į tai atsakytų : "Norėčiau turėtų jūsų bėdas. 
Žinau, kad vargšas galt nusipirkti mažiau net turėtus. Ir 
aš esu neturtingas, bet visgi norėčiau už savo kapeikas 
nustprlktt tokį pat kiekį, tos pačios kokybės gėrybių, ku
rtas jūsų neturtėlis gali nusipirkti. Sutikčiau net tr už 
pusę.. . "Ka reiškia, sovietiškas pilietis atsakytų,produk
cija žmonijos gerovei, jei žmonija ja nepasinaudoja, j ei 
gerybės niekad nepasiekia vidutinio vartotojo? Jis taip 
žino, ką mažai vakariečių intelektualų,atrodo,teatsime
na : kad kuomet yra spaudos laisvė , nusižengimai nega - 
lt, bent ilgai, tęstis, tuo tarpu jie neribotai tęsiasi kur to
kios laisvės nėra. Jie supranta,kad demokratiškai iš
rinktoje valdžioje neišvengiamai patenka nemažas nuo
šimtis kvailių ir niekšų,bet jų nuošimtis yra žymiai di
desnis diktatūroje.

BUS DAUGIAU.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



Komp. B r. Budriunos

ATVIRAS LAIŠKAS K O M P. B R. B U D R I Ū N U I

MOT Oi
Juodbėrio) galvos aukštyn. 
Vilko marią drožk it kojom. 
Likit, sesės, mes išjojam — 
O rytoj — ugnis . • .

BRANGUS GUSARAVIMO 
LAIKU DRAUGE,

Leiski Tave pasveikinti su 
vėliausia Ir nauja plokštele 
-Tėviškės Namai, kuri, atro
dytų, bene, vienuoliktoji Iš 
eilės Ir gražiai reprezen
tuojanti Tavuosius kūrintus, 
kaip : kantatą /pagal Bern . 
Brazdžionio žodžius/-Tė
viškės Namai.Kantatos ketu
riose dalyse esama: Iš visų 
kelių keleiviai grįžta, Namai 

vasariu pražydę, o Tėvyne 
Ir Ftiga bei finalas. Kantatos 
atlikėjas - Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
solistai Birutė Ir Rimtautas 
Dabšlal.

Bė to, / antroji plokštelės 
pusėj/, pagal V. Mykolaičio 
- Putino žodžius, Lietuvos 
giesmė,Liaudies dalna-Pra- 
dės aušrelė aušti, pagal Ber
nardo Brazdžionio žodžius 
-O Nemuno Ir Mano protė
vių žemė. Atllkėjal-sollstė

, Dabšlenė Ir choras.Už
baigai - Lietuvos himnas.

Choras pianinu palydimas 
pianistės Raimondos Apel- 
kytės, gi pabalgoje-atltekant 
kūrinius"© Nemune","Mano 
protėvių žemė "Ir Lietuvos 
him ną-palydos pareigose bu
vę Long Beach Ir Orange 
County daktarų simfoninis 
orkestras.

Žinoma,vis naujų plokšte
lių Išleidimas Ir kitas gau
sus kūrybinis derlius-Tau 
nenaujlena, nes Tavo para
dytieji 'kūriniai - jau siekta 
žymiai daugiau kaip pusšim
tį chorui, solo, žymiai anks
tyvesnes tris giesmes vie
nam balsui, forteptonul fugų, 
variacijų, sonatų, styginį 
kvartetą, simfoninę poemą 
orkestrui, smuikui raudą, B. 
Pūkelevtč lutės pr em l juo- 
tlems žodžiams muziką Ir 
eilę kitų / Itin pažymėtinų/

muzikinių kūrinių.
Tačiau apie tą viską pla

čiau nekalbėsiu. Tekalba 
Tavieji muzikiniai kūrintai 
patys už save. Man norisi 
tik pasveikinti Tave, Bro
niau, su Tavaisiais vėliau
siais atslėkimais muzikinėj 
kūryboj, be to, prisiminti 
praeitį/Ir gana gilią/, vyku
sią prieš ketvertą dekadų, 
kada likimas mane suvedė su 
Tavim, kada susipažinom Ir 
mūsų pažintis bei draugystė 
-tebebujoja Ugi šiandien.

Mintimis aš grįž u į 1933

m. rudenį,kada Tu, Broniau, 
gerokai pavėlavęs dėl muzi
kinių studijų, atvykai į gusa- 
rų pulką atlikti karinės prie
volės. Ten susitikom, susi
pažinom Ir, būdami vieno Ir 
to paties eskadrono gusarat, 
nuoširdžiai susidraugavom. 
Nuo tada aš Ir įsidėmėjau 
Tavąjį pareigingumą, darbš
tumą bei kūrybingumą Ir 1.1.

Dar Ir šiandien man ausy
se tebeskamba Tavo Išmo
kinto Ir Ištreniruoto gusarų 
pulko choro garsai. Štai, kad 
Ir mergaitės svajonių 
noj :

" O mylimasis -
Jų viduryje, 
Jis mane jaučia - 
Savo širdyje.

O, kad tai būtų mano 
valia, 
Su mylimuoju jočiau 
drauge..."

Šios Ir kitų panašių dainų 
posmai nuolat skambėdavo 
Kauno gatvėse, prajojant jo
mis mūsiškiam eskadronui, 
aidėdavo bei miškelio apy
linkėse, kur dažnai jodavome 
jojimo pratimų atlikti.

GI dabar, nors toli paliko 
tie laikai, nebepasiekiamas

mums nei Kaunas, nei,apla
mai, miela mūsų Tėviškė,
- Lietuva, kurią,kaip vana
gai paukščių lizdą, Išdraskė 
žiaurūs okupantai, o mes
- atsidūrėme svetur be Tė
vynės žemės Ir be skliaute
lio Tėviškės dangaus. O mes, 
vis dėlto, stengiamės nepa
lūžti. Džiaugiuosi, Ir Tu, 
Broniau, nepalūžti. Tebesi 
tvirtas Ir kūrybingas. Tu 
krauni svetur didelį Ir gražų 
kraitį ateities Lietuvai mu
zikinės kūrybos žiedais. Tat 
didelis turtas Tavo puoselė
jamas Ir tausojamas, nes gy
venime - visokios vertybės 
žūsta, sunyksta,susidėvi,tik 
kūrybinės-Išlieka. Jos yra Ir 
bus - net dešimtims Ir šim
tams metų praslinkus.

LkRem 
VE/dRoDž/M

džiaukis jais pilniausiai . ____
įstaigos vedėjas pakvietė į — o, labai ačiū Jums, tai 

savo kambarį naują steno - patys geriausi komplimentai, 
graftstę ir apibėrė ją kom- kuriuos aš kada nors glrdė- 
pltmentals;-PaneleSmith,jūs jau, - džiaugsiu Ingai dėkojo 
esate geriausiai atrodanti panelė Sm Ith.
mergaitė mūsų įstaigoje. — Džiaukis jais pilniausiai 
Jus rengiatės gerai, turite kol galt, -tęsė toliau vedėjas, 
pulkų balsą, darote gerą įs-- nes dabar kalbėsime apie 
pudį musų kltjentams, o jūsų mašinraštį, rašybos ženklus 
Išvaizda... Tokios mūsų įs - Ir tavo užrašytus sakintus. .. 
taigoje dar niekad nebuvo. Paruošė V.Š.

KAS YRA ALCOHOLICS ANONYMOUS?
(Perspausdinameiš žurnalo sausio mėnesio-’laiškai lietuviams"

Manome, kad alkoholizmo liga yra ge
rokai palietusi ir lietuvius. Tai yra tikrai 
rimta liga, kuri griauna ne tik paties al
koholiko sveikatą, bet yra didelė grėsmė 
ir jo šeimai, ir visuomenei. Jeigu kas ryž
tasi išsigydyti iš šios ligos, reikia vieno la
bai svarbaus dalyko — noro. Neseniai teko 
sutikti vieną lietuvį, kuris labai mėgo stik
liuką ir buvo tapęs tikru alkoholiku, tačiau 
vieną dieną apsigalvojo, pasiryžo, kreipėsi 
į Alcoholics Anonymous draugiją, prašyda
mas pagalbos, ir dabar jau nė į burną ne
ima jokio alkoholio. Savo padarytu žings
niu labai džiaugiasi, nes jaučiasi padaręs 
teisingą posūkį savo gyvenime. Pateikėme 
jam keletą klausimų, į kuriuos jis čia trum
pai atsako. _ , ,

Redakcija
Jūs priklausote Alcoholics Anonymous. 

Gal galėtumėte paaiškinti, kas tai yra, kas 
paskatino šią draugiją įsteigei, kada ir kas 
ją įsteigė ir kokias priemones ji vartoja 
savo užsibrėžtam tikslui siekti?

dat-

Jeigu geri ir gali gerti
Tavo reikalas.
Jeigu geri irnegali gerti —
mūsą reikalas.
Skambink dieną arnakti A,Ą.
Tel. 521-2185-
Jei nori lietuviškai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489• 539 1 (klausk) Leo); 
o vakarai s namų tel. 366 • 2548 arba 277 - 7868.

Anonymous (AA) tikslų ir padėti kitiems pasveikti nuo alkoholizmo, kontroversijas, ji nei pritaria, nei priešinasiAlcoholics Anonymous (AA) tikslų ir perdėti kitiems pasveikti nuo alkoholizmo, kontroversijas, ji nei pritaria, nei priešinasi 
priemones trumpai apibrėžia viešuose susi- Vienintelė sąlyga būti AA nariu yra noras jokiems viešiems disputams. Jos pirmaeilis 
rinkimuose kiekvienų kartų skaitoma pre- nustoti gerti. AA nerenka nario mokesčio tikslas yra būti blaiviais ir padėti kitiems 
ambulė (įvadinė dalis), kurią bandysiu lais- ir nereikalauja jokio atlyginimo; ji išsilaiko siekti blaivumo". 
vai versti: savanoriškais įnašais.

"Alcoholics Anonymous yra vyrų Ir mo- Alcoholics Anonymous įsteigė 1935 m.
terų draugija, kuri su kitais alkoholikais Alcoholics Anonymous nėra susirišusi birželio 10 d. du alkoholikai Akrone, Ohio. 
dalinasi savo patyrimu, stiprybe ir viltimi, su jokia sekta, religija, politine partija, or- Tai buvo Niujorko biržos valdininkas Bill 
siekdama spręsti visų bendrą problemą ir ganizacija ar institucija. Ji neina į jokias ~W. ir Akrono gydytojas, AA narių tiesiog

————į———»—vrrfj i n am as Doctor Bob. Juodu abu savaip

Sveikindamas Tave, Bro
niau, su vėliausiai atsiektais 
laimėjimais, linkiu toliau 
pasilikti tokiam darbščiam, 
energingam Ir kūrybingam 
muzikinės kūrybos fronte. 
Už tai Tau bus dėkinga lietu
vių tauta Ir Išsilaisvinusi 
Lietuva.

Visa širdimi Tavo-
Pranys Alšėnas
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Spausdiname Montrealio lietuvių, susijusius su $v. 
K azimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs ~bGda 
mas vikaru kun. Jonas Gaudzi.

P(ost) S(criptum). Vizgirda žadėjo grįžti į Montrealį 1908 
m. kovo 15 d. ir daryti pamaldas. Proklamacijos nuorašas: 
"Mes čia jums pranešame,kad kun.Vizgirda iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų atvažiuos pas Montrealio lietuvius ir jiems 
laikys pamaldas St. Eusebe bažnyčios salėje (prie Bulium ir 
šiaurės Ontario gatvių kampo). Prašau susirinkti į ten kovo 
10 dieną, kur bus kas rytas laikomos šv. Mišios ir klausoma 
išpažinčių.Kovo 15 d. .sekmadienio vakare 2 val.p. p. bus vi
suotinas susirinkimas Corbeil salėje,1215 St.Catherines East, 
- tai primenama kun. Vizgirdo vardu. "(Iš Montrealio arkiv . 
arch.).

Reikia prileisti, kad daugėjant skundams prieš kun. B. Šla
mą,Montrealio arkivyskupija pradėjo įsitikinti, kad kas nors 
yra netvarkoje, ir jau rengėsi daryti kun. B. Šlamo nenaudai 
sprendimą.

Iš trumpo kun. B. Šlamo laiškelio, rašyto Montrealio arki
vyskupijai, sužinome, kad kun. B. Šlamas išvažiuoja iš Mont
realio 1908 m. birželio 9 d. Toks staigus kun. B. Šlamo išva
žiavimas, nenurodant nei priežasties, nei prašant rekomen
duojančių jo paties dokumentų, rodo, kad tolimesnis kunigo 
darbas jam nebėra įdomus.

Gi iš rašyto laiško 1908 m. sausio 5 d. , sužinome, kad kun . 
A.Staniukynas rekomenduoja Montrealio arkivyskupijai gerą 
kunigą Antaną Civinskį,kuris moka lie: kiškai, lenkiškai, ita
liškai ir prancūziškai. Laikinai gyven Plymouth, Pa. lietuvių 
šv. Kazimiero parapijoje pas kun. Vincą Vizgirdą. Kodėl ne
atvyko į Montrealį kun. A. Civinskas, nėra žinių.

MONTREALIO LIETUVIAI BE KUNIGO

Staiga išvykus kun. B. Šlamui, Montrealio lietuviai taip pat 
ir lenkai pasiliko be kunigo. Pagaliau lenkams pavyko laiki
nai surasti kunigą Chalupką. Lenkai, norėdami turėti savo su
sirinkimams salę, pradėjo statyti prie Ontario ir Rouen gat
vių kampo. Jie kvietė prisidėti ir lietuvius, bet šie griežtai 
atsisakė ir daugiau ateityje niekada lietuviai su lenkais ne
beturėjo nei bendros parapijos, nei salių. Lietuvių parapijos 
komitetas su pagalba kitų, rinkdavo iš žmonių parapijos mo
kestį,o surinktus pinigus padėdavo į banką, iš kurių apmokė
davo atvykusiam lietuvių kunigui už aptarnavimą ir pravedi- 
Velykinių rekolekcijų.

Apie tuolaikinį Montrealio lietuvių gyvenimą įdomių žinių 
paduoda Amerikoje leidžiamas lietuvių katalikų laikraštis

1974. IV. 2

"Draugas". 1909 m. spalio 28 d. 229 pusi. "Draugas" rašo: 
"Kiek čia yra lietuvių, sunku sužinoti. Užpernai, koksai tai 
Šlamas sutvėrė lietuviškai-lenkišką parapiją ir pakunigavo 
kelis mėnesius, kol žmonės jo nepažino. Prisirašiusių lietu
vių buvę apie 200 (Montrealio arkiv. arch, užrašyta 279 lietu
vių). Pernai čionai buvo lenkų kunigas Chalupka. Lietuviškai 
jis visai nemokėjo, bet daugelis lietuvių prie jo su reikalais 
kreipdavosi.Šį pavasarį kunigas tapo atšauktas į savo vysku
piją ir dabar nei lietuviai, nei lenkai nebeturi kunigo. Kun. 
Chalupka aptarnavo rusinus.Yra čionai Socialistų Sąjungos ir 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopa.Pernai, su jų prakal
bomis atsilankė p. Bagočius. Laisvamaniai veisiasi, nes nėra 
kunigo. Kiti jau nuo kelerių metų kaip negirdi tikėjimo tiesų 
išaiškinimo,bet nėra ko daug nuo tokių tikėtis. Tiesa, dėl Ve
lykinės pernai kun. Chalupka parkvietė kun. Molekaitį. Pernai 
žiemą, Montrealį taip pat aplankė kun. A. Miliukas. Praeitais 
metais, lietuvių bendrija įsikūrė krautuvę (Reporteris). "

Juozo Pečkaičio liudijimu, J. Aleksandravičius (siuvėjas iš 
Čikagos) su kitais 18 žmonių, 1908 metais įsteigė prekybinę 
bendrovę "Rūta", ir kaip maisto krautuvę atidarė prie Fullum 
ir Ontario gatvių kampo.Ši prekyba išsilaikė vos metus laiko , 
paskiau bankrutavo,nes kiekvienas narys imdavosi maisto be 
pinigų.

Žurnalas "Moksleivis" 1916 metais vasario-kovo numery 
rašo: "ankščiau apie lietuvius studentus visai nebuvo galima 
girdėti,bet nuo 1906 metų pradėjo atsirasti. Pirmutinis lietu
vis,kuris sėmė šviesą iš Grand Seminarijos Montrealyje yra 
kun. J. J. Jakaitis 1906-1909 m."

1909 m.gruodžio 30 d. "Draugas" 273 pusi, rašo: "Gruodžio 
18 d. 1909 m. vyskupas P. Bruchesi įšventino į kunigus Joną 
Jakaitį. Jis gimęs Lietuvoje, Suvalkų gubernijoje. Lietuvoje 
mokėsi iki antrų teologijos metų,Montrealyje baigė (nuo 1906- 
1909) Grand Seminariją. Naujai įšventintas kunigas, tuojaus tą 
tą pačią dieną atvyko į šv. Vincento a Paulo bažnyčią, kur di
dokas būrelis lietuvių laukė naujo kunigėlio su išpažintimi. 
Išklausęs jų išpažinčių, kun. J. Jakaitis tuojaus išvažiavo į 
WorChester, Mass. , kur 19 gruodžio 1909 m. laikė pirmąsias 
šv.Mišias.Kun.J. Jakaitis, be lietuvių kalbos moka lenkiškai , 
rusiškai, lotyniškai, graikiškai, angliškai, prancūziškai. (Tai 
buvo vienas iš darbščiausių ir gabiausių "Draugo" bendra
darbių. Red.)"

Kun. Jonas Jakaitis yra pirmas lietuvis, kuris baigė Mont
realio Sulpicijonų didžiąją seminariją.Antras buvo kun. Jurgis 
Šimkus, trečias kun. Jonas Bobinas.

( Bus daugiau).

išgyveno netikėtą dvasinį pabudimą iš il
gai ir katastrofiškai besitęsiančio alkoho
lizmo. Juodu priėjo išvados, kad alkoholikas 
gali savo blaivybę pratęsti tik bendrauda
mas su kitais, norinčiais nustoti gerti alko
holikais. Jų minčiai pritarė ir be galo daug 
padėjo visam AA sąjūdžiui Niujorko gydy
tojas William D. Silkworth (nealkoholikas). 
Jis buvo įsigijęs didelį patyrimą, begydy
damas alkoholikus. Jo patarimai bei idėjos 
besivystančiam AA sąjūdžiui turėjo milži
niškos reikšmės ir svarbos.

Alcoholics Anonymous kūrimosi, vysty
mosi ir plėtimosi kelias buvo sunkus, pilnas 
bandymų ir pasiaukojimo, bet pagaliau iš
ryškėjo šio sąjūdžio abiejų pradininkų pa
grindinė idėja, kad praktiškiausias ir sėk
mingiausias kelias išlaikyti savo blaivumą 
yra bendravimas su kitais išblaivėjusiais 
alkoholikais.

AA nariai savo blaivėjimo ir asmeniško 
brendimo pagrindu laiko vadinamuosius 
"Dvylika žingsnių" (ar pakopų) ir "Dvylika 
tradicijų". (Apie tai kada nors vėliau para
šysime. Red.) Jais vadovaudamiesi, jie da
linasi savo patyrimu su kitais alkoholikais.

Kaip, Jūsų patirtimi, į alkoholiką žiūri 
visuorhenė?

Yra trys alkoholį vartojančių žmonių 
rūšys:

1. Normaliai geriąs asmuo, kuris alkoho
lį vartoja tiktai kai kuriomis progomis. Jo 
gėrimas yra visai nekalto pobūdžio, jis tuo 
nekenkia nei sau, nei kitiems. Jis gali gerti, 
ar negerti ir bet kada sustoti gėręs.

2. Asmuo, kuris alkoholį geria, įpročio, 
verčiamas. Šiai grupei priklausąs geria

■ kiekvieną dieną ir dažniausiai neprisipažįs
ta, kad be alkoholio jis negali apsieiti. Gy
venti be alkoholio jam sunku ir nemalonu, 
nors jis ir bandė kitus įtikinti, kad savo gė
rimą jis gali kontroliuoti. Lietuviai tokį va
dina "mėgstančiu išgerti".

. 3. Alkoholikas yra. praradęs bet kokią 
alkoholio vartojimo kontrolę. Nors jis ir ne
prisipažįsta, bet alkoholis tapo rimta kliū
tis jo kasdieninei egzistencijai.

Į alkoholiką visuomenė dažniausiai žiūri 
moraliniu atžvilgiu. Normaliai alkoholį var
tojančiam asmeniui labai sunku suprasti, 
kodėl alkoholikas tęsia savo girtuokliavimą, 
kuris tiek žalos daro jam pačiam ir kitiems. 
Visi, įskaitant ir patį alkoholiką, klausia, 
kodėl jis geria, bet retai paklausia, kaip jis 
geria. Kiekvienas alkoholikas žino, kad jis 
geria, norėdamas pabėgti nuo savo "bėdų", 
vengdamas susidurti su tikrove ir atsako
mybe.

1 ( Bus daugiau ).
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KAZIUKO MUGĖ

Kovo IO d., sekmadienį 
Hamiltono skautės Ir skautai 
vėl buvo suruošę tradicinę, 
metinę Kaziuko mugę. ŠI 
mugė hamtltontečtų yra la
bai mėgiama Ir jie joje 
skaitlingai apsilankė. Viene
tai buvo paruošę mūgės"tur- 
gų’» visuomenė galėjo ska
niai pavalgyti Ir pasivaišinti 
bei bandyti savo laimę žal-

VLADO PUTVIO MINĖJIMAS

Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rt aktinė pagerbė Šaulių Są
jungos įkūrėjo 45 metų mir
ties sukaktį .Vyčių salėje su
sirinko daugiau 300 žmonių.

Minėjimą pradėjo pirm. 
VI. Išganattts, į garbės pre
zidiumą pakvietė garbės šau
lius Ir organizacijų atstovus. 
Po vėliavų pagerbimo su
giedota Lietuvos Himnas. 
Pasižymėjusiems šauliams 
A. Valatkattls Ir moterų 
vadovė sesė S. Cecevlčlenė , 
prisegė garbės ženklus - A. 
Bendoralčlul, K. Bubtnul Ir 
J. Kaunui, tarnybinius ženklus 
moksleiviams Ramunei Trl- 
cytel Ir Radučtul Orentul.

Kun. A. Zakarauskas pri
saikdino 72 naujai įstojusius 
narius,’ vist, pasižadėjo būti 
Ištikimi šauliai čia Ir Tė
vynei Lietuvai.

Vi. Išganaltls plačiai api
būdino VI. Putvlo nuveiktus 
darbus šaulių eilėse. Išnešus 
vėliavas , prasidėjo II dalis, 
kurią pravedė J. Petrauskas.

A. Budreckas skaitė savo 
kūrybos eilėraštį,sukurtą VI. 
Putvlo garbei. Moterų okte
tas, vadovaujant muz.A.Ga- 
ballausktenei , sudainavo 4 
dainas. Publika įvertino nau
jai įsikūrusį oktetą šau - 
llų moterų tarpe Ir už tat 
vadovei įteikta puokštė gė
lių. J. Petrauskas paskai
tė poemą apie Šaulių Sąjun
gos įsikūrimą bei jos veiklą.

Akordeonistas S.Rutkaus
kas, tik dvylikm etts | labai 
lengvai valdydamas akordeo
ną, atliko 4 dalykus. Publika 
gaustai plodama linkėjo 
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Hamilton toronto
POPIETĖ SAVUOSE 

NAMUOSE

dtmuose Ir loterijose.
Visiems prie šios mugės 

pasisekimo prisidėjus lems, 
m on. dr. J. Tadarauskul už 
leidimą naudotis sale, auko
tojams , davusiems loterijai 
fantus Ir parėmus piniginę 
auka Ir skautėms prisidėju
sioms prie paruošimo mais
to, mamytėms, už Iškeptus 
pyragus — skautiškas ačiū . 
Ir Iki pasimatymo sekančių 
metų mugėje! R.B.

siekti aukštojo muzįkalinto 
lygto. Aktorius Al. Brinką 
suvaidino monologą - "Žmo
gus be Tėvynės".

Pabaigai,. vyrų oktetas 
vad.muzikui N.Kuliui,sudai
navo 5 dainas. Publika buvo 
patenkinta Ir nepavydėjo Ilgų 
plojimų.

Programai pasibaigus, 
moterų vadovė S. Cecevl
členė su savo talkininkėms 
puikiai paruošė stalus įvai
riais maisto gaminiais.Dau
giau 200 žmonių dalyvavo 
vaišėse, Ilgai kalbėjosi, ne
noriai skirstėsi į namus.To
je pačioje salėje, balandžio 
27 d. bus pavasarinis banke
tas. Prašome bilietus įsigy
ti Iš anksto.

Adomas Dldžbalts

LMK ”GINTARO”_BALIUS 
Chlcagoje jau senai yra kas
met rengiamas Lietuvių Mo
terų klubo Gintaro baltus, la
bai įspūdingai Ir Iškilmingai 
su gražiom ceremonijom .Šių

CHTCAGOS ŠAULIAI PARADUOJA

Prie nuošaliau stovinčio 
stalo suslsptetęs, sekmadie
nio popietėje, ne taip jau 
dažnai čia matomas jauni
mas. Jaunieji svečiai vos Iš
sitenka prie apvaliojo stalo. 

‘Kai kurte.būdamt antroje ei
lėje, glausdamiesi prie dar- 

-naus ratelio, prisitraukė net 
kėdę, kad galėtų dalyvauti 
bendrame pokalbyje.

Jaunieji žmonės kalbasi 
lietuviškai. Nors kai kurtų 
jaunuolių Ištarimas šlubuoja, 
bet jie apsieina be angliškų 
žodžių.Pasikalbėjimas suka
si apie Lietuvių Namuose 

metų LmK pirm. yra Išrinkta 
žinoma veikėja Petročtenė, 
bailus bus birželio mėnesy
je, jau dabar registruojamos 
debtutantės.Antri metai kaip 
panašų baltų rengia š/m. 
geg. 19 d. Lietuvių Moterų 
Fed. Chtcagos klubo specia
liai išrinktas komitetas su 
pirm . St. Bacevičienė, spau
dos Inform. S. Jeltontene Ir 
kt. Registruoja abiturientus 
-mergaites Ir berniukus.Ba
ilus įvyks Drake viešbutyje, 
o Lietuvių Moterų deblutan- 
člų Conrad Hilton viešbutyje. 
Labai yra gerai, kad mūsų 
jaunimas per tokius parengi
mus susipažįsta, Ilgai prisi
mena jų įspūdžius, vėliau Ir 
Išėję į gyvenimą,sukurta lie
tuviškas šeimas.
Lietuvių Prekybos Rūm a l 
sausio 9 d. sušaukė metinį 
susirinkimą, kuriame Išduo
tos visos apyskaitos Ir veik
los eiga, Išrinkti vėl į valdy
bą ekon. A. Ballūnas, Monkus 
P. Vilkelis, K.Oksas Ir A. 
Kerelis .Prekybos rūmų veik
la nesikeičia, pinigai sutau
pyti nustojo vertės,kurių yra 
virš 40 tūks., kai prieš IO 
metų galėjome įsigyti di
džiausią salę parengimams. 
Gaila, kad taip atsitiko. Rū
mai turėtų Ir kitokių naujo
vių įvesti.
• Prieš kelius metus įst- 

i steigęs AERO klubas, leidžia
savo neperiodinį leidinį 
"Plieno Sparnai", turįs savo 
lėktuvą. Jaunimas Ir vyres
nio amžiaus lietuviai besido
mi į aviaciją kviečiami įsira
šyti į klubą. Jau įsiregistra
vę galės dalyvauti gegužės 
mėnesyje rengiamoj modelių 
parodėlėje.
• Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės oro grandis Irgi į- 
stelgė platesnio mąsto skrai
dyti supažindinimo daltnėlį 
Ir įsigytas lėktuvas. Karo 
lakūnai, šauliai K. Petraus
kas ir Gediminas Januta bus 
Instruktoriais. Įsirašę Į 
skraidymo kursą,galės daly
vauti aviacijos šventėse Ir 
skraidyti Išmokę galės įsi
gyti nuosavus lėktuvus. To
dėl kas domttės,stokit į šau
lių oro grandį.
• Vasario 11 d. per Margu
čio radijo buvo paminėtas 
prieš 5 metus miręs žymus

penktadienio vakarais ren
giamą Gedimino pilies kavi
nę. Jie tariasi, kaip surasti 
priemonių, kuriomis tą va - 
karą būtų galima sutraukti 
kuo daugiau Toronto jaunimo. 
Kaip pravesti tą parengimą , 
kad visiems būtų įdomi pro
grama. Nežiūrint gražios 
pradžios ir, palyginti, nema
žo susidomėjimo, girdisi 
klek pesimistinių nuomonių. 
Jaunieji rengėjai dar neturi 
pilnutinio pasitikėjimo. Jie 
abejoja kaip bus ateityje? 
Kad ateinančių jaunuolių 
skaičius ne mažėtų,bet didė
tų. Jie rūpinasi ir dėl atei
nančios vasaros,kada daugu- 
nas išvažinės ir kavinės 
parengimus teks nutraukti.

Bet optimistiški balsai 
viršija. Jie nutaria, kaip ten 
bebūtų, tęsti savąjį užsimo
jimą. Tuo labiau, kad jie su
laukė tokios gražios vyres
niųjų pagelbos: Lietuvių Na- 

;mų administracijos pritari
amo, leidimo naudotis šalia 
pensininkų kambario esančia 
šaltuke. Jie pamint pirm . J. 
Strazdą, B. Jackų, A.Dūdą, 
Daunį.Ypač jie vertina jiems 
nuoširdžios šilumos paro
džiusias Laimą Mačtonlenę , 
Dūdlenę. Žinoma, čia niekas 
nebem inl, bet pilnai supran
ta tos minties puoselėtoja, 
vyriausią organizatorių Algį 
Stankų.

Kita, kiek liūdnesnė pasi
kalbėjimų tema, pa s įsuka prie 
lietuvių kalbos naudojimo 
viešumoje. Savo tarpe. Jau
nieji patys supranta ir ap
gailestauja, bet neranda būdų 
tam pagerinti. Svarbiausia, 
kad jie patys mato kitų tautų 
jaunimo elgesį ir juo gėrisi. 
Jie net stebisi,kaip kiti savo 
tarpe laisvai kalbasi tėvų 
kalba. Net ir latviai,-jie bū
dami kuklesnėje mažumoje 
negu lietuviai, kur jie bebū- ( 
tų, visai nesivaržydami kal
basi lietuviškai, o mūsų lie
tuviukai ne. Mūsų jaunimas, 
net savo tarpe griebiasi vie
tinės kalbos ir tiek.

Derinant nuomonės, šios 
popietės pokalbyje dalyvau
jąs jaunimas pasižada*, jie 
visi nutaria, kad tvirtesnis 
nusistatymas Ir bendros su
eigos Gedimino pilies kavi
nėje sustiprins jų veiklą tei
giamesne lietuviškumo kryp-

S. Pranckūnas 
LIETUVIU NAMAI

IST3 Bloor St W .Toronto 9. Ontario

Š/m. lapkričio mėn. 9 d., 
šeštadienį, LN Moterų būre
lis Lietuvių Namuose ruošia 
linksmą rudens baltų su įdo
mia programą-Ta pačia pro
ga įvyks atidarymas LN III 
aukšto naujai išdekoruotos 
salės ir tai salei bus duotas

mūsų poetas Faustas Klršą. 
Minėjimą pravedė Laisvės 
Varpo vedėjas Viščinis. Api
braižąs apie velionį skaitė 
rašyt. St. Santvaras. F.Kirša 
gyveno Bostone, bet ir buvo 
įdomu Chtcagos lietuviams 
jį prlsim intl.
• Anglijos Lietuvių Klubas, 
kuris įsteigtas i960 m.vei
kia ir savo lėšas paskirsto 
relkaltngiausiems reikalams, 
net 1OO dol. pasiuntė Bra
žinskams Turkijoj,kurių bylą 
vėl atidėta.
• Margutis radijo progra
mą pradėjo transliuoti kiek
vieną vakarą nuo 7-8 vai. 
Lietuvių TV sunkumuose, jei 
8 metus ėjusį LTV progra
ma nenustotų, lietuviai pra
šomi siųsti paramą 5845 So. 
Oakleys Str. 60636, arba Į 
mūsų krautuvę—2646 Vest 
71 str. Chicago, 60629.

Bal. Brazdžionis

PARAMA
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA II ima
6% už depozitus ; /

7 Vi % už taupymo s-taa 8% už asm. paskolas
8% už 1 m. term. dep.
8’/z% už 2 m. term. dep. |||| 8% UŽ mortgičius 

Kapitalas — septyni milijonai dolerių

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

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

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

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. .mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ r* PvnnrflnH 4,0 "ONCMVALLU AVI..
ĮSTAIGA tiaitIC exporting CO. TORONTO j, Ontario

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

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "J IB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pataline niatijlmą, plauką skilimą, 
stiprina plauką takais, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. palyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei;

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

tinkamas pavadinimas.
Velykų sekmadienį, balan

džio m. 14 d., Lietuvių Na
muose sekmadienio popietė 
neįvyks.

Pereitą savaitę LN pasko
los lakštų nupirko Juozas 
Mockus už $2000.

Nario įnašus po 1OO dol.
įmokėjo ; Dūda Nora, Strutis cijoms bus duodama už labai 
Rimas, Strutis A ntanas, B. Š., mažą kainą arba net ir vel-
S.S, Mažosios Lietuvos Mo
terų Būrelis ir Lukošienė 
Aldona po $50.

Jaunų nartų įstojo: Sagevt- 
čtus Jonas ir Augevičtus 
Kristina.

Kovo 17 d., sekmadienio 
popietės loterijos pasiseki
mas buvo didelis tik dėl to, 
kad buvo gerų ir gražių fanų 
tų. Visiems aukojusiems mo
terų dūrells nuoširdžiai dė
koja.
"PARAMOS” NAUJA VALDYBA

"Paramos" kredito banke
lio š/m. valdybon įeina •

V.Aušrotas - pirmininkas, 
§t. Kuzmas-vlcepirm įninkąs, 
H.Stepaitts- iždininkas, tnž . 
S.Masionis- sekretorius, O. 
Delkus- narys.

"Parama" auga, kaip ant 
mielių. Kapitalas artėja 
prie 1O milijonų. Abiejuose 
Toronto kooperatyvuose yra 
didelis pareikalavimas pa
skolų, mortgage. Daugeliui 
reikia laukti net eilės, nes 
daugiau yra prašančių, negu 
įplaukia įnašų.

Lietuviški bankeliai už pa
skolas ima mažesnius % ir 
moka už indėlius didesnius, 
kaip privatūs bankai. Todėl 
kredito kooperatyvai atlieka 
didelį patarnavimą lietu
viams, sutaupo pinigus.

LIETUVIU VEIKLOS 
LAIMĖJIMAI

Lietuvių bendruomeniniai 
turtai Toronte per paskuti
nius kelis metus pašoko iki 
milijoninės vertės.

Pirm lauš ta,laba t gerai pa
vyko su Lietuvių Namais. 
Pirkta pigiai, remontas kai
navo kelis šimtus tūkstančių 
dolerių, bet dabar pastatas 
vertas arti 1 milijono dole
rių. Svarbiausia,kad čia įst- 

_kūrė lietuvių centras, žldl-

nys. Čia visiems yra vietos, 
kaip organizacijom&, taip ir 
privatiniams asmenims. Pa
jamos gaunamos iš salių 
nuomos ir bingo. Savaitėje 
būna 3 kartus blngo, kur jau 
padaroma ir pelno. Tas labai 
prisidės prie skolų mokėji
mo. Lietuviškoms organlza-

tul, ypač jaunimui.
Kitas Toronto lietuvių 

laimėjimas tai Šv. Jono pa
rapijos perkėlimas į Port 
Credit. Sukurta "Anapilio" 
korporacija. Charterls iš
duotas Ontario prov.valdžios 
vardu LITHUANIAN FOUN - 
DATION "Anapilis". Valdybą 
sudaro įvairių Toronto lietu
vių organizacijų atstovai į 
skautų ateitininkų, sporto 
klubas "Vytis". L. Kultūros
d-ja ir kt. valdybos p-ku yra 
A. Rtnkūnas. Anapilis yra 
lietuvių nuosavybė kaip salė, 
taip ir 6 akrai žemės, kapi
nių žemė. Ant tos pat že
mės sklypo bus statomi ir 
senimui poilsio namai. Tik 
bažnyčia ir klebonija bus 
kurijos nuosavybė.

Tikimasi vasary baigti 
statybą ir perkelti šv.Jono 
parapiją į naują vietą. Kartu 
persikels ir"Tėviškės Ž tbu- 
rial".

Aplink "Anapilį" žemės 
kaina yra labai pakilusi, kal
bama, kad 1 akras kainuojąs 
apie $100,000.

Tie asmens, kurie prieš 
15-18 metų ten užpirko tuš
čius laukus, verti pagarbos 
už sumanumą. J.K-mas^

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

galima Kudirkai pagelbėti.
V. Bielski, 

Toronto, Ont.
Iš mūsų pusės, reikėtų už

klausti mūsų politinių veiks
nių ar jie patys tą įtakingą 
Amnesty International orga
nizaciją esą apie Kudirkos 
bylą tinkamai supažindinę? 
Žinoma, būtų geriausia jei 
kam pavyktų išspausdinti 
"The New York Review" 
aukštam intelektualiniam ly
giui pritinkantį straipsnį./a.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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brdon, ont.
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

Jau antrus metut Iš eilės 
Londono lietuviai Vasario 
16-tąją paminėjo puošnioje 
Althouse kolegijos auditori
joje.

Šiemet 56-tojl Nepriklau
somybės atkūrimo sukaktis 
paminėta vasario 24 d. Šalia 
gausiai susirinkusių lietuvių 
minėjime dalyvavo Ir visa 
eilė žymiųjų asmenybių:Lon
dono R. Kat. vyskupas G. F. 
Carter, Kanados Parlamento 
atstovai-liberalas Turner Ir 

nservatorius B. Frank, 
Londono m lesto kontrolierius 
Matthews , ukrainiečių Ir 
Žmogaus teisių lygos Londo
no sk. pirmininkas dr. F.B. 
ROSLYCKY, latvių bendruo
menės Ir kiti org. atstovai.) 
Visi jie perdavė nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus. 
Parlamentaras B. Frank 
sveikino Kanados Prog.Kon
servatorių Ir valdžios opo
zicijos vado Stanfield vardu.

J.E.vyskupo Carter svarių 
'.inčlų santrauka gal būtų 
.eta :
Jis pasmerkė nusikalsta

mus veiksmus prieš mažą
sias tautas. Daugumas lais
vojo Vakarų pasaulio žmonių 
vis dar negali įsijausti į pa
vergtų tautų padėtį,gal ir to-

tuvos Ir kitų pavergtų tautų 
atžvilgiu. Kiekviena tauta, 
kiekvienas žmogus turi į- 
glmtą Ir šventą teisę kovoti 
dėl savo laisvės ir savaran- 
ktškum o.

Lietuvių kalba pagrindiniu 
kalbėtoju buvo A imis KUO
LAS, K nados lietuvių jau
nimo S-gos pirmininkas.Be
ne būdingiausia jo kalbosi 
mintis buvo tokia :

Po II pasaulinio karo lie
tuviai Išeiviai šiame konti
nente manė pabūti tik laiki
nai, nes buvo pilni vilties 
netrukus į laisvą tėvynę su
grįžti. Neketindami čia pa
stoviai kurtis, visą lietuviš
ko gyvenimo esmę jie ne tik 
savyje giliai Išlaikė, bet Ir 
visa tai stengėsi savo vai
kams įskiepyti. Todėl turbūt 
lietuviškumas ir tėvynės 
gyvybiniai reikalai mumyse 
neišblėso Iki dabar. Tik la
bai nedaugelis iš mūsų pasi
nėrė į čionykštį gyvenimo 
būdą ir bandė kūrimosi šak-

• nls giltai ekonomiškai įleis
ti. Jei būtume per tuos virš 
25 metus vist,kaip tie nedau
gelis darę, mūsų lietuvišku
mas būtų likęs žymiai blan
kesnis. Ar Iš viso galėtumė
me taip vieningai Ir sutelkti
niai švęsti Vasario 16-tąją, 

Ibet tikėti į tėvynės laisvės 
ateitį ?

Po oficialiosios dalies ir

davė šaunių karių dainų Ir 
tatai dedikavo kūrėjams sa
vanoriams.

Šis Vasario 16-tostos kon
certas buvo tikra šventiška 
popietinė atgaiva. Po choro 
Ir okteto puikiai pasirodė 
jaunoji pora : Margaret Neu
feld - smuikininkė, pianinu 
darniai pritariant Jonui Če- 
gtui,pagrojo G. Tartinl sona - 
tą G-minor, F. Schuberto 
son.D-major, op. 137, romu- 
nlškų taut, šokių pynę Ir ven
grų čapdarą.

Visą šią įspūdingą Vasario 
16-tosios šventę kruopščiai 
paruošė Londono apylinkės 
valdyba ir lietuvtų-unlversl- 
teto studentų klubas. Iškil
mių pranešėja Gr. Petraus
kienė mokėjo viską gražiai 
suderinti. L.E-tas

Bacėnas A// Seasons Trave/
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

st.catharines

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3537
rickienei, KLVS “Ramovės” v-bos 
pirm. P. Balsui, kūrėjui-savanoriui 
A. Šukiui, S. Kuktai, J. Budnikui (iš 
Hamiltono); už sveikinimus raštu — 

IKLB. krašto v-bos pirm. Eug. Cup- 
'linskui, SI,A prez. P. Dargiui iš JAV; 
už programą — tautinių šokių gru
pei “Nemunas”, vad. S. Zubrickie- 
nei, ir šokėjams. Taip pat nuoširdus 
ačiū S. Zubrickienei už kūrinį, kurį 
jos dukrelė Nida Zubrickaitė padek
lamavo (“Juozai, nepamiršk mūsų 
nemuniečių”), radijo vai. ved. J. "R. 
Simanavičiui. Nuoširdžiai dėkoju už 
prisidėjimą prie bendros dovanos ir 
vaišių: O. J. Staškevičiams iš Port 
Colborne, p. p. P. Matukaičiams ir 
šeimai iš Confield, S. Martinkutei iš 
Sudbury, Ont., M. Borusienei ir R. 
Matukaičiui (už nuotraukų darymą), 
hamiltoniečiams — A. Klimui, V. 
Domeikai, J. J. Budnikams, E. J. Ba-

dėl, kad patys nėra pajutę ar 
pergyvenę pavergimo. Todėl 
pavergtųjų šauksmai Ir pra
šymai prisidėti prie skriau
dų atitaisymo nebūna reikia
mai Išgirsti , nes laisvo pa
saulio žmonių širdžių gllu- 

tos bet žmoniškumo jausmų 
pilnai tatai! nepasiekia. Ir 
net aukštose žmonijos Insti
tucijose dabar tik pakalba
ma, kad šiame dvidešimtame

pertraukos, Iškilmingą kon
certą pradėjo Londono "Bal
tijos" jaunimo choras, ku
riam dirigavo Vida Petra- 
šlūnattė.

Katutėms dar nenutilus, 
scenoje Išsirikiavo Cleve
land© vyrų oktetas, vedam as 
Ryto Babicko. Vist okte - 
to balsai — rinktiniai, jų dai
navimas puikiai Išbalansuo- 

, tas.Londone oktetą_ koncer-
štmtmetyje pavergimo bei 
kolonizacijų negali būti. Bet 
toj "sallonlnės" kalbos tautų 
geryicido nestabdo'. Kol dar 
nepervėlu, pasauliui būtinai 
reikia suprasti, kad žmogus 
bus pilna to žodžio prasme

tavo pirmą kartą Ir visiem 
paliko malonų Ir gilų įspūdį. 
Pažymėtina, kad vyrų okteto 
dalnavlman,darniai įsijungia 
solistė I.Grlgallūnaltė.

Okteto repertuaras platus. 
Šalia puikių liaudies dainų,

laisvas,kai Iš viso pasaulyje 
neliks pavergtųjų. Todėl mes 
negalime likti abejingi Lie-

jie atliko visą eilę pasigėrė
tinų kompozitorių kūrinių. 
Vasario 16-toslos progai le

•RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI,
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičiui, 1053 Albanai Cr., Duvernay,

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

11 VAL. VAK.

P.Q. TEL. 669-8834

JUOZAS GRAŽYS
K A I L I U SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodel iuoju
e Vasaros laiko saugojimas 

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

5 W. La penal
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
■ Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 

atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainomis. Taip p at
INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366-6237/3896

NAUJO MENO VAKARAS
Vasario 9 d. Londono stu

dentai suruošė šoktų vakarą. 
Nemažai jaunimo Ir senimo 
dalyvavo. Vakaras parapijos 
salėje jauktai praėjo vi
siems. Pavadinimas- "Naujo 
Meno Vakaras"- labai tiko, 
nes pasirodė naujų talentų. 
Įvairaus repertuaro program ą 
Išpildė Detroito vyrų stu
dentų oktetas "Vakaro Bal
sai", vadovaujamas Rimo 
Kaspučio.

Antras naujas talentas bu
vo Londono Lietuvių Studen
tų orkestras "Lituanika", ku
ris pirmą kartą grojo šo
kiams. Marius Chalnauskas, 
Mindaugas Ir Vytas Repšiai 
sudarė gerą įspūdį visiems.

Didelė staigmena pasigir
do šokiuose. Glenn"Kęstutts" 
Lawson"debtutavo"dalnuoda- 
mas su "Lituanika". Londono 
studentai Ir valdyba dėkoja 
Ir linkt sėkmės visiems pro
gramos atlikėjams. Taip pat 
dėkoja studentam s,kurte pri
sidėjo darbu, nes tik šypsena 
lydėjo nuovargį, kantrybę Ir 
visi.s rūpesčius. Studentai 
dėkingi visiems, kurte atvy
ko Ir padarė vakarą sėkmin
gu.

• Londono studentai raiš
kia užuojautą studentui Alek
sui Navakui, kuris iš Angli
jos atvyko prieš pusantrų 
metų. Jo tėvelis staigiai mi
rė vasario 4 d. Anglljoį 
Aleksas, kaip studentas, ne
turėdamas pinigų, neplanavo 
skrist į tėvo laidotuves.Ke - 
llų studentų iniciatyva buvo 
parūpintos lėšos už kelionę . 
Didelis ačiū priklauso 
Butkui Ir Londono Lietuvių 
Moterų Organtzacljalfbel ki
tiems asmenims. Tokiu at
veju Aleksui susidarė gali
mybė nuvykti į tėvo laidotu- 
ves* N.Gverzdytė

Tautiniu Šokly grupė "Nemunas” . IŠ kairės: V. Masiulionis ir V. šetikaitė ir 
sėdi S. Zubrickienė. Viduryje sėdi grupės krikšto kūmai V. Žemaitienė ir J.
Paukštys.

METINIS PARENGIMAS
Balandžio 20 d. įvyks kon

certas St. Catharines'. Tai 
bus tautinių šoktų grupės 
"Nemunas" metinis parengi
mas. Į šią nemuniečių šven
tę atvyksta programą papil
dyti Iš Londono meno an
samblis "Baltija". Londono 
"Baltlja"yra pasiruošusi pa
sirodyti St. Catharines su 
nauja programa ( pademon
struoti vestuvinius Ir kitus, 
dar čia nematytusršoklus.

Šį koncertą organizuoja 
šoklų grupių komiteto val
dyba, kurią sudaro : J. Zub- 
rlcktenė pirm. V.Žemaitie
nė Ir K. Jacevičius.

Šio koncerto tikslas
įtraukti jaunimą, kad jis re
prezentuotų vietos lietuvių 
koloniją Tautybių Festivaly
je.

St. Catharl nes veikla dvl- 
tautlnių šoklų grupės : vy
resniųjų Ir jaunių. Vietos 
jaunimo nepakanka sudaryti 
šias grupes .todėl yra įtrauk

Londono liet, studentų valdyba: 
Priekyje Algis Jusys, toliau iš 
kairės: Loreta Lukšaitė, Vida 
Petrašiilnaitė, Nijolė Gverzdytė, 
Petras Janulis, Jurgis Valaitis , 
Trūksta Rūtos Gocentaitės.

tas jaunimas Iš Buffalo ir 
Niagara Falls, N.Y.

Šiuo metu tautinių šoklų 
vyresniųjų grupei vadovauja 
Vaidilutė Šetikaitė ( st. Ca
tharines') Ir Vytautas Mastu- 
Honts Iš Buffalo N. Y. Tai yra 
didelė parama Iš šių jaunuo- 
llUjkurte savo talkinimu įga
lina sklandžiau atlikti lietu
vių reprezentaciją.

Taip pat negalima neat
kreipti dėmesį į Stasę Ir 
Sigitą Zubrtekus, nes be jų 
šioje lietuvių kolonijoje ne
būtų įmanoma to padaryti, 

’kas daoar yra atliekama.
Nemuniečių komitetas ba

landžio 20 d. laukia atsilan
kant lietuvių iš arti,ir kat- 

, myntnlų kolonijų. Po progra- 
Imos gros orkestras, bus vai
šės Ir pasilinksminimas slo
vakų salėje.

J. Šarapnlckas
PADĖKA

Už mano 60 metų amžiaus sukak
ties proga suorganizuotas vaišes reiš
kiu nuoširdžią padėką: organizaci
niam komitetui — pirm. Juozui S«- 
rapnickui, O. Pamataitienei, V. Že
maitienei, S. Zubrickienei, J. Zubric
kienei, P. Kalainienei, P. Meškaus
kui; už įžanginę kalbą ir vadovavi
mą vaišėm — Juozui Šarapniekui; už 
sveikinimo kalbas — Tėv. Juvena
liui Liaubai, OFM, P-nės pirm. A. 
Setikui, tautinių šokių “Nemuno” 
grupės komiteto pirm. . Zub-

joraičiams, B. Pakalniškiams, V. Sta- > 
bingiams, F. Krivinskams, P. Navic-1 
kams; torontiečiams — L. E. Pus- 
liams, P. B. Dicevičiams, p. p. Ky
bartams, p. p. Hagedarniams, J. Si
manavičiui, Jr. D. Simanavičiūtei, 
bičiuliams iš Niagara Falls, N. Y. — 
E. J. Wrobel ir šeimai, A. L. Laužo- 
niams ir šeimai; bičiuliams iš Buf
falo, N.Y. — L. N. Griniams, p.p. 
Masiulioniams, D. P. Mažeikoms, p. 
p. Rudgalviams; tautiečiams iš Nia
gara Falls, Ont. — p. p. Balsams, S. 
Z. Ulbinams; St. Catharines tautie
čiams — Tėv. Juvenaliui Liaubai, 
OFM, S. S. Zubrickams, A. O. Pa- 
mataičiams, S. Balevičiams, S. Kuk
tai, p. p. Venckams, S. Vaitkui, J. P. 
Kalainiams, Z. B. Jakuboniams, J. V. 
Liangams, J. Satkui, A. A. Setikams, 
V. Satkams, P. I. Baronams, A. A. 
Panumiams, J. V. Žemaičiams, P. D. 
Dauginams, K. H. Jasevičiams, J. J. 
Kazragiams, L. Markeliui, p. p. Skre- 
butėnams, K. J. Stundžiams, A. 
Pranskams, P. O. Meškauskams, J. 
V. Alonderiams, A. O. Šukiams, B. 
A. Racevičiams, J. Girevičiui, A. J. 
Zubrickams, J. Šarapniekui.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju or
ganizaciniam komitetui už atliktą di
delį darbą, organizuojant vaišes šios 
sukakties proga ir svečiams už atsi
lankymą bei brangias dovanas: už 
meniškai įgraviruotą Vytį odoje J. 
Budniko iš Hamiltono, į lino rank
šluostį įaustą Lietuvos himną, A. 
Pamataičiui už menišką įrėminimą, 
tautinių šokių grupei “Nemunas” šo
kėjams už brangią dovaną — me
džio drožinį tautiniais ir religiniais 
motyvais, S. Z. Ulbinams už asme
ninę dovaną. Sis įvykis man pasi
liks giliai širdyje. Juozas Paukštys

REIKALINGA MOTERIS
NAMU RUOŠAI; du suaugę 
žmonės, geros sąlygos I 

Skambinti 721-2124

ITEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

ony J

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q., 

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

IO

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

Baltic Woocfivor& Co.
K. KIAUŠAS Ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvcirOs medžio dirbiniai.

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

1 BELL AZZ1-L AM Y INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas,
B. P. išdirbiniai ir viso kt.

. 7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ. ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS

GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA Tpl 

•siNių patarimu skyrių.'Metinė prenumerata tik $7.00

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontreaiieČioms lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame - 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui [kainavimas. 
Jettė & Frere Ltėe 

Plumbing &'Heating kon trak tor i u s.

140-2e AVENUE - 366-0330

1974. IV. 2

EKSKURSIJOS į LIETUVA $7(1000
1974 METAIS pradedant nuo 

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

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

26 d.

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISU 

DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTŲ.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Jau pramatomas vietų ribotumas I

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos.

Rašykite analų.kalba: 
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

TEL..: 844-5292 B44-5fiS2

LaSalle Ante Specialist Reg’d.
• Taisymas ir dažymas automobįlių
• 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 $

7725 George Street 
La Salle,Clue.

TEL:

P A _ R _D_. _Ą_ v J _ M _Ą_ s 
IMPUUAL - CHRYSLER--,>ODGE- CHARGER 
CORONET -CHALLENGER-SWINGER- DART 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Hares (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis priemonėm is. K reipk ites

LAURENT D Al GNEAULT De La Verendryc prie Lapierre, tel. 365-3364

UJTOMOttlf 

366-7318

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

*** 
T£L. 366-7281 
** ************,

• Atll.kami m.charlnial darbai

• įfor.. taisymas Ir dažymas

• Dunlap padangos Ir bat.rl|Os
P ardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

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

7 psl.
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Kiekvieno laikraščio ateitis 
priklauso nuo laikraščio Ir 
jo skaitytojų tarpusavio kon
takto. Kai jų tarpe atsiranda 
nebtletuštuma, laikraščio at
eitis lieka liūdna.

Malonu konstatuoti kad taip 
nėra tarp N. L. laikraščio ir 
skaitytojų. N. L. skaitytojai 
gerai suprasdami, laisvo lie
tuviško spaudos žodžio reikš
me. gtvat reaguoja į naujai 
vedamą N.L. akcijų vajų su
kelti 2O,OOO.doI. reikaltn - 
gus laikraščio pagerinimui ir 
jo ekonominės bazės sudary
mui

Tęstam e,toliau N. L. akci
jų vajaus, naujai įstgyjustų 
akcijas sąrašą.
88. ALGIS KLIČIUS, Montrea

ninės mokyklos Montrealyje 
tėvų komiteto pirmininkas . 
visuomet nuoširdus lietuviš
kos spaudos reikalams prie 
jau iš ankščiau turėtos vie
nos N. L. akcijos naujai įsl- 
gyjo dar 5 N. L. akcijas.
90. JONAS ŽURKEVIČIUS. 
malonus N. L. rėmėjas taip 
pat ilgametis skaitytdjas. Ne
pailstamas Montrealio lietu
vių jaunimo ansamblio "Gin
taro" Informacijos ir arhyvo 
tvarkytojas. Taip pat malo — 
niai atsiliepė į skelbiam ą N. L 
akcijų vajų ir įsigyjo 5 N. L. 
akcijas.
91. BRONIUS STAŠKEVIČIUS 

Aktyvus Montrealio lietu
vių bendruomenės veikėjas. 
Dabartinis lituanistinės šeš-

L. valdybos vardu priklauso 
nuoširdus ačiū.

Maloniai laukiama ir dau
giau kurie galėtu paptldttl ar 
naujai į sigytt N. L. akcijas , 
tuo konkrečiai paremiant sa
vąją lietuvišką spaudą.

J. Šlaučlulls
NL akcijų vajaus vedėjas

ZIGMAS LAPINAS, jaunimo ansamblio 
vadovas, pokalbyje su ansambliečiais.

PRAMOGINIS GINTARO

muzikos dalykus, Zigmo La
pino pritaikytus liaudies in
strumentams. Kada nors bus 
didelė staigmena Aušros 
Vartų bažnyčioje.

lio Lietuvių Kredito Unijos 
’’Lito" valdybos sekretorius, 
K. L.B.Montrealio apylinkės 
kultūros ir švietimo reika
lams įgaliotinis, akademinio 
sambūrio narys, skautas ak
tyvus Montrealio lietuvių ben
druomenės veikėjas. Supras
damas lietuviško spaudos žo
džio reikšmę lietuvybės rei
kalui įsigyjo 1O N.L. akcijų.
89. VINCAS PIEČAITIS. Il

gametis N. L. Skaitytojas, ak
tyvus K. L. bendruomenės,

tadtenlnės mokyklos tėvų ko 
mlteto iždininkas. Uolus Auš
ros Vartų parapijos reikalų 
rėmėjas, taip pat ilgametis 
N.L. Skaitytojas, prie jau iš 
ankščiau turėtos NL vienos 
akcijos į slgyjo dar dvi nau
jas N. L. akcijas.

Nuo akcijų vajaus pradžios 
iki dabar jau yra parduotos 
271 akcijos 2710. dol. sumo
je. Iki numatytos 20, OOO dol. 
ribos dar trūksta 17,290 dol.

Visiems mieliems N. L.

VAKARAS
įvyks gegužės 25 d. Aušros 
Vartų salėje. Į šį vakarą at
vyksta Rochesterio "Slibino" 
orkestras, kuris gros šo
kiams. "Slibino" orkestras ir 
glntariečial išpildys pramo
ginę programą. Bus linksma 
ir įdomu.Šls vakaras yra lyg 
ir išvakarės į Gintaro penk
mečio sukaktuves, kurios yra 
nukeltos į rudenį.Penkme
čiui yra ruošiamas sukak
tuvinis leidinys, greičiausiai 
tautinių šokių ir bendrai 
Gintaro programos plokštelė, 
ir, žinoma, įdomus koncer
tas.

$4,000 Lietuvybės
Rėm imui
"Lito" metinis susirinki

mas lietuvybės rėmimui pa
skyrė beveik pilnus keturius 
tūkstančius dolerių.

Pats susirinkimas išskir
stė $3,116.80 ir Valdybos 
dispozicijoje skirstymui me
tų bėgyje paliko $850.00. 
KLB Montrealio apylinkės 
šalpos fondui buvo paskirti 
visi nartų dividendai už šė- 
rus sumoje $466.80 (6% di
videndų už 5 dol. šėrą arba 
30 et. nuo kiekvieno nario). 
Iš tų sumų Šalpos Fondas 
šelpta pagalbos reikalingus 
Montrealio lietuvius ir siun
čia siuntinius lietuviams į 
Suvalkų trikampį.

Likusi suma išskirstyta 
sekančiai: Lituanistinei mo
kyklai $1,000, " Baltijos " 
stovyklavietei $500, "Ne
priklausomai Ltetuvat"$5OO, 
ir po $100 Kanados Lietuvių 
Fondui, Tautos Fondui, Lie
tuvių Radijo programat,"Tė- 
vtškės Ž tburiams" ir Vasa
rio 16 gimnazijai. Be to, 
$150 paskirta "Vorld Coun
cil of Credit Unions"- ko
operatinio judėjimo plėtimui 
pasaulyje, kas sudaro 1O et. 
nuo kiekvieno narto. Tokį į- 
,<?Įpareigojimą yra padarę vi
sos Lygai priklausančios

DALIS SVEČIU ATSILANKIUSIU I PERNYKŠTĮ VELYKŲ STALĄ 
Nuotrauka H. AdomonP

23 d., užtruko virš trijų va
landų, buvo gyvas ir darbin
gas.7 Po susirinkimo sekė 
vakarienė, kurią kaip kurie 
nariai užtęsė iki vėlyvo va
karo.

1973 metus "Litas"užbaigė 
ąu $4, 400, 666. 48. Balansas 

4lr visi apyskatttnlal praneši
mai buvo priimti be pakeiti
mų. Sąmata priimta $393, 
OOO sumai arba $48,000 
didesnė, kaip įvykdytoji 1973 
metais.

Į Valdybą buvo perrinkti 
J.Bernotas ir P.Vaupshas, į 
Kredito Komisiją V.Šipells 
'ir į Revizijos Komisiją J. 

■ Štaučtults be rinkimų, kadan
gi nebuvo išstatyta daugiau 
kandidatų.

Ateinančiais metais "Li
tas" švęs savo dvidešimtme
tį, kurį susirinkimas pavedė 
Valdybai iškilmingai pami
nėti. Pr.R.
• Kleb. Tėv. J. Kubilius su-

RUOŠlAMAS VELYKŲ STALAS
Montrealio Kat. Moterų 

Dr-ja, norėdama išlaikyti 
lietuviškas tradicijas, įvyku
siame savo susirinkime nu
tarė vėl per Atvelykį suruoš
ti TRADICINĮ VELYKŲ STA
LĄ.

Nežiūrint labai aukštų 
maisto kainų, visos narės 
vieningai pasisakė prisldė- 
slančtos savo meistriškais, 
pagamintais kepsniais.

Aušros Vartų parapijos 
salėje bus paruoštą trln. 
šimtam asmenų stalai. Tvar
kingos n iam svečių susodini
mui, bilietai bus platinami iš 
anksto, kuriuos galės įsigyti 
pas Dr-jos Valdybos nares 
Norima pam inėti, kad m ielal 
bus parduodami bilietai susi
dariusiai didesnei asmenų 
grupei. Galima bus užsisa
kyti visą arba pusę stalo. 
Bilietų kainos : suaugusiems 
$4.00, jaunimui $2.00.

akademinio sąmburto, skautų 
narys. "Lito" Kredito kom 1st 
jos ir Lituanistinės šeštadle -

Skaitytojams naujai įslgyju- 
stems N. L. akcijas ir tuo pa- 
remusiems sąvają spaudą. N.

VISUOMET LINKSMAI NUSITEIKę... Ši proga prie vaišių stalo per 
L. Stankevičiaus radijo valandėlės dešimtmečio sukaktį. (Iš kairės: 
Algis KliCius, Silvija Pied'aitienė, Vincas PieČaitis, Aldona Ottienė

Šiuo metu į Gintarą yra 
įstoję keletas naujų šokėjų 
-berniukų.Gintaro prieauglio
grupė "Gintarėliai" jau yra

kredito unijos.
Be šios vienkartinės pa

ramos , "Litas" remta lie tu-
vtškas organizacljasjalkraš-

grįžo iš Arizonos ir kitų JAV 
vietovių, pailsėjęs ir sveika
tą pasitikrinęs.

Prls tm ena nt pernykštį
VELYKŲ STALĄ, kuris pra
ėjo su dideliu 'pasisekimu,

bevetk tokio pat skaičiaus, 
kaip ir Gintaro liaudies in
strumentų orkestras, o jų 
programa taip pat labai plati 
ir gerai atliekama.

Šiuo metu Gintaro orkes
tras repetuoja du religinės

čius ir radijo valandėlę 
skelbimais bet parama jų 
vienkartiniams projektams.

"Lito" Susirinkimas
"Lito" metinis susirinki

mas įyvko šv.Kazimiero pa
rapijos salėje kovo mėn.

• Juozas ir Dana Gražiai su- pallkdamas gražius prlstml-

ir Ina KliČienė. Jie ir šia proga susitikę linksmai kalbėjosi laikraščio 
išlaikymo reikalu. Nuotrauka J. Šiaučiulio.

PHARMACIE

C^cionon
ROBERT GENDRON LPH. prop.

7626 CENTRALE LASALLE 366“9742
Į ATIDARĄ NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

— e —
<
5330 L'Asiomption Blvd. 

Montreal.

Tel.; 265-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukotas,

1 1 - 12 kambary s 
T ei; 932- 6662; namų 737- 9681.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V.Pėteraitis
353 - 9960 / Namų 721 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Galeries. D’ Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A g e n t ū r_a _ v_e_£k i Ji uo_ 1 9 4 5_m^

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

grįžo iš Floridos.
e Praeitoje savaitėje Rose- 
mounte ant gatvės važiuojan
čio sunkvežimio užmuštos 
dvi dešimties metų mergai
tės. Viena iš jų Esther Ta- 
mutts. Iš pavardės matosi 
- lietuvio duktė.
• A. Sem ijonas gydosi Re - 
ddy Memorial ligoninėje, 
laukdamas operacijos. I.Za- 
vadskas toje pačioje ligoni
nėje po operacijos sveiksta.

ntmus, Kat. Moterų Dr-jos 
Valdyba ir visos narės tikisi 
ir šiemet susilaukti nema
žiau montrealiečtų ir iš apy
linkės svečių.
MontrealioKat.IVįoterų D-ja

' ' ............. ■■■■■! ~ . ii
"ČIA MANO BRANGIOJI TĖVYNĖ" 
VILNIAUS RADIJO IR OPEROS 
SOLISTU — Edmundo Kuodžio Ir 
Jono Girijoto 14 naujausiu dainų

PLOKŠTELĖ (
lileido Vancouvwlo leidykla 

■ŠATRIJA", 133-7th Avė. E. 
Vancouver, B. C. Canada. Kaina 5 do L

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick it AaOa
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

(Lietuvis atstovas)

SIŪLOME KONKREČIAI
GYVENAMU NAMŲ APDRAUDA 

"H0ME0WNWER5 POLICY”

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
ManageHu 

LEO GUREKAS

GM

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

— • —

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.Isgalnaitis ba.bcl
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842° 1126, n amu 678 - 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.Ą., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.CJ, E.R.C.S.(c).

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.
5 P/oce Vi//e Marie /BM Building 

Suita 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

LaSalle, Lachine, D’Anj ow, Dorval , Dollard Des Ormeaux,
Montreal Nord, Montreal East, Beconsfield, Pointe Claire,

St. Leonard.

2 - ju šeimų
/

1 - nos šeimos
(apiplytintas) ( apiplytintas)
centraliniu Šildymu: centraliniu Šildymu:

Nuo gaisro namui $ 25,000 $ 25,000
inventoriui 6,250 10,000

Vagyste inventoriui 6,250 10,000
” kitur ” 1,500 1,500

Nuo gaisro priestatams 2,500 2,500
Priedas gyvenimui 5,000 5,000
Atsakomybe 100,000 100,000
Priedas gydymui 500 500

nuosavybei 250 250

KAINA METAMS 5 61.00 S 63.00

montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
____ . (At the end of Shrtxooko Street Weil)

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ________ _ 6.0%
Taupomąsias s-tas 7.25%
Term. ind. 1 m. ------- 8.0%
Term. ind. 2 m. ----- -- —8.5%
Term. ind. 3 m. --------   9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki S2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Ašmenines     9.5%
Nekiln. turto ........ ..... ..... -9.25%
Čekių kredito ............ 10.0%
Inveetacijos nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

8 psl.

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

Pirmas $100 nemokamas

PALYGINKITE ŠIAS KAINAS SU GAUNAMAIS PASIŪLYMAIS

TURIME IR KITŲ PASIŪLYMŲ I 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas 722-3545

Kooperotyvinė namy(iki 4 buty) Ir namy inventoriau* apdrauda. 

Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7- 58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
1907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniai* ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 Ud 8 v. vakaro.

k
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