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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
SAVAITE OTAVOJE

RINKIMAI PRINCE EDWARD 
SALOJE

Po čia įvykusių rinkimų 
laimėtoja išėjo vėl liberalų 

'partija su savo lyderiu Alex 
Campbell. Liberalų partija 
Į ° imi jau trečius metus iš

.ės. Šie rinkimai liūdnai 
pasibaigė ND partijai, Joiri 

' >gavo nei vienos kėdės Par
lamente.

ALIASKOJE TIESIAMI 
VAMZDŽIAI

Iš Aliaskos į uostą Valdez 
pradedami tiesti 800 mylių 
ilgio alyvos vamzdžiai. Vis as 
šio projekto įvykdymas kal
nuos apie 4bQ.dol. Dalis 
vamzdžių bus kol kas nu
tiesta Kaystone Canyon vie
tovėje, tačiau, pagrindinis 
darbas atidedamas iki vasa- 
-ns pradžios.

KAIP MAITINSIME 
OLIMPIADOS 
SPORTININKUS

Vcrsafood kompanija To
ronte yra gavusi 151,500 dol. 
sumos sutartį, pagal kurią 
suorganizuos 1976 metų

NAUJOS AUTO MAŠINOS 
MODELIS
General Motor kompanija 

praneša, kad 1975 m. išleis 
naują mašinos modelį, kurį 
vadina "H-Special'.' Jis bū
siąs savo vidine struktūra 
panašus į Vegą tik turėsiąs 
sportiškosnę išvaizdą. Nau
jos mašinos bus gaminamos 
Ste. Therese mašinų gamyk
loje, kurioje dirba 2,200 
darbininkų ir kuri kiekvieną 
dieną išleidžia tarp 800 
- 880 mašinų.

TEBEVYKSTA KOVOS

Aštrios kovos tebevyksta 
tarp Syrtjos ir Izraelio.US 
Sekretorius Henry Kiss in
ge rio pastangos sutaikinti 
abi šalis nueina niekais. Abi 
šalys negali susitarti nes 
Izraelis nesutinka atsitrauk
ti iš užimtų teritorijų.

NANCY KISSINGER
GAUTOS DOVANOS

US Sekretoriui Henry Ki
ss inge r iu i lankantis Izraely-

Šventės garbės globėjas: dr. Stanley Haidasz, 
ministeris daugiakultūriniams reikalams
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PROGRAMA OFFICE OF THE MAYOR

Lietuvių Savaitės Otavoje atidarymo aktas
Salon, National Arts Centre

Šventę atidaro K.L.B. Pirm. E. Čuplinskas 
Pagrindinis kalbėtojas senatorius A. Thompson 
Programoje Montrealio jaunimo ansamblis Gintaras

Lietuviškų knygų.,pašto ženklų, pinigų ir liaudies 
meno paroda

Ottawa Public Library, 120 Metcalfe
Parodą atidaro Lietuvos Generalinis Konsulas 

Kanadai dr. J. Žmuidzinas; 8.30 v.v.

Amastazijos Tamošaitienės gobelėnų paroda 
Goethe Institute Ottawa, 35 O'Connor 
Parodą atidaro senatorius P. Yuzyk

Pirm. — Penkt. nuo 10 iki 3 vai.
Šeštadieniais nuo 10 iki 6 vai.

Vieta paskaita "Johannes Bobrowski and Lithuania'
Prelegentas Carletono u-to prof. dr. B. Mogridge

Goethe Institute Ottawa, 35 O'Connor; 8.30 v.v.

Sukaktuvinis balius
Ottawa Civic Centre, Assembly Hall; 8.00 v.v. 

Programoje Windsoro mergaičių kvartetas Aušra 
Lietuviški valgiai, pilnas bufetas, orkestras

Iškilmingos pamaldos — 1 vai. po pietų 
White Fathers Scholasticate 

300 White Fathers Road, Vanier

Toronto tautinių tokių grupės 'Gintaras' koncertas
High School of Commerce Auditorium; 4 val.

Dalyvauja 40 Šokėjų, orkestras ir mergaičių oktetas
Bilietai prie įėjimo

Visi kvietiami gausiai dalyvauti

CABINET DU MAIRE

PIERRE BENOIT
May, 197A.

P R O C L A M A T I O N

WHEREAS, 
force in

the Lithuanian Canadian Community of Ottawa is an active 
the life of the City of Ottawa; and

WHEREAS, 
contributing their talents and knowledge in the fields of 
science, technology, administration, religion and education; and

among its members are many individuals presently

WHEREAS, the Community 
multicultural image of

has a role to play In enhancing the 
the Nation's Capital; and

will be celebrating the twenty fifth

"Lithuanian Week In Ottawa"

THEREFORE, I, Pierre Benoit, Mayor of the City of Ottawa, do 
hereby proclaim May 13, 197A, to May 19, 197ė,

WHEREAS, the Community 
anniversary of its existence here and will be organizing a 
number of festivities in conjunction with this celebration; now

MIRĖ ANTANAS 
- PAPLAUSKAS-RAMŪNAS

Olimpiados dalyvių maitini
mą.

Į Montrealį suvažiuos 
8,000 atletų iš 131 šalies ir 
jų maitinimui bus išleista 
2 m H.dol. Bus sunaudota apie 
1OO, OOO steikų, 285,000 
kvortų pieno ir 669,000 
svarų vaisių ir daržovių.

ATIDARĖ LA RONDE

4 gegužės š. metais^tsida- 
rėLa Ronde skyrius'Žmogus 
ir jo pasaulis" parodoje. Tuo 
būdu jis įžengė į 7 savo gy- 
’Tnvimo metus. Na o visa pa- 

Ja numatoma atidaryt i 
>’~želio 15 d. La Ronde -ši 
i ida pat rauki i pas Eli nksmi-
nunų ir poilsio vieta, šiemet 
pasipildys naujomis pramo
gomis, kurios sutraukia mi
nias įvairaus amžiaus žmo
nių.

SOVIETAI NETEKO 
KANTRYBĖS

Maskvoje Sovietai paskel
bė ultimatumą Raudonąja! 
Kinijai, reikalaudama kad 

taroj i kuo greičiau grą
žintų rusų helikopterį su vi
st ,o įgula.

-Minėtas helikopteris pate
ko į kiniečių rankas kovo 
14 d. po to kai kiniečiai ap - 
kaltinę rusus šnipinėjimu 
privertė jų helikopterį nusi
leisti savo teritorijoje.

IŠVOGĖ BRANGIUS 
PAVEIKSLUS

Vagys , išvogę 19 garsių
jų dailininkų kaip Goja, , Ru
bens ir Vermeer paveikslų 
pareikalavo 1.15 mil. dol. jų 
išpirkimui nors jų įkainavi
mas siekia apie 28 mil. dol. 
Tai buvęs didžiausias ment- 
nlųkūrinlų pagrobimas .kuris 
įvykęs Sir Alfred Bale na
muose Blesstngtone netoli 
Dublino.

je, Izraelio Premjere Goldą 
Metr įteikė jaunąja! Nancy 
vestuvinę dovaną- dvi stikli
nes bonkutes - vieną su kve
palais, kitą ašaroms rinkti. 
Goldą paaiškino, kad pagal 
senovinę žydų legendą, kiek
viena moteris privalo turėti 
tokią bonkutę ir rinkti į ją 
ašaras kiekvieną kartą kai 
jos vyras yra Išvykęs į ke
lionę. Atrodo ne be reika
lo Nancy gavo tokią pras
mingą dovaną, nes nuo spalio 
mėn. praeitų metų jos vyras 
penktą kartą svečiavosi Iz
raelyje.

S. AGNEW NUBAUSTAS
Buvęs Amerikos Vice 

Prezidentas Spiro Agnew 
yra pašalintas iš Advokatų 
Sąjungos už taksų nemokėji
mą. Tai reiškia, kad jam ne
bus leista bet kur Amerikoje 
praktikuoti advokato teisių.

NELEGALUMAI MONTREALIO 
IMIGRACIJOS ĮSTAIGOSE

Vykstant ivfontrealio Imi
gracijos Įstaigos darbo ty
rinėjimuose paaiškėja daug 
nenormalių dalykų.

Prieš kiek laiko atleistas 
iš darbo vienas imigracijos

pareigūnas liudijo, kad pasi
taikę atvejų, kai kelios mo
te rys, norėdamos gauti doku
mentus pastoviam apsigyve
nimui Kanadoje,buvo verčia
mos užsiiminėti su imi
gracijos pareigūnais.

Taip pat apklausinėjimuo
se paaiškėjo, kad kai kurie 
pareigūnai, matydami lau
kiančius savo eilės juodukus, 
mesdavo jiems tokias repli
kas, kaip : "Kas čia išjungė 
šviesas" arba "Aš Jums sa
kiau atsinešti su savim ba
nanus".

TOKS SKAIČIUS VILNIUJE
1811 m. buvę 56.000 gyventojų, 

1929 m. prieš karą - 215.000, 1973 m. 
— 410.000. Per 19 lenku okupacijos 
metų, buvusios pastatytos trys septyn
metės mokyklos, o po paskutinio karo: 
42 vidurinės mokyklos, 9 mokslinio ty
rimo institutai, 68 stambios pramonės 
įmonės, 4 viešbučiai, 11 technikumų, 
2250 tūkstančių ketvirtainių metrų plo
to; 104 pramonės įmonėse dirbą 100. 
000 žmonių; 350 veikiančių bibliote
kų su apie 11 milijonų knygų; 12 ligo
ninių, kurias aptarnauja 2400 gydyto
jų ir 5000 vidurinio medicinos mokslo 
personalo; veikia 6 aukštosios mokyk
los, kuriose yra 1800 mokytojų ir per 
27.000 studentų; veikia 35 klubai, 5 
muziejai, 5 teatrai ir 21 kinoteatraa.

TULPĖS OTAVOJE: — Gegužės mėnesio viduryje Kanados sostinė pasipuošia trimis milijonais tulpių. Šiais metais Otavos Tulpių Festivalis 
__ Išpuola beveik tuo pačiu metu, kaip ir Otavos lietuvių švenčiama "Lietuvių Savaitė Otavoje", kurios tikslas yra paminėti bendruomenės sidat> 

'EicuwosN. riną sukaktį. Otaviškiai tikisi, kad kitų kolonijų lietuviai atvyks i Otavą ne tik kad pagelbėti švęsti sukakti, bet ir pasigėrėti tulpėmis. 
uacio"“'inė \ 

j< biblioteka1

Prof. dr. A. Paplauskas-Ramunas

Gegužės mėn. U dienos ry
tą staiga mirė prof. dr. Anta
nas Paplauskas-Ramūnas, Ota- 
tavos Universiteto lyginamo
sios padagogikos katedros 
steigėjas ir vedėjas.

Velionis buvo gimęs 1910 m. 
gruodžio 31 d. Akmenės km. 
Liubavo valsč. Mariampolės 
apskr. Tai buvo tikras Suval
kijos dzūkas, kuris iki gyvy
bės siūlo nutrūkimo, tai pa
brėždavo.

Prof. dr. A. Paplauskas- 
Ramūnas buvo pasaulinio 
masto pedagogas, kurio mir
timi netekta žymaus moksli
ninko ir visuomenininko. Ši 
skaudi žinia apie jo mirtį, 
juo ji skaudi mums lietu - 
vlams, nes velionis per visą 
savo amžių visaip ir visur 
lietuvius reprezentavo. O ji 
yra dar skaudesnė jo šeimai 
— žmonai dr. Marijai Pap - 
lauskienel-Ramūntenei ir vai
kams, kai taip netikėtai jis 
atsiskyrė iš savųjų.

1

1



jįtai
Ui Lietuvos i Si aisvinirną! Ui ištikimybę Kailiniai! 
Pour I a liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 
Lor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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MOTINOS DIENAI
"Tik toji tauta yra tauri, kuri turi skaisčių ir taurių moterų

Kai saulė šypsodamasi 
žemei, kelia ją iš žiemos 
miego ir atgaivina gyvenimui 
sodus,miškus,laukus ir pie
vas, gražiausiais įvairia
spalviais ir maloniai kve
piančiais žiedais teikdama 
gyvybės klestėjimą puošia 
gamtą - gražinusį pavasario 

. mėnesį mes švenčiame Mo
tinos dieną.

Motinos pagerbimo dienos 
iniciatyva priklauso ameri
kietei A. Jarvis, kuri 1908 
metais,pirmoji išrūpino Phi- 
ladelfijos mieste visoms 
motinoms pagerbti dieną. 
Nuo 1914 metų JAV oficialiai 
paskelbtas gegužės antrasis 
sekmadienis Motinos diena. 
Ta diena JAV yra nepapras
tai populiari.

Lietuvoje Nepriklausomy
bės- 1929 metais- Motinos 
diena pradėta švęsti ir mi
nėjimus rengti pirmą gegu
žės mėnesio sekmadicH 
Motinos dienos šventimas ir 
minėjimų rengimas yra pa
plitęs beveik visame kultū
ringame pasaulyj-...

Kodėl Motina turi būti taip 
mylima ir gerbiama? Juk pa
saulyje daug gerų žmonių. 
Taip, bet tiktai vienas jų vi
suomet nuo patlopšio nuošir
džiai mumis rūpinas i,galvoja 
apie mus : ar mes sveiki, ar 
mums ko netrūksta, ar neiš
tiko mus kohanelaimė ar ne
sėkmė, jautriai viską su mu
mis išgyvena, džiaugiasi ir 
sielojasi mūsų likimu, tai tik 
ji, tai-Motina. Motinos meilė 
savo vaikui yra kaip pavasa
rio saulė ir lietus, kurie gai
vina kiekvieną daigelį, kiek- 
vieną augalėlį.Ir kaip želmuo 
apgeltonyja ir išnyksta,ne
gaudamas saulės spindulių, 
taip nyksta vaikas, netekęs 
motinos ir jos meilės. Už tat 
ne tik kūdikis (pajutęs baimę , 
skausmą ar ilgesį šaukiasi 
mamą, bet ir kareiviai su
žeisti ir mirštą karo lauke, 
dažnai šaukiasi motinos, nes 
kieno gi ranka švelniau, šil
čiau ir labiausia siausmą ra
minančiai,paglostyti gali?....

Motinos rankose yra žmo
nijos likimas, nes motinos iš 
savo vaikų-tos trapios gyvos 
medžiagos- ugdo tautas, val
stybes. Žmonijos didvyriai ir 
niekšai, turtuoliai ir skur
džiai, kardinolai šventieji 
tėvai ir bedieviai, karai lai ir 
elgetos tai vis motinų gim
dyti ir auklėti sūnus ir duk
ros. Motinos formuoja žmo
nijos veidą. Ne tuščiai pasa- 
kyta:kokte tėvai, tokie vaikai. 
Net prie vaiko dvasios sufor
mavimo, savo tautos, gimto
sios kalbos, artimo meilės, 
patriotizmo, pagaliau ir pa - 
čios motinos meilės bet pa
garbos, kaip ir įvairių kitų 
gerų papročių gerbimo jaus
mą, beauklėdama, nejučiomis 
vaikui įkvepia, įdiegta tiktai 
motina. '

Minint motinos vardą,mū - 
sų širdys virpa giliu dėkln- 

2 psl.

— Vydūnas. 

gurnu joms. Jauni būdami, dėl 
jaunystės, nesubrendimo, ne
pajėgdami kilniau jausti, mes 
dažnai nemokame tinkamai 
motinos įvertinti, gerbti ir 
mylėti. Motinos reikšmę 
mums, mes pradedame su
prasti tiktai arba pirmą kar
tą apleisdami gimtąją pasto
gę, išeidami iš po jos "spar
no'1 savistoviam gyvenimui, 
arba - visai jos netekę.

Tauta ir valstybė yra stip
ri ne tiek ginklais,kiek pi
liečių tautiniu sąmoningumu, 
valstybingumu, savo dvasios 
stiprybe ir savo krašto, savo 
tautos ir savo kalbos meile. 
Dėl to iš mažens motinos tu
ri įkvėpti savo vaikams mei
lę žmogui, savo namams, sa
vo tautai ir savo gimtajai že
mei, turi išmokyti gerbti mo
tinas fr tėvus,vyresniuosius 
ir artimus. Tokį - pilnati
nį- žmogų pirmiausia gali ir 
turi išauklėti motina.

Karo metu amerikiečiams 
apgulus F iiipi nus,laivyne at
sitiko jaudinantis įvykis. At
likus paskutinius pasiruoši
mus kovai, vieno kareivio 
švarkas įkrito jūron. Karei
viui nebuvo leista jo gelbėti. 
Tada kareivis be jokio leidi
mo šoko jūron.Buvo manyta, 
jog tai tam tikro kautynių 
baimės psichozo reiškinys, 
bet jis tuo su švariai iškilo į 
laivą. Nežiūrint to, jis buvo 
areštuotas ir, už drausmės 
laužymą,nuteistas metus ka
lėti. Generolas į perskaitęs 
teismo sprendimą, paklausė 
nusmerktąjį , kodėl jis dėl 
kažkokio skarmalo rizika - 
vo gyvybę .Kareivis, ištraukęs 
iš kišeniaus fotografiją, ty
liai tarė:"Motina,Motina"... 
Švarke buvusiam įkritusiam 
jūron,buvo šis manomotinos 
paveikslas, kurio aš bijojau 
netekti,nes myliu savo moti
ną,© jis vienintelis primenąs 
man ją daiktas. Generolas 
padavė kareiviui ranką ir 
dovanojo jam bausmę, tarda- 
mas:kareivis, kurs dėl moti
nos paveikslo stato savo gy
vybę pavojun, geras kareivis, 
jis nebijos aukotis ir už mo
tiną - tėvynę. Garbė motinai 
išauklėjusiai tokį riterį sū
nų. ". ..

Lietuviai myli savo moti
nas. Lietuvoje iš senų seno
vės,motinos gerbiamos. Gre
ta didžiųjų Lietuvos valdovų 
visada buvo garbingos jų 
moterys -motinos. Kas mūsų 
nėra girdėjęs vardų: Morta 
-/karaliaus Mindaugo Išmin
tingojo žmona/, Birutė, Gra
žina, Ona /karaliaus Vytauto 
Didžiojo žmona/ ir visa eilė 
kitų garbingų lietuvių mote- 
rų-motinų,pas įžymėjusių iš
mintimi, heroiškumu, didele 
tėvynės meile ir pasiaukoji
mu jai.

Lietuva buvo galinga ir 
garsi, nes motinos mokėjo į- 
kvėptt savo vaikams riteriš
kumo, ryžto ir tėvynės mei
lės jausmų. Negera toji mo

tina- lietuvė, kurt su sa^vo 
vaikais jau nebekalba savo 
gimtąja kalba, kurios vaikai 
negerbta savo tautos praei
ties, jos istorijos, papročių, 
tradicijų, gėdijąs i savo lietu
viškos kilmės ir visomis iš
galėmis šliejasi prie kitatau
čių, kartais net pajuokdami 
ir apkalbėdami savuosius. 
Tai menkavertiškumo kom
plekso apsėsti individai1 tai 
nelaimingi kosmopolitiniai 
paklydėliai,kuriems "ūbi be
ne, ibi patria"/ kur gera ten 
ir tėvynė/.

Namai, kuriuose šeiminin
kauja gerai nūs įteikus i,links
ma, rūpestinga, savo krašto 
patriotė, lietuvė moteris, 
žmona-motina, yra palaimos 
namai.

Motinos dienos proga pri
simindami motinų visose 
gyvenimo srityse,mūsų tėvy
nei puopelnus, žemai lenkia
me galvas prieš mūsų moti
nas, nuoširdžiai gerbdami, 
sveikiname jas ir linkime 
sveikatos ir ištvermės toli
mesnei kovai su visomis čia 
paminėtomis negerovėmis, o 
mirusioms-su giliu skausmu 
prisimindami jas-prašyklme 
Praamžiaus amžinos ramy - 
bės.

Gi jaunoms mūsų lietuvai
tėms -motinoms nuoširdžiai 
linkime tautinės sąmonės, 
noro, drąsos, nuotaikos, ryž
to, sugebėjimo ir ištvermės 
įkvėpti, mokyti ir kovoti už 
doros ir lietuvybės idealų 
savo gražiame jauname "at
žalyne", jaunoje lietuviškoje 
kartoje išlaikymą.

Jonas Eivenis

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

KEISTOS ĮDOMYBĖS...

"Tėviškės Žiburių" kovo 
28 d. N r. 13, patalpintas'J. 
Kuprionio rašinys, "Lietuva 
Amerikiečių Spaudoje" 
- "Lietuvos katalikai prieši
nasi rusams". Šis rašinys 
sutrauktai paimtas iš "Los 
Angeles Times" redakcijos 
bendradarbio Murray Seeger 
reziduojančio Maskvoje. Ra
šo taip :

- "Lietuviai buvo paskuti
nioji pagoniška tauta Rytų 
Europoje, vėliausiai priėmu
si krikščionybę. Bet kai IV 
š.gale katalikybė ten prigijo, 
tai ji buvo taip giliai Įsisa
vinta,kad tapo pajėgi atlaiky
ti įvairius istorijos eigoje 
pas itaik ius ius antpuol ius,
įskaitant ir dabartinį 33 me
tus trunkanti sovietų valdžios 
oficialiai propaguojamą 
ateizmą. " O prieš savaitę, 
kovo 21 d. "T. Ž. " Nr.12 pir
mam puslapy A. Gulbinas ra
šo taip :

- "Graudu daros t apmąs
tant, kaip ilgai teko laukti ir 
su kokiais įvairiais sunku
mais Geroji Naujiena pasie
kė mūsų kraštą. Iš tikro, atė
jusi Evangelija dar nebuvo 
suspėjusi pilnai perimti mū
sų tautos, kai vėl buvo už
klupta agresyvių, valstyblš - 
kai organizuotų nukrtkščio- 
ninimo jėgų. Nežiūrint senti
mentalaus religingumo ir 
prisiimtų krikščioniškų pap
ročių, didesnė dalis lietuvių 
buvo menkai tikėjime įsisą
moninusi".

Tat kuriuo dabar tikėt ; 
Seegertu ar Gulbinu? Aš as
meniškai daugiau tikėčiau 
Gulbinu, kadangi jis lietuvis, 
gali būt net kunigas ir galbūt 
tarp lietuvių gyvenantis tai 
ir daugiau žinantis .Seeger is 
Maskvos į Vilnių atvažiavęs 
dienai ar kelioms, mažai ką 
galėjo sužinoti. Norint toliau 
apie tai galvoti reiktų apsi
stoti tik ties Gulbino minti
mis.

WOODHAVENE, N.Y. PAGERBĖ 
KUNIGĄ. P. DAGĮ, (jo 70 m. 
amžiaus sukakties proga)

Nev Yorko Lietuvių Evan
gelikų parapijos valdyba, tal
kinant Moterų Rateliui, su
ruošė kovo 17 d.kun.P. Da
giui jo 70 m. sukakties pro
ga pagerbimą. Pamaldos įvy
ko Christ Congregation 
Church, Woodhaven. (Kun. P. 
Dagio pastangomis, šiuose 
Evangelikų Maldos Namuose 
dabar yra laikomos ir R. Ka
taliko pamaldos).

Pamaldas atlaikyti buvo 
pakviestas kun.S. Neumanas 
iš Chicagos.

Po pamaldų ( dalyvaujant 
virš 1OO svečių, parapijos 
salėje įvyko programa su 
vaišėmis'. Vaišes paruošė 
Marytė Vasilka, talkininkau
jant kitoms ponioms.

Programą ir vaišes pra
vedė P. Razgaiti s. Visi sve
čiai pakėlė šampano taures
ir solenizanto garbei sudai
navo ilgiausių metų. Pagrin
dinę kalbą pasakė SLA iždi
ninkė E. Mikužiūtė, nes jai
teko artimai bendradarbiauti
su kun. P. Dagiu, jam anks
čiau dalyvaujant SLA veiklo
je. E. Mikužiūtė SLA vykdo
mosios Tarybos vardu iš
reiškė didelę padėką kun. P. 
Dagiui už atliktus įvairius 
SLA Centre darbus.Įverti — 
no kun. P. Dagio aktyvumą 
SLA vajaus laikotarpiais, ku
ris įtraukė daug narių ir su
tvėrė naują SLA 368 kuopą.

Gulbino žodžiai - "geroji 
naujiena" pradėta didžiosio
mis raidėmis, tai rodo, kad 
katalikybės atėjimą laiko 
dievybe, nes iržodis"Die- 
vas "pradedamas didžiąja rai
de, nors jis nėra tikriniu 
daiktavardžiu. Jei tikrai ti
kėtumėm katalikybės atėji
mą Dievo atėjimu, tai užda
vinio sprendimas šimterio
pai, o gal net tūkstanteriopai 
pasunkėtų. Iš'tikybos pamokų 
prisimenu, kaip žmonės,pa
matę Jėzų staiga- Įtikėjo, kad 
jis yra Dievas. Štai Petras, 
Andrius, Jokūbas, Jonas nu
sekė paskui Jėzų,palikę savo 
tinklus. Matas net savo mo
kesčių rinkėjo tarnybos dėl 
Jėzaus atsisakė.Ir tai įtikėjo 
sekundės momente.

Pagal A. Gulbiną,iki antro
jo pasaulinio karo, t. y. iki 
1940 m.didės nė dalis lietuvių 
buvo menkai tikėjime įsisą
moninusi. Taigi nuo 1387 mi 
iki 1940, tai laiko tarpas 
533 metai ir per tą laiką 
tikėjime neįsisąmonino. Die
vybė žmones Įtikino sekundės 
momente, bet jei katalikybė 
to padaryti nesugebėjo, net 
pervirš pusę tūkstančio me
tų, tat ar ji yra dlevybė?O 
kad dangstėsi tik dievybės 
vardu, todėl, kaip dabar ma
tome, ši institucija jau blaš
kos ir byrinėja...

Lietuviškoji dvasiški ja bet 
ištikimieji vaizduojasi aukš
čiausiais pasaulio ir antgam
tinių esybių žinovais, bet 
nepilnai susivokia papras
čiausiuose dalykėliuose. Čia 
kalba, kad religija persekio
jama ir čia pat, kad didesnė 
dalis lietuvių menkai tikėjime 
įsisąmoninusi. Ar pagalvoja
ma , koks tokiais pasisaky
mais, daromas patarnavimas 
dabartinei ateistinei Rusijai? 
Jei kas net tarptautinėj In
stancijoj pradėtų dėl religi
jos persekiojimų rusams 
priekaištauti, tai jiems būtų 
lengviausias pasiteisinimas, 
kad Lietuvoj nelankomos

Sm DIENU JĖZUITAI
„Jei kuri nors žmonių bendruome

nė užsitarnauja amžiną pražūtį žemėje 
ir pragare, tai tikriausiai Loyolos drau
gija - jėzuitai" Taip rašė vienas Jfihl 
prezidentas 1816 m. Paskutiniųjų carų 
laikais rusai laikė jėzuitus melagiais, ap
gavikais, veidmainiais ir pabaisom. Kai 
jėzuitų ordino steigėjas šv. Ignacas Lo
yola pradėjo duoti rekolekcijas, Ispani
jos inkvizitoriai uždarė jį j kalėjime. Ki 
ti jėzuitus laikė savotiškais revoliucijo- 
nieriais, nes .jie nesekė anų laikų vie
nuolių regulas ir papročius. Nežino, 
m as ką darytų popiežius patvirtino šv. 
Ignaco parašytą konstituciją, bet leido 
jam priimti tik 60 narių. Iš tiesų, ir šių 
dienų jėzuitų gyvenimas yra kritikuoja
mas, nes jie, būdami pionieriai, ieško 
atsakymų beveik visose gyvenimo sri
tyse. Sv. Ignacas norėjo, kad jie bū
tų visiems viskuo.Todėl jie yra mokyto 
jai, pamokslininkai, astronomai,architek- 
tai, menininkai, misijonieriai, politikai.

Kun. P. Dagys po pamaldų...

Kun. P. Dagys, atvykęs
Ameriką, tuojau ėmėsi ini- teolo9ai- sociologai, rašytojai, ekono-

. . j ,. . mai ir 1.1. ..Seniau, jei norėjai gauti aiš-ciatyvos sudaryti įvažiavimoatsakymą j kokj k|ausim” gal6iai 
dokumentus pabėgėliams į kreiptis j'jėzuitą. Dabar jei nori išgirsti
Ameriką. Be to, tuojau suor-kokj įdomų klausimą, turi kreiptis į jė- 
ganizavo atvykusius ir įjun-zuit’"- taiP raš* vienas kunigas.'sly die

• n -r-* • j nų jėzuitai gerokai pasikeitė po Antro-ge i tautinę veiklą. Baigdamajo v atjkano Sutirinkimo, kai buvo 
savo kalbą E.Mikužiūtė pa-rinktas naujas jų generolas T. Petras
reiškė, kad kun. p. Dagys, Armpe.
dirbdamas visuomeninius Tas įdomus žmogus gjmė 1907 n 
darbus,pasitarnauja Lietuvai lapkričio 14 dieną. Pabaigęs gimnaziją,
ir visai žmonijai.

Sveikinimo kalbas pasakė 
SLA centro sekretorėG.Mei- 
liūnienė, J. Veikaitis, Šeni- 
deraitis, kun. S. Neumanas, 
Geležinis, Ošlapas, Konce, 
Rastenis ir kiti. Sukaktuvi
ninkas gavo daug sveikinimų 
raštų ir reikšmingų dovanų.

bažnyčios ne dėl persekioji
mų,bet kad žmonės patys ne
nori, juk pasirems A. Gulbino 
išvedžiojimais 'Tėviškės Ži - 
būriuose". Aišku jie turės ir 
daugiau tokių "peiliukų"pasi- 
rinkę. I. Seibutis

St. Catharines, Ont.
R A 5 0:
Pabudęs iš letargo miego, 

knisuosi po savo leistrus ir 
pats savimi netikiu, kad ma
no prenumerata jau tre
ti metai neapmokėta. Žino
ma,gavau iš Jūsų keletą pri
minimų, dėl neapmokėjimo, 
bet kas iš to. ..juk primi
nimai geras vaistas tiktai 
užuomaršai, bet apsileidėliui 
nieko nepagelbėjo, tol, kol 
sąžinės jausmas kaip akė
čioms nepradeda krūtinės 
draskyti.Taigi ir aš esu iš tų 
didžiųjų apsileidėlių, bet ką 
gi aš galiu padaryti, jeigu 
manę Dievulis tokį nulipdė. 
Kol dar sąžinės pulsas plaka 
(tiktu kad jis niekad neužgęs) 
siunčiu su procentais už 3 
metus prenumeratos mokestį 
$35.00 ir už loterijos bilie
tus 3 dol. Be to.pasidažu se
kančiais metais su atsiskai
tymu būti punktualesnis.

Su geriausias linkėjimais. 
Reiškiu pagarbą. V. M. 
Ontario
• KLB Montrealio Apylinkės 
v-ba prašo pranešti apie or
ganizacijų irprivačius rengi
nius Petrui Adamoniut tel • 
722-3545. Tuo pačiu prašo 
planuojant savo renginį, pas 
jį pasiteirauti apie užregis
truotus.

Yra registruojami vist 
rengintal-pram ogos, kultūri
niai, vestuvės, shower, išky
los, sukaktuvės, susirinkimai 
ir 1.1. Renginiai nebus skel
biami spaudoje atskiru są
rašu.

Renginių registravimas ir 
pasiteiravimas apie užregis
truotus padės išvengti dviejų 
didesnių ar panašių 1 tą patį 
savaitgalį. Padės rengėjams 

(Nukelta į 8 psl)

Oficialiai daliai pasibaigus, 
solenizantas kun. P> Dagys 
išreiškė' visiems nuoširdžią 
padėkąipažadėdamas ir atei
tyje dalyvauti tautinėje veik
loje. S; J.

jis pradėjo studijuoti mediciną. Klai
džiodamas Madrido priemiesčiuose, kur 
gyvena labai neturtingi žmonės, jis pra
dėjo save klausti, kam jis atėjęs j šį pa
saulį. Juo dažniau jis lankė skurstan
čius žmones, tuo labiau įsitikino, kad 
gydytojo pašaukimas nėra jam skirtas. 
Kad neliktų jokios abejonės, jis nuvyko 
j Liurdą, kur matė tris stebuklingai pa
gijusius. Liurde įsitikino, kad Dievas jį 
šaukia gydyti žmonių sielas. Eidamas 
19 metus, Petras Arrupe įstojo j Jėzaus
Draugiją ir pradėjo naujokyną iv. Igna
co Loyolos gimtinėje.

1932 metais respublikonu valdi! 
ištrėmus jėzuitus iš Ispanijos, P. Ari 
pe su studentais ir profesoriais persikė
lė j Belgiją. Teologija studijavo Olandi
joje ir JAV. Gavęs kunigo šventimus, 
pradėjo studijuoti ir psichiatriją. Ta
čiau jos nebaigė, nes vyresnieji išsiuntė 
jį į Japoniją. Ten jis ėjo klebono parei
gas ir taip tobulfai apvaldė japonu kal
bą, kad parašė net 8 knygas. Iš viso jis 
moka 7 kalbas. Kartą jis paskelbė, kad 
bažnyčioje įvyks koncertas. Koncertą 
išpildė 3 jėzuitai. V ienas jų buvo T. Ar
rupe. Jis mėgsta ispanų dainas ir jas dai 
nuoja bosu.

Kai amerikiečiai numetė pirmąją ato 
minę bombą, jo medicinos studijos 
buvo labai naudingos. Nepaisydamas 
nuodingu dujų, jis ir kiti tėvai išvykoj 
Hirošimos miestą ir pradėjo iš jo gaben
ti sužeistuosius. Jis gydė juos ligonine 
paverstame naujokyne. Japonijoje įstei 
gus jėzuitų provinciją, jis buvo paskir 
tas pirmuoju provincijolu. Mirus jėzui 
t'| generolui T.J. Janssens, 1966 m. Ro 
moję sušauktas provincijų atstovų su
važiavimas išrinko T. Arrupę jėzuitų 
generolu.

Nors jėzuitų skaičius sumažėjo, bet 
jie dar turi 31.000 kunigų, brolių ir stu 
dentų. Nepaisant įvairių numatytų ir 
nenumatytų pasikeitimų, pas juos 
beviešpatauja toji pati šv. Ignaco pu 
likta dvasia. Per 400 metų istorijos r 
sikeitė kai kurios priemonės, darbo 
linkybės ir gyvenimo sąlygos, bet nt>, _ 
sikeitė ordino tikslas tarnauti Dievui ir 
žmonėms. Šiandien vienas jėzuitas sėdi 
JAV kongrese, o kitas rašo prezidento 
Niksono kalbas. Indijoje keli tėvai gy 
vena taip, kaip hindu šventieji. Seniau 
Pietų Amerikoje jėzuitai steigė indė
nams redukcijas, o šiandien tarp kitų 
darbų padeda rišti socialinius klausi
mus. Seniau Lietuvos jėzuitai steigė ko
legija; ir švietė jaunimą. Dabar, išblaš
kyti 4 kontinentuose, dirba parapijo
se, leidžia laikraščius, veda misijas, eina 
dvasios vadų pareigas įvairiose organize 
sijose ir turi priglaudę 3 lituanisti' 
mokyklas. Jų Jaunimo Centras fclkag- 
je atlieka didelę kultūrinę misiją, kr ' 
pasiliks tremtinių istorijoje. Garsu 
Vokietijos jėzuitas T.K. Rahner $ 
bene didžiausias autoritetas teologijo
je. Indijoje jėzuitai administruoja 400 
katalikų ligoninių. Oregono provincija 
JAV suorganizavo „Savanorių Korpu
są ", kuris turi 250 pasauliečių, įvairio
mis priemonėmis apaštalaujančių visa
me pasaulyje.

Kai Dovydas pasisiūlė kovoti prieš 
Goliotą, žydai jam uždėjo šarvus, ku
riuos jis vos galėjo pakelti. Nusiėmęs 
šarvus, Dovydas pasiėmė kilpą, įsidėjo 
akmenį ir pataikė priešui j kaktą. Taip 
daro ir jėzuitai. Jie atmeta atgyventas 
apaštalavimo priemones, ieško naujų ir 
siekia to paties tikslo. Todėl vieni jų 
fiemėgsta, kiti jais stebisi, dar kiti jiems 
padeda.

Petras Pakalniškis rašo Brazili
jos lietuvių laikraštyje "MŪSlį 
LIETUVA" ( Tev. J. Kidyklo re
daguojamame ).

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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I 5 1 METAIS ANKŠČIAU UŽ "AUŠRĄ" |

(1832 m. Prūsijoj Fr. Kelkio leistas laikarastis "Nusidavimai")

18R3-1886 m. Prūsijoj leis
tas žurnalas-laikraštis"Auš- 
ra", glaudžiai susijęs su ne
mažu to laikotarpių žymiųjų 
lietuvių, yra labai daug pel
nęs rusų ir vokiečių paverg
tos tautos žadinime.

Apie "Aušrą" yra gausu 
duomenų įvairiuose vadovė
liuose, net tarptautinio garso 
enciklopedijose užtinkama 
žinių, deja, kartais klaidingų, 
nes, esą tik nuo tada pradė
jusi susidaryti lietuvių tau
ta, kas yra didžiulė nesąmo
nė.

Pavergtai lietuvių tautai 
daug kultūrinio, tautinio ir 
kitokio priminimo davė taip 
pat Prūsijoj leistas žurna- 
las-laikraštls "Varpas" 1889 

1906 metais, apie savę su
traukęs daug žymių lietuvių.

"Aušra" ir "Varpas" yra 
įgana plačiai žinomi plačiajai 
visuomenei. Šiuo rašinėliu 
stengiamasi kiek priminti 
kur kas mažiau žinomą pe
riodinį lietuvišką leidinį -7 
Fridriko Kuršaičio 1832 m. 
pradėta redaguoti ir leisti 
Prūsijoj, pavadintą "Nusida
vimai apie Evangelijos Pra
platinimą tarp Žydų į Pago- 
nų".Kaip Vcl. Biržiška skel
bta" Lietuvių rašytojų kalen
doriaus" 53 psl. (išl. 1946 m.

Redaktoriaus Kelkio Žmonos , buv. 
užrašas Kisinų kaimo kapinaitėse.

Alzunaitės kryžiaus 
Foto: 1973 m.

Kairėje, Kiek pakrypės pljir 
kryžius, vieno iš vaaų, 1831 
o dešinoje,pusėje, aptverti 
viško laikraščio redaktoriau

Vokietijoj , jis vėliau iš to 
leidinio atskirai išleido ne
maža giesmių : 1861 metais 
126 giesmes, vėliau dar 134 
giesmes. F. Kelkis yra talki
nęs Kuršaičiui rengti didįjį 
lietuvių kalbos žodyną, kuris, 
kaip žinome, 1973 m.pabaig
tas Išleisti Vak. Vokietijoj.

Lietuvių Enciklopedijos
I t. 34 psl. rašoma, kad F.

Kelkis net rašė peticijas 
okupacinei Vokietijos vyriau
sybei, prašydamas grąžinti 
lietuvių kalbą į Prūsijos mo
kyklas.

Fridrikas Kelklsfprof. Vcl. 
Biržiška rašo Pridrlkis) g. 

rolo Antano Gelgaudo kapo 
metų sukilimo prieš rusus, 

geležine tvorele, pirmo lie- 
s F' Kelkio ir įo žmonos kapai. 
’1801. V. 1O d. ,mirė 1877. n.
19 d. F. Kelkis buvo atkaklus 
Prūsijos lietuvis, to krašto 
lietuviams paskyręs, paau
kavęs visą savo gyvenimą.

Pasirodo, emigracinėje 
lietuvių tautos dalyje dar yra 
išskirtinų asmenų, prisime
nančių prlmtrštamus senes
nius kultūrinius įvykius, as
menis ir pasistengiančių 
juos iškelti viešumon.

Štai, neseniai gavau Iš ne
pažįstamo asmens, gerb.p. 
A . S. Kenstavičtaus, gyv. Ka
nadoje, laišką, atkreipiantį 
dėmesį į primirštą F.Keikto 
"Nusidavimų" leidinį. To 
laiško abiejų lapų antspaudus 
siunčiu šiai redakcijai, pra
šydamas paskelbti jiems tin
kamas Ištraukas.

Prie laiško p.A . S. Kensta- 
vlčtus pridėjo keturias nuo
traukas, 1973 m. spalio mėti, 
darytas Klaipėdos apskrity
je : Redaktoriaus F. Kelkio 
Ir jo žmonos kapai Klslnų 
kaimo kapinaitėse, Klaipėdos 
apskrityje. F. Kelkio žmo
nos, buv.Alzūnaltės, antkapio 
užrašas. Generolo Antano 
Gelgaudo kapo kryžius, tose 

pačiose kapinėse, kurto de
šinėje pusėje matyti Keiktų 
kapai. Ir ketvirtoje nuotrau
koje įeinamieji vartai j Klsl
nų kaimo kapinaites, Dovilų 
apylinkėje, Klaipėdos apskri
tyje.

Kažin kokie geri lietuviai 
prižiūri, aptvarko gen. A. 
Gelgaudo, vieno 1831 m . suki
lėlių vado, kapą, bet niekas 
netvarko, neprižiūri nusipel
niusio Prūsijos kultūrininko, 
redaktoriaus kapo. Ar rusai 
- komunistai neleidžia lietu
viams tvarkyti, nori sunai - 
kinti net buvusių Prūsijos 
lietuvių veikėjų kapus, nors 
mirusius prieš Šimtmetį?

Lietuviams reikėtų pa
rengti knygą apie F r. Kelkio 
asmenį, perspausdinant jo 
leidinius. Kai kurie jo raštų 
yra dingę, ar bent iki šiol 
nesurasti. Jo raštai būtų 
vertingas įnašas XIX a. lietu
vių kalbos nagrinėjimui. Ar 
užsienio lietuviams prieina
mi F. Kelkio raštai? Kas 
apie jį galėtų surasti naujų, 
dar nepaskelbtų, žinių?

Kas žinoma apie gen.A. 
Gelgaudą ?
Renkantieji duomenis apie 

lietuvių tautos kovas, turėtų 
paskelbti bent išsamų 
straipsnį apie gen. Antaną 
Gelgaudą, vieną iš vadų 1831 
m. sukilime prieš okupantus 
rusus. Čia spausdinamoj jo 
antkapio nuotraukoj įrašyta 
Antons Gielguds. A r duome
nys apie 
Lietuvių 
puslapių ?

jį "praslydo" nuo 
Fnctkloped įjos

vartai KlSiniįKaimo nep mano, 
linkime, Klaipėdos apskrityje.. Fotografuota 1973 m.

AL.GIMANTO
GALVOSOPIS MASKVAI

(Mini - Turizmas Pabaltijin) 
Pavasarėjant, vėl praside

da įvairių keliontųiUturtsmų 
sezonas. Mūsų spaudoje vėl 
gausu skelbimų, reklamuo
jančių ekskursijas soviett- 
namon Lietuvon. Jei kas ti
kėjosi, kad šiais metais vie
šėjimo laikas bus prailgin
tas, ar bent grąžintas į 1O 
dienų ar dviejų savaičių 
viešnagę, tokiems ir vėl teks
nusivilti. 5 dienos ir viskas, ta i, apgyvendinami turistai iš 
Toliau tik laiko gaišinimas, 
dar penketas dienų Taline ar 
Minske, atskiru atveju Rygo
je. Paguoda čia bent tokia, 
kad iš paskos atvykę, gimi
nės, dar gali pabendrauti su 
užjūrio svečiais, nors jau 
ir ne lietuviškoje aplinkoje .

Pačlos kelionės nors iš 
aukščiau ir "nelaiminarnos", 
bet jau lyg ir toleruojamos. 
Tuo pačiu jos tapo ir mažiau 
kontraversiniu objektu. Juk 
ir užsipuldinėjimai, pravar
džiavimai lyg ir sumažėję 
ar net ir visai negirdimi. 
Atsieit, apsiprasta su minti
mi,kad ne kiekvienas važiuo
jantis turi būti išdaviku, par
sidavėliu ar,švelniau tariant 
neišmanėliu. Grįžtant prie tų 
skelbimų, įdomu pastebėti, 
kad net toji mūsų periodika, 
kuri nepritaria bet kurtoms 
kelionėms Lietuvon,vis dėlto 
atsisako apmokėtų skelbimų. 
Gal tai ir ne principinga, bet 
vis jau šiek tiek pelninga.

Paskiausiu metu, lyg ir 

bandoma mažiau politinės 
reikšmės telkti keleiviams 
tėvynėn, aiškinant, kad tai 
esama privačių kelionių, nie
ku neįs įpareigojant, nieku 
neužslangažluojant. Su tomis 
kelionėmis dar daugiau ne - 
rimo Ir rūpesčio turima Ir 
anapus.Kai vasario mėn. vy
ko jaunimo demonstracijos 
Taline, jos turėjo aiškų antt- 
sovlettnį atspindį (plakatai 
-"Laisvės Estijai" Ir visai 
būrys patraukė, kaip tik prie 
viešbučio, kuriame, papras-

Vakarų. Klek jų ten buvo,te
žino tik vietinės įstaigos, bet 
vasaros metu tokie viešbu
čiai yra pilni svečių. Atsieit, 
patyrimas Estijoje rodo, kad 
šią vasarą ir Rygoje ir Vil
niuje teks griebtis papildomų 
priemonių, kad panašūs "vie
šosios tvarkos" trukdymai 
daugiau nesikartotų Pabalti
jo respublikų sostinėse. Ži
noma, čia daug padeda ir tas 
trumpas, 5 dienų ribotas už
sieniečių viešėjimas Ir išvis 
varžymas bent kiek laisviau 
keliauti po kraštą. Veltui kai 
kurių mūsiškių svajojimai 
apie saulinimasi Ir maudy
mąsi Baltijoje Palangoje. 
Oficialiai teisinlmasl vieš
bučių, t. y. apsistojimo vietų 
stoka. Bet, sekant vietinę 
spaudą iš anapus,kaip tik jo
je vis dažniau džiaugiamasi 
naujų viešbučių statyba ir 
pastatymu Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje, Palangoje ir kt. 
Atsieit, čia nebūtų tikroji 
priežastis. Jo<s ieškoti derė
tų visai kitur. Šioje vietoje 
tuoj pat prisimena tie nuola
tiniai barimai, pamokymai 
ir įspėjimai vietiniam jauni
mui saugotis visų vakarietiš
kų apratškų,stiliaus,madųar 
papročių sekimo,pritaikymo 
sau Ir aplinkai. Dabartinė 
tarptautinė padėtis esanti lyg 
ir santykių atlydžio ženkle. 
Lyg ir neleistų visiško užsi
sklendimo nuo likusios pa
saulio dalies .G reič iausia, — 
nebūtų perdaug suklysta tei
giant, kad Maskva jaustųsi ir 
ramesnė ir sveikesnė, jei tu
rizmas į Pabaltijį nuo pen- 
kerių dienų būtų sumažintas 
visai iki nulio.

KANADOS LIETUVIU MOKYTOJU SUVAŽIAVIMAS
* *r

RAŠO
( T ASA iš praeito nr.) ,

Po pietų pertraukos klau
sytojų dėmesį patraukė psi
chiatrė -dr. B.Petrutytė-Jo- 
nienė. Ji kalbėjo apie efekty
vų elgesį su vaikais ir idėjas 
ipte drausmę.

Kai reakcija prieš tradici
nį mokymą dabar vis auga, 
iškeliamas net toks paradok
sas; vartojant kuo mažiau jė
gos - spaudimo, mūsų įtaka į 
kitus tik auga- didėja. Bet 
kaip ten bebūtų, visgi reikia 
balanso tarp vaiko norų ir 
aplinkos reikalavimų. Ugdy
mas sėkmingas, pradėtas iš 
mažens. Vėlesnis įtaigojimas 
iažnai būna nebepriimamas. 
Mokyklai, kaip ir kiekvienai 

1 tendruomenei, reikia tvarkos 
„aisyklių. Tinkama klasės 
disciplina padeda išsivystyti 
vaiko vidinei disciplinai ir 
sugelia norą mokytis. Žino
ma, disciplina labai priklauso 
nuo laiko dvasios. Reikiamai 
disciplinuotas vaikas įgauna 
saugumo jausmą. Disciplina 
turi būti reguliari, vienodo 
mąsto. Pats disciplinos rei
kalavimas turi būti realus. 
Jei neišvengiamai yra reika
lingas nubaudimas, jis turi 
būti logiškas. Disciplina mo
kykloje ir šeimoje neturi vie
na kitai prieštarauti. Tinka
ma disciplina galt suteikti 
daugiau laisvės ir savęs 
drausmtnlmosi.

L. EIMANTAS

Per diskusijas prelegentė 
susilaukė nemaža paklausimų 
ir net atskirų komentarų.

Informacinį pranešimą, 
kaip galima gauti lėšų iš val
džios mūsų mokykloms,pada
rė p.V. Priščeponka. Kanados 
valdžia yra skyrusi 150 tūks
tančių dolerių leidimui at
skirų etninių grupių vadovė
lių. Reikia tik surasti vado
vėliams paruošti autorius. 
Tiesioginiai etninvų grupių 
tnokykloms pinigai neskiria
mi, tačiau pinigų galima gau
ti mūsų tautinių šoktų ar dai
nų grupėms.

Bet yra kitas kelias. Prie 
apskričių bei miestų provin
cijose veikią Švietimo Vady- 
bos-Boards of Education. Jos 
turi Adults Division-tam tik
rą skyrių - suaugusių reika
lams. Šiems skyriams reikia 
paduoti prašymus ir prašyti 
leisti steigti kalbos bei kul
tūros kursus irpinigų galima 
gauti. Prie prašymų pridėti 
vaikų sąrašą. Už kiekvieną 
valką tenka mokėti po 26-30 
dolerių į metus .Visus forma
lumus atlikus, Švietimo Vady
bos duoda tokiems kursams 
patalpas, visą reikalingą kla
sių medžiagą ir priemones, 
tvirtina etninių grupių pri
statytus mokytojus ir mcka 
jiems atlyginimą- po 6 dole
rius už darbo valandą. Iš mo-

( Nukelta i 7 psl.)

Kanada ūsų šalis
Aplankykite bent dalį

jos šių vasarą
Sveiki, atvykę i šį kraštą - Kanadą. Tai šalis, kurią laikote sava. Tai šalis, kurią 
parinkote ateinančiam kartom. Ji laukia Jūsą. Dabar.

Aplankykite šia vasara kurią nors Kanados dalį ir pamatykite jos grožį - eže
rus, sraunias upes, masyvius kalnus, miškingus parkus, auksines prerijas, klestan- 
i- , . .... Lnimus. Atsekite Kanados praeiti, lankydami gausias i s-čius miestus bei ramius kaimus. r z »

torines vietas. ... • o ..Nereikia keliauti labai toli nuo savo namV, kad v.sa ta, pamatytumėt. Pažin,.
i . 1 j r nH^insite ir savo pačių dali,kurių nors Kanados dalį/ pazm

■ Canadian Government Office detourisme
■ T Office of Tourism du Canada
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LIETUVA BRANGINAMA

■

"Latakai Andromachat"

Kristijonas Duonelaitis

PAVASARIO LINKSMYBĖS

Johannes Bobrpvskt

Vertimai J. Tlnlntok

PRIE UPĖS
Tu atėjai 
mėnulio kėliu, nuo Aušros Vartų 
atėjai, nuo seno paveikslo blizgesio. 
Po prijuoste slėpei rankas. Atėjai 
visą kelią iki upės.

Vakaro apšviesta, pragaištanti 
vargo dulke, 
visuomet vėjo blaškoma 
ir nebematomą kregždžių skrydyje.

Mergaite, 
tavo žvilgsnis iš nendryno. 
Aš šaukiau tave visą dieną. 
Pripilk mano delnus smėlio, 
man reikia drėgmės ir sunkumo. 
Dabar mes vis giliau įalsuojame tamsą.

At aš klausiaus, kas už upės?
Ar paukščio, ar ten žemai dugne 
žuvies? "Mielas, aš vis girdžiu šuolio 
garsą ir viršuj sparnų plazdesį. Nenueik 

nuo manęs

Nakčia esu krūmas žvėries 
akimis, dieną medis, 
vanduo vlčkirnakčio šešėly, 
po saulės spinduliais žolė.

Arba apie vakarą - 
šventovė ant kalno, kur mylimasis 
baltas dvasiškis, 
Išeina - Įeina ir gieda giesmes.

Labiau už viską pasauly 
aš jį myliu, mėnulio 
spinduliu turtu būti prie jo durų ir 
prie namo tamsiame eglyne.

Kartą išskristu 
su miško paukščių balsais 
vėlyvą rudenį, kai širdis, 
krušos kruopelė, taps balta.

Ryšium su ateinančia "Lie
tuvių Savaite Otavoje", Car- 
letono unlverstttėto profeso
rius Dr. Baslį Mogrideg .Ota
vos Goethes Inlstuto patalpo
se skaitys viešą paskaitą 
"Johannes Bob rows k l and 
Lithuania".

J. Bobrowski, nors ir vo
kiečių būdamas, mėgo Lietu
vą, ją pažjino, o ir jo žmonos 
mergautinė pavardė yra Bu- 
driūtė. Savo eilėraščiuose 
bei romanuose jis dažnai mi
nt Lietuvą, jos gamtą ir žmo
nes.

Gimęs 1917 IV 9 Tilžėje 
-mirė 1965 I 2 Berlyne; vo
kiečių rašytojas. Karaliau
čiuj ir Berlyne studijavo me
no istdrlją ir bandė tapyti. 
1939-45 vokiečių kariuome
nėje. 1945-49 sovietų nelais
vėje, nuo 1950 redaktorius 
R.Berlyno leidykloj.Pirmuo
sius eilėraščius parašė 1949 
būdamas kareiviu Rytų fron
te prie limento ež. ,bet iš 
tikro kūrybą pradėjo tik nuo 
1952, o su atskira knyga de
biutavo 1961. Poezijos rinkt* 
ntat : Sarmatische Zett 1961, 
Schattenland Štrome 1962,bu
vo V. Vokietijos ir Austrijos 
premijuoti. Rašė ir romanus 
kurie R. Vokietijos ir Šveica
rijos kritikų buvo Įvertinti 
premijomis ir nors vėlai pra 
dėjo reikštis literatūroj,-iš
kilo vienu iš reikšmingiausiu 
šio meto vokiečių rašytojų. 
Ypatingą vietą jo kūryboj 
užima Lietuva. Jis ją paži
bo iš vaikystės, kurtą pralei
do Klaipėdos krašte.

Debiutinio poezijos rinkl-

nto pirmasis eilėraštis pra
dedamas Vilniaus žodžiu ir 
visame rinkinyje gausu lie
tuviškos buttles temų:Vilnius, 
Senas kiemas Vilniuje, Na
melis prie Neries, Kaunas 
1941,Nemunas, Neringos žve
jų žmonos,Lietuviškasis šu
linys, L letuvtų dainos ir kt. 
Lietuvai skirtas romanas Ll- 
taulsche Clavlere (parašytas 
1965 - prieš pat mirtį), Tai 
dviejų plotmių romanas : 
vaizduoja Klaipėdos krašto 
vokiečių ir lietuvių santykius 
1936, bet drauge piešia ir K. 
Donelaitį,kaip lietuviškosios 
dvasios atstovą. Vaizduoja
mas kraštas, žmonės, papro
čiai gerai išstudijuoti ir pie
šiami su šilta simpatija. 
"Lietuva jam labai nuostabiu 
būdu reiškia tai, ką daugeliui 
vokiečių kadaise reiškė Ita
liją. Gyvenimo ilgesį, žmo
gaus paprastumą, tiesumą, 
kuklumą. Doros, natūralumo 
ir jėgos simbolį"(V. Gimus , 
Raudonos rožės J. Bobrov- 
skiui-Pergalė.1968 nr.8,136). 
Lietuvoj išleisti abiejų jo ro
manų vertimai:Levino malū
nas 1967. Lietuviški fortepi
jonai 1968. Pluoštą jo eilė
raščių išvertė J. Tininis 
(Lletuyių Dienos 1967.l).Lle- 
tuvoj - S.Geda, B.Savukynas 
(Poezijos pavasaris 1968).

Paskaitininkas prof. B. 
Mogridge , rinkdamas me
džiagą savo moksliniam vei
kalui apie Bobrowskio litera
tūrinę kūrybą 1 yra numatęs 
kelionę į Lietuvą, kad aplan
kytų vietas, apie kurias ra
šytojas rašė.

Gal jam ir pas tseks tai pa
daryti. ..

■ JAU SAULELĖ VĖL ATKOPDAMA BUDINO SVIETĄ 
J m, ŽIEMOS ŠALTOS TRIŪSŪS PARGRIAUDAMA JUOKĖS. 
a ŠALČIU PRAMONĖS SU LEDAIS SUGAIŠTI PAGAVO;
■ IR PUTO DAMS SNTEGS VISUR Į NIEKĄ PAVIRTO.
■ TUO LAUKUS ORAI DRUNGNI GAIVINDAMI GLOSTĖ
J IR ŽOLELES VISOKIAS iŠ NUMIRUSIŲ ŠAUKĖ.
“ KRŪMAI SU ŠILAIS VISAIS ATSIBUDINO KELTIS,
■ O LAUKŲ KALNAI SU KLONIAIS PAMETĖ SKRANDAS.
■ VISLAB,KAS RUDENS BIAURYBEJ NUMIRĖ VERKDAMS,
■ VISLAB,KAS EŽERE GYVENDAMS PERŽIEMAVOJO

' AR PO SAVO KERU PER ŽIEMĄ BUVO MIEGOJĘS, 
' VISLAB TUO PULKAIS IŠLINDO VASARĄ SVEIKINT.

■ ŽIURKĖS SU ŠEŠKAIS IŠ ŠALTO PAŠALIO TRAUKĖS.
■ VARNOS IR VARNAI SU ŠARKOMS IRGI PELĖDOMS,
■ PELĖS SU VAIKAIS IR KURMIAI ŠILIMĄ GYRĖ.

j MUSĖS IR VA BALAI, UODAI SU KAIMENE BLUSŲ
■ MUS JAU VARGINT VĘL PULKAIS VISUR SUSIRINKO
■ IR PONUS TAIP KAIP BURUS ĮGELT ĮSIŽ1OJO.
■ BET IR BITINS JAU ŠEIMYNĄ SAVO PABUDINT
" IR PRIE DARBO SIŲST BEI KĄ PELNYT N*UŽMIRŠO. 

TUO PULKAI JŲ PRO PLYŠIUS IŠLĮSTI PAGAVO, 
H IR LAKSTYDAMI SU BIRBYNĖMIS ŽAISTI PRADĖJO;
■ O VORAI, KAMPUOS SĖDĖDAMI, VERPALUS AUDĖ
■ IRGI MEDŽIOT TINKLUS TYLOMS KOPINĖDAMI MEZGE. 

BET IR MEŠKOS IR VILKAI ŠOKINĖDAMI DŽIAUGĖS
B IR SUPLĖŠYT KĄ TYLOMS Į PAGIRĮ TRAUKĖS.
■ ALE KOKIE DYVĄI, NEI VIENS IŠ DIDELIO PULKO
R VERKDAMS AR DŪSAUDAMS MUS LANKYT NESUGRĮŽO;
■ NE, NE VERKT, BET LINKSMINTIS VISI SUSIRINKO:
J NES DARBAI ŽIEMOS VISUR JAU BUVO SUGAIŠĘ,
■ IRGI PAVASARIS ANT VISŲ LAUKŲ PASIRODĖ.

KRŪMUS IR GIRIAS VISOKIOS OŠINO DAINOS, 
O LAUKUS VISUR BEI PIEVAS SKAMBINO GARSIAI. 
GEGUŽĖS IR STRAZDAI,SUMIŠAI LAKSTYDAMI, ŽAIDĖ

■ IR SUTVERTOTĮ, LINKSMAI RYKAUDAMI'GYRĖ.
■ KREGŽDĖS LENGVAIS SPARNAIS AUKŠTAI PASIKĖLĖ •
■ IRGI BEŠUTYDAMOS, NEI KULKOS, ŠAUDĖ PER ORUS, 

Į O PASKUI VALGIUS PRASTUS BE PRIPROVŲ VALGĖ
B IR PASIVALGIUSIOS PLIUŠKĖJO PASAKĄ SAVO.
■ GERVINS’, IK DEBESŲ JUODŲ DYVTNAI KOPINĖDAMS
■ IR NEI VERKDAMS IRGI DEJUODAMS SKAMBINO DANGŲ.

SUGRĮŽO 1$ VOKIETIJOS

* PSl.

JAUNŲJŲ APSAKYMAI
( Perspausdiname iš 1966 m. Vilniaus •PERGALĖ’ Žurnalo)

E. BALIONIENĖ

Kodėl jis išvažiavo?
Kežienė, drėgna pašluoste nuvaliusi klijuote apdengtą stalą, šva

riai nusiplovė rankas ir atsisėdo. Sena, jau keletą kartų dažyta ir 
vėl nusilupusi taburetė subraškėjo nuo jos sunkaus kūno. Ji ištiesė 
savo pabrinkusias kojas, perbraukė plaštaka vieną blauzdą, kitą, 
paskui atsirėmė sienos ir įsižiūrėjo į vieną tašką priešais save.

Siena laipiojo didelė, juoda musė. Sustirusi, vos gyva. Iš kur ji 
atsirado vėlų rudenį?. .

„Reikia ją užmušti, o tai įlįs kur į plyšį, peržiemos, paskui kad 
priperės kiaušinių. . — šmėkšteli Kežienės galvoje.

Tačiau jos visas kūnas toks apsunkęs, jog ji neįstengė pakilti 
ir tik sekė musę akimis. Sienos tinkas vietomis atsilupinėjęs, ir 
musės tarpais visai nesimatė.

„Reikėtų perdažyti sienas", — pagalvojo ji.
Štai musė jau visai netoli lango. O ten, palangėje, plyšys. Įlįs, 

ir gaudyk tu ją negaudęs. Kežienė kilstelėjo, pasiremdama stalo, 
bet ir vėl sunkiai sudribo ant taburetės. Tegul sau! Jeigu niekam 
nerūpi, tai kam čia jai galuotis. . .

Musė nesustojo palangėje, o ropojo siena toliau. Štai jau už 
veidrodžio, jau kitas langas netoli. ..

Ties juo mėgdavo sėdėti Pranas, jos vyras. Atsisės, būdavo, 
panarins galvą ir sėdi, lyg žemę pardavęs. Nei tu jį prakalbinsi, 
nei ką. . . Duosi, duosi, būdavo, visą vakarą, net liežuvis įskausta, 
o jam nė motais! Lyg žirniais į sieną.

Ir kad nors žvilgterėtų, kad nors kokį žodelį tarsteltų! Tegul 
išbartų, iškoneveiktų ją, kaip kiti kad daro. Bet ne, tyli! Tyli ir 
dūmoja, gromuliuoja sau vienas kažką. . . O kai ji, išvesta iš kantry
bės, priėjusi surikdavo į ausį: „Apkurtai, kūtvėla tu, ar kokių ga
lų?!"— tai jis tik pasičiupdavo nuo suolo kepurę, užsimaukšlinda
vo — ir pro duris! . .

Kežienė nebesitveria pykčiu, prisiminusi vyrą. Ji kietai suspaudė 
lūpas, atsirėmė rankomis taburetės krašto ir pakilo. Pirštų galais 
priėjusi prie sienos, užsimojo ir kad tėkštelės delnu! Bet musė 
zvimbdama nuskrido ir atsitūpė ant įšilusios plytos sienelės. Kežienė 
vėl prisitaikė, ir tik pliaukšt! Tačiau it vėl nepataikė; dabar muse 
užskrido ant elektros lempos gaubto paluby.

— Nedovanosiu aš tau, tu ragana, — niršo Kežienė ir, pagriebusi 
pašluostę, nubaidė musę.

Paskui vėl atsisėdo į senąją vietą, šnopuoja nosimi ir, sunėrusi 
rankas, suka nykštį aplink nykštį. Sį jos rankų judesį gerai, oi, gerai 
įsidėmėjo ir vyras, ir vaikai. Kai jau motinos rankų nykščiai juda,— 
dink iš akių, nes visi pragaro nelabieji pabirs tau ant galvos.

— Išsigrūdo! Į miestą išsigrūdo, kūtvėla tas. Sėdėjo palangėje 
užsikvempęs, dūmojo ir sudūmojo,—su įniršiu mąstė ji.

Kežienė suka sau galvą jau visas mėnuo ir niekaip negali su
pi asti— kuo gi vyrui ji neįtiko? Sakytum, kokį bobos sijoną nusi
vijo. Bet ne, nesigirdėjo, — juk teiravosi net pačios Linkuvienės. 
Toji tai jau tikrai viską žino! .. Darbo, sakytum, neturėjo, — turėjo. 
Ir ne bet kokį! Statybininkų brigadoj. Ir nesunkus, ir švarus, ir 
uždarbis neblogas. Tiesa, lentų ar cemento, kaip Vyšniauskas, nepar- 
sinešdavo, nors jinai kas vakaras jam primindavo. Bet už darbadie
nius gaudavo. Ir ne per blogiausiai.

Pasimaišė žmogui galvoj, ne kitaip. Būtų sau pasišnekučiavęs 
su kaimynais, draugais. Prasiblaškęs po darbo būtų. Na, kad ir prie 
buteliuko — tokia jau kaime mada. Būtų širdį nuraminęs, užsimiršęs, 
jeigu koks kirminas graužė.

Bet iš kur jau čia tas kirminas imsis? Turi nuosavą, šiltą kampą, 
duonos kąsnį, prie duonos irgi nieko netrūksta,—atrodo, gyvenk 
ir norėk. Sūnūs jau dideli, tėvams į dantis nežiūri. Ko gi daugiau 
norėti? Gyvenk sau ir sveikatą tausok.

Kežienė atsiduso ir^pažvelgė į lempos gaubtą. Musės nesimatė.

. . . Keistas jos Pranys, tikrai keistas. Atsimena, buvo vėjuota, 
darganota gruodžio naktis. Šalveno, žemė apsitraukė ledo pluta, 
o medžių šakos traškėjo lyg reumato sukami sąnariai. Ji sėdėjo 
va kaip dabar — viena. Jau ir septynios, ir aštuonios, o Pranio nėra. 
Neapsikentusi išėjo kieman, apsidairė. O vėjas plaka, o daužo me
džius. Nueis ji į sodą — gal kur šaka palaužta, paremti gal reikia. 
Ii net persigando. Stovi kažkas juodas, obels atsirėmęs. Iš tolo 
šūktelėjo: „Kas ten?!" Gal koks razbaininkas, ką gali žinoti. Ogi 
jis, Pranys! „Tai ką čia veiki?" — paklausė. „Nieko, klausau, kaip 
vėjas ūžia, medžiai braška". Gražu, sako, ramu, kai šitaip va stovi 
ir klausaisi. Pažiūrėjo ji tąsyk į vyrą, patraukė pečiais ir grįžo 
vidun. Ką su tokiu gali kalbėti? Pasimaišė—ne kitaip... Nuo to 
triukšmo statybose, nuo kirvio, nuo obliaus, tur būt. . .

Bet kur ta musė? Kežienė pakilo, pažvelgė į lempos gaubtą iš 
vienos pusės, iš kitos. Paskui apžiūrėjo sienas ir priėjusi stabtelėjo 
ties langu. Čia dažnai susikaupęs, toks svetimas ir nesuprantamas, 
sėdėdavo Pranys. Įsižiūrės į vieną tašką — ir sėdi tylėdamas. O argi 
yra į ką žiūrėti pro jų tą langą? Kartą neiškentusi paklausė:

— Tai ką gi ten matai? Parodyk, ir aš pasižiūrėsiu.
— Ką aš matau, tu to nepamatysi.
— Kaip tai nepamatysiu? Mano akys šviesesnės už tavo. Tu 

siūlo į adatą neįveri, o aš įveriu.
O jis vėl savo. Nematysi, girdi, reikia širdimi žiūrėti, akių nepa

kanka.
Toks tai buvo jos Pranys — keistuolis. O jau dėl kolūkio koks 

buvo pamišęs! Nuo tamsos ligi tamsos ten ir ten, savu geru visai 
nesirūpino. Kartą miežius iš arų vežė. Jau tik koks vežimas bebuvo 
likęs. O čia debesys kyla, o skuba jiedu. Ir pasimaišyk tu man bri
gadininkui! Girdi, Kežy, gal užtaisytum klojimo stogą, lietus ateina. 
Sulis kolūkio javus, girdi. Tas metė viską ir nudrožė. Kiek besiplūdo 
jinai — vis tiek nudrožė. Tegu lyja, tegu savas javas pūva. . .

Toks tai buvo jos vyras. Pakvaišėlis toks.
Ir vis tik kodėl jis išvažiavo?. . Nesupranta Kežienė, niekaip 

nesupranta, — iš kur galėjo žmogui toks glumas užeiti?
— Važiuoji — važiuok!—taip ir pasakė jam tada.—Grįžti ne

maldausiu, nemanyk. Ir laiško nerašysiu. Vaikams, ir tiems neleisiu 
rašyti.. .

O gal vis dėlto imti ir parašyti?. . Bent iškoneveiktų gerai tą pa
kvaišėlį, širdį nors palengvintų. Juk tada, kai pasakė, kad išvažiuo
ja,— kojas rankas jai pakirto. Nė į protą atvesti nemėgino. Jėgų 
neturėjo. . .

Kežienė ryžtingai atsistojo, susirado lentynėlėje apdulkėjusią 
rašalinę, seną, perskilusį parkerį, išplėšė iš sąsiuvinio popieriaus 
lapą ir sėdosi rašyti.

Padažė parkerį į rašalą — rašys. Bet rašalas senas, tirštas. Visas 
gumulas tykštelėjo ant lapo. Kežienė nukirpo suteptą lapo kraštą.

„Pranai...—r parašė, bet tuoj perbraukė. — Vyre, svieto perėjū
ne tu. .."

Staiga zzy-y-y — prazvimbė pro pat ją musė. Kežienė, lyg ginda
masi nuo jos, delnais susiėmė galvą.

— Dieve, dieve, — prasiveržė jai aimana. — Tik tos prakeiktos 
musės betrūko ant mano galvos. . .

Ji įsmeigė akis į sutrūkinėjusį lango stiklą, į pilką tarsi nublu
kusi palaidinė dangų už jo ir susimąstė. Paskui iš lengvo nuleido 
ranką, suglamžė saujoje pradėtą rašyti laišką ir pakilusi įmetė jį į 
plytą. Popierius ėmė rūkti, plykstelėjo melsva liepsnelė, ir netrukus 
ant žaižaruojančių anglių takšojo tik balkšva pelenų pienelė.

Kežienė giliai atsiduso, pastovėjo valandėlę sunėrusi rankas ties 
praviromis plytos durelėmis, paskui lėtai niisisuko, apžvelgė kam
barį. Tokie nykūs, tokie tušti visi kampai. . . Ir dar ta įkyrioji mu 
sė. .. Kodėl gi ji anksčiau nezyzė? Anksčiau, kai dar vyras buvo? 
O gal zyzė, tik ji negirdėjo?. .

Bet vis,tik — kodėl jis išvažiavo? Juk toks geras visada buvo, 
pikto žodžio niekad nepasakydavo. Visos kaimynės jai pavydėjo 
vyro.

Ir štai išvažiavo.. . Kodėl gi jis išvažiavo?. .

Dr. R. K ris st - Krlščtbkat- 
tis apie dešimts metų dirba 
eksperimentinės atominės fi
zikos ir instrumentacijos sri
tyje. Baigęs ir trumpai dirbęs 
Michigan State Univ. Argonne 
National laboratorijoje. Prieš 
išvykdamas Į Vokietiją penkis 
metus laiko praleido dlibda - 
m as jungtinėj Harvardo uni
versiteto ir MIT laboratorijoj; 
išlaikė Harvardo Universiteto 
"Appotntmens" ir turėjo fakul
teto nario statusą.

Po virš trijų metųmokslinlo 
darbo, pačiame garsiausiame 
ir naujausiame aukštų energi
jų atominės fizikos institute; 
Deutsches Electronen Synchro
tron Hamburge, Vak. Vokte • 
tljoj, sugrįžo Į JAV-bes ir ap
sigyveno savo vaikystės vtet' 
vėj, West Hartford, Conn. * 
kur gyvena tėveliai —Pranas 
Ir Leonora Krtščtokaičtat.

Vokietijoje gyvendamas ir 
dirbdamas, skaitė paskaitas 
ne tik Vokietijos tyijtmų cen
truose Ir universitetuose, bet 
ir Olandijoje, Italijoje ir 1.1.) 
Autorius Ir koautorlus kele- 
tos mokslintų straipsnių, pri
pažintas ir pasižymėjęs savo 
darbo srityje. Šiuo metu dir
ba privačioje industrijoje, at<

( Nukelta Į 7 psl.)

Dr. R. KrlS^lokaltls tik tgrįięi Į
namus,, kieme su savo mama.
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pro domus savo

Naujai laikrašč to skilč lai ieško 
Jau skambaus pavadinimo. Kas 
autoriui daktarui tinkamiau, 
kaip lotyniškas! Frazių kny
goje gerai atrodė "argumen
tam ad ve recundium"-per Il
gas, "currente calamo"-per
nelyg Itališkas, "obscurum 
per obscurlus"- perpaslap- 
ttngas, "pro domosuo"... 
aha f tautiečiams jis pažįsta
mas. Taip ir bus. Gerai,kad 
atsiminiau Nepriklausomoje 
t. asdlntus aiškinimus apie 
mūsų genties didžią praeitį, 
jos viešpatavimo plotus. Pa
stebėjau, jog posakis, ištik- 
rųjų, esąs mums dūmus pu
čiančių svetimųjų dar nesu
gadintas, nors kiek ir archa
jiška, lietuviška kalba.Suda
bartinau. Taigi tebūna ši 
graudžių, tai yra, akis grau
žiančių dalykų skiltis: "Pro 
dūmus savo".
* Ko aš, Pijus Anyžįs,pagal 
motiną Anyževičius, esu 
7 stesnis už kitus? Mano 
tautiečiai rodo didelę pagar
bą visokiems dr. ,prof., inž.,

ir panašiems, o aš nei 
vienu tokiu nesu.Pasidariau. 
Įsigyjau, atviriau sakant, nu
sipirkau doktoratą-Ph. D. Da
bar ir aš tituluojamas, Phū- 
vasophae Doctor. Tad bran
gūs tautiečiai, mielos lietu
vės ir malonūs lietuviai'Tro 
dūmus savo" skaitykite su 
daktarui prideramu atsine- 
šlmu.
* Turbūt daugelis jau matė 

filmą"The Sting". Tai didelio 
populiarumo sulaukęs ame- 
rHetiškas filmas vaizduojąs 
h.v<šfesionalių apgavikų nuo
tykius : kaip gudriai ir žaviai 
jie apsuka lengvatikius. Fil
mo populiarumą galima aiš-

drpanyžis

kinti nevlen geru pastatymu 
bet komercinio prizo davi
mu, bet, labiausia, kad įvai
raus laipsnio apgaviko gys
lelę turime.visi, vist esame 
kada nors "apstatyti", nors 
nevisuomet tai žinome.

Profesionalių apstatynėto- 
jų (angliškai ttksliau-konme- 
nų), aišku,turime ir mes lie
tuviai. Yra visuomenę įtiki— 
nėjančlų, ypač spaudoje, savo 
didžiais darbais, nuopelnais 
bei kontinentiniu ar net pa
sauliniu garsu. O mums to ir 
tereikia. Mažos tautos žmo
nėms visuomet negana garsių 
už savo daržo tvoros, todėl 
esame lengvai įtikinami, ka
dangi tikėti norime.

Kapitalistiniuose kraštuo
se reklama yra būtina. Pa
prastai, yra nesunku atskirti 
kas propoganda, kas ne. Tik - 
tai' ne mums. Reklamos 
tikslas yra sugestionuoti,nes 
už visišką melą kai kada bau
džiama. Taip ir lietuviškoje 
spaudoje reklamuojantiesi 
dtdžvyriai nebūtinai elgiasi 
nesąžiningai. Bet taip ir ne
reikia - tik nedasakytt, kiek 
pakreipti ir tautiečiai patys 
pridės.

Lietuviško "konlnimo" pa
vyzdžių yra apščiai. Į akį 
krito šeštadientniame"Drau- 
ge" vieno tiktai mums gar
saus dailininko aprašymas. 
Geravalis, tik naivus korės - 
pondentas buvo pagautas jam 
pakišto hes dešimties pusla
pių atspaudo iš italų ir anglų 

’kalbomis spausdintos daUės 
enciklopedijos. Žinoma, taip 
būti paminėtam tarptautinia
me leidinyje yra nepaprastai 
įspūdinga, jeigu... jeigu ne
žinai,kad garsą galima nusi

pirkti. GI bizniui nesvarbu, 
kad pirkto garso neišgirs tie, 
kurie apie dailę Išmano, kur 
Ištlkrųjų svarbu.

Meno dalykuose veikla 
tarptautinis apstatlnėjtmo 
aparatas. Yra įspūdingai 
skambančių akademijų, insti
tutų, leidyklų, kurios arba 
"pakviečia", arba į kurias 
pačiam galima pasikviesti... 
už atatinkama nario mokestį, 
už išlaidas ir už rinkos kai
ną. Tai verslo įstaigos pra
gyvenančios iš žmonių tuš
tybės, arba skirtos "konme- 
nams", kurie nupirktą garsą 
gali panaudoti jiems priei
namoje visuomenėje, ar tai 
dėl vardo iškėlimo,ar tal fiėl 
materialinės naudos.

— šią savaitę klebonijoje antrą 
kartą lankosi dail............................. iš
.................naujosios šventovės pro
jekto reikalu;

Gerų norų mūsų tautie
čiams netrūksta. Jie, atrodo, 
nuoširdžiai geidžia savo 
šventoves, savo lietuviškas 
užeigas, savo emigrantines 
rezidencijas pastatyti ir iš
puošti, kaip jie supranta, 
gražiausiai. Mūsiškiame su
pratime apie tokius dalykus, 
"konmenąi" turi puikiausią

dirvą. Nenuostabu, kad "pa
saulinio kalibro" dailininkai 
gauna projektuoti šventoves, 
o pasaulio garbės trokštą 
klebonai mielai jiems sumo
ka po keturtoliką šimtų ža
liųjų už praleistą dieną" pa- 
tarlnėjant".

* Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondui priklauso, 
tai yra, už dvidešimt dolerių 
metinio mokesčio gauna 
Fondo Išleidžiamas knygas 
ŠEŠI Kanados lietuviai. Viso 
Fonde yra 125 nariai, Iš jų 
aštuonl Australijoje, keturi 
Europoje Ir trys Pietų Ame
rikoje.Pernai išleista Vinco 
Trumpos istorinė studija 
"Napoleonas, Baltija ir Ame
rika", Algirdo Landsbergio 
drama "Vėjas gluosniuose, 
Gluosniai vėjuje" ir Antano 
Gustaičio jumoristinių eilė
raščių rinkinys "Saulės šer
menys". Tiems, kurie išet- 
vietiškos lietuvybės šermenų 
nelaukia, pridedu Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo 
Fondo adresą : 6349 S. Arte
sian Ave., Chicago, Hl . 
60629, U.S.A.

KAS YRA ALCOHOLICS ANONYMOUS?
Alkoholizmas yra liga. Šiandien 

medicina tuo nebeabejoja. Jei nori 
sužinoti ar sergi ta llga; atsakyk 
nuoširdžiai ir neapgaudtnėdamas 
savęs į šiuos klausimus :

1. Ar praleidinėjt darbą dėl gėrimo?
2. Ar gėrimas griauna tavo šeimos 

gyvenimą-?
3. Ar geri todėl, kad tau nedrąsu 

būti su kitais žmonėmis?
4. Ar gėrimas kenkta tavo geram 

vardui?
5. Ar bet kada po gėrimo jautei są

žinės griaužlmą?
6. Ar atsidūrei dėl gėrimo finansi- 

n tuos e sunkumuose?
7. Ar gerdamas nebekreipi dėmesio

Skambutis iš milicijos:
■— Ar jūs prieš kelias die- 

nas pranešėte, kad dingo jū
sų žmona?... Ją suradome.

VE/DRODž/M

— Ką jinai sakė, kai sura
dote?

— Nieko nepasakė.
— Tai suradote ne mano 

žmoną...
*

Kaimyno bute visą vasa
rą labai garsiai groja radi
jas. Ir štai pasibeldžia mažo-
ji Onutė.

— Mamytė prašė paklaus
ti, ar negalėtumėte pasko
linti savo radijo.

— Ar norite taip vėlai 
šokti?

¥

"Jūsų 4-ių dolerių meniu ant baltos ar 
tamsios duonos?"

Jeigu geri ir gali gerti - 
Tavo reikalas.
Jeigu geri irnegali gerti - 
mūsų reikalas.
Skambink dienų a r n a k t i A, A, 
Tel. 521-2185,
Jei nori lietuviukai kalbėti — ikamblnk 
darbo valandomis 489 - 539 1 (kl aus k) Leo); 
o vakarais namu tel. 366-2548 arba 277 - 7868.

nei su kuo geri, net kur geri?
8. Ar dėl gėrimo imi nebesirūpinti 

šeimos gerbūviu?

■ ■ ■ • ‘ ,.6.\■>!...

Šlf. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS
15 _ Spausdinome Montrealio lietuvių, susijusius su iv.

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

Montrealyje studijavęs K. J. Bajorūnas duoda papildymą: 
"Draugas" Nr.44(1910.10.13). "Dar apie Eucharistinį kongre
są. Kongresas buvo rugsėjo 6-11. Kongresas atidarytas 8.30 
vai.vakare 6 dieną šv.Jokūbo katedrpje. Susirinko popiežiaus 
pasiuntinys kard. Vanutelli, Irlandijos pirmas kard. Logue ir 
Amerikos katalikų bažnyčios galva kard.Gibbons, daug vysku
pų ir kunigų. Buvo trumpos prakalbos ir palaiminimas Šv.Sa- 
kramentu.Ceremonijos pasibaigė 11 vai.vakare. 7 dieną pirmą 
vai. po piet Windsor hotel sueiga aukštų kongreso delegatų. 
Tą pat vakarą 9-11 vai. ten pat hotel valstybės sekretorius C . 
Murphy su kitais Kanados valdžios atstovais priėmė oficialiai 
šv. Tėvo atstovą. Po to vidurnaktyje Notre Dame bažnyčioje 
buvo pontifikalinės šv.Mišios ir dalijama šv. Komunija. 8 die
ną 8 vai. ryte, šv. Jokūbo katedroje pontifikalinės šv. Mišios 

, kunigams ir vienuoliams.lOval.mitingas (susirinkimas) Stan
ley Hali, prakalbos iki 12 vai. Vakare 8-11 vai. miesto vyres- 

» nybė iškilmingai priėmė popiežiaus legatą miesto salėje (City 
V Hali).

9 dieną Royal parke šv. Mišios ir du pamokslai: anglų ir 
prancūzų kalba.10 dieną pontifikalinės šv. Mišios Mont-Royal 
parke 10.30 ryte.11 dieną popiežiaus legatas atlaikė šv. Mišias Pamokslininkas kapucinas Jonas Kudirka

9. Ar tavo noras(ambicija) ,c nors 
atsiekti, padaryti,sumažėjo nuo 
to laiko,kai ėmei gerti?

10. Ar trokšti gėrimo tam tikru me
tu kasdien ?

U . Ar ųort išgerti sekantį rytą?
12. Ar gėrimas pakeitė Ir sutrikdė 

tavo miegojimo įpročius?
13. Ar tavo darbštumas sumenkėjo 

dėl gėrimo?
14. Ar gėrimas pasidaro kartais toks 

kad dėlei jo gali prarasti savo 
darbą?

15. Ar gert todėl, kad užmirštum wi
pe šėlus, baimę bei nemalonumus?

16. Ar geri vienas?
17. Ar bet kada buvai pasigėręs taip, 

kad nebeatsimeni nieko?
18. Ar kada nors dėl gėrimo ieškojai 

pagalbos pas gydytoją?
19. Ar geri, kad sustiprintum savim 

pasitikėjimą (t.y."ant drąsos")?
20 A r buvai kada nors paguldytas li

goninėn dėl gėrimo?
Jeigu atsakei taip į bet kurį vieną 

iš šių klausimų—tau yra pavojus 
tapti alkoholiku.

Jeigu atsakei taip į bet kuriuos 
dvejus klausimus—galimas dalykas,
kad jau esi-alkoholikas.

Jeigu atsakei taip į trejus ar dau
giau iš šių klausimų — tikrai esi 
alkoholikas. (Šie klausimai yra nau
dojami John Hopkins University 
Hospital, Baltimore, Md., USA, vie
nos garsiausių ligoninių visam pa
saulyje, norint nustatyti ar ligonis 
yra alkoholikas).

Alkoholizmas lietuvių visuomenė
je dar menkai suprantamas.Mūsų 
tarpe manoma, kad alkoholikas tai 
ištižėlis, silpnavalis, menkavertis. 
Iš tiesų, tačiau,alkoholikas yra ligo
nis, nes alkoholizmas tėra tokia pa
ti liga kaip džiova, cukraligė, skran
džio žaizdos, reumatizmas ir kt. 
Alkoholizmas yra ir fizinė liga (kai 
kurie žmonės alkoholiui yra aler-

ryte. Po pietų buvo didelė procesija".

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA ANTRU KARTU BE KUNIGO
Išvažiavus kun. S. Kučui, montrealiečiai likosi be savo ku

nigo, tačiau svarbiais atvejais juos aptarnaudavo St. Eusebe 
prancūzų parapijos kunigai. Liepinaitlenė tvirtina, kad 1909 
metų vasarą į Montrealį buvo atvažiavęs Kazimieras Kapu
cinas. Jis čia pravedė misijas. Juzė Vaškienė aiškiai atsime
na,kad į Montrealį 1912 m. birželio mėnesį, vėl atvyko Tėvas 
Kapucinas pravesti lietuviams misijas.

Kazimieras kapucinas, kuris čia pravedė 8 dienų misijas , 
- sakydamas pamokslus ir klausydamas išpažinčių. Matyda
mas pilną bažnyčią lietuvių, dar neseniai suvažiavusių, ir be 
lietuvio kunigo, pradėjo šauktis prie šventųjų, sakydamas 
montrealiečiams lietuviams: "Neužmirškite Dievo, o Dievas 
jūsų neapleis".

Kazimieras Kapucinas-Jonas Kudirka, prieš pirmą pasau
linį karą ir po jo, garsėjo savo pamokslais Amerikoje ir Lie
tuvoje. 1910 m. kovo 24 d. Nr. 12 "Draugas" rašo: "Tėvas Ka
pucinas atvažiavo iš Nore Miasto, Tėvų Kapucinų vienuolyno 
Lenkijoj e,daryti misijas lietuviškose parapijose-Amerikoje . 
Praeitą vasarą Tėvas Kazimieras.su didele žmonėms nauda, 
darė misijas keliose vietose Žemaitijoje. Amerikos lietuviai 
jau seniai ištroškę laukia Misijų. -Kun. A. Staniukynas. "

Montrealiečiai gerai prisimena tą barzdotą vienuolį, kuris 
jiems pasakė: "jūs esate avys be piemens, bet aš jums išrū
pinsiu labai gerą kunigą iš Lietuvos. "

Skaitant Kazimiero Kapucino atvirlaiškį, rašytą Rev. J. Ro
billard,St.Eusebe parapijos klebonui, sužinome keletą įdomių

žinių;jis rašo: "Gerbiamas Tėve,baigdamas misijas Montre- 
alio lietuviams,buvau pažadėjęs atsiųsti reikalingą knygą dėl 
klausymo išpažinties įvairiomis kalbomis. Be to, perrašiau 
tekstus į lietuvių ir prancūzų kalbas, reikalingus teikiant 
krikšto ir vedybų sakramentus; visa tai siunčiu Jums. Girdė
jau, kad dėl Montrealio lietuvių iš Lietuvos žada atvykti ku
nigas Gugi s, vidutinio amžiaus. Pradedu vesti misijas italams . 
Prašau pasimelsti už mane.Fr.Casimirus O.M.Cap. -2634 W . 
67 St. Chicago, Ill. die 1 Oct. 1912. "

Į Montrealį pradėjo atvažiuoti vis daugiau lietuvių imigran
tų, todėl pasidarė būtinas reikalas turėti pastovų kunigą, ku
ris galėtų sėkmingai aptarnauti lietuvius jų religiniuose daly
kuose. Po kun. S. Kučo išvažiavimo, Montrealio arkivyskupui 
siūlėsi kun. Ladislovas Taškūnas iš Brooklyn, N. Y. Jis taip 
rašo arkivyskupui P. Bruchesi (1912.10.4): "Jūsų Malonybė, 
aš buvau informuotas, kad lietuvių parapija Montrealyje šiuo 
metu neturi kunigo. Jeigu būčiau naudingas, sutinku perimti 
šitą parapiją, jei Jūsų Malonybė manote priimti mane į Jūsų 
Arkivyskupiją. Aš su malonumu pristatysiu visus reikiamus 
paliudijimui dokumentus. Nuoširdžiai Jūsų Kristuje. Ladislau 
Taškūnas, 225 High St. Brooklyn, N. Y. "

Kodėl nepriėmė kun. L. Taškūną į Montrealio vyskupiją, 
priežastis paaiškėja,skaitant Seinų ir Augustavo vyskupo An
tano Karosos rekomendacinį laišką (1912. 9. 3) arkivyskupui 
Paul Bruchesi, kuriame Montrealio lietuviams rekomenduoja 
kunigą Juozą Vyšniauską.

Montrealio lietuviai yra labai dėkingi kunigui J. Vyšniaus
kui, nes jam atvažiavus: sustiprėjo parapija, aprimo prieši
ninkai, buvo pastatyta sava bažnyčia.

giški , ir dvasinė Ilga (žmogus ne
tenka gailos kontroliuoti savo gė
rimą,t.y. ,nori gerti be saiko.)Be to, 
alkoholizmas yra progresyvi Ilga, 

>t.y., ji gali eiti tiktai blogyn. Net 
kuriam laikui nustojus gerti, kai vėl 
pradedama gerti —esi tenai, kur bu
vai, kai nustojai. Alkoholikas,jei ne
nustoja gerti, miršta nuo kepenų, 
šerdies ar kitokių ligų, paprastai su
keltų alkoholio, arba baigia gyveni
mą beprotnamyje. Iki šiol tėra vie
nas vaistas nuo alkoholizmo—NU
STOTI GFRTI ALKOHOLINIUS GĖ
RIMUS. ————— rl. , »■ ■

PAVARDĖS NEREIKIA

S AKYTI .
PASAKYK TIKTAI SAVO

VARDĄ.

MES TOKIE PATYS KAIP 
IR TU .

SUPRANTAM TAVE

IR TAVO

R OP ESČ I US.

5 psl.
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hamifoon toronto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šęštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Mokame už:
depozitus (P-C. A. JČekMj 6% 
šėrus ir sutaupąs_____ 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ______________8%
3 metams 6 $4% ir 5 ai.,_  9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš__
nekiln. turto paskolas Iš 9*4%

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

SLA 72 KUOPOS VEIKLA
SLA 72 k. visuotinas susi

rinkimas įvyko š/m. kovo 
23 d.IgoVamo patalpose. Dėl 
blogo oro susirinkime daly
vavo tik U SLA narių. Nežiū
rint to, susirinkimas buvo 
darbingas:atlikti balsavimai, 
renkant pasiūlytus kandida
tus Į SLA Centro Vykdomąją 
Tarybą.Buvo nutarta ir šiais 
metais ruošti gegužinę liepos 
28 d. A. Padolskio sodyboje 
Paris, Ontario.

Visi nariai vienbalsiai 
pritarė valdybos pasiūlymui 
šiais metais iš gegužinės 
gauto pelno įamžinti Vytautą 
Stmokaitį, įnešant jo vardu 
$1OO - į Kanados Lietuvių 
Fondą.

V.Simokaitis 1971 m.sau
sio 19 d. Vilniuje buvo nu
teistas mirtim, o jo nėščia 
žmona Gražina Simokaitienė 

„3 metus kalėjimo už tai, kad 
, 1970 m. laprk. mėn. iš Vii - 

niaus į Palangą skrendantį 
lėktuvą bandė nukreipti į 
Švediją. Vėliau, Sovietų Są
jungos Aukščiausios Tarybos 
P rez idiumas m irties bausmę 
pakeitė į 15 metų sunkaus 
kėljimo . Kur bausmę atlie
ka žinių nėra. Buvo gandų, 
kadV.Simokaitis yra jau nu
žudytas. Koks bebūtų V. Si- 
mokaiČio likimas, jis yra 
vertas prisiminimo ir pa
garbos, nes jis bėgo iš savo 
•gimto krašto, protestuoda

mas prieš sovietų žiaurią 
okupaciją. Susirinkimo metu, 
nariai šiam svarbiam tikslui 
numatomai pinigineiloterijai 
sudėjo 85 dolerius. Yra vil
ties gauti dar aukų. Vėliau 
bus paskelbt i vis i geradariai. 

SLA kuopai sustiprėjus na
riais, šiais metais buvo iš
rinkti 2 atstovai į SLA 58-tą 
seimą, kuris įvyks liepos 
1-4 dienomis Bostone. Atsto
vais buvo išrinkti jaunosios 
kartos SLA veikėjas R.Ma- 
tukaitis ir J. Šarapnickas.

SLA narys
• Žūklauto jų ir Medžiotojų 
Klubo "Giedraitis" visuotinis 
susirinkimas - gegužės 26, 
sekmadienį, 3 v.p.p., savos 
šaudyklos patalpose/už Ka- 
ledonijos/. Bus aptarti įvai
rūs klubo einamieji reikalai 
ir renkama nauja klubo val
dyba. Po to, kuklios vaišės 
su linksmąja dalimi.Laukia
mi ir prijaučiantieji. V-ba

Hamiltono šauliai rengia 
JONINES birželio mėn. 22 d. 
Hamiltono Medžiotojų ir Žū
ki aut o jų klubo "Giedraitis" 
šaudykloje. Bus laužas ir'į— 
domi programa. Ad.
• Hamiltono šaulių kuopos 
vadas P. Kanopa išrinktas 
Kanados šaulių Rinktinės var
du. Rinkimai įvyko Toronte 
balandžio 27 d.,kuriuose bu
vo jšstatyti du kandidatai, 
- J.Šiaučlulis ir P.Kanopa.

Ad.

Pirmasis kovo sekmadie
nis pasižymėjo ne tik aukšta 
temperatūra (69°F), bet ir 
tradicine Kaziuko muge. Po 
pamaldų,kaip per didžiausius 
atlaidus, bes i renką žmonės 
užpildė visas tris Prisikėli
mo parapijos sales. Tiesa, 
tokios neprasimušamos 
kamšaties kaip kitais metais, 
šį kartą nebuvo. Tam, grei
čiausia, padėjo prie įėjimo 
svečiams prie atlapo sega
mos auksinės širdelės ir už 
jas atsilyginant auka. Tenka 
sutikti, tai buvus gera skautų 
idėja, tuo papildant jų paja
mas ir įgalinant svečius lais
viau pasijausti, pasistiprinti, 
bei geriau apžiūrėti skautukų 
su mamytėmis operuojamus 
prekys talius.

Kaziuko mugėje buvo sve
čių ir iš toliau. Jų tarpe iš 
Hamilton, su šeima buvo at
vykęs dail. Algis Trumpic- 
kas. Sų jais Torontą aplankė 
ir "Rūtos" knygų leidėjas 
Pranas Enskaitis. Jie domė
josi mūgės organizacija, iš
puoštomis salėmis ir darbš
čiais tais skautais.

Kalbant su leidėju apie 
"Rūtos "planus.paaiškėjo, kad 
jauniesiems Enskaičiams 
prisidėjus, leidykla ruošiasi 
dideliems pavasario dar
bams. Šalia kai kurių spaus
tuvės praplėtimų ir patobuli
nimų buvo įsigytas naujas li- 
nottpas, kuris labai paspar
tins rinkimo darbą. Pirmuo
ju užsimojimu (po ilges - 
nės pertraukos)yra numaty
ta išleisti Prano Enskaičio 
knyga skautiškom temom. 
Antruoju leidiniu seks iš 
Lietuvos atvežtas (išmuge- 
1 luotas rankrašti^. Jis at
vers būdingų detalių apie 
gyvenimą Lietuvoje ir aps

kritai apie tenykščias nuo
taikas. Tolimesnei ateičiai 
leidėjas Enskaitis turi irgi 
nemažą planų, bet apie juos 
kitą kartą.

Atvelykio popietėje, Lietu
vių Namų moterys paruošė 
torontiečiams Velykinį sta
lą .Turtingą, turiningą ne 
tik įvairiais užkandžiais, pa
tiekalais, skanumynais,bet ir 
išrikiuotomis vyno bonkų 
baterijomis. Stalą puošė gė
lės ir kas be ko- margučiai. 
Kiaušiniai buvo įvairių spal
vų, panaudojant dažus, o juos 
marginant-vašką. Ypač pas
tarieji, pareikalavę daug 
darbo ir kantrybės, išėjo 
pasigėrėtinai gražūs.

Svečiams darniai apsėdus 
stalus, besivėlinantiems net 
susispaudžiant pristatytuose 
kėdėse, Namų pirm. J. Straz
das pradėjo pietus pakviesda
mas par.kleboną T. A. Sima
navičių palaiminti valgius. 
Daugumoje tik iš pamaldų 
atskubėję svečiai,pasigėrėję 
margučiais,išmėginę jų stip
rumą, įniko į gausių patieka
lų pasirinkimą.

Po šaltų užkandžių, sekė 
šilti valgiai. Tarp jų domi
nuojančiu patrauklumu ape
titą žadino B.Jackaus namuo
se išrūkytas kumpis. Gerai 
pasistiprinus, sekė įvairiau
sių, vienų už kitus skanesnių 
pyragaičių pasirinkimas. Ir 
kavutė. Žinoma, kartas nuo 
karto viską paskalaujant gai
vinančiu vynu,kuris ypatingai 
tiko po sūroko Jackaus rūky
to kumpio. Ir valgydami, ir 
skonėdamiesi, ir užsigerda
mi svečiai stebėjosi Lietuvių 
Namų šeimininkių darbštu
mu. Tokios, štai gražios pa
vasario šventės proga(dienos 
temperatūra siekė 75° F.),

MOKA
6% už depozitus

7’/4% už taupymo s-tas
8% už 1 m. term. dep.
8’/2% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytu“ ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/į svari 
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> c 480 RONCESVALLBS AVI.,
IŠTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO », Ontario

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

Ottawa
Ottavos lietuviams šie 

metai yra sukaktuvlniai;tai 
yra 25-metis jų organizuoto 
gyvenimo. Iš senųjų ateivių 
čia buvo žinoma trys šeimos: 
Pranckevičiai, Sieliniai, Vis- 
kauskai ir viengungis Jurge
levičius .1948 m. pradėjo ras
tis Ottavoje naujųjų ateivių;

tai daugiausiai viengungiai, 
atvykę darbams pagal įvai
ria# chemas. Tuo metu at
vyksta į Ottavą kun. ir dr. 
Jurgis Razutis, pritapęs lai
kinai vietos arkivyskupijoj. 
Jo pastangomis liko suburti 
krūvon visi žinomi lietuviai. 
Tuo metu labai daug patalkį-

no naujiesiems ateiviams į- 
s įkurti kun. Razutis ir iš se
nųjų ateivių - Pranckevičių 
šeimų ir Bteliniai.Jįiemet bū
tų gera proga tuos visus se
nuosius ateivius, kurie dar 
tebegyvena čia,prisiminti.

Iš naujųjų ateivių tebegy
venančių Ottavoje nuo 1949 
metų bėra likę taip pat labai 
nedaug. Bendrai imant lietu
vių, gyvenusių ar tebegyve
nančių Ottavos apyl. ribose, 
kurių pavardės yra patekę į 
B-nės sąrašus, priskaitoma 
iki 400. Tikimas t, kad anks
čiau čia gyvenusieji,prisi - 
mins šiais metais Ottavą, ir 
ruošiamų parengimų metu at
silankys. Šventės programa 
norėta suderinti su tulpių žy
dėjimo laikotarpiu;Ottava juk 
yra pagarsėjusi savo tulpė
mis.

tos uoliosios moterys, nepa
gailėję triūso, surengė šau
nią puotą ir susilaukė daug 
svečių. Daugiausia pasidar
bavusi, niekuomet nepa
vargstanti, skaniuosius pa
tiekalus, šaltus ir šiltus val
gius gaminusi šeimininkė 
Aldona Genčiuvienė. Ir visos 
kitos svečių įvertinimo susi- 
laukėlpaslaugios patarnauto
jos, uoliosios padavėjos ir 
pagelbinės virėjos.

Puotai besibaigiant ir 160 
svečių niekur neskubant,tarp 
savęs šnekučiuojantis, buvo 
aišku, kad viena iš skonin
giausiai apsirengusių šeimi
ninkių, daugiausia pavasario 
spalvas reprezentuojančia 
suknute pasipuošusi buvo Ju
lija Skrebutėnienė.

Viena tik pasigesta, tai 
kuklios programėlės. Ji būtų 
pagyvinusi visą subuvimą ir 
suteikusi kultūrinį antspal-

Lietuvių Namai bus tik ta
da visų lietuvių namais, kai 
daugumas lietuvių bus Lietu
vių Namų nariais. LN valdy
ba kviečia visus lietuvius ne
atidėliojant stoti į LN narius, 
kadtuos,lietuvių pastangomis 
gražiai įrengtus namus padar 
rytume visų lietuvių namais.

Per pereitas dvi davaites 
Lietuvių Namų paskolos lakš
tų nupirko Kriaučeliūnas 
Bronius už $5, OCX). Velykų 
laikotarpiuje LN paskolos 
lakštus (debenture) nupirko : 
DudlenėNorauž $5,000 dol. 
Dr. Šalkauskas Antanas už 
$2,000, Dr. Pacevičius Sta- 
cys, Dikčius Mykolas, Dam- 
barienė Marija,Vaškela Juo
zas, Balsys Vytautas po 
$1,000, Liormanas Medar
das, Baltaduonis Juozas ir 
B. J. po $200.

sudbury

vį.

Nario įnašus įmokėjo po 
1OO dol. Drešęris Valteris, 
Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubas, Gipas Julius ir Štur
mas Petras, po 75 dol.Mor
kūnas Juozas ir Žedas T. B., 
po $50 Kvedaras Adolfas.

Lietuvių Namų paskolos 
lakštų (debentures) pardavi - 
mas vyksta, galima sakyti;, 
normalia sparta. Dabar jr~ 
yra išparčkiota už daug k. 
kaip$250, OOO. Liko parduo
ti dar už apie $50,000. Ta
čiau Lietuvių Namams pasi
žadėjimus įvykdyti tie liku
sieji 50 t. dolerių vertės pa
skolos lakštai reikėtų skubiai 
išparduoti. Visi lietuviai 
kviečiami neatidėliojant juos 
piikti.Tikimast, kad lietuviai 
įvertins LN valdybos pastan
gas ir į šį kvietimą skubiai 
atsilieps.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES OTTAWOS APYLINKES VIENJETE 
v psl.

S. Pranckūnas ,

lESU LIETUVIŲ NAMAI

Pereitą šeštadienį, gegu
žės mėn. 4 d. L. N. įvyko 
spaudos balius "Nepriklauso
mai Lietuvai"remti.Nors del 
pašto streiko balius buvo re
klamuotas labai mažai, į jį 
atsilankė arti 400 asmenų. 
Balius praėjo geroj nuotaikoj 
ir jame buvo išrinkta"Nepri- 
klausomosLietuvos" spaudos 
baliaus gražuolė D. Simana
vičiūtė ir jos asistentės K. 
Delkutė ir V.Pilipaitytė. Lie
tuvių Namai gražuolei uždė
jo gražią karūna.

Sekmadienį, gegužės 5 d., 
LN didžiojoj salėj įvyko gau
sus mergvakaris "Shower* is" 
panelei Aldonai Aušrotaitei. 
Dalyvių buvo apie 500. A. 
Auš rota itė gavo daug gražių 
dovanų.

5 tautų šeštadieninių mo
kyklų pavasario festivalis 
buvo suruoštas Sheridan 
-Tech, gimnazijos patalpose. 
Dalyvavo lietuviai, ukrainie
čiai, lenkai, suomiai ir kroa
tai su meninėmis programo
mis tautiniais šokiais, daino
mis, tautinių išdirbinių ir 
maisto parodomis.

Lietuvių"Tumo-Vaižgantd' 
šeštadieninės mokyklos ve
dėjos Nijolės Paulaitienės 
vadovybėje, mokslo metų bė
gyje, mokiniai paruošė tauti
nių šokių ir dainų programą. 
Tautiniams šokiams vadova- 
vo-Silvija Martinkutė, o dai
noms - Danguolė Remeikytė. 
Per du pasirodymus žiūro
vams pašokta šeši šokiai ir 
sudainuota 6 dainos. Daugiau- 
sia festivalio lankytojai do
mėjosi tautinių išdirbinių ir 
meno parodos lietuviškuoju 
skyriumi.

Ant trijų didžiulių stalų, 
dengtų tautiniatsflietuvlškais)

raštais ir net Himnu, bei dai
nų eilutėmis išaustomis stal
tiesėmis, buvo išdėstyta-tau- 
tlnės juostos, knygos, gintaro 
išdirbiniai. Žiūrovai labai 
domėjosi laisvos Lietuvos 
500-100 litų pinigais, kurie 
buvo gauti Iš Lietuvos, (p. 
Poderienės eksponatas). S ie
nos apkabinėtos Grasęs Pe- 
trėnienės pieštais paveiks
lais, tautiniais motyvais au 
tomis juostomis irkt. Paro
dą paruošė G. Petrėnienė, 
dedant:M. Šemogienei,B.Stu.. 
kuvienei, E. Tolvaišienei. Bu
vo gauta daug pasiūlymų pa
veikslus pirkti, taip pat G. 
Petrėnienė gavo daug užsa
kymų iš įvairių tautybių as
menų. Lietuviško maisto ga
minius paaukojo: A.Pranskū- 
nienė, O. Rudienė, D. Račins - 
kienė. Gintaro išdirbinius ir 
gėles-M. Venskienė.

Tenka pripažinti,, kad 
kartą lietuviai, kaip lietuv 
ka meno programa, taip p- - 
rodą, savo vertingumu išs 
kyrė iš kitų tautybių.

LIETUVIU. PARODOS SKYRIUS. Iš kairės: B. Stankuvienė, kun. A. Sabas, s. Mar
tinkutė, E. Tolvalslenė ir dalis Šeštadieninės mokyklos mokinių.

NEPRIKLAUSOMA UlE'TlfVA
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Onutei ir Jonui Staniuliams ir močiutei, 
jų sūneliui ir anukui mirus, nuoširdžiausia 
užuojauta, reiškiame -

Pakalniškių šeima

Mirus JADVYGAI NARBUTIENEI, jos vyrui 
dukroms ir sūnui reiškiame nuoširdžia t 
užuojautų —

Konstancija ir Leonas 
B a I z a r a iČikaga.

gricagos dangum

SKAUDŽIOS IR LIŪDNOS 

ATMINTIES,

JONO SVENTICKO

VIENU METŲ MIRTIES 

SUKAKTIES PROGA.

- NIEKAD NEUŽMIRŠIU TAVĘS !

Elzbieta Sventickienė

Mūsų spaudai sunkėja ke
ltai : viskas brangsta, popie- 
rts, persiuntimo išlaidos, 
darbininkai, mašinos ir kiti 
reikmenys. Todėl lekiant 
kartu su gyvenimu, nesinori 
užimti laikraštyje vietos il
gais išvedžiojimais ar dis
kusijoms teiksiu viską mažų 
reaportažų forma, nes iš to

lu laikraščiai ilgai trunka, 
*vol pasiekta skaitytojus. 
Chicago je"Darbtninkas" daž
nai ateina veik po savaitės,© 
"Neprikl. Lietuva" iš Mon- 
trealio, net kartais po dvejų 
savaičių. Todėl kronikinės 
žinios netinka, be to čia lie
tuviai turi du dienraščius 
"Draugą" ir "Naujienas", tai 
jiems ir atitenka si paskirtis

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevi^ius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

' JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS

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

(Storage)'
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-618^

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrinė ir komerc inė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų ilpardavimas - tel. 366 - 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivcirOs medlio dirbiniai.

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

BELLAZZI - LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test.

Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa k t.

7682 BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jette & 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 & Frėre Ltėe
Plumbing &’Heating kontrolctorius.

140-Že AVENUE - 366-0330
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Lietuvi, nuklydęs i tclima sali 
nepamiršk atsigrizti atgalios"

"Lietuvi, nuklydęs į tolimą 
šalį, neužmiršk atsigrįžti 
atgalios". Išnyko iš šio pa
saulio Lietuvos dydį darbi
ninkė ir patriotė Juzė Vai
čiūnienė. Šie virš suminėti 
žodžiai mums paliko lyg įs
pėjimą, kad Iškeliavę į sveti
mas padanges, neužmirštum e 
savos gimtinės ir Lietuvos 
laisvės. Jį vos porą savaičių, 
prieš Iškeliaujant į anapus 
man tarė -"Pabaigiau nors 
trumpai nagrinėti ’ Tėvai Na
meliai Brangūs’ . Baigiau 
rašyti ir Mariampolės gim
nazijos monografija, nežinau 
arkas ją išleis". Taip, jį pa
sieks šviesą,nes atsisveikin

damos šaulės, mokytojai ir 
kt.pažadėjo, dar priedo, rin
ko aukas Tavo vardu išleisti 
lietuvišką abėcėlę. Nors kar
tą jos eilių knygą "Rūpestį" 
pristačiau Lietuvių Televi
zijoj, ji pati nesutiko eiti kar
tu, tad Skautų Seserijos dėka, 
kun. Keziui paruošiu^ filmu 
nors trumpus gyvenimo epi
zodus, kovol7 d.LTV progra
moje prakalbėjo jau mirusi. 
Ji atžymėta mūsų spaudoj, ji 
paliko savo kūrybos ir darbų 
kurie mus visus skatina eiti 
tikruoju Lietuvos keliu, gar
bingai kovoti su tautos prie
šais ir gyventi viltimi dėl 
laisvės.

Mūsų svarbieji archyvai

Nyksta mūsų nenes n toj i 
kartą, neatsilieka ir jaunes
nieji. Netenkame žymių tau
tos žmonių, savanorių ir kitų 
profesijų. Laikas nusineša 
viską. Kovo 17 d.atsisveiki
nom su buvusiu Lietuvoje 
teisėju ir advokatu J. Stanai
čiu,kovo 19 d. su Pranu Mar- 
cinkėnu, kuris nors senyvo 
amžiaus, bet buvo veiklus 
lietuvis .Atsisveikinom ir su 
dr.Kaziu Sruoga kuris buvo 
žymus spaudos darbininkas, 
<arys ir daktaras. Kai kurių 
išsiskyrusių kūriniai likox 
niekieno nesaugojami. Nese
ntai be žinios pradingo Jonas 
Rimašauskas, buvęs politi
nis kalinys, vokiečių okupa
cijos metais, jį palaidojo 
svetimieji, o likęs turtas iš
blaškytas .Gerai,kad Lietuvių 
Kultūros Balzeko Muziejus 
nors dalį jo raštij surinko ir 
padėjo į muziejų. O jis rinko 
medžiagą iš rusų ir vokiečių 
okupacijos ir norėjo išleisti 
knygą.Pasirodo,kad muzie
jai, archyvai būtinai reika
lingi.

Garbinga kova yra reikalinga
Prieš kelius metus, naujas 

Chicagos diecezijos virši
ninkas panoro lietuviškas 
kapines išparduoti svetim
taučiams. Užsidegė kova ka
pinių išlaikytojų ir steigėjų 
prieš tokį elgesį. Susidarė 
LB komitetas priešaky su 
Algiu Regiu, Sklypų savinin
kų D-ja su pirm. L.Giedrai
tiene, sujudino tūkstančius 
lietuvių, demonstravo, veikė 
kultūringai ir gavo šv. Kazi
miero vardą bei savas tra
dicijas. Įvykęs šių metų 
D-jos susirinkimas, kur pa
aiškėjo, kad 25 dol. imama 
brangiau laidojant be kablio* 
Buvo ir kitų nusiskundimų. 
D-ja ir visuomenė stebi, 
kaip lietuviškos bažnyčios ir 
mokyklos be cento atiduoda
mos svetimiems^sunkiai lie- 
tuvtų uždirbti pinigai jas pa
statė. Čia reiktų protestųoti, 
tegul diecezija nors dalį už 
turtą atlyginą!

Jaunimas ir Lietuviu Fondas

Labai yra miela, kad yra 
dar daug lietuviško jaunimo, 
kuris sielojasi ateitimi. 
Gražu, kai jis šoka, dainuoja, 
groją, straipsnius rašo,meno 
parodėles surengta. Chicago- 
je veikiąs Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas ir štai 
apie jį"Mūsų Žinios"jaunimo 
žodyje D. Bruškytė Įdėjo Į - 
vairius pas įsakymus. L. Ras- 
lavičius net komentuoja, kai 
senesnioji kartą išmirs,mo
kyklų likimas atiteks šių 
dienų jaunimo rankose, siūlo 
būtinai bendradarbiauti su 
lietuviais gyvenančiais Lie
tuvoje, kad galėtų išlaikyti 
Lit. mokyklų lygį.Čia reikė
tų truputį pagalvoti. Jei tiek 
daug triukšmo kilo dėl iš
leistas ir Lietuvių Fondo fi
nansuotos knygos "Tėvų Na
meliai Brangūs", tai ką gi 
mes imsime iš Lietuvoj iš
leistų knygų? Nors ten yra ir 
gana gerų straipsnių, toks 
kalbos žodynas,gramatika ar 
panašios knygos verta turė
ti. Bal. Brazdžionis

montreal
’’VELYKINIAM STALUI”
MONTREALYJE PRAĖJUS

K. L. K. Moterų d-jos 
Montrealio sk., surengtas 
Velykinis stalas šiemet kaip 
ir pernai susilaukė perpildy
tos Aušros Vartų parapijos 
salės.Mūsų d-jos narių dėka 
stalas atrodė labai turtingas 
savo maistu ir ypač puošnus 
Įvairiais kepsniais.

Dėka išradingų mūsų mo
terų rankų visi gėrėjomės 
originaliais kepsniais kaip 
beržo šakos, grybukų kelmas, 
ežiukai, kringeliai, mazūrė- 
liai, napoleonai ir vaisiniai 
tortai, na o gal labiausiai akį 
traukė tai didžiulis raguolis

SUGRĮŽO IŠ VOKIETIJOS..
( Atkelta iš 4 psl.) 

minės energijos srityje, Com
bustion Engineering, Windsor, 
Conn.

Dr. Rimas Kriščiokattis - 
Krisst pradinį mokslą pradė
jo University of Connecticut, 
atlikęs karinę prievolę leite
nanto laipsnyje, studijavo ir 
daktarato mokslo laipsnį Įgi
jo Michigan State University 
ir Harvarde. Jo žmona Hzė 
/latvių tautybės amerikietė/, 
kuri turi mokslo daktarolaips- 
nį germanistikoje, turėjo pro
gos pagilinti savo profesines 
žinias gyvendama Vokietijoje, 
į ų dukrele Rimutė, išmoko 
laisvai kalbėti vokiškai ir da
bar studijuoja muziką. Sūnus 
Abe dar tik dvejų metukų, pr.

KANADOS LlETUVIŲ MOKYTOJU...
(Atkelta Iš 3 psl.)

kytojų valdžios nustatytų
cenzo dokumentų nereikalau
jama, nes tai neakademinis 
mokymas. Kursai gali vyk
ti vakarais arba diena-šešta- 
dienį nuo 9 iki 12 vai. Moky
tojui atlyginimas mokamas 
tik tada, kai yra bent 15 mo
kinių. Jei mokinių būna dau - 
glau , atlyginimas mokamas 
dviems ar daugiau mokytojų.

Atrodo, kad čia minimos 
sąlygos daugeliui mūsų mo
kyklų būtų priimtinos ir tuo 
reiktų pasinaudoti. Ottavos 
lietuvių šeštadieninė mokyk
la šiomis sąlygomis jau šie
met dirba ir visi yra paten
kinti.

Po trumpos pertraukėlės 
teko išklausyti paskutinę pre
legentę. Mokytoja P.Ancevi- 
členė plačiai papasakojo, 
kaip ji dirba mažoje mokyk
loje. Taip jau, girdi, susidėjo, 
kad ji tik mažose mokyklose 
mokytojauja net jau 50 metų. 
Tik ką baigusi seminariją, 
ji darbą pradėjo Vilniuje, o 
dabar, bedirbant šio krašto 
sostinėje - Ottavos lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje.

Švietimo Komisijos Pir
mininkas mokyt. P. Ance - 
vičienei nuoširdžiai dėkojo 
už švietimo darbą ir pastan
gas lietuvybei, o visi moky
tojai sustoję pagerbė senutę 
mokytoją ir sugiedojo"llgiaju- 
sių Metų".

Baigus mokyklų metinius 
pranešimus,suvažiavimą už
darydamas Švietimo K-jos 
Pirmininkas L.Tamošauskas 
visiems dėkojo už nepailsta
mą darbą. Jis pažymėjo,kad 
po keliolikos metų jis jau
čiąs, kad šis suvažiavimas 
jam būsiąs paskutinis.Susto
ję mokytojai ilgai plojo savo 
vadovui ir linkėjo dar ilgų 
darbingų metų.

Suvažiavimas baigtas 
Tautos Himnu. Visi liko dė
kingi hamiltoniečiams už 
malonų priėmimą.

Aktorė Rūta L ee - K Hm onytė kalbasi, irgi su viešnia Marija 
Šemogiene iš Sudbury, prie velykinio stalo — raguolio ir kitų
skanumynų. Nuotrauka N. Bagdziunienės

ir ypač jam asistavęs ir jį 
papildęs savo patrauklumu 
puikusis kaktusas.

Mėsos patiekalai taip pat 
nenusileido saldumynams sa
vo gausumu. Parudavę par
šiukai, kumpiai, kalakutai, 
zuikiai, paštetai, ruliados ir 
kt. viltojo ir kvietė visus pa
sivaišinti.

Programos pradžioje J. 
Baltuonienės vadovaujami 
vaikučiai suvaidino nuotai
kingą vaizdelį "Velykų Bo
butė". Vaikučių puiki vaidybą 
susilaukė publikos šypsnio ir 
gražaus jų pastangų įvertini
mo.

Taip pat prie šio stalo 
netikėtai susilaukėme vteš- 
nios-mūsų tautietės,artistės 
Rūtos Lee Kilmonytės, kuri 
apžlūrėjo mūsų gardumynų 
stalą ir kuriai d-jos pirmi
ninkė Dr. A. Jaugeiienė Įteikė 
keletą Velykinio stalo suve
nyrų.

Kadangi šis Velykinis sta
las sulaukė tokio pasiseki
mo tik mūsų d-jos narių dė

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

TEXACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS) 

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

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Beu’d.
7725 George Street * 

La Salle,Clue.
TEL:

366-0500,366-4203

Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys. Sav. G. D e s r o c h e r $

366-7818
AUTOMOBILI INC

tMPFRl AL - CHRYSLER - nODGE- CH ARGER 
CORONET-CHALLENGER-SWINGER- DART 

Camions DODGE Trucks
7035 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
I&orės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis pr i emo nem i$. K r e i pk i t e s

LAURENT OAIONEAULT De L a Verendryc prie Lapicrre, tel. 365-3364

Highland Auto Body
611 LAFLEUR A VE., LaSALLE

***
TEL. 366-7281 

**************, 

• Atliekami mechaniniai darbai 

e I Fores taisymo, ir dažymas 

e Dunlop padangos ir baterijos
P ardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida

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

ka, todėl Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visoms narėms, pri
sidėjusioms prie jo pasise
kimo ir ypač toms moterims, 
kurios net nebūdamos mūsų 
d-jos narėmis aukojo maistą 
ir labai daug prisidėjo prie 
jo paruošimo. Tai jų žodžiu 
-didelis ačiū visiems bet kuo 
padėjusioms.

Nijolė Bagdžiūnlenė 
SLIBINAS, jaunųjų grupe iš 

Ročesterio,linksmins pavasa
riškom nuotaikom nūs įteikusi- 
sius montrealtėčius roman - 
tlškai ir moderniškai,kaip no
rėsite. Jie čia pirmą karta pa
sirodys gintariečių linksma - 

vak avyje. ________
RAŠO. .. Atkelta iŠ 2 psl. 

geriau planuoti, nes jau iš 
patirties žinom, kad ir prt- 
vačtos vestuvės gali daug 
publikos nukreipti nuo tuo 
pačiu metu vykstančio kultū
rinio pareriglmo.ar daugeliui
eudaro ->epatogumų su paren
gimais tą patį šeštadienį Ir 
apsisprendžiamą neiti nei į 
vieną. P.Adamonls

7 psl.
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AKCIJŲ VAJUS
Džiugu, kad NL skaitytojai 

gyvai atsiliepia į tęsiamą 
NL akcijų vajų ir naujais į- 
našais papfldo užsimotą va
jaus kapitalą.

Tęsiame naujais įsigijusių 
NL akcijas sąrašą.
98. Petras Adamonis.Veiklus 
visuomenininkas, visuomet 
besirūpinantis jaunimo ir 
lituanistinės mokyklos rei
kalais. Įvairių lietuviškų pa
rengimų uolus talkininkas ir 
organizatorius, kooperatinės 
idėjos puoselėtojas,lietuviš
kos spaudos bendradarbis ir 
jos rėmėjas. "Adamonis In
surance Agency Inc. " įstai - 
gos vedėjas (žiūr. skelbimą . 
Apdraudos reikaluose visuo
met ir visiems padeda su 
nuoširdžiausiais patarimais. 
Gerai suprasdamas didelę 
spaudos reikšmę lietuvybės 
išlaikyme ir ekonominį vers
lo stovį, įsigijo 1O NL akcijų 
duodamas viltį įsigyti ir dau
giau. Todėl visiems NL skai
tytojams patartina laikytis 
lietuviško priežodžio : Sa - 
vi pas savus.
99. Stasė Petrauskienė.Ilga
metė NL skaitytoja, lietuviš
kos spaudos mylėtoja, aktyvi 
Montrealio lietuviško gyve
nimo dalyvė ir Kat. Moterų 
d-jos veikėja. Norėdama, kad 
NL laikraštis stiprėtų.įsigijo 
dvi akcijas.
100. Vytautas Gruodis. Ak
tyvus KL bendruomenės vei
kėjas. Dabartinės krašto val
dybos vicepirmininkas. Des
marais & Frėre Ltd. Mon-

trealyje marketing vtcepre - 
zidentas.Prieš porą metų at
sikėlęs iš Toronto, aktyviai 
Įsijungė Į Montrealio visuo
meninį veiklos darbą. Nepri
klausomos Lietuvos pataria
mosios komisijos narys, pa
grindinai atgaivinęs NL akci
jų vajų ir pats gerai supras
damas laisvo lietuviško 
spausdinto žodžio reikšmę^ 
Įsigijo 1O NL akcijų.
1O1. Mikalojus Meškauskas. 
Nuoširdus ilgametis NL skai
tytojas - rėmėjas, pensinin
kas. Norėdamas, kad NL laik
raštis atsistotų ant tvirtų 
ekonominių pagrindų,prie jau 
turėtų dviejų akcijų įsigijo 
dar 1O naujų acktjų.

Visiems maloniems NL 
skaitytojams Įsigijusiems 
akcijas ir tuo parėmus lems 
savąją spaudą, NL valdybos 
vardu tariu nuoširdų ačiū.

Nuo akcijų vajaus pradžios 
iki dabar yra parduotos 360 
akcijos 3,600 dol. sumoje. 
Iki numatytos 20,000 dol. 
sumos dar trūksta 16,400. 
dol. Visus NL skaitytojus 
maloniai prašome, pagal ga
limybę savąją spaudą parem
ti.

J. Šiaučiulis
NL akcijų vajaus vedėjas

• GINTARAS, Montrealio Jau- 
ntmO'Muzikinis Ansamblis , 
Šalia išvykų į Toronto irOtta- 
vrą, rengia savo Gegužės Žie
dų Linksmavakari š.m. 25 d. 
Aušros Vartų Parapijos sa - 
leje,ją ypatingai dekoruojant.

Kun. dr. F. Jucevičius

MONTREALIO JAUNIMO ANSAMBLIS GINTARAS

gegužės 25 d., 7 vai. vak., Aušros Vartų parapijos salėje ruošia

GEGUŽĖS ŽIEDU
LINKSMAVAKAR*

Šokiams gros SLIBINAS Siurpryzai, gera nuotaika, bufetas —
Ročesterio Jaunimo Grupė Suaugusiems $3.00, jaunimui — $ 1,50.

Programa 8 vo|. 1 min. ’
... Gegužės žiedai lai primins Tau,..

PETRAS IR JULIJA adamoniai su DUKROMIS (Nuotrauka ig ankUlau)

Šv. Kazimiero parapijos 
komitetas, šv. Onos ir Šv. 
Elzbietos D-jos bei parapijos 
taryba, rengia vakarienę su 
šokiais šv. Kazimiero para
pijos salėje birželio 15 d. va
kare.

Šis vakaras yra ruošiamas 
pagerbti Kun. klebono Juce
vičiaus jo penkiasdešimto
jo gimtadienio proga ir kar
tu sukelti lėšas padėti jam 
išleisti jo knygą krikščiony
bės tema.

Vist, kurie norėtų padėti 
finansiniai šios knygos išlei
dimui, prašome kreiptis į 
parapijos komiteto pirmi — 
ntnką Joną Staniulį: tel: 
721-6670, parapijos tarybos 
pirmininką I. Janušą, tel; 
721-8723.

Parapijiečiai prašome bi
lietus įsigyti iš anksto pas 
parapijos komiteto narius, 
kurie netrukus juos parda
vinės. Tikima, kad bilietai 
bus išparduoti ir jų nebus 
galima gauti prie įėjimo.

Bilietų kainą : (virš 18 m. 
amž.' -1O dol. (jaunimui 13-17' 
5 dol. (vaikai 12 ir .žemiau 
palydimi tėvų nieko nemoką). 
Vaišės ir gėrimai Įskaitomi

"Lito" ekskursija
"Lito" jaunųjų narių eks

kursija šiemet numatoma Į 
Beauharnois Hydro Quebec 
elektros jėgainę, kuri yra 
viena iš didžiausių visoje 
Šiaurės Amerikoje. Ta pačia 
proga bus apžiūrėtas Kana
dos jūrų kelias ir laivų pakė
limas vandens kanale.

MAMŲ IŠVYKOS PAS VAIKUS
Prieš kiek laiko buvo išvy

kusi S. Pusarausktenė pas 
sūnų Alfredą Į Angliją,Vėliau 
nuvykusi buvo pas dukterį S. 
Slbtttenė, kurt ilgoką laiką 
ten saugojo mažamečius vai
kus, kat Alfredas ir Dalė Pu- 
Sarauskal važinėjo aplink 
"pasaulį". Grįždami Angltjon 
į Londoną, buvo sustoję ir 
Montrealyje.
SPAUDOS BALIUS TORONTE

NL spaudos balius Toron
te, gegužės 4 d. , praėjo la
bai gražiai gausiame skai
čiuje dalyvių. Tai pirmas 
atsitikimas, kad spaudos ba
lius buvo ruoštas už Montre
alio ribų. Baliaus svečiai 
sveikino laikraščio leidėjų 
naują žingsnį, o torontiečiai 
rengėjai džiaugėsi savo dar
bo Įdėtomis pasekmėmis.

Iš Montrealio buvo nuvykę 
Jaunimo ansamblto"Gintaro" 
birbynininkų ir kanklininkių 
grupių dalis programai. Taip 
pat dalyvavo ansamblio vedė-

NE PRIKLAUSOMOS LIE TU VOS SPAUDOS 
BENDROVĖS VESUOTINAS AKCININKU' 

SUSIRINKIMAS
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo
tinis akcinlnkų-šėrįninku susirinkimas šaukiamas 
1974 m. birželio 2 d. 12,30 v.p.p. »Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 1465 De Seve Street, Montreal 205, 
Quebec.
Dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų komisijos rinkimas
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Valdybos nartų pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešima*
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Bendrovės įstatų pakeitimo tvirtinimas
9. Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai
10. Einamieji reikalai
11. Susirinkimo uždarymas

Vist akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime 
dalyvauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti 
įgaliojimą kitam akcininkui, kuris susirinkime 
dalyvaus. Įgaliojimai, pasiųsti Nepriklausomai 
Lietuvai, 7722 George Street, La Salle 690, Que
bec, bus persiųsti tiems asmenims, kurių pavar
dės bus Įrašytos įgaliojime. Valdyba

ĮGALIOJIMAS

Aš,...................... ..................................................................................

gyvenantis..........................................................   • • ........................

G
pharmacie

cionon
ROBERT GENDRON LPH.prop.

366-9742

Įėjimo bilietų.
Komitetas

IŠVYKO Į VESTUVES
"Lito" vedėjas Pr. Rudtns- 

kas su visa savo šeima yra 
išvykę į sūnaus ir brolio Al
gio Rudtnsko vestuves Kali - 
forntjon. Gegužės 4 d. Algis 
susituokė su Joana Zerolyte, 
San Jose Community Mental 
Health Center vicedirektore. 
Algis Rudtnskas tęsia "Post 
- Doctoral" studijas Synte 
Center, prie San Francisco, 
Californijoje.

jai Z. ir H. Lapinai, I. ir A. 
Kilčiai. Iš redakcijos P r. 
Paukštaitis, B-vės pirm. L.J 
Girinis- Norvaiša su žmona 
ir sūnum Šarūnu, Vytautas 
Gruodis su žmona Dale. Nu
vykę buvo L. ir V. Stankevi
čiai su dukromis irkt.
• NL spaudos baliusMontre- 
lyje įvyko šeštadienį James 
Lyng S cool salėje. /Apie 
abudu balius bus plačiau/.
• Spaudos baliaus metu salėje palik
tas vasarinis vyriškas paltas ir per 
apsirikimu kas norsyra paėmęs vyr. 
gėrį skrybėlę. Prašome kreiptis i 
redakciją.

mane atstovauti "Nebriklausomos Lietuvos” spaudos bendrovės 
1974 metų akcininkų (šėrininkų ) susirinkime.

Turiu ..................  akcijas - Šerus.

Data.......... .............  Parašas:.:,................ . .............

7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIRlUNIENt
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

14 10 Guy St. pirmas aukStas,

Montreal..

Tel. 255 - 3536
11-12 kambarys

T ei. 932- 6662; namM 737- 968 1.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Onest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 852 8

ADVOKATAS

RJ.Isganaitis ba.bcl
Insuronce Exchange Building 

276 St. Jame. Street West, 
Suite 525, Montreal, P.O.

Tel: 842 1126, namu 678 - 3660

Dr. A. S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.CA 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 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que, 
Tel. 871— 1430

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

8 psi.

GALVOJATE PIR KTI AR PARDUOTI? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
j Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305,
MCMBF. Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V.Peteraitis 
353-9960 / Namų 72 1 - 0 6 14 
UNITED TRUST REALTIES
7 9 95 Blvd. Les Galeries. D’ Anjou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra v_e_i. k i a_ _n u o_ 1_9 4 5_m^

Albertas N O R K E L.1 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Tel. Bus.: 722-3545
Res.. 256-5355

RAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

LEdHAS'GURECXAS 
Salva Manager 

(Lietuvi* atstovas)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ f 
NES1TIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manager**

LEO GUREKAS ____

mu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the and of Sherbrooke Street West)

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

s-tas 
m. 
m.
m.

6.0% 
8.25% 

.. 8.75% 
9.% 

9.25%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ----------- 10. %
Nekiln. turto .... . 1®.%
Čekių kredito ._. ........... U.%
In v estą ei jos nuo 1%5% Iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki >10.000 
už paskolos sumą.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias
Term. ind. 1
Term. ind. 2
Tenn. ind. 3
Dnoda nemokamą gyvybė* apdrau
dė iki $2,000 už taup. s-too sumas.
........................ .......... —------------------------------------------------ ■ ■ ■■ ■ ■ ~ j

Kooperotyvinė natriu (iki 4 butįi) ir nomy inventoriaus apdrauda. 

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniai*, antradieniai* ir trečia
dieniais nuo B iki 3 v.; ketvirtadieniai* ir penktadieniai* nuo U Iki 
8 v.;, sekmadieniais nuo 10.48 iki 12.48 v. Sekmadieniai* nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 18 d. Ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Roaemout Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniai* nuo 1 iki 8 v. vakaro.

8

8
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