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bendruomenybės rauskas. Pirmaisiais mokslo tus, A. Mikalauskas — 21 m. , 
metais veikė tik keturi sky
riai. Vėliau kas metai buvo 
papildoma po vieną aukštesnį 
skyrių. Taip, nuo 1964-65 m. 
iki dabar mokykloje veikia 10 
skyrių ir vienas parengiama
sis-vaikų darželis. Nuo įsi
kūrimo iki dabar mokyklą yra 
baigę207 mokiniai, daugumo
je 10 skyrių kursą. Zenitinę 
aukštumą mokinių skaičiumi 
mokykla buvo pasiekusi 1965 
m. , kada joje mokėsi 217 mo
kinių. Vėliau jų skaičius svy- 
ravo-mažėjo. Pastaraisiais 
mokslo m. bebuvo tik 112 mo
kinių. Galėtų dar prisidėti 
apie 30 mokinių.

Gerai mokyklą baigusiems 
ir nepraleidusiems pamokų, 
buvo duodamos įvairios dova
nėlės, daugumoje knygų for
moje, kurių iš viso įteikta 824 
egz. 25 metų bėgyje. (Kažin 
ar suaugusieji yra išplrkę sau 
pasiskaitymui liet, knygų tokį 
pat skaičių ir per tą patį lai
ką?).

Mokykla nepasitenkino vien 
fiksavo kalbos ar krašto pa
žinimo mokymu. Jos moki
niams buvo ruošiami įvairaus 
pobūdžio konkursai, kaippvz. 
dienoraščio ar rašinių rašy
mo, knygų, laikraščių ar žur
nalų skaitymo ir dar daugelį 
kitokių. Konkurso laimėto
jams buvo įteikiamos dovanė
lės. Buvo mokomi ir vaidybos 
meno. Paruošti mokinukai 
dalyvaudavo vietos ir išvykų 
renginių programose.

Pagaliau, mokykla išleido 
7 numerius savo laikraštėlio, 
kiekvieno nr. maždaug po 100 
egz. Jų redaktoriais bei ra
šinių autoriais buvo patys 
mokiniai. Tai vis darbas pa
sišventusių liet, mokytojų, 
kurie didelę dalį savo poilsio 
skyrė lietuviukų lavinimui ir 
mokymui gimtąja kalba.

25 metų bėgyje šioje mo
kykloje yra dirbę ar dar te
bedirba 44 mokytojai. Nuo jos 
įsikūrimo iki 1954 metų mo
kykloje dirbę mokytojai jokio 
atlyginimo negavo — dirbo iš 
pasiaukojimo. Vėliau pradėta 
mokėti, bet daugiau kaip sim
bolinis atpildas. Mokykloje 
ilgiausiai yra dirbę šie mo
kytojai:!. Mikšys ir A. Gra- 
jaus kaitė-Mikšienė po 25 me-

M. Kvedarienė — 18 m., S. 
Slavinskienė (dabar mirusi) — 
15 m. , B. Antanaitienė ir B. 
Juozapavičienė po 11 metų. 
Kiti tarp 1 ir 9 metų.

Mokyklos vedėju nuo įsikū
rimo pradžios iki dabar te
bėra mok. J. Mikšys, paty
ręs pedagogas ir profesiona
las dar nepr. Lietuvoje mo
kytojavęs ir vadovavęs mo
kykloms .

Mokyklai Išsilaikyti labai 
svarbiu faktorium buvo lėšų 
klausimas. Kaip pradžioje 
buvo minėta, mokykla buvo 
finansuojama aukų pagrindu. 
Betgi aukomis ne visada ga
lima pasitikėti, todėl reikėjo 
ieškoti kitų šaltinių joms gau
ti. 1951-52 metais buvo iš
rinktas pirmasis tėvų komi
tetas. Šis, apsvarstęs finans. 
reikalus pirmame posėdyje 
nustatė tėvams mokėti po 12 
dol. metams moks lapini- 
gių nuo šeimos nežiūrint kiek 
mokinių šeima mokyklon leis.

Esamuoju laiku mokslapi- 
nigiai nustatyti 30. - dol.me
tams. Didėjant išlaidoms su
rinktų mokslapinigių neužte
ko, tuo labiau, kad nevisi tė
vai juos sumokėdavo. Trūks
tant lėšoms,paramą duoda vėl 
klebonas dr. J. Tadarauskas. 
Nuo pradžios Iki dabar jis yra 
paskyręs arti 10 tūkst. dol. 
Galimybių ribose, mokyklą ' 
rėmė ir vietos liet, organiza
cijos, kartais ir priv. asme
nys. Pats komitetas irgi bu
vo surengęs keletą renginių 
lėšų papildymui. Betgi stam
biausias paramos tiekėju ta
po čia įsikūręs liet, bankelis 
"Talka". 1957 m. "Talka" 
atėjo talkon su 10 dol. suma, 
gi šįmet jau paskyrė net tris 
tūkst. dol*. 
sudaro arti 
ma.

25 metų
tenka pasveikinti tuos ir jiem 
padėkoti, kurie rado galimy
bę padėti mokyklai įsikurti, 
joje dirbti ir remti finansiniai 
bei kitais darbais. Ypatinga 
padėka priklauso mokytojam, 
kurie tiek daug laiko skyrė 
liet, švietimo darbui nepalan
kiose mums, išeiviams, są
lygose, svetimame krašte.

Z. Pulianauskas

SAVAITINIU (VYKIU 1 
APŽVALGA

RINKIMINE Mokyklų komisijos sprendi-
ponpocAKinA masgali būti apskųstąs Švle-
PROPOGANDA tlmo MlnlsteĮ.luU 1<urls tarta

paskutinį žodį.
Šiam Įstatymui Įgyvendin

ti sudaroma devynių asmenų 
komisija, kuri prižiūrės jo 
pritaikymą Ir daromą pro
gresą valdžios, bendrovių, 
įmonių Ir mokyklų sferose.

Bendrovės su geresniais 
oficialiosios kalbos Įgyven
dinimo daviniais turės pir
menybę duodant valdžios kon
traktus. Vist viešieji doku
mentai turės būti prancūzų 
kalboje. Angliški tekstai gali 

i būti pridėti kaip pagalbiniai, 
bet be legalinės vertės. Ta
čiau, privatūs asmenys Į val
džią gali kreiptis ir anglų 
kalba.

Įstatymo praktiškam Įgy
vendinimui bus išleistos tai
syklės, tačiau jau dabar aiš
ku, kad didelės galios turės 
Įstatymą vykdantieji valdi
ninkai ir komisijos.

Anglai šaukia, kad Įstaty
mas panaikina jų teises ir 
prieštarauja British North 
American Act,pagal kurį su
kurta Kanada. Gi "Parti Que- 
becots"atstoval ir jų šalinin
kai skelbia, kad Įstatymas 
neina pakankamai toli ir yra 
tik prancūzų visuomenės nu
maldymui. Quebec’o vyriau
sybė, spaudžiama iš abiejų 
pusių, pažadėjo pravesti vie
šą nuomonių tyrinėjimą. Įsta
tymas tik patiektas ir vargu 
ar 1 
kaip šių metų gale.

DIDĖJA "ATOMINIS 
KLUBAS’
Lig šiol "At ominiame klu- 

be”buvo tik JAV, Sovietų Ru
sija, Prancūzija ir Kinija. 
Dabar prie jų prisijungia ir 
Indija, kuri nesenai Rajas
than dykumoje išsprogdino 
požeminę atominę bombą. 
Įdomiausia, kad Kanada pati 
jos neturėdama,padėjo ją pa
gaminti Indijai. Mat, pagal 
Britų "Commonwealth" savi
tarpinės pagalbos sutartį, 
Kanada teikė Indijai urant - 
jaus žaliavų, pardavė du ato
miniu reaktorių ir teikė 
technikinę irmokslinę pagal
bą. Visa tai buvo daroma su 
sąlyga, kad ta atominė ener
gija bus panaudota tik ekono
miniams, bet ne kariniams 
reikalams.Tuo reikalu Kana
da jau pareiškė protestą ir 
sutraukė šioje srityje bet ko
kią pagalbą.

Į 
i

rinkimais, 
vadas Stan- 
tebe tvirtina, 
rinkimus, jis

ITANHtiD

Nors Kanados rinkimai Į- 
vyks tik liepos pradžioje, ta
čiau rinkiminė kompanija jau 
vyksta pilnu tempu. Libera
las Ministeris Pirmininkas 
Trudeau rinkiminę propagan
dą pradėjo gana karingai, 
kaltindamas konservatorius 
Ir naujuosius demokratus jo 
politikos, o ypač paskutinio 
biudžeto, sabotažu ir šiais 
nereikalingais 
Konservatorių 
field atkakliai 
kad laimėjęs
įvestų kainų ir algųkontrolę 
•r sumažintų mokesčius ma- 

Jau uždirbantiems. Naujųjų 
^emokratų lyderis Lewis 

vakuoja didžiąsias korpora
cijas dėl jų nepaprastų pelnų 
ir žada šute ikti"dantls "kainų 
kontrolės komisijai, kuri ga
lėtų patikrinti ir numušti 
kompanijų daromus nepagrįs
tus kainų pakėlimus.Spėja
ma,kad rinkimus nulems On
tario provincija,kurioje dau
giausiai galimybių atstovams 
pasikeisti.

f

VEBEKO KALBŲ
(STATYMAS
Ilgai lauktas Quebec’o kal- 
Jstatymas (Bill No. 22'pa

galiau praeitą savaitę buvo 
patiektas Provincijos parla
mentui. J| paruošė ir patiekė 
Švtetimoministeris Franęois 
Cloutier. įstatymas Quebec’o 
provincijoje oficialiąja kalba 
skelbia esant tik prancūzų 
kalbą. Įstatymas No. 63, ku
riuo tėvams buvo pripažįsta
ma teisė pasirinkti anglų ar
ba prancūzų mokyklą-panai
kinama. Nuo šio laiko tik an
gliškai kalbančių tėvų vaikai 
galės lankyti anglų rųdkyk- 
|las. Imigrantų vaikai turės 
laikyti egzaminus, jei norės 
eltj į anglų mokyklą ir tatai 
galės daryti tik tie,kurie pa
kankamai mokės angliškai.

LONDONIŠKIAI PADARE 
PRADŽIĄ

Gautas Mokyklos 
pripažinimas
Londono lietuvių šeštadie

ninė mokykla, per rūpestį 
diplomuotos glm. mokytojos 
(Hig n sc’iool) GražInos Pe
trauskienės, gavo pripažini
mą iš Ontario provincijos. 
Švietimo Ministerijos Mokyt. 

’G. Petrauskienė padarė Lon
dono šešt. mokyklos 1O Į sky
riaus išeinamo kurso apibū
dinimą (curriculum), nurodė 
vadovėlių bei pratimų turinį, 
surašė skaitomų ar skaityti
nų knygų sąrašą, patiekė 
mokytojų lektūrą bei meto
dus ir štai per Alfonsą Po
cių, kuris kontaktavo Įtakin
gus Švietimo vadovus, gautas 
iš Ontario Švietimo Ministe
rijos pranešimas, kad high 
school ( gimnazijų \ 13 kla
sės mokiniams,kurie prista
tys Londono šešt. mokyklos 
1O skyriaus baigimo pažymė
jimą, bus suteiktas vienas 
kreditas, reikalingas high 
school baigimo atestatui.

Džiugu, kad Švietimo Mi
nisterija vertina lituanistinę 
mokyklą ir duoda šį kredi
tą. Manytlna, kad Švietimo 
Ministerija savo patvarkymą 
taikys ir kitoms lietuvių 
mokykloms, jei jų mokiniai to 
prašys. Taigi londoniškiai 
padarė gerą pradžią?

• Gegužės pabaigoje šešta
dieninė mokykla pakviesta 
dalyvauti anglų - St. John’s 

bus priimtas anksčiau, mokyklos festivalyje ir pri
sidėti prie meninės dalies 

aišpildymo.
Balandžio 20 dieną Londo

no miesto bibliotekoje per 
pabaltiečių meno ir liaudies 
dirbinių bei knygų ir spaus
dintų parodą, Londono lietu
vių mokykla gražiai pašoko 
kelis tautinius šokius ir pa
dainavo lietuviškų dainelių. 
Iš parodos vadovybės gautas 
mūsų mokyklai atitinkama 
padėka ir 25 dolerių premi
ja. L.E-tas

25 METAI HAMILTONO 
LITUANISTINEI 

MOKYKLAI

tuvos padangėje Iškilo kūjis 
ir piautuvas — tautų naikini
mo simbolis. Kraštas neteko 
laisvės, o jo žmonės tapo be
teisiais vergais. Tauta likusi 
namuose, o jos dalis išeivi
joje, ir tokiose sąlygose liko 
ištikimi savo žemei, jos kul
tūrai ir kalbai. Išeivija, pro
testo ženklan, dėl neteisybės 
pasitraukusi į vakarus, dar 
gyvendama barakuose, jau 
steigė įvairias liet, mokslo 
institucijas. Karo baigmėje 
prasivėrus emigracijos du
rims, dauguma išeivijos ap
sigyveno užjūrio laisvuose 
kraštuose. Čia atsiradus pa
kankamam skaičiui jauno at
žalyno, pradėtos organizuoti 
pradžios mokyklos, kurios 
vietos sąlygose galėjo veikti 
tik šeštadieniais. 1948 metais 
į besikurlanč ią: Hamiltono lie
tuvių koloniją atvyko ir kun. 
(dabar prelatas) dr. J. Ta- 
darauskas. Jaunas ir ener
gingas kunigas , būdamas už
imtas begalės kitų liet, dar
bų, pradėjo rūpintis ir liet, 
pradžios mokyklos įsteigimu. 
Išsirūpinęs kanadiečių kat. 
mokykloj patalpas, pasikvie
tęs talkon jau čia buvusių po
rą mokytojų,1949 metais pra
dėjo darbą, pats ją vesdamas 
ir finansuodamas. Parenka 
mokyklai Vyks. M. Valan
čiaus vardą kaip simbolį ir 
priminimą jaunimui anais 
laikais buvusios panašios si
tuacijos, kada lietuvį norėta 
nutautinti ir tik per vargo 
mokyklas mūsų vaikai išmoko 
lietuviško rašto ir kalbos. 
Pamokos joje vyko ir dabar 
tebevyksta tik šeštadieniais 
apie 4 vai. dienoje. Neberei- 
kalo mokykla vadinama dar 
šeštadienine. Tikrumoje tai 
vargo mokykla, nes patalpas 
naudojasi kampininko teisė
mis, o jos išlaikymui lėšos 
gaunamos aukų ar išmaldų 
keliu. Mokyklą atidarius ją 
pradėjo lankyti 30 mokinių, 
bet jų skaičius kas metai di
dėjo. Didėjant mokinių skai
čiui, reikėjo ieškoti vis naujų 
patalpų, daugiau mokytojų ir 
lėšų. Šią naštą ant savo pečių 
nešė klebonas dr. J. Tada-

Iki šiol jos auką
13 tūkst. dol. su

sukakties proga,

PRAŠO PAGALBOS
Toronto "Sun" dlenraš - 

tls I/V paskelbė atsišaukimą 
į Kanados visuomenę su Ka
nados žymių asmenų para
šais, daugiausia universiteto 
profesorių, rašytojų, žurna
listų, kad Kremliaus komu
nistų valdžia išleistų iš ka
lėjimo ukrainietį istoriką 
prof. Valcntyn Moroz, kuris 
nuteistas 14 metų kalėtluž 
skaitymąužsicnio spaudos ir 
kritiką policijos,prieš tero
rą i r kt.

V. Moroz dabar sėdi su

Turbūt nėra pasaulyje ki
tos tokios senos ir kultūrin
gos žmonijos dalies, kuri 
šimtmečiais būtų patyrusi 
tiek daug fizinių ir dvasinių 
skausmų, kaip lietuvių tauta. 
Šio išradingo ir modernaus 
amžiaus eigoje, paskutiniojo 
pasaul. karo pasėkoje ir dėl 
vakarietiškų demokratijų ne- 
neapdairumo, buv. nepr. Lie-

kriminaliniais kaliniais, ku
rie jį muša, terorizuoja. Da
bar jis yra Izoliuotas mažo
je kameroje, serga ir pasi
ryžęs badauti iki mirties 
už tautų laisvę ir tiesą. Jis 
yra vedęs, turi 2 valkus. Ltt- 
vinovo vaikaitis Pavel Litvi
nov atsiradęs vakarų pasau
lyje,prašo pagalbos V. Moroz. 
Prašo rašyti laiškus :

Embassy of th USSR, 
285 Charlotte Street, /ucuwo»> 
Ottawa, Ont.

Ottawos Lietuviu Savaitės atidarymo proga, gegužės 15 d. The National Arts Centre. ( deSlnės): inS. 
J. Drjiys, O. Hora, buv. Čekoslovakijos parlamento narys Ir Šiuo metu Kanados čekoelovakų pirminin
kas, sen. C. W. Carter, Mrs. Hora, sen. Andrew Thompson, kun. dr. V. skllandžlūnas, (viduryje! Alb. 
Paškevičius ir kt.
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ar kada sužinosime? Vieni 
bėga Iš Sibiro,kiti Iš Ukrai
nos Iš sovietinės kariuome
nės Vladivostoke ar Lenin
grade. O klek Iš Lietuvos?

Išlieka paskiri vardai. Tie 
ugnyje susideginę. Jiems tu
rės būti sukurtos atskiros 
maldos. Bet, bet nereikia au
koti savas,lietuviškas, gyvy
bes, nes. už tautą kovoja ne 
mirusieji, bet gyvieji. Lietu
viai pakankamai turi garbių 
mirusiųjų. Lietuvai reikia 
daugiau gyvųjų herojų.

Ir štai, sutviska, gintarais 
sužėrl:Slmas Kudirka,Slmo- 
kalčlal, Bražinskai ir kt. Jie 
savotiškai laimingi, nes Išli
ko gyvi, apie juos žinios pa
siekė laisvąjį pasaulį Ir juo 
daugiau laiko prabėgs tuo jie 
bus brangesnl’ne tiktai lietu-

PANORAMA
TAIP AR NE?

Pasirodo, kad Lietuvos 
TSR saugumiečiai (skribai) 
netik gerai nusimano Šv. 
Rašte, bet yra neblogiau su
sipažinę Ir su mūsų prolsto- 
rlja (Atrodo skaitė Č.Geg- 
gaudo knygą" Mūsų Praeities 
Beieškant'^ nes jis yra jiems 
pasiuntęs vieną koptją.J Bra
vo ! Jeigu norime paneigti 
Šv. Raštą, ar mūsų tautos 
proistoriją,tad reikalinga jas 
pažinti.

Štai slaptai Lietuvoje lei
džiama 'Katalikų Bažnyčios 
Kronika, Nr. 6" praneša, kad 
saugumiečiai apklauslnėjo 
apie 23 Vflniaus Universiteto

bama apie"Matuš ką Rusiją". 
Kodėl bendraujama su Balt
rus įjos lletuvlals?(O ne "ka- 
capals"j.Jiems vežamos kny
gos ( kaip senovėje Iš Prūsų 
Lietuvos), premuneruojaml 
laikraščiai, valkai raginami 
lankyti lietuviškas mokyklas 
Lietuvoje?(O ne Maskvoje!.

Saugumiečiams buvo laoal 
įdomu,kokia būdu į kraštoty
rininkų rengimus pritraukia-, 
ma tiek daug jaunimo.

Taigi, Lietuvos jaunimas 
lemtega. O kalpmes, kur 
mūsų jaunimą s?Atrodo, 
nereikia nei Rusijos, kad 
mes Išnyktume. Taip ar ne?

J. Benius

Netikėtas svečias — Rūta L.ee - Klimą 
nytė — Velykų stalo metu Montrealyje. 

Urena Lukoševičienė Ir Alain stankė , 
žurnalistas Ir TV komentatorius peM- 
tiko įeinančiu . Tolima, netikėta 
maloni viešnia visų dalyvavusių buvo 
sutikta plojimais ir Išlydėta Įteikiant 
margučius.

AR ESAME KOVOJANČIOS TAUTOS DALIS ?
Užsieniuose užaugus nau

jajai lietuvių kartai, gyviau
sios, tikriausios žinios apie 
buvusią nepriklausomą Lie
tuvą gali būti tėvų, senelių 
pasakojimai.

Ar už Lietuvos augus tems 
tėvai pasakojo,kad jie,skaus
mingai vykdami iš mylimos 
Tėvynės, pasižadėjo visad ir 
visur dirbti Lietuvos labui, 
©svetimoji kalba tebus jiems 
pagelbinė priemonė lietuvy- 

, bet ginti ir saugoti?
Ar jie jums skaitė jų tada 

rašytus laiškus, skelbtus 
straipsnius? Ar jūsų tėvai 
pasikalba su jumis ir ar jūs 
įtlkyti pakankamai?

O gal jau ir patys tėvai ar 
seneliai pamiršo savuosius 
pažadus, bei pareikštas prie
saikas. . . ?

Kiek iš Lietuvos atsivežtų 
daiktų išsaugota?Klek beliko 
anų liūdinlnkų?Ar jų atsimi
nimai, aure, nebus smilgele 
suliesėję?

Tat čia, tuose svetimuose 
kraštuose už plačiųjų vande
nynų. Tuose namuose, kur į 
kaimyno duris jau nesibel- 
džtama, bet spaudžiami 
skambučiai. Tuose namuose, 
kur svetimoji spauda vieš
patauja, kur svetimoji kalba 
Tėvynę primiršo,kur paskiri 
sapnai užgožiami gumi - 
alų padangų dūzgimais.

O tenai, toje Lietuvoje?
— Pasiklausyki miškų šna- 

rėjimo.Pastklausyki tėvynaP 
nlų aimanų. Paieškoki kritu
sių partizanų kapų tuose ža
liuose paupiuose ir pušynų 
tankmėse.

— Tai praeitis, tai legendos, 
tai istorija ir giesmės dai
nose. Tikrovių, tikrovės!

Lietuvoje žalia ugnis tebe
dega kiekvieno širdyje. Net ir 
tų, nuėjusių į raudonąsias 
ganyklas. Kartais ir jie ar 
jų vaikai sugrįžta. O jųsų 
vaikai ar sugrįž?

Lietuvoje lietuvių nuotai
kos gyvos, degte tviskančios.

vlų tautai bet Ir visam už lai 
svę kovojančiam pasauliui.

Gi tikras rusas, pasprukęs 
į laisvąjį pasaulį,pirmiausia 
lietuviams norėjo pasakyti 
apie tkl tol niekam nežinomą 
Vytautą Bastį,kuris,būdamas 
paaugliu, nušovęs Išdaviką. 
Jam siūlyta prisipažinti kri
minalistu, dėl mažesnės 
bausmės. Jam siūlyta prašy
ti malonės—rusų-komunistų 
atleidimo. Ne,'jis to atstsa - 
ko padaryti,jis savo kančioje 
skandina kerštą lietuvių tau
tos niekšams.

Lletttvlų tauta yra kovojan
ti tauta ir tokie yra dabarti
niai okupuotieji lietuviai. Ky
la mintis: ar užsienio lietu
viai prllygstame pavergtie
siems? Ir ar ne per daug da
rome šūkavimų okupuoto  jų 
mokymams, bet jiems nuro
dymams 'pagalvokime, ką ir 
kaip darytume, būdami ne už 
jūrų-m artų, bet sėdėdami 
politrukais ir rusiškais šni
pais bet veikiančiais mikro
fonais nusodintame kamba
ryje, posėdžių salėje, ar net 
paprasčiausiame fabrike?

Ar mūsų didžiųjų užsienio
patriotiškumo šauklių valkai larcheolbginė ekspedicija, 
noriai'’eitų mirti už lietuvių 
kultūrą, lietuviškų teisių sau
gojimą ir už Lietuvą? Arvi - 
sų mūsų.tų konsulų, redakto
rių, pirmininkų, visuomeni
ninkų ir tltuluotojų valkai 
kalbasi lietuviškai ir, ar jie 
pas i rengę 1 tetuvtškalkalbėtis 
su savuoju mažutėlhj prie
augi tumi?

Tai, kaip: esame kovojai*

paminklų kraštas.Ten kiek
vienas medis, kiekviena so
dyba, kiekvienas krūmas Ir 
vandens lašai paryčiais ra
soja karžygių kančiomis, 
krauju ar kankinių prakaltu. 
Tenai kalba visa žemė, tenai 
žalia ugnimi dega visa šalis. 
Ir gyvi žmonės mato,supran
ta vėlių kalbas, junta žalios 
ugnies karštį, girdi plasdan— 
člas aimanas, keršto mal
daujančias mirštančių kanki
nių lūpas.

Joks kompozitorius nega
lės vargonais paleisti, joks 
poetas neras tūkstamų ra i - 
džlų,joks dailininkas nesuras 
norimų dažų, neužeis tokių 
drobių ar medžlų.Vlskas taip 
tikra, gyva Ir čia pat, toje 
kankinamoje Lietuvoje.

Gyvi šaukliai, kurte Išlieka 
greta susideginusių,ar kitaip 
žuvusių. Ne veltui užsienie
čiai, tie surambėję Ir storo
mis padangomis pakliuvę į 
dabartinę rusų okupuotą Lie
tuvą, Iki širdies gilumos nu
stemba nuostabiu llėtuVlų* 
pasiryžimu kovoti už Savas 
teises, kovoti dėl lletuvlškbs 
kultūros saugojimo Ir jos gy
nimo.

Rusai miršta, siunčia ko
lonistus į Kauną, Vilnių ir 
kitas Lietuvos vietoves, skel
bia "tautų Ir kalbų lygybės 
pagrindus" tuo norėdami ap
gauti ir surusinti lietuvius.

Klek bebėgančių lietuvių 
žūsta, rusiškų šunų sudrąs- 
koml, be žinios į tolimesnį tl lietuvių tautos dalis, ar ne? 
pasaulį sunaikinami, - kažin Algirdas Gustaitis

studentus, apie Išvykas į 
Uralą IrSlblr ą-kodėl 
jų metu bendrauta su lietu
viais tremtiniais, ( aplankyti 
buvę lageriai). Kaltina, kad 
Išvykos įKaukazą metu 
buvo bandoma užmegstl ry
šius su nacionalistais armė
nų, gruzinų ir kitų tautybių 
sluogsniais (gal su taip va
dinamais, mano garsinamais, 
"ossetais", kurių kalboje dar 
randama apie 1O - 20% lietu
viškų žodžių?Štai vienas sa
kinys jų kalboje, bet tokių vė
sai nedaug išlikę :"Aeš nae 
žonln, kadai man gur (kl) 
saldyn")*

Tardytojai priekaištavo, 
kad išvykų metu į Rytų Prū
sijos Sanbtjos sritį buvo do
mimasi ir keliama aikštėn 
senųjų kultūros paminklų 
naikinima s,deginamos 
žvakelės ant piliakalnių.

Saugumiečius taip pat do
mino Liaudies Dainos,Klubas 
Vilniaus profsąjungą rūmuo
se, nes prieš 2 metus išvai
kytas Vilniaus universiteto 
studentų Romuvos klubas, 
vasaros ekspedicijos, Rasos 
šventė Kernavėje, Šventosios

Tardomiejl buvo barami 
už domėjimąsi senove ir jos 
idealizavimą nes tuo buktai 
skleidžiamos nacionalistinės 
nuotaikos.

Buvo klausinėjama, kodėl 
dainuojamos tik lietuviškos 
dainos? (O ne"katluša" .Ko
dėl renkama medžiaga apie 
partizanų kovas?(O ne"skri
bas"'. Kodėl susitinkant su 
latviais skleidžiamos nacio
nalinės nuotaikos?! O nekal-

, . , SUenzĮją, tai jie turėjo ne-
GOBSUMAS NEVIENĄ PRAŽUDĖ mažą savo žmonių Išteklių 

"Nepriklausomos Lietuvos" 
Nr.lO (12 kovo 1974) tilpo J.
Beniaus stralpsnls"Retkalau- 
ti, ne protestuoti. . . ". Jame

tlrštokal apgyvendintoje Len
kijos teritorijoje. Taipgi re- 
patrlavo ir Iš Lietuvos apie 
15O,OOOlenkų Ir vėl iš Balt-

Kur tiktai įstengiama lie - 
tuvišktau išsitiesti, ©mal
dyklos ir jų godotlniai, bemaž 
stebuklu tūkstančiais para
šus surenka, leidžia žinia- <
naščius toje sljote išsijotoje 
šalyje. Gi plačioje Rusijoje 
kur tiek miškų ir begalybės 
prerijų, kur kiekvienas na
mas galėtų būti slėptuve, an
tai, neats t randa nei tiek žmo
nių, nei neatlieka tokių kar
žygiškų darbų savos laisvės 
gynimui.Paskiri žmonės nu
mani nam i, uždarom i į beprot- 

. narnius, sunaikinama raštų 
» sktauturėlės. O, jei lieka, tai

telieka išimtys.
Lietuvoje rusų-komunistai 

stengiasi viską sunaikinti: 
mūsų istoriją, kalbą, papro
čius, dainas, tautiškus šokius, 
pasltlkėj mą vienas kitu . 
Nesutinkančius talkinti vie
nokiu ar kitokiu būdu,sunai
kina.

Tokie tautos didvyriai, 
kaip ir anie dešimtys tūkstan
čių krūtinių patiesę mūsų 
partizanai. Lietuva Ištisas

rašotna, kad Lietuvos sienos 
turi būti praplėstos imtinai 
tų vietovių, kur mūsų mena
mieji proprotėvlai yra gyve
nę. Minima ne tik visa Rytų 
bei Vakarų Prūsiją, bet ir 
Pomeranija Ir net Rugeno 
sala( senovės Arkona). Taipgi 
protenduojama į sienas su 
rusais iki Volgos, o su suo
miais iki Onegos ir Ladogos 
ežerų ir net užsimenama 
apie Priekaukasto osetinus, 
kurie esą mūsų tautos pali
kuonys ir 1.1. ... "daina" be 
galo.

Kuomet baigėsi 2-as pa
saulinis karas, buvo gal net 
ir norinčių tą sritį prijungti 
prie Lietuvos. Bet kQo klau
simas, iš kur paimti bent jau 
pusmUionį savų žmonių, ku - 
riuos tektų ten apgyvendinti 
Buvo ir kita problema— tai 
Vilnius, kuris tuo laiku buvo 
perdėm nelietuviškas. Taipgi 
ir sritis apie Vilnių.

Jei lenkai sugebėjo apgy
vendinti po 2-ro pas. karo 
dalį Rytprūsių, Pomeraniją,

gudijos, Ukrainos ir gal net 
iš tolesnių Rusijos plotų. Be 
to vakaruose,D. P.stovyklose 
gyvenę lenkai (Ar jie buvo 
Išvežti vokiečių prievartos 
darbams,ar belaisviai Ir tt.) 
didelė jų daugumą grįžo į 
Lenkiją.

O kaipgi su mūsiškiais? 
Vos tik retas kuris Iš dipukų 
grįžo Lietuvon. Antra vertus, 
kad ir buvo lietuviškų salų 
(Ištisų kaimų buv. rusų Im
perijoje: Vitebsko, Mogilevo, 
Saratovo gub. Ir net Sibire), 
taigai nebuvo galimybės juos 
perkelti į Lietuvą.Mat, su 
lenkais,kaipo su didesne tau- 
ta buvo labiau skaltytąsl. Be 
to, lenkai buvo priešpastatyti 
prieš vokiečius, kurie taip 
žiauriai naikino bei šaudė 
kitas tautas Ir net kare ne
dalyvavusius žydus. Lenkams 
Ir dabar yra duotos didesnės 
teisės tvarkytis vlduje( tlky- 
vos laisvė, privatūs ūkiai), 
kad jie taptų juo stipresnė at
rama prieš vokiečius, kurių 
žemės kolonizuotos
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TERŠIMO PROBLEMOS

Kiekvieni metai, vis dau
giau ir daugiau randam spau
doje išliejamų ašarų dėl per- 
didelio vandens ir oro terši
mo. Kovai su šia negerove, 
valstybiniu mąstu sudaromos 
institucijos su gana stipriais 
įgaliojimais, teršimo kalti
ninkus prižiūrėti ir net baus
ti. Ryšium su tuo, pramonė 
išleidžia milžiniškas sumas 
labaratori joms bei oro ir van
dens švarinimo reikalams. 
Kada užkliūvamą ant vieno 
taško, tai spauda, radijo bei 
televizija kasdieną dainuoja 
vis tą pačią dainelę, visiškai 
ignoruodami kitas, nemažiau 
sveikatai kenksmingas pro
blemas. Paimkim didesnius 
miestus, kur nuolat verkšle
nama dėl per mažai turimų 
parkų su medžiais ir žaliomis 
pievutėmis ir piknikų stalais. 
Atseit, nėra kur pažaisti ma
žiems vaikams karštomis va
saros dienomis. Gyvenan
tiems prie tokių parkų, tenka 
labai apsivilti tų parkų nau
dingumu, ypač hygienos at
žvilgiu. Prie tokių parkų, 
kiekvieną ankstyvą rytą pri
važiuoja daugybė mašinų, ku
rios išleidžia, kartais net po 
kelis įvairaus dydžio šunis, 
per naktį iškentėjusius kam
baryje ar skiepe. Ištrūkę iš 
mašinų, kulverščials lekia į 
parką ir prie kiekvieno me
džio stabtelėja, palieka krū
vas žiauriai dvokiančio mėš
lo. Ir taip vyksta diena iš die
nos; taip žiemą, taip vasarą. 
Vakarais, tiems "šunų my
lėtojams" grįžus iš darbo, 
atliekama ta pati procedūra, 
paliekant tuos žaliuojančius, 
valkams skirtus mokesčių 
mokėtojų išlaikomus parkus, 
tikru dvokiančiu mėšlynu. 
Saulutei pakilus aukščiau,

O su tuo kolonizavimu už
imtų žemių nėra talplengvas 
dalykas. Štai Viduriniuose 
Rytuose įsikūrė Izraelis ir 
1967 m. dar gerokai išplėtė 
savo sienas, ojųmln.pirm.

čtal užkariavo milžiniškus 
plotus net iki Maskvos ir net 

• iki Juodųjų jūrų? Ką tas vi
sa davė lietuvių tautai ir lie
tuvybei: tik daugybė jau-

Goldą Meir, net Išsitarus,kad 
tik tuomet su arabais būsianr- 
tl talka,kai ji galėsianti lais- 
val( taigi be apsaugos) vaikš
čioti Egipto miesto Kairo 
gatvėse. Bet nežiūrint tokios 
galingos JAV-ių paramos( ir 
finansinės ir karinės), kad ir 
labai nenoromis tenka rimtai 
pagalvoti tiems izraelitams 
apie 1967 m. okupuotų arabų 
žemių grąžinimą,nes juk be- 
saikus gobšumas galt neapsi
mokėti net tokiai turtirg ai 
žydų tautai, kurią ne be pa
grindo vadiname inteligentų 
tauta.

Tai ką gi čia lyginti tą mū
sų "vargšelę" lietuvių tautą. 
Kokių gi papildomų žemių 
mes galime reikalauti ir 
kaipgi mes tas žemes"apžio- 
tumėm"( jei jau kokiu ste
buklingu būdu jas gautumėm), 

.o juo labiau, kaip mes jas 
grąžintumėm lietuvybei, jei 
ten lietuvybės vos menki 
pėdsakai vietovių pavadini
muose išliko?Ir kas gi iš to, 
jei mūsų Didieji Kunlgalkš-

parko apylinkėje gyvenančios 
mamytės, su mažais vaikais 
vežimukuose, suvažiuoja į 
taip vadinamą "parką" pasė
dėti medžių pavėsyje, o vai
kams parėplioti pievutėje. Ir 
ką jos ten randa prie tų vai
kams skirtų parko medžių? 
Krūvas dvokiančio mėšlo, ant 
kurio zirzia spiečiai diek 
žalių musių, kurios pakilu
sios nuo mėgiamos vietos 
nusileidžia ant stalo, karta 
su paliktais užkandžiais, ar 
vaikų maitinimo reikmeni
mis. Vaikui užsnūdus veži
mėlyje, jos rėplioja ant vaiko 
lūpų bei akių. Įdomu, kad tuo 
reikalu visiškai nesijaudiną 
miesto sveikatos departa
mentai, ar kita kokia visuo
menės išlaikoma institucija. 
Ši problema yra ne mažiau, 
kenksminga už pramonę, 
prieš kurią yra nukreipta 
spauda bei televizija. Šis pa
sisakymas aišku nepatiks t? 
vadinamiems "šunų mylėto 
jams", bet čia ne šunų kaltė 
ir aš nesu šunų priešas. Mėgs
tu gyvulius, tik ne mieste. 
Ypač šunims reikia erdvės, 
kas tinka ūkyje, kur šuo gali 
išsilakstyti dešimtis mylių 
per dieną ir atlikti savo gam^ 
tos reikalus kur ir kada nori. 
Gi laikyti gyvulį nelaisvėje — 
yra kančia. Manyčiau, kad 
"šunų mylėtojai" turėtų įsi
gyti parkus tik šunų reika
lams. Juos patys prižiūrėtų, 
nemaišant tos pačios vietos 
su mažais vaikais. Šunų "my
lėtojai" gyvendami mieste, 
skubiam reikalui priėjus, ant 
greitųjų išveda šunelį prie 
sekančio kaimyno gyvatvo
rės, savo kiemą laikydami 
švariu. Įdomu, kas neša šio 
teršimo atsakomybę; ar šunų 
mylėtojai, ar miestų sveika
tos departamentai? V. K.

nų lietuvių tose kovose žuvo 
( Algirdo 3 žygiai į Maskvą, 
prie Verkslos Vytauto mūšis 
su totoriais, kuriame žuvo 
didžiausia ir pajėgiausia 
mūsų jaunimo dalis, taipgi 
Žalgirio mūšią).

Kas Iš to, kad mes čia, 
JAV-se ir Kanadoje gerai 
įsikūrę, vaikomės be atodai
ros dolerius, kuomet dirba 
ne tik vyrai, bet Ir moterys, 
o valkams didelėje dalyje 
leidžiame suamerikonėtl? 
Joks medžiaginis gerbūvis 
šeimoje neatstoja lietuvybės 
praradimo ateinančioje kar
toje. Kas mums būtų iš tos 
dešimteriopai praplėstos 
Lietuvos teritorijos (kaip J. 
Benius sugestijuonuoja savo 
straipsnyje), jei joje nebūtų 
1 lėtu vybės ?

Kad medžiaginių vertybių 
gobšumas yra nevieną pra
žudęs, rodo toks mažas pa
vyzdėlis iš rusų "mužiko" 
(prieš 1-mą pas. karą) gyve - 
nlmo, nupiešto rašytojo L. 
Tolstojaus. Vienas pasiturįs

rusų ūkininkas, no-rėdam-n 
vis didesnį valdyti ūkį, nu; 
ko į baškyrų žemę(kur tai . _ 
Volgos), nes girdėjo, kad ten 
jie duoda veltui žemę.Bašky- 
ral jam žadėjo duoti tiek 
žemės, kokį plotą jis "apF 
bėgs"nuo ryto Iki saulės nu
sileidimo. O gobšus is "muži
kas "tokį didelį plotą užsiėmė 
apibėgti ir tiek skubino, kad 
prieš saulei leidžiantis ne
baigęs apibėgti viso ploto, 
griuvo išsisėmęs,negyva

Ne tautos teritorijąsieKti 
besaikiai didinti, bet tšs: 
goti lietuvybę ateinanč 3 
kartose, kur tik lietuvių di
desni subūrimai bebūtų: ar 
tai plačioje Rusijoje, ar šiau
rės bei pietų Amerikoje, ar 
bet kur kitur (ir žinoma pa
čioje Lietuvoje). Irlietuvybės 
tikrieji ž.idinial, mūsų jau
nimui prieinami, bet mažai 
naudojami, šiandien yra: va
sario 16-os d. gimnazija Vo
kietijoje arba net ir Vilniaus 
universitetas Lietuvoje. Kas 
tuos ž idlnius lanko,tas tikrai 
išliks lietuviu, nors gyvenda
mas visą amžių svetur.

J. Valiūnas
Brockton, Mass.
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durnus savo
drpanyžis

Kanadoje sakoma, kad 
amerikiečiai vis dar labai 
menkai esą savo spaudos su
pažindinami su šiauriniais 
kalmynais-kanadlečlais. Tai, 
tačiau,netiesa apie lietuvišką 
Chtcagos "Draugu" kurtame 
dažnai pasirodo ilgi straips
niai apie Kanados ūkinį, poli
tinį ir moralinį gyvenimą. 
Nors mano draugas Pileikair 
sako, kad tai puskvaišio 
darbas, man atrodo, kad tų 

■alpsnlų autorius yra ne
paprastai gerai informuotas, 
nes skelbia naujienas visiš
kai neužtinkamas čionykštėje 
spaudoje ar televizijoje.

"Aktyviausiais Kanados 
komunistais - maikslstais 
reikėtų laikyti naujų jų demo
kratų partijos narius-NDP", 
rašo "Draugo"žinovas ir dar 
paaiškina, kad ši".. . partija 
daugiausia pasitarnauja ko
munizmui: reikalauja, kad po
licija nepersekiotų Kana- 
'’*>8 komunistų". "Kanados 

.ajieji demokratai marksis
tiniu aktyvumu ir propoganda 
ugeba paveikti žmones. Jie 

žmonėms prižada visokių gė
rybių, kokių buvo prižadėję 
Sov. Rusijos komunistai 
1917-20 metais". Gi vienas iš 
trijų Kanados provincijų šiuo 
metu valdančių komunistų, 
atsiprašau-endlplstu, premi- 
jeras Barrett turįs tokią 
marksistinę galią, kad net 
Kvebeko nepriklausomybini*>- 
kus numatęs pervęstl į savo 
partiją. Tautiečiai, reikės 
bėgti ir iš Kanados, nes rei
kalai tikrai nekokie -esame 

□vietinės revoliucijos išva
karėse. Kaip gi, pagal "Drau
gą", kitaip?

Kitame straipsnyje įžval
gus" draugininkas" pastebi, 
kad naujieji demokratai 
drįsta jau rašyti tokius įžū
lius straipsnius su parašu : 
Socialism in CanadaįTyg bai
susis,komunizmui neabejoti
nai prilygstąs , socializmas 
jau būtų įsigalėjęs netik tri
jose provincijose,bet ir visa- 
me krašte.

Iš kur tokie nedorėliai at-
irado? Mat jų vadas T.
touglas, prieš 18 metų buvęs 

Saskačevano premijeru, "be 
kitų nacionalizacijų pradėjo 
Ir ūkininkams primesti so
vietinę santvarką". Visgi su
sipratę žemvaldžiai suvažia
vo į Vinnipegą ir ". . . norėjo 
Dduglą nulinėluoti. Bet tasai, 

IŠ DETROITO RAŠO
ALF. NAKAS

ŽURNALISTŲ POPIETĖ KANADOS PAKRAŠTY

Windsore bei jo apylinkėje 
__etuvių nėra daug. Šakorna, 
kad apie šimtas šeimų, tad 
gal kokie trys ši ratai žmonių, 
gal keliais daugiau ar mažiau. 
Kai palygini su Detroito me
tropolio tūkstančiais, tai sa
kai, kad Windsore tik sauje
lė. liet WindSoro tautiečiai 
gajus ir veiksmingi. Dides
niems renginiams jie skoli
nasi Detroito publikų, l*et ir 
į Detroito jx>buvius atsilanko 
nemažu buriu. Pasitaiko, kad 
jie detroitiečiams |>abuna la
bai reikšmingais mecenatais. 
Ypač daug Hlmpatijiį wimlsfr 
rlškiaj rodo Detroito žurna
listams. Antai, mažiau kaip 
1974. V.29

policijos padedamas, pabėgo 
į rytinę Kanadą, pakeitė par
tijos pavadinimą iš CCF į' 
NDP ir vėl vystė savo veik
lą". Dievaži, taip parašyta 
sausio 14 dienos "Drauge ". 
Tad suka ir taip mūsų ! gal
vas nesąžiningai žurnalis
tai bei istorikai.

Jei patikėti Kanados val- 
.stybinės (t. y. socialistinės 
televizijos žiniom,^ tik ką 
paleistame federal inlame 
parlamente endlpistal laikė 
persvarą. Todėl visai neabe
jotina, kad NDP vadas Dovy
das Luisas, kaipo "uolus 
Maskvos yrėmėjas", Petro ir 
Margaritos antragimį pri
spaudė pavadinti Saša.

Būkim patenkinti, kad NDP 
tevaldo tris, o ne visas de
šimt provincijų. Bet, atrodo, 
tik laikinai ta laimė, nes 
"NDP yra numatę perimti.1 

■'Ontario provincijos valdy
mą". Netaip, kaip kitos pado
rios politinės partijos, ku
rios, matomai, nenumato, bet 
valdymui yra pakviečiamos. 
"Sovietai okupuoja kitus 
kraštus, o Kanados NDP kol 
kas nieko neokupuoja, nes 
nevaldo visos Kanados". 
Taip logiškai įšvęsti nepa
jėgtų joks būsimo žurnalistP 
kos vadovėlio autorius.

Kanados reikalų ekspertas 
"Drauge", nors ir nurodo 
balsius socializmo pavojus, 
bet pats valstybinės nuosa
vybės nesikrato. Esą, blogas 
dalykas kai Kanada". . . netu
ri jokių susisiekimo priemo
nių, nei žmonių tas priemo
nes aptarnauti. Viskas yra 
bendrovių rankose". Čia, įsi-’ 
dėmėkite, atidengiama gerai 
iki šiol užslėpta valstybinė 
paslaptis. Nei Canadian Na
tional geležinkeliai, nei Air 
Canada oro linijos, nei Ca
nadian Steamship laivų lini
jos, nei, pagaliau, CBC radio 
ir televizijos tinklai nėra 
valdžios, bet kapitalistinių 
bendrovių rankose. Aš, nors 
ir daktaras, bet kvailas, gal
vojau žinąs, kad Canadian 
National geležinkeliai yra 
valdiniai. Anaiptol, valdžia 
". . .kas metais tai bendrovei 
primoka po keliasdešimt mi
lijonų dolerių, padengia ben
drovės nuostolius, kad ji ga
lėtų išmokėti dividendus". 
Matydamas tokį pelningą biz
nį, norėjau įsigyti tos "Ben- ' 
drovės" akcijų. Deja* jų rln - 
koje nėra.Gal pardavinėjama 
tik per "Draugą"?

Dėl viso to per daug miego 
nepraraskime. Tik į naują 
parlamentą išrinkime J. Val- 
čeliūną,o j is, pasidabinę s rau
dona rože ar apsimovęs gar
sius apatinius, sukurs valdi
nes susisiekimo priemones 
ir be jokių junijų pasirūpins 
savo pavaldiniais, sutramdys 
marksistų veržlumą. .. ir 
viskas bus tvarkoj.

pusės metų laike LŽS Detroi
to skyrius tame svetinga - 
me Kanados jjakrašty jau su
rengė dvi kultūrines popietes. 
Pirmoji j vyko jjereitų metų 
spalyje, erdvioje Birutės ir 
Petro Januškų Cadillac mote- 
liosalėje. Antroji — šių metų 
kovo 31 dienų, Jolandos ir 
Mykolo Kizių namuose. Apie 
pirmųjų jau esu sjtaudoje ra
šęs. Dabar noriu truputį įsi
kalbėti apie antrųjų.

J. ir M. Kizių kultūrin
guose namuose man jau teko 
būti anksčiau, gal prieš |x>rų 
metų, vasaros laiku. Tuomet 
tie namai man pasirodė laimi 
erdvus, nes svečių juose ne

vienos vakaronės pravedėjai Chicago]e. (iš kaires): 
dr. Z. Rekašius, "Akiračių redaktorius; A. Pužauskas 
"Naujienų redaktorius; kun. J. Vaišnys S. j. ” Laiškai 
Lietuviams” redaktorius ir kun. dr. F. Gureckas — va
karonės moderatorius.

buvo tiekgausu. Dabar, nors 
po kėdę visi gavome, plačio
mis durimis sujungti salionas 
ir valgomasis pasirodė ankš
toki. Mat, visais pakraščiais 
buvo susodinta ... apie 70 
žmoniųl Kadangi vadinamos 
žurnalistinės, o tiksliau — 
žurnalistų rengiamos kultū
rinės popietės yra lyg ir pu - 
siau uždaros, tai ir neper- 
gausios svečiais, septynios 
dešimtys žmonių kaip tik ir 
buvo iki šiol pats didžiausias 
skaičius.

Svečius trumpai pasveikino 
šeimininkas Mykolas Kizis, 
sakydamas, jog svečiai tai 
namų palaima. Ypač džiaugė
si į popietę atsilankiusiais ke
liais jaunuoliais. Kvietė jaus
tis kaip namie ir sekti LŽS 
Detroito skyriaus vadovybės 
paruoštą programą. Iš tikrų
jų, kaip kitoms kultūrinėms 
popietėms, programa ir čia 
buvo suorganizavęs LŽS De
troito skyriaus pirmininkas 
Vladas Selenis. Pirmuoju 
kalbėtoju jis pakvietė me d. 
dr. Otoną Vaitą.

Dr. O. Vaito tema: "Aukš
tas kraujo spaudimas". Kal
bėjo taupiai,1 glaustai ir per 
pusvalandį pasakė viską, kas 
apie aukštą kraujo spaudimą 
būtiniausiai žinotina. Dar 
prieš paskaitą dr.‘ O. Vaitas 
išdalino po'kelioliką egzem- , 
pliorlų brošiūrėlių, aukšta 
kraujo spaudimą liečiančių. 
Po paskaitos buvo leista duoti 
daktarui klausimus'. Ta proga 
pasinaudojo bent dešimt klau
sytojų. Tiesa, kai kurie klau
sėjai ne tik daktarą klausinė

Aplankykite bent dalį 
jos šią vasarą.

Sveiki, atvykę i šį kraštą — Kanadą. Tai ialis, kurią laikote sava. Tai Šalis, kurią 
parinkote ateinančiam kartom. Ji laukia Jūsų. Dabar.

Aplankykite šia vasara kuria nors Kanados dali ir pamatykite jos groži — eže
rus, sraunias upes, masyvius kalnus, miškingus parkus, auksines prerijas, klostan
čius miestus bei ramius kaimus. Atsekite Kanados praeiti, lankydami gausias is

torines vietas.
Nereikia keliauti labai toli nuo savo namų, kad visa tai pamatytumėt. Pažinę 

kuria nors Kanados dalį, pažinsite ir savo pačių dalį.

Canadian Government Office de tourisme 
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jo, bet ėmė jį ir mokyti. Ge
rai, kad programos modera
torius VI. Selenis tuos moks
lingus klausėjus į vėžes įsta
tė. Vėliau girdėjau kalbant, 
kad vien jau dėl šios paskai
tos buvo verta popietėje da
lyvauti. Bet rimtąja paskaita 
dar toli gražu ne viskas pasi
baigė.

Į popietę einantiems sve
čiams buvo pasakyta, jog ak
torius Karolis Balys dekla
muos humoristinę poeziją. 
Savo darbo atlikti pakviestas 
K. Balys iš karto pasišiaušė. 
Ką, sako, jūs man nustatėte 
kaip ir apie ką aš turėsiu kal
bėti, deklamuoti ar vaidinti. 
Aš, sako, jokių čia humorų 
neparuošiau. Ir pradėjo... 
be veik įtikinęs, kadbe humo
ro, kad labai rimtai. Pasi
skelbė, jog jo kalbos tema bus 
"Trumpiausias kelias pasida
ryti garsiu žurnalistu". Jau 
vienas kitas sakinys sukėlė 
juoką. Ir kuo toliau, tuo dau
giau juoko. Greit publika kri
zeno ir plojimais pritarimą 
reiškė. Pagaliau, savo felje- 
tonišką prozą K. Balys su
jungė su Antano Gustaičio po
ezija, su eilėraščiu apie žur
nalistą. Buvo ko pasiklausyti'.

VI. Selenis nežinomo auto
riaus humoristinį eilėraštį 
"Prie dangaus vartų" irgi 
gražiai padeklamavo. Vis 
dėlto, jam reikėjo tai atlikti 
prieš K. Balį, tai efektas bū
tų buvęs kur kas didesnis.

LŽS centro valdyba perei
tais metais buvo paskyrusi 
tris pirmąsias ir dvi antrą
sias pinigines premijas jau-

AUGINI MITO
PROKLAMACINĖ INFLIACIJA

Kanadiečiai, skaitydami 
Jungtinių Valstybių lietuviš
kąją spaudą mato, kiek daug 
dėmesio joje skiriama šven
čių progomis pasirodančioms 
įvairioms proklamacijoms , 
kurias išleidžia dažniausiai, 
miestų burmistrai ir atskirų 
valstijų gubernatoriai.

Visoje veikloje kažkaip vi
sokeriopai priimta ir nusi - 
stovėjusios tradicijos kalba 
užtai, kad pvz., Vasario 16, 
birželio trėmimų ir panašio
mis progomis negauti įprastų 
proklamacinių tekstų, būtų jei 
nei nusikaltimas, tai, nea
bejotinai, žingsnis atgal vi
sose laisvinimo pastangose. 
Labai retai kas išdrįsta sua
bejoti tokių proklamacijų nau
da ir efektu. Bendras galvoji
mas maždaug toks, kad pa - 
siekta kažkas didingo, nepa
prastos reikšmės ir vertės.

Jei federalinė vykdomoji 
valdžia mažiau ir saikingiau 
"dalina" visokias proklama
cijas, tai valstijų ir didmies
čių biurokratinis aparatas ir 
lengviau ir gausiau pasiruo
šęs teikti miestų "garbės pi
lietybes", miestų raktus, me
dalionus ir - ar visokiausio 
turinio ir dar įvairesnių pro
gų ir tekstų proklamacijas.

Kreipsis, tarkim, ameri
kiečiai Izraelitai, tokia ar 
kitokia proga, ir jiems bus 
išleista malonaus ir žavaus 
turinio proklamacija. Ateis 
arabai amerikiečių kilmės, 
ir jiems bus duota paskati
nanti ir padrąsinanti prokla
macija. Ateis visos kitos bal
suotojų grupės ir tos gaus, 
maždaug laukiamo ir norimo 
turinio raštus — proklamaci- 
jasNetikproklamacijas gaus, 

niesiems žurnalistams, lie
tuviškoje spaudoje pasirelš- 
kusiems. Dvi pirmąsias pre
mijas laimėjo detroitiečiai 
Robertas Selenis ir Viktoras 
Nakas, abu universitetų stu
dentai. Premijas jie turėjo 
atsiimti Čikagoje, š. m. sau
sio gale, spaudos baliaus me
tu, bet nė vienas ten nuvykti

Nukelta į 5 psl. 

bet bus paskelbta tokia ar ki
tokia diena, ar kai kada ir 
savaitė. Miestų ar valstijų 
gyventojai kviečiami ir ragi
nami "observuoti" tokią ar 
sukaktį, įvykį, kartu su pro
klamacijos tekste vardina
mais asmenimis ar grupė
mis. Čia skelbiama atskira 
ir kanarėlių augintojų diena, 
ir jaunųjų ūkininkų rėmėjų 
diena, proklamacija džiau
giamasi ir sutinkamas pir
masis sovietinis prekybinis 
laivas atplaukęs į tą miestą 
ir t. t.

Nelaimei, tokion prokla
macijų pynėn įeina ir visai 
kitus tikslus turinčios lietu
viams ar kitoms panašioms 
grupėms skiriamos rezoliu
cijos. Amerikinis biurokra
tinis aparatas pakankamai iš
radingas ir žodingas. Turimi 
įvairių tekstų pavyzdžiai tin
kami įvairiausioms progoms, 
tenka tik įrašyti atitinkamus 
vardus, datas ir proklamaci
ja gatavai paruošta. O tų au- 
diencijųpas gubernatorius ir 
burmis trus kai kuriomis die
nomis turima net po keletą. 
Įteikti tekstą, nusifotografuo
ti daug laiko neužima. Gaila, 
bet retai, labai retai tos nuo
traukos pasiekia didžiąją 
spaudą, bet jau mūsų laikraš
čiuose jos užima bene pačias 
pirmąsias vietas. Vietos TV 
ir radijas tokių, mes tikime, 
svarbių Įvykių, net ir nepa
stebi. Esmėje, siekimas ir 
gavimas tokių rezoliucijų ar 
proklamacijų nėra nieko blo
go, gal net ir kiek naudos at
neša. Bėda tiktame, kad per
daug dažnai pamirštame ar 
net ir žinoti nenorime, kad 
tos visos proklamacijos, 
valstijų ar didmiesčių lygio, 
tėra tik popierinihi banknotai, 
nieku ne pa dengti ir nieku ne
įpareigojanti. Krašto užsie
nio politikai jokios įtakos ne
turinti, telaikomi tik lokali
nio pobūdžio pareiškimais, 
balsuotojų grupėms taikomi. 
Ir nieko daugiau. Jei visa 
mūsų energija, pastangos ir 
išradingumas periferijoje bū- e 
tų panaudoti spaudimui kraš
to sostinės sluoksnių, rasi, 
galutini rezultatai gal ir būtų 
bent kiek reikšmingesni.
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DIDELĮ VEŽIMĄ’.

Į IŠ PARODOS OTTAWOJE 
k-gg......... .....................L J........ J.______■

Parafrazuojant šįmūsų Hai
dles pasakymą, norisi jį pri
taikyti Ottawos lietuviams, 
kurie, būdami neskaitlingi, 
nepabtjojo užsimoti imponuo
jančiam, jubiliejiniam planui.

Vienas to plano punktas - 
suorganizavimas dali. A. Ta
mošaitienės kilimų ir gobe
lenų parodos.

Geg. 17d. Įvyko iškilmingas 
atidarymas Goethe House pa
talpose. Nežiūrint ilgojo sa
vaitgalio, dalyvavo daug ota- 
yriškių,keliolika iš kitur,Goe 
the House direktorė ir Vo - 
kletijos Ambasadoriaus žmo 
na dr. G. Bae r ir, pa rodį ati
daręs Senatorius Yuzek .Jis 
ilgesnėje kalboje pabrėžė kū
rybos laivės reikšmę ir pa - 
sidžiaugė,kad da ii. A našta - 
zlja Tamošaitienė ta laisve 
pasinaudojo ne tiktai asme
niškai, bet savo kūryba pa
sidalindama su visais Kana
dos gyventojais, ipasinaudoda 
ma ir šio krašto teikiamais 
paskatinimais Ir įkvėpimu.

Dr.Gertrude Baer savo 
šiltame žodyje pasidžiaugė 
A. Tamošaitienės Kūryba ir 
lietuvių bendruonenės darbš
tumu. Ottawos Lietuvį Bend
ruomenės Pirmininkas A.
Priščepionka, atidaręs pa
rodą, oficialios dalies pabai
goje įteikė lietuvišką medžio 
koplytėlę senatoriui ’ Yuzek, 
A. Tamošaičio ex-librls dr. 
G. Baer ir Lithuanians in Ca
nada O. L. B. vardu, Goethe 
House bibliotekai.

Dailininkė išstatė 27 k Ui

mus Ir gobelenus įvairaus hi 
ryblnlo laikotarpio. Atskira
me kambarėl yje skaidrių se
rija papildė, ko nebuvo šio
je parodoje.

Šal lakItoseparodose ma - 
tytų darbų, teko progos pa - 
matyti naujų, gal ne tiek te
matikoje, klek nuotaikose ir 
priemonių žaidime. Mėgsta
ma Eglės Žalčių Karalienės 
tema varijuojama Žilvino 
Svajone, kur pilies bokštai 
ir vandens atspindžiai savo 
stiliumi skiriasi nuo Atsis
veikinimu didpsnlu drama - 
tiškumu.Kalp pati dailinin
kė sako, jai ta tema labai 
artima, bet vos išaudžla 
vieną epizodą-nuperka.lr vėl 
norisi austi kitą. Būtų įdomu 
pamatyti svarbiausius Eglės 
epizodus cikle. Broliai Juod
varniai -kitokia technika ir 
tragiško intensyvumo užuo
minomis, sužadina žiūrovo 
smalsumą ir norą pamatyti 
tos temos išvystymą.

Ilgų mazgų palikimai, ap
metimų dekoratyvus spren
dimas ’eldžia spėti, kad dai
lininkė nori išeiti iš lyrtš - 
kos poetiškos nuotaikos, iš 
kompozicinių sprendimų, ku
rie jos nebepatenkinaTačiau, 
žiūrėdami į Diena ir Naktis, 
į šv.Joną, į nepaprastai 
puošnų ir stil ingą Raštu Gre
tos, į Lapkričio Raudą, Sody
bų Šešėlius-žtnome, kad jie 
liks visuomet nauji, lyg pir
mą kartą pamatyti ir nenori
mi išleisti iš aktų. Kartu t— 
ma didelis žingeidumas, į ko
kią pusę pasuks dailininkė? 
Jei ir tik pažaisti užsimanys, 
kodėl mes jai neturėtumėm 
to leisti?

Ottawos LletuviųzBendruo- 
menės pastangos’ galėtų duo-

ti įkvėpimo Ir didesnėm kolo
nijom suvienyti jėgas ir 
atžymėti jubiliejinius metus 
atsinaujinimo mūsų kultūroje 
ženkle.

*
PASAKA AR TEISYBE ?

Mano tėvas, Martynas Jan
kus, iš Bitėnų kaimo, šalia Ne
muno, ties Rambynu, visuomet 
sakydavo: "Mūsų istorija, tai 
mūsų kalba". O dr.Sauer — 
wein’as, arba kaip jis lietu - 
viškai save vadindavo Girė - 
nas, sukūrė mums "Lietuviai 
esame mes gimę"* mokėda
mas tik 43 kalbas laike lie - 
tuvių kalbą visų kalbų moti
na. /H. Tumo str. "Klaipėdos 
sukilimas tautos lik iminės 
raidos šviesoje"-"Draugo", 
35lr36 n. 1970 m.

Calcutos Universiteto pro
fesorius Ablnas Chandra Das 
savo 1921 m. išleistoje knygo- 
jeRig Vedic India rašo, kad 
emigrantai iš Indijos apsigy
veno įvairiose Europos ir
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JAUNŲJŲ APSAKYMAI
( Perspausdiname iš 1966 m. Vilniaus "PERGALĖ” žurnalo) Būčiau dievt, nedaryčiau taip;-Fu! Kas čia dabar? Į dievo sostą tai

kaus? Eik šalin, nelaboji dvasia!
J. GLINSKIS

Pasikkausk ežerėlio
t

Šio, Žale, šio! Negi vesčiau tave į tą Grapskio dvarą, jei Da
moklo kardas ant sprando nekabotų, gyvon mėson netaikyti;. Bučiau 
viena — tegu nors pačiam Liucipieriui ant ragų. Vaikų krūva, o 
pati aš — ne katė ir ne čigonas, kad tampyčiausi su jais po pakrū
mes. Tėvo atžagarias šerys — nesupranta. ,,-Neisiu Į kolkozą! Badu 
padvėsiu, o ant savo pastatysiu". Pats dvėsk dvėsdamas — vaikai 
mano, ne tavo. Aš juos per kraują ir kančią baltai dienai atidaviau, 
nekišiu jų dėl kažkokio „ant savo pastatymo" alkanam vilkui j dan
tis. Pati sau skūrą nusilupsiu, žemėn gyva įlįsiu, o vaikus išpenėsiu, 
gyveniman išleisiu. Juk kas aš pati? Tik ne tu, tėvas, ir ne aš. mo
čia, — aš — vaikų baltos dienos, jų naktys ramiamiegės, jų sočiai 
prikimšti pilvai, įšiltai apautos kojos, aš — jų aniuolas sargas, ir 
žingsnius, ir galvą nuo žemės ir gyvenimo sutrų saugantis. Pripra- 
sim: ir višta, į turgų vežama, neilgai spardosi. Ar ne tie patys žmo
nės, ne ta pati žemė, kolkozo ji ar ne kolkozo? Ar ne tas pats 
rugys? Pataistysim prakaitu, ir atsistos mūru. Maišeliauja tiK. tas, 
kurio pirštai prie darbo atgal linksta, kuris lik svetimoj kišenėj 
gudrus. Musų kraštų žmogus ne toks. Jam ėsti neduok, tik minčiai 
ir rankoms liuosybę palik — ant pliko akmenio rugį užaugins, ant 
nuogp kalno iš gryno piršto rūmą išsistątys, ' ūtų darželiu apvaini
kuos, o vakarais, nuo darbu atsitiesęs, dainą . nt visos žemės užplėš

Šio, Žale, ši >. Dar devynių sodžių takus numinti: jūsų dabartiniai 
namai, kaip juos naujoviškai vadina — perma, tryliktame kalne, 
kur mūrais raudonuoja buvęs bajoro Grapskio dvaras. Iš tikro geiai, 
kad tuos Pilsudskio ūsus, kaip mano žmogus sako, nurovė. Šitiek 
žemės pats vienas buvo apsižergęs, tiek driskių apiperėjęs aplink 
save!. Puikavosi rūmas — kraujo prisisiurbusi blakė, visais pasvie
čiais vargo utėlyčių, dumbluos prasmegusių, apsuptas. Gerai, kad 
žmoneliai atsigavo. Gi buvo — vienas išpūtęs stena, kitas dantim 
klebena. " ik nereikėjo vilkams valios duoti. Krauju apipiltos akys 
nebeskiria, kas kaltas, kas nekaltas. Joms atrodo, kad visi — jų 
priešai, visi kalti; jos pačios nebežino, ką rankos bedaro. Juk 
kiek žmonių, tiek kūnų, tiek sielų, ir kiekvienas — vis atskiras, vis 
kitoks. Vaikams tėvo sermėga ir neįtinka, ir nepritinka, o patė
vio nė iš tolo. Jei esi nagingas siuvėjas, susiūk žmogui tokį rūbą, 
kad šis jam kaklo nespaustų, krūtinės neveržtų, kad žmogus, juo 
apsirengęs, pasauliui nusišypsotų, kūnu ir siela glioriją užgiedotų. 
Tik tada žmogus bus doras, sąžiningas, geras pasauliui ir sau. O jei
gu ir tada atsiras iltingų, tam žmonių išrinkta valdžia, kad jiems tas 
iltis nulaužytų. Gražumu ir vilkiuką prijaukinsi, mušimu ir ėriuką 
pagadinsi.

Šio, Žale, šio! Iš už beržynėlio saulė ištvisko, miglų pūkines ant
klodes nuo slėnių, prūdų, upelių džiovina, nuo sodybų rūko marški
nius nurenginėja. Šio, Žale, šio! Nemaurok, neskersakiuok į nubristą

Šio, Žale, šio! Ko maistais, snukiu z.oię slerpdama, seitiodamasi, 
mykti.imu, kaip prie- skerdyklos vaitų? Ko ratais kringeliuoįies ap
link? Apipainiojai virve man kojas, pabandyk, išsinarpliok, kad 
gūdi i. Lyg gyvenime tų makaraikų nebūtų Visą garankštyną gijų 
išn.irpliol um, kol su levu rodą gauni, dėl kiekvieno mažmožio besi- 
olbindarna. Seniau jis toks nė nebuvo. Vis galvą nunertus miglinėja, 
ieško ko nepametęs, darbus per sapną dirbdamas, vaikus -- lyg ne
i avus, o šašus blogoje vietoję bjaurodamas. Nei dievo, nei velnio 
žmogus širtTy neturėjo, žemės rūpesčiais dieną sirgo, naktį kliedėjo, 
nauja tvarka atėmė žemę dūšia kaip ta kiaulės pūslė bebarška. 
(> jei dūšia pūslė, ir visas žmogus - - pūslė. Toks ne lik savo 
kraujo vaiką niekšu pavadins, toks ir dievo muką apspjaudys,
puls <u>t savęs lanką pakels. Ari u dievui, mano žmogus dar taip 
giliai nenusmego jis tik mm jos >v„ikos narpalynėj susipainiojo. 
Neimlu tų visų amr-rikų, nepūstų niekas „arabų" - ir vaikui būtų 
aišku, kad kakta akim nio nesudatižysi. l ik tam viskas kaip ant 
plaštakos, kum (uolas neduotus. Va, pirmutinis vieversėlis virš kin
kų rasotųjų išsišovė, vejelių plakasi, saule; iš rausiančio migio kvie- 
' la, vihoja, atėjo minulė, nelaukta, negalvota, ir bec y reni,. bešlo 
vinį sau tau vienam težinomą n nežinomą dievą. Išsiridens n saulė. 
Aplr ngvms nuo rasų sunkybes žolynų galvas, laiminę praskleis, 
pak'-ls dobilą. Sukins, sušnibždės pasišiaušėljų miežių čiupt yna, ryt
metinio vep lio pr ibėgta. Saules vilyčios uždegs kviečių gubas, išsi
rikiavusias r ylimr'io šventei; žiūrėsi n netikėsi auksinis stebuklai- 
akys'-: ne šautuvus, ne gi.unitas laiko geltonais diržais pasijuose, 
kareiviai, |i<- laiko vienas kitą, kad nepargtiulų, kad peno neiš
barstytų. Kvietiniai kareiviai nebaido nuo savo galvų paukščių, 
nespardo gyvulio ai žmogaus, jiems visiškai nesv.iibu, kas 
vaisiais solinsis, Jiems leriljri išpildyti dievo vali.) Imli penėto- 
Įais. O, kirkia palaima (lasantis niisiskaidi uit ų, kad ir žmogui ter n 
p'-lu pi noti, o ne par nim viską sulyti Ai neužtektų visiems tu 
gerybių, kuria*, dir vas duoda? Ai reikėtų tų šaudymų, tų manų 
kraujo, kuriam'- skęsta ir kaltieji, n nekaltieji? Ale ką padarysi, 
kari drev.rs, paleidęs žmogų, sutr ikę jam n gera, ii blogą valią?

n z įjos vietose Ir tuo pačiu- 
skleidė arijų kalbą Ir folklo
rą, Jis nurodo lietuvių kalbą, 
kuri stebėtinai panaši į sans
kritų kalbą. GI filosofas E.Kai 
tas, nemokėjęs sanskritų,ste
bėjosi lietuvių kalbos sudė
tinga struktūra.Kant'as, kaip 
profesorius rašo, tvirtinęs, 
kad lietuvių kalba turi tą rak
tą, kuris atrakina nevlen kal
botyros, bet Ir visos žmoni -• 
jos paslaptis.

Kur gi ta žmonijos paslap
tis? Keli mokslininkai, vlenb 
jų J. Churchward, parašęs eilę 
knygų, pasakoja apie nugrimz
dusį Ramųjį kontinentą, kurio 
vietoje dabar tyvuliuoja Rar~”- 
sis vandenynas. Vienoje sa\ 
knvRoje sako, kad tas kortlnen- 
tas vadinosi "Mu", o jo vyr. 
valdovas-kunigas Ra-Mu. Ra
musis kontinentas, anot tomo- 
kslinlnko, nugrimzdo prieš 70.. 
OOO m. Jo knygos:The lost 
Continent of Mu, Tee children 
of Mu, The sacred simbols <f 
Mu, The cosmic forces of Mu, 
Second book of the cosmic for
ces of Mu, Revealed Mu.

Šias knygas glaudžiai apl - 
budina Hans Stefan Santesson 
knygoje "Understanding Mu

Anot James Churchward- 
Ramusis kontinentas buvo 
aukštos kultūros Ir civilIza 
cijos. Jis taip pat kolonlza - 
vo aplinkinius žemynus Ir 
k raštus. Taip jie atnešė saw 
kultūrą, civilizaciją Ir rell - 
giją į Indiją, Egyptą Ir kt.

Iki dabar Indijos šventyk
lų kunigai saugoja akmeni
nes plokštes su įrašais Iš to 
kontinento, jas nenortai rodo 
Ilgai Churchward Ieškojo, 
kol, galų gale, vienas senas 
kunigas jo pasigailėjo Ir lei
do tas plokštes apžiūrėti. Tar
čiau, jos buvo parašytos ne 
žinoma kalba. Kunigas jam du 
vė tos senos kalbos raidyną 
Jo pagalba, Churchward pra
moko tą kalbą Ir remdama
sis tų plokščių įrašais, para
šė savo šešias knygas ąrie 
kontinentą Mu. Be kunigo-- 
valdovo pavadinimo Ra-Mu, 
randasi žodis carlai-vyral, 
kurie keliavo Ieškoti turto į 
kitus kraštus. Tarp ženklų 
randasi ir mūsų Gedimino 
ženklas.

i- Emanuelis Kant as ar tik 
nebus pasakęs teisybę , had 
lietuvių kalba atskleis ne
vlen kalbotyros, bet Ir žmo
nijos paslaptis.

O mano tėvas, Martynas 
Jankus, visuomet tvirtinda
vo, kad mūsų Istorija tai

kalba. Ar tai pasaka,

brydę kaip nubarstytos rasos nesurinkti, taip nueito žingsnio 
nesugrąžinti Gyvenimas — ■ vieškelio dulkės. Vėjas švilptelėjo bo
tagu - dulkės susivijo uodegėlėmis, nuvingui iavo, susiliejo, šūsni
mi nupūkšlė. Ir tu, žmogau, leki, ir tu dulkelė, neleista tau 
vėjo neklausyti. Tėvas nesupranta. Jis prieš vėją papūs. Beknar- 
kianli palikau. Gal jau atsikėlė, Žalės pasigedo, brydę užėjo? Šio, 
Žale, šio! Gal jau kriokia iš paskos, žemę su perkūnais maišydamas? 
Juk apie savo kėslą ne puse burnos neprasižiojau. Atsikėliau su
tamsa, per naktį akių nesumerkusi, perlipau vyrą, karvę nuo kuo
lo ir duj tiesiai per laukus į Grapskio dvarą. Lažda mintyje — 
lazda pokšt per nugarą. Tėvo drobės, saule apdažytos, iš už kaimy
no eglių iššoko, nuo kalnelio pasist tekšena, botagas saujoj. Dabar 
prasidės Sodoma ir Gomora. Viešpatie, padėk man nuo tėvo vaikus
apginti, m..’d.-uju, padėk. . . Tėvas tuo pačiu įsibėgėjimu švilpt. / 
čr.ikš, Žalė strykt į šoną, — basos mano blauzdos baltais rinkeliais 
sužieduotos. Bijok dievo, tėvai! „Niekšai. . ." Daugiau nė žodžio, 
tik akyse klaikas biustą, kaklas vienu pluzdu muša. Stoviu stovyla 
vidury lauko, priešais tėvas garuoja kaip gesinamas, nei (likta, 
nei nepikta; širdį maudžia, kam tėvas taip žiauriai, nei savo, nei 
žmogaus sveikatos nesigaili. Tėvai, tai kaip dabar bus? Užplakama 
leisimrs, bet kalvės neatiduosiu. Pats kilpon lendi, mane kiši, nors 
vaiku pasigailėk. Kuo jie nusikalto? „Niekšai..." Bet akių bludas 
pio skruostų šepelyną melsvom bulvikėm išsimuša, akys atsileidžia, 
žmoniškojo, sauja, gyslom apipalnpusi, tiukl linkt žemyn drebantį 
botagu, lupom negūdom širdį pasakoja: ..Bailiai... jiems kati lik 
kaili i-.iil.l. o kart teisybe jionevatios . i pibiani ola lliisispi.ini... 
pauodegius I.itžyl temoka... niekšai!" Botagas šlept, yra-. žmogus 
iš kaito susileido, sulinko, šlapia diobine kiipt.t nuvilko nagines pei 
alola, i.eolus dobiliukus virkdydama.

BUS DAUGIUI.

P \ \ \ S \ |{ | s

Pavasaris lauže žiemos balta pluta

Prabilo upeliai pernykščių kalba. 
Putodami tirpdė šalčio tiestą tiltą 

Ir vandeni plukdė tiesiausia vaga.

Saule šypsojos ir spindulius barstė. 

Pergalė, -■ šaukė kalniuku gūbriai.

Į pakalne plyšiai giliai Įsilaužė, 
O sniegą nudažė rudai ir pilkai.

X . . \
•S| aunu i uos skutuose A.iltis vėjui saukė,

- Nutilki nepūtes iš pietą šiltai. 

Matai mano danga, jau beyeik s'utirptle 
Ir laukai marguoja taip keistai liūdnai.

l ik paukščiai šnkayo ir yestuyes keli-.
Vėjo ramią tildė vaiką klegesy s.

Iš suteršto sniego jie seniukus I ipde, 

\ įsus yėl pagavo d/.iaiigsiu.is ir y iltis.

p. n.
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FELJETONAS
APSILANKYMAS PAS LIE

TUVOS IMPERATORIŲ 
Tablyčia apie pribuvimą 
paslo karaliaus Babilonijos 
dvaran Imperatoriaus mū
sų Bimbalo Juodojo (išgul
dyta pagal šių dienų liežuvį 
lietuvišką per J. Gedvilą).

Anoj pusėj Kaukazo, prie 
didžiulio akmens, ant kurio 
buvo iškalta "Granyčia Impe
rijos Lietuvos" sustojo keturi 
kupranugariai. Ant dviejų iš 
jų jojo 2 žmonės, o kiti buvo 
ąpkrauti ryšuliais.

- Ei, sargyba, mes norime 
vykti pas jūsų Imperatorių. 
Esu Babilonijos karaliaus pa
siuntinys, o šitas žmogus yra 
mano vertėjas Šeškov.

Nuo kalno viršūnės pasi
girdo balsas:

- Ei, chebra, čionai'.
Tuojau pat prieš svečius 

atsirado trys batalionai vyčių, 
maždaug 12 žmonių ir jų vadas 
liauda Dirsė.

- Perjokit granyčią ir pa
rodykit ką turite tuose ryšu-

ir duodamas jį Dirsei, kalbė
jo:

-Čia karaliaus dovana Lie
tuvos Imperijos sargybai. Jei 
patiks, gausite ir daugiau. O 
kituose ryšuliuose yra dova
nos jūsų Imperatoriui.

Dirsė apžiūrėjo puodą ir 
atsargiai atidaręs, pauostė. 
Paragavęs gurkšnį, tarė:

- Geras. Labai geras. Aš 
pats jus palydėsiu pas Impe
ratorių. O jūs, — kreipdama
sis į vyčius, — saugokite gra
nyčią.

- Ponai, sekite mane. Ke
lionė bus ilga, bet už kelioli
kos dienų būsime Imperijos 
sostinėje, — pasakė Dirsė ir 
užšokęs ant arklio pasileido į 
šiaurės vakarus.

Ketvirtoje dienoje pasiun
tinio kupranugaris staiga pa
sibaidė ir vos nenumetė pa- 

l siuntinio žemėn:
- O kas čia per balvonas? — 

I kiek pyktelėjęs paklausė pa
siuntinys.

-Čia ne balvonas, o musų 
dievo Perkūno statula, — pa

duose, — pareikalavo Dirsė. aiškino Dirsė.
- Tai jūsų dievas turi tokiąŠeškov tuojau ištraukė iš

maišo aklinai uždarytą puodą

Jo Delvybė Šviesiausias Lietuvos- 
Imperijos Imperatorius ir Pinsko
Karalius Kun. Bimbalas Juodasis

didelę galvą, viena koja rie
bi, o kita lyg reumato su
traukta ? Kodėl kairioji ranka 
du kartu trumpesnė už kitą? 
— stebėjosi pasiuntinys.

- Pone pasiuntiny, toks jau 
mūsų liaudies menas, — už
baigė Dirsė.

Po keliolikos dienų pasiro
dė balos.

- Štai ir Pinsko balos, — 
sušuko Dirsė, — jau nebetoli. 
Vingiuotais takais vedė Dirsė 
svečius per balas, kol pasi
rodė sausuma.

Tolumoje matėsi jau ke 
lika medinių trobelių su šiau
diniais stogais.

Staiga, netikėtai pasirodė
barzdotas žmogelis, apsiren

gęs baltais marškiniais, per
sijuosęs šiaudų juosta, kuris 
vedė karvę.

- Čia mūsų krašto apsaugos 
minlsteris Riestanoga, — ta
rė Dirsė pasiuntiniui.

Priėjus ministeriui arčiau, 
visi jam nusilenkė.

- Ekscelencija, aš esmi 
liaudė Dirsė ir lydžiu Babo- 
nijos pasiuntinį bei jo vertėją 
pas Imperatorių, — pristatė 
svečius Dirsė ministeriui.

- Gerai, gerai. Tegu jus 
Perkūnas lydi. Gaila, kad aš 
dabar užimtas. Mat, karvė pa- 
sivaikė ir vedu ją pas jautį, — 
atsakė minlsteris ir tempė 
karvę savo linkme. 1

Prijoję upę, keleiviai pa
matė būrį moterų skalbiant 
baltinius upės pakrantėje.

- Va, toji, su labai riebiu 
užpakaliu ir storomis kojo
mis yra Imperijos Sveikatoj: 
ministerė, — pareiškė Dirsė 
svečiams.

Visi žemai nusilenkė mote
rų pusėn.

Anoje pusėje upės jau buvo 
Lietuvos Imperijos sostinė. 
Keleiviai sustojo prie antrojo 
namo, iš kurio išbėgo svečius 
pasitikti sosto įpėdinis, apie 
12 metų berniukas, vardu Ti
tas.

- Ar jūs pas Imperatorių?
— paklausė Titas.

- Taip, kronprince. Ar Jo 
Deivybė namie ? — klausė Dir
sė.

- Namie. Bet jis dabar ten 
už daržinės svilina kiaulę.

- O kur kancleris ?
- Kancleris išjojo pas Tei

singumo ministerį pasisko
linti geldos žarnoms sudėti. 
Bet mama čia pat ravėja bu
rokus. Jeigu norite, aš ją pa
šauksiu, — pasisiūlė kron- 
princas.

Imperatorienės nereikėjo 
šaukti, nes ji pati,pamačiusi 
pilną kiemą keistų gyvulių, 
skubėjo pas svečius.

- Jūsų Šviesybė, aš liaudas
Dirsė atlydėjau pas jo Deivy-
bę Imperatorių Babonijos pa- - IPS — I .
siuntinį su jo vertėju, — su- V"* /\f I
pažindino Dirsė Imperatorie- ’ 1

- Mano vardas Chazar-el VE/DRoDž/M 
-Chazar. Esu Babilonijos ka
raliaus pasiuntinys, siųstas 
sudaryti su jūsų imperija 
prekybos sutartį, — siekda
mas bučiuoti Imperatorienės 
ranką, — prisistatė pasiunti
nys.

- Ką čia ponas Husare, — 
slėpdama rankas po priejuos
tę, maivijosi Imperatorienė. 
- Vot, paleiskit gyvulius ga
nytis, o patys prašom į stu- 
bą. Kol Imperatorius ateis, 
aš jums pakepsiu blynų. O va
kare turėsime šviežių kruo
pinių dešrų. (Bus daugiau)

IŠLJSK IŠ KAILIO VIKŠRO 
Sustok, vikšreli, egzistuoti, 
atsisakyk savęs, 
Ir tu erdvėj tuojau lekiosi 
gaila, sparnais plaštakės.

Sustok, žmogeli, pamąstyk! 
gal’ tavo "aš" belaisvis 
ir įpročių, Ir aplinkybių, 
Ir kailyje vikšrelio.

Jei taip, Išlįsk Iš kailio vikšro: 
išaugs sparnai minties.
Marga buitis, naujai nušvitus, 
į bailų tave kviečiu.

K. Baltrukonis
ŽURNALISTŲ POPIETĖ.
negalėjo. Premijų įteikimo 
iškilmės buvo surengtos šioje 
popietėje. LŽS c. valdybos 
čekius abiems jaunuoliams 
įteikė jų motinos, Bronė Se- 
lenienė ir Bronė Nakienė. LŽS 
Detroito skyriaus dovanas, po 
labai gražių žodžių, atidavė 
vicepirm. dr. Kazys Karve
lis. Kadangi R. Selenis yra 
LB Detroito apyl. v-bos na
rys, tai po kelių sveikinimo 
žodžių jam dovaną davė mini
mos apylinkės v-bos pirmi
ninkas Jonas Urbonas. Ir ka - 
dangiV. Nakas reiškiasi De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centro valdyboje, tai jį, po 
trumpo sveikinimo, apdova
nojo Dloc'o v-bos pirm. Anta
nas Sukauskas. Mat, kaip tie 
jaunuoliai išlošė, čekių atsi
imti Čikagon nevažiavę.. . Į 
apdovanojimo programą buvo 
įtrauktas ir vienas iš senų
jų laikraštininkų, bet jo čia 
verčiau neminėsiu.

Vytauto Alanto pasakojimas 
apie žurnalistinius ketvirta- 

. dienius Lietuvoje buvo numa- 
tytas po kavos pertraukos,

P.s. Praeitame numeryje 
Siame skyriuje praėjo be 
autoriaus—K. Bsltruko- 
nlo parašo.

■■ VISIKUS PAVASARIS - IRjjOMB OECUŽIS...

bet prelegentas pasisiūlė kai- gių ir kelios dešimtys detroi- 
bėtl tuojau po premijų įteiki-1 
mo iškilmių. Kalbėjo V. Alan
tas labai įdomiai, tik labai, 
labai trumpai, vos keletą mi
nučių. Kiek palaukus būtų 
verta V. Alantą ta tema ir vėl 
pakalbinti, nes anų žurnalis
tinių ketvirtadienių dalyvių 
jau labai mažai bėra.

Taigi, popietė turėjo baig- muose g. gegužės 5 dieną, 
tis kavute. O sekė ne kavutė, Beje, tikslumo dėlei turiu pa- 
bet gausios bufetinio stiliaus aj§kinti, jog^ p. Kizių namai 
vaišės, su žuvimis, mėso- pajėgi ne pačiame Windso- 
mis, gėrimais, tortais, na, re, Q toumame jO priemies- 
irkava. Keliolika windsorie-1 tyje TeCumseh, Ontario,

1 tiškių garsiai mainėsi anek
dotais, įspūdžiais, naujieno
mis. Vaišingieji ponų Kizių 
namai tapo tartum dideliu bi
čių aviliu. Tik ypatingų pa
stangų dėka kartą publika bu
vo pritildyta, kad detroitietls 
Albinas Grigaitis paskelbtų,

. jog sekanti popietė bus jo na-

SV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS
Spausdiname Montrealio lietuvių, susi/usius su Sv. 

Kazimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzė.

St.Eusebe bažnyčios salėje, po šv. Mišių įvyko svarbus šv . 
Kazimiero parapijos susirinkimas (24.11.1912). Jo metu kle- I 
bonas perskaitė naujai sustatytus parapijos įstatus;-kaiką pa
taisius .vienbalsiai parapijiečių buvo priimta.Toliau sekė nau- 
noparapijos komiteto rinkimai. Į parapijos komitetą buvo iš
rinkti: pirmininku kun. J. Vyšniauskas, kuris jau buvo patvir
tintas vietos arkivyskupo; pirmininko patarėju-J. Girdauskas , 
raštininku- V.Kajeckas, raštininko padėjėju-Pr. Maksvytis, o 
komiteto nariais pasiliko J.Smilingis ir A. Kriukaitis. Po to , 
susirinkimas nutarė,kad parapija samdo klebonui butą, super
ka reikalingus baldus ir virtuvei indus, apmoka už vandenį , 
kurą ir šviesą. Naujo komiteto nariai pateikalavo, kad jiems 
būtų apmokama po 2 dolerius už sugaištą dieną dėl parapijos 
reikalų; susirinkimas šį reikalavimą pripažino teisėtu. .

Sekantis parapijos susirinkimas įvyko 1913 m.vasario 16 d. , 
po pamaldų bažnyčios salėje.Šios jaunos parapijos istorijoje, 
pirmą kartą klebonas davė susirinkimui finansinę apyskaitą. 
Buvo padarytas paaiškinimas apie naujos bažnyčios statybos 
planus, o tam įvykdyti reikia surinkti daug aukų. Banke buvo 
padėta parapijos pinigų $739. 57 ir pas kasininką $75. 08. Kle
bonas pranešė, kad jau yra sudarytas pas notarą žemės pir
kimo aktas ir įmokėta $4000. Pilna žemės kaina yra $15. 000 .

Šiame susirinkime buvo patvirtintas reikalavimas-mokėti 
po 50 centų į mėnesį tiems pinigų rinkėjams, kurie eina pas 
žmones vakarais rinkti parapijos mokestį ir aukas dėl bažny
čios statybos.

Klebonas stipriai paragino susirinkimo metu,kad visi Mont- 
realio lietuviai privalo priklausyti prie savo parapijos ;-kurie 
neišgali susimokėti parapijos mokesčio dėl ligos arba neturto , 
- paliekama tai nuspręsti parapijos komitetui .

1913 m.spalio 21 d.į vyko parapijos susirinkimas naujoje vie
toje: šv. Jėzaus Širdies bažnyčios salėje. Jo metu klebonas 
pa reikalavo, kad visi parapijos daiktai butų apdrausti nuo ug
nies.Klebonas prašė parapijos komiteto, kad eitų pas žmones 
j jų namus ir daugiau parinktų aukų dėl bažnyčios statybos. 
Buvo ragintos i r draugijos suruošti bent po vieną balių ir pel
nų paskirti statybai. Susi rinkusieji priėmė gražų klebono pa
raginimų ,kad kųs paaukos bažnyčios statybai $200, to pavardė 
bus į rašyta į marmurinę lentų, kur i stovės įmūryta bažnyčios 
sienoje.

Kaipatrodė tie surengti parengimai, įdomiai aprašė Ame
rikos lietuvių lt.K. moksleivių susivienijimo organas "Moks
leivis" Nr.15-16,1914 m. "Žinelės. Montreal, Canada. Gruodžio 
28 d.1913 m.buvo čia parengtas balius lietuvių parapijos nau
dai. Antrų valandų po pietų pr asidėjo šokiai, kurie traukėsi 
iki 7.30 vai. vakaro, kuomet visi susirinkusieji tapo pakviesti 
iš šokių salės koncertų salėn.kur prasidėjo plati koncertinė 
programos dalis.Tvarkų vedė K. Bajorynas Montreal! » kole
gijos moksleivis. Parapijinis choras padainavo: I .i et u vos I Ii įti
nu, Gegužinę, Gi rioj, Blaivininkų himnų ir Saulelė tekėjo. Mo-

( Paruošė kun. 1 Gaudzė)

1912 metų parapijos komitetas su klebonu J. Vyšniausku
( Kriukaitis, Maksvytis, Kreivaitis, Plioplys, Kajeckas ir Girdauskas !

nologą "Gyvenimo kova ir laimė" Račkausko parašytą, pasa
kė P. Gureckas, lankąs taipgi minėtą kolegiją. P-lė V.Dap- 
kiuniūtė pasirodė su solo "Oi pūtė, pūtė" ir galop K. Bajory
nas laikė kalbą apie alkocholizmą. Buvo ir deklamacijų. Taip 
dainos,taip kalba su monologu ir eilės pusėtinai pavyko. Visi 
savo darbus, galima sakyti, atliko pagirtinai. Koncertui pasi
baigus,tapo atskleista ir perkelta salės vidurin eglutė, aplink 
kurią,vadovaujant K.Bajorynui.parapijos vaikai linksmai žai
dė: aguonėlę, radastėlę, jievą ir 1.1. Vietos klebonas J. Vyš
niauskas galop suteikė visiems vali ams po Kalėdų dovanėlę . 
Moksleiviai K. Bajorynas ir P. Gureckas pasinaudoję proga , 
surinko "Moksleiviui" keletą prenumeratų, kurias pasiuntė 
J. Kaupui į Valparaiso universitetą. - Blaivininkas".

Tame pat laikraštyje toliau rašo: "Ačiū gerbiamam vietos 
lietuvių klebono Vyšniausko pasidarbavimui, praeitą vasarą 
(1913 m.) čia susitvėrė blaivininkų draugijėlė, į kurią įstojo 
sąnariais nemažas tautiečių būrelis. Naujų Metų dieną laikė 
ji pobažnytinėj salėj savo susirinkimą, perstatė draugijėlės 
sąnariams kalbėtoju K. Bajoryną, kuris daug ką gero papasa
kojo apie alkoolį, jo blėdingumą (žalingumą) žmogaus svei
katai.Jo kalba visiems labai patiko. Beto.dar buvo svarstyta 
įvairių blogybių reikalų. - Blaivininkas".

Kun.J. Vyšniauskas rinko bažnyčiai aukas įvairiais budais 
ir prašė paaukoti net kitataučius.1913 m. rugsėjo 30 d. dėl lie
tuvių bažnyčios buvo padarytos specialios rinkliavos pas ru
sus ir lenkus ir buvo surinkta $ 70.35. Vienų kartų klebonas 
paragino lietuves moteris, kad jos parinktu aukų bažnytiniu 
rūbų įsigijimui.Jos mielai sutiko tai padaryti, bet pareikala
vo,kad tam tikslui klebonas leistų daryti antrų rinkliavą baž
nyčioje. Antra rinkliava buvo įvesta ir visi žinojo, kad tie pi
nigai eina bažnytiniu rūbų ir altoriaus londan. Nuo 1913 m. iki 
1916 m. pa baigos bažnyt iniams rūbams buvo surinkta $ 896. 92 . 
o altoriui $ 21 1.50. Vėl imi ant roji rinkliava buvo paskirta var
gonų fondui ir nuo 1916 m. iki 1918 m. buvo surinkta $ 1286. 36 
(vargonai iš viso kainavo $ 2350).

I Ui:. <lHt|f,l;ili.

plačiosios Detroito upės 
krante, prie nuolat banguo
jančių vandenų. O ir p. p. Gri
gaičių namai, kur sekantį 
kartą rinksimės, yra tolima
me Detroito priemiestyje.

Sekančioje popietėje pa
grindiniu kalbėtoju bus dr. 
Kęstutis Keblys.
D. PETRONIENĖS DAINŲ 

IR ARIJU VAKARAS 
Splistė Danutė Petronienė, 

sopranas, jau porą ar daugiau 
metų su viena kita daina pasi
rodo Ii suviškai publikai. Sa
vo dainavimo mokytojo patar
ta ir globojama, š. m. gegu
žės 3 d. ji rengė pirmąjį dai
nų ir arijų vakarą.

Vakaras įvyko St. Christo
pher's Episcopal bažnyčios 
salėje, 20750 W. Me Nichols 
Me Nichols (Six Mile) ir Brai 
le gatvių kampe).

KAS YRA ALCOHOIJCS 
ANONYMOUS?

A
Jeigu geri ir gali gerti — 
Tavo reikalas.
Jeigu geri irnegali gerti - 
mūsą reikalas.
Skambink dienų ar n ak r i A, A. 
Tel. 521-2185.
Jei nori lietuviėkai kalbėti - skambink 
darbo valandomis 489 - 539 l(klousk) Leo); 
U vakarais namu tel. 366 - 2548 arba 277 - 7868.

PAVARDĖS NEREIKIA

SAKYTI.
PASAKYK TIKTAI SAVO

VARDĄ.

MES TOKIE PATYS KAIP 
IR TU .

SUPRANTAM TAVE

IR TAV t
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hamifcon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Taupyk ir skolinkis

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penkiadieniais ' 
šeštadieniais

830 Main St. East. tel. 544-7125

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prleS ilgus savaitgalius “Talka" 
Šeštadieniais uždaryta.

Mokame už:
depozitus (P. C. A. )Ček m, 6 % 
Šerus ir sutaupąs 7 %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 8%
3 metams ir 5 m 9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš 
nekiln. turto paskolas iš 9^ %

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

Prie stalo sėdinti grupė, 
pasistiprinusi moterų būrelic 
pietumis vienu Iš ska

niausių patiekalų- cepelinais, 
dalinasi turėtų atostogų įspū
džiais. Iš šiltų kraštų grįžę 
žmonės dar tebėra saulėje Į- 
degę. Jų veidai parudavę. Be
sikaitindami kaitrioje pietų 
saulėje, prie vandenynų, jie 
pasimėgavę įvairia žuvim, 
krabais, vėžiais, straigėm. 
Vienas prisipažįsta ragavęs 
net varlės kojelių. Pradžioje, 
valgant buvę kiek nemalonu, 
bet įsismaginus , buvę skanu. 
Apskritai jūros maistas atos
togautojams patikęs, ypač kai 
būdavo progų paskalauti jį su 
vietiniais gėrimais, kurių 
tarpe buvusi meksikiettška 
teęuila.

Vyras,atostogavęs prie ry
tinių Atlanto pakrančių sakosi 
nesąs visai patenkintas. Jis i 
buvęs plačiausioje Floridos

dalyje. Ten buvę jam per 
karšta. Dienos metu saulė 
kabojusi stačiai viršugalvyje 
ir svilinte svilinusi. Daug ne
atsargių, pabalusių kūnų 
skaudžiai apdeginusUr naktį 
labai blogai miegojosi.Patal
pa buvusi nepakankamai šalta 
naudotasoro vėsintuvas,bet per 
šilta poilsiui. O įsijungus, 
monotoniškas vėsintuvo ūži
mas trukdydavo miegoti.

Golfo entuziastas pasakoja 
kaip jis nusivylęs tenjfcščlu 
klimatu. Kiekvieną kartą išė
jęs žaisti, nepaprastai įšilda
vo. Net neįpusėjus žaidimo jis 
taip suprakaituodavo, kad an
troji pusė tapdavo nemaloni, 
kuo greičiau užbaigttna pa - 
reiga.

Vieno atostogautojo dėmesį 
atkreipusi ten esanti nešvara. 
Ne tik gatvėse,bet ir paplūdi
mio parkuose. T les a, vietom is 
žolynai buvę laistomi, palmės

Pirmutiniame ir didžiausiame A 11 A
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

6%
7’/i%
8%
8’/2%

MOKA 
depozitus 
taupymo s-tas 
1 m. term. dep.

IMA
8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

ui 
ui 
ui
už. 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni milijonai dolerių

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

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

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiję, Ukrainę, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu.
Dovanot be muito: Motociklai, skalb. .mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates).

DĖMESIO I DĖMESIO •

PIRMĄ KARTĄ HAMILTONE A. KAIRIO

ŽMOGUS IR TILTAS
DRAMA 3-jų veiksmų su epilogu
Birželio 2 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų
JAUNIMO CENTRE - HAMILTONE - 58 Dundurn Street N.

Bilietai: suaugusiems $ 2.50, pensininkams ir studentams $ 1.00.

H. L. D. T. Aukuras

Ottawa toronto
Lietuvių Fondo Įgaliotinis 

Ottavat tikisi,kad šiais jubi
liejiniais metais, vietos lie
tuviai stipriau parems ir 
Lietuvių Fondą, įstojant į 
Fondo nartus, kurie to nėra 
padarę* arba esamieji nartai 
padidindami savuosius įna
šus.

Fondo Įgaliotinis pasirūpi- i 
no, kad pirmoji šimtinė iš 
Ottavos-naujajam Fondo veik
los tarpsniui - buvo Įnešta 
visų lietuvių vardu, padidi
nant turimąjį įnašą ($23 iki 
$1600.

L. Fondo Įgaliotinio sąra
šuose iš Ottavos yra įamžin
ta mirusiųjų tautiečių atmi
nimas, kurlųprlskaitoma net 
12. Tų mirusiųjų intencija ir 
buvo Fondo Įgaliotinio už
prašytos ir mūsų kunigo at - 
laikytos Šv. Mišios per ba
landžio 28 dienos lietuviškas 
pamaldas .

L. Fondo Įgaliotinis šių 
metų tradiciniam Fondovajut 
paremti yra parūpinęs ir 
dovanų, kurios bus burtų 
keltu paskirstytos metų pa
baigoj, parėmuslems tą VA
JU. Tų dovanų tarpe turima: 
dailininkės Anastazijos Ta
mošaitienės spalvota-grafi— 
ka, arch it. Vytauto Trečioko 
allej. paveikslas,keletas žl- 

t nomų lietuvių dailininkų re
produkcijų ir šiaip lietuviš
kų suvenyrų. Galimybė lai
mėti vieną iš tų dovanų yra 
50 centų auka Fondui.Šiuo j 
būdu sukauptos aukos eina 
į Bendrąjį visų Ottavos lie
tuvių įnašą.

• Šiais metais sukako dvi
dešimt metų, kai kun. Dr. 
Viktoras Sk ii aritiž tunas yra 
Ottavos lietuvių dvasiniu va
dovu-kapeli on u; tai jo antra
eilės pareigos. Jo pagrindi- 
pės pareigos pastaraisiais 
metais yra: Ottavos rajono 
kelių kalėjimų kapcllėnas . 
Ottavos lietuviai džiaugiasi 
savuoju lietuviu kunigu,kuris 
, tikriausiai, savo širdyje, anl 
racllcs pareigas laiko pag - 
rfndlncmls. . .

Albinas Vilniškis

"LIETUVIŠKOS VESTUVES"
Anapilio Sodyboje 27.TV. - 

1974 Chicago^Grandis" an
samblis, kviečiamas K.L.K. 
moterų d-jos Šv.Jono Para
pijos skyriaus, atliko lietu
viškų vestuvių vaidinimą, su 
šokiais, dainomis, liet, pa
pročiais.

"Lietuviškų Vestuvhf teks
tai J. Smiellausklenės, an
samblio vadovas paimti iš 
M. Glemžaltės "Kupiškėnų 
vestuvių" (1936 m."} ir kun. 
Antano Juškos "Svodblnės 
Rėdos" (1870 m.V

Gražumas lietuviško jau
nimo su tautiniais rūbais, šo
kiai, dainos, kanklių muzi
ka , vaidyba, deklamacijos, į- 
vairumas scenoje vaizdų, 
kalbų valdlntojųrtėvų, pirš
lio, jaunosios; teismas, pirš
lio korimas Irkt. scenos 
taip viskas vyko greitai 
sklandžiai, energingai, kad 
visi žiūrovai buvo pagauti, 
sužavėti. Vienas gyvas Įdo
mus vaizdas sekė kitą. Vos 
spėjai pasidžiaugti vienu 
vaizdu, jau kitas prieš akis 
dar Įdomesnis .Niekas į laik
rodį nežiūrėjo, nenuobodžia
vo. Taip ir norėjosi kad dar 
ilgiau tęstųsi. Pagailo pirš
lio (Vytauto Rupimsko, gerai 
atlikusio rolę), kurts sėk
mingai supiršo, Iškovojo jau 
nikiui (Sauliui Gyliui) gerą 
kraitį ir buvo pasmerktas 
pakarti. Bet laimė, kad buvo 
išgelbėtas nuo mirties.

| Jaunoji ( R. Janulevičiūtė), 
jaunasis (S.Gylys), piršlys 
(V. R), tėvas(L. Rimkus), mo
tina^. Čepaitytė), svočia*, 
p. Sakalauskaite , teisėjas 
(J. Juozevičius), jaunojo tė- 
vas(V. Sadauskas) ir kt. gerai 
atliko roles.

Didelė lietuviška pagarba 
priklauso p. Irenai Smie- 
liauskienei "Grandies"tauti
nių šokių ir ansamblio vado
vei, kuri sugebėjo tokią dide
lę masę jaunimo išmokyti, 
apvaldyti ir įstatyti į tinka
mą darnią vietą. Kiekvienas 
kolektyvo narys sukėsi dar-,* 
nlal viename dideliame meno 
rate, nelškrypstant iš kelio. 
Viskas darniai sukosi ir šo-

vešlios, bet vietomis taip prlk- 
reikta įvairių atmatų, maisto 
likučių,atrodė,kad ten gyvena 
žvirbliai ir balandžiai. Iš lau
ko visi pastatai šviesių spal
vų, daugiausia balti. Bet iš v P 
daug, kai kurie padaro ir 
priešingą įspūdį.

Pietiniu kraštu ypatingai 
nepatenkintas vienas, mašlni 
važiavęs turistas. Jeigu kai 
nors kitas apie tai būtų paša 
kojęs, jis netikėtų. Būdama) 
plačiausioje Floridos dalyje 
jis stebėjęsis, kaip iš ryti 
mašinos būdavo apdeng • 
tos sodria rasa ir suodžiais 
Neaiškios kilmės juodais krl 
f-Jlais ir sūria jūros drėgnu 
Dėl to jis pastebėjęs nemaži 
nurūdljuslų mašinų. Paruda
vusius stogus, motoro ir ba
gažo dangčius. Jeigu pas nui 
dėl ant gatvių pilamos drus
kos mašinos rūdija iš apa
čios, ten tas pats procesai 
vyksta iš viršaus.

Prie St.Petersburg atosto
gavęs pilietis sakosi suodžli 
nepastebėję s, bet grįžęs į na- 

vadovei p. J. Smiellausktenetį mus • pamatęs mašinos da 
’ žams padarytą žalą mažyčli 

taškučių pavidale. Ant tam. 
,, sesnlų spalvų tat būtų t 

nepastebima žala,bet jo švie
sus paviršius pasirodė apga
dintas.Toje pakrantėje turis
tų! verslui gerokai paken
kė gaistančios ant pakrantės 
žuvys. Dėl plačiai sklindan
čio, orą nuodijančio kvapo, 
jie negalėję ten ilgiau pasi
likti. Todėl St. Petersburg 
matėsi daug motelių ir nak
vynės narnų pustuščiu, arba 
visai uždarytų.

Geriausiai savo atostogo
mis patenkinta pora važiavu
si į Key Vest;vlsame 160 
mylių ilgyje tšslbarsčlusto 
salyno. Daugelyje vietų teko 
važiuoti tiltų tiltais. Vienas 
tiltas buvęs virš 7 mylių il
gio. Kitur pakelėse tęsėsi ei
lėmis nusodintos palmės, 
arba žydinčių oleandrų krū
mai. Pats Key Vest nedidu
kas m lestas iš visų pusių su
pamas vandenų1 . Ten yra 
daug nakvynės namų, turis
tams pramogų, akvariumų, 
ekskursinis traukinėlis. Tfk 
norinti pasimaudyti jūroje 
(moteliai turi baseinus}, la
bai blogas priėjimas prie 
vandens per aštriu koralinio 
žvyro pakrantę.

Vienas atostogautojas, va
žiuodamas pro apelsinų so
dus ( prisipirkęs gražiai nu
nokusių, labai sultingų, tik ką 
priskintų vaisių. Artėdamas 
prie Miami, Įvažiavęs į de
gančias pelkes - Everglades. 
Važiuojant, dūmai darėsi vis 
tirštesni ir matomumas taip 
pablogėjo, kad jam teko apsi- 
grįžti ir važiuoti kitu keliu.

Apskritai t žiemos atosto
gom. Lietuvių Namų poptečic 
svečiai labai patenkinti.

už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytu* ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų Ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ D ... 4«0 KONCtSVALLU AVI,
įstaiga Baltic exporting Co. TORONTO i, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

t įl'.l

klat, dainos, kanklių muzika, 
valdyba ir geras sudarymas 
kontakto su publika. Pažymė
tina ir choro vadovė E. Pakš- 
taitė, kuri derino dainas, 
kanklių muziką su šokiais.

"Grandies” šokėjų ir cho
ristų buvo 54, "Lietuviškų 
Vestuvių velkėjų"-23,kankli- 
ninkės-3, "Grandžiai” talki
ninkavo Toronto skautininko 
Stepo Kairio 6 kanklininkės 
su vadove S. Vaiiūnalte.

Vakarą pradėjo ir užbaigė 
įteikiant gėlių ansamblio

K.L.K.moterų d-jos šv. Jo
no par. skyr.p-kė p. R. Siru
tienė. Įžanginį žodį tarė p. 
S. Petersonienė .

Vėliau buvo vaišės ir šo
ktai, publikos buvo pilna sa
lė, ypač daug jaunimo.

Mano nuomone "Lietuviš - 
kos Vestuvės" turėtų būti 
nufilmuotos (jei dar nepada
ryta^ ir visokių lietuvių tau - 
tintų švenčių proga galėtų 
būti rodoma, ypač mažesnė
se lietuvių kolonijose.

"Lietuviškos Vestuvės"tin- 
ka parodyti ir svetimtau
čiams. J.Krk.

SUTUOKTUVĖS
Jolanda Nemunė Renkaus - 

kaitė sukūrė šeimą su Peter 
Kroli.

Balandžio 20 d. šeštadienį, 
Šv.Jono parapijos bažnyčioje 
jungtuvių apeigas atliko kle
bonas Kun. P. Ažubalis. Var
gonavo ir solo giedojo sol. V. 
Verikaitis, dalyvaujant tė
vams, giminėms ir drau
gams.

J. V. Renkauskaitė yra 
pradžios mokyklos mokytoja ' 
vienoje katalikų mokykloje, 
yra lankiusi Maironio vardo 
lietuvių šeštadieninę mokyk
lą, dalyvavo liet, studentų 
veikloje, dabar tęsia studijas 
Royal College ir ruošiasi 
būti gimnazijos mokytoja. 
Jaunas Petras yra šveicarų 
kilmės kanadietis, turįs su 
partneriu metalo Įmonę.

Jaunieji jau prieš vestu
ves yra nusiplikę namus, 
baldus ir kt. namo reikme
nis.

Jauniesiems linkiu laimin
go ir vaisingo šeimos gyve- 
nlmo, nenutraukiant ryšių su » 
lietuvišku gyvenimu. Krk.

IŠLEISTA PLOKŠTELĖJ w

LIETUVA TĖVYNĖ

SIDE 1 - PUSĖ

LIETUVOS HIMNAS - LITHUANIAN NATIONAL ANTHEM........................... DR. V. KUDIRKA
Čiurlionio ansamblis su orkestru, dir. muz. A. Mikulskis

LATVIJOS HIMNAS - LATVIAN 

ESTIJOS HIMNAS - ESTONIAN 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ 
LITHUANIANS WE ARE BORN 
Čiurlionio ansamblis su orkestru, dir. muz. A. Mikulskis

5. MES SU RŪTOM ................................................................................................................
WE ARE MARCHING WITH THE RUE AND THE SUN 

LIETUVA BRANGI .............................................................................. ’..........................
DEAR LITHUANIA

KADA NORIU VERKIU ..................................................................................................
I WEEP WHEN EVER I WANT TO /Folk Song/
Montrealio jaunimo liaudies instrumentų orkestras, vad. 2. Lapinas

8. KUR LYGŪS LAUKAI ............................................................................................... J. TALLAT-KELPŠA

WHERE THE JIELDS ARE FLAT 
Sol, A. Kučingis su orkestru

9. VAI KELKITĖS VAIKELIAI ..........................................................................
AWAKEN YOUTH 
Toronto skautininko Stepo Kairio muzikinis vienetas

10. TĖVIŠKĖLE, TĖVIŠKĖLE . 
DEAR HOMELAND 
Toronto vyrų kvartetas

2.

3.

4.

6.

7.

NATIONAL ANTHEM

NATIONAL ANTHEM

K. BAUMAN IS 

. F. PAČIUS 

. S. ŠIMKUS

A. ANDRULIS

J. NAUJALIS

S. ŠIMKUS

/Skautiška daina/

B. BUDRIŪNAS

SIDE 2 - PUSĖ

IŠTRAUKA IŠ VERDI OPEROS "TRUBADŪRAI" .................................................
EXCERPT FROM THE OPERA "IL TROVATORE"
Toronto mitrus choras "Vprpas" ir sol, Aldona Stempužienė

IŠTRAUKA IŠ VERDI OPEROS "TRUBADŪRAI" .................................................
EXCERPT FROM THE OPERA "IL TROVATORE"
Toronto vyrų choras "Varpas", dir. muz. St. Gailevičius

3. GAUDŽIA TRIMITAI ........................................................................................................ M. PETRAUSKAS
THE TRUMPETS’ CALL

4. PRAŽYDO JAZMINAI /partizanų daina/ .........................
JASMINES IN BLOOM

5. PRIEBLANDOJ ŽAVINGOJ ...............................................................
'.'SOME ENCHANTED EVENING" from "SOUTH PACIFIC"

6. VIEN VILT| TURIU ..........................................................................
"THIS NEARLY WAS MINE" from "SOUTH PACIFIC"

7. 0, KAIP PUIKIAI PIEVOS ŽALIUOJA .................................
”0 WHAT A BEAUTIFUL MORNING" from "OKLAHOMA"

ROŽĘ, KURIĄ MAN DOVANOJAI .................................................
THE ROSE THAT YOU GAVE TO ME
Dainuoja Toronto vyrų kvartetas
I Tenoras ir tuometinis kvarteto vadovas - Herbertas Roiaitis
II Tenoras - Alfredas Brazys 
Baritonas - Bronius Vrublevičius 
Bosas - Justinas Zubrickas

J. VERDI

2.

8.

VIRŠELIO PAVEIKSLAS: DAIL. MAGDELENA B. STANKŪNIENĖ 

FOTO: JUSTINAS LAURINAVIČIUS

Copyright Reserved

J. VERDI

harm. A. GEČĄ.

R.

R.

R.

RODGER

RODGERs

RODGERS

SCHREIER-BOTTERO

PLOKŠTELE IŠLEIDO: TORONTO LIET. RADIJO PROGRAMOS 
"TĖVYNĖS PRISIMINIMAI" 

Vedėjas Jonas R. Simanavičius
- 175 Parkside Drive 

Toronto M6R 2Y9, Ont. Canada.
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NL laikraščio senam bendradarbiui ir būstinės 
artimiausiam kaimynui inž. JUOZUI BULOTAI 
mirus, jo žmonai ir vaikams nuoširdžią 

užuojautą reiškia — 
Redakcija

delhi
5 0 METU VEDYBINE SUKAKTIS

A. A. Vyr. Skautininkui JUOZUI BULOTAI 
atsisveikinus su šiuo pasauliu, giliai 
užjausiant ir kartu liūdim su žmona, q
sūnums, dukrele, broliais ir 
artimiesiais — BBudžiu”

Geležinio Vilko Tunto Skautai

A.^A.inž. JUOZUI BULOTAI mirus, liūdesio 
prislėgtus, žmoną su šeima, nuoširdžiai 
užjaučia - .................

Montrealio lietuvių Studentų 
Sąjunga

Inž. JUOZUI BULOTAI mirus, reiškiame gilią 
užuojautą žmonai ir vaikams —

Valė ir Liudas
Stankevičiai

A. A. inž. JUOZUI BULOTAI mirus, jo žmoną Lilianą, 
vaikus ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime — ,

Dalia ir Alfredas Pusarauskai ir J 
Maxim ir Antanas Sibičiai

JUOZUI BULOTAI mirus, jo žmonai ir dukrai, 
sūnums, sesutei, broliams ir visiems giminėms 
reiškiu nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu — 

Mary Grybiene

The Delhi News-Record 
pamini V. ir V. Treigių jubi
liejų.

Delhi, Ont. laikraštis įdėjo 
nuotrauką ir paminėjo gražiu 
straipsniu Vincento ir Veros 
Treigių 50 metų vedybinę 
sukakti, pavadindamas juos 
viena iš garbingiauslųporų 
Delhi.

Prieš 4 metus jie buvo pa
skelbti Iškiliausia Metų Po
ra.

Po karo apie 1OO asm. bu
vusių vokiečių stovyklose, par 
rūpino galimybes atvykti į 
Kanadą. Taip pat atsikvietė 
2 brolius iš Lietuvos. Sukak
tuvių proga juos sveikino 
Delhi meras A.M.Sayeau Ir 
atsiuntė sveikinimą Haldl- 
mand — Norfolk MP,V. 
Knowles.

V. Treigys, atvykęs Į Ed- 
montoną, nebijojo jokio darbo 
nei fabrike, nei ūkiuose, nei 
gazolino stotyse, ir savo 
darbštumu,laiku i bėgant, įsi - 
gijo keturius tabako ūkius. 
Dabartinis jo pomėgis yra 
rūpintis jo pačio įsteigtu ir 
valstybės perimtu Paukščių 
Parku.Apie 6 metus jis akty- t 
vlai dalyvavo Miesto. Parkų 
sekcijoje, prikalbėdamas vi
sus rūpintis parkais, medžh’

V BaČėnas A// Seasons Travel
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

Inž. JUOZUI BULOTAI mirus, jo žmonai Lilianai, 
sūnums ir dukrai reiškiame užuojautą ir kartu 
liūdime -

Genė ir Viktoras Kongeliai '

A J A inž. JUOZUI BULOTAI mirus, jo žmonai, 
dukrelei, sūnums, seserei ir broliams reiškiu 
širdinga užuojautą —

' Jadvyga Rimšaitė >

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS

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

(Storage)’

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

W Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERNATIONAL dažų iipardavimas - tel. 366 - 6237 / 3896

Haitic Woodwork Čo.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivc.irus medžio dirbiniai, t

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. T EL. 366 - 3 8 8 4.

1 BELLAZZI-L AMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 

Masonite, statybinis popieris, cementas,

3. p. išdirbiniai ir visa kt.
7682 BOUL CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

19 74. V.79

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

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing &'Heating konlraktorius.

140-2* AVENUE - 366-0330

ir gėlių sodinimais. Vera 
Trelglenė aktyvi Lietuvių 
Moterų Draugijoje.

Delhi mieste mokyklos kieme tarp iškeltu vėliavų 
ir Lietuvos trispalvė plevėsuoja Jau keliolika me
tų, Tai v. Treigio pastangomis gautas leidimas 
šiai vėliavai iškelti. ( nuotraukoje iŠ dešinės Juo-; 
zas Jocąs, Algis Adomonis ir J. Linkaitis).

Musu Kredito Unijos nariui
At a

JUOZUI BULOTAI
mirus, jo žmonai Lilijai, dukrai Veronikai, sūnums: 
Gyliui, Ryčiui, Alvydui, Brunonui ir artimiesiems 
nuoširdžia užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito 
____________Unijos "Lito” Valdyba

Inž. JUOZUI BULOTAI mirus, jo žmoną mielą 
p. Bulotienę, dukrelę Veroniką, sūnus: Alvydą, 
Brunoną, Gylį, Rytį, taip pat brolį Julių ir jų šeimas 
šio didžio skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia-

Vilgalių ir Kibirkščių Šeimos vĄ

Sambūriečius kolegas

RAMUNE IR ALVYDA S. BULOTUS

ir jų artimuosius, tėvelio Juozo Bulotos 
mirties atveju, nuoširdžiai užjaučia —

Akademinio Sambūrio
Valdyba ir nariai

! bndon, ont.
Londono lietuvių universi

teto studenčių kvartetas’’Ra
sa" jau nuo seniau visur su
silaukia puikių (vertimų, kai

Vincentas ir Vera Treigiai. Nuotrauka iš The Delhi News-Record.

20 ji Kanados

LIETUVIŲ DIENA
WINNIPEG, MANITOBA

Įvyksta 1974 m. birželio 29-30 ir liepos 1 dienomis.

tik su koncertais Londone ar 
už jo ribų pasirodo. Norėda
mos savo skambių ir talen
tingai atliktų dainų perdavi
mą įamžintij’Rasos "daininin
kės yra pasiryžusius savo 
įdalnavlmus užrekodruott į 
plokštelę ir šiam re ik-alų i 
telkta lėšas. Gegužės 25 d. 
"Rasos"kvartetas Londone, 
universiteto rajone, suruošė 
pavasarini koncertą .Koncer
to programoje dalyvavo ir 
Londono lietuvių sambūris 
"Baltija".

. kul į British Columbia šiau
rę. Jis ten savo specialy
bėje gavo atsakingas parei
gas. Jo žmona, kuri šiais 
metais baigė meno mokyk
lą, ir sūnus inžinierius pasi
liko Montrealyje.

montreal
• Inž. Vytautas Pakalniškis 
yra išvykęs llcresnlam lai-

LIETUVIAI MEDIKAI:
Bendikas ir Sen [kaltė jau 

pabaigė pirmuosius medici
noje mokslus. V. Šamogas 
ir V. Gurėčkas pabaigė 3- 
sius metus. A. Adomonis, 
E. Juodis ir Šimkus pabai
gė 2-sius ir Rūta Rudtnskaž- 
tė ir Veronika Bulotaitė pir
muosius metus.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADI
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, paiaiina niefttjlm*, plaukų 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J18 var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cieero,

Illinois 60650, V. S. A.

T EL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

MAS
otos sulaiko

<0/2^ J

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
portretą! - vedybos - KRIKSTYNQS

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
įvairios progos f

TEXACO
MIKE S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS) 

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

Birželio 28 d. (penktadienio vakare) 331 Smith St. Marlborough Hotel 
— priėmimo vakaras. Tą vakaro[prasidės registracija, to pat Hotelio Lie
tuviu Dienų rengimo k-to būstinėje. Visi suaugusieji prašomi naudotis 
ten esama svetaine, kurioje bus galima susitikti savo senus pažįstamus 

ir įsigyti naujų pažinčių.
Dauguma šventės dalyvių teiksis Marlborough viešbutyje 331 Smith St. 

tel. (204) 942 - 64 11, kur laikinos kambarių rezervacijos jau padarytos. Šis 

viešbutis yra moderniškas, su naujai išpuoštais kambariais ir spalvota te
levizija. Viešbutis randasi pačiame miesto centre

— e —

Birželio 29 d. (šeštadienį) 6 vai. vakare įvyksta susipažinimo vakaras- 
vakarienė ir šokiai. Būtinos rezervacijos iš anksto: Asmeniui $7.50; iš
imtis vaikui iki 12 m. — $ 5.00. Užsakymus siųsti: K - tp pirm. kun.J. Ber- 
tašiui, 432 Elgin Ave., Winnipeg, Man. R3A 0K7, Canada.

— • —

Birželio 30 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų pamaldos Šv.Marijos Kated
roje, 353 St. Mary Ave., Winnipeg, Man.

Šv. Mišias laiko vysk. V. Brizgys ir svečiai kunigai. Pamokslą sako 
kardinolas G. Flahiff ir prel. J. Balkūnas. Gieda Hamiltono Mergaičių 
choras ’’Aidas”.

4 vai. po pietų pasirodymas Winnipego visuomenei prie Parlamento 
Rūmų. 8 vai. vak. KONCERTAS Playhouse -5eatro salėje., 180 Market 
Ave. Programa išpildo Toronto ansamblis ’’Gintaras”, Hamiltono mergai
čių choras ’’Aidas” ir Londono ansamblis ’’Baltija”. (Si šventė Kanados 
Vidaus Reikalu ministerijos remiama).

A. ir A. TAMOŠAIČIŲ meno: audinių, paveikslų ir kt. paroda, kuri prasi
dės birželio 25 d. ir tesis iki liepos 6 dienos, Manitoba Museum of Man 
and Nature, 190 Rupert Ave. (Main St kampas).

20-tos Lietuviu Dienu Rengimo 
Komitetas

432 Elgin Ave., Winnipeg, Man. 4R3A 
Tel. (204) 943-8925

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle data Specialist Beg’d.
• Taisymas ir dažymas automobįlių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinė: 
valtys., Sav. G. Desrochers

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

AUTOMOBILI INC.

366-7818

P _Ą_ R D V J __ M A S

’MPI Rl U. - CHRYSLER- KMKiF.- ( II AIU.’LU 
('ORON!i-X’ll AI.LINGKR - SUIMSI R - D ART 

Cainions DO!>(■!' l'riirks
7638 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių rcguli avimas. 
Išorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis p* i vmo nem is. K r ei pk i t e s

LAURENT DAIQNEAULT De L a Verendryc prie L«:pi<rrc, tel. 365 - 3364

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

★ ★★

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

• Atljakomi moehorlnlal darbai

• I Fora. tally ma. Ir dalymai

a Dunlap padangos Ir batariios
Pardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Žuvys 365-3252

I psl.
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SEKMADIENĮ,
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

SUSIRINKIMAS
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 

BENDROVĖS VISUOTINAS AKC ĮNINKI/ 
SUSIRINKIMAS

Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo
tinis akcininkų-šėrintnkų 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 pranešimas
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

gyvenantis....................'...............................................................................

šiuo Įgal ioju . j. ...........................................  . ,.

mane atstovauti ’’Nepriklausomos Lietuvos” spaudos bendrovės 
1974 metų akcininkų (šėrininkų ) susirinkime.

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

Dota.................... ....................... Parašas:.e................ . .

tisus. Ed. Petrulis ,po$2.~ 
V. Aglinskas, A. Sutkaittenė, 
V. Belevičius, Z. Barysas, dr. 
V. Pavilants,M. Mažeikienė, 
P. Šimelaitis, P.Sakalas, V . 
Oželis, K. Martinėnas, J. Gra
žys, A. Staugattia, J. Girdzt - 
jauskas,po $ 1, 5O-A. Dldžba- 
lis, Z. Ramanauskas, $ 1, -J. 
Mikšys

KanadbsLietuvių Fondas $45 
V.Staškūnas 50
M. Gudiene 30
Po $ 7:L. Navickienė, V. Patfc- 
&itys^po$5: V. Alantas irA.M 
A.Matusevič lūs,po $4:St. Reu

NL rėmėjai:
N.L. RĖMĖJO PRENUMERA- 
TĄ sumokėjo šie asmenys : 
C.Čerškus-už du metus; L. 
Pečiulis, dr. E. J. Knystautas, 
Rev. dr. V. Skilandžlūnas, J. 
Vizgirda, Dr. E. Malkus, A. 
Ališauskas, J. Jurgutis, Elena 
Szavvzuk, J. Laimikis, P. Jan - 
kauskas, A. Petraška, Dėdynas 
nas, J. Astravas,St.Mis iii is, 
A. Jurjonas, V. J. Danys, G. 
Bre ichmanas, P. Gulb Inas. K. 
Stlrbys,St.Morkūnas, Jz. Lu
košiūnas, J. Vizgirda, , Dr.
J. Yčas, Dr. J. Beldavs, P. Jan- tas ir E. Dambrauskas; po$3: 
kauskas , A.Petrašiūnas.
AUKOJO:

1OP. Jankauskas, St.Misiu- 
1 is_A. Ptašlnskas. $7, -O. Vo - 
ronlnkaitlenė, M. Krauza,po $ 
5, -J. Aušrotas, M. Lukošius, 
A. E. Dėdinas; «4,5O- O.Sa- 
rūnlenė, po $3, -P. Jutelis , J. 
Krištolaitis,P. Norkeliūnlenė;
po$.2.5O- O.Stasiulis, A.Ka- vas, VI. Bagdonas,T. Bartkus,

P.Polgrimas.S.Senkus, Alf. tai išsiuntinėtos. Dalyvauti 
Nutautas, J.šeidys, V.Grickett galės "Lito" nariai nuo 6 iki 
J.Urbelis,Mrs. J. Baltuonis, 
Alg.Gustaitis,Mr. ir Mrs. Viz
girda, M. Aukšta itė, P r. Šulin
skas

16 metų amžiaus.
"Litas" auga*
Per balandžio mėnesį "Li- 

J. Radvilas, A.Skrebu- tas" padidėjo 179, 890 dol. ir 
nas, J.Macijauskas, dr.E.Mal-pasiekė $4,644,600 balansą, 
kus, B. Pakulis, V. Narkevičius 
J .P ikel is, M. G r incevič ius, J. 
Astrauskas, V. Liesūnaitis , 
Fr.Kalit, A. Šukaitis, J. Vin - 
ciūnas.S. Augonis, S. J. Ste kū
nas, M ont. Nekalto Prasidėji
mo Seserys (Bus daugiau)

BEITAS 
"Lito" ekskursija 
"Lito" jaunųjų narių

J. Paulauskas ir Br. Abramo- 
nis; po $2, 50: Mrs.I. Tauter- 
ras,St. Zaldokas, P. Dapkus, kurs i ja šiais metais įvyks
K. Daunys, A. Čepulis, J. Les - birželio mėn. 26 d., trečia - 
čius, V.Čerškus; po $2: P.Ke- dienį.Bus apžiūrėta Beauhar- 
revičius, J. Šarūnas, V.Konge-n°is hidroelektrinė stotis ir 
lis, J. Statkevlčius, J. Dilys, J. jūrų kelio įrengimai laivams 
Baron, Ig.Sajauka, A. Tamošai-pakelti ir nuleisti kanaluose, 
tis, A.Urbonas, A. Dimitrijo -

eks-

G
pharmacie

Mtion
■^ROBERT GENDRON LPH.pROP.

366-9742

Bus vykstama nuo abiejų 
"Lito" skyrių 9 vai. ryto ir 
grjžtama į tas pačias vietas 
3 vai. po pietų. Registracijos 
formos dalyviams bus grei-

Panašus prieauglis numato
mas ir per gegužės mėnesį.

Pr, R.
VEDYBINĖ SUKAKTIS

Mečiui ir Bronei Makaus
kams, Anelės ir Vaclovo Šl- 
pelių rezidencijoje, artimieji 
prietelial, suruošė 25 metų 
vedybtniogyventmo sukakties 
staigmeną. Sukaktuvininkus 
duona, druska ir vynu suti
ko A. V.Šipeliai. Kad staig
mena buvo tikra , tat paro
dė sukaktuvininkų ašarotos 
akys.

Dalyvių vardu jie buvo pa
sveikinti su geriausiais 
linkėjimais. Jiems sugiedota 
ilgiausių metų ir išgerta vy
no taures. Prieš pradedant 
vaišes, kun. Tėvas J. Kulbis 
paskaitė labai turiningą tai 
progai pritaikytą invokaciją.

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI?

7626 CENTRALE LASALLE
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. G1R1UN1ENĖ
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENE

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Montreal, Que.

Tel 265-3536

1410 Guy St. pirmas aukštas, 

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namM 737- 968 1.

Dantų gydytojas

7 440 rue Ste-Caihcrhie Oitest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

ADVOKATAS

RJ.I s gonaitis ba.bcl
Insurance Exchange Building ( 

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

Tel: 842 1126, namu 678 3660

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMI TURTĄ PADĖS JUMS

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

E.R.C.S.(c).B.A., M.D., C. M., M.Sc.. L.M.C.C.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

*'• b-.i.

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 871- 14 30

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

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

ADVOKATAS

768 Notre Dome Street E. .Suite 205.
Tel 866 20 6 3. 366-206 4.

PETRAS A D A M O N I S
C, I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBĖ

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

Montrealio studentai ateitininkai padarė pasižadėjima gegužės 4 d., 
ifekilmingo posėdžio metu. 1 SAS pirmininkas L. Sldrys iš Chi- 
cagos Įteikia juosteles ir ženkliukus Danai Styraitel, Jonui Abro
maičiui ir Rimai Styraitei. Paulius Mališka prie vėliavos.

' T?
B

Vaišių metu sukaktuvtnin- 
kams įteikta graži ir bran
gi sidabrinė dovana. Buvo ir 
asmeniškų dovanų, ypač vi - 
siemslabai patiko A.Šipelie- 
nės,tš Lietuvos atvežta,gry
no lino didelė (raštuota stal
tiesė. Savo tėvus pasveikino 
ir dovanas įteikė jų sūnūs; 
Vytautas, kuris dabar baigė 
architektūrą McGill univer
sitete ir studentas Danius. 
Daniaus kalba buvo labai 
trumpa ir visiems patiko ką 
jis pasakė:Ačiū geriems tė
vams ir jų svečiams.

Liet. Akad. sambūrio su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
gegužės mėn. 31 d. 8:30 vaL 
vakare P. Povilaičio namuo
se. Bus svarstomas sekančiu 
metų veiklos planas. i 4
• Irena Pavtlanlenė gavo 

. i U of M daktarės laipsnį 
vistikoje.

Prie turtingo vaišių stalo, 
jaukioje nuotaikoje buvo tę
siama "sidabrinė" puota. M. 
Makauskas šeimos vardu pa
dėkojo rengėjams ir visiems 
dalyviams už tokią gražią 
|netikėtą staigmeną. a/a

• Tomas Zižys vyksta 
vus į Dominical kur žada 
leisti vasarą. .

• Andrius Jonynas gavo Ba- ;' 
chelor of Commerce laipsnį,;

^baigęs Loyolos koležą.
Po trijų savaičių kelionės 

po Europą, netrukus pradeda 
dirbti. >

e Mirė Marija Juodienė , 
kurią palaidoti jos sesuo 
išsivežė į Chicago.

Kaip ir pernai, š,m. birželio men. 22 d. rengiamas Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos nariu su žmonomis

SĄSKRYDIS -GEGUŽINĖ -SUSIRINKIMAS 

pas p. p. Česnulius, 70 Main Treet, Paris, Ont., 7 mylios nuo 

Brantford.
Sąskrydyje bus aptarti nuveikti darbai ir tariamasi naujus, 

numatytus įvykdyti. I sąskrydį kviečiami visi Vilniečiai. 
Tiems, kurių adresai yra žinomi, bus išsiuntinėti pakvietimai, 
prašant pranešti p.p. Česnuliams ar dalyvausite ir ar reikalin
ga nakvyne. Susirinkimo oficialioji dalis prasidės 3 vai. p.p. >

, V. K. L. S.
Kanados Krašto Valdyba

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS 
Sale, Manager 

(Lietuvis atstovas)

AUTOMOBILI
Pontiac 'k Buick it Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I _____

i

GM PASIKALBĖKITE SU 
-Managenku 

LEO GUREKAS

muj montreal west automobile

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias
Tenn. ind. 1
Term. ind. 2
Term. ind. 3
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki 52,000 už taup. s tos sumas.

s-tas 
m.
m.
m.

6.0%
8.25%
8.75%

9.25%

10.% 
10.%

: ivv

DUODA PASKOLAS:
.Asmenines 
Nekiin. turto 
Čekiu kredito
Investacijos nuo W.5 % iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Koopcroty vine nmiuį (iki 4 buty ) ir namu inventoriaus opdrauda 

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

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

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

antradieniais ir treėia- 
penktadieniais nuo 12 Iki 
Sekmadieniais nedirbama 
ir per visus ilguosius M-

8

8
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