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kolektyvo branduolį suda
ro šie asmenys: Romas 
Šležas, Blackside Inc. fil
mų sekcijos vadovas; stu - 
dentė ir aktorė Birutė Valč- 
jurgytė; filosofijos dėsty
tojas ir spaudos bendra - 
bis Mykolas Drunga; ir bib
liotekininkė bei vietinės 
savivaldybės veikėja Rima 
Brlčkuvlenė.

Mūsų pastangos neliko be 
atgarsio. Už "Garso Bangų" 
programą "The Lithuanian 
Folksong in Perspective" W 
BUR stotis laimėjo antros 
vietos Major Armstrong žy
menį švlečlamųjųtransliaci- 
jų srityje. Major Armstrong 
atžymėjtmal teikiami visos 
Amerikos apimtimi už pa
čias originaliausias ir ge
riausiai paruoštas progra
mas. $avo prestižu radijo 
sluoksniuose jie maždaug 
atitinka filmų pasaulio "Oska
rus".

Turkijos parlamento priimtas amnestijos įstatymas prezidento buvo 
pasirašytas gegužes 18 d., ir pagal ji Bražinskai gavo laisvę.

Bražinsku rašytą^laišką dr. Juozui KaŠkeliui, Toronto) 

so straipsnius mums gręsla 
daugiametis įkalinimas... 
Septynioliktos sesljoą data - 

Didžiai Gerbiamas p. Kaškelt, š.m. birželio 11 d.
Nuoširdžiai dėkojame Jums 

už malonų laišką, kurį ką tik 
gavome.

Malonu patirti, kad š.m.
balandžio 8-11 d. d. Jungtl- 
nlųAmerikos Valstijų sosti
nėje Vašingtone įvykusioje 
Antlbolševtkų Lygos konfe
rencijoje Iškėlėte mūsų, Lie
tuvos laisvės kovotojų, kali
nimo klaus ūųą. Taipgi dėko
jame, kad tuo pačiu reikalu 
kalbėjotės su turkų senato - 
rlumi dr. Fethl Tevetoglu Ir 
pasiuntėte jam laišką, kurio 
nuorašą atsiuntėte Ir mums.

Kanados lietuviai sudaro 
vieną Iš geriausiai organi
zuotų Ir velldlauš lų vienetų. 
Nuoširdžiai dėkojame jums 
už visakerlopą paramą Ir 
gausingus laiškus Turkijos 
vyriausybei, kurie turi labai 
teigiamą poveikį mūsų bylai. 

Kaip, turbūt, žinote iš lie
tuviškos spaudos,mūsų nesi
baigiančio teismo šešioliktą 
sesija įvvko š.m. balandžio 
29 d. Ji buvo labai svarbi, 
nes prokuroras joje perskai
tė savo pareiškimą. Jis at
metė rusų nuolat keliamą rei
kalavimą dėl mūsų, Lietuvos 
laisvės kovotojų, Išdavimo

Sovietų laikraštis sumini vi- Rusijai, bet pagal jo sumlnė- 
sus Maskvos vyriausybės ban
dymus pagerinti santykius su 
Kinija. 1970 m. ir pernai birže
lio mėn. sovietų valdžia siūlė 
Pekinui susitikti valstybių va
dams ar menkesniems pareigū
nams ir aptarti visas problemas, 
tačiau Pekinas į šį siūlymą visai 
neatsakęs. 1969 m„ 1970 ir 1971 
m. Maskva siūlė Pekinui “taikin
gą koegzistenciją’, siūlė atmesti 
jėgos vartojimą tarpusavio san
tykiuose, siūlė, jei neįmanoma 
suderinti ideologinių ryšių, ap
siriboti tik prekybos ryšiais, lai
vų taisymo Kinijos uostuose 
lengvatomis, mokslo ir sveika
tos bendradarbiavimu. Visus 
taikingus Maskvos pasiūlymus 
Kinija atmesdavo arba, 
tai, ignoruodavo, visai 
kydama į juos.
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BILIJONINĖS VERTĖS 
PASKOLA
Iranas Egiptui duoda 1 bilijono

TAUTINĖS APRAIŠKOS 

ARMĖNIJOJE
Armėnai anksčiau laikydavo 

dolerių paskolą. Už tuos pinigus rusus savo išvaduotojais iš tur- 
?konstruos Port Saidą, praplės kų. tai toks paskelbimas, kad 

^ueso kanalo įrengimus, praves jie kratosi ir rusų, daug kam 
naują naftotiekį į Raudonosios buvo naujiena. Suėmimai 
jūros į Viduržemio ir įsteigs 
Egipto — Irano banką.
GRAIKIJOS IR TURKIJOS 
GINČAS

Turkijos ginčai nemažėja dėl 
Egėjo jūros naftos šaltinių. 
Amerika irgi įžiūri, kad pran
cūzai užbėga jai už akių, Wa- 
shingtono įtaka mažėja, prancū
zų didėja, ir realizuojama de 
Gaulle Idėja — Viduržemio jūra 
tik tiems, kurie prie jos prieina. 
NAUJA ERA PRANCŪZIJOJE 
Prancūzijos prezidento pareigas 
perėmė Valery Giscard d’Estaing. 
Savo 4 minučių kalboje pažadėjo 
“naują erą prancūzų politikoje”,

Naujuoju ministeriu pirmininku 
(paskyrė Jacques Chirac, jauną, 41 
metų kairiojo sparno gaulistą, 
buvusį vidaus reikalų ir žemės 
ūkio ministerį. Prezidentiniuose 
rinkimuose jis rėmė'ne oficialų 
gaulistų kandidatą Chaban-Del- 
mas, bet Giscand. Senojo režimo 

nuilstai jį vadina partijos išdavi- 
uou, nors jis ir turėjo didelės įta- 
' ns mirusiam prezidentui Georges 

jmpidou, formuojant užsienio 
politiką.

Po kuklių iškilmių Giscard pa
dėjo vainiką prie Nežinomojo Ka
reivio kapo (po Triumfaline arka 
ir įsimaišė j gatvėje bestovinčiuo- 
siius. Jis išsiskyrė iš kitų buvusių 
prezidentų. Ir dėvėjo tik paprastą 
eilutę, ne fraką. Iškilmėse daly
vavo jo buvęs konkurentas pir
muosiuose balsavimuose Chaban- 
Delimas, bet Francois Mitterrand 
nepasirodė.

“Pradėkime naują erą Prancū
zuos gyvenime, būkim didelė vie- 

■'ruga ir broliška tauta”, pabrėžė
.ujasis Prancūzijos prezidentas.

'na
cionalistų" prasidėjo praėjusių 
metų lapkričio mėnesi) ir tęsėsi 
iki balandžio. Armėnų vadai 
Bagrad Sachvendien ir Ararat 
Tovmasisn, suimti Evirane, Ar
mėnijos sostinėje, buvo kaltina
mi, kad reikalavo kraštui nepri
klausomybės, remdamiesi sovie
tų konstitucija, kuri garantuoja 
tokią galimybę, išstojimą iš So
vietų Sąjungos

SOVIETU IZVESTIJA APIE 
SOVIETU SANTYKIUS 
SU KINIJA

tus turkųbaudžlamojokodek-

Nepaprastai skaudi Ir sun
ku mums, Lietuvos laisvės 
kovotojams, kalėti laisvos los 
turkljos kalėjimuose. Bet 
mes privalome Ištverti, nes 
mūsų kovos draugams, liku
siems anapus geležinės už 
dangos, dar sunkiau. Be abe
jo, svarbiausia sprendžiamo
ji kova vyksta pačioje Tėvy
nėje, ir tai suprantama, nes 
jokios tautos, jokios visuome
nės Išlaisvinimas neįmano - 
m as be aktyvaus jos pačios 
jėgų dalyvavimo. Tačiau džiu
gu, kad Išeivijos lietuviai Irgi 
nesudeda kovos ginklų, viso - 
mis išgalėmis stengdamiesi 
išlaikyti lietuvybę ir padėti 
Lietuvos išlaisvinimui.

Mes esame įsitikinę, kad 
tik vienybėje su baltlečlals ir 
Visomis kitomis pavergtomis 
tautomis lietuvių kova galės 
būti sėkminga. Ltkiminėje 
Lietuvos išlaisvinimo kovo
je visiems mums, kaip šia
pus, taip ir anapus geleži
nės uždangos, tešviečia ir -į 
kvepia Romos Kalantos ir kitų 
Gyvųjų Lietuvos Žibintų švie
sus pavyzdys.

Vardan tos Lietuvos 
Lietuvos Laisvės Kovotojai - 
Pranas ir Algis Bražinskai

KąįiJ_nĮūSĮį_kp]_ektyyąs_ jsu^ 
s_idarė_ 2

’972 m. vasarą Perkū
nas Krukonls naudodama - 
sis savo genais ryšiais 
WBUR stotyje, jos oro ban
gom is prastūmė porą vie i- 
kartlntų ’letuviškoslos te
matikos programų angliš
kai. Tada jam kilo mintis 
suorganizuoti pastovią ang- 
'ų kalba apie Lietuvos ku’ - 
tūrinius bei po’įtintus lū
kesčius bylojančią radijo 
va’andė’ę. Išgavo WBUR 
stoties sutikimą tokiai va- 
'andė’el ’elstl ir tuoj pat 
susirišo su Romu Šležu ir 
jo kolegomis, kurie jau 
nuo seno reiškėsi vaizdinio 
bei garsinio e’emento įfor
minimu įvairiausiuose’te- 
tuvlų renginiuose. Šisai jė
gų sujungimas ir pagimdė 
dabartinį Lietuvių radlte’e- 
ft’mlnlnkų kolektyvą.

WBUR stotis transliuoja tik 
klasikinę bei gero džiazo mu
ziką kartu su rimtomis žodi
nėmis programomis. Jos 
klausosi didelis tinklas inte
ligentiškesnės, labiau išpru
susios ir reiklesnės publikos. 
Todėl mūsų pastangos įpil lė
tinti lietuviškosios kultūros 
vertybes amerikiečių šamo - 
je čia ypatingai prasmingos. 
Mūsų įtaigojami, ir kitų pro
gramų vedėjai naudojasi mū
sų pasiūlytomis gerom is lie
tuvių kompozitorių ar atlikė
jų plokštelėmis. Štai pats 
paskiausias pavyzdys - gegu
žės mėn. 19 d. "Sunday Ope
ra" transliavo K. V. Banai
čio "Jūratės ir Kastyčio" vei
kalą.

GARSO BANGOS SOUD WAVES

Perteikiame informacija apie Lietuviu Radi - telefilmininką kolektyvą. 

K ąs_mes _esarne ?
Lietuviškai vadTnamės

LJetuviiĮ _rąditej_e_f ūmini aklį 
kolektyvu. ang’lškal -Tdt^ 
huarrian ,M_ędią_ CoĮĮ eętiyę^

Esame grupė bostoriišklų 
susirūpinusių ' tetuvtškųjų 
reikalų kėlimu Amerikos 
masinėmis susižinojimo 
priemonėmis. Šiuo metu

_Kokia_kolektyy o veikia_ _ir 
kokleJos_tIkslai _?

Nuo 1972 m. rudenio ve
dame savaitinę pusės va - 
landos radlio programą 
vardu "Garso Bangos" per 
WBUR-FM stotį. Transliuo
dami visas programas vieti
ne kalba,taikome pagrindinai 
į dvi klausytojų grupes: /l/ į 
lietuviškai nekalbančius lie
tuvius, praradusius ryšį su 
aktyviąja lietuvių visuomene 
ar jo niekad neturėjusius; ir 
/2/ į amerikietiškąją audito
riją aplamai. Siekiame suža
dinti ir už savosios visuome
nės ribų bept šiek tiek Inte
reso Lietuvos liūdnu likimu 
ir jos kultūros vaisiais.

papras- 
neatsa-

Laikraštis rašo, kad 
tai” stengiasi sukelti savo gy
ventoju tarpe Sovietų Sąjungos 
baimę ir neapykantą, nes nori 
nukreipti piliečių dėmesį nuo vi
dinių sunkumų. Net ir pačioje

“maois-

Kinijos vyriausybėje daug kas 
netiki, jog Maskva gresia Kini
jai. Protingi kinai neremia 
valdžios linijos prieš sovietus, 
todėl Kinijoje tiek daug pareigū
nų yra kilnojami iš vietos į vie
tą, tiek daug partijos, ekono
mikos ir dar kariuomenės kadrų 
yra persekiojami, kad jie nesu
darytų organizuotos opozicijos 
prie maoistus, rašo sovietų vy
riausybės laikraštis. .

Quebec’o prov. policijos vyr. insp. 
Herve Patenaude paskirtas poli
cijos direktorium.

Kadangi WBUR stotis gry
nai nekomercinė, išsilaikan
ti iš viešųjų fondų ir savo 
klausytojų - rėmėjų įnašų , 
mūsų kolektyvui už telkiamą
jį "oro laiką” nereika atsl - 
lyginti. Šitai mums leidžia 
daugiau savo energijos sukon
centruoti į pačią programos

_Kokię_mūsų_ ateities j?ĮanaĮ_ _?
Ir toliau veslme "Garso 

Bangų" valandėlę. Kadangi 
visos programos užrašomos 
magnetofono juostelėje, jo
mis gali pasinaudoti ir kitos 
lietuvių kolonijos. Dedame 
pastangų savo programas pa
skleisti Ir kitur.

Šiuo metu taip pat sudaro
me planus lietuviškosios te
matikos filmų susukimui. 
Evantuallat norėtume paga
minti kelis pusvalandžio dra
matinius - siužetinius filmus, 
kurie tiktų amerikiečių tele
vizijos tinklui. Tokiam pro
jektui įvykdyti reika mllžl - 
niškų lėšų. Bet Ir šioje sri
tyje sėkmingai žengėme pir
mąjį žingsnį. Lietuvių Fon
das mūsų kolektyvui jau yra 
paskyręs tūkstantį dolerių 
su sąlyga, kad tolimesnę pa
ramą susirastume iš kitų 
šaltinių. Jei mums tai pasi
sektų, būtume pajėgūs įvyk - 
dytl užmojį, kokio JAV lie
tuvių Istorijoje iki šiol dar 
nėra buvę.

SvtiikinumH naujnniH Prancuzijon prezidentus Valery Giscard d’Estaing.

Jacques Rose areštuotas 
praeitame savaitgalyje. Jis 
buvo nubaustas 8 metus ka
lėjimo bausme už Pierre La
porte pagrobimą 1970 m. , bet 
slapstėsi nuo policijos ir da
bar bausmė bus padidinta. R. Bridkuvienė, M- Dranga, R. Sle
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NąnittiMma jjėta
L 2 Lietuvos i ši ai s vinį m ą! L * i štiki m y bę K ari ad ai ' 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

■ LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

PANORAMA
Solistu Gina Čapkauskien6 sugrįžo iš gostrollų Australijoje. Perspausdiname iŠ 
Australijos liet, laikral&lo "Mūsų Pastogė", Aleks.Kelmlečio aprašymą jos vieną 
koncertą Sydneyjuje.

VIENAS MALONUS VAKARAS 
SU KANADOS LAKŠTINGALA
Sydnejaus lietuviai dainos ir tnu-

Second Closs Moil Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur — $ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 f. Atski
ros numeri s 25 «. Adm. ir I alk. red. F, P. Paukštaitis. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P lC4,Que.

Tel. (514) 366-6220

Sol. Gina Čapkaunklenė

bet. Vienas iš daktarų, kra
tydamas galvą, pareiškė: 
kvailys, užvalgius, jam eis 
putos iš burnos ir jis raity
sis nuo apendicito. Juk tiek 
oksalldo rūgšties! Viena do- 
za-lr mirtis. Jei tas vaisius 
(dabar vadinamas pamldorų) 
per daug nunokęs ir per šil
dytas saulės-jls sukels sme
genų uždegimą. Jei pacientas 
atsilaiko, tai pamidoro od a 
prisiklijuos prie skilvio ir 
sukels vėžį. □

Bendradarbiu ir korespondentų spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankrašPiai grąžanami tik iš 
anksto susitarus. UŽ skelbimu turini redakcija ir leidykla 
neatsako.

AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
NL Spaudos B-vės akcinin

kų susirinkimas įvyko sek - 
madlenį,birželio 2 d., Auš
ros Vartų Parapijos salėje . 
Susirinkimui buvo vėlyvas 
Susirinkimui buvo vėlyvas 
metų laikas, be to - pirmas 
savaitgalis šį pavasarį, tik
rai atšilęs, išviliojęs į gan
tą nemaža akcininkų. Nežiū
rint to, nemažai tautiečių , 
net kelioms valandoms susi
rinko į bažnyčios rūsį, ats
tovaudami 640 akcijų.
\ Susirinkimą atidarė B-vės 
pirm.L.Gtrlnis-Norvaiša ir 
patiekė dienotvarkę , jau 
skelbtą per kelis lalkraščb 
numerius.Susirinkimui ves
ti buvo pakviesti Vytautas 
Gruodis ir Vilius Pėteraitis, 
technišku sekretortum-Pet
ras Adamonis. Jie labai 
sklandžiai susirinkimą pra
vedė, nors kai kas ir turėjo 
tendencijos sklandumui truk
dyti. Į Mandatų komisiją bu
vo išrinkti P.Povilaitis. J. 
Zavys ir B. Bagdžlūnas, ku
rie taip įtemptai ir vikriai 
dirbo, kad susirinkimo eiga 
neužsitęsė.

Saint-Saens, 5. Vyturėlio daina H.R. 
Bishop, 6. Mėlynasis Dunojus J. 
Strauss, 7. Ah, Je veux vivre “Romeo 

.. . . _ ,. , Juliette” C. Gounod, 8. Caro nome
zikos mėgėjai tikrai turėjo retą progą ..Riff,leMo.. G. Verdi, 9. Sempre Ii- 
pasiklausyti Ginos Capkauskienes „La Traviata.. G. verdi, 
dainų koncerto. Nors tą dieną Sydne- 
juje siautė audros ir liūtys, kaip retai Pradėjo W.A. Mozarto gražiomis 
kada būna čia, tačiau dainos mylėtojų meliodingomis dainomis, bet jos, 
susirinko per 300 žmonių, kurie ga- bent man taip atrodė, skambėjo gilia 
Įėjo pasidžiaugti plačios skalės senove, kažin ar jos begali pagauti 
dainų apimtimi: pradedant n up papras- šių laikų išpaikusią auditoriją, ypač 
tos liaudies dainelės Lakštingalėle jaunas. ausis, tu dainų mažai girdėju* 
iki pasaulinio masto operų, arijų. Si- sias. Čia Gina parodė savo gilu menui 
toje dainų apimtyje solistė galėjo subtilumą, lyrini jautrumą, vidujinį 
pasirodyti savo balso žavingumu, dai- žavesį savo sielos meninės kultūros, 
nų gražumu, technikos tobulumu ir 
sceniniu • vaidybiniu lengvumu ir na- rožė, 
tūralumu.

Pirmoje koncerto dalyje ji pradėjo 
liaudies dainomis ir baigė mūsų žino
mais kompozitoriais. Dainavo šias 
9 dainas: 1. Lakštingalėlė-liaudies 
daina, A. Kacanauskas, 2. Apynėlis 
liaudies daina, G. Gudauskienė, 3. 
Oi, tu kregždutė-liaudies daina, G. 
Gudauskiene, 4. Dainos girrtimas*( žod. 
H. Radausko) B. Budriūnas, 5. Nemu- ____ __________ _____________________
nfelis—(žod. J. Baltrušaičio) J. Starų*, pasirodė subrendusi operos solistė, 

kad praleido jiems nepagel-kanas> Gėlės iŠ šieno-(žod. K. Jos balsas laisvai skambėjo visuose 
J & Ri n Ir i o') V TalrnKon a e 7 In7nna ariia mrriatnir.aa pnnnctninc

-- ------ ---- --------- - Piano, tiek forte. Gina yra pasi-ant teismo rūmų laiptų.
“Jūratė ir Kastytis” K.V. Banaitis, .karjerai ir jai koncertuoti atrodo yra 

9. Lakštingalos giesmė iš operetės labai lengva ir miela pačiai, tai su- 
“Paukščių koncertas”, V. Kuprevi- kelia ir auditorijoj šiltą lengvą jaus
lius. ma jos klausytis. Klausantis pasku-

Pirmoji dainelė yra paprasta savo tintosios arijos iš operos Traviata,jos galvojo,kad jis ekscentrikas, pilnas maistingumo, graž’’ 
meliodija ir solistė neturėjo kuo pasi-koloratūrinis sopranas skambėjo Mokslininkai ir daktarai Qgą pažiūrėti, skanus paragaut., 
rodyti. Paprastai daugumas solistų tikra lakštingala ir jaudino publika., n . ... .__
pradeda koncertus su paprastom dainon Auditorija iššaukė ją bisui nepaliau-laiką skelbe to vaisiaus be-Virtas, keptas, et ir žalias 
ir palaipsniui kyla aukštyn. Taip pa-jamais katučiais. veik neišvengiamai mirtingą išplis po visą pasaulį ir b
darė ir mūsų solistė, tačiau tam tik- ‘ '
raijs atvejais" tenka suabejoti ar taip pianistė Virginija Inkrataitė. Jos gi- 
jau yra visada gerai. Pirmas įspūdis lūs įsijautimas į kūrinius ir atlikimas lymas 
yra reikšmingas ir jis ilgai laikosi, buvo be priekaištų, anot Ginos Cap- 
žiūrovas kritiškai ima žiūrėti į vi* kauskienės tai briliantas. Mums sydne- 

solistės ir žiūrovų. Daug maloniau Koncertas praėjo kaip lengva sva* 
yra kai solistė iš karto užvaldo audi- jonė muzikos ir dainų, akorduose, pa- 
toriją ir ją įveda į tikrą menui tinka- likdamas mūsų sietuose ilgesį ir ma- 

Redakclja dar turi pridė - mą nuotaiką - žavesį. Šiuo atveju tonų prisiminimą . Ačiū mielai solis- 
ti kad ii talpindama šį solistei reikėjo žingsnis, po žingsnio tei už tas gražias valandėlės kartu 

, ’ p . . laimėti sau laurus kritiškoje audito- praleistas.
straipsnį I Gerai ir Blpeal rijoje. Gerai, kad Gina tai sėkmingai Koncertui pasibaigus dalis daly* 
skyrių nėra atsakinga už tu-pašėke ir su kiekviena daina pasiro- vią turėjo malonią progą arčiau susi- 
rlni Be to tame straipsny- dydav° vis įdomesne ir gražesne. Jos pažinti su soliste priėmimo vakarienė- 

’ . , tobula technika ir įgimtas laisvu- je, kuri buvo paruošta Sydnejaus Lie-
je nebuvo išvardintas jok-s Inas dainuoti jai daug padėjo. Ir pas- tuvių Klubo. mažoje salėje. ,Be pri- 
asmuo. Buvo pal iesta Saulių kutintoje dainoje Lakštingalos gies- vataus pasikalbėjimo ir įspūdžių pasi* 
Saiunea kuri vra J A V me ’ Kuprevičiaus,ji pasiekė ąukštu- dąlinimo, oficialų žodį, tarė Apylinkės 

4J & ’ J ' • * mos, kaip tikra laks'tingala savo kolo- pirmininkas p. J. Maksvytis, “Mūsų 
Kanadoje - Hamiltone yra ratūrinių trelių gražumu. Pastogės” red. A. Mauragis, jaunimo
tik rinktinė, o Montrealy - Antroje koncerto dalyje ji daina- atstovė Jūratė Reisgyte, Ava Saudar- 
• „ trL vo šias ariias ir dainas! 1. Vedrai, gienė ir pati viešnia. Jos šilta asme-
je ar L oi ori e < <u pų sąs carjnO ••□on Giovanni” W.A. Mozart, nybė visus maloniai nuteikė. Kad ir 
tatai. 2. Der Hoelle Rache "Die Zaubw- kaip butų malonu ir gera visi dalykai

P r Paukštaitis G°ete” W.A. Mozart, 3. Ruhe sanft, turi savo pabaigą, taigi turėjo baigtis 
mein holdes Leben “Žaidė” W.A. ir šis mielas susitikimas. Ginai nesą- 
Mozart, 4. Lakštingala ir rože' C. ikome sudiev, o iki pasimatymo.

Kitas tris dainas Lakštingala it 
Vyturėlio daina ir Mėlynasis 

Dunojus ji dainavo su jaunatviška 
liepsna, su užsidegimu ir žavesiu, J. 
Strausso bangu sūkuriuose sukosi 
visa auditorija. Reikėjo duoti tik 
ženklą kad visi būtume pradėję šokti 
ir dainuoti.

Tris paskutiniąsias arijas iš 
operų Romeo ir Juliette C. Gounod, 
Rigofetto G. Verdi ir La Traviata G. 
Verdi ji dainavo su dideliu įgudimu ir

Sutartu laiku Johnson lėtai 
užlipo teismo rūmų laiptais; 
minia šaukė ir plojo,gaisrinio 
kų orkestras užgrojo mar

Jis papasakojo, kaip egyp- 
tiečtai ir graikai valgydavo 
pamidorus, kaip vėliau juos 
atvežė į Peru ir Meksiką, 

G kaip Cortez ir Bizzazo at

Bendrovės Valdyba ir Re
vizijos K-ja savo praneši —- 
mus, atrodo, taip vaizdžiai
perdavė, kad diskusijose be
veik nebuvo paklausimų.

Susirinkimas įstatų pakei
timo, kaip ir praeitame su
sirinkime netvirtino ir pa- 
l iko juos galiojančiais iki se
kančių metų susirinkimo.

Naujos valdybos rinkt - 
m am s buvo iš anksto pa
siruošta, nes prieš mene - 
sį laiko valdyba sudarė rin
kimams pravesti nominactnę 
komisiją. Į ją buvo pakvies
ti Vytautas G ruodls, Povilas 
Povilaitis ir Leonas Gurec- 
kas. Jie labai nuosekliai ir 
kruopščiai tyrinėdami B-vės 
ateities veiklos galimybes, 
parinko kandidatų ir pasiūlė 
juos susirinkimui, tuo žy - 
m tai palengvindama valdy - 
bos sudarymą.Pasiūlytieji - 
ne visi sutiko / jų tarpe ir 
buv.plrm. L.Glrlnls-Norval- 
ša/ Naujon valdybon įėjo: J. 
Anlolauskas, B. Bagdžiūnas, 
B. Nagtenė, P r. Paukštaitis, 
V.Pėteraitis, J.Stankaitis , 
J. Zableliauskas. Revizijos 
komisijon- J. Adamonis, P. 
Adamonls ir J. Zavys. Tiktu, 
kad sekančiame numeryje 
jau galima bus painformuoti 
skaitytojus apie pareigų pa
siskirstymą.

Susirinkimas išklausė da-. 
bartinio redaktoriaus Prano 
Paukštaičio perteiktus dar - 
bo aplinkybių netobulumus ir 
pavedė naujajai valdybai, ga
na plačioje perspektyvoje, a- 
teitles persitvarkymą bend
rovės veikloje, bei redakcinė
je struktūroje.

Susirinkimo pabaigoje 
Montrealio šaulių kuopos , 
mlndauglečlų dal Is pareiškė 
nepasitenkinimą redakcija,, 
'i psl

J^uo uu^ Binkio) V. Jakubėnas, 7. Joznos arija registruose 
daujamą/sako, įžeidžiamą/, operetės “Sidabrinė diena“ B. tiek pian_.______________
be tikros pavardės straipsrį,Budriūnas, 8. Jūratės arija iš operos ruošusi savo menininkės - dainininkės 
dėl kurio ir Toronto įaullal 
esą įsižeidę. Straipsnis bu 
vo patalpintas 17 laikraščio 
laidoje, Gerai ir Blogai sky
riuje, antrašte Šaulių Są - 
jungą reikia perorganizuotu 
Susirinkimas , išklausęs j) 
skundo, pageidavo kad atei
tyje redakcija tokių nepa - 
s i rašytų straipsnių nepra- _  > _____ _ _________~ .
leistų, o šaulius, kurie jau-sas dainas, o tai yra jau tarpas tarp jislciams tikras pasididžiavimas, 
čiasi įželsti-atsįprašė.

DRĄSUOLIS IR VILKO 
PERSIKAS

Pulkantnkas Robert
Johnson 1820 m. spalių mėn. gabeno šiuos vaisius į Euro- 
paskelbė Salem, N. J., gyven-pą. ir Johnson juos atvežė į 

____ _____toiams»kad suvalgys nuo- Salem,įkalbėjo ūkininkus au“ 
nenustojęs savo spalvos, dingą "vilko persiką"'viešai, ginti juos nors dėl gražuma 
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Pakėlęs vieną vaisių prieš

Toks pareiškimas tik pa- saulės šviesą, užbaigė šiais 
tvirtino, ką vist jau seniai žodžiais :"Šis puikus vaisius

Veižta demesi°, ,lr akomPan'atorenuodingumą. Taigi, jo pastų-daržininkams didelis pajamų 
buvo lygus savižudy- šaltinis. Kad jis nenuodingas, 

aš pasiryžęs įrodyti čia pat, 
_su vai gydamas".

ROBERT 
JOHNSON

gamta mus šaukia sto-Vėl
vyklautl bei keliauti po kraš
tą ir gėrėtis jos grožybėmis. 
Ne vienas , bet tūkstančiai 
mūsų paskl is po gamtą su 
palapinėm, kirviais, peiliais, 
laužais, mašinom ir 1.1.

VILNIEČIU SUVAŽIAVIMAS

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius-iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną 
Tuoj kitą statykit.

Dr. V. Kudirka
Nuo 1955 iki 1962 m. birže

lio mėn. Kanados ir Ameri - 
kos lietuvių dėmesį nukeeip- 
davo Niagaros pussiasalls ne 
savo pasaulinio garso kriok - 
liais, bet dideliu lietuvių , 
ypač lietuviško jaunimo susi
būrimu, kuriuos sukviesdavo 
Vilniaus krašto lietuviai . 
Tikslas-vis priminti lenkB - 
ką klastą , kad jei kada ir pa
vyktų atsikratyti rusiškos 
okupacijos, tai visomis jėgo
mis veršis lenkiškoji, ir ji 
bus žiauresnė už rusiškąją, ir 
lietuviai vėl būtų į šunis mai
nomi. Tokie priminimai len - 
kiškai dvasiai ir klastai ne
galėjo patikti, todėl ir kilo 
audros, kurios ir išvertė Ku
dirkos minimą vieną stulpą. 
Labai gražu, kad žmonės ne
išsigando, bet vėl bando ki
tą statyti.

PARYŽIUJE, ONT. .birže
lio mėn. , P. ČESNULIŲ 
sodyboje vėl susirinks,kaį> 
ir praeitais metais,Kanados 
ir dalis Amerikos Vilniaus 
krašto lietuvių nepafeinaudot 
p. p. Česnuiių vaišingumu,, 
bet kalbėtis jautriais lietuvių 
tautos reikalais, nors jie yra 
tie patysbet lietuvius mig
dantys pavojingu miegu, ku
riem, atrodo,lietuviški veik
sniai ir spauda jau yra pasi
davę. Kaip pav. praeitų metų 
VLIK o seimas Toronte, ku
riame išaiškėjo, kad VLIKas 
nevygdo Lietuvos etnografi -

nių sienų studijos, atrodo , 
dėl to, kad tas lenkams ne - 
patinka.Lietuvių laikraščiai 
to visai neminėjo. Supranta
mas nenoras, kad nekiltų vi
suomenėje nepasitenkinimas. 
O lenkų išeivija dirba išsl - 
juosusl!

Iš daugelio, vienas pava
dėlis: 1973 m. vasario 8 d. 
Amerikos kongreso atstovas 
hon. Robert J. HUBER į JAV 
kongresą įnešė tokį rekordą: 
" Vasario 16 dieną lietuvių 
kilmės amerikiečiai minės 
savo nepriklausomybes pas
kelbimo 55 metų sukaktį. Po 
rusų viešpatavimo ilgo laiko
tarpio nuo 1795 Iktl915m. Ne
priklausomybė buvo paskelb
ta 1918 m. Deja, šis laikotar
pis netruko ilgai. 1919 m. ru
sų raudonoji armija įsiver - 
žė Lietuvon ir tik , vadovau
jant maršalui Juozui Pilsuds
kiui, lenkų buvo išvyta. 19D 
sudsklul lenkų buvo išvyta . 
192Om. bolševikų vyrlausy - 
bė, pagaliau, pasirašė tai
kos sutartį, pripažindama 
Lietuvos nepriklausomybę".

Minėtas Huber norėjo kal
bėti lietuvių naudai, bet len
kai sugebėjo surežisuoti tokį 
vaizdą, kad Lietuva neprl - 
klausom ybę gavotlk Iš jų ma
lonės. O lietuviai tyli, nes 
kaipgi prtešinslesi, kai tas 
lenkams nepatinka. Tokiems 
istorijos klastoj Imams Irme- 
lams ne tik nesipriešinama,

bet ir visuomenei nepraneša
ma. Todėl susipratus tems . 
lietuviams sus trupint yra ko.

Linkėtina miegaliams pa
busti iš miego, o Vilniaus 
krašto lietuviams, našaus 
darbo, pagerbiant juos už 
dvi dešimtis metų kovą « dėl 
savo tautos ir dabartinį bud
rumą*.

J. Setbutis 
St. Catharines, Ont.

AR NE PERGRIE7TOS 
SĄLYGOS ?
Pasaulio Liet. Ryšių Cen

tras JAV liepos 13-22 d. 
Beaumont stovykloje, prie 
Cleveland© ruošta jaunimo 
savaitę. Paskelbtos sąlygos. 
Galt dalyvauti tik.tie, kurie 
baigę aukšt.lituanistikos mo
kyklas ir parašę prieš tat 
kelius darbus, į laikraščius. 
Tai labai nemalonios ir 
griežtos sąlygos .Lyg tas jau
nimas, kuris nelankęs lit. 
mokyklos arba neatlikęs dar
bų;. yra tiek daug blogesnis?

i :
• Mes žinome, kad Į arki
vyskupijos senatą įeina ir du 
lietuviai kunigai atstovai. 
Arkivyskupija įsigijo savo 
televizijos centrą,kurts pra
dės veikti nuo kovo mėn. 1 d. 
Televizijos siųstuvas ir ki
tos studijos bus baigtos 
75 m. sausio 1 d. Stoti* kai
navo milijonas dolerių. O 
kieno tie doleriai-ar ne mū
sų aukojami?Todėl tikėkime, 
kad joje turėsime teisę pro
gramose dalyvauti su savo 
talentais.

B. Brazdžionis 
Chicago, TH. USA.

Vist nutilo. Jis atsikando 
pirmą kąsnį. Kažkokia mote
ris sušuko ir apalpo. Jis su
valgė du pamidorus Ir pakė
lęs rankas, nusišypsojo.Mi
nia šaukė ir plojo, gaisrinin
kai pūtė dūdas iš visų jėgų.

Taip atkeliavopamidoras į 
daržininkystę ir ant mūsų? 
stalų. /

liu smėlio ar žemė. Sugrįšk 
rudenį ir patikrink ar yra kor 

•kta pažanga,© jei ne-patalsykf 
vėl. <1

o 
Modernus šių dienų skau-j 

tas - tepakeičia laužus į šli% 
dienų modernius žibalinius

Skautai yra gamtos mėgė
jai ir didžiuojasi savo sto
vyklavimais po mėlynu dan
gum arba savo laužais nak
ties metu,prie kurių skamba 
dainos.

Tad skauto pareiga yra ap
saugoti gamtos grožį ir iš
laikyti jį natūraliniame sto
vyje.Ne rūpestingas stovyki a- 
vlmas naikina gamtos grožį, 
bei jos gyvūniją.

Įkirskime kirvius, peil lūs 
bei ptūklus į žemę ir nusto
kime šiais įrankiais naikinę 
medžius bei Į^ūmus. Pradė
kime stovyklauti 2l-jo am
žiaus metodu.

. Nekasinėklme griovelių 
apie savo palapines, nes tuo 
metodu žalojame gamtą. Jei 
tavo palapinė neturi lietaus 
nnbėgtmo takų, pakeisk ją į 
modernesnę arba prisiūk 
pats nubėglmut medžiagą.

Nekūrklme laužus naujose 
vietose, nes taip darydamas 
sterilizuosi žemį ilgam lai
kui. Toje vietoje niekas ne
beaugs .Tas yra patvirtinama 
mokslininkų, kurte tyrinėja 
žmogaus praeitį, jie dar ir 
šiandien randa laužavietes, 
kurios buvo sukurtos prieš 
keletą tūkstančių metų. Toje 
vietoje dar ir šiandien niekas 
neauga. Dėkime ungntavtetes 
tik specialioje vietoje, kurt 
yra mums paskirta mūsų 
krašto valdžios ar specialių 
gamtos prlžiūrėtojųfnelalmės 
atžvilgiu daroma išimtis).

Jei užtinki ugnies sužalotą 
vietą (laužo^: apdenk tą vtėtą 
su pušų ar eglės spygliais ar 
lapais: prtslėg juos žtupsne-

vlrtuvėllus, kurie yra labai, 
lengvai sutalpinami kuprinė- 
je.(mano yra s tūlom a"OP TO
MUS 8 R" pagamintas Švedi- 

= joje - jo dydis 3" 5" 5" ir 
1.14 litro žibalo arba 40 oz. 
užtenka? dienom kuro išvirti 
pusryčius, pietūs ir vakarie
nę . Nepatartu "P ropain"vlr-r-. 
tuvėles šaltam orui esant,jos 
nevisai gerai veikla, o tem
peratūrai nukritus žemiau 
( 5° belov) kartais visiškai’ 
nebeveikia. Tuo atžvilgiu į 
kiši kuro tankelį po savo dra
bužiais prie savo kūno ir Ir 
kai jį iki jauti, kad atšilo 
pradedi girdėti gazo šnlbž- 
dėjimą.Kitas nepageidautinas 
dalykas, kad užima per daug 
vietos kuprinėje. Kito tipo 
virtuvėlės naudoja per daug 
kuro ir pas Ida roper brangios 
ar kartais bereikšmės, jei 
negali to kuro nusipirkti.

Lauko išvietės pasirenka
mos ne arčiau kaip 50’ nuo 
geriamo vandens. Jei stov 
lautojų nėra virš 7, tat yra 
kasamas latrines griovelis 
gilesnis kaip 6 ar 6 colių ir 
3 pėdų ilgumo ir tas daromą, 
tik tuomet jei stovyk1 avietė 
užsitęsia virš trijų dienų. Ki
tu atžvilgiu atlikime šį reika
lą paprastai ir palikime gam
tai su tuo susitvarkyti,nes lig 
šiol ji susitvarkė su gyvu
lių išmatom. Išnešklme dau - 
gtau šiukšlių, negu kadatsl- 
nešame į stovyklavietes.

Platinkime skautų-čtų var
dą savo pažangumu ir sto
vyklaukime, nepalikdami jokių 
pėdsakų išskyrus kas gražu 
ir naudinga.

Budėkime!
Sktn.Kęstutis D.

nepriklausoma li’ei u v a
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MŪSŲ TAUTOS KILMĖS BEIEŠKANT
RAŠO JUOZAS BENIUS

Kalbėdami apie bajorus 
esame pastebėję, jog negali
ma suplakti mūsų vardo, 
vai stybės bei tautos 
sąvokų. Baltų protautė yra 
tokia plati.jos raida tiek Ilga 
ir sudėtinga, jog šias tris 
sąvokas tenka atskirai išna
grinėti, jei norime susigau
dyti painiavoje, jau nekartą 
suklaidinusioje daugelį sve
timų tyrinėtojų.

Jų nepasisekimas, beaiš
kinant mūsųTAUTOS KILMę, 
išplaukia iš jų vartojamo 

įso knyginlo-istorinio me
todo. Imama kuri nors tauta, 
pav.prūsai, ir bandoma išna
grinėti jos raidą tik iš rašy
tosios istorijos (gi mūsiškė 
senovinė istorija yra arba 
sudeginta, arba kur nors 
pūsta, vienuolių paslėpta). 
Rodos, viskas tvarkoje. Nu
statoma "pradžia"vidurys ir 
galas. Bet vėliau kyla nema
lonios staigmenos,kai atran
dame Didžiojo Naugardo ka
sinėjimuose X-to amžiaus , 
r‘-ūsų gatvė (žlūr. prof.S. N.

.lov, 1968J, o taip pat jau 
mūsų anksčiau minėti p r ū- 
r n i Pietų Prancūzijoje, 
i_.auduvlų slėnyje, - ir vėl 
Lotaringijoje.

Kadangi Istorija jau para
šyta, ir tlems"emlgrantams" 
tenai vietos nebuvo numatyta, 
sus įdaro gana kebli padėtis — 
Ar bandysime tuos nustaty
tos tvarkos ardytojus nugin
čyti? Ar juos skelbti Išei
viais? Ar patogiau užmiršti, 
lyg JU niekas ir nebūtų mi
nėjęs? Tai mažiausia vargo, 
bet daugiausia gėdos, siūlan
ti išeitis. Tokį istoriką pri

minti reikia, jog jis nebe 
mokslininkas, kuris sąžinin
gai seka naujausius faktus, 
bet užkiautėjęs konservato
rius, nesugebąs ar nenorįs 
pervertinti jo šventų ir ne
sugriaunamų autoritetų "ga
lutinai" nustatytą tekstą "byt 
po semu"( Rusijos autokratų 
carų formulė "tebūnie taip. 
pasirašant galutinus spren
dimus- jai atitinka autokra
tinė Vatikano formulė" nec 
varietur", - be pakeitimų .

Tat būtų labai liūdna padė
tis mūsų lituanistikos bare, 
jei savo abejingumu leistume 
slopinti naujausius atradimus 
mūsų naudai, vien todėl,kad 
jie nepatinka keletą! asmenų, 
įsitaisiusių mūsų praeities 
tarsi neginčijamais p r a- 

ATSISVEIKINANT SU PEDAGOGU PROF. A.RAMŪNU

Netekome prof. A. Ramū- 
>. Pedagoginis pasaulis ir 

čia gyvenanti lietuviai liūdi
me, nes jo asmenyje neteko
me didelio pedagogo, gilaus 
krikščionio ir tauraus lietu
vio.

Mano šeima ir aš netekome 
nuoširdaus prietelio.

Tokios apimties asmeny
bės portretą šiais keliais

Juozas Lukot.ūnas
Gimė 1910 m. Marijampo

lės apsk. Ten lankė ir gim
naziją. V. D. U-te studijavo 
lingvistiką ir pedagogiką. 
Mokytojavo keliose gimnazi
jose. 1944 m. Vienos u-te 
gauna Dr. laipsnį už diser
taciją apie pedagogines sro
ves. Dirba Austrijos, Vokie
ti jds ir Montreal!© u-tuose. 
Ottawos u-te 1954 m. įsteigia

trumpais žodžiais bevelk ne
įmanoma apibrėžti.

Jei neklystu, prof. A. Ra
mūno gyvenimo motto, kaip 
' paties knygoje "Iš Sutemų 

r Aušrą" įrašyta buvo: "Pa
kilkime į saulę padangių sa
kalais į žemę iš dangaus švie
sos parnešti".

Ir tikrai, jo kelias ir buvo 
tarsi to neramaus sakalo, ku
ris nepasitenkino gyvenime 
monotoniškom lygumom, bet 
visu savo jaunatvišku entu
ziazmu veržėsi į aukštumas. .. 
Vingiuoti keliai nuo V. D. U- 
to Kaune, iki Ottawos u-to ly
ginamųjų pedagoginių mokslų 
steigėjo ir direktoriaus, jo 
gausūs palikti raštai mums 
patvirtina, kad jis buvo išti
kimas savo pasirinktajam 
motto.
1974. VI. 5

lyginamosios pedagogikos 
centrą ir yra jo direktoriumi 
iki paskutinės dienos. Skaitė 
paskaitas tokiuose pasaulinio 
mąsto u-tuose kaip Bona, Ro
ma, Liuvenas, Londonas , 
New York, New Dehli, Oslo, 
Paryžius, Viena, Ženeva ir 
kiti. Labai plačiai bendradar
biavo lietuviškoj spaudoj ir 
periodikoj. Raaė pasaulinio 
mąsto pedagoginiams žurna
lams įvairiom kalbom.

Iš jo paliktų nemažo skai
čiaus veikalų pažymėsime tik 
vieną kitą: "Moderniosios 
auklėjimo filosofijos","Fizi
nis auklėjimas integraliniame 
humanizme", "Dialogas tarp 
Maskvos ir Romos" ir vienas 
iš paskutinių,"Pilnutinis žmo
gaus Išsiskleidimas per fizi
nį auklėjimą".

n a š a i s ar teisėjais. O gal 
išdrįsime, bent kartą, rim
tai susirūpinti ir paieškoti 
tiesos? Tuo atveju, teks pra
dėti nuo pat pradžios, nuo 
tvano, nes neperdėtai galime 
pasididžiuoti savo senove.

Kad kas mus neapkaltintų 
šališkumu, naudojant tik Va
karų šaltinius, paminėkime 
tarybinių lietuvių archeolo
gų darbus (kurie sulaukė jau 
apie 50 tyrinėtojų prieaug
lio). Štai R.trP. Kulikauskų 
ir A. Tautavičiaus mūsų 
kilmės tez ė:/žtūr. Lie
tuvos archeorol ijos bruožai, 
Vilnius, 1961 m. /.Anot jų 
trečio tūkstantmečio prieš 
kilmės antmečlo prieš 
Kr. baigmėje Baltijos pajū- 
rys buvo UGRO - FINŲ retai 
apgyventas (tai iš lenkų pa
imta tezė,apie kurią jau kal
bėjome). Apie 1800 metus 
prieš Kr. tenai atsirado pir
mieji mūsų protautės pirma- 
takat( juos lenkų mokslas kė
sinasi aneksuoti "VENETU" 
vardu). Vėliau,apie 1200 me
tais prieš Kr. .atsirado nau
ja gyventojų banga, kuriems 
šį kartą prikergiamas "Bal
tų "vardas (atsiradę s tikl9-me 
šimtmetyje).

Mums regis, kad tarybinis 
mokslas daro vieną iš pa
grindinių klaidų. Jis kukliai 
apsiriboja "SmetonineSofljos 
Lietuvėle",kurtos juk jie ta
riamai nemėgsta, ir visiškai 
išleidžia iš aktų VYT AUTI
NI ir VARUMONIŲ RIKIO 
LIETUVĄ! kaip ir dauguma 
mūsų sudemokratėjuslų is
torikų). Kokia čia galt būti 
rimta archeologija, jei pra
dedama 1918 metų terltorta- 
llne padėtimi?Tyrinėjant mū
sų praeitį, ypač tolimą, rei
kia galvoti kontinentų, 
ne apskričių (lenkų tezė)ka- 
tegorljomis. Kitaip gi, dar 
net nepradėjus, iš anksto ga
lime būti tikri, jog išdavos 
bus nepilnos ir iškraipytos. 
Tauta, kuri atsispyrė Romos 
Imperijai ir ją sumušė,atlal- 
kė Mongolų žygius, nesutirpo 
kata! ikybės vokiečlų ir sla
vų spaudime, yra šio to ve r- 
ta istorijoje. Ar ne?

Kitas užmetimas irgi, lai
kytume, svarbus. Tarp trijų 
tūkstančių metų pr. Kr. ir 
500 metų po Kr. mes netiki
me, jog mūsų protstorė plė - 
tojost taip paprastai ir sche
matiškai,tik su ta viena atei
vių banga(kalp kad Ameriko

je ar Kanadoje), paplintančta 
apie 1200 metus pr. Kr. Juk 
tame pusketvirto tūkstančio 
metų tarpe pasaulinė istorija 
pergyveno ne vieną sukrėti
mą,lygų HETITŲ IMPERIJOS 
griuvimui, su kuriuo tektų 
rišti ir tų"Baltų ateivių" 
bangos sūkurį. Šis mūsų 
straipsnis kaip tik ir yra 
skiriamas tai didžiulei neži
nios spragai užpildyti.

Tad pradėkime jau minėtų 
istoriniu faktu: VARUMONIŲ 
RIKIO VALSTYBĖ.

1)S E Z A M O R AKTAS 
Mūsų garsus filosofas E.

Kantas ( kurto tezę apgin - 
damas kleb. F.J. gavo net 
doktorato laipsni), lietuvių 
- vokiečių žodyno įžangoje, 
pažymi :"Lietuvių kalbą rei
kia išsaugoti, nes jinai turi 
raktą kuris išsprendžia 
ne tik filologines, bet ir tau
tų raidos paslaptis".

Kaip gaila, kad tų filologų 
(kalbos kilmės nagrlnėtojų), 
geografų (žemės paviršiaus 
nagrlnėtojų), istorikų (praei
ties nagrlnėtojųjaibės,bergž
džiai, pradilinusios akinius 
ir plunksnas, bandydama at
spėti SARMATIJOS TAUTŲ 
paslaptingą kilmę, jo anksčiau 
nepaskaitė.

Tą jiems neįkandamą dar
bą mūsų skaitytojai, be ypa
tingų mokslinių pasiruoši
mų, o tik ginkluoti mūsų Se
zamo raktu -gimtąja kalba, 
atliks tuoj pat. Paprastai, pa
keiksime tuos senovės geo
grafų užrašytus mūsų GIN
TARO KELIO valstybės 
gyventojų vardus, o skaityto
jai patys turės nustatyti, ko
kios kalbos čia būta.

KLAUDIJUS PTOLOMĖJUS, 
astronomas ir geografas, 
gyvenęs antrame šimtmetyje 
pr.Kr., toje mūsų"S arma- 
t i j o s" valstybėje suskai
čiuoja net 61 gentį, jas taip 
išvardindamas (tai kartu yra 
atsakymas ir p. Ž?):

"Baudiniai, galonys, nauva- 
riai, neriai, neuvarelšlal, se- 
kitai, pagyritai, gudai, gudo- 
nys.selonys, burgaudai, gem- 
varoniat, aukščiai, aukščlllal, 
rasai, parastai, kurikonys, 
kurėtai.kurivonys, saliai, su
varai, bastarniai, eidrlat, el- 
gullonys, gauvlnlai, aukštar- 
nlal,upečionys,gautonys, gau- 
čingtai, undenaičiai, šašai
čiai, galindai, sudėnal, van
denėtai, elstuvonys".

Jo pedagoginiai darbai tu
rėjo nemaža įtakos visam pe
dagoginiam pasauliui. Vokie
čių .pedagogikos leksikonas 
prof. A. Ramūną ir jo atsto
vaujamą pedagoginę linkmę 
taip apibrėžia: "Kaip vienas 
iš vadovaujančių pedagoginių 
mokslų tyrinėtojų Naujame 
Pasaulyje^A. Ramūnas atsto
vauja personalizmą ir univer-
salizmą", p. 553.

O "Pasaulinėje sporto ir fi
zinio auklėjimo istorijoje" 
randame jo,kaip pedagogo,štai 
kokį įvertinimą: "mūsų laike 
Kanada mums davė vieną iš 
retų ir didelių auklėtojų A. 
P. Ramūną".

Kad nušvietus ryškiau jo 
pedagoginius idealus, jo kaip 
krikščionio rūpesčius dabar
ties kultūrinėje krizėje ir jo 
viltis apie Lietuvos ateitį, la
bai norėtųsi pateikti ištraukų 
iš jo darbų, deja, šiuose rė
muose neįmanoma. Tik trum
pai reikia pastebėti, kad jis 
ypatingai pabrėžti fizinio auk
lėjimo reikšmę, kaip auklė
jamąją vertybę, neužmiršda
mas ir antgamtinių ugdymo 
pagrindų. Apie dabarties kul
tūros krizės problemą prof.

DR. A. PAPLAUSK AS-RAMŪNAS

A. Ramūnas duoda trumpą, 
bet neabejotiną atsakymą: 
"Žmonijąiš dabarties kultū
ros krizės gali išgelbėti tik 
krikščionybė".

Jis degė giedria viltimi ir 
apie Lietuvos ateitį: "Viršum 
Lietuvos nors viešpatauja 
naktis, bet tai yra naktis prieš 
Saulėtekį, kuri atneš brangiai 
mūsų šaliai šviesųir jau nie
kada negęstantį Laisvės ir 
Kūrybos Rytmetį".

Štai kokius idealus ir ko
kius rūpesčius ir viltis jis 
nešiojosi su savimi.

Netekome ir nenuilstamo 
federalizmo pranašo ir kovo
tojo krikščioniškosios demo
kratijos šulo ir Baltijos Ben
druomenės propaguotojo 
jungtinės Europos rėmuose.

Apie lietuvių pedagogikoje 
egzistuojančias kelias skir
tingas pedagogines kryptis ir 
metodus, prof. A. Ramūnas 
visuomet atstovavo nuomonę, 
kad pedagoginė, kaip ir pa
saulėžiūrinė diferenciacija 
(išsiskaidymas, daugeriopu
mas) tėra tik pereinamasis 
kelias į vienybę įvairume. 
Tai esąs pilno subrendimo 
ženklas.

Iš čia gal suprantamas ir jo 
platus žvilgis ir į krikščio
nybę. Jo asmenybėje plakė 
modernaus ekumenlsto šir
dis: "Kad visi būtų viena". 
Ekumeninę encikliką Pacem 
interris jis laikė ekumenizmo 
pradžia. Šis jo platus žvilgis 
į krikščionybę ne visų buvo 
lengvai suprantamas .Ekume
nizmas ne vienam tikinčiajam 
lietuviui ir net dvasios va
dams buvo iki šiol žodis arti
mas herezijai.

Šalia pedagoginio darbo, 
prof. A. Ramūnui ir lietuvy
bės reikalai buvo labai arti
mi. Jį mes matome daugelyje 
suvažiavimų, beslsielojant 
mūsų spauda ir mūsų tėvynės 
likimu. Jis buvo ir mūsų laik
raščio "Nepriklausomos Lie
tuvos" nuoširdus rėmėjas ir 
bendradarbis. Apie mūsų 
tarpusavį sugyvenimą ir par
tijas štai ką jis yra pasakęs 
Montrealyje: "... ideologinė 
trintis ardo santykius, ardo 
tarp senos išeivijos ir nau
jos dialogą... neigiamai at
siliepia į jaunimo nusistaty
mą lietuvybės ar net tėvynės 
atžvilgiu". ". . . ne partijas 
išjungti turime, bet ideologi
nius mitus, ideologinius prie-

AL.GIMANTO
DRĄSI AUTORĖ, DRĄSIOS 

IR TEMOS
Jau nekartą teko girdėti 

tautiečių pageidavimų ar 
klausimų, kodėl tokios, pa
kankamai pripažintos ir sėk
mingai besireiškiančios žur
nalistės, kaip Rasa Gustaitis 
ir Jūratė Kazickas, neben
dradarbiauja lietuvių spaudo
je.

Turbūt būtų visa eilė prie
žasčių, bet, norėtųsi spėti, 
kad ar tik ne didžiausia kliū
timi būtų tai, kadtų jaunų au
torių pasiruošimas, moderni 
ir šios dienos realybe ir ak
tualumu bazuojama laikraš- 
tyba, vargu ar galėtų būti ra
miai priimta, mūsų išeivijos 
gerokai konservatyviai nusi
teikusios spaudos.

Kai profesionalui žurnalis
tui Vakaruose nėra ir negali 
būti uždraustų, neleidžiamų 
ar nepageidaujamų temų, tai 
mūsiškė, faktinai mėgėjišku- 

tarus, baimę,įtarimus, siau- 
raprotybę... aklą savyje už
sidarymą, neatsklaidumą ki
tiems ir pasauliui... "

Gal ne visi žinome, bet 
prof. A. Ramūnas buvo dide
lis filosofo A. Vydūno ir M. 
K. Čiurlionio garbintojas. 
Lietuvių kultūrai, jis sako, 
Čiurlionis yra "vartai į pa
saulį". Todėl ir jo pedagogi
nio instituto sales Ottawos 
universitete puošė lietuviško
jo Čiurlionio paveikslai.

Nors ir šia tragiška proga, 
tebūna man leista iškelti dar 
vieną jo charakterio pusę — 
jo jumorą. Besilankant Otta- 
woje pas profesorių, man ne
žinant kelių, pasiklydome. 
Vietoj, kad važiuotume link 
jo namų, važiavome visai į 
priešingą kryptį. Aš atkrei
piau profesoriaus dėmesį į 
vieną tiltą. Profesorius man 
atkerta: "Na, galimas daly
kas, kad pasiklydome. Šis til
tas mane ir suklaidino, ka
dangi praeitą savaitę jo dar 
visai čia nebuvo". Žinoma, 
visi jo prietelialjbuvę maši
noje j labai gražiai prapliupo
me juoku, apie profesorišką 
užsimiršimą ir apie Ottawos 
"stachanovietišką" darbą.

Mielas Profesoriau, Jūs 
rašėte savo poezijoje ir šias 
eilutes: "Aš atėjau pasiklau
syti, mėlyna Baltija, tavo 
Vilnių amžino gaudesio. .. "

Šiandieną Jūs jauišėjęį ten, 
ir kur nebesugrįžtama...

Jūs jau nebegirdėsite nie
kuomet mėlynos Baltijos oši
mo, bet teošia Jums nors lie
tuviškų kapinių medžiai čiur
lioniškas simfonijas, kurias 
taip mylėjote.

O mums, priblokštiems Jū
sų taip netikėtos mirties at
veju, su Čiurlioniu tenka su
simąstyti: "Koks vingiuotas, 
koks status ir koks prarajiš- 
kas yra pats kopimas į dan
giškąjį Miestą'". Sudiev, An
tanai amžinai.. .

kurnu Ijesiverčlanti periodi
ka, negali sau leisti praban
gos ir priimti ar toleruoti to
kio pobūdžio medžiagą, kuri, 
ne vienu atveju, būtų ne vi
siškai suprantama ir laukia
ma. Jei tai skamba aiškiu 
kaltinimu i letuviška jai s [jau
čiai, tai toks teigimas nebūtų 
visai tikslus. Jei patys skai
tytojai toleruoja, palaiko ir 
nereikalauja jokių reformų, 
aišku, jų ir nebus. Tuo būdu 
ir pasakymas, kad spauda yra 
tokia, kokie esame ir mes 
patys, gal geriausiai ir api
bendrintų esamą padėtį. Tas 
tinka, aišku, šios dienos mū
sų spaudos skaitytojui ir rė
mėjui, bet jau visai kitas 
klausimas, kaip elgsis ir ko 
tikėsis iš lietuviškos spaudos 
mūsų jaunoji karta ? Ar ji to
leruos, skaitys ir rems, ne
būtinai su gyvenimu, jo spar
ta ir naujais reikalavimais 
einančią lietuvišką laikrašty- 
bą? Tik kaip pavyzdį (nors ir 
nebūtinai tipišką mūsų reika
lui) paminėkim balandžio an
troje pusėje visoje eilėje laik
raščių išspausdintą Jūratės 
Kazickas vardu (per AP agen
tūrą) ilgoką straipsnį "Bise
xuality: Is it fad or lasting 
Lovestyle?". Jame jaunoji au
torė atvirai ir be jokių skru
pulų, tiesiog "šaltai", nagri
nėja jautrią temą, kurią, aiš
ku, galima ignoruoti, nema
tyti, ar, blogiausiu atveju, su 
kitomis šiukšlėmis laikinai 
pabraukti po kilimu. Bet, toks 
elgesys niekad dar neišspren
dė jokios problemos, o nešva
rumai ir toliau likosi, tiesa, 
kolkas nematomi, pabraukti 
po kilimu...

Jūratė kalbėjosi su tais as
menimis (moterimis ir vy
rais), kurie tokį dvigubą ly
tiškumą pripažįsta ar prak
tikuoja ir cituoja jų pasisaky
mus. Ji, ta tema kalbėjosi ir 
konsultavosi su psichiatru ir 
psichologu. Kadangi minimi 
vardai ir pavardės, tai ir kai 
kurie teigimai ar išvados yra 
autentiški, nuomonės autori
tetingos. Pradžioje rašinio 
Jūratė primena, kad net to
kios asmenybės, kaip Alek
sandras Didysis, Napaleonas 
ir Julius Cezaris buvo bise- 
xualais. O iš dabartinės kar
tos — faministė Kate Millet, 
"Rock" žvaigždė David Bowie, 
artistė Maria Schneider ar 
nesenai mirusi Janis Joplin. 
Jūratė, nagrlnėdama visą te
mą, stengiasi nei simpatijų 
nei antipatijų nerodyti, nei ji 
ką kaltina ar gina. Jos užda
vinys pristatyti reikalą tokį, 
koks jis tikrovėje yra, ven
giant pigaus vulgarumo ir ne
sistengiant užgauti skaityto
ją. Pagaliau, kam neįdomu, 
toks jau pačią antraštę per
skaitęs, toliau jau nesivar
gins. Tai turėtų lygiai liesti 
ir lietuviškąjį skaitytoją. Tuo 
tarpu, norėtųsi teigti, mūsų 
spaudoj tam straipsniui tikrai 
nebūtų vietos (ir reikalo?).

-•••-
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Balys Gražulis

S UKAKTUVININKA S 
VLADAS MINGĖLA

Ką tik iš spaudos išėjo žur
nalisto Vlado Mlngėlos gro
žinės prozos knyga "Medinis 
Dievas". Lietuvių raštijoje 
tai retas žurnalisto bandymas 
reikštis ir literatūroje.

Pažvelgę! pasaulinę Rašti
ją pastebėsim, kad abidvi jos 
šakos, tiek žurnalistika, tiek 
literatūra, turi apsčiai dviša
kių savo narių. Vieni prakti
kuoja abidvi profesijas tuo 
pačiu kartu, kiti, padirbėję 
vienoje, sėkmingai reiškiasi 
kitoje profesijoje. Iš tikrųjų, 
tas dualizmas daugumoje per
bėgimais ir pasireiškia. Ir, 
atrodo, gana vienašališkai, 
daugiau palieka žurnalistiką 
ir pereina į literatūrą, negu 

\ JAUNŲJŲ APSAKYMAI
( Perspausdiname iš 1966 m. Vilniaus "PERGALĖ” žurnalo)

J. GLINSKIS

Pasiklausk ežerėlio
Šio, Žale, šio! Ko čia dabar krūpčioji, kojom į žemę įsibedusi. 

Paimsiu botagą, žinosi. Ir ta, j tėvą nusižiūrėjusi, ožiuojasi. Pagaliau 
susipratai, kaip šunelis seki, tik iš mykimo pažinsi karvę. Tegu su
pūva tas botagas. Gyvulio nebėr — ir botagas nebereikalingas. Ne
laukiau iš tėvo tokio šerio. . . Savo baloj, kol gandras neįbrido, ir 
varlė — karalienė. O kai buvo susirinkimas, kojas užmiršo — pačiai 
teko už visą ūkį pasirašyti. Pasirašiau. Ir kiti pasirašė. Sėdėjo vargo 
sermėgėlės, negera nuojauta užsičiaupusios. Ir tie, kur nuo Sovietų 
kniselį žemės buvo gavę, nesišėliojo. Toks jau mūsų žmogelio būdas: 
iš lengvo jis ant kito šono verčias. Guzikuoti dėdės viens po kito kal
bėjo, rojaus sodą žadėjo. Vienas toks, visas skūrinis, Rasiejos kolko- 
zus vis medum tepė. Esančios ten tokios mašinos, kombainai, pačios 
piauna, pačios kulia, pačios grūdą išarpuoja, tik spėk pilnus maišus 
nutęmpinėti. Tos — dar ne stebuklas. Kitos tiesiai nuo šiaudo grūdą 
sumala, saldžiarūgščius cukorius sudžiovina, tik imk ir triuškink. O 
spenių bobos rankom netampo. Kaip tas skūrinis nupasakojo, yra 
tokie tomatiški tampikliai, patys ant ratelių nuo karvės prie karvės 
važinėja: vienos pieną išgėrė — prie kitos ridenasi. Ir norėtum, kad 
viskas-teisybė būtų, ir juokas ima. Kažin ko jos, tos mašinos, 
nepraryja? Gi visada taip būna: žadėtas medum teptas, tesėtas — 
vandeniu šlakstytas. Skūrinio auksais tik vienas paskrebutis Mėnda- 
ras, amžinai visokius vėjo malūnus gudravojęs, ant savo pačio vaikų 
ekspertus daręs, pats klynu švietęs, ir tesusižavėjo, už ką lig laiko 
vyriausiu agronomu buvo pastatytas. Kilnojosi žmonelių rankos, 
tartum košę be uždaro valgant. Taip ir pirmininką ant savo galvų 
išsirinkom. Ne tą, skūrinį, kitą tokį šakalį, pusiau mūsiškai, pusiau 
dzūkiškai šnekėjusį, „robisma ir turėsma" vis kartojantį, sako, nuo 
pačio Vilniaus. Kas tas „robisma", taip žmoneliai ir nesuprato. Ne
galėjo gi jis apie robavonę kalbėti. Iš visko matyt — prastas žmogus: 
kur buvęs, kur nebuvęs, vis trupinius iš milinės kišenės graibė, 
kramtė nesisarmatindamas. Koks jis bebūtų, svetimas — vis sveti
mas, nežinai, kaip jis rytoj apsivers. Gal jis ir mėšlo kvapo neuostęs, 
grumsto nečiupinėjęs? Lyg savo žmonių, dantis į tą grumstą pra-! 
graužusių, nebebūtų. Molį minkyk neminkęs, kukulio iš jo neišvirsi. 
Su svetimu gerai, kai gerai, o ne — prisikimšo gurklį, pakėlė spar
nus, kukū, ir pagriebk gegučioką, girion išsmukusį. Savas, kaip ten 
bebūtų, neišlėks su visomis šaknimis, tokiam ir patarti, ir uodegą 
prispausti gali. Išsivaikščiojom, pyragų kviesti, blusom pavaišinti, 
namiškiams dovanų širdies negerumą parnešdami.

dūdelė, kiekvienas — muzikontaąv kiekviena kita muzika. Ir t mes su 
tėvu — du galu vieno vežimo,' katrds sau bebarškame. Prieš sura
šinėjimus tėvas, vabalu pasivertęs, kelias naktis ūkio padarynę tam
pė: kur naujesnė, klojime po šiaudais kišo, griozdą kipšo ragams 
nusilaužti visų akivaizdai žardu ant kiemo suvertė. Sakau tėvui — 
niekus darai: manai, tik tavo vieno akys, o kitų — kukuliai. Vėjus 
gamini — velnio vaikus šokini. Surašinėtojų visas pulkas užgriuvo. 
Su kačergom už nugarų, rūpiais rupūžiškais ant diržų. Tas, kursai 
susirinkime vis trupinius kramtė, nekišo nagų į mėšlą. Yra 
Kaipošius, atsiras ir Judošius. Merga, mūsų pačių duona išmaitinta, 
kiaulės akis įsidėjusi, visas pavietres nosimi išbadė. Iškniso, viską 
iškniso. Patį tėvą, nuo kulnų ligi pakaušio pelais aplipusį, kaip kokią 
peludės šmėklą iš punios ištraukė. Vienas toks šašuočius peršauti 
užsigeidė. Būsimas pirmininkas per šašą brūkšt, tas tėvo guolin 
pūkšt — piktas kėslas raudonu snargliu bešliurpsi. Se tau, tėvai, 
velnio vaikus šokinti, pakasei numirėlį — kryžius išdygo. Išgelbstis, 
kad bėda ateidama antrą galą atsineša. Pažiūri bėdą iš antro galo, o 
šis — baltas. Atėjo pirmininkas nusuodintas, išėjo dievo aniuolu. 
Bet tėvas, mirties šiurpo lyžteltas, tik dar labiau pasišiaušė. Ir par
kniubusi, ir kumštį pakėlusi prie proto šaukiau, ne — nulėkė į la- 
zaunę it dursteltas, išrovė iš kaladės kirvį. .. „Niekšai. . . iš sveti
mo kailio sau nagines rėš?! Sukaposiu, o neatiduosiu!" Ir puolė pa
dūkėlis ant mašinų, kaip tas japonas ant peilio. Visa aptirpusi, at
guliau po pentimi. Žmogau, ką darai?! Gi jos užrašytos — nebe ta
vo! Per pačio durnystę gyvas už grotų supūsi, mus visus vargų kla
ne paskandinsi! .. Močia vaiko nesupras — muštas plaktą visada. 
Nenuleido tėvas kirvio. .. Sauja į saują, koja į koją gyvenimu pra
ėjom; vienom ligom sirgom, vienais vaistais gydėmės; iš gryno 
prakaito, iš mazolių ūkį išsistatėm. Tik to paskutinio, kaip tu sakai
— ticknikos, ir betrūko. Per jos paveikslą nei manęs, nei vaikų 
nebematei; per ją tavo skilvis prakiuro, delnai medžiu įdiržo, į 
skruostus grioviai subrido. Kiekvienas ūkio daiktelis šimteriopų 
triūsu išpirktas. Kiek ieškotum, nerastum mažiausios vietelės, kurios 
tavo pirštai nebūtų mylavę, gyva dvasia nebūtų gaivinusi. Ir išeina, 
kad visas ūkis — tai tavo pačio kūno ir dvasios pratęsimas. Ant 
tavo delnų ir žemė, ir namai, ir gyvuliai, ir visa padarynė, o ant jų
— tavo delnų nuospaudai. Visa taip susišakniję, taip suaugę, kad 
geruoju — neatplėši, o bloguoju — kraujas varva. Pagal mane ne 
taip.išeina. Duona — vis duona, kad tik pačio uždirbta. Savas pra
kaitas ir sausą plutą baltu pyragu pamaino. Ar svarbu, kieno ta, že
mė, kieno ta mašina? Tik iš vogto medaus medaunykas — kartybė 
nuo velnio trišakio. Žiok nežiojęs tą žemę — visos neapžiosi, dviejų 
metrų atsikąsi, o žemė nebe tavo — ir rūpesčiai nebe tavo. Juk ne 
saikas — rūpesčiai žmogų pirma laiko sugraužia.. Bendra žemė — 
bendri ir rūpesčiai. Ir sunkiausia našta, didžiausias skausmas, po 
lygiai visiems padalinti, nebeslegia nei pečių, n eį širdies.

Šio, Žale, šio! Vėl ponevalia tave tempti? Nu, būk gerutė... Va, 
Ramojėlė — gyva uodegėlė, tarp kalnelių dievulio numesta, ožka
barzdžių eglynėliais vilnija. Arčiau, toliau, iki pačios saulės, galvū
galy pakibusios, tilteliai išdykėliai, uodegėlę apžargstę, snaudžia ant 
nuosavų balučių. Per tiltelius takeliai — žmogaus gyvenimėlis. Šio, 
Žale, šio. Takelį radęs, nesuk iš jo — vieškelį, sodžių prieisi, kojas, 
širdį atgausi. Laukai — vienatvės mšldai ir vėjams, gyvenimui — 
vieškeliai ir sodžiai, nes gyvenimas be žmonių — kaip ta duona 
pelijanti, burnos nesulaukianti. Tas bendras žemės arimas vien jau 
dėl to būtų geras, kad žmonės dažniau į kupetą sueina, vagoje pra
kaitu, pabarėj duona pasidalija. Tik bėda, kad tas žmogelis — vis

Šio, Žale, šio. Dar vieną tiltelį perlipom. Vandenėliu brisk, gurkš
neliu atsigaivink, pusrytėliams .žolelės peštelėk, o aš atsipusiu, dva
sią atgausiu, — nežinia, gal tik gandai, o gal tikros negandos nau
jame gyvenime laukia. Tas blogiausia, kad nežinai: patamsy ir sau
sa šaka —•• slibino nagai. Kaip gera gera žolyčių patale. .. Saulytė, 
bitelė ratuotoji, po blakstienas krapštinėjas, žiogelis koncertą į ausį 
čirpina, dobiliukų gardybė, vėjeliu atmiešta, nosį medučiu vilgo. 
Širdis išgirdo dievo pasaulio stygų gaidą, su žemele myluojasi, savęs 
nebeturi, pati — visas pasaulis. Kad taip sugultų visi žmonės į žalias 
pievas, priglaustų ausį prie žemės, paklausytų, ką žemė šneka, jie 
suprastų, — jog žemė — jų motina, o jie patys — vienos motinos 
vaikai, — jos pagimdyti, jos išpenėti, vėl būsią pašaukti jon. Atai 
gulę priešais, atsikeltų broliais. Auksai, kerštai, sostų troškimas -- 
visų tuštybių tuštybės, praeinančios, vos giltinė pasisuka, — tapte 
darbais žemės gyvybės palaimai, vien per kuriuos ir teįgysi siele 
amžinumą. Ech, žmogau, žmogau, koks tu menkas šapelis, kai save 
laikai sulig saule didumo, ir kokia didelė tu saulė, kai švieti, at pildo 
nelaukdamas, <ipi«* didume) negalvodamas.

RUS DAUGIAU.

atvirkščiai. Kad taip dedasi, 
yra keletas priežasčių.

Pirmoji bus laisvas troški
mas. Po pirmos pavykuslos 
knygos, rašytojas jau palieka 
nepriklausomu žmogumi. Tuo 
tarpu.net ir pagarsėjęs žur
nalistas , daugiau ar mažiau 
priklauso nuo viršininkų ma
lonės.

Vėlgi, tik retas žurnalistas 
gali lygintis savo pajamomis 
su vidutinišku rašytoju. O su 
išgarsėjusiu rašytoju — nė 
vienas.

Kitiems labai svarbu pa
garsėti. O rašytojas greičiau 
pagarsi, negu žurnalistas. Ir 
žurnalisto garbė neamžina.

O gal, pagaliau, ir tas kū- 

rybinls degimas, apie kurį 
mėgsta pakalbėti rašytojai. 
Viena tėra aišku, kad žurna- 
lizmas ne vienam yra pirmo
ji pakopa į rašytojus. Tam 
tikra mokyklą, kurią baigę, 
pereina į rašytojus. Visus 
juos žurnalistika puikiai pa
ruošė romanistų karjerai. Iš
mokino medžiagos teikimo, 
atvėrė akis į laiko žaizdas, 
apnuogino populiarias idėjas. 
Ir jie, galima sakyti, atšvie
žino literatūrą. Vieni iš jų 
įrodė, kad laiko atvėrimas 
yra lygiai tiek svarbus, kaip 
ir klasiškasis žmogaus atvė
rimas. Kiti atnešė naujątre- 
portažlnį stilių. Dar'kiti da
vė dalykinį romaną.

To dvišakumo yra ir 
mūsų raštijoje. Dargi dau
giau, labiau ryškaus. Tik pas 
mus tas perbėgimas iš profe
sijos į profesiją vyksta at
virkščia kryptimi — daugiau 
rašytojų pereina į žurnalis
tus, ar bent reiškiasi žurna
listikoje, negu žurnalistų iš
virsta į rašytojus. Šį neįpras
tą reiškinį lėmė ir tebelemla 
llklminės mūsų tautos aplin
kybės : vėlyvas savosios raš - 
tljos kūrimas, rašančiųjų 
stoka, per trumpas laiko tar
pas diferencijacijai, ypatin
gos sąlygos tėvynėje ir emi
gracijoje. Gi svarbiausia, tai 
finansiniai apskaičiavimai. 
Iš žurnalizmo rašantysis pra
gyvendavo, ar bent savo eko
nominę padėtį pagerindavo, 
o iš literatūros ne. Ir čia da
bar yra iš žurnalizmo pragy
venančių (redaktoriai) ar pri- 
siduriančių, tuo tarpu rašy
tojai dargi turi savo lėšomis 
savo knygas leisti, -ar prie 
išleldmo prisidėti. Todėl ne 
vienas pagarsėjęs lietuvis rar- 
šytojas perėjo į žurnallzmą, 

o visi kiti periodiniai spaudai 
talkininkavo.

O bandė ir lietuviai žurna
listai literatūrai talkinti. Ke
letas išleido po knygą. Ta
čiau, reikia pastebėti, tie re
ti bandymai iki šiol daugumo
je buvo nesėkmingi. Ir štai, 
vėl naujas Vlado Mlngėlos, 
literatūrinis debiutas.

Savo amžiaus septintą de
šimtį bebaigiąs žurnalistas 
Vladas Mingėla spaudoje ben
dradarbiauja nuo 1923 m. Tai
gi, pernai minėjo spaudos 
darbo penkiasdešimties metų 
sukaktį, ją atžymėdamas sa
vo pasakojimų rinktine, pa
vadinta "Medinis Dievas".

Knyga talpina vlenuoliką 
įvairaus žanro kūrinių: apsa
kymų, aprašymų, feljetoną ir 
legendą. Visus galima būtų 
pavadinti vienu pasakojimų 
vardu, nes jose nerasime no
velei būdingos konstrukcijos, 
fragmentiškumo, arapysakl- 
nlo šakotumo. Visuose auto
rius , lyg tas kaimo senis, pa
sakoja apie tą ar kitą, viena
me apsakyme pats tiesiogi
niai dalyvaudamas, kitame už 
savo veikėją kalbėdamas.

Jau patį pirmąjį pasakoji
mą, "Tarp traukinio ratų" 
skaitydami,nesunkiai atpažįs
tame rašytoją žurnalistą. Pa
sakodamas apie ukrainiečio 
partizano pabėgimą iš frontu 
pasislėpus po traukinio vago
nu ant ratų ašies, aprašo ne 
vien žmogaus pergyvenimą, 
bet sąžiningai supažindina 
skaitytoj ąsų to meto (1918 m.) 
politine situacija: kas su kuo 
kariavo, kodėl ir net išveda 
paralėlę tarp ukrainiečių ir 
lietuvių laisvės kovų.

Ir kituose pasakojimuose 
autorius nešykštus su infor
macija. Jis nenori, kad s kai-
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tytojas kuo nors abejotų, to- bMM Deimantą" ir "Bevelk 
dėl informuoja, o kaa jam ' .................
nereikėtų perskaičius spėlio
ti — ir išvadas padaro. Ir vis 
randa progų savo tėvynę ir 
jos vargus, jos sūnų darbus 
priminti. Todėl į autoriaus 
prozą kaikur įsiveržia publi
cistinė retorika. Bet jos, tiek 
rašius periodikai, ir neįma
noma išvengti. O ir pati vei
kalų konstrukcija, bei pasa
kojamasis stilius tokiam po
linkiui labai laidūs.

Kaip nevienas kitas debiu
tantas, taip ir Vladas Mingėla 
dar turi konstruktyvinių pro
blemų ir neišvengia vienur 
sentimentalumo, kitur melo
dramatiškos situacijos ar de- 
klaratyviniųparėlškimų.’ Ta
čiau šie negatyvūs reiškiniai 
per daug netrukdo Vladui Mlrr- 
gėlai savo nemenką pasakoto
jo talentą atskleisti, plačia 
vaizduote skaitytoją sudomin
ti. Gi apsakymu "Nirvanos ir 
nebūties skrydžiuose'^ net ir 
reiklų skaitytoją pritraukti. 
Tai neabejotinai geriausias 
knygos kūrinys. Jame auto
rius pirmuoju asmeniu pasa
koja! galvą sužeisto, parai!- 
žuoto žmogaus išgyvenimus 
ligoninėje. Ligonis nemato, 
nekalba ir nejuda, bet girdi 
ir yra pilnoje sąmonėje, tuo 
tarpu visi mano, kad Jis be 
sąmonės ir todėl nesivaržy
dami prie jo ir apie jį kalba.

Šis dramatiškas pasakoji- GEGUŽĖS MĖNUO 
mas įtikina išgyvenimo tikru
mu, kas ir yra literatūrinė derlingas ne tik žiedais. VI- 
tiesa. Apvalytas nuo melo- sa eilė mūsų kultūrai reikš - 
dramatiškų šūkčiojimų galėtų mlngų žmonių šventė gimimo 
turėti išllktinę vertę. dienas gegužyje. Štai keli jų ;

Ir feljetonas "Pragaro ka- 1520 m. gimė pirmosios lb'- 
tilto se" įdomus pažintine tuviškos knygos auto r lūs M 
prasme, detalizuotu pragaro, tynas Mažvydas;! 845 m. -ra - 
jo įnamių ir aukų aprašymu, šytoja Julija Žymantienė-Že- 
Rašiniai: "Legenda apie Mė- maltė; 1861 m. -vlsuamenlnln-

Stebuklas" ir "Mūsų namelis',’ 
geriau tiktų populiariam žur
nalui ar laikraščio atkarpai, 
nes tai daugiau informacija 
nei literatūra. Tačiau, tenka 
pripažinti, kad kaip tik dėlto 
jie ne vieną skaitytoją do
mins. Pagaliau, gal tokio po
būdžio rinkinyje net ir tinka. 
Juk autorius nepažymėjo, kad 
tai novelių ar apysakų rinki
nys.

Aplamai , Vlado Mlngėlos 
proza pasižymi nuoširdur-”’ 
ir nepaprastu autoriaus ji. 
trumu jo aprašomiems įvy
kiams, bei jų veikėjams. Dėl 
to ir dėl tematinio įvairumo 
ši knyga susiras sau skaity
tojų platesniuose sluoksniuo
se, o nereiklesnių bus ištisai 
skaitoma su smalsumu.

Vladas Mingėla. Medinis 
Dievas. 246 pusi. 1974 m. Vir
šelis Vinco Aleksandravi
čiaus.Spaus dino"Nlda Press" 
Londone. Kaina nepažymėta.

kas Jonas Šliūpas; 1870 -po
etas Motiejus Gustaitis; 1873 
m. - poetas Jurgis tlaltrušal- 
tls;1877m. poetas Oskaras 
Mtlašius;1885 m. - antrasis 
Lietuvos prezidentas Alek - 
Sandras Stulginskis; 1902 m.
rašytojas Stasys Santvaras ; 
1908- istorikas Zenonas I - 
vinskis; 1915-fPosofas Juozai 
Girnius.

Vincas Kęstutis Vilkaitis, 
Pagal tėvą Vincą, žuvusį Sibire.

Metai nesvarbu .

Sugrįš pavasario vėl dienos: 
padangėj — vyturio daina, 
širdy — jaunos vilties banga.

O balose žydės purienos . . .

Išdžius pievos ir arimai, 
ir dundės perkūnu vežimai .

Šiluma sruvens laukais.

Pempių šeimos vėl gyvuos 
ir gegutė užkukuos . . .

o prūde kūmuos varlė.

Užgrlež griežlė ten pašaly, 
suriks tilvikas paupy.

O pastogėje giedos gaidys .

Rudeninis gi želmuo 
žaliuos plotais aksominiais, 
kai ateis mišku ruduo.

O kai saulė spindulinga 
tekės žiemos šventadienio rimty, 
šerkšnoti medžiai paupy, 
kaip eilėė vėliavų puošniausių, 
blizgės Miksų, sidabru.
Ir iš sodybų tolimiausių, 
kaip iš senovės aukurų, 
į dangų dūmų sruogos kils 
drauge su rytmečio malda.

Metai nesvarbu : 
aš ir tu, toldami tolinu nuo visko, 
naują aplinką stebėsim — 
apie Lietuvą kalbėsim.
Metai nesvarbu . . .
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FELJETONAS
APS1LANKYMAS PAS LIE

TUVOS 1M PER ATOKIU 
Tablyčia apie pribuvimą 
pjislo karaliaus Babilonijos 
dvaran lm|x?ratoriaus mu
sų Bimbalo Juodojo (išgul
dyta pigai šių dienų liežuvį 
lietuviškų per J. Gedvilų).
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Seškov nurišo nuo kupranu
garių ryšulius, su Dirsės ir 
Tito pagalba sunešė viskų į 
Imperatoriaus seklyčių ir iš
vedė gyvulius į pievų. 
"*>Kaip tik tuo metu grįžo su 
gelda ir kancleris.

Dar jam nenulipus nuo ark
lio. Imperatorienė jau davė 
jam laitus nurodymus:

- Šitie žmonės su oficialiu 
vizitu. Žiūrėk, kad Impera
toriaus karūna būtų išvalyta. 
Ištepk degutu jo batus. Patsai 
nusiplauk kojas ir užsidėk! 
švarius autus bei vyžas. O tu, 
Titai, skubėk pas Prekybos 
ir Pramonės minister} ir pa
kviesk jį su jo boba pas mus į 
halių, bet tegul neužmiršta 
.tsinešti šaukštus ir bent ke
lis medinius bliūdus.

Šviesiausioji Lietuvos Imperatorienė, Saulei leidžiantis į daržinę 
Pinsko karalienė ir Irkutsko Kuni - atskubėjo kancleris Zvimba- 
gaikėtytė UOGELĖ. Įas ;

Svečiai suėjo} stubą. o Im- 
peratorienė išėjo į virtuVę 
kepti blynų.

Stuboje buvo didelis stalas 
ir du ilgi suolai. Kampe bu
vo guolis, kuriame, kaip vė
liau paaiškėjo, miegodavo Im- 
|>erijos kancleris Zvimbalas. 
Viename kampe buvo krūva 
lentų, aštrus titnago gabalai 
ir kiti raštinės reikmenys. O 
pasieniais buvo išmėtytos 
lentos su įvairiausiais įrašy
mais. Svarliesni dokumentai 
buvo įrašyti akmens plokštė
se. Tai buvo Inųie rijos kan
celiarija. Tiesa, iš stubos 
ėjo mažos durys į kamarų, 
kurioje Imperatorienė laikė 
uogienę, raugintus grybus, 
raugintus kopūstus ir kitas 
gėrybes. Dešrų ir rūkytos 
mėsos ten Imperatorienė ne
laikė, nes nuo kanclerio to
kie dalykai nebuvo saugūs. O 
jeigu kada kancleris Zvimba
las pabandė paragauti iš Im- 
peratorlenės puodo mėlynių, 
tai už tai jis negaudavo valgy
ti visą dieną.

Po kiek laiko Imperatorie
nė pakvietė svečius į virtuvę 
prie blynų. Ant stalo stovėjo

delis dubenys su blynais, o 
lia molinė lėkštė su pada- 
. Blynus reikėjo plėšti ran- 
mis ir merkti į padažą. Po 
kiekvienas pasijuto sotus ir 
iperatorienė pasiūlė sve- 
ams nueiti į daržinę ir kiek 
Lsnūstl iki vakaroi

Susitikimas su Jo Di
dybe ir Deivybe Lie
tuvos Imperatoriumi 
Bimbalu Juodoju ir 
Prekybos sutarties 
s u da rymas.

-Ponai, prašom keltis, jus . 
esate laukiami.

Svečiai greitai atsikėlė ir 
nuskulx'jo j Imperatoriaus 
kiemų. Čia buvo jau Preky
bos ir Pramonės ministeris. 
Krašto apsaugos ministeris, 
Žemės ūkio ministeris, Svei
katos ministerė, liet negalė
jo atvykti Kultūros ministe
ris su žmona, nes jų karvutė 
kaiptikteliavosi. Būryje ma
tėsi ir aukštųjų kariškių; jų 
tarpe ir anksčiau sutiktas ad
mirolas. Krivių krivaitis sė
dėjo nuošaliai su vaidilučių 
Mama ir kažką vienas kitam 
šnibždėjo.

Staiga, spiegiančiu balsu 
suriko kancleris Zvimbalas: 
- Stok'. Ramiail Jo Didenybė 
Imperatorius'.

Visi atsistojo ir nulenkė 
galvas į upės pusę, iš kurios 
rankomis susikabinę ėjo Im
peratorius ir Imperatorienė. 
Siaubingai atrodė ant Impera
toriaus galvos karūna: stumb
ro kaukolė apipinta įvairia
spalviais šiaudų ornamen
tais. Vilko kailio liemenė ir 
balti lininiai marškiniai ligi 
pusės blauzdų teikė jam nepa
prastą orumą. Imperatorienė 
gi, buvo visa įsisupusi į bal
tas linines drobules, tik jos 
veidas galima buvo matyti.

- Kancleri, ar viskas rau
tui paruošta? — paklausė Im
peratorius.

- Viskas. Tik vienas sta-
las klek kliba. Gal ką padėti 
apačion ?

- Na atsinešk iš savo raš
tinės kelias lenteles ir pakišk 
po stalo koją. Didelė čia bė
da, - patarė Imperatorius.

Pasisveikinęs su visais su
sirinkusiais, Imperatorius 
pakvietė svečius j sosto kam
barį, kurio vidurį užėmė keli 
stalai. Stalų gale buvo avies 
kailiais apdengtos dvi bač
kos, ant kurių atsisėdo Impe
ratorius ir Imperatorienė.

Į Atsisėdus svečiams ant suo
lų. prabilo Imperatorius:

- Pone |>asiuntiny, prašau' 
pareikšti savo norus.

Pasiuntinys davė ženklų ir 
Šeškov atvilko ryšulius ir pa
dėjo juos ant stalų. Atrišus, 
pasirodė šilko audiniai, ka
roliai, veidrodukai, šukos, 
kvepalai, lakuotos čeverykos 
ir kiti visus stebiną dalykai. 
Visi susirinkusieji buvo pa
siuntinio apdovanoti. Šeškov 
atnešė dar vieną ryšulį ir iš 
ten išėmė purpurinį brokato 
apsiaustą.

- Čia Jūsų Didenybei nuo 
mano karaliaus,—pasakė pa
siuntinys. — O mūsų karalie
nė, Jums Skaisčioji ImĮiera- 
torienė, siunčia šitą puošnią 
povų plunksnų karūną.

K.REh/1 _I
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iŠ1poki,io ^.ma išmėlineja vyrui 

bėio k-*! * l* |V|*Sit V!*ka,\‘» gerai kad niekas ncpaste-
otJ°. kad buvai blaivus

ii,maloni k užleisti telefonų kitiems. Jau 10 minučių 
p amsta stovi su rageliu prie ausies ir nieko nekalbi.

- Netrukdyk tamsta. Kalbuosi su žmona.

Visi džiaugėsi Babilonijos 
karaliaus dovanomis, o la
biausiai Imperijos kancleris 
Zvimbalas, užsimovęs pirmą 
kartą savo gyvenime lakier- 
kas.

Tik dabar prabilo pasiunti
nys:

- Babilonijos rinkai reika
lingi dalykai, kurie galimi tik 
iš Lietuvos Imperijos gauti. 
Mums reikia vaško, gintaro, 
deguto, pušų sakų...

- Perprašau poną pasiunti
nį, — nutraukė Imperatorius, 
— kancleri, užrašyk tuojau, 
ko pasiuntinys pageidauja.

- Negaliu, — atsakė Zvim
balas, — visos lentelės pakiš
tos po stalų kojomis.

- Tai ištrauk kelias lente
les, o pakišk kokias nors ka
ladėles, bet turi užrašyti, — 
įsakė Imperatorius.

Šiaip taip kancleris išėmė 
kelias lentutes iš po stalų, pa
keitęs jas žabų gabalais, bet 
rašyti vis dar nerašė.

- Jūsų Šviesybė, Jūs paė
mėte šį rytą iš kanceliarijos

Tokias žuvis pagauna Au____
tuviai Eucumbene ežere 1974 m.

nuotrauka 
os (ietu-

titnaginį rašyklį durti kiaulei 
ir aš nežinau, kur jis dabar 
yra, — teisinosi kancleris.

- Tai turbūt aš užmiršau 
tvarte. Kas dabar daryti, — 
susirūpino Imperatorius.

Bet Zvimbalas su Šeškovo 
pagalba surado kanceliarijoje 
kitą aštrų titnago gabaliuką ir 
palengva buvo surašyta preky
bos sutartis tarp Babilonijos 
karaliaus ir Lietuvos Impera
toriaus. Lietuviai sutiko duo
ti vaško, deguto, gintaro, ba

lanų, karnų vyžoms pinti, žil
vyčio dūdelių, vaistų nuo ro
žės, gumbo ir kt. dalykų. Ta
čiau lietuvių reikalavimai bu
vo taip pat nemaži. Pirmiau
sia Imperatorienė pareikalavo 
tarkų burokams ir morkoms 
tarkuoti.

- Gal turite ir kopūstams 
smulkinti kokius nors specia
lius peilius ? — pasiteiravo 
Imperatorienė.

- Bus, Šviesybe, bus, — 
patvirtino Šeškov.

ŠK KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS "
18 — Sp a u s d i n am • Montrealio lietuvių, susi juslus' su $v.

K azimiero parapija i storinius įvykius, kaip yra paruošęs -boda
mas vikaru kun. Jonas Gaudze ■

Lietuvių bažnyčios statybai gauti leidimą iš Montrealio ar
kivyskupijos buvo paduotas prašymas 1914 m. gegužės 30 d. 
Kai tuo tarpu lenkai savo bažnyčios statymui leidimo prašė 
tik 1915 m. gegužės 18 d.

Per 1914 metus nebuvo užrašytas nei vienas protokolas, bet 
dar nereiškia, kad nebuvo susirinkimų. Pradėjus smarkiai 
rinkti aukas ir paskolas bažnyčios statybai, klebonas J. Vyš
niauskas turėjo užvedęs didelę pajamų ir išlaidų knygą, į ku
rią rašė iki pat smulkmenų visus piniginius pasikeitimus .

Daugiausia aukų surinko pats klebonas J. Vyšniauskas. Jis 
ėjo ir prašė visų aukoti kiek kas išgali. Būdavo atsitikimų , 
kada J. Vyšniauskas net vidunakty prisibelsdavo, jei dar nebu
vo valgęs, prašydavo neluptų bulvių su druska, sakydamas : 
"tuoj Juozui bus stipriau", o po to nesidrovėjo išprašyti kad 
ir centus;-vis dėl bažnyčios statybos. Kun. J. Vyšniauskui ne
buvo jokio skirtumo prašant aukų; ar tai iš lietuvio, ar lenko , 
ar žydo. Jis visada gaudavo po kelis dolerius.

Atsiųsdavo aukų lietuviai ir iš kitų Kanados vietų pirmąja! 
statomai lietuvių bažnyčiai Montrealyje.Daugelis parapijiečių 
skolino statybos reikalams po $100 ar daugiau, vieni be jokių 
procentų, kiti iš 3% ar net iš 5%.

Šv. Kazimiero d-ja parapijai paskolino $500 .
Kiekvienų metų gale, komiteto nariai peržiūrėdavo finansi

nes knygas ir ten pat užrašydavo kai kurias pastabas, po ku
riomis pasirašydavo.

Priekun.J.Vyšniausko,pačioje pradžioje atsirasdavo prie
šingai nusistačiusių klebono planams;-per susirinkimus bandė 
daryti trukdymus ir ginčijosi su nauju klebonu. Kartą vienas 
smarkuolis su kumščiu puolė kun. J. Vyšniauską, bet šis būda
mas aukšto ūgio ir stipraus sudėjimo, neišsigando; nieko ne
laukdamas,griebė išsišokėlį už krūtinės ir tuojau pat sutvar- 
kė.Nuo to laiko niekas daugiau nebedrįso užsipulti tokį smarkų 
kleboną.Kun. J. Vyšniauskas visiems aiškiai pasakė: "čia nėra 
nei suvalkiečio,nei žemaičio,visi esame lietuviai ir todėl vie
ningai privalome dirbti".

Kun. J. Vyšniauskas pasirodė kaip gabus organizatorius, 
draugijų steigėjas, patriotas lietuvis ir pasišventęs kunigas. 
Jo rūpesčiu ir pastangomis buvo informuota: Kanados vyriau
sybė, Anglijos parlamentas ir Montrealio savivaldybė, kad 
lietuviai yra atskira tauta, turinti savo istoriją ir nieko ben
dra neturi nei su lenkais, nei su rusais. 1914 m. birželio 5 d . 
kun. J.Vyšniauskas suorganizavo visų Montrealio lietuvių ke
lionę J Mont Royal kalną, kur prie pirmosios šv. Juozapo me
dinės bažnytėlės aukojo šv.Mišias (dabar toje vietoje yra pa
statyta didžiulė šv. Juozapo Oratorija). Po pamaldų lietuviai 
linksmai ir gražiai praleido laiką ir dar iš to vadinamo "pik
niko", -bažnyčios statybos fondui buvo gauta $47.25 pajamų. 
Tąpačiądieną lietuvių bažnyčios statybai paaukavo $100 Tė
vai Suiplcijonai.

Lankydamas parapijiečius ir rinkdamas bažnyčiai aukas ,

kun. J.Vyšniauskas padarė Montrealio lietuvių surašymą. Tų , 
kurie sutiko priklausyti prie šv.Kazimiero lietuvių parapijos , 
skaičius buvo-324 šeimos (1914 metais).

Šv.Kazimiero lietuvių parapijai 1915 metai buvo patys reikš
mingiausi.Gegužės mėn.13 d.įvyko labai gausingas parapijie
čių susirinkimas, kurio metu klebonas pranešė, kad Montre
alio arkivyskupas P. Bruchesi leido lietuviams statytis baž
nyčią ir mokyklą prie Parthenais gatvės, St. Mary rajone, ant 
keturių lotų (Nr.1298-18-19-20-21), kurie sudarė iš viso 15500 
kvadratinių pėdų (po 1 dol. už pėdą). Susirinkusiems parapi
jiečiams buvo parodyta naujos bažnyčios planai, kuriuos pa
ruošė architektas M. J. H. Caron de Maisonneuve už $150. Tie 
planai buvo kopijuoti nuo senosios medinės St. Eusebe pran
cūzų bažnyčios. Po to, dar buvo sušaukti du parapijos susi
rinkimai: birželio 20 d.salėje-1215 St.Catherines gatvė ir lie
pos 4 d. prancūzų salėje-25 Nelleda gatvė, kurių metu galuti
nai buvo nutarta statyti bažnyčią ir mokyklą. Lietuviams pa
statyti bažnyčią apsiėmė kontraktorius-rangovas, -Anthime 
Valin ir Georges Bail už $ 19. 000. 1915 metais Montrealio 
miesto majoras buvo Martin, o visų statybų vyriausias ins
pektorius buvoM.J. O. Normand. Kun. J. Vyšniausko apsukru
mo dėka, jie tapo palankūs lietuvių planuojamos bažnyčios 
statybai.Buvo padaryta speciali išimtis ir pašalintos įvairios 
trukdančios kliūtys (prisilaikant visų miesto nustatytų reika
lavimų, bažnyčios statyba būtų kainavusi apie $ 50. 000). 1915 
m.gruodžio mėn.kun. J. Vyšniauskas parašė viso puslapio ap
rašymą prancūzų laikraštyje "La Patrie", kuriame išdėstė , 
kad lietuviai ruošiasi statyti nuosavą bažnyčią ir mokyklą . 
Toliau nurodė,kad Montrealyje gyvena 1500 lietuvių ir jau su
dėta $ 7000.-bažnyčios statybai. Yra paduota įdomių istorinių 
žinių apie Lietuvos valstybės buvimą ir kaip Lietuvos kuni
gaikščiai buvo renkami Lenkijos karaliais. Stipriai pasakyta 
prieš lenkus,kurie slapta pastojo kelią Romos imperatoriaus 
pasiuntiniams ir pagrobė siunčiamą karaliaus karūną, Lietu
vos kunigaikščiui Vytautui. Kun. J. Vyšniauskas aiškiai išdės
to istorinius Lietuvos įvykius iki 1904 metų. uis daugiau.

Agotos Žilinskienės vestuves 1914 metais. Ji tebegyvena Montrea
lyje, Šv. Kazimiero parapijos ribose.
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- O aguonų ar turite ? - pa
klausė admirolo žmona, — su 
bulkutėmis keptos jos taip 
skanios.

- Turime.
- Palaukit bobos, —nutrau

kė Imperatorius. - Yra svar
besnių dalykų. Pirmiausia, 
Imperatoriaus gvardija netu
ri bubnų, neturi gerų trimi
tų, neiliaudos, nei vyčiai ne
turi savo švarkams vienodų 
guzikų. Mes visi nešiojame 
vienodas vyžas, o kodėl jas 
nenudažyti; pvz. , Imperato
riaus vyžos turėtų būti rau
donos, rikių — mėlynos, Rau
dų — žalios, vyčių — gelto - 
nos ir 1.1. Taigi, mums rei
kia kvarbos vyžoms dažyti.

- Teisingai, teisingai, Jū
sų Didenybė kalbate, — pri
tarė Krašto Apsaugos minis - 
te ris. Bus daugiau.

KAS YRA ALCOHOIJCS 
ANONYMOUS?

A (Q) A, 
Jeigu geri ir gali gerti — 
Tavo reikalas.
Jeigu geri irnegali gerti — 
mūsų, reikalas.
Skambink dienų a t n o k t i Ą, Ą. 
Tel. 521-2 185.
Jei nori lietuviukai kalbėti - skambink 
darbo valandomis 489 - 539 1 (klausk) Leo); 
u vakarais namų tai. 366 - 2548 orbo 277 - 7868.

PAVARDĖS NEREIKIA

S AKYTI .
PASAKYK TIKTAI SAVO 

VARDĄ.
MES TOKIE PATYS KAIP 

IR TU .

SUPRANTAM TAVE

IR TAVO

R OP ESČ I U S.

5 psl.

5
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East, tel. 544-7125

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
0 — 12 v.p.p.

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

Mokame už:
depozitus (P. C. A. )Ček5>| 6% 
Šerus ir sutaupąs _____  7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius _____________ 8%
3 metams ir 5 ai.___9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš __ i
nekiln. turto paskolas iš 9’4%

Kiek nuošaliau sėdį vyrai 
kalbasi apie nūdienį gyveni
mą. Apie žmogaus siekiamą 
laimę, nors džiaugsmo valan
dėlę ir nuolat iš jo besijuo - 
ktančia ironija. Eidami prie 
konkretesnių pavyzdžių, jie 
prisimena vieną savo pažįs
tamą, buvus labai darbštų 
ir taupų žmogų. Atrodo, kur 
tik jis ėjo, ką palietė, vis
kas virto pinigu. Būdamas 
nevedęs jų pažįstamas sukalė 
ketvirtį milijono. Bet kol tai 
pasiekė jis prarado sveikatą

prietelius, Anapi’lo šeiminin
kas, daug padėjęs velioniui 
įvairiuose verslo ir asmeniš
kuose reikaluose, nesu1 auk ė 
nei mažiausios aukos besi
kuriančiai Anapi’ io sodybai.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

6% už depozitus

8’A% už taupymo s-tas

9% už 1 m. term. dep.
Kapitalas — astuoni

PARAMA
IMA

9% už asm. paskolas 

8’/a% už mortgičius 

nilijonai dolerių

USJ LIETUVIŲ NAMAI

VYKSTAME Į LIETUVIU 
DIENA* WINNIPEGE

Birželio 29 - liepos 1 d. 
Lietuvių Dienoms Wlnnipege

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

MENO PARODA IR SCENOS MĖGĖJU VAKARAS, kuris buvo suor
ganizuotas L. Stungevičienes ir E. Kudabienės, praėjo su dideliu 
pasisekimu. Dalyvavo 7 dailininkės. Iš kairės: ( sėdi) L. Stungevi- 
čienė, E. Kudabienė, S. Zarankienė ir P. Dalienet (stovi) Steibie- 
ne, I. Petraitienė, Pusdešrienė ir E. Kronienė.

Buvo pakviesti dailininkai J. Žilinskas ir A. Trumpickas, kurie 
pravedė paveikslu įvertinimą. Nuotrauka M. Stungevičiaus.

ir šį pavasarį, turėdamas 61 
metus, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Kaipo padorus pilietis, ve
lionis buvo padaręs testamen
tą, palikdamas įgaliotinį -ge 
rą savo bičiulį, kad tas siųs
tų siuntinius, padėtų jo arti
miesiems Lietuvoje. Pasta
ruoju metu, nepergeriausiai 
jausdamasis, velionis plana
vo klek pakeistų testamentą 
ir dali savo turto pa’iktl lie
tuviškoms institucijoms. Vie
na iš jų buvo minimi Lietu
vių 'Tarnai Toronte. Bet taip 
padaryti ve’ ionts nebespėjo .

organizuojama ekskursija. 
Lėktuvas išskris birželio 
29 d. 9 vai. vakaro, o grįš į 
Torontą liepos 1d. vakare. 
Kelionės kaina $99.00. Su
interesuoti tęs [kreipia į Lie
tuvių Namus arba pas V. 
Dauginį telefonu 249-2067.

Moterų Būrelis plečia 
darbus Lietuvių Namuose. 
Šią savaitę perėmė bingo 
bufeto tvarkymą.

Naujas reikalų vedėjas Al
gis Juzukonls rūpinasi LN 
scenų sutvarkymu. Tuo rei
kalu jo iniciatyva buvo su
šauktas posėdis su scenų į-

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

Trys inžinieriai: (iš k ai re's) Sližys, V. Balsys ir E. Čuplinskas Lie
tuvių Namuose dalinasi Įspūdžiais Kanados Lietuvių Fondo šimtą - 
tūkstantinio koncerto proga. Nuotrauka S. Dabkaus

Jam tik minis, prie jo turto 
prisistatė Maskvos g’obėjal 
iš Ottawos. Tokiais atvejais
paprastai, visus forma1 umus ravano.

rengimo specialistu ir ma
noma,kad scenos sutvarkymo 
darbai prasidės tuoj po Ka-

★*★★*★★★★★★★★★★★★*★★★* ★★★★★★★★★★★ ★★*•★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★'*■-
I DISKRIMINUOJANTIS MOKESTIS t* *4-*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*★★

Ontario prov. valdžia š. m. 
balandžio mėn. įvedė naują 
mokestį (50% capital gain), 
turto vertės prieauglio na- 
mamš (2-siepis) ir žemei.

Pagal naują mokestį Onta
rio prov. visi gyventojai mo
kės 50%mokestį namo ir že
mės vertės prieauglio, kuris 
susidarys iš skirtumo tarp 
vertės 1974 m. bal. 9 d. ir 
pardavimo kainos vėliau. Sa
kysime 1974-IV-9 namas kai - 
navo $40,000, 1975 m. jis bus 
parduotas už $50,000. Nuo

klauso. Jei valdžia atims $ 
5000ar 10,000, tai bus pilie-- 
čio apgrobimas. Atėmus mo
kestį $10, 000, pilietis nebe
galės tokios pat vertės turto 
ar namo ar žemės atpirkti. 
Kanados valdžia kalta, kad 
Kanados dolerio vertė krinta 
ir piliečių įdėtas darbas į pi
nigus nustoja savo vertės, 
kuri buvo prieš 20 ar 15 metų. 
Valdžia numuša pinigo vertę 
prispausdindama nepadengtų 
pinigų dolerių.

tvarko sovietų atvokatas. Bet 
šiuo atveju žuvis buvo per 
stambi, kad patikėtų vien ad
vokatui. Jau kitą dieną, tarsi 
iš anksto būtų žinoję, prisi
statė ambasados tarnautojas. 
Susiradęs testamento vykdy
toją, svečias iš Ottawos le
gs’tat sutvarkė, kad velionio 
giminėms esant Sovietų Są
jungoje, jis esąs pl’natelsls 
šeimininkas. Nuo dabar jis 
savarankiškai tvarkys kietu 
darbu Ir taupumu įgytą tur
tą. O už velionio namą, ku
rį tikrasis testamento vyk
dytojas buvo spėjęs parduoti, 
ipotekos skolos terminuoti 
mokėjimai turės būti stun - 
člaml į Sovietų ambasadą 
Ottawoje.

Nežiūrint, kad Lietuvių Na
mams nebuvo ištesėtas pa
žadas, bet ir geras velionio

Kai kas paskleidė gandus, 
jog LN sekmadienių popietės 
nutrauktos Iki rudens. Tokia 
informacija visai neteisinga: 
LN sekmadienių popietės bus 
ruošiamos ir vasarą,išsky
rus du sekmadieniu karava
no metu. Tačiau karavano 
metu veiks lietuviškų valgių 
bufetas ir popiečių lankytojai 
Lietuvių Namuose ras lietu
viškų valgių.

Pereitą sekmadienį popie
čio metu stalus aptarnavo 
jaunos lietuvaitės -mokslei
vės. Dalyviai jų aptarnavimu 
buvo patenkinti.

Vasarą daugelis motinų su 
valkais išsikelia į vasarvie
tes. Palikus lems vyrams va
karienės tenka ieškoti resto
ranuose. Atsirado pasiūlymų, 
kadLN vasaros metu gamin
tų vakarienes ir kad karščių 
metu būtų šaltų barščių. 
Valdyba nutarusi tokias va-

Perettą savaitę L N pasko
los lakštų/debenture/ nuptr- 
ko:Gulbinskas Petras ir Kve
daras P'iL: , s $1,000.00

Narto įnašus įmokėjo : Ju- 
zukonts Algis $1OO., Danaus
kas Vytautas $25.00.

Įstojo jauni nartalrJohn ir 
Erny Steponai.

Lietuvių Namų Valdyba 
norėtų manyti, kad atostogų 
metu nebus kl tūtls 1 letuviams 
stoti nariais Į Lietuvių Na
mus.Taip pat lietuviai pirks 
ir toliau paskolos lakštus. 
Paskolos lakštiį / debentu
res/ jau išparduota už$275 
tūkstančius dolerių,liko par- 
duotluž apie $25 tūkstančius. 
Nors didžiosios statybos są
skaitos jau Išmokėtos,bet li
ko dar keletas nedidelių už
laikymų,kurie gali greit prl- 
retktimdkėtt ir šle$25 tūks
tančiai labai reikalingi.

valdybos pirm lunkas Silves
tras Čepas ir naujasis Pri
sikėlimo parapijos klebonas 
Augustinas Simanavičius. Iš
rinkti ir kiti kandidatavę ku
nigai : Jonas Staškevičius ir 
Algimantas Žilinskas. Stebė
tina, kad nepateko ilgametis 
tiek Bendruomenės, tiek ka
talikiškų organizacijų veikė
jas, Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdybos pirmi
ninku buvęs Juozas Sungai- 
la. /a.

BETVARKĖ WASSAGOJE

Springhursto vasarvietėje 
prie Huron ežero Nottawasa- 
gos Įlankos yra įsikūrę keli 
šimtai Toronto ir apylinkių 
lietuvių. Vienas iš pirmųjų 
buvo Šv. Jono parapija. Kle- , 
bonas P. Ažubalis netrukus 
pastatė salę,vasarnamį,kop
lytėlę, bendrabučius sto
vyklautojams, įrengė aikšte-

kainos skirtumo $10, 000 rei
kės mokėti 50% — $50, 000, 
olikusius $50,000reikės pri
dėti prie "income tax" ir pa
gal lentelę irgi mokėti mo
kestį. Už žemę irgi reikės 
mokėti ta pat tvarka kaip už 
namą.

Praktiškai Toronte ir kitur 
2-sius namus irgi įsigiję ge
ri darbininkai, taupytojai, ne
tinginiai. Daugelis yra pirkę 
seną namą, jį laisvu laiku iš- 
remontavę, pataisę ir išnuo
mavę, kad turėtų papildomų 
pajamų, vaikų mokslui ar 
pensijon išėjus. Taipgi buvo 
pusėtinas investavimas savo 
santaupų.

Kadangi nė federalinė nė 
provincinė valdžia nesigrie- 
bia pakankamų priemonių in
fliacijai sustabdyti, tai lais
vas žmogus pats tvarko savo 
ilgų metų santaupas.

Nekilnojamo turto kainos 
yra nustatomos pasiūlų ir pa
klausų. Todėl pilietis moka 
už namą ar žemę kiek rinko
je kiti moka.

Dienos namo vertė yra tik
roji kaina ir visa suma pri
klauso savininkui, piliečiui. 
Jokia valdžia iš jo negali 
atimti ne dolerio kai pilie
tis /jarduos namą 1975 m. už 
$50, 000. Visa suma jam prl- 
t P si.

Kanados konstitucija ga
rantuoja visiems lygias tei
ses. Federalinė valdžia stovi 
sargyboje. Kodėl Ontario 
prov.' valdžia nuskriaudžia 
savo dalį piliečių, atimdama 
mokesčiais jai nepriklausan
tį piliečio turtą?... Tai yra 
neteisingas mokesčio nusta
tymas. Kodėl namai, žemė 
apkraunama mokesčiais, kai

auksas, brangenybės, fabri
kai, pramonės gaminiai ne, 
nors jų kainos ir pelnai yra 
išpūsti ?... Mokesčių našta 
turi būti visiems piliečiams 
Išdalinta, jei ji būtina. Nau
jasis įstatymas, atrodo, yra 
neteisingas ir neteisėtai 
skriaudžiąs vieną grupę pi
liečių. Kodėl?...

J. Kelmas

karienes Įvesti tarp 5-7 vai. 
vakaro.

Kad Lietuvių Namai tikrai 
būtų visų lietuvių namai, 
reikia daugiau nartų .L N val
dyba kviečia visus lietuvius, 
neatidėliojant stoti nariais.

IŠ KETURIASDEŠIMTS
PENKIU AŠTUONIOLIKA

Rinkimai į Bendruomenės 
krašto tarybą Toronto/Oak- 
villės/rinkįminėję apylinkėje 
buvo gana judrūs. Nežiūrint

Tik visi Vieningai dirbdami dėl pašto streiko ribotos
sukursime stiprią lietuvišką 
veiklą kolonijoje.

Mėsinių galviju viena farma pietų vakarų Ontarijos provincijoje. Pagal Ontario provincijos —
Agriculture and Food studiją parodo, kad praeitais metais gyVo svorio mėsai tinkamas galvijas 

]()() svaru kainavo 36,31 dol. Iš šios sumos savininkas uždirbo 8,72 dolerius.
( Foto: Ontario Ministry of Agriculture and Food. )

propogandos bei priminimo 
spaudoje, taipogi Ir gražaus 
pavasario oro, balsuoti atėjo 
virš penkių šimtų.

Kandidatų skaičius šiemet 
buvo rekordinis - net 45, kai 
išrinkti tereikėjo aštuonioli
kos. Taryboje dalyvauti no
rinčių bū rys padidėjo anksty
vesnių apylinkės bet Lietuvių 
namų valdybų žmonėms pri
tariančiųjų grupei pristačius 
ištisą savo bloko sąrašą. 
Nors nei vienas iš šio bloko 
nebuvo išrinkti, jam priešiš
ki buvo priversti pasistengti. 
Jie skleidė prieš bloką nu
kreiptus lapelius.gi opozici
nis blokas neįstengė suburti 
savo šalininkų.

Kaip ir reikėjo laukti, po
puliariausiu torontiečių pa
sirodė dabartinis Krašto 
valdybos pirmininkas Euge
nijus Čuplinskas. Jį sekė 
prieš kelis metus apylinkės 
valdybos pirmininke buvusi 
ir šiuo metu vietinėje politi
koje sukantis! Laima Švėgž- 
daitė, ankstyvesnis Krašto

les sportui.
Apgailestautina, kad šis 

centras, apie kurį sukasi va- 
sarojančių tautiečių gyveni
mas, yra dabar labai apleis 
tas. Nebesirūpinama nei pa
statų priežiūra, nei aplinkų 
mos švara ir tvarka. Stovyk 
los pastatai palikti atviri 
betkoktems praeiviams, ten 
išdraskyti baldai, nosį riečia 
nebeveikianti kanalizacija. 
Stovyklavietėje primėtyta 
tuščių bonkų, stiklų, o viso
kių šiukšlių apstu. Vakarais 
vyksta niekieno nebesudrau- 
džiamas trūkšmas ir girtuo- 
ikliavimas.

Suprantama, jog Anapili 
kuriantis klebonas visko n 
aprėpia. Betgi ar nėra būdų 
labiau pasikliauti šv.Jo 
parapijiečiais t ar kitais va
sarotojais, kurie palaikytų 
bent minimalią, lietuvius ne- 
bežeminančią tvarką? Tekį 
klausimą stato daug Spring
hursto lankytojų.

Vasarotojas
’TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 

SKELBIA:
“T. Žiburių" persikėlimo į 

naujas patalpas terminas arte* 
ja. S.m. birželio 18 d., išleidus 
tos savaitės numerį, pradeda
mas persikraustymas. Dėlto “T. 
2.” negalės išeiti dvi savaites. 
Bus keliamasi į Anapilio sody
bą, kur jau yra Įrengtos spaus
tuvei, administracijai ir redakci
jai patalpos. Naujasis "T2” ad
resas bus paskelbtas vėliau.
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FILMU PASAULYJE *********
FILMAI IŠ JUGOSLAVIJOS

Jugoslavai 1973 metais užsienyje rodė , be kitu, šiuos filmus: 

_______________ | klos politikos.
Parašė Ir direktoriavo 

Vlatka Glite. Pagamino Du- 
nav FU.

MEILE

Spalvotas, 23 - jų minu
čių. Beveik be žodžių. Pulkus 
filmavimas, dėtaiIškal paro
dantis didžiulio tilto statybą, 
kur vieno plieninio balkio, 
vieno metalinio suveržiklio 
įliedinimas Į masyvini pasta
tą yra lyginant su visu pasta
tu. toks mažutėlis, bet esmi
niai būtinas.

Lėtas, ramus filmavimas. 
_dras kameros valdymas. 
Filmuojama Iš viršaus, iš 
apačios, su detalėmis .Lentos 
perdėjimas yra didokas,labai 
pavojingas darbas: kryptelė
jus — nesulaikomai krlstum 
ant toli apačioje esančios 
kietos žemės, uolų.

PENKTASIS PUOLIMAS

bėtojai.Iš tiesų, angiai jugos
lavų partizanams numesdavo 
Įvairius ginklus, net sunkiuo
sius, šaudmenis, medicinos 
reikmenis, aprangą ir kt. ,ko 
filme nerodoma, ir visiškai 
nutylima.

Gali Ir būti ir kitokių ne
tikslumų, pakreipimų į ko
munistinę pusę. Žmonės, ne
turintieji teisingų duomenų, 
yra visiškai suklaidinami.

P. Tilvikas

Vienam darbininkui žmona 
atneša pietų. Jis šaukiamas 
nulipti. Iš pačios tilto viršū
nės. ilgais laiptais pamažėle 
leidžiasi. Žmona ji, atrodanti 

ip mažą vabalėli, stebi su 
nuostabia pagarba Ir meile. 
Jam pakloja baltą staltiesę 

t susirasto medžių jungi
nio. Jis parūpina atsisėdimą. 
JI paduoda vandeni nusiplauti 
rankas, švarutėli rankšluos
ti. Į lėkštes išdėsto mėsą, 
kepsnius, skanėstus, nulupa 
apelsiną, be žodžių žiūri l 
savo taip gerbiamą ir myli
mą vyrą- didžiu1 io pastato 
kūrėją.

Amerikietės moterys, ar 
"apamerikonintos" moterys, 
net lietuvės,stebės is rodoma 
begaline meile, pagarba, vy- 

’ll.

Jugoslaviškai pavadinta 
"Sutjeska".

II Pasaulinio karo metu 
Jugoslavijoj stipriai velkė 
partizanai. Čia vaizduojami 
jų pergyvenimai.vargai,kau
tynės prieš okupacinę Vokie
tijos kariuomenę. Pagaliau 
prasiveržimas iš apsupimo.

Daug kautynių, gerai pa
rengtų, nufilmuotų gabalų. 
Yra pasikartojimų. Jugosla
vų komunistų veiklą iškelian
tis propagandinis, spalvotas 
filmas.

Tito rolę vaidina vakarų 
pasauliui gerai žinomas Ri
chard Burton, bet jis atrodo 
kaip vaikštinėjantis gumos 
gabalas.be jokio Įsijautimo Į 
žymų karlškĮ,ypač partizaną.

Antrintai artistai : Ljuba 
Tadic, Irene Pappas, Milena 
Dravis, Bata Zivojlnovlc, Bo
ris Dvorntk,1 Neda Arnerlc 
pasirodė Įtikinamiau, ( nuo
širdžiau, geriau už Richard 
Burton’ą.

T

A. A. ALBINO ŠLAPELIO PAMINKLO 
PAŠVENTINIMAS ĮVYKS ŠIEMET BIRŽELIO

mė?es_io_ _šeštądlenj,_3_vąĮ_. _p_p_

COTE DES NEIGES KAPINĖSE, SEKCIJA "S" Nr. 1961.

GIMINES, DRAUGAI IR PRIETELIAI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI.

_LI1yra sekanti:

J. Bernotas pirmininkas, P. Vaupshas 
vicepirmininkas (jaunimo reikalams) ,A, 
Kličius sekretorius, S, Kęsgaile, L M lė
liška, J. Kibirkštis ir J. Išganaitis nariai

VELYKŲ STALO RUOŠĖJOS - K.L.K- Moterų draugijos 
Montrealio skyriaus valdybos narės. ( iš kairės) Vattpshiene, 
Bernotienė, dr. A. O. Jaugelienė ( pirmininkė ), Mickiene, Bag- 
džiuniene, Petrauskirnė ir toliau matosi svečiai prie stalo.

Nuotrauka H. Adomonio.

Testamento Vykdytojai

"MeUė" pagamintas ne tik 
su meile pasirinktam objek
tui,filminiam menui, bet, kas 
reta čla(su išskirtinai didele 
meile dirbančiam juodaran- 
klul. Filme nieko komunisti
nio nėra. Pagarba dirbančia
jam, žmonos pagarba vyrui Ir 
jo darbui negalėtų turėti jo-

Pagamino FRZ Sutjeska 
- Bos na Film Sarajevo.

Filme yra Išpūstos komu
nistinės propagandos: jei tei
singai prisimenu, didžioji 
jugoslavų partizanų dalis bu
vo ne komunistų Tito vado
vaujama, bet tautinio jugos
lavo Mlchallovtč'lo. Antra: 
filme skelbia, kad jugoslavų 
partizanų buvę 20, OOO, o 
juos puolusių vokiečių 120, 
OOO ir dar Italų pulkai, bul - 
garų pulkas. Iš tiesų, jugos
lavų partizanų buvę daugiau, 
nei juos puolusių okupantų 
voklečlų.Trečla: čia teparo- 
doml keturi anglų kariai, pa
rašiutais numesti kaip ste-

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
'RADIO 1410 MONTREAL 
•T~'T~ • V’.— - -T1 1 Wi 1IMHI—ior t~n - 'MMHMaMHMMWMfll

11 VAL. VAK.

P.Q. TEL. 669-8834’

KAILIU SIUVĖJAS

• Taisaw’ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

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

W. Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366-6237/3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivcirfts medžio dirbiniai.

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

I BELL AZZI-L AM Y INC
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
3. P. išdirbiniai ir viso kt.

7682 BODE CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jette & frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

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

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing &'Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

IO

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

WINNIPEGO MIESTO PLANAS. onif 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŽTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

■ NT Q Į 3^

VSTT

20 ji Kanados

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

Birželio 28 d. (penktadienio vakare) 331 Smith St. Marlborough Hotel 
- priėmimo vakaras. Ta vakaro[prasidės registracija, to pat Hotelio Lie
tuviu Dienu 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) 942-6411, kur laikinos kambarių rezervacijos jau padarytos. Šis 
viešbutis yra moderniškas, su naujai išpuoštais kambariais ir spalvota te
levizija. Viešbutis randasi pačiame miesto centre

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. Balkonas. 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. Programą 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: audiniu, paveikslų ir kt. paroda, kuri prasi
dės birželio 25 d. ir tęsis iki liepos 6 dienos, Manitoba Museum of Man 
and Nature, 190 Rupert Ave. (Main St. kampas).

2 0-tos Lietuvių Dienų Rengimo 
Komitetas

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

U

TEXACO
MIKE S TEXACO SERVICE STATION

(M. RUTKAUSKAS)

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

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Mo Specialist Heį’d.
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinė:

Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 valtys.

AUTOMOBILf INC 

366-7818

7 'i
' ' 7. p I

L/hjRENT DAIONEAULT

- P_ K _D_

IMPERI AL-CHRYSLER- i()DGE- CHARGER 
CORONET-CHALLENGER-SWINGER- DART 

Camions DODGE Trucks
763B BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis pr ivmonem is. K reipk ites 
De La Verendrye prie Lupicrre, tel. 365-3364

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

TJEL. 366-7281

• Atliekami mechaniniai darbai

• I fores taisymas Ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos

P ardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

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

7 psl.
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BIRŽELIO IŠVEŽIMU MINĖJIMAS

1941 m. birželio mėn. 14 
-15 d. d. Išvežimų paminėji
mas, ruošiamas Baltų Fede
racijos . ir Įvyks ketvirtadie
nį, birželio 13 d. Tą dieną 
7 v. v. prie Dominion Square 
paminklo padedamas vaini
kas : 8 v. v. Westmount High 
School salėje, 4350 St. Ca
therine St. W., minėjimas 
- koncertas.

Pagrindiniu minėjimo kal
bėtoju bus parlamento atsto
vas Marcei Prud’homme. 
Koncertinėje dalyje pasiro
dys mūsų jaunimo ansamblis 
"Gintaras" vad. Z. Lapino,

estų pianistas Armas Maiste 
ir jaunimo choras, latvių 
kanklininkių grupė (r jų vyrų 
choras.

Sekmadienį, birželio 9 d., 
per CFMB ( 1410) stotį nuo 
7:30 Iki 8 v. v. bus transliuo
jama štai progai pritaikyta 
programa.

Visi Montreal to lietuviai 
yra prašomi įsidėmėti virš 
minėtas datas ir ruošiamame 
paminė j tme(prie paminklo ir 
koncerte) dalyvauti.

KLB Montreallo 
Apylinkės Valdyba

kRonikmės datos
Šiais 

491 m.r , 
491 m..,

476 m. ,

476 m.,

471 m., 
471m.,

451 m.,

451 m.,

441 m.,

441 m.,

441 m.,

441 m.,

426 m.,

421 m.,

416 m.,

416 m., 
411 m.,

401 m.,

401 m., 

401 m., 

396 m.,

Surinko J. Ši auč iul is. 
metais sukanka'.
kai 1483 m. totoriai užėmė Kijevą.
kai 1483 m. mirė Anglijos karalius Ed
vardas IV ( gimė 1443 m.).
kai 1498 m. pastatyta Pasvalio katai. me
dinė bažnyčia.
kai 1498. V. 30. Krtstopas Kolumbas iš
plaukė į trečiąją ekspediciją.
kai 1503 m.mtrė popiežius Aleksandras VI

> kai 1503 m. lietuviai, ties G rudoka is, su
mušė totorius.
kai 1523 m. mirė italų dailininkas Pietro 
Perugtno ( gimė 1446 m.).
kai 1523 m. Švedijos karaliumi tapo Gus
tavas I Vaza.
kai 1533 m. Vilniuje įkurta pirmoji loty
niška spaustuvė.
kai 1533 m. Danijoje prasidėjo civilinis 
karas.
kai 1533 m. mirė italų poetas Ariosto Lo- 
dovtco ( gimė 1474 m.).
kai 1533 m. pastatyta Šilalės katal.bažny
čia.
kai 1548 m. Peru valstybėje vyko sukili
mas.
kai 1553 m. Radvila Juodasis Lietuvos 
Brastoje įsteigė spaustuvę.
kai 1558 m. rusai Estijoje užėmė Narvos 
miestą.
kai 1558 m. prasidėjo Livonijos karas.
kai 1563 m. Maskvos kariuomenė užėmė, 
Lietuvai priklausahtį, Polocką.
kai 1573 m. Argentinoje įkurtas Cardoba 
miestas.
kai 1573 m. tarp Turkijos ir Ispanijos vy
ko karas•
kai 1573 m. mirė švedų profesorius, re
formatorius Laurenttus Petrt, ( gimė 
1499 m.).
kai 1578 m. lietuvių kariuomenė ties Cė
sių sumušė rusus.

KLB MONTREALIO APYL. 
ŠALPOS SKYRIAUS 

PRANEŠIMAS

Jau eilė metų kaip KLB 
šalpos fondo patvarkymu, 
Montrealio apylinkei yra pa
vesta rūpintis šalpos reika
lingais lietuviais, esančiais 
lenkų valdomoj teritorijoj 
- Suvalkų trikampio Punsko 
apylinkėje.

Visi Montrealio lietuviai, 
maloniai prašomi, kas turite 
atliekamų, bet dar tinkamų 
dėvėtų rūbų,ypatingai, pagei
dautina mokyklinio amžiaus 
vaikams ir jaunimuljmalonė- 
klte pranešti Montrealio 
Šalpos fondo įgaliotinei M. 
Kasperavičienei tel:768-0585 
Ir susitarti dėl rūbų prista
tymo.

KLB Montrealio šalpos 
fondas

LAIKAS UŽMIRŠTI 
mokyklą ir mokslą i r džiaug
tis vasara!

Nuo liepos mėn. 27 d. iki
rugpjūčio mėn.lO d. BALTL- 
JOS stovyklavietėje, Laurt^- 
tian kalnuose, Įvyks skautų 
ir skaučių stovykla.

Kainos: 1 savattel-
1 vaikui-$334$2 regtstr., 
2vatkams -$6O+$4 "
3 " -$84+$6 "
4 " -$lO2+$8 "

2 savaitėm-
1 valkui -$6O+$4 regtstr.
2 vaikams -$lo2+$8 "
3 " -$158*$12 "
4 " -$184+$16 "

Skautai registruojasi pas

G
PHARMACIE

agnon
■^ROBERT GENDRON LPUprop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATI DARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GĖRAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. G1R1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L'Asiomrtion Blvd. 
Montreal.

Tel. 255-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENL

— • —

1410 Guy St. pirmas aukSras,

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

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, n omu 678 - 3660

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

— e —
144<> rue Ste-Catherine Quest

Suite 600

Tel: 865-8235, narnų 4 88 - 8528

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

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

, NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Villa Marie IBM Building 

Suita 4 17, Montreal, Qua.
Tai. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bju, B.C.L.
168 Notre Dama Street E. .Suita 205.

Tai. 8 6 6-2063; 866-2064.

« psl.

Montrealio lietuvių jaunimo "Gintaro* ansamblio tautinių šokiu šokėjai Ottawos lietuvių Savaites 
atidarymo proga. Pirmoje eilėje sėdi svečiai — sen. Paul Yuzyk, sen. Andrew Thompson, Eug. 
Cuplinskas, KLB Krašto valdybos pirmininkas, sen. C. W. Cartier ir kt.

savo urau.^mLIUXU.O aiua pas 
Romą Verbylą , skautės pis 
savo draugtninkes, Elę Jur- 
gutlenę ar Rasą Lukoševič lu
tę. Jaunimas, kuris nepri— 
klauso skautų organizacijai 
kreipiasi pas tuntlnlnkus/R. 
Verbylą:254-4287, E.Jurgu- 
tlenę; 626-7499/.

TUNTAI KVIEČIA VISĄ JAU
NIMĄ GREITAI SUSIRASTI 
MIEGMAIŠIUS IR RUOŠTIS 
SKAUTŲ IR SKAU
ČIŲ STOVYKLAI i!

PADĖKA

Už mums suruoštų 25 metų vedybinio gyvenimo sukaktuvių 
nobuvį, nuoširdiiai dėkojame: rengėjams J. J. Zitkams, T. 
Cipkienei, P. J. Adomoniams, S. Skučienei, E. Barysiene-i ir 
jų talkininkams S. Narusevicfienei ir C. Ladygienei.

UŽ nuoširdžius sveikinimus kun. kleb. F. Jucevičiui, ęho 
ro pirm. S. Skučienei, P. Lepieniui, A. RataviČienei ir visų 
vardu sveikinusiam ir pobūvį pravedueiam P. Adomoniui.

Už sveikinimus raštu P. MoJLaurinaiČiams ir Z. Balniams 
— Chicagojė, B.R. čeponkams '--Ottawoje.

Širdingas ačiū dalyviams UŽ tokių brangių dovanų ir juo 
labiau už asmeniškas gražias dovanas: sūnui Dainiui, P. M. 
taurinaiČiams, K. žiŽfūnienei, Jungmeisterių šeimai, St.

• Barauskams, E. Vileniškienes šeimai, K. A._ Ratavifiams 
P. V. Lapieniams, J. H. Petkūnams ir E. Vanagienei.

Dėkojame J. P. JuŠkeviČiams, K. Žižiūnienei ir S., E. Ba
rauskams mus tėvi šikai globojusiems prieš 25 metus ir dabar 
taip iškilmingai pasitikusiems su pamergėms ir pabroliais:

Dėkojame patarnautojoms prie stalių ir ponioms iškepu - 
sioms daug skanių tortų, ir visiems prisėdėjusiems prie po
būvio rengimo . /T

Nuoširdžiai dėkojame visiems pobūvio dalyviams, nešk. 
Jūsų parodytas nuoširdumas pasiliks Šviesiu prisiminimu 
mūsų visame gyvenime.

Jonas ir Elena Dalmotai

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-9181, 737-0844.

M o n t r e a I, Que.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMA TURTĄ PADĖS JUMS

V.Pėteraitis
353-9960 / Namą 72 1 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES
7 995 Blvd. Les Gaieties. D’Anjou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
(95 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS
Tel. Bes.: 722-3545

Res.. 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

AP AMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

o Inž. F. Yanul lonls bedir
bąs Richard 8- B. A. Ryan 
(J 958) Ltd. Mont real yje, ėjo 
viceprezidento pareigas. Nuo 
šio pavasario yra išrinktas 
prezidentu Montrealio bran- 
žoje. Ši kompanija veikla vi
soje Kanadoje ir keliose vie
tose turi savo skyrius.

• S. Vaškys su žmona iš 
New Yorko lankėsi Montre- 
lyje pas draugus ir pažįs
tamus .

s Jonas Petrulis statyba 
beslvečiąs Bostone, pasl- 
llgdamas montrealiečių bu
vo atskridęs Į NL spaudos 
balių Ir net po jo, vėl buvo , 
atskridęs Į D. Jonušaitės ir 
Šlmonėlto vestuves.

a Rūtai Skučaitei, kurt ne
tolimoje ateityje tuokiasi su 
Arūnu Šlekiu iš Toronto, bu
vo suruošta staigmena. Ne
mažas skaičius Rūtos drau - 
glų ir Skučų šeimos arttmų-

o Inž. Andrius Dvaronas su 
žmona Lilija išvykę atosto
gų į Bermudų.

o Jonas Šeidys su žmona iš 
Hudson, bf. Y. , lankėsi Mon
treal yje. Jie nuo praetų nu 
ten pastoviai apsigyveno.

VERTINGAS
APDOVANOJIMAS

Leonas Gurėčkas dirbąs 
Sales Manager'to pareigose 
Montreal West automobile 
kompanijoje, gavo aukščlau- 
sį apdovanojimą 'Salesmas- 
ter" iš General Motor kor
poracijos, t. y. pripažintas 
aktyviausiu asmeniu, kas ga- 
lima automobilių pardavime 
versle. Jis taip pat apdova 
notas labai vertingu laikro
džiu.

L. Gurėčkas praeitą žiemą 
lankė ir baigė prie universi
teto šio verslo kursus. Jam 
buvo užskaityti 2 kreditai

jų susirinko Į Šv. Kazimiero 
parapijos salę, kurioje vyko 
vaišės ir dovanų Įteikimas.

mokslo laipsniui gauti. Jis 
nuo dabar pradės studijuoti 
George Williams universi
tete komercijos psichologi
jos mokslo laipsniui gauti.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac 'Ar Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

S NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 

| FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
SU IŠIMTIMI JUMS, 

PASITARNAUS I

K1
| AUTOiH

leonas'gureckas

(Lietuvis atstovas) UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

GM PASIKALBĖKITE SU 
-Manogertu 

LEO GUREKAS

GM

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of SMrtxooka Street Wo$t)

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Term. ind. 1 m. 8.75%
Term. ind. 2 m. 9>%
Term. ind. 3 m. 9.25%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines I °- %
Nekiln. turto
Čekių kredito įll.%
Investacipės nuo 10,5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

K oop er at y v i nė namų ( iki 4 buty) ir nomy inventoriaus apdraudė. 

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniai* ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

8
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