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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA BENDRUOMENYBĖS Y —

MŪSŲ POLITINĖS VEIKLOS KOORDINAVIMAS 
(Perspausdiname i§ Akiračių” nr. 3(57) Algimanto Gurecko pasiūlymą 
įseivųos politinės veiklos koordinavimo ir reformų klausimu. "Akiračių” 
redakcija kviečia ir kitus skaitytojus tuo reikalu pasisakyti. Kaip žino
me, A. Gureckas yra ALB- nės ryšininkas prie Valstybės departamenSo)

Dabartinė mūsų politinės vadovybės sistema Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Šalia šių 
Y*a . diarchinė. Turime dvi lygiagretes, bet;principų reprezentavimo būtų tikslinga tarybai 
s irtingos prigimties veiksnių šeimas. Vieną iš jų ‘ pavesti politines studijas ir ilgalaikes Vliko veiklos 
sudaro Vlikas ir Altą, kurių pagrinduose glūdi planavimą. Jai tur būt derėtų rinkti Vliko 
tradicinis principas. Šie veiksniai remiasi mūsų pirmininką ir taip pat tvirtinti jo sudarytą valdybą.

Pasaulio lietuvių bendruomenė ir kraštų 
bendruomenės toliau vykdytų visus savo 
uždavinius, apimdamos ir politinę veiklą. Tik tos 
srities darbui vadovautų jungtinė politinė 
vadovybė — praplėstas ir pertvarkytas Vlikas, 
kuriame pasaulio ir kraštų bendruomenės būtų 
pilnai atstovaujamos.

Nemanau čia leistis į Amerikos lietuvių 
visuomenės politinės veiklos koordinavimo ir 
konsolidavimo problemas, tik noriu priminti, kad 

. ir jos jėgas galima sujungti analogiškai pertvarkant 
Altos struktūrą — bendruomenės delegatams 
sudarant jos seimą su sprendžiamąja galia, gi Altoj 
atstovaujamoms organizacijoms pavedant jos 
reprezentaciją, politines studijas ir veiklos 
planavimą.
NAUDA IR PAVOJAI

Tokia
.sujungtų mūsų jėgas bendriesiems uždaviniams 
vykdyti. Jėgų
negalima iš veiklos pašalinti, išstumti ar išjungti. 
Visi veiksniai turi remtis visuomene, nes ji yra visų 
jų išteklių vienintelis šaltinis. Veiksniai neturi 
priemonių visuomenę valdyti, negali ją priversti

JAV AMBASADA MASKVOJE 
"ATOLYDŽIO* 
DVASIOJE

New York Times kores
pondentas Maskvoj Heidrick 
Smith rašo, kaip rusai per
sekioja ne tik eilinius as
menis, bet ir svetimų vals
tybių ambasadų aukštus val
dininkus, norinčius patekti 
j JAV ambasadą. Ilgą laiką 
JAV valdžios sluoksniai ne
kreipė dėmesį į tokį sutar - 
ties pažeidimą, bet kai pa
čiai ambasadai pradėjus 
skustis, neabejinga, bus at
kreiptas kongreso ir net se
nato dėmesys.
SIMO KUDIRKOS MOTINA 
GAVO JAV PILIETYBĘ

Marija Kudirkaitė -Šuls- 
kienė jau yra gavusi Ameri
kos pilietybę. Jai daugvar- 
go teko patirti, kol pateko į 
JAV-bių ambasadą, nes net 
iš Lietuvos nuvykti į Mask
vą buvo daromi trukdymai .

Patekusi į JAV-bių amba-pranešimą, Montrealyje na- mūsų politinės sistemos naudą. Todėl, man regis.
nes mų pardavimas ir jų kainos kad neužtenka mūsų politinę veiklą koordinuoti. . ,_______

per bet verta paieškoti kelių sujungti jėgas ir si.-iksaių jiems paklusti, negali uždėti jai mokesčių, tad
sistemą iš pagrindų racionalizuoti ją norint nuoširdžios ir pilnos visuomenės paramos 
konsoliduojant.

VIENAS IS GALIMŲ SPRENDIMŲ
. Mūsų pagrindinis politinis veiksnys Vlikas yra 
sudarytas nedemokratišku principu. Jis remiasi 
labai jau nusilpusiomis mūsų senosiomis 
•politinėmis grupėmis, bet vadovauti stengiasi visai

visuomenei, kuri Vlike

Kissingerlo viena diploma
tine maniera su Brazilijos 
Silveira

MONTREALYJE NAMU 
KAINOS IŠKILUSIOS

Pagal Real Estate Board

senosiomis, tradicinėmis politinėmis ir 
ideologinėmis grupėmis. Kitą šeimą sudaro- 
pasaulio ir atskirų kraštų bendruomenės. Jos 
sudarytos demokratiniu principu. Bendruomenė 
remiasi visuomene, ją atstovauja ir per rinkimus 
yra jai atsakinga.

Tokioje dvilypėje sistemoj konkurencija skatina 
veiklą, joje yra nemaža lankstumo, gi kai visų 
veiksnių veiklos kryptis sutampa, ji pasidaro gana 
stipri bei paveiki. Iš kitos pusės matome, kad 
konkurencija lengvai išvirsta tarpusavio kova, kuri 
skaldo mūsų visuomenę ir kuriai nenaudingai 
iššvaistoma didelė dalis mūsų ribotų jėgų, laiko ir 
finansinių išteklių. Daugelis pasipiktinę šia 
beprasme kova, nusisuka nuo mūsų išeivijos 
politinės veiklos, net išvis nutolsta nuo lietuviško 
darbo ir nustoja jj remti. Mūsų veikloj daug 
duplikacijos, bet nepopuliarių uždavinių niekas 
nenori imtis. Yra didelių ar ilgalaikių projektų, 
kurių atskirai dirbdami iš viso nepajėgiam atlikti.

Laikui bėgant šie trūkumai vis aštrės. Bet jau 
dabar, mano nuomone, trūkumai praneša dvigubos

mūsų politinės reforma

mums trūksta ir todėl nieko

galimybę. jungtine 
vėliau neišvengiamai

pašalinus 
vadovybė 
aptingtų.

nėra k’tų priemonių kaip tik sudemokratinti visų 
veiksnių struktūrą, kad visuomenė būtų 
atstovaujama ir gautų sprendžiamą balsą jai 
svarbiais klausimais.

Veiksnių konsolidacija, tačiau, neša savo 
pavojus. Jungtinė politinė vadovybe greit gali 
pasišauti sau reikalauti politinio darbo monopolio 
ir bandyti drausti jos nekontroliuojamą veiklą. Tai 
būtų didžiai kenksminga, 
konkurencijos 
anksčiau ar
susnūstų ir išsisemtų. Netrukus ir vėl jai pradėtų 
trūkti naujų jėgų ir idėjų. Todėl būtina iš anksto 
atmesti visas politinės veiklos monopolio 
tendencijas.

Tenka visada atsiminti, kad mums valdžios 
nereikia, valdžią turime kiekvienas savame krašte. 
Mums reikia vadovybės, kuri jungtų mūsų jėgas 
bendriems mūsų tikslams siekti, bet kuri 
neužgniaužtų visuomenės iniciatyvos. Šalia 
politinės vadovybės ne tik gali bet ir turi laisvai 
reikštis eilė kitų veiklos centrų, kaip Batunas su jo 
lietuvių sekcija. Rezoliucijų komitetas, Lietuvos 
laisvės komitetas ir panašių. Jų turi ir naujų 
atsirasti, kai tik iškyla naujų specifinių uždavinių.

Vadovybė turi raginti visuomenės veiklą, 
skatinti jos iniciatyvą, derinti ir burtr jos jėgas ir 
pati vykdyti bendiinės veiklos uždą- ius. Ji nėra 
nei valdžia, nei teismas, jai nereikia leisti tautinės 
drausmės nuostatų ir daboti kad visi jų laikytųsi. 
Turėjom laiko įsitikinti, kad tai bergždžias ir net 
kenksmingas darbas. Vadovybė turi ne* valdyti, o 
vadovauti. Dabar konkrečiais ir svarbiais 
klausimais jos kartais neįmanoma prisišaukti.

Jei nepasiduosim monopolistinėms tendecijoms 
ir jei nesivaikysim nępasiekiamo valdžios miražo, 
mūsų politinės veiklos konsolidacija turėtų labai 
pakelti jos pajėgumą bei paveikumą, nes ji naujai 
suburtų laisvojo pasaulio lietuvių \isuomenę 
vieningam Lietuvos laisvės darbui.

sadą irgi turėjo vargo.
ji nemokanti anglų ir net nė šiemet žymiai pakilo, 
msų kalbų, be vertėjo sun -pirmus keturis mėnesius 
klai galėjo susikalbėti. o^uvo parduota 3,297 namai 
vertėjo neparūpinoJAV-bių 539,546,712.00 dol. Tuo' 
departamentas. tarpu kai pernai, per tą patį

Simo Kudirkos motina tu- laiką buvo parduoti 7224 na-j 
rėš nemažiau vargo išvykiuž 234,980, 287.00 dol. 
mui j Ameriką, nes rusai Šiais metais balandžio mėn< laisvojo pasaulio lietuvių visuomenei, kuri Vlike IX- lt>. Chicagoje,pasiskirstėsue-na me~ kaip 1924m Montrealio lietuvių Akade- 
jai trukdymų darys. Juk jies* buvo parduoti 5859 namai balso neturi. Vlikui būtų didžiai naudinga jo pareigomiszpirm. -fil. Virgi- Lietuvos Universitete* Kau- minis sambūris šįmet skiria 
gerai supranta, kad motina už 146,851,313.00 dol. Pra-pagrindus praplėsti ir juos suderinti su —rxxAm™. w

atvykusi į JAV-bes stengsis 2 -7 ------------------------------------------
savo sūnų Simą iš koncen- nesį buvo parduoti.1433 na-atrama- musų v.suomene. Vliko struktūrą butų plrm. pavaduotoja_t. n. Julytė 
tracijos lagerio išlaisvinti mai tik už 39, 469,159. OCRa irna en8val alP per var y i, a 11 saj<ajaus'Į.aĮj;ė iždininkė-t. n. uracijos lagerio iwau>viuu. , , . pagrindiniai io orghnai— seimas ir taryba — butų .............
INTENSYVIAI RUOŠIASI Alenus. sudaryti dvjem skirtingais prineipais: VIiko Lydta Jadvirsyte,kandidačių

RINKIMAMS
Kanados įvykstantieji rin"B 

mai liepos 8 dieną, partijų ■ 
lyderiams yra neatlaidus ■ 
darbymetis. Praėjusį sa-B 
vaitgalį Trudeau ir Stanf-jį 
field praleido Ottawo je prieš j 
-rinkiminiuose susirinki-■§ 
muose, o Lewis Vancouve- 
ryje.

SUSIPAŽINKIME! čiau mums suartėti.
__ 1974 metai- Akademinio

Akademiktų Skaučių Drau-_ . ... T .............
• j j. tono Skautų Sąjūdžio Jubiliejiniai

Valdyba’ \973 •metai.š.m. spalio mėn,16d. 
IX. 16. Chicagoje,pasiskirstesueina5Ometų>ka.pl924m>

DEŠIMTOJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪROS PREMIJA

1 vienintele nija Sabaliūnaitė/32O6 W. 67 įsĮstej„£ studentu Skau -dešimtąją Vinco Krėvės lite- 
eitais metais balandžio mė-r< alla >r pajėgia v.sos musų politines veiklos th street Chicago,m. 60629/,^ Draugovėj vėUau' išaugu -ratūros premiją už geriausią

; si į korp’.Vytis, ASD ir FSS. 1972-1973 metais išleistą lie- 
*Šfų metų vasaros gale bus tuvių grožinės literatūros 

sudaryti dviem skirtingais principais: -Lyaia uaavirsyce, Kanaiaacių SUI^ĮOšta studijų savaitė-sto-knygą Vakarų pasaulyje. Va-
seimas — demokratiniu, jo taryba — tradiciniu, globėja - m. Ramutė Bartuš-vy]daj atžymėti 5O m. nueitodovaujantis premijas statutu, 
Vilkui pakvietus. Pasaulio lietuvių bendruomenė irEienė, sekretorės: t. n. LoreKrėvės premija negali būti 
atskirų kraštų bendruomenės galėtų į jį pasiųstita Grybauskaitė, t. n. Dalia studenčių Skaučių Dr-vė skiriama knygai, jauatžymė- 
savo atstovus ar įgaliotinius, kurie ir sudarytų joEidukaitė. „naic intk-aia t iv Jt-tai kokia kita premija ar lai-

* seimą. Tokio naujo Vliko seimui būtų tikslinga Pirmasis valdybos už davi- “ į mėjusiai literatūrinį konkur-
pavesti organizuoti Vlikui visuomenės paramą, nys susirišti SU Akademiktų 500 dolerių vertės Vinco

rj tvirtinti jo biudžetą, nustatyti jo veiklos gaires, skaučių Draugovės Skyriais,tlskame Visuome imame gy literatūros oremiia
Ltf tvirtinti Vilko nirmininka bei valdyba ir. orireikus. rvšius. ventme.Pabrėžia meilę artl-rs-reve= ureraiuros premiją

‘ ' mui, pagarbą žpiogui. Šukų - skina ir organizuoja Montre- 
rusios studenčių skaučių tra-aU° lietuvill Akademinis sam- 

" VnT.'L’r.Ltr+ndtcijas Lietuvoje, stengiasiburis> Iškilmingas premijos 
kandidačių konspektą . Kad išlaikvti ruošiasi nrofe-itelklrnas numatomas š. m. 
tai būtų lengviau įvykdyti-Jus islaūcyti niosiasi prote * Montrealvie Ka-
pirmininkė pasiūlė ir valdy-slniam lr laiko svar " le MontrealYJe’ Ka 

_____________________blausiu tikslu sąmoningos IldUUJe<
— -------------------- ---- -------- ------------ ba sutiko pag ^/“^lietuvaitės ugdymą ir savęs Knygą dešimtąja! Vinco
Ji taip pat regimai atstovautų visų mūsų politinių tris Sk^S* 5°^.^^“P/tobulinimą. Nuoširdžiai ben-.................... ' '
srovių vieningą ir nekintanti nusistatymą siekti laikomi lysiai padėtų grei - . . ,- dradarbiauja su broliais,ku

rie sudaro korp’.Vytis eiles. 
Baigusios studijas, sukūru - 
stos šeimas bei dirbdamos 
profesinį darbą, neatitrūksta 
bet įeina į Filisterių Skautų 
Sąjungą.

Taigi mielos sesės studen- Rūšytojų Draugija ir Lietuvių 
tės, jei jūsų vietovėje ir ne - 
raAkademikių Skaučių Drau
govės skyriaus, jūs 
tapti tokio skyriaus nare 
Čia rasite draugiškumą,mei
lę, ir reikalui esant,pagalbą.

Centro valdybos narės yra 
jaunos ir užsidegusios entu 
zizmu dirbtlASDlabui. Kvie 
čiame kreiptis į aukščiau pa
tiektą CV-bos sąrašą ir jos

isd

Montrealio Westmounte 4 miega
mųjų namas, statytas 1929 m.ir 
buvo parduotas už S 15,000. Jis 
parduotas 1966 m. už 41,000 dol. 
o kai 1971 m. perleistas uŽ $39, 
000. Šiais metais kovo mėnesį 
jo vertė buvo $ 74.000.

Jj tvirtinti Vliko pirmininką bei valdybą ir, prireikus. pala(kyti glaudžius ryšius, 
g nepasitikėjimo pareiškimu juos iš pareigų atleisti. atgaivinti mirusius skyrius

Salia seimo liktų tradiciniu partijų ir kitų įp steigti naujus, bei išleisti 
politinių grupių paritetinio atstovavimo pagrindu 
sudaryta Vliko taryba, kuri būtų lyg jo senatas. 
Taryba būtų pirminės Vliko struktūros, jo tradicijų 
tęstinumo išraiška, jo istorinio, prieš 29 metus J 
Lietuvoj jam suteikto tautos mandato priminimas.

• JAV-bių prezidentas R. 
Ni xon Išvyko į Austriją ir 
| Viduriniuos lūs Rytus. Šio 
mėnesio pabaigoje pasiry
žęs nuvykti j Maskvą.

AK ADFMIKIU SKAUČIŲ DRAUGOVES CENTRO VALDYBA- (Iš kairės): L. Jadviršyte, J. &TaKBakiene* pi- G. SabaliOnaitė, apačioje L. Grybauskut ir viršu.e
_ it • - llUOlraURu L-.-D. Eidukaite.

Social Credit Lyderis R. 
Caouette
• Staiga susirgo Kanados 
generalinis gubernatorius 
Leger, kuris paguldytas į 
ligoninę Sherbrooke, P. Q.
• Senator ius W. Fulbright 
pralaimėjo pirminiuose rin
kimuose. Jis JAV-bių sena
te Išbuvo apie 30 metu.

Knygą dešimtąja! Vinco 
Krėvės literatūros premijai 
atrinks ir balsų dauguma nu
spręs penkių asmenų juri ko
misija, kurios sprendimas 
yra galutinis. Juri komisijos 
sudėtis bus viešai paskelbta 
vėliau, kai savo atstovus juri 
komisijon paskirs Lietuvių

Bendruomenė.
1972-1973 metais išleistųjų 

galite knygų autoriai ir leidėjai yra 
prašomi Akademiniam sam
būriui atsiųsti po 5 (bent ne
mažiau dviejų) egzempliorius 
Krėvės premijai kandidatuo- 
jančių knygų. Gavus 5 egz.

_ kandidatuojančių knygų, juri 
komisijos darbas būtų daug 
našesnis ir lengvesnis. Ne- 

sutieks jums visas žinias ir Sautas 1972-1973 metais Įs
ijungs jus Į šią gražią, 50 m. leistąsias knygas, juri koml- 
veikiančią studentišką-skau- siia Sal1 ir visiškai ne- 
tišką organizaciją, kurios šū-svarstyti.
kis Ad meltorem’.- Vis gerui*. Knygos siųstinos Akademl- 

t. n. Dalia Eidukaitėnio sambūrio pirm. dr. Jū- 
CV-bos sekretorė rate! Clplijauskaltel-Tanner, 

699 —Victoria Drive. Bale 
dUrfe. Quebec. Canada.

4629 South Mozart St.
Chicago,Hl. 60632
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Pour la liberation de la Lituanie! Loyaule au Canada. 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class M>ail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, L o Sol I e H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur — $ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 ę. Atski
ras numeri s 25 Adm. ir I ai k. red. F. P. P auk št a i t i s.
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4.Que.

T ei. (514) 366-6220

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. RankraSčiąi trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraščiai grąžinami tik iSj 
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La semaine 
de l’amitiė 
quebecoise 
du 18 au 24 juin1974*

Neitu t y lėkime:
(Birželio išvežimu minėjimo išvakarių proga)

Laikas gydo žaizdas, -toks 
yra mūsų dažnai vartojamas 
posakis, iš tiesų, jau daug 
kas esame ne pertolt nuo šio 
posakio, net ir tie, kuriuos 
Ano Birželio išvežimai buvo 
tiesioginiai palietę.

1941 m. išvežimų tragedi
jos liudininkų eilės retėja . 
Daug kas primiršo, ar sten
giasi primiršti.Kitiems.ano 
laiko aplinkybėse esant ma
žamečiais, beaugant , atsi - 
minimai išblėso. O juk grei
tai pereisim į tų asmenų 
daugumą, kurie tik iš tėvų 
pasakojimų tegali suvokti, 
kas tie išvežimai buvo-To- 
dėl nenustebkim, jei kas 
pasakytų, ar iš viso reika
linga kas metai ruošti šiuos 
minėjimus?

Lietuviai esame tradicijų 
mylėtojai, ir jeigu rengėm 
šį paminėjimą per 32 me — 
tus, tai kaip tradiciją, pa — 
laikykime ir toliau. Priau— 
gantis jaunimas ją atras ir 
toliau, tikėkim, ją palaikys. 
Palaikys ir todėl, kad 7‘šia-1 
me krašte išaugusiam žmo - 
gui atrodo juo labiau žiauru: 
kilp gali kas nors į jo laisvę 
kėsintis, jei jis jai nėra nu
sikaltęs ? Kaip gali tave iš 
namukas nors paimti ir iš~< 
vežti į nežinią, išnaudojimą 
paniekinimą, badą ir mirtį

jei tu čia esi įstatymų ap 
saugotas ?

Taip, mes irgi buvome 
pripratę prie panašių ; įsta
tymų, gyvenome individu - 
aliau ir sėsliau, negu čia. > 
Bet įsiveržė į mūsų kraš— 
tą svetima jėga, pamynė mū
sų visus įstatymus, gražius 
papročius, prigimtą tiesą , 
kad esi lietuvis, pavertė nu
sikaltimu, išplėšė iš savų, iš 
senolių paveldėtų sodybų ne 
tik nekaltus žmones, bet ir 
bejėgius mažus vaikus ir se
nelius.

Negalime pamiršti’. Ne
tik šiame krašte augęs jau
nimas neturi pamiršti t°s 
žiaurios tiesos. Nepamir - 
šta ir tie, kurie išvežti,užau
go Sibiro vergijoje. Daug jų 
ir tėvų netekę , ir ten ilgiau 
pasilikę, anksčiau ar vėliau 
sugrįžta į savo tėviškę.

Gyvenimas mums leido pa
saulį patirti ir matėme daug 
visokių žiaurybių, bet jos vy
ko ir vyksta kovų metu. 1941 
metų Lietuvoje išvežimai 
vyko ne karo meto aplinkybė
se, bet ramiame ir gražiame 
metų laike-birželyje. Tad 
nepamirškime ir nenuty
lėkime ! oro.

Une semaine 
de fraternisation 
entre Quebecois 
de toutes origines

Calendrier des manifestations
Vendredi 21 juin Diner de l’amitiė au chalet 
18h30 de la montagne. (Sur invitation)

Samedi 22 juin Jeux de l’amitiė: tėtes pour enfants
13h00 ė 19h30 au pare Lafontaine.

Dimanche 23 juin Fėtes de l’amitiė: spectacles, 
15h00 ė 20h00 chansons, etc. Avenue du Parc entre

St-Viateur et Bernard.

Entre la rue Roy et l avenue dės Pins, 
St-Laurent et Lavai.

18h00 a 02h00

20h30

Stationnement Galeries d Anjou.

Festival de l’amitiė: danses 
folkloriques au Forum.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
7 MINISTERS DE L IMMIGRATION

* Organises conjointement
par le Ministers de I’lmmigration du Quebec 
et le Comitė des Fetes nationales

BIČIULYSTĖS SAVAITĖ
TARP ĮVAIRIOS KILMES 

KVEBEKIEČIU.

PROGRAMOS KALENDORIUS:
Penktadieni birželio 21 d; Iškilmingos vaišes 
6,30 vai. va'k. - Kalno chalet (su pakvietimais) 
feltadienj, birželio 22 d. Draugiški žaidimai;

1 vai. p. p. iki 7,30-vai. - Šventė vaikams, 

Lafontaine parke.

Sekmadieni, birželio 23 d. Draugystes Švente:

3 vai. p.p. — 8 vai. vak. — Spektaklis, dainos ir t.t.
Park Ave, taip St. Viateur

,ir Bernard*

Tarp Roy ir dės Pins Avė., 
St. Lauren Ir Lavai.

6 vai.vak. - 2 v. nakties — Galeries d*Anjou stotyje.

8 vai.30 min. vak. — Draugystės Festivalis:
Tautiniai Šokiai Forume.

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

Gerb. NL Redaktoriau, 
prašau patalpinti šį trumpa, 
straipsnelį — atsajtymąTBu- 
vusiam Lietuvos Saulių bū
rio ir kuopos Vadui ”.

Mano Broli, -
rašai: "vienas ar du asme

nys gali sunaikinti buv.Lieta- 
’voje geros Šaulių organizaci
jos vardą ir kompromituoti 
svetimųjų tarpe".

Visai teisingai. Aš siūlau 
pagalvoti, ar Tamstos" buvęs 
šaulys" - straipsnis nekom - 
promituoja savo branginamą 
organizaciją. Jos vadus nieki
ni, siūlai reformas -net šau
lių vardo nevartoti. To pa
ties nori ir mūsų priešai. O 
šaulių vardas kelia paniką ir 
už jį mus naikina kalėjimuo
se ir Sibire. Tai kaip de
monstraciją, šaulių vardą 
kelkim, o ne niekinkime tuos 
kurie dirba Šaulių organiza
cijose ar kituose lietuviškuo
se vienetuose. Prievartos - 
nėra, laisvai didėja šaulių 
skaičius, Ir senų, ir jaunų 
Nuoširdžiai mums nusiteikę 
Ir mūsų kariai.Talkina mums 
"Karlo"pušlapiuose-gaunam 
pakankamai vietos. Gerbiamo 
spaudos darbuotojo A. Gus
taičio gražus ir " naudingas 
pasiūlymas leisti Šaulių Są
jungos laikraštį "Trimitą", 
Bet tai ateities klausymas.

Sena šaulė Klupšlenė 
Cream Ridge, N. J. USA

Z PSL.

REKETŲ ĮŽVELGTI IR 
LAKO DVASIĄ.

Dr. Gr. Valančius "Drau
go" kultūriniame priede š. 
m.kovo mėn. 9d., labai įž
valgiai aptaria vieną Lietu- 
viųFronto Bičiuliųpolitinių 
studijų savaitgalį. Ten svar 
studijų savaitgalį.Ten svar
stytas sugestijas, prieš
taravimus bei samprotavi
mus dr. Valančius bando su
sumuoti arba išsakyti daly
kiškai.

Daug kur tenka tik pasi - 
džiaugti i dr. Valančiaus 
brandžiomis mintimis. Tik 
vienoje vietoje negali sutikti 
kai jis vertina mūsų praei - 
ties-istorinius. įvykius.

Kalbėfamas apie mūsų ho
rizontalinį ir veųtikalinį 
mentalitetą, dr. Valančius 
tvirtina,kad mūsų lituanisti
nių klasių klausytojams ne - 
sunku, girdi, suprasti šių 
dviejų priešingų mentalitetų 
skirtumus, bet daug sunkiau 
yra suprasti, kodėl istorinė 
Lietuva buvo perdėtai ir vie
našališkai horizontalinė/to - 
lyn, platyn/, o dabar, esame 
priversti eiti ’ vertikaline 
/ aukštyn, gilyn / kryptimi. 
Didžiausias,. girdi, horizon- 

nekaltų žmonių pražudė. Ho
rizontai tai plečiasi dabar ir 
komunizmas, ketindamas už
valdyti net visą pasaulį. Tai
gi,kaip matome,net ir dabar

talinirikas buvęs Vytautas Di
dysis. Užuot puoselėjęs nors 
mažiausią truputėlį lietuvių 
kalbą ir kultūrą, užuot dan - 
tim ir nagais įsikandęs į 
mažą pajūrio plotą, jis ve
dė mus į tolimas rytų že - 
mes, ten išbarstė mus ir 
iš ten parvedė priešus, 
kurie šiandien smaugia 
mūsų tautą.

Negalima nuginčyti Vytau
to Didžiojo žygių į rytus,ta - 
čiau, negalima sutikti,kad iš 
rytų jis parsivedė tik prie
šus. Juk totoriai Vytautui 
buvo draugai ir Lietuvai li
ko lojalūs iki šių dienų. Bet 
tada buvo kitokie laikai. Dai
gelio kraštų valdovai, sekant 
dr.Valančiumi, buvo i tikri 
horizontai ininkai. Aleksand
ras Didysis-Makedonietis , 
net per kontinentus vis plė - 
tėsi tolyn ir platyn. Baisu - 
sis hunų vadas Atūa, kaip 
žaibas skriejo per svetimas 
žemes ir viską naikino. Net 
keturiems šimtams metų 
praslinkus po Vytauto"hori — 
zontalumo", imperatorius 
Napoleonas Bonaparte skrai
dė po Europą ir Afriką ir vF, 
sur išbarstė ir pražudė sa - 
vo kartus. Ir netolimos pra
eities Hitleris plėtės tik ho
rizontaliai ir daug savųjų Ir

1 daug kur tėra horizontalistų, 
o Vytauto Didžiojo laikais , 
kitokių, turbūt, ir nebuvo.

Todėl, atrodo, dr. Va - 
lančiaus prielaida, ar gal tik 
iš jo studijų susidarytas įs— 
įiūdis, kad Vytautas "vis - 
lab darosi mažiau didysis" , 
neišlaiko rimtesnės kritikos 
kai atydžiau įžvelgiame tuo
metinę laiko dvasią.

Jei Vytautas tik būtų bu — 
1 vęs Įsikandęs į mažą pajū — 
rio plotą, atrodo, būtų buvęs 
kitų "horizontai ininkų"leng- 
vai nušluotas. Tuo tarpu is
torija mus moko, kad Vy
tautas ir Jogaila didžiausius 
tuolaikinius horizontai ininkts 
- kryžiuočius- visiems lai
kams prie Žalgirio sutriuš— 
kino ir užkirto kelius jiems 
grobti svetimas žemes. Kad 
rūtų horizontalininkai nebu
vo sulaikyti, ne vien Vytau
tą reikėtų čia minėti.

Dabar, kai gyvename ki - 
tus laikus, negalima praei
tį matuoti pagal šių laikų 
dvasią. Aš pilnai sutinku 
su dr.Valančiumi,kad dįįbar 
mums vertingesnis yra vei— 
Ųkalinis .mentalitetas, nes 
mūsų sąlygomis jis tik vie
nas tėra Įmanomas.

Liudas Damulis
London, Ont.

PERSITVARKĖ XX-tos KANADOS LIETUVIU DIENOS 
RENGIMO KOMITETAS

S.m. vasario mėn. 8d. įvy - 
ko KLDienų rengimo k-to po
sėdis, kuriame p-kas V. Ja - 
nuška pareiškė,kad toltmes--, 
nei tarnybai/6 mėn. o gal ir 
ilgiau/, iškeliamas į Calgary, 
Alta. Aišku,kad tokiame at - 
stūmė nuo Winnipego esant , 
L. Dienos Rengimo Komitetui 
vadovauti nebegali.

Šį reikalą K-tas rūpestin - 
gai apsvarstė ir buv. pirmi
ninko vietą perėmė 1-sis vi - 
ee -pirmininkas kun.J. Ber- 
tašius. I

Naujasis p-kas lieka atsa
kingas už Lietuvių Dienos 
rengimą Winnipege ir bend
ros programos koordinavimą

Tuojau sukviestame posė
dyje sudarytasXXtos Kanados 
Lietuvių Dienos Darbo Komi
tetas : pirmininkas paruošia 
bendrą planą derinti ir vado
vauti viso komiteto veiklai . 
Stengiamasi, kad darbas būtų 
vygdomas tvarkingai ir laiku, 
lyginti nesklandumus, jei to
kie iškiltų, padėti kitiems pa
reigūnams.

II-jam vice-pirm. Marga
ret Yauniškienei susirgus ir 
iš komiteto pasitraukus, jos 
vieton pakviesta Birutė Ei - 
jnantienė, kurios pareiga - 
palaikyti ryšius su Winnlpo- 
go miesto Burmistru ir ki
tais miesto valdžios atsto- 

'vals, su Winnipego Šimtnje- 

čio K-tu ir su kitų tautybių 
kultūros komitetų nariais.. 
Taip pat, palaikyti ryšį su 
Manitobos Provincijos vai — 
džiosatstovais, rūpintis iš 
jų pašalpos gavimu, jų pak - 
viettmu į rengiamą šventę ir 
kitais su provincijos valdžia 
susijusiais reikalais.

Iždininku ir toliau lieka 
Juozas Demereckas , kuris 
atsakingas už finansines o - 
peracijas, globoja iždą, pris
tato tvirtinti sąskaitas,tvar
ko išlaidas bei apmoka sąs - 
kaitas, veda kąsos knygą,pa
kvitavimus etc.

Sektetorius lietuviškiems 
reikalams-V. Rutkauskas rū
pinasi raštinės reikalais , 
tvarko susirašinėjimą pagal 
narių pageidavimus ir rašo 
posėdžių protokolus.

Sekretorė M. D. Januškai— 
tė veda susirašinėjimą anglų 
kalboje, daro vertimus etc.

V. Stankevičius -svečių ap
gyvendinimo reikalams. Rūpi
nasi transportacija iš aero
dromo ir atgal, bei tvarko ki
tus susisiekimo reikalus.

Ryšininkas su viešbučiu- 
Juozas Gabrys. Veda rel — 
kalus su viešbučio admi — 
nistracija dėl rezervacijų Ir 
pokylio.Parūpina rezervaci
jų blankus ir būna ; pokylio 
šeimininkas birželio 29 d. Jo

( Nukelta Į 7 psl.)
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MUSŲ TAUTOS KILMES BEIEŠKANT
RAŠO JUOZAS BENIUS
(Tąsa iš praeito numerio) 

Štai GINTARO KELIO, arba, 
anais laikais vadinamos SAR
MATIJOS valstybės, 35 gen
tys. Jų vardų graikų moksli
ninko tekste bevelk neteko 
nei atlietuvinti, nei ištaisyti; 
kiekvienas , vertas savo 
druskos svorio, pradedant- 
tls kalbininkas sugebėtų iš
lyginti graikų ir mūsų raidy
nų smulkius skirtumus. Ta
čiau, tiesiog stebuklinga,yra 
vardų, kurie ir šiandien be 
mažiausio pakeitimo parai - 
džiui taip pat teberašoma.’ga- 
llndai, sudėnai, pagyritai, ne
riai, rasai, parūs lai/prūsai/ 
ir 1.1.

tai raitelio sudievinimas^ 
HAMAKSOBIJAI - vežimų 

gyventojai, tai klajokliai. Jų 
liekanas, -XXI amžiaus čigonų 
ir\II-to amžiaus p u o 1 a u- 
č i u s gerai pažįstame. Pri
dėkime, jog hunai irgi 
taip gyveno, kaip smulkiai 
aprašo graikų ambasadorius 
PRISKŲS jo atsilankymo Ati
los stovykloje proga.

TRANSMONTANAI , tai 
persidanginę užkarpatin u— 
ž uk ai n i a i, / kaip : užu - 
piai.užnemuniečiai ir pan. 
Jų likučiai, tik virš pusėsmi- 
lijono,dar ir šiandien ten ran
dami - ir jų kalboje užtinka
ma dar daug lietuviškų žod— 
žiu. Tai mūsų broliai, seno -

Atrodo, kad iki šiol suda
rėme neblogą p r a e i 
ties vaizdą. Minėtos 
kalbos yra tarptautinės, ir 
jos priklauso ne tautoms, o 
IMPERIJOMS,lygtai _ kaip 
šiandien rusų, anglų,kinie - 
čių.Iš čia išvada peršasi pa
ti savaimezkaip Romos Impe
rijos ribose buvo per šimtą 
" tautų " , bet viena oficiali 
kalba, taip ir mūsų Sar 
mafijoje tebevartoja 
tik vieną. Tą liudija ir pa - 
čių "tautų" pavadinimai,ku
rie pasirodo esą ne kas kita, 
o atskirų genčių1’pravardės," 
angliškai"nicknames", pagal 
jų gyvenamą vietą, verslą ar 
kitą ypatybę.

Naujoji LB Detroito apylinkės valdyba posėdžio metu. Iš kairės: Stasė Smalinskienė, 
Vytautas Petrulis, Martynas Stonys, pirm. Jonas Urbonas, Vytas Sirgedas, Gintė Darnu- 
šytė, Irena Sventickaitė, Sigitas Viskantas. Nuotraukoje nėra: Kastyčio Karvelio, Lino 
Mikulionio, Algirdo Skrebutėno ir Birutės Sverienės.

Palyginus su tais dviejų 
tūkstančių metų atstu užra
šytais vardais, Rytprūsių su
darkytus vietovardžiusats - 
tatyti yra daug sunkiau,kaip 
įrodė įvairių kalbininkų ne—, 
vykę bandymai.

Tų genčių neabejotiną lie
tuviškumą įrodo ir jų "ama
to" būdingos šaknys, puikiai 
papuoštos mums, ir tik mums 
tepriklausančiomis galūnė - 
mis: kurėtai,kurikonys,ku -• 
rivonys; gudai, gudonys, bur-■

vėje ten patekę./,'
METANASTAI tai irgi per

sikėlėliai", ankstesnėje . jų 
gyventoje vietoje vadinti g a- 
u č i n g i a i s .

Dar du vardu lengva atpa
žinti : FENNI- suomiai ir 
CHUNNI - hunai. Taigi, jau 
turime tik 41 atsakymą / iš 
61/tiems paslaptingiems Sar
matijos gyventojams.Pali - 
kime dar 20 ginčytinu:jie pa
reikalautų painių techniškų 
išvedžiojimų. Iš jau prirink -

Taip pav.,, kūrėtai, kario- 
nys, vėlesni "kriviči"-kuri - 
viečiai, kuria ugnelę ir va - 
ro smalą/ne samagoną'./Balt- 
gudijos miškuose, didžiaifrei-( 
kalingą ano metomedžiolai- 
varns. Mūsų Baltijos Latvy - 
nas buvo aprūpinamas pana
šaus amato kurši ų,gyve
nusių Žemaitijoje, Nemuno/ 
tuomet vad. Kuronių/, 
žemupyje. Tokie vietovard - 
žlai, kaip KURŠUVAj SMALI
NINKAI, KURTUVĖNAI, KRA-

suminėti. Ir jaučiu sąžinės 
graužimą. Deimančiukus pa
minėti būtina.

***
Balandžio 27-sios vakare 

to paties kultūrinio centro sa
lė buvo ypač šventiškai iš
puošta. Puošnios moterų suk
nios, gintarai ir deimantai. 
Vyrų vakariniai kostiumai ir 
luksidai!'Ir daug gražaus, ju
draus jaunimo.

Baliaus vardas — Kartą pa
vasarį. Baliaus tikslas — abi-

Memėnas, du labai elegan
tiški, jaunatviški, lietuviški 
vidurinės kartos žmonės. Pa
mainomis jie pasakojo apie 
abituriento lankytą mokyklą, 
apie reiškimąsi lietuviškuose 
baruose, apie planuojamas 
studijas universitete. Ir kiek
vienam pristatomam uždavė 
po skirtingą, įdomų klausi
mą. Atsakymai sekė jaunat
viški, originalūs, nesureži
suoti, dažnai iššaukią aplo
dismentus ir juoko klegesį.

jos ir jie: Rusnė Baltrušaity
tė, Regina Kizlauskaįtė, Rita 
Matvekaitė, Kristina Mičiū- 
naitė, Rūta Naumaitė, Vida 
Pikūnaitė, Birutė Zubrickai- 
tė, Rasa Žemaitytė, Aleksas 
Mitkus, Šarūnas Dūda, Sau
lius Petrulis, Algis Duoba, 
Romas Rudis ir Darius Vyš
niauskas. _ ,

dus daugiau*

gaudai, gauviniai, gautonys , 
gaučingiai, aukščiai, aukš — 
čiliai, aūkštarniai, selonys, 
saliai, sudėnaŲeidriai, ei - 
gulionys, eistuvonys; upe - 
čionys/pal.pečeniegus/, un- 
denėtai, vendenėtai, rasai 
parusiai.

Tai kaip jums atrodo? Ar 
tai buvo slavai (mongolai ? 
O gal graikai, arba germa
nai? Juk tai buvo realūs, gy
vi žmonės ir jų vardai a b- 
soliučiai n ieko 
nereiškiantys to
se kalbos e, turėjo pri
klausyti kuriai nors kukliai, 
senai užmirštai tautai..........
Tai kuriai?

Štai dar keletas vardų: me 
melanchlanai, hippopodai, ha- 
maksobijai, transmontanai , 
anartofrakal.metanasai. Čia 
mūsų raktas nebeveikia 
paprastai, tai graikų žodžiai.

HIPPOPODAI - arkliako- 
jai, atitinką sugraikintą mū
sų KINTA VYRI /Kentaurą /,

tų ir taip turime pakanka 
mai medžiagos sus įdaryti tų 
genčių apytikrį vaizdą.

Atsiminkime, jog apie Ol- 
bijos mūgiavietę turime du 
skirtingus pranešimus-iš ve
nos pusės ten susitikdavo 
3OO"tautų", iš kitos-"Vertėjų 
reikėjo tik septyniomis kal
bomis. Kaip tai suderinti?

Bandykime nustatyti tas 
kalbas. BALTŲ, GRAIKŲ,R<>_ 
MENŲ nesudaro abejonių .

. Prie jų nemažiau aiškiai tu - 
rime pridėti EGIPTIEČIŲ , 
kurių laivynas plaukiodavo 
tarp Aleksandrijos ir Krymu 
ir SEMITŲ-ARAME JŲ pirk
lių, aptarnauaančių Artimuo
sius Rytus. Tai jau penkias 
kalbos, o prekybos keliu iš 
Olbijos ėjo dar sausuma trys 
keliai : šilko kelias /per Sa- 
markandos urmo centrą/ ir 
Indijos bei Persijos keliai. 
Čia tik galima spėti, bet se
novės persų,indų ir kiniečių 
kalbos varžosi kandidatėmis.

ŽIAI geriausiai patvirtina jų 
ve i k 1 ą. Jų laivininkystės 
polinkius teks kitą kartą dar 
labai plačiai panagrinėti.

Bus daugiau.

paliko 
Darius 
akom- 
Baro-

turientų išleistuvės. Skautų 
tėvų komitetas — baliaus ren
gėjas. Ne pirmąjį kartą, jau 
apie pustuzinį tokių balių bu
vo. Taigi, tradicinis, bet ne 
šabloniškas, kasmet kitokia 
programa ir, svarbiausia, 
kiti jos atlikėjai, nes vis nau
ji, kiti abiturientai.

Ant stalų žvakių švieselėm 
mirgant, orkestro maršo ir 
prožektorių šviesos lydimi, 
abiturientės — abiturientai, 
kartu su priešingos lyties pa
lydovais ėjo pasirodyti. Sce-

pati. Jos dainavimas 
įspūdį. Gerą įspūdį. Ir 
Lapinskas buvo puikus 
paniatorius. Aloyzas
nas, kaip visada, labai pras
tai skaitė gerus, juokingus 
eilėraščius.Sakau, buvo kul
tūringas vakaras, nors be re
klamos , be pompos, be titu
luotų veikėjų palaiminimo, nos papėdėje, ant dviem laip- 
Kodėl dabar, po trijų mėne
sių, prisimenu? Todėl, kad mo- kiekvieno laukė Valenti- 
neturėjau progos anksčiau na Černiauskienė ir Vytautas

tais pasiekiamo paaukštini-

Tik abiturienčių mergaičių 
šokama Sadutė buvo tradici
nė, kartojama kiekvienais 
metais (Galina Gobienė jas 
pamoko).

Be abejo, abiturientų lietu
viukų Detroito metropoly yra 
kelius kartus daugiau, negu 
šiokiame baliuje dalyvauja. 
Dėl daugelio priežasčių visa 
eilė ir labai prolietuviškų., 
ateitininkų bei skautų, daly
vauti negali. Bet tie, kurie 
dalyvauja, pradžiugina visų 
svečių širdis. Dauguma jų 
liks mūsų tarpe ir dirbs mūsų 
lietuviškus darbus.

Dešimtyje porų, šį kartą 
dalyvavo 14 abiturientų. Štai,

NE VISAI LINKSMAS 
BALANSAS

Stebint visokeriopą lietu
viškąjį gyvenimą ir įvairius 
bendrosios veiklos barus, 
kažkaip dėmesys svyra fak
tam kad visoje eilėje atvejų 
yra šeimų, kur savąją duoklę 
lietuviškai veiklai, gal net ir 
kaupu, atiduoda tėvas Ir (ar) 
motina, bet kurkas mažiau 
girdime ir matome tos pat 
šeimos atžalyną. Abejonių 
nėra ir negali būti — lietuviš
kas susipratimas, pareigos 
jausmas ir bendrasis nusitei
kimas yra aukštas ir negin
čijamas. Tad, kaip suprasti

(Nukelta i 5 psl.)

NETEKSITE TEISES
IS DETROITO RAŠO

ALF. NAKAS
Valdžiai įsakius, temperatūra 
įstaigose buvo ir tebėra že
miau normalios. Valdžia ir 
gamta, regis, eina ranka ran-' 
kon, kankindamos niekuo dė
tą pilietį. Visiškai nenusteb- 
sim, jeigu už savaitės-kitos, 
o gal už kelių dienų staigi va
sara užvirs. Tuomet dejuo
sime dėl karščio, dėl šutros, 
nes valdžia jau seniai pasirū
pino ir prigrąsino, kad vasa
ros metu visi termostatai ro
dytų 80, kad nenaudotum daug 
elektros dirbtinam vėsini — 
mui. Arabai, žydai, energi
ja, gamta, valdžia — tegu juos 
velniai!

Ouebeco, o paskui, regis, 
ir visos Kanados paštų strei
kas Detroito ryšį su Montre- 
aliu buvo nutraukęs. Šią sa
vaitę jau gavau vieną Nepri
klausomos Lietuvos numerį. 
Priešvelykinį.. . Taigi, taigi!, 
Nebeužtenka mėnesio lietu
viškam laikraščiui iš Mont- 
realio. Laivais, autobusais, 
traukiniais ar džetais mū
sų spauda tuos penkius šim
tus mylių keliauja ? O juk ga
lėjau pėščias nueiti, dar ap
žiūrėti visus pakelės miestus 
ir pėščias sugrįžti... Šitaip 
civilizacija nusigyveno!

Norite apie orą ar ne — vis- 
tiek pasakysiu. Šiandien ge
gužės 11-ji, taigi Motinos Die
nos išvakarės. Vėjuota, šal
ta, lyja. Mieste, užstotos nuo 
vėjų, namų pašalėse užaugin
tos, alyvos dar niekaip negali 
pražydėti. Kur žydės, kad sa
vaitės pradžioje, dvi dienas 
iš eilės rytais temperatūra 
buvo po 28 laipsnius Fahren- 
heltolr nepakilo virš 40. Pas
kui dvi dienos ir naktys ledi
nio, žvarbaus, sunkaus lie
taus. Tlkvakarbuvo saulėta, 
bet šalta. Argi tai gegužė, 
bevelk jos vidurys? Al, jau 
balandyje turėjo būti šilčiau. 
Tai kovo temperatūra. Kovas 
gegužėje... Geras priedas 
beribės, bekraštės žiemos 
galo sulaukus. Valdžiai įsa
kius, juk keturios mėnesius 
darbą pradėdavome ne ryte, 
o gūdžioj nakty Ir valandas 
reikėdavo laukti, kol Išauš.

1974. VI. 12

Viena akim žvilgtelkime į 
lietuviškąjį Detroitą. Ne į or
ganizuotą kultūr-politiką, nei
gi į polit-kultūrą. Į deiman
čiukus, kurie retkarčiais su
žiba ir labai banalioj aplinkoj.

Sakysime, ateitininkai ren
gė užgavėnes. Taip, taip, už
gavėnes, prieš tris mėnesius, 
o tiksliai tai vasario 23 dieną. 
Į Dievo Apvaizdos parapijos 
salę pasikvietė Eleną Blandy- 
tę, Darių Lapinską ir Aloyzą 
Baroną. Ji dainavo, o Darius 
prie pianino. Buvo nepapras
tai darnus sąskambis. Nebe
turiu repertuaro. Ir neturiu 
jokio rašyto lapelio. Regis, 
ir arijos, Ir lietuviškos dai
nos. Elena Blandytė buvo ki
tokia, negu anksčiau girdėtos 
mūsų dainininkės ir kitokia, 
negu anksčiau, labai seniai, 
gal prieš dekadą, girdėta ji

BALSUOTI LIEPOS 8-h
federaciniuose rinkiniuose
JEIGU Jūsy PAVARDĖS NĖRA BALSUOTOJU SĄRAŠE !
Jei gyvenate mieste
Netrukus bus peržiūrimi surašai rinkikų, 
dalyvausiančių liepos 8 dienų federaciniuose 
rinkimuose. Sąrašo nuorašas yra iškabintas 
jūsų kaimynystėje. Už kelių dienų spausdinti 
nuorašai bus išsiuntinėjami į kiekvienus rinkikų 
namus miesto srityje, jeigu jų pavardė yra 
sąraše. Dabar laikas patikrinti iškabintą sąrašą, 
ar jūsų pavardė ten įrašyta, ar nėra klaidos 
jūsų pavardėje, adrese arba užsiėmime. 
Jei norite balsuoti rinkimų dieną, dabar laikas 
tas klaidas ištaisyti.

Šio skelbimo gale rasite paaiškinimą, nurodantį, 
kaip surasti pavardę ir telefono numerį 
balsavimo pareigūno. Tuo būdu galite 
užsitikrinti, kad reikalingi ištaisymai bus 
padaryti ir 
balsuoti.

kad liepos 8 diena galėsite

nelengva ar nepatogu kalbėti 
asmeniu, nemokančiu jūsų kalbos,

Jeigu jums 
telefonu su 
paprašykite, kad tai už jus padarytų 
draugas arba kaimynas.

Gaiite balsuoti prieš
rinkimu dieng — liepos 8
Jei dėl kokios nors priežasties liepos 8 
numatote nebūti įprastinėje savo rezidencijos

vietoje, galite balsuoti prieš tai atitinkamoje 
savo apylinkės vietoje birželio 29, šeštadienį, 
arba liepos 1, pirmadienį, jeigu esate 
įrašytas balsuotojų sąraše.

Rinkikų surašė, kuris išsiuntinėjamas miesto 
rinkikams, yra pilna informacija apie išankstinį 
balsavimų. Taip pat jūsų balsavimo pareigūnas 
gali nurodyti vietų ir laikų išankstinio 
balsavimo. Paskambinkite jam. Jo telefono 
numeris pažymėtas rinkikų surašė. Arba 
pasinaudokite žemiau pateikiama 
informacija.

Kitų informacijų teiraukitės pas vietos telefono

centrinės tarnautoją (local telephone directory 

assistance) ištisas 24 valandas j dieną.

Si informociįa paskelbta 
vyriausiojo Kanados rinkimų pareigūno

Į Elections 
Canada
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NAUJŲJŲ METU 
ISTORIJA 
Birutė 
Pūkelevičiūtė

Buvusios montrealietės Biru
tės Pūkelevičiūtės naujausia 
knyga, laimėjusi "Draugo"! i- 
teratūrinę premiją, aplanke 
apibūdinama taip: Tai brandi 
rašytoja, turinti savitą stilių 
ir personažų parodymo būdą, 
kiekviename kūrinyje nauja 
ir gaiviai patraukli.

Naujųjų Metų Istorija -tai 
dar vienas svarus įnašas į 
1 ietuvių literatūrą išeivijoj. 
Romano personažai-gyvi, kaž 
kur tartum sutikti, tartum

pažįstami ir artimi. Tačiau 
savo charakteriais visiškai 
nauji. . .

. . .Skaitytoją Naujųjų Metų 
Istorija gaivina ne tik sa - 
vo išiešjotu , sultingu žo - 
džiu, gyvais dialogais, ryš
kiais vaizdais, bet ir labai 
nuoseklia romano slinktimi 
kažkokio likimo paliestų as
menų kelione.

Viršelis Kazio Veselkos, 
Spausdino Draugo Spaustuvė.

/ištrauka iš Naujųjų Metų 
Istorija/

Vilė dažnai vartodavo tokią taktt.-i 
ką,besiginčydama su Edvardu: pulk 
pirmas, nelauk,kol tave užpuls . Ir 
nenulenk nuolankiai galvos:tas, ku
ris atsiprašinėja, pats save apkal
tina. " Q,ui s’eėcuse, s'accuse .... 
Šią sentenciją Vilė buvo kažkada 

nugirdusi- ir stengėsi ja naudotis 
per visą gyvenimą.

Tačiau Vilės strėlės nuo Naro at
šoka. Jis pasikelia ir labai ramiai 
sako:

- Ponia Gedviliene, aš pažade - 
jau jus parvežti. Pagulėkit, pail - 
sėklt ir,kai būsit atsigavusi, va - 
žinosim.

Vilė atkrinta atgal ant pagalvėlės. 
Ji mato, kad atkaklumu nieko ne - 
laimės.

-Prašau, pasakykit... -sude - 
juoja JL- Aš negalėsiu toliau gy - 
venti, jeigu šį vakarą nesužinosiu 
teisybės.

Naras lėtai nueina prie židinio ir, 
užmetęs ant ugnies dauginu malkų , 
ima stumdyti jas žarstekliu. Jis 
kalba šypsodamasis, lyg i norėtų 
pridengti lengvą liūdesį:

- Aš ir šįmet negavau nei vieno 
kalėdinio sveikinimo. Įdomu, ar ne? 
Daug jų gavo mano firma, bet aš, 
Vincas Narutavičius negavau nei 
vieno... Morkūnas nustebo, kai pa
sakiau, jog yra žmonių kuriems: 
lemta niekad negautikalėdinių svei
kinimų. Toks žmogus esu aš. Gal 
dėl to jų negaunu,kad taip tų svei
kinimų noriu, taip visados jų lau
kiu. ..

Keista, kad aiškiai pasisakęs, 
kuo esąs, Naras visiškai pasikeitė. 
Lyg nuo jo staiga būtų nukritę vidi
niai varžtai, kurie laikė jį sukaustę 
per visą vakarą. Tiesa, pirtyje 
jam irgi nestigo laisvumo, tačiau 
pro platų, biznierišką mostą vis 
tiek jautėsi jo įgimtas drovumas, 
kuris stabdžiais seikėjo kiekvieną 
Naro žodį: ar gerai pasakyta, ar 
neapsijuokta?Dabar jo netikrumas 
dingo. Su Vile Naras daug atvires
nis, tiesesnis, Įgavęs ne tik pasiti
kėjimo savimi, bet net savotiško 
prakilnumo.

Naras pastato žarsteklį ir atsi
sėda pasienyje, ant plataus teraz*- 
zio suolo, aptraukto oda. Jis da - 
bar susilieja su kambario šešė - 
liais.

cLM
Ar tai naujausias techti- jo salę tuo uždegančiu, iš- 

kos stebuklas? Ne, ne tech- šaukiančiu, spalvingu garso
nikos, tik taip sau stebukle- 
lis -groti prieš vėjus. Kaip 
tą padaryti, pademonstravo 
Montrealio Gintaro Gegužės 
Žiedų Liriksmavakaryje 5 
Ročesterio jaunuo’iai. Jie 
pasirinko romantišką, mito
logišką, sakytume , beveik 
okultišką pavadinimą -Slibi
nas. Anot Rasos-tai gyvulys 
5-iomis galvomis:

Įsitaisęs scenoje tarp eg
zotiškų paukščių, bičių, dru
gių ir geltonų rožių - laidė 
gerkles " saksofono, trompe 
tės, būgnų, gitaros irelekt’r 
pianino garsais. . .

Kai kas iš rimtesnių gal 
suabejojo ir net gana šiur
piai pasijuto. Būta ko: gros 
jaunieji (ne skudučiais,kan
klėm ir 1.1.), bet būgnais , 
saksofonais, gitara ir kas 
dar ten žino kuo. Progra
minė muzika - tai reiškia 
trenks per ausis, o be to, , 
dar kokie nors gaurais ap- 
kritę ir kažin kaip ten pa
kvipę -

Išėjo Slibinas (pirmąkar
tą Montrealyje^ Į sceną ne
pretenzinga laikysena, ne
meluotu kuklumu ir jaunjs- 
te dvelkiančiais veidais.

Kai kurie -gal jau truputį 
ir nusiminė-pasivadino Sli
binu, o visai nebaisiai atro
do ; o kas, jeigu dar pradės 
tiems seniams kokius nors

bangų vilnijimu ir sprogfb- 
jimu. 200 šypsenų, katu .tės 
ir Slibino Įsteigėjo ir vadovo 
atsidusimas - ir vakaras tik
rai gerai prasidėjo Kęstu
tis Lapinas nusišypsojo ir — 
dar kartą atsiduso...

Gerame ūpe ir su lengvu 
jumoru pradėjusi programą 
Rasa Lukoševičiūtė tęsė , 
jungdama atskiras progra
mos dalis: jos ir sesers I- 
nos duetas 3-jų dainelių re
pertuare, gintariečių kvarte
tas su Slibino palyda miela 
ir šviežiai nuskambėjo. Gale, 
žinoma, romantiška, valso 
daina Gegužės žiedai gal prt^ 
mins Tau", kurią dainavo ir 
grojo visi, ir publika. Suki
lus visiems šokti-staiganu
sileido nuo lubų( kaip? Čia 
inžinierių Rimo Lapino i r- 
Stasio Jaugei io paslaptį^ 260 
balionų

Grojo visokios nuotaikos 
šokius su Įsijautimu ir entu
ziazmu, o tuzinas mažųjų 
gerbėjų tiesiog prilipo prie 
scenos grindų, Įsistebeili - 
justos į Slibiną. Kai tik pasi
girsdavo "rock"-nukrišdavo į 
salės grindis ir drąsiai ir 
džiaugsmingai visu būreliu 
šokdavo ir vė’ susispiesdavo 
ant scenos, laukdamos kitos 
progos. Jas praminė"blaku- 
tėmis" publikoje, nes jau taip 
Įsisiurbusios žiūrėjo prisi-

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

J. GLINSKIS

Pasiklausk ežerėlio
Eisim toliau, Žalute. Va, laukeliai pradžiūvo; tai šen, tai ten 

žmoneliai iš sodybų išmarguliuoja; vienur, kitur kertamosios, kaip 
kokie paukščiai, sparnus pakėlę, skristi pasiruošę, keleliais išplau
kia. Tuoj jos apsistos šalimais vaško plocinių, užtarkš savotišką dar
bo giesmę, sparnais ims graibstyti gaudyti oią. o visas jų skridimas 
bus tas, kad vis po luitą kapos nuo kviečių lauko vašką ir klos pa
nosėn atkutusioms moterėlėms. Sulinkčios baltos skarelės nuo pėdo 
prie pėdo. Skruzdėlytės — pusbernėliai vis pasibėgėdami, pasispar
dydami apsilipins kvietiniais ryšuliais, ir sušliaužios po laukus gel
tonos našios, neregimos galios stumdomos. Paskutiniai rugienomis 
atšlerps žili naginėti dievuliai, kurių nebepailsinčios, bot išmintingos 
rankos suginus pyrago pilnas pėdų galvas, dailiomis gretomis išri
kiuos kvotinius: sargybinius, kad šie, brolystėje sušilę, saugotų ir 
tarp žmonių brolystę. Tikram kirtėjui gi nerūpi, koks aruodas, bend
ras ar nuosuvtis, priglaus jo surinktą grūdą, tik kad badauti ne
tektų, sojai maišelis liktų. Ale maža tikrų kirtėjų. Vienas išgany
mas, kad ir tu širdys. Nepaliksi kviečio ant lauko, kai šis jau 
kniumba, nuo iiidonio negandų apginamas meldžia, pastogėn prašyte 
prašosi, nors Li pas togo ir ne tavo. Jau mano tėvas kaip spyriavosi, 
kaip nenorėjo. „Padegsiu, bot niekšų nupenėsiu." O vieną sekma
dienio popietę apėjo lauką, pamato šiaudą sukniubusį, varpą, žemę 
Jaižanėi.i, žmogus visada pirmas su sėtuve, pirmus su dalgiu — 
neiškilki-. Tą p«i1į švonl vakar i vienranke apvažiavimus iškapojo, ker
tamąją ištempė, išalyvavo, per dvi dienas sugriuvęs laukas gu
bomis atsistojo. I aimė, k.rd kolkpzas klėtį nusavino: tėvas į nuodė
mę pultų nė už ką po svetimu slogu grūdo nuvežtų. Visko dar 
bus, oi, visko: ir piktojo šaukimo, ir šventojo spiaudymo. Papratimo 
dantys, kaip to lydžio, į vidų pagulę. Staigiai plėšius, tik Visas kru
vinai i.šsidraskysi, o pagalbos iš to nebus. Lydį, pirštą pagavusį, at- 
saigiui, pamažėle iraž.iodink nė nepajusi, kaip atsikabins.

Šio, Žalute. šio Nuix toli: tik beržynėli išhrisim, ežerėlį išvysim 
ant kalnelio Grapskio rūmas suraudonuos. Lįsk, Žalute, dievo pa

saulėliu, žvėodių, paukštelių karalystėn. Saulė jau jsidienojo, Liukų 
nugrims, jokia priedanga neužstotas, svilina, bimbalų spiečiais ž.ars- 
tos, o <ia žalia, gaivu, ramu. Visas negeroves pamiršti. Kur me
delių puiK< lis, i« n sudu s pakilumas .Va, klausyk, drebulėlė pa
saką vapa, ausį migdo, priglusk berželis kasom apmyluos, rukšlę 

.nuglostys, alv<rk šiidį gegužėlės kuku siel.j grauduliu užkalbės. 
Jr ru’pasisakysi puti sau, kad penkiasdešimt saulių išgyventa. Širdis 
tokia jauna, kad krypteli, suribuliuoja, zuikeliui iš po ėglio strykte
lėjus. Buvo kada... n kasos už berželių neprastesnės, ir akys, kaip

4 psl.

ten valsus ir polkas groti ?
Taigi, vienas vėjas pučia 

taip, kitas kitaip -
Slibinas žinojo, kad iš jų 

daug tikimasi. Su įsigilini - 
mu ir didele meile muzikai 
ir instrumentui - kiekvienas 
pagrojo po kelis sakinius ir 
visi drauge , įvadui supynė 
lyrišką,gerai iš’ygintoje har- 
monijojemelodiją,puikiai su
si repetavę Vis i susižvalgė , 
teigiamai palingavo galvo - 
mis- iš kart jauti, oho, ne 
šiaip sau žaidžia'.Šiltai nu- 
plojo. Ir -bum'. Būgnai kaip 
pagreitinti širdies plaki-—
mai, netikėtai iš taip ramiai 
atrodančio jaunuolio rankų 
vos nekilstelėjo visus iš kė
džių*. Tuoj visi penkiperlie-

rasos, jei ne skaistesnės, ir liemuo liaunumu ir grakštybe su pačia 
šmaikščiausia stirnele varžėsi. Vėtros kasų auksą nušukavo, dūmai 
akių rasas sudrumstė, liemenį vaikai vanagėliai nutampė. Tik širdis 
jaunikaitį sutikti dar viliasi. •. Viena širdis kaip buvo negudri, taip 
ir pasiliko: gi jaunikaitis irgi sustagarėjo, šepečiu apžėlė, jei seniau, 
būdavo, myluos, glamonės, ar reikia, ar nereikia, tai dabar nugarą 
velėja ir su reikalu, ir be reikalo. Tie karai, tos suirutės žmogų visai 
apmainė — tas į save nebepanašus. Prieš karą, būdavo, koks Sartis 
taip išpendėja, kad ant nuosavų kojų nebepasikelia. Sakau — pa
kviestum medžioklį, pribaigtum: ir pačiam vargas, ir gyvuliui kanky
nė. O tėvas ne — vis minkštesnį kukšelį kiša, avižas šutintas be
dančiui bruka, kol tą randa vieną rytą snukį ištiesusi, nusispardžiusį. 
Kitas, visai kitas žmogus. . . Ir vis per tai, kad į praeinančius žemės 
bankus visą save sudėjo. Žemės bankai sugriuvo, sutreškino svajo
nę, nebeliko žmogaus... Negi žmoniška viską statyti ant to pasaky
mo: nėra pačiam, nebus ir kitam? Kai kolkozas prigrasino 
suvesti į vieną krūvą užrašytą gyvulį, nebežmogus, siuto ap
imtas, vokiečio durtuvą iš pašelmenio ištraukė, galąsti ėmė. Kur 
matęs, kad gražiausią, pieningiausią karvę ant pūsto paleistum, 
už jos geradarystę tokia neteisybe atmokėdamas? Geriau neturin
čiam atiduoti. Gal nebūtų išdrįsęs? Ale ką žinai? Ir puodas virina
mas, kai nebegali išsišnypšti, dangčiu šauna. O tėvas jau taip buvo 
piktojo išpūstas, kad tik saugokis —* akyse sprogs. Tai, per naktį 
nemigusi, kryžiaus ženklu dievo apvaizdai atsidavusi, gelbėjau Ža- 
lutę nuo neteisybės, tėvą nuo pagundos ir nuodėmės. Negalabyk, 
žmogau, gyvulėlio, jei sūryme dar bryzelis mirksta.

Šio, Žalu te, dangaus sklypas žemėn nuplevenęs, krūmeliai, vai
niku susikibę, ratelį cinai Vienas linksminasi — visiems linksma. 
Ežerėlis — uukt-jukt, neišlaiko, smulkiai smulkiai susiraukšlėja — 
ežerėlis šypsosi. Kaip moka, taip šypsosi. Kam jis šypsosi? Ką jis nori 
sužavėti? Tik ne tą raudoną senį, kalnelį apkėtusį, žalia barzda apsi- 
kuokšlavusį. Seniui griūti ir supūti — ežerėlis visad jaunas, per 
dangų, per debesėlį. Šio, Žalute, ko sustojai, ko įsimaurojai? Nenu
simink — ir čia žolytė, vandenėlis, ir čia tas pats dievo pasaulis. 
Žiūrėk, kiek tavo draugių! Visos paežerės — gyvas paveikslas; ža
lias kilimėlis, boružėm nuvarvėjęs. Rodos,^paimtum, suvyniotum, par
sinešęs prie lovos pakabintum, žiūrėtum — neatsigrožėtum. Nu, Ža- 
lute, einam, cinam... Nejau tu nenori į paveikslėlį? Mu-mū! . . Ne
nori... Tu nenori, aš nenoriu — sėskim dabar ir verkim. No, Žalute, 
iš ašarų nesulipdysi gryčios. Kol verksi, bimbalai gyva užguls, pietys 
kaulus išdžiovins, gyventi reikia. Einam, einam,-Žalute. Va, žiū
rėk, prieky visa delegacija susibūrė, tariasi, kaip naujokę pasilikti. 
Kokios jos draugiškos, kokios sočios, kaip laižo viena kitą. Ir tu — - 
pabusi dieną kitą nuošaliau, apsiprasi. Manai - anos labai troško į 
tą naują vielą? O atėjo - ir čia surado džiaugsmą. Gyvenimas 
gyvenimu, tik laikui keičiasi. Buvo dvaras žandaras, dalgis 
šmiaukšl - nei dvaro, nei žandaro. Kas liko? Ežerėlis tyvuliuoją, 
pasiklausk jo, įsiklausyk — išgirsi. . .

plojusios prie scenos grindų.
Gintaro veiklos penkmečio 

proga,po salės lubomis skrai
dė ir suposi puikūs, beveik ro
jaus paukščiai ir drugiai, ant 
šakų , prie įėjimo ir sienų 
pakraščiuose skubėjo bitės ir 
žydėjo pusšimtis geltonų fan
tazijos rožių. Mūrinė siena 
apsiklojo neregėtais papa r - 
čiais. Visa tai Įvyko dėka gir 
tariečių,kurie sukarpė, su - 
montavo virš IOOO spalvotų 
gabalų, o ypač Kristina, Gabi
ja ir Lilija Bendžiūtės, Lile 
Joneiytė, Hiacintą Gustainytė 
ir Birutė Nagienė įdėjo daug
darbo ir rūpesčio.

Slibinui "išspjaudžius ug
nį " ir bešluostant prakaitą, 
akordeonu užgrojo Algis La
pinas Kalvelį, Rugučių Polką,
Tai dar būtų nieko, bet kad 
visi taip įsilinksmino, .kad 
jungėsi maži iidideli, moterys 
ir vyrai, moderniški ir ne 
taip moderniški-džiaugsmIn
ga nuotaika sujungė visus(ne- 
^reikėjo perdaug nei stiklelį 
kilnoti). Ilgiausios eilės jun
gėsi į Ke purinę, Oželį, Polką, 
Vos spėjus atsikvėptųSlibinas 
leido savo ’’ugnies liežuvius’1. 
Uff t1. ’ Tai buvo Linksma - 
vakaris tikra to žodžio pras
me visiems: ”bl akutėms ”,gin- 
tariečiams, svečiams, tėvans 
ir vadovam^.

B.

• Pranciškonų vasarvietėje, 
Kennebunkporte, Maine, : šios 
vasaros sezonui ruošiama 
plati kultūrinė programa iš 
koncertų, literatūros vakarų 
ir paskaitų.Sezonas praside
da birželio 29 d. ir baigiasi 
rugsėjo 2 d. -Darbo švente . 
Pas pranciškonus kasdien a— 
tostogauja apie 150-200 lie
tuvių. Kultūrinė atmosfera — 
labai gyva’.

NEPR ĮKLAUSOMA LIETUVA
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FELJETONAS
APSILANKYMAS PAS LIE

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

— • —
(Pradžia 21(2100) numeryje)

- Taip pat gal reiktų 
ką nors daryti ir apie mūsų 
kariuomenės arklius. Jie at
rodo apšepę, kadangi mes ne
turime šukų juos šukuoti. Ne-
turime kuo apkarpyti jų kar
čius bei uodegas. Mums rei
kia žirklių.

- Ne tiktai uodegoms kar
pyti, bet ir avims kirpti rei
kia žirklių, — įsikišo Žemės 
Ūkio ministeris. - Iki šiolei 
mes avims vilnas rauname. 
Ir darbas sunkus ir tos avys 
bliauna, kaip pamišusios.

- Bus šukų ir žirklių, — at- 
kė pasiuntinys.

- O ar neturite ką nors dėl 
uodų ? Čia Pinsko balose labai 
daug uodų, — skundėsi vieno 
ministerio žmona.

- Deja, ponia, prieš uodus 
mes nieko efektyvaus neturi
me. Tačiau turime gerų mil
telių prieš blakes, tarakonus, 
utėles ir blusas, — per ver
tėją pareiškė pasiuntinys.

- Ką? — sušuko kancleris, 
— jūs turite miltelių prieš 
utėles ir blusas? Jūsų Dide
nybė, aš meldžiu , užsakykite 
bent du maišus tų miltelių, 
kitaip mane tos blusos baigs 
suėsti, — maldavo kancleris.

- Tokių miltelių tai tikrai 
mums reiktų, — pritarė Kri
vių Krivaitis.

- Gerai. Ar dar kas ko pa
geidautų,? — pasiteiravo Im
peratorius.

Niekam nieko nepareiškęs, 
Imperatorius pakilo nuo sos
to ir pasakė: - Pone pasiun

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

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

GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.SVEIKAUSKIENĖ VEDA T.EI 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ. 'Metinė prenumerata tik $7.00

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS

ANONYMOUS?

Jeigu geri ir gali gerti — 
Tavo reikalas.
Jeigu geri irnegali gerti — 
mi s ą reikalas.
Skambink dieną ar nokti A.A.
Tel. 521-2185.
Jei nori lietuviukai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 - 539 1 (klausk) Leo); 

o- vakarais namų tol. 366 - 254B arba 277-7868.

PAVARDĖS NEREIKIA

S AKYTI .
PASAKYK TIKTAI SAVO

VARDĄ.

MES TOKIE PATYS KAIP
IR TU .

SUPRANTAM TAVE

IR TAVO

R 0PESČIUS.
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19 — Spausdinome Montrea/io lietuviu, susijusius su Sv,
Kazimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzė.

Kurią dieną pradėjo statyti bažnyčią, niekur nėra užrašyta, 
bet iš finansams žymėti knygos paaiškėja, kad pirmą kartą 
kontraktoriui buvo išmokėta $ 2076, -1915 m. spalio mėn.23 d. 
Mokėjimai buvo daromi kas savaitę, todėl statybos darbų pra
džią reikia laikyti 1915 m. spalio 18 dieną, -pirmadienį .

Pradėjus bažnyčios statybą, kun. J. Vyšniauskas parašė 
Montrealio arkivyskupui raštą 1915 m.gruodžio 31 d. .kuriame 
informuoja apie statybos darbus ir gale pasirašė 531 parapi
jietis (tada tiek nebuvo parapijiečių, bet kun. J. Vyšniauskas 
imdavo parašus iš visų lietuvių, net mažų vaikų, laikydamas 
ranką.dėdamas parašą sakydamas: "tai naujas parapijietis") .

Statyba vyko per visą žiemą ir ankstyvą pavasarį, lietuviai 
jau galėjo naudoti savo bažnyčią pamaldoms. 1916 m. balandžio 
mėn.lOd. "The Evening News",Montreal, taip rašo: "Jo pra
kilnybė arkivyskupas P. Bruchesi vakar iškilmingai pašven
tino lietuvių bažnyčią, kuri randasi 720 Parthenais St. (dabar 
3426 Parthenais St.). Šis naujas pašventintas pastatas yra 
pirmoji lietuvių bažnyčia Kanadoje,kuri kainavo apie $ 35.000 . 
Montrealio lietuvių kolonija susideda iš apie dviejų tūkstan
čių asmenų, kurių daugumas yra iš darbininkų klasės. Para
pijos klebonas yra kun. J. Vyšniauskas".

Po 25 metų, atsitiktinai išsikalbėjęs A. Sakalas su buvusiu 
lietuvių bažnyčios statytoju, išgirdo įdomų atsiliepimą apie 
kun. J. Vyšniauską: "Jūs, lietuviai, turėjote negirdėtai ener
gingą kunigą, kuris iš jo išsiprašė paaukoti bažnyčios fondan 
$ 1000. Tais laikais pakilo kaina statybinės medžiagos, o čia 
teko tokią didelę auką duoti; kad sumažinus nuostolius, statant 
sužemino bažnyčios stogą ir per tai šiek tiek susitaupė. Kun . 
J. Vyšniauskas gerai suprato planus ir nuolat tikrino, bet sto
go sužeminimo nepastebėjo. Jam dar neteko sutikti kito tokio 
kunigo,kuris apsivilkęs darbo drabužiais ir apsimovęs gumi
niais batais, dažnai ėjo iš paskos darbininkams,purvinais 
(grioviais ir prižiūrėjo ar gerai sujungti ir sudėti vamzdžiai. 
Toks kunigas tai didelė garbė visiems lietuviams".

Bažnyčios statybai buvo pasiskolinta: Iš Mde J. P. Desmar- 
chals-$10. 000 iš 6%, iš Caddy and McCrory-$ 1125, iš priva- 
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čiųžmonių-$ 11.948, iš Villeneuve Co.-$ 1780 iš 6%. Užbaigus 
bažnyčios statybą, metų gale, klebonas J. Vyšniauskas padarė 
apyskaitą, kurios kopiją pristatė Montrealio arkivyskupijai . 
1916 metų parapijos finansinė padėtis buvo: Pajamos : l)pa- 
skola iš J. P. Desmarchais $ 10. 000; 2) paskola iš žmonių $ 
5057; 3) paskolaiš kitų kompanijų $ 2643.25; 4) aukos bažny
čiai $ 1958.36; 5) rinkliavos bažnyčioje $ 1706.38; 6) aukų dė
žutės $ 154.53; 7) suaukota vargonams $ 586. 76; 8) bažnyčios 
daiktų fondas $ 1475.16; 9) moterys paskolino $ 313.35; 10) 
grąžinta iš draudimo $ 70. 08; viso pajamų buvo $ 23.956.87.
Išlaidos: 1) Likutis iš 1915 m. $ 877. 02; 2) išmokėta už 
įvairius bažnyčiai daiktus $ 6491.89; 3) sumokėta už vargo
nus $ 650; 4) įvairios kitos išlaidos $ 2297. 58; 5) išmokėta 
už bažnyčios statybą $ 11.490; 6) išmokėta skolų $ 1569.7) 
mokesčiams ir procentai $ 496.28; viso turėta išlaidų $ 23 . 
871. 77. Lieka perkelti į 1917 metus $ 85.10 .

Bus daugiau.

i

tiny, mes imame iš Jūsų vis
ką, ką Jūs mums siūlėte, bet 
Jūs turėsite imti ir mūsų pa
siūlytąsias prekes. Sutinkat?

- Sutinkame, sutinkame Jū
sų Sveisybė, — atsakė pa
siuntinys.

- Tokiu atveju, Imperijos 
Prekybos ministeris aptars 
su Tamsta sutarties smulk
menas. O dabar laikas gerai 
pasivaišinti, — pareiškė Im
peratorius.

- Kancleri, nusinešk savo 
protokolus į raštinę ir ateik 
padėti mums paruošti stalus,
— pareiškė Imperatorienė.

Lietuvos Imperijos Kancleris 
ZVIMBALAS

Iškilmingas Lietuvos 
Imperatoriaus pokilis 
Babilonijos karaliaus 
pasiuntinio garbei ir 
neoficialūs pokalbiai

Zvimbalui daug sakyti ne
reikėjo; kaipmat vidury sta
lų atsirado dubenys, kiek
vienas gavo po medinį šaukš
tą ir laukė kanclerio koman
dos. Pagaliau viskas buvo pa
ruošta.

- Neškit zacirkąl — suriko 
Zvimbalas.

Dvi moterys atnešė du mo-

linius puodus zacirkos ir pra
dėjo pilstvti ją į dubenius.
- Su šviežiais spirgučiais,

— stebėjosi Imperatorius.
Dabar pokalbiams nebuvo 

daug laiko; nes kiekvienas bu
vo išalkęs ir greitai dubenys 
ištuštėjo.

Tos pačios virėjos atnešė 
geldą šviežių kruopinių deš
rų. Jas bevalgant Imperato
rius prašė pasiuntinio papa
sakoti ką nors apie Babiloni
ją-

Pasiuntinys pareiškė, kad 
Babilonija yra labai taikus 
kraštas. Turi savo kultūrą, 
statė į dangų bokštą, bet dėl 
techniškų kliūčių negalėjo jo
pabaigti, nes rytą dalis dar
bininkų turėdavo lipti į pade- 
besis. Kol jie užlipdavo — jau 
būdavo vakaras, kol kiti dar
bininkai atnešdavo plytas — 
jau būdavo po vidurnakčio. 
Taigi, buvo neįmanoma bokš
tą baigti.

- Mm.. . O kuriems vel
niams jums tas bokštas buvo 
reikalingas ? — paklausė Kri
vių Krivaitis.

- Norėjome tiesioginį ryšį 
turėti su dievais.

- Mes tai laikomės kitaip; 
— kalbėjo Krivių Krivaitis, — 
nelįsk perdaug į akis vedusiai 
moteriai, valdžiai ir die
vams.

- O ar jūs savo raštą turi
te ? — paklausė Kultūros mi
nisteris.

- Turime, tik mūsų raštas 
kiekskirtingesnis už jūsų, — 
paaiškino pasiuntinys.

- Tas tiesa, bet mūsų raš
tas seniausias pasaulyje, ir 
jei šis avingalvis kancleris už 
du puodus arielkos nebūtų iš
davęs etruskams mūsųrašto, 
tai šiandien Lietuvos Imperi
ja būtų vienintelė kultūringa 
Europos šalis, — dėstė Kul
tūros ministeris. — Ir taip 
mes daug davėme kultūros 
srityje. Pavyzdžiui, niekas 
Lietuvoje jau nebespiaudo' įs
taigose ant grindų; visur yra 
tam spiaudyklės. Visi mūsų
puodininkai yra perkrauti tų 
spiaudyklių užsakymais.

- Tai įdomu, bet ar dau
giau nieko nesugebėjote duoti 
žmonijos kultūrai ? — šypso
damasis paklausė pasiunti- 
tiys.~

- Žmonijos kultūrai ? — nu
stebo Kultūros ministeris , 

— o kas, jei ne mes, lietu
viai, išmokėme kalbėti kro
atus , makedoniečius, serbus, 
ukrainiečius, Kijevo rasas ir 
kitas mūsų gentis, kurias 
svetimtaučiai vadina slavais.

( Bus daugiau)

AL. GIMANTO . . .
( Atkelta iš 3 psl.)

ir susitaikyti su tiesa, kad 
tikrai veiklių tėvų dukros ir 
sūnūs kurkas mažesniu entu- 
ziasmu jungiasi lietuviškon 
visuomeninėn — veiklon. Tuoj 
pat dera pastebėti, kad tai 
nėra jokia taisyklė, taip pat 
tiesa, kad bent iki šiol, nie
kas toje srityje nepravedė jo
kios statistikos, tad ir tie 
stebėjimai yra daugiau ben
dri, mažiau detalizuoti. Gal 
tai ir būtų naivokas sprendi
mas, bet, paviršutiniškai rei
kalą svarstant, nekartą atro
do, kad kuo didesni veikėjai 
yra tėvai, tuo mažesni veik
los dalyviai ar vadovai yra 
tokių vaikai.

Nežinant visų priežasčių 
prie to prive dusių, gali atro
dyti, kad tie tėvai, kurie ne
paprastai yra įsijungę veik
lon, jau nebeturi laiko (ar yra 
tiekfiziniai ir dvasiniai išsi- 
sėmę, pervargę) dar ton pu
sėn lenkti ir savąjį jaunuoly
ną, gal tikėdami, kad geri 
pavyzdžiai jau savaime pa
traukia ir uždega.

Pagaliau, nedaug bus nu
krypta nuo tiesos teigiant, 
kad tokio jaunimo lietuvių 
kalba taipogi nėra viena ge
riausių. Yra atvejų, kad su 
tokios šeimos jaunesniaisiais 
geriau susikalbėsi angliškai, 
bet ne lietuviškai. Kiek ge
resniu atveju, kreipsies lie
tuviškai, bet atsakymą išgir
si angliškai. (Quebece, turbūt 
prancūziškai?).

Visus tuos reiškinius gana 
nesunku pastebėti didesnėse 
lietuvių gyvenamose vietose, 
net ir ten, kur įsikūrę liet, 
bendrosios veiklos centrai, 
pačios vadovybės, net ir ten, 
kur dar išsilaikiusi viena kita 
nepriklausomos Lietuvos ofi
ciali įstaiga. Šių, ne visai 
linksmų detalių kėlimas netu
rėtų būti suprastas, kaip ei
linis kaltininkų ieškojimas 
visur kitur tik ne savo darže. 
Turint savojo prieauglio ir iš 
to kylančias visas problemas, 
nebūtų etiška kaltinti kitus.

VE/DRoDž/M
KASDIENINĖS PASTABOS:

Tas, kuris nesupranta to ką skaito, — nei 
kiek nesiskiria nuo to, kuris visiškai 
neskaito.

Būtų visiškai nesunku pagerinti pasaulį, 
jei mes nors kiek pagerintume patys 
save.

ne minioje, bet vienatvėje iškyla gerai 
galvojantieji.

Apsiprask ir išmok gyventi dabartiniame 
pasaulyje, nes niekad negyvensi tokiame, 
kurio tu nori.

'•■nuio n» Kiuano Ministry .>■ ABuuiiMie ...........

Problema yra, ji daugiau ben
dra beveik visiems, tad ir ją 
spręsti derėtų platesniu ir 
bendru mąstu. Neretai skai- 
skaitome paskaitas, rašome 
išsamius straipsnius, moko
me kitus ir patariame jiems 
(ar bent bandome), dažnai už
miršdami, kad savo pačių 
kieme, savojoje aplinkoje, 
galėtume kai ką patys pritai- 

-‘kyti ar bent skirti daugiau 
laiko ir pastangų, kad mūsų 
pačių jaunuolynas netaptų 
analfabetais lietuvybės pras- 
me.

Kai kam tas gali reikšti 
bendrųjų įsipareigojimų ma
žinimą ir daugiau laiko pra
leidžiant savojo bręstančio 
prieauglio tarpe. Nes, kita 
vertus, kas iš tų visų posė

džių, konferencijų, simpoziu
mų ir suvažiavimų, jei besi
rūpinant ir besisielojant kitų 
(tegu ir labai svarbiais) rū
pesčiais, prarasime lietuvy
bei savo pačių vaikus. Palai
ma tiems namams, kurių 
tvarkytojai sugeba derinti ir 
sėkmingai vykdyti ir visuo
meninę veiklą ir brandinti 
lietuviškuosius nusiteikimus 
savo prieauglio tarpe. Bet, 
artai bendri reiškiniai, ar tik 
malonios išimtys ?

LOS ANGELES RADIJAS 
PAGERBĖ MIRUSĮ. PROF.

DR. A. PAPLAUSKĄ. - 
RAMŪNĄ.

Kalifornijos lietuvių labai 
klausomas Los Angeles lie - 
tuvių radijas, turintis vieną 
valandos programą šeštadie-
nio rytais, gražiai pagerbė 
mirusį prof. dr. A.Paplauską 
-Ramūną. Žinomas Kalifor
nijos lietuviškų parengimų 
kalbėtojas Stasys Paltus 1974 
geg.mėn. 25d. per radiją skai
tė gerai parengtą paskaitą a- 
pie šį lietuvių mokslininką , 
eruditą, patriotą ir tarptau - 
tiniai žinomą asmenybę prof, 
dr. Antaną Paplauską-Ramū - 
ną. Paskaitą vertėtų paskelb
ti spaudoje. /lg/

KAS YRA ALCOHOLICS



hamilton
Į svetainę įeina Juozas Bal-' tės 

sys nešinas glėbį knygų. Ei- 
damasĮjis pasiūlo knygas vie

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A B A AA A
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA

Hamiltono Dramos Mėgstu Grupe - Aukuras - nariai, kurie 
neseniai suvaidino A. Kairio 3-ju veiksmu drama su epi
logu ’’Žmogus ir Tiltas”. Premjera ivyko Clevelande
gegužes 5 d., Chicagoje su dideliu pęsisekimu gegužes 
26 d. ir Hamiltone birželio 2 d. Is kaires: B. Juodele, D. 
Enskaitiene, Rezisore E. Kudabiene, A. Stanevičius, L. 
Verbickaite ir V. Staskevičius.

M. Stungeviciaus nuotrauka repeticijų metu.

HAMILTONO SAULIŲ JONINĖS
Hamiltono šaulių ruošia

mos Joninės įvyks birželio 22 
d. Hamiltono Medžiotojų ir 
Žuklautojų klubo "Giedraitis" 
šaudykloje. Bus laužas, mu
zika ir šokiai, loterija. Pro
gramą prie laužo ruošia žino
ma režisorė Elena Dauguvie
tytė-Kudabienė. Užkandžius 
gamina moterys šaulės. Pra
džia 12 vai. Šauliai kviečia 
atsilankyti visus šaulius iš 
Hamiltono ir kitų kuopų, me
džiotojus, žuklautojus ir vi
sus kitus. Kas norės, galės 
išbandyti savo sugebėjimus 
šaudymo sporte — lėkščių 
šaudyme ir iš 22 kalibro šau
tuvų. Išvažiuokime iš miesto 
triukšmo į gryną orą ir gra
žią gamtą. Iš Hamiltono rei
kia važiuoti 6 keliu į pietus, į 
Caledonią. Pervažiavus tiltą 
per Grand River, sukti an
trąja gatve į kairę (Wigton st.). 
Pavažiavus apie 1 su puse my
lios, kairėje pusėje yra York 
Rd. Sukti į tą kelią ir apyti
kriai už 1 su puse mylios ra
site šaudyklą. Keliai bus pa
ženklinti, o šaudykloje bus 
Iškelta vėliava. Ad.

***
• Neruoškime kitų parengimų 
rugpiūčio 18 dieną, visi va
žiuosimi šaudyklą. Ten vyks

st. Catharines
TĖVAI PRANCIŠKONAI IŠKILMINGAI PAMINĖJO
VIENUOLYNO 25 METŲ ĮSTEIGIMO SUKAKTI.

Po antrojo pasaulinio karo 
nemaža dalis lietuvių apsigy
veno St. Catharinej, Wellan- 
de, Niagara Falls. Šiuose 
miestuose prieš tai gyveno tik 
po vieną kitą lietuvišką šei
mą. Nežiūrint, kad ir negau
sus skaičius, lietuviai įsteigė 
parapiją.

Ši 25 metų sukaktis buvo 
paminėta gegužės 18 d. kon
certu. Koncerte programą Iš
pildė vietos tautinių šoklų gru
pės Ir solistai: Stasys Baras 
Ir GlnaČapkauskienė, akom-
6 psl. 

moterų šaulių rengiamas pik
nikas. Saulės iš anksto jam 
ruošiasi. Pelnas bus skiria
mas spaudai paremti. Ad.

KLUBAS PILNAI 
[REGISTRUOTAS

Lietuvių Žuklautojų ir Me
džiotojų klubo "Giedraitis" 
metinis narių susirinkimas, 
įvykęs gegužės 26 d., savos 
šaudyklės patalpose, buvo ga
na gausus ir gyvas diskusijo
mis kas lietė klubo einamuo
sius reikalus. Perrinkta be
veik ta pati senoji valdyba: 
pirm. J. Stankus, vice-pirm. 
A. Buinys, sekr. kasininkas 
A. Povilauskas, šaudymo va
dovu ir jo dviejų talkininkų 
V. Svilas, A. Šilinskis ir J. 
Kontrimas, medžiotojų vado
vu A. Pintulis, žvejų vadovu 
S. Zioba ir visuomenės ir 
spaudos reikalų vadovu A. 
Paulius. Į revizijos komisiją 
išrinkti dr. T. Gailius ir A. 
Patamsis.

Klubas po didžiųjų darbų 
yra įsiskolinęs, tad naujoji 
valdyba prašo klubo narių ge
ros valios paskolų. Tuo pa
čiu pranešam, kad mūsų klu
bas yra pilnai įregistruotas 
Ontario provincijoj. V-ba 

ponuojant J. Govedui.
Šventės minėjimas buvo 

pravestas, be ilgesnių kalbų. 
Parapijos įsisteigimą trum
pai apibudino komiteto narys 
S. Janušonis.

Trumpą žodį prieš koncer
tą tarė dabartinis vienuolyno 
viršininkas T.Juvenolis Liau- 
ba. Jis būdamas kuklus, ne
žiūrint, kad jam teko pirmam 
mesti išeiginį rūbą ir čiupti 
kastuvą, plūkią ar plaktuką, 
bet visą nuopelną skyrė para
pijiečiam, talkinusiem dar

niems, parodo kitiems. Jis 
platina Toronto sporto klubo 
Vytis 25 metų sukaktuvinį lei
dinį. Knyga kainuojanti $ 5. -, 
pažymėta 1973 m.,turi dail. 
T. Valiaus viršelį. Žmonės 
susidomi lietuviškos spaustu
vės Litho — Arts gražiai iš
leista, 148 psl. knyga. Gau
siai iliustruotas, gero popie
riaus leidinys daro malonų 
įspūdį. Žmonės paėmę varto, 
nuotraukoseieško pažįstamų 
veidų, kurių beveik kas an
tras. Čia sudėti visi sporti
ninkai įvairių komandų apim
tyje. Knyga beveik kaip albu
mas , atgaivina naujakūrystės 
dienas, kada mergaitės buvo 
lieknos,kaip gazelės, o vyrai 
tamsiaplaukiai ir stiprūs,kaip 
ąžuolai.

Kaip toki am leidiniui dera, 
pirmieji puslapiai prasideda 
su visuomenininkais, dvasiš
kiais, veiksniais , sveikinan
čiais Vytį 25 metų sukakties 
proga. Redaktorius Sigitas 
Krašauskas dėkoja Onai Bal- : 
sienei ir Česlovui Senkevičiui 
už didžiausią naštą ruošiant 
šį leidinį. Garbės narys Jo
nas Gustainis ilgesniu įvadu 
apžvelgia Vyties 25 m. veik
lą. Savo prisiminimuose au
torius teigia, kad tik didelių 
pastangųir kieto užsispyrimo 
dėka Vytis tapo vienu iš pir
maujančių klubų visoje Šiau
rės Amerikoje.

Pradedant atskirom sporto 
šakom, Jonas Žukas rašo apie 
buriavimą ir lauko tenisą. 
Buriuotojai, privačia inicia
tyva buvo įsigiję du laivus, 
o 1952 m. buriavime laimėjo 
antrą vietą. Rašydamas apie 
tenisą, autorius iškelia didelį 
jaunųjų susidomėjimą tuo 
sportu. 1954 m. olimpiadoje 
Toronte, prieš šešias koman
das laimėjo pirmą vietą. Vy
tiečiai ir iš kitų olimpiadų 
parsiveždavo pergales.

Apie futbolą rašo A. S. Pul- 
kys. Futbolo mėgėjai susior
ganizavo 1950 m. 1953 metais 
pabaltiečių turnyre laimėjo 
pirmą vietą. Bet dėl trūkumo 
tos sporto šakos entuziastų, 
futbolininkai likvidavosi 1959 
metais.

Juozas Balsys rašo apie 
golfą, moterų krepšinį, mo
terų tinklinį ir vyrų tinklinį. 
Autorius aiškina, kad golfas 
pradžioje buvo visai nežino
mas na u jie ms ateiviams. Dė 1 
to, golfo sekcija yra viena iš 
jauniausių, neturinti net 10 
metų. Bet pastaruoju metu la
bai populiarėjanti, o šiuo metu 
priskaitanti 40 golfininkų. 
Moterys krepšininkės susior
ganizavo 1948 m., bet tuo me
tu Toronte nebuvo nei tinka
mų sąlygų, nei patalpų. Bet 
iš autoriaus davinių ir gausių 
iliustracijų matosi, kad Vytis 
turėjo ne tik pajėgių, bet ir 
daug patrauklių žaidėjų. Kaip 
moterų taip ir vyrų tinkHnis 
nebuvo populiarus. Neatnešė 
didesnių laimėjimų. 1961 m. 
ir vienų, ir kitų komandos vi
sai sunyko. Vytietės studen- 

be.
Šventėje dalyvavo buvęs il

gametis vienuolyno viršinin
kas T. B. Mikalauskas OFM, 
kuris per ilgus metus būda
mas vienuolyno viršininkas, 
pristatė bokštą ir gražiai 
įrengė maldos patalpų vidų. 
Užtai jam parapijiečiai ilgai 
plojo.

Šventė, koncertas ir po to 
vaišės bei linksmoji dalis 
praėjo geroje nuotaikoje.

Sekančią dieną vienuolyno 
koplyčioje įvyko pamaldos. 
Pamaldas atlaikė Tėv. Juve-

(Nukelta 1 7 psl.)

dabar bando tinklinį vėl 
atgaivinti.

Antanas Supronas rašo apie 
jaunių krepšinį, mergaičių 
krepšinį, vyrų krepšinį, leng
vąją atletiką ir šaudymą. 
Pradedant su berniukų ir 
mergaičių krepšiniu, matosi 
kaip pirmomis dienomis jau
nime buvo diegiamąs sporti
nio veržlumo paskatą. Tam 
daugiausia pastangų padėjo 
pats autorius. Vyrų krepšinis 
susiformavo 1948 m. ir iš 
karto atsistojo ant tvirtų pa
grindų, nes savo tarpe turė
jo Lietuvos rinktinės žaidėjus 
S. Mackevičiųir M. Duliūną. 
O du metu iš eilės (1954-55) 
tapo Šiaurės Amerikos meis
teriu. Lengvoji atletika irgi 
gerai užsirekomendavo,turė
dama savo tarpe tokius atle
tus kaip A. Kernių ir A. Su- 
proną. Skaitydami apie šau
dymą matome, kad vytiečiai
turėjo gerų šaulių, bet bendra 
visuma neiškopė į aukštesnes 
vietas. '

Plaukimo skyriuje A. Ker
nius ir A. Supronas nurodo 
tik keletą dalyvių, iš kurių 
daugiau pasižymėjo G. Ker
nį utė ir R. Duliūnas.

Jonas Jonaitis , rašydamas 
apie slidinėjimą, nurodo, jau 
1950 m. Toronte susidarius 
slidinėjimo grupei.

Skaitant Jono Nešukaičio 
straipsnį apie stalo tenisą, 
matosi daug pajėgių sporti
ninkų, kuriems dominuoja ne 
tik stiprios, bet nuotraukose 
ir patrauklios tenisistės. O iš 
jų, jaune vien iš šios knygos 
žinomos, be pralaimėjimų 
einančios Violeta ir Flora 
Nešukaitytės.

A. Sirutis, rašydamas apie 
šachmatus, nurodo 1949 m. , 
kuriuose vytiečiai jau nuga
lėjo šešius, stiprius Toronto 
klubus.

Memertas Duliūnas, rašy
damas apie krepšinio mokyk
los užuomazgą 1968 m.zišvar- 
dija tos minties autorius : Če- 
kauską, Žukienę, Staškevi- 
čiųirsave. Bet laikui bėgant 
ir neatsirandant pakankamai 
lietuvių mokinių, teko priimti 
kanadiečius ir amerikonus. 
Materialinės sąlygos ypač 
pagerėjo, gavus Tėvų Pran
ciškonų stovyklavietę sutrim 
krepšinio aikštelėm.

Apskritai, susumuojant vy- 
tiečių veiklą, šį leidinį tenka 
laikyti jų darbų apvainikavi
mu. Tokiu vertingu pasirody
mu jie praskleidė istorinę 
užuolaidą. Jie parodė visuo
menei, ką veikė sportuojantis 
jaunimas per 25 metus. Skai
tant knygą ir apžiūrlnėjant 
nuotraukas matosi, kad čia 
yra mūsų suvažiavusio jauni
mo elitas. Tai pats eikliau
sias jaunimo branduolys, ku
ris nenusivijo sužėrėjusių 
naujo krašto abejotinos ver
tės blizgučių. Jis ne tik kad 
nepasinėrė naujame materia
lizme, bet grūdino savo fizi
nę ištvermę ir puoselėjo kul
tūrinį Lietuvos vardą.

1C=U LIETUVIŲ NAMAI
Lietuvių Namai nori įruoš

ti Lituanistinę biblioteką. Be-
letrlstinių knygų truputį turi, 
bet jų permažai. Būtų labai 
gerai, kurie turi perskaitytų 
lietuviškų knygų, jas perduo
tų Lietuvių Namų bibliotekai, 
tai jomis galėtų pasinaudoti 
lietuviška visuomenė .Ateityj 
LN mano įsigyti ir mokslinės 
lituanistinės literatūros, kad 
ja galėtų pasinaudoti tie, ku
rie imtus mokslinio lituanis
tinio darbo. Šiuo metu LN bi
blioteką savanoriškai tvarko 
P. LeUs.

Lietuvių Namai ieško nuo
latiniam darbui tinkamo jani- 
toriaus. Atlyginimas pagal

susitarimą. Kreiptis į LN 
raštinę pas reikalų vedėją.

Lietuvių Namų bingo bufetą 
tvarko LN moterų būrelis. 
Bingo bufeto ve deja yra Aldo
na Skilandžiūnienė.

Sušilus orui daugelis lietu
vių savaitgaliais išskuba į va
sarvietes. Dėl to, paskolos 
lakšt: i i, .us lyg ir susto
jo. Dar reikia išparduoti už 
25 tūkstančius dolerių, kad 
statybos įsipareigojimus už
baigtume. Labai prašomi vi
si lietuviai į tai atkreipti dė
mesį ir nors ne po didelę su
mą tam reikalui paskirti. Už 
paskolos lakštus LN moka 8% 
metinių palūkanų.

Pereitą savaitę LN pasko
los lakštų tenupirko Balsys 
Juozas už $200.00. Tuo pat 
laiku nario įnašus įmokėjo: 
Toronto Universiteto Lietu
vių Studentų Klubas $150. 00, 
Polgrimas Petras (iš St. Ca
tharines) $100. 00, Jagėla Sta
sys $50. OOlr Hermanas Me
dardas $25. 00.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOJE
Pranciškonų Toronto Pri

sikėlimo parapijos ilgametį 
kleboną T. Placidą Barių pra
ėjusiais metais pakeitęs, 
anksčiau kiek,vikaru buvęs T. 
Augustinas Si mana vičiusy pa
rapijos vadovavimui imasi 
kitokio stiliaus. Kartu su 
įprastiniu kvietimu prisidėti 
prie Motinos Dienos novenos, 
jis pridėjo savo raštą, kuria
me dalykiškai išdėsto para
pijos padėtį ir savo planus 
ateičiai.

Bendrai paėmus, Prisikė
limo parapija esanti gyva, 
darbšti ir skaitlinga. Šiemet 
visuotiniame parapijos susi
rinkime išrinkta dvidešimt 
žmonių į parapijos tarybą, į 
kurią įeina dar apie dešimt 
organizacijų atstovų. Be to, 
įvairiems darbams kooptuo
jami ir nerinktl, taip, kad ta
rybos darbuose dalyvauja apie 
60 žmonių. Šiais metais tary
ba stengsiantis koncentruotis 
į jaunesnius parapijiečius. 
Taip pat leškosianti naujų bū
dų ilgamečių parapijos skolų 
sumažinimui.

Tarybai perėmus daugelį 
darbų, sumenkusi Katalikų 
Vyrų draugija, nors moterų 
organizacija tebesanti veikli. 
Gražiai veiklą tretininkai, ta
čiau ši maldos draugija nepa
traukianti jaunesniųjų, esą 
dėl iš senų laikų užsllikusios 
pažiūros, jog tretininkai te
tinką senukams. Parapijos

KREDITO KOOPERATYVE 
MOKA 

6% už depozitus 

8’A % už taupymo s-tas 

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

IMA

9% už asm. paskolas

8'/2% už mortgičius

i milijonai dolerių

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

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

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytu1: ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ r_> I, . aso roncesvalles avi,
įstaiga Baltic Exporting Co. TQRpNT0 3, ONTARIO
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

ribose įsteigtas pensininkų 
būrelis. Klebonas nurodo, kad 
kitas būrelis veikiąs Lietuvių 
namuose ir skatina senesnio 
amžiaus žmones dalyvauti 
vieno ar kito būrelio veikloje.

Parapijos sporto klubas 
"Aušra" šiuo metu nemažą 
dėmesį kreipiąs į pačius jau
niausius. Aštuonių ar devynių 
metų vaikai jau galį pradėti 
sportuoti klubo kultyvuojamo- 
se sporto šakose: krepšlny- 
je, stalo tenise, lengvoje at
letikoje, golfe, slidinėjime 
ir plaukime. Esą, jei jaunuo
lis su entuziasmu gina savo 
lietuviško klubo garbe sporto 
aikštėje, jis tai darys ir ki
tose srityse.

Ilgai parapijos chorui va
dovavęs kun. B. Jurkšas šio 
sezono pabaigoje pasitraukia. 
Chorą perimsiąs jau keletą 
metų su kun. Jurkšu dirbęs 
Eugenijus Krikščiūnas. Cho
re, kaip ir kitur, reikalinga 
daugiau naujų jėgų.

Vasaros stovykla parapijos 
jaunimui būsianti liepos 2-20 
dd. Per eilę metų stovyklau
jančių skaičius mažėjęs, tai 
gali tekti ateityje stovyklą 
nutraukti.

Rūpestį keliąs sekmadienio 
mišių lankymas. Gana didelis 
parapijiečių skaičius labai 
retai ar visiškai nelanką sa
vo bažnyčios. Patogumo dė
lei, jie eina į artimiausias, 
kaimynines bažnyčias. Koks 
gi pavyzdys jaunimui L Klebo
nas ragina, jei ne kas sekma
dienį, tai bent kartą.į mėne
sį atsilankyti į savą bažnyčią.

Parapijos skolos esančios 
vienu didžiausiu klebono rū
pesčiu. Specialaus vajaus at
sisakyta, bet kreipiamasi į 
parapijiečius, jog jie parapi
jos skolų sumažinimui skirtų 
vieną nuošimtį nuo savo mė
nesinio uždarbio. Daug kas 
šiai minčiai esą pritarę, ką 
rodo pakilusios mėnesinės 
rinkliavos.

Klebonas mano, kad baž
nyčią reiktų padaryti "bažny- 
tlškesne". Pakėlus lubas, 
pertvarkius vidų, galėtų būti 
visai jauki bažnyčia. Tačiau, 
pirmiausia reikia išmokėti 
skolas ir tik po to pradėti tau
pyti kitiems projektams.

Klebonas Simanavičius vi
sus kviečia domėtis parapijos 
reikalais. Jis prašo rašyti ar 
paskambinti, kai turima gerų 
patarimų. Jis neprižadąs vi
sus juos vykdyti, bet galįs 
prižadėti visus patarimus iš
klausyti ir pasvarstyti. a.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



TĖVAI PRNCIŠKONAI . . .
( A tk elta iį 6 psi.)

Į nalis Liauba, OFM, o pamoks
lą pasakė prelatas dr. J. Ta-

! darauskas iš Hamiltono.
Pamokslą prelatas dr. J. 

Tadarauskas pradėjo žo- 
į džlais: Lietuva mano šalelė 

gimta ir kvietė išeivijos lie- 
t tuvius susijungti} kovą už pa- 
. vergtos Lietuvos laisvę ir 

vertino tuos lietuvius, kurie 
dirba tautinį darbą.

Šio pamokslo mintis ne vie
nas komentavo ir pripažino, 
kadpamokslas buvo gera pa
skata tvirčiau tikėti į nepri
klausomą Lietuvą ir kad tokių 
pamokslų būtų daugiau girdi
ma, tai mūsų veiksniai susi
lauktų efektingesnės talkos iš 
visuomenės. J. Šarapnickas

KLB ST. CATHARINES 
APYLINKĖS VEIKLA

Motinos Dienos minėjimas

vo. Bendruomenės valdybos 
pirmininkas Adolfas Šetikas 
padėkojęs visiems, paprašė 
sugiedoti Tautos himną. Po to 
visi minėjimo dalyviai buvo 
pavaišinti kava ir pyragai
čiais. Vaišių išlaidas apmo
kėjo jaunimo mylėtojas ir rė
mėjas Juozas Paukštys. Mo
tinoms gėles nupirko J. Gire- 
vičius. Jiems priklauso nuo
širdi padėka.

Tautų Festivalis organi
zuojamas (Folk Arts Council) 
Tautų meno tarybos, į kurį 
šiais metais įsijungė ir lietu
viai, prasidėjo gegužės 17 d. 
karalienių baliumi. Jame lie
tuvius reprezentavo šių metų 
iškilioji lietuvaitė Viltė Zu- 
brickaitė, kurią pristatė Ben
druomenės pirm. Adolfas Še
tikas. Joana ir Algimantas 
Zubrickai buvo nuolatiniai 
Lietuvių Bendruomenės ats
tovai Tautų meno tarbyoje,

liną vieni kitus geriau pažinti 
ir Kanada yra praturtinama 
daugiakultūriu menu. Ši 10 
dienų trunkanti tautybių pasi
rodymo šventė, užpildyta 
įvairiomis programomis, 
vaidinimais, koncertais ir 
šokiais. Tautinės grupės vi
są savaitę turėjo ir savo me
no parodėles. Lietuvių paro
dėle ir jos paruošimu rūpino
si J. Zubricklenė, talkinant 
St. Zubrickieneiir V. Žemai
tienei. Mūsų parodėlė buvo 
viena iš skoningiausiai įreng
tų, ką pripažino ir kitatau
čiai.

Gegužės 23 d. "Nemuno" 
ansamblis su tautiniais šo
kiais išpildė programą kana
diečiams.

Gegužės 25 d. ansamblis 
lietuvius atstovavo parade ir 
miesto sporto arenoje tarp
tautiniame koncerte.

Sporto arenoje buvo de
monstruojami įvairių tauty
bių maisto patiekalai, lietu
viškai pagamintą maistą or
ganizavo Petronėlė Kalainie- 
nė su talkininkėmis.

Paskutinę festivalio dieną 
tautinės grupės surengė taip 
vadinamus savo"openhouse". 
Pabaltiečiai kartu turėjo savo 
"open house". Lietuviškąsis 
skyrius pasirodė su spauda, 
tautodaile ir tradiciniu mais
tu. Nors tas pareikalavo daug 
darbo, bet lietuviai gerai pa
sirodė, net pralenkdami gau
singesnių tautų bendruome
nes.

• Trėmimų į Sibirą minėji
mas rengiamas birželio 16 d. , 
sekmadienį, Tėvų Pranciš
konų vienuolyno patalpose. 
Pradedama Šv. Mišiomis,

įvyko gegužės 12 d. , vienuo- kurioje dalyvauja net 23 tau- kurias atnašaus ir pritaikytą 
lyno patalpose. Šv. Mišias tinės grupės. Šventės atida- pamokslą pasakys Tėvas Ju-
atnašavo ir pamokslą pasakė 
Tėvas Juvenalis Liauba OFM. 
Po pamaldų motinos buvo ap
dovanotos gėlėmis. Turiningą 
paskaitą skaitė jaunosios kar
tos atstovas Vitas Masionis iš 
Buffalo, N. Y. , kuri visiems 
labai patiko, ypač jaunimui.

Po paskaitos mūsų mažieji, 
vad. St. Zubrickienės, pašo
ko, padeklamavo ir padaina-

rymas buvo gegužės 18 d. prie 
miesto rotušės, dalyvaujant 
miesto burmistrui, valdžios 
atstovams ir tarybos vadovy
bei daugeliui žiūrovų, kur bu
vo išsirikiavusios tautinių 
grupių karalienės su palyda 
prie tautinių ir Kanados vė
liavų. Kalbėjo miesto burmis
tras Joe Reid pasidžiaugda
mas, kad tokios šventės įga-

venalis Liauba OFM. Po pa- 
|maldųtautos kankinių pager- 
’bimas. Paskaitą sakys Stepas 
Jakubickas iš Delhi.

Visus kviečia tautos kan
kinių minėjime dalyvauti.

KLB St. Catharines 
Apylinkės Valdyba.

• Antanas Kuraitis su žmo
na buvo išvykę į Montreal}, 
jų sūnus Viktoras bebaigiąs

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3537
bndon,ont.

PRAEITŲ METŲ. VEIKLA 
s pranešimo KLB Kr. T - bos suvažiavime

Londono apylinkėj, kuriojI 
yra apie 300 asmenų (120 šei-| 
mų) lietuviškas sąmoningu
mas, o kartu ir konkretūs - 
darbai yra tvirtame stovyje.

Apylinkės vaidybos pastan
gomis šiais metais buvo su
rengti ir iškiliai praėję šie 
renginiai: Naujųjų metų suti
kimas Holiday Inn, Vasario 
16 d. minėjimas — koncertas 
Althouse kolegijos teatro sa
lėje ir Birželio trėmimų pa
minėjimas. Vasario 16 d. 
šventėj atsilankė universite
to prezidentas D. C. Wil
liams, kalbą pasakė antro 
Jaunimo Kongreso rengimo 
pirmininkas Romas Saka - 
dokskis, o koncertinę dalį at-

PARDUODAMA GERA NUOSAVYBE
PORT ERIE, Ont. pile 3 HWY ( jungiantis Detroitu su Buffaalo); 1 mylia nuo 
ežero- kertinis 4 akrų komercinls sklypas; su 14 kambarių, bateliu Ir oportmen- 
tu,- 10 vasarnamių po 2 kambarius Ir visais patogumais; 10 Įrengimų trellla -

san> kam galimo gauti leidimai ( tavernai, moteliui, Jokio salei, restoranui Ir kt.) 
Netoli arklių, lenktynių, vieto ir lauko kinas. Skubiam pardavimui prožo tik - 
$85.000; yra pirmas mergišius $ 30.000 ( adatos ). su 7% per 14 metų.

Kreiptis: KAUKELIS - JOINT REALTY Ltd.
14 25 King Street W., Toronto, Ont. 
Tel. (4 16) 536-9433.

liko Detroito "Šilainės" šokė
jai, vietos "Baltijos" choras 
ir studenčių "Rasos" kvarte
tas. Trėmimai minėti kartu 
su latviais. Miesto centre bu
vo padėtas vainikas, vieninte
lis nuo britųkaralienės lan-. 
kymosi dar dabar tebepuo
šiantis paminklą žuvusiems 
kare. Šie pasisekę renginiai 
rado atgarsį vietinėje televi
zijoje, radio ir spaudoje. 
Bendruomenės renginiuose 
aktyviai dalyvavo jaunimas, 
ypač lietuvių studentų klubas, 
kuris Vasario 16 d. minėjime 
buvo veiksmingu apylinkės 
valdybos bendradarbiu.

Apylinkės darbuotojų pas
tangomis Kanados Lietuvių 
Bendruomenė Londone iškel
ta kaipo vieningas, gerai or
ganizuotas lietuvių junginys 
Kanadoje. Tai atsiekta ata
tinkamai informuojant vieti
nes institucijas, pabrėžiant 
nejomarkinį — festivalinį et-

KANADOS LIETUVIU. ■. .
( Atkelta 1§ 2 pslo) 

padėjėja Miss Brenda Miller.
Ev. Fedaras teikia įvairias 

judėjimo-važiavtmo informa
cijas. Ryšį su Playhouse ir 
Komar orkestru palaiko M. D. 
Januškaitė. Įvairius spausdi
nimus, anglų kalboje, atlieka 
B.Urbonas. Reklamas-plaka- 
tus /banners/ tvarko Eug.Ka- 
lasauskas.

KLB-nės Winnipego Apy -
linkės V-bos p-kas Algis Ei — aiškumą, bet savitą organi
ni antas-Lietuvių Dienų koncer
to - minėjimo /birželio 30 d., 
šeimininkas.Susirašinėja su - 
programų vadovais, nustato 
bendrą tvarką ir viso minėji
mo pravedimas vietos lietu - 
vių bendruomenės pirmininko 
rankose.

Spaudos reikalams - Kostas 
Strikaitis.

Kaip matome,Lietuvių Dienų 
rengimo Komitetas dirba pilnu 
tempu, o pati šventė jau artėja 
visai prie galo. Tad maloniai 
kviečiame kuo skaitlingiausiai

zuotumą, išeinantį iš Lietu
vos dabartinės būklės. Hel
sinkio konferencijos bei ki
tomis progomis Lietuvos rei
kalais kreiptasi į atsakingas 
įstaigas, atstovauta lietuvių 
reikaluose, prisidėta Ukrai
nos badmečio prisiminimo 
demonstracijoj ir kitur. Lon
dono miesto Švietimo valdy
bai įteikti siūlymai jos "Task 
Force on Educational Alter
natives" svarstymui. Yra 
vilčių palankiems rezulta
tą msr

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 AlbanelCr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

okulisto mokslą, praktikai atsilankyti į ją ir Winnipegą. 
išvykęs į Granadą. K- Str.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike* saugojimas

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

W. Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSallerP.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
at Ii ekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dožų išpardavimas -tel. 366-6237/3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairOs medžio dirbiniai.

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

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

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

7682 BOUi,. (TIAMPI.AJN LASALLE 366-6941

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren- 
g-imas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing &*Heoting kontraktorius.

140-2* AVENUE - 366-0330

20 ji Kanados

LIETUVIŲ DIENA
WINNIPEG, MANITOBA

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 Hoielio 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 dafyvių teiksis Marlborough viešbutyje 331 Smith St. 

tel.(204) 942-6411, kur laikinos kambarių rezervacijos jau padarytos. Šis 

vienbutis 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.

— e —

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. Pamokslo 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. Programa išpildo Toronto ansamblis ’’Gintaras”, Hamiltono mergai
čių choras ’’Aidas” ir Londono ansamblis ’’Baltija”. (Si šventė Kanados 
Vidaus Reikalu ministerijos remiama).

A. ir A. TAMOŠAIČIŲ meno: audinių, paveikslu 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

T EL. 525- 8971.
T. L aurinaitis

(TEXACO

Veikla pasižymi lituanisti
nė mokykla (vedėjas L. Ei
mantas), "Baltijos" jaunimo 
ansamblis (vad. D. ir M. 
Chainauskai ir kun. B. Pa- 
cevičius). Religiniais reika
lais rūpinasi ir organizuotai

(Nukelta i_8 psl.)

į

Pagal Montreal Mode, Leo Chevalier's 
sukurtą fasoną, naujausia talentinga 
megzta vakarinė suknelė. Su papuo
šalu ant kaklo Ir rankovių kanadlMka 
kaina $230.- Ir amerikoniška $325.-

-f/

/ont^ 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.of

601 St. Jeon Rood.
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai 

» Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealiečiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LiiSiHe Auto Specialist Reg’d.
Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinė; 
valtys., Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street 
La Salle,Clue. *

TEL:
366-0500,366-4203

366-7818

’ P_ _Ą_ R _D_ _A_ V _l _ M _A_ S

FMPFRI AI. — CHRYSl.fcR — 1ODGE- CHARGfcU 
('ORONET-4’11 ALLENGER - SWINGER- DART 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LAŠALU B - LAS A ULE, QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguli avimas. 
Išorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniopiis p* ivmonem is. Kreipkitės

LAURENT DAIGNEAULT De L o Verendryc prie Lopicrre. tel. 365 -3364

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLF 

***
TJzL. 366-7281

e Atliekami mechaniniai darbai

• I fores taisymas ir dolymas 

e Dunlop padangos Ir baterijos
Pardavimas gazolino Ir alyvos— lietuviams nuolaida.

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



Infliacija,kainos, 
palūkanos...

Kainų kilimas, infliacija, 
streikai, etc. — ko tik ne vi
siška ekonominės suirutė Ivi- 
sa tai geriausiai atsispindi 
palūkanose už santaupas ir 
paskolas. Pastovumo nebėra. 
Palūkanos keičiasi nebe me
tais ar mėnesiais, bet savai
tėmis ir dienomis. Už ilga
laikius indėlius visada buvo 
mokama daugiau, kaip už 
trumpalaikius. Dabar prie
šingai: už trumpalaikius mo
kama daugiau, kaip už ilga
laikius. Atseit, nebėra pasi
tikėjimo palūkanų pastovumu. 
Visoje šitoje nuolat bekintan- 
čioje situacijoje "Litas" ban
do laikytis pastovesnės lini
jos. Tatai nereiškia, kad "Li
tas" yra atitrūkęs nuo gyveni
mo. Jo palūkanos irgi keičia
si. Sakysim, praeitus metus 
"Litas" pradėjo su 6% palūka
nų už taupomąsias sąskaitas, 
vidury metų pakėlė iki 6. 5%, 
o metiniam pelnui paaiškėjus 
už visus metus išmokėta 7%. 
Šiuos metus liž tas pačias 
sąskaitas "Litas" pradėjo su 
7.25%. Nuo gegužės 1 d. pa
kėlė iki 8.25%, o nuo liepos 
1 d. numatoma pakelti iki 
8. 75%. O kas žino, keli pro
centai bus prirašyti gale me
tų? Užtat "Lito" nariai netu
rėtų pasiduoti bankų

Sunku suprasti kai kurių 
"Lito" narių nenorą naudeiis 
"Lito"čekiais. "Litas" užče- 
kių sąskaitas moka 6%, nieko 
neima už išrašytus čekius ir 
apmokėjęs juos kas mėnesį 
grąžina savininkams. Bankai 
už tokias (current acc's) sąs
kaitas jokių palūkanų nemoka 
ir dar skaito po 14 et. už če
kį. Net ir už taupomąsias 
sąskaitas bankai tebemoka 3% 
ir, didesnį skaičių čekių iš- 
rašiHs, skaito juos po 20 et.

Kai kas sako, kad nepatogu 
į "Litą" Įdėti pinigus. Kodėl 
nepasinaudoti paštu? Nė vie
nas paštu siųstas čekis per 10 
metų dar nėra prapuolęs, o 
beveik pusė "Lito" apyvartos 
vyksta per paštą. Atsargos 
dėlei siunčiant paštu pravar
tu antroje čekio pusėje užra
šyti: "For deposit only, Acc. 
No... " ir pasirašyti.
"Litas 19 74 IV 3 0 d.
Š. m. balandžio mėn. gale, 
"Litas"pasiekė $4,644,600.06 
balansą, taigi nuo šių metų 
pradžios paaugo $242,057.25 
(pernai $215,430.87). Svar
besnės "Lito" balanso pozici
jos buvo, aktyve: kasa banke 
$214, 000, investacijos į ter
minuotus indėlius ir bondus 
$610, 000, asmeninės pasko
los $677, 000, nekiln. turto 
paskolos $3,182, 000; pasyve: 
čekių sąskaitos $815,000, 
taupomosios sąskaitos $2, 
399, 000, terminuoti indėliai 
$1,291,000, atsargos kapita
las $48, 000, nepaskirstytas

Dr. Lenlus J. Bendlkas, 
(B.Sc. M.D.C.M. L.M.C.C.) 

sūnus Onos ir Jurgiai, gimęs 1949 m. 
Baigė Mc Gili universiteto Medicinos 
Fakultetą. Prieš tai, tame pačiame 
universitete gavo bachelor mokslo 
laipsnį su honours Biochemistry.

Nuo š.m. įiepos 1 d. dirbs Montreal 
General Hospital.

Dr. Algis Barfauskas, 
Simus Anelės ir Vinco, gimęs 1945 
m., praeitais metais baigė medici
nos fakultetą ir atlikęs praktiką ke
liose ligoninėse, -Šiuo metu dirba 
Reddy Memorial ligoninėje.

Joninių tanias
"BALTIJOS” STOVYKLOJE, 
b_i r ž e I i o 22 d., šeštadienį.

PROGRAMOJE:
7 vai. vakaro PAMALDOS,
8 valandą JONINIU. LAUŽAS su įdomia programa —

— atlieka šauliai ir skautai.
9 valanda PASILINKSMINIMAS SALĖJE - Muzika ir šokiai.

ĮĖJIMAS LAISVAS.

VISUS LIETUVIUS IR SVEČIUS KVIEČIAME DALYVAUTI

Rengia L.K. Mindaugo šaulių kuopa

Inž. Brian Hare, sūnus Julės 
ir Jean( Marijos ir Jono Leknicką 
dukters), baigė inžinerijos moks
lą — Bachelor of Science ( Agricul
tural Engineering'. Jaunasis inži
nierius kalba lietuviškai.

PAIEŠKOJIMAS
Lietuviai gyvenusieji tarp 1945 ir 1946 m 
Arnsberg "Ruhr* Vakarų Vokietijoje D, P, 
stovykloje ir pažinojusieji J. Klimavičių 
ir jo žmona Edith (vokiečių tautybės), 
prašau atsiliepti arba žinantieji, 
praneškite draugišku rimtu reikalu.
C, Zanavykas, P.O,Box 48721 Sta, Bentall, 
595 Burrard St., Vancouver, B.C. Canada 

lygose atsiekė tai, kuo mes 
montreal iečiai turėjome pro
gos pamatyti ir pasigėrėti. 

Režisoriui, visiems akto
riams, Dr. Jonui Dėdinui. 
Stasiui Hgūnui/už puikų gri
mą/ ir visiems prisidėju
sioms prie šito kilnaus dar
bo, nuoširdi iai dėkoja ir ti
kisi, kad dar ne vieną kartą 
mus aplankysite. Mtl.
• NERINGOS TUNTO ŽI - 
DINIO moterys, š.m.birže
lio pradžioje, toliau bevyk -

LONDON... (Atkelta iš 7 psl.) 
veiklai prieglobstį teikia Ši
luvos Marijos lietuvių para — 
pija ir jos klebonas kun. B. 
Pacevičius. Ateinančių metų 
pradžioje ši parapija švęs sa
vo dešimtmetį. Prie parapi
jos veikia Katalikių Moterų 
draugijos skyrius (pirm. I. 
Daniliūniūnė).

Jaunimą buria "Simano 
Daukanto" skautų vietininkija 
(vad. A. Dragūnevičius) ir 
sporto klubas' 'tauras"(pirm. 
soorto klųn
L. Butkus). Praėjusiais me- 
sporto klubas)Tauras" (pirm. 
L.Butkus).Praėjusiais moks
lo metais Vakarų Ontario uni
versitete studijavo virš 70 
lietuvių, kurių dauguma buvo 
Lietuvių Studentų Klubo na
riais. Pernai klubui vadova-

ir "Trust” kompanijų trum
palaikių aukštų palūkanų vi
lionėms ir, anot lietuviško 
priežodžio "nemesti kelio dėl 
takelio".
Dėmesio čekių sąs
kaitoms*.
Vis dar yra "Lito" narių, ku
rie savo čekius rašo iš kitų 
bankų. Ta apyvartinė sąskai
ta "Lite" yra vienintelė, už 
kurią taikomas ne dieninis, 
ne mėnesinis, bet trimėnesl- 
nis palūkanų skaičiavimas, 
taigi ji "Litui" pelningesnė. 
Visa tik bėda, kad toje sąs
kaitoje tėra vos šešta dalis 
"Lito" narių santaupų. Visi 
kiti pinigai yra terminuotuo
se indėliuose su dieniniu, ar
ba taupomose sąskaitose, su 
mėnesiniu palūkanų skaičia
vimu.

pelnas $84, 000.
• Nuo šių metų liepos mėn. 1 
d. pirmasis "Lito" vedėjas, 
o nuo 1964 metų sąskaitybos 
vedėjas, D. Jurkus išeina į 
pensiją. Linkime jam tikrai 
užtarnauto poilsio! Išleistu
vės numatytos sekančio me
tinio susirinkimo metu. Jo 
pareigas perima Regina Staš- 
kevičiūtė.
• Aušros Vartų "Lito” sky
rius neveikia sekmadieniais 
nuo gegužės mėn. 15 d. iki 
spalio 15 d.

MIRTYS:
Mirė Antanina Remeikienė, 

78 m. amžiaus ir Kazimie
ras Kazekevičius 88 m. amž. 
Taipgi, šią savaitę mirė Vy
tautas Čėsna NevYorką, Jis 
yra gyvenęs Montrealyje.

G
PHARMACIE

canon
ROBERT GENDRON LPH.PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KA|NOS.

DR. V. GIRlUNIENt 
Dantų gydytoja

S330 L'A34cxpt>o»< Blvd. 
Montreal

Tel.. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGEL1ENĖ

1410 Guy St. pirmos aukštos, 

11-12 kambarys

Tel. 932- 6662; namų 737 - 968 1.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Stc-Uathcrinc Oucst 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.lsganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842- 1126, n omu 678 - 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-. EJt.C.S.(c).

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

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 871-1430

ADVOKATAS <
J.P. MILLER, BA, B.C.L.

168 Notre Dorn. Street E.^uitr 205.
Tel: 866-20 63; 866-2064.

8 r s i.

ROCHESTERIO JAUNIMO TEATRAS 
MONTREALIO SCENOJE

1947 m. geg.mėn.4d.,Mont
realyje buvo suvaidinta Ana - 
tolijaus Kairio 3-jų veiksmų 
drama "Palikimas".

Sakoma, kad kritika yra 
gerai ir net reikalinga, ta 
čiau, jaunuosius aktorius nė
ra ko kritikuoti.Jie visi pui
kiai perdavė sceniškai lietu
višką žodį. Turintieji dides
nes roles, kaip Tadas Kli
mas, Juozas Laukaitis, Jū — 
rate Krokytė ir Petras Ma— 
tiukas, turėjo progos dau— 
giau pasireikšti ir išryškin— 
ti savo gabumus, tuo būdu į— 
tikindami žiūrovą.

Režisorius Andrius Cie— 
minis sugebėjo "ištraukti" 
iš jaunųjų aktorių visa, ką 
jie geriausiai turėjo ir per
duoti publikai. Jis neveltui 
aukojo savo darbą, laiką ir 
jėgas, nes šiose sunkiose są-

dant Montrealio skaučių jubt 
liejinę programą, praleido 
dieną dal. A. ir A. Tamošai
čių dailės studijoje Kings - 
tone intensyviai dirbdamos, 
projektus aliejiniais dažais, 
o atvangai - apžtūrėdamos 
dailininkų darbus. Dalis pa
važiavo 1O m. iki Kingstono, 
kur aplankė miesto rotušę . 
Ten galėjo pamatyti įvykdy
tus daH.A. Tamošaičio su - 
kurtus projektus miesto ju - 
būiejaus proga.Pirmoji sau-j 
lėta diena po ilgo laiko,išvi— 
liojo ir kelis "palydovus", ir 
vaikus, kurie praleido dieną 
prie upės.Moterys, tačiau, 
buvo rimtai įsigilinusios į 
dažų maišymo ir derinimo 
meną, ir kiekviena džiovino 
po kelis spalvų kaleidosko
pus'ant žolės, beveik pamir
šus ios valgį...

Netrukus važiuoja skau - 
čių grupė tuo pačiu tikslu .

voanglų kilmės, bet lietuviš
kumą adoptavęs ir teisiniai 
į lietuvišką pakeitęs savo var
dą Kęstutis Lawson. Pažymė
tina "Baltijos" ansamblio iš
vyka į Kanados vakarus ir da
lyvavimas "Klondike Days" 
Edmontone, kur jaudinančiai 
pabendrauta su vakaruose pa- 
sklydusiais tautiečiais.

Londone energingai Lietu
vių Fondui atstovauja Bersė- 
nas, o Tautos Fondui V. Gu
delis. Hamiltono lietuvių kre
dito kooperatyvo”Talka" sky-

kuria plačiai naudojamasi, 
kuri dar tebeauga. Planuoja
ma ir muziejinė dalis. Kraš
to Taryboje Londoną atsto
vauja E. Daniliūnas ir J. Pau - 
lionytė. (Londoneįvykusiame 
Krašto Tarybos suvažiavime 
apylinkės atstovų skaičius 
naujoje Taryboje pakeltas iki 
keturių, matant tokią sėkmin
gą apylinkės veiklą).

PLB seime Vašingtone, 
tarpe Kanados atstovų buvo 
Edmundas Petrauskas.

Kultūros klubo "Aušra", 
platinusio lietuvišką spaudą, 
plokšteles ir, kurio sukel
tomis lėšomis į Jaunimo Kon - 
gresą atvyko keturi užjūrio 
atstovai, egzistencijadabar 
yra neaiški. Panašiame sto
vyje yra ir gerą pradžią tu
rėjęs jaunimo instrumentinės 
muzikos vienetas "Suktinis”.

Svarbesniems reikalams 
apsvarstyti yra šaukiamas 
Londono lietuvių seimelis, į 
kurį įeina visi organizuotos 
veiklos vadovai.Lituanistikos 
kursą studentams dėsto Gra
žina Petrauskienė.

Dabartinėje apylinkės val
dyboje iš septynių asmenų 
trys yra žemiau 23 metų am
žiaus. Valdybą sudaro E. Pe
trauskas — pirmininkas, S. 
Keras — vicepirm.', ir iždi
ninkas, J. Jakubaitytė — se
kretorė, M. Chainauskas —

rių veda ir Bendruomenės kultūros ir švietimo reikalų 
Šalpos Fondui atstovauja B. vedėjas, J. Aušrotas — narys 
Zabulionis. V. Gudelis subū- parengimams, L. Petrašiū- 
rė ir sutvarkė 500 lietuviškų naitė ir A. Čerškus — jauni- 
knygų mokyklos biblioteką, mo ir studentų atstovai.

MONTREAL WEST

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

D.N. BALT - BALTRVKOHIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 395, 
Tel: 273- 3442, 273-9181, 737-0844. 
. Montreal, Q ue.Foto E.M.L.S. 

Sistema.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMI TURTĄ PADĖS JUMS

If.Peteraitis
353-9960 / Namų 72 1 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES
79 9 5 Blvd. Les Galeries. D'Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

A g_e n t_ū r a _ v_e^ kj % " Ą°_ L? 1

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

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

Res.. 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU 1

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I "

• MUSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS 1

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE ! JSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU 
♦Aanageriu 

LEO GUREKAS__

mu montreal west automobile

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

Alontrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE. H^E 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.
Term. ind. 3 m. 9.25%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki S2.000 už taup. stos sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 10. %
Nekiln. turto 10.%
tekiu kredito 11.%
Investacipės nuo 16,5 % iki 11% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

K oop er aty v i nė narny ( ik. 4 būtį, ) ir namu inventoriaus opdraudi 

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

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487- 58 20.

KASOS VALANDOS
1485 De Seve SU pir n> adienitit, .antradieniais far trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo U iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbam 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
8907-A BeereoBBf BM.: pirm artieai eis ir tootvirtadiaaiais nue • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

___ ______ - - - -—---------- —
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