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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

KANADOS PARLAMENTO RŪMAI: Liepos 1 d. Kanada švenčia 
valstybės gimimo dieną, kai pirmoji buvo švenčiama 188/ metais. 
Paveiksle — Canadian Guards pasikeičia sargyboje.

■"SPROGDINO
..ESTMINSTER

Airių teroristai savo veiklą 
pradeda perkelti į pačią Ang
liją. Birželio 17 d. jie padėjo 
bombą prie Britų Parlamento 
ir labai sužalojo seniausią 
Anglijos šventovę — West
minster salę prie Parlamento 
rūmų. Buvo sužeista 11 žmo
nių. Tai buvo pirmas pasikė
sinimas į tą pastatą per 370 
metų, kaiGuyFawke katalikų 
ii1 protestantų kovų metu ne
sėkmingai buvo suplanavęs 
išsprogdinti karalių James I, 
kai karalius turėjo atidaryti 
parlamentą. Planas buvo iš
duotas ir neįvykdytas.

RINKIMINIAI PAŽADAI

Kanadoje kaip ir visatne 
pasaulyje, kyla kainos, vyks
ta infliacija, didžiosios kom
panijos rodo neįprastai aukš
tus pelnus, darbininkai eina į 
r' 'elkus reikalaudami per- 

rėti kontraktus pragyveni
mo pabrangimo pasėkoje, at
skiros Kanados provincijos 
ginčyjasi su federaline val
džia dėl alyvos kainų, trans
porto kalnų išlyginimo ir 1.1. 
Šitokioje atmosferoje visos 
trys didžiosios partijos run
giasi lenktynlaudamos įvai
riausiais pažadais.

Įdomiausia, kadvisas svo
ris tų rungtynių yra nukeltas 
į lyderius. Retai kada nugirs! 
kurio nors ministerio, g dar 

iau kokio parlamentaro 
k~.Jas nors naujas idėjas. Nei 
ir liberalų lyderis Trudea 
šioje kampanijoje rodo gana 

SVEIKINAME 
KANADOS
LIETUVIŲ 
DIENĄ

būti ofenzyvoje. Į rinkiminę 
kampanijąįjungė ir savo žmo
ną, nors anksčiau yra tvirti
nęs, kad jo šeimos nariai po
litikoje nedalyvaus. .. .

Liberalai tvirtina, kad tik 
jie vieni žino priemones su
stabdyti infliacijai,neįvedant 
kainų ir algų užšaldymo. Kon
servatoriai, priešingai, nori 
užšaldyti kainas ir algas. 
Naujieji demokratai atakuoja 
didžiąsias kompanijas dėl jų 
lupikavimo ir žada įvesti 
griežtą kalnų kėlimo kontro
lę, tačiau nepritaria visiškam 
jų užšaldymui. Beveik visos 
partijos su įvairuojančiu 
laipsniu žada mokesčių suma
žinimą mažesnes algas gau
nantiems, pensijų padidinimą, 
transporto sistemos ir tarifų 
peržiūrėjimą, įvairius vieti
nio pobūdžio projektus ir 1.1.

Kol kas nesimato, kad kuri 
nors partija būtų įgavusi di
desnį balsuotojų pritarimą. 
Visa tai gali baigtis ta pačia 
situacija parlamente, kokia 
buvo prieš rinkimus — nė vie
nos partijos su atstovų dau
guma. Taigi, ir vėl gręsia 
silpna koalicinė arba mažu
mos vyriausybė.

KANADOJE INFLIACIJA
TIK 9,9%

Iš 24 Vakarų pasaulio kraš
tų Kanada palyginamai vis dar 
turi neaukštą infliacijos pro
centą. Vakarų kraštų vidurkis 
vienų metų laikotarpyje bai
giant šių metų balandžio mė
nesiu, buvo 12.4%, o Kanados 
- 9.9% ir JAV - 10.2%. Ma
žesniu procentu kainos kilo

' Lietuvos \ 
nacionaline \
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BENDRUOMENYBĖS HM
PAREIŠKIMAS
DĖL PRIEKAIŠTŲ LIETUVIU BENDRUOMENEI

Jau keliolika metų kaip kai Visiems keturiems ten pa
kuri spauda nuolat spausdina 
prieš Lietuvių Bendruomenę 
nukreiptus rašinius. Beveik 
be išimties visi tie rašiniai 
pasirašyti slapyvardžiais ir 
stilius bei tonas sugestluo- 
nuoja, kad juos gamina keli 
tie patys asmenys,arba patys 
laikraščių redaktoriai. Juose 
yra skelbiama netiesa, iš
kraipomi faktai, niekinami 
pozityvūs Bendruomenės dar
buotojai ir jos vadovai, ypač 
jei jie priklauso ne tos spau
dos "palaimintom" grupėm, 
arba yra tik partiniai neutra
lūs Bendruomenės idėjų puo
selėtojai. Esame Įsitikinę, 
kad į tokius rašinius reaguo
ti neapsimoka, todėl ir eiti Į 
diskusijas su jų autoriais ven
giame. Bet taip pat esame į- 
sitikinę, kad šiuo metu Čika
goje suaktyvėjusi prlešben- 
druomeninė akcija su tų ne
gatyvių rašinių autoriais turi 
tamprų ryšį, todėl manome, 
kad yra prasminga bent kartą 
visuomenei priminti keletą 
tokio rašinėjimo pavyzdžių 
bei pasėkų, kartu pasisakant 
ir dėl pačios priešbendrue- 
meninės akcijos.

Charakteringas ir visiems 
tiems rašiniams tipiškas 
straipsnis "Verbų sekmadie
nio tragedija" buvo išspaus
dintas "Laisvosios Lietuvos" 
1974 m. gegužės 18 laidoje. 
Jo autorius, žinoma, irgi sla- 
pyvardininkas — Bernardas 
Rūdynas. Tame straipsnyje, 
kaip ir visuose tokios rūšies 
rašiniuose, nuo pat pradžios 
iki galo nėra nei žodžio tie
sos.

Vakarų Vokietijoje 7,2%, 
Olandijoje 8,9%, Austrijoje 
9,7%, Norvegijoje 8,9%, Šve
dijoje 9, 4%ir Šveicarijoje 8, 
7%. Visuose kituose vakarų 
kraštuose infliacija buvo žy
miai didesnė :Gralkijoj 32, 6%, 
Islandijoje 32,2%, Portugali
joje 26, 6%, Japonijoje 24, 9%, 
Britanijoje 15,2%, Prancūzi
joje 13,2% ir 1.1. Daugiausiai 
prie kainų kilimo prisidėjo 
maisto produktai ir alyva.

CNR VIENO BILIJONO 
PROGRAMA
Canadian National Railways 

užsakė 3,077 prekinius vago
nus ir 25 garvežius už 95 mi
lijonus dolerių. Užsakymai 
teko Ontarijo, Kvebeko ir 
Naujosios Škotijos pramonei. 
Tatai tik maža dalis CNR pla
nuojamos vieno bilijono dole
rių programos. Bendrovė nu
mato per penkius metus padi
dinti prekių pervežimą nuo 62 
bilijonų iki 87 bilijonų toninių 
mylių arba 40%.
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NL noujojl valdybe autore siuntinėt) 
laikraštį tik ui $5.00 pirmuosius po 

uisisakymo metus naujiems skaityto
jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. , 
kviečiami pasinaudoti.

Valdyba laiko asmens skelbimams 
rinkti, kuriam bus'mokama 25% komi
so nuo gauto ir apmokėto skelbimo. 
Prašomo kreiptis i N L administracija.

liestiems asmenims: Stasiui 
Džiugui, Romualdui Kronui, 
Juozui Gailai ir Broniui Nai
niui metami kaltinimai yra 
tie patys metai iš metų kar
tojami prasimanymai. Tai 
pasidarymas kieno tai stum
domomis figūromis, klasto
jimas rinkimų, skaldymas 
Bendruomenės, veržimasis į 
vadovybę, nesugebėjimas va
dovauti, nedarbingumas ir 
dabar pats madingiausias kal
tinimas — bendradarbiavimas 
su okupantu. Nerandam pras
mės, o pagaliau neturime nei 
laiko papunkčiui atsakinėti į 
visus tuos kaltinimus, nes su 
tokių straipsnių autoriais dis
kusijos paprastai niekada ne- 
užslbaigia, tačiau kategoriš
kai ir nedviprasmiškai pa
reiškiame, kad jie visi yra 
tlkautoriaus išmislas ir fan
tazija! Neabejojame, kad tą 
žino ir pats autorius, todėl ir 
slepiasi po slapyvardžiu, nors 
jo tikroji pavardė nėra jokia 
paslaptis nei mums, nei aky- 
lesnei visuomenei.

Kadangi straipsnyje "Ver
bų sekmadienio tragedija"as- 
meniškai esam paliesti PLB, 
JAV LB ir JAV Vidurio Va
karų apygardos pirmininkai 
bei pLB valdybos vicepirmi
ninkas, todėl, pasinaudodami 
juOjkaip charakteringu pavyz
džiu ir netiesioginiai atsaky
dami į tą bei į visus kitus pa
našius rašinius, visuomenei 
pareiškiame:

a) nei vienas iš mūsų nie
kada nebuvom ir nesam kie
no tai stumdomomis figūro
mis, bet bendruomeninį dar
bą atliekam sava valia ir su
pratimu, Lietuvių Chartos bei 
tautinio solidarumo dvasioje 
ir PLB konstitucijos bei JAV 
LB įstatymų rėmuose taip, 
kaip mus Įpareigojo mūsų 
rinkėjai;

b) bet kokiais Bendruome
nės skaldymo veiksmais nie
kada neužsiėmėme ir šį prie
kaištą grąžiname Bernardui 
Rūdynui bei visiems kitiems 
tokiems priekaištautojams,

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJ E 58 konvencija -seimas įvyksta liepos 1 — l dienomis
Rostone, Stati er Hilton Hotel. IA praeitu metų nuotraukoje sėdi- .1. Vaivada, R. Spudienė, SL 1 
prez. P. Į)argis, C. Austin, .-1. Šalčius; stovi: J. Tvsliava. jr., N. Saleienė. \. Rajoms, E. Miku- 
zytė, P. įtukys, M. Klimas, S. Gudas, i. Čaplikas, K. Miklus ir J. Valaitis.

nes žinome, kad tik jie, o ne ; 
kas kitas, yra Čikagoje dabar 
aktyviai besireiškiančios,

l savavališkai apygardas ir 
apylinkes steigiančios, Ben
druomenės skaldytojų grupės 
uolūs rėmėjai, reikalaują tei
sėtai išrinktos JAV LB Tary
bos ir kitų institucijų atsista
tydinimo;

c) niekada bet kokių rinki
mų ar kokių nors kitų doku
mentų nei vienas iš mūsų ne- 
klastojom, visus tos rūšies 
mums metamus kaltinimus 
laikome šmeižtais ir prime
name, kad neįrodyti tokie tei
giniai prasilenkia ir su JAV 
įstatymais;

d) taip pat šmeižtu laikome 
mums primetamą bendradar
biavimą su okupantu ir tokių 
teiginių skleidėjus laikome 
blogos valios, žemos mora
lės, ne lietuviškiems reika
lams tarnaujančiais žmonė
mis ;

e) nerimtomis laik®me kal
bas apie veržimąsi į "val
džias", nesugebėjimus vado
vauti, nedarbingumą ir pana
šius dalykus, nes į tuos visus 
tuščiažodžiavimus laikas nuo 
laiko atsako pati visuomenė 
savo balsais rinkimuose ;pra- 
laimėjuslus užjaučiame, ta
čiau,negalime pagirti jų piktų 
žodžių laimėtojams ir viso
kios akcijos naujas "Bendruo
menes" steigti ar savintis įs
tatais numatytų demokratišku 
keliu išrinktų Bendruomenės 
institucijų teises, nes tai pa
rodo jų menką nuovoką demo
kratijos principuose;

f) tokių straipsnių spausdi
nimą ir visą tą "Laisvosios 
Lietuvos" bei kitos į ją pana
šios spaudos prieš Bendruo
menę nukreiptą nuolatinę ak
ciją laikome sąmoningu ken
kimu lietuviškiems reikalams 
ir lietuvybės išlaikymo bei
Lietuvos laisvinimo darbo 
trukdymu; tos negatyvios ak
cijos išdava laikome nei kie
no nerinktos, nieko oficialiai 
neatstovaujančios, JAV L. 
Bendruomenės bet kurios 
institucijos vardu naudotis ar 
kalbėti teises neturinčios, 

( pono Juškevičiaus JAV LB 
( Vidurio Vakarų apygardos 

"valdybos "atsiradimą bei nu
stojusių savo pareigas eiti 

Cicero ir Marpuette Parko 
LB apylinkių buvusių valdybų 
atsisakymą perduoti doku-
mentus bei iždus teisėtai iš
rinktom naujom valdybom.

Šį pasisakymą baigiant,bet- 
gi, norime pabrėžti, kad ne
manome, jog minimoje spau
doje prie šbendruomeninė ak- 

_ cija sustos. Esame įsitikinę, 
kad to padaryti jai neleis nu
sistatęs prieš lietuvių pozi
tyvią veiklą tos spaudos užnu
garis ir joje Bendruomenę 
niekinančių autorių abejotina 
valia. Todėl diskusijos su tų 
laikraščių redaktoriais ir jų 
globojamais slapyvardinin- 
kais randame beprasmiško
mis ir į jų rašinius neatsa
kinėsime. Tikime, kad mūsų 
sveikoji visuomenė, kaip iki 
šiol, taip ir ateity, sugebės 
atskirti kur yra pozityvus bei 
prasmingas lietuviškas dar
bas, o kur yra negatyvi, jį 
trukdanti veikla, nors ji būtų 
ir paslėpta įmantrių frazių 
priedangoje.

Ta pačia proga primename, 
kad spaudoje (kai kur net ap
mokėtais skelbimais) visuo- 
menei pristatyta pono Juške
vičiaus "vadovaujama" JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
"valdyba" nėra jokia JAV 
Lietuvių Bendruomenės insti
tucija ir su Bendruomenės 
veikla neturi nieko bendro. 
Tos "valdybos" veiksmai yra 
tik JAV Lietuvių Bendruo- 
menės ardymas. Nuo tos 
"veiklos" mes atsiribojame 
ir už jos veiksmus jokios at
sakomybės nesiimame.

Bronius Nainys
— PLB vald. pirmininkas 

Stasys Džiugas
— PLB vald. vicepirmininkas 

Juozas Gaila
— JAV LB Krašto vald. pir
mininkas

Romualdas Kronas
— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos vald. pirmininkas

Ekskursiją Australijon rengia 
PLB valdyba 1974 m. gruodžio 
21 — 1975 m. sausio 12 d. Lėk
tuvo kaina Čikaga—Sydnėjus 
ir atgal $857, maršrutas Austra
lijoj — $122. Registruotis: Br. 
Nainys, 6804 So. Maplewood 
Ave., Chicago. 111. 60629, USA. 
Tel. 312-776-4028. Neturintiem 
kur apsistoti nakvynes parūpins 
Australijos lietuviai. Tai žymiai 
atpigins pragyvenimą.
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L £ Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour I a liberation de la Li Luanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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AR NAUJU KELIU 7
Naujai išrinkti į NL Spau

dos bendrovės valdybą esą - 
me skatinami pranešti sa - 
vo užsimojimus,planus ir 
darbo gaires. Visai naujiems 
žmonėms Įėjus Į valdybą , 
tikimasi ir naujų kelių. Bi
jau, kad neapvQtume jūsų, jų 
nesulaukdami.

Visų pirma, ankstyvesnie
ji valdyba L. Glrlnlo-Norval- 
šos vadovaujama, tvirtai at
laikė visas audras prieš ir 
po redaktorių keitimosi ir 
gerokai sustiprino bendro - 
vės finansinius reikalus. Ji
nai ieškojo naujų būdų ir ra
do juos,Įtraukdama suintere
suotus asmenis Į komisijas 
tirti ir gvildenti laikraščio 
redagavimą ir finansavimą , 
o kituose miestuose telkda - 
ma aktyvesnius skaitytojus į 
laikraščio rėpiėjų būrelius .

Mes stengsimės toliau tęs
ti pradėtą darbą. Visų mūsų 
noras išlaikyti laikraščio tęs
tinumą, pas i Informuot mūsų 
kultūriniu, politiniu ir sočia— 
liniu gyvenimu. Kad tai Įvyk-

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

VIENAv KALBA, KITA DARO
Savo rašinyje " Progresy

vieji lietuviai"nurodžiau pa
čioje pradžioje jog rašau 
apie tuos "progresyvuosius " 
kurie palaiko nišų okupaciją 
Lietuvoje. Ne apie kitokius. 
Ko tad taip pergyveno mielas 
tautietis S. Mis tūlis iš Ed- 
montono?

Tiesa, nurodžiau kad šie 
"progresyvieji" lietuviai yra 
daugiausia aplinkybių aukos, 
daugiausia tokiais patapę to
dėl kad buvo ateistai, bet gi 
tai yra faktas. Tuo pat nepa- 
sakiaukad visi ateistai pata
po rusams tarnaujančiais 
"progresyvias tais", nes gi 
visi žinome, kad daugelis 
ateistinių pažiūrų lietuvių ir 
kovojo ir žuvo už laisvą Lie
tuvą, daugelis ir dabar dirba 
lietuvybės darbą, kaip ir vi
sų kitų pažiūrų lietuviai .Te
kios klaidos tikrai nepada
riau.-

Per 40 metų savo, kad ir 
labai kukliais rašynėllais 
lietuviškoje spaudoje ir taip 
pat jau eilutė metų angį iškoje 
spaudoje .tikiuosi pakankamai 
turėjęs progos Įrodyti jog 
esu visiškas tolerantas bet 
kurtam lietuvio Įsitikinimui, 
būtų karštas katalikas ar 
šaltas laisvamanis ar net ko
munistinių pažlūrų(ne rusiš
kų , jei tik tas lietuvis dirba 
Lietuvai,© ne jos pavergėjui.

Taigi nesu Ir būtl negailu 
nusistatęs Ir prieš laisvama
nius, kurte siekė Ir siekta 
Lietuvai laisvės.Greičiausia 
Ir Mis lulls yra vienas to
kių, bet prisipažinusiu, kad 
sprendžiant iš to ką jis rašo 
jo patrljotlzmo niekaip ne - 

2 PSL.

. Vilius Pėteraitis 
dyti, reikia ieškoti redakcijos 
bendradarbių, vedamųjų ra - 
šytojų, o kad jie rašytų ir pa
kartotinai rašytų, reikta jiems 
atsilyginti už sugaištą laiką 
kad ir simboliniai.

Pinigų kėlimas vienas o- 
piausių klausimų išeivijoje, 
ir tęsiasi jau per ištisus de
šimtmečius. NL bendrovė 
ligi šiol rinko akcijas ir ga—1 
na efektingai, ar tai kilnoja— 
mo ar nekilnojamo turto Įsi
gijimui. Šiame krašte gy -

suprantu. Jis sakosi esąs di
džiausias lietuvis patrijotas 
ir tuo pat metu kerta į mūsų 
tautos tikėjimo šaknis. Di
džioji mūsų tautos dalis juk 
laikosi katalikybės, kaip žy
dai kad laikosi judaizmo, ar- . 
ba arabai, tad laikosi savo 
tikėjimo. S.Misiulis kerta į 
šaknis tos katalikybės, kuri 
šiais mūsų tautai sunktais 
laikais tėra vienintelė jėga 
t lek pave rgto je t tetų vo jez t lėk 
išeivijoje, galinti jungti di
džiąją lietuvių daugumą rim
tam pasipriešinimui okupan
to planams, visiškai sunaikin
ti mūsų tautą. Visi gerai ži
nome, kad kitos tokios ar 
bent panašios jėgos neturime.

Pati Rusija daug duotų,kad 
tą lietuvišką katalikybės jė
ga visai pranyktų. Nepagailė
tų ne maišo Lenino ordenų 
padėjėjams už "nuopelnus 
didžiajai tėvynei". Za uslugu 
velykovo otėčėstva". Todėl 
tiesiog galva neišneša kokiu 
būdu S. Mis lulls, didžiausias 
patrijotas, atsiranda netoje 
lietuviškos jėgos pusėje bet 
priešingoje?

Negali S.Misiulis pasi
remti nė tokiais garbingais 
laisvamaniais kaip dr. Jonas 
Šliupas, nes, tada irgi kritiš
kais Lietuvai laikais, jis ne
tik nepuolė katalikybės bet 
ją rėmė savo nenuilstamu 
raginimu steigti Amerikoje 
lietuviškas parapijas, ragini
mu joms aukoti kiek kas gali. 
Netik nepuldinėjo lietuvių 
dvasiškių bet rėmė juos šia
me darbe, o su nekurtais net 
labai artimai draugavo. Visa 
tai yra priešinga tam ką da
ro S.Misiulis. Ar gi taip nė
ra?

vendam!, tokĮ tikslą gerai 
suprantame Ir mielai Įsigi — 
jame vieną ar kitą akciją 
tuo pačiu pasidarydami bend
rovės dalininkais. Bet akci
jų skaičius valdžios aprtbo — 
tos ir kada nors Išsisems, o 
įplaukos bus sunaudotos laik
raščio leidimo apyvartai.

Laikraščio leidimui ir to - 
bulinimui tenka naudotis ki
tokiais būdais, jau ir anks — 
čiau vartotais, kaip aukomis, 
balių, švenčių, piknikų ruoši
mais, skelbimų verbavimu ir 
ypač prenumeratų platinimu.

Prenumerata yra pagrin - 
dinė įplauka išsilaikyti laik - 
raščiui. Be jos nebėra laik - 
raščio. Jūs, malonūs skai - 
tytojai, turite raktą į laikraš
čio ateitį. Laikraštis be abe - 
jo jums rūpi. Padėkite suras
ti keletą prenumeratorių jū - 
sų pažįstamų, draugų, gimi - 
nių ar vaikų tarpe.Pagaliau, 
pirmaisiais metais padary - 
kite jiems staigmeną, užsa - 
kydami jiems NL kaipo do
vaną. O jei nežinote.kam už
sakyti, atsiųskite simbolinę 
prenumeratą; o jei ir tas per 
daug- galinčio užsisakyti ant
rašas pakaks;o jei ir tas per 
daug -atleiskite už sutink - 
dymą.

Bendrovei rūpi taip pat 
laikraščio lygio kėlimas. Ieš
kome žmonių, kurie galėtų pa
dėti straipsniais, vedamai
siais ar net ir redaguoti tam 
tikrą sritį, ypač jaunimo.

Rūpi mums irlituantstiniai 
reikalai,margasis mūsų lie- 
tuviškasai gyvenimas su viso-, 
mis savo silpnybėmis,mūsų 
praeitis ir atettls;lr ne tiktai 
mūsų, bet ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų -išeivijoj ar Lietu
voje. Juk ne tik mes geri ir 
verti spaudos dėmesio, bet ir 
jie,Lietuvoje. Tavo brolis ir 
tavo sesuo, kur jie begyventų, 
tau liks artimi, o ,kodėl ne 
mums?

V. Pėteraitis
NL Spaudos Bendrovės 

pirmininkas

S. Misiulis sielvartauja, 
kad svetimieji atima lietuvių 
pastatytas bažnyčias, bet gi 
jam tos bažnyčios nėra rei
kalingos. Jei nėra Dievo tai 
kam tos bažnyčios, jų kultū
riniai katalikiški centrai jei 
ta katalikybė tik "išnaudoja" 
lietuvius? Ko tad jam sie
lotis kad tuščios bažnyčios 
argi ne toks yra jo tikslas? 
Nemaža lietuvių klauso tokių 
Mis tūlių ir to rezultatui yra 
aiškūs. Tušti pastatai Ame
rikos kraštuose nestovi. Ar
ba juos perima tie, kurie tu
ri tam teisę arba perima 
miestų valdžia,juos nugriau
na ir jų vietoj stato beisbolo 
arenas ar ką kitą, jų reika
las. Kur tad čia yra patrijo- 
tlzmas, kur tikras susipra
timas?

Tautinė bažnyčia? Čia jau 
yra visos tautos reikalas, o 
ne jos mažos dalies.Didesnė. 
problema negu kitas gali Įsi
vaizduoti.Bet ir tai ar ją pa
laikytų tokie "laisvamaniai" 
kaip Misiulis, kuriam jokios 
bažnyčios nereikia, kaip tau
tinės taip ir netautlnės?

Visai kitas dalykas būtų jei 
visi laisvamaniai taip darytų 
kaip dr. J. Šliupas, palaikytų 
lietuviškąją katalikybę nes 
Lietuvai dabar yra atėję dar 
kritiškesni laikai. J.Šliupas 
suprato, kad tada nebuvo lai
kas kaišioti savo asmeniš
kus Įsitikinimus kur reikia 
Ir kur nereikia, tuo sėti lie
tuvių tarpe antagonizmą, nu- 
statynėtl vieną prieš kitą, 
dergti kito lietuvio vardą, 
ugdyti "progresyvuosius"! lė
tu vlus,Vėliau šluos suvedžio
tus a,lietuvius, taip vadina 
rusa{* be abejo Iš jųkvato-

PANORAMA
Perspausdiname iš šių metų "Sėjos" nr. ) • 2 straipsnį, — Lietuvio ryšis su 

lietuviu — nė katro nepalauš ! Po straipsniu si apyvardė, " Ne pamaiva, bet 
dialogininkas ". , NL redakcijos nuomone, kai straipsnis turiniu yra lietuvižko • 
sios politinės reikšmės ir nenurodomas autorius, tai toks straipsni s atitinka pa
čios "Sėjos" žurnalo redakcinei nuomonei ir todėl ji ištisai perspausdiname. Be 
to, nenutylime (jei mūsų skaitytojai ne visi Žinotų), kad "Sėjos" žurnalo redak
torius yra L. Šmulkštys, kurio pranešimas iš L. Y. liaudininkų suvažiavimo šiuo 
straipsniu praplečiamas bei analizuojamas. ,Tad dar pridurdami posakiu, — ge
riau vėliau, negu niekad, siūlome atkreipti dėmesį visiems skaitytojams .

Taip ir buvo. Išeivių visuomenė apie menininkų atvykimą iš anksto 
visiškai nebuvo informuojama. Net it' "pažangiųjų" įgaliotiniai įvairiose vietovėse 
sužinojo apie tai tik ekskursantams jau pasiekus Amerikos krantus. Tad nebuvo 
jokio plano ką vertingesnio suorganizuoti, pagaliau lietuviškos grupės tam nebuvo 
kviečiamos ir prileidžiamos; viską paliekant "pažangiųjų" rankose, kurie irgi 
skubomis nieko geresnio nesugebėjo. Kaip žinoma, niekur, net ir Čikagoje ar 
Brooklyne, Lietuvos menininkų pasirodymai negali sutraukti daugiau publikos, jei 
juos organizuos tik draugų Bimbos ar Jakubkos patikėtiniai. Vilniuje tai seniai 
žinoma, bet, matyt, nutarta su tuo nesiskaityti, matyt, gautos kitokios instrukci
jos iš Maskvos.

Kokios tos instrukcijos ir pasikeitimai, buvo puikiai matyti iš ekskur
santų pasirodymo tikslų, vietų ir tvarkos. Atrodo, nustatyta, kad menininkų kon
certai daugiau nepatektų į "dypukų" ir aplamai į "nepažangiųjų" rankas. Jeigu ir 
"pažangieji" būtų bejėgiai, tai tegu koncertus organizuoja sutartinai su Amerikos- 
Rusijos draugystės skatinimo draugijomis, kurios daugiausia yra komunistuojan
čių ar šiaip prekybinių ryšių su Rusija ieškotojų rankose. Kaip Vilniaus "Tiesos" 
korespondentas iš New Yorko pranešė (1973. XII. 31 d. numeryje), visa ekskursija 
specialiai buvo nutaikyta atvykti į Vašingtoną, kurio apylinkėse tuo metu viena 
"pažangi" amerikiečių gimnazija organizavo Amerikos-Rusijos "tautų draugystės" 
susitikimus, ir jų viena diena buvo paskirta Tarybų Lietuvai. Ten buvo atlikta 
birbynininko, kanklininkės ir pianistės kon certas, tarybinių lietuvių poetų eilė
raščių deklamacijos ir ekskursijos vadovo propagandinė kalba.

Ta proga įvyko ir kiti neatsitiktiniai nuotykiai. Vienas iš įdomesnių, 
pasak korespondento, tai dalyvių ir ekskursijos vadovo "susitikimas" su tariamų 
Amerikos "respublikonų ir demokratų partijų jaunųjų politinių, veikėjų grupe, ku
ri neseniai lankėsi TSRS". Tai tariamų respublikonų ir demokratų "komjaunuolių" 
grupelei styginio kvarteto artistai turėjo atlikti koncertinę programą, o paskui 
aiškino (tariant "Tiesos" žodžiais) apie '"Tarybų Sąjungos, Tarybų Lietuvos gyve
nimą, estetinį jaunimo auklėjimą, kultūrą"... O trečią dieną buvę dar geriau. 
Birbynininkas, kanklininkė, pianistė ir operos solistai koncertavo simpoziume 
devynių JAV valstijų delegatų, susirinkusių "svarstyti kovos už taiką proble
moms". O delegatai buvę, taip pat "Tiesos" reporterio žodžiais, iš "geriausios 
JAV jaunimo - jaunųjų krikščionių organizacijos". Šypsena ima stebint, kas to
kiais visokiais "respublikoniškais" ir "krikščioniškais" vardais bandoma pri
dengti. ..

Išvada aiški- dabar lietuvių menininkų, net ir pačių vertingiausių, 
ekskursijos į užsienius politiškai dar rūpestingiau žabojamos, jie tiesiogiai nau
dojami Tarybų Sąjungos propagandiniams tikslams, žodinės programos verčiamos 
taip pat politine propaganda (deklamuojant poetų komunistų eilėraščius), susitiki
mai daugiausia atliekami tik su komunistuojančiais išeiviais ar tiesiog su tokių 
pat nusiteikusių amerikiečių draugijomis. Vadinasi, sukama taip, kad tiesioginiai 
asmeniniai ir kultūriniai kontaktai su laisvąja lietuvių išeivija siaurėtų, nutrūktų, 
pasidarytų morališkai neįmanomi. Reiškia, dabar jie padarys kaip tik taip, kaip 
mes skelbėme ir daugelis norėjome.

Tiesą sakant, tai jokia staigmena. To buvo galima laukti, ypač kai 
patriotinė išeivija daugiau susiprotėjo ir ėmė siaurinti savo tarpusavio bepramiš- 
kas kautynes bei skaldymąsi. Keista tik tai, kad šiaip jau išdresiruoti, kur rei
kia, suvaidinti net "geriausius krikščionis”, šį kartą maskvinių instrukcijų klus
nūs vykdytojai nusimaskavo taip greitai ir taip nuogai.

Tektų užjausti redaktorių L. Šmulkštį, kad jo gražus triūsas nueis vel
tui, jeigu SĖJOS skaitytojai ir kiti lietuvių išeivijos visuomenininkai neatkreips 
tinkamo dėmesio ar visai pro pirštus praleis dar vieną jo paskaitos itin svarbią 
kritišką užuominą. O kadangi savo kritiką jis pateikė labai subtiliai ir švelniai, 
tai daugelis jos svarbos bei rimtumo gal nė neįsidėmėjo. Tai jo paprasta pastaba, 
beveik "smulkmena" - betgi tai kupstas, kuris ir didžiausius vežimus lig šiol iš
versdavo.

Nėra tai pirmiena, nes šį atvejį ir kiti anksčiau yra kėlę, tik daug 
"audringiau". Tai tas garsusis 1966 m. veiksnių sąskrydžio Clevelande nutarimas, 
kada ir kaip galima "bendrauti su Lietuva" ir kokie iš to kyla pavojai. Pirmame 
rezoliucijos punkte buvo pasakyta, kad užsienio lietuviai "privalo kuo glaudžiau 
bendrauti su Lietuva", o sekančiuose punktuose išdėstyta, su kuo ir dd ko jie 
bendrauti neprivalo, nes tai reikštų Lietuvos aneksijos pripažinimą. Šį nutarimą 
panagrinėjęs L. Šmulkštys teisingai rado, kad jo antroji dalis faktiškai prieštarau
ja ir panaikina pirmąją dalį. Vadinasi, rezoliucija blogai redaguota, neaiški, po
litiškai netikslinga, todėl būtų geriau ją ištaisyti, pakeisti, surasti .sveikesnį 
problemos sprendimą.

Gaila, po šios kritikos prelegentas nebesileido į pasekmių nagrinąimą. 
O buvo galima nurodyti visą eilę argumentų, kad Cleveland© rezoliucija, užuot 
gero pasiekusi, greičiau prisidėjo prie išeivijos nesantaikos kėlimo ir gilinimo. 
Antrąją to nutarimo dalimi remdamasi, mūsų spauda, organizacijos, patys veiks
niai ir šiaip karštesnio temperamento veikėjai metų metais įsikalbėjo sau proku
rorų pareigas smerkti ir teisti daugelį kitų asmenų ir atveju, kur jiems atrodyda
vo, kad bendravimas su Lietuva ar abiejų pusių lietuvių santykiavimai, ypač Lie
tuvos menininkų koncertai Amerikoje, nėra privatinio pobūdžio, - taigi, esą 
"nusikaltimai tautinei drausmei".

Čia stigtų vietos ir laiko tuos malte išmaltus pelus vėl persijoti. De
rėtų tačiau konstatuoti, kad vis dėlto net ir spaudoje ligi šiol mažai tepasikeitė 
pasisakymo tonai ir tezės. Vadinasi, užsispyrimas ar užsikirtimas tebėra.Buvo 
girdėti, kad tie klausimai būsią iš naujo perkratyti ir geresnių sprendimų paieš
kota 1973 ra. gruodžio mėnesį Toronte šaukiamame Vliko 30 metų sukaktuviniame 
seime. Deja, kiek spaudoje teko skaityti seimo nutarimus, tai jokių šios proble
mos ar bent revizijos naujienų nebuvo galima pastebėti.

Labai gaila, nes ši brandžios sukakties proga galėjo būti geriausia ir 
tikrai reikalinga ne tik bendravimo su Lietuva problemai tikslingiau persvarstyti, 
bet ir visai didžiajai Lietuvos laisvėjimo ir laisvinimo sampratai, jei taip būtų 
leista pasakyti tarptautiniais žodžiais - modernizuoti ir revitalizuoti, t.y. atnau- 
junti, dabarčiai pritaikyti ir atgaivinti. Juk ir Lietuvos padėtyje ir tarptautinės 
politikos pločiuose per tuos dešimtmečius įvyko labai stambių pasikeitimų. Būtų 
naivu ir beprasmiška Lietuvos problemas šiandien spręsti, pavyzdžiui, 1926 me
tų duomenimis, sąlygomis ir nuotaikomis, arba 1940-jų, ar ir 1944-48-jų "trem
ties metų" Vokietijoje galvojimais, tezėmis, prielaidomis bei anos retorikos žo
dynu.

I’agrindiniai lietuvių tautos laisvės siekimai ir dėsniai, aišku, nepa
sikeitė ir nesikeis, bet labai kinta aplinkybės, sąlygos ir ištekliai. Tad idealų 
siekimo metodai, priemonės ir būdai visokioje politikoje turi įgyti lankstumo, 
įvairuoti, prisiderinti naujoms aplinkybėms, pasiekti daugiau bent šiokių tokių 

' apčiuopiamų naudingų vaisių, o ne tik "šaudyti iš burnos patrankų į tuščią." Jei 
šis kelias būna sunkiau suprantamas fanatikams, ekstremistams ar aplamai tota- 
listinės psichikos dinozaurams, tai liberalinės ideologijos "pragmatikams" jo su
vokimas neturėtų kelti per didel ių sunkumų. (pabaiga sekančiame nr.).

x3l patylomis, nes koks 
rusas bebus jis neis tarnauti 
savo tautos pavergėjams, tą 
mes visi žinome puikiai.

Tikrai suprastas lietuvio 
lalsvamalnlškumas yra ma- 
nytl,kalbėtl ir rašyti lietuvių 
tautos naudai, o ne būti pa- 
vergto papūga. g

St. Catharines, Ont.
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RAŠO JUOZAS BENIUS sulietą į "i i". Todėl, norint čia buvo žinoma visame se -I ____________ —________
jįlksllal atstatyti prieš porą name pasaulyje:Eglptas, Ro-TAUTU Ll H • H Ai

A*’ 'Jii A -

A* 
w 3.

nebesudaro paslapties. Tie etngus DRAUGUČIONIIĮ ka 
prekiautojai nesėdi kur pas- sinėjimų rezultatus, atliktus1 
tovial Vyslos žiotyse, ar Es-J954-57 m./ žiūr.K.Mūšia j 
tijoje, ar Minske, ar Lietuvos nowicz tuo klausimu refera 
Brastoje, ar Bebraktėje prie tus /. Būgo upės atkrantėje ! 
Loaros,ar dar keliose kitose buvo rasti urmo ir perkrovi- 
vietose iškarto, o kaip žaibas mo sandėliai, bet kas įdo • 
zuja pasauliniais prekybos miausia, tai tūkstančiai mub 
vieškeliais. Tai senovės to plombų su įvairiais ženk • 
Hanza-Genčia ,daug lais-herbais. Manoma, jog jos 
platesnė ir galingesnė už.XI I buvo naudojamos kiaunių kai- ’ 
amžiaus vokiškąją. Ji gyva- liukų pundams plombuoti / 
vo ir klestėjo per pusantro prof. T.'Lewicki, prof. B. Z 
tūkstančio metų plaukiodama Rybakov/.. Mat mūsų imperi-

ffetKono j-tovylde!i\ nJ

PERKŪNO TAUTŲ: hetRų, lydŲ(UOJėnV), 
liaudy (sikambrty) ir brity gyv«nvletėa tiesi linija keru anuometinį 
pasaulį didžiuoju eismo keliu nuo Persijos įlankos per Anatolijų, Dunojų ir Raina Ugi Škotijos 

Šalutinė Saka eina AcMatlkos vaadiį ir Šiauria Italijos etruskų kryptimi.

f Tąsa iŠ praeito numerio ) (
ESTAI, AISČIAI ar EISČIAI ? tūkstančių metų vartotą žodį ma .Artimieji Rytai, o vė - 

K. Būga,kaip žinome.gffs- *aip»kaip jis anuo laiku buvo Uau Bizantija, palaikė su ja 
_tj išveda esant aisčiais. Ta- tariamas, išeitų.e i s t ė j a L nuolatinius prekybos ryšius, 
čtau, jei peržiūrėsime jo ana- jotvtnglų-suvalkiečių tarme , Dar netgi X amžiuje, Nešto- 
Ilzę, pamatysime, jog eismo ° a i s t ė j e i, kuršlų-že - ro kronika pažymi mūsų pre- 
šaknis nepasislėpė nuo jo aš —ma^6^ tarrhe. kybos delegacijas, vykstan •
traus žvilgsnio ir jis nagrl — Išvadoje, estų-elsčių-tar - člas pas graikus, apie kuriai 
nėjo galimybę ties ja apsis - raiškai aisčių vardo bei gy-teks vėliau plačiau pakalbėti 
toti. Jam trūko tik paskuti-ventų vietų klausimas dabar čia tik pažymėsime sensa 
niais laikais tesurinktos iš - 
samios istorinės medžiagos , 
o lietuvių kalbotyros stačiai 
nebuvo, -Būga pats ją kūrė . 
Platesnio, siauresnio ar iš- 

.„'.viso bet kokio didžiulės eis-
io šaknies nagrinėjimo nie

kas nebuvo patelkęs. Tose 
sąlygose reikia tiesiog ste
bėtis Būgą sugebėjus gra — 
matiškai neklaidingai atsta— 
tyti tą prošaknį aisčių 
lytim. Žemaičiai tam jokiu 
būdu neprieštaraus: eiti jie 
taria"aitl". Graikai tokį ta — mūsų Gintaro Keliu ir Duno-_jos viduje sidabro p i - 
rimą paliudija nepriklau - jaus - Reino magistrale ,n i g a s neturėjo p er-“ 
somai, ornitologija. Mat gar*- Tik XI amž. po Kr. mūsųk a m o s g a 1 i o s. Meta - 
drą jie vadina a i s t o s,kaip vieškelio reikšmei menkėjai!las buvo tuoj pat perdirba- 
slavai aistį Tą eismo,ke - dėl vokiečių - čekų - lenkų mas papuošalams. Mūsų, kaip 
llonės simbolį,paukštį svie - spaudimo ėmė kilti nauja ir Naugardo,Maskvos, Pavol- 

7* o perėjūną/kurlo lizdais bu- Volgos - Didžiojo Naugardogės sričių piniginis vienetas 
vo nukloti daugumos kluonų 
stogai/, paliudija ir patvirti
na ir lotynų rašyba AE dvi - j[ elsčiai-eistėjal-"estai". kailis. Jis kursavo daug anks- 
Jralsiu a e s t i i. Antra ver
tus 
balsė, kalbotyros dėsniais 
lemta mėsiškę "jai" galėnę

-Lielmalnos- Narvos galia ,tai buvo turbūt senoviškiau - 
ir ten susispietė paskutinle-sia valiuta pasaulyje: kiaunių

Bet prieš mūsų Baltijos—6 iau už kaltinių pinigų atsira- 
jų sudvigubinta galinė juodjūrių vieškelio saulėlei-dlmT» nes mūsų žodis "mainę- 

» dį paminėkime ir jo spindu-ta" buvo kltU senovės tautų 
liavtmo laikus. Eisčių Gen -perimtas ir pritaikytas jų me

Pranvs Alsenas

KAS ŽINOTINA JAUNIEM LAIKRAŠTININKAM

HoH-rn -c#Jcg

Šiuo metu mūsiškės laik- 
raštlninkijos fronte didelis 
sujudimas beieškant būdų, 
kaip prisiauginti spaudos dar- 

'.otojų kadrus, kurie užpil
dytų mūsų gretas.mums iš
ėjusį neveikliąją pensiją ar
ba iškeliavus amžinybės ta
kais. Norima, kadneliktų to
ji mūsų vėliava — spauda be 
vėliavnešių.

Tuo reikalu rūpinasi Lie
tuvių Žurnalistų S-gos centro 
valdyba, rūpinasi ir skaitlin- 
gesnieji Sąjungos skyriai.

Centro valdyba numato grei
tu laiku išleisti didelį (per 600 
psl.) spaudos darbininkams 
vadovą, kurio redaktoriumi 
parinktas būti dr. J. Pruns- 
kis, o atskirų straipsnlų-stu- 
dijų autoriais parinkti šie se
ni ir prityrę žurnalistai bei 
redaktoriai: Bronys Raila, 
Vincas Rastenis, dr. Pranas 
Gaida, Vladas Ramojus-Bū- 
tėnas ir kt.

Panašaus turinio, tik žy
miai siauresnės apimties, 
brošiūra "Ką ir kaip rašyti į 
laikraštį" buvo išleista Čika- 

je prieš kelloliką metų, tik 
k s laida — dabar visiškai iš
sisėmusi. Šios brošiūros pa
ruošė ju — taip pat buvo kun. 
dr. Juozas Prunskls.

Gi Žurnalistų Sąjungos sky
riai — Amerikoje ir Kanadoje 
— planuoja suruošti jaunie
siems spaudos darbininkams 
kursus.

Kas iš visko išeis, pagy
vensime — pamatysime. Esa
ma toje srityje ir skeptikų. 
Štai, senas spaudos darbuoto- 
ias'T. Bakūnas, jau antrame 

Naujienų" numeryje tuo rel- 
Kalupasisakė, abu kartu nei
giamai. Šiuo kartu, "Pasta
bose iš tolo", jis rašo apie 
"Mažąją žurnallzmo abėcė
lę". Štai jo žodžiai:

"Neseniai, kaip lietuviškos 
spaudos skaitytojas, na, — ir 
kad ir kaip pripuolamas ben
dradarbis, "Naujienose" iš
dėsčiau savo "mlntyjlmą" dėl 
Lietuvių Žurnalistų S-gos 
Centro Valdybos norimo iš
leisti (lietuviams) žurnaliz- 
mo vadovėlio.

"Mano nuomone, toks vado
vėlis dabar, čia, jau neberei
kalingas, nes ko mūsų laik
raščiams betrūksta, tai tik 
l974.Vi.26

(Referato mintys) 

reporterių — koresponden
tų, sugebančių perduoti lietu
viško gyvenimo faktus. (Tai
gi, čia ir yra pagrindinis rei
kalai, kurį numato tvarkyti 
išleisimas vadovėlis — Pr. 
Alš.). O tam, girdi, mūsų 
(išeivijos) sąlygose dabar jau 
jokie vadovėliai nereikalingi. 
(Kodėl? Pr. Alš.). Ruošian- 
tysis šį referatą — galvoja ki
taip. Aš tokio vadovo tikrai 
nuoširdžiai lauksiu, nes tai 
bus unįkumas mūsosios laik- 
raštlnlnkijos istorijoj. ..

Toliau VI. Bakūnas paberia 
ir tikrai praktiškų minčių, 
ypač mūsiškiam jauniem 
spaudos bendradarbiam. Esą, 
lyg tyčia, po jo anųjų pastabų 
pasirodymo laikraštyje, jis 
gavęs savo unijos "mėnraštį" 
(News an d Views" — Interna
tional Printing and Graphic 
Communication Union), ku
riame labai trumpai ir aiškiai 
nurodoma, ką turi paboti ko
respondentai. Būtent: kores
pondencijoj turi būti atkreip
tas dėmesys į šiuos pagrin
dinius dalykus: kas-asmuo, 
jo vardas, pavardė; koks įvy
kis; kur — vieta, kada-data, 
kodėl — priežastis, proga; 
kaip — pobūdis. Prie to, jei 
galima — nuotrauka (juoda- 
balta). Žinoma, girdi, tai tik 
"E ditorial guidelines for union 
correspondents", bet jeigu 
mūsų laikraščių korespon
dentai visada prisilaikytų tų 
nurodymų — lietuvišką gyve
nimą savo spaudoj matytume 
lyg veidrodyje. Tos taisyklės 
nesančios komplikuotos, bet 
galėtų būti pagelbstlnčios ,ypač 
pradedantiesiems, taigi, nau
jiems korespondentams. (Tas 
tiesa, jos naudingos, bet ne- 
atstojančlos ruošiamo plataus 
vadovo — Pr. Alš.).

Nežiūrint to, kad mūsiškiai 
nauji spaudos bendradarbiai 
įsikals sau į galvas tą eilę 
klausimų: kas, koks įvykis, 
kur, kada, kodėl ir kaip? — 
visvien mūsiškis laikrašti
ninkas turės būti visiškai ki
toks, negu jo kolegos — kitų 
kraštų spaudos darbininkai. 
Apsisprendžiant būti žurna
listu, lietuviui tenka atkreip
ti ypatingą dėmesį pačiam į 
save. Lietuvis laikraštinin
kas , ypač gyvenantysis už tė -

taiinėms"monetoms". Nevel - 
tu i Adomas iš Bremen savo 
kronikoje pastebi: Chive ae - 
mula scaeptrl Constantlno]po- 
lltani" - "Kijevo karūna pri - 
lygsta Bizantijos imperijos 
sostui".

Dar vienas faktas iš nepri
klausomos, teosofinės srities 
patvirtina eisčius buvus ne 
tauta, o tik organizacija. Jie 
ateidavę i kulto susirinkimus 
lokių kaukėmis mūvini ir gar
binę "Gęmalę Motiną"/Taci - 
tas/. Toji tikyba rišasi su 
Indijos, Babilono, Egipto užda
rų sektų.seniausiomis tradi - 
Gijomis bei su finikiečių ir 
kartaginiečių " Didžiosios
Motinos" kultu. Ta deivė tai ° komerciniu bešališkumu pa -

Hicks;
— Bru-
- Gary 
Sun" -

vynės ribų, pirmoj eilėj pri
valo būti dideliu patriotu, 
nuolat tobulėjančiu ir geri
nančiu savąją asmenybę žmo
gumi, gerai apsiskaičiusiu, 
nuolat sekančiu visą lietuviš
kąjį gyvenimą visam plačia
jam pasaulyje (ir tai — ne iš 
vieno kurio lietuviško laik
raščio, bet iš visos lietuviš
kosios išeivijos spaudos) etc.

Jam neužtenka vienos ku
rios skilties laikrašty, kaip, 
sakysime, kad ir kanadiškų- 
jų (Toronto) dienraščių "ko- 
lumnistų":buvu8iam dienraš- 
tyj "The Telegram" — Frank 
Tumpane, Wessely 
"The Globe and Mail" 
ce West; "The Star" 
Lautens arba "The 
Paul Rimstead ir kt. Jie turi 
savo skiltis tuose dienraš
čiuose, gauna neblogas (jei ne 
visiškai geras) algas ir juok
damiesi bei šalpydamlesi 
iš visuomenės ydų, kartais — 
patys iš savęs, tarytum paja
cai, gana gerai gyvena, nors 
tos jų "kolumnos" — dažnai ir 
labai lėkščios. Jiems gi ne
rūpi nuolat tobulinti savo as
menybes, kalbėti ir rašyti 
apie savąjį kraštą patriotiniu 
tonu ir 1.1. Jų darbas, kaip 
laikraštininkų, panašus į 
amatininkų ar šiaip kokių 
profesijų atstovų darbą.

Kas kita — su lietuviais. 
Anot a. a. prel. M. Krupavi
čiaus, išeivija tol gyva, kol 
ją gaivina tikrai nesuintere
suota, karšta tėvynės meilė, 
kol jos pastogėse skamba 
lietuvių kalba, kol jos aukš
čiausias žemiškas idealas — 
laisvoji Lietuva, kol jos gy
venimo aukščiausias šūkis — 
visa Lietuva, o man, kas nuo 
jos atliks, pagaliau, pasi
rinktas išeivijos metui kraš
tas — ne antroji tėvynė, bet 
tik kraštas, kuriame sustoja 
pasiganyti pakeliui į laisvąją 
tėvynę. ..

Arba.anotdr. J. Griniaus, 
nutautinimo kelian žmogus 
įžengia tokiais smulkiais ap
sisprendimais, kurių atski
rai paimtų nieku būdu negali
ma vadinti apsisprendimu nu
tausti.

(Bus daugiau)

sinaudoja pirmas pasitaikęs 
svetimšalis, artai būtų at
plaukęs gintaro romietis ar 
Ordino karys, klausdamas 
kelio/gal dėlto buvo tokia pa- 

alšku, nieko be n' garba svetimtaučiams’./. Tai 
juos rodo gana neigiamoje 
šviesoje,tačiau, tie tarptau - 
ttniai keliautojai, prekybo s 
delegatai, urmo sandėlių lai
kytojai, taip išauklėti, tai jų 
amatas. Tokį eisčių profesi
nį taikingumą pabrėžia ir mū
sų istorikas GIRDONIS ir Č. 
GEDGAUDAS /Mūsų Praei
ties Beieškant/. Šią knygą 
dar galima gauti šiuo adre - 
su: P. O.Bo 5544, Santa Mo
nica, Calif., 90405,USA,kai
na $15. -

saulės dievo Mitros žmona / 
tai aptarsime kitą kartą,kal
bėdami apie mūsų senovinę 
religiją/.

Dabar išvados: E įsčių pa - 
vadinimas 
dro su jų tautybe neturi. Jis 
priklauso eismo šaknies gru
pei ir tik parodo jų'keliauto- 
jų , einančiųjų" užsiėmimą . 
Jų plačioje Genėtos organiza
cijoje buvo vietos ne tik kur
šiams, prūsams jotvingiams, 
bet be abejo ir estams bei 
suomiams ir daugeliui kitų 
tautų.

Taip turime pripažinti, jog 
beieškodami mūsų protautės, 
radome tik profesiją. E įsčių

KANADOS TAUTYBIŲI

MENO FESTIVALIS

3 psi.

MULTICULTURAL
FESTIVAL'74
FESTIVAL 
MULTICULTUREL'74

Ottawa, July 2-28

Kanados sostinė pirmą kartą bus Šeimininkė meti
nio daugiakultūrio festivalio, kuriame suspindės 
folklorinis menas. Liepos renginiai bus tikra 
panorama spalvų, šokių, muzikos ir dramos. 
Dalyvaujančios grupės atstovaus plačioms krašto 
sritims ir kiekviena jų atliks programą, būdingą 
kultūrinei savo tradicijai.
Kanados vyriausybė su pasididžiavimu pasitinka 
daugiakultūri festivalį. Tai būdas parodyti 
turtingumui bei vitališkumui, glūdinčiam 
daugiakultūrinėje ganados tikrovėje.

■ a M HON. STANLEY HAIDASZ
I MM Minister of State

|||l Multiculturalism
* MM Canada ____
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Eduardas Cinzas Živilė BRalšytė

RAUDONOJO ARKLIO VASARA 
/ištrauka/

Pasiekus Lemreno staliuką, ant kurio jau laukė šampa
no bonka ledų kibirėlyje ir du stiklai, staiga užsidegė rū
sio sienose lempos-mėlynojo akmens vokuose apgaubtos 
velnių akys.Jų žvilgsniai baltomis strėlėmis kilo į viršų 
lūžinėjo rausvo veidrodžio lubose ir saulėlydžio gaisais 
krito žemyn. Žmonių veidai nušvito, nusidažė jaunuo - 
llšku raudoniujstaliukal, buteliai, ilgakojai stiklai apsl- 
pynė žibančiais šešėliais, kaip dar drėgnoje akvarėlėje.

Pro vienas duris įėjo prakilnūs, stropiai užšukuotomls 
plikėmis ir sausi,kaip Išbadėję kondorai,keturi padavė - 
jai. Paskui juos atsekė juodais juezginlais krūtis Ir bam
bą pridengusi cigarečių pardavėja.Greta scenos esančio
je užtvaroje sėdėję muzikantai atsistojo ir pradėjo derin
ti savo Instrumentus. Kada jie užgrojo kažkokį Llszto - 
Strausso mišinį, atsidarė greta bufeto esančios durys [į. 
pro jas skubiais žingsniais įžengė ponia NTkoleta.

BAROKAS
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Kolonos - senų moterų kojos 
sustambėjo t •
per riešą sutinę 
nuo tįgrbo ir nėštumo,

parėmę upę ir debesis
mums ištiesia miestą - baroko sielą 
akmeny užfiksuotą alsavimą 
parką Ir valso stygas.

Bėgam gatve Ir šauktam,
- tat valsas, juk tai valsas.
Iki persivalgymo
Jatžom varpų skambėjimą 
baroko bokštų sūkuryje 
ir apsvaigę ekstazėje akmenėjam.

----ooO o o--------

Antanas Gustaitis

AŠ NE TAIP, KAIP KITI . .
/Ištrauka/

Mūsų kultūros leidinys, 
senai užimponavęs savo tu - 
rlnlu Ir forma, šiame nume
ryje atneša daug įdomaus : 
dailiojo žodžio kūryboje — 
prozoje Ir poezijoje, dailė — 
je,kritikose ir aptarimuose, 
U lust racijose.

Daug didesnis skaičius 
mūsų šviesuomenės turėtų 
pasinaudoti ir pasidžiaugti 
Metmenimis, o ir pati nau
jausia studentų karta tene - 
Išsigąsta jais pasididžtuo - 
tl - kalba nors ir turtinga - 
bus jiems gyva ir/gal ir su 
pagalba/ įkandama.

Šiame numeryje rašo: 
Živilė BUalšytė- eilėraščiai 
Kostas Ostrauskas-Rašytojas

Apie knygos ženklą, Eduardas 
Clnzas-Raudonojo Alkilo Va
sara / Ištrauka/, Rimvydas 
Šilbajorls-Sigltas Geda:lš to
liau Ir Iš arčiau, Antanas 
Gustaitis - Aš ne taip, kaip 
kiti...

Kritikos Istorija, Istorijos 
kritika ; Liūtas Mockūnas ; 
Lotynų Amerikos romanas 
lietuviškuose vertimuose - 
Stasys Goštautas; NėYelka- 
llngas lakavimas ir priešų 
ieškojimas - Vincas Trumpa; 
Istorija platesniu žvilgsniu - 
L. Gerulaitis, J. Slavėnas.

Dailės darbal:S. Eidrigevi- 
člus, A.Kurauskas,, Ž.Mik
šys,!. Mitkutė, Z.Sodetklenėį 
B. Uogintas.

- Jums, reiškia, ponai, Vatikano Antrojo suvažla - 
vtmo ekumeninė dvasia nepakilo dar net Ilgi nosies sky-' 
lutės. Jūs, reiškia, alantinial pagonys, kuriems ir Iki 
šiol terūpi ne amžinasis lietuvis, o tik amžinasis liežu
vis, kuriuo per ilgus valdymo metus patys vieni sultežė- 
te visą mūsų tautos Smetoną ir dar dabar ją pakartotinai 
laižote nuo savo lūpų’. Ne,ponai*. Mes negalime sėstis 
prie bendro tautinio stalo su angelais, pro kurių baltus 
galvos šerius yra prasikalę raudoni arba žali velnio ran
gai ’, Alia iacta ėst. Pfu*.

Na, o socialdemokratas - jau savaime suprantamai :
-Draugai Reiškiasi vadinasi, kas norėjo užrašyti 

Lietuvos darbo žmonių špekį ir kiaušinius kaizeriniam 
fašistui karaliui Urachui ? Kas per pavo partinį popkį 
sučlulpėLietuvos sachariną ? Kieno klapčiukai nuvertė 
vienintelę tikrą Lietuvos demokratinę valdžią?Kas vi - 
sus dvarininkų kuilius apdovanojo ordinais? Kas Varnių 
koncentracijos stovykloje politiniams kaliniams vietoje 
mūsų padovanotos zuikienos tyčia išvirė katės mėsą?

Ir taip vis be galo ir krašto, kol iš perkaitusių dantų 
pradeda skilti žiežirbos.

n
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Barokas
sraigių kiautų išraitymais, 
barokas - pro ašaras amžinas, 
ugn į ir lietų, 
barokas išrėžyas skausme, 
auksu mirkytas, Išgelbėtas, 
barokas -tiesių linijų rėmuose 
kolonom bujojantls šauksmas 
Regina Paeis.

■I< s

Barokas popiečio saulėje 
ir sumos smilkaluose.

Lauksim prie varpinės 
ir laimink mūsų kančias.

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

Kietakaktė
E. KRIPAITIS

Po kurio laiko jis paskambino dar kartą, o paskiau ir dar. Taip 
nieko ir nepasakė. Pasiteiravo apie mano nuotaiką, paklausinėjo 
apie sūnų, nežymiai pajuokavo ig savęs. Visam šitam aš netei
kiau jokios reikšmės. Širdyje truputį stebėjausi tokiu nesupran
tamu pastovumu, priešinausi betiksliam atkaklumui, o vėliau tie 
keli skambučiai nuteikdavo maloniai, net linksmai. Vaikų žaidimas' 
Viskas ėjo senąja vaga Iš darbo skubėdavau į savo mažąjį urvelį, 
skubėdavau pas sūnų, mokiau jį skaityti, žaisdavau su juo arba eida
vome pasivaikščioti. Vakare, susirangiusi po kinietišku toršeru, iki 
išnaktų skaitydavau, o rytą mama vos prikeldavo, kaip mažą mer
gaitę. Kadangi savo asmeninį gyvenimą aš laikiau nepataisomai 
supriaut-u ir nepajudinamai nusistovėjusiu, gyvenau kartu su knygų 
herojais, kartu su jais verkdama ir kartu juokdamasi. Visą svetainę 
apstačiau knygų lentynomis, užpildžiau jas klasikų raštais (vėliau 
jie turės pasitarnauti mano sūnui), ilgas valandas praleisda
vau knygynuose, ir buvau laiminga. Bent tada man taip atrodė. 
Mano gyvenimas buvo ramus ir vienodas, o jo credo — aukojimasis 
dviem mylimiems žmonėms — sūnui ir motinai. Aš sakau — au
kojimasis, bet iš tikrųjų tai nebuvo auka, aš buvau reikalinga jiems, 
kaip ir jie man.

— Negaliu suprasti, ko jums reikia iš manęs? — pasakiau Au
gustinui Kleizai tiesiai ir aiškiai, kai jis paskambino sekantį va
karą.

Aš jaučiau, kad kažkas turi įvykti. Aš jaučiau vėjo dvelkimą, 
nenorėjau ir bijojau jo. Argi aš galėjau leisti, kad į mano gyve
nimą, į mano pasaulėlį be mano pačios sutikimo įsibrautų kažkokia 
nežinoma jėga ir viską sugriautų? Aš nenorėjau netekti savo valdų, 
nenorėjau žlugti pati prieš save. . .

— Aš daug g-galvojau šiomis dienomis ir laukiau iš jūsų šito
kio konkretaus klausimo. Nieko man nereikia. . . nebent sutiktumėt 
nueiti su manimi į. . . į. . . koncertą arba į kiną.. . Tiesiog noriu su 
jumis susitikti, nes. . . matote, aš jus myliu. . .

— Mylite?! Per telefoną? Cha cha cha... — pašaipiai ir gelian
čiai nusijuokiau.

■ .-i ū/Isąe 
i ■'.! .PL'itoonsįj

NOSTALGIJA

Ryškios saulės apvalume 
gėrėme tamsų vyną

plukdėme burlaivius fontane 
po rugsėjo apsiaustu 
savitai mėlynu-kaip niekur pasaulyje 
siuvinėtais aukso lapais išvedžiotu. 
Gaudėm vaikystės debesis ant pievos 
ir svajojom apie gerąsias laumes 
kurias palikome šiaurėje 
pušyno šnabždesy 
auginančias voveruškas 
mums-jel būsim geri.

/
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Sigitas Geda

Visai nemoku žiūrėti į ateitį, žvalgausi į tai, kas praėjo, per 
laiko atstumą viską matau rožinėje šviesoje, kaip aną vakarą sakė 
Augustinas, ir kartais man labai gaila, kad negaliu sulaikyti tų 
nuostabių gyvenimo akimirkų, kurias visuomet pastebiu, tik joms 
praėjus. Taip ir žvalgausi atgal. . . Biaurus būdo bruožas!

Vėl praėjo keletą dienų, ir vėl telefono ragelyje išgirdau Au
gustiną.

— Šiandien mačiau jus gatvėje kartu su sūnumi, — tarė jis.— 
Gražus berniukas. . . Labai panašus į jus. Tokios pat putlios lupos, 
tokios pat atviros akys, tik jo spindinčios lyg žvaigždutės, o jusi) 
liūdnos ir nepasitikinčios.

As jaučiausi įžeista ir būčiau galėjusi nudraskyti ausis šitam ne
vykėliui. Negalėjau rasti žodžių savo pykčiui išreikšti.

O jis tylėjo ir tik po geros valandėlės pasakė:
— Atleiskite. . . Aš pasidaviau pagundai būti atviru. Man jau 

daug metų, o aš lyg vaikigalis statau oro p-pilis. . . Žinote, kartais 
užgriūva toks v-vionišumo jausmas, kad nebežinai žmogus, ką da
rąs. . .

Daugiau jis nieko nepasakė.
Padėjusi ragelį, aš pasiėmiau knygą. Perskaičiau vieną puslapi 

ir nieko nesupratau, tartum kas kitas būtų skaitęs, ir taip tyliai, 
log aš nė žodžio negirdėjau. Dar kartą perskaičiau tą patį puslapi 
ir vėl — tas pats. Taip ir prasėdėjau visą vakarą, įsikniaubusi į at
verstą knygą, o iš tikrųjų, bepainiodama sujauktas mintis. Aš nelau
kiau tokio drąsaus Augustino žingsnio. Tik labai naivus, atlapašir
dis ir kartu savyje užsidaręs žmogus gali taip nemokšiškai, atvirai 
ir grubiai atskleisti savo jausmus. Neapsakomai gaila buvo vienišojo- 
mikniaus. Aš jaučiau, kad jis daugiau nebeskambins man, bet šir
dies gilumoje ėmė rusenti maža kibirkštėlė, — jeigu viskas rimta 
ir Augustirio jausmas tikras, aš sulauksiu jo.

Buvau į Lietuvą išėjęs.
Ten paukščiai,moterys ir vėjas.

Į dieną visos karvės ėjo, 
Ir vėju siautė Ir plazdėjo 
Dldžlulls-rudas- vieversys.

Ugi sparnai Ir upės plakės 
Ir visos moterys - plaštakės. 
Žole apaugo mano akys.

Ir Iš pačios gelmės žolėj 
Raudoni vertės gyvuliai.

Paskui aš ilgai sėdėjau priešais veidrodį, p įsikišus! žiurėjau 
j savo pačios akis, į mažą raukšlyčių tinklelį paakiuose, į lūpas 
it kaklą. . . Man jau greitai trisdešimt, aš nesu gražuolė, ir tuo labiau 
man buvo malonu, kad skruostai švelniai apvalūs ir natūraliai 
rausvi, kaklas be priekaištų, o krūtinė pilna ir stangri lyg jaunos 
mergaitės.

Aš džiaugiausi, kad mano liemuo lieknas, o blauzdos tvirtos, 
šypsojausi, prisiminusi pažįstamų vyriškių man skiriamą dėmesį ir 
gatvėje laidomus žvilgsnius. Paprastai aš einu, iškėlusi galvą, nesi- 
žvalgydama, ir mano nedidelį ūgį kompensuoja išdidumas. Šitaip 
aš reiškiu savo jėgą, nepriklausomumą ir neliečiamybę. Aš pati 
savo gyvenimo šeimininkė ir karaliene!

4 psl.

Tuo ir baigėsi mano romanas. Vėjo gūsis išdaužė tvirtovės lan
gus, ir aš neberandu ramybės, man nebeužtenka uždaro, pačios 
susikurto pasaulėlio. Aš pavydžiu pavartėje ajisikabinusiems jau 
nuoliams, pavydžiu kiekvienai pagyvenusiai porai. Žinau, praeis 
kiek laiko, ir aš nugalėsiu save, liet nuo tokios minties širdį užgula 
dar labiau. Gatvėje, įtempusi klausą, gaudau praeivių poka'bius — 
gal iš balso pažinsiu tą storakalbį, aplepausį Augustiną. .Vakarais 
man trūksta jo žemo, užsikertančio, vibruojančio boso. Kartais 
mintimis prisiverčiu sugrįžti atgal į savo urvelį, bet neilgam. Tar
tum keliautoją mane' traukia svetimi kraštai, kur už. kiekvieno 
kelio posūkio gali išvysti stebuklą Man toli gražu jau ne aštuo
niolika. ir vis tiek aš laukiu,’ jeigu ir ne stebuklo, tai nors kažko 
nepaprasto.

Ar aš buvau, ar nebuvau, 
Ar molio sapną sapnavau ?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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26 ČIURLIONIO KRAUJO LASAI
PRABILUS LEIDINIUI: "M. K. ČIURLIONIS : ŽIEMA, PAY AS AR IS, VASARA"

Algirdas Gustaitis 'I K < niiin'iir- hii/n/mi I < iii/ni'u

O KAIP GRAŽI, O VEIDRODĖLI !

KReNI 
VE/DRoDŽ/M,

ŽMONIŲ SVEIKATA
PIENAS IR ŠIRDIES LIGOS

Genijus M. K. Čiurlionis 
savo dienoraštyje paliko:

"O'. ir kaip graži gi ta 
mūsų Lietuva. Graži savo 
liūdnumu, graži |>aprastumu 
ir širdingumu. Nėra čia kal 
nų, debesis remiančių, nei 
kaskadų ūžiančių; |Xižvelk tik 
aplink! — koks graudus pa
prastumas tame reginyje.

Laukas kaip didelis šilki
nis kilimas su tamsiai ir švie
siai žaliais langeliais; per 
laukų juokingai vingiuoja ke- 
l>^r pranyksta kažkur grio
viuose : palei kelią kryžius, o 
šalia jo beržas stovi ir ver
kia. Toli horizonte mėlynuo
ja miškas. Prisiartink prie 
jo, tai jis tau paslaptingu 
kuždesiu seną seną legendą 
apsakys arba raudą graudžiai 
pradės ošti".

Tuo M. K. Čiurlionio pa
rašytus mintijimus paskelbė 
1971 m. "Pergalė" nr. 3,141 
psl. , juos pakartojo Vytautas 
Landsbergis įvedamose min
tyse "Vagos" Vilniuje 1973 m. 
if 'štame didoko formato,
26-iųČiurlionio spalvotų re
produkcijų leidinyje "M. K. 
Čf. <lionls Žiema, Pavasa
ris, Vasara".

Čiurlioniui suprasti padės 
jo muzikinė kūryba, jo tapy
ba, o, kaipiš pacituoto gaba
lėlio galime numanyti, ir jo 
rašytinis palikimas.

Čiurlionis yra gamtos me
nininkas. Ne žmogus, ne 
žmogaus rankomis sukrėsti 
darbai, bet gamta sukelia 
Čiurlionio nusistebėjimą, jo 
visiškai savitai suprastą di
dybę, stebuklingumą, nepa
prastą įvairumą, pilna žais- 
n'.Jjo pasakojimo, kurios 
vienas trupinėlis ar žiedelio 
dulkės išauginta gėlelė išti
somis pasakomis stojasi 
spalvingomis vaizduotės le
gendomis. Tyliai, tyliai, ne- 
sujudėkite, tylutėliai — nesu
braškėkite, tai audžiamos 
lietuvių tautos hiperbolinės 
sakmės, giesmės ir anų laikų 
Vaidilų palydėtos kanklinės 
dainos, ataustos bitučių dūz
gesiu, miškų gaudimu ir au
gančių piliakalnių priešauš-

SV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS
21 — Spausdiname Montrealio lietuvių, susijusius su Sv.

Kazimiero parapija i storinius ivykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudze

Kun. J. Vyšniauskas turėjo planą, -įsigyti nuosavus lietu
viams kapus, tada buvo gana nesunku nupirkti "Cote-des- 
Neiges" kapuose žemės sklypą,bet visa bėda neturėjo pinigų , 
reikėjo laukti. Vėlesnieji lietuvių parapijos klebonai nesido
mėjo nupirkti kapuose sklypą,taip ir liko neįvykdytas tas gra
žus kun. J. Vyšniausko sumanymas.

Iš parapijos protokolo sužinome, kad 1918 m. birželio 23 d. 
naujai buvo išrinktas parapijos komitetas, kuris viešai pasi
žadėjo eiti savo pareigas.Toliau minima,kad netrukus pasieks 
kunigystę klierikas Jurgis Šimkus,todėl jam reikia turimomis 
išgalėmis padėti. Vėlesniame komiteto posėdyje buvo nutarta , 
kad reikia prisidėti prie katalikų sąjungos, kuri yra prarna- 
čiusi ruošti įvairius vakarėlius bei parengimus,} minėtą są
jungą atstovais buvo i šrinkti: J. Arlauskas ir V. Apanavičius .

1917 m.kovo 21 d. esantis "Lietuvių Vykdomasis Komitetas" 
nuo karo nukentėjusiems šelpti, Šveicarijoje, atsiuntė kun. J . 
Vyšniauskui daugybę atsišaukimų, prašydami parinkti aukų 
bažnyčioje Tautos Fondui, pasirašė sekretorius Dr. J. Puric
kis,pirmininkas C.Olsevski.Yra vienas raštas dėl tos prašo
mos pagelbos :.š Lietuvos vyskupo A. Karevičiais, kitas iš Va
tikano kardinolo Gasp’.-ini.

Klebonas J. Vyšniauskas, kad gautų vietos vyskupo leidimą 
daryti tokią rinkliavą, pristatė visus tuos raštus Montrealio 
arid vyskupijai.Kiek tų aukų buvo surinkta-sunku pasakyti be 
dokumentinio užrašo, bet yra tikra, kad kun. J. Vyšniauskas , 
tas didelis lietuvių patriotas, tikrai tam tikrą sumą yra pa- ~ 
siuntęs Tautos Fondui.

1918 m.gruodžio 1 d. parapijos susirinkime nutarta, kad Ka
lėdoms reikia turėti orkestras ir organizuoti didelį parapijos 
chorą.Paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę, Montrealyje bu
vo nutarta pradėti rinkti aukas krašto išlaisvinimo reikalams .

Sunku dabar pasakyti tikrą kun. J. Vyšniausko pramatymą < 
dėl klebonų pasikeitimo, tačiau atrodo, kad artėjo gana rimta 
išvada.Kun. J. Vyšniauskas nemokėjo užtektinai prancūziškai , 
o čia už metų turės būti įšventintas naujas kunigas J. Šimkus , 
kuris buvo bebaigiąs mokslus Montrealyje "Grand Seminair" . 
Žmonės greičiau palinksta prie naujo kunigėlio, nes klebo
nai ima atsibosti dėl nuolatiniu raginimų daugiau duoti aukų, 
o tiems reikalams niekada nėra ga’ o.

1918 m. liepos 14 d. kun. J. Vyšniauskas parašė Montrealio 
1974. VI. 26

( P aruos e kun. J. Gaudzė)

1918 m. parengimams ruošti komitetas: Iš kairės: Gyvis, Žentelis, Arlauskas, Samuolis, Bobi- 
nas, Valenciauskas, Ruzgaitis, Apanavičius; sėdi: Žemaitienė, Kaminskienė, Žentelienė, klie
rikas j. Šimkus, Arlauskienė, Kreivienė, Norkeliūnienė -

arkivyskupui laišką informuodamas apie nuveiktus darbus 
"lietuviai išblaškyti po visą Kanadą ilgai ieškojo kunigo, bet 
nerado.Čia dirbau daug metų, be jokio poilsio lietuvių tarpe , 
dabar jau padaryta tvirta pradžia. Greit turėsite šventinti į 
kunigus seminaristą (J. Šimkų). Spręsdamas kaip Dievo pa
siuntinys,matau,kad čia amerikietiškos pasaulinės gyvenimo 
sąlygos yra pavojingos (Kun. J. Vyšniauskas)".

Paskutiniame parapijos protokole 1919 m.birželio 13 d. kun . 
J. Vyšniauskas yra užrašęs pramatomus tolimesnius darbus, 
tarytum ir toliau čia liekasi klebonu. - "Nutarta pirkti ma
žiausiai 50 tonų akmeninių anglių ateinančiai žiemai,-už pri
einamą kainą atsakančioj formoj. Nuo ugnies apdrausti baž
nyčią ir jos turtą sekantiems metams. Nutarta pastatyti pa
stogė šiluminėms anglims supilti, mūsų kieme. Vienbalsiai 
nutarta,žemai, visuose klebonijos kambariuose pakelti grin
dis ir jas padaryti lygiai. Visiems reikalams padengti, pinigai 
imami iš parapijos kasos. Sutaisyti parapijos pikniką, tam 
dalykui ištirti išrinkti šie žmonės: J. Arlauskas, V. Apanavi
čius ir J. Leskevičius. Už žvakes apmokėti $ 106. 56 ir kiek 
dar reikės, -pripirkti. Pritarta, kad pašvęsti vieną bažnyčios 
rinkliavą mokykloms, -dovanoms lietuvių vaikams; klebonas 
ją paliko parapijos gėriui. Visose šiose parapijos knygose 
sudarytos rokundos rastos gerai vedamos ir teisingoje tvar
koje. Pasirašė: V. Apanavičius, P. Savickas, P. Samuolis, J . 
Leskevičius, J. Arlauskas, A. Baltušis. " Bus daugiau

rinėmis dejonėmis apie giliai 
prasmegusią didybę, kurią 
daugelis toliau tebeužkasa, 
nesugebėdami pajusti stebuk
lingo Paparčio žiedo prana
šysčių.

Taip keliaujame Žiemos 
ciklu. Ir Pavasario. Ir Vasa
ros.

Stebtelki, Žmogau, stabtel- 
ki! Nebė'd nuo vasaros. Ji, 
kaip senosios Lietuvos švie
čianti didybė, visu horizontu 
nugulusi mūsų tėvynės pla
čiuosius laukus, paslėpusi 
auksinėmis garbanomis, pla
čia, šiltai gaivinančia krūti
ne, visu liemeniu ugniakurus, 
šarvus, vaidilas ir karalius, 
laukia pražydusių gėlių pra- 
kalbėjimo, pasivertimo did - 
vyriais, iki pat Aukštybės už
traukiančių pergalingą dainą. 
Bet Vasara trumpa. Ar 
įstengs ? (Leidinio reproduk
cija nr. 16; Vasara III. Po
pierius, tempera. 36. 0X 30.3)

Tiltelis. Apžvelki. Didybė, 
paslaptys, gamtos sodri pil
numa, kaip vainikai, apjuosė 
kalbančiai pasakojantį tiltelį. 

Mažutis jis, keliais šuoliais 
apjuostinas, bet aha, klek ži
no, pergyveno ir kiek gamtos 
draugų suspietė! Jisai staiga 
prasideda, griūvančiai bai
giasi. Jis, kad ir nuostabus 
mažutėlis, bet niekis gamtos 
didybėje.' (n/ 23. Tiltelis. 
1907. Popierius, tempera. 
35, 8 x 30. 0).

Gėlės. Jos šaukia- maldai 
ar susikaupimo žodžiais sle
piamai paslapčiai pakuždėti. 
Jos sukeroja didžiuliais mil
žinais, nušvinta spalvų spek
trais, kyla iki tolimųjų tolių, 
linksta ir painiojasi lelija vai, 
žaliai, melsvai skambančiose 
giesmėse, chorų šaukmėmis 
nuaidančibs iki nesugaunamų 
tolybių, veidrodiniuose kili
muose suspindinčios dalinė
mis savo nuostabaus gyvumo 
nepakartojančiomis versomis 
kurios tėra mažutė kertelė 
didžiosios Visumos, kuriai 
mūsų praeities ainiai ir jų bu 
vusiųjų maldos lenkiasi atlai
dos, pagarbos, nuostabos pa
liesti. (Nr. 26. Gėlės. 1908( ?). 
Popierius, tempera, 36,5x31,

5).
Leidinį aptaręs Vytautas 

Landsbergis bandė įsijausti į 
M. K. Čiurlionio genlallškos 
kūrybos paslaptis. Jas, toli 
gražu, ne visas ir ne pilnai 
išsakė.

Prastai perduotos M. K. 
Čiurlionio spalvos. Nelie
tuvių, bet okupantų kaltė. 
Apie tai rašiau aptardamas 
Valstybinės Grožinės Litera
tūros Leidyklos, Vilniuje 1961 
m. išleistą 32-jųreprodukci
jų leidinį. (Skaitykite: Čiur
lionis ir jo kūrybos leidiniai, 
"Tėviškės Žiburiai" nr. 23, - 
1973. VI. 10 d. Ir Tai ne Čiur
lionio spalvos, "Laisvoji Lie
tuva” nr. 23 ir 24, 1972. XI. 22 
ir XII. 6d. d.). Dabar lietu
viai okup. Lietuvoje neturi 
tobulų mašinų geroms Čiur
lionio reprodukcijoms at
spausdinti.

Kad ir apdarkytomis spal
vomis, Čiurlionis prakalba 
jautriau, ryškiau, iškalbin
giau ir lietuviškiau, nei bet 
koks kitas mūsų tautos daili
ninkas .

Pasirodo, jeigu gersit daug 
pieno,yra galimybė gauti šir
dies priepuolį.

"Homogenized" pienas gali 
būti vienas iš didžiausių prie
žasčių mirtinos širdies ata
kos. Šios nuomonės yra Dr. 
Kurt A. Oster, kardiologijos 
departamento direktorius , 
Park miesto ligoninės , 
Bridgeport, Vonn. Dr. Oster 
užima ųukštas pozicijas moks
le, priklauso : Amerikos Col
lege of Physicians, Amerikos 
College of Cardiologie ir Ame 
rikos College of Clinical 
Pharmacology. Nors jis ir 
turi didelį profesinį pasiruo
šimą, didelė dalis kitų dak — 
tarų su jo nuomone nesutinka. 
Tai žinoma ne naujiena, dak - 
tarai yra visą laiką patys pir
mieji linkę netikėti ir patys 
paskutiniai ką nors naujo pri
pažinti.

Angina pectoris, coronary 
thrombosis, beveik visos šir
dies ligos, daktarai sako.yra 
nuo rūkymo, nepakankamos ki
no mankštos, aukšto kraujo 
spaudimo , rūpesčių ir per 
didelio gyvulių riebalų ir kiau
šinių naudojimo.

Visos šios priežastys dar 
nėra pilnai įrodytos. Daugu - 
mas daktarų, kurie tiki, kad 
'cholesterol' yra surištas su 
širdies liga, kad suvalgius 
kiaušinius ir riebalus, choles
terolis iš šitų valgių pereina • 
per skilvio sieneles ir sukę - 
lia arterijų užsikimšimą- ar
te rioskle rožę. Tikrumoje, šis 
procesas yra komplikuotesnis 
Iš tikrųjų, dar nėra i surasta 
bendro ryšio tarp cholestero
lio kiaušiniuose ir choleste - 
rolio padidėjimo arterijose . 
Jau iš anksčiau yra žinoma , 
kad kraštuose, kur žmonės 
valgo daug riebalų -■ -vienur 
daugelis serga širdies Ilgo - 
mis, kitur ne. Pav.,Masai 
gyventojai Rytų Afrikoje val
go 60 % riebalų, bet choles
terolio padidėjimo savo arte
rijose neturi.

Atsakymas, pagal dr. Oster, 
glūdi kūno chemikale xantine 
oxidase, kuris paprastai ran
dasi kepenyse. Šis chemiką - 
las irgi randasi karvių, bet 
ne motinų piene.. Geriant ne- 
homogenizuotą pieną, mano 
dr. Oster,xantine oxidase iš
sivalo, kaip ir kitos atmatos, 
bet nepasišalina, jeigu pie - 
nas yra homogenizuotas, dėl 
to sumažėjus jo riebalingu - 
mui, nauji riebalai ir xantine
cxidase pereina per mažos 
žarnos sieną į kraują. Krau- 
juje normaliai randasi che - 
mikalai, vad., plasmogen, ku
rie,manoma, reikalingi svei
kai širdžiai ir arterijom pa
laikyti. xantine oxidase,įė - 
jęs į kraują, sugadina plas - 
mogeną. Tada pasigamina 
cholesterolis. Jeigu dr.Os
ter nuomonė yra teisinga,kū
nas bando pataisyti xantine 
oxidase apgadintą širdį ir ar
terijas su kraujo cholestero
liu.

Per Korėjos karą buvo da
romos autopsijos visų žuvu - 
šių kareivių. 20 % tų jaunų, 
stiprių vyrų cirkuliacijos 
sistema rasta užkimšta cho
lesteroliu. Šis faktas atkrei
pia dėmesį į tai, kad Ameri
koje jauni žmonės iš pat ma
žens gauna homogenizuotą 
pieną. Kitas įrodymas dr . 
Oster teorijai patvirtinti yra 
angina pectoris pacientai, ga
vę vaistą /allopurinol /jis su
stabdo antine o idase akciją/ 
ir stipriai pagerėję. Allopu
rinol nėra dažnai naudojamas, 
nes gali sukelti neigiamas ki
tas reakcijas. Vitaminas B 
kaip yra patirta, taip pat pa
deda šitiems pacientams.

Visai nėra jokio reikalo 
vartoti homogenizuotą pieną. 
Jis nėra skanesnis už paste
rizuotą arba nugrientą pieną, 
ir nėra sveikesnis. Jis tiki 
pakelia kainą ir gal gadinai 
širdį.

H. J. Adamonis.Med. stud.
3 PSl.
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
tretiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

830 Main St. East. tel. 544-7125

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

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

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo liepos 1 d.) 8%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 9!4%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
Čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers" Čekius; 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kauitalas — virš S 4.600.000

icagos dangum
Jonas KREIVĖNAS, Sibiro 

kalinys, atsilankęs pas savo 
seserį, aplankė Chicago je ir 
įvairius lietuviškus centrus 
Jis buvo Lietuvių Televizijoj, 
Policijos "Krivūlės" paren - 
gimė. Visur šUtai sutiktas , 
Jaunimo Centro Vakaronėje, 
gausiai susirinkusiai publl - 
kai papasakojo savo išgyve - 
r\ imu s. Ilgiausiai kalbėjo per 
Lietuvių Radio Forumą,' kur 
inž. A. Rudis, Vyt. Kąsniu - 
nas irsto straipsnio autorius 
davė jam visą eilę klausimų 
o ir žmonės galėjo klausti per 
radijo, ką horėjo.

Ats akydamas, J. K re ivėnas 
akcentavo, kad Lietuva yra 
gyvas kalėjimas, Maskvos 
ponų valdomas ir diriguoja
mas. Nors dabar didelių iš
vežimų nėra, bet teroras 
vyksta. Ką "LB Kronika", P, 
Rūkienė savo knygoje rašo v 
yra tikra tiesa. Kas pro — 
paguoja bolševikinį "bendra
darbiavimą", tam jis pasiū— 
lė važiuoti į okupuotąją Lie
tuvą ir ten nors pusę metų 
pagyvent i.Tada bus išgydytas 
nuomelagingos propagandos . 
Kas veža vaikus Į pionierių 
stovyklas, tegul veža,jei juos

■ nori padaryti komunistais.
Jis patarė dabar sušilai — 

kyti nuo ekskursijų į. Lietu
vą, kol tik 5-ias dienas te - 
leidžia Vilniuje pabūti. Kiti 
nei giminių negali pamatyti , 
nes darbo dienoje , neleidžia 
jiems išvykti.

Visus laiškus iš užsienio 
tikrina ir registruoja, ii se

mi fabrikai, kad daugiau ga — 
lėtų atvežti rusų ir "nukultu— 
rlntų" Lietuvą, kolonizuoti

Jo pergyventi įvykiai Sibi— 
re,Pečtoroje ir Lietuvoje vi
sus domino ir J.Kreivėnas 
žada apie juo plačiau para — 
šytl savo knygoje. Mes len — 
kiarne savo galvą prieš Si — 
biro kankinį ir gerbiame jo 
tiesos žodį.

Lietuviai amerikiečių spau
doje, vienaip ar antraip pa - 
slžyml.Štal Ed. Walaltls, il
gus metus buvęs "Tribune" 
sekmadienio priedo redakto
rium, meno puslapius 
paįvairina savo akvarelėmis. 
Paminėta Ir Gražina Bace - 
vičiūtė, Išleidusi moterų 
kompozitorių plokštelę.

Salom ė Daulys labai griež
tai atsakė į "Sun Times" žl - 
nią, kad Sovietai iš Pabalti — 
jos valstybių nieko netrėmė. 
Ji faktais įrodė, klek tūks
tančių iš Lietuvos ištrėmė į 
Slblrąį kur jie žuvo, Ir tik 
maža dalis buvo paleisti. Q 
ir dabar pilnas Sibiras visų 
pavergtų tautų tremtinių. Ji 
patvirtino Solženytsino i§ - 
leistose knygose aprašomus 
faktus apie lagerius ir kalt - 
nių "gydymą" vais tais.

Daily News paminėjo datL 
O.Virkau parodą.

Petras Indreika, dr. K. Bo
belis, Sidrys, Genčius, adv. . 
Kai, dažnai pasirodo savo . 
straipsniais įvairioje Chi- 
cagos spaudoje, keldami Lie
tuvos, Kudirkos irkt. rei -

ka,kas klausosi "Amerikos
Balsą", BBC, Vatikaną.

Lietuvoje žmonės bijosi
kalbėtis, vengia ginčų. Stato—

kalus. Dažnai aprašomi įvy
kiai iš Lietuvos Vyčių,Bal - 
zeko Muziejaus, Dariaus Ir 
Girėno bei Don Varno postų,

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europai? "JIB Hoorpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimu, naikina pleiskanas, pašalina nietijimq, plaukų skilimu, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti naturally plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygai. 
JIB Medicina Liq 8 uncųos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei.

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

Illinois 60650, V. S. A.

Žurnalistų popietė.
Lietuvių Namų pensinln 

kų kambatyje, gan gerai ap
statytame, papuoštame daiL 
J. Dagio visą sieną užfrnan - 
čiu lietuvišku peisažu.susi - 
rinko Toronto spaudos žmo
nės pirmam popiečiui.

Pirm. Jonas Karka, pra - 
dėdamas popietę, pirmiau - 
šia supažindino susirinku - 
sius su besisvečiuojančiu , 
centro v-bos vice-pirm .yia- 
du Butėnu. Toliau, pirm, pa-

operų bei švenčių.

Lietuviai gydytojai Chicago- 
je premijavo tuos korespon
dentus ar angliškos spaudos 
bendradarbius, kurie 1973m. 
bėgyje rašė Lietuvos rel — 
balais amerikiečių spaudo
je. Gydytojų S-ga daro gra
žų darbą, tuo paskatindama 
Ir mūsų jaunimą dalyvauti 
amerikiečių spaudoj, rūpin
tis ir sekti įvykius. Į nau
ją valdybą išrinkti: dr.Al . 
Paulius, dr. R. Vienužis, dr. 
A;. Ruibienė, dr. T.Kisielius 
ir dr. J. Plikaitis. Gydy - 
tojų žmonos irgi turi savo 
vienetą- pirm.A.Grinienė.

Pensininkų Klubas susirinko 
pirmą kartą š.m. bal.m. 6d. 
Steigėjas - Juozas Gibaitis 
pranešė,kadorganizacija jai 
įregistruota Illinois valsty
bėj, yra legali. Nutarta pada
ryti visų pensininkų susipa - 
žlntmo parengimą.

Venecueloj gyvenusių lietuvių 
klubas tęsia savo veiklą:geg. 
mėn. 11d. sumošė metinį pa - 
rengimą Pakšto salėje, kur 
paminėjo Motinos dieną, da - 
lyvaujant Lietuvos Vyčių stu
dentų tautinių šokių grupei.

LB apylinkėj ūžtelėjo vėjai - 
susirinkimas buvo audringas, 
jo dėka atsirado dvi valdybos 
toje pačioje apylinkėje. Tas 
pat įvyko ir Cicero mieste.

Žinoma, dviejų valdybų ne
reikia, visuomenė nemokė - 
dama mokesčių!iki geruoju 
nesusitars,privers susitvar
kyti. Be pinigų nėra veiklos’. 
Valdybos pagalvokite’.

Rimas Daigūnas painformavo 
kad JAV žymiai mažina biud
žetą Free Europe, Am e r ik os 
Balso ir RFE radijo stočių 
reikalams. Jis priėjo išvados' 
kad gali nutraukti ir Ameri -
kos Balsą. Reikia, kad lietu
viai užverstų laiškais savo 
senatorius, arba rašytų:The 
Board for Inte rnational Broad* 
casting, Office of Manage - 
ment and Budget, Washing
ton, DC. Rašykime’.

B. Brazdžionis

Švl Kazimiero kapinių d-jos vieno parengimo metu. Iš dešinės B. Brazdžionis su svečiu J. R. Simanavičium, 
lietuviškos programos per radijų vedėju is Toronto. Nuotrauka A.I. Gulbinsko.
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Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

tiekė, nesenai įsisteigusio 
skyriaus ateities planus, ku
rių tarpe, svarbiausiu yra 
ugdyti jaunuosius spaudos 
bendradarbius. Svečias Bu - 
tėnas,savo trumpame žodyje 
pasigėrėjo veikti suskatu - 
sials torontiškiais ir nūs is - 
tebėję diskusijų stoka. Čika
goje, susirinkdami penkių as
menų valdybos apimtyje, be- 
diskųtuodami ir belygindami 
nuomonių skirtumus, o^žnai 
užtrunka net iki 4 vai . ryto .. 
Svečiui buvo paaiškinta, kad 
torontlečial yra ką tik įsikū
rę, ir, apskritai, jie yra ra
mesnių apraiškų.

Svarstant ateities veiklos 
gaires,buvo sutartas $ 4 na
rio mokestis, kuris ižd. Juo - 
zo Vaičeliūno buvo pradėtas 
tuojau rinkti.

Toliau,popietės darbotvar
kėje sekė inž. L. Balsio pas - 
kaita,labai įdomi ir tuo aktu
ali, kad jos turinys mūsų tar 
pe n lekuomQto nebuvo keliamas 
nei gvildenamas. Paskaita 
lietė pereito karo metu lietu
viams priskiriamus kaltini - 
mus už žydams darytas 
skriaudas. Prelegentas, gan 
išsamioje studijoje, cituoda - 
mas įvairių šaltinių Ištraukas 
nurodė, kad visi lietuviams 
primetami kąltinimai yra iš
plaukę iš vokiečių šaltinių , 
ir kas būdingiausia,kad mes 
būdami tokie veiklūs, įvai
riausiose kitose srityse, ne
pasirūpiname ir net niekas 
iš mūsų nesiima iniciatyvoms 
tam nuodugniau ištir+i ir 
tuos kaltinimus,kaipo netei
singus, viešai paneigti.

Pirm-kas padėkojo prele
gentui už aktualią temą ir 
tuoj pat pranešė neva liūd - 
nesnę naujįeną, kad Būrelis 
neteko vienos narės,Sofijos 
Butkevičienės. Bet čia pat 
pasitaisė ir paaiškino, kad 
netekimas yra tik vardo 
prasme, nes po tik ką įvy - 
kusių vedybų, Sofija tapo 
Balsienė, šiuo atveju,prele
gento žmona. Karka tuo pa - 
gyvino popietės pabaigą, nes 
susirinkusiems buvo proga 
pasveikinti naujavedžius.

Apskritai,pirmininkas sa
vo sąmojum įnešė gyvybin - 
gesnę nuotaiką, pristatyda
mas ar aptardamas atskirus 
asmenis. Pranį Alšėną jis 
pavadino pasaulio žurnalistu 
Vitą Lapaitienę-bendradar - 
biaujančla su "Sun"redakto - 
rium, Worthington, o Kęstu
tį Rudį nurodė kaip" "Daily

MOKA IMA
6% už depozitus

. n/ 9% už asm. paskolas
oVi% uz taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep. 8'2% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

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

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

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latvijų, Estijų, Ukrainą, Sov. Sujungę 

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 sudarytu' ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų ir Ritų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ ... t--. 480 RONCESVALLtS.AVI
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ontaru

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

Star" bendradarbį.
Einant iš užsitęsusios po

pietės, vienas iš LN Bingo 
vedėjų, Bronius Mackevičius 
pranešė,kad tą dieną žaidi - 
me dalyvavo 698 žmonės.

m LIETUVIU NAMAI

aienį, birž.22d., 
prasidėjo tautybių kara - 
vanas. Torohte gyvenan
čių tautų bendruomenių 
bus įruošti 57 pavilijonai, 
kurie reprezentuos tautų 
papročius ir kultūrą. Lie
tuvių pavilijonas"VUnius ", 
kurį ruošė KLB Toronto 
Apylinkės Valdyba, vyksta 
NL apatinėje salėje. Tiki - 
m as i daug lankytojų. Ka - 
ravanas tęsis-iki liepos m. 
1 d .

LN blngo jau turi virš 
700 dalyvių. Karavano 
metu,kai apatinę salę bus 
užėmęs "Vilnius" pavili - 
jonas,bingo vyks viršuti - 
nėse salėse.

LN dar vis tebeieško 
nuolatiniam darbui nagin - 
go darbuotojo sargo parei
goms. Atlyginimas pagal 
susitarimą.Kreiptis į LN 
raštinę pas reikalų vedė — 
ją arba tel.:533-9030.

Bus įrengtos skelbimų 
lentos;jas tvarkys reikalų

vedėjas.
KLB Toronto Apylinkės 

Valdyba pareiškė pageida
vimą gauti vieną LN rašti
nės kambarį iš Alhambrcs 
pusės savo būstinei. LN 
valdyba nutarė,kad kamba
rys būtų skirtinas Apylin
kės Valdybai, kartu su ku - 
ria kita organizacija. Su- 
s įtarti dėl sąlygų pavesta 
LN pirmininkui.

Karavanui pasibaigę 
sekmadienio popietės bus 
rengiamos, kaip Iki šiol.

Toronto Lietuvių Choras 
"Varpas" po sėkmingo kon
certo Anapilyje, savo įna - 
šą LN papildė 1OO dolerių.

• Onutei ir Zigmui Glrdaus- 
kams vaikai, draugai ir bičiu
liai suruošė jų namuose 25m. 
vedybų jubiliejaus stalgmeną- 
pagerbtmą.

• Nesenai mirė Antanas A- 
domavičius. Velionis buvo 
kilęs nuo Mažeikių. Lietu - 
voje tarnavo policijoje, Ka - 
nadoje tapo geru mūrininku. 
Per "Versi o "kursu s jis pa
ruošė nemaža lietuvių mū - 
rininkų. Palaidotas Miss i - 
ssaugoje, paliko žmoną ir 
studentę dukrą.

— Parapijos spaudos kioskas, ku
riam vadovauja P. Misevičius, po bin 
želio 16 d. sekm. uždarytas iki rug
sėjo 15 d. Kurie norėtų įsigyti įvai
rių rankdarbių, prašomi skambinti 
vedėjui į namus tel. 654-4813.

<4 YP fine art 
Tt; medals.

LZ EDITION LIMITED
to only 3000 of 
each design

AS TOLD BY THE

best Baltic artists
IN EXILE
minted in 99 9 of pure silver and
91666 of gold (22karat)

ftp W Is
30 YEARS OF EXILE for 250,000
Estonians. Latvians and Lithuanians ACIUAI SIZ.l

1944 - 1974
Nuo 1918 — 1940 m. Estija, Latvija ir Lietuva buvo laisvos ir nepriklausomos šiaurės Europos valstybės prie Baltijos 

Juros. Galinga U.S.S.R. po slapto ir niekšingo susitikimo su Hitleriu, nutarė prisijungti sau šiuos kraštus. Stalino siustą 
kariuomenė peržengė sienas ir Baltijos valstybės dar ir Šiandien tebėra Sovietų Rusijos okupuotos.

Neapsakomi vargai ir kančios sekė okupacijas, po to - išvežimai. Sovietų ir Vokiečių koncentracijos lageriai, masiniai 
bėgimai į vakarus, kultūrinė priespauda ir net genocidas.

Tačiau šiandien estai, latviai ir lietuviai gyvendami išsibarstę po pasaulį, ir tėvynėje, tikisi ir meldžia laisvės ir ne - 
priklausomybės. Jų kultūrinis paveldėjimas yra per daug svarbus, kad Išnyktų.

Apsakyti Baltijos tautų Įvykius, jų kančias ir ateities viltis Balticoin išleidžia 3 0 medalių serija, 30 mėnesių laiko - 
tarpyje, nukaltus IŠ gryno aukso, platinos ir sidabro. Jie sukurti dailininku: August A. Kopmanls, Eric Pehap, Joann Saa- 
rnllt, Arthur Mihkelsoo ir Telesforo Valiaus.

Kadangi tik 3000 medalių kiekvieno piešinio bus pagaminta, vienam asmeniui bus leista nusipirkti 3 sidabro ir aukso, 
tokiu būdu duodant progos didesniam skaičiui asmenų juos įsigyti. • Apardavus — nebus pakartojami. . e,, a

Pirmieji 3 Baltijos Saga medaliai, parodyti čia tokio dydžio, yra sukurti latvių skulptoriaus August A. Kopmanis.f.LA. 
L. Kiekvienas medalis yra 4cm. diametro ir sveria 30 gramų. .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vancouver
Remeikų ir Kerbelių šeimoms netekusioms motinos, 

senelės ir uošvės nuoširdžiai užjaučia
Birute, Henrikas ir
Gintaras N a g i a i

Bačėnas All Seasons Travel
2227 DUNDAS STREET W.z 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

LIETUVIU VEIKLA
Vancouver-toltmas bet ml< 

las ir gyvas Vakarų Kanados 
kampelis.Gerai veikia žve - 
jotojų ir medžio tojų klubas 
Bebras,vadovaujamas V.Ska 
beikos. KLB apylinkės veik - 
la buvo apsilpusi, bet šiais 
metais išrinkus naują valdy 
bą, vadovaujant ■ energingam 
E.Gumbeliaui, veikla pagy - 

i vėjo. Atšvcntėm vasario 16d., 
Motinos Dieną -gcg. m. 12 d. 
Vargas mažoms kolonijoms, 
savo meninių pajėgų neganu , 
iš kitur mažai kas aplanko ..

Turėjome malonią progą,t 
pilnai pasiruošėme sutikti e 
Hamiltono teatrą "Aukurą". 

Dabar,televizijos vakarais, >Bet pasitaikė lėktuvų ugnia — 
šitie visi darbai įsigyja naują, gesių streikas. Tautiečiai - 
neįtikėtinai brangią vertę,grįž-nu] iūdę skirstėsi ir Valdyba 
tama prie jų.

Metinis festivalis yra visų 
šitų mėgėjų susinėsimas , 
pasirodymas, pasikeitimas, 
atsiektais laimėjimais,plana 
vtmas naujų.

Nueikite, nepatingėkite, kai 
išgirsite, kad toksai dalykas 
vyksta jūsų kaimynystėje , 
su vaikais , su visa svita.Ką 
gali žinot, gal ten aptiksite ką 
nors nuostabiai naujo,apie ką 
nei galvojote, nei žinojote , 
kad yra, kad galima lengvai 
pasidaryti ir gražiau, o, kur 

sugyventi ^as gražiau ’....

ANTANINAI REMEIKIENEI mirus, Skolastiką, 
Eleną, Vaclovo ir Dainą nuoširdžiausiai 
užjaučia ir kartu liūdi —

Bukausku šeimos

Mirus ELZBIETAI KETURKAITEI - IMBRASIENEI 
Lietuvoje, V. P. Keturkams ir ju sūnums bei visiems 
artimiesiems nuoširdi užuojduta — ,

Marcijonas Juodis

sudbury
NUEIKITE, NEPATINGĖKITE !

MENU FESTIVALIS SUDBU— 
RYJE įvyko birželio mėn. 8 d 
miesto arenoje, kaip ir pra
eitais metais. Tai bendra , 
jungtinė menų paroda, kūry
biško pasireiškimo vaisiai , 
visa to ką žmogaus rankos , 

i nuostabiausias įrankis 
pasaulyje sugeba pagaminti ; 
padedant vaizduotei ir visam 
'"ibtiliam protingos būtybės 

Jlšktmosi procesui; perduo
tam iš kartos į kartą.

Taip mokinasi 
tautos viena su kita, brangin
damos viena kitą, pasimoky- 
damos viena iš kitos , pasis - 
kolydamos viena iš kitos, pa
sikeisdamos idėjomis ir įsi - 
gyta patirtimi.

Ar nebūdavo taip panašiai 
Suvalkijos " šeimynstubėse"? 
Verpimas, audimas kedeni- 
mas,plėšymas, sukimas vir
vių /šito pasigedau/, mezgi- 

is, siuvinėjimas, siūlai , 
adatos, virbalai, sudžiuvusios 
sios laukų gėlės, vilnos,paku
los, linai, gluosnio plasutat , 
kultuvės, išmarginti paukš - 
čiai, besisukioją palubėj, šiau
dinės "saulytės", vaškas, gin— 
taras. Nulipinti iš molio žais
lai ir indai-vadinama kerami
ka, gal lengviausiai prieina
mas pomėgis.

turėjo nuostolio.
Klimatas labai lengvas , 

du kart iškritusį sniegą sau
lė per porą valandų sutvarkė. 
Daugiau lietaus, negu kitur- 
vasaros nekarštos.

Tautietis St. Dagilis dar 
vis nenurimsta, neduoda ra- 

r mybės vankuveriečiams sa
vo įkyriais ir šmeižto pil - 
na is laiškais.

į/

Pagerbti A. ir S. Kinsta- 
vičiai,malonūs ir vaišingi že
maičiai, Stanislavos gimimo 
dienos proga, šaunaus van - 
kuveriečių draugų būrio.

S.Prapuolenytė-Bunker ję Lukas

MONTREAL} APLANKIUS

Ankstyvas gegužės mėn. 25 
-oslos rytas. Po vakarykš
čios audros New Yorke, die
na pražydo tokiais šiltais ir 
skaisčiais saulės spinduliais, 
glostančiais žiedais pasipuo
šusią gamtą. Galvoju, jog ir 
Montrealyje tikriausiai rasi
me tą pačią besišypsančią 
saulę.

Kennedy aerodromas čia 
pat ir po 10 min. kelionės tak
si, esame jau aerodrome. 
Sutvarkome bilietų ir bagažo 
reikalus ir atsirandame "du
ty free" krautuvėje. Reikia gi 
amerikoniškų lauktuvių nu-

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

greitai ir mes jau žemėje. 
Skridimas buvo tikrai malo
nus, nors iš viršaus matėme 
tik debesis, papuoštus balta 
pute.

Skubame prie muitinės, de
ja, jau ilgiausios eilės. Atsi
stojame ir mes. Bent šešios 
ilgiausios eilės, o dirba tik 
du žmonės ir šliaužia vėžio 
greitumu. Girdisi balsai, jog 
čia blogiau, kaip Europoj. 
Pagaliau po vienos valandos 
stovėjimo pro "dangaus var
tus" praeiname ir mes. At
rodo, jog prancūziškas Mont- 
realls neskuba ir nesijaudina, 
kad praeiti pro muitinę užima 
tiek pat laiko, kiek skristi 
lėktuvuišNew Yorko į Mont
real!.

Šiapus "dangaus vartų" Montrea110 skautai ir skautės Jubiliejinėje stovykloje 1973 metais. Jie ten Įgavo 
randame m.iR belaukiančius ir šiais metais savo stovykloje Baltijoje skautiška patyrimą igyven-
ranoame mus oeiauiaancius, ding skautlj, stovykla įVyks nuo s.m. liepos. 27 d. iki rugpiūdio 10 d. Kviečia jau
tai Jolita Gerhardaitė ir jos nima daiyvautii užsiregistruojant pas savo draugininkus(es).Foto R. Lukoševldlūtė.

_ busimasis Jerry Pawlowsky. 
Jie yra didžiausi šios kelio
nės kaltininkai, ir jau galvo
ję, jog mes neatskridome, juk 
lėktuvas taip seniai nusilei - 
dęs.

Skubame į Gerhardų namus 
Rosemounte. Montrealis šva
rus miestas, plačiai išsiplė
tęs, sudaro gerą įspūdį. Ne
gali ir lyginti su kai kuriais 
New Yorko kvartalais švaros 
atžvilgiu. Oras ? Na, saulė 
šypsosi pro debesis ir šalto
ka. Nuostabu, New Yorke jau 
rožės žydi, o čia medžiai vos 
pirmaisiais lapais puošiasi. 
Esą, visą laiką šalta Ir lietus.

Štai ir Gerhardų namas. 
Tai mano žmonos sesuo ir 
švogeris, gražiai susitvarkę 
savo namuose, kuriuos puo
šia išdidi eglė, sodinta prieš 
15 metų.

Ši diena tai Jolitos ir Jerry 
šventė, jųsužiedotuvės. Į šią 
šventę ponai Gerhardai ir su
kvietė abiejų šeimų narius bei 
artimuosius gimines.

Diena praeina greitai ir va
kare renkasi svečiai. Jerry 
yra ukrainiečių kilmės, gimęs

vežti,kanadiečiams. Deja, ta 
"duty free" nėra jau tokia 
"free" ir kainos beveik lygiai 
tokios pat, kaip ir kitur New 
Yorke.

Air Canada lėktuvas pakyla 
lygiai 7 vai. 40 min. Patar
nautojos maloniai šypsosi ir 
valgydina pusryčiais. Darbo 

; jos tikrai turi daug, nes lėk
tuvas sausakimšai pilnas. 
Mat ilgas savaitgalis pas mus, 
tai žmonės ir naudojasi pro
ga.

Mano žmona grįžta į kraš
tą, kur jos pirmieji žingsniai 
žengti atkeliavus iš Vokieti
jos prieš eilę metų. Čia ji 
pradėjo naują gyvenimą, čia
yra jos daug giminių, draugų - Vokietijoje. Tėvai, išauginę 

tris sūnus ir dukterį, pro Vo
kietiją ir Belgijos kasyklas 
pasiekė Kanadą. Čia, tėvai 
dirbdami sunkiai, sudarė są
lygas visiems trims sūnums 
baigti kolegijas. Atrodo graži

šeima.
Elena ir Povilas Gerhardai, 

ji gimus Liepojoj, jis kybar- 
tiškis, susitikę ir sumainę 
žiedus Kaune, praėję dvigu
bas repatrijacijas, išaugino 
dvi dukras. Gaila, šį vakarą 
negali dalyvauti vyresnioji, ji 
ir jos vyras kariuomenės ma
joras R. Šlapkūnas gyvena 
Kalifornijoj.

Prie gražiai papuošto ir 
turtingo vaišių stalo prabėgo 
kelios valandos, linkint būsi
mai porai "Ilgiausių metų" 
lietuvių ir ukrainiečių kalbo
mis. Į linkėjimus jaunasis 
Jėrry atsakė "ačiū labai".

Vestuvės numatomos rug
sėjo mėn. 7 d., šliūbas šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir vai
šės Queen Elizabeth hotelyj.

Sekmadienio rytas išaušo 
niūrus ir lietingas. Mes visi 
išskubėjome pamaldoms į 
Aušros Vartų bažnyčią. Graži 
bažnyčia pilna žmonių, pui
kiai giedojo choras.

Koks kontrastas su New 
Yorko lietuviškomis bažny-

čiomis, kurių čia yra net 5 ir 
kurios sekmadieniais yra 
pustuštės. Visos bažnyčios 
yra įkurtos senosios emigra
cijos, gi lietuviai dabar ap
sigyvenę toli nuo jų.

Po pamaldų sutikome visą 
eilę draugų ir pažįstamų, kai 
kuriuos pirmą kartą po išti
sos eilės metų, jų tarpe ir 
šio laikraščio redaktorių p. 
P. Paukštaltį.

Trumpai aplankę mūsų 
prietellus Stasiunę ir Augus
tiną Ališauskus, skubėjome 
pas mūsų giminaičius Stasę 
ir Juozą Verbylus. Čia mūsų 
laukė visa Verbylų giminė. 
Besivaišlndaml ir besikalbė
dami čia praleidome kelias 
valandas.

Na — ir kelionė atgal. Sku
bėjome aerodroman, o lietus 
žliaugte žliaugė.

Atrodo, jog tas Montreallo 
oras atsekė paskui mus į New 
Yorką, jau savaitė praėjo, 
saulės neturime, o lietus pila 
kasdien. S. V.

New York
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L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernay,

11 VAL. VAK.

P.Q. TEL. 669-8834

JUOZAS GRAŽYS 
KAILIU, SIUVĖJAS 

e Siuvu ir parduodu 
e Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas 

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

ir pažįstamų. Negalėčiau 
skųstis ir aš, Montrealyje tu
riu daug giminių ir draugų. 
Bent dalį jų sutiksime, nors 
ir per trumpą laiką.

Valanda kelionės prabėgo
T EL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

'orn^ s į hoto —linelio
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

, ĮVAIRIOS PROGOS 

VARTOKITE ŠIUOS DAŽUS
JIE ATSPARŪS VISOKIAM NUSIDĖVĖJIMUI

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERN ATION AL dažų išpardavimas - tel. 366 - 6237/ 3896

BEI NUO SAULES NUBLUKIMUI

N e I a u k d a p) i Įsigykite/

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
» Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pąsiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

TEXACO

Battle Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

LaSalle hito Specialist lleg’d.
• Taisymas ir darymas automobiliu
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinėj-, 
valtys.. Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

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

BELLAZZI LAMY INC
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
9. P. išdirbiniai ir visajet.

7682 BOUL. C HAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir ___ 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinią prie- 
monių pardavimas ir įren- J 
girnas. Atstovaujame — Į 
Hydro - Quebec iŠnuoma- 
vimui karšto vandens tie- 
kimą. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing &'Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

1974.V 1.2e

Cilu> 
^Janc TrutoHe 
^x acrylique 4 J Cilux

L^nture 
L^xterieur 
^’ex acrylique^

PIRKITE IR BŪSITE PATENKINTI
Jei nemėgote dažyti savo namus — jūs pamėgsite dažydami 

su Latex d’Exterieur CIL dažais, nes jų graži ir patvari spalva . 
Pasiteiraukite apie mūsų Blanc Trutone Latex Acrylique. išorės 
dažus Latex Acrylique ir naujausius Latex blizgančius Cilux. 
Jūs laimėsite ne tik Šįmet, bet ir ateičiai.

Peintures CIL
DE LASALLE HARDWARE

W. Theroux prop.
7688 Edouard, LaSalle, P.Q.
Tel. 365-0470 (kampas 6 ave.).

AUTOMOBILE INC

366-7818

’. P- _P_ _Ą_ Y. J_M _Ą_ S
PMPF.RI AL - CHRYSLER - rtJDGE- CH ARG Ln
CORON ET -CH ALL EN G ER - SW1NG ER - D ART 

Camions DODGE Trucks
78JS BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE..

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas.
I&orčs (Body) taisymas ir dažymas naujame 

___  garaže ir moderniomis pr i vmo nėm is. K reipk i te s 
LAURENT DAIGNEAULT De L o Verendrye prie Lapierre. tel. 365-3364

Highland Auto Body
611 LATLEUH AVĖ., LaSALLE

★ ** 
T£L. 366-7281 
*<*★*★**★★★ a ★ iri

• Atliekami mechaniniai darbai

e iTaree taisymas ir dažymas

• Dunlop podonjos Ir b<rt«KiL6« .......
P ardavimas gazolino ir alyvai — wEftrvlahshiiolaida.

Savininkai: y, Sutintkas 389-0571 ir J. Zavyt 365-3252

7 psi.

7
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Nepiitfwiw jįtm 
AKCIJŲ VAJUS

NAUJAI ĮSIGIJUSIU AKCIJAS 
SĄRAŠO TĄSA:
106. Klezas Petras, visuo - 
menininkas, ” buvęs KLB 
Montrealio Apylinkės V-bos 
narys, NL Spaudos B-vės iž
dininkas ir kitų organizacijų 
narys, įsigijo 5 naujas akci
jas, šalia turėtų 4-rių.

107. Adomaitis Jonas, nepa
vargstantis visuomenininkas, 
dabar išėjęs į pensiją, prie 
jau turėtos akcijos įsigijo 
dar 5-las.

108. Petrulis Jonas, dabar

tačiau, turiu vilties,kad mū
sų tautiečiai dar nekapituliuo
ja, gyvendami saugiai ir pa
togiai, o atvirkščiai. Prisi
mindami, kad šįmet sueina3O 
metų egzilės, visi pasiryši
me iš naujo išlaikyti mūsų 
lietuvišką kultūrą, o ypattn - 
gai jos puoselėtoją ir ryšio 
tarp mūsų palaikytoją-lietu - 
viškąją spaudą.

Prisidėdami prie NL akci- 
jųvajaus.apie kurį šiame sky
riuje jau buvo plačiau kalbė - 
ta, atliksime svarbų ir konk
retų darbą.

Iki dabar NL akcijų nupirk-

te r charge "ar kitomis korte
lėmis, turėtų tų sąskaitų ba
lansus apmokėti kas mėnesį 
kad ir pasiimdami paskolas 
"Lite". Kam mokėti 18%, kai 
"Lite" galima pasiskolinti iš 
11, 5%? Tuo labiau neapsimo
ka per įvairias finansų kom
panijas pirkti automobilius 
arba ką nors imti skolon iš 
krautuvių. Nedidelių sumų 
paskolas "Lite" galima gauti 
tą pačią dieną vienu atsilan
kymu,viena me iš "Lito" sky
rių.

NERINGOS JŪRŲ ŠAULIŲ 
GEGUŽINĖ

„ "Neringos " Jūrų Šau - 
lių kuopa 7 liepos Skrui - 
bi o sodyboje rengia savo 
metinę gegužinę. Gražio - 
je gamtos aplinkoje bus 
malonu susitikti su drau -

NL NAUJOJI SPAUDOS BENDROVĖS VALDYBA KVIEČIA VISUS MONTREALIEČIUS 
IR OTAVIEČIUS BEI APYLINKIŲ LIETUVIUS ATVYKTI | PIRMĄJĄ JOS RUOŠIAMA^

GEGUŽINĘ
GEGUŽINĖ ĮVYKS LIEPOS 14 d., SEKMADIENĮ F. P. SKRUIBIO VASARVIETĖJE, \ 

POINTE FORTUNE, PRIE OTTAWOS UPĖS.

Vietovė lengvai pasiekiame, ypač montrealiečiams , važiuojant 40 keliu. Pravažiavus 
Rigaud išsukti Pointe Fortune išsukoje į dešinu ir už kelių šimtų me trų privažiavus 17 kelią 
pasukti i kaire ir tučtuojau i dešinę. — senąjį 17 kelią link Pointe Foutune. Už virš mylios 
rasite gegužinės vieta. Gttavriškiai įvažiavę į 40 greitkelį ir pervažiavę į Quebec o provinci
ją važiuokite iki 2-jo'išsukimo įPointe Fortune - 17 kelią ir juo iki virš suminėto senojo 
17 kelio ir t.t. ATVYKITE I SUSITIKSITE DRAUGUS BEI PAŽĮSTAMUS

IR LINKSMAI PRALEISITE LAIKĄ SAULĖTOJ 
GAMTOJ, ŠVARIAM ORE, ŠALIA 
ŽAVINGOS IR ŽUVINGOS 
OTAVOS UPĖS !

Veiks muzika ir visi kiti svečiams pasitarnovimai.

besiverčiąs statybos darbais 
Bostone ir apylinkėje, dažnas, 
svečias Montrealyje. Jis yra 
aktyvus visuomenininkas ir 
jo įsteigtos Broadway Cons - 
truetton Co pirmininkas. Jei 
ne darbu, tai pinigu pareniai 
lietuviškąją veiklą. Šį pava
sarį paskyrė $lQO,Montrea- 
llo šeštadieninei mokyklai 
ir įsigijo 5-ias naujas NL 
akcijas, nors jau turėjo 1O. .

ta už $ 3800., pridėjus nau -' 
jų keturių akcininkų sumas -» 
turime $ 4040.

Iš numatytos surinkti vajui 
$ 20.000 sumos, parduota 
akcijų už $ 4040. -

J. V. Stankaitis
NL Spaudos B-vės Ugdymo 

Reikalams Narys

Litas
109. Aniolauskas Julius, L. 
Akademinio Sambūrio na - 
rys,NL Sp. B-vės iždininkas, 
daug laiko pašvenčius savo 
profesijai, įsigijo 5-ias ak
cijas.

Būdamas naujosios NL v- 
bos narys, paprašytas pėrė - 
miau pareigas tęsti NL akci
jų vajų. Žinoma, tai nėra nei 
lengvas, nei malonus darbas,

GYVA "LITO" APYVARTA
Balandžio ir gegužės mė

nesiai buvo labai gyvi "Lito" 
apyvartoje kaip santaupų tel
kime, taip ir paskolų išdavi
me. Visi narių paskolų pa
reiškimai buvo patenkinti. 
Birželio, liepos ir rugpiūčio 
mėnesiai kasmet būna rames
ni. Visi "Lito" nariai, kurie 
naudojasi "Chargex", "Mas-

gaiš, pabendrauti irpraleis- 
ti laiką sveikame ore. Jū - 
rininkai,kaip ir kiekvie - 
nais metais,sutiks geguži
nės dalyvius geru maistu, 
linksma šokių muzika, o 
loterijoje,,laimę turinčius 
mėgėjus, apdovanos vertin
gais fantais. Įdomiausia , 
gal, bus jaunimui, iš kurio 
tarpo bus renkamos gra - 
žuolės.jos bus apdovano - 
tos premijom is. Bu s suor
ganizuoti įvairūs žaidimai, 
įkurtuos paprastai įsitrau
kia įvairaus amžiaus da - 
lyvlai. Todėl, "Neringos " 
Jūrų Šaulių kuopa kviečia 
ir laukia visų,kurie mėgs-- 
įa smagiai praleisti laiką 
gryname ore.

Nijolė Bagdžlūnlenė

joanima
9 e g užine

liepos (July) 7d., sekmadierii,

F. P. SKRUIBIO VASARVIETEJE, prie Ottawos upes, 
Pointe Fortune, P. Q.

PROGRAMOJE: Jaunimo gražuoles rinkimai, 
Sportas ir žaidimai, 
Bufetas ir veiks baras
bei kiti įvairumai

KVIEČIAME VISUS ATVYKTI, NEAPSIRIKSITE !

"Neringos” Jūrų Šaulių kuopa
’’Neringos” Jurų šaulių, kuopos vadovai:

'iš dešinės pirmininkas J. Zavys su dukrele.t- 
|Br. Kirstukas. (Nuotrauka prie liet, gintaro pa- 
jrodos stalo)per Klaipėdos paminėjimu)

GALVOJATE PIRKTIG
pharmacie

cignoft
■^ROBERT GENDRON LPH.prop.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 VA1_. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GIRIUNIENt 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L‘As»o**ption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmos aukštos,

11-12 kambarys

Tel. 932- 6662; namM 737- 968 1.

TĖVU KOMITETAS DĖKOJA
Montrealio Lituanistinės 

mokyklos tėvų komiteto šį pa
vasarį pravesta loterija pra
ėjo sėkmingai dėka jautrių 
lietuvių, kurie pirko loterijos 
bilietus.

Dalis tautiečių, pirkdami 
bilietus dar paaukojo mūsų 
lietuviškai mokyklai. Štai 
stambieji aukotojai: 
Kun. V. Stankūnas — $100. 00;
J. Petrulis - $50. 00; S. dau
gelis ir V. Kerbells po $20.00;

<H. Vanagienė — $18. 00; J. Bu
lota — $15. 00; P. Beleckas — 
$13. 00; E. Stehr - $11. 00; P. 
Bernotas, G. Dargis, M. 
Guobis ir O. Voronikaltlenė 
po $10.00; D. Jurkus, J. Ge
čienė ir A. Sladžlus po $8. 00; 
Ų. Gureckas, E. Lukoshius 
ir M. Mažeikienė po $6. 00; K. 
Leknickas — $5. 00. Daugelis 
kitų aukojo po mažiau.

Šia proga skelbiame 1973- 
74 m. lietuviškas organizaci
jas, kurios paaukojo Montre
alio Lituanistinei mokyklai; 
"Litas" - $1,000.00; Aušros 
Vartų parapija ir Kanados 
Lietuvių Fondas po $200. 00;
K. L. Katalikių moterų Mont- 
realloskyrius — $100. 00;Tė- 
vai Jėzuitai Montrealyje ir 
M. L. Akademinis Sambūris 
po $50.00; "Geležinio Vilko" 
skautų tuntas — $25.00 ir 
Montrealio "Nidos" klubas — 
$20. 00.

Visiems nuoširdžiausiai 
dėkojame.

M. L. M. Tėvų Komitetas 
• Šv. Kazimiero parapijos 
klebono kun. dr. F. Jucevi-

AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N.BALT - BALTRl/KONIS 
Sylka Realties Inc.

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

<

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

P I R K T I. AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

, V.Pėteraitis
353- 9960 / Namų 72 1 - 0 6 14
UNITED TRUST REALTIES

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

čiaus 50 m. amžiaus sukak
ties pagerbimas įvyko bir
želio 15 d. parapijos salėje. 
Meninę programą Išpildė sol. 
Gina Čapkauskienė ir para 
pijos choras vad. muziko A.: 
Ambrozaįčio.

Prisirinko publikos pilnu
tėlė salė ir visi svečiai pui
kiai pavaišyti vakariene ir 
gėrimais. Parapijos komi - 
tetas suruošė šį parengimą 
tikslu sukelti lėšų klebono 
rašomos knygos išleidimui. 
Kun. F. Jucevičius jau be
baigiąs rašyti Menas Krikš
čioniškoje Perspektyvoje ir 
žada netolimoje ateityje šią 
knygą išleisti.
• Daneta Stankevičiūtė iš - 
vykusi į Meksiką ir ten spe
cialiame kurse gilinasi ispa
nų kalboje. Išvyksta ten ir 
tėvai - V. ir L. Stankevičiai, 
atostogas praleisti.
• Daina Keibelytė ir Regi - 
na Staškevičiūtė buvo išvy
stos į Europą, kurioje aplan 
kė keletą valstybių.

leonas'gureckas 
Soles Manager 

[Lietuvis atstovas)

GM ,

( P avardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

• Dr. Henrikas Nagys nese - 
nai buvo pakviestas ir pralei
do dvi dienas kultūrinėje Ir 
vių stovykloje, netoli Torontu 
skaitydamas paskaitas latviš
kai, supažindindamas su lie
tuvių poezija latviškame ver
time.
• Šulmistrų ir Martinaičių 
šeimos buvo nuvykus los į 
Chicago, aplankyti dukters ir 
sesers — Leipų šeimos.
• Buvęs Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. L. Za - 
remba lankėsi Montrealyje.
• Jonas Dalmantas susirgęs 
ir turėjo operaciją Reddy 
Memorial ligoninėje, dr. A. 
Popieratčio priežiūrdje.
• Juozas Lisevtčius sunkiau 
susirgęs ir paguldytas į ligo
ninę. Taip pat ir Julius Dani- 
sevičius.
• O. Voroninkaitlėnė, Adams 
restorano dalininkė, su visa 
šeima atostogas praleidžia 
Kalifornijoje.
• Henriko Adomonių šeima 
buvo išvykusi į Bostoną pas 
dėdę ir pusbrolį Adomonius.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
. • NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

8 UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE 1

PASIKALBĖKFTE SU
-Manag.ršu

LEO GUREKAS_________ .

7 9 9 5 Blvd. Les Gaieties. D’ Anjou, P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

muu montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
____  <At the end of Sherbrooke Street West)

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

Dr. J Maliska 
Dantų gydytojas 

— e —
1440 r»e Ste-Cathcrine Ouest 

Suite 600
Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 8528

ADVOKATAS

RJ.Isganaitis ba.bcl

Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1 126, namu 678 3660

B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.(c).
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

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

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

8 fsl.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS 4

J.P. MILLER.B.A-, B.C.L.
768 Notre Dame Street E. Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

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

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias 
Term. 
Term. 
Term.
Duoda 
dą iki

s-tas
m.
m.
m.

6.0% 
8.75% 
10.0% 
9,5% 
9.0%

ind. 1
ind. 2
ind. 3
nemokamą gyvybės apdrau-
$2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investaci,nės nuo
Nemok, gyvybės apdr. fki 
už. paskolos sumą.

11,5% 
11,0%
12,0% ,

11,5%
tioooo

Kooperotyvinė namų ( iki 4 būtį.) ir namu inventoriaus opdrouda. 

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 0 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasara nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Reoeneont Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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