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Gegužės 13 - 19 d. d. Ota
vos lietuviai atšventė savo 
organizuotos veiklos 25 metų 
sukaktį. Visos savaitės šven
tės apeigose išryškėjo, kad

dicinės eisenos šiais metais 
nebus, tačiau bus masinis 
šventės paminėjimas Montre- 
alio senamiestyje.' Susirinko 
apie 10,000 montrealiečlų, 
daugiausia jaunimo. Po gra
žios pradžios, grupės triukš
madarių pradėjo daužyti res
toranų ir krautuvių langus, 
baldais kūrenti laužus ir pn. 
Policija pareikalavo išsi
skirstyti. Sekė riaušės ir pa
sipriešinimas policijai, o to 
viso pasėkoje apie 70 asmenų 
areštuota, eilė sužeistų poli
cininkų ir šventės dalyvių, du 
gaisrai ir kitos bėdos. Taigi, 
kuo toliau, tuo labiau blanksta 
ta graži tradicinė Kvebeko 
šventė, kurios svarbiausią 
dalį sudarydavo didžiulis pa
radas, vaizduojąs ne tik Kve
beko prancūzų, bet ir įvairių 
etninių grupių gyvenimą.

TEISE NUMIRTI
Moderniškos medicinos 

priemonės šiandien gali žmo
gų laikyti gyvą ištisas savai
tes ir net mėnesius, be kurių 
natūrali mirtis būtų buvusi 
neišvengiama.
plaučiai, deguonies aparatai, 
širdies stiprintojai ir regu
liatoriai daro beveik stebuk
lus. Tačiau kartais visos tos 
nuostabios mašinos laiko 
žmogų pusgyviu, kaip kokį 
augalą, kuris tikrumoje ne
beturi nė savo valios, nei 
nuovokos. Tuo reikalu dakta
rų tarpe jau senai vyksta gin
čai, ar verta žmogų laikyti 
gyvą mašinų pagalba, kai pa
grindinės žmogaus funkcijos 
jau nebeveikia.

Nesenai įvykęs Kanados 
Medicinos Draugijos daktarų 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, pagal kurią beviltiš
kiems ligoniams turi būti 
leista numirti natūralia mir
timi. Esą, tokiais atvejais jų 
gyvybės palaikymas dirbtino
mis priemonėmis yra beveik 
nežmoniškas priešmirtinės 
kankynės pratęsimas. Tačiau 
suvažiavimas atmetė rezoliu
ciją, kuria buvo siūloma su
trumpinti kančias tų beviltiš
kų ligonių, kurie patys pra
šosi mirtį pagreitinti.

NIKSONAS I MASKVA
Nė savaitei nepraėjus po 

savo kelionės į Artimuosius 
Rytus, Nixonas jau pakeliui į 
Maskvą. Ta proga jis sustojo 
Briuselyje pasirašyti Atlanto 
Sąjungos deklaraciją, kuri 
buvo paruošta Ottavoje per 
nesenai įvykusį Atlanto Są
jungos suvažiavimą, kartu 
paminėjusį ir Sąjungos 25 

— metų sukaktį. Deklaracijoje 
pakartojami Atlanto Sąjungos 
^’lltariniai ir ekonominiai 

kiai ir ypatingai pabrėžia
mas konsultacijos reikalas 
tarp sąjungos narių. Mat, tas 
klausimas Europoje pasidarė 
labai jautrus dėl kai kurių JAV 
ėjimų Artimuose Rytuose ir 
santykiuose su Sovietų Rusi
ja.

Nixonas ta proga turėjo pa
sikalbėjimus su Vakarų Vo
kietijos kancleriu Schmidt, 
Britanijos ministerlu pirmi
ninku Wilson ir kai kuriais ki
tais Sąjungos kraštų vadovais.
~ onas užtikrino Europą, 

k., > jis nežada paaukoti At
lanto Sąjungos interesų Mas
kvoje.

Maskvoj Nixonas tikisi pa
sirašyti susitarimą su Sovie
tų Sąjunga dėl atominių ginklų 
gamybos ir bandymų apribo
jimo ir išjudinti derybas dėl 
Atlanto Sąjungos ir Varšuvos 
pakto valstybių karinių jėgų 
sumažinimo. Tačiau kol kas 
visų tų Nixono pastangų pa
grindinis rezultatas yra JAV 
ir Sovietų Sąjungos prekybos 
pagyvėjimas. Jeigu anksčiau 
JAV eksportuodavo į Sovietų 
Sąjungą prekių tik už 200 mi
lijonų dolerių, tai praeitais 
metais tas eksportas pašoko

iki pusantro bilijono dolerių. 
Sovietai ne tiek suinteresuoti 
JAV produktų įvežimu, kiek 
jų industrinėmis mašinomis, 
fabrikų statyba ir bendrai JAV 
technika ir gamybos meto
dais. Taigi, atrodo, kad ir 
dabar Sovietai geriau žino ko 
jie nori ir kas jiems reikalin
giausia.

JONINIU RIAUŠES 

MONTREALYJE
Joninės Lietuvoje ir Kve

beke turi panašumo: abiejuo
se kraštuose jos turi tautinės 
šventės atspalvį, švenčiamos 
Joninių laužais, masinėmis 
pramogomis ir pn. Deja, pa
skutiniame dešimtmetyje Jo
ninių šventė Montrealyje iš
sigimė. Jau kelintą kartą ji 
baigiasi langų daužymu,krau
tuvių plėšimais, gaisrais, 
areštais ir 1.1. Panašiai ji 
baigėsi Montrealyje ir šiais 
metais.

Joninių rengėjas — Šv. Jono 
Draugija — paskelbė, kad tra-

jie aktyviai prisidėjo prie Ka
nados vyriausybės propaguo
jamos dauglakulturės progra
mos. O juo labiau atrodė, kai 
šventė vyko artimiausioj vy
riausybės pašonėj.

Daugiakultūrė programa 
Kanados vyriausybės yra kaip 
priemonė nenutautinti iš kitur 
atvykėlius,bet juos įjungti su 
tautinės kultūros vertybėmis 
bendrai Kanados kultūrai. ŠI 
liberalų partijos vyriausybė, 
su Trudeau priešakyje, prak
tiškai pradėjo šią programą 
vykdyti, bet ją išpažįsta ir 
opozicija — kitos partijos. Į- 
steigta speclallminlsterija ir 
daugiakultūrizmui iš valsty - 
binio biudžeto skiria nemažas 
sumas pinigų.

Lietuviai,pagal kitas tauty
bes Kanadoj yra maži skai- 1 
čium?kaip ©taviškiai lietuviai 
maži skaičium prieš kitas lie- : 
tuvių kolonijas. Šios šventės 
atveju jie padarė daugiau žy- nul"‘s> A. ^Elvlktal taškelis suėjo į artimesnius

kontaktus su turkų delegaci
ja. Josios pirmininkas sena
torius dr. Feldi Tevetoglu, 
pažadėjo dėti pastangas, kad 
būtų išleisti politiniai kali
niai Bražinskai. Tuo reikalu 
buvo įteikta senatoriui pro- 
memorla. ( Paskutiniu metu 
panekė žinia, kad Bražinskai 
yra jau laisvėje)

Lietuvių delegato pastan
gomis buvo į tikruosius 
Lygos narius priimtas Kana
dos Lietuvių Atgimimo Sąjū
dis. Tokiu būdu ateity galės 
būti konferencijoj daugiau 
lietuvių delegatų .Sekant i kon
ferencija įvyks už metų Bra
zilijoje.
JAUNIMO IR MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖJE, ku
ri bus rugpj. 11-17 d. Daina
voje, bus jaunimui lietu - 
vių kalbos ir tautinių šokių 
kursai. Mokestis už stovyk - 
1 avimą: kursantams 25 dol., 
mokytojams 50 dol., jų šei - 
mos nariams 25 dol.,vaikam 
iki 12 m. - 15 dol.

Norintieji STUDIJŲ SA - 
VAITEJE dalyvauti, turi iš 
anksto užsiregistruoti pas 
stovyklos vadovę V. Čer
niauskienę 20901 Duns Sco- 
tus Rd. ,Southf iel d, M L 48075 
tel.
pas jos padėjėją A. Kuolienę 
102 Beresford avė., Toronto 
Ont. M68 3Bl,tel 416-769 —

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybos pakviesta vertinime 
komisija -Juozas Brazaitis , 
Paulius Jurkus, Nelė Maža - 
laite, Pranas Naujokaitis ir» 
Leonardas Žitkevičius - savo 
posėdyje 1974 birželio 17 Kul
tūros Židinyje New Yorke , 
slaptu balsavimu balsų daugu
ma 1973 metųgrožinės litera
tūros LRD premiją paskyrė 
JUOZUI KRALIKAUSKUI už 
jo romaną TAUTVILĄ".

D E M E S I O 1

SENATORIUS ANDREW THOMPSON ( šventės pagrindinis kalbėtojas) priėmęs 
Misevičiaus koplytėlę sveikinasi su svečiais — Mr. O. Hora ir jo žmona, kurie 
atstovavo šventėje Čekoslavakus( jis yra buvęs Čekoslovakijos parlamento 
narys) ir Viktoras Prisčepionka, KLB Otavos apylinkės pirmininkas.

dimai. Gal ir pamaldų metu—kas prof, adv. Shaffly pač to j 
pirmą karią vienuolyno kopi y- konferencijos pradėtoje smul 
čia tiek daug lietuvių talpino, -klal papasakojo kas yra da—

Po šventinės nuotaikos irgi romą Kudirkos ir jo šeimos 
gražios buvo,nes vietinė Ota- Išgelbėjimui. Kongresmanas 
vos spauda nenutylėjo 
gana gražiai aprašė.

KLB Otavos apylinkei, o

■Robert P.Hanrahan asmeniš
kai lietuvių delegatui patvir
tino, kad Kudirkų šeima vie- 

ypač jos pirmininkui Viktorui no mėnesio bėgyje bus J. A. 
Priščiaponkui ir jo padėjėjams Valstybėse.
- B. R. Čeponkams, L. Giriu- ToJe konferencijoj dr. J.

bet

m ės negu tos didžiosios kolo
nijos, o visų lietuvių vardu — 
negu tos dideliu skaičium tau
tybės. Šventės rengėjai vyku
siai sugebėjo į visos savaitės 
programą įpinti kitų tautų žy
mius asmenis, kurie ne tik 
svečiais šventėje buvo 
žodį ir paskaitas turėjo. Q 
tai mums lietuviams yrasva- 

Dirbtiniai ru kai svečių tarpe matėme 
mlnisterius, parlamento na
rius, senatorius bei aukštus 
vyriausybės įstaigų asmenis . 
Net pats ministeris daugla- 
kultūriams reikalams dr. S. 
H aidas z šventės globėju buvo.

Otaviškiat pajėgė suorgani
zuoti daQ. Telesforo Valiaus, 
grafikos, dali. Anastazijos 
Tamošaitienės gobelenų, paš
to ženklų, knygų, pinigų ir 
liaudies meno /iš nepriklau
somos Lietuvos/ parodas. Jie 
pajėgė atsikviesti iš Montre- 
alio jaunimo ansamblį "Gin
tarą", iš Toronto tautinių šo
kių grupę "Gintarą", kurte 
savo programų išpildymu ne 
apvylė publikos, bet ilgam 
laikui pasiliko matytas atli - 

| kėjų'jaunatviškumas.
Didesniųjų kolonijų ne vie- 

: nam dalyviui nustebti teko 
Į kai pamatė pilnutėles sales 
publikos, vieno arkltoparen- 
gimo atveju o ypač sekmadie
nio koncerto metu, kai pus - 
tūkstantinė publika užpildė sa
lę. Visurbuvo puošnios salės 
Ir tvarkingi programų prave-

''iSt’i KONTROVERSIJA - JAV prezidentas Nlksonas Ir So v. s-gos kom. partijos sekt. Brežnevas 
MNlatvydo) _ Maskvoje. (ii Th e Montreal Star*)

C biblioteka J

bet

bei Daniams turėtų būti padė
ka iš visų Kanados lietuvių.

TAIKA YRA - ... LAISVĖ 

IR TEISINGUMAS VISIEMS
Po tokiu obalsiu įvyko 

š/m. balandžio 5-11 d. Wa
shingtone penktoji Pasaulinė 
Jaunimo Antikomunistų kon
ferencija ir Pasaulinė Antt- 
komunlstų Lygos septintoji 
konferenciją. Per visą laiką 
ir kiekviena proga buvo iš
kelta laisvės ir teisingumo 
reikšmė žmonijai ir griežtai 
pasmerktos tironiškos, kolo- 
nlalinės, genocidinės, impe
rialistinės komunistinės Ru
sijos okupacijos irnežmonlš- 
ka tautų bei žmonių prie
spauda bei žvėriškas perse
kiojimas Ihisvės kovotojų trė
mimais, kalėjimais bei kon
centracijų lageriuose.

Delegatai, atstovaudami sa
vo tautų specialiai surengta
me masiniame m.Įtingę pa
gerbė pavergtąsias tautas ir 
jų vedamą išsilaisvinimo ko
vą. Tame pačiame mitinge 
buvo per specialius atstovus 
iškelti laisvės atžymėjimal 
Kardinolui Joseph M tndszenty 
(vengrų) Alexander Solzhenit
syn (Rusija) Valentyn Moror 
(ukrainųjir Chiang Kai-Shek, 
Kinų Respublikos prezidentui 

Lygiai pagerbti buvo ir iš 
Rusijos kalėjimų išleisti du 
žydai. Jie padarė konfer en- 
cijoj pranešimą apie sunkią 
ir žiaurią kalinančių Rusijoj 
likimą. (Sutrumpintą vieną 
kalbątbuvuslo kai in to, du oda-

313-353-7890 arba

m Inu t ės sus {kaupimu page rbė 
visus laisvės kovotojus,ken - 
ė t ančių s Rusijos ištrėmi
muose bei kalėjimuose.

Lietuvių tautos dalia šioje 
konferencijoje ypač daug kur 
buvo minima. Ir Josios troš
kimai įvairiose rezoliucijose 
atatinkamai įvertinti.Kudir
kos, Kalantos vardai Ir jų 
herolškl pasielgimai taip pat 
dažnai buvo su pagarba mi
nimi.
’ Pasaulinės Ant (komunisti
nės Lygos(TACL') pirm Inln -

1

1



Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! ' 
Pour la liberation de la Liluanie! Loy aute an Canada! 
For liberation of Lithuania!for lay al ty to Canada!
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ARBA,
1 ; I
Gyvenant už maždaug 800 

mylių nuo Montreallo, šio 
laikraščio išlaikymo pastan
gos, gal ir kiek vėsiau atro
do. Teesant tik neartimos di
stancijos stebėtoju ir neži
nant visos eilės faktų, norė
tųsi stebėtis, kad tokia pajė
gi, susipratusi ir kūrybinga 
montrealiečlų visuomenė 
kažkaip neįstengia savajam 
laikraščiui užtikrinti saugų ir 
tikrą materialinį pagrindą, 
garantuojantį tolimesnės eg
zistencijos laidą. Savaime 
suprantama, "Nepriklausoma 
Lietuva" nėra vien tik šio 
didmiesčio lietuvių leidiniu, 
ji priklauso daugeliui kana
diečių tautiečių, bet, atrody
tų, kad pagrindinis leidimo ir 
tolimesnio išlaikymo rūpes
tis lyg ir turėtų kristi ant 
montrealiečlų, šiaip jau pa
kankamai stiprių pečių.

’ Lietuviškosios kolonijos 
gyvenime, vietinis laikraštis 
visada turi labai svarbų 
veiksnį, kurio pasigenda ar 
net ir pavydi, visa eilė lietu
viškų apylinkių, kurios, deja, 
negali ir svajoti apie savo pe
riodinio leidinio leidimą. 
Vietovėse, kuriose leidžia
mas bent vienas lietuviškas 
laikraštis ir visa bendroji 
veikla yra daugiau šakota, gi-

IR GERAI IR BLOGAI- 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

SENSACINGI
LABIRINTAI

Sensacija tikra, ar netikra 
yra įdomi. Amerikos laikraš
čiai jas mėgsta, ir atrodo, iš 
jų padaro gerą pelną, todėl 
dažnai jas sukuria. Praeitais 
metais ir Kanadoj vienoj vie
tovėj buvo sukurta tokia sen- 
sacijėlė: vietos laikraštis pa
skelbė tikrą vietovę, kurioje 
vakarė nusileidusi nedidelė 
skraidanti lėkštė ir jai vėl 
pakilus likusi išdeginta vieta. 
Kitą dieną žmonės rinkosi pa
matyti tą vietą, bet jokių iš-/ 
degimų nerado ir toj vietoj 
gyveną žmonės nieko pana
šaus nematė. Taigi laikraščio 
sukurta pasakėlė žmonių 
smalsumui išjudinti. Tokia 
sukurta sensacijėlė niekam 
žalos nepadarė, išskyriant 
sugaišintą pusvalandį liuoso 
laiko ir už keletą centų sude
gintą benziną.

Sensacijos būna ir labai ža
lingos, kai jomis įvairiais 
nusikaltimais inkriminuojami 
asmenys ir jų tarpe keliamas 
vieni kitais nepasitikėjimas, 
šiuo laikotarpiu daugiausia 
komunizmu. O jei sensacija 
dar apygudriai surežizuota, 
tai net gana sunku atskirti kur 
melas ir šmeižtas, o kur tei
sybė. Tuomet Jau žmonių tar
pe iš paprastų vieni kitiems 
priekaištų pasidaro tikri pra
garėliai ir bet koks visuome
ninis darbas nebeįmanomas.
2 PSL.

ARBA...
lesnė ir platesnė. Ar tai bū
tų Toronto, Čikago, Cleve- 
landas, Bostonas ar didysis 
NewYorkas, vaizdžiai mato
me, kadirvisuomeninė, kul
tūrinė ar net ir politinė veik
la yra labai gyva ir daugeliu 
atveju, pakankamai brandi ir 
reikšminga. Tai, turėtų būti 
suprantama kiekvienam, bet 
kurių pažiūrų ar įsitikinimų 
lietuviui.

Keletas rimtų krizių ir visa 
eilė kitų rimtų kliūčių, gero
kai sujudino (jei ne sujaukė) 
šio laikraščio pamatus.

Tolimesnis laikraščio eg
zistavimas darosi panašus tik 
į vegetaciją. Yra reikalinga 
skubi ir efektyvi injekcija, 
kuri, pirmoj eilėj, atrodo, 
turėtų būti medžiaginio pobū
džio. Receptų agonijos išven
gimui, regis, yra pateikta 
eilė, bet, visumoje žvelgiant, 
vis vien galutinės išvados ir 
rekomendacijos bazuojasi ir 
sustoja ties lėšų klausimu.

Mums čia be šokinėjant ir 
diskutuojant, bendrai padėtis 
negerėja, stebuklai patys ne- 
sidaro. Reiškia, reikalinga 
kitokių ir pakankamai pavei
kių priemonių. Geri yra aka
deminiai svarstymai, kaltam 
yra laiko ir pakankamai dė-= 
mesio, bet kai visa artėja

Prieš metus laiko tokiomis 
sensacijomis pradėjo užsll- 
nėtl Amerikos lietuvių dien
raštis "Naujienos" š. m. ba
landžio 6 d. 82 nr. rašo taip: 
"Vienas naujų aukštų vadovų 
aiškiai ir garsiai deklaravo, 
kadišeivijos veiklą būtina de
rinti su direktyvomis iš oku
puotos Lietuvos .Tatai dėklą - 
ravo PLB pirmininkas Br. 
Nainys praeitų metų vasarą 
frontininkų stovykloje, Dai
navoje".

Prie tokio pasakymo būtina 
sustot ir pagalvot apie tas di
rektyvas. Kas ir kokias duo
da : juk okupuoti lietuviai yra 
vergai ir jie Jokių direktyvų 
negali duoti. Tokias direkty
vas norėtų duoti okupantas 
rusas, taigi komunistai. Jei
gu Br. Nainys per frontinin
kus norėtų išeivijos lietu
viams primesti komunistinių 
rusų direktyvas, tai išeitų 
jis ir visi frontininkai Jau 
parsidavę rusams ir tą viešai 
prisipažįsta. Ar taip gali bū
ti? Tikėčiau, kad vienas, ar 
keliolika gali "parslduotls", 
bet ne kompaktiniai ir sutar
tinai visa partija. Manau ne- 
klysiu sakydamas, kad fron
tininkai yra viena klerikali
nės partijos šaka. Jos vy
riausi ideologai aišku ne lie
tuviai ir gal gali įsakyti pa
klust okupantui. Bet ar tikė
tina, kadvisa partija be Jokių 
ginčų, be galvojimų ir svars
tymų taip lengvai paklustų? 

prie "emergency"situacijos, 
kai galinėjamasl su laiku, 
reikalinga akcija ir didesnė 
talka, nes keletas paslšventu- 
siųtikrai nepajėgs, net ir pa
čius geriausius norus turint, 
grąžinti normalias leidimo 
sąlygas. Išvertus tai 1 kas
dieninę kalbą, tereikėtų tik 
surinkimą pakankamai lėšų, 
bent Jau mlnimaliams leidi
mo reikalavimams patenkin
ti. Jei Jau atsitiktų taip, kad 
laikraščio šviesa užgęstų, 
kaltinimų būtų daug ir vi
siems, bet daugiausia jų su
silauktų tas pats Montrealls 
už švyturio .užgęslnlmą, ne
paslankumą. Lietuviškosios 
dienos tuomet jau būtų tam
sesnės ir mažiau viltingos. 
Pasirinkimas čia labai men
kas ir neįvairus :arba, arba...

Žinoma, šioje vietoje gal 
Ir derėtų užgroti patriotinė
mis dūdomis, suriaumoti pa
triotiniais prakeikimais, pri
minti visos tautos praeitį ir 
dabartį, bet visa vistlek su
stotų ir sugrįžtų prie pagrin
dinės problemos — lėšų. Skel
biamas vajus turi pasiseka 
tl visu 100%. Kito kelio šian
dien kaip ir nėra. Ar bus gal
vojančių kitaip?

Al G Imantas

Al. AstaŠaitis iž Detroito, žymus 
lietuvių publicistas, kurio straips
niai ne tik šio laikraščio puslapiuo
se, bet ir visoje lietuviškoje spau - 
doje dažnai pasirodo. Jis pasirašo 
— Al Gimantas.

Atsirastų partijoj ginčų, ne
sutarimų ir 1.1.

Pagaliau visos partijos 
šimtaprocentinio paklusnumo 
atveju ar taip kvailai elgtųsi 
viešai reklamuodamiesl par
sidavimu okupantui. Juk tai 
darytų atvirkščiai :dangstytų- 
si kuo didesniu patriotizmu, o 
parsidavėlių etlkėtė būtų Bė
gama kitiems. Prisidengę pa
triotizmo skraiste ir pasi
šventimu lengviau gali įlįsti į 
lietuviškos veiklos vadovau
jančias vietas ir tik tada tąją 
veiklą pakreipti okupanto nau
dai. Pavyzdžiui, ruošia prieš 
rusus demonstraciją ir iš 
anksto nieko neskelbia, kad 
niekas nežinotų. Paskelbia 
tik išvakarėse, kad negalima 
susigaudyti ar čia rimtai kas 
daroma, ar koks nesusipra
timas. Demonstracija numa
tyta šeštadienį, bet skelbia, 
kadbus penktadienį, arba jau 
išvakarėse paskelbia, kadde- 
montracija vyks šeštadienį 
bet iš tikrųjų vyksta sekma
dienį. Taip padaro, kad iš ga
limų demonstrantų keleto 
tūkstančių susirenka tik apie 
šimtas asmenų. Tokios de
monstracijos aišku tik ru
sams naudingos.

Pažiūrėkim kaip rašo 1973 
m. "Naujienos"nr. 781r skai- 
tykim: "... Aišku, Maskvai 
ir jos slmpatikams tokios de
monstracijos nepatinka. Ko
munistų agentai stengiasi vi
sokiais būdais demonstracijų

PANORAMA
Perspausdinamo Ii Žlų motų "Sijos" nr. J -2 straipsnį, — Lietuvio ryžis su 

lietuviu — ni katro nepalaui I Po straipsniu slapyvardi, "Na pamaiva, bot 
dlalogininkas ". , NL redakcijos nuomone, kai straipsnis turiniu yra lietuvi fko • 
slos politinis roikimis Ir nonurodomas autorius, tai toks straipsnis atitinka pa
lios "S'ajos" žurnalo redakcinei nuomonei ir todil jį iitlsai perspausdinamo. Ęe 
to, nenutylimo (jei mūsų skaitytojai no visi Žinotų), kad "Sijos" žurnalo redak- 
torius yra L. Smulkitys, kurio praneilmas ii L.Y. Liaudininkų suvažiavimo iiuo 
straipsniu prapležiamas bei analizuojamas. ,Tad dar pridurdami posakiu, — go
riau vbliau, nogu niokad, siūlomo atkreipti dimes f vi šiem s skaitytojams. ,

— • —

Kad ši bendrinė mintis nebūtų vien abstrakcija, užtektų pasekti bend
rus duomenis, kaip mūsų spauda ar visuomenės organizacijos vis tebepasisako - 
švelniai tariant, kažkaip "senoviškai" ar bent nerealistiškai.

Pavyzdžiu paimkime vieną nebe "privatinį", bet maždaug oficialų pa
sisakymą asmens, kalbančio Amerikos lietuvių stambios organizacijos vardu. 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkė C.Cekienė 1973 m. lapkričio 
16 d. DIRVOS numeryje pareiškė: "Ryšių palaikymo klausimą jau eilę metų svars
to visa lietuvių išeivijos visuomenę organizacijos ir pri^o vieningos nuomonės, 
kad kultūriškai per tą bendravimą nei Lietuva mums, nei mes .jiems nieko negali
me duoti. Kultūriniams ryšiams reikia abipusiškumo, kurio mūsų tėvynėje nė
ra"...

Situacija, atrodo, sprendžiama ir labai netiksliai, ir trumparegiškai, 
ir iš siauro akiračio. Stebint gyvenimą, kiekvienas gal^o aiškiai matyti, kad jo
kios vieningos nuomonės dar nebuvo pasiekta, o ypač tokios keistos nuomonės, 
kad "nei mes jiems, nei jie mums nieko negali duoti." Tiesa, mes "jiems" ma
žiau tegalime duoti, nes davimo laisvės nėra. Tačiau vis dėlto duodame nemaža 
ne vien materiališkai, bet ir dvasinio stiprinimo srityse ir kitokiais, tegu' savo
tiškais būdais. O "jie" mums duoda dar daugiau: ypač lituanistikos mokslo vai
sių, šiek tiek geros literatūros, daug meno ir muzikos dalykų, kuriais taip pla
čiai naudojasi išeivijos radio-valandos, parengimai ir šeimos. Na, irtų retų,bet 
nežemo lygio koncertų.

Tik mokėkime visu tuo protingai ir kritiškai naudotis. Šiaip ar taip 
keistai skamba grubus siūlymas visai nesidomėti ryšiais ir kultūriniu bendravimu 
su tauta, kuri, maskoliškos meškos apžiota, vd pateko į be galo sunkias tautinio 
ir dvasinio gyvenimo sąlygas. Ir visai nebesuprantama, kai tokias tezes išgirs
tame iš išeivių tautinės srovės organizacijos pirmininkės lūpų. Tautinė srovė be 
glaudžių ryšių su savo tauta ir jos likimu būtų juk visiškas nesusipratimas. O kal
bos apie kovojimą už laisvę yra tuščios, kai išeivijoje dabar niekas dėl to nebeko- 
voja. Toks buvo 1941-48,-52 metų žodynas, dar atitikęs realybę...

Kurie arčiau pasekame NAUJIENŲ dienraštį, visuomenėje labiau tebe- 
gretlnamą su kairiąja srove, žinome, kaip tas laikraštis savo vedamuosiuose 
straipsniuose nuolat ir neatlaidžiausiai kaujasi prieš sovietinį jungą Lietuvoje ir 
demaskuoja bolševikinės propagandos absurdiškus pliurpalus. Bet, atrodo, kad 
kartais tas kovingumas jau pernelyg pilasi per kraštus. Pavyzdžiui, 1974 m. sau
sio 5 d. vedamajame apie mūsų anksčiau minėtos politrukų ir menininkų ekskursi
jos nepavykimą Amerikoje dienraštis tarp kita sako, kad ekskursantų kelionė bu

vusi pagal Valstybės Departamento artistų su sovietais pasikeitimo susitarimą 
( ? kas privačiam asmeniui sunku patikrinti) ir kad netgi visa kelionė, viešbučiai 
ir maistas jiems buvo apmokėti (kas itin abejotina, nes daugelis tos rūšies turistų 
nesunkiai ir noriai patys išlaidas susimoka). Toliau laikraštis tvirtina,.kad šį 
kartą’ Maskva artistinei grupei parinkusi ne rusus, bet lietuvius, ir nurodo svarbų 
motyvą; "Okupantas nori palaužti Amerikos lietuvių pasipriešinimą Lietuvos pri
jungimui, todėl rusų vardu siunčia lietuvius"...

Atrodo, kad po dešimtmečio diskusijų mums jau reikėtų sustoti su to
kiais nestipriais, visiškai naiviais, Amerikos lietuvių patriotizmą įžeidžiančiais 
ir, be abejo, netiksliais argumentavimais. Pirma, Lietuvos prijungimo prie Ru
sijos pripažinimas priklauso ne nuo Amerikos lietuvių, o nuo visai kitų tarpval
stybinių veiksnių susitarimo. Viena ar antra ekskursija iš Lietuvos nepalaužia ir 
negali palaužti Amerikos lietuvių nusistatymo ir jų priešinimosi pripažinti Lietu
vos prijungimą Rusijai. Tik negausūs senieji išeiviai "progresyviai" ar "pažan
gieji" (kurie betgi vengia v iešumoje save vadinti komunistais) ir keli ant poros 
rankų pirštų suskaitomi naivūs bei neaiškių išrokavimų siekiantys vėliausi "kolo- 
borantai" prijungimą, taip sakant, pripažįsta ir laiko jį amžiną. Kiti lietuviai taip 
negalvojo, negalvoja ir tikriausiai negalvos, tad nėra jokio reikalo jiems iš anksto 
primesti jų nusistatymą, proto ar politinės doros silpnybes. Beje, ir .tas išsi - 
reiškimas, jog okupantas lietuvius užsienin "siunčia ", greičiausiai bus ga
na netikslus. Tie, kurie labiau pasitiki, kad Lietuvos lietuvio su užsienio lietuviu 
susitikimas ir ryšys nė katro nepalauš, ir kurie nesutinka palaikyti paistalo apie 
tų ryšių akliną užsklendimą ("nei mes jums, n ei jūs mums", anot Cekienės), ne 
sykį yra girdėję ir jutę, kad okupantas rusas mažai suinteresuotas "siųsti" lietu
vius užsienin. Jis labiau suinteresuotas siųsti juos ir sklaidyti po kitus soviet! - 
nius rajonus ar Sibirą.

Ne mažiau būta duomenų įsitikinti, kad kone kiekvienas lietuvis, jų 
tarpe ir kultūrininkai, ypač menininkai, patys trokšta ir prašosi išleidžiami už
sienin pasidairyti, tautiečius ir gimines aplankyti, pasinaudoti šia vienintėle gali
mybe kitokiu oru pakvėpuoti, tuos prakeiktus kapitalistinius Vakarus pamatyti. 
Deja, tik ta "išsiuntimo" privilegija nedaugelis laimingųjų gauna pasinaudoti: kom
partijos kupranugariai pro adatos skylutę lengviau pralenda, o mažosios muselės 
sunkiai ir retai. Tačiau brandžiau politiškai galvojant, kažin ar mums derėtų 
kiekviena toki ekskursantą tuojau oajuokti. okupanto "pasiuntiniu" išvadinti ir vis 
būtinai Maskvos tarnybon įkinkyti (reikia ar nereikia). Kai jie pasiekia laisvesnių 
pasaulių krantus ir tesusitinka savo "buržuazinius priešus", net "fašistus" ir "na
cius" lietuvius brolius ir seseris, kai kada net rrumytes ar turelius, tai jie gal 
daug labiau ilgisi iš mūsų supratimo ir užuojautos, negu mes jiems čia parodom 
tautinio draugiškumo ir broliškos meilės.

Liudo Šmulkščio paskaitoje buvo visa gausa ir kitokių temų, užuominų 
bei sugestijų išeivijos su tauta bendravimo painiavose. Joms smulkiau su gyveni
mo duomenų papildymais aptarti šį kartą reikėtų užimti per daug vietos. Pradžiai 
užteks ir tiek.

rengimui kenkti. Susiranda 
jie ir talkininkų... O vienok 
yra žmonių (pvz. V. Ale n ete
ris) kurie taip daro ir pasisa
ko prieš demonstracijas ir jų 
rengėjus... Atsiranda ir ki
tokių "išminčių", kaip saky
sime, J. Lelevlčius, kuris 
įžeidinėja demonstracijų or
ganizatorius už tai, kad jie 
1972-m. birželio 1(3 d. pasky
rė birželio žiauriųjų išveži
mui. .'. Pats Lelevlčius Jokio 
organizacinio darbo dirbti 
nenori ir neturi mažiausio 
supratimo apie toįeį darbą, 
bet kritikuoti ir niekinti tuos, 
kurie nuoširdžiai veikia, Jis 
labai "sugeba "/{Kas gi tas J. 
Lelevlčius ? Tai kuklus Vil
niaus krašto lietuvis. Dėl sa
vo Lietuviškos tautybės 20 
metų iškentėjęs lenkų baimę, 
į vakarus pasitraukė kaip ir 
daug tūkstančių kitų nuo rau
donųjų rusų teroro. Čia bū
damas pagal visus savo suge

bėjimus prisidėjo prie lietu
viškos veiklos. Su savo ben
dradarbiais buvolšvystęs pa
sigėrėtiną veiklą, ypač konr 
certų rengime ir lietuviško 
entuziazmo kėlime. Tačiau 
'' Naujienos "rado reikalą ir jį 
padaryti komunistu. Lelevl
čius savam žodžiui nerado nė 
vieno laikraščio (išskyrus 
"Akiračius^). Pasaulio Ben
druomenės garbės teismas J. 
Lelevičiaus skundo taip pat 
nepriėmė, esą čia ne Jų rel- 
kąlas. Tokiu veiksmu ne tik 
J. Lelevičiaus, bet net kelio
likos kitų sumanių veikėjų bei 
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

organizatorių netekta lietuvių 
tarpe.

Į tokius įvykius žiūrint kaip 
Ir panašu, kad siekiama pa
klust Lietuvos okupanto di
rektyvoms. Bet tai koctel pa
čios "Naujienos" prieš oku
pantą rėkia, bet Jų norą, ir 
elvijos lietuvius dezorgai 
zuotl, vykdo? Verskim dar 
vieną "Naujienų" puslapį 1974 
m. balandžio 10 d. nr. 85 kui 
rašo: "Okupantų agentai tarp 
išeivių. Kanados lietuviai su
sekė eilę asmenų, kurie oku
pantų užverbuoti agentais ir

(Nukelta L 3 P si.)
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LIETUVIU. ŽURNALISTU SĄJUNGA
TORONTO SKYRIUS

METINIS VEIKIMO PLANAS
1. Suvėrbuoti visus spaudos 
bendradarbius,ypač jaunimą, 
kurie gyvena Toronte ir apy
linkėse, prirašant prie sky
riaus .
2. Išrūpinti lėšų Iš įvairių 
šaltinių, kad būtų galimybė 
aktyviai veikti, vykdant pla
nus, ypač ugdant jaunųjų 
spaudos bendradarbių ka
drus. Tam bus ruošiami kon
kursai, žurnalistų kursai ir 
kt.

Užmegstl glaudų kontaktą 
su Toronto ir kt. svetimomis 
kalbomis spauda (anglų bei 
etn. grupių). Tam paruošti 
spec, komunikatus.
4. Įpareigoti visus LŽS na
rius sekti įvair. spaudą, kaip 
laikraščius, knygas, enclklo-

pedljas ir pn. Pastebėjus nei
giamas tendencijas, iškrai
pytus faktus prieš lietuvius 
pranešti LŽS vaidybai.

Valdybos pareiga išstudi
juoti iškeltus faktus, atsakyti 
savo jėgomis ar per lietuviš
kas institucijas, kompetetln- 
gus asmenis ir pn.

asmeninės polemikos liet, 
laikraščiuose nebūtų talpina
mos.
9. LŽS Tor. skyr. įsiparei
goja, pagal galimybę, rašyti, 
pageidavimus pastabas Įvair. 
asmenim, ar organizacijom, 
valdžioms (clvl. ar re 11 g.), 
kuomet lietuvių reikalai nėra 
ginami lietuviškų veiksnių 
arba nėra jiems žinomi ir pn.

P. S. Visuotinas susirinki
mas 24. V. 1974 planą patvlr? 
tino.

• Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Toronto skyriaus susirin
kime (24. V. 74) buvo nutarta 
prašyti visų laikraščių redak
torių, Ipendradarblų, kad "as
meninės polemikos lietuvių 
laikraščiuose nebūtų talplna-

5. Ruošti LŽSpaskaitas, va
karones aktualiais reikalais.
6. Išrūpinti, iškelti klausi
mą, kad LŽS nariai būtų įlei
džiami Į lietuviškus parengi
mus veltui, jei jie pageidau
tų, ypač jaunimą.
7. LŽS nariai įsipareigoja mos", ypač užgauliojant as- 
dažniau parašyti į savą ar menls, paminint jų pavardes, 
svetimą spaudą.
8. Prašyti-sugestijuoti, kad dę

o pačiam vartojant slapyvar- ■ 
L. Ž.S. T. v-ba

TORONTO SPAUDOS DARBUOTOJAI PIRMOJO SUSIRINKIMO PROGA, gegužės mėn. 24 d. kai buvo įsteigtas 
LŽS-gos Toronto skyrius. Nuotraukoje iŠ kairės sėdi Vladas Butėnas - Ramojus , LŽS-gos vicepirmininkas 4r
antras iš dešinės Jonas Karka, Toronto skyriaus pirmininkas. Taip pat matosi NL nuoširdūs bendradarbiai 2-ri iš
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Pranvs Aiženas
kraštų bestovį Leonas Adomavičius Ir Pranys Al&ėnas ir viduryje besišypsą S. Pranckūnas Ir J. Simanavičius..

KAS ŽINOTINA JAUNIEM LAIKRAŠTININKĄM

( Tąsa Ik praeito numerio)
Patetiškai skambėtų, 

jei Imtume kaltinti savosios 
tautos išdavimu žmogų, nea- 
kjusįį tautinį minėjimą, pa- 

šykštėjus dolerio vaikų kny
gai, pačiam nebe pratęsus 
laikraščio prenumeratos ir t. 
t. Atskirai paėmus, tai tėra 
paprastas apsileidimas, bet 
šiais smulkiais apsileidimais 
— vyksta apsisprendimas ka
pituliuoti nutautinimui savo 
valia ir todėl savo kalte. Šie 
visi smulkūs apsileidimai — 
suteikia aplinkai mitlšką ga
lią, prieš kurią žmogus jau»- 
člasl bejėgis. Tiek aplinka 

Tyja galio?) kiek žmogus at
sisako savo laisvės. Tik su- 
vereniškai laisvas žmogus 
Išsaugo savo laisvę prieš ap-

PIRMADIENI 
LIEPOS 8...
DAUGIAU KAIP 13 MILIJONŲ KANADOS 
PILIEČIŲ TURĖS TEISf IŠRINKTI TUOS, 
KURIE VALDYS JŲ ŠALĮ.
Jeigu jūsų pavardė įrašyta balsuotojų surašė, 
turite teisę balsuoti.

Dabar jau turėtumėt žinoti, ar jūsų pavardė 

įrašyta balsuotojų sąraše pirmadienio federaciniams 

rinkimams. Jeigu ji įrašyta, turite teisę atiduoti 

balsą už kandidatą, kurio norite, kad atstovautų 

jums sekančiame parlamente.

V i e ta, kur gyvenate, yra greičiausiai 
tik keletu žingsnių nuo vietos, 

kur balsuosite.

Jūs balsuosite savo apylinkės rinkiminėje 

būstinėje. Daugumoje Kanados sričių rinkiminės 

būstinės būna įrengtos arti balsuotojų gyvenamos 

vietos. Tą pirmadienį jūsų rinkiminė būstinė 

bus atidaryta nuo 9 valandos ryto iki 8 

valandos vakaro (dienos šviesos taupymo 

laiku).

Balsavimas yra labai paprastas — 

reikia įrašyti tiktai "X" ratuke.

Nurodymai kaip balsuoti yra aiškiai matomi 

rinkiminėse būstinėse ir balsavimų vienutėje. 

Jie yra labai lengvi. Jei norite pagalbos, 

kreipkitės j asmenį, kuris įteikia jums

balsavimo lapelį. Tas asmuo yra įgaliotas 

balsavimo pareigūnas. 
Balsavimo lapelis, 

kurį jis duos 

jums, atrodo taip, 
kaip čia atspaus
dintas. Kandidatų 

pavardės yra

surašytos alfabetine tvarka, o jų atstovaujama 
partija (jei tokia yra) pažymėta po 

kiekvieno kandidato pavarde. Galite balsuoti 

tiktai už vieną kandidatą. Balsuokite už vieną 
pasirinktą kandidatą, įrašydami "X" ratuke 

prie jo pavardės.

Jeigu abejojate ar balsuoti vien dėlto, 
kad rinkiminėje būstinėje niekas nekalba 

gimtąja jūsų kalba, nesirūpinkite. Visi rinkiminėje 

būstinėje mielai jums padės. Jei visdėiro 
manote, kad ten bus nejauku, nueikite rinkimų 

būstinėn su draugu ar kaimynu, kalbančiu 

angliškai arba prancūziškai.

Balsavimas yra jūsų ir tik jūsų vienų reikalas. 
Balsavimas yra slaptas.

■ Elections 
Canada

Si informacija skelbiama vyriausio Kanados rinkimų pareigūno

1 Z.4. VI. ’

(Referato mintys)

linkos spaudimą, likdamas 
savimi pačiu, vydūniškai ta
riant, sau-žmoguml. (iš 
"Tauta ir tautinė ištikimy
bė").

Vienas iš "Draugo" redak
torių, Al(oyzas)B-aronas) ne
seniai to dienraščio vedama
jame "Balto darbo — juodi 
darbininkai" šitaip rašė ir 
samprotavo:

Esą, jeigu Lietuvoje žur
nalistas galėjo geriau ar blo
giau iš savo rašto verstis, tai 
išeivijoje joks lietuvis žur
nalistas, išskyrus redakto
rius, negali iš savo rašto gy
venti. Ta prasme jie ir ski
riasi nuo ano metų žurnalis
tų, nes šiandien rašymas yra 
auka, o ne profesija. Šiandien 
rašantieji yra profesionalai 

idealistai, nes laikraščiai, 
neturėdami pakankamai per
sonalo ir apmokamų kores
pondentų, negali aprėpti viso 
lietuviškojo gyvenimo.

Laisvoje tėvynėje redaguo
ti laikraštį ar rašyti į jį buvo 
vienas dalykas, o išeivijoje 
visai kitas, ir todėl nenuos
tabu, kad nedaug iš laisvos 
plunksnos talkininkų aktyviai 
besijungia į spaudos darbą.

Tiesa, yra tokių dirbančių
jų, bet ne tiek daug. Visa 
šiandieninė, tegu ir ne profe
sionalų armija, Lietuvių žur
nalistų apjungiama ir turinti 
keletą šimtų narių, yra kaip 
tik tie žmonės, kurie iškelia 
ir atžymi viską, kas lietuviš
kame pasaulyje vyksta. O tos 
lietuviškos žinios yra svar- 

blausios. Tai reikšminga pri
siminti šįmet, minint 70 metų 
sukaktį nuo spaudos atgavi
mo?

Visą lietuviškąjį gyvenimą 
vaizduoja ne kas kitas, kaip 
šimtai mūsų korespondentų, 
žurnalistų mėgėjų, pasiauko
jančių, kad jo kolonija, kad jo 
teatrinis vienetas ar choras, 
kad mokykla ar draiiglja, or
ganizacija ir klubas, minėji
mas ir banketas būtų aprašy
ti lietuviškoje spaudoje. Taip 
visa veikla atsispindi dabar- 

_člai ir istorijai, taip įgalina
mas vienoks ar kitoks visuo
meninis darbas, taip galima 
išplatinti bilietus į parengi
mus ir taip galima paskleisti 
lietuvišką knygą, galima su
kviesti į demonstracijas ar į 
tautinių švenčių iškilmes.

Lietuviškoji spauda, nepal- 
' sant, kad ji neperduoda taip 

greit pasaulinių žinių, at
skleidžia komunistinio oku
panto kėslus. Ji Iškelia pa
vergėjo nusikaltimus, ji in
formuoja ką lietuviai vienu ar 
kitu atveju turi daryti. Ir.už 
šią didžiulę talką visuomenė 
turi būti dėkinga ne tik lietu- 1 
viškam laikraščiui, bet ir ke
liems šimtams koresponden
tų, kurie mėgėjiškomis jėgo- . 
mis, tačiau su akivaizdžia 
auka visus informuoja. Jie 
rašo recenzijas, aptaria tea
tro spektaklius, jie sumini 
šimtus Įvairių lietuviškų fak
tų.

Girdi, tas pilkasis, to lie
tuviško žodžio juodasis dar
bininkas žurnalistas ar ko
respondentas įgalina, kad lie
tuvis skaitytojas esti infor
muotas apie visus lietuviško 
pasaulio įvykius.

Beje, prieš trejetą metų 
buvo Įsteigtas kun. dr. J. 
Prunskio premijų fondas, iš 
kurio kasmet skiriamos pre-:, 
mi j os lietuviui mokslininkui, 1 
visuomenininkui ir žurnalis
tui. Kadangi čia rašome tik 
apie spaudos darbuotojus, tad 
mus čia domintų kasmet ski
riama žurnalistui premija. 
Deja, dvejus metus premijos 
buvo paskirtos dviem emeri
tam profesoriam, abiem Juo
zam — Brazaičiui ir Eretui. 
Pirma toji premija buvo $500, 
o šiemet — padidinta iki $1000. 
Ir, atrodytų, jog susiprasta, 
jog kas numatyta plebėjams, 
ne patricijams — reikta ir 
skirti plebėjams.

Šiemet, galimas daiktas , 
taip ir bus padaryta, nes tas 
pats "Draugo" redaktorius , 
Al. B., kurio mintis kiek 
ankščiau cltavom Ir kuris 
yra šiemetinės žurnalistui 
premijos atrinkimo jury k- 
jos narys, tam pačiam veda
majam šitaip rašo:

"Be abejo, tai švarus dar
bas /rašymas - P r. Alš./, 
ne indų plovimas salėje po 
parengimo ar kėdžių nešio
jimas po susirinkimo , bet 
tas baltas darbas yra neleng
vas. Jis tam tikra prasme 
sunkus ir juodas, nes atima 
ne vieną laisvalaikį. Kada 
žmonės po parengimo eina 
ilsėtis, žurnalistas turi sė
dėti iki vėlumos, kad visą 
tai aprašytų. Todėl labaima- 
lonu, kad pagerbiant tą mūsų 
laikraščių ir mūsų visuome
nės talkininką yra paskirta 
iš kun. dr. J. Prunskio fon
do tūkstantinė premija. Pre
mija ne mokslininkui, daili
ninkui ar rašytojui, kurie to
kių premijų sulaukia, bet pa
tvariam ir pasiaukojusiam 
korespondentui/Mano pabr. — 
P r. Alš./.

Baigmėj vedamojo Al. B. 
rašo: "Malonu, kad po tiek ' 
metų pagaliau skiriamos pre-; 
m įjos ir žurnalistams ir nors 
vieno jų atžymėjimu bus pa
gerbti visi jo plunksnos drau
gai”.

Kaip matėme iš citatos , 
jog premlja"pastaukojusiam 
žurnalistui" jau paskirta,ta
čiau rašant šį referatą - dar 
nebuvo 1 aim ėjus is paskelbtas.
/Pastaba: premija paskirta 

"Dirvos", "Tėviškės Žiburių" 
irkt. laikraščių korespon
dentui Vladui Butėnui - Ra
mojui/. Pabaiga kt. nr.

SENSACINGI...
X Atkelta iŠ 2 psl.) 

stengiasi Išeivijos lietuvius 
skaldyti, kiršinti, be to, pra
nešinėja okupantų įstaigoms 
apie išeivių lietuvių veiklą, o 
taip pat ir teikia žinias apie 
Įvairias Kanados institucijas. 
Yra žinių, kad okupantai per 
savo agentus tokį skaldymo ir 
klršinlmo darbą siekia vyk
dyti ir JAV lietuvių kolonijo
se". Tai kaip, ar visi 40 bei 
50 tūkstančių Kanados lietu
vių sykiu tuos agentus susekė, 
ar buvo sudaryta sekimo ko
misija, artas susekimas įvy
ko kaip nors pripuolamai ir 
pripuolamiems asmenims? 
Kur, kokioj vietovėj, kąkios 
tautybės tie asmenys buvo ir 
kokiomis pavardėmis ir kiek . 
jų buvo? Kanadoj gyvenan- - 
tiems lietuviams tokie agen
tai nežinomi, bet "Naujienos" 
žino. O jei Kanadoj žinomi, 
tai kodėl neskelbiami ? Skai
tant tokius nieko nepasakan
čius skelbimus išvada tik vie
na, lietuvių vienas prieš kitą 
kiršinimas: vienas kitą įtari - 
nėkit rusų agentais ir savp 
tarpe muškitės. Žinutės re
dakcija geniali. Iš dviejų sa
kinių gali pasidaryti virš šim- ' 
to klausimų ir vis tie k nebus 
aišku. Aiškintis tektų papras- ‘ 
čiau. Kai "Naujienos" kiek
vienam sega komunisto ir ' 
agentoetikėtę, tai tikriesiem 
okupantų agentam čia nebėr ' 
kas veikti, nebent tik žiūrėt 
ir iš džiaugsmo rankas trint.

Pradžioj paminėto vieno 
Kanados^ laikraščio sensaci- 
jėlė buvo galima patikrinti. 
Per lietuviškus laikraščius 
skelbiamos nešvankios sen
sacijos paslėptos baisiai vin
giuotos labirintuose, kur ne
įmanoma prieiti ir patikrinti. 
Lieka tik vienas klausimas, 
ar lietuviai kada nors iš šių 
sensacingų labirintų pajėgs 
išeiti? Ž. V. Is mantas 
Ontario.

Dana Kausylaitė, Anelės ir Juozo 
Kausylu duktė, baigusi Mcsill uni
versitetą Montrealyje ir gavusi —

Bachelor of Commerce major & 
Industrial Relations mokslo 
TaipsnĮ.

3 psl.
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KULTŪRI
RŪGŠTYNIŲ RINKIMAS

Rūgštellavo niekelis, 
Žemuoglavo niekelis 
ir pamatė kaip bėga 
Baltas vėjų žirgelis.

Pasigavęs žirgeli, 
Pasidėjo ant delno, 
Ėmė prunkšti žirgelis -

Lelijėlė ant kalno 
Greit sukrovė žiedelį 
Ir siūbuoja, siūbuoja...

Toj lelijoj - jūrelė 
Mėlynai mėlynuoja, 
Per jūrelę - mergelė 
Atplaukia atpūškuoja...

Niekas kelia rankelę - 
Lelijėlė nulinksta, 
Jos žiedelis nuvysta, 
Ima verkti mergelė...

Niekas regi - atbėga 
Lygiom pievom zuikelis.

Nieke, sako, valkeli, 
Kam tu gaudai žirgelį. 
Jei laikysi žirgelį - 
Numarinsi brolelį.

Kur po gubomis miega 
Bailėlesnis už sniegą, 
Bailėlesnis už sniegą, 
Dldėlesnls už nieką...

V. IGNAS VAIKAI

MEDINįB DIEVAS
Nepriklausomybės laikais 

skaičiusieji vienus Iš Įdo
mesnių muštruotų žurnalų 
"Trimitą" ir ’Karį" prisl - 
mins juose bendradarbiavus) 
Vladą Mlngėlą. Skaičiusieji 
torontiškiuose Tėv.Žlburluo 
se Ilgoku tęsiniu gan įdomiai 
aprašytus čekų špionažo nuo 
tykius, Irgi prisimins jų ver
tėją V. Mlngėlą.

Jeigu dar pridėjus kitus 
skaitlingus Mingėlos spau - 
dos darbus, šaulių veiklą, jo 
paruoštą kun. A.Miluko mo
nografiją , gausime labai 
darbštų Ir plačių polėkių 
plunksnos darbininką.

Su tokiomis mintimis pai
mame tik iš spaudos Išėjusį 
VladoMlngėlos Medinį Dievą.

Pirmoji apysaka " Tarp 
traukinio ratų", duoda knygai 
gerą pradžią. Tiek sentimen
tų, tiek Intrigos atžvilgiu . 
Nūdienis skaitytojas,galėda
mas apie' tėvynę laisvai tik 
pagalvoti, pavydui taus, kaip ir 
ten aprašomas ukrainietis , 
matydamas autorių tuo metu 
laisvai grįžtantį į Lietuvą. 
Tiktai slapuko kelionė po va
gonu, kelia klek abejonės. 
Paprastai ten nėra lentgalio 
nei apačioje, nei prie Wes— 
tlnhauzo stabdžių.

Antras pasakojimas "Stal
giai skleidėsi tamsa", kaip Į 
Lietuvą įsibrovę bolševikai 
Išprievartavo jaunutę gimna
zistę, ne tiek Įtikinantis.Kad 
bolševikams užėjus galėjo 
tas atsitikti -nėra abejonėą 
bet autoriui per lengvai vIą 
reikalą piešiant, taip Ir 
kyla abejonė.

"Pasiaukojimas", aprašąs 
klnų-japonų karą, turi dau - 
giau intrigos Ir Iškelia jau- 
nuollo-paslšventėllo drąsą.

'Tš anapus", autorius tik
rai Įrodo, kad piliulių prl -

slvalglusl Ir daktarų pripa
žinta visai negyva savižudė, 
staiga atgyja Ir pradeda lai
mingesnį gyvenimą.

" Nirvanos Ir nebūties, 
skrydžiuose" skaitytojas tu
ri retą progą patirti ką išgy
vena nelaimėje sunkiai su
žeistas Ir be sąmonės gulįs 
ligonis. Vietomis jis taip pa
skęsta nirvanos skrydžiuos^ 
kad daugelis ligonio sampro- 
tavimųf geriau tiktų naujai 
ruošiamai maldaknygei/Psl. 
92,114,125,135,136/

"Šešiuose domininkonuose?’ 
matome jumoristinį farsą , 
kuriame vienas, Vokietijoje 
gyvenąs,lietuvis, padeda pen
kiems vokiečiams, nunešti Į\ 
Italiją 300 km., sunkų kry
žių Ir Madonos statulą.

Sekantis aprašymas "Pra 
garo katiluose" pavadintas 
feljetonu. Feljetonas turi ypa
tingą reikalavimą irpanašlal 
kaip anekdotas, jeigu jis ne — 
bus tinkamai perduotas, ne - 
bus reikiamai ir įvertintas %, 
Mingėlos feljetonui trūksta 
lengvumo ir skaitytoją pa — 
gaunančio nuotaikingumo. Jis 
daugiau panašus į blogų sap
nų kankinamą, miegančio li
gonio kliedėjimą.

’ " Legendoje apie mėlyną 
deimantą" rašoma, kaip pre
kybos ir apgavystės būdais , 
per pasaulį keliaująs brang - 
akmenis atneša visiems ne - 
laimes.

"Beveik stebuklas", auto - 
r lūs, aprašinėdamas Iš tėvy - 
nės pabėgusius Ir Amerikoje 
besikuriančius lietuvius,per
simeta Į Indiją ir čia detaliai 
pėdomis matuoja mečetės 
bokštų aukštį.

"Mūsų namelyje" skaitome 
apie kieme išsikerojusį , di - 
džlulį medį ir šalia Wood - 
wardo gatvės esantį Palmer- 
parką.

Paskutiniojoje,knygos pa - 
vadinimą davus i; o j apysakoj 
"Medinis Dievas", sutinkame 
Iš Amerikos Į Lietuvą grįžu
sį, dlevdlrblu tapusį , kur - 
šėnlškį Būga ii ą. Bolše - 
vlkams nusiautus Lietuvą ir 
partizanams su jais kovojantį 
senelis Bugatla jiems pade -

da. Tai pristatydamas jiems 
maistą į mišką, tai būdamas 
ryšininku. Po užsitęsus los 
kovos su okupantu Ir partl - 
zanams žuvus, Bugaila supi
la jiems kapą, jį puošia' Ir 
pastato Nukryžiuotojo statu
lą, kuri vėliau tampa stebuk
linga.

Perskaičius knygą,ir susu
muojant autoriaus darbą,skai
tyto jas klek nustemba. M Ingė 
los kūryboje jis pasigedo anų 
laikų plačiame pasaulyje nuo
tykių ieškojusio jaunuolio . 
Knygoje nepasisekė surasti 
ir kasdieniniame gyvenime 
sutinkamo liberalaus Mingė— 
los. <

Kai kur matėsi daugiau a- 
bejojantls autorius".. .gal 20 
karininkų, gal Ir kareivių" - 
psl. 17, " Gal jie vyresnieji, 
gal visai be laipsnių" psl. 161. 
Mlngėlą rašo Sankt Peters
burg Ir tame pačiame pusią - 
pyje kartoja S.Petersburg,psl 
182.

Knygą skoningai Išleido 
pats autorius.

S. P ranckūnas

klus Ir chorus, Jie sudaro ga
limybes mums važiuoti į kitas t 
vietas... Arba: Kai moki lie
tuviškai kalbėti, tai mokykloj 
lengviau su kitomis kalbomis, 
pav., prancūzų.
Ištisai 25 m. Išmokyto javo 
Antanina ir Jonas Mikšiai 
21-Mikalauskas Aleksas, 18- 
Kvedartenė Marija.
Mokyklą Įkūrė Ir nuolat re - 
mia prel. J. Tadarauskas,

LIETUVIU GYDYTOJU KOR
PORACIJA FRATERNITAS 
LITUANICA Išleido gaidų są
siuvinį PASKUTINIS BIRŽE - 
LIS. Muzika komp. Broniau 
Bučįriūno, žodžiai Birutės Pū- 
kelevtč lutės.

Teksto konkursui buvo at - 
siųsti 34 eilėraščiai.muzikos- 
6.

25 metų DARBO SUKAKTIS LI
TUANISTINĖS MOKYKLOS HA
MILTONE atžymėta leidiniu. 
Tai gyvai dokumentuota, gerai 
suplanuota, Iliustruota ne tik
tai nuotraukomis,bet Ir moki
nių kūryba ,laiškais Ir pasisa
kymais, 73 psl.knyga. ŠI kny - 
ga, be pretenzijų Ir retorikos , 
sukelia skaitytojui visą eilę gj- 
rų jausmų Ir atgaivos, ypač tų 
jaunųjų pas įsakymai, kur jie 
stengiasi pagalvoti Ir nuošlr - 
džlal asmeniškai pasisakyti . 
Gal jau, kas dlen beskaitydami 
vietinę spaudą, pradėjome rū - 
pintis Ir jausti slegiančią nuo - 
talką. Visi pareikšti grupių, jau
nimo nepasitenkinimai, nuolat 
Ir įkyriai kartojaml-europle - 
člul žmogui atrodo gerokai Iš
pūsti ir savęs nepateisina. Ir 
štai, atsiverti puslapį, Ir skal- 
tal:Senesnlejl lietuviai tikrai 
geri.* Jie jaunesniems suorgani
zuoja visokias grupes. Jie suor
ganizuoja sportus,tautinius šo-

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Toronto VI. Putvlo Kuo - 
pa savo veiklos dvidešimt - 
mėtį paminėjo leidiniu.

Gerai paruoštas, Įdomus, 
įvairiomis m ^traukomis par 
puoąjįas leidinys. Redagavo- 
Pranys Alšėnas. x

BOLŠEVIKŲ NUSIKALTIMAI 
ŽMONIŠKUMUI

Lietuviškos Informacijos 
Ispanų kalba knygelė pasiro
dė Kolumbijoje, Išleista 
Lietuvių katalikų Komiteto ir 
JAV Bendruomenės pastan - 
gopils. Jos antraštė: Las vio 
lanclones de los derechos 
humanos en Lltuania ocupadi 
por los Sovletlcos.Un Infor- 
me Documental del Ano 1972.

Leidinyje panaudotos ne 
tik kai kurios LKB Kronikos 
paskelbtos žinios, duomenys. 
Duodamas platesnis žvilgf 
nts į rusų komunistų • oku - 
puotos Lietuvos pastangas 
vykdomas neteisybes pra
nešti visam pasauliui, ret — 
kalaujant laisvės ir neprl - 
klausomybės Lietuvai. Vie
nas tokių yra Romas Kalan- 
ta,1972 m.geg.14 d., susi
deginęs Kaune, teatro sode
lyje, šaukdamas Laisvės 
Lietuvai ’.

Leidinys naudingas. Duoda 
stiprių, dokumentuotų žinių 
ispaniškai kalbančiam pa — 
šauliui.

Šalia nedovanotinų korek-

iŠ PERGYVENTOS PRAEITIES Į ATEITĮ 
(Lietuvių Evangelikų kuratoriaus V. Karoso mintys, 
perspausdinamos iš "Musų Sparnai žurnalo nr.35).

Pastaraisiais metais lietuviai evangelikai plačiau ir garsiau 
pradėjo reikštis viešumoje. ’’Mūsų Sparnų" žurnalo straipsniai vis 
dažniau patenka į kitos lietuvių spaudos puslapius ir jų keliamos 
mintys pradeda rasti atgarsį lietuvių visuomenėje. Pagaliau tapo 
praskleista tylos uždanga, kuria lietuviai evangelikai buvo atskirti 
nuo savo tautos.

Lietuviai. evangelikai sudaro lietuvių tautos neatskiriamų dalį. 
Jie kartu pakėlė skaudžius smūgius ir nelaimes, kurios viena po 
kitos griuvo ant lietuvių tautos. Jų tėvai kovojo pirmose eilėse 
plunksna, darbu ir pasiaukojimu už tautos dvasinį atgimimų ir su 
ginklu rankose už Lietuvos nepriklausomybės atstatymų, vienok bu
vo neretai nepakenčiami, netole ruojami. Taip tai reiškėsi evangelikų 
išskirtinumas. Tai dėl to turi laužti apie save sudarytų tylos sienų. 
Nejaugi dar ir šiandie su baime turi kelti naujas idėjas ar pažiū
ras į lietuvių tautos laisvės kovas ir ateitį?

Į tai dalinį atsakymų rasime neseniai atspausdintoje kun. St. Y- 
los knygoje "Vardai ir veidai". Jau "Aušros" gadynėje išryškėjo 
dvi priešingos srovės: katalikų ir tautiniai liberalių, nuo kurių vė
liau atskilo socialistai. A.Smetona, pradžioje atstovaudamas Lietu
vos demokratų idėjoms, galvojo įjungti visas sroves bendram lie
tuviškam darbui. Tam tikslui įsteigė žurnalų "Viltį", kuriame pro
pagavo "vienybės pagrindų ir vieningos darbo plotmės" idėjas. Jis 
skelbė, kad "visi mūsų luomai, visų tikybų, gali rasti bendrų pama
tais yra tautybė" ("Viltis", 1913, Nr. 43). Į taip pastatytų klausi - 
mų atsakė kun. A. Dambrauskas-Jakštas, kuris anot kun. St. Ylos, 
po vyskupo Valančiaus buvo aukščiausias katalikybės autoritetas, 
šiais žodžiais: "Partijų katalikų politikoje, tiesa, gali būti daug, bet 
kiekviena partija neprivalo laikytis kitos politikos,kaip tik krikš- 
čioniškos. Be šito politika virstų nekrikščioniška, pagoniška, be - 
dieviška1, o už tokių politiku nėra nieko piktesnio. Krikščioniškos 
politikos idealas yra "kad visi būtų viena". Ėjimas prie to-tai mū- 
sųpareiga"("Draugija", 1 9 1 3, Nr. 76). Toji mintis vėliau buvo trum
pai suformuluota taip: "Kas nekatalikas, tas nelietuvis".

Įsidėmėtina, kad šįprincipų formulavo ne koks svetimtautis, ku
rių begalės per amžius prigužėjo Lietuvon, ne sulenkėjus bajoras, 
bet tikras lietuvis. Kas svarbiausia, kaip toliau rašo kun. Yla, kad 
Jakšto nustatytas principas"tapo kelrodžiu katalikų veiklai neprikl. 
Lietuvoje", Atgavus nepriklausomybų Lietuvos evangelikai buvo pa
statyti veidu prieš naujai iškilusių bei atsipalaidavusių nuo Rusi- 
jos. ir Lenkijos priespaudos Lietuvos R. Katalikų Bažnyčių, kuri,

4 psl. 

veikdama pagal principų "kad visi būtų viena", siekė eliminuoti li
kusius Lietuvos Reformacijos židinius.

Šito nesitikėjo lietuvių evangelikų veikėjai ir dvasiškiai. Pagau
ti "Aušros" ir "Varpo" romantinės dvasios, jie tikėjo, kad lietuvių 
katalikiška šviesuomenė ir kunigija, patyrusi ant savo nugaros kie
tų caristinį jungų, įžūlų prolenkiškos hierarchijos pe,r sekiojimų 
dėl lietuvybės išlaikymo ir paveikta XIX a. demokratinių idealų, ne
grįš prie kontrreformacijos taktikos. Išrinkus Steigiamųjį Seimų, 
kuriame katalikų partijos sudarė daugumų, greit išsisklaidė turė
tos iliuzijos. Nors priimta konstitucija garantavo žodžio, spaudos, 
tikėjimo ir sųžinės laisvų, bet neatskyrus Bažnyčios nuo valstybės, 
neįvedus civilinės metrikacijos, visos teisės priklausė nuo valdan
čių katalikų partijų ir už jų nugaros stovinčiosR.K. Bažnyčios ma
lonės.

Per visų nepriklausomybės laikotarpį Lietuvos tarptautinė pa
dėtis buvo labai įtempta, ypač sųryšy su Vilniaus ir Klaipėdos kraš
to padėtimi. Todėl, net kraštutiniai katalikų politiniai ir bažnytiniai 
veiksniai turėjo itin atsargiai veikti, kad nesukėlus krašte aštrios 
reakcijos, kurios priedangoje Lenkija ar Vokietija galėjo užimti vi
sų ar dalį Lietuvos. Antra, katalikų vadovybė vedė kovų ne vien 
prieš evangelikus, bet ir prieš žydus, stačiatikius ir kitas religijas. 
Savo keliu katalikai vedė politinų ir idėjinų kovų ir prieš savo ideo
loginius priešus: valst. liaudininkus, tautininkus, socialdemokratus, 
jau nekalbant apie komunistus ir kitus radikalius sųjūdžius. Ves- 
dama kovų visais frontais, katalikų vadovybė negalėjo sukoncent
ruoti savų jėgų išimtinai prieš evangelikus, ne s tas jėgas reikėjo 
panaudoti prieš daug stipresnius savo tikruosius ar įsivaizduoja
mus priešus. Dargi pačioje katalikų vadovybėje susidarydavo nuo
monių skirtumai, iškildavo nauji katalikiški sųjūdžiai (pav. fronti
ninkai), kurie priversdavo keisti kovos metodus ir strategijų.Virš- 
minėti reiškiniai komplikuodavo padėtį, neretai sudarydavo apgau- 
lųvaizdų, bet vis vien į paviršių išplaukdavo sena tikrovė, -esu evan
gelikai nėra patikimi Lietuvai, nes jie kenkia tikrajai Bažnyčiai ir 
ardo tautos vienybų. Jei jų negalima atversti į katalikų tikėjimų, tai 
tuomet juos reikia pašalinti iš tautos gyvenimo ir nutildyti. Tik vi
sai nutildytus evangelikus tegalima įtraukti į bendrų lietuvių tau
tos darbų, bet aiškiai katalikų kontrolėje.

Su tokia problema susidūrė Didž. Lietuvos evangelikai nuo pat 
nepriklausomybės pradžios, o Mažosios-nuo Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Lietuvos. Su šia problema evangelikams teko pergy
venti okupacijas, tremtį ir susidurti išeivijoje. Ši problema evan
gelikus lydi visur, nuo jos negalima nei at s ik ratyti, nei užmiršti.

< Bus daugi,m ).

tūros klaidų yra nepatelsl - 
namas lietuviškų vardų ra— 
šymas su "aplplaustytomls" 
raidėmis. Argi redaktorius 
/-lai/ nori lietuviškos ra - 
šybos ra Įdės "nutylėti" ?' 
Ar ne gėda,kai taip nukapoti 
lietuviškos rašybos ženklai: 
Kataliku Bažnyčios Kronlca, 
o lietuviškų vardų iškraipy - 
mat tokie kaip: Apybraiža 
Statlsclkos Metraštis.Mok 
las Ir glvenlmas. Laisvės 
Kovu Sąjūdis. Klaipėda.Vil
kaviškis Ir kt.

Sunku tiksliai suprasti 
lietuviškas pavardes. Lel - 
dlnyje skaitome:Rev. A.Ses- 
kevicius, Viktorą Šauklys, 
Rev. Zemenas, Rev. Žemai - 
tla, Rev. Vaidon is, Rev. Pet
ravičius ir 1.1.

Ir vėl kažin kokie vleto - 
tovardžiai:Aduttskis, Nemen
čine, Tilže...

Priedo-gausu korektū 
klaidų.

Kai mums draugiški sveti
mieji paskelbia ką apie lie - 
tuvius Iškraipytais duome - 
nlmls ar pavardėmis , tada 
priekalštaujam, nurodinėjamo 
klaidas. Tuo labiau tai taiky
tina saviesiems.

Užsieniečiams reikią 
skelbti vietovardžius, pavar
des lietuviška rašyba. Juk 
prancūzai, Ispanai, vokiečiai 
Ir kiti neslgėdlna savo rašy
ba vietovardžių, vardų, pa — 
vardžių, Savęs negerbian
ti tauta nebus kitų gerbiama.

Kęst. Gardinas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ACTUAL SIZE

fine art 
medals
EDITION! LIMITED 
to only 3000 of 
each design

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

BRILTJC CKkQKI
30 YEARS OF EXILE for 250.000
Estonians. Latvians and Lithuanians

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

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

Neapsakomi1 vargai ir kančios sekė okupacijas, po to — išvežimai. Sovietu 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 seriją, 30 mėnesiu laiko - 
tarpyje, nukaltus iŠ gryno aukso, platinos ir sidabro. Jie sukurti dailininku: August A. Kopmanls, Eric Penap, Joann Saa- 
mUt, Arthur Mihkelsoo ir Telesforo Valiaus.

Kadai gi tik 3000 medalių kiekvieno piešinio bus pagaminta, vienam asmeniui bus leista nusipirkti 3 sidabro ir 1 aukso, 
tokiu būdu duodant progos didesniam skaičiui asmenų juos įsigyti.* Išpardavus — nebus pakartojami.

Pirmieji 3 Raitijos Saga medaliai, parodyti čia tokio dydžio, yra sukurti latvių skulptoriaus August A. Kopmanis, F.I.A. 
L. Kiekvienas medalis vra 4cm. diametro ir sveria 30 gramų.
\ Sidabro medaliai kainuoja $24. kiekvienas, aukso —$293. Galima užsisakyti atskiruosearba visa seta is 30, si.unciant 
.mokėjimą uz 1-aji medali ir prašant prisiųsti sąskaitas uz sekančius pries pat juos nukalant. Medaliai bus sunumeruoti 
nuo 1 iki 30 pagal piešini, ir kiekvieno modelio bus atspausdinta ne daugiau kaip 3000,ir visi sunumeruoti.

įrašai pirmiems 10 medalių:
1. Nepriklausomų Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.

, Pragaištingas Hitlerio ir Stalino paktas privedė prie 
okupacijos ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos sunaiki
nimo 1940 m. Jų nepriklausomybė ir laisvė turi būti 
vėl atstatyta.

3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorinė naktis. 
Masinės deportacijos birželio 13/ 14, 1941 m.

4. Eitų, latvių ir lietuvių laisvės kovotojų ginkluota 
rezistencija.

5. Jungtinių Tautų Žmogaustelslų deklaracija yra vi
siems žmonėms sklrtalEstai, latviai ir lietuviai taip 
pat turi teisę Į savo žemę, kalbą ir nepriklausomybę.
Sis LEIDINYS YRA PATVIRTINTAS IR UŽREGISTRUOTAS KANADOS baltų federacijos, nuo kiekvieno 
PARDUOTO MEDALIO $ 1,50 SKIRIAMA KANADOS ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ TAUTINIAMS FONDAMS.
Applications are accepted now by the earliest postmark. r R- KREISMANIS

6. "Mirtinos Šukos braukė pirmyn ir atgal ir vėl pirmyn per Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Nebuvo tačiau abejonių, kurie buvo teisūs.
Baltijos valstybės turi būti suvereninės, nepriklausomos" — 
Winston Churchill, 1950.

7. 1944— 1974, 30 metų egzilis 250.000 — estą, latvlųjr lietuvių.
30 gadl trimda.

8. Gintaro žemė prie Baltijos jūros. Eštija, Latvija, Lietuva. — 
Dzintarzeme.

9. Tautiniai rūbai. Skirtingi kiekvienai sričiai. -Tautas terpi.
10. Folkloras.

ADVANCE SUBSCRIPTION APPLICATION
Make cheque or money order payable to BALTICOIN and mail to:
BALTICOIN. 14X Duke Street. Hamilton, Ontario, Canada, L8P 1X7
Please enter my subscription lor a numbered, first edition BALTIC SAGA Fine Art Medals.
I enclose a cheque/money order.
□ $24.110 lor medal, design no. ■ in line 99.9% 

silver.
O $24.00 deposit tor full set of 30 Baltic Saga medals in 

line 99.9'1 silver and send medal number orw as soon as 
/ possible, l-or subsequent medals please bill me before 

each issue.
□ $293.00 for medal, design no.  in 91.666% 

(22 karat) gold.
□ $293.00 deposit for full set of 30 Baltic Saga medals in 

91.666',r (22 karat) gold and send medal number one as 
soon as possible. Eor subsequent medals please bill me 
before each issue.

□ State if platinum is desired in place of gold.

U.S. Law permits its citizens to order these medals in silver and platinum only. 
Balticoin is a member of Better Business Bureau of Hamilton and District.

22 — Spausdiname Montrealio lietuviu, susijusius su $v.
Kazimiero parapija istorinius ivykius, kaip yra paruošęs -būda- x 
mas vikaru kun. Jonas Gaudze ■

1919 m. rugpiūčio 15 d. Montrealyje buvo įšventintas kunigu 
Jurgis Šimkus, o sekmadienį 17 d. lietuvių bažnyčioje buvo 
primicijos.Po pamaldų parapijos salėje laukė iškilmingi pie
tūs.Primicijanto kėdė buvo apipinta žalumynais,o ant galvos 
buvo uždėtas gėlių vainikas. Matydamas kun. J. Vyšniauskas 
žmonių rodomą didelį pagarbumą naujam kunigui Šimkui, tie
siai visiems pasakė: "nors aš pastačiau naują bažnyčią,dėl 
kurios įdėjau daugdarbo,už tai man niekas jokios garbės ne
suteikė, matau, kad man čia vietos jau nebėra. "

Slf. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS
(Paruošė kun. 1 Gaudzė)

metu; deltos priežasties jis galutinai apsisprendė kuo grei
čiausia iš Montrealio išvažiuoti.

Kun. J. Vyšniauskas, iki pat paskutinės savo išvykimo die
nosi Lietuvą,parapijos knygas vedė labai tiksliai ir smulkiai 
visą atžymėdamas;-per tai ir buvo galima nustatyti tiksli jo 
išvykimo diena. J. Paznokaičio tvirtinimu, -"kun. J. Vyšniaus
kas niekam iš anksto nepranešęs ir visai neatsisveikinęs su 
savo parapijiečiais,staiga išvyko į Lietuvą. Tai buvo 1919 m . 
rugpiūčio 23 d. , šeštadienio rytas. "

Ištikrųjų žmonės kun. J. Vyšniausko nuveiktų darbų neįver
tino ir vietoje toliau bendrai visiems darbuotis dėl naujos ir 
stipresnės lietuvių parapijos, dalis žmonių perdaug demons
tratyviai rodė didesnį prielankumą naujam primicijantui kun . 
J. Šimkui. Montrealio arkivyskupija neturėjo jokio plano 
ir noro pakeisti kleboną J. Vyšniauską naujai įšventintu kun . 
J. Šimkų (tuo metu šv. Kazimiero parapija dar nebuvo pajėgi 
išlaikyti du kunigu), bet kada kun. J. Vyšniauskas pranešė 
Montrealio arkivyskupijai apie savo sumanymą važiuoti į Lie
tuvą, į jo vietą buvo vėliau pakviestas kun. J. Šimkus.

Nesiranda joks oficialus raštas Montrealio arkivyskupijoje 
dėl naujo paskyrimo į klebonus J. Šimkaus,-galėjo būti žodi
nis; nėra taip pat jokio raštelio iš kun. J. Vyšniausko, kad jis 
atsistatydina.

Remiantis D.Pakibinskienės tvirtinimu,kun. J. Vyšniauskas 
sakydavęs: "Atsibodo jam čia po cimantinius takus vaikščioti , 
bus daug maloniau braidyti po Lietuvos purvinus takus”.

J. Vyšniauskas buvo tikrai geros širdies žmogus, bet užsi
spyrusiai ištvermingas parapijos iškėlimo darbuose. Tik jo 
dėka montrealiečiai buvo sujungti į šv. Kazimiero parapiją. 
Betgi jis turėjo ir tam tikrą išdidumo silpnybę,dėl kurios 
Amerikos lietuviai kunigai jį buvo praminę "bajoru". Kun. J . 
Vyšniauskas jau anksčiau buvo pastebėjas, kad kai kurie pa
rapijiečiai prieš J. Šimkaus šventimus kalbėjo, kad tai jiems 
bus naujas klebonas.Tos parapijiečių nuotaikos jį erzino. Ga
liausiai jis pasijuto perdaug įžeistas iškilmingų primicijų

Sugrįžęs į Lietuvą, kun. J. Vyšniauskas įstojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę, ginti kraštą nuo visokiausių priešų. Po 
keliolikos metų kun. J. Vyšniauskas buvo montrealiečių kvie
čiamas sugrįžti į šią parapiją atstatyti taiką, bet vietos ar
kivyskupija apie tai nenorėjo nieko girdėti. Jeigu būtų sugrį
žęs į Montrealį kun. J. Vyšniauskas, ši lietuvių parapija būtų 
buvusi viena iš stipriausių šiaurės Amerikoje.

Bus daugiau

MONTREALIO LIETUVIŲ PIRMOJI GEGUŽINE MONT ROYAL KALNE, 
( 1914 m. birželio mėn. 5 d.)

1974.VI.26

SIGNATURE____ _______________ —---------------------------------

NAME________________________ —---------------------------------
please print

ADDRESS-------------------------------------------------------------------------

CITY________________ -_________State/Prov------------------------

POSTAL CODE--------------------

Ontario Residents add 7% Sales Tax 
U.S. money accepted at par.

VINCO VILKO -WOLFF 
ĮPĖDINIAMS
1972 m. rugsėjo mėti. 

Great Neck, N.Y., mirė 
Vincas VILKAS,Ameriko
je žinomas kaip William 
WOLF, kurio turtą pėrė-, 
mė globoti Viešasis Ad
ministrator lūs. A pmokė- 
jus visas išla idas,admi
nistratoriaus globoje yra 
likę apie dvidešimt tūks
tančių dolerių.

Velionis buvo žinomas 
Great Neck lietuvių kolo
nijos veikėjas. Prieš mir
tį keliems savo kaimy
nams pasisakė, kad visą 
savo turtą užrašęs "Put
liame seselėms". Peržiū
rėjus velionies dokumen
tus , testamento nerasta. 
Jeigu kas nors turėtų ži
nių apie testamentą arba 
mirusiojo gimines, malo
nėkite pranešti Lletuvoo 
Generaliniam Konsulatui 
New Yorke ;

Consulate General of 
Lithuania
41 West 82 Street, 
New York, N. Y. 10024

KOMPIUTERIAIS PENI 
KIAULES

Nesijuokite, tai ne anekdo
tas ir ne koks smagus felje
tonas. Vilniuje rusų kalba 
leidžiamas laikraštis "So
viets ka ja Litva" viename sa
vo paskutinių numerių prane
šė, esą Lietuvos mokslinin
kai, padedami Ukrainos tokių 
pat mokslininkų, esą išradę 
prietaisą, kaip nustatyti kiau
lės rleballngumą. Esąs iš
rastas toks aparatas, lei
džiąs ultrą. trumpas bangas .
Kiaulių šėrikė ar prižiūrėto- 

.xiq jas, norėdamas patikrinti pe
nimos kiaulės lašinių storį, 
tik prldedąs tokį aparatą kiau
lei prie šono, ir aparatas mi
limetro tikslumu parodąs pe- 
niukšlės lašinių storumą. ..
Tai bent patogumas, ar ne: 
nė sverti, nė skaičiuoti — 
viskas kaip ant deinol (ab)

K-Re/vi 
VE/DRoDZ/AI

Paskutines J Wash inc; toną i;e|ionf5s metu Kosyginui 
buvo parodytas naujausias Pentagono/USA Karo M' - 
nisterlja/ kompiuteris.

Kad pademonstruotų šios mašinos pajėgumą,kažkas 
paklausė: "Kaip atrodys USA po 50 metų "?Mašlna iš- 
fuciė detališką atsakymą.Kosyginas susidomėjęs irgi 
užklausė:"Kaip atrodys SSSR po 50 metų? ".Čia pat nu 
šlna Išmetė atsakymą.Kosyginas nustebęs škaltė^Ką 
jis sako,kaž kas paklausė jo. "Tiesiog nemalonu — 
aš nežinau", atsakė Kosyginas. "Aš negailu išskaityti , 
nes tai parašyta kinietlškai".

RYKANTŲ ĄŽUOLAS
■M-v* v/.*" '■) i&ąr i4,i.

V ii niaus-Kauno autostradoje 23 km tarp 
Grigiškių ir Rykantų, ialiojo)e kelio juos
toje yra paliktas ąžuolas, aptvertas tvorele, 
priklausantis Vievio Kelių statybos valdy
bai Nr. 6, kurį Gamtos apsaugos komitetas 
įrašė j medžių -- gamtos paminklų sąrašą.

Seni vielos gyventojai pasakoja, kad Na
poleono su Rusija karo metu prie šio ąžuo
lo vyko taikos derybos tarp Prancūzijos im
peratoriaus Napoleono ir Rusi jos caro Alek
sandro I pasiuntinio.

Kodėl šis ąžuolas paliktas kelyje? Ar dėl 
jo istorinės reikšmės, ar tik kelio vaizdui 

i paįvairinti? Kalbama, kad Kelių projekta
vimo instituto darbuotojai, projektuodami 
šį kelią, buvo įpareigoti atitinkamai išvesti 
kelio trasą, kad būtent šis ąžuolas liktų ne
sunaikintas ir nesužalotas.

Levo Tolstojaus knygoje ,,Karas ir taika“ 
III t. 11968 m. leidime lietuvių kalba) para
šyta, kad Rusijos caras Aleksandras I iš Vil
niaus 1812 m. birželio 13 d. pasiuntęs savo 
adjutantą Balašovą su laišku pas Prancūzi
jos imperatorių Napoleoną. Šioje knygoje 
Rykantų vietovė paminėta, bet apie kokias 
nors derybas prie ąžuolo neužsiminta.

Daugelis pravažiuojančių klausia, kokly 
reikšmę šis ąžuolas turi, kad jis vienas pa
liktas visoje autostradoje, bet kol kas nie
kas nei iš vielos gyventojų, nei iš kelinin
kų nieko tikslesnio pasakyti negali.

Prašome apie tai papasakoti žurnalo pus
lapiuose.
Žiežmariai Z. BAUBA

Projektuojant Vilniaus—Kauno autostra
dą, minėtajam ąžuolui išsaugoti didelių 
pastangų ir iniciatyvos parodė Lietuvos 
Kelprojekto vyr. inžinierius L. Antanavi
čius ir architektas L. Domskis. Norint pa
likti ąžuolą nepaliestą, teko atitinkamai pa
rinkti autostrados trasą.

Gamtos apsaugos komitetas dėl Rykantų 
ąžuolo apsaugos turėjo ir kitokių sampro
tavimų. Sis ąžuolas yra paskutinis liudinin
kas didžiulio ąžuolyno, kuris klestėjo prieš 
400—500 metų Rykantų apylinkėse. Ąžuo
lyno liekanų dar ir dabar yra išlikę Neries 
pakrantėse ir Maišinės pilkapiuose Vėliau 
beveik visas ąžuolynas buvo iškirstas ir že
mės paverstos dirbamais laukais. Sis ąžuo
las išliko tik dėl to, kad, matyt, jau tada jis 
buv'» sunkiai įveikiamas. Ąžuolai visada 
primena žmogui apie ryšius su gamta, iš 
kurios žmogus semiasi stiprybės. Nenuosta
bu, kad lietuvių tautosakoje ir dainose 
ąžuolai vaizduojami kaip žmogaus dvasios 
ir kūno stiprumo simbolis. Kraštovaizdžio 
bei autostrados estetinio vaizdo paįvairini
mui ir pagyvinimui didžiulis gražus ąžuolas 
labai reikšmingas.

Napoleono laikų įvykiai su Rykantų ąžuo
lu nieko bendra neturi. Kelias, kuris jungė 
Vilnių su Rykantais, anais laikais ėjo kito-, 
je vietoje. Todėl žmonių pasakojimai apie 
tai, kad po šiuo ąžuolu Napoleonas kalbė-': 
josi su carinės Rusijos pulkininku Balašovu,8 
neturi pagrindo.

Rykantų ąžuolas, kaip paminklas, nei ke
lininkų, nei gamtos apsaugos darbuotojų 
lūkesčių neapvylė. Keliaujantys šiuo keliu* 
dažnai labai gražiai atsiliepia apie tuos , 
žmones, kurių pastangomis ąžuolas išliko.

Šiuo metu projektuojant ir statant Kau
no—Klaipėdos autostradą, 15—1G kilomet
re nuo Kauno paliekamas kiek jaunesnis 
ąžuolas, o 35 kilometre išsaugoma net visa 
ąžuolų giraitė.

(IŠ MOKSLAS IR GYVENIMAS)
5 PSl.
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

ii TALKA

r

1 ft
■JJif -Į J* įtaikai

St. East. tel. 544-7125

10 — 5
10 — 5

v.p.p. 
v.p.p.

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

MOKAME UJE:
Depozitus (P. C. A) 6%
Santaupas (Nuo liepos Id.) 8%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 916% 
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

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

ŽŪKLAUTOJI} IR MEDŽIOTO 
JŲ KLUBO GIEDRAITIS VAL
DYBA kviečia visus narius ir 
prijaučiančius atvykti į klubo 
gegužinę liepos 7 d. .sekma - 
dienį savoj šaudykloj.Prad — 
žial4val. Pryzinlai sau -* 
dymai, įdomi loterija ir 
linksmoji dalis. Jaunimas bus 
pavaišintas. V-ba

i PARAPIJOS 25-KIŲ METŲ.
SUKAKTIES ŠVENTĖ - minė
jimas bei ta proga koncertas, 
su žymiausiais mūsų solis
tais Gina Č apkaus kie ne bei

Stasiu Baru iš meninės pusės 
praėjo pasigėrėtinai, iš orga
nizacinės pusės kiek per kuk
liai, nes per tokias šventes 
būdavo dvigubai daugiau žmo
nių. Viską organizavo, neži
nia kodėl, beveik vienas žmo
gus.
• Šiemet nebuvo garsių jų tra
dicinių Joninių, kurios buvo 
rengiamos beveik 2 0 metų bė - 
gyje. Visuomeninė veikla čia 
yra tiek gyva ir tiek šakota, 
kadJoninėms rengti pritrūko 
jėgų. Tie patys žmonės skau
tų rėmėjų valdyboje, o kitų 
nebegalima prisiprašyti.Pel
ningai surengti Jonines ar ku
rį kitą didesnį renginį, reikia

Torontiečlų tarpe didesnį 
susidomėjimą sukėlė "N. L. " 
tilpusi mintis siūlanti šaulių 
perorganizavimą. Tą veiks
mingąją, daugiausia tėvynės 
vadavimu besirūpinančia or
ganizaciją. Nežiūrint šaulių 
pasigėrėtinos veiklos, dauge
li atvejų būdavo pasigendama 
sąjungos orumo. Ar tai pačio
je jų veikloje, ar jų gretose 
ar garbės žymenų dalinime. 
Taip pat sunkiau buvo paste
bimas tėvynės gynėjų gyvy
bingumas ,arba tos akcentuo
tinos jų ypatybės, kurios sa
vo ryškumu dominavo nepri
klausomybės laikais. Anais 
laikais būdavo miela stebėti, 
net su pasigerėjimu sekti 
darniąsias, augalotų šaulių 
gretas. Ar tai jiems esant 
užsiėmimuose, ar manevruo
jant, ar tik orkestrui prita
riant iškilmingajam vėliavos 
pakėlimui. Tai buvo didinga, 
giliai atmintin įstrigusi, gra
žiausius prisiminimus puose
lėjanti, glaudžiai su gynyba 
susijusi tėvynės meilės nos
talgija. Gražu, kad atsiradus 
darbštiems idealistams, ne
bojant kliūčių, atgaivinama 
nors dalis tų malonių prisi
minimų. Dar gražiau, kad su

tuo einama į vie Šurną ir gaivi
namas tėvynės ilgesys. Bet 
nūdieniame gyvenime prisi
minimų vien neužtenka, kuo
met realybėje tesimato tik 
šešėliuotos, klek pablizgin
tos, anų laikų nuotrupos. Jos 
nesuteikia nei optimizmo, nei 
tam tikslui puoselėjimų vil

učių. Tenka tik stebėtis, kad 
atsirado šaulių būrio vadas, 
kuris, kaip toje Andersono 
pasakoje, pamatė, kad kara
lius nėra pasipuošęs puoš
niausiais drabužiais. Kara
lius yra visai nuogas.

Tik pabaigęs pietauti, vie
nas tautietis pasakoja prie to 
paties stalo sėdintiems daly
viams, kai pereitą savaitę jis 
turėjęs netikėtą ir įdomią 
staigmeną. Jiedu su žmona 
nuėję aplankyti Ontario Place, 
tą Toronto naująją, $21. 000. 
000 kainavusią, prieš porą 
metų užbaigtą, ant Ontario 
ežero supiltų salų pastatytą 
pažibą. Jie ten daug vaikščio
ję, daug apžiūrėję. Pamatė 
tarsi iš Montreallo Expo per
keltą, amerikiečių sugedusį, 
geodezinį gaublį, prisižiūrė
ję tą ypatingąjį kiną, kurio

gerokai pasitempti stipriau- ' da ir pelno atsiranda ir lietu- 
siom jėgom ir tai dar, dirbant 
tą darbą kartu. Ne pelnas yra 
esmė, bet ką rengiant yra 
svarbu mūsų tautiniam darbui 
sutraukti mases lietuvių, ta-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ft JI ft Ji A JI Jt 
TORONTO LIETUVIŲ rARAJVlA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA 

6% už depozitus 

8'/4% už taupymo s-tas 

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

IMA

9% už asm. paskolas

8'2% už mortgičius

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrų* 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakar 
Šeštadieniais

BŪSTINĖ:
Telefonas

nuo 9 vai. ryto iki l.val. po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovano, be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos piiimtuvai, Šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas goli pirkti prekių specia'iiose krautuvėse.
Norint pasiųsti outomobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytu' it apdraustus įvairius siuntinius iki I93z4 svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sqiin.ngai ir gieitoi 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 480 RONCESVALLM. AVI
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

6 psl.’

vybė yra pajudinama iš pa
grindų.
• Pamirštame, kai kas eina 
gerai. Jau kelinti metai mo
kykla dirba gerai ir to nuo
pelnas tenka ne tik visiems 
tėvaųis, mokytojams, bet la
biausiai mokyklai pasišven
tusiam tikram kariui — buvu
siam karininkui Petru i Balsui.
• Pasibaigė didžiausias visoj 
Kanadoj tautybių festivalis. 
Visa spauda sužavėta, ką gali 
padaryti europiečiai ir stato 
juos pavyzdžiu kanadiečiams. 
Lietuviai irgi išryškėjo kaip 
geriausiai, šauniausiai orga- 
zuoti ir patys originaliausi 
savo tradicijomis bei ginta
rais, kurių parodėlės ekspo
natus spauda pavadino "fasci
nating".
• Įsikūrė pavergtų tautų or
ganizacija, kurion įeina ir 
lietuvių atstovas. Čekų profe
sorius parašė čarterį, kuris 
jau organizacijos priimtas. 
Tikslas bendrom šio krašto 
gausiom tautybių jėgom-dirb
ti pavergtų tautų išsilaisvini
mui iš Rusijos vergijos.
• Neturime jaunimo proble
mos. Mūsų jaunimas žydi pil
na to žodžio prasme. Visi iki 
vieno priklauso Nemuno an
sambliui. Dalyvauja net Bufa
lo miesto lietuviukai. Trys 
tautinių šokėjų grupės, nuo 
mažiausių iki didžiausių, net 
pusiau lietuviškos šeimos jun
gia vaikus į lietuvybės darbą.

(Nukelta 17 p si.)

ekranas tęsiasi visu 3^60 
laipsniu apskritimu ir rodąs 
beveik stebuklus. Jie daug 
vaikščioję tais salas jungian
čiais tiltų tilteliais, pamatę 
visus puošniuosius pastatus, 
iki visai pavargę ir pasimetę.

Jiems tarp savęs lietuviš
kai kalbantis ir tariantis kaip 
būtų geriau iš čia išeiti, prie 
jų staiga atsiradusi gražutė, 
skoninga vietovės paviljono 
vadovės uniforma apsirengu
si mergaitė. Kreipdamos! į 
juos, mergaitė, užkalbinusi 
taisyklinga lietuvių kalba pa
žadėdama padėti. Jeigu jie 
nebemano daugiau čia nieko 
apžiūrėti, jinurodysianti ar
timiausią išėjimą. Tuo pačiu, 
toji simpatingoji mergaitė pa
siteiravusi kaip jiems viskas 
patikę, ar jie nesigaili pra
leidę čia dieną.

Neatgaudami žado, nustebę 
• tautiečiai, tik žiūrėjo į gražią, 
lietuviškai kalbančią, jiems 
kaip dangaus palaimos atsiųs
tą lietuvaitę. Tuo pačiu vyras 
pastebėjęs prie mergaitės 
krūtinės prisegtą kortelę, ant 
kurios buvo parašyta Kristina 
Augėnas. Tik dabar, perskai
čius kortelėje pavardę, jam 
viskas paaiškėję. Prieš juos 
stovėjo graži, tėvelių taisyk
lingai išmokinta kalbėti lietu
vaitė .

mesnlo. O jeigu jos užkalbin
ti svečiai esą jau viską apžiū
rėję, jinurodysianti jiems ir 
išėjimą. t Mergaitė ne tik 
kad parodė, bet pati juos pa
vedė artimesniu praėjimu.

Tik išėję ir atsidūrę už 
pkviljono vartų jiedu susi
griebė, kad kaip reikiant ir 
ne padėkoję tai simpatlngajai 
mergaitei, kai juos išlydėjusi 
ir atsisveikinusi; ji grįžr 
parodą prie savo pareigų.

Parėję į namus ir teirau
damiesi pas pažįstamus apie 
parodoje sutiktą lietuvaitę, 
jie daugiau ką sužinoję. Su
tiktoji mergaitė esanti stu
dentė Kristina 
priimta vasaros 
parodos hostess, 
norėjusių patekti
buvo atrinkta tik 46 mergai
tės. Viena iš jų buvo lietuvai
tė Augėnaitė.

Augėnaitė, 
metui kaip 
Iš 2000 ten 
kandidačių,

MOTERYS DIRBANČIOS PRIE KIAUŠINIŲ RŪŠIAVIMO (Photo - Ontario Ministry of Agriculture and Food)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Aišku, Jie labai apsidžiaugė 
čia, šioje žmonių minioje su
tikę savą tautos' dukrą, tuo 
labiau, kad Ji buvo paviljono 
vadovė. Megzdama su jais 
kalbą, mergaitė aiškino kas 
čia yra matytino ir kas įdo-

NL birželio mėn. 19 d. nr 
Popietė savuose namuose ne
pilnai atspausdintas aprašy - 
m as -pap fl dom as;

"Ypač pastarasis jaunuolis 
Eugenijus, ką tik grįžęs vasa
ros atostogom iš Vancouver. 
Jis taip ten moka paprastai 
prie kiekvieno prieiti ir gra
žiai lietuviškai įkalbėti.Kas 
būdinga, kad Eugenijaus tė
veliai Ona ir Zigmas Gir - 
dauskai Sekminių iš vakarė 
atšventė 25 metų vedyb,..ę? 
sukaktį. Jų pasveikinti bu — 
vo susirinkę daug svečių , o 
sūnus Eugenijus būdamas 
tiek santūrus, neišnaudojo to
kios progos platinti Karava
no pasams.

6
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st. Catharines
( Atkelta ts 6 psl )

Tas jaunimas yra šio krašto 
lietuvių bei kanadiečių dėme
sio centre.

Žinome gerai, kad neįma
noma tą Jaunimą padaryti ge
rai kalbančiu lietuviškai. Vie
ni kalba geriau, kiti blogiau, 
bet visi mokosi lietuvių kal
bos kiekviena proga, gi yra ir 
ir tokių, kurie Lietuviškai kal
ba taip puikiai, kaip ir tėvai. 
Kaip ten bebūtų, žinome tik 
vien: tai kad šis jaunimas 
niekad nepamirš tų lietuvybės 
dienų, kurias jie dabar gyve
na. Neretas nuo jų niekad ne

sitrauks. Vargu bereikia 
u.ams didesnio moralinio at
lyginimo. Žinoma, garbė pri
klauso vadovams, bet ir tiems 
kurie jiems padeda jei ne 
bu tai bent geru žodžiu.

Vivat; crescat. floret 
sų jaunimas - tegyvuoja,
auga , težydi mūsų teevynei 
Lietuvai.. Kor.

mū- 
te-

london,ont.
DALYVAUTA TALENTŲ 

PASIRODYME

Birželio 20 d. Londono 
miesto R. kat. anglų pradžios 
mokykloje vyko mokinių ta

utų pasirodymai. Šioje mo
kykloje patalpas turi ir Lon
dono lietuvių šeštadieninė 
mokykla. Todėl į mokinių ta
lentų pasirodymus buvo pa
kviesti dalyvauti ii; lietuvių 
mokyklos mokiniai.

Mūsų mokyklos tautinių šo
kių grupė, vadovaujama mok. 
M. Chainausko ir mokyklos 
chorelis, vadovaujamas mok. 
Gr. Petrauskienės puikiai ir 
patraukliai pasirodė. Už šį 
papildymą bendros progra

ms St. John's mokyklos ve- 
<-jjaa M. Carey ir nuoširdžiai 
padėkojo ir mūsų šokius bei 
daineles apibudino, kaip Ka
nados multikultūros reiški
nius. Iš publikos mūsų moki
niai susilaukė kraštų katučių.

Mokinių talentų pasirody
mus ruošia visos Londono 
miesto mokyklos. St. Johns

mokyklą gausiai lanko ir įvai
rių etninių grupių vaikai. To
dėl įvairioje programoje vy
ravo italų, meksikiečių, fili
piniečių, prancūzų ir kitų 
imigrantų kilmės mokiniai.

L. E-tas

AUKSINIS VEDYBŲ 
JUBILIEJUS

Veronikai ir Viktorui Gu
deliams, nuolatiniams akty
viems Londono lietuviams, jų 
duktė ir sūnus su savo šeimo
mis suruošė 50 metų vedybi
nės sukakties pokylį.

Pradžioje pilna susirinku
sių bažnyčia dalyvavo iškil
mingose mišiose, kurias ce- 
lebravo kun. B. Pacevičius 
ir apie sukaktuvininkus pasa
kė gražų pamokslą. Kun. Pa
cevičius išrūpino Gudeliams 
raštišką Šventojo Tėvo palai
minimą.

Birželio 8 d. pokylis para
pijos salėje praėjo labai pa
kilioje nuotaikoje. Sukaktuvi
ninkams organizacijų atsto
vai bei paskiri asmenys iš
reiškė labai nuoširdžių svei
kinimų ir linkėjimų ir įteikė 
labai gražių ir brangių dova
nų.

Ilgiausių metų sukaktuvi- 
ninlcams- L. E-tas

calgary

Aukuriečial pasimaudė mi
neraliniuose baseinuose, ap
žiūrėjo slidininkų pakalnes 
bei jų aitvarus, istorinius 
muziejus bei kitas įdomės - 
nes vietoves.

Tą pačią dieną,bal. 20 va - 
kare Aukuras Sir Winston 
Churchfll salėje suruošė H - 
teratūrinį koncertą.Po jo se
kė šokiai ir užkandžiai.Kon
certą atidarė pirm. A. Neva - 
da, o gėles artistams įteikė 
p.Molsonlenė.

Žiūrovams,ypač Jaunimui, 
ypač patiko E. Kudabienės 
vaidyba.

Kritika bei pastabos Au - 
kurui:

Žmogui, senai nemačius 
savo kalboje gyvojo teatro , 
Aukuras palieka labai gilų įs
pūdį - ar tai būtų senimas, ar 
ar jaunimas. Bet tuo pačiu , 
kelta klausimą,kodėl ta prog
rama yra tokia ilga? Juk vi - 
siems aišku,kad per tris va
landas ar per tris metus mes 
scenoje negalėsime pastatyti 
įtikinantį visos Lietuvos iste
rijos veikalą. Geriau mažiau, 
bet vaisingiau.’

Ištrauką iš istorinio veika-- 
lo Mindaugas-J.Marcinkevi - 
čiaus-išvertė anglų kalbon O. 
Čerškutė. Žiūrovas stebi be
viltišką karaliaus Mindaugo 
padėtį,mato silpną jo laiko - 
tarpį ir jam aišku, kad tau - 
ta pasmerkta mirti dar negi
mus ir reikalinga gilios 
žuojautos.

"Dr. Vincas Kudirka"

u
HAMILTONO "AUKURAS 

ATVAŽIAVO. . .

Balandžio 19 d., vakarop, geras vaizdas tam,kas 
gerai Lietuvos istoriją 
literatūrą. Knygnešio gyve
nimą ir priespaudą gal gale - 
tumėm pavaizduoti daugiau 
suprantamu bei aiškesniu pa
veikslu. Sumažinti poeziją ir 
nroza. Mažesnėse kolonijose

Calgary lietuvių namuose 
pradėjo skambėti telefonai: 
"Aukuras" atvažiavo’... Kaip 
tai ? - Negali būti, juk jie tik 
rytoj čia turi atsirasti. Juk 
lėktuvų streikas ’. -Ne, jie 
čia, laukia,kad paimtumėt 
juos iš aerodromo.

Aukuriečial buvo atsivež
ti ir išskirstyti po i lietuvių 
šeimas per visą 155 kv.m. 
Calgary miesto plotą.

Sekantį rytą aukuriečial 
buvo nuvežti į Banff kuror
tinį miestą, kiti pasiekė 
net Lake Luise. Šiai eks - 
kursljai vairavo Sniečkus ', 
Šukys, Yauga Ir Dubauskas.

yra 
žino
bei

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevi ?ius, 1053 AlbonelCr., Duvarnay,

11 VAL. VAK.

P.Q. TEL. 669-8834

K AILILĮ SIUVĖJAS
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju •
• Vasaros laiko saugojimas

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

W. Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERNAT/ONAL dažų išpardavimas —tel. 366-6237/3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos ivairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medlio dirbiniai.

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

I BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Teet. 
Masonite, statybiois popieris, cementas, *

B. P. išdirbiniai ir visa kt.
7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jąttė & Frėres
VISKA’S MODERNIEMS NAMAMS

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

Jettė <& Frėre Ltėe
Plumbing &'Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

19 74-. VI .26

V BacėnaS A// Seasons Travel
2227 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambinti

,NL VIENOS GEGUŽINĖS METU, SKRU'lBIO VASARVIETĖJE, Liepos 14 d. -Šioje pačioje 
'Tetoje įvyks siu metu gegužinė.! žiūrėk skelbimą 8 psl.).

toks ištęsimas nevisai priim
tinas.

Vyt. Alanto"Šiapus Uždan - 
gos" komedija artistų buvo 
labai gyvai suvaidinta ir su - 
šliaukė šiltų diskusijų tarp 
žiūrovų. Alfonsas Stanevičius 
-Žvynakio rolėje jautėsi lais
vai, na o Kazimieras Bur - 
gunda žavėjo visus savo Švil
pos rolėje. Liuda Stungevi- 
čienė irgi laisvai jautėsi A- Kiti vadovai ruošia programą ' 
lės rolėje.

Visi Calgary lietuviai la - 
bai dėkingi už Aukuro atsi - 
lankymą, kuris iš tikro mus 
atgaivino ir parodė, kad lie
tuvis dar gyvas ir jautrus.

K. Dubauskas

montreal
ATEITININKŲ STOVYKLA .

Ateitininkų Vasaros Sto -

INZ. VYTAUTAS PAKALNIŠKIS PRIE SIDABRO KASYKLŲ ANGOS. JIS IŠ 
MONTREALIO IŠVYKO PAVASARĮ. PRISIIMDAMAS MANAGERIO PAREIGAS 
SIDABRO KASYKLŲ SUSTOJUSIOS SEKCIJOS ATGAIVINIMUI IR EKSPLO - 
TACIJAI. ŠIOS NORADCO SILVER MINE YRA BRITISH COLUMBIA ŠIAURĖ
JE IR TEN DARBUS VYKDO TIK VASAROS METU. TAIP, KAD V. PAKAL
NIŠKI IR VĖL APIE RUDENĮ SULAUKSIME MONTREALYJE.

vykia Baltijoje bus nuo liepos* e Rūta Jaugelytė nesenai su- 
d. Vasarą,kai nė -į grįžo iš ilgesnių atostogų, ap- 

ra sestadienines mokyklos , . , . . _ . T . x C., ... .... lankiusi Oną ir Jurgj Sablaus-stovykloje vėl galima susitik- , TI .
ti visus draugus,kartu paben us ondure.
drauti,kartu dirbti ir links e Jolė Andriuškevičiūtė su - 
mai gamtoje praleisti laiką, maino žiedus liepos ;13 d .su 

Elenutė Razgattytė tikisi , Derek Patterson iš Vancouver.
kad pernai išn ktų dainų dar 
neužmiršote, ir šiems me - * Henrikas Nagys atostogų iš- 
tams parinko visiškai naujas vyksta i Lemont, III, pas tėvus 

irgtminesVyksta su mašina, 
žada būti apie 2 savaites.kad ji būtų įdomi ir įvairi , 

kad stovyklautojams nereikė
tų nuobodžiauti ir perdaug 
pavargti. Tikimės svečių ir 
iš kitur. Vietos dar yra,ku
rie nuužsiregistravote, skam
binkite J. Adamonienei 256 - 
5355. Stovyklautojai, kurie 
turi oro pripučiamus matra - 
sus ar gali juos įsigyti,pra - 
šome pasiimti.

J. Adamonienė

• Sį sekmadienį, Aušros 
Vartų parapijos gegužinė 
Palangos vasarvietėje.

GERA PROGA I
Verdun — LaSalle Y.M.C.A. reikalin
gas sargas! janitor)’, kuris nusimano 
apie namų apyvoką ir sugebąs atlikti 
mažus pataisymus. Viso s sąlygos 
labai geros. Skambinti: 769 - 2728 ~£- 
Handyman-

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

T EL. 525- 8971.
T. Laurinaitis .

'ontf 5
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

IO

VARTOKITE SUJOS DAŽUS
JIE ATSPARŪS VISOKIAM NUSIDĖVĖJIMUI

BEI NUO SAULES NUBLUKIMUI

N e I a u k d a 0) i įsigykite/

Cilux
L^nture 
r®xtėrieur 
^’ex acrylique^

Jei nemėgote dažyti savo namus — jūs pamėgsite dažydami 
su Latex d’Exterieur CIL dažais, nes ją 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

PIRKITE IR BŪSITE PATENKINTI...

DE LASALLE HARDWARE
W. Theroux prop.

7688 Edouard, La Salle, P.Q.
Tel. 365-0470 (kampas 6 ave.).

TEXACO
MIKE S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS)

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

ir (capital iniai automobiliu remontai 
padangos ir kita

• Atsitiktiniai
» Degalai, tepalai
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Mo Specialist Hep’i.
• Taisymas ir darymas automobiliu
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinė: 
v altys. Sav. G. Desrochers

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 

.. 6........

AUTOMOUU INC

366-78.18

Highland Auto Body 
611 LATLEUR AVĖ., LaSALLF 

***

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

e Atliekami mechaniniai darbai 

e lfore» taisymas ir dažymas 

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

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

P A R D A V I M A S 
IMPERI AL CHRYS1.I R — oODGI CH ARGER 
ČORO5E I -CH VLll^GIIi - SWISGER- DART 

Camions DODGE Trucks
7695 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE. 

J 
Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis pr i vmonėm is. K reipk i te s

LAURENT D Al GNEAULT De L a Verendrye prie Lapicrre, tel. 365-3364

7 psl.
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JrlT A a NL NAUJOJI SPAUDOS BENDROVĖS VALDYBA KVIEČIA VISUS MONTREALIEČIUS 
IR OTAVIEČIUS BEI APYLINKIŲ LIETUVIUS ATVYKTI Į PIRMĄJĄ JOS RUOŠIAMA/

AKCIJŲ VAJUS
NAUJAI ĮSIGIJUSIŲ AKCIJAS 
SĄRAŠO TĄSA:
110. L.K.Mindaugo , šaulių 
kuopa Montrealyje įsigijo dar 
3 NL akcijas, prie anksčiau 
turėtų 5 akcijų.
111. Atsiliepdama į paskelb
tą vajų, Dragašlenė Anelė 
Iš Toronto, nupirko 1O akci
jų - 1OO dol. sumoje. Jos 
vyras Jonas irgi yra NL 
bendrovės akcininkas.
112. Vaupshas Petras iš 
Verdun, įsigijo 5 NL akcijas. 
Jis yra anglų mokyklos mo - 
kytojas /James Lyng High 
school/ ir gana aktyvus lie
tuvių veUdoje.Ugalaikis Auš
ros Vartų parapijos k-to na
rys. Buvęs LITO pirmininkas, 
šiuo metu jo vice-pirminin — 
kas, ir aktyvus kitose orga —

nizacijose.

113. Meilus Vytautas, šiuo 
metu Kanados Ambasados 
tarnautojas Švedijoje. Žino
mas lietuvių veikėjas, gyve - 
nęs Toronte. Vienu metu bu - 
vo KLB Krašto V-bos pirmi
ninkas. įsigijo 5 akcijas.
114. S. B. iš Ontario įsigijo 
1O ■ akcijų.

Iki dabar parduota akcijų 
už$ 4370. Nuoširdžių skai
tytojų dėka tikimės,kad tiks
las bus pasiektas ir visi pri
sidės prie va jaus, per daug 
nedelsdami.
Ačiū visiems !

J. V. Stankaitis
NL Spaudos B-vės Ugdymo 

Reikalams Narys

GEGUŽINĘ
GEGUŽINĖ ĮVYKS LIEPOS 1 4 d., SEKMADIENĮ F. P. SKRUIBIO VASARVIETĖJE, 

POINTE FORTUNE, PRIE OTTAWOS UPĖS.
Vietovė lengvai pasiekiamo, ypač montrealiečiams , važiuojant 40 keliu. Pravažiavus 

Rigaud išsukti Pointe Fortune išsukoje į dešinę ir už kelių šimtų metrų privažiavus 17 kelią 
pasukti i kaire ir tučtuojau i dešinę. — senąjį 17 kelią link Pointe Foutune. Už virš mylios 
rasite gegužinės vieta. Qttawidkiai įvažiavę į 40 greitkelį ir pervažiavę į Quebec o provinci
ją važiuokite iki 2-jo^iŠsukimo į Pointe Fortune - 17 kelią ir juo iki virš suminėto senojo 
17 kelio ir t.t. ATVYKITE! SUSITIKSITE DRAUGUS BEI PAŽ|STAMUS:

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

Veiks muzika ir visi kiti svečiams pasitarnavimai.

P ETRAS V AUP SH AS (is dešinės) su Lito vedėju Pr. Ručinsku 
besivalšlna Quebecto provincijos kredito unijų konvencijoje.

Lietuviška I audra
vasarvietė Cape Cod, Mass.

Išnuomuojami kambariai nuo liepos 1 - mos dienos viloje 
"AUDRA", kuri randasi tik keliu minučių ejime nuo garsiojo 
GRAIGVILLE BEACH.

Vieta rami, apsupta medžiais ir lietuviškoje aplinkoje. 
Kreiptis: Simonas Kontrimas, P.O. Box 733,

15 Jackson Ave., Centerville, Mass., 02632.
Skambinti vakarais nuo 7 vai.(5 17) 771 • 0762

G
pharmacie

agnon
^ROBERT GENDRON LPH. „op.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIEyA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. G1R1UNIEN&
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENE

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-1^ kambarys

T ei. 932 - 6662; nam^ 737 - 968 1.

|)r. J Maliska
Dantų gydytojas

— 9 —
1440 rue Ste-Catherine Oui-st

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

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M.. M.Se.. L.M.C.CL, E.R.C.S.(c).

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 P/oce Ville Marie IBM Building 

Suita 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063. 866-2064.

8 f si.

DOMAS JURKUS

IŠLEISTUVĖS D. JURKUI 
Pirmajam "LITO" vedėjui 

ir dabartiniam sąskaitybos 
vedėjui Domui Jurkui išei
nant Į pensiją, draugiškas 
Išleistuves "LITO" v-bos ir 
komisijų nariai surengė MA 
AA/Montreal Amateur Ath
letic Association/ Klube , o 
tarnautojai "LITO" raštinės 
patalpos;?. Abie jomis progo
mis D.-Turkui buvo įteik - 
tos dovanėlės atsiminimui.

Maria įsu ilgamečiu "LI - 
TO"vedėju atsisveikins atei
nančiame metiniame susi - 
rinkime.

VESTUVINIŲ
Birželio 15 d., 4 v. p. p., 

Linda Gudaitė ir Kanados 
Armijos kapitonasLaisvydas 
Baršauskas, sumainė aukso 
žiedus Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje.

Retos yra šitokios iškil
mės mūsų bažnytėlėje.

Jaunasis, atėjęs bažnyčion, 
momentui sustojo prie šoni— 
nio altoriaus, kuriame yra 
žuvusiems kariams pamink
las, atidavė pagarbą kardu. 
Abu jaunieji yra susipratę 
lietuviai ir Aušros Vartų 11— 
gamečiai nariai. Tad AV cho
ras iškilminga giesme prašė 
Aukščiausiojo palaimos šiai 
jaunai porai.

Bažnytinės iškilmės prasi
dėjo su Venį Creator Spiri - 
tus, diriguojant ir vargonais 
grojant mūsų chorvedeiMme 
Roch.

Gaudžiant džiugiam Wag - 
nerio maršui, savo tėvelio ly- 

3 nuotaka altoriaus.

• "LITO" pirmininkas, no - 
taras J. Bernotas atostogauja, 
nuo birželio mėn. 24 d. iki lie
pos mėn. 7 d. , o "LITO"ve- 
dėjas P.Rudinskas nuo liepos 
mėn. 8 d. iki 21 d.
• Palūkanos už taupomąsias 
sąskaitas už pirmąjį pusmetį 
prirašytos birželio mėn.30 d.

• Birutė Valtkūnaltė-Naglenė, 
pakviesta U de M, pirmą liepos 
pusę praves šoklojr Improvl - 
zacljos seminarą.
• Loreta Ž ižytė, gaudama dvi 
savaites atostogų, nuo 21 lie - 
pos,praleis jas pas tėvus, Do
rn Inlcos saloje.

VARPŲ GAUDIME. . .
link. Jų priekyje ėjo išsipuo
šusios pamergės ir pabroliai

Pirmasis pabrolis Jonas 
Abromaitis asistuoja jauna - 
jam prie altoriaus. Pirmoji 
pamergė-jaunoslos pussese
rė Kristina Gudaitė, antrojl- 
pusseserė Virginija Gudaitė, 
trečlojl-Irena Gudaitė,ket - 
virtojl-Gisela Zannella.

Antrasis pabrolys -Vytas 
Baršauskas, trečias-Antanas 
M tekus, ketvirtas- Ladas Gb- 
riūnas. Prieš pat nuotaką , 
jaunosios sesutės Ellzabeta 
ir Onutė ir žiedų nešėjas jos 
broliukas Dovydas.

Apeigas atliko klebonas 
Tėv. J. Kubilius, S. J., krikšti
jęs Lindą, ir pasakė gilios 
minties žodį.

Į apeigas įsijungia Ir cho
ro vadovas sol.A.Keblys su 
Schubertp kuriniu Avė Marta, 
palydint vargonams.

Oktetan įsijungus nuotakos 
tėveltui-jis yra pirmas teno-

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

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 335,
Tel: 273-3442, 273-9 18 1, 737- 3844.

Montreal, Que.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTAx PADĖS JUMS

V. PėteraitiS
3 53 - 996 0 / Namų 72 1 - 0 6 14 
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Gaieties. D’ Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reel

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Nam* 376-3711

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. CSC., IB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

Res 254-5355

C. I. B. 
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
• tik už $5.00 metams !

Prašome iškirpti ir prisiųsti l
su virš nurodytu
prenumeratos
mokesčiu.

Į
< Pavardė ir vardas)

^Tikslus adresas)

ii ___  _________
ras-subtUiai sugiedotas Gou- 
naud Sancta Maria.

Po jungtuvių jaunajai klū - 
pant prie Marijos altoriaus - 
choras įsijungia su giesme 
Marija,Marija.

Jauniesiems grįžtant nuc 
altoriaus, pasigirdo vargonų 
Coronation maršas ir juos pa 
s įtiko paralelės karininkų, 
Laisvydo draugų, kardais ati
duodančių pagarbą.

Vestuvinė puota vyko gra— 
žlal išpuoštoje A V parapijos 
salėje. Svečiai, kurių buvo 
virš 200,buvo vaišinami kok- 
teitais, paruoštais Shenley 
kompanijos atstovo P. Žukaus
ko, ir užkandžiais.

Jaunuosius sutiko lietuviš
ku papročiu jų tėvai su duo — 
na, druska ir taurele- lydint 
maršo garsams.

Sekė pirmo pabrolio pasiū
lytas šampano tostas ir tra— 
diclnė Ilgiausių Metų.

Pokylio metu ceremonijų 
meistru buvo AV choro se 
niūnas H.Celtorlus , kuris

sklandžiai ir su jumoru va - 
dovavo.

Sveikinimo Idlbas pasak 
jaunųjų tėveliai, jaunojo dėc*j 
V.Ignaltis. Rima Tekutytė 
paskaitė šiai progai specia
liai parašytą odę. Taip pat 
sveikino jaunosios senelis iš 
okup. Lietuvos, dramos akto
rius J. Mažeika.

Jaunasis tarė padėkos žo
dį ir kvietė vaišintis.

Vaišės buvo iškiltame lie
tuviškame stiliuje, paruoštos 
abiejų motinų ir p. Kunce - 
vičlenės. Vestuvių įmantrus 
pyragas, lietuviškame stl - 
lluje buvo paruoštas p. p. J 
kėnių.Puošnūs buvo ir rūbai.

Svečių tarpe buvo jauno — 
s los dėdė Jonas Gudas su 
šeima iš Čikagos, jaunojo dė 
dė Viktoras Ignaltls su šei— 
ma Iš Rodney, Ont. .karinin
kai Iš Ottawos su poniomis.

Povestuvinė j kelionėj ap
lankys Martinique, Barbados 
ir Venecuelą.

MONTREAL WEST

LEONAS'GURECKAS 
Sala* Manager 

(Lietuvi* atstovo*)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS- 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manager*.

ISO GUREKAS

mw Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
____ (At the end ol Sherbrooke Street Wew>

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

MOKA U2: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias 
Term. Ind. 1 
Term. ind. 2 
Term. ind. 3
Duoda nemokamą gyvybė* apdrau
dę Iki 52,000 ui taup. a-teo suma*.

s-tas
m.
m.
m.

8.73%
10.0%
9,5%
9.0%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekiln. turto 
Čekiu kredito 
Inveetacipė* nuo
Nemok, gyvybės apdr.fki 
ui paskolos sumą.

12,0%

11.5%

Kooperotyvinė nomy ( “ 4 buty ) ir nomy inventor.au* opdraudo. 

Kreipti*: Gi! Conitontini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal We»t 263. Tel. 4 8 7- 58 20.

KASOS VALANDOS
IMS De Sere SL, pirmadieniai a. antradieniai* ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniai, ir penktadieniais nuo 13 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.48 iki 1X43 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegutė* 18 d. Iki spalio 18 d. Įr per visut lituosiu* sa
vaitgaliu*.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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