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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
KLB KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJA

Egipto prezidentas Sėdėtas ir JAV sekr. Kisslngeris. 
(Kalbama, kad Sadatas daugiau tikėjosi 18 Klsslngerio ir Jaukiasi 
nusivylęs Klsslngerio tarpininkavimu.

TORONTO MIESTO TARY
BOS REZOLIUCIJA

Baltiečlų Federacijos ini
ciatyvos dėka Toronto miesto 
taryba rugsėjo 27 d. priėmė 
mums palankią rezoliuciją, 
kuria kreipiamasi į Kanados 
valdžią prašant išreikšti ne
pasitenkinimą Australijai dėl 
Pabalti jų valstybių aneksacl- 
jos pripažinimo. Tokio pobū
džio viešosios nuomonės iš
reiškimai mums labai svar
būs ir vertingi. Lietuviai gy
veną kituose miestuose, kur 
galima kartu su estais ir lat
viais, turi bandyti rasti sau 
palankius miesto tarėjus,
jiems parodyti Toronto rezo
liucijas kaipo pavyzdį ir pra-
šyti panašią rezoliuciją pra
vesti savo miesto taryboje. 
Pridedama minėtos rezoliu
cijos kopiją.

ARCHYVINĖS MEDŽIAGOS 
SAUGOJIMAS

KLB Krašto Valdyba susi
tarė su Kanados Archyvų val
dytoju sav*o archyvinę medžia-

ypatingai domisi visokia ar
chyvine medžiaga, kuri liečia 
etninių grupių Kanadoje kul
tūrinį, visuomeninį, organi
zacinį, religinį gyvenimą ir 
kūrimosi istoriją.

KLB Krašto valdyba pasky
rė Juozą Danį, KLB Krašto 
Tarybos narį, savo atstovu 
archyvinės medžiagos rinki
mui ir perdavimui valstybi
niams archyvams. Prašome 
visus KLB skyrius, įvairias 
organizacijas, klubus ir pa
vienius asmenis ir turimą 
medžiagą nenaikinti, bet per
duoti saugojimui valstybi
niuose archyvuose.' Informa-

Inž. E. Čupllnskas
KLB Krašto valdybos pirmininkas

šią laidą pirkti.
2. Atskirų sričių speclalls- 

itams Išstudijuoti tą"pagrln- 
I dlnį"str., taip pat Irkltus Ir 
(parašyti aiškius,motyvuotus 
■ laiškus vyr. redaktoriui, o 
Išlo laiško kopijas pasiųsti 
(leidėjams, redaktoriams bei 
(atitinkamų skyrių redakto
riams.
3. Gal JAV LB Kultu ros Ta
ryba /su ŠT/galėtų sušaukti 
pasitarimą?
4. Visur kelti šį 
dalyką - angliškai 
vlškal.
5. Reikalauti kuo 
tą propagandinį šlamštą Iš 
mesti.

Su tikra pagarba
Antanas Kilni 

University of Rochester, 
Department of Foreign

Ir lietu

cijos ir visais kitais reikalais 
prašome rašyti: J. V. Danys,

Languages, Literatures and 
Linguistics

1681 Ainsley Drive, Ottawa, 
Ont. , K2C OS8. 1

UŽSIENIO REIKALU MINIS- 
TERIO A. MacEACHEN'o
LAIŠKAS

Baltiečių Federacija Kana
doje gavo laišką iš naujojo 
Kanados užsienio reikalų mi- 
nisterio Allan MacEachen,

nlcalaidą.Ieškojau joje Lie
tuvos. Deja, joje LIETUVOS/ 
t. y. LITHUANIA,kaip visose 
senesnėse laldose/jau nebė
ga » Yra tik LITHUANIAN 
SOVIET SOCIALIST REPUB
LIC. Balsus yra pats straip
snis: loo-procentinėMaskvos 
propaganda, pagaminta vy
riausio Kremliaus patlkėtl-

SALSS PRANEŠIMAS

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažiavi
mas įvyksta lapkričio 28-30 
dienomis, Toronte, Royal 
York viešbuty (miesto cent
re).

Laike suvažiavimo bus dls-
MIN. PIRM. TRUDEAU
L EUROPĄ
Praeitą sekmadienį Kana

dos premjeras P.E.Trudeau 
Išskrido į Europą Ir lanky
sis Prancūzijoje Ir Belgijo
je. Pagrindiniai kelionės 
tikslai: atšildyti Kanados - 
Prancūzijos santykius, kurie 
po Išgalėjusio prezidento 
de Gaulle paleisto šūkio nuo 
Montreallo miesto burmis
tro balkono- " Tegyvuoja 
laisvas Kvebekas "-buvo la
bai atšalę. Kitas tlkslas-įtl- 
klntl Europos bendrąją de - 
vynlų valstybių rinką,kad 
Kanada nėra JAV dalis Ir 
kad Kanada norėtų savos 
skirtingos prekybos sutar
ties su Europos kraštais. 
Manoma, kad šiandieninės 
sąlygos Europoje šioms Ka
nados aspiracijoms yra ga
na palankios

PADIDINTAS 
ATLYGINIMO 
MINIMUMAS

gą laikyti valstybiniuose ar
chyvuose Otavoje ir netrukus 
pasirašys oficialią sutartį. 
Valstybiniai archyvai yra įs-

Kvebeko vyriausybė padl-^e^g^8Pec^a^e^n^ni skyrių ir
dlnomažiausią valandinį at
lyginimą nuo buvusių 2.1Od. 
į 2,30 dol. į valandą. Tvir
tinama, kad tai palies 150. 
OOO darbininkų Kvebeko 
provincijoje.

SEIMU. PAJAMOS 
DIDĖJA

Kanados statistikos biu
ras paskelbė,kad šeimos 
pajamų vidurkis krašte 
1973 m.pakilo 11%, lyginant 
su 1972 m. Šeimos pajamos 
padidėjo nuo 11,300 dol. 
1972 metais į 12,532 dol. 
praeitais metais. Tačiau, 
priėmus dėmesin kalnų pa
kilimą, šeimų pajamų pa
didėjimas yra tik 3%. Sei

mų skaičius, turinčių ma
žiau kaip 5000 dol.pajamų 
į metus nukrito nuo 30,1% 
1972 m. į 26, 2 % praeitais 
metais. GI gaunančių dau- “ 
glau kaip 15,000 dol. į me
tus pakilo Iš 16, 7% į 22, 9% 
Šie daviniai buvo išvesti iš 
35.000 šeimų statistikos.

• L’AGENCE ECOBEC- 
naujas Informacinis prancū
ziškojo Quebec’o ekonomi
nio Ir finansinio gyvenimo 
leidinys,kurio tikslas supa
žindinti eilinį skaitytoją su 
ekonominio gyvenimo eiga.

Jis išeis reguliariai,glo
bojamas Journal de Mont
real.

kuriame tvirtinama, kad Ka
nada ir toliau Pabalti joj anek- 
sacljos nepripažins.

KRAŠTO TARYBOS SESIJA 
Primename, kadš. m. lap

kričio mėn. 2-3 dienomis To
ronte vyks Devintosios KLB 
Krašto Tarybos pirmoji sesi
ja. Anksčiau skelbtoje pro
gramoje padaryti maži laiko 
pakeitimai, būtent vakarienė 
prasidės 6:30 vai. vak. , gi 
muzikos ir literatūros vaka
ras prasidės 8:00 vai. vak.

KLB Krašto Taryba

SOVIETAI ’INFORMUOJA" 
AMERIKOS UNIVERSITETUS

Gerbiamieji,
Vakar mūsų universiteto 

parankinėbiblioteka pagaliau 
savo lentynosna patalpino 
naująją Encyclopedia B r ittan-

nlo Vilniškėje MA--Kazl- 
m le ro Meškausko/E ne iki. jo 
pilnas "parašas" duodamas 
taip: Kazimieras Antano 
/’. AK/Meskauskas-net irtai 
jau surusinta’./. Tai yra bai
sus rašlnys-daug blogesnis, 
negu kai kurtos Maskvos į- 
kvėpimu angliškai parašytos 
brošiūrėlės-Duodama čia 
kiek geografijos, o llkutls- 
gi-ynal sovietiškas pasigyri
mas, operuojant ekonoml- 
nials-statistlnlals skaičiais. 
Nieko apie Lietuvos istoriją, 
kalbą,kultūrą, tautosaką, li
teratūrą, muziką, meną ar 
pan. Tiesiog siaubas ima’. 
Keliuose saklnukuose apie 
"Cultural life"-kom.propa - 
gandos stilius , net rašymo 
būdas Chyurlionis, net daynj 
/dainos. .. /.
• • •

Grįžtant prie ano balsaus 
straipsnio apie Lithuanian 
Soviet Socialist Republic ,

mutuojama studentų klubų unl- 
fikacija į vieną stiprią ir 
reikšmingą organizaciją — 
SALSS. Paskaitas skaitys Ilo
na Gražytė - Mazillauskienė, 
dr. M. Ramūnienė ir dail. T. 
Valius.

Ketvirtadienio ir penkta
dienio vakarais bus linksmoji 
dalis — susipažinimo vakaras 
ir "rock" šokiai. Šeštadienį 
vakare įvyks iškilmingas ba
lius studentams ir visai lie
tuviškai visuomenei. Baliaus 
programoj dalyvauja Aloyzas 
Baronas ir atsilankys Toron
to miesto burmistras 'David 
Crombie.

Kviečiame visus studentus 
ir lietuvišką jaunimą suva
žiavime dalyvauti. Registra
cija prasideda lapkričio 28 d. 
(ketvirtadienį) 1 vai. po pietų, 
Royal York viešbuty. Visa 
programa studentams 3 die
nom (neįskaitant buto, kelio
nės ir 1.1.) kainuos $20.00.

VYSKUPAI DĖL 
STREIKU.

Kvebeko vakarinės dalies 
katalikų vyskupai savo kon
ferencijoje nutarė pasiūlyti 
Provincijos Darbo Įstatymo 
pakeitimą. Esą, dažniems Ir 
Ilgiems streikams užbaigti, 
reikia surasti naujus kelius, 
kuriais būtų galima privesti 
darbdavius ir darbininkus 
prie streikų greito ir efek- 
užbaiglmo.

SUVARŽYS 
IMIGRACIJA

Ryšium su didėjančiu be
darbių skaičium Kanadoje, 
vyriausybė žada su aržyti 
imigraciją. Tatai palies t o- 
llmesnlus gimines ir visus 
tuos,kurie neturi prcfpsinlų 
kvalifikacijų ir užtikrinto 
darbo Kanadoje.

XX-tosios KANADOS LIETUVIU DIENOS PROGA. WINNIPEGE. Is kairės Dienos rengimo komiteto ižd.J. 
Demereckafr vicepirm. B. Eimantienė, Kanados krašto apsaugos min. J. Richardson su žmona, G. Stepon - 
Steponavičienė! lietuvio aldermano žmona). B. Cesiunas , Tautos Fondo atstovas p. Liaukevičlus ir K.
Strikaitis. Nuotrauka N. Mileišlo.

i

jis man sudaro tokį įspūdįą- 
sivalzduoklme,kad apie 1938 
metus panašų straipsnį apie 
nacių Vokietiją būtų parašęs 
jų propagandos bosas dr . 
Goebbels, Ir tai minėdamas 
statistikas tik nuo 1933m. . .

Aš asmeniškai esu pri
trenktas tokio mokslo bei in
formacijos išprofanavimo . 
Prašau visųman vien netikė
ti,© asmeniškai pasitikrinti. 
Visgi atrodo, kad ūgoji 
Kremliaus ranka- bent šioje 
šios garsiosios enciklopedi
jos laidoje- sunaikino visas 
mūsų ligšiolines pastangas. 
Nepalyginamai geriau buve 
viskas senesnėse laidose, 
nors ten mes ir nemažai 
t rūkum ėl ių i*as davom e. ..

Ką daryti?
Aš grynai asmeniškai siū

lau:
1. Plačiai paskelbti mūsų 
spaudoje. Lietuviai turėtų ži
noti, ypač tie, kurie ketini

Viešbučio kambarių rezer
vacija patariama pasirūpinti 
'š anksto suteikiant šią infor- 
naciją:kokią dieną ir valandą 
atvykstate, kiek kambarių už
sisakote ir kaip ilgai. Kam
barių kaina vienai nakčiai yra 
sekanti: vienam asmeniui,— 
$16. 00, dviem — $20. 00 ir 
trim — $24. 00. Rezervacijos 
kambariams rašykite:

Antanas Šileika,
22 Langside Avė. , 
Weston, Ont. Canada 
M9N 3E3

• Da ne Igo Universitete Len
kijoje, šiais metais baigė 
mokslą 3 lietuviai: Buraus- 
kaitė Teresė- geografijos , 
Makauskas Bronius-lstorljosį 
Semulevlčlus Valdas-ekono-

DĖMESIO I
NL naujoji valdyba nutarė sluniineti 
laikroitį tik ui $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaitymo* 
joms. Spausdinama atkarpa 8 psl. , 
kviečiami pasinaudoti.
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Ųž Lietuvos i šiai s vinim ą! U 2 ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ
BALTIEČIAI DEMONSTRUOJA OTTAWOJE Nuotrauka b. Čeponk aus

PADĖTIS
Sunkiausias darbas spau

dos žmogui būti emigrantų 
.laikraščio redaktoriumi. Pir
miausia, kad skaitytojai yra 
įvairiausių pažiūrų, visokio 
išsilavinimo, mokslo, skir
tingų supratimų apie tautos 
rėmimą, įsipareigojimus, 
politinę būklę Ir kt.

Antras dalykas kolonijos 
gyventojų skaičius, ekonomi
nis pajėgumas, bendradarbių 
lygis, skaitytojų skaičius, 
duosnumas ir pan. Dažnai ir 
redaktoriai ne tam darbui yra 
pasiruošę. Kartais ir geras 
rašytojas ar poetas ir net 
žurnalistas nėra geras redak
torius. Laikraščių leidėjai, 
dažnai, leidžia laikrašti ne 
dėl pelno, bet dėl lietuvybės 
stiprinimo ir religijos popu
liarinimo, ugdymo, kurios 
nors idėjos palaikymo ir pan. 
Aišku, yra daug laikraščių ir 
žurnalų, kurie turi specialias 
paskirtis.

Lietuviški laikraščiai dau
gumoje tarnauja bendriems 
lietuvybės išlaikymo reika
lams ar jie būtų dienraščiai, 
savaitraščiai ar mėnraščiai. 
Jų daugumą iki šiol globoji 
ideologinės srovės, politinių 
partijų junginiai (pagal Lietu
voje buv. partijų pasiskirsty
mą). Nepartinių laikraščių tik 
dabar atsiranda (kaip "Pasau
lio Lietuvis", "Švietimo Gai
rės" ir kt.). Daugiausia laik
raščių redaktoriais ir ben
dradarbiais yra dvasiškiai, 
vienuoliai, vienuolės. Jie 
daugiausia aukojasi, pus vel
ėtai dirba. Tik maža dalis 
redaktorių ir bendradarbių 
yra buvę Lietuvoje laikraščių 
redaktoriais ir baigę žurna
listikos mokslus. Jų dalis jau 
yra dėl senatvės pasitraukę, 
arbajauant senatvės slenks
čio.

Dabartinių lietuviškų laik
raščių redaktoriai labai ma
žai atlyginami, o daugumas 
korespondentų rašo tėvynės 
labui, neprašydami jokio at
lyginimo. . . Nežiūrint to, 
skaitytojai iš laikraščių re
daktorių daug išreikalauja, 
mažai atsilygindami. Nežiū
rint to viso nedatekllo, lietu
viško laikraščio redaktorius 
turl susirasti bendradarbius, 
juos patraukti, kad jie rašytų 
veltui. Tas pats yra ir su 
skaitytojais. Redaktorius turi 
būti kaip burtininkas, turi at
spėti kas yra jo laikraščio 
skaitytojai, ką jie mėgsta ir 
kone.Taippat turi jausti ko
kių norų ir ambicijų jo ben
dradarbiai. Kai redaktorius 
dėl vienų ar kitų aplinkybių 
nustoja bendradarbių, prisei- 
na jam pačiam laikraštį pri
rašyti. Toks laikraštis pasi
daro neįdomus, konspektinis. 
Arba, priseina dėti straips
nius, kurie tik vietą užima.

Redaktorius negali įsimy
lėti tokių bendra darbių, kurių 
skaitytojai nemėgsta. Arba 
2 psl.

visą laiką rašyti ką pats re
daktorius mėgsta. Laikraštis 
turi būti išbalansuotas, kad 
visi skaitytojai ką nors sau 
rastų, kad grįžęs iš darbo 
domėtųsi ar laikraštis jau 
atėjo? Kitaip, skaitytojas 
laikraštį pavarto, paskaito 
kronikos kelias eilutes ir de
da į krepšį.

Nepatartina į bendro pobū
džio savaitraščius dėti daug 
mokslinių straipsnių, didelių 
recenzijų apie mokslinius 
veikalus, nors jie būtų para
šyti mokslo žmonių. To - 
kiems straipsniams vieta 
turėtų būti specialiuose žur
naluose. Savaitraštis bus 
nevlsiems įdomus, kai jis 
bus prirašytas bendro pobū
džio temobits, mažai vietos 
paskiriant vietinei lietuvių 
kolonijai, nes laikraštis turi 
alsuoti ir savo kolonijos gy
venimu. Redaktoriai turėtų 
vengti poleminių straipsnių, 
nors juos rašytų ir jo vertingi 
bendradarbiai. Taipgi, per 
ilgai ištęstinai rašyti apie ko
kią nors "sensaciją", kaip 
amerikonų laikraščiai daro, 
norėdami daugiau pasipelny
ti.

Žinoma, iš amerikonų laik
raščių ar žurnalų kai kadą ga
lima ir pasimokyti — temų iš
balansavimu, vietos paskirs
tymu ir pan.

Didžiausia lietuvių laikraš
čių problema yra jaunųjų 
laikraščių bendradarbių pri- 
siauginimas. Redaktoriai, 
korespondentai sensta, jauni 
planingai neruošiami. Tą jei 
atlieka, tai vienas kitas re
daktorius, bet tai per maža. 
Čia reikėtų susirūpinti vi
siems : Lietuvos Žurnalistiį 
Sąjungai (LŽS), laikraščių 
leidėjams Irlletuvlų visom 
Bendruomenėm. Redaktoriai 
visuomet talkins, nors jie yra 
perkrauti darbu. Gal pradžioje 
pakaktų susirašinėjimo būdu 
suorganizuoti žurnalistų kur
sus. Gal pirmosios iniciaty
vos imtųsi LŽS? Gal laikas 
atėjo jauniems akademikams 
leidžiamuose skirti dalį arba 
leisti laikraštį anglų kalba ?

Jonas Karka
LŽS Toronto sk. pirm.

GUDAI SAVINASI 
LIETUVOS 
PRAEITĮ

Keliais paskutiniais me
tais gudai Kanadoje ir USA 
pradėjo aktyviai skelbti ne 
tik savo laikraščiuose, bet 
ir prispausdimo brošiūrų, 
kur įrof inėjama "moksliškai 
kur įrodinėjama"moksllškai" 
kad Lietuvos karalius Gedi
minas ir kt. valdovai buvę 
gudais.

ROJMORAMA
BALTIEČIU, DEMONSTRACIJA 
OTAVOJE

Australijos ministeris pir
mininkas Gough Whitlam spa
lio mėnesio 4-5 dienomis lan
kėsi Otavoje, kur turėjo pa
sikalbėjimą su Kanados mi- 
nisteriu pirmininku Tru deau. 
Jo atsilankymo proga, Otavos 
baltiečiai, gelbstimi autobusu 
iš Toronto atvykusių baltie- 
čių, surengė demonstracijas. 
Demonstracijų tikslas — iš
reikšti savo nepasitenkinimą 
dabartinės Australijos vy
riausybės žygiu, pripažįstant 
"de jure" Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupaciją. Iš To
ronto atvykusieji dienos me
tu demonstravo prie Austra
lijos pasiuntinybės įstaigos ir
prie Kanados parlamento rū
mų. Vėliau jie prisijungė prie 
Otavos baltiečių, kurie susi
rinko prie Australijos pasiun
tinio rezidencijos. Sužinojus, 
kad min. pirm. Whitlamas 
vyksta į "Government House", 
dalis demonstrantų nuvyko 
prie šito pastato, kur jie su 
savo Australijos žygį smer
kiančiais plakatais ir garsiai 
išreikštu nepasitenkinimu jį 
pasitiko. Šeštadienį, iš Mont- 
realio neatvykus pasižadėju
siems atvykti baltiečiams, 
vieni otaviečiai vėl demons
travo prie Australijos pasiun
tinio rezidencijos. Reikia ti
kėtis, kad šitos demonstraci
jos, ypač penktadienio, ne tik 
pačiam Whitlamui, bet ir dau
geliui kanadiečių davė progą 
susipažinti su Kanados baltie
čių jausmais ir nusistatymu 
jų kraštų okupacijos atžvil
giu.

DEVENIU KULTŪRINIS 
FONDAS

DrJVIykolas ir ponia Alena 
DEVENTAI įsteigė Devenlų 
Kultūrinį Fondą, globojamą 
Liet. Ev. Reformatų Bažny
čios Amerikoje,lietuvių kul
tūrinei veiklai remti. Fondo 
valdybą sudaro: Dalia Bobe- 
llenė-pirm. .Keistutis Deve- 
nis- viceplrm., Reinoldas 
Pipynė-lžd., Ir Margarita 
Nelmanaltė-sekr. "

Fondo valdybos pirmaja
me posėdyje, įvykus lame Či
kagoje, 1974 m. rugsėjo 29 d 
kuriame dalyvavo ir fondo 
steigėjai, buvo Išreikšti pa
geidavimai Ir pasiūlymai 
fondo ateities veiklai. Pasiū
lyta remti hagrinėjimą Ir 
užrekordavtmą klausimų , 
aktualių visiems lietuviams, 
kaip kad Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo poli
tines komplikacijas,Lietu - 
vos reformacijos istoriją , 
bei sudaryti sąlygas įvairių 
profesijų asmenims past - 
reikšti savo mokslo srityje, 
laikantis reformacijos prin
cipų ir lietuvių tautos ide
alų.

Suinteresuoti,kreipkitės į 
fondo pirmininkę Dalią Bo- 
bellenę, 524 Bonnie Dundee 
Rd., East Dundee, Ill., 
60118.

Taipgi tvirtinama, kad 
Vilnius gudumiestas.net ir 
dalis Suvalkijos iki Mari
jampolės esančios jų žemės. 
Lietuvos Vytis irgi esanti 
gudų. Žodžiu, šlykštu net 
skaityti. Gudai prispausdina 
tokiųbrošiūrų anglų kalba Ir 
dalina Kanados visuomenei, 
įeinant į parodas,suvažiavi
mus ir per jų tautines šven
tes.

Nė viena enciklopedija, ar 
Istorijos vadovėliai anglų ir

kt.kalbomis,tų"gudrlų" fak
tų nepatvirtina.. Bet gudų 
šmeižtai, moralinė vagystė 
savo daro. Užtat, Lietuvos 
veiksniai turėtų gudams pa
siųsti atitinkamus protestus, 
nutraukti ryšius, boikotuoti 
gudų parengimus irpan.,kol 
liausis niekinę Ir šmeižę lie
tuvių praeitį, lietuvius.

Taipgi,Lietuvos veiksniai 
turi išleisti brošiūrų anglų 
ir kt.kalbomis,kur betų at
remti gudų"faktai". Kol gy -

pavardės neprisimenu, buvo 
vadovas iš darbo unljų/lei- 
džlant laikraštį Žygis, sie
kiant pakeisti A .Smetonos 
vyriausybę į koalicinę, dr.J. 
Pajaujis pasireiškė kaip 
prof. Valdemaro šalininkas.

-Buvo suruoštas Klaipė
dos lietuvių gimnazijos sa- 
1 ėję viešas m itingas .Gimna
zijos direktorius dr. Trūka- 
nas nedavė salės,bijodamas 
valdančios tautininkų parti
jos. Atėjus laikui susirinkti, .

BALIUI PARAMSKUI
MIRUS

Lietuvos atstovo J.Kajecko 
žodis, pasakytas prie karsto 
Washingtone, 1974. X* 4 d.

Susirinkom atiduoti pasku
tinę pagarbą ir atsisveikinti 
su velioniu Baliu Paramsku. 
Jo staigi mirtis primena 
mums mūsų didžiojo dainiaus 
Maironio žodžius:

Vėl paviliojo auką kapai?
Diena į dieną Jiek jų at
randa?

Velionio Balio Params ko 
mirtis yra didelis smūgis ne 
tik jo šeimai, artimiesiems, 
bet visiems lietuviams. Ve
lionis nuo pat jaunų dienų 
energingai ir sumaniai daly
vavo lietuvių gyvenimo įvai
riose srityse. Ne kartą jam 
teko eiti svarbias, atsakingas 
pareigas. Studentu būdamas 
jis dalyvavo Varpo draugijoj, 
Žalgirio korporacijoj, Vytau
to Didžiojo U-to Studentų at
stovybėje ir buvo vienas or
ganizatorių Pabaltijo valsty
bių Studentų Sąjungos SELL. 
Nuo 1930 ligi 1940 metų jis 
buvo direktorius akcinės Var
po bendrovės, nuo kurios pri
klausė Lietuvos Valstiečių 
Sąjungos leidinių reikalai. 
1941-1944 metais jis buvo ad
vokatas Kaune ir kartu poli
grafijos tresto valdytojas. 
Įsteigęs Tauro leidyklą, iš
leido V. Krėvės reportažą 
"Miglose".

Atsiftūręs Į Prancūzijoje 
(Strassburge) jis uoliai veikė 
Lietuvių Sąjungos vadovybėj. 
Nuo 1948 metų jis buvo "N. " 
korespondentas prie Europos 
Tarybos Strassburge ir kiek 
buvo įmanoma, intervenuoda- 
vo Lietuvos reikalais tos ins
titucijos narių tarpe.

Atvykęs Vašingtonan 1951 
metais jis greit įsitraukė į 
lietuvlų-amerikiečlų draugi
jos veiklą ir buvo jos valdy
bos vice-pirmininku. Čia gy
vendamas jis aktyviai dalyva
vo Tarptautinės Valstiečių 
Sąjungos veikloje ir pasta
ruoju metu buvo jos vadovy
bėje. Tuo būdu jis gynė Lie

tuvos bylą tarptautinėje are
noje.

Velionio socialus būdas, 
gyvas lietuviškų reikalų seki
mas bei dalyvavimas jų eigo
je, pareigingumas, toleran
cija kitų žmonių pažiūroms — 
buvo tos savybės, kurios mū
sų tarpe ir kitų žmonių aplin
kumoje puoselėjo velioniui 
simpatiją ir pagarbą.

Savo gyvenimu, veikla — 
velionis yra daug padaręs ir 
palikęs gilius pėdsakus lietu
vių gyvenime. Tad gražus jo 
palikimas, dėl kurio mes len
kiame galvas prie velionio 
karsto.

Savo ir Lietuvos pasiunti
nybės personalo vardu reiš
kiu gilią užuojautą velionio 
žmonai, dukrai bei uošvei, 
kartu liūdėdamas su jomis.

URUGVAJUJ MIRES
K. ČIBIRAS

Velionis buvo gimęs 1911 m. 
birželio 5 d. Kūjiškęs k. Daugė
liškio par. Švenčionių apskr. Mo
kėsi Švenčionių liet, gimnazijoje 
ir Vilniaus mokytojų seminarijo
je, bendradarbiaudamas Vilniaus 
lietuvių spaudoje. 1930-1934 
Marijampolėje "Šaltinio" redak
torius, 1934-1935 Londone dės- ( 
tė lietuvių k. kursuose. Vėliau gy
veno Kaune iki 1940 m. Į Ar-* KAZIMIERAS ČIBIRAS

vi mūsų Istorikai, turėtų tai 
nedelsiant atlikti!

J. Kelmas 
Toronto.

PROFESORIU DR. J. PAJAUJĮ 
PRISIMINUS

Sąryšy su dr. J. Pajaujo 
mirtim dienraštyje Draugas 
buvo parašyta,kad dr. J.Pa
jaujis už savo drąsius pa
reiškimus ir veiklą prieš A. 
Valdemaro vyriausybę buvo 
suimtas ir nuteistas, vėliau 
amnestuotas ir ištremtas iš 
Lietuvos. Leidus grįžti, 
Klaipėdoje buvo išrinktas į 
vietos seimelį, gi bolševi
kams užgriuvus Lietuvą,

- vienas Iš pirmųjų buvo suim
tas irkalintas Lukiškių kalė
jime Vilniuje.

Šitokiu aprašymu parodo
ma lyg prof. Valdemaras ir 
dr. J.pajaujis buvo vienas- 
kitam mirtini priešai.

O buvo kitaip:
* -Klaipėdoje 1938 m. rudenį , 
vadovaujant vadinamiems 
valdemarlnlnkams Ir jiems 
veikiant kartu su krikdemais 
/P rapuolenis.Štaupas/,liau
dininkais/ dr. J. Pajaujis/ir 
socialdemokratais / atstovo 

gentiną išvyko 1941 m. Nuo 
1942 m. prie Lietuvos pasiunti
nybes pradėjo informacijos ir 
spaudos darbą. Išvyksta į Ameri
ka, kur Bostone buvo vienas iš 
Darbininko redakt. Nuo 1948 m. 
spaudos ettache Lietuvos pasiun
tinybėje Urugvajuje.

K. Čibiras nuolat bendradar 
biavo įvairiuose laikraščiuose ir 
Žurnaluose, paskutiniuoju metu 
daugiausia ispanų kalba spaudo
je, kur paskelbė apie 300 Lie
tuvos laisvės bylą ginančių 
straipsnių, pasirašydamas Verax 
slapyvardžiu. Tuo pačiu slapy
vardžiu išleido visą eilę knygų, 
kaip pav. Lituania entre fuego 
cruzado, El pais de las cruces, Eb 
imperio del genocidio ir daug ki
tų. Taip pat yra išleidęs porą 
knygų lietuvių kalboje: Ark. 
Jurgis Matulevičius ir jaunimui 
rašytojos M. Pečkauskaitės bio
grafiją.

gimnazijos duris atidarė L . 
Prapuolenis, slaptai įėjęs 
gimnazijom Per tą mitingą 
prieš A.Smetoną Ir jo vy
riausybę, tarp kltųkalbėjo Ir 
dr. Pajaujis, Ir tuomet jis 
pasisakė už prof .Valdemarą 
Ir, tokiu būdu, pilnoj salėj 
žmonių, Iššaukė Valdemarui 
milžiniškas Ir ilgas ovaci
jas.

Bendrai imant, dr.J. Pa
jaujį aš pažinojau kaip gar- 
blngątplačlų mostų ir pažiū
rų didelį lietuvį.

Tad tikrieji dr. Pajaujo 
priešai buvo užgriuvę Lietu
vą bolševikai.

Ten buvęs,
S. Kvietys 

Ontai to.
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Bronius Abromonls,pirk
damas NL akciją, pareiškė: 
" Jeigu pasiturintieji, st am
bus verslininkai ir kiti pana
šūs perka prie esamos vle-
nos,kitos akcijos dar vieną, 
kitą, tai aš paprastas pensi
ninkas prie esamų dešimtiem 
akcijų/pirktų kuomet pinigai 
buvo daug vertingesnį da - 
perku vienuoliktą akciją.

Prašau NL manęs nerek- 
lamuotl, nes perku ne dėl 
reklamos, bet kad užlaikyti 
Motinėlės prie ratelio išmo
kintą lietuvišką raštą.

Turintiems 1O Ir daugiau - 
šėrų, laikraštis siunčiamas 
veltui, bet žinant sunkią NL 
materialinę padėtį, ar never
tėtų atsisakyti nuo šios pri
vilegijos Ir mokėti prenu
meratos mokestį?

Br. Abromonls 
LaSalle, Mtl.P.Q.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVIAI Jį MYLĖJO, 
LIETUVOS PRIEŠAI JO BIJOJO

ALGIRDAS GUSTAITIS
POGRIN-DID| LIETUVOS 

DŽIOVĖIKĖJĄ PROF. STA- 
■S< ŽYMANTĄ,PRISIMENANT;

(T^SA)
LOS ANGELES, 
KALIFORNIJOJE

Prabėgus nemažam metų 
skaičiui, su prof. Stasiu Žy
mantu ir jo bei jų (prof. My
kolo Biržiškos) šeima susiti
kome Los Angeles, Calif.

Bendravimą atnaujinome. 
Nuvykęs pas prof. M. Blr- 

^išką bevelk visad sutikdavau 
prof. S. Žymantą, vedusį 
prof. -M. B. dukterį Mariją. 
Dabar mudviejų santykiai bu
vo jau ne kaip studento su 
profesorium, bet kaip dviejų 
kolegų.

Paskirais atvejais, atvykus 
žymiems asmenims (Stasiui 
Lozoraičiui Jr., dr. Juozui 
Repečkai ir kt.) sudarydavo
me sąlygas drauge būti, dis
kutuoti, tartis.

Ne kartą jis su manimi ta
rėsi jautriais lietuvių politi
niais, tręmties bei pavergto
krašto santykiavimo klausi- pažadėdavo atsiminimus pa-tuvių parengimus. Esant pro- 
mais. Man prireikus patari- rašyti. Vieną kartą paklausė, gal mielai pasakydavo taikliai 

f mų svarbesniais politiniais ar tokius atsiminimus galė-rinktas mintis. Labai mylėjo
reikalais, pvz., gudų, lenkų
bendradarbiavimo su lietu- 
vials . pirmoje eilėje krelpda- jau.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKI0 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIFNĖ VEDA TEI 
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BY
PIERRE ELLIOTT TRUDEAU 
PRIME MINISTER

PRIORITIES FOR THE 
30th PARLIAMENT

The Throne Speech opening the 30th Parliament commits 
my Government to a set of programs to tackle inflation in what 
promises to be one of the busiest sessions in history.

Inflation is the mąjor problem facing Canada and the rest 
of the world, but it is a problem to be diagnosed and dealt with 
in a sense of priority and not panic. ,

The Government clearly states in the Throne Speech that 
it will exercise all possible restraint in its spending — short of 
measures that would deliberately cause slack in the economy 
and throw people out of work.

The three main thrusts that the Government has already 
followed in combatting inflation and to which new impetus will' 
be added are: —

- steps to increase the supply of goods and services so that 
shortages will not shoot prices up. Among the measures 
proposed to increase food production are incentives to 
farmers and fishermen, including the stabilization of in-
comes and markets

- protection of those least able to help themselves. Legisla
tion in this area includes more aid for older citizens and 
war veterans, including pension increases and lowering of 
some age requirements

- cushioning of some of the harshness of inflation experi
enced by Canadians. For example, we will ask authoriza
tion for the one-price system for oil across Canada.

vausi į prof. M. Biržišką, 
jam mirus į prof. S. Žyman
tą. Visad gaudavau apgalvotų, 
rimtų, naudingų patarimų. 
Jais pasinaudodavau.

Prireikus papildomos lite
ratūros , krelpdavausl į prof. 
M. Biržišką ir prof. S. Žy
mantą, kurie turėjo vertingų 
ir kitur sunkiai užtinkamų 
knygų.Visadmieliausiai leis
davo pasinaudoti.Kartais prie 
knygų prašė dėdavau ilgas va
landas. Jų šeimos visad mie
lai pakviesdavo pietums, už- 
kandžiams ar vakarienei. Jų 
šeimose jausdavausi kaip lie
tuviškos kuldjūros tvirtovėse.

čiau peržiūrėti, ką priminti jaunimą. Nuoširdžiai stengė-
ar papildyti. Mielai pažadė-si, kad jaunimas suprastų lle-

Prof. S. Žymantas vertin
gai ' bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje, daugiausia rašyda
mas lietuvių pogrindžio temo
mis. Bet neparašė apie jo tie
sioginę veiklą tame pogrindy
je.

Tuos prof. St. Žymanto 
raštus reikėtų surinkti ir šiuo 
bei tuo papildžius, išleisti 
knyga. Būtų vertinga, lietu
viams labai svarbi, literatū
ra. Naudinga paskaityti šiais 
laikais ir gerokai vėliau. Ypa
tingai vertinga Lietuvoje gy
venantiems (ateityje).

Deja, savo atsiminimų, 
kaip man pasakojo Marija 
(Marilė) Žymantienė, prof. 
Stasys Žymantas nepaliko. 
Vis laukė į pensiją išėjimo... 
kada turės daug laiko.

Stasys Žakevičius-Žyman
tas gimė 1908 m. balandžio 

ŽADĖJO PA- mėn. 22 d. Kijeve, Ukraino-
RAŠYTI POGRINDŽIO VEIK- je, mirė 1973 m. balandžio 19 
LOS ATSIMINIMUS d. Los Angeles, Calif.

Su prof. S. Žymantu besi- Ilgesnį laiką jis negalavo, 
kalbant, dažnai prisiminimais Atrodo, paskutiniu metu jis 
grįždavomį Vilniaus pogrln- jau numanė, kad liga yra ne- 
džio laikus. Kartais net įky-atlaidžiai įsikabinusi, bet sū
riai jam primindavau tokių gebėjo tai nuslėpti, nepasi- 
atsimlnimų svarbą, turinčią duoti mirties šmėklai. Kiek 
istorinės reikšmės. Jis vis įstengdamas atvykdavo į lie-

tuvių pogrindžio buvusią veik
lą, kadteisingal suprastų da
bartinę lietuvių tautos padėtį 
ir Sovietų Rusijos primestos 
okupacijos baisumą. Tos jo 
mintys su dideliu dėmesiu ir 
pritarimu būdavo • išklauso
mos suaugusių ir jaunimo. 
Ateitis parodys,kaip nuošir
džiai tuos patarimus jauni
mas priėmė.

LIGONINĖJE
Patyręs apie sunkią prof. 

S. Žymanto ligą, paskambi
nau jo žmonai. Pasakė, jis 
yra ligoninėje Burbanke (Los 
Angeles, Calif, .priemiestis). 
Sutarėme, kad kitą vakarą į 
tenai nuvyksiu.

Prof. S. Žymantas gulėjo 
lovoje. Jam į nosį buvo įsta
tyti vamzdeliai, įleidžiantieji 
papildomo deguonlo. Ant krū
tinės uždėtas įtaisas, matuo
jantis širdies eigą, matomą 
spedaliame ekrane kitame 
kambaryje prieš budinčios 
slaugės akis. Ligonis atrodė 
labai išblyškęs, suvargęs. 
Kalbėjo lėtai.

Prie lovos Sėdėjo jo žmona 
Marilė ir artima giminaitė

ALGIMANTO
PABUDIMAS AR 
STAGNACIJA
Prezidento Fordo žmonos 

liga ir jos turėta operacija, 
nemažą dalį lietuviškos spau
dos, savotiškai "išmušė iš 
koto", naudojant mūsų so
džiaus terminologiją.

Mat, jau taip susiklostė 
lietuviškosios periodikos tra
dicijos, (panašiai kenčia ir 
mūsų grožinės literatūros 
puslapiai), kad bet koks tie
sioginis žmogaus kūno dalių 
paminėjimas, jau savaime 
laikomas nešvariu, nepado
riu, neskoningu ir tikrai (ar 
tariamai) skaitytoją įžei
džiančiu maždaug vulgarumu. 
Atseit, geras skonis ir sai
kas reikalauja daug ko nemi
nėti, apeiti, gal net Ir igno
ruoti, kad tik nenusidėjus 
tam, gal Ir priimtam, bet da
bar jau tikrai archaišku tapu
siu papročiu — tabu... Žino
ma, vienas dalykas kliniki
niai, tarkim, lytinio santykio 
aprašymas, ir visai kas kita, 
kai, dažniausiai, vien tik pre- 
ventyvlnio tikslo siekiant, 
reikia kalbėti ir apie moters 
krūtis, gimdą, vaginą.

Betty Ford atvejis, reika
lavęs radikalios operacijos ir 
vienos krūties nuėmimo, rado 
didžiulį atgarsį "didžioje 
spaudoje" ir relatyviai mažą 
lietuviškuose puslapiuose. 
Čia jokiu būdu nėra jokia pigi 
sensacija, bet, žinant, kad 
daugiau negu pusę visos žmo
nijos sudaro moterys (ta pati 
proporcija liečia ir lletuviš- 
kąją visuomenę), spaudos bal
sai suskato itin daug rašyti 
apie krūties vėžį (beje, jis, 
pasirodo, nėra svetimas ir 
vyrams) ir duoda detalius ap
rašymus ir apsisaugojimo bei 
ankstyvo atpa žinimo te chni ką, 
nevengiant aiškių brėžinių ir 
visų kitų preventyvinių suges
tijų.

Tai labai svarbus ir aktua
lus reikalas, tiesiog!os ir gy-

Danutė Barauskaitė. Jis pa
sižiūrėjo į mane, paskui kal
bėjo užmerkęs akis. Veidas 
buvo malonios išvaizdos.Kal
bėjo visiškai protingai, lo - 
giškai, šaltai, net pabaikau- 
damas. Giminaitės prašė, 
kad kiek pavažiuotų su jo au
tomobiliu, nes kitaip gali iš
sieikvoti baterija.

(b. d.) 

vyblnės reikšmės dalykas. 
Krūties vėžys, kai kurios jo 
atskiros formos yra mirtin
gos ir statistika rodo, kad su
sirgimai turi tendenciją didė
ti. Vienintėlis apsisaugojimo 
būdas — ankstyvas atpažini
mas. Gerai, kad mūsų jau
nesnioji karta ir dalis viduri
niosios, kasdien skaito di
džiąją spaudą ir įspėjimus 
mato, ir, greičiausia, susi
daro reikiamas išvadas. Ta
čiau gaila mūsų vyresniosios 
kartos tautiečių, kurie pasi
kliauja ir tebetiki vien lietu
viškais laikraščiais, kurie 
tokius "neaktualius"ar net ir 
"nepadorius" dalykus, kaip 
prezidentienės liga ir jos po
būdis, tepaliečia tik kaip 
"sunkią p. Fordienės ligą" ir 
viskas. Toks reikalo prista
tymas ir nušvietimas kažin ar 
patarnauja skaitytojui, nes 
mažina reikiamą dėmesį ir 
budrumą.

Dar reikėtų sustoti ties vie
nu, bevelk pačiu sunkiausiu, 
nežmoniškiausi ir beveik nu
žudymui lygiu nusikaltimu, 
kuris, plinta, didėja ir vis 
dažniau grąso mergaitėms, 
merginoms ir moterims — tai 
Išprievartavimas,^ išniekini
mas, tik jau jokiu būdu ne nu- 
s kr i audimas, nors šis žodis 
taip švelniai, gal net roman
tiškai, pusiau saldžiai skam
bąs žodis, dar vis naudoja
mas mūsų periodikoje, kal
bant apie tą baisią didmies
čiuose grėsmę. Ne, ponios ir 
ponai, tai ne moters aipstum — 
dlmas, rankinuko atėmimas 
(tai gal ir galima būtų api

LYGOS RUDENS KONFERENCIJA

Pr. Rudinskas
Aną savaitgalį, spalio mėn.

5 ir 6 dienomis, Gray Rocks 
Inn, prie St. Jovite, įvyko 
Quebec Credit Union League 
priklausančių unijų valdybų ir 
komisijų narių konferencija. 
Pagrindinė tema buvo — sa
vanoriškų unijų darbuotojų 
vaidmuo kooperatinėje veik
loje. Tais darbuotojais unijo
se suprantami demokratiniu 
būdu išrinkti valdybų ir komi
sijų nariai arba specifiniams 
darbams atlikti iš narių tarpo 
pakviesti asmenys. Tokių sa- 
vanorių-darbininkų JAV ir 
Kanados kredito unijose dirba 
virš pusės milijono koopera
tininkų. Nors jie neatlieka 
techniško unijų darbo, tačiau

bendrinti , kaip mote rų s kr iau? 
dimą), tai jau visai kas kita. 
Išprievartavimas, kurs de
rėtų rašyti didžiosiomis rai
dėmis, kad moterys būtų aky- 
lesnės ir budresnės, visur, 
betkur ir visada.

Jei mūsų laikraščiai skirs 
daugiau dėmesio ir vietos šios 
dienos gyvenamos aplinkos — 
sąlygų analizavimui, tiesiais, 
taikliais ir norimą efektą su
keliančiais žodžiais ir išsi
reiškimais, visuomenė turėtų 
būti dėkinga už laiku ir visai 
vietoje iškėlimą mediciniškų 
tiesų ir kriminalinių nusikal
timų, kurie, nori ar ne, mus 
saisto čia pat, aplink mus ir 
kasdien.

Kai beveik kasdien skaitai 
didžiosios spaudos puslapiuo
se apie tokius dalykus, kaip 
orgazmas, erekcija, mastur
bacija ir panašiai, ir kai visa 
tai laikoma (jei savo vietoje 
nagrinėjama ir nelškrypsta į 
nenormalumus, jų kėlimą ar 
garbinimą) tinkamu ir svar
biu dalyku, kažkaip keista ir 
nesuprantama, kai lietuviškai 
spausdintas žodis bijosi, net 
tokio žodžio, kaip krūtis pa
minėjimo, kada tai būtina ne 
skaitytojo sensaciją ar sma
guriavimą sužadinti, bet tik, 
paprasčiausią budrumą iš
šaukti. Juk net jėzuitų lei
džiami "Laiškai Lietuviams" 
nesenai buvo apkaltinti porno<- 
grafljos skleidimu, nors tik 
labai atsargiai ir su saiku ir 
skoniu buvo nagrinėjamos kai 
kurios vedusių intymios pro
blemos ar bręstančiam jauni
mui būtinai žinotinų klausimų 
nagrinėjimas.

jų rankose yra kredito unijų 
darbo krypties, uždavinių ir 
priemonių jiems atsiekti nu
statymas. Užtat, šalia kredi
to unijų vedėjų ir tarnautojų; 
susirinkimuose išrinkti unijų 
pareigūnai turi didelės reikš
mės visam judėjimui ir jo pa
sisekimui.

Konferencijos metu buvo 
pareikšta labai daug nusi
skundimų, kad į valdybas ir 
komisijas daugelis įeina tik 
iš vardo ir to pasėkoje savo 
rolės neatlieka: uniją tvarko 
vienas ar keli aktyvesni as
menys. Daugelyje kredito 
unijų nariai mažai domisi 
unijos reikalais, iš tūkstančių

(Nukelta į 7 psl.)

The list of legislation introduced at the opening of Parlia
ment touches every Canadian.

— Food production will be assisted by continued international 
action to ensure that Canada has full coastal rights, including 
conservation of fish stock.

— The Food Prices Review Board will be extended through 
1975 to continue its watch on prices.

— Consumers will be helped by anti-profiteering legislation to 
ensure against unacceptable profit levels.

— The Combines Investigation Act will be amended to crack 
down harder on uncompetitive business practices such as mis
leading advertising.

— Home seekers will be aided through federal financial assist
ance to reduce the cost of serviced land and encourage land 
assembly.

- The Registered Home Owners’ Savings Plan also will help 
home buyers.

— Energy supplies will be furthered by the establishment of 
Petro-Canada, the national petroleum corporation.

— There will be greater financial and other support for small 
business.

— Job hunters will be helped by increased manpower efforts to 
ensure that trained Canadians are in the right place at the 
right time to fill job vacancies.

— Steps will be taken to increase Canadian processing of the 
country’s natural resources bound for export, thereby 
making more jobs available.

Transport remains a key concern to people in a country 
as big as Canada, and much attention will be given in this Par
liament to improving this prime factor in the country’s social 
and economic life.

I believe you will find that our program is well-planned 
and imaginative. We are ready for a very heavy session. We ex
pect it to be a very profitable one for Canadians.

Ps. Min. pirm. P.E. Trudeau per savo ministerijas 
yra pasiryžęs telkti informacija apie 30-tojo Parlamento 
veikla visu laikraščiu skaitjtojams. Šia paruosta irgauta 
Informacija per Liberalu partijos centrą, talpiname. NL.

1974. X. 23

Sveikatos Apdraudos Įstaiga Quebec’e išleido pedagoginį žaidimą.vaikams iki 8 m. amžiaus, skatinantį susipažinti 
ir vykdyti dantų priežiūrą. Provincijos dantistai ir chirurgai tokiam žingsniui gyvai pritaria. Bus išdalinta apie 
300,000 šitokių egzempliorių įvairiose abiejųįkalbu mokyklose.
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KULT
Belaukiant KAZIO ŠKIRPOS knygos

SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI

svarbios ir sunktos pareigos. 
Polenkų ultimatumo, 1938 m. 
kovo mėn. paskirtas Pir
muoju Lietuvos Nepaprastu 
Pasiuntiniu ir Įgaliotu Mi- 
nisteriu Varšuvoje, o nuo 
1938 m. gruodžio mėn.15 d. 
paskirtas pačioms sunkiau
sioms pareigoms-Nepapras- 
toPasiuntinio irĮgalloto Mi
nister io titulu į Berlyną. 
Kaip žinome, tuomet jau Vo
kietijoje buvo stipriai įsiga
lėjęs Hitleris ir nacizmas 
grėsė visam pasauliui. Čia 
jam teko išbūti visą karo 
laiką, pergyvenant pačius 
sunkiausius metus,-dirbant 
diplomatu ir vėliau, karui 
prasidėjus su rusais,laikl-

Progai pasitaikius, besi
lankant Washingtone, pats 
knygos autorius K. Škirpa 
papasakojo apie jos išleidi
mą ir apie jos turinį.

Nenuostabu, kad mūsų vi
suomenė su nekantrumu 
laukta šios knygos. Ji bus 
tikra šio šimtmečio staig
mena savo turiniu ir iškels 
II-jo Pasaulinio Karo eigoje 
vykusias politines kombina
cijas,kurių centru buvo Lie
tuva, kitos Pabaltijo valsty - 
bes, nacistinė Vokietija, Ru
sija ir Vakarų pasaulis. To
kio veikalo,tikriausiai, dar 
pokario metais nebuvo, nors 
daug atsiminimų jau skaitė
me, rašėme. Šioje gi Kazio
Škirpos knygoje, parašytoje 1 noslos vyriausybės, šefu,pa
žinomo diplomato, rasime , 
tikrai realius fąktus ir doku
mentinę medžiagą. Tokios 
diplomatinės politinės studi
jos lietuvių kalba dar netu
rėjome ir iš viso,kita sveti
ma kalba dar nebuvo parašy
ta, kur būtų dokumentiniai 
paliesti ir tuometiniai Lie
tuvos valstybės galutino su
žlugimo faktai.

Knygos autorius nėra ei
linis žmogus, ar eilinis ka
rys, ar eilinis diplomatas, 
bet plataus pasiruošimo po
litikas, kuriam teko pereiti 
visą eilę svarbių diploma
tinių postų.

K. Škirpa savo tarnybos 
kelią pradėjo kaip savanoris 
-kūrėjas, karys, pasiekda
mas net Generalinio Štabo 
pulkininko laipsnį .Vėliau bu
vo paskirtas karo atachė 
Berlyne prie Lietuvos atsto- 
vyb ės. Č la j is buvo pe rkeltas 
į Užsienių Reikalų Ministe
riją Kaune, iš kur netrukus, 
1937 m.liepos 1 d. paskirtas 
delegatu prie Tautų Sąjungos 
Ženevoje, įgalioto m inisterio 
titulu. Tai buvo nepaprastai

galiau, "nelegaliu" diploma - 
tu. Tačiau visą laiką,kad ir 
uždarytas, nenustojo ieško— 
jęs ryšių su laisvės kovoto
jais ir kiek gal ėjo/turėda
mas daug draugų vokiečių 
valdžios tarpe/ darė viską , 
kadLletuvos padėtį pagerin
tų. Nenustodamas vilčių,ka
riška drąsa klibino ten,kur 
galėjo, iki po areštų,grąst- 
nlmų, pateko už spygliuotų 
vielų tvoros. Taigi, ar buvo 
bent vienas mūsų politikų- 
dlplomatų,kuriems būtų tekę 
pergyventi tokius sunkumus, 
ir, nežiūrint to, dirbti mūsų 
tautos labui. Jei kada nors 
mūsų biografai rašys apie 
jį, tai rašys tikrai kaip apie 
šio amžiaus herojų.

Šiandien, pamačius Kazį 
Škirpą, šį nežemo ūgio buvu
sį karį, diplomatą, matome, 
kad pergyvenimą i jo perdau 
nepalietė. Jis ir šiandien t 
bėra tiesus, žvalus,be ypa
tingų senėjimo žymių, dide
lio ryžto dar daug ką nu
veikti, ypač savo raštais. 
Šiandien savo namų archy
vuose rankioja medžiagą

kažkam naujam-gal naujai 
knygai, -o jis jų gali parašy
ti dar ne vieną*.

Pats autorius užtikrino, 
kad SUKILIMAS LIETUVOS 
SUVERENUMUI ATSTATY
TI išeis dar šiais metais, 
gal lapkričio pabaigoje. Jis 
jau esąs perskaitęs kelias 
korektūras, dabar knyga yra 
laužoma ir šiomis dienomis 
galės duoti aprobaciją kny
gai spausdinti.

Knyga bus didelė,be įvado 
telpa 47 skyriai, apimantys 
pačius svarbiausius įvykius. 
Be to, telpa 2 priedai. Kas 
įdomiausia, tai nuotraukos 
ir slaptų dokumentų kopijos^ 
kurios dar iki šiol nebuvo 
niekur paskelbtos. Jau iš to 
matome, kad knyga bus tik
rai įdomi Ir nepaprastai 
reikšminga mūsų tolimesnei 
kovai dėl Lietuvos laisvini
mo. Iš jos galėsime pasimo
kyti, kokias klaidas tuomet 
padarėme ir kur šiandien 
einame.

K. Škirpa galvoja šią kny
gą išleisti vokiečių ir anglų 
kalbomis. Nėra abejonės, 
kad ir Sovietai bus ja susi- 
dom ėję.

Netrukus ši knyga bus 
mūsų rankose. Ypač žiemos 
ilgos naktys nebus nuobod
žios ją beskaitant, o jei kas 
patrauks žiemoti į šiltus 
kraštus, ją skaitys šiltame 
pavėsyje.

K.Klastauskas

THE FORGOTTEN BALTS, 
Joseph Ehret, Chicago 1974 
Translated fromGermanby d 
Algis Mickunas, Ph.D.Pht-J 
losophy Department, Ohio U- W 
nlversity. ’
Išleido Lithuanian American 
Council, Inc.
Knygą svetimtautis autorius 
dedikuoja šiais įsidėmėtinais 
žodžiais:
Dedicated to .

My Baltic Friends - 
those,who in theii- Homeland j 

have no freedom, and 
those,who in their freedom 

have no Homeland.
Prof. dr. Joseph Ehret,ži

nomas šveicarų mokslinin
kas, nepailstamas kovotojas 
už laisvę ir demokratiją. As
meniškas'^ ir objektyvus tra
giško Pabaltijo valstybių li
kimo liudininkas, ypač Lie - 
tuvos, kurioje jis gyveno a- 
ple 20 metų ir buvo joje o- 
kupaclnlų įvykių metu.

Šis dokumentinis,konden
suotas prof. Ehret’o žodis, 
dr.K. Bobelio įžanga ir auto
riaus pristatymas F r. V.Bag- 
danavlčiaus MIC, galėtų ir 
turėtų būti plačiai panaudo.- 
jamas ir siuntinėjamas 
miestų,univers it e tų .bib liote- 
koms,laikraščių redakcijoms 
ir pan. Tai labai svarbi ir e- 
fektinga priemonė gelbėti 
mūsų kultūrą, kovoti už mūsų 
tautą. Leidinys tinka ir pa
likti Lietuvos reikalais atsi
lankius pas kokį pareigūną. 
Finansai- ne problemafTalp. 
Nes ją galima įsigyti,para
šius Amerikos Lietuvių Ta
rybai 2606 W.63rd st., 
Chicago Ill. .paminint kiek 
egzempliorių norima.

Visos organizacijos turėtų 
jų pakankamai turėti.O pas
kleisti jas spaudos žmonėms 
ir pan. artėjant Vasario 16 d 
būtų ypatingai gera proga.Už 
sakykime jau dabar jų pakan
kamą skaičių.

Liudas Dovydėnas
PAŠIURPO MANO VELNIAS

ga lieti 
tada

ne
nu-

Už lango kūdikio balsu kažkas suaik — 
člojo. Turgaus aikštėje susipiovė šunes 
Rado šunes progą ir laiką, pamaniau. Pa
lėpėje pūga ūbavo apuoko balsu. Aš labai 
norėjau žinoti, kas taip baugiai ūbavo:tik- 
ras apuokas, vaiduoklis ar nekrikštyta dū
šia, kaip mano mama sakydavo, prašosi 
duris atveriama.

Pasikulsusi ant medinės, sėdėjimu 
nužvilguslų lentų sofkel ės, Apolonija atsi
duso ir, per viršų akinių pažiūt ėjusi įma
nė, prisipažino: 'Man, aš tau turiu pasa
kyti, kai kada gaila velnio".

Ji ilgėliau patylėjo,patampė viršutinę 
lūpą,kaip aš pasilenkęs ant rojalio nuste
bęs ją sekiau: iš kur tokia erezija majest- 
ro vargonininko pačiai? Kas gali
velnio? Juk jeigu kas juos išnaikintų, 
manau, gailėtis netektų.

"Jeigu velnias užsimanytų būti 
velnias, ar jis taip galėtų, a? Jeigu tu
sldedi, imi atgailauti, tai iš nusidėjėlio ga
li būti šventasis ir gali net dangun patek
ti, Dievo veidą regėti. Ar ne taip ?"

Bet Apolonija nelaukė mano atsakymo 
gal net nenorėjo, ji kalbėjo su kažin kuo, 
kiek pakreipusi, galvą žiūrėdama į langą , 
kur lyg pikta ranka bloškė sniego gniūžtes 
kartu su klaikiu ūbavimu nerimstat os pū
gos.

"Ar ne taip, sakysim, velnias liks tols 
pat velnias,kokį jį Visagalio rūstis nutren
kė pragaran. Aš tau sakiau, jis kitoks nebus 
ir taip per amžius amžinuosius. Ar gi ne 
taip?

"Tai jau taip. "
"Tu nemėtyk žodžių bile kaip, tu tik 

pagalvok".
"Aš galvoju,ponia šeimininke".
"Aš ne ponia šeimininkė, aš Apolonija. 

Ji basomis kojomis pasistypčiodama, nuė
jo prie virtuvės lango,kur buvo klek tyliai 
mat, virtuvės langas išėjo į kiemą, špito
lės tvartų apsuptą. "Tokią naktį velnias 
vestuves kelia. Konstancija sakė, ji ži
nojo. Ir ji gailėdavo velnio,kol ji.vargšė- 
nenušoko nuo stogo,pačiam rugpjūčio vi
durnakty, kai dvaro kumečių bobos eidavo 
su žiburėliais ežeran vėžių gaudyti". _

Taigi poniai Apolonijai gaila velnio 
taip gailėjo jo ir Dlmšos duktė,kuri kal
ba .buvusi vyresnė. Ji dabar sode,. P^£j 
šventą Joną vidurnaktyje pąslrodąnti ^al
tą kaip sniegas prie tvenkinio,kųr.lą,of,^į . 
norėjo nuo rtmų stogo nušokti, o pataikė 
ant akmeninio grindinio. Po to šokime 
greitai mirė, ir visa apylinkė nulydėjo į 
kapus, po dideliais klevais marmuro bal
tą angelą pastatė.

AUKSINIS RUDUO IR EUROPOS TEATRAI
Straipsnis tęsis per kellollką laikraščio laidu, todėl šiek tiek supažindiname skaitytojus su 

autoriaus asmenybe. Aktorius J. Kaributas gyvena Kalifornijoje ir nuo B54 metu dirba Holly - 
woo do almu pramonėje kaip korespondentas ir recenzentas. Lietuviu veikloje žinomas kaip 
daugelio dramos veikalų režisierius.(Baisusis Birželis. Mokyklos draugai, Šv. Kazimieras Ir kt.). 
Lietuvoje dirbo MllUnio, Dauguviečio dramos studijose ir nuo 1340 m. Kauno valstybiniame 
dramos teatre kaip aktorius, vėlia* studijavo žurnalistiką VDU-te. Praeitu metu rudeni lankėsi 
Lietuvoje.

UOZAS KARIBUTAS.

Pradžia nr. 34(2112).

TREČIAS KARTAS VIENOJE
Turistams atidara tik keturios dešimtys kambarių.Man 

rodos, kad ir tai jau per daug. Galva svaigsta nuo tos di
delės prabangiškos dekoravimo manieros: auksas ir dar 
kartą auksas. Aukso rėmuose dideli portretai, aukse bliz
ga baldų rėmai, aukse švyti lubos ir grindys ir net nuo 
to aukso darosi "bloga".

Mažutis kambariukas, "rojaus paukščiais" dekoruotas 
lyg pasakoje. Gidas paspaudžia knopkę ir sienoje, kurioje 
visai neatrodė, kad būtų durys, —atsidaro. Iš čia perei
name į miegamą, kur Napaleonas sirgo ir mirė. Stovi 
lova lyg bažnyčioje baldakimas. Visa taip palikta, kaip 
kad prieš šimtmečius buvo.

Turistų būriai eina ir eina. Visi rimtais veidais, nu
stebę. Mano rankose sąrašas dabartinių valdovų ir dikta
torių, kurie šią pilį aplankė ir joje buvo apgyvendinti:

1960 m. 17 gegužės — Shah iš Persijos
1960 m. 1 liepos — Nikita Chruščiovas iš Rusijos
1961 m. 25 balandžio — karalius Gustavas iš Švedijos
1961 m. 29 gegužės — Dr. Urho Kekkonen, Suomijos 

prezidentas
1961 m. 3 liepos — John F. Kennedy — Amerikos prezi

dentas
1962 m. 27 kovo — Dr. Luebke, Vakarų Vokietijos pre

zidentas
1962 m. 21 gegužės — karalienė Julijana ir princas Ber

nhard iš Olandijos
1962 m. 6 liepos — karalius Fridrik IX ir karalienė In

grid iš Danijos
1964 m. 29 rugsėjo — karalius Olav iš Norvegijos
1967 m. 15 vasario — Tito iš Jugoslavijos
1969 m. 6 gegužės - karalienė Elzbieta II iš D. Brita

nijos. Toliau seka Vengrijos, Rumunijos ir kitų kraštų 
diktatoriai.
4 psl.

Koks laimingas pasijunti, kai iš pilies išeini į parko kie
mą. Čia pasitinka fontanai, gėlės, kiparisų alėjos ir paukš 
čių rudeninė muzika. Taip ir norisi bėgte bėgti nuotos auk
su pertekusios pilies, nežiūrint, kad joje daug istorinės 
vertės ir praeities. Ji negražinama taip, kaip lavonai iš 
karstų...

Pravažiuojam daug istorinių vietų bei paminklų, kurie 
aiškiai byloja apie astrų seną kultūrą, meną ir jų tradi
cijas. Užsukame į centrines kapines, kur ilsisi muzikos 
nemirštami kūrėjai: Štrausai, Bethovenas, Mocartas ir 
daugelis kitų. Kapinės sutvarkytos taip, kad miela žiū
rėti. O jau gėlių gėlių'. Žmonių labai daug. Vieni turistai,

kiti vietiniai, kurie neša gėles ir tvarko, jau taip gerai 
prižiūrimus ir sutvarkytus kapus.

Po visų karo nelaimių, dabar vėl turtinga ir tvirtai ant 
savo kojų atsistojusi Austrija gražuolė, viskuo perteku
si. Žmonės gražiai apsirengę, nors labai konservatyvūs. 
Gražu čia sekmadienį. Pajunti tikrą šventę. Visi pasi
puošę. Vaikšto senukai ir jaunimas iš lėto. Pilnos kavi
nės. Prie operos namo stovi žirgai įkinkyti Į karietas 
su kuriomis, kas tik nori, gali pasipramogauti. Nepa
prastai švaru ir visur tvarkinga. Auksinis ruduo nuberia 
gatves gelsvais lapais, kuriuos mergaitės su šluotražiais 
šluoja, nors joms trukdo vėjas. Kaip bešluotų, vėjas vėl 
pasigavęs juos neša savais laisvais keliais. Ten tolumoje 
spindi išdidūs sniego kalnai. Šiame mieste niekas nieko 
nebijo. Gali vidurnaktyje-paklydęs kelio klausti, niekas 
nuo tavęs nebėgs, bet. eis su tavimi, nurodęs kryptį Ir la
bai draugiškai kalbės, be jokios baimės. Net keista nuo to 
mums nupratuslems. *

Kai baigėsi'lūras", atklydo ir nuovargis. Galva pilna 
visokių įspūdžių. Palengva žingsniuju Į viešbutį .kuris nuo 
operos rūmų tik už poros kvartalų.

Bus daugiau.

Vilniaus Dramos Teatras (1940).

IS kaires (sėdi žemėje): Antanas 
Škėma, dali. Vyt. Palaima, Monika 
Mironaitė, Napoleonas Nakas, Juo
zas Palubinskas, Valys Derkintls.

I eilė (stovi): R. Juknevicius, M. 
ChadaraviCius, Em. Grikevičlūtė, V. 
Ivanauskas, Oina Juodytė, Ks. Dau
guvietytė, Albina Katiliūtė, Dalia 
Kuberltavičlūtė, Juozas Grybauskas.

II eilė: H. Kačinskas, Ona Knap- 
kytė, Step. Jukna, P. Zu-lonas, G. 
Jackevičiūtė, K. Preikištas, Teta 
Vaičiūnienė, Juozas Siparis, Juozas 
Rudzlnskae, Gražina Jakavičiūtė, 
Juozas Gustaitis, Vincas Tamaliū- 
nas.
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ŠIMTAS PASAKĖČIŲ MOTERS IŠSILAISVINIMAS
Vasarai slenkant į pabaigą 

vienoje šeimyninėje šventė
je teko sutikti p. Joną Valai
tį, mūsų žinomą pedagogą, 
vilkaviškietį.

Jis 1908 m. baigė Mari - 
jampolės gimnaziją, tą lietu
vybei Išugdžlusį tiek daug 
šviesuolių židinį. Pabaigęs 
Petrapilio universitete ma
tematikos skyrių, jis nuo 
1919 m. buvo Marijampolės 
Ir daugelio kitų gimnazijų 
mokytoju ar direktorium.

Pasitraukęs Vokietijon, jis; 
1945-49 m. buvo Pfullngeno 
lietuvių gimnazijos mokyto
ju. Dabar šis pedagogas ve
teranas gyvena JAV, Cicero.

Dar būdamas Marijampo
lės gimnazijoje, priklausė 
slaptai moksleivių kuopelei 
Ir bendradarbiavo slaptame 
laikraštėlyje. Spaudos darbą 
tęsė Amerikoje Ir bendra
darbiavo Darbe, Naujlemose 
Keleivyje, Darbininkų Balse, 
Ir kt.

Jonas Valaitis žinomas Ir 
literatūroje. Jis Išvertė Iš 
rusų kalbos mūsų poeto 
Jurgio Baltrušaičio eilė
raščių rinkinį Žemės Pa
kopos IrZoščenko satyrinių 
novelių rinktinę. Čia 1972m 
savo lėšomis Išleido Išver
tęs J. A.Krylovo pasakėčių 
rinktinę, pavadintą Šimtai 
Pasakėčių.

Krylovo pas akėčias į mū
sų kalbą yra Išvertę P.Ar- 
m Inas,V. Kudirka, J.Jablon- 
skls, J.Talmantas Irkt., ta
čiau, tur būt, tik Jonas Va
laitis čia Išeivijoje yra Iš
vertęs Ir sudaręs rinktinę, 
kurioje telpa net 103 nema
rios Krylovo pasakėčios. 
Besikalbant su J. Valaičiu, 
susidarė įspūdis, kad jis 
savo pasakėčių vertimus 
laiko arčiausiais tiek for
mos tiek stiliaus atžvll - 
glals,Krylovo kūriniams.

Kaip žinome, pasakėčlo- 
se žmonių Išmintis Išreiš
kiama simboliniai, trumpo 
epinio pasakojimo forma, 
kuri nepakito nuo antikinių 
laikų.

Atsižvelgiantį tai,kad pa

sakėčios,tur būt, nesensta Ir 
nenustoja aktualumo, Ir 
mums čia, Išeivijoje reiktų 
atkreipti didesnį dėmesį į šį 
J.Valalčlo gražų darbą-Kry
lovo pasakėčių rinktinį ver
timą.Kalbant apie pasakėčių 
aktualumą, gal tiktų Iškelti 
Krylovo pasakėčią apie gul
bę, lydeką Ir vėžį,kur palle- 
člamaprlešnapoleonlnės ko
alicijos administracinė sil
pnybė. J. Valaitis savo ver
timo prakalboje taip pat pa
brėžia, kad žuvus Jungtinių 
Tautų Gene ral Inlam Sekreto
riui D.Hammarskjoldul, kai 
jo postui užimti buvo pri
mygtinai siūloma "trolka ", 
prezidentas J. Kennedy slū - 
lyto jam s įteikęs šią Krylovo 
pasakėčią, Ir ...slūlytojal- 
nutllo...

Jonas Valaitis manytų, kad 
telkiamasis pasakėčių ver
timas galėtų praversti mūsų 
mokykloms Ir jaunimui. Dar 
galima būtų pridėti,kad kai 
kurias pas akėčias, per pamo
kas ar parengimus būtų ga
lima įscenlzuotl Ir tuo pra
turtinti mokinių žodingumą 
bei vaidybinį sąmojų.

Šimtas Pasakėčių galima 
gauti pas autorių šiuo adre
su: J. Valaitis, 1822 So. 49 th 
avė., Cicero, III, 60650 USA. 
Knygos kaina $ 3, 50-

Pabalgal norėtųsi Iškelti 
Ir Jono Valaičio Išskirtina, 
nenuilstamą darbštumą, ne
žiūrint, kad jis jau yra įžen
gęs į 86-lus metus.

Paskutiniais laikais jis 
yra baigęs rašyti savo atsi
minimus apie anų laikų Ma
rijampolės gimnaziją, savo 
pedagoginį kelią Ir kitus bū
dingus lietuvių gyvenimo į- 
vyklus. Knyga Iš spaudos l- 
šelna jau šį rudenį. Šį kartą 
knygą leidžia prie Londono 
gyvenąs jaunesnysis auto
riaus brolis Kazys Valaitis, 
kuris su savo gausia šeima 
gražiai Ir dosniai beslrelš- 
kla Išeivijos Ir ypač Londo
no lietuvių gyvenime.Ir šią 
vertingą atsiminimų knygą 
bus galima gauti pas autorių.

L. E. Eimantas

Kai išgirstu vyrus kalbant 
gudraujant, su pašaipa, apie 
moters "pabėgimą" mane nu
purto. Mes žinome dabar, kad 
moters aspiracijos į žmogaus 
teises ir statusą sudarė vyrui 
keblumų nuo seniausių'laikų.

įvairiose tautose moters 
pavergimas buvo įvairiai 
praktikuojamas. Vergljabu- 
vo to laiko gyvenimo būdas. 
Buvo Išimčių, bet jos retos 
kaip kometos, ant pirštų su
skaitomos. Pranašė, teisė
ja, karalienė, karvedė—at
simename Iš mokyklos va
dovėlių. Tačiau, dauguma 
gyveno kai Intų gyvenlmą:už- 
raklnamos namuose, Išva- 
rlnėjamos Iš namų ar nužu
domos; verčiamos vaikščio
ti vyro šešėlyje, uždengtu 
veidu; vyrui mirus sudegi
namos ant laužo Ir vis tai 
darant jos labui. Kaipgi, 
kitaip Ir būti negalėjo? ...

Šiuo atžvilgiu nuo seniausių 
laikų Šiaurės Amerikos indi- 
jonai buvo "labai gražiai" su
sitvarkę. Moterys dirbo sun
kiausius ir juodžiausius dar
bus, nuo namų statybos ilgi 
odos apdirbimo. Vyrai me
džiojo ir kariavo, vaikščiojo 
pasipuošę plunksnomis ir pri
ėmė moterų vergystę, kaip 
natūralų dalyką.

Mūsų tautoje senovinis ma- 
trijarchatas virš minėtas 
praktikas buvo ligi tam tikro 
laipsnio išgyvendinęs, tačiai 
galima pastebėti kad ir patar
lėse išsireiškimus, kadmer-
gaitė buvo ne vaikas, ožka ne kada ateiti, ar išeiti. Mūsų 
galvijas, moteris ne žmogus. 
Jeigu sakė — žmogus eina, 
reiškė vyrą; moterį greičiau 
aptartų — ana, boba klampoja

reiškiniai. į\ fI Į
Moters pastangos turėti ly- ■ Į — \/ I

gias teises visada buvo sutik- » w i
tos opozicijos salvėmis; netgi l/1* / Į /\ Į
absurdiškai argumentuojant, ““ ■* ■ į
kad moteris, atgavusi savo 
žmoniškumą, atsipalaidavusi gt 
nuo prietarų ir vergijos ritu- a 
alistlnių liekanų, neteksianti a 
savo "moteriškumo", "mis- 
tikos", "žavingumo".

Tik primityvūs vyrai bai- 
minas organizuotų moterų a 
potenci jalo. Dauguma tai pri- a 
ima kaip įvykusį faktą, pra- a 
turtinantį gyvenimą ir lengvi- a 
nantį faktorių pasaulio kritiš- 
koše problemose. Kas šian- 
dien nori kvailos žmonos ? a

Tačiau yra sferų, kuriose 
prietarai (Prejudice) miršta a 
lėtai. Kova dėl dominavimo, a 
dėl privilegijos, dėl brutalios a 
jėgos praktikavimo, neatsi- a 
žvelgiant į fundamentalinį tei- a 
singumą kito asmens laisvės a 
atžvilgiu. Mums yra leista a 
viešpatauti, jums tylėti.. . a

Ne tarnavimas kitiems mo- ŠO 
terį baimina. Prie šito ji yra £ 
pripratusi. Dalykas yra subti- 
lesnis, gilesnis, esminis. Ar 
paliksime ją už durų ? Lyg ji
nai būtų vaikas nesuprantąs 
suaugusių kalbos, 'arba, lyg 
jos nebūtų čia pat, kaip mes 
kalbame apie ją ir jos sielą 
(ar ji šitą turi, kai kur klau
siama ?) Ar gal ji tiktai ka
čiukas ? Mes duosime jai pa
lakti pieno ir parėdymus, kaip 
Kada ir kur ji privalo elgtis,

gi vyriškoje galioje yra ją 
liečiantys esminiai svarsty
mai ir sprendimai. Jeigu mes 
nutarsime, kad moteris pri-

fMiuosius lapeli

baltuosius Žiede liu
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Moteris yra žmogus. Ji tu
ri sielą, lygiai kaip vyras, 
nes yra pasakyta, kad Anapus 
nesvarbu kas esi — vyras ar 
moteris... Moteris yra jau' 

'ant kelio ir žengia pirmuosius 
žingsnius. Ir ji nebegrįš at
galios.

JI pabėgo nuo kumetės naščių 
Nuo baudžiauninkės lažo algos 
Ji pabėgo nuo girnų, nuo staklių 
Nuo beraštės dalios.

Ji pabėgo nuo vyro šešėlio 
Nebylystės, laužo našlės.

ir panašiai.
Dar palyginus visai nesenai 

Kanados Ouebeco provincijo
je moteriai pripažintas žmo
gaus, t. y. asmens, statusas. 
Moteris neturėjo teisių į nuo
savybę ar bendrai su vyru įsi
gytą turtą. Tai pasitaiko dar 
ir šiandien Kanados teismuo
se.

valo būti auka, auka jinai pa
siliks.

Taip iš materijallnės plot
mės, kova dėl moters — žmo
gaus teisių pereina į dvasinę. 
Ir aš nenorėčiau būti tuo vy
ru, kuris mėgintų ginti-absUr
dus luominių struktūrų bei 
valdinių sluoksnių prievarti
nius nusikaltimus. Šita kova

DOVANOMS KNYGA

-mieli žodžiai-

— užsisakyti pas 

Mrs. J. W. Bunker
Socialinė globa, pensijos, neverta būtų žmogaus pastan- Chelmsford, Ont., Conodo 

sveikatos draudimas, palygl- gų, kurios nebūtų greit neį- (Kaina 3 dol.) 
namai nauji civilizacijos manoma laimėti.

Nuo purdos, haremo, vergijos 
Per tyrus, lt Loto duktė.

Ji pabėgo nuo medinio dievaičio — 
Aukos alkstančių mamonos tarnų, 
Nėščia su mažyliu ant rankų Ji bėgo 
iš degančio miesto namų.

• • • ■ - • r ivf i't ' ’ • ■ s

Kas busite toki ? Kiek gimdė, augine ? 
Žmogaus buitis taip nebrangi".
Moteris pabėgo? Ji mina kelius
Nepavysite jos »
Eidami atgalios, atbuli.

S. Prapuolenytė — Bunker

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENrS
S p a u s d i n a m e Montrealio lietuvių, susijusius su Šv. 

Kazimiero parapii ati storinius jvykius, kaip yra paruošęs -b6da.
35 — mas vikaru-kun. Jonas Gaudzė

Skaitant Marijonų Provincijolo laišką, rašytą Montrealio 
arkivyskupui, galima numanyti, kad Marijonai pervėlai apsi
žiūrėjo dėl lietuvių šv. Kazimiero parapijos ateities. Jie vis- 
tikdar turėjo vilties, duodant laikiną pagalbą, gal pergalvojęs 
arkivyskupas nutars juos pasilikti ilgam laikui. "1928.8.20. 
Jo Malonybei arkivyskupui George Gauthier. 1928 m. birželio 
mėn.29 d. buvo paskirtas kun. J. Mačiulionis laikinai eiti pa
reigas šv.Kazimiero lietuvių parapijoje ir mes visą darysim , 
;ad būtumėte patenkinti. Jeigu mūsų patarnavimas šv. Kazi
miero parapijoje būtų pageidaujamas ir ateityje, mes galėtu
me visą sutvarkyti pagal Jūsų norą. Marijonų Provincijolas 
Felix Kudirka".

Į tokį laišką, Montrealio arkivyskupas parašė padėką Ma
rijonų Kongregacijos Provincijolui už atsiųstą lietuvį kunigą. 
"1928.9.17. Brangus Tėve Provincijole. Atsakydamas į Jūsų 
laišką rašytą rugpiūčio 20 d. , aš noriu pareikšti Jums padė
ką, kad į M on tr e alį atsiuntėte lietuvių parapijai vieną kunigą. 
Dabar aš turiu didžiojoje seminarijoje jauną lietuvį semina
ristą, siekiantį kunigystės. Tėvo Generolo (Marijonų) vizita
cijos metu Amerikos provincijose, Jo prašiau, kad duotų vie
ną kunigą Montrealiui, iki bus sekančiais metais įšventintas 
jaunas diakonas ir galės perimti parapiją. Jūs padarysite di
delį patarnavimą lietuvių kolonijai Montrealyje,-ir man. 
lontrealio arkiv. cooduit".

1928 m. gruodžio 21 d. iš Romos buvo parašęs laišką vysk. 
P.Bučys Montrealio arkivyskupui,dėl galimo pastovaus ma
rijonų pasilikimo,tačiau atrodo,kad arkiv. G. Gauthier jau ga
lutinai buvo nusprendęs šv. Kazimiero parapiją pavesti be
baigiančiam didžiąją seminariją J. Bobinui, -po pusmečio taip 
ir įvyko.

Bebūdamas tik laikinas šv. Kazimiero parapijos klebonas 
J.Mačiulionis,didelių darbų negalėjo padaryti,bet jis vis dėlto 
paliko nepamirštamą atminimą šioje parapijoje. Turėdamas 
įgimtų gabumų organizuoti, jis ilgai nelaukdamas kreipėsi į 
lietuvišką jaunimą, kad jiems reikia atskiros draugijos. Ne
trukus buvo įsteigta Jaunimo šv. Teresės D-ja (plačiau apra
šyta draugijų skyriuje), kuri per eilę metų labai stipriai pa
sireiškė savo gyvu veikimu. Kitas kun. J. Mačiulionio didelis 
padarytas darbas buvo tai, kad 1929 m. vasario mėn.22 d. 
"Drauge" plačiai aprašė šv. Kazimiero lietuvių parapijos 20 |
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metų gyvavimo istoriją, tam panaudojo net 3 laikraščio pus
lapius, juos gausiai iliustruodamas draugijų ir veikėjų foto
grafijomis. Tuo metu visoje Kanadoje dar tebuvo tik vienui 
viena lietuviška parapija Montrealio mieste. Apie tai jis ra
šė: "Kanadoje lietuvių yra apie 4000, taigi šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui tenka rūpintis išganyti 4000 lietuvių-Kristaus 
avelių,suvažiavusių iš gražiausių Lietuvos miestų miestelių, 
kaimų kaimelių". Nors gal perdaug perdėtai kun. J. Mačiulio
nis pranašavo Montrealio lietuviams ateity gražų rytojų, jis 
rašė: "Nors pranašo gabumų sau nepriskaitau, visgi šv. Ka
zimiero lietuvių parapijai Montrealy matau gražų rytojų. Jei
gu gyvenimas sektųsi ir toliau kaip dabar sekasi, visi para- 
pijonys taip širdingai dirbtų,kaip dirbo, visi vaikučiai lankytų 
savo lietuvių mokyklas,visos mergaitės prisirašytų prie Ne
kalto Prasidėjimo Draugijos, visas jaunimas prie šv. Tere
sės,vedusieji visi prisirašytų prie parapijos ir reguliariškai 
užsimokėtų, vienu žodžiu, jei visi vaikeliai klausytų dvasios 
vado,tai kas būtų,sakysim, už 25 metų?Nugi, štai kas'. Vietoje 
vienos bažnytėlės,Montrealy išdygtų keturios bažnyčios, vie
toj vieno kunigo,susilauktume 12; vietoje 100 mokinių, turėtu
me 1200: vietoje 3 mokyklų,būtų 36; vietoje 50 Nekalto Prasi
dėjimo mergaičių, išauklėtume 600; vietoje 100 šv. Teresės , 
Mažosios Gėlelės narių,džiaugtumėmės 1000; vietoje svetim
taučių ligoninių,pastatytume savo lietuvių ligoninę, kaip Chi- 
cagoje; gi vietoje svetimtaučių kolegijų,Dievui laiminant, įsi
gytume savo lietuvių kolegiją. Prie šio idealo lietuviai Mont
realyje turėtų eiti ir kasdien Dievo maldauti palaimos".

Kun.J.Mačiulionis nebuvo linkęs rašyti ilgus protokolus iš 
parapijiečių susirinkimų eigos,bet pasitenkino tik trumpais 
atžymėjimais dėl svarbiausių nutarimų. Vienoje vietoje yra 
užrašas,kad jaunimo draugijai parapija leidžia naudotis sale 
žaidimams; kitoje vietoje pamini nutarimą, kad reikia taisy
ti priešakinė bažnyčios siena.

Išvykdamas iš Montrealio kun.J.Mačiulionis, šv. Kazimiero 
parapiją perdavė kun. J. Bobinui gana gerame finansiniame 
stovyje: banke buvo $ 4513. 37, o parapijos skola dar tebebuvo 
$ 8361. 63.

Jaunimo šv. Teresės D-jos valdyba, kun. J. Mačiulionį bir
želio 10 d. vakare palydėjo į geležinkelio stotį, -išreikšdami 
padėką už parodytą rūpestį jaunimui.

Bus daugiau.

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

Jeigu geri Ir gali gertl-tavo 
reikalas. Jeigu geri, bet ma - 
tai ,kad gėrimas tave žlugdo 
Ir nori nustoti gertl-_ mūsų 
reikalas.

AA/Alcohol les Anonymous/ 
yra vyrų Ir moterų bendrija , 
kurlOL nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga Ir vUtlml.kad 
Išspręstų bendrąją problemą 
Ir padėtų kitiems Išsigelbėti 
Iš alkoholizmu.

Vlenlntčlls re Ik ai avim as 
būti AA nartu yra noras nu
stoti gerti.

Alkoholizmas yra nuolatos 
progresuojanti , mirtina Ik 
ga, todėl nė vienas neturime 
nei slapstytis, nei gėdintis , 
jeigu Ieškome būdų Iš jos iš
sigelbėti.

Mes visi esame buvę tokiem 
kaip Ir jūs. Mes jus tikrai su
prantame Ir mūsų ranka vi - 
suome t Ištiesta jums pagel - 
bėtl.

Skambink dieną ar naktį Ą,Ą, 
Tel. 521-2185.
Jai nori lietuvidkoi kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 • 539 1 (klausk L.eo); 
o vakarais namu tol. 366 • 2548 orbo 277 - 7868 
(Pavardės sakyti nereikia)

5 psl.
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Hamilton tononto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "TALKA”

Pirmutiniame ir didžiausiame M /R /E 
TORONTO LIETUVIŲ KAKAVYIaI 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------ ---------------

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — .7 v rak.
9 — 12 v.p.p.šeštadieniais

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

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) '9%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%
IMAME UŽ:

.Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11*^%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patamaHmns. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėliu saugumas. Kapitalas — virš $ 5,000.000

• Pagal paskutinius statis
tinius davinius Talka Iš 
1,306 Ontario provincijoje 
esančių kredito draugijų y- 
ra tų 72-jų tarpe,kurių ba
lansai yra virš $5.000.000. 
Iš šių 72-jų draugijų 30 turi 
balansus virš $10.000.000.

• Montrealio Olimpijados 
loterijos bilietų Talkoje va
sario mėn. traukimui jau 
galima gauti.

11892828/ yra imamas pa
baudos mokestis. Prašome 
narius atkreipti į tai dėmesį. 
Tinkami čekių blankai gau
nami Talkos įstaigoje.

• Spalių 24-25 d. Talkos ve
dėjas Povilas Vaitonis daly
vaus Ontario Kredito D-jų 
vedėjų konferencijoje To
ronte.

Vienas, gan elegantiškas, 
vėliausios mados marginiais 
apsirengęs vyras, pasijaučia 
gan nepatogiai. Sėdint ir be
sikalbant prie pietaujančių 
stalo, jis kažkaip išsitaria, 
kad neskaito lietuviškų laik
raščių.TDėl to jis iš savo sta
lo kaimynų susilaukia skau
džios pylos. Net ir moterys 
buvusios prie stalo, ir tos 
įsijungia į pokalbį. Visi kaip 
susitarę šukuoja laikraščių 
neskaitantį puošeivą.

Visi prie stalo sėdėję sve
čiai labai stebisi, kaip esą 
galima šių dienų lietuviui, gy
venant svetimame krašte ap
sieiti be savo laikraščio. Ne
kalbant jau apie bendro pobū
džio straipsnius ir pasiskai
tymus savąja kalba, kaip ga
lima nesidomėti visu kitu, ten 
esančiu turiniu. Ypač kiek tai 
liečia visuomeninį ir kultūri
nį kolonijos, ar kitų vietovių 
gyvenimą. Nežiūrint kas ten 
bebūtų, juk kiekvienam ne tik 
pravartu, bet ir reikalinga

žinoti, kas kur vyksta. O tuo 
labiau, kiek tai liečia savo 
vietovę. Ten gi kaip veidro
dyje matosi mūsų veikla. Su 
mūsų parengimais, bendruo
menės susirinkimais ir šau
kiamais suvažiavimais. O 
jeigu dar pridėsi/ne asmeni
nio pobūdžio žinias, gausime 
pilniausios informacijos vaiz
dą. Ar tai platesnio masto 
įkurtuvės, ar pažįstamos ves
tuvės, ar bičiulio sunegala
vimas. Dėl to, visi be išim
ties turime sutikti, kad savas 
laikraštis yra ne tik reikalin
ga, bet ir nepakeičiama bū
tinybė.

Pusamžis puošeiva neturi į 
visus tuos kaltinimus ką ir 
beatsakyti. Jam taip nepato
gu, kad, atrodo, jis pasiruo
šęs stačiai į žemę prasmegti .

Bet tuo tarpu į pokalbį įsi
jungia, iki šiol nieko nesakęs, 
jau kiek žilstelėjęs pilietis. 
Iškarto garsiai prabilęs, jis 
nuramina puošeivos puolėjus. 
Pradėjęs kalbėti, jis sutinka,

MOKA
6% už depozitus

8’-<% už taupymo s-tas

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

IMA

9% už asm. paskolas

8’z % už mortgičius 

milijonai dolerių

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

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

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

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

mėnesiais šeštadieniais uždarytai.

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

kad be savo laikraščio neįma-
noma apsieiti. Ypač tokioje u=xi lietuvių namai 
kolonijoje, kaip Toronto. Bet ————

• Šiame pusmetyje Talka iš
mok ė jo lietuviškom s organi
zacijoms sekančias pašalpas:

MALONŪS 
TAUTIEČIAI !

Gyvatarui $ 500. OO
Kovui 1 . OOO . OO
Aidui 1.000.00
Kitiems 300.00
Viso: $ 2. 800.00

• Talkos Valdybh taupumo 
sumetimais nutarė viešo sa- 
vd*Dvidešimtmečio paminė
jimo salėje nerengti ir ta 
proga tik išleisti specialų 
leidinį.

• Nuo 1975 m. sausio 1 d. 
Kooperatyvinė organizacija, 
CUMIS Insurance Company, 
įves namų ir automobilių 
draudimą, kuo visi koopera
tyvų ir kredito draugijų na-

KLB Šalpos Fondo komite
tas spalio mėnesį paskelbė 

. šalpos mėnesiu. Jis yra pa
siryžęs su kitų pagalba ap
lankyti visus tautiečius, gy
venančius Hamiltone ir apy
linkėse. Todėl, malonūs tau
tiečiai, būkite dosnūs, neat
sisakykite paaukoti vieną kitą 
dolerį šalpos reikalams. Juk 
esame gana pajėgūs, tad ga
lime skirti tam tikrą sumą 
Lenkijos lietuviams siuntinių 
persiuntimui, Vasario 16, 
gimnazijai ir vietoje į vargą 
patekusiam broliui ar sesei.

Komitetas gauna daugybę
riai galės pasinaudoti. padėkos ir prašymo laiškų iš

• Jeigukas nors dar iki šiol 
neprisiuntė savo Socialinio 
draudimo numerio/Social In
surance Number/, prašome 
artimiausiu laiku mums pri
siųsti.

• Nuo spalių 1 d. už čekius , 
rašomus ne ant mūsų pasku
tinės laidos čekių blanku 
/ žalsvos spalvos su kodu

Lenkijos gyvenančių lietuvių. 
Vargas ir sunkus gyvenimas 
verčia juos prašyti dėvėtų 
drabužių. Mes, čia gyvenda
mi. esame gerai įsikūrę ir 
geros gyvenimo sąlygos įga
lina padėti savo tautiečiams. 
Tik parodykim artimo meilę, 
gerą širdį. Gal mete, gyven
dami, pamirštame tuos, ku
riem yra reikalinga parama. 
Kai į jūsų duris ir širdį pasl-

bels Šalpos Fondo aukų rinkė
jai, neatsisakykite paaukoti 
šiam kilniam šalpos darbui.

KLB Šalpos Fondo Hamil
tono skyrius ruošia vajaus 
užbaigimo proga lapkričio 9 
d. rudens balių Jaunimo 
Centre. Šio baliaus meninę 
programą išpildys sol. J. 
Skriubiškienė iš Toronto ir 
mūsų garsusis "Aukuras" pa - 
sirodvs su humoru. Sol. J. 
Skriubiškienę mes jau Hamilr 
tone girdėjome porą

Ji savo gražiu dainavimu ha- 
miltoniečlams paliko geros 
dainininkės prisiminimą. Ba
liaus metu taip pat įvyks lie
tuvių abiturientų pristatymas 
lietuviškai visuomenei, įtei
kiant prisiminimui po knygą. 
Visi abiturientai yra prašo
mi registruotis pas vicepirm. 
K. Norkų telefonu 383-6597.

Visi ruoškimės šiame KLB 
Šalpos Fondo parengime da
lyvauti. Neruoškime tą šeš
tadienį jokių uždarųbalių, bet 
savo skaitlingu atsilankymu

tas daug priklauso ir nuo pa
ties laikraščio turinio. Kiek 
jis teisingas ir kaip gerai in
formuoja skaitytojus. Tai sa
kydamas, jis turįs omenyj 
vieną atvejį, kur gan įdomi 
naujiena, po originalaus pa
sirodymo, mūsų laikraštyje 
buvo pakartota visu mėnesiu 
vėliau. Jeigu jis neklystus, 
š. m. rugsėjo4ir 5 dienomis, 
amerikiečių dienraštis "Nau
jienos", gan įdomiai ir išsa
miai aprašė kasatsistiko su 
mūsų karininkais, bolševi
kams okupavus Lietuvą. Visi, 
kas tik domėjosi mūsų šau
niąja kariuomene, susidomė
ję skaitė net vedamuoju pa
ryškintą naujieną. Tuo tarpu 
vietinis savaitraštis tą pačią 
pakartojo tik rugsėjo 26 die
ną.

O jeigu mieli pietautojai 
leis dirstelėti į kitą atvejį; 
daugelis mūsų dar gerai pri
simena torontlečius sujaudi
nusią žinią, kai 1971 m. pava
sarį tas pats dienraštis "Jjl^u- 
jienos" paskelbė, kadToronte 
būsianti panaikinta viena lie
tuvių parapija.

Vietinis savaitraštis, apie 
tai pasiskaitęs, griežčiausiai 
paneigė tą "Naujienų" prane
šimą. "Nepriklausomai Lie
tuvai" irgi parašius apie tos 
parapijos panaikinimą, tas 
savaitraštis dar griežčiau pa
neigė tai. Priedui tą viską dar 
pavadindamas prasimanymu 
ir net šmeižtu. O dabar štai 
matome kaip gyvenimo ironi
ja pasityčiojo iš to paneigi
mo. Ir tai atsitiko vos trim 
metam tepraėjus. Likimas- 
taiplėmė, kad ne tik parapija 
buvo iškelta iš Toronto, ne 
tik jos vardas buvo panaikin
tas, bet ir pats laikraštis, 
pasekdamas parapiją, turėjo 
apleisti mūsų šlaunų miestą.

L. Namų moterų būrelis lap
kričio 9 d. 6.30 v. v., ruošia iš
kilmingą “Gedimino pilies” me
nės atidarymą — istorinį mon
tažą ir puotą. Bilietus jau gali
ma įsigyti “Paramos” bankely ir 
pas v-bos narę Petrą Jankaitie- 
nę tel. 767-8711. Kaina $10 su
augusiems, $5 studentams.

Filmas. Lapkričio 10, sekma
dienį, 5 v. p. p., L. Namuose bus 
rodomas spalvotas garsinis fil
mas “Vėžio ir širdies ligos”. Aiš
kins ir filmą rodys svečias iš 
Klevelando dr. K. Pautienius. 
Visuomenė kviečiama atsilanky
ti. Įėjimas nemokamas. Filmo 
rodymą organizuoja Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa. Prieš tai, 
2.30 valandą’ p.p., įvyks šaulių 
kuopos susirinkimas.

— Spalio 13 d. Hamiltono "Auku
ras” suvaidino A. Kairio veikalų 
"Žmogus ir tiltas”. Atsilankė arti 
300 asmenų. Po vaidinimo LN mo
terų būrelis pavaišino visus atsilan
kiusius kava ir pyragais.
• LIETUVIU ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS TORONTOSKY
RIUS šaukia visuotiną narių 
susirinkimą š.m.lapkričio 
mėn. 8 d., 8 v. v., Toronto 
Lietuvių Namuose, Pensi
ninkų svetainėje.

Dlenotvarkėje:Inž.L. Bal
sio paskalta/labal mum s ak
tuali tema/ir organizaciniai 
reikalai. P rašome dalyvauti

LŽ S valdyba
• Rugą ėjo m ėnesį rinki lavų 
metu Toronto Prisikėlimo 
parapijos išlaikymui i 
loms sumokėti viso surtLu.
$ 5,843.70. Specialioje 
rinkliavoje Vyskupijai su
rinkta $167.00.
• Lapkričio 2-3 d. Toronte 
vyksta KLB Tarybos suva
žiavimas. Jo programoje, 
šalia organizacinių reikalų, 
vyks simpoziumas tema 
" Lietuviškosios Kultūros

i Kanadoje Strategija".
Jame dalyvaus dr.H.Na - 

gys /Montrealls/, E.Kuda
bienė /H am R ton/, S. Mart in- 
kutė, kun.P.Gaida, inž. A 
Banelis /Toronto/.

Taip pat bus muzikos ir

HALLOWEEN — BAUBU VAKARAS. Raganos, vaiduokliai, kaukės — simboliai padėję, kadaise 
žmonėms kovoti prleS blogio jėgas, šiame krašte valkams JI virto į saldainiu ir kitokiu, gėrybių, 
rinkimo vakar^po namus, kur arbūzo galva juos kviečiau Photo by Ontario Ministry of Agriculture and Food)

paremkime šalpos darbą, pa
sigrožėkime mūsų menininkų 
laimėjimais, pasidžiaukime 
mūsų jaunimu ir praleiskime 
vakarą jaukioje lietuviškoje 
nuotaikoje. Tegu šis vakaras 
būna jaunimo ir senimo susi- 
artėjimo vakaru.
KLB Šalpos Fondo Hamiltono 
Skyrius.

• Vinco Bačėno kelionių biu
ro /All Seasons Travel/ vie- iant 
nos savaitės išvyka į Lietuvą 
organizuojama nuo lapkričio 
7 iki 15 dienomis.

Dailės paroda mažojoj Anapi-( 
lio salėj rengiama lapkričio 3-' 
4 d.d. Bus išstatyti R. Žiūraitie- 
nės paveikslai ir V. Balsienės 
keramikos darbai. Rengia Ana
pilio Moterų Būrelis.

literatūros vakaras,dalyvau- 
Kanadoje gyvenantiems 

rašytojams ir muzikams'ž. 
skelbimą/.

Visuomenė kviečiama da
lyvauti.

Simpoziumas prasidės
3, 30 vai,p.p. ,vakaras-8v. v. 
šeštadienį, lapkričio 2 d., 
P ris įkėlimo parapijos's ai ė j.

KLB TARYBOS SUVAŽIAVIMO PROGA RENGIAMAS VIEŠAS

U LITERATŪROS IR MUZIKOS
VAKARAS TORONTE,, lapkričio 2 d., šeštadienį 8 vai. vakaro

PRISIKĖLIMO SALĖJE.:

Dalyvauja rašytojai : Juozas Kralikauskas - Toronto, 
Henrikas Nagys - Montreal i s, 
Laima Švėgždaitė - Toronto. |

Dalyvauja solistė Anyta Pakalniškytė iš Hamiltono, akompa
nuojant Jonui Gfivėdui, ir pianistė Margareta Vaičeliūnaitė iŠ 
Londono, Ont.

KLB Krašto Valdyba

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MAMERTUI VAPSVAI mirus, jo žmonai
Adelei ir sūnums reiškiame nuoširdžiai 
gilią užuojautą —

Dana ir Juozas Gražiai

MIRUSIEJI kalba:
Pranys Alšėnas 

(Vieneriu metų mirties sukakties proga — iš susirašinėjimo)

Iš nesenai mirusio rašyto jo
vėte rano laiškų:

Peace Dale, R. I.
1 95 9 m. sausio 8 d

Dldž. Gerb. Ir Mielas
Pone Alšėnal,

Šį vakarą gavau Tamstos 
pasiųstąjį "Garso"numerį su 
Tapis tos tokiu palankiu 
straipsniu apie mano'MIšti
ntame Sode".Ačiū, labai ačiū

Kada kas palankiai patapš
noja sprandą, net ir senas 
žirgas ima gyviau trepsėti. 
Ir kas žino- gal dar pajojės

laikraščius telaikau, kadangi 
jiems perskaityti nebeturė
čiau laiko, nes turiu įvairių 
laikraščių įvairiom kalbom 
su viršum t ris dešimt.Šiem et 
gelbėdamas akis, atsisakiau, 
nors labai nenorom, nuo pen
kių: Actą Apostollcae Sėdįs , 
Commonveal, New Leader, 
Dokumente,Margutis / šis, 
man ir atsisakius, vis tebe- 
slunčia - "Iš meilės"/. Ki
tiem metam atsisakysiu dar 
nuokokių penkių, no ra verk
damas. Bet atsiranda ir pri
sideda dar naujų:ana,The A-

R ašy to j as kan. M. Vaitkus
( Mirus 1973 m. spalio 20 d.)

likos dėmesys į knygas,o 
recenzentai ilgainiui pra
mokdavo geriau recenzijas 
rašyt. Čia, tremty, trūksta 
Ir tokių "kritikų".

Na, nuošlrdžlai-vlso, viso 
labo ’.

Jūsų K.M. Viltkus

1956. 1 .1 a

V BaČėnaS All Seasons Travel,
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

CHICAGOS TAUTINIU ŠOKIU GRLPE -GRANDIS- SU VADOVE I. SklELIAUSKIENE.

kokį galą.
Te Dievas Tamstą palai

mina ’.
Su tikra pagarba -

Kan.M. Vaitkus

1963 m. gegužės 22 d.

Dldž.Gerbiamas Pone 
Alšėnal,

Vienkart siųsdamas Jum 
naująją savo knygą "Baltijos 
Gražuolę", naudojuosi proga 
atsakyt į malonų Jūsų lalška 
IV. 26.

Tai Ir gera, kad galvoję 
parašyti tik keletą žodžių, 
parašėt klek Ilgesnį laišką. 
Aš mėgstu laiškus... skaity
ti. M ėgčlau ir rašyti,tik jau 
akys kask a it reikalauja po
ilsio. Tad imu jau atsakinėti 
i laiškus nebe taip skubiai , 
Kaip kada is, ypač kad dar 
daug ko turiu gyvenime at
likti, o laiko bėra maža. To
dėl teikitės man atleisti,kad 
Ir į šį įdomų Jūsų lalškąa t - 
salihu trumpokai.

tabal-labai ačiū už man 
atsiųstuosius laikraščius su 
atsiliepimais apie mane. Iš 
tikrųjų, ne visus lietuviškus

merlcan Academy of Social 
Sciences, kažkodėl .pasisiūlė 
įrašyt mane į savo narlus- 
tad gaunu jų rimtą periodinį 
mokslinį leldlnį'The Annals'.' 
O čia ėmė, visai neprašytas, 
ateldlnėt gana įdomus perio
dinis leidinys "Holyday". O 
pats susigundžiau užslsakyt 
pasirodžiusį įdomų meno 
leidlnį"Horlzon".

Tad niekaip neatsipalai
duoju nuo spausdinto popie
riaus.

Tiesą sakot apie trūkumą 
recenzentų. Esu apie tai kaž 
kur ir rašęs. Tas reiškinys 
yramūsųčionykščlo kultūri
nio gyvenimo bėda. Ne vien 
apie "mažesniųjų" rašytojų 
knygas neatsiliepiama, o ir 
apie vertas, tikrai vertas 
paminėjimo.Na,ką gi Lietu
voj bent daugelis studentų , 
šiek tiek pramokę knygas 
"paskaityti" tuoj panordavo 
pas Ida ryt rašytojais ir Im
davo rašyt recenzijas, o re
daktoriai, nesant specialistų 
kritikų užtenkamo kadro, 
priimdavo ir tokias "recen
zijas". Nauda bent būdavo ta, 
kad likdavo atkreiptas pub-

Mlelasls Tautieti,
Jūsų malonusis spalio 20 * 

d. laiškelis ąu sveikinimais 
bei tokiais gražiais linkėji
mais buvo man Itin malonus, 
ypač kad aš, Ir pats aiškiai 
nežinodamas dėl ko, Jus y- 
patingal branginu, netgi, ga
ilu nuoširdžiai pasakyti, my
liu. Tai , turbūt, dėl to,kad 
jauste jaučiu Jus esant savą 
Ir įsitikinimais Ir palinki
mais, o ypač -kad jaučiu Jū - 
sų krūtinėj plastant gerą 
š i rdį.

Žinant Jus esant artimą 
"Tėviškės Žiburiams" -tad 
neatsisakykit įteikti jų Re
daktorių i/su m ano sveikini
mais/ čia siunčiamąjį mano 
rašinį"Nukryžtuotojo san — 
dalelis" kun. Jono Švagždžio 
sukaktuvėms pagerbti/ jos 
bus 1956. n. 2./.

Nuoširdžiai linkiu Jums 
viso labo '.

Jus branginąs
Kan .^L Vaitkus

KULTŪRINIS NEEILINIS įV Y K I S 
MONTREĄLYJE

Kiekviena lietuviška kolo- m as meninas vakaras su-
nljalalkas nuo laiko stengia
si savo kultūrinį gyvenimą 
praturtinti, pas [kviesdama 
mūsų pajėgius meninius vie
netus Iš tolimesniųjų vieto
vių. Taip darydami turime 
dvigubą naudą: patys groži
ni ės savo meninėmis jėgo
mis, o svetimtaučiams paro
dome savo tautiškumą ir jo 
tęstinumą tremties sąlygose.

Montreal is šiemet ruošia
si neeiliniams įvykiams-Jis 
parodys savo menines jėgas 
Amerikoje, o pas save pri

teiks kiekvienam mūsų ko
lonijos lietuviui didelį dva
sinį pasitenkinimą ir tuo pa
čiu įneš daugiau gyvumo į 
mūsų kultūrinį gyvenimą.

Nijolė Bagdžlūnienė

• Spalio 19 d. Montreallo 
skautės Ir skautai susirinko 
tunto sueigai kurią papildė 
svečiai iš Ottawos.

Juozas Piečaitls parodė 
ta proga vasaros stovyklos 
filmą su skaidrių montažu.

• Aušros Vartų parapijos 
choras spalio 13 d. buvo Iš
vykę koncertuoti į Brooklyn, 
N. Y. .Kultūros Židinio salė
je. Koncertą ruošė LB-nės 
New Yorko apyg. Valdyba.
• Montreąlyje lankėsi eks
kursija iš Sov.Sąjungos. Jos 
sudėtyje buvo ir 3 lletuvlal- 
dr. Dumčius Romualdas, 
Kauno ligoninės vedėjas; 
Gurskis Jonas, Kauno auto
matizacijos priemonių ga
myklos vedėjas IrMaslnaus- 
kas Vytautas,Lazdijų kolūkio 
vedėjas.

Jie buvo užimti ekskursi
jos tikslais, bet susitiko Ir 
su kai kuriais lietuviais.

LYGOS RUDENS KONF:...
Atkelta is 3 ps’..) 

unijai priklausančių narių į

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vok.

PROGRAMOS VEDėjAS
L.Stonkev>?«u*,1053 Al bonel Cr., Du v •may, P.O. TEL. 669 - 8834

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remode*iuo|u
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)

6396 Bonnonfyne Awe. Verdun, Montreal. "T C 1. 767*6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle, P. Q.
/voi'i industrinė ,r komercinė statyba ir datymas. Darbas 
atliekamas sazin ingai i' D'ieinamomi s kainomi s. Taio oat 

!N TERN ATI0N AL dažų i ioardavimas -tel. 366- 6237 3396

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos 'vertos du’w* lango . virtuvės kabinetai ir kiti 

v r i••i r e d ! i c d • r b n i c i.

547 Lof eur Awe. LA S AL L E 650 P.O. TEL. 366-38 8 4.

B ELLAZZI-L AM Y INC.
įvairi MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

Durvj, langu rėmo’. Izoliacija. T«n-Test.

Masonite, »totybiO'« pop eris, cementas,

9. P. Id'tbįniui ir viso k t.

7682 BOl L CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems narnoms 

Vis kiti vandentiekio ir 
si'dyrno teisynai ir nauji 
i-engimai. Gozinių prie- 
— omu pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec itnuomo- 
vimui karsto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

140 -2e AVENUE 
366-0330 LASALLE.

susirinkimą atsilanko tik po; 
keliolika ar keliasdešimt, į 
valdybas ir komisijas kandi
datuoja vis tie patys, susirin
kimai tęsiasi tik po keliolika 
ar keliasdešimt minučių ir 
tėra tik "guminiai štampukai" 
patiektoms apyskaitoms pa
tvirtinti. Išimtį sudaro etni
nių grupių kredito unijos. ku
riose narių dalyvavimas yra 
žymiai didesnis, kaip pran
cūziškose ir angliškose kre
dito unijose. Daugelyje kre
dito unijų, ypač industrinių, 
labai mažai tėra jaunimo, ku
rie galėtų ateityje perimti ko
operatinį darbą iš jau gerokai 
nusenusių dabartinių valdybų 
ir komisijų. Žymiai geresnė
je padėtyje yra "Caisse Po- 
pulaires". kurios yra išvys- 
tusios gana gerą organizaciją 
jaunimui įtraukti per mokyk
las.

Tenka pasidžiaugti, kad 
"Litas" šiais žvilgsniais yra 
daug geresnėje padėtyje. "Li
to" metiniai susirinkimai yra 
gausiai lankomi ir kartais net 
per ilgai užtrunka, jaunimas 
iki 18 metų amžiaus sudaro 
virš 20~ visų narių, vienam 
"Lito" nariui vidutiniai tenka 
virš 3600 dol. santaupų, kai 
tuo tarpu Kanados kredito 
unijų vidurkis yra tik 900 dol. 
ir 1.1.

Konferencijoje iš "Lito" 
dalyvavo valdybos pirm. J. 
Bernotas ir žmona, vicepirm. 
P. Vaupsbas, Kredito kom. 
narys J. Adomonis. Revizi
jos kom. narys B. Niedvaras 
ir vedėjas P. Rudins kas. Toje 
pat vietoje prieš dvi savaites 
įvyko Kanados kredito unijų 
vadovų konferencija, kurioje 
dalyvavo virš 300 asmenų.

ims svečius iš tolimosios 
Čikagos. Mūsų GINTARAS 
pasirodo Hartforde, Aušros 
Vaitų parapijos choras New 
York'e, o Montreąlyje š.m. 
gruodžio 14 d-, duos di dd į 
koncertą Čikagos tautinių 
šokių glup ė GRANDIS. J ą 
pakvietė K. L. Katalikių Mo- 
terų d-jos Montreallo sky
rius, tą dieną norėdamaspa- 
mlnėti d-jos metinę šventę .

Kas ta Grandis ir ko mes 
Iš jos lauksime? Gal tik re
tas žmogus,kuris nebent at
stovautų kažkada dar Nepri
klausomoje Lietuvoje pas - 
kelbtam šūkiui, kad "laukinis 
žmogus laikraščių neskąito" 
nežino ar negirdėjo vieno iš 
didžiausių tautinių šokių 
vieneto Čikagos Grandies 
statomų lietuviškų vestuvių, 
pasisekimo jiems gastro-^ 
Huojant įvairiose lietuviško
se kolonijose. Tai didelė 
šokančio, dainuojančio ir 
vaidinančio jaunimo grupė, 
kuri mums Montreąlyje ir 
parodys vieną iš gražiausių 
savo pastatymų-lietuviškas 
vestuves.

Grandis turi apie 60 da
lyvių. Visi jauni,mėgstan
tieji ir populiarinantiejllie- 
tuvišką žodį, dainą Ir šokį. 
Didžiausia padėka ir nuo
pelnas priklauso Grandies 
nenuilstamai vadovei Irenai 
Smieliauskienei. Ji subūrė 
čia gimusį ir visai Lietuvos 
nemačiusį jaunimą, atkūrė 
scenoje vienas iš gražiau
sių savo papročiais Kupiš
kėnų lietuviškas vestuves. 
Ir mes turime didžiuotis 
šiuo pasišventusiu savo tau
tai jaunimu, kuris tik iš 
knygų ir tėvelių lūpų pažin
damas Lietuvą, su įsijauti
mu ir meile perduoda savo 
tautos papročius ir juos 
garsina svetimoje padangė
je-

K. L. Katalikių Moterų d- 
josMontrealloskyrius, atsi- 
kviesdamas šį jaunimo an
samblį į Montreal; tikisi, 
kad šis neeilinis jų rengia-

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ / PRISTATYMAS
4 3 VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAIS - LASAU.E - 365-0770;_ ____ ______________ 1

TEL. 525 - 8 9 71.

ony 5
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis ĮVAIRIOS ORCG0S

1974.X 23

to

MIKE S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POIMTE CLAIRE, P.a 
601 St. Jea* Road..
Tel. 695 - 3883

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

Nr. 40 arba Nr. 23.

LaSalle lute Specialist Reį’d.
e Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys. ' Sov. G. D e s r o c h e r $

77 25 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

Highland Auto Body
611 LAfLEUR AVE.. USALLE 

»»»
TEL. 366-7281

• Atli«ko*i »«ch«rinioi dorfccl

• tfor«( taisytu* Ir dalybas
• Dwnlap padanga* ir karfarija*

P ar Movimas gazolino ir alyvos — liatwiacis nttolaiJa.
V. 389-0571 ir J. Zarya J65-J2W

Tačiau ši pastaroji konferen
cija dalyvių skaičiumi pralen
kė pirmąją: joje, įskaitant 
svečius ir viešnias, dalyvavo 
net 508 asmenys.
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AKCIJŲ VAJUS
AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TĄSA:

r

167. Stasys Banells Iš To
ronto prie turėtų 2-jų dar į- 
sįgijo 4 akcijas. Tornotle- 
člams jis gerai pažįstamas 
Iš nuoširdžios visuomeninės 
veiklos. Paskutiniuoju laiku 
daug Iniciatyvos yra parodęs 
Llfetuvlų Namų kūrimosi vei
kloje.

168. Marija Jokūbynlenė į- 
slgljo NL akciją. Gyvendama 
Toronte, yra pasižymėjusi 
visuomenininke, chorų daly
vė, vaidintoja, laikraščių 
bendradarbė. 1941 m. viena 
iš steigėjų Toronto liet.mo
terų šalpos grupės Daina, ir 
jos ilgametė plrmlninkė;SLA 
236 kuopos ilgametė kasinin
kė bei KLB-nės buv. krašto 
tarybos narė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

LITAS
PASKUTINĖ PROGA
Litas dar turi keliolika 

milijoninės loterijos b U tetų, 
lapkričio 18 d. laimėjimų 
skirstymui. Tatai paskutinė 
proga jiems įsigyti,kadangi 
visur kitur tos loterijos bi
lietai jau išparduoti.

TalppatLitas pardavinėja 
n-slos serijos Olimpinių 
pinigų setus. Loterijos bi
lietai ir pinigų setai gauna
mi abiejuose Lito skyriuose.

• PRIRAŠYS PALŪKANAS
Visi bankai Ir Litas , šio 

mėnesio pabaigoje prirašys 
palūkanas už einamąsias są
skaitas su čekių rašymotel-

169. Jonas Jankauskas, to- 
rontietis, atsiliepdamas į 
skelbiamą vajų, įsigijo vieną 
akciją.

Visi šie torontlečtal, į- 
sįgydami akcijas, pasinaudo
jo Toronto lietuvių Kredito 
Kooperatyvo Parama past- 
tamavlmu. Savo pasižadėji
mais leido nuo sąskaitų per
vesti į NL sąskaitą nr.46O6 
Paramoje.

NL tikisi, kad ir kiti to- 
rontlečlai juos paseks.

Tad, dėkodami akcijas 
pirkuslems, laukiame atsi
liepiant daugiau.

Numatytam 20.000 dol . 
ikcijų vajui, su dabar akel- 
) tarnais įsigijimais šukei — 
a $ 6,270

J. V. Stankaitis, 
NL Spaudos B-vės Ugdymo 
Reikalams narys.

'Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

se. Taigi, šio mėnesio galas 
ir kito pradžia yra geriau
sias laikas santaupų perkė
limui į Litą. Taip pat Litas 
šio mėnesio 15 d. pasirašė 
palūkanas už terminuotus 
Indėlius.

• Kanados Lietuvių Fondo 
auką /Iš metinių nuošimčių/ 
Montrealyje yra gavę-NL-va 
1OO dol., Ir Lietuvių Radio 
valandėlė/L. Stankevlčlaus/- 
50 dol.

• Aušros Vartų metinė pa
rapijos vakarienė įvyks lap
kričio 9 d.,parapijos salėje.

• Kun. J. Venckus, S. J. yra 
atvykęs į Montrealį ir poil
siauja A. V. parapijos klebo
nijoje.

• NL spaudos balius įvyks 1975 
metais vasario rnkn. 8 d.,šešta - 
dienį prieš užgavėnes, Šv. Kaži - 
miero parapijos salėje. Prašome 
visus lietuvius tai dienai rezer- 
ėuotis laiką, ir jokių parengimu 
nedaryti. NL.

MONTREALIO
LIETUVIŲ STUDENTŲ

SĄJUNGA

Lapkričio mėn. 2 d. įvyks 
pirmas Montreallo Lietuvių 
Studentų Sąjungos ruošiamas 
' Hali o wee n" proga Kaukių 
Baltus.

Pradžia 8 v.v. McGill 
Thomson House patalpose 
/365O McTavlsh virš Mc 
Gregor/. Pagal 'Halloween" 
tradiciją, prašome,kad visi 
dalyvautų su kaukėmis 
/masks/.

Įdomiausia kaukė gaus 
premiją. Neužmirškit šio 
pobūvto-laukslm atsilankant.

Dėl informacijų prašom 
skambinti Vidai šiuo nr.: 
256-4318. V. M. 

__  _ » • Vytautas ir Dalia Gruod- 
I žlal praleido Europoje atos- 
Į togas ir pilni geriausių įs- 
I pūdžlų, sugrįžo į Montrealį.

Vytautas Gruodis buvo ko
mandiruotas Europon 2 sav. 
tarnybos reikalais, ta proga 

į atostogavo dar dvi savaites. 
■ Daugiausia laiko praleido 
Į Italijoje,buvo Šveicarijoje , 
j Vokietijoje, pora dienų Pa

ryžiuje Ir Londone.
Visur susitiko ir aplankė 

nemažai lietuvių.

• Bronė Jokūbo n lene iš A- 
merlkos, praleido savaitę 
laiko Montrealyje, lankyda
ma savo anūkę, žentą ir 
marčią Ch. ir Ph. Jokūbo- 
nlus. Anūkės pirmais žings
niais džiaugiasi ir kiti sene
liai,P. ir B.Petroniai.

$30,000.00 APDRAUDA
suprantama yra labai didelė suma 
gyvenamam namui.

... BET JEIGU NAMAS SUDEGTU?!...

(vertas $45,00C.00 šiandienine kaina)

• Šiaudinukų meno kursai, 
kuriuos suorganizavo Mont 
reallo skautės, vykdydamos 
toliau savo Vaivorykštės 
projektą .praėjo sėkmingai, 
įtraukė apie 40 žmonių, jų 
tarpe matėsi ir kelios kita
tautės.

Uršulė Astrlenė, spe
cialiai pakviesta šluos kur
sus pravesti, atvyko iš 
Grand Rapids. Ji jau senai 
narsto, karpo, klijuojatr 
įvairiais būdais panaudoja 
šiaudą dekoratyvi n lems 
tikslams: puošti Kalėdų e- 
glutes, klijuoti juos į pa
veikslus, puošti dėžutes.

Savo pastovaus lO-ies 
metų darbo patirtimi dalino
si su besidominčiais, paro
dydama ir skaidrių Jr pa
vyzdžių.

Gera nuotaika ir entuzi
azmas prisidėjo prie gana 
greito didžiulio kviečių glė
bio sunaudojimo. Jie atsl - 
rado mūsų rankose ir žirk
lėse dėka dr. Petro Lukoše
vičiaus, kuris su dideliu 
nuoširdumu talkinlnkauda - 
mas šiam svarbiam projek
tui, tuos kviečius išaugino.

• Montrealletls Petras Ra- 
žanas paminėjo savo 50 m. 
gimtadienį draugų ir artimų
jų tarpe. Virš 5Osuslrlnku- 
sųjų draugų palinkėjo jam 
dar ilgų ir gražių gyvenimo 
metų, įteikdami vertingą do
vaną.

• Susirgę lietuviai: Jonas 
Tumas, P. Petrauskas, F. 
Spelčys, gydomi Royal Vic
toria HgoninėjejSteponasBar- 
tašius, sunklaus sergantis st. 
Luc ligoninėje.-

Ona Dauderidnė buvo ope
ruota Reddy Memorial ligo
ninėje.

MONTREALIO JAUNIMO GINTARO ANSAMBLIO DALIS, koncerto metu 
Lietuvių, Dieną savaitėje Ottawoje. Keliauja su koncertais, ŠI savaitgali 
I Hatforda, Conn, ir vėliau į New Yorka, Nuotrauka Gaballo.

• 24 lapkričio, 1974 m . 
Montreal lo Aušros Vartų 
bažnyčioje bus Iškilmingai 
paminėta Lietuvos kariuo
menės šventė.

11 vai.bus atnašautos šv. 
mišios už žuvusius Lietuvos 
laisvės gynėjus. Tuojau po 
mišių , parapijos salėje bus 
skaitoma paskaita, potoį- 
vyks trumpa meninė prog
rama ir vaišės.

Visos organizacijos yra 
kviečiamos skaitlingai da
lyvauti mišiose su savo vė- 

w llavomls. Šventės minėjimą 
rengia savanoriai, veteranai 
Ir šauliai, o koordinatoriais 
yra -Neringos Jūrų Šaulių 
kuopa Montrealyje.

MONTREAL WEST

• Spalio 5 dienos vakare pas 
Makauskus buvo surengta 
staigmena Julijai Ir Petrui 
Žukauskams jų 25 m.vedybi
nės sukakties proga.

• Morls Čapkauskas pra
leidžia 2 savaites atostogų 
ekskursinėje Išvykoje į Kubą.

• S. Ir A. Vilimai Išvykopas 
sūnų Joną f Oshawą.

FUR CQAT.J

Siuvame ir remodeliuo|ame 
kailinius, kepures, stoles Ir 
kitus kailių išdirbinius.

Kainų teiraukitės
Fabrike, tel. 845-2912 
Montreal, P.Q.

PHARMACIE

nanon
^ROBERT GENDRON LPH.PRop.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATI DARA NUO 9VAL.RYTO IKI I 1 .VAL. VAKARO

i

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

tai turima apdrauda — yra labai maža

APSIDRAUSKITE
Apdraudoįe pakeitimus galima daryti 
bet kuriuo metu.

Naudinga patarimo išgirsite iš LEONAS GURECKAS 
Salai Manager 

(Lietuvi, atstovai)

AUTOMOBILE
Pontiac Buick ★ Aitra

DR. V. GIR1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE )
PASINAUDOKITE I ._______

5330 L'Auc—tioh Buvo. 

MONTREAL.

Tau. 265 - 3536

14 10 Guy St. pirmas auk Stas,

VISU RŪŠIŲ APDRAUDA !
TEL. 722 - 3545

PASIKALBĖKFTE su 
-Manageriu

LEO GURĖK AS________

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namų 737- 9681. GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

mu Montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
. I At tho >nd pt Sbartxooka Suttt Waatl

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, muitų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.lsganaitis ba.bcl
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, namu 678 3660

D.N. BALT _ BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Joan Talon West. Suite 305, 
Tai: 273 ■ 3442, 273 - 9 18 1, 737 ■ 0844.

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

»iu imA

Moti t rctilio

R.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.K.C.S.(c>

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

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMA TURTĄ, PADĖS JUMS 

V. PĖTE,HAITIS 
353-9960 / Namu - 72 1-06 14

UNITED TRUST REALTIES, 
7995 Blvd. Les Galeries. D’Anjou, P.Q.

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

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

768 Notre Dame Street E. .Suite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL 7?7-31?n Namų 376-3781

A g e n t O r a veikia nuo 1945 m.

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas_______ 8.75%
Term. ind. 1 m.10.0%

Trumpalaikiai indėliai
Įvairuojančiomis palūkanomis.

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

DUODA PASKOLAS
Asmenines________
Nekiln. turto______
Čekių kredito_____
Investacines nuo___

11.5%
11.0%
12.0%
11.5%

Nemok, gyvjbės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperaty vinė namiį ( iki 4 buty ) ir narnai inventoriaus apdrauda. 

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De 8eve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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