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UBA- BATUN IR ŠIEMET SKIRIA VASAROS STIPENDIJAt 
PRIE JUNGTINIU TAUTU

KVIEČIA KVEDEKIEČIUS 
BŪTI DINAMIŠKAI 
BUDRIAIS...

Teisėjas Robert Cliche, 
vadovaujantis statybos pra
monės problemoms tirti ko
misijai, kviečia kvebekle- 
člus būti dinamiško budru - 
mo, kas liečia žmones atsa
kingose pareigose, kad pa
darius galą brutaliems

Robert Clicheveiksmams ir korupcijai.
Komisijaibalgiant viešuo

sius apklausinėjimus, Cliche 
pabrėžė, kad be aštraus 
publikos sąmoningumo" mū
sų pastangos būtų veltui".

"Mes per viešus praneši
mus parodėme, kad statybos 
pramonėje buvo užmestas 
didelio mąsto korupcijos 
tinklas, o taip pat ir unijų 
laisvės pažeidimas /t. y. , 
laisvės darbininkams prik
lausyti pasirinktai unijai -be 
baimės nukentėti/.

FLUORIDUOTI VANDENI 
AR NE ?

Bevelk visi dantistai, dak
tarai,, chemikai, sveikatos 
patarėjai, atrodo, sutarla:į- 
statymo būdu fluorlduotas 
Quebec’o provincijoje gerla- 

-mas vanduo išeina mums į 
gerą.

Montreallo pietuose vel-
Nebuvo tai lengvas darbas, 

Šį milžinišką tinklą iškelti į 
viešumą, sako Cliche, nes 
viso to pradininkai ir kurs - 
tytojal ar tai staiga, ar tat 
palaipsniui , ar sąmoningai 
buvo pagauti apkurtlmo, ne
bylystės ar užkrečiamos 
amnezijos, kai tik buvo apie 
tai klausinėjami.

Aš palieku kiekvienam iš 
jūsų dadėtl prie to kokį no
rit veiksmažodį,kilusį iš žo
džio "meluoti".

Cliche dar kartą patvirti
no, kad komisija patelkė į- 
rodymus, jog fizinė ir mo
ralinė brutali / prievarta, 
grąslnlmal, šantažas, pro
vokacijos, sabotažas,dlskri- 
m inaclja, korupcija, papirki
mai, suokalbiai ir rinkim i - 
nlal sąmokslai, bei bemaž 
visokie kiti kriminaliniai 
veiksmai paaiškėjo statybos 
pramonėje.

t
• Daugelyje atveju buvo 

vykdom i kriminaliniai veiks
mai, tipingi padugnėms, kaip 
"sutvarkytos" nelegalios lo
terijos, paskolų " "rykllavl- 
mas, nelegalus svalg.gėralų 
pardavinėjimas, narkotikų 
prekyba ir privačios nuosa
vybės gadinimai".

Komisija ruošiasi rapor
tui, kuriame palies: ■ *- 
- Statybos darbininkų fizinį

kiantis sveikatos ir sociali
nio patarnavimo skyrius pa
sisakė labai energingai už 
tokio įstatymo pravedlmą . 
Fluorldaclja apsaugo dantis 
nuo gedimo, naudinga žmo
nėms ir tokiu būdu žengia - 
mas žingsnis pirmyn viešo
jo sveikatingumo pagerini
mui, neleidžiant ligoms išsi
vystyti.

Labai sunku I kritikuoti, 
kuomet visi tokie diplomuoti , 
gudrūs žmonės yra už fluori- 
davlmą. Tačiau atsiranda ’ir 
kitokių balsų- jie yra prieš 
tuos žiurkių nuodus, sako, 
jie susilpnina sveiką protą,ir 
sukels visuotiną sukalkėjlma. 
Tvirtina,kad šis planas yra 
sugalvotas jėglngos grupės , 
norinčios visus užvaldyti 
vaistų pagalba. Jie tvirtina , 
kad fluorldaclja yra tik pir
mas etapas. Kas žino, ' ką 
sugalvos įdėti vandenį , dėl 
žmonių gerovės vėliau. Ra
minančius? Afrodizlnlus ? 
Laimės vaistus ?

Rimtai kalbant, tačiau, y- 
ra aišku, kad reikalas suka 
apie svarbų principą; kokią 
teisę turi valstybė priversti 
gydytis ar imti vaistus prieš 
individo valią ? Visuotinė 
fluorldaclja gali būti skai
toma žmogaus teisių pažel- 
želdlmu.

Visokiomis progomis labai 
dažnai yra ^albama ir skel
biama, kad mūsų krašto lais
vės kovos tęsimo ateitis pe
reis į mūsų jaunimo rankas. 
Tačiau iki šiolei labai mažai 
daroma planingai paruošti tą 
gausų jaunimą visuomeniniam 
darbui, o ypač mūsų politinei 
veiklai ateity.

Pernai Įsteigtoji UBA- 
BATUNo vasaros stipendija 
praėjo su tokiu nepaprastu 
pasisekimu, kad ir šią vasa
rą BATUNas ryžtasi ją skirti 
vėl. Iš 22 kandidatų, kvalifi
kuotų pabaltiečių studentų, 
pernai vasarą tuo stlpendi- 
jantų buvo vienbalsiai komi
sijos parinktas lietuvis Vik
toras Nakas iš Detroito. Jo 
atliktas darbas BATUNe, prie 
Jungtinių Tautų ir vėliau vi
suomeninėj veikloj yra ir bus 
geriausias liudininkas, kad 
ši stipendija nebuvo bereikš- 
minga. ---------- ---------„—. —

Ir šiemet UBA-BATUNas'~bą gavo pilną kreditą Mlchl- 
vėl ryžtasi paskelbti 10 savai
čių vasaros stipendiją nuo 
birželio 15 iki rugsėjo 1 die
nos pabaltiečių jaunuoliui- 
studentui susipažinti su poli
tine veikla Jungtinėse Tauto
se BATUNo globoje ir prie
žiūroje. •

Parinktasis stlpendijantas 
gyvens, dirbs ir studijuos 
New Yorke. Jo studijų pro
grama bus sekanti:

1. Susipažinti su JT orga
nizacine struktūra, sekti JT 
veiklos eiga, dalyvauti JT 
spaudos konferencijose ir 
stebėti JT specialių komitetų 
posėdžius, kuriuose svarsto
mi žmogaus teisių pažeidimo 
ar kolonizacijos klausimai.

2. Susipažinti su memo
randumu Jung. Tautom pa
ruošimu pagal jų procedūri
nius reikalavimus.

ne vėliau šių metų balandžio 1 
dienos.

UBA-BATUNo vasaros sti
pendijos komisija paskelbs 
savo sprendimą, kam yra pa
skirta ši stipendija, ne vėliau 
balandčio 20 dienos.

Lietuviškoji visuomenė ir 
organizacijos yra prašomos 
paremti šį BATUNo užsimo
jimą, siunčiant piniginę para
mą šios stipendijos fondui,

3. Lankytis kartu su paty
rusiais BATUNo atstovais JT 
atstovybėse ir įteikti joms 
medžiagą apie dabartinę pa
dėtį Pabaltijo kraštuose.

4. Lankyti ir daryti of i čia
liūs pasikalbėjimus su mūšų siūlant kandidatus ir skatinant 
bei užsienio diplomatiniais 
atstovais, spaudos korespon
dentais ir vadovaujančiais as
menimis pabaltiečių visuo
menėje .

5. Sekti užsienio spaudą, 
paruošti medžiagą užslenl- 
čių spaudai Pabaltijo kraštų 
klausimais ir daryti vizitus 
laikraščių redakcijose bei 
spaudos agentūruose.

6. Paruošti trumpą studiją 
apie Jungtines Tautas , tinka
mą pabaltiečių spaudai ir vi
suomenei. (Tokia studija turi 
atitikti universiteto reikala
vimams, nes daugumas jų 
duoda pilną kreditą už tokį 
vasaros .projektą, Viktoras 
Nakas už savo studijinį daif-

gano Universitete).

mūsų jaunimą registruotis 
šiai stipendijai.

Kęstutis K. Mlklas 
1 UBĄ - BATUNo 

Vykdomasis Pirmininkas
AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
TARYBOS INFORMACIJA

Vasario 27 d. prezidentas 
Gerald R. Ford priėmė Pa
baltiečių delegaciją Vašingto
ne. Lietuvius atstovavo Ame
rikos Lietuvių Taryba, kurios 
delegaciją sudarė dr. Kazys 
Bobelis, Teodoras Bllnstru- 
naslr dr. Kazys Šidlauskas.

Delegaciją prezidentui pri
statė kongresmanas Edward 
J. Derwinskl, kuris pareiš
kė, kad Pabaltlečiai stipriai 
kovoja už žmonių teisę ir 
laisvę. Daktaras Bobelis, 
kalbėjęs visos delegacijos 
vardu, padėkojo prezidentui 
už Amerikos valdžios nusi
statymą nepripažinti Pabalti
jo kraštų inkorporaciją į So
vietų Sąjungą, už jo interven
ciją Simo Kudirkos byloje ir 
dėl Radio Liberty transliaci
jų. Daktaras Bobelis prašė , 
prezidento, kad Amerika to
liau laikytų stiprų nusistaty
mą Pabaltijos valstybių klau
simu ir kad nepripc.žlntų So
vietams dabartinių sieniį 
jie siekia Europos Saugumo 
konferencijoje.

Prezidentas Ford tvirtai 
pareiškė, kad Amerikos nu
sistatymas nepripažinti Pa-^zės, Informacijos apie lietu- 
baltijos kraštų inkorporaci- vių gyvenimą išeivijoje ir tė- 
jos į Sovietų Sąjungą nepa - 
sikeis. Prezidentas pasi
džiaugė, kad lietuviai jį re-

Stasys Dirmantas, Lietuvos 
kariuomenes brig, generolą?

Sausio 26, sekmadienį, 8 v.v. 
Šv. Kryžiaus ligoninėje mirė ge
nerolas profesorius Stasys Dir
mantas, sulaukęs 87 metų.

Velionis buvo gimęs 1887 lap
kričio 2 Raseiniuose. Mokėsit 
Skaudvilėje, Šilalėje, Varduvoje, 
1909 baigė Vilniaus realinę gim. 
naziją, 1914 baigė Maskvos geo
dezijos institutų inžinieriaus 
geodezininko diplomu. Prasidė
jus pirmam pasauliniam karui, 
buvo mobilizuotas, artilerijos 
karininku tarnavo rusų kariuo
menėje iki 1918. Tais pačiais 
metais grįžo į Lietuvą, ir čia 
prasidėjo jo plati veikla.

saugumą,
-Darbininkų nuomones ir at- 
slnešlmą j darbo sąlygas, 
-Tarpininkavimo procedū
ras,
- Efektą/ekonomlnį, sociali - 
nį ir psichologinį/ dėl pra
monės nepastovumo,
- Metodus tvarkant skundus , 
kurie ateina į Dafbo depar
tamentą ir Statybos Pram o - 
nės Komisiją,
- Darbo sąlygas tolimose, l- 
zolluotose vietovėse.

Kitaip sakant, fluoridas 
neturlbūtl verčiamas vartoti 
jei kas to nepageidauja, ir 
todėl neturėtų būti dedamas 
į viešą geriamąjį vandenį. Jo 
nebuvimas vandenyje nesuke 
kelia rimto pavojaus kitiems . 
/Priešingah-chlorino nedėjl— 
mas į vandenį arba nepas- 
terlzavlmas. /

Įdomūs debatai -yra dar 
ir toks žmogaus teisių pa
žeidimas. . .

Jaunuoliai ir jaunuolės nuo 
18 iki 25 metų amžiaus ir stu
dijavę bent vienus metus uni
versitete, kurie būtumėte su
interesuoti šia vasaros sti - 
pendlja, tučtuojau kreipkitės 
Į BATUNą dėl papildomų in
formacijų ir formų šiai sti
pendijai gauti šiuo adresu: 
United Baltic Appeal-BATUN, 
2789 Sctpirz Avenue, Bronx, 
N. Y. 10465.

Stipendijos dydis: Pilnas 
pragyvenimas (kambarys ir 
maistas) New Yorke ĘATUNo 
patalpose, $504 savaitę atly
ginimas ir iki $2 00 vienkarti
nėm kelionės išlaidom į New 
Yorką ir atgak

Visi prašymai ir užpildytos 
formos šiai stipendijai gauti 
turi pasiekti pATUNo įstaigą mia ir palaiko jo užsienio po-

litiką.
Priėmimas vyko prezidento 

Ovai Office ir buvo nuo pre
zidento Johnson laikų, pirmas 
toks lietuvių atstovų priėmi
mas.
LIBERTY RADIJAS KASDIEN 
KALBĖS I LIETUVĄ.

Liberty radijas, nuo sausio 
4 d. turėjęs savaitines pro
gramas lietuvių kalba, nuo 
kovo 2 d. pradėjo duoti pro
gramas Lietuvai kasdien. 
Programos bus kartojamos, 
taigi kasdien į Lietuvą bus 
kalbama 9 valandas. Bus duo
damos žinios, spaudos ap
žvalgos, naujų įvykių anali-

WINDSORO MERGAIČIŲ KVARTETAS "AUŠRA” KONCERTAVO OTTAWOJE, MININT 
NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO ŠVENTI. Kvartetas yra koncertavęs daugelyje Ka
nados ir J A V miestu ir P LB-nės buvo siustas i P. Amerika. Koncertas Ottawa je praėjo su 
dideliu pasisekimu. Carling Community Arts Foundation suteikė parama kvarteto kelionės 
išlaidoms padengti ir tuo padėjo surengti koncertą Ottawoje. B. Nuotraukoje — kvartetas ir 
akompanatorius Vytautas Petrauskas priima gėles is Ottawos lietuvaičių.

vynė je.
Ypač bus plačiai Informuo

jama apie lietuviškojo jauni
mo užmojus ir veiklą. Pro
gramoje "Jaunimas kalba į 
jaunimą" bus duodama progos 
prabilti naujai atvykuslems, 
informuojant Lietuvos jauni
mą apie gyvenimą demokra
tiniame krašte. Bus skaito
mos jaunųjų rašytojų kūrybos 
ištraiikos, perteikiamos Į 
Lietuvą "Lietuvos Bažnyčios 
Kronikos" žinios, paminimos 
sukaktys.

Vyriausias Liberty radijo 
redaktoriuis, parūpinąs lietu
višką programą, bus J. Lauč- 
ka. Jam talkins sociologas K. 
Veginskas, buvęs Lietuvos 
valstybinio radijo tarnautojas 
A. Levinas ir neseniai iš Lie
tuvos atvykęs jaunas žurna
listas A. Katsas.

Programos Vilniaus laiku 
bus 2, 4, 9 vai. r. ir 5, 7 ir 
10 v. v. bangomis 41,17, 25, 31 
metro.

— * —

D E M E S I 0 /
NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
laikradtį tik už $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityto* 
joms. Spausdinama atkarpa P psl. , 
kviečiami pasinaudoti.
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Ui Lietuvos i ši ai švinini ą! Ui i štikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 

'For liberation of Lithuania! .For loyalty to Canada!
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PATYS TURIME RŪPINTIS
Kad lietuvis labai lengvai 

leidžiasi nutautinamas yra 
tapusi • neginčijama tikrovė. 
Kai senoji Lietuvos valstybė 
valdydama milžiniškus plotus 
rytuose ir pietuose, visiškai 
nesistengė tuos plotus sulie
tuvinti, bet priešingai, atvy
kę iš Lietuvos valdovo paskir
ti sričių valdytojai, lietuviai 
kunigaikščiai ar bajorai, pa
tys mokėsi jų valdomų gyven
tojų kalbos, taikėsi prie jų 
papročių. Išmokę svetimą 
kalbą, jie labai greit pamir
šo ir savąją. Lietuviškai kal
bantieji plotai senoje Lietu
vos valstybėje, vietoje didėti 
— mažėjo. Šitą mūsų tautos 
silpnybę labai greit pastebėję 
agresingi kaimynai, didino 
savo valdomų žemių plotus 
mūsų tautos sąskaiton Iki pa
galiau paglemžė.

bar, atrodo, kad jis vėl didė
ja. Seniau buvo gausios ir 
veiklios organizacijos nedi
dėja, bet, atrodo, mažėja. 
Jaunųjų pajėgų į jas labai ma
žai įsijungia, o pačių jauniau
sių organizacijos, taip pat 
nepasižymi gausumu.

Nuo to laikotarpio ir prasi
dėjo mūsų tautos emigracija, 
o šu kartu atkeliavo ir di
džiausia mūsų silpnybė, kuo 
greičiausia nutautėti. Labai 
greit prisitaikoma prie kraš
to sąlygų, labai greit išmoks
tama to krašto kalba, labai 
lengvai pasiduodama to kraš
to įpročiams ir, kad trečioje 
kartoje jau nebekalbama lie
tuviškai, tai net nereikia ste
bėtis. Dar -blogiau yra, kai 
toje kartoje jau net pradeda
ma bodėtis net lietuviška kil
me, tarsi mes lietuviai nešio
tume kažinkoklą dėmę, būtu
mėm kuo nors nusikaltę.

Kai po antrojo pasaulinio 
karo vėl į Kanadą ar Ameriką 
atvyko nauja lietuvių emi
grantų banga, kuriam laiko
tarpiui tas mūsų nutautėjimo 
procesas buvo sulėtėjęs. Da-

Savaime suprantama, kad 
ta milžiniška aplinkuma, ku
rioje lietuvių prieaugliui ten
ka augti, turi labai didelę įta
ką. Svetima kalba mokyklose 
ir atsiradę kitų tautybių drau
gai augančiam ir bręstančiam 
jaunuoliui ir jaunuolei taip pat 
veikia į jo sąmonę. O pakliu
vus į tą srovę, kartais labai 
sunku iš jos išplaukti. Mat, 
tokiame amžiuje, plaukimas 
su draugais pasroviui yra 
daugiau žavintis, kaip mėgi
nimas plaukti prieš srovę.

Visiškai sustabdyti mūsų 
jaunimo nutautėjimo proceso 
nebus įmanoma. Tačiau jį su
lėtinti, tai tikrai galima, jei
gu tik bus padėtos visos pa- 
stangosskaip pačių tėvų, taip 
ir visos lietuviškos visuome
nės. Manykime, kad ir lietu
viškas jaunimas, jeigu jam 
bus sudarytos sąlygos, kurios 
jį vylios, bet nestums, taip 
pat nebus abejingas ir jung
sis į bendrą darbą, o kai su
pras, visą esmę, didžiuosis 
kad yra lietuvių tautos sūnus 
arba dukra.

Esamos sąlygos rodo, kad 
mūsų jaunimas, jeigu tik yra 
galimybė, daugiau mėgsta 
bendrauti su savaisiais negu 
kad su kitų tautybių vienam- 
žiais. Kai tik susidaro, progą 
kur nors susiburti ir padrau
gauti su kitų kolonijų lietuviš
ku jaunimu, nepatlnglama nu-

važiuoti net kelius Šimtus 
mylių. Sakysime, švenčių 
metu suruošta studentų išvy
ka į La urenti de kalnus Que- 
beke, turėjo didžiausį pasi
sekimą. Dalyvavo daugiau 
kaip šimtas penkiasdešimt, 
net iš labai tolimų vietovių, 
lietuviško jaunimo.

Klek tenka matyti, susido
mėjimas, šių metų pabaigoje 
ir ateinančių metų pradžioje 
įvykstančiu III pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresu, taip 
pat yra nemažas. Daug yra 
galvojančių jame dalyvauti ir 
tuo pačiu susipažinti su Pie
tų Amerikos lietuvišku jau
nimu. Tėvų ir lietuviškų or
ganizacijų pareiga visomis 
galimomis priemonėmis pa
remti jų gražius norus.

Nieko negalima prikišti 
jaunimui, jeigu kartais turi 
sunkumų su lietuvių kalba. 
Tai visai ne jo kaltė, kad jam 
nuo pat mažens nebuvo gali
mybės išmokti lietuviškai 
kalbėti. Labai silpnai varto
jantį lietuvių kaibų arba jau 
visai nevartojantį, negalima 
išskirti iš lietuviško jaunimo 
tarpo. Blogiausiu atveju, kal
bos nemokėjimas dar nereiš
kia, kad jis jau ne lietuvis, 
dar nėra tautai žuvęs ir daug 
vertingesnis už tuos, kurie 
šiandien Lietuvoj puikiausiai 
lietuviškai kalba, bet lietuvių 
tautos praeitį ir jos didvyrius 
niekina, o savo kalbose gar
bina Leniną, Staliną, Brež
nevą, Kutuzovą, Petrą Didy- 
jį ir kitus.

Žinoma, kalba yra viena 
iš ryškiausių tautybės pažy
mių ir kad ją išlaikyti gyvą, 
reikia ir nemažai pastangų. 
Čia labai didelę atsakomybę 
turi tėvai. Dauguma tėvų 
stengiasi, kad jų valkai lan
kytų ir šeštadienines lietuviš
kas mokyklas ir kitus mažųjų 
lietuviukų susibūrimus. Bet 
čia nėra vien tik tėvų reika
las, yra ir visos bendruome
nės reikalas. Dviejų nuotno- 
nių šituo klausimu negali bū
ti ir šeštadieninės mokyklos 
turi turėti didžiausią paramą.

Sekant spaudą, dar niekur 
neteko užtikti žinutės, kad 
lietuviškoje kolonijoje kur 
nors būtų užsidariusi lietu
viška šeštadieninė mokykla. 
Tai džiuginantis reiškinys ir 
skatinantis ir toliau dirbti. 
Šita pasako, kad mes lietu
viai, kai norime, tai labai 
daug padarome. .

Darykime viską, kad mūsų 
jauniausia ir jaunoji karta 
kuo ilgiau išsilaikytų lietu
viška. Jeigu mes patys nesi
stengsime, niekas neateis 
mums padėti. J. Narbutas

B4NORAMA
ŽMOGUS, IŠKASĘS PIR

MĄJĮ ALYVOS ŠULINĮ . . . 
BAIGĖ GYVENIMĄ VARGE1.

Žmogus, iškasęs pirmąjį 
pasaulyje alyvos šulinį Ir 
pradėjęs fantastišką blznį- 
uždlrbo tiek mažai, kad 1O- 
lal metų praėjus, tapo skur
džium.

1859, Edwin L. Drake dar
bavosi Titusville ,Pa., Ir vie
tos žmonės pasityčiodami jį 
pravardžiavo Drakes Folly- 
Drake Kvailystė. Jis, mat, 
bandė gręžti žemę, Ieškoda
mas alyvos.

Tuo laikmečiu alyvą su
rinkdavo dažniausiai nu
griebdami šaltinių Ir srovių 
paviršių.

Drake, 40 m. amžiaus, 
buvęs geležinkelio kondukto
rius, skelbė negirdėtą mintį, 
kad po žeme turi būti tvenki
niai alyvos, tik reikia prie

žu, 2 km. pločiu buvo su
rašytos gyventojų pavardės, 
vietovių pavadinimai; tą pa
tį darė ir rusai.

Čia užimtų daug vietos 
viską aprašyti, tik vieną ki
tą vaizdelį paminėsiu:

Tafp Antros Varėnos, 
Šalčininkėlių Ir Švenčionė
lių rusų pusėje Ištisi kai
mai lietuviškai kalbantys 
šaukė rėkė. Rytais matyda
vome būrius po šimtą ir. 
daugiau suklaupusių ir be
simeldžiančių prie kryžių . 
Sakydavo, kad visą naktį 
prie kryžių klūpėdavo, 
melsdavosi, kad priskirtų 
prie Lietuvos. Rusų pusėje, 
kai mūsų vyrai juos surašy
davo, tai kojas bučiuodavo . 
Žinoma,komisija buvo be
jėgė, jokių pakeitimų daryti 
negalėjo.

Tas visas pasienio ruo
žas nebuvo surašomas jo
kiam žemėlapiui, o tik da
romas planas. Taigi, Lietu
va žemėlapio pasidaryti ne
suspėjo. y K.Lukas.

Vancouver, B. C.

POETAS GĖRISI 
BRAZILIJOS 
GAMTA

PATIKSLINIMAS IŠ 
MANO PRISIMINIMO...

Š.m. NL nr. 5, Algirdas 
Gustaitis rašo: .Netikslus 
Lietuvos žemėlapis Ir kas 
tas J.Andrius.

Prašau patalpinti jūsų 
laikraštyje šį mano paaiški
nimą:

Prie Lietuvos Kariuome
nės Vyr .Štabo buvo skyrius , 
vadinamas Karo Topografl- 
jos/Kaune,Miškų gt. ,1O nr./ 
Topografijos skyriun įėjo Ir 
kltl-Astronomįjos, ved. doc. 
B.Kodatls,Geodezijos -inž. 
Butrimas ir Kačegura;vė - 
llau, baigę mokslus užsie
nyje Ir grįžę Lietuvon kapi
tonai Šlurna Ir Llesls.Tran- 
guliacljos skyriui vadovavo 
neprisimenu, majoras ar 
pulkininkas, - J. Andrius.

Visi tie skyriai sudarė 
Karo Topografiją, Ir jos vir
šininku buvo plk.Krlkščiū - 
nas. Skyriai dirbo sutartinai 

2 psl.

prie Lietuvos žemėlapio pa- grafljos skyrių likvidavo . 
ruošimo, nes Lietuva savo
žemėlapių neturėjo. Lietu- buvo kaip Ir baigtas,bet Vll- 
vos Kariuomenės štabe buvo , niaus kraštas į tuos mata- 
sukrauta tonos vokiečių ga
mybos žemėlapių, darytų 
per Pirmąjį Pas. Karą,fo
tografuoti iš lėktuvų,lietuvių 
Išversti į lietuvių kalbą. Jais 
naudojosi mūsų kariuomenė. 
Mąstei Is, jei nepamiršau , 
buvo 1-25000, lietuvių šiek 
tiek pataisyti, labai netikslūs.

Visos Lietuvos matavimas

vimus visai neįėjo.

juos vadino "maja- 
Tų bokštų statybą

Visi prisimename, kad 
Lietuva buvo nusagstyta me
diniais 35 metrų aukščio Ir 
kas 30 klm., vienas nuo ki
to mediniais bokštais. Lie
tuviai 
kais",
vykdė Ir to skyriaus virši
ninkas buvo pik. J, Andrius . 
Žemėlapių darbas buvo vi
sai prie baigos, už vienų , 
kitų metų būtų buvęs gata
vas. Bet rusams okupavus 
Lietuvą, kaip Vyr. Kariuo
menės Štabą, taip Ir topo-

jų prlsįgręžti, taip kaip Ir 
prie vandens.

Remiamas kelių Investuo
tojų, Drake Ir jo pasamdy
tas kalvis pradėjo gręžti pa
sirinktą vietą. Po 30 pėdų 
gilumo jie susidūrė su prob
lemomis ir gręžimas sulėtė
jo Iki trijų pėdų per dieną. 
Investuotojai pasitraukė. Pa
siskolinęs Iš banko 500 dol . 
Drake darbą tęsė. Pasiekus 
69 ir 1/2 pėdų gylį, Iškilo 
tamsiai’žalias skystls-alyvit 
Taip pasikeitė pasaulio eiga. Pionierius Edwin Drake/sv f

NetrukusPennsylvanlaūžė cllinderlu/ prie pirmojo pa- 
nuo tūkstančių grąžtų suki
mosi, buvo Ieškoma metodų 
pagerinti "skysto aukso" Iš
sėmimui. Vietoje atsirado 
alyvos valykla, paskui pir
masis gelžkello alyvos tan
kas, pirmasis alyvos tieki
mo vamzdis.

Bet Drake, toks nepap
rastas alyvos atspėjime,ne-

saulyje alyvos šaltinio, Ti
tusville, Pa.

Valandą plaukėm laiveliu 
pro orchidėjų rojų, kur šimt
mečių medžių kamienai buvo 
jomis perpildyti ir kur visa, 
net ir prakaitas mus išpylęs, 
buvo žalios spalvos!. . kol pa
siekėm mažą įlanką, sklidina 
Amazonės lelijų. Tai buvo 
1950metais, bet dar ir šian
dien matau visą, lyg, rodos, 
būtų buvę vakar.. •

numatė to reikalo Išsiplė
timo: Išsėmęs savo šulinį, 
aplinkinę žemę pardavė už 
$10.000. Už keturių metų 
ji buvo verta 1 milijono dol.

Drake nesisekė. Investa
vęs pinigus biržoje,prarado 
viską. Titusville gyventojai 
atėjo jam -į pagelbą, sudė
ję $ 4. 200. - (

1873 Pennsylvania jam 
paskyrė pensiją visam gy
venimui po 1.500 kas met. 
Jis ja džiaugėsi tik 7 metus. 
Mirė 1880.

Mūsiškis poetas, beletris
tas-prozaikas ir žurnalistas, Ar rengi kokį kūrinį spau- 
Petras Babickas, dabar gy-dai? Jau keletą metų esu Vi- 
venąs Rlode Janeiro mieste, sai nutolęs nuo lietuviško kul- 
Brazilljoj, pąrašė iš ten lalš-tūrinio gyvenimo. Jei turėsi 
ką, atskleidžiantį braziliškos atspėjamo laiko, parašykapie 
gamtos grožį ir savo, kalptautiečių gyvenimą Kanadoje, 
poeto, sentimentą tam gro-Būsiu dėkingas.P.Babickas ". 
žiul. Laiške, datuotame 1975 
1.30, jis rašo:

TAIP RAŠO RELIGINIO 
TURINIO LAIKRAŠTIS — 
"LAIKAS", ARGENTINOJE

Savo kalboje pradedant Gavėnią 
popiežius Paulius VI reiškė susirū-
pinimą, kad Romos katalikų kunigai

Dabar gali suprasti, Pia->ra pamėgc laikinus (šio pasaulio) 
ny, kodėl aš mėgstu Brazil!- urtus ir vėlybos nakties malonų- 
ją, kuri? progresas kiekvieną nūs . . . Popiežius prašė kunigus bū. 
dieną žaloja. Niekur nebuvau i beturčiais ir švariais, palikti socia- 
sutikęs tokių gerų žmonių, linės reformas civilinėms įstaigoms - 
kaipčia,tik Toronte.. . 1948m.'I susilaikyti nuo “per aštrios” savo

Atleisk už nuklydimą... Ta-l’aZn>‘ *os Akikos.
člau, kas būtų mūsų gyveni- “Kai kuric kunigai’' esą perdaug 
mas be svajonių?! rūpinas, savo automobiliais ir bankų -

v a depozitais ir perdaug laiko naktimis
Kazin, ar atsimena mane ' pralcidžią nc savo nai^uosc . . .

tie tautiečiai, kurie, kai bu— “Mūsų ekleziastinėsc kolegijose 
vau suparaližuotas, taip daug esama studentų, kurie dabar turi 
man yra gelbėję Kur yra Si—raktus į savo rezidencijas, kadangi 
gitas Pranckūnas ? Jis labiau- jie vėlai naktimis išeina. Kur jie eina 
sla mane lankė ligoninėj... 
Seniai, per Jus, t_________
geradarių buvau pasiuntęs 
"Gintaro krantą". Atsakymo 
negavau. Jonui Greičiūnui no
rėjau grąžinti dolerius, iš
leistus mane gelbstint; atsi
sakė priimti.. . Žinoma, geri 
darbai pinigais neįmanoma 
įvertinti, tačiau man sunku 
ir šiandien prisiminti: daug 
kam likau skolingas Toronte.

■ Tai tokios godos mūsų tau- 
tiečio-kūrėjo, beeinančio 72 
- ruosius amžiaus metus, ir 
gyvenančio Brazilijoj.

Pranys Alšėnas 
Toronto, Ont.

• ’ j. . . taip vėlai naktimis?” stebėjosi popie. 
dešimčiai z*us-

“Vargas, jei mūsų kunigai nori 
būti turtingi”, tęsė popiežius. “Mes 
neturime būti kdip tas kunigas, kurs 
gerokai pažengęs amžiumi džiaugiasi 
savo turimu balansu sakydamas: 
“Atvykau į Romą būdamas be cen
to. Dabar štai turiu namus, automo
bilį ir vertingų dalykų, ir banko de
pozitų knygelę”. Ne; tai yra negeras 
biznis . . .”

Savo kalboje popiežius tačiau vi
siškai neprisiminė apie bažnyčios tur
tus, tik prašė kunigų, kad jie susilai
kytų nuo asmeniško turtėjimo. Jis 
kalbėjo: ‘

“Laikykitės ko toliau nuo pinigų 
ir ekonominių gėrybių, kokios gali 
pasitaikyti jūsų naudai atliekant re
ligines pareigas vykusiai jas mane
vruojant”. . .

“Mokykitės būti griežtais patys 
sau, išlaikyti transparentišką (per
matoma) savo poelgių švarumą kaip 
savo viduje taip išorėje, nepasiduo
kite betiksliam ir, galbūt, fatališkam 
palaidumui, apie ką tiek daug kal
bama šiandien”

"Mielas Prany,
Į Labai nudžiugino mane Ta'- 
vo laiškas ir naujienos, kurių 
buvau išsiilgęs... Dėkingas 
esu už adresą Elzės ir E dės 
(Jankučių), tųjų Rambyno 
vaidilučių. Prie progos įteik 

, jom čia siunčiamą atvirutę su
, , gražiausia Brazilijos gėle :tai
839 m kai rusai grąžino! vandens lellja. o )os

Vilnių Ir jo kraštą Lietuvai, 
tai tas pat Karo Topografi
jos Skyrius pravedė naują 
sieną tarp Baltarusijos ir 
Lietuvos. Buvo sudaryta 
mišri komisija rusų ir lie
tuvių, ir jų būstinė Antroji 
Varėna. Ta komisija jokių 
pakeitimų daryti i negalėjo, 
viskas buvo nustatyta Mask
voje, pradedanį Vištyčiu, 
pro Druskininkus Antroji 
Varėna, Šalčininkėliais, 
Medininkais, Švenčionėliais 
ir 1.1.

Visoje toje sienos juosto
je lietuviai statė medinius 
stulpus su Lietuvos ženklu 
Vytis. Rusai savo pusėje už 
1O metrų tokį pat stulpą su 
žvaigžde Ir kūju. Vlsuruo-

lapai-kartais turi 2 metrus 
skersmens ir lengvai išlaiko 

j du berniuku. Kai aš ją pama
čiau, keliaudamas Amazonės 
upe pirmą kartą, norėjau at
siklaupti laivelyje ir karštai 
padėkoti Kūrėjui už tokią gro
žybę, o kai Indėnas vieną žie
dą nukirto - man padovanoti - 
tai lyg mano širdį sužeidė": 
taip buvo man jos gaila'. O jie 
vietiniai, tų grožybių pumpu
rus išvirę valgo. "Victoria 
Regia" auga ne pačioj Ama
zonės upėj, kuri gana srauni, 
bet įtakose: "Igarape" ir 
laivo kapitonas (jis buvo ir 
savininkas) tyčia sustabdė 
laivą, neva malkų pakrauti, NL spaudos baliuje sol. Gina Čapkauskiene įteikia dovaną už 

šoki Rock-Roll, laimėjusiems Silverijui GeleMtinui irylei 
Jurgutienei. Dovaną $20.00 buvo paskyręs Petras Adamo- 
nis — Adamonis Insurance Agency Inc. Nuotr. T. Laurinaičio.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kad turėčiau progą ją pama-' 
tytl...

2
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AR MES VIENI TEMATOME
TAMSOJE ?

JUOZAS LUKOŠIŪNAS

“TIESA NETURI NIEKO BENDRO SU /TIKINTŲ ŽMONIŲ 
SKAlčlUN! * - Paul Claudel

“(DIEVAS) ŽMOGŲ/ ATVĖRĖ DAUGELĮ
KELIŲ Į SAVE" — Karl Jaspers

Mes randamės mūsų civi
lizacijos istorijoj didžiausios 
revoliucijos sūkuryje. Krikš
čionių bendrija taip pat neliko 
nepaliesta šio sąjūdžio. Šian
dien ji randasi gilioje krizė
je.

Mūsų krikščionių ir ypač 
katalikų pretendavimas, kad 
mes vlėni ir vlenintėll turime 
absoliučią tiesą apie Dievą ir 
žmogų, yravlena iš priežas
čių dabarties bendrijos kri
zės.

Nors istorija mus katalikus 
labai skaudžiai pamokino su 
kokiu rimtumu ir nuosaikumu 
turime žvelgti į tiesą, tačiau 
tiesos fanatizmo grėsmė te
bėra' gyva č|ar ir šiandien. 
Štai kiek tiesos fanatizmas 
yra kainavęs krikščionybei: 
rytų bažnyčios ir anglų krikš
čionių atsiskyrimas, jau ne

kalbant apie patj giliausi lū
žį su protestantizmo atsira
dimu Istorijoj tiesos vardan 
liepsnojo laužai, buvo veda
mi net "šventieji" karai. Vel
tui mes tai bandytume patei
sinti žvelgdami iš tuolaikinės 
perspektyvos. Viskas nėra 
pateisinama., O šiandien? 
E kumenlnlo sąjūdžio paliesti, 
mes galėtume mesti kritišką 
žvilgsnį ir pasimokinti iš 
praeities netolerantiškumo, 
fanatlzmo.siauraprotlškumo. 
Bet, atrodo, kad ir šiandien 
mes neturime noro net pa
klausyti ką ir kiti turi pasa
kyti.

O mes lietuviai, dvasios 
vadai ir tikintieji, ar pasimo
kinome kiek nors iš mūsų ne
mažiau tragiškos praeities? 
Dar ir šiandien nevienam 
sunku suvokti, kad protestan

dogmą^su tuo, kas yra isto
riniai sąlygota, reliatyvu ir 
besikeičiančio tikėjimo for
mulavime.

, Žinoma oficialioji katalikų 
bendrijos laikysena ir kon
servai: vesni teologai tokį 
modernų, istorinį priartėji
mą prie tiesos atmeta.

Kai kas, akivaizdoje šian
dieninės krizės bando žvelgti 

, sunbstalgijaatgal į prabėgu- 
, sius krikščionybės amžius 
, arba puoselėja slaptą mintį 
. savyje, kad vėl viskas grįš 

prie seno. Tačiau visiems 
t turėtų būti tikra, nebėra vil- 
; ties atsuktblaikrodį atgal. Bet 

tas neturėtų gimdyti mūsų 
širdyse nevilties jausmo. Jei 

, kai kurios tikėjimo praktikos 
atgyveno ir šiandien yra pa
keičiamos, ’ neturėtų mus iš
mesti iš lygsvaros. Mes ran
damės revoliucijos laikotar
pyje ir galime tik džiaugtis. 
Ir bendrija, jei ji vadovausis 
tikrais Evangelijos pagrin
dais (o ne bendrijos nuosta
tais skelbiamais "evangelija"), 
jei ras naujų priemonių pasi
reikšti pasaulyje, jei turės 
drąsos prabilti aktualiai ir 
ypač jei dvasios vadai ims 
skelbti šią meilės religiją ne

tai yra pilni krikščionys ir 
mūsų tautos broliai. Dar ir 
šiandien mes ne vienas savo 
širdyse kurstome laužus "pa
klydėliams". Kartais imi 
abejoti ar mes esame girdėję 
apie Vatikano IIpaskelbtą są
žinės ir religinės laisvės de
kretą.

Taigi, ieškodami kelių kaip 
išvengti bent ateityje šios tie
sos fanatizmo grėsmės, čia 
keliomis eilutėmis bandysi
me pažvelgti į dabarties ben
driją ir nusakyti modernaus 
tikinčiojo ryšį su krikščio
niškąja tiesa. Kelsime krikš
čioniškosios tiesos istorišku
mo problemą.

Šią problemą ypatingai gi
liai kėlė modernūs teblogal 
kaip K. Rahner ir Schllle- 
beekx, kur jie bandė suderin
ti katalikiškąjį tikėjimą ir

PHOENIX PUČIAMŲJŲ MEDINIŲ INSTRUMENTŲ KVINTETAS, 
kuri turėsite progą išgirsti šį pirmadieni, kovo 17 d. 8 vai. vakare, 
Westmount High School, 4350 St. Catherine W. , Montreal, P.Q.

Visi Kvinteto dalyviai yra pučiamųjų medinių instrumentų 
specialistai, kaip M. $chuctar- fleitos, A. Jansons-oboįo, W. Sha- 
del - klurmeto, E. Donaruma-trimito - rago ir J. b'eves-fccgoto.

olų puikus jaunu muzikų vienetas, dalyvaujant solistei Jū
ratei Valaitytei-Litchfield, atliks išimtinai baltų kompozitorių kūri
nius ir liaudies dainas. Iš lietuvių girdėsite Dariaus Lapinsko ir V. 
Jurgudio komponuotas liaudies dainas. ,

Koncertą ruošia Montrealio Baltu Komitetas.

vien gražiu žodžiu, bet ir 
veiksmu, šitokia bendrija ga
lės prabilti į moderniojo 

žmogaus baimę viltimi ne tik 
šiandien, bet ir ateityje.

( Sekančiame nr. ttfsa — Prošvais
tės ir Sutemos Dabarties Bendri
joj ).

KANADOS VYRIAUSYBĖS
DEPARTAMENTŲ
PRANEŠIMAI

• ' 1 ■

CENTRINĖ HIPOTEKŲ IR
NAMU KORPORACIJA
(Central Mortgage & Housing Corporation)
Kanados vyriausybė ėmėsi daugybės priemonių 

namų statybai ir sudaryti sąlygas, kad daugiau 
kanadiečių galėtu įsigyti arba nuomuoti namus 
pagal savo poreikius.

Federacinė parama statybai yra teikiama, 
remiantis namų statybos įstatymų ‘‘National 
Housing Act”, kuris yra administruojamas 
Centrinės Hipotekų ir Namų Korporacijos. Jos 
įstaigos yra visuose didesniuose Kanados 
miestuose.

Namams įsigyti pagalbos programa (The 
Assisted Home Ownership Program) yra skirta, 
padėti mažesniu pajamų šeimoms su vaikais 
įsigyti nuosavus namus paskolomis ir pašalpomis, 
išleidžiant nedaugiau kaip ketvirtadalį pajamų.

Kitos pajamos skatina bei padeda žmonių 
grupėms įsigyti namus kooperatyviniu būdu, 
parūpinti nuomuojamas patalpas vyresnio amžiaus 
žmonėms, invalidams arba nepasiturinčiom šeimoms ' 
ir padėti pagerinti bei remontuoti senus pastatus. 
Be to, kasmet yra paruošiami gausūs viešųjų 
statybų projektai nepasiturinčioms šeimoms.

I 
i

Aplankykite, telefonuokite arba rašykite 
artimiausiai Centrinės Hipotekos ir Namų 
Korporacijos įstaigai (Central Mortgage & Housing 

'Corporation). Jos valdininkai mielai viską paąiškin*s

VARTOTOJU IR KORPORACIJŲ 
DEPARTAMENTAS
(The Department of Consumer and Corporate Affairs)

Pagrindinis šio departamento rūpestis yra

Hon. John Munro
Minister Responsible 
for Multiculturalism1*1 

tinkama rinkų veiki a ir išvystymas konkurencinės 
rinkų sistemos, kuri visiems yra teisinga.

Departamento veikla, užtikrinanti gerą patarnavimą, 
apima: gaminio saugumą, medžiagų pavadinimą, 
vartotojų skundus bei pasiteiravimus, vartotojų 
informaciją, klaidinančią reklamą, junginių tyrinėjimą^ 
bankrotą, federalinius bendrovių įstatymus, patentus, 
autoriaus teises (copyright), prekių vardus, industri
nius piešinius, svorį ir matus, elektros ir dujų 
inspekciją, mėsos, žuvų ir žemės ūkio gaminių 
priežiūrą parduotuvėse pagal kokybės reikalavimus.

f
Departamentas stengiasi: apsaugoti kanadiečius 

nuo apgavystės, klaidingos informacijos, paslėptų 
defektų prekėse, kurias jie perka; užtikrinti, kad 
gaminiai būtų tinkamos kokybes; užtikrinti, kad 
vartotojų gaminiai būtų tinkamai sužymėti; ištirti 
pagristus skundus.

) .
Užtikrinti vienodai interpretacijai ir vykdymui 

įstatymu, kuriuos administruoja ir nustatytai progra
mai bei veiklai vykdyti visame krašte,departamentas 
turi regijonines įstaigas Halifaxe, Montrea: ie, 
Toronte, Winnipege, Vancouveryje; rajonines (district) 
ištaigas turi 30-tyje centrų ir didėj antį skaičių 
vartotojų pagalbos punktų. Visos tos įstaigos teikia 
savo patarnavimus tiesioginiu keliu Kanados 
gyventoj am s.

Kita veikla apima patarimus vartotojams, informa
cija, pasiteiravimų tarnybą, administravimą bei 
priežiūrą komercinių ir asmeninių bankrotų, tyrimą 
skundų dėl klaidinančių reklamų.

Jei turite.skunda arba pasiteiravimą, rašykite: 
“The Consumer, Box 99, Ottawa.”

? x \

L’hon. John Munro
Ministre chargė
du Multiculturalisms

1975.111. 12

KLB LONDONO(Ont.) APYLINKĖS 
TAUTOS PUNDUI AUKOS:

Per 1975 m. VASARIO 16 - 
tosios minėjimą Lietuvių 
TAUTOS FONDUI aukojo šie 
asmenys:
Po $ 1OO - Kazys Valaitis . 
Po $ 50 - Juozas Bersėnas . 
Po $ 30 - Jonas Butkus.Po 
$ 20 - E. Cicėnas, J. L. Ei
mantas, V. Vaitiekūnas, Br. 
Mlslus Ir A.Petrašlūnas.Po 
$ 15 - dr. Ant.Kaveckas. Po 
$ 1O - J. Riki įkas, A. Kalnė
nas, Ig. Ramonas, E. Pet
rauskas, P. Paškauskas, Br. 
Keburls,P.Genčlus, P.Jok- 
šas, E. Danlllūnas, Pr. Tu
rn osas, M. Chalnauskas,Eug. 
Bersėnas, A.Bajellenė, K. 
Kudukls, A. Jonynas, V.Vln- 
dašlus, R.Mltalas Ir St.Sta
nevičius. Po $ 5 -S.Žulpa, 
V. Vaitkus, J. Launlkaltls , 
Ad.Petrauskienė, V.Kuzma, 
Vlk.Gudells, kun. B. Pacevl- 
člus, S.Šąkys.G.IgnavlčlūtĄ 
A. Šiaučiūnas, J.Brazlaus- 
kas, Aug.Kudirka, L. Po
cius, St. Galdausklenė, J. 
Aušrotas Ir Alg. Dragūnevl- 
člus. Po $ 4 - Valdas Ordas. 
Po $ 2 - J. Šakinis, L. Kono- 
peskas, St.Keras, J.A.ŠvU- 
pa, J.Gocentas, L. Narkevi
čius, R. Hornlch, R. Epnerls 
V. Jakubaltls Ir E.Pavilionie
nė.

Pagal aukų lapus Iš viso 
susidaro 581 doleris.Suskai
čiavus, rasta 591 doleris.Už- 
pajamavus Ir jį .Tautos Fon
dui į Torontą nusiųsta $ 591.

Visiems aukotojams nuo
širdžiausiai dėkojama ’.

Tautos Fondo Įgaliotinis 
PADĖKA

Juvenaliui Llaubal, OFM už 
Invokaclją, A Rlnkūnul nž 
skaitą ir nieko ne ėmimą už 
kelionę; Ramonai Braunel už 
solo-Kanados himno giedo
jimą; programos vadovams: 
St. Ir Sigitui Zubrlckams Ir 
V. Mastuilonlul; už radljos 
programos paruošimą Inž. S. 
Šetkul Ir pranešimą—VII te l , 
Zubrlckaltel.

w Loterijai staliukus auko
jusiems: Meškauskams, Stau- 
galčlams, Ir J. Glrevlčlul; 
Tautos Fondo atstovui A .Gver- 
zdžlul, prie įėjimo Ir baro 
dirbusiems A. Panumlul Ir 
K. Bogušiui; už loterijospra- 
vedlmą: daiktų — P. Skelve- 
llenel Ir B. Jakubonlenel Ir 
staliukų —V. Žemaitienei Ir 
S. Zubrlckul.

Visiems nuoširdžiai dėko
jame.

KLB St. Catharines Apyi.
Valdyba

3 psl.

3
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KULTŪRIfflS PUSLAPIS
APIE MUS

-ANGLIŠKAI
The Struggle for Survival, A 
Rebuttal of Soviet Propa - 
ganda on Religious Freedom, 
Efforts to Destroy the 
Church From Within, Dis
missal From Work for 
Membership in Religious 
Orders, The Right to Re
ceive Last Rites Denied, Ar
bitrary Interference in the 
Life of Religious Communi
ties, Believers Denied the 
Services of a Priest, -Ha- 
rassement of Religious 
Youths.Bendruomenės 

šis leidinys me- TH. THE SUPPRESSION OF 
DISSENT 
Under the Thumb of a Con
servative Bureaucracy, Tri
al andPurges for Nationalist 
Activities, Protest Against 
Arbitrary Searches and Sei
zures, Case 345: KGB Effort 
to Llęuldate the Chronicle , 
Arrest and Convictions for

Smūtkel KK. Antinis

Taip juodu ir keliavo toliau. Petras užklausė :
- Viešpatie, sakyk man, kodėl ponas Dievas už dešimtį 
šimtą baudžia ?

Viešpats nieko neatsakė ir jie ėjo toliau. Pakelėje vie
name berželyje pamatė jie visą spiečių bičių susimetus,. 
Viešpats ir sako Petrui:
- Petrai, suslsemk tas bites į antį.

Taip Petras ir suslsėmė. Viešpats persergėjo:
- Na, tik nepražudyk man nei vienos bitelės .

Jiems toliau bekeliaujant, viena bitė ir įgėlė skaudžiai 
Petrui į šoną. Petras pradėjo trinti tą vietą ir sutrynė maž
ne visas biteles. Viešpats sako:
- Petrai, ką tu darai, jau visą spiečių bitelių sutrynei.

Petras atsakė:
- Viešpatie, kad man Įgėlė.
- Matai, - sako Viešpats, - taip ir ponas Dievas už vle-£ 
ną piktą darbą dešimtį nubaudžia.

THE VIOLATIONS OF 
HUMAN RIGHTS TN SOVIET

’’ . OCCUPIED LITHUANIA.
A Report for 1974. Pre

pared by The Lithuanian A- 
merlcan Community.

Šio pobūdžio senai reika
lingas leidinys yra didelio 
formato, 112 psl., kaina tik 
$ 3,-

Lletuvlų 
rūpesčiu,
džlagos surinkimu, jos su
grupavimu, pateikimu skai
tytojui Ir viso leldb’o for
miniu aplpavldalln • t>i, yra 
profesinio Ir tarpiau; n,o ly
gio. Leidinį ne tik gunn.a, o 
Ir būtinai reikia atiduoti į 
visas svarbiausias kraštų 
spaudos Ir mokslo Institu
cijas, politinių grupių vai - Samizdat Publications, 
dybas Ir kitų etninių grupių 
atstovams. Įvairūs knygynai 
tikrai dėl to nuostolių netu
rėtų. Knyga paruošta profe
sionaliai- ir platinkime ją 
atatinkamai.

Po trumpo įvado, medžia
ga suskirstoma J tris dl - 
džluošius skyrius ir mažes
nius poskyrius:

Leidinys gaunam as: Lithu
anian American Community t 
Inc., 708 Custls Road, Glen- 
side, Pennsylvania, 19038,

IŠ MUSŲ TAUTOSAKOS: 
VIEŠPATS IR ŠV. PETRAS

-THE CHURCH SUFFERING 
Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania, No. 8 . 
Translation of Authentic 
First- Hand Reports from 
Soviet-Occupied Lithuania. 

Published by The Lithua
nian Roman Catholic Priests 
League of America. 

Tai garsaus pogrindinio 
leidinio ” Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika ” aštun - 

____ r ________  __________ tojo numerio vertimas anglų 
Demand Self Determination, kalbon. Priede kun. K-Pu- 
A Memorandum to the United gevlčlaus parašytas įvadas , _ _ .
Nations on Independence f or trumpai supažindinąs skal- kelio. Ši mergelė tešluotomis rankomis išbėgo lauk ir pa- 
Baltlc States, Protest A - tytoją su Lietuvos gyvenimo rodė pakeleiviams kelią. Anuodu eina šnekėdamiesi, 
gainst the Forcible Tncorpo- faktais, situacija bei statiste pats ir sako: 
ration of Lithuania into the 
Soviet Union, Reports About 
Student Nationalism, The 
Discrimination of Lithuani
ans in the Bielorusslan SSR. 
n. VIOLATIONS OF FREE
DOM OF RELIGION AND 
CONSCIENCE

I. THE DENIAL OF THE 
RIGHT TO SELF DETERMI
NATION
The Dead Hand of Imperia
lism, Political Prisoners

Ejo per visą dieną. Pasiekę sodžių, Įėjo į vieną trobelę 
Ir atrado visus beverkiančius Ir bevaltojančlus. Viešpats 
sako:
- Petrai, čia mudu nakvosim.
- EI, Viešpatie, juk girdi ką šneka ta vargšė moteriškė : 
vakar palaidojo savo vyrą, su kūdikiais verkia Ir bliauna , 
mano ausys nenori to girdėti.

Ir ėjo luodu toliau, atėjo Į patį sodžiaus galą. Pamatė 
juodu ant kieme bešokant Ir muziką begrojant. Jau buvo 
vakaras, saulelė jau leidos, tai Pętras sako:

Vieną kartą mūsų Išganytojas pasiėmė savo vyriausią a- - Viešpatie, čia galim eiti Į nakvynę, Ir, mudu galėsime 
paštalą Ir Išėjo pasivaikščioti po žmones. Jis norėjopama- kartu pasilinksminti.
tytl, kaip žmonės sodžiuose Ir kiemuose gyvena. Viešpats sutiko Ir juodu nuėjo tiesiai į vestuves .Pasipra

šė nakvynės, šeimininkas keleivius priėmė, davė valgyti Ir 
gerti, pataisė priemenėj gulti. Petras atsIgul ė prie krašto , 
o Viešpats prie sienos. Viešpats jau miegojo,kai vestuvi
ninkų valkai bėgdami pro duris pripuolė prie kraštinio sve
čio Ir Išrovė jam pluoštą plaukų nuo galvos. Kiekvienas pe- 

ūklnlnkų P° vls^ sau lr taip nupešė Petrui pusę galvos. Po va- 
gul Intį landos Petras pažadino Išganytoją ir nieko nepasakodamas, 

kaip jam atsitiko prašo:
- Viešpatie, jau man Įkyrėjo ant krašto gulėti, mainyki - 
vos mudu vietomis.
- Gerai, malnyklvos, - sako Viešpats.

Taip anuodu Ir susimainė vietomis. Viešpats vėl greit 
užmigo. Po kurio laiko vėl Išbėgo tie patys padaužo? ir sa
ko:
- Valkai, dabar pešklme antąjį svetį, pirma-..-, jau gavo 

Taip ir nurovė Petrui visus plaukus, Ir pasillko jis visai
plikas. '

Ryto metą klausia Išganytojas:
- Petrai, kur dingo tavo plaukai nuo galvos ?

Petras .nlekcnedrįso sakyti, tik galvojo,kaip čia galėtų 
Išstmeluotl. Viešpats Ir sako: a ' -į

Petrai, tu nenorėjai vakar prie vargšės našlės nakvoti,

Atėjo prie didelio sodžiaus, kur gyveno dau^
Nenorėjo Į tą kiemą užeiti, tai atradę ant kelio 
žmogų, paklausė:
- Žmogeli, norim Iš čia toliau keliauti,parodyk mumske- 
Hą

Šis gulėdamas pakėlė koją Ir sako:
- Čia eikite.

Šiedu, matydami tokį slinkį, įėjo į vieno buto vidų 
rado ten jauną mergelę duoną beminkant. Ir klausia

ir at- 
juodu

Vleš-

komis nuol94O m.plrmoslus - Petrai, žinai tu ką, ta mergelė gaus tą slinkį sau už vy- 
sovletlnės okupacijos Iki šių rą.
dienų. - Viešpatie, tai negerai, - tokia paslaugi Ir graži mergelė

Leidinys gaunamas,
šant šiuo adresu:Llthuanlan-
Amerlcan Catholic Services ,
Room 407, Profestonai B’.g., taip einasi per visas žmonių gimines: jei vienas slinkis, tai 
Baltimore,Md. 21201.

ra— turės tokį apsileidėlį Ir tinginį už vyra Imti.
- Petrai, tu vis nieko nepermanai. Jei abudu būtų slinkiu
tai abu "badu numirtų, o dabar vienas turės k’tą gelbėti. Tai “ tebeturėtumel visus plaukus.

Petras suprato, kad Viešpats viską žino, daugiau nebe - 
sakė nei žodžio Ir keliavo tiesiai namo.kltas darbštus.

PAŽINKIME PRAEITI ! PAGUODA
Paskutinis posėdis trijy dalyvių 

prisiminimuose
VYTAUTAS BILDUŠAS i "VARPAS”)

Juozo Audėno PASKUTINI POSĖDI, Stasio Raštikio KOVOSE DĖL 
LIETUVOS ir Kazio Musteikio PRISIMINIMŲ FRAGMENTUS per- 
•kaičius.

( T ąsa iš praeito nr.) /
I

Gen. K. Musteikis, tačiau, daro šiuo atžvilgiu skirtingą 
išvadą: „Su daugumos Ministrų tarybos narių, naujai pajukto 
Ministro pirmininko ir Kariuomenės vado siūlymu ultimatu
mą priimti ir nesipriešinti Prezidentas nesutinka.“ t,.P. F.“, 
107 p.)

Gen. Raštikis apie paskutiniojo posėdžio pabaigą rašo:
Ultimatumo terminas buvo 10-ta valanda.. , Reikėjo skubėti. Pa

galiau buvo prhr.tf.s Merkio pasiūlymas: pranešti Maskvai, kad ulti- 
ąmal'imo pirmieji du punktai csų priimtini, kad Meikio vyrir.ua/bė at

sistatydinusi, kad naują vyriausybę sudaryti pavežta buvusiam kariuo
menės vadui generolui Raštikiui ir kad naujasis ministrus p'rmininkns 
esąs pasiruošęs tuoj lėktuvu skristi j Maskvą tart.ii. dėl ultimatumo tr«- 

-čiojo punkto. Be to, buvo pritarta Respublikos Prezidentui, kad jis pa
ėmęs atostogų, tuoj išvažiuotų iš Kauno. („K. D. i-*', 25 p., II t.)

Tą pačią dieną, birželio 15-tą, 3 vai. popiet, sovietų kariuo
menė peržengė Lietuvos sieną. Prezidentas su šeima iš Kau
no išvažiavo 4 v. p. p.

B'.iv. vyriausybės nariai: A. Merkys, K. Skučas, J. Urbšys, A. Ta- 
mošaiti.-i buvo pirmomis bolševikinėmis aukomis. Kiek vėliau, gruodžio 
mėnd.iį, prapuolė K. Rizauskss, •> 1041 m .birželiu trėmime J. Masiliū
nas, K. Jokantas, K. Šakenis. Jie visi buvo suimti ir išvežti... (J. A. 
„P. P.*', 231 p.) 

* ♦ *

J. Audėnas susumuoja pasipriešinimo, klausimą j šią .iš
vadą:

Tame istoriniame birželio 14-15 nakties vyriausybės posėdyje, ne
žiūrint ankstyvesnių pasisakymų diskusijų eigoje, visi posėdžio dalyviai 
paliko tos nuomonės, kad pasipriešinti sovietų kariuomenei ginklu ne
įmanoma — reikia siųsti protestų. („P. P.", 220 p.)

Paskutinis nepriklausomos Lietuvos vyriausybės posėdis 
pagal gen. Raštikio prisiminimus: „Posėdis formaliai nebuvo 

" baigtas, bet jis savaime iširo“.
Ir kas toliau bus? Kieno valia ir sprendimu bus Lietuva 

vairuojama tuo kritišku momentu? Pagal gen. K. Muste’kį, da
bar gen. Raštikio pareiga buvo „Sudaryti naują Sovietų Są
jungai priimtiną vyriausybę"...

Beje, čia pasakoja gen. Raštikis kas įvyko tuoj pasibaigus 
paskutiniam posėdžiui;

Jsu buvau pradėjęs tartis su atskirais mono numatytais kandi
datais** ... Tą pačių dienų sužinojau, kad tautininkų vadovybė ir oficio
zo redakcija, nelaukdama mano formuojamos vyriausybės sąstato, atida
vė į spaustuvę spausdinti naujų .Lietuvos A aido* numerį, kufieme jau

Perskaičius trijų autorių prisiminimus apie paskutinįjį 
Lietuvos vyriausybės posėdį, jame vykusias diskusijas, pada
rytus sprendimus, dabar, po 30 metų, dar sykį iškylu klausi
mai:

Ar šiandieninė Lietuvos padėtis sovietinėje Europos sfe
roje bei tarptautinėje padėtyje būtų buvusi bent kiek geres
nė, jeigu paskutiniajame posėdyje būtų buvę nutarta sovietų 
armijoms bent simboliniai pasipriešinti?

Taipgi, jei būtų buvę nutarta vyriausybei pasitraukti į 
užsienį, — „kokią rolę užsienyje būtų suvaidinusi, pagelbėda
ma Lietuvai ar ne?.. Nepasakysiu, kad vyriausybė būtų 
diskutavusi klausimą: pasilikti ar pasitraukti...“ (J. A., „P. 
P.“, 231 p.)

Pagaliau, jei prezidentas Smetona, pavedęs gen. Rašti
kiui sudaryti vyriausybę (su posėdžio dalyvių sutikimu), patg 
ją sudarė savo nuožiūra vien iš tautininkų sąstato, tai gal 
jis galėjo ir „simbolinį pasipriešinimą“ panašiai suorganizuo
ti, nepaisydamas kai kurių paskutiniojo posėdžio dalyvių opo
zicijos?

Visi šie „gal“, iškyla dar ir dabar, perskaičius bei palygi
nus trijų autorių, aktyvių paskutiniojo posėdžio dalyvių, pri
siminimus. Abejotina tačiau, kad kas nors galėtų ir šiandien 
turėti neklaidingus atsakymus i klausimus, kurie buvo* pasta
tyti paskutinio nepriklausomos Lietuvos vyriausybės posėdžio 
dalyviams.

4 psl.

buvo visas naujosios vyriausybėj sąstatas, naujųjų ministerių fotogra
fijos. Naujoji vyriausybė buvo tautininkų, t. y. visai ta pati, koku.-n-.un 
buvo padiktavęs Respublikos Prezidentus. Vadinasi, naujoji vyriausybė 
jau buvo suformuota ir be mano sutikimo... („K. D. L.**, 28 p., T'i t.)

Apie 10 vai. tų pačių dienų buvo pautas iš Maskvos pranešimas, 
kad Raštikio kandidatūra nepriimtina... (K.M., „P.F.**, 10C p.)

I DALIS

III DALIS

III tomo belaukiant
Nidos Knygų Klubo išleistos rašytojo ir 

žurnalisto Bronio Railos veikalo PAGUO
DOS pirmosios dvi dalys rado itin plataus i 
pasisekimo ir didelio dėmesio ne vien klu
bo narių — skaitytojų tarpe. Pirmosios da
lies Amerikoje pas platintojus jau pristi
go. Gerai plinta ir neseniai platintojams 
išsiuntinėta antroji dalis.

Šiuo metu jau spausdinama ir ateinan
čių metų pradžioje galės būti paskleista ir * 
trečioji (paskutinioji) PAGUODOS dalis. 
Ji bus maždaug tekio pat storio tomas, 
kaip ir pirmosios dalys. Tik turinys bus i -> 
žymiai įvairesnis.

Kai pirmosiose dalyse daugiausia buvo 
liečiamos literatūrinės temos ir problemos, 
tai trečiojoje dalyje bus tik vienas skyrius 
išimtinai iš literatūrinės srities (apie fu
turistiškų Keturių Vėjų sąjūdį Lietuvoje 
nepriklausomybės laikais), o kitas skyrius 
apie šiaipjau knygas (apie J. Gliaudos 
Agoniją, pulk. V. Šliogerio memuarus apie 
prez. Smetoną, apie Lietuvių kalbos gra
matiką ir stilistiką).

Kitus šio PAGUODOS tomo skyrius su
daro temos, kurioms autorius praeityje yra 
skyręs nemaža dėmesio, kaip savo kitiems 
pomėgiams. Būtent — apie pasaulinę ir 
lietuvių dramaturgiją, kai kuriuos mūsų 
teatralus praeityje ir dabar (net apie hu
moro ir satyros „Antro kaimo“ teatrinį 
sambūrį Čikagoje); apie dailininkus, dai
lės kritiką ir moderninio meno šaltiniuos fy 
taip pat apie pirmąjį garsinį spalvotą Iie-~ 
tuvišką filmą, apie dainas, kai kurias poe
zijos bei pramoginės muzikos , plokšteles. 
Tomas baigiamas 'keliomis parinktomis ge-; 
riausiomis aštrios satyros humoreskomis.

Trečias PAGUODOS tomas savo turiniu 
bus pats įvairiausias, nes šalia literatū
ros, liečiantis dar kelias mūsų kultūrinio 
gyvenimo sritis. Atrodo, jis bus ir pats įdo
miausias platiesiems mūsų skaitytojų 
sluoksniams. Taip pat ne be pagrindo lauk
tina, jog su šiuo tomu visas monumenta
lusis Bronio Railos veikalas PAGUODA 
neabejotinai išsirikiuos kitų (deja, dar la- - 
bai nedažnų) mūsų „bestsellerių** eilėje.

Taip rašoma praeitu metų. paskutiniame 
“EUROPOS LIETUVIS“ numeryje.

i NEPRIKLAUSOMA LIETUVA-

4
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FILMU PASAULYJE *lt£****r

PIRMAS PUSLAPIS

Pirmame dienraščio pusla
pyje gali būti: svarbios nau
jienos, niekingi gandai, pi
gios rūšies kriminaliniai ap
linkraščiai, žiūrint kas lei
džia, kaip redaguojama.

Nearpuojant laikraštinės 
paskirties ar blznierinio pa
grindo,Universal City.Studios 
pagamino’filmą Pirmas pus
lapis (The Front Page). Nau
dojosi Čikagos . dienraščio 
"Chicago Examiner" pirmais 
puslapiais 1929 m. birželio 6 
ir 7 d. dienų.

ClRVOS
KARJERA VE/DF?OD£//\inuteistąjį apklausinėjimui.

- Parodyk, kaip buvo.
- Ar tikrai parodyti ?
- Visai, kaip buvo.
Nusikaltėliui į rankas įduo

damas atlydėjusio policijos mAnq ŽEMIEČIO KRISTUPO negali išvystyti savo asmeny- 
vlršlninko brauningas ir jis 
pūkštelėjęs nušauna apklau- 
sinėtoją, visai kaip buvo. Są
myšyje dingsta, niekas negali 
surasti.

ČIRVINSKO KARJERA arba bės. Tačiau, jei kas bandytų 
tą tvirtinti Kristupo Čirvos 

susilauktų visiškai

Žurnalistai sėdi redakcijos 
kambaryje, niekus tauškėda- 
mi, laukdami naujų žinių. 
Auštant gretimame kieme bus 
pakartas vaikinas Earl Wil
liams (yaidina Austin Pendle
ton). Baigiamos įrengti kar
tuvės, spaudai ir atstovams 
50 vietų suolai. Bet oficialus 
valstybės vyras pasišaukia

Didžioji komedija praside
da. Pagaliau paieškomas vai
kinas įkrenta pro langą į žur
nalistų kambarį kaip tik tuo 
laiku, kai reporteris (Jack 
Lemon) ruošėsi išvykti ves
tuvėms. Atsiranda jo dien
raščio leidėjas (Walter Mat
thau), stengdamiesi nuslėpti 
nuteistąjį, kurį laiko paslėpę 
uždengtame stale.

Puiki Jack Lemon ir Wal
ter Matthau vaidyba. Pirma
eilis Billy Wilder Ir L A. L. 
Diamond rankraštis pareng
tas pagal Ben Hecht Ir Char
les MacArthur vaidinimą. Di

kaip sopulio pilnoje 
tremtyje per apieras akyse, 
ir atydą vienok aptu- priešingo atsakymo, 
rimą didelė šlovė. Kristupo Čirvos gyveni-

Surikiuota paties K. Čirvos , *išk“s pavyz tyS ’.k*!p
per pagelbą jo prieteliaus 
J. Gedvilos,

Kristupo Čirvos gyveni-

PERSKYRIMAS PIRMAS
Kažkas yra pasakęs, kad 

emigrapijoje žmogus niekad

rektorius Billy Wilder. Vy
riausias produseris Jennings 
Lang. Produseris Paul Mo- 
nash. Dar vaidina Susan Sa 
randon, Vincent Gardenia, 
Da vi d Wayne, Allen Garfield, 
Carol Burnett ir kt.

Mielas, linksmas filmas 
visai šeimai.

©Universal Pictures
JACK LEMMON ATSIRĖMĘS ANT SULANKSTOMO STALO, KURIAME SLEPIAMAS VAIKINAS, 
FILMINES IDĖJOS ASIS. KOJINE TAISOSI CAROL BURNETT. Is fitmo“The Front Page”.

paprastas žmogus, be jokių 
universitetų, akademijų, gali 
pasiektį_&ukščiausios garbės.

Dėl aiškumo, pradėkime iš 
pradžios.

Dar 1937 metais Dusetų pa
rapijoj pradėjo garsėti Kris
tupas Čirvinskas. Jo darbu 
buvo patenkinti ne tik Dusetų, 
bet ir Antazavės, Antalieptės, 
Užpalių, Degučių, Imbrado ir 
kitų apylinkių parapijų ūki
ninkai. Reikia kam nors bulių 
paversti į jautį — ieškomas 
Čirvinskas. Iš eržilo padary
ti arklį — Čirvinskui tik juo
kas. O kiek meitėlių Čirvins
kas pavertė iš kuilių — nė ne
suskaitysi.

Darbas buvo nesunkus, ne
buvo ko bijoti konkurencijos, 
gaudavai visur pavalgyti ir 
dar įmesdavai į kišenę litą.

Atėjus bolševikams padėtis 
nedaug pasikeitė. Ir prie bol
ševikų žmonės turėjo bulių,- 
eržilų, kuilių, avinų. . .

Tačiau vokiečiams užėjus, 
padėtis pasidarė visiškai ki
ta: sumažėjo pas ūkininkus 
gyvulių/skaičius, už markes 
nedaug ką tebuvo galima pirk
ti, o kas svarbiausia, naujai

paskirtas fašistinis seniūnas i 
prikalbėjo Kristupą būti jo 
padėjėju. Traukiantis vokie
čiams, Čirvinskas vis dau
giau ir aiškiau suprato savo 
karjeros nelemtį: koloboran- 
tas. Sovietai tokiems pasigai
lėjimo nežino. . .

Kristupas Čirvinskas, dar 
tebesant vokiečiams, vieną 
dieną nuvyko pas viršaitį, ir 
po slaptų pasitarimų, po ke
lių butelių degtinės, gavo pa
są Kristupo Čirvos vardu.

Už kelių dienų, pasiėmęs 
į savo "sunduką” drabužė
lius, maldaknygę ir "Lietuvių 
Sapnininką", Kristupas Čirva 
pabėgo į Vokietiją.

Vargo Kristupas toj vokie
čių žemėj, kaip ir kiti jo tau
tiečiai, kol vieną pavakarį į 
Schnuppenhauseno kaimą at-?- 
slinko amerikiečių pėstinin
kai. Nuo šio momento Čirva 4
pasijuto esąs laisvajame pa
saulyje. . . .

Patekęs į lietuvių stovyklą. 
už pusmečio Čirva surado keT 
lią į garbę ir turtą. Jeigu ko 
kam reikėjo, visi kreipėsi į 
Čirvą: cigaretės, konjakas, 
mėsytė, kavutė, drabužėlis, 
sviestelis, pieno milteliai ar 
kita gėrybė mikliai eidavo per 
Čirvos pirštelius. Už tai ir 
markučių Kristupo kišenėje 
netrūko. Tačiau tai visa
grynai asmeninis reikalas. 
Svarbiau yra patriotinis as
pektas; niekas taip gerai ne

montreal

išplatindavo lietuviškų laik
raščių ar knygų, kaip Kristu
pas Čirva. Už tai ne tik jis 
pats save, bet ir kiti laikė jį 
susipratusiu patriotu. Tokiu 
jis pasiliko ir iki šiandien. 
Skirtumas tiktas, kad dauge
lis savo patriotiškumą reiš
kia tik lūpomis, o Čirva dar 
ir darbais.

Kol Čirvinskas buvo Vokie
tijoje, jis niekur perdaug ne
sikišdavo. Juk, jeigu sovie
tai sugebėjo net iš Prancūzi
jos pasigrobti generolą Ku- 
tiepovą, tai ar jiems ne leng
viau čia pat Iš panosės.pasi
imti Kristupą? Ne, ne — ne
sikišk niėkur ir tylėk.

Kas kita čia — Amerikoje. 
Čia jis nebe Kristupas Čir
vinskas, bet oficialiai Chris 
Čirva(Cirva). O jūs, ruske-, 
liai, pašvilpkite man. Ieško
kite Čirvos po visą Amerlkąl

Atvykęs į Kanadą, jis ne
trukus pradėjo reikštis tauti
nėje veikloje. Savaitgaliais 
pasikviesdavo pas save jam 
žinomus tautiečius ir jiems 
ilgai kaldavo į galvą lietuvio 
dvasinę stiprybę: "Kaip gra
nito siena turime priešintis 
okupantui. Mūsų ginklas — 
plieno kardas, mūsų stiprybė 
— tėvynės meile liepsnojanti 
širdis... Maždaug tokiomis.

jo^ar panašiomis frazėmis Čir
va apipildavo savo pažįsta
mus ar svečius.

(Pus daugiau).

DAUGIAU VETERANŲ IR JŲ ŠEIMŲ GALĖS GAUTI 
KARO VETERANŲ PAŠALPAS

Tarnavusieji pagalbiniuose kariuomenės daliniuose 
gali gauti civilinę karo pašalpą

Padidintos pčšalpos ir didesnės leistinų pajamų sumos, nustatytos praėjusiais metais Karo 
Veteranų Pašalpų įstatymu, įgalino daugiau veteranų, jų našlių ir našlaičių gauti minėtas 
pašalpas. Tuo pačiu metu įvesti išlaikomų vaikų priedai, kurie gerokai padidina pašalpas ir 
praplečia pajamų ribą daugeliui šeimų.

•Civilinių Karo Pensijų ir Pašalpų įstatymas parūpina panašias pašalpas kaikuriem 
civiliam, kaip pvz. prekybinio laivyno jūrininkam, kurie veiksmingai pagelbėjo kariuome
nei karo metu. įstatymas apima taipgi jų našles ir vaikus.

Pagrindiniai pagerinamai
• Didesnė pašalpa ir augštesnė leistinų pajamų riba
• Pašalpa ir pajamų riba nustatoma kas trys mėnesiai pagal pragyvenimo lygį. Našlaičių 

priedai bus ir toliau nustatomi kartg į metus
• Papildoma pašalpa $51.30 į mėnesį (neskaitant šeimos pašalpos) už kiekvienų išlai

komų vaikų, išskyrus vyriausių našlės arba našlio išlaikomų vaikų, įgalinantį juos gauti 
vedusių kategorijos pašalpų

• Pašalpos našlaičiam ir išlaikomiem vaikam pratęsiamos iki 25 metų amžiaus, jeigu jie 
patenkinamai mokosi

• Pašalpų dydis ir pajamų riba nustatyta atgaline data, būtent, 1973 m. spalio 1 d., kad 
tuo būdu būtų kompensuotas pragyvenimo lygio pakilimas

(Moksimalinė mėnesinė pašalpa ir leistina pajamų riba, įsigaliojusi 1975
Patalpos 
dydis

Nevedę veteranai, našlės ir našliai $1 89.48
Vedę veteranai ir našlės arba našliai su vienu išlaikomu vaiku 322.86 
Papildas už kiekvieną išlaikomą vaiką 51.30

(be šeimos priedo) 
138.73 

(be šeimos priedo) 

pašalpa, socialinė parama 
gauti išlaikomiem vaikam, 
priedus.

Vyrai, veteranai ir našliai turi teisę gauti 
pašalpas suėjus 60 metų amžiaus, moterys 
veteranės ir našlės — 55 metam amžiaus. 
Pašalpos gali būti paskirtos ir anksčiau, jei
gu jie ar jos dėl nesveikatos reikalingi prie
žiūros.

Pašalpų prašymai arba pasiteiravimai 
apie minėtus įstatymus siųstini karo vetera
nų pašalpų rajoniniam sekretoriui (Secretary 
of the War Veterans Allowance District 
Authority) artimiausioje karo veteranų rei
kalų departamento įstaigoje arba šiuo ad
resu: Chairman, War Veterans Allowance 
Board, Ottawa, Canada, KIA OP4.

Skelbia Hon. Daniel J. MacDonald, Minister of Veteran Affairs

Kiekvienas našlaitis
*) Koikurios pajamos iš kitų šaltinių nesumažina pašalpos

Kanados veteranai gali gauti tas pašalpas, 
jeigu tarnavo karo srityje, gauna invalidu
mo pensijas, tarnavo bent metus Britanijoje 
I D. karo metu, dalyvavo I ir II D. kare arba 
Korėjoje. Sgjungininkų veteranai taip pat 
gali gauti, jeigu jie, be vienos ar kitos mi
nėtų sąlygų, išgyveno Kanadoje 10 metų.

Asmeninė nuosavybė nebeturi reikšmės 
karo veterano pašalpos skyrimui, tačiau da
romas modifikuotas pajamų patikrinimas. 
Atsižvelgiama į tai, ar gaunama invalidumo 
pensija, darbo pensija, uždirbtos pajamos, 
išskyrus atsitiktines pajamas ($1000 į me
tus nevedusią, ir $1.500 vedusio) senatvės 
pensija ir garantuotų pajamų papildas, jei
gu turi teisę jį gauti.

į neįskaitomas pajamas įeina slaugymo

sausio 1 d.:
Moksimalinė 
pajamų riba
$229.48*)
392.86*)

51.30
(be šeimos priedo)

149.68*)

m.

ir visi priedai, 
išskyrus šeimos
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RUOŠIAMĖS VELYKINIAM 
STALUI 
t

NaujojlK. L.MoterųD-jos 
Montreallo sk. V-ba ener- 
glngai ėmėsi darbo vienam 

]• išdidžiausių parenglmų-Ve- 
lykinlo stalo 
Montrealyje. Paskutiniame 
susirinkime, 
pas seseles, V-bos pirm. ,D . 
Staškevlčlenė nušvietė ir kai 
kurias tolimesnės ateities 
darbo gaires, kaip koncer
to suruošimą su soliste iš 
Čikagos, mūsų d-jos aktyvų 
įsijungimą į A V parapijos 25 
metų jubiliejaus minėjimą ir 
pan. Susirinkimą paįvairino 
Jūratės Clplijauskaitės 
Tanner paskaita apie moterį 
ir jos vaidmenį visuomeni
niame gyvenime. Kadangi 
Velykų stalas jau čia pat, tai 
plačiausiai sustota prie jo 
sėkmingo paruošimo. Buvo 
išsamiai diskutuota, kaip 
geriau išvengti žmonių 
spūsties prie stalo ir išklau
syta įvairių pasiūlymų šiuo 
klausimu.

suruošimui

įvykusiame

Valdyba yra nutarusi 
kreiptis į kiekvieną narę as
meniškai, kad prisidėtų prie 
Velykinio stalo visapusiško 
pasisekimo.

Kadangi tai yra vienas iš 
didžiausių mūsų draugijos 
parengimų, todėl neatsisa
kykime ne tik padėti, bet dar 
ir pasisiūlykime, ir atskubė
kime V-bai į talką.

Tuopačlu norime padėkoti 
d-jos Garbės narei V.Gra
žienei už 1O dol. auką Vasa
rio 16 Gimnazijai ir laukia
me kitų prisidėti prie šio 
labdaringo darbo.

Nijolė Bagdžiūnien.ė

• Šie metai pasižymi visa 
eile sukakčių: laikraščių, pa
rapijų, chorų, mokyklų.Ne
senai praėjo vaizdingas 25m 
veiklos skaučių minėjimas. 
Dabar artėja, kad ir ne auk
sinis ar sidabrinis, bet ge
ro, darbingo 5-metų su
kaktis. Vienos pačių jau
niausių organizacijų tiek eg
zistavimo, tiek narių am
žiaus prasme Montreal io 
Jaunimo Ansamblis GINTA
RAS ruošiasi atšvęsti savo 5 
metų jubiliejų balandžio 12d.

Pradėję burtis aplink 
Zigmą Lapiną su skudučiais, 
mažieji gintarėliai išsivystė 
į GINTARĄ su visa ęlle liau
dies instrumentų.Patys taip 
ištįso ir sustiprėjo,ir sumu- 
zįkalėjo,kad ir didžiuliais - 
trimitais užtrimitavo ku
riuos, kaip ir visus kitus 
instrumentus sugudravojc jų 
vadovas Zigmas Lapinas.

Penki iš šios 5O-ies da - 
lyvių grupės pasigavo ir ki
tokių stygų,klavišų, dūdų bei 
būgnų ir įsteigė PERKŪNĄ .

Svečius linksmins meni - 
nėję dalyje ne tik Montreallo 
Gintaras,bet ir Toronto Gin
taro ansamblis, prisidės ir 
Perkūnas. k.

Montrealio Studentų orkestras "Perkūnas”. IŠ kairės: A. Lapinas, A. 
Lapinas, G. Lapinas, P. Lapenat, G. Nagys ir orkestro globėjas G 
Zigmas Lapinas (viduryje).

® Vytautas Gruodis išvykęs 
į Europą, ir Švedijoj aplankė 
savo uošvį— V. Meilų, kuris 
ten dirba kaip Kanados diplo
matas.
• Kasmet vis daugiau mėgl- 
,na pabėgti nuo šalčių į Flori
dą ar kitur. Neseniai iš Flo
ridos sugrįžo A. Augaltls, Z. 
Barysa ir šią savaitę sugrįž
ta Aldona Paukštaltlenė Ir be- 
abejo daug kt. Tik išvyko K. 
Martlnėnas ir A. Ruzgas.
• Mirė p. E. Čepaitienė, G. 
Rudlnsklenės iri. Vazallns- 
kienės mamytė.

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

Jeigu geri ir gali gerti-tavo 
reikalas. Jeigu geri, bet ma - 
tai ,kad gėripias tave žlugdo 
ir nori nustoti gerti- mūsų 
reikalas.

AA/Alcohollcs Anonymous, 
yra vyrų ir moterų bendrija . 
kurios nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga Ir viltimi,kad
is spręs tų bendrąją problemą 
ir padėtų kitiems išsigelbėti 
iš alkoholizme*.

Vienintelis reikalavimas 
būti AA nariu yra noras nu
stoti gerti.

Alkoholizmas yra nuolatos 
progresuojanti , mirtina li
ga, todėl nevienas neturime (
nei slapstytis, net gėdintis , 
jeigu ieškome būdų iš jos iš
sigelbėti.

Mes visi esame buvę tokIą 
kaip ir jūs. Mes jus tikrai su
prantame ir mūsų ranka vi - 
suomet ištiesta jums pagel ~ 
bėti.

Skambink d I e n ar naktį A, A. 
Į.I. $2 Į-2185.

Jai nori lletuviikai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 - 5391 (klausk Leo); 
o vakarais nematei. 366-,2548 arba — 
277 - 7868.

(Pavardės sakyti nereikia)

5 psl.

5

5



Hamilton

i taika

St. East. tel. 544-7125

6%
9%%

10 — 5
10 — 5
10 — 5

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11*4%

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

v.p.p. 
v.p.p. 
V.p.p.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

"Tbttor” Valdyba 1974 m. potidtiauja, ii kairė*: St. J. DaUut-itd., J. BuUonu-vicep.
4. Vammukat-pirm., A. V. Rtptyi iikr., J. Pleinyt-naryt.

KREDITO KOMITETO APYSKAITA

duota metiniam susirinkimui 1975 m. vasario mėn. 16 d.

1. Kredito Komitetas 1974 met. turėjo 48 pdsėdžius.

2. Paskolą per 1974 m. leista išduoti 138 paskolos, bendroje sumoje 
$1,453,700.00, kurios pasiskirstė sekančiai:

I. Nekilnojamo turto paskolos:

6 paskolos
1 ”

41 "_________
48 paskolos

$
$
$
$1

191,000.00
25,000.00

988,250.00
,204,250.00

1. Naują namą statybai
2. Ūkią pirkimui
3. Namą pirkimui

Viso

n. Asmeninės paskolos:

1. Automobiliams pirkti 35 paskolos $ 100.300.00
2. Atostogoms 4 " $ 10.800.00
3. Mokslo reikalams 1 " $ 700.00
4. Baldams ir namą tvark. 16 " i $ 32,300.00
5. (vairiems ūkio reikal. 4 " $ 12,600. 00
6. Namą ir kito turto pirk. 6 " $ 28.500.00
7. Verslo reikalams 2 " i$ 10,000.00
8. (vatr. skoloms apmokėti 17- " t $ 49,450.00
9. (vair. pirkiniams 4 ” $ 1. 800.00

10. Pensiją fondui 1 "_________ $ 3,000.00
x Viso 90 paskolų i « 249,450.00

Viso:
Nekilnojamo turto paskolą 48 sumoje $1 204,250.00
Asmeninią paskolą 90 "_________ $ 249.450.00

IS viso skolininką 138 sumoje $1 ,453,700.00

3. Kredito Komitetas per 20 veikimo metų leido iSduoti nariams asmeninių 
paskolų $4,760,700.00 ir nekilnojamo turto paskolų $8,389,300.00. 
Viso leista išduoti $13,150,000.00, kas sudarė 2,825 paskolas.

J. Mikšys- Pirmininkas
A. Trumpickas - Sekretorius
A. Stanevičius - Narys

čhieagos 
dangum

Vasario 16 šventė Čikago
je praėjo su dideliu susikau
pimu. Įvairiose vietose vyko 
minėjimai, o Amerikos 
spauda, radijo Ir televizija 
skelbė Lietuvos vardą, jos 
okupaciją Ir tikėjimo pries
paudą, dėjo paveikslus Ir 
aprašymus. TV kanalas 2 
skirtame pusvalandyje pa
kalbėjo Balzekas, jr. , buvo 
rodomas Lietuvių Kultuos 
Muziejus, fotografo Mankaus 
vaizdai Iš Lietuvos. Lietu
vių Vyčių studentų gi’upė iš
pildė 4 šoklus. Programa 
buvo ypač gerai paruošta ir 
gražiai pristatyta.

Lietuvių Televizijoj, Va
sario 16 ypatingai gražią 
programą parengė p.Kašubai 
padedant Cicero Alto sky
riui.

Gaila, kad p. Kašubai ap
leidžia Cicero Ir Iškeliauja 
6 psl.

į šiltą Floridą apsigyveni
mui. P. Kašuba daug dirbo 
LTV valdyboj, op.Kašuble- 
nė mokytojavo Ir rąžė eiles 
spaudai, rengė LTV Ir ki
tom progom jaunimą valdy
bai bei pasirodymams. Neo- 
,lltuanal jiems surengė iš
leistuves.

Jaunimo ir Alto šventė, 
kurion apsilankė S. Kudirka , 
praėjo puikiai, o iš Alto pu
sės buvo Įdomi atstovybės 
pas. Bačkio paskaita. Dai
navos ansamblis Išpildė 
programą. Bažnyčiose vyko 
pamaldos už Lietuvą.

Lietuvių Radijo valandė- 
lės, Margutis,Sophie Bar
čus Ir Lietuvių Forumas 
transliavo himnus, giesmes, 
kalbėjo Al to garb ės narys L . 
Šimutis, Inž. Bartkus, Inž. A. 
Rudis, o kun. A. Trakis, pri
mindamas šių dienų ken
čiančią Tėvynę, pabrėžė, 
kad ypač didelis ginklas yra 
dvaslsnls, kurio nei praga
ro vartai/geležinės uždan
gos/ neatlaikys.

Tenka pasveikinti Ir pa
rapijų vadovus,kurie Išleido

toronto
Pirmutimame ir didžiausiame F\ A n A /z 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 

KREDITO KOOPERATYVE ------------ ■ ” 

93/4%
9%

B’/4%
6%

MOKA:
už 90 dienų term, depozitus 
už 1 metų term, depozitus 
už taup. sąskaitos
už depozitus (čekių sąskaita).

KAPITALAS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodame iki $5 000 ir mortgižius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais

BŪSTINĖ: 
Telefonas

nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

Šio sdkmadienlo popietėj, mato tobulintis šioje srityje, 
pietaujančių tarpe yra retas Laisvės Idėja pas Eugenijų 
svečias. Torontiečlų apsup- jau senai įsižiebusi. Plaukio
tas, jis pasakoja savuosius jant po vandenynus, lankantis 
įspūdžius ir patyrimus naujo- įvairiuose uostose ir matant 
je žemėje. Svečias yra dar 
vienas pabėgėlis iš sovieti- 
jos. Tai buvęs jūrininkas Eu
genijus Miežlaiškis. Kanado
je jis dar visai naujas gyven
tojas. Anš o Lymanto iškvies
tas, jis tik pereitą rudenį at
vyko į MontrealĮ. Bet Mont- 
realis jam nepatikęs dėl per 
didelio prancūzų dominavi
mo. Dėl to jis persikėlė į To
ronto, tuo labiau, kad čia gy
venanti jo teta.

Pietautojai
klauso gerai atrodančio, 28 
metų vyro pasakojimo. Jų 
tarpe matosi viena iš darbš
čiųjų Toronto visuomenlnln- 
kiųOnalndrellęnė. Šalia jos, 
savo darbštumu nuo Indrelie- 
nės nei kiek neatsiliekantl 
Elena Stepaltienė. Abi po - 
nios, kaipo taisyklė, po pa
maldų Prisikėlimo parapijoj, 
visuomet užsuka Į Lietuvių 
Namus. Ar papietauti, ar 
puodukai kavos , ar tik šialf 
pasikalbėti su artimaisiais. 
Prie to paties stalo yra ir Na
mų šeimininkas, kiekvieną 
sekmadienį čia matomas val
dybos pirm. J. Stazdas su 
žmoną. Ponia Strazdienė rū
pinasi svečiu. Ji pasiklausia 
ar jaunuolis nenorėtų dar pa
kartoti vieną kurį patiekalą iš 
pas i s kone tinai išvardintų val
gių sąrašo. O gal dar puodu
ką kavos ? Bet Eugenijus dė
koja. Jis sakosi esąs (ganėti
nai pasisotinęs.

dinančios mintys. Ir tie nuo- damas čekistų siūlymams 
latiniai raginimai ateina iš už "prisipažinti 
vandenynų, kur pranešėjas 
kalbėjo apie gerbūvyje, ten 
klestinčią laisvę.

Bet laikas bėgo ir jo laiš
kas neatnešė jokio atsakymo. 
Eugenijus suprato, kad toli- 
menis laukimas yra bergž
džias. Tas kaip tik daugiau
sia ir nuvylė lietuvį jūrininką 
ieškojusį prieglaudos sveti
moje žemėje. Visa laimė, 
kad per pažįstamus jis susi
siekė su Lymantu ir tik to ge
ro žmogaus dėka buvo iš
kviestas į Kanadą.

MESM LIETUVIU NAMAI

Visuotinas LN susirinkimas

Eugenijus toliau pasakoja, 
kad pralaužus pirmuosius lor
dus, jis jau nebenumato di-r 
dėsnių problemų naujame 
krašte. Šiuo metu jis uoliai 
mokosi anglų kalbos ir šofe- 
riavimo. 8 metus tarnavęs 
sovietų laivyne, plaukiojęs po 
plačius vandenis, jis ir su 
anglų kalba esąs pusėtinai su
sipažinęs. Svarbiausia jam 
dabar susirasti kokį įmano- 
mesnį darbą ir savistoviau 
susitvarkyti. Iš profesijos jis 
esąs elektrikas ir ateityje nu-

tenykštį gyvenimą, toji min
tis savaime ateina sovietų jū
rininkams. Bet ta baimė, ne
apsisprendimas ir netikras 
rytojus naujame krašte, su
laiko nuo bent kokio drąses
nio žingsnio. Nežiūrint, kad 
iš laivo pasivaikščiojimui po 
miestątelšleidžlama po pen
kių asmenų grupę, bet progų 
visuomet atsiranda. Dar 1970 
m. jų laivui apsistojus Hali
fax uoste, jau tuomet Eugeni-

susidomėję jus sumaniai atsiskyręs buvo 
atėjęs prie miesto policijos 
būstinės. Bet tada jis dar ne
buvo galutinai apsisprendęs . 
Tuomet jis dar neturėjęs pa
kankamai ryžtingumo tam le
miamam žingsniui. Todėl, 
niekam nieko nesakęs, lyg 
niekuo dėtas, jis tuomet su
grįžęs Į laivą.

Bet pereitais metais, 
jiems įplaukus į Bremeno 
uostą Vokietijoj, jis galutinai 
pasiryžęs. Jis buvo tikras, 
jeigu dabar neįvykdys savo 
sprendimo, vėliau gailėsis to 

^nepadaręs. Didelę jo pabėgi
mui įtaką turėjęs ir Ameri
kos -Balsas. Ne kartą slaptai 
išklausyta lietuviška radio 
programa buvusi jam kaip ir
galutino apsisprendimo aks- šaukiamas kovo 23 d., sek
tinas. Bet po to Eugenijus ia-madleni 3 val- P-P- 
bal nusivylęs Amerikos Bal- LN sudaryta speciali komti 
su. • Vokietijoje susitvarkęs slJa parinko vardus salėms: 
savo legalios padėties doku- didžiąja i salei — Karaliaus 
mentus, jis tuojau, oro paš- Mindaugo menė; šoninei sa- 
tu parašęs Amerikos Balsui, lel-Karalienės Mortos sve- 
Jis rašęs su didžiausia viltim talnė; trečiajam aukšte salei 
ir metų metais puoselėtom Gedimino pilies menė; *apa- 
svajonėm. Jis norėjęs kuo tlnel salei —Vytauto Didžiojo 
greičiau susižinoti ir piutl menė Ir svetainė pavadinta - 
tolimesnių nurodymų iš, joL°kys. : 
manymu, jais, pavergtaisiais Naujl Ln nariai: R. Marl- 
lietuviais, besirūpinančių j°šlus., M. Rusinas, C. VI- 
amerlkiečių brolių. lembrektas, R. Vllembrektas,

Eugenijus, būdamas sveti- A. Bigauskas.R. Saplys, A. 
moję žemėje, nekantriai lau- Senkus, P. Šernas, A\ Šllel- 
kęs atsakymo. Nekalbant jau 
apie savaites, jis pradėjęs 
skaičiuoti net dienas. Jo lū
kesčius kėlė tie gražūs, ins
piruoją, per radiją girdėti žo
džiai, tos visuomet laisvę ža-

puošnius Ir stilingus Vasa
rio 16 biuletenius.

Lietuvių jaunimas daly
vavo gausiai minėjimuose.

Jaunimo Centre atidaryta 
dailės paroda,kur atsilankė 
gana daug žmonių. Taip pat 
vykoparoda Balzeko Muzie
juje.

Miesto meras Daley pas
kelbė Vasario 16 proga prok
lamaciją. Atvykęs Į etninių 
grupių priėmimą, savo kai - 
boję pabrėžė, kad etninės 
grupės pastatė Ameriką ant 
kojų, todėl dabar , švenčiant 
šios šalies 200 m. sukaktį 
jos turi dalyvauti visame gy
venime,reikšti savo kultūrą, 
rodyti savo papročius bei 
Išpažinti savo kilmę.

Mes lietuviai visada būsim 
jam dėkingi, kad Chlcagoje 
neleido įsteigti Sovietinio 
konsulato, kuris čia galėtų 
mums kelti nepatogumų, nes 
jų konsulatai pilni prigrūsti 
gerai apmokamų šnipų. Iki 
jis bus meru, sovietų čia 
nebus.

Chlcagos Lietuvos Žydų 
Klubas parašė sen.Percy 
protestą, kad jis užstojo 
PLO,kurl nepripažįstaIzra- 1 
ello valstybės. Sen.Percy į 
tai reagavo ir sušvelnlnopa- 
relšktmus. Lletuvo žydų, 
atrodo, Chlcagoje yra nema
žai. Jie Ilgus metus remia 
lietuviškas radijo, LTV Ir

ka, F. Jonynas; įmokėję po
50 dol.: V. Germanavičius Ir 
S. Petryla; įmokėję po 1OO. - 
dol.: V. Pranskevlčlus,A.
Vlrkutls Ir V. Beresnevičius.

spaudą bei organizacijas . 
Todėl mūsų bendravimas at
neša daug tarpusavio sugy
venimo Ir galima jų prašyti .. bažnyčlose, 
talkos atgauti Lietuvai lais
vę. Juk visi gražiai sugyve
nom, Iki nebuvo okupantų. 
Mūsų minėjimuose nuošir
džiai dalyvauja Burštelnas

; su žmona, W.A. Lewis , 
, doldbergas. i

Lietuvos Vyčiai sendrau- 
gląl vasario 23 surengė, va - 
dovaujant Kaz.Petrulienei , 
sėkmingą kauliukų žaidimą.

Nemaža vyčių dalyvavo 
Pirmyn choro pastatyme, o- 
peretėje Meilės Daina. v

Vyčių namap 
prižiūrėtoją J. Laurinaitį. 
Kas nori salės 
progoiįi-skamblntl376-9426 .

Mirė: Juozas Sakevlčlus, 
Roselando LB buv. pirm. 
Bronius Macevičius, Justi
nas Mackevičius, Standard 
Banko įkūrėjas.

Chlcagos LŽS-gos sky
riaus susirinkime įvyko 
v-bos rinkimas ir tolimes
nės veiklos nustatymas.

Reikia tikėtis,kad skyrius 
pradės naujų darbų bangą. 
Su C V susitarta, kokie čhrbal 
jai yra atliktini, Ir kokie 
skyriaus. LŽS-gos statutas 
turėtų pilniai’ nusakyti sky
rių Ir CV veiklos sąlygas 
bei teises.

Bal. Brazdžionis.

turl naują

Įvairom

)

VASARIO 16 - TOSIOS 
MINĖJIMAS TORONTE

Vasario 16-ojl Toronte 
buvo paminėta su labai pa
kilia nuotaika, entuziazmu, 

, spaudoje, per 
radijo programas Ir vakare 
gražioje lietuviškoje Anapi
lio salėje. Joje susirinko 
virš 1. 600 žmonių’.

Pagrindinis kalbėtojas- 
Simas Kudirka. Iš Kanados 
vyriausybės- darbo minis- 
terls J.Munro.

Kudirka pasireiškė kaip 
geras, nuoširdus kalbėtojas, 
su naujomis mintimis, nau
jais faktais, kurie privertė 
klausytojus Ir ašarų Išlieti . 
Brolių lietuvių kančios, ver
gija Rusijos darbo stovyklo
se ir Lietuvoje sukrėtė iš 
naujo visus klausytojus.

Simas Kudirka pasakojo, 
kad 2. OOO naujų miestų, 
kaimų yra pastatyta Sibiro Ir 
kituose plotuose nekaltų po
litinių kalinių, jų tarpe Ir 
lietuvių, rankomis. Ant jų 
kaulų Išdygo tie pastatai. 
Pats Kudirka Iškasė kaulus 
tų lietuvių, kurie buvo bara
kuose, Ištremti 1940 m. Da
bar ten nauji pastatai. . .

Jakutijoje, Mordavljoje Ir 
kt. .tebėra lietuvių partlza - 
nų likučiai. Jų tarpe prisi
minė Mečį Kybartą, žymų 
partizaną, kurio tėvas Ir 
broliai buvo sušaudyti, o jis 
pats po keliolikos metų kan
čių mirė tenai, nepaslduo-

pol ltrukul .
Prieš mirdamas pasakė: 
" Šalin, šėtone, Išdavike" Ir 
sukrito negyvas. Daug, daug 
tokių lietuvių dar ten yra 
Magadano, Vorkutos, Omsko, 
Tomsko Ir kt. Gulag saly
nuose ’.

Simas Kudirka sėdėjo Ir 
Vladlmlrovo kalėjime,kuris 
susideda. I£ trijų. Paskutlny- 
sls-mlrtles karceriai, kan
kinimų rūsiai, Iš kurių gyvi 
nebegrįžta.

Užtai Kudirka kvietė visus 
jungtis kovai prieš IKZtus, 
kad būtų sugriautos užtvaros, 
kad visi nekaltieji būtų laisvi 

Buvęs Kremliaus pragare , 
S.Kudirka nebetikėjo gyvu. Iš
likti, bet likimas lėmė ki
taip. Tas pat su Lietuva. Gal 
kas Ir čia nebetiki, kad Lie
tuva bebūtų vėl laisva. Bet ji 
bus- reikia tik vieningai 
dirbti, kovoti, atskleidžiant 
Kremliaus melus ’.

Mūsų gi skaidymasis 
Maskvos Ir Kremliaus jėgos 
malūnams duoda vandens ’.

Bendrai, Simo kalba buvo 
giltai Išmąstyta Ir Iš širdies 
perduotas troškimas padėti 
tiems, kurie dar ten tebe- 
kenčla/Ne man, jiems padė- 
klte"Slmo dažnos pastabos /.

Antroje programos dalyje 
kalbėjo m In. Munro apie dau- 
glakultūrą Kanadoje, etninių 

“ grupių pripažinimą Ir jų ro
lę.

Meninėje dalyje pasirodė 
taut, šoklų grupės Ir ’ Varpo 
choras, diriguojamas muz. J. 
Govėdo.

Vakare Lietuvių Namuose 
buvo Kudirkos garbei vaka
rienė.

Malonu pastebėti,kad lie
tuvių visuomenė visur labai 
gausiai dalyvavo 
vas rėmė.

Visose 3-jose 
vyko Iškilmingos 
dalyvaujant organizacijų ats
tovams Ir vėliavoms.

Simas Kudirka, asistuoja
mas Lietuvos gen.konsulo J. 
Žmuldzlno, organizacijų ats- 

’ tovų, padėjo gėlių puokštę , 
prie Kryžiaus, 
už laisvę.

Per Iškilmes surinkta virš 
$ 6.000 Tautos Fondui, arti 
2.000 S. Kudirkos fondui. 
Apie $ 2.600 Išleista vaka
rienei.

Reikia džiaugtis, kad vi
suomenė taip vieningai jaut
ri Ir sąmoninga lietuvybės 
reikalams. J.K-mas.

Ir rinkila-

parapijose 
pamaldos

kritus lems 
J. K-mas.

DĖMESIO TGRONTIECIAMS I 
NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos balių suruošti po 
Velykų Lietuviu Namuos*. Kvie
čiami torontleSlql jiems talkinto - 
kauti, susirtSant su bureilo pirmi
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo reikalais 
rūpinasi S. Banells, tel.24 1-9632.

P.s. NL Bendrovės šeriį sekretorius 
Išrašė visiems pirkuslems Šerus (akel
io*) Ir tučtuojau išsiunčia į Toronto. 
Visi pirkusieji ,1974 m. kreipkitės pas 
jūsij atstovų S. Banelį, kurio vardu 
Šerai Išsiunčiami. NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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I Mūsų. Kredito Unijos nariui
A 'A ANTANUI TAMKEVIČIUI mirus, jo žmonai 
Marijai, dukrai Aldonai, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžia užuojautą reiškia —

Montrealio Lit tuviu Kredi to
___________________ Unijos “Lito” Valdyba

■ P. E. ČEPAITIENEI mirus, gilia užuojautą reiškiame 
dukroms, giminėms ir artimiesiems —

K. Butkienė ir
G. M. Čapkauskai

"to BENDRUOMENĖS VALDYBA 
SURUOŠĖ MINĖJIMĄ

Šiais metais minintLietu- 
vos nepriklausomybės šven
tę, B-nės V-bos pastango
mis miesto burmistras pro
klamacija paskelbė Lietuvos 
savaitę. Minėjimas prasidė
jo vasario 8 d. iš ryto, prie 
Miesto Rotušės iškėlus Lie
tuvos vėliavą, kuri plevėsa
vo šalia kanadlškogios iki 16 
vasario.

Vakare Slovakų salėje į- 
vyko Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas, kuria
me paskaitą skaitė pedago - 
gas A. Rinktinas iš Toronto. 
Meninę dalį išpildė vietos 
jaunimas, vadovaujant Sta
sei ir Sigitui Zubrlckams ir 
V.Maslulloniui.

Antra minėjimodalis pra
sidėjo Vasario 16, lOv.ryto 
pamaldomis, kuriose dalyva
vo ir Federalinės valdžios 
atstovas MP Gilbert Parent .

Pamaldas ir atatinkamą 
pamokslą pasakė J.Liauba, 

’ OFM,

Po to prie Kanados Lais
vės Paminklo įvyko de
monstracijos prieš Lietuvos 
okupantą Sovietų Rusiją. Da
lyvavo šiose iškilmėse Fe
deralinės valdžios atst.G. 
Parent, Provincinės val
džios Kultūros minlsterls 
Bob Welch,MP Robert Jons— 
ton, Bol. Bell, TĮytų Europos 
Išlaisvinimo Iš Sovietų oku
pacijos Komiteto pirm. E. 
Dzlerdzak, žydų atstovas, 
rabinas, dr. Freedman, lat
vių P.Vasarlns,, estų H. 
Rautsepp, ukrainiečių B. 
Dollszny, čekoslovakų F . 
Pejschr, vengrų N.Mezes . 
Kanados valdžios Ir aukš
čiau Išvardinti tautinių gru 
plų atstovai pasakė kalbas , 
nukreiptas prieš neteisėtą 
Sovietų Rusijos veiksmą, o- 
kupuojant Lietuvą.

St. Catharines Standard 
reporteris padarė nuotraukų 
Ir sekančią dieną aprašė 
lietuvių demonstracijas 
prieš pavergėją Sovietų Ru
siją.

.Ceremonijas vykusiai 
pravedė Inž.St.Šetkus.

Po to, B-nės pirm. J.Šarap- 
nlckas išreiškė padėką vi - 
s lems dalyviams Ir pakvie
tė Kanados valdžios Ir tau
tinių grupių atstovus, Ir 
svečius į William restora
ną užkandžlams. / Kanados 
valdžios, grupių atstovams 
radijo stoties vedėjui, St. 
Catharines Standard vyr. 
redaktoriui B-nės V-ba 
vaišių išlaidas apmokėjo 
asmenlškal/St. Catharines 
Standard vyr. redaktoriui 
B-nės V-ba įteikė dovanų 
medžio drožinį.

Radijo perdavė Inž.St 
Šetkaus suglaustą žodį apie 
žiaurią Sovietų Rusijos 
vykdomą priespaudą Lietu
voje. Į reporterio užklau- 
Simus sklandžiai atsakinėjo 
iškilioji lietuvaitė ir vy
nuogių karalaitė Viltė Zub- 
rlckaltė. Be to radijo sto
tys 13 kartų paskelbė apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Vietos 
anglų dienraštis įdėjo visą 
eilę Rytų Europos Išlaisvi
nimo Komiteto, korespon
dentų ir St. Šetkaus paruoš
tų straipsnių.

St. Catharines lietuvių 
bendruomenė negausi, bet 
dirbdami sutartinai tinka
mai iškėlė svetimtaučių 
tarpe neteisėtą Lietuvos o- 
kupaciją. Tikslingas dabar
ties supratimas verčia Į 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės mlnėjlmusklekgali
ma daugiau sukviesti vietos 
valdžios atstovų ir pavergtų
jų tautų atstovų, ir kalbėti

BENDRUOMEhES DELEGACIJA PAS ST. CATHARINES MIESTO BURMISTRĄ. Ii kairės J. Paukštys, 
V-bos vicepirm. , J. Šarapnickas valdybos pirmininkas, miesto burmistras J.L. Reid ir Viltė Zubrickaitė.

10,30 iki 11 vai. vak.

6396 Bannantyne Avė

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO

PROGRAMOS VEDĖJAS 
L-. StonkeviJius, 1053 Albonel Cr., Duvernoy, TEL. 669-8834

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orelio,d Street, LaSalle,P.Q
įvairi industrinė ir /-omercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat

INTERNATIONAL dažų iipardavimas — tai. 366-6237/3896

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laika saugojimas 

(Storage)'

1975. III. 12

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

kolektyviai prieš Sovietų Ru - į 
sijos okupaciją.

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

1975 METAIS
6 DIENOS VILNIUJE

RAMOVENŲ. VEIKLA
KLKVS-gos RAMOVĖ Nia

garos Pusstasallo skyrius , 
savo posėdyje vasario mėn. 
2 d. nustatė metinį veiklos 
planą.

Balandžio 26 d. nutarta 
paminėti 2O-les metų veik
los sukaktį puota /banketu/ . 
Salė jau gauta: Queen Olga 
Hall, Currie Street St. Cath
erines, Ont.

Patyrusios šeimininkės 
pagamins vaišes. Tariama
si Ir dėl programos, apie 
kurią bus paskelbta vėliau . 
Tikimės, kad publika nenuo
bodžiaus, nes ilgų kalbų ne
bus.

Ramovėnų skyrius per 2 0 
metų yra Išaręs gilią vagą . 
Iš ruošiamų parengimų Ir 
nario mokesčio gauto peį-_ 
no yra parėmęs šeštadieni
nę mokyklą, skautus, tautinių 
šoklų šokėjus Ir kt. ] Remia 
jas Ir dabar. Bendruomenės 
veikloje taip pat yra aktyvūs,
dalyvaudami su savo vėliava, KLB mONTREALIO APYLINKES 
puošdami kitų renginius.To
dėl, be abejo, tikisi, kad Ir 
jų 2O-tls bus vieningai įver
tintas Ir skaitlingai atsilan
kyta paminėjime.

KAINA:
Pradedant $849.00 į

14 DIENŲ IŠVISO: žymus 
Maskva — Leningradas 
ir Minskas.

Vilnius —

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d. 
Birželio 19 d. 
Liepos 10 d. 
Rugpjūčio 14 d. 
Rugsėjo 4 d.

Pramatomas vietų •■’Sotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos į. Kanadą.
Parduodame bilietus skristi iš Montrealio į 
Floridą(Miami).

Rašykite anglų kalba: 
ADRIA TRAVEL SERVICE 

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q., - CANADA

Tel: 844-5292 ir 855- 5662.

montreal

PADĖKA

už 
už

Juvenaliui Llaubal OFM 
invokaciją, A. Rinkūnui 
paskaitą ir nieko neėmlmą 
už kelionę; Ramonai Braunel 
už solo giedojlirtą Kanados 
himno; programos vadovaus 
"St. ir Sigitui Zubrlckams *

dr. A. Jaugei lene i ir grupei 
lietuvių studentų. '

Gautas ir Vilko pirm. dr. 
K. Valiūno i alškas, kuriame 
dėkoja už gražų priėmimą ir 
gausų dalyvavimą Vasario 16 
minėjime.

Jis džiaugiasi, kad Mont
real io lietuviai rūpinasi sa
vo tautos reikalais.

Minėjimo proga, prie įė
jimo surinkta Fondui 
$ 966.50, -

/Aukavusių sąrašas 
įdėtas į NL, vėliau/.

Birželio trėmimams 
nėtl numatyta pakviesti
mą KUDIRKĄ/birž. 14-15 d/ 
Šiam minėjimui suorganl - 
zuotl yra sudaroma organi
zacijų atstovų komisija.

K. L. B.Montrealio 
‘Apylinkės Valdyba.

bus

mi-
S l-

INFORMACIJA
Kaip jau buvo anksčiau NL 

minėta, geg.lOd. atvyksta 
pas mus koncertuoti Hamil
tono AIDAS.

Koncertas numatomas 
Verdun High patalpose, po jo 
Aušros Vartų salėje vyks 
vakarienė Ir šokiai.

- Apylinkės V-bos pastango- 
m is Vasario 16-top proga M c 
Gili Universitetui buvoįtelk- 
ta Llętuvlų Enclklopedlja-36 
tomai. Jau gautas Universi-

V. Maslulloniul. Už progra- teto administracijos padėkos 
teos paruošimą per radiją 
Inž. S. Šetkul ir pranešimą 
Vlltel Zubrickaltel..

Loterijai staliukus auko
jusiems: p. p. Meškauskams , 
Staugalčlams, Ir J.Glrevl- 
člul. Tautos Fondo atstovui 
A . Gverzdžlul, prie Įėjimo Ir 
baro dirbusiems A.Panumlul 
Ir K. Bogušul. Už loterijos 
pravedlmą P. Skelvellenel Ir 
Br. Jakubonlenel. Už sta
liukų loterijos pravedlmą V. 
Žemaitienei Ir S. Zubrlckul. 
Visiems dar kartą nuošir
džiai dėkojame.

B-nės Valdyba .

lalšką. Įteikimas Įvyko Va
sario 17d., dalyvaujant Apy
linkės pirm. J. Šlaučlultui ,

365-0770

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE LASALLE

T EL. 525- 8971.

on^ J
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETĄ*! - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

TEXACO MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P. Q.
601 St. Jeon Road. 
Tai. 695 - 3883

ir kapitaliniai automobilių remontai

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 

Chicago, IR. 60608

• Atsitiktiniai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal įeČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.
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JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos if pavergtų lietuvių laisve, 
neiriamos ir nesidėdarnos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras istitu- 
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagole Ir Kanadole metams — $24.00, pusei mėty — $13.00, 

trims mėn. — $7.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $22.00, pusei metų — $12.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $25.00 mėtoms. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.rel. 767-6183

įkas moderniems namams !
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro • Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating konlraktorlus.

140 -2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

ADRESAS

Siunčiu__________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

p] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _
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PUSE MILIJONO PER DU MENESIUS

Litas" padidėjo perdu pirmuosius šių metu mėnesius $ 565,093, taigi beveik tiek.
kiek pernai per visus metus— $ 642,164. 
matyti iš šios lentelės:

Atskiromis pozicijomis “Lito" augimas

1973.XII.31. 1974. XI 1.31 1975. II. 28
Balansas $4,400,666 $5,042,830 $5,607,923
Narių santaupos 4, 292.811 4,922,861 5,458,248
Paskolos 3,716,075 4,504,568 4,403,974
Atsargos kapitalai 129,257 140,685 140,685
Nariai 1,556 1,614 1,629

"LITO” VALDYBA IR KOMISIJOS 1974 METAIS, (sėdi iš kairės): P. Vaupshas - vicepirm., 
R. Staskevičiūte - buhalterė, J. Bernotai - pirmininkas, P. Rudinskas - vedėjas, S. Ke sgaila - void, 
narys* stovi: J. Kibirkštis - vai d. narys, J. Siaučiulis - reviziįos kom. harys, J. Adomonis - kredito 
kom. narys, J, Maskoliūnas - revizijos kom. pirm., R. Išganaitis - vald. narys, V. Šilelis - kredito 
kcm. pirm., B. Niedvaras - reviziįos kom. narys ir V. Piečaitis - kredito kom. narys. Trūksta val
dybos sekretoriaus A. KliČiaus ir valdybos nario lz. Mališkos.

'GINTARO” ANSAMBLIS KONCERTUOJA MONTREALIO KONCERTU SALĖJ E —PLACE DES ARTS 
Nuotrauka P. Lukoševičiaus

Montrealio Jaunimo Ansamblis ^GINTARAS*
* GINTARAS* ENSEMBLE MUSICAL DE JEUNES MONTREALAIS 
MONTREAL YOUTH ENSEMBLE *GINTARAS*
Maloniai kviečia visus dalyvauti Montrealio Jaunimo Ansamblio “Gintaras

Laikas: balandžio men. 12 d., šeštadienis, 7 vai. 30 min. punktualiai.

Vieta: James Lyng mokyklos salėje, 5440 Notre Dame St. W., Montreal, P. Q.

Šiais metais savo trijų me-
“LITO" SUSIRINKIMAS

"Lito" metinis susirinki
mas įvyks kovo mėn. 22 d. 4 
vai. po pietų Aušros Vartų 
parapijos salėje. Registraci
ja nuo 3 vai. 30 min. Po su
sirinkimo — vakarienė.

tų kadenciją valdyboje užbai
gė R. Išganaitis ir J. Kibirkš
tis, kredito komisijoje — V. 
Piečaitis ir revizijos komi
sijoje — B. Niedvaras.

"Lito" metinė apyskaita dėl 
komplikacijų spaustuvėje iš
siuntinėjama tik šią savaitę

ir dėl netikro pašto patarna-
vimo gali kai kurių narių net 
laiku nepasiekti. Jų bus gali-
ma gauti prie įėjimo į susi
rinkimą.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui I
tik už $5.00 metams ! į

j Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos

j mokesčiu.

li

‘ Pavardė ir vardas)
4-------------------------------------------------------------

'Tikslus adresas)

Programa: Montreal!© “Gintaras” ir Toronto “Gintaras” pasirodymai. Šokia 

— grojant Montrealio Studentų orkestrui ‘Perkūnas”. Loterija ir 
vaišės.

Įėjimas: suaugusiems 5 dol., moksleiviams 3 dol.

OLIMPINIAI PINIGAI
Prirhename, kad trečiosios 

serijos olimpinių pinigų setus

SU NAUJA DIENA - NAUJA PROBLEMA!

Namų apšildymo Veikalu skambinkite šios 
didžiules alyvos tiekimo ir visokiausio 
namu šildymo irehgimo bei taisymo 
kompanijos atstovui Pr. F.
Paukštaičiui 365-0311

LES COMBUSTIBLES 
ADANAC-NAUD FUELS / 
5250 O.Boul. Maisonneuve Blvd. West H4A 1Y6

PHARMACIE

agnon
LIBERT GENDRON LPH-prob.

7626 CENTRALE LASALLE 386-9742
ATIDARA NUO 9VAL..RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.'

@ Royal Trust gį>
Atstovas J. Skučas, 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
.PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žemė)

"Lite" reikia užsisakyti iki 
kovo mėn. 23 dienos. Taip 
pat dar yra liuę keli antrosios 
serijos olimpinių pinigų se
tai. PAKANKAMAI PINIGŲ

PASKOLOMS
J'Litas” šiuo metu turi pa

kankamai fondų tiek asmeni
nėms, tiek nekilnojamo turto 
paskoloms. Pirmenybė duo
dama lietuviams, tačiau pa
skolos duodamos ir pagalbi
niams nariams nelietuviams. 
Didesnes paskolas patariama 
užsisakyti iš anksto. Pr. R.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namų — 72 1-06 14

LEONAS GURECXAS 
Sale* Manager 

(Lietuvi* atstovo*)

DR. V. G1RIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L*Asjomption Blvd. 

Montreal.

Tbl. 255-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENĖ

1410 Guy St. pirmas aukotas,

1 1 - 12 k ambarys 

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

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

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon-West. .Suite 705, 
Tel: 273-3442, 273-9 181, ,37-0844.

Foto E.M.L.S. 
Si sterna.

Montreal, Que.

GM

Dr. J MaliMka 
Dantų gydytojas 

— • —
1440 n<e Ste-Catherine Ouest 

Suite 600
Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, namu 678 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C'.C^ E.R.C.S.fC'

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

n AD AD SUMAZIN| pajamų mokesčius UADAll IR SUTAUPAI PENSIJAI.

DUOTI UŽTIKRINTĄ PENSIJOS 
PLANĄ GALI TIK GYVYBES 
DRAUDIMO BENDROVĖS.

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

Tel. : 722-3545

ŠIANDIEN
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NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A^ B.C.L.
168 Notre Dame Street E.^uite 205. 

Tel: 866-20 6 3; 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra v e i k i a n u o 1945 m.

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

FENKERIŲ METŲ SUKAKTUVINI AME 

KONCERTE

• Balandžio 13 d. ,AV pa
rapijos salėje yra šaukiamas 
L. K. V. S. Įlamovė metinis 
susirinkimas. Vislkviečla-

I m i dalyvauti . Valdyba.
® G. Kazlauskienė ir A. Jo
nelis buvo susirgę ir .turėjo 
operacijas.
• S.ir M. Meškauskai iš Flo
ridos sugrįždami buvo susto
ję pas dukterį New Jejrsey.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 

IR SU iš'MTIMI JUMS 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ' 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managariu ,

LEO GURĖKAS

GM

489-5391

muu Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

<At the ęnd of Sherbrooke Street West!

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _________ 6 0%
Taupomąsias s-tas_______ 8,0%
Term. ind. 1 m. 8,0%

Term. ind. — 2 m. 8,25%
Term. ind. - 3 m. 8,5% .

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ___ _________ 11,0%
Nekiln. turto ____________ 10,5 %
Čekių kredito ____ 1______ 12.0%
Investacines nuo ................... 11.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperaty vinė namiį ( iki 4 butįi ) ir namu inventoriaus apdrauda. 

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

1 7 Ronald Drive, Montreal West 263. T«l- 487-5820.

KASOS' VALANDOS
1465 De Seve 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 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 vv vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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