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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

POMPIDOU PALAIDOTAS
Praeitos savaitės pra

džioje mirė Ir ketvirtadienį 
buvo palaidotas 19-sls Pran
cūzijos prezidentas Pompi
dou, Laidotuvės įvyko pagal 

llonlo testamentą mažose 
rvllllers miestelio kapinė

se, 35 mylios į vakarus nuo 
Paryžiaus, netoli jo vasar
vietės .Jose dalyvavo tik šei
mos nariai, artimieji Ir ml- 
nlstertų kabineto nartai su 
premjeru Mersmer prieš
akyje. Viešosios laidotuvių 
ceremonijos įvyko šeštadie
nyje Notre Dame katedroje, 
dalyvaujant daugelio kraštų 
dignitoriams, Jų tarpe Ir Ka
nados Mtntsterlul pirminin
kui Trudeau Ir Quebeco M l- 
Jlsterlul pirm. Bourassal. 
Pagal konstituciją naujo 
prezidento rinkimai turi į- 
vyktt balandžio mėn.28 arba 
gegužės 5 dieną.

NESUMOKĖTU MOKESČIŲ
JAV Mokesčių Departa

mentas painformavo prezi
dentą Ntksoną, kad jis sko
lingas Iždui mokesčius už 
praeitus metus 465,000 do
lerių. Ntksonas jau sutiko tą 
sumą sumokėti. Jo turtas 
1973 m. gegužės mėn.2ld. 
buvo įvertintas 988, 522 su
mai. Mokesčių departamen
tas neužskaitė Nlksonut 
576,000 dol. sumos kaip ne- 
apmokesttnos už jo perduotą 
valstybei asmeninį archyvą, 
kadangi ta dovana buvusi pa
vėluota, tat y ra, pada ryta po 
to, kai Kongresas jau buvo 
tuo reikalu Išleidęs naują 

•'atymą. Vengimas mokes
čių gali vlešąjal opinijai at
rodyti net svarbesnis už po
litinį Watergate bylos nuslė- 
ptmą. Taigi, Ntksono bėdos 
nesibaigta.

ANKSTYVAS URAGANAS 
i.

_ Vidurines JAV visu Ohio 
slėniu Iki pat Kanados nu
siaubė pirmas didelis šių 
metų ,uraganas. To pasėkoje 
JAV žuvo keli šimtai žmo
nių, daug sužeistų, dar dau- 
A,au likusių be pastogės Ir 
- ,>le vieną bilijoną sunaikinto 
turto.Net Ir Windsore, Kana
doje, žuvo 8 žmonės, kai bu
vo nukeltas "bowling" namo 
stogas Ir ryšium su tuo vle- 

stena užgriuvo ant žaldė- 
jfų.JAV prezidentas Ntksonas 
kelias valstybes paskelbė 
"disaster area". Toks pa
skelbimas reiškia teisę Ir 
Federalinės valdžios paramą 
tų valstybių sunaikinto turto 
atstatymui.

SUSIDĖJO SU 
REVOLIUCIONIERIAIS ?
Milijonieriaus Hearst 

duktė Patricia vėl visų lai
kraščių sensacija. Vietoje 
jos paleldlm o, jos pagrobėjai 
Symblonese Liberation Army 
atsiuntė naują jos užrekor - 
duotą pareiškimą, kuriame ji 
sakosi laisva valia įsijungusi 
į tą armiją tikslu kovoti "už 
savo Ir engiamų žmonių

POMPIDOU

laisvę" .Prie juostos pridėta 
Ir jos fotografija, kurtoje ji 
stovi priešakyje aštuonlagal- 
vės kobros-Symbtonese Ar
my simbolio- su kulkosvai
džiu rankose. Savo pareiški
me ji kaltina tėvus kaip dar
bo žmonių Išnaudotojus Ir jų 
maisto dalinimą vadina pasi
tyčiojimu Iš tikros pagalbos 
neturtingiesiems. Savo suža- 
dėtlhlul, kuris buvo sumuš
tas pagrobimo metu, ji pata
ria užmiršti ją,kadangi mei
lė jai dabar reiškianti "vi
sų žmonių meilę". Nei tėvai, 
nei policija netiki, kad tatai 
yra jos padaryta laisvu apsi
sprendimu Ir laisva valia.

PREMIJAVO ’’STING”
Praeitą savaitę įvyko Los 

Angeles mieste filmų pami
nėjimo akadem t ja. Geriausia 
filmą pripažinti komedija 
"Sttng", gavusi net 7 Oska
rus. Labai garstntas"E cor- 
clst"tegavo tik du nežymius 
Oskarus. Geriausio artisto 
garbę nusipelnė Jack Lem
mon filmoje"Save the Tiger," 
o geriausios artistės- Glen
da Jackson, Iš film os Touch 
of Class".

I galą spektaklio per see- dentė Shella Arnopuolus ap-
ną perbėgo "Streaker"nuogu- sįmetė varginga imigrante rte gauna labai mažus at- Tačiau, jeigu mes pradėsim e 
tėlls vyras. Sunku tikėti, kad tr visą savaitę ėjo iš vienos lyginimus kad Ir po 20 me- vengti Ir to, tai bus veltui 
į tokių garsenybių subuvimo siuvyklos į kitą tyrinėdama tų darbo toje pat vietoje. mūsų rūpinimasis Uetuvy-

vietą jis būtų pakliuvęs at
sitiktinai.

Premijų paskirstymas už
truko net 3 valandas Ir buvo 
labai nuobodus. Net geresnių 
meninių jėgų pasirodymą 
kaip būdavo įprasta, šiemet 
nebuvo. Visa programa pra
ėjo sveikinimais, linkėjimais, 
prakalbomis Ir padėkomis 
viens kitam.

FUTBOLAS PARLAMENTE
Sporto sluoksniuose dide

lio susijaudinimo sukėlė 
Federalinio Sveikatos M Inls- 
terlo pareiškimas, kad jis 
nesutiks su Pasaulinės Fut
bolo Lygos Išplėtimu į Ka
nadą. Kaip jau visiems žino
ma, šalia "National Hockey 
League" ( "National" kieno 
-JAV ar Kanados ?), velku - 
stos JAV Ir Kanadoje, dabar 
lygiagrete veikla ir "World 
Hockey League", kuri tikisi 
Išsiplėsti ir į Furopą.

Dabar, pardavęs Toronto 
Argonautus, milijonierius 
Baset, nori tame pačiame 
Toronte sudaryti "World 
Football" komandą. Kalbama 
jau ir apie "World Socker 
Assoclation"ar "League".

Laikydamasis savo žo
džio minlsterls Lalonde da
bar patiekė parlamentui įs- 
tatymą,kuriuo būtų uždraus
tas naujos futbolo lygos stei
gimas, palaipsniui sumažin
tas futbolininkų Importas Iš 
JAV į Kanadą Ir uždraustas 
projektuotas Kanados futbo
lo lygos (lig šiol ji tebėra 
tautinėj išsiplėtimas į JAV . 
Dabar Kanados futbolo ko
mandoje iš 32 žaidėjų, ga
li 14 būti Importuoti iš JAV. 
Parlamente dėl futbolo įs
tatymo laukiama nemažų 
ginčų ir nuomonių, skirtumų 
net ir pačių liberalų tarpe.

VALDŽIA LAIKRAŠČIU 

NESKAITO
"Montreal Star" korespon-

BENDRUOMENYBĖS
KLB KRAŠTO TARYBOS VYRIAUSIOS RINKIMU 

KOMISIJOS INFORMACIJA
Rinkimai į KLB Krašto IX 

Tarybą įvyksta š/m. balan
džio mėn.28 dieną pagalKLB 
Tarybos Rinkimų Taisykles, 
kurtos buvo persvarstytos Ir 
dalinai pakeistos Krašto Ta
rybos Suvažiavime Londone, 
Ont. 1973 m. spalio mėn. 
28-29 dienomis. Susipažinti 
su visa rinkimų tvarką ga
lima per vietines apyl.rlnk. 
komisijas .ar į apylinkių 
valdybas.

Vyr. Rinkimų Komisija 
savo š/m. kovo 20 dienos 
posėdyje svarstė Ir patvirti
no šių apylinkių siūlomus 

jų darbo sąlygas ir moka
mus atlyginimus. Jos visą 
savaitę trukusios korespon
dencijos sukėlė didelį visuo
menės susidomėjimą nežmo
niškomis siuvyklų darbo są
lygomis i!r darbininkų Išnau
dojimu. Tačiau tatai nei kiek 
nesujaudino atlyginimų mini
mumo įstaigos valdytojo 
MontrealyjePaul Germain ir 
Atlyginimų minimumo komi
sijos Kanadoje prezidentės, 
buvusios liberalų kabinete 
mintstere Claire Kirkland 
Casgratn.Pirmasis pareiškė, 
kad jie Inspektorius atlygi
nimų patikrinimui siunčia 
tik tada, kai Iš įmonėje dir
bančio darbininko gauna re
gistruotu laišku skundą, o 
antroji pareiškė, kad praeitą 
savaitę ji turėjo perdaug po
sėdžių ir laikraščių visai 
nematė.. . Tačiau Paul Ger- 
maln"pasitatsė" ir pažadėjo 
padaryti korespondentei "Iš
imtį" Ir nusiųsti inspektorių 
patikrinti jos sum Inėtas įmo
nes, kurios nemoka minima
lių atlyginimų. Taigi, val
džios biurokratija visur vie
noda. O Ir lietuvių nemažas 
skaičius dirba įvairiose siu
vyklose ir yra vieni iš tų,ku- 

kandldatus į Krašto Tarybą:
Toronto-pasiūlyta 48 kan

didatai — reikės Išrinktltr 
galima bus balsuoti tik už 18 
kandidatų. (Oakvllles)

Montreal-paslūlyta 14 kan
didatų — reikės Išrinkti Ir 
galima bus balsuoti tik už 
1O kandidatų.

London- pasiūlyta 9 kandi
datai — reikės išrinkti Ir 
galima bus balsuoti tik už 
4 kandidatus.

Ottawa -pasiūlyta 2 kandi
datai — reikės Išrinkti Ir 
bus galima balsuoti tik už 1 
kandidatą.

St.Catharines- pasiūlyta 4 
kandidatai —reikės išrinkti 
ir galima bus balsūoti tik už 
2 kandidatus.

Delhi-pas iūlyta 4 kandida
tai — reikės Išrinkti Ir ga - 
Įima bus balsuoti tik už 3 
kandidatus.

Šiose rinkimų apylinkėse 
pasiūlytą kandidatų tiek, klek 
nustatyta išrinkti ir kandida
tai patvirtinti išrinktais į IX 
Krašto Tarybą aklamacijos 
būdu Ir todėl rinkimai tose 
apylinkėse nebus vykdomi:

Rodney, Sault Ste. M arle , 
Welland, Thunder Bay, Wind
sor tr Sudbury.

Iki Vyr. Rink.K-jos š/m. 
kovo mėn. 20 dienos posė - 
džlo, šios apylinkės dar ne
pristatė jokių kandidatų tr 
kalkurlos net nėra dar su
dariusios rinkiminių komi
sijų:

Hamilton, Winnipeg, Calga
ry, Edmonton, British Co
lumbia ( Vancouver) , bet su 
tomis apylinkėmis susiraši
nėjamą, dėl paskublntmo.

Vyr. Rinkimų K-ja supran
ta, kad apylinkėse yra sun
kumų surasti kandidatų Ir 
bendrai sunku yra įtraukti 
žmones į lietuviškąją veiklą. 

bės Išlaikymu. Tikimės, kad 
viskas susitvarkys, rinkimai 
praeis tvarkingai Ir turėsime 
veiklią Krašto Tarybą.
• Juozas_____Truškauskas,
amerikiečių rašytojų klubo 
"Trojan"plrmįninkąs, prane
ša, jog šios plačios organi
zacijos padarytas nutarimas 
turėti savo atstovą prie 
Jungtinių Tautų dabar netru
kus jau bus įvykdytas. J. 
Truškauskas klubo vardu yra 
Išsiuntęs pasaulio valdovam s, 
prezidentams bei politikams 
daug pareiškimų su protes
tais del Lietuvos pavergimo 
Ir su reikalavimais atstatyti 
jos laisvę.
• 1973 m . "Liaudies Ūkis" 
Nr. IO patelkia šiek tiek ži
nių apie Lietuvoje esančią 
sovietinę pramonę. Pati žy
miausia pramonės šaka Lie
tuvoje,turinti tarptautinį pri
pažinimą, mašinų gamyboje 
ir metalo perdirbime. "Jos 
gaminamos produkcijos ly
ginamasis svoris visos pra
monės produkcijos apimty 
sudaro maždaug vieną penk
tadalį. Taip, kad šiandien 
kas trečias respublikos pra
monės darbuotojas dirba 
mašinų pramonėje'- .
- Šiuo metu respublikoj 
mašinų tr metalo apdirbimo 
pramonėje veikla daugiau 
kaip 60 stambių naujų arba 
rekonstruotų pramonės įmo
nių, gaminančių sudėtingą 
produkciją. Respublikoj da
bar gamina daug įvairiausių, 
labai tikslių metalo apdirbi
mo staklių, sudėtinga elek
troninė technika, žemės ūkio 
mašinos, dviračiai,televizo
riai,šaldytuvai, žvejybos lai
vai, elektrinio suvirinimo 
įrengimai, bei daugelis kitų 
gam Intų,žinomų daugiau kaip 
7O-tyje pasaulio šalių .
- Rytų Lietuvoj, netoli Tve
rečiaus, geologai surado di
džiausią respublikoje mollc 
telkinį. Šio telkinio pagrindu 
1972 m. Ir pradėta statyti 
moderni drenažo vamzdžių 
gamykla .
— Statant svarbesnius vi
suomenintus pastatus Lietu
voje, norima jų apdailai tu
rėti šlifuoto arba poliruoto 
granito plokštes. "Siekiant 
patenkinti šiuos poreikius, 
prie Trakų nerūdinių staty
binių medžiagų gamyklos 
pastatytos tr šiais metais 
pradėjo veikti granitinio ak
mens apdirbimo cęchas, ap
rūpintas Italų gamybos ak
mens plovimo, šlifavimo bei 
poliravimo įrengimais. " E.

VIEŠA PADĖKA
Didžiai Gerbiamas Prela

tas Juozas A .Karalius, įver
tindamas Enciklopedija Ll- 
tuanteą svarbą ir jos reikš
mę Lietuvai, taip pat žinoda
mas jos sunkią leidimo pa
dėtį, paaukojo $10,000.00 
paremti jos leidimą.ŠI para
ma sumažina leidimo skolą, 
kuri buvo reikalinga apmo
kėjimo.

Tad viešai reiškiu padėką 
M telam Prelatui, kad su to
kia didele parama atėjo pa
dėti Išleisti Enciklopedija Ll- 
tuanica III tomą. T „J. Kapočius 

Enciklopedla Lftuanica lei
dėjas
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Velykų džiaugsmo 
visiems...

Mąstant apie Velykas sa
vaime Iškyla žmonijos pa
veikslas, kas kokiose nuo
taikose minės šią džiaugs
mingą šventę. Matai, ką 
reiškia asmeniui, šeimai ir 
visuomenei gyventi arčiau 
su Kristum ar toliau nuo jo. 
Gyvenantieji su Kristum vi
sada, tai ypatingai šiandien 
neturi ko pavydėti gyvenan
tiems be Kristaus. Jeigu val
dantieji savo krašto ir visos 
žmonijos klausimus svarsty
tų ir spręstų krtkščioniš - 
ku nuoširdumu ir teisingu
mu, tat kultūringesnės tau
tos, jų tarpe ir mūsų tauta 
nevergautųv menkiau kultū
ringai ir savame krašte ne
būtų žmonės Išnaudojami.

Savo mirtimi ir prisikėli
mu Kristus parodė tikrąją 
žmogaus prigimtį, asmens ir 
gyvenimo prasmę ir kelią. 
Velykų šventėje tikintieji 
savatm ingai išgyvena
džiaugsmą,kurį stengiasi iš-
reikšti puošniomis pamaldo
mis, prleteliškals susitiki
mais ir pan. Tai natūralūs 
reiškinys. Tačiau, šios šven
tės prasmė teparagina kiek
vieną susirūpinti tuo, kas 
vyksta aplink mus. Ne kurio

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

KAS SVARBIAU - KAS RAŠO, 
AR KAIP RAŠO ?

NL Nr.6, 1974 vienam ne
patiko Juozo Beniaus rašomi 
straipsniai. Būk tai, jog jis 
nepasako, kad ištrauka, net 
nenurodo šaltinio arba kad 
blogai nukopijuotas žemėla
pis.

Pirmiausia, tai įrašau C. 
Gedgaudo sutikimu. Pats " Is
torijos M ėgėjas" nurodo pa
grindinį šaltinį Č.Gedgaudo 
"Mūsų Praeities Beteškant". 
Malonu, kad jis tą knygą įsi
gijo, nes šių straipsnelių pa
grindinis tikslas ir yra Iš
garsinti mūsų plataus akira
čio kalbininko ir protstorės 
specialisto Č. Gedgaudo 
mokslinį darbą.

Juozas Benius šį šaltinį 
citavo ir cituoja gana daž
nai, ir, kad nevarginus to 
"mėgėjo" daugiau,patarčiau 
jam pasižiūrėti į sekančius 
NL numerius:

I- N'r. 4(74):. . . "Štai kodėl 
mano rekomenduojama. . .Č. 
Gedgaudo knyga...

2 - Nr.' 49 (73) :.. . "Šio 
straipsnio interpretacija pa
imta iš mūsų kalbininko Č. 
Gedgaudo knygos...Ją dar 
galima gauti šiuo adresu.. .

3- Nr.46 ( 73) :. .. "Norįs 
rasti atsakymus, kas liečia 
mūsų garbingą praeitį, Ir 
pasisemti jėgų ateičiai, tepa
skaito jau seniau mano re
cenzuotą Č.G. knygą"...
2 psl.

nors vieno luomo ar parink
tiems asmenims, o kiekvie
nam sąmoningam žmogui tu
ri rūpėti, kadklystą žmonės 
neiškeistų į vergiją mums 
Dievo duotos laisvės, kad 
nevirstų griuvėsiais tikin
čio žmogaus sukurta kultūra, 
kad vietoje krikščioniškos 
meilės neįsigalėtų stabmel
diškas egoizmas. Velykų 
šventės atneša daug džiaugs
mo tikinčio žmogaus stelai, 
jo nenuslėpdami padėkime 
visai žmonijai atsinaujinti 
Kristaus šviesa ir tiesa.tr 
tuo siekti žmogaus verto 
džiaugsmo.

Ypatingai šiais metais, 
Bažnyčios skirtais dvasi
niam atsinaujinimui, norisi 
linkėti visiems nuoširdžiai 
ir kritiškai pasvarstyti skir
tumus gyvenim o, su Kristum 
ir be Kristaus.

Kristaus prisikėlimo 
švenčių nuotaikos teatneša 
kiekvieno protui ir širdžiai
šviesos ir tyros meilės 
spindulį.

Su Jumis
Dievo ir Lietuvos meilėje

Vysk.Vincentas Brizgys

4 - Nr. 43(73) :. . . "Tos pa
čios išvados yra priėjęs 
mūsų kalbininkas Č. G. savo 
knygoje "Mūsų Praeities Be- 
Ieškant"(l972). ..

5- Ir pagaliau, gal pirmą 
kartą, Nr. 39(73) :... "Paly
gink Č.G. apimantį maždaug 
3462 metus mūsų istorijos, 
turintį 360 puslapių su gau
siomis iliustracijomis, že
mėlapiais, ir 1.1. . .. "

Antra, "Istorijos Mėgėjo" 
( vis tas slapyvardis, - su 
slaptukais daugiau nesigin
čysim e,nes jie bevelk visuo
met verti meškos pasltarna- 
v im o) pate tktas ’1 nukopi juot as 
žemėlapis",tikrai daug pras
tesnis už J. B. J. B. žino ką 
daro - jis net papildo Č.G. 
žemėlapį savais radiniais, 
tuo tarpu"Istorljos Mėgėjas" 
neįstengia net turinio "nuko
pijuoti".

Trečia, kas liečia ištrau
kas, tai jos šutampa"cento 
percento"su Č.Gedgaudo pa
duotomis, Ir todėl dažnai vi
sai neverta jų nei minėti dėl 
vietos stokos ir kartojimosi.

Pabaigai patarčiau"Istori
jos Mėgėjui" išversti bent 
vieną puslapį iš graikų kal
bos lietuviškai, tada gal jam 
atsidarys akys ir jis kitaip 
vertins kitų darbą ar įnašą 
lietuvybei. įdomu, kokiam 
dievui ( ar dievams) jis no
ri pasitarnauti?

Montrealls J. Benius

TURKIJA PASKELBĖ 
Padėkime ja pasinaudoti Bražinskams 
kijos vyriausybei. — Bražinskų

1974 kovo 18 d. laiške Bra
žinskai rašo ;

"Kaip žinote, šiandieną 
- 1974 m . kovo mėn. 18 d. , 11 
vai. ryto-įvyko penkioliktoji 
"Lttuvanyali Baba Ogul Hu
rriyet Mucahitlerl" teismo 
sesija. Buvo tikėtasi, kad 
šioje sesijoje prokuroras 
padarys savo pareiškimą, 
tačiau posėdžio metu mūsų 
nuolatinio prokuroro nebuvo, 
o jį pavaduojantis kolega pa
reiškė, kad štai bylai anga
žuotas prokuroras susirgo ir 
negalėjo atvykti teisman, o 
jisai, laikinai pavaduojantis, 
negalėjęs per porą dienų iš
samiai susipažinti su bylos 
medžiaga ir paruošti savo 
nuomonės pareiškimą. Galop 
prokuroras paprašė teismą 
nukelti sekančio posėdžio 
datą galimai toliau, kad pir
masis prokuroras suspėtų 
pasveikti ir galutinai pa
ruošti savo nuomonės pa
reiškimą. Teisėjai sutiko ir 
pasiūlė š/m . balandžio 29 d., 
nė vienas advokatas neprieš
taravo. Taigi, šešioliktoji 
mūsų teismo sesija bus 
1974 m .balandžio mėn. 29 d., 
11 vai. ryto".

Kaip toj pasakoje : ratukas 
sukasi, ratukas sukasi, ratu
kas sukasi . .. Bet tikrovėje 
lietuviai patriotai Bražin
skai sėdi, kelinti metat.be 
teismo sėdi Turkijos kalėji
me. Turtuoliai atjaus kite, iš- 
gelbėklte.

Bražinskai į laisvo pasau
lio lietuvius taip kreipiasi:

"ATSIŠAUKIMAS
Šiuo ypatingu laišku mes, 

Lietuvos laisvės kovotojai, 
kreipiamės į Jus ir visą 
laisvo pasaulio lietuvių vi
suomenę, pranešdami apie 
dabartinę bylos padėtį ir 
apie ryžtingos, aktyvios Bra
žinskų gelbėjimo akcijos iš
vystymo dabartiniam mo
mente gyvybinį būtinumą.

Ryšium su Turkijos Res
publikos 5O-mečiu, Turkijos 
vyriausybė dabąr intensyviai

TURTINGŲ ELGETŲ 
KRAŠTAS

Kalbant apie elgetų klau
simą, reikia sugrįžti trum - 
pam ir į paliktą savo kraštą, 
kurį palikau prieš keletą de- 
sėtkų metų. Tada turėjau 
pabėgusių,be sveikatos abie
jų lyčių asmenų, kurte vege
tavo tik iš maldos dėka. Jie, 
per dienų dienas aplankydavo 
savo apylinkės ūkininkus, 
prašydami maisto ar drabu
žio. Už tai jie pastmelsdavo. 
Kartais balsiai, kartais pa
tylomis, kartais tik pažadė
davo pasimelsti už m Irusius 
artimuosius. Vieni tat atlik
davo nuoširdžiai, kiti auto
matiškai iš papratimo, o dar 
kiti , pasižadėję , spausdavo 
greičiau pro duris pas kitą 
gyvėntojac.

Prieš 30 m. mum s atvykus 
Kanadon, mes sus įdūrėm su 
elgetų problema Ir čia. Skir
tumas toks, kad čia elgetos 
veikta oficialiai su valdžios 
palaiminimu. Tai visokį va
jai socialinei gerovei pakelti 
( bent tuo vardu). Pradžioje , 
jiems buvo leidžiama vieną 
ar du kartus per metus rink
ti pinigus vienai ar kitai in
stitucijai, kaip; vėžio, širdies, 
paralyžiaus, išsigimėlių glo
bai ir 1.1, ir 1.1. Dabar visos 
šios institucijos operuoja 
jau plačiu mastu. Pačiose 
viršūnėse sėdi su liuksusi
nėmis mašinom is,modernlš-

AMNESTIJĄ
1 Rašykime prašymus Tur- 

byla vėl atidėta I
svarsto generalinės amnes
tijos įstatymą ir neužilgo jis 
bus paskelbtas, vykdomas. 
Mūsų byla dar nebaigta, ji 
svarstoma, tačiau nieko ne
delsiant viso laisvo pasaulio 
lietuviai turi pradėti masinę, 
s is tern at Ingą, intensyvią 
Bražinskų gelbėjimo kom
paniją, prašant jiems, Lietu
vos laisvės kovotojams, su
telkti amnestiją.Apie geres
nę Bražinskų išlaisvinimo 
progą neįmanoma nė svajoti, 
tai yra laimikis, gyvybinės 
svarbos momentas, kurios 
pra žiopso j imas būtų neat
leistina klaida visos tautos 
mastu.

Visi geros valios lietuviai, 
kuo skubiausiai siųskite 
Turkijos Respublikos vy
riausybei tūkstančius laiškų, 
telegramų, masiškas petici
jas, Prašykite, sąryšyje su 
A ta turko įkurtos Turkijos 
Respublikos 5O-mečlu,Lte - 
tuvos laisvės Kovotojų Bra - 
ztnskų amnestavtmo.

Tai gyvybinis reikalas, tai 
žūtbūtinė kova, kurios lai
mėjimas bus geriausias, 
prasmingiausias lietuvių 
dvasios kovingum o, solidaru
mo ir ryžto įrodymas.

Vardan tos Lietuvos!

Lietuvos Laisvės Kovo
tojai/pas įrašė/Pranas Bra
žinskas - Algirdas Bražin
skas"

Dabartinis kalinamų adre
sas:

Merkes Kapali,
Ceza Evl, Kat. 253, 
Ankara, Turkey.

į Priverstinio celibato problema 
pasaulyje

( Tęsinys) Juozas Lukošiūnas
. . . "AŠ TURĖJAU 
PALIKTI VIENUOLYNĄ 
— GYVENTI DĖL KITŲ.". . . 
Člą keletas pasikalbėjimų 

su vienuolyną palikusiom 
seselėm. Kai kurios pasta
bos labai charakteringos . 
"Aš galvoju, kad galėsiu būti

koše įstaigose, su pulkų gra
žių sekretorių direktoriai. 
Aukas jau neberenka vaikš
čiodami nuo durų prie durų . 
Prieš pradedant vajų, pir
miausia pasirodo spaudoje 
ašaras traukiantys straipsniai, 
o vėliau kiekvieną gyventoją 
pasiekia laiškai su paruoš
tais čekiais. Beveik visada 
su prtedujskubiai užpildyk ir 
išsiųsk. Toki laiškai, kartais 
skamba net arogantiškai. Tu
ri duoti. Įsidėmėtinas pav.su 
nauja "Jungtiniu Keliu" pasi
vadinusia instituciją. Šį kar
tą jau ne vienkartinė auka, 
bet darbovietėse pravesta 
reklama pasirašyti nuo 
kiekvienos algos atskaitomai 
suma. Žinoma ne prievarta, 
bet tavo gera valia. Nenuo
stabu, kad ši institucija turi 
su $40,000 metine alga ad
ministratorių.(Eiliniam dar
bininkui už tiek reikta dirbti 
sunkiai apie 4-5 metus). Kur 
vist kiti vedėjai ir sekreto
rės? Padengus visas institu
cijos operąvtmo išlaidas, 
tam gražiam tikslui,lieka tik 
labai mažas procentas.

Dar viena panaši institu
cija naujai įsikūrusi: "Teisė 
Gyventi", kovai su abortais. 
Pirmieji laiškai supažindino 
su institucijos administraci
ja, kuri susideda iš aukšto 
rango asmenų; daktarai, pro
fesoriai, dvasiškiai. Vist su 
gražiomis metinėmis paja
momis. Sekantis laiškas, jau 
su paruoštu čekiu ir Priedu,

( N ukelta i_ 3 psL)

Į talką ateina Amerikos 
Lietuvių Taryba.
Nuoširdžiai džiugu, kad 

Bražinskams talkon atėjo 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Jie kat kurioje spaudoje pa
skelbė atsišaukimą, raginan
tį rašyti laiškus, siųsti tele
gramas į Turkiją, ir davė 
tokių vyriausybės asmenų 
tris adresus :

President of the Turkish 
Republic, His Excellency 
Fahrl Koruturk, Ankara, 
Turkey.

Ministry of Foreign 
Afflars, His Excellency Tu
ran Gunes,Ankara, Turkey.

Ministry of Justice, His 
Excellency Sevket Kazan, 
Ankara, Turkey.

Taigi, talka Bražinskams 
yra talka ir ALTui .Pajudė
kite, broliai ir sesės!

Už Bražinskų išlaisvinimą 
turėtų kovoti poetai — 
rašytojai ir žurnalistai
Kalinamas Algirdas Bra

žinskas yra poetas. Jam bū
nant kalėjime išleista jo ei
lėraščių knyga lietuvių kal
ba. Jo gražių, patriotiškų ei
lėraščių spausdina viso lais
vo pasaulio lietuvių spauda; 
Europoje, Kanadoje, JAV-se, 
Australijoje, Pietų Ameriko
je.

Siūlau Lietuvių Rašytojų 
organizacijai jį įtraukti į sa
vo nartus, o tada kreiptis į 
viso pasaulio rašytojus, pra
šant paleisti kalinamą lietu
vį poetą - rašytoją. Paliki
te šaltus formalumus / a la 
prašymo padavimas, kitų na
rių slapti balsavimai.../. 
Nesielkite oficialiai, kaip ko
kios didžiosios valstybės ka
raliai. Turėkite širdies, ne
būkite bejausmiai molto mo- 
tiejal! Ištieskite savo kalina
mam broliui ir kolegai taip

geresnė krikščionė jei pa-l 
liksiu. . . Tai nėra nugaros 
atsukimas Kristui.... Aš 
turėjau palikti vienuolyną, 
kad galėčiau daryti tai, kam 
pasišvenčlau - gyventi dėl 
kitų.. . V

"Būti vienuole, kol esi jau
na, yra gražu. Bet kai prade
di stebėti senesnes seseles, 
pradedi reallzuot i ’, prie ko 
viskas veda.Aš ėmiau galvo
ti, klek ilgai truks iki aš pati 
tapsiu taip karti,kaip nema
žas skaičius iš jų".

Žinoma,kas pažįsta iš ar
čiau šį gyvenimą, nesistebės 
jų kritikos kartumu. Unifor
mos, vardo pakeitimas, vie
šas mažiausių"prasikalti- 
mų"prlsipažtntm as, vert imas 
išduoti kitų klaidas, draudi
mas bet kokios artimesnės 
draugystės, laiškų atidary
mas, pažeminančios atgailos 
praktikos-viskas pristatoma 
kaip totalinis atsidavimas 
Kristui. Bet tikroji funkcija 
yra asmenybės sunaikinimas, 
visiška subordinacija siste
mai. Šiandien, kada žmogus 
psichologiniai labai įžval
gus, tokių dalykų pernešti 
nebegali.

Ypatingą dėmesį reikėtų 
atkreipti, kad dauguma pasi
traukusių seselių ir toliau 
palieka giltai tikinčiomis ir 
trokšta dirbti toliau tokiose 
vietose kaip ligoninės, mo
kyklos ar šalpa. Seselių kri
tika sukasi apie bendrijos 
struktūrų primityvų griežtu
mą, neprltaikymą naujiems 
laikams, neretai daromą ža
lą jų asmeniniam išsisklei
dimui kaip krikščionėms.

..." MES NORIME 
laisvės, BET NIEKAS 
MUMS JOS NEPADUOS. .
Štai keleto dvasiškių pasi

sakymai. Toronto universite

SENTIMENTAS LIETUVAITEI

( H. Heine)
Tu kaip gėlelės laukinės: 
skaisti, graži, nekalta.
Tave regiu ir baimės 
mano Širdis apimta. 
Rodos man, ranka uždėti 
tau aš turiu ant galvos, 
meldžiu Dievo, kad liktum 
skaisti, visados.

fifi vokiečių kalbos vertė V. V.) 
Nuotraukoje lietuviškos mokyklos 
mokinė. Foto: V. Vilkaitis

relkallngĄ pagalbos ranką.
Taip pat ir Lietuvių Žur

nalistų organizacija turėki 
Algirdą Bražinską įrašyt 
savo narius,ir tada vtsuot. 
nal per visokią spaudą, per 
kitų tautų žurnalistų sąjungas 
/ įskaltyttnal turkų/, rašyti 
amnestijos prašymus ir pan.

Būtų gera, jei kas sugebė
tų prikalbinti Solženytsiną 
tuo reikalu parašyti ar vie
šai pakalbėti. Tat būtų špo
sas, jei lietuvį iš nelaisvės 
išlaisvintų rusų rašytojas , 
lietuvių rašytojams traukant 
ramunėlės lapelius : tai, ne, 
taip, ne, taip, ne...

Drąsus laisvieji lietuvi? 
Kaip tie senovės karžygiai, 
supliekę kryžiuočius ir moiF 
golus... Algirdas Gustaitis

to kapelionas, tebedirbąs 
šiandien, štai ką sako apie 
pašaukimų krizę :"Kreatyvūs 
jaunuoliai šiandien nebeina į 
kunigystę, bet kunigystė pa
traukta tuos, kurie nenori 
drąsiai atsistoti prieš savąjį 
seksualumą. Kur kitur gali 
būti žmogus socialiai ir eko
nominiai sėkmingas, be rei
kalo drąsiai žvelgti į seksuar- 
lum ą ? , j 5

"Matntenant" laikraščio 
co-redaktor lūs .kuris irgi te
bedirba kaip dvasiškis št 
ką rašo: "Kai aš susitinku Su 
žmonėmis,aš noriu žmo
giško ryžio, o ne kunigo 
-pasauliečio -susitikimo... 
Kunigo rolė, o ne kunigo ce
libatas yra didžiausia pro 
blema. .. Kadangi dvasiškiai 
iki šiol buvo skaitomi tšsi 
lavinusiais, todėl parapijie
čiai ten bėgdavo su visom 
problemom. Šiandien jie eina 
pas profesionalus pasaulie
čius..; Mes norime laisvės, 
bet niekas jos mums nepa
duos ant sidabrinės tac*. 
Mes turime už ją, kovoti. Ir 
jei kas bandys atimti map 
laisvę, aš paliksiu (kunigystęJ 
ir kovosiu iš kur nors ki
tur".

Štai nuomonė buvusio u_ - 
dlno narto, kuris dabar dėsto 
anglų kalbą aukštesniojoj 
mokykloj: "Bendrija ir vys
kupai yra naivūs, jei jie gal
voja, kad dauguma dvasiškių 
yra psichologiniai ir dvasi
niai pajėgus išsiskleisti kaip 
žmonės, paliekant nuošalyje 
normalias priemones tam 
išsiskleldtmui.Alkoholizmas, 
iškrypimai ir vaikiškas ne
atsakom ingumas yra kaina, 
kurto prigimtis pareikalaują 
revanšu..."..."aš jaučiuosi 
tubulesnis krikščionis šian
dien, kaip kad niekuomet..." 

( Bus daugiau ).
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VELYKOS ATVIRAS LAIŠKAS
JO EMINENCIJAI KARDINOLUI WYSZYNSKI,

Kur tik pasaulyje yra- 
krtkščtonlų, kur šventovėse 
laikomos pamaldos,kur dva
siškiai kalba maldas, dažnai 
galima išgirsti įvairiomis 
kalbomis žodžius "Tai 
Viešpaties duota diena , 
džiūgaukime ir linksminki
mės, "Aleliuja. "

Džiaugsmą tais žodžiais 
reiškia jau Senojo Testamen
to Psalmtstas, kviesdamas 
visą tautą linksmintis.

Nepalyginamai gilesnės 
.-asmės įgijo šitie džiaugs

mo žodžiai, kai Dievo Sūnus , 
kaip tikrasis Avinėlis, auko
jo save ant kryžiaus, kai 
mirė atpirkęs pasaulį, kai 
trečią dieną kėlėsi iš numi
rusiųjų ir atidarė žmonijai 
duris į nuo amžių uždarytą 
dangaus karalystę. Velykos 
- Kristaus prisikėlimas iš 
numirusiųjų diena-krikščio
nims ir yra ta"V iešpatles 
dieną", kada teisingai džiū
gaujama ir giedama "ALE- 
’IUJA".

Velykos-viena seniausiųjų 
„didžiausiųjų ir džiaugsmin
giausių jų visame krikščio
niškajame pasaulyje šventė. 
Velykos,kaip Ir kitos šventės, 
jungia savyje du pradu. Pir
mąjį pagoniškųjų laikų užst- 
llkusį gamtos reiškinį gar
binimą, kai po žiemos letar
go, skaisti saulutė užkaitina 
žemę- vyksta gamtos prist- 
-kėllmasjlš sustingimo viskas 
pabunda, ir džiaugiasi žmo- 

»gus .įgavęs naujos energijos 
gyventi Ir veikti.Tai saulės 
garbinimo išdavajdžtaugsmas 

‘ kad Šviesa nugalėjo Tamsą; 
Antroji krikščioniškąjį Kris
taus prisikėlimo Iš numiru
siųjų.

Tas gražias pavasario 
šventes nuo senų senovės 

j lydi įvairiomis apeigomis, 
■prietarais bei mistika gau
btą papročiai. Senovės žydai, 
babiloniečiai, finikiečiai, 
frlgiečial, asirai, Ir kiti, šia 
prisikėlimo šventę švęsdavo 
visą savaltę.ŠvęsdamI minė
davo savo dievų bei deivių 
gyvenimą, kančias, mirtį ir 
prisikėlimą. Aukodavo die
vams aukas Ir mazgodavo jų 
statulas. Baigdami apeigas 
prisikėlusios saulės garbei 
džiaugsmingai giedodavo 
"Aleliuja". Pirmieji krlkš - 
čtonys labai iškilmingai 
Velykas švęsdavo kartu su 
žydais, kai pastarieji minėjo 

ėjimą iš Egipto, aukodami 
‘avinėlį ir valgydami nerau
gintą duoną. Tik vėliau krikš
čionys tai šventei suteikė ki
tą reikšmę- Kristaus prisi
kėlimą. Dabar, mūsų Velykų 
švenčių apeigos talpina ne
maža skolinių arba tiesiog 
,.ų pačių apeigų, tik kiek mo
difikuotų; jom s duota kita
simbolika. O eilė velykinių 
apeigų ; maldų, giesmių -yra 
skolinys iš vedų ir persų ti
kybos giesmių ir himnų.

Imperatorius Konstantino 
' i *dž.įsakymu Velykų švenčių 

apeigos pagražintos; pradėta 
puošti ne tik bažnyčios, na
mai,bet ir gatvės. Bažnyčio
se per naktį būdavo iškllmln- 

atliekamos įvairios ve
lykinės apeigos; skaitomos 
šventraščio ištraukos,gieda
mos psalmės, sakomi pa
mokslai, šventinama ugnis, 
vanduo, Velykų žvakė, telkia
mi krikšto ir sutvirtinimo 
sakramentai, aukojamos šv. 
m Išlos,ir pabaigai džiaugs
mingai užgtedama Aleliuja. 
Net ir dabar,mūsų dienomis, 
Velykų švenčių ciklas pra
sideda Verbų sekmadienį, o 
prisikėlimo apeigos prade
damos didįjį Šeštadienį. Nuo 
senovės laikų visas apeigas 
lydi įvairūs prieškrikščio
niškų laikų religiniai įvaiz
džiai.
1974.IV.9

Bažnyčioj gieda "aleliuja”, 
Bet a§ tyliu, Širdy skaudu: 
Čia žemej ašaros, žudynės — 
Tai balsas giesmės Velykinės, 
Tarytum, tyčiojas skundu.

— Maironis

Nepriklausomoje Lietuvo
je, mano kilmės ir kaimy
ninėse parapijose velykų 
švenčių metu velkė tokie 
papročiai; anksti Verbų sek
madienio rytą, tėvas, motin a 
ar vyriausias šeimos narys , 
prikeldavo valkus paplakda - 
m as juos kadugio šakele ir 
sakydami : "Verba plaka, ne 
aš plaku, tolei plaks, kol pri
kels". Prikelti vyresnieji 
valkai, su kadugio šakele, 
skubėdavo pas kaimynus, to
kiu pat būdu savo draugų 
prikelti. Vyrai,ypač, mote
rys,stambokas kadugio šluo
teles/© m ergtnos net papuoš
tas, kad ir dirbtinomis gėlė
mis, žilvyčio ir kt. žaliom 
Išsprogstančlom šakelėm/ 
nešdavosi bažnyčion, kur jos 
bendra tvarka būdavo pa
šventinamos. Po pamaldų, 
šventoriuje jaunimas verbo
mis "apsĮplakdavo". Bernio
kai paplakdami mergaites 
sakydavo :"Kas myli labiau, 
tegu plaka skaudžiau". Mer
ginos tuo pačiu būdu atst- 
telsdavo berniokams. Plaki
mas reiškė merginoms-grel- 
tat ir gerai ištekėti, o ber
nužėliams- visokių troškimų 
išsipildymo, niekas nepykda
vo. Plakimas verba, kaip Ir 
visos kitos apeigos, turėjo 
magiškos reikšmė s ;kadugys, 
kaipo amžinai žaliuojąs, juo 
paliestam sutelkiąs jėgų gy
venimo vargams pakelti. Baž
nyčios gi interpretacijoj 
verbos primena palmes, ku
rias džiūgaujanti minia klojo 
Kristui po kojų, įžengiant į 
Jeruzalę. Didįjį Šeštadienį 
šv. vandens ir ugnies par
nešti vykdavo mažiausia na
mie darbams relkallngl-ber- 
niukai ar seneliai. Bažnyčio
je prie vandens kubilų būda
vo grūstis-kiekvienas norė
jo pirmas gauti ir greičiau 
sugrįžti, nes pasak prietarą, 
pirmiesiems parnešuslems 
namo vandenį ir ugnį bus 
lemta turėti riebius ir grei
tus arklius, gerą derlių ir 
kitokį pasisekimą ūkyje. Sa
vaitės bėgyje, iki D. Šešta
dienio, buvo vykdomas pava
sarinis, prieš velykinis so
dybų, ūkio trobesių ir gyv.; 
butų, drabužių, patalynės ir 
viso kito apvalymas, aptvar- 
kymas.Šeštadienį, apie pus
dienį baigę darbus, žmonės 
patys pirtyse išsivanodavo, 
išsimazgodavo ir įšokę 
sodželkon /aš pats šokau/ ir 
švariai apsirengę užšvęsda- 
vo. Tą dieną, nors nieko ne- 
valgyvavo, bet parėję iš pir
ties vyrai pradėdavo ragauti 
šventėms padarytą alų, ar 
gerai "išsivaikščiojo", ar ne 
per kartus. Šeimininkės baig
davo ruošti velykiniam sta - 
lui patiekalus ir eidavo plr- 
tin, o iš pirties grįžusios, iš 
bažnyčios atnešta šv. ugnimi 
užkurdavo viryklas ir su pa
dėjėjomis virdavo ir dažy

Pavasaris tėviškėje

kiaušinius. Dažydavodavo 
dažniausia svogūnų lukštais, 
šieno pakrttais, beržinių van
tų lapais ir alksnio žieve. 
Mergaitės rungtynlaudamos, 
kuri gražiau, motinos joms 
pavestus kiaušinius nudažys, 
"meniškai" juos dažyvavo 
panaudodamos vašką, peiliu
kus, įvairius popierėlius , 
įvairiom slapvom ir raštais. 
Bernlukai"extra"gaudavo sau 
kiaušinių, kuriuos įvairiais 
būdais" stiprindavo", kad ne
pramuštų jo margučlo.Su to
kiais, dtrbtinai"sustlprtntals" 
kiaušiniais su draugais muš
ti skaitėsi negarbinga ir ne
sąžininga, o pagautasis 
"meistras", kartais draugų 
būdavo "aplplunksnluojamas". 
Pavakare, kas važiuodavo, 
išvažiuodavo ar išeidavo 
bažnyčion "prlkeltuvėms" ir 
išveždavo pašventinti pinti
nes įvairių velykiniam sta - 
lui paruoštų gėrybių. Tu gė - 
ryblų dalį palikę klebonijai, 
kitą atsiveždavo namo ir pa
tiekdavo savo šeimos velyki
nei puotai paruoštam sta - 
lui. )

Pagal veikusį paprotį, Ve
lykų nakčiai daug kas vyk— 
davo bažnyčlon"budėti", nors 
tą naktį reguliarių pamaldų 
nebūdavo. Susirinkę seni 
vyrai ir rųoterys (davatkos) 
bei jauni berniokai/pieme
nys, pusberniai, bernai/, kai 
pirmieji meldėsi bendrai 
kalbėjo rožančių, giedojo, 
ėjo stacijas,-antrieji-vieni 
kareiviais apsirėdę ir "dzt- 
dom", kirviais, ir kardais 
apsiginklavę, stodavo prie 
Kristaus grabo sargybom, 
kiti, kuriem tos garbės nete
ko, su lazdomis švaistėsi, 
belsdamiesi, 
būgnydami ir "kleketkom" 
barškindami, 
šventoriuje, varpinėje ir net 
rtnkelėje, iškrėsdami išdai
gų bažnytkaimio žydeliam 
-mat jie nukankino Kristų. 
Kai pritrtukšmavę sugrįž
davo bažnyčion, pirmuosius 
čia rasdavo bevelk visus 
miegančius,net kriokiančius, 
tai ir čia be išdaigų neap - 
selda^. Miegantiems, ypač 
davatkoms, pakišdavo po no
sim specialiai atsinešto 
"štlnksptrito" /amoniako/ 
butelėlį, kurio miegantieji 
įtraukę į šnerves,pradėdavo 
čiaudyti ir kosėti, o išdaigi - 
nlnkai iš to turėdavo pasi
tenkinimo. Dar pikčiau. Kiti, 
atsinešę chemiško rašalo, 
pripildavo jo į švęsto van - 
dens indus, kur maldininkai 
pasidažę pirštus žegnodavo
si. Daugelis jų nusidažę no- 
sis,kaktas ir veidus sudary

trim Ituodam i

triukšmavo

davo keistą vaizdą; žmonės į 
juos keistai žvelgdavo ir ne
galėjo suprasti kaip jie ne- 
siprausę išdrįso pasirodyti 
Velykų šventės rytą bažny
čioje. ..Iš to būdavo dau
giau išsiblaškymų negu su
sikaupimo maldai. Pagaliau 
anksti rytą, saulei tekant, 
bažnyčion ateidavo kunigai 
ir prasidėdavo iškilmingos 
velykinės pamaldos- rezu- 
rekclja. Procesija, parapi
jiečių minios lydima, etda - 
vo aplink bažnyčiąjprabylę 
varpai džiaugsmingai svei
kino Prisikėlusį Kristų ir 
tikinčiuosius. Po pamaldų 
beveik vist skubėdavo namo 
atsigavėti. Pagal prietarus, 
kas greičiau sugrįš, tam iš
tisus metus ūkyje viskas 
gerai seksis. Jie ir skubė
davo namo. Beienktyniauda
mi, sukliudydavo vežimus, 
nulauždavo ašis, jienas, ap
virsdavo griovin ir,kol su
sitvarkydavo, tat užuot pir
mieji, sugrįždavo labai pa
vėlavę, išvargę ir išsipur
vinę.

Vaikai, prabudę Velykų 
rytą, po pagalvėlių arba 
lauke prie lango, rasda - 
vo porą gražių margučių. 
Tai Velykės dovana. Velykė, 
kaip ir Kalėdų Senelis, įsi
vaizduojama labai gera, 
simpatiška, gerus vaikus 
mylinti senutė, kurt naktį, 
niekieno nematoma, su vė- 
žimėliu kiaušinių įvažiuo
davo į namus ir visus gerus 
vaikus apdovanodavo mar
gučiais, dažniausia po porą 
/bet niekad po vieną/ir 
skirtinga spalva nuo kitų 
šiuose namuose dažytų kiau
šinių. Klek džiaugsmo/ pats 
dar prisimenu/būdavo radus 
tą taip labai lauktą dova
ną. . ✓ ( Bus daugiau )

ar nerel-

IR GERAI IR BLOGAI . . .
( Atkelta iŠ 2 psl.) 

kad yra būtina šios įstaigos 
išlaikymui auka. Verkšlena
ma, kad darbui reikalingos 
patalpos, be kurtų neįmano
ma egzistuoti. Svarbiausia , 
kad šioms skylėms užkišti 
ribos nėra. Juo daugiau su
renkam a, juo daugiau trūksta. 
Panašiai egzistuoja ir in - 
vestų ar valdžios departa - 
mental. Nepsėjus išnaudoti 
metinio biudžeto, pabaigoje 
skubama ar reikta 
kla pinigus išleisti, kad se
kančiam biudžetui būtų vi
siškai tuščia vieta. Jei bus 
likutis, biudžetas gali būti 
sumažintas.

Pagal Kanadoje "Turtingų 
Elgetų" sistemą iš mūsų lie
tuviškos institucijos krypsta 
ta linkme. Po 30 m.K ana - 
aoje, darant rinkliavas, visa
da pasistengiama prikergti, 
kad jau dabar esame gerai 
įsikūrę Ir galime duoti. Taip, 
gal Ir esame įsikūrę vieni 
geriau, kiti prasčiau, tačiau 
nereikia pamiršti, kad tie 
3Om. įs Įkūrimu i,kainavo sun
kaus darbo, ir sveikatos. Be
velk kiekvienas įsikūręs 
apart 8 darbo vai. darbovie
tėse, skubėdavo kur kitur, 
užsidirbti papildomai morgi- 
čiams ar pragyvenimui pri
sidurti. Kas statėsi namus 
patys, darbui paskirdavo ne 
8 val.net 16 ir daugiau. Apie 
Floridą ar kitas prašmatny
bes visai nepagalvodamas . 
Po tokių 30 m., ne vienas 
prarado sveikatą ar prisiar
tino visai netoli senatvės .

LENKIJOS
Iš Lenkijos ateina liūdnos 

žinios, kad ten gyvenantieji 
lietuviai negali melstis savo 
gimtąja kalba. Punsko, Seinų, 
Suvalkų, Gardino srityse yra 
lietuvių, kurie nori melstis 
lletuvlškai.Vlėtiniai vyskupai 
(kaip Lomžos ir ktlj neski
ria kunigų į lietuviais apgy
ventas parapijas, mokančių 
lietuvių kalbą. Visi verčiami, 
ir seni ir jauni melstis len
kiškai. Jėzus Kristus savo 
apaštalams liepė skelbti 
evangeliją visomis kalbomis.

Lenkų dvaslšklja eina 
prieš Kristaus mokslą jau 
nuo vysk. L. Olecnicky Jo
gailos laikų. Per bažnyčią 
lenkų kalba brukama, prie - 
varta, kitoms tautoms, kaip 
"polska vlera".

Ypatingai lenkų dvaslšklja 
kankino Vilniaus kpašto lie
tuvius, net kunigus sodinoka- 
lėjlman už mokymą lietuviš
kai religijos (1920-1939 m.) .

Dabar yra dar žiauriau. 
Iš vienos pusės lietuvius 
tikinčiuosius spaudžia ateis
tinė Varšuvos valdžia, o iš 
kttos-lenkų dvasiškiai vysku
pai, kunigai.

Per repatriaciją 1953-56 m . 
iš Lietuvos į Lenkiją atvyko 
arti 50, OOO lietuvių. Dau
gumą jų lenkai išdavė ru - 
sams, kai kurte atsirado Si
bire arba buvo nužudyti.Tuo
met lietuviškai jie negalėjo 
kalbėti, slėpėsi. Slaptai kal
bėdavo tarpusavy lietuviškai 
ir melsdavos i,kaip katakom
bų laikų katalikai, krikščio
nys. Vietiniai lenkai, net ir 
geri katalikai, lietuvius iš
duodavo komunistams.

Ne tik draudžia laikyti 
lietuviškas pamaldas, bet ir 
Lenkijos lietuviams nelei
džiamas net komunistinis 
lietuvių kalba laikraštis, ne- 
skiriami lietuviai kunigai

AL. G IMANTO
KEISTA DRAUGYSTE, 
KEISTOS IR IŠVADOS

Jei prez. Niksonas išsilai
kys Baltuose Rūmuose, už 
keltų mėnesių jis vėl keliaus 
Maskvon pokalbiams su pir
muoju sekretorium Brežne
vu. Prezidento pilkoji emi
nencija H. Kissingerts jau 
dabar ruošta dirvą tiems 
pasitarimams ir /ar dery
boms. Iškili abiejų sostinių 
draugystė kelia visą eilę 
klausimų daugumos stebėtojų 
tarpe. Ypač daug įvairių ne
atsakytų nežinomųjų vargina 
lietuviškuosius išeivijos 
sluogsntus. Gaunamos ma
žesnės ardldesnės reikšmės 
audiencijos Washingtone, 
turbūt tikintis bent klek iš
siaiškinti esamą tikrą padė 
tį, bet mūsų spaudoje po to 
tilpę pranešimai didesnių 
paaiškinimų neduoda.Atsieit, 
ne ką daugiau konkretesnio 
susilaukta ir iš tų vizitų 
amerikinės vykdomosios 
valdžios įstaigose. Tuo tar
pu pagrindo rimtesniam su
sirūpinimui yra pakankamai. 
Gražūs ir spalvingi ramini
mo žodžiai gal ir reiškia ką 
nors juos girdėjus lems, bet 
platesntejl mūsų pačių 
sluogsnlal negali džiaugtis 
Washlngtonlne neakcija, 
klek ji He&ta JAV-So.v ietį jos 
santykių labirinte Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių

Tie 30 įsikūrimo metų mums 
nebuvo nukloti rožėmis ir 
kad esame "gerai" įsikūrę, 
geriausia visai neminėti. 
Lengvai įsikūrusių yra tik
rai labai mažas procentas, 
o visiems taikyti nemany
čiau kad būtų visai tikslu.
Hamilton, Ont.

PRIMATUI.
pas lietuvius, nepriimami 
lietuvių vaikai į kunigų semi
narijas ir 1.1.Čia sunku vis
ką Išvardinti kokias skrlau - 
das lietuviams daro lenkų 
vyskupai, kunigai. Argi Jūsų 
Eminencijai apie tai nežino
ma ?

Priešingai, lietuviai, visad 
lenkams atsidūrus bėdoje, Iš 
širdies padėdavo nuo pat Jo
gailos laikų.

1939-45 kare lietuviai tik
rą širdį atvėrė lenkams. 
Pralaimėjus mūšius su Hit
leriu , 1939 m., tūkstančiai 
lenkų atbėgo j Lietuvą. Visi 
buvo priimti kaip broliai ir 
seserys. Karininkai buvo ap
gyvendinti kurortų vilose, 
gavo maistą, alyvos ir net 
tarnus. Profesionalai, kuni
gai gavo darbus, studentai 
buvo priimti į universitetus.

Kurte norėjo patekti į už
jūrius,! Švediją, visiems bu
vo pagelbėta.Man pačiam te
ko susidurti su filmų žvaigžr- 
de Jadvyga Smosarska ir kt. 
žymiais lenkais. Jie su pa
garba buvo priimti ir, netik
rinant bagažų, perleisti į 
laivus, kad patektų Švedljon 
ar kitur, kol tas galima buvo 
padaryti. ..

Lenkų istorikai rašo, kad 
Jūs, kardinole, esate Dievo 
palaima lenkams katalikams. 
Tat kodėl negalėtumėte būti 
Kristaus apaštalu lietuviams 
ir kt. tautų katalikams?... 
Atmerkite, kardinole, akis, 
ištieskite pagalbos ranką ir 
lietuviams katalikams, kad 
mes, rašydami knygas apie 
lietuvius katalikus Lenkijoje, 
galėtume parašyti : "kad jis 
buvo ir lietuvių.katalikų va
das, ne priešas". Darykite 
kaip Jėzus Kristus pasakė : 
"Eikite ir skelbkite mano 
mokslą visom is kalbom is". ,

J. Valdlonls

reikalus. Savo metu buvo 
džiaugtasi jungtinės karali
jos pripažinimu Pabaltijo 
diplomatų Londone, ir balsiai 
stebėtasi Pabaltijo valstybių 
aukso atsiradimu sovieti
niuose seifuose ir jų atskai
tomybėje. Kai ša ikštal buvo 
jau po pietų, viskas sujudėjo, 
sukrutėjo ir padėtis likosi 
nepakeista, aišku, Sovtetljos 
naujai.

Tai ir duoda proga prisi
minti tuos nesenus įvykius, 
nes mūsiškių ram lai priima
mi įvairūs paguodos irsu- 
prattrrfo žodžiai, tėra tik žo
džiais, kurte gali būti kei
čiami jau sekančiame saki
ny, ar sekančioje minutėje. 
Gi, mes ir toliau pasinešę 
tikėti ramiais paguodos žo
džiais .Pala tm Intas naivumas.1

Respublikonų administra
cijos vedama vidaus ir už
sienio politika susilaukta vis 
daugiau kritikų pačios parti
jos veikėjų tarpe, neminint 
platesnių visuomenės sluog- 
snių. Bet, jei spręsti iš dau
gumos lietuviškų laikraščių 
puslapių, atrodytų, kad lietu
viškoji visuomenė yra man
dagi, santūri, gal net ir pa
tenkinta užsienio politikos 
kursu, kuris, bent šiuo metu, 
tikrai nereikia jokių vilčių 
švlesesnlai tautos ateičiai 
krašte. Yra davinių spręsti, 
kad, tai, pagaliau suprato 
žmonės pačioje Lietuvoje, gi 
išelvlški akiračiai, kažkodėl 
likosi neperplatūs.nepergllūs 
ir neistengią ateltln įžvelgti.

Pasibaigė Vasario 16 mi
nėjimų proga rezoliucijų prl- 
ėmlmas ir siuntimas Jungti
nių Valstybių prezidentui, 
reikalaujant sovietinio pasi
traukimo ir visų teisių at
statymo Lietuvai ir Latvijai 
su Estija. Tai, aišku,mini
mali sąlyga laisvei Ir ne-
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Sveikiname!

—* Lalaunlnka
skrido du pilki karveliai, 
rūta žalioji.

Skulpt. Juozas B akis,keramika
T oronto sv. Jono bažnyčioj

Mažai savo tarpe beturlrre 
tokių asmenybių, kurios sa
vyje sukaupta retą kūrybinį 
talentą, klasišką asmenybę, 
didelį gyvastingumą ir vėly
vo amžiaus sulaukus .Adomas 
Varnas yra toksai pavyzdys, 
sulaukęs 95 m . amžiaus. Jis 
tapytojas ir grafikas, peda
gogas Ir visuomenininkas.

A .Varnas Petrapilyje 3 me
tus lankė dailės ir taikomos 
dailės mokyklą. Grįžęs atos
togų, buvo caro žandarų su
imtas, nes dalyvavo lietuvių 
komedljėlėje Amerika Pirty
je. Pabėgo nuo jų, vėl buvo 
suimtas ir galų gale Išbėgo

į Krokuvą, įstojo Imperatorl- 
nėn dailės akademijom Čia 
laimėjo visą eilę premijų* 
Gilino studijas Šveicarijoj, 
kur akademiją baigė aukš
čiausiu pažym iu. Keliavo po 
Siciliją ir Paryžių. Gavo 
prancūzišką pasą ir jo dėka 
kurį laiką galėjo gilintis į 
Lietuvos peizažo grožį. Po 
caro amnestijos 1913 m.(dai
lininkas sugrįžo į Lietuvą . 
Apsigyveno Vilniuje ir pasi
nėrė į darbą.

Pradėjo dalyvauti parodo
se. Savo intensyviu kūrybin
gumu, kartu su Čiurlioniu, 
Rimša, Žmuidzinavičium at-

Dail.A.Varnas sveikinamas Vysk.V.Bdzgio ir 
L iet. K ons u lė s D audžvardienės

vėrė vartus į dailės pasau
lio grožį, mūsų tautai ir val
stybei atgimstant į nepri
klausomą gyvenimą.

Adomas Varnas ypač pasi
žymėjęs portretais. Jų ak
tualumas ir vertė nesumažė
jo iki šios dienos. Kunigaikš
čių portretai, istorinės te
mos, mūsų tautos veteranų 
- Jablonskio, Basanavičiaus, 
Yčo, Žilinsko, Mašioto, A. 
Smetonos ir draugų tapytojų 
tremtyje -Brazdžionio, Klr- 
šos, Galvos,Krupavičiaus Ir 
kt.

Ad. Varno monumentalus 
istorinis kūrinys Mindaugo 
Vainikavimas užėmė 4 metus 
dailininko gyvenimo. Jame 
telpa apie IOO personažų, 
kurių charakteriai, apsiren
gimas, detalės, pagrindinai 
ištyrinėti ir atvaizduoti.

Į žmones ir situacijas jis 
mokėjo pažiūrėti ir iš komiš- 
kos-satyrinės pusės. Sociali
nio bei politinio gyvenimo 
sltuactjos-ekspresingos leng
vos plunksnos, surinktos di
dele dalimi į į Ant Politikos 
Laktų leidinyje.

Peizažai mažesnio Ir di
desnio formato, charakterin
ga jam kompozicija ir forma, 
vaizduoja Lietuvos, ir Lietu
vos senųjų m lestų detales , 
Gudijos, Sicilijos, Vokietijos 
ir Amerikos kampus-ten kur 
likimas jį nešė.

Kaip grafikas buvo didžiai 
vertinamas ir pasinaudota 
šimtais jo ženklų, pirmųjų 
lietuviškų banknotų projek
tais, vinjetėmis prezidento 
A. Smetonos kalbų rinkiniui,

Kipro Petrausko monografi
jai ir kt.

Prisidėjo ir scenos deko
ravimo darbuose- operetei 
Birutė ir Maironio tragedijai 
Kęstučio Mirtis.

Pedagoginį darbą pradėjo 
Kauno Meno mokykloj, 
straipsniais apie dailę ir jos 
reikšmę priešmokykliniame 
ugdymeJESendradarbiavo Vai
re, Lietuvoje,Švietimo Dar
be, iv ūsų Kalboje, Ž idinyje ir
kt. i

Sveikiname jį ir džiaugia
mės turėdami jį savo tarpe 
vis kūrybingą, vis giedrios 
nuotaikos, liudijantį mūsų 
dailės gyvastingumą.

Velykų pirmos dienos vakare 
susirenka nuo 8-14 vaikinų la- 
lauti. Išsirenka vieną nešioti 
margučiam s. Keliaudami į kai
mynus, ties langais sustoję, 
pasveikina ir pasiklaus ta. ar 
galt pagiedoti, palai aut i. (Jz 
tai gauna margučių. Didelė gė
da namams, kurie neleidžia, 
ypač jei juose yra jaunų mer
ginų. Jeigu šeimininkė Š'ykš - 
tl, sako jat:"Kad tavo s visos 
vištos po pečiu ištintu, kaip 
kupetos šieno, kad tu jų su ark
liu neištrauktai, o traukda - 
m a, kad tu pečių sugriautai.

Skrido,
Rūtele,
Nešė, nešė ąžuolo sėkleles.
Benešant, beskrendant sėklelės iškrito.
Vai ir užaugo du ąžuolėliai, 
Ant tų ąžuolėlių aukso rasa krito. 
Išeik, mergele, ant didžio dvarelio, 
Tat ir patteskl margą abrūsėlį, 
Tai tu surinksi aukselio raselę 
Ir nusiprausi sau skaistų vetdėlį. 
Tave pamylėjo tš dvaro ponas. 
Iš dvaro ponas, iš miesto valdonas, 
Iš Vilniaus miesto, iš Dzūkijos krašto. 
Dovanok, dovanok mus jaunus svetelius : 
Šimtą kiaušinių ir paltį lašinių, 
Alaus bačkelę ir dešrų kapelę, 
Sietuvę pyrago, sviesto ir tvarago (-varškės} 

' Rūtele, rūta žalioji.
* Kartojama po kiekvienos eilutės

NEOFICIALIOJI
' l radiia nr. 12''2090).

SOVIETIJA
Ne visi šunys margt.
Arba paimkime kitą susikalbėjimo tarpkelį tarp neofi

cialiosios Rusijos ii- liberalinių vakarų : vakarietiška = 
diktatūras.

Vidutinis vakarietis intelektualas jaučia panieka da
bartiniam rėžimui Graikijoje. Ru=ų intelektualas, skaity
damas ir klausydamas apie tai,yra linkęs savę® užklaus
ti : kodėl tie žmonės taip jaudinąs i ? Jam rėžimas Graiki
joje atrodo neįtikėtinai liberaliu, lyginant su caro Nika- 
lojaus II valdžia. Buvęs graikų kabineto m inlsteri® gali 
pulti savo pulkininkus - Graikijos diktatorius legaliai 
spausdiname Atėnų laikraštyje. Sovietų Sąjungoje net ir 
valdžioje tebesėdintis, ministeris negali pareikšti jokios 
savo nuomonės, jau nekalbant apie bet kokią kritiką, iš
skyrus kuomet rėžimas liepia jam tai daryti. Tūkstančiai 
graikų dirba Olandijoje, o kiek tūkstančių sovietų piliečių 
trokštų uždarbiauti tenai. Atėnuose galima laisvai pirkti 
amerikiečių Paryžiuje leidžiamą "Herald Tribune" ir 
George Orwell knygas (Gyvulių ūkis, 1984)— ka® juos gali 
pirkti Maskvoje? Kai noriu paerzinti savo studentus, į 
klausimą apie Rusijos ateitį visuomet atsakau, jog noriu 
tikėtis, kad po 10,20 ar 30 metti Rusija išvirstų į tokį 
liberalinį kraštą, kaip Ispanija yra dabar. Tokia viltimi, 
esu tikras,gyvena gal milijonai sovietų piliečių, bet vaka
ruose tiktai saujelė težino apie ką kalbu.

Pažvelkime į keletą pavyzdžių. Yra daug oficialių so
vietinių pareiškimų apie sovietinę vbuom enę, kurtais 
netiki nei sovietų Inteligentija, nei vakarų Intelektualai: 
tai, kad Sovietų Sąjunga yra laisviausias kraštas pasau
lyje, kad ten nėra cenzūros, kad sovietiniai žmonės gar
bina savo vadus, kad Sovietų Sąjungos tautos mylisi bro
liška meile, kad istorijoje retai težinoma grupė asmenų 
su didesne išmintimi ir gera valia,kaip Komunistų Parti
jos vadovybė ir 1.1. Apie tokius dalykus vakarų ir sovietų 
intelektualai susišneka.

Tačiau yra kitų ir labiau skiriančių nuom onių. Dauge
lis vakariečių tiki, kad sovietų užsienio politiką įtaigoja 
vokiečių atsiskaitymo baimė, ar kad rusai domisi rimta 
literatūra labiau nei prancūzai ar vokiečiai, ar kad rusė® 
grindų valytojos sūnus turi geresnę progą Išsimokslinti 
universitete, nei tolygios anglės valkas.

Vieniems juoda, kitiem s balta.
Pagaliau, tebevartojama sena "kalrė = ”lr"dešlnė="sąvo- 

ka. Jos gal ir nevlsuomet aiškios vidutiniam vakariečiui, 
bet mes daugiau ar mažiau suprantame apie ką eina kal
ba, minėdam l "kairiųjų" grupe® Australijoje ar Prancūzi
joje. Rusijoje šie žodžiai naudojam l skirtingai. Žmogus, 
kuris yra nusistatęs prieš cenzūrą, kuris nori daugiau 
išsireiškimo laisvių, daugiau teistu nepritarti valdžiai, 
Sovietų Sąjungoje vadinam a s "kairiuoju". Tie, kurte sutin
ka su diktatūrinėmis kontrolėmis vadinam Viešintaisiais" . 
Pavyzdžiui, čekas Dubčekas laikomas kairiuoju,ao pa
čiu dešiniaustu. Todėl, Mao portretą demonstracijoje ne

Žiojantys studentai musų pasaulio dalyke skaitomi pri
klausą kairei.

Vakaruose marksizmas yra laikomas vertu daug dė
mesio ir svarbos nevlen tik, kad jis veikęs istoriją, bet 
grynai htelektualhlal svarstant .Daugel is vakaruose skaito, 
jog marksizmas yra padaręs stambų indėlį filosofijai, 
ekonomijai, istorijai, soclalogljal ir psichologijai. Nebūtų 
sunku sudaryti įspūdingą sąrašą plačiai žinomų marksis
tų mokslininkų vakaruose, bet tik ne Sovietų Sąjungoje. 
Keistai skamba teisybė, kad Sovietų Sąjungoje tik mažai 
žmonių net iš tolo tesidomi marksizmu. Viename ameri
kiečių rašytojo Hem Ingway romane veikėjas pastebi, kad 
"jis buvo krikščionis, kas yra reta katalikiškame krašte 
(Ispanijoje)...". Jei kurią dieną "nepritariantysis" gene
rolas Grigorenko, šiuo metu uždarytas psichiatrinėje li
goninėje, m irtų, būtų galima apie jį pasakyti, kad jis buvę® 
komunistu-Sovietų Sąjungoje labai retu žm ogum i. Kuom et 
intelektualiniame vakarų pasaulyje marksizmo žvaigždė 
maždaug nuo 1960 metų pastoviai kyla, Sovietų Sąjun
goje ji ryškiai krenta.

Mano draugas nesentai aplankė vieno ruso intelektualo 
šeima Maskvoje. Ten buvo ir 99 metų senelis,buvęs pro
fesorius ir pažinojęs Leniną. Kol ta® senukas nepasirodė, 
vaikai ir vaikaičiai svečią įspėjo:"Tuoj pamatysime se
nelį. Jis yra malonus žmogus ir mėgsta kalbėti. Tačiau 
Jūs žinokite, jog jis tebėra marksistu. Būkite geras jam 
perdaug neprieštarauti. . . ". 1900,1O, 30 ar 50 metais to
kia pastaba Maskvoje būtų neįsivaizduojama.

Saviesiems ne pranašai
Perdaug neperdedant, galima sakyti, kad daugiau uni

versiteto profesorių Paryžiuje ar Tokyo yra įsitikinę 
marksistai, nei visoje Rusijoje. Prieš porą metų sovietų 
filosofijos specialistas man papasakojo sekantį nuotykį. 
Ji® atvyko į Sovietų Sąjungą tik ką po "Fllosofskaja En
ciklopedija" naujos laidos išleidimo. Rusams kolegamg 
užklausus nuomonės, jis kritiškai atsiliepė dėl straipsnio 
apie Marksą. Ir kaip nustebo patyrę®, jog kolegos rusai 
to straipsnio net nebuvo skaitę, ne® jų ši tema nedomina. 
Jeigu filosofinė enciklopedija pasirodytų Sydnėjuje ar 
New Yorke, dauguma skaitytojų pirmiausia atverstų 
straipsnį apie Karolį Marksą. Marksu susidomėjimas 
Vakaruose toks didelis, kad, štai, naujoje olandų enciklo
pedijoje ilgiausiais straipsniais bus arksas" ir "mark
sizmas".

Kitas dalykas. Neperseniai Salzburge praėjusios kon
ferencijos apie "kultūrintus malnus"vienas dalyvis apgai
lestavo, kad vakarų studentai dažnai iš Sovietų Sąjungos 
grįžta gana stipriai nusistatę prieš ®ovletlnę sistemą. 
"Neoficialiajam rusui" toks gailestis yra visiškai nesu
prantamas ( Kaip yra, kad tik lietuviai studentai Vilniu
je "perkrikštijami" kaip teigia išeivių spauda? ).

Kaip velnias paverčiamas angelu.
Kokias pasekmes naujasis" detant as ir pati kultūri

nių pasikeitimu programa turi neoficialioje Rusijoje? 
Žinoma, dauguma, jei ne visi, neoficialieji rusai pritaria 
ryšiams tam, kad gautų retą progą skaityti tikras kny
gas, pakeliauti užsienyje ir pasikalbėti ®u užsieniečiais. 
Iš kitos pusės, neabejotina, kad neoficialieji pastaraisiais 
metais jaučia tam tikrą baimę, neramumą. Jie bauginasi, 
kad' detentątą- rėžimas išnaudos pakreipti viešąją nuomo

nę vakaruose savo tikslams. Tuo labiau, nes rusų intelek
tualui atrodo, kad jo naivūs vakariečiai kolegos yra ofi
cialiosios propogandos gana lengvai apmulkinami: ®ovle- 
tlnls pilietis, kuris tikt ką jam rėžimas Sako, yra rusiš
kai vadinama "inturlst".

Kai karo metu Churchllli's paskelbė, kad Anglija suda
rysianti sąjungą su sovietais tam, kad kartu kovotų prieš 
nacius, jis pastebėjo, jog jei kovai su Hitleriu reikėtų 
sutarties net su velniu-jis tai padarytų. .. Pasirašyti su
tartį su velniu nėra sunku, bet keblumai prasideda kai, 
susitaręs su šėtonu,atvirai pristpažį®tt, kad bendrauji su 
velniu, o ne su archangelu Gabrielium i. Vakarai dažnai 
apstgaudinėja, jog skrajoją kartu su angelu.Kada George 
Orwell tokios sąjungos aukštumoje rašė totalttarlsttnę 
valstybę perkeltai atvaizduojantį "Gyvulių ūkį", jam buvo 
nelengva surasti leidėją, nes niekas nenorėjo knygos apie 
Sovietų Sąjungą, kurioje visiškai nebuvo "angeliškumo".

Baimė be reikalo.
Diktatorių įtaka dažnai prašoka jų jėgos riba®. Niekad 

nebuvo efektyvios cenzūros imperialistinėje Rusijoje 
leidžiamom knygom, tačiau carui nepalankus veikalas dar 
1591 metais Jo Didenybė® valdžios buvo konfiskuotas An
glijoje. Kada 1930 metais vokiečiai ^socialistai konferavo 
Olandijos mažame mieste, jo bu rm 1st ras dalyvius ®u- 
areštavo ir ištrėmė į Vokietiją, kur dauguma jų buvo iš
žudyti. Svarbiausia, patys vokiečiai arešto nereikala
vo. Kada nepritariantysis rusų rašytojas A m ai r ik savo 
straipsnį apie vikingus Kijievo Rusijoje norėjo pasiųsti 
žinomam skandinavų mokslininkui, jis jį atnešė Danijos 
ambasadoriui Maskvoje. Danai tą straipsnį greitai per
davė KGB (saugumui)

Šauksmas tyruose.
Neoficialiosios Rusijos reakcijos į vakarų kultūrines 

- politines nuotaikas link sovietų rėžimo siekia nuo švel
naus nusistebėjimo iki gilios desperacijos. Geriausiu, bet 
ir žiauriausiu būdu jas galima iliustruoti pagal Or- 
wello "Gyvulių ūkio" paskutinį paragrafą.. Neoficialioji 
kiaulė žiūri pro langą į oficialiųjų paršų ir jų priešų-ūki- 
nlnkų vadų derybas. Oficialiosios kiaulės atrodo ir elgia
si panašiai kaip ir ūkininkai, taip, kad vargšai gyvūnai už 
lango žvelgia nuo kiaulės į žmogų, nuo žmogaus į kiaulę 
ir vėl nuo kiaulės į žmogų; ir negali atskirti,kuris yrr 
katras.

Mūsų dienomis iškyla panašūs sunkumai. Varšgai 
sutvėrimai ( tai yra, neoficialieji rusai) pro langa žiuri į 
savo prtešą-sovtetinį rėžimą ir į savo draugus - vakarus. 
Gi dažnai vakarai elgiasi taip, kad neoflctaltąjam ru
sui nebeįmanoma atskirti kuris yra katras.

Vertėjo pastaba.
Šalia nuolat dedamų straipsnių apie Sovietų Sąjungą, 

"Fncounter"žurnalas taip pat pasižymi stipria vakarų ka
pitalistinės politikos ir ekonomikos kritika. Taigi šiame 
straipsnyje skaitytojas neturėtų suprasti, kad giriama 
politinė korupcija, ekonominė nelygybė ar tam tikra kapi
talo diktatūra vakarų demokratijose, ar priespauda fašis
tiniuose kraštuose. Norima tiktai parbėžtl, kad, palyginus 
su Sovietų Sąjunga, "žemiškas rojus" šioje yra dar ilgai, 
atrodo, nesurųdyslančtoSgeležtnės uždangos pu®ėje. Stebė
tina, kad tokią paprastą tiesą reikia dar daug kam prl - 
minti. /a.
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FILMŲ PASAULYJE
VAKARAMS PRISTATOMAS "HERKUS MANTAS” KREM

Paskutinis Herkaus Manto mūšis.

ve/dbodz/m
kašdientneš
PASTABOS

Tik vienas dalykas yra 
didesnis už gautą premiją: 
jausmas, kad tu jos tikrai 
nusipelnei. Paruošė V.Š.

Mes dažniausiai pervėla 
užtnome, kad už pinigu: 
allma nupirkti :vaistus,be 
e svelkatą;m Inkštą lovą, be 
e mtegąjmalstą, bet ne ape
itą; namus, bet ne jų šilumą

Nesentai Lietuvoje susuk
tas filmas "Herkus Mantas" 
minimas užsieniui leidžia
mo žurnalo "Soviet film" šių 
metų pirmojo numerio naujų 
filmų skyriuje. Skirmantas 
Valiulis čia nupasakoja filmo 
turinį Ir komentuoja pasta
tymą.

"Herkus Mantas" yra pa
minklas senąja! lietuvių 
genčiai - prūsams, herojiškai 
kovojusiems prieš vokiečių 
įr vžluočtus, ugnimi bet kar- 

nešusius savo kultūrą, 
religiją, papročius,© labiau
siai, socialią bei
priespaudą. Prūsai gynėki 
narsiai, bet žuvo Istorijai 
tepatikę savo žemės vardą 
- Prūsija (kurtą žurnalo lei
dėjai jau spėjo savo Kalinin
gradu Ištrinti).

Režlsorlaus Martjcno 
Giedrio filmas yra jaudinanti 
drama apie Ištisai tautai Ir 
jos kultūrai lemtingąją epo
chą.Aplink pagrindinį velkė-

, prūsų vadą Herkų Mantą 
ukasl visos problemos bei 

’konfltktat;tautos dvasia, liki
mas, šeima. Mantas paro
domas tragiškoje kryžkelė
je. Jaunystę praleidęs įkal - 
tu kryžiuočių pilyje Magde
burge Ir ten užaugintas 
krikščionių religijos dvasio
je, Herkus sugrįžta į savo 
gimtinę Ir tampa prūsų vadu. 
Parsiveda Ir vokietę žmoną 
Katerlną, bet jų sūnus Alek
sandras lieka įkaltu Magde
burge. Prūsų
Mantas liepia nužudyti ne
laisvėn palm tą savom okytoją

TRUTH
ntml Ir kardu vis krikščio
nybės vardan. Kaip bebūtų, 
nors filmas Istorinio turlnlą 
bet kaip Ir daugelis dalykų 
dabar Lietuvoje, perkeltine 
prasme atidengta ir šian
dieninę lietuvių tautos padė
tį prieš nelygų priešą. Tuo - 
ml filmas Ir reikšmingas. 
Laukiama j t pamatyt llr šia
pus. /a-

nuogtntu kalaviju, pasiruo
šęs žūti nelygioje kovoje . 
Toks įvaizdis žiūrovų širdy
se palieka žymę".

"Herkus Mantas" jau buvo 
komentuotas išeivių spaudo
je. Buvo prikišta filmo Ištę
simui Ir antireliginėms ten
dencijoms, lyg kryžiuočiai, 
Ištikrųjų, tiek į Prūsiją,tiek 
į Lietuvą nebūtų ėję su ug-

Ir žmonos brolį Glrhals.Ko
va su kryžiuočiais, prasidė
jusi sėkm Inga Is mūšiais, bai
giasi visišku pralaimėjimu.

Vyriausią, Herkaus Manto 
vaidmenį, atliko Antanas 
Šturna. Jo veikėjo visas gy
venimas, darbai Ir santykiai 
su jį supančiais žmonėmis Ir 
savo žmona, jo svarstymai 
apie tautos likimą, aktoriaus 
yra taip Išraiškiai atvaiz
duojami, kad žiūrovas gali 

' giliai įsijausti į prūsų vado 
tiesą gimdančias kančias.

Marijonas Giedris anks-
tautlnę člau buvo pastatęs tris fil

mus, bet šis yra pats reikš
mingiausias. Giedris su pa
tyrimu charakterizuoja vei
kėjus, jo kinematografinė 
kalba yra Išraiški Ir lako
niška. Kai kurių scenų įvaiz
džiai yra tiesiog nepamirš
tami. Viena Iš scenų vaiz
duoja Herkaus žmonos mirtį, 
kai ji paaukojama prūsų die-: 
vams. Filmuotojo Jono To- 
maševlčlaus aparatas rodo 
nuleistą Manto kalaviją, jo 
sunktus žingsnius 'Ir krūvą 
pelenų ant aukuro-vtskas kas 
liko.po šiurpą keliančių ap
eigų.

Ungls filme naudojama 
kaipo Išraiškos priemonė. 
JI kartais gyvenlm o, kartais 
mirties simbolis. Filmas 
pradedamas gaisro liekano
mis, kryžiuočiam s sudeginus 
Manto tėvą Ir kitus prūsų 
vadus, Ir baigiama jo kovos 
draugų mirtimi mūšių ugny
je. Paskutinėje scenoje ma - 
tome Herkus Mantas su ap-

verčiamas,

KAS YRA ALCOHOLICS ANONYMOUS?
(Perspausdinameiš žurnalo sausio mėnesio-"laiškai lietuviams") 

(TĄSA)
Pamirštama, kad toks individas sa

vo galvosena jau pasiekė tokį patologinį 
proto stovį, kur bijoma gyventi ir bijoma 
mirti. Alkoholikas yra alkoholiui alergiškas, 
tačiau bando gydytis tuo, kas jį kaip tik ir 
privedė prie esamos padėties. Alkoholikas 
yra fiziškai, protiškai ir dvasiškai sergąs 
žmogus, ir bet koks moralizavimas, baudi
mas, sankcijos, priekaištai ir kiti panašūs 
būdai, kuriais visuomenė nori alkoholiką 
atbaidyti nuo gėrimo, ne tik jam nieko ne
padės, bet dar labiau jį sužalos. Alkoholi
kui reikalinga rimta ir kompetentinga pa
galba. Mažiausiai jis laukia’ moralizavimo, 
nežiūrint kokiomis skraistėmis būtų dangs
tomas!. Reikia žinoti, kad alkoholikas yra

Dienos nepasisekimus ne-
I priskiriame Išlipimui 

lovos ne ant tos kojos. ..
ar čia tik nesama dar 

priežasties ; kad 
permažal

Bet ar 
didesnės 
Įjoję pr:praleidome 
laiko.

Jeigu geri ir gali gerti - 
Tavo reikalas.
Jeigu geri irnegali gerti - 
mūsą reikalas.

Tel. 52 1-2 1 85.
Jei nori lietuviikoi kalbėti - skambink 
darbo valandomis 489 - 539 1 (klausk) Leo); 
o vakarais namu tel. 366- 2548 arba 277-7868. 

praradęs ne tik normalų būdą egzistuoti, 
bet svarbiausia — ir normalų būdą bend
rauti su kitais.

$K KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS (Paruošė kun. 1 Gaudzė)

Spausdiname Montrealio lietuvių, susijusius su Šv. 
Kazimiero parapija istorinius ivykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzė:

Lietuvių komitetas vis dar ieškojo lietuvio kunigo, -apie tai 
sužinome iš "Draugo", kuris 1910 m. kovo 31 d. apie Montrealį 
taip rašo: "Šiame mieste yra apie 700 lietuvių. Pirmiausia čia 
buvo lietuviškai-lenkiška parapija prie kun. B. Šlamo. Vėliaus 
11 mėnesių išbuvo lenkų kunigas Chalupka. Dabar vienas Re- 
demptoristas belgas, pramokęs šiek tiek lenkiškai, stengėsi 
aprūpinti lenkų dvasinius reikalus. Lietuvio kunigo ligišiol 
dar vis nėra, todėl Velykinei, arkivyskupas parkvietė lietuvį 
kunigą iš Springfield. Lietuvių delegacija kovo 28 d. padėkojo 
arkivyskupui Paul Bruchesi už parūpinimą kunigo Velykinei 
ir prašė, kad surastų nuolatinį kunigą. "

Pirmąjame parapijos protokole (1910 m. )po išvardintu komi
teto sąrašu yra užrašyta nutarimai: "l)Kiekvienas priklausąs 
prie parapijos, moka 50 centų mėnesinės kolektos. 2)Pinigai , 
surinkti statymui arba bažnyčios pirkimui ir kiti parapijos 
pinigai, po apmokėjimui mėnesinių mokesčių, turi būti padėti 
bankoje ant klebono ir kelių iš komiteto vyrų vardo. 3)Para- 
pijos reikalų vedėjas-klebonas: ajparapijos knygos pas kle
boną, b)parapijos antspaudai pas kleboną, c)mėnesinė ir baž* 
nytinė kolekta turi būti atnešta pas kleboną. 4)Klebonas turi 
išduoti atskaitomybę kiekvieną mėnesį. "

Po protokolais nėra pasirašyta komiteto narių,nei klebono, 
bet yra uždėta apvali, su šv. Kazimiero paveikslu, antspauda 
(SZVENTO-KAZIMIERO-PARAKVIYA * Lietuvių, -Montreal , 
Canada*).

Kaip Jus vertinate Alcoholics Anony
mous veiklą?

Jei po kokio didesnio sukrėtimo alkoho
likui pavyksta atsipeikėti ir suprasti, kur 
jis yra atsidūręs, tai į pagalbą jam gali 
ateiti Alcoholics Anonymous. Tačiau alko
holikas pats turi tos pagalbos siekti. Niekas 
kitas negali alkoholiko išblaivinti, o tik jis 
pats. Jeigu jis tikrai ir nuoširdžiai prisipa
žįsta, kad yra alkoholikas, jis gali išblaivė- 
ti ir grįžti į normalų gyvenimą. AA, kaip 
jau pradžioje minėjau, neturi jokio tikslo 
blaivinti visuomenės. Jos pagrindinis tikslas 
yra padėti alkoholikui išmokti normaliai, 
be alkoholio gyventi.

Ar Jums AA daug padėjo? Ką ten paty-' 
rėte? Ar Jus ji daug pakeitė ir kokia 
kryptimi?

Kiekvieno alkoholiko krizė yra skirtinga. 
Ypatingas buvo ir mano-paskutinysis kri
timas. Jeigu tuo metu man kas nors būtų 
padavęs skustuvą, tai būčiau ir jo briaunos 
griebęsis, kad tik galėčiau išsigelbėti iš to 
pragaro. Nors ir ne visai tikėjau teigiamais 
AA rezultatais, vis dėlto ryžausi šauktis jos 
pagalbos. Pradėjęs lankyti AA susirinki
mus, labai nustebau, kad susidūriau ne su 
kokiais gatvės valkatomis, bet su ypatingai 
tvarkingais ir įvairaus išsilavinimo bei įvai
rių profesijų žmonėmis. Visi jie mane suti
ko nuoširdžiai, atvirai, be priekaištų, be pa
mokslavimo ar kritikos. Niekas nenustebo 
mano fiziniu ir dvasiniu bankrotu, nes kiek
vienas jų buvo perėjęs per panašų praga
rą. Pirmą kartą gyvenime pasijutau lygus 
tarp lygių.

2 . Kun .Stanislovas KUČAS (1910-1912.4.30)

1910 m.birželiomėn. pradžioje iš Amerikos į Montrealį at
vyko kun.S.Kučas ir apsigyveno 1284 Ontario St. E.-virš vais
tinės, trečiame aukšte. "Draugas" 1910 m. birželio 9 d. Nr.23 , 
pusi. 428 rašo: " Kun. St. Kučas, buvęs kurį laiką šv. Mykolo 
parapijoje Shamokin, Pa. , paėmė valdyti lietuvių parapiją 
Montrealyje. Shamokin bažnyčioje tuo tarpu pamaldas laiko 
lenkų kunigas". Po mėnesio laiko "Draugas" 1910 m. liepos 21 
d. Nr. 29, 523 pusi, plačiau aprašo apie Montrealį: "Neperse
niai štai paėmė savo globon pirmąją lietuvių kanadiečių para
piją kun. S. Kučas. Ūmu laiku supirkta baldai, kuriems paimta 
iš banke sudėtų pinigų. Pamaldoms imamas skiepas šv.Euse- 
bijaus (St.Eusebe de Verceil) bažnyčios po $50.00 už mėnesį. 
Tiesa, tai brangiai,ypač kad sklepukas prastas, ale nors tiek, 
lietuvius. Kiek jisai atrado iš viso, sunku sužinoti, tik galima 
kad lietuviams parankioje vietoje. Klebonas dabar surašinėja 
lietuvius. Kiek jisai atrado iš viso, sunku sužinoti, tik galima 
tikėtis, - visuomenei praneš per laikraščius. Tokių, ką galės 
mokėti kas mėnesį kolektą-yra 350, taigi pagal tai skaitliuo- 
jantbūtųį 700 lietuvių su vaikais ir moteriškoms. Tiktai, kad 
tai vienatinė Kanadoje lietuvių parapija, galima tikėtis, kad 
skaitlius greitai augs.Iš viso kas matyt, kad tąją parapiją lau
kia graži ateitis, nes klebonas gana darbštus žmogus, jei tik 
jam sveikata leis savo dvasiškas pajėgas parodyti. Pagaliau 
žmonių suklydusių visgi labai mažai randasi. Lenkai turi sau 
atskyrium parapiją. -Draugo Žinešys".

Ištikrųjų,pirmieji lietuviai kunigai labai vargo, po svetimus 
parapijų skiepus .kuriuose sekmadieniais būdavo laikomos šv . 
Mišios ir sakomi pamokslai. Visuotinėms parapijiečių susi
rinkimams, sales nuomuodavo kitur, gi parapijos komitetas 
dažniausiai susirinkdavo klebono bute.

Naujas klebonas, ilgai nelaukdamas, pagal Montrealio vys
kupijos įstatymą ir reikalavimus,sušaukė susirinkimą 1910 m . 
liepos mėn.Susirinkimo metu buvo išrinktas naujas šv. Kazi
miero parapijos komitetas: prezidentas-Simeonas Kvietkaus - 
kas, Sekretorius-Jonas Bandžius, kiti komiteto nariai-Anta- 
nas Jonikaltis, Antanas Baltūsis, Juozas Kudirka, Juozas Gy
vis, Juozas Smilingis, Jonas Rugenius.

Pirmas Montrealio lietuvių parapijos klebonas kun. S. Ku
čas, kuris pradėjo rašyti komiteto susirinkimų protokolus .
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Protokoluose,kun.S.Kučas visur rašo, šv. Kazimiero lietu
viškos parapijos vardu. Antspaudo j e žodžiai, -szvento ir par 
rakviya, yra paimti iš lenkų tarimo, tai rodo, kad antspauda 
jau buvo seniai padaryta, gal net kun. B. Šlamo laikais. Mont
realio lietuvių šv.Kazimiero parapija vardą gavo jau nuo 1907 
metų rudens (tvirtina pirmieji lietuviai).

Pagyvenęs tris mėnesius Montrealyje kun.S.Kučas, susilau
kė parapijos reikalų tvarkyme trukdytojų: Maila, Jz. Kubilius , 
Ig. Skrinska. Kaip parapijos gyvenimas vyko, galime sužinoti 
tikiš laikraščio "Draugas", kuris 1910 m. spalio 27 d. , Nr. 43 , 
pusi.446 taip rašo: "Neperseniai atvyko čion lietuvių kviečia
mas kun. S. Kučas, kuriam Jo Malon. arkivysk. P. Bruchesi ir 
pavedė visus Montrealio lietuvius. Pirmiausia čia buvo kun. 
B.Siamas,jam pasišalinus, lietuviai pasiliko be kunigo. Para
pija nebetekus kunigo, bandė ir toliau laikytis. Žmonės mokė
jo mėnesinę, tačiau pamatę, kad viskas neina gerai, liovėsi 
mokėję mėnesines. Atvykęs kun. S. Kučas pradėjo vaikščioti 
po namus ir surašinėti lietuvius;tokių, kurie pasižadėjo mo
kėti palaikymui parapijos, atrasta į 350, rasta taipgi nemažai 
ir tokių,kurie griežtai atsisakė prigulėti prie parapijos. Atli
kęs tą darbą, kun. S. Kučas sušaukė par. mitingą, kurį pirm 
keletą savaičių pagarsino bažnyčioje. Žmonių susirinko dau
giau,kaip paprastai mėnesiniuose mitinguose. Mitingas atsi
liko ne be triukšmo. Kada klebonas paaiškino, kokia tvarka 
turi būti įvesta parapijoje pagal įstatymus tos vyskupijos , 
ex-prezidentas J. Krakauskas galvą kratydamas ir švaisty
damas rankomis į visas puses šaukė ant visos salės: "Vyrai , 
taip neturi būtil Prezidentas turi būti išrinktas iš mūsų pačių 
tarpo,knygos parapijos pas mus,pinigai pas mus ir 1.1. " Vis
ką išrėkęs, žinoma nutilo. Jam pabaigus traukė toliau Sim . 
Kvietkauskas: "Niekas,girdi .negali mums duoti įsakymų, nei 
vyskupas,nei pats Dievas,jeigu čia būtų! (mat S. Kvietkauskas 
paabejojonet apie buvimą ten Dievo). Kas, girdi gali papeikti 
mūsų dabartinę tvarką?! Šį užvadavo Andrejauckas, kuris pa
prastai neatsižymi išmintingumu kalbos, visados mitinguose 
šneka,bile tik šnekėti,nepaisydamas ką šneka. Tą muziką už
baigė knygius Apanavičius .paduodamas projektą,"ar negalima 
būtų nupirkti klebonui kitas knygas, o senųjų neduoti jam ?" 
Paskiau jau nukalbėjo ant kitos temos-pasakojo apie anglus 
ir prancūzus.o klebono užklaustas ar tai tiesa ?"Aš, sako, ne
žinau".

( Bus daugiau ).

Susitikiirias su AA padėjo man atstatyti 
ryšius su realybe. Lankydamas susirinki
mus, aš supratau, kad be AA pagalbos man 
kelio nėja — be jos krisčiau dar giliau ir 
jau dabar daug greičiau. Kaip ir visiems 
prieš mane atėjusiems, taip ir man AA 
buvo vienintelis kelias į vįltį. Aš sutikau 
daryti viską, ką tik man patarė, ir ilaainiui 
pradėjo ryškėti tikrovės kontūrai, o drauge 
ir stiprėti sąžinės, atsakomybės ir gyveni- ; 
mo džiaugsmo jausmas. AA pasiūlytas gy
venimo kelias pamažėle pradėjo platėti ir 
šviesėti. Tas kelias, tiesa, nėra lengvas, bet i 
iš tikrųjų labai paprastas.

Kokie yra pavojai atkristi į alkoholizmą?
Kurį laiką pabuvę AA, mes išgirstame į ; 

šį klausimą nuolat kartojamą tą patį atsa- i 
kymą: pavojus atkristi į alkoholizmą yra 
vienui vienas — pirmasis išgertas stikliu
kas! Po to telieka vienintelis klausimas: 1 
kada bus imamas antras, trečias, ketvirtas į 
ir 1.1. Yra nesugriaunamas faktas, kad pir- ' 
masis stikliukas sukelia alkoholikui gran
dies reakciją. Po to, kaip minėjau, tėra | 
klausimas, kaip ilgai toji reakcija tęsis ir ; 
kurioje ligoninėje ar kapinėse užsibaigs. 
Mes, alkoholikai, esame nuolatiniai šių 
faktų liudininkai.

Kokios priežastys paskatina blaivėjantį '■ 
alkoholiką atkristi?

Priežasčių atkristi yra daug. Paminėsiu 
tik kelias. Sąmonėje ar pasąmonėje ruošia
masi gerti, tik laukiama progų "pirmajam 
stikliukui". Kiekvieno girtavimo pradžia yra 
iš anksto apgalvota. Darbo netekimas, sky
rybos, šeimos nario mirtis, nepasisekimas 
darbe, emocinės įtampos, fizinis nuovargis, 
liga ir eilė kitų priežasčių gali užkurti pir
mąją girtavimo liepsną. Tačiau tikroji at
kritimo priežastis AA nariams labai aiškiai 
žinoma: tai yra paprastas užsispyrimas ne
tikėti AA principams. Taip pat nereikia pa
miršti, kad į AA patenka ir tokių individų, 
kuriems joks gydymas daugiau nebegali 
padėti, nes liga per daug įleidusi šaknis ir 
per greit alkoholiką naikina. Tačiau tai tėra 
retos išimtys, o ne taisyklė.

(Bus daugiau)
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

penktadieniais 10 — 7 v.vak.
Aęštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Mokame už:
depozitus (JP.C. A. )Ček jų 6%
Šerus ir sutaupąs_____ _7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 8% 
3 metams R%% ir 5 m. __  9%
Duodame: 
asmenines paskolas iš_
nekiln. turto paskolas iš 9H%

Nemokama gyvybės ir šsm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekiui 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S 4,600.000

Lietuvių Namų Hamiltone Akcinės Bendrovės Nariams

PRANEŠIMAS
Maloniai kviečiame Tamstas į visuotinį metinį Bendrovės 

akcininkų susirinkimų, kuris Įvyks 1974 m. balandžio mėn.21 
d., 2 vai. po pietų parapijos salėję , 58 Dundurn St. North, 
Hamilton, Ont., apsvarstymui Šios dienotvarkės:

1. Narių registracija.
2. Susirinkimo atidarymas ir V-bos Pirmininko žodis.
3. Susirinkimui pravesti p-ko ir sekretoriaus rinkimas.
4. Mandatų Komisijos rinkimas.
5. Praėjusio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
6. Reikalų Vedėjo ir Revizijos Komisijos pranešimai.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Balanso ir apyskaitos už 1973 m.ir Pajamų ir Išlaidų 

sąmatos 1974 metams tvirtinimas.
9. Auditoriaus tvirtinimas.

10. Valdomųjų Organų sustato svarstymas.
11. Valdomųjų Organų rinkimai. j
12. Siūlymai, klausimai ir susirinkimo uždarymas.

• -Hamilton, Ont.
1974: m. kovo 16 d. Valdyba

LSK KOVO SUKAKTIS
(Hamiltono LSK Kovas sa

vo gyvavimo 25-kių metų 
sukaktį atžymi balandžio 
mėn. 20-21 d. sportinėm žai
dynėm Ir banketu.Šeštadienį 
Westdale mokyklos salėje 
bus krepšinio žaidynės, daly
vaujant Toronto Aušrai, Vy
čiui ir Hamiltono Kovui, o 
Vakare Jaunimo Centre į- 
vyks oficialioji dalis su ban
ketu Ir šokiais, grojant J. 
Vaičiaus orkestrui. Sekma
dienį minėjimas pradedamas 
šv. Mlšiom 11 vai. ryto ir II 
vai. 30 m in. Hill Park gim
nazijos salėje bus žaidynių 
tąsa.Vtsl-lš arti ir toli pra
šomi dalyvauti ir paremti 
mūsų sportuojantį jaunimą.

Tautos Fondo Ats.Kanado
je Hamiltono s k. valdybos 
posėdis be einamųjų reikalų 
apsvarstė vajaus reikalus ir 
numatomo spalio mėn. 5 d. 
parengimo. Metinė rinkliava 
pmdčta balandžio mėn. 1 d. 
Kiekvienas ham tltonletls 
prašomas mūsų laisvės ko
vai skirti bent valandinį at
lyginimą. Iš sekr. pareigų 
pasitraukus J. Krištolaičiui, 
į jo vietą pakviestas K. Ba
ronas.

KLB Hamiltono ap. valdy
bos posėdis su organizacijų 
pirmininkais - atstovais ir 
KT- nartais buvo kovo mėn. 
14 d. Jame apžvelgtas Hamil
tono lietuvių organizacinis 
gyvenimas ir išrinkta rinki
minė k-ja. Balandžio mėn. 
28 d.visl dalyvaukime balsa- 
sime, išrinkdami naują ap. 
valdybą, Krašto Tarybą ir 
Kanados Lietuvių S-gos at
stovus .

Vietos dienraštis The 
Spectator paskelbė kovo 
mėn. 13 d. Ilgą straipsnį apie' 
Lietuvą. A p. valdyba ir pirm.
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POPIETĖ SAVUOSE 
NAMUOSE

Tik iš atostogų grįžęs, 
saulėje įdegęs tautietis pa
sakoja bendram inčlų būreliui 
savo kelionės įspūdžius. Ji® 
jau senai galvojęs kaip iš
vengti tų, vis daugiau įkyrė- 
jančlų žiemų ir jas lydinčių 
šalčių. Šįmet ilgiau nebelau
kęs : žiemai vos perils v ė rus 
į antrąją pusę, jis nieko ne- 
bepalsydamas patraukęs į 
pietus.

Kai jie išvažiavę, Toronto 
palikę šviežioje sniego dan
goje. Su lietum susimaišęs 
sniegas lydėjęs juos iki pat 
Windsor. Ypač buvo nemalo-
nu kai didieji sunkvežimiai 
lenkdami, su vėjo sukūriais, 
apnešdavo mašiną purvino 
sniego ir ant kelto pilamo 
smėlio mišiniu. Būdavo atve
jų, kad langų valykliatvos 
spėdavo praskirti stiklą pa
kankamam matomumui. Nuo 
Detroito buvo gerlau.Sntegas 
pasibaigė,o sausu keltu buvo 
geresnis važiavimas. Čia bu
vo ir įdomiau,nes nebesima
tė to pašėlusio lenktyniavi
mo ką jis patyręs Kanadoje. 
Amerikonai traukė tvarkin
gai, dešine greitkelio puse, 
neviršydami 55-60 mylių. 
Atostogautojas pradžioje ir
gi bandęs laikyti paženk’ln — 
to 55 mylių greičio, bet po 
spartesnės kelionės Kana — 
doje, jam pasirodęs gan lė
tas važtavtmas.Atydžlal ste
bėdamas kelią, jis paspaudęs 
virš 60. Tuo labiau, kad vie
nas ir kitas iš vietinių pra- 
zvtmdavo Kanadoje įprastu 
greičiu. Bet netrukus jis įsi
tikino, kad tai nevertinga ri
zika, nes ir vienas, Ir kitas, 
iš tų greltukų, kiek pavažla - 
vus, jau buvo sulaikyti ir 
kalbinami kelių policijos. 
Kai kur keliai jau pažymė-

L. Skrlpkutė atviru laišku 
padėkojo už tokį gražų atsi
liepimą ir supažindinimą 
skaitytojų su pavergta Lietu
va .Redakcija laišką atspaus
dino kovo mėn. 22 d.

Artirr lauš i parengimai 
Hamiltone; balandžio mėn. 
20 d. sporto klubo Kovas, 
balandžio mėn. 27 d. - mer
gaičių choro Aldas, gegužės 
4 d. -šeštadieninės mokyklos 
ir gegužės mėn. 11 d. jungti
nis Ročesterto ir Hamiltono 
chorų koncertas.

Po sėkmingų koncertų Ko
lumbijoj mūsų žinomas tau
tinių šoktų grupės Gyvataras, 
šią vasarą į Furopą išvyksta 
mergaičių choras Aldas. 
Hamlltonletės numato kon - 
certus duoti Londone, Man
česteryje, Hamburge, Miun
chene ir Romoje. K. B.

bndon, ont.
KLB TARYBOS RINKIMAI
Vyriausioji Kanados Lie

tuvių bendruomenės rinkimų 
Komisija kovo 20 dieną, pa
tvirtino ir Londono apylin - 
kės kandidatus į Krašto Ta- 
rvbą. Štai Londono apylinkės 
kandidatų sąrašas:

1. Juozas Bersėnas, 2. Jo
nas Butkus, 3. Miras Chal- 
nauskas, 4. Irena Danlllūnle- 
nė, 5. Leonardas Eimantas, 
6. Lydlja Keraitė, 7. Andrius 
Petrašiūnas, 8.Gražina Pe - 
trausktenė ir 9.Alfonsas Po
cius.

Londono apylinkei renkamų 
Tarybos narių skaičius padi
dintas iki keturių. Taigi iš 
devynių išstatytų kandidatų 
londonišktai galės išrinkti 
keturis Tarybos narius.

Londono apylinkės rinki
minė Komisija skelbta, kad 
rinkim inė būstinė yra Londo
ne, 1414 Dundas street,- lie-

ti kilometrinėmis rodyklė
mis./

Per 12 vai. pravažiavus 
beveik 700 mylių ir per
nakvojus Kentucky valstijo
je, sekantis rytmetis pasiti
ko plonutėje sniego dangoje. 
Baimė dėl mašinos kuro 
ir atsargi sekmadienio ke
lionės pradžia, pasirodė be 
pagrindo. Nors daug stočių 
buvo uždaryta, bet atdarose 
imk kuro kiek reikta. O apie 
pietus prablaivėjęs dangus ir 
sušvitusi saulė, tarsi paryš
kino vis daugiau sužaliuojan
čius laukus ir jau sprog
stančią augmeniją. Prava-
žlavus bevelk vakarykštį at
stumą, saulutei artėjant prie 
laidos, pasitiko pati Florida. 
Tik pakelės sutikimo stotis 
jau buvo uždaryta ir nebete
ko pasivaišinti turistams 
duodama, tradicinė apelsinų 
sunką. Po antros nakvynė■= ir 
visos dienos vizito pakelėje 
esančiam e,dar neužbaigtame 
Disney World (neskaitant 
kelių detalių "Stebuklingasts 
pasaulis" yra lygtai toks pat, 
kaip Kalifornijoje, Disney 
Land), pagaliau pasiekęs ban
gomis paslšiaususį Atlantą . 
Akį stebino visa pietinė pa
krantė nusėta šviestais, 
įmantrių stilių dangoraižiais 
ir 88° F.temperatūra. Visa 
pakrante besitęslą paplūdi
miai nugulti poilsiaujančiais, 
atostogaujančiais, besimau
dančiais nuogaliais. Vieni iš 
jų dar balti, baltučiai, kiti 
tik paraudę, o treti veteranai, 
nurudavę kaip indėnai.Atlan
to bangos skalauja paprastą 
( ne tokį baltą kaip Meksikos 
įlankos) smėli ,o pakrantėje 
daug kur girdisi lietuviška 
kalba. Jų tarpe matosi daug 
torontlečių. Jei ne tos di
džiulės, dangoraižių fone,

’A

t 'V

TĖVIŠKtLE TtVIŠKtLE? 
BRANGI TARTUM ŠIRDIS t 
į SVAJONIŲ MANO Gt.LĖ 
5IR SAPNU ŠVIESI ŠALIS

Jaunasis skautas prie laimės 
tuvių parapijos salėje. Rin
kimai įvyks 1974 balandžio 
mėn. 28 d. Balsavimas pra
sidės 9 vai. ryto ir tęsis iki 
5 vai. po pietų.

Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami gausiai rinkimuo
se dalyvauti.

Rinkim ė Komisija
KAZIUKO MŪGĖ

ivovo mėn. IO d. Londono 
lietuvių skautų vletlnlnkija 
suruošė tradicinę Kaziuko 
mugę parapijos salėje.

Tuoj po pamaldų, kurias 
atliko ps.kun.B. Pacevfčtus, 
parapijos salėje vyko iškil
minga vietininktjos sueiga. 
Pakviestas KLB Londono 
apyl.plrm . E. Petrauskas ta
rė labai jautrų jaunimą ir 
lietuvybę iškeliantį žodį.lO 
skautų-skaučtų kandidatų da
vė įžodį. Sueigos užbaigai 
keltos skautės- skautai pa - 
deklamavo gražia ir skam - 
b ta lietuvių kalba pulkų 
montažą-Poetų žodžiai skau- 
tuktų-kų lūpomis.

Vos gražiai išrikiuotoms 
visų skautų gretoms išsi
skirsčius, prasidėjo spalvin
goji Kaziuko mugė.Dalyvavo 
tikrai gausus būrys skautų

rato Ir kilimėlio. Nuotr.J. Aušroto.
rėmėjų bei bičiulių. Visi gė
rėjosi skautų rankdarbiais 
ir nagingumu.

Sesės,be visos eilės rank
darbių, turėjo tikrai gražų

< Nukelta į 7 psl.)

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausic 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6% už depozitui 

7’/i% už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep.
8 Va % už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni milijonai dolerių

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

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

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

vė juje šnarančtos palmės, 
vos nepagalvoji atsiradęs ge
rai pažįstamoje Springhurst 
vasarvietėje. Smėlis čia be
veik net blogesnis negu Wa- 
sagoje, 
vandenį 
raliais.

o vietomis įėjimas į 
nusėtas aštriais ko

jis sutikęs daug pa-

O. Baltrūnienė, K. Kudirka, 
ir V. Bačėnas už 200 dol.

Nario įnašus įmokėjo: VI. 
Bačėnas, Ig. Bumelis, Aid. 
Genčtuvtenė, A. Prlelgaus- 
kas, J. Rukša, P. Jonikas , 
Pov. Dunderls, Aug. Maslo- 
nlenė, A. Vasiliauskas - visi 
po IOO dol. ; J.AUsauskas, 
Bičiūnas po 75dol.; A. Vens- 

’ lovaitlenė 50dol. Ir P.D. 56.
35 dol. ,

Jaunieji nariai įmokėję po 
1 dol. — Fduardas Černius , 
Vincentas Černius ir Silvija 
Šarkūtė.

Praėjusį sekmadienį jaunų
jų narių varžybas, surašyti 
lietuvių kalba išstatytų gyvių 
vardus, laimėjo ir buvo apdo
vanota Rita Jonlkaltė.

Čia 
žįstamų ha ip Šernus, Šlekius, 
Šulcus, Kalendrus, Švedus , 
Kuolus, Jakimavičius, Ser- 
gaučlus, Purtlmus, Šeštokus, 
Šukevlčlus, Tamullontus , 
Slapšius, Štmkus.A.Statule- 
vičlenę, Fmpakerlenę su 
motinėlę, Juodikienę, Rač
kauskienę, E. Glrdausklenę , 
jos dukrelę dr.Gražiną su 
vyru, S. Tumoslenę, T.Va- 
ladktenę (dr. Valadkos moti
nėlę) , Remelkaitę.M. Kalvai- 
tlenę iš Cape Cod,Repeškus, 
Pultnauskus, Sakalus, Pleinį, 
Lapinską Iš Ham ilton, Para- 
gauskus iš Ttlsonburg, Ku
bilius iš Baltimore, Dim šus 
iš Detroit, M . Norvaišienę iš 
Delhi su sesute Lutmlene iš 
Cleveland,E. Lapienę iš Chl- 
cagos, "Naujienų" bendradar
bę L.Grauzdlenę iš Cicero. 
Jau penkta žiemą atostogau
jantį A. Luką iš Hamilton. 
Ilgiau užsibuvęs J. Jurėnas 
iš Montreal, bet nepatenkin
tas tik ką perskaitytų, jį nu
vytusiu Liūdo Dovydėno kūri
niu "Karalius ir bulvės".Čia 
mūsų žinomas rašytojas pa
sirodęs su gan jau menkomis 
pasakėlėmis. Ten buvus ir K. 
Jokubauskienė, jau 17 metų 
žlemovaujanti šiltame kraš
te. Ši, gerai atrodanti mote
ris, prieš 50 metų atvyko į 
Montrealį. Nesenai apsilan- 
kusl savo gimtinėje Žagarė
je. Ji taip gražiai pasako
ja savo kelionės įspūdžius, 
visai nemaišydama angliškų 
žodžių, kad atrodo tik ką at
vykusi iš Lietuvos.

S. Pranckūnas
LIETUVIU NAMAI

1573 Bloor St. W.,Toronto 9. Ontario

Praeitą savaitę Lnpaskolos'Pritarimą lietuviškoje vi 
lakštų nupirko po 1OOO dol. : suomenėje. /a

NAUJA LIETUVIU NAMU 
VALDYBA

Toronto Lietuvių N am 
narių metinis susirinkimas 
kovo 31 d. užsitęsė virš aš- 
tuonlų valandų, nes atsirado 
užmetimų kai kuriems buvu
sios valdybos nariams dėl 
netvarkos Namų tvarkyme 
bei atskaitomybėje. To pa
sėkoje, buvęs pirmasis nau
jųjų Namų pirmininkas ir 
praeitos valdybos vicepir
mininkas Jonas Karpis, dau
giausiai tvarkęs statybos ir 
kitus reikalus,! naują valdy
bą nebekandldatavo. Atsisa
kęs buvo ir pirmininkas Jur
gis Strazdas, bet vėliau tiek 
šalininkų tiek jam prie - 
kaištus dariusių buvo pri
kalbintas.

į naują valdybą buvo iš
rinkti (pagal balsų daugumą): 
O. Delkus, J. Strazdas, B. 
Jackūs, T.Staniulis, H. Ste
ponaitis , V .Stanaitis, J. Skre- 
butėntenė, V.Dauginis, La 
rlnavlčtus, A .Kuzma ir J. R. 
Simanavičius.Į revizijos ko
misiją - V. Jucy®, S.Banells 
ir J. Cicėnas.

Nesutarimo prležasčif 
atkritus, Toronto Lietuvių 
Namai turėtų gauti dldesr'

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS

SPAUDOS BALIUS
GEGUŽĖS 4 d., šeštadienį 7 vai. vak.

Toronto LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor St. W.

• [vairia meninę programa išpildys vietinis ir iŠ kitur atvykęs JAUNIMAS
• Bus renkama BALIAUS KARALAITĖ
• Šokiai — grojant estę orkestrui ILTAL
• Veiks plati ir gausi vertingais fantais LOTERIJA
• Veiks gerai paruoštu užkandžių ir gėrimų BARAS

[ĖJIMAS tik 3 doleriai, jaunimui ir pensininkams — 2 doleriai.

RENGĖJAI

N E P R IK L A U SO M A L IE T U V A

6

6



A t A
VINCUI DANILIAUSKUI mirus, 

sūnui Juozui Daniui ir jo šeimai reiškiava 
giliausią užuojautą —

Anastazija ir Antanas
_________________ T a m o š a i č i a i

AL. GI MANTO . . .
( Atk elta is 3 psl.) 

priklausomybei atstatyti. 
Ar yra bent kiek vilties, kad 
prez. Ntksonas viešėdamas 
Kremliuje, bandys tą reikalą 
aiškinti, kelti, judinti? Jei 
taip, tai visa yra gerame ir 
tikrame kelyje, jei ne,kurion 
vieton tie raštai bus padėti 
ir kurtam reikalui panau- 
E '?

x*at vis liūdnoki, nelabai 
ęntuzlasmu sklidini apmąs- 
tymal,stebint nūdiene pasau
lio santykiavimo plotmę Ir 
maždaug talkos Išlaikymą 
tik tada, kai "superjėgos'dar 
tarpusavy kalbasi, o užkuli
siuose ginkluojasi. Ne prin
cipai, ne teisė,bent klek dar 
garantuoja šiokį tokį pasto
vumą (bet tik karinės jėgos 
balansas.Kas sektų toliau?

KAZIUKO MŪGĖ . . .
( Atkelta iš 6 psl.) 

sldarytą gobeleną- sienos 
kilimėlį su įrašu-Tėviškėlė, 
tėviškėlė brangi tartum štr-

suspaustu oru šaudymas Ir 
tikrai turtinga loterija, ku
rios bilietai,kaip visada, bu
vo visi pilni.

Broliai Išstatė vasaros 
stovyklos mtnltlurinį pa
vaizdavimą su medžiais, 
ežerėliu, palapinėmis, ap
suptą skautų aikštelę, vidury 
stovinčiu rūpintojėliu, vėlia
va Ir rusenančiu lauželiu.

Daug ką traukė Ir spaudos 
kioskas, kur buvo išstatyta 
visa periodinė skautų spau
da bet kitų skautų leidiniai.

Pagaliau mugės dalyvius 
labai domino paruošti skau- 
ttškt pietūs, skanėstai, kavų - 
tė ir m inkštieji gaivinantieji 
gėrimai.

Užtarnauta padėka priklau
so mugės surengėjams, ypač 
darbščioms šeimininkėms 
už skanius pietus.

L. E-tas

Vienas gyviausių metinių 
Niagaros pusiasalio įvyktų

dls, svajonių mano gėlė ir 
sapnų šviesi šalis .Šį kilimė
lį išleido loterijon. Laimėjo 
skautų rėmėja p.B.Kerlenė.

Visus lankytojus, ypač jau
nuosius, traukė laimės ratas,

yra "NEMUNO" tautinių šoklų 
grupės sukaktuvinis pokylis. 
Šis įvykis kasmet sutraukta 
svečius iš apylinkės -St. Ca
tharines, Velland'o, Niagara 
Falls, Buffalo - ir iš toliau

Gerb. NL Rėmėjau !
*Neprikl ousoma Lietuva", kad galėtų teseti užsibrėžtus tikslus ir kad susida
rytų lėšų patalpų pagrindiniam pertvarkymui. B-vės V-ba kreipėsi i žinomus lie
tuvius dailininkus prašydama paramos. Kaip matote jie gausiai atsiliepė padov o- 
nodami vertingus savo darbus. Visi biliete pažymėli darbai bus išleisti loterijon, 
kuri įvyks šių metų gegužės mėn. 11d. Visi NL skaitytojai ir rėmėjai loterijos 
bilietus gaus paštu prašant neatsisakyti paremti savąjį, laikraštį Šia nedidele 
loterijos auka, NL. NEPRIKLAUSOMA

Addrem O

Tai

1. A. TAMOŠAITIENĖ MOTERIŠKAS
LIETUVIŠKAS TAUTINIS RŪBAS

2. R. ASTRAUSKAS PAVEIKSLAS
3. P. BALTUONIS MEDŽIO SKULPTŪRA
4. R. BUKAUSKAS PAVEIKSLAS
5. E. PAKALNIŠKIENE PAVEIKSLAS
6. J. d/UČIULIS MEDŽIO DROŽINYS
7. A. VAZALINSKAS PAVEIKSLAS
8. G. VAZALINSKAS PAVEIKSLAS

Traukimas įvyks 1974.V. 11.
8 1.00 AUKA - DONATION

N? !n«

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Čurys, langą rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 

4asonite, statybinis popietis, cementas, 
P. p. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėres
VISKAS 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. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing &'Heating kon trak toriu s.

140-2e AVENUE - 366-0330

1974.IV.9

esančių Hamiltono,Londono, 
Toronto, Rochesterlo. Šių 
metų balandžio 20 d.šventės 
programą išpildys St.Catha- 
rlnes'Nemuno" jaunių Ir vy
resnių šoklų grupės, vado
vaujamos mokyt.Stasės Zub- 
rlckienės, kurtai padeda Vai
dilutė Š et įkaitė, Vytas Maslu- 
llonls ir akordeonistas Sigi
tas Zubrlckas. Iš Londono, 
Ont. dalyvaus tautinių šokių 
grupė BALTIJA .vadovaujama 
m okyt. C ha inaus kų.

Svarbiausias šventės mo
mentas bus Niagara pusiasa
lio IŠKILIAUSIOS LIETU
VAITĖS VAINIKAVIMAS. 
Šventės metu pagerbta lietu
vaitė. vėliau atstovaus lietu
vius tarptautiniame St. Ca
tharines LIAUDIES MENO 
festivalyje.

sudbury
Balandžio 20 d. 7 vai. va

karo Sudburlo žvėjų ir me
džiotojų klubo"Geležlnls Vll- 
kas"valdyba šaukia visuotiną 
metinį nartų susirinkimą su 
pobūviu International Hotel, 
201 Kathleen Str. W.

Bus trumpas pranešimas, 
aptarti einamieji reikalai, 
įteiktos taurės. Vėliau ben
dra vakarienė ir linksmoji 
vakaro dalis.

Klubo dešimtmečio proga, 
valdyba kviečia ne tik narius, 
bet ir visus Sudburlo apylin
kės lietuvius pobūvyje daly
vauti ir linksmai praleisti 
vakarą. Valdyba

montreal
LOTERIJA MOKYKLAI 

PAREMTI
Vasario mėnesį, pagal tu

rėtus lietuvių Montrealyje 
adresus buvo išsiuntinėti 
laiškai su loterijos bilietais. 
Bilieto kaina 1 dol.arba 2dol. 
už 3 bilietus .Kartu išsiųstas 
ir adresuotas vokas šaknelių 
grąžinimui. M ontrealto vi- 
suomenė yra nuoširdžiai 
prašoma įsigyti keletą bilie
tų ir tuo paremti lietuvišką 
mokyklą. Ta pačia proga ga
lima pridėti ir auką arba at-

Regina. staŠkeviciūtė, Alma Staškevidlūtė, Kristina BendŽiūtė ir torontietės: Aldona Aušrotaitė, Laslenė(Puniskaitė) 
ir Valė Stankevičiūtė ( visos būsimos pamergės). Nuotrauka J. šiaučiulio

joje išmėginti, nes fantai yra 
tikrai vertingi; A. Tamošai
tis padovanojo pavelksląjA. 
Tamošaitienė - paveikslą, P. 
Baltuonis-m ėdžio skulptūrą, 
J. Š Laučiui Iš - medžio skulp
tūra, J. Gražys-katlinę kepu
rę, KLB Montrealto Apylin
kės V-ba $50.00, L.Mo- 
kykla-FM/AM radio, Hotelis 
Bonaventure - apmokėta sa
vaitgalį, P. Žukauskas-bonka 
tauriausio gėrimo, Dominion 
krautuvė - peilių už 1O dol. 
Tėvų kom ttetas yra dėkingas 
aukotojam s.

Yra galima, kad ne visus 
laiškai pasiekė, todėl tote - 
rijos bilietai per balandžio 
mėnesį bus platinami Auš
ros Vartų par. salėje po pa
maldų loterijos bilietų gali
ma įsigyti pas tėvų k-to na
rius: Vincą Ptečaltl, Bronių 
Staškevičių, Aldoną Ottenę, 
Zenoną Valinską, Petrą Ada- 
monį.

Šakneles grąžinti, aukas 
siųsti informacijai; B r. Staš
kevičius - 667 Allard avė., 
Verdun, Que. H4H 2C4 
Tel: 769-1557.

Prašome siuntimo neatt- 
dėllotl, nes loterijos trauki
mas įvyks gegužės mėn. 5 d.

mas didelis; yra jau išpar
duotų bilietų už 1,000 dol.

Lituanistinė mokykla ne
turi pelningų parengimų, nes 
ji ruošia kultūrintus; Kalėdų 
Eglutę,Vasario 16-tos minė
jimą, Motinos dieną.Mokyk
los metinės išlaidos yra 
$4,500 dol. Nė pusės Išlaidų 
tėvų mokestis nedengia. To
dėl Ir iškyla reikalas orga
nizuoti mokyklai lėšas įvai
riais būdais. Loterija- yra 
visiems prieinama galimybė 
prisidėti prie mokyklos iš
laikymo. P. Adam ont s
PAMALDOS AUŠROS VARTŲ 

BAŽNYČIOJE
Ketvlrtadlen; 7,30 vai. vak.; 
Penktadienį 7,30 vai. vak.; 
Šeštadienį 7 vai. vak. ir sek
madienį — prisikėlimo pamal
dos 6, 30 vai. ryto.

Po prisikėlimo pamaldų į 
parapijos salę kviečiami vist 
pamaldų dalyviai pasisvetkln- 
ti? prie velykinės duonos ir 
vyno stalo.
• Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas F. Jucevičius iš iš
vykos dar negrįžo. Jį pava
duoja kun. R. Šakalys. Prieš 
-velykines rekolekcijas pra
veda A. V. kleb. J. Kubilius.

MERGVAKARIS
Buvusiai "Nepriklausomos 

Lietuvos" spaudos baliaus 
karalaitei Ir aktyviai "Gin
taro" ansamblio dalyvei Al
mai Staškevlčlūtei, tštekan - 
čiai už Petro Drešerlo, kovo 
mėn. 23 d.Aušros Vartų pa
rapijos salėje buvo suruoštas 
reto puošnumo Mergvaka
ris, kuriame dalyvavo per 
200 montreallečtų Jos ger
bėjų. Šio gražaus pagerbimo 
suruošimui iniciatyva pri
klauso Aldonai Ottlenet, Ani
cetai Burbienei, Stasei Bar
šauskienei bei jų talkinin
kėms.
• Pr. ir J. Baltuontat išvy
kę į JAV-bes su medžio šak
nies išdirbinių paroda.
• Sol. Gina Čapkausktenė iš
vykusi gastroliuoti į Austra
liją-
• E. Paunskntenė po opera
cijos Reddy Memorial Ligonį 
nėję, sveiksta namuose.
• Mirė Jadvyga Narbutienė, 
61 m . amžiaus. Paliko vyrą1 
Joną, sūnų Ir 2 dukteris.'

REIKALINGA MOTERIS
NAMŲ RUOŠAI; du suaugę 
įmonės, geros sąlygos I 

Skambinti 721-2124

to
siųsti tik auka jei nebūtų pa
sinaudojama loterijos bilie
tais. Bet tštlkrųjų yra verta 
savo laimę mokyklos loterl-

per mokyklos mokslo me 
tų užbaigimą.

Reikta pasakyti, kad mo 
kyklos loterija sustdomėjl-

JUOZO NORVAIŠOS - GIRINIO vardinių, proga Jo namuose įvyko šaunios 
pagerbtuvės. Jis ir jo žmona Vanda priima dovanas,kurias įteikia Alber
tas Norkeliūnas ir Janina Adomonienė nuo visų dalyvių, šalia G. Norke- 
Įlūnaitė. Nuotrauka J. Siautulio

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA $70000 
1974 METAIS fSAOEOAHT NUO |UUl-

IŠVYKIMO DATOS: Balandžio 25 d 
Gegužės(May) 9, 16,23, 30 d. 
Birželio (June) 20, 27 d. 
Liepos(July) 11, 2 5 d. 
Rugpjūčio (August) 1 d. 
Rugsėjo(September)5, 12, 19, 

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISU 26 d.
DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTU.

REGISTRUOKITĖS DABAR! 
Jau pramatomas vietų ribotumas !

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

Parūpinome dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos.

Rašykite anglų, kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL 131, P.Q. - CANADA 

TEL.: 844-5292 844-5862

T EL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

TEXACO
MIKE S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS) 

POIMTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jean Road.
Tel. 695 - 3863

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Reg’d.
• Taisymas ir dažymas automobilių 
e Pardavimas ir taisymas Chaparral 

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

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

ąutomohi; inc.

366-7818

IMPERIAL - CHRYSLER-Y)ODGE- CHARGER 
CORON ET —CH ALL ENGER - SWINGER - DART 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLK - LA8ALLK. QUK..

Mechanizuotas ratq ir kitų dalių reguliavimas. 
Iftorčs (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže Ir moderniomis priemonėm is. Kreipk itės

LAURENT DAlGNEAULT De L a Verendryc prie L apierre, Jei. 365-3364

P_ A R D A V 1 M A S

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVĖ., LaSALLF

***

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

• Afli.kami m.chonlnial darbai

• iZor.s taisymas ir daTymas
• Dunlap padangos ir bat.rijos

P ardavimas gazolino ir alyvos — lietuviams nuolaida.
Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

7 psl.
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NL SPAUDOS BALIU S gegužės i id.
WalTAS
LYGOS METINIS SUSIRINKIMAS

Ko”o mėn,3O d., šeštadie
nį, Queen Elizabeth Hotel, 

IMontrealyje, įvyko Lygos 
(Quebec Credit Union League 
metinis susirinkimas. Susi
rinkime buvo atstovaujamos 
72 kredito unijos iš bendro 

‘Lygai priklausančių 92 kre
dito unijų skaičiaus.

Lygos valdomas kapitalas 
iš 9. 8 m H. dolerių per 1973 
metus pakilo iki 11.2 mil. 
dol. Pajamų per 1973 metus 
turėta l, 288, 610 dol. ( pernai 
956,349), išlaidų 1,270,231 
(974,744j, iškurlų adminis
tracinės išlaidos sudarė 
509,465 (482, 687). 1974 metų 
sąmata priimta 1,393,312 
dol. sumai. Stambiausias iš
laidų pozicijas sudaro tar
nautojų algos 279,149 dol. ir 
tarnautojų socialiniai drau
dimai 41,823 dol.Ši pasku
tinioji pozicija sukėlė kai 
kurių diskusijų, kadangi ji 
Sudari) net 15% nuo algų su
mos, kai tuo tarpu Kanados 
vidurkis yra apie 8%.

Susirinkime buvo konsta
tuota, kad Lyga per pasta
ruosius keltus metus pada
rė didelę pažangą visose 
srityse, yapč kredito unijų 
revizavime ir bankiniuose 
pata rnavlm uos e.

Rytinėje suvažiavimo se
sijoje buvo išstudijuota Ly

gos apyskaita grupėmis, o po 
pietų įvyko pats metinis su- 
slrlnklmas.Suvažlavlmas už- 
'batgtas metiniu baliumi 
"Grand Salon" salėje daly
vaujant netoli 1,000 asme
nų. "Lltą"suvažtavlme atsto
vavo pirm. P.Vaupshaslr 
vedėjas Pr. Rudlnskas.

"Lito" premijos
"Hto"Valdyba praeitų me

tų gale paskyrė $100.00 ir 
$50.00 premijas jaunie
siems nariams tikslu ska - 
tinti juos taupytl"Llte". Pre
miją paskirstymas įvyko 
prieš pat metinį "Lito" su
sirinkimą kovo mėn. 23 d. 
Pirmąją $100.00 premiją 
laimėjo Romas Juodis, i ta
me laikotarpyje padaręs 7 
įnašus ir antrąją $50.00 
premiją laimėjo Albertas 
Mecells, padaręs 4 įnašus. 
Konkurse dalyvavo 65 jau- 
nleji"Ltto"narlal. Per tą lai
ką jie padarė 201 įnašą, iš 
kurių susidarė $2,931.36 
santaupų suma. Po vieną įna
šą padarė 26 nariai, po 2-12, 
po 3-4, po 4-6, po 5-4, po 6-4, 
po 7-3, po 8-4 ir po 9-2 jau
nieji nariai. Taupymo kon
kursas prasidėjo 1973 m. 
gruodžio mėn. 3 d. ir baigėsi 
1974 m . kovo mėn. 23 d.

Už santaupas 9%
"Litas" už 3 jų metų ter

minuotus indėlius šiuo metu 
moka 9% palūkanų, 8. 5% už 
dviejų ir 8.o% už vienų me
tų indėlius. Palūkanos Prl-

K.L.K. MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIUS 
KVIEČIA VISUS LIETUVIUS I

VELYKŲ ST ALA.
KURIS ĮVYKS balandžio 21 d., sekmadieni
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE po 11 vai, pamaldų.

PROGRAMOJE: Vaikučių vaidinimas "Velykų Bobutė" . 
VAIŠĖS, LOTERIJA, BARAS.

įėjimas 4 dol., jaunimui - 2 dol.

Valdyba

tik gražiai kalbančius, bet ir 
dainuojančius. Pamatysite 
pasakoje skaitytą raganą, 
kurt blogus vaikus gaudo. O, 
Velykų Bobutę, kuri visada 
miela ir duos n i, atvykusi ap
dovanos visus vaikučius gra
žiomis dovanėlėmis.

VELYKŲ STALAS bus te- 
levlzuojamas. Tuo parodysi
me svetimtaučiam s, kad mo
kame išlaikyti savo tradi
cijas.

Prašome atvykti visus: di
delius, jaunus ir mažus. Vi
si kartu praleisime šventa
dieniškoj nuotaikoj Atvelykio 
popietę.

Laukiame visų atsilankant.
Bilietus galima įsigyti pas

JAU BAIGIAMAS RUOŠTI VELYKŲ STALAS. Nuotrauka Pr. Dikaičio iš 1973 m. 

s {lankant.
Iškilusis raguolis atke

liaus iš Toronto. Gražiausi 
tortai, napaleonai, ąžuolo ir 
beržo šakos,kuproti ežiukai, 
surangyti kr ingei lai, grybu
kai, mandriaust rnozūrėliai, 
išdidžios bobos, saldus sū
ris, įvairiaspalviai margu
čiai ir kitokie skanumynai, 
paskendę žalumynuose, ne
norint kiekvieną patrauks į 
savę.

Prie šio tradicinio paren
gimo savo kepsniais priside
da ponios, kurios net nepri
klauso prie, dr-jos, tuo pra-^r-A.O Jaugellenę 737-9681, 
turtindamos šį 
S TA LA. Valdyba 
labai dėkinga.

Atsilankiusius 
mins mokyklinio amžiaus 
vaikučiai, kurie scenoje su
vaidins’"Velykų Bobutę". Iš
girsite mūsų mažuosius ne

VELYKŲ STALAS
Artėjant Atvelykiui, norisi 

priminti ir kartu pasidžiaug
ti, kad Montrealio ponios vi
su smarkumu ruoštasi VE
LYKŲ STALUI.

Kepti paršiukai, kimštos 
vištos ir kalakutai, roltados, 
košeltenos, zuikiai, vynloti- 
niat, paštetai ir visokių rū
šių daržovės, laukia visų ati

"LITO’PREMIJU TRAUKIMAS METINIAME SUSIRINKIME. (Iš kairės.*: 
P. Pukterls laimėjimų traukėjas. P. Vaupshas "Lito" pirmininkas ir 
V. Piečaitis Kred. Komisijos pirmininkas. Nuotrauka T. Laurinaičio.

rašomos balandžio 15 d. ir 
spalio 15 d. į einamąsias ar
ba taupomąsias sąskaitas. 
Terminuotus indėlius išimant 
prieš terminą palūkanos už 
visą praeitą laiką mokamos 
1% mažesnės. Tokių aukštų 
palūkanų šiuo metu niekas 
nemoka net ir už 5 metų in
dėlius. Užtat turintiems at
liekamų pinigų lietuviams 
verta šia proga pasinaudoti.

Pr.R.

velykų!
už tat yra

praltnks-

E. Bernotienę 256-6990, N . 
Bagdžlūnienę 767-7455.
Kat.Moterų Dr-jos Valdyba

ATVYKSTA SU DRAMA
Gegužės 4 d., šeštadienį, 

atvyksta Anatolijaus Kairio 
PALIKIMAS (trijų 
veiksmų drama . Vaidina

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

yssittif t, 
||

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

M o n t r e a I, Que.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTAt PADĖS JUMS

V.Peteraitis
353- 9960 / Namą 72 1- 06 14
UNITED TRUST REALTIES 
7 995 Blvd. Les Gaieties. D’ Anjou. P. 0.

Žemiausios kainos!

G
pharmacieagnon

^ROBERT GENDRON LPH.PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL. 727-31 Namų 376-3781 

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N ORK ELI Ū N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

DR. V. G1R1UN1ENĖ 
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGEL1ENĖ

1410 Guy St. pirmas aukotas,

Montbeal. 1 1 - 12 k omb ar y s 

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

SIŪLOME KONKREČIAI
GYVENAMU NAMU APDRAUDA 

"HOMEOWNWER’S POLICY”

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
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- 1 126, n amu 678 - 3660

LaSalle, Lachine, D’Anjow, Dorval, Dollard Des Ormeaux, 
Montreal Nord, Montreal East, Beconsfield, Pointe Claire, 
St. Leonard.

8 psi.

B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.(c).

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

NOTARAS

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

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

2 - j u Seimu 1 - nos šeimos
(apiplytintas) 
centraliniu Šildymu:

Nuo gaisro namui $ 25,000

( apiplytintas) 
centraliniu šildymu:

S 25,000
inventoriui 6,250

Vagyste inventoriui 6,250
” kitur ’’ 1,500

Nuo gaisro priestatams 2,500
Priedas gyvenimui 5,000
Atsakomybė 100,000
Priedas gydymui 500

nuosavybei 250

KAINA METAMS 563.00

10,000
10,000
1,500
2,500
5,000

100,000
500 
250

563,oo
Pirmas $ 100 nemo

PALYGINKITE ŠIAS KAINAS SU

karnas

GAUNAMAIS PASIŪLYMAIS

ADVOKATAS

168 Notre Dome Street E.^uite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

TURIME IR KITŲ PASIŪLYMU !

ADAM ON IS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas 722-3545

studentai ir moksleiviai 
ttntnkal iš Rochester, N. Y., 
režisuoja Andrius C teminis.

PUIKI ŽINIA I 

federalinė valdžia da
vė MONTREALIO SKAUTAMS
IŠSKIRTINĘ DOVANĄ SIDAB
RINIO JUBILIEJAUS PROGA 
VYKDOMAM TAUTODAILĖS 
PROJEKTUI VAIVORYKŠTĖ 
ĮGYVENDINIMUI-6.150 dol.! 
Sveikiname, nes pagal mūsą 
ltaud|-Kas nedirba,mielas 
vaike, tam nė duonos duot n 
reikia...

/Plačiau kitame numeryje/ 
• Ponia Keršienė sumaniai ir 
nuoširdžiai mokė vyr.skautes 
ir žldinletes margučių dazy - 
m o meno.

31 kovo ir 6 bal. ,vyr. skau
tės jau mokė paukštytes ir 
skautes.

Pirmadienį, 8 bal., tų jautų
jų tėvai rinkosi pas p.Ker - t 
šlenę prisiminti ar pasltobu- 
linttmargučtų daŽvmo me-' 
ne. Ačiū p.Keršienei!

Skaučių Vadovybė

K.L.K. Moterų d-jos Montrealio skyrius skelbia

MARGUČIU DAŽYMO KONKURSĄ LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS MOKSLEIVIAMS.

Margučiai atnešami balandžio 20 d., šeštadienį į Mokyklą

Skiriamos 3 piniginės premijos, kurios 
/bus [teiktos laimėtojams Velykų Stalo 

metu, balandžio 21 d.

Tėveliai prašomi paskatinti savo vaikus konkurse 
aktyviai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MONTREAL WEST

lečnasgureckas 
Sola* Manager 

(Lietuvi* atstovo*)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIU f

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

AUTOMOBILE
Pontiac 'k Buick ★ Astra

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE } 
PASINAUDOKITE I

PAS ĮKALBĖKITE su
Manag.Hu

LEO GUREKAS_________

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
, (At the »nd of Sherbrooke Street Wot) ________ ___

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias 
Term. ind. 1 
Term. ind. 2 
Term. ind. 3
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-toa sumas.

s-tas 
m.
in.
m.

— 6.0% 
7.25%

— 8.0% 
___ 8.5% 
___9.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______ _______ 941%
Nekiln. turto ................... 9.25%
Čekių kredito . .. !•.•%
Investacijos nuo 9.5% iki 12% 
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.099 
ui paskolos sumą.

Kooperotyvinė namų (iki 4 buty ) ir nomy inventoriaus apdrauda. 

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

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7- 58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Sere St., pirmadieniai i, 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 gegulės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Roaemoont Blvd.: pirmadjąniaia ir ketvirtadieniais nuo * 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1IH 8 v. vakaro.

8

8

Manag.Hu
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