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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSM PIRMOJI LIETUVIŠKA TV PROGRAMA KANADOJE

ATSISTATYDINO 
GOLDĄ MEIR

Ilgametė Izraelio M Iniste- 
rė Pirmininkė 75 metų. Iš 
Profesijos buvusi mokytoja , 
Goldą Melr atsistatydino Ir 

reiškė, kad šį kartą jos 
grendimas esąs nebeatšau- 
.amas. JI atstovavo Darbo 

partiją,kurios koalicija pas
kutiniuose rinkimuose nebe
gavo daugumos. Padėtį labai 
komplikuoja karštesnių na
cionalistų darom l priekaištai 
Krašto Apsaugos mlnlsterlul 
Moshe Dayan, kad jis,būda
mas generalinio štabo virši
ninku , nepakankamai gerai 
paruošė Izraelio armiją paa- 
kutlnlam karui su arabais. 
Matyt, jie tikėjosi užimti per 
kelias dienas Katrą Egipte
'yDamaską Sirijoje.

LEVESQUE APIE 
KOOPERACIJA %-
Parti Quebecol vadas Re - 

ne Levescuie balandžio 1O d. 
R lt z Carlton Hotel skaitė 
paskaitą kredito unijų vado
vams tema" Kredito unijos 
nepriklausomam Quebec'e".

Nežiūrint tariamos koope
ratinio judėjimo stiprybės 
Quebec'© provincijoje, esą, 
vlstlek tatai esąs tik kntbl- 
nėjlmasls, apie privatinius 
tarpprovlnclntus ar tarptau
tinius ekonominius Ir finan
sinius milžinus, kokiais yra 

Kanados federallnlat bankai, 
"trust" kompanijos, vartotojų 
prekių paskirstytojai, kaip 
pav. Dominion, Steinberg's, 
A&P Stores Ir 1.1. "Partt 
Onebecot", atsiekusi Quebe- 

/’ nepriklausomybės, pir
muoju savo uždaviniu laikan
ti finansinio savystatumo re
patrijavimą. Calsse Popu
lates Ir kredito unijos toje 

temoje, esą, taptų banki
nio žmonių aptarnavimo pa- 
r-lndlnėm Is organizacijom Is.

eves op e smarkiai užsi
puolė dabartinius bankus Ir 
su jais surištas "trust"kom- 
panljas.kalp žmonių santaupų 
manipuliatorius, esančius ne
didelės grupės turtuolių ran- 
’ e Ir tarnaujantiems pir
miausia jų privatiems Inte

RENE? LEVESQUE

”NL” SPAUDOS BALIŲ ORGANIZAVIMO KOMITETAI, TORONTO - MONTREAL

resams. Lygiai taip pat daug 
karčių žodžių teko Ir maisto 
pramonei bet prekybai, ku
rios esančios didžiųjų kom
panijų rankose, mažiausiai 
dėmesio kreipiančių Ir ūki
ninkus, tikruosius tos šakos 
šeimininkus .Maisto produktų 
paruošimas rinkai Ir jį pa
tiekimas vartotojams, esą, 
naujame Quebec'e būtų vyk
domas per sustiprintus že
mės ūkto kooperatyvus. Jo 
nuomone, privačios Iniciaty
vos kraštuose nėra geresnės 
ekonominių organizacijų for
mos, kaip kooperatyvai, ku
rtuose patys nariai yra jų sa
vininkai Ir jų reikalų spren
dėjai.

Levesque pabrėžė, kad ne
priklausomybę atgavusiam e 
Quebec'e pagrindinė kalba 
būtų prancūzų,kaip Anglijoje 
yra anglų ar Vokietijoje yra 
vok Iečių. Tačiau mažumų tei
ses būtų apsaugotos. Jų kal
bos bet etninių savitumų iš 
laikymas Ir plėtojimasis ne 
tik nebūtų draudžiamas, bet 
net remiamas. Prelegentas 
pranašavo, kad sekančiuose 
rinkimuose jo partija savo 
pozicijas žymlai sustiprins, 
o dar sekančiuose laimės 
daugumą Ir kad tatai" nebus 
pasaulio galas" nei anglofl- 
lams, nei kitoms grupėms.

MAISTAS PABRANGO 18,6%

Vienų metų bėgyje maistas 
Kanadoje pabrango 18,6%, 
kaip skelbia statistikos biu
ras. Ką kanadietis 1961 me
tais galėjo nupirkti už 1OO 
dol., dabar už tą patį reikia 
mokėti 160. 80 dol. Paskuti
niu metu labiausiai pakilo 
cukraus kainos. Cukraus 1 
kompanijoms Quebec'e ke
liama byla, kad jos per ke
ltus paskutinius metus nesi
laikė antl-monopollnlo įsta - 
tym o, draudžiančio nustati
nėti kalnas bendru susitari
mu.

Tik bėda, kad visada toki 
teismai baigiasi simbolinė
mis bausmėmis, kurtos yra 
juokingai m ažos, lyginant su 
kompanijų per tą laiką pada
rytais pelnais.

ONTARIJOJE PRIES ŽEMĖS 
SPEKULIANTUS

Ontario 1974 metų biudžete 
pramatyta uždėti 50% mo
kesčių nuo gaunamo pelno už 
parduotas žemes, į kurias jų 
pirkėjai nėra įdėję jokių pa
gerinimų. Tatai skaudžiai 
paliestų visus žemės speku
liantus. Priėmus dėmesin 
Federalinės valdžios Imamus 
mokesčius už tokius pat pel
nus, spekuliantai mokesčiais 
turėtų sumokėti net Iki 87% 
nuo gauto pelno. Opozicija 
tam įstatymui pritaria .tačiau 
nurodo, kad įstatymas pilnas 
išimčių Ir susiaurinimų, ku
riais neabejotinai galės pasi
naudoti apsukresni spekultan-

NEW YORKE SPO
’Prieš eilę metų New Yor- 

kas buvo viena iš stipriausių 
lietuviško sporto tvirtovių 
Siaurės Amerikoje. Suvažia
vę Amerikon, dar Lietuvoje 
trvėltau Vokietijos stovyklo
se žaidę sportininkai, sudarė 
gyvą sportinės veiklos bran
duolį. Ypač klestėjo futbolas 
Ir krepšinis.Futbole lietuviai 
vyravo vokiečių aukštosios 
lygos eilėse, o Brooklyn© 
LAK buvo Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio meisteris 
1955 Ir 1957 metais. Reiškė
si tada Ir moterų krepšinis , 
o lengvoje atletikoje Irgi ne
trūko talentų. Žaidynės vyk
davo Brooklyn© aikštėse Ir 
salėse Ir tik vėliau, lietu
viams naujakuriams keliantis 
į erdvesnius kvartalus, paju
dėjo ir sporto varžybos ton 
pačton kryptln . Šltok« "per
sikraustymas" tačiau atnešė 
žalos ne tik NewYorko lietu
vių visuomenei,bet Ir sporti
nei veiklai. "Veteranams4*, 
traukiantis Iš aktyvios veik
los,pasijuto stoka prieauglio. 
Išsibarstęs po užmiesčius 
ir po įvairias mokyklas, lie

tuvių jaunimas nebeturėjo 
sąlygų susiburti Ir sportuoti 
kartu vienam vienete. Pasku- 
tlnlų keltų metų laikotarpyje 
atsikėlus iš Toronto energln-

Kviečiame Toronto ir Montrealiolietuvius į 
“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”

SPAUDOS BALIUS
TORONTO, gegužės 4 d., šeštadienį 
7 vai. vak. LIETUVIU NAMUOSE, 
didžiojoje salėje,
1 573 Bloor Street West.

ĮVAIRIĄ MENINĘ PROGRAMĄ TORONTE IŠPILDYS JAUNIMAS - VIETINIS IR iŠ MONTREALIO ATVYKS 
"GINTARO” ANSAMBLIO BIRBYNININKU IR KANKLININKIŲ GRUPĖS.

- BUS RENKAMOS BALIŲ KARALAITES ( 1973 m. karalaitė E. Pakulytė atvyks i Toronto balių).

ŠOKIAI GROJANT GERIEMS ORKESTRAMS (Toronte estų ILTAL ir Montrealyje ORCHESTRA - ROMA).
- VEIKS PLATI IR GAUSI VERTINGAIS FANTAIS LOTERIJA TORONTE, O MONTREALYJE IR DIDŽIOSIOS 

LOTERIJOS LAIMĖJIMŲ TRAUKIMAS.
VEIKS GERAI PARUOŠTŲ UŽKANDŽIŲ BARAS TORONTE, O MONTREALYJE VAKARIENES PATIEKALAI. 

ĮĖJIMAS: Toronte tik $3.00, jaunimui ir pensininkams-S 2.00, o Montrealyje S 5.00 su maistu ir gėrimu norma, 
studentams - $ 3.00.

BUS PUIKIOS PROGOS SUSITIKTI SU SENIAI MATYTAIS DRAUGAIS BEI PAŽĮSTAMAIS. 
TORONTAN KVIEČIAMI ATSILANKYTI HAMILTONIEČI Al, ST. CATHARINIEČIAl, 
LONDONIEČIAI IR APYLINKIŲ LIETUVIAI. MONTREALIN KVIEČIAMI 
JAV, OTTAVIEČIAI IR APYLINKIŲ LIETUVIAI SU SVEČIAIS 
SKAITLINGAI DALYVAUTI MONTREALIO BALIUJE
IR TAIP PAT NUVYKTI Į TORONTO BALIŲ, 
KAD BŪTŲ VILTIES TIKĖTIS TORONTIE- 
ČIŲ ATITALKININKAVIMO - JUOS 
SULAUKTI MONTREALYJE.

Šventė \
gam vadovui Pranui Gvildžiui 
ir persiorganizavus Lietuvių 
Atletų Klubui,imtasi priemo
nių pagyvinti sportinę veiklą 
Ir patraukti jauną prieauglį į 
labiau populiarias krepšinio, 
tinklinio Ir stalo teniso šakas, 
Dėl to, žinoma, nukentėjo lie
tuvių futbolas,bet vadovų trū
kumas gal net daugiau prisi
dėjo prie futbolo nuostolių.

ŠALFAS Sąjungos Rytų 
Sporto Apygardos vadovas Pr. 
Gvildys tuo tarpu nedavė nie
kam" snausti" Ir, organizuoda
mas tarpmiestines bei apy- 
gardtnes žaidynes, užaugino 
naują jaunų sportininkų būrį. 
Jaunas krepšinio atžalynas 
pradėjo skinti pergalės Ir 
platesnėse Clevelando^Eliza- 
betho Ir Detroito žaidynėse. 
Atėjo todėl laikas New Yor- 
kul vėl suorganizuoti Šiaurės 
Amerikos lietuvių pirmeny
bes. Jos įvyksta balandžio 
mėn.27-28 dienom Is . Žaidy
nes rengia Rytų Sporto Apy
garda, o šeimininkų Ir vyk
dytojų rolę apsiima Lietuvių 
Atletų Klubas. Pradžia-b& v 
landžlo 27 / šeštadienį /, 9 
vai. ryto. Sportininkai ragi
nami atvykti jau iš vakaro 
Ir registruotis Kultūros Ž 1- 
dlnyje, 561 Highland Blvd. 
Brooklyne. Židiny reglstra-

Lletuvlška "Tėvynės Pri
siminimų" Televizijos pro
grama Toronte jau rodoma 
ketvirtą savaitę. JI perduo
dama du kartu savaitėj; an - 
tradienlals nuo 6 val.vak.lki 
6:30 vai. ir ketvirtadieniais 
- nuo 7:30 iki 8val. vak. iš 
McLean Hunter Cable TV 
/Channel IO/- kanalas 1O.

Pirmojoj programoj pasi
rodė Toronto tautinių šokių 

clja vyks penktadienio vaka
re nuo 6 iki 12 vai. nakties Ir 
šeštadienį, nuo 7 vai. ryto. 
Užsiregistravusiems bus į- 
teiktl dalyvių bilietai, sporto 
saitų planas, varžybų tvar
karaštis Ir kl Informacijos. 
Dėl nakvynių viešbučiuose ir 
transportacljos iš aerodro
mų reikalais Iš anksto kreip
tis pas R .Kezį, 894-1288 arba 
769-3300.Skambinant iš kitų 
miestų, šių, visų telefonų 
"code no." yra 212. 

PROGRAM

MONTREALIO, gegužės 11 d., šeštadienį 
7 vai. vok. JAMES - lYNG SCHOOL 
salėje( kur buvo Lietuvių Dienos balius) 
54 4 0 Notre-Dame Street West.

O S:

ansamblis "Gintaras", pasi
kalbėjimą su šokių vadove 
Rita Karasiejiene pravedė 
stud.Algis Kybartas.

Antrojoj programoj pasi
rodė Stp. Kairio muzikinis 
ansamblis su kanklėmis ir 
birbynėmis. Pasikalbėjimą 
su ansamblio vadovais Gedi
minu Kalinausku ir Snaige 
Vallūnatte anglų kalboj pra
vedė Violeta Laurinavičienė.

Treciojoj programoj buvo 
parodytas Lietuvos nepri
klausomybės laikų filmas, už
trukęs 22 m tnutes, anglų kal
ba telkiant paaiškinimus 
prof. Romui Vaštokut.Lietu
viškai žinias ir kt. praneši
mus per televiziją perduoda 
šios programos vedėjas Jo
nas R. Simanavičius.

Šio filmo vaizdai Iš Nepr. 
Lietuvos gyvenimo žiūro
vam s prlm inė anuos gražiuo
sius laikus Ir jie jautėsi kaip 
anuomet - Lietuvoj. Filmas 
buvo palydimas Jletuviška 
muzika.

To paties vadovo, Jono R. 
Simanavičiaus, ir to paties 
vardo radijo programa-"Tė- 
vynės Prlslmlntmai"girdlma 
kiekvieną dieną/ Išskyrus 
šeštadienius/nuo 3:30—4:00 
p. p. Sekmadieniais-nuo 2:00 
- 2:30 p. p. Iš Toronto radijo 
stoties CHIN banga IO1 FM.

Pr.Alš
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NL SPAUDOS BALIUS TORONTE

ČIURLIONIO GALERIJOJE VIENOS MENO PARODOS ATIDARYMO METU.

Š/m. gegužės mėti. 4 d. 
Toronto Lietuvių Namų di
džiojoj salėje įvyks "NL" 
spaudos balius, kurį ruošia 
tam tikslui sudarytas kom t- 
tetas.

"Neprlkl. Lletuva"plrmutl- 
nls Kanados lietuvių laikraš
tis, įsteigtas 1940 metais ko
vai prieš tais metais rusų 
įvykdytą Lietuvos okupaciją. 
Per 34 metus laikraštis kėlė 
ir judino lietuvių pasiryžimą 
kovoti už pavergtą tėvynę, už 
tautinį lietuvių susipratimą 
Ir už KLB bendruomenės 
stiprinimą, kaip vieninteles 
apjungiančios organizacijos 
Kanadoje.

Per tokį Ilgą laiką laikraš
čio redaktoriai keitėsi, bet 
NL veidas nepasikeitė- jis 
liko toks pat kaip buvo jį 
steigiant - nepartinis Ir vi
siems lietuviams priimtinas. 
Nuo 1940 metų NL redagavo; 
V. Dagilis, M. Aukštaltė, J. 
Yla, M. Arlauskaitė, J. Nor- 
valša-Glrlnls, P. Rudlnskas, 
J.Kardelis, H. Nagys, R.Ma- 
zlllauskas, J. Petrėnas Ir,da
bartiniu metu, redaguoja Pr. 
Paukštattls.

Laikui bėgant Ir gyvenimo 
apltn kybėms keičiantis, mū
sų priaugančioji karta vis 
daugiau prisiima šio , jos 
gimtojo krašto papročius Ir 
gyvenini o būdą, dėlto lietu
viškų Institucijų Ir savos 
spaudos Išlaikymas darosi 
vis sunkesnis. Biologiniai

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

"NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI”
Jeigu jūsų laikraštis yra 

kontroliuojamas vidaus kli
kos ar asmens, neskaitykite 
šito. Jeigu jūsų laikraštis 
siekia siauros, liguistos na
cionalizmo Idėjos, aš jums 
nieko negailu padėti. Tačiau 
Iš jūsų pasisakymų aš su
prantu, kad norite Išvesti 
laikraštį į žmonišką savts - 
vietos Ir Informacijos plot
mę, dėl to Ir rašau jums ši
tą pavasarinį laišką. Per 
paskutinius trisdešimt Išei
vijos metų lietuviai prisi
steigė Imperijų, įsigijo turtų, 
priveisė draugijų, draugijė
lių. ( Viena tiktai Lietuvių 
Bendruomenė, regis, pasili
ko maždaug tokiam e pačiam e 
stovyje, kokiame jinai buvo 
prieš trisdešimt metų). Fon
duose atsirado pinigo. Jauni
mas Iš traukintų, lėktuvų, 
laivų, gondolų paskelbė ketu
riems vėjams Lietuvos pa
vadinimą. Išdygo Ir Išaugo, 
kaip Iš žemės "Lietuvos Fn 
ctklopedlja". Gimė Lttua - 
nūs". Į kur dabar?Kas yra 
atėjęs, turės Išeiti.Ar turite 
numatę Ir parengę įpėdinys
tę? Ar Jūsų namai yra pri
derinti naujiem žmonėm, ar 
jūsų darbams atlikti bus 
įrankiai, kuriuos įpėdiniai
2 psl. 

reiškiniai gererac įjos e-Ilgos 
nuovargis, mIrtls-nelMvengla- 
mal palieka tuštumą, kuria 
sunku tinkamai užplldytl^ypač 
spaudos darbe.
Kaip visa lietuviškosios Iš - 
elvljos spauda, taip IrNL šių 
aplinkybių neišvengia Ir jų 
svorį stipriai jaučia. Tik vi
sų Kanados lietuvių pastangos 
Ir stipresnė parama dar galt 
laiduoti "Nepriklausomos 
Lietuvos" tolimesnį leidimą 
Ir laikraščio tobulinimą.

Toronto lietuviai pirmieji 
pamatė NL pagelbos reika
lingumą Ir š/m. kovo 31d. 
susirinkę . praplėtė anksčiau 
sudaryta NL remti kom Ite 
tą Į 15 asmenų sąstatą:

PirmInlnkasR. J. Simanavi
čius, na r t' i Indrellenė, Skre- 
butėnlenė, Stepattlene, Bačė- 
nas, Damba ras, Jankauskas, 
Jokūbaitis,Kulnys, Petryla, 
Petraitis, Pulkys, Racys.v. 
Renkauskas, Skirgaila. Kom t- 
tetas pasidalino pareigom Id 
Ir energingai emesl darbo. 
Smulkesnė bailaus progra
ma jau skelbiama spaudoje.

Komitetas maloniai prašo 
Toronto Ir jo artimesnių 
apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti spaudos baliuje Ir 
tuo m paremti pirmąjį Kana
dos lietuvių laikraštį. Numa
toma įdomi meninė progra
ma Ir ją atliks Toronto Ir 
Montreallo jaunimas. Tiki
masi Ir montreallečlų gau
saus dalyvavimo. /pi/

sugebės naudoti ? A r m es vis 
dar dalinsimės į vis mažė
jančias grupes, lig šiol te - 
besidauginančias (!) organi
zacijas? Ar perlelslme tau
tiniais pagrindais įsigytas 
nuosavybes kitų tautų žmo
nėms? Tuo palikdami Lietu
vių Bendruomenę beturtę Ir 
beginklę. Klek jinai gali pa
dėti jūsų laikraščiui, be- 
svarstančtam savo Išlikimo 
problemą? O Išlikti jis turė
tų dėl įvairių priežasčių, ku
rtų net nėra reikalo aiškinti. 
Jam nereikia būtinai eks
pansijos,didėjimo tūryje, jis 
gali būti nedidesnis už "Eu
ropos Lietuvį". Lengviau ke
liaudamas toliau nueisi. 
Jums reikia daugiau rašto 
etiką suvoklančtu-trūmpesnls 
pasisakymas reikalauja 
daugiau žinojimo Ir patir
ties. Šitų visų gerų dalykų aš 
jums linkiu su atėjusiu nauju 
pavasariu.

Stasė Prapuolenytė-Bunker 
Chelmsford, Ont.

NAUJAS KULTAS
Slaptoji veikiančioji ranka 

(Kremliaus visur veikta sa
vo naudai, įtraukdama savo 
tikslų vykdymui Ir sallonl- 
nlus "socialistus", humanis
tus Ir kt.Kremliaus gerbė
jus.

PANORAMA
’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” REDAKCIJAI.

. . . Čia pridėdami paaiškinimai buvo paruosti "Draugui”. "Dirvai” ir "TėviSkės 
Žiburiams", kurie įsidėjo konferencijos aprašymus. Deja, tik "Dirva” musų laišku 

paskelbė. Jūsų laikraštis kovo mėn. 12 d. taip pat paskelbė konferencijoje Glo
bos Komiteto vardu perduota pranešimą, kuris be abejo klaidina skaitytojus. Užtat, 
prašau Jus teisybės vardan ir Lietuvos turto apsaugai paskelbti NL ir musų paaiš

kinimus. Iš anksto Jums dėkodamas — Domas Adomaitis.
P s. Atspausdindami šį Čiurlionio Galerijos Direktoriato paaiškinimą, primena

me, kad ateityje daugiau šiuo klausimu straipsnių nespausdinsime. NL.

ČIURLIONIO GALERIJOS REIKALU
Atsakymas kun. J. Borevičiul

Šių metų vasario mėn. 5 d. as
meniniais kvietimais, sušaukto
je spaudos ir draugų konferenci
joje, Jaunimo Centre, Čiurlionio 
Gelerijoe Globos Komiteto var
du buvo paskleista daug netie
sos. Kalbėta Komiteto vardu, 
bet neužsiminta, kad tame Ko
mitete iš penkių narių tėra likę 
tik kun. J. Borevičius, A. Kairys 
ir dail. P. Kaupas. Taip pat ne
minėta, kad be Lietuvos Konsu
lo ar jo atstovo Globos Komite
tas nebegali atsinaujinti ir pa
sikviesti trūkstamą dailininką 
vietoje pasitraukusios dail. V. 
Balukienės. Niekas iš dalyvių 
nepąklausė koks yra Globos Ko
miteto teisinis statusas po to 
kai galerijos steigėjai atšaukė 
parašus, kurių pagrindu tas Ko
mitetas gimė.
Kas įsteigė Čiurlionio galeriją?

Konferencijoje, užuot kalbė
ję apie tikrąsias ginčo priežas
tis su čarterio Direktoriatu, — 
Lietuvai skirto turto dokumen
tų sudarymą, jų deponavimą 
Konsulatuose ir pan. — buvo 
stengtasi tą ginčą daugiau su- 
panioti sugrįžtant prie Čiurlio
nio Galerijos steigimo. Komite
to pranešime tvirtinama, kad 
Čiurlionį o Galerija buvusi įsteig
ta Amerikos Lietuvių Meninin
kų Klubo, o tikrieji tos galeri
jos steigėjai: a. a. dail. Z. Kolba, 
prof. Adomas Varnas, dail. M. 
Šileikis, dail. J. Tričys ir jų kvies
tiniai buvo pavadinti "keli pri
vatūs asmenys... bandą pasisa
vinti Lietuvai skirtą turtą”.

Dail. Z. Kolbai mirus tas pats 
Globos Komitetas paskelbė šei
mai užuojautą, kurioje velionis 
be jokių rezervų pavadintas 
“Čiurlionio Galerijos Steigėju”. 
Dabar, atrodo, tas steigėjo titu
las iš dail. Kolbos atimamas ir 
atiduodamas Menininkų Klubui. 
Laimei, dar tebėra gyvi daili
ninkai, padėję įvykdyti Z. Kol
bos sumanymą, galintieji paliu
dyti žodžiu ir raštais kas įkūrė 
ne tik Čiurlionio Galeriją, bet 
ir Menininkų Klubą.

1956 m. liepos 29 d. Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos Pirminin

Tarp visų kitų darbų prieš 
demokratiją JAV-se vei
kiančioji ranka pasiryžo įro
dyti pasauliui, kad J. F. Ken
nedy nužudymas, nėra komu
nistų darbas. H. Oswald esąs 
nekaltai įveltas per nesusi
pratimą. Fsą J. F. Kennedy 
nužudė dešinieji amerikonai. 
Tam yra net sukurtas fil
mas, kuris jau eina po JAV 
Ir Kanados teatrus.

Tuo norima Istorinė tiesa 
taip perduoti, kad Oswald 
nekaltas "avinėlis". Esą buvę 
šauta 3 šūviai Iš įvairių 
krypčių,nes rastos trys skir
tingos kulkos. Viskas įvykę 
per 6 sekundes. Taigi vienas 
šautuvas negali s per tą laiką 
išleisti 3 šūvių ?. . .

Bob Kennedy Irgi nužudę 
valdžios (FBI, CIA , GS) agen
tai, ne Slrhan.

!95Om. dėki dabartinio USA 
prezidento R. Nixon (buvo 
susekta šnipų komunistų 
grupė, kuri dirbo SSSR. 
Jos grupės vadu buvo Alger 
Hiss su Chamber Ir kt. Jie 
Išdavinėjo valstybės paslap
tis SSSR. Buvo susekti Ir nu
teisti. Dabar norima įrodyti, 
kad jie nekalti buvę. Dantei 
Belin savo knygoje "Novem
ber 22, 1963" rašo apie Os
wald nekaltumą, 1973 "Sun— 

kas Z. Kolba parašė Provincio- 
lui kun. Br. Krištanavičiui raš
tą, prašydamas patalpų stato
mame Jaunimo Centre. Pirmasis 
to rašto sakinys yra toks: “Ame
rikos Lietuvių Dailininkų Są
junga, norėdamas suaktyvinti 
mūsų menininkų kūrybinį dar
bą ir kultūrinį gyvenimą Čika
goje numato įkurti meno klubą... 
Numatoma kviesti rašytojus, 
teatralus, muzikus, architektus”.

1956 m. rugsėjo 15 d. Lietu
vių Auditorijoje A. L. Dailinin
kų Sąjungos Pirmininko Z. Kol
bos sukviesti susirinko penkių 
kultūrinių organizacijų pirmi
ninkai (atstovai) ir įsteigė tų 
organizacijų savotišką federaci
ją — Menininkų Klubą. Dail. Z. 
Kolba buvo išrinktas +o klubo 
pirmininku. Menininkų Klubas 
buvo savarankiškų organizacijų 
“kepurė”, sudaryta iš tų lorga- 
nizacijų pirmininkų ar jų atsto
vų. Kas matė A. L. Menininkų 
Klubo čarterį Nr. 8313, turėjo 
pastebėti, (kad jame nužymėti 
tikslai pilnai atitiko ano me
to klubo federacinį pobūdį, su 
šiomis organizacijomis: A. L. 
Dailininkų Sąjunga, Rašytojų 
Draugija, Scenos Darbuotojų 
Sąjunga, Muzikų Draugija ir In
žinierių - Architektų Sąjunga.

1957 m. birželio mėn. Morri
son Hotel įvyko L. B. Čikagos 
suorganizuota Lietuvių Meno 
Paroda. Dail. Z. Kolbos sudary
toji tos parodos jury komisija 
1957.VI.30 surašytame protoko- 
kole aiškiai nusakė savo uždavi
nį: “(Morrison Hotel) Lietuvių 
Meno Parodos goriausiems kūri
niams atrinkti Čiurlionio vardo 
galerijai”. Iš tos parodos buvo 
atrinkta 17 kūrinių jau veikian
čiai, bet Jaunimo Centro patal
pų laukusiai Čiurlionio Galeri
jai. Ją suorganizavo ir tvarkė 
L. Dail. Sąjungos Valdyba ir jų 
kviesti dailininkai.

Čiurlionio Galerijos vargai

Su Menininkų Klubu ir Čiur
lionio Galerija viskas laimingai 
klojosi, kol klubą sudarančios or
ganizacijos jį palaikė ir kiekvie
na iš jų rūpinosi sava veikla. Bė
dos prasidėjo, kada federacijos
dalis nuo klubo atsiskyrė ar vei
klos neišvystę žlugo, o dailinin
kų vedama Čiurlionio Galerija 
ėmė bujoti. Pakeitę įstatus ir 
Menininkų Klubą iš federacijos 
padarę eiline organizacija, kurio
je kiekvienas galėjo būti nariu, 
naujieji “klubininkai” visu svo
riu užgulė ant Čiurlionio Galeri
jos ir ėmė diktuoti ir terorizuo
ti galeriją tvarkančius jos stei
gėjus. Pradžioje dail. Z. Kolba 
buvo pašalintas iš klubo pirmi
ninko posto ir jam prikergtas 
“įgaliotinio” titulas. Vėliau, už
raktų pakeitimu kun. Kidykas 
padėjo “klubin inkams” įvykdy
ti smurtą ir steigėjus visiškai 
nušalino nuo Čiurlionio Galeri
jos tvarkymo.

Vargais negalais “teismų bo
tagai” išvijo “klubininkus” iš 
galerijos ir ją perdavė į Globos 
Komiteto rankas. Ir kokia ironi
ja: kun. Borevičius — šį kartą 
kaip būsimas Globos Komiteto 
Pirmininkas — savo rankomis 
pakeitė Čiurlionio Galerijos už
raktus.

Mirtinos ligos apimtas dail. Z. 
Kolba šaukėsi kun. Borevičių, 
valdantį jo įkurtąją galeriją ir 
kalbino atitaisyti skriaudas. De
ja, tik įsitikinęs, kad dail. Kol
ba tikrai jau mirė, jis suorgani
zavo "delegaciją” iš dail. V. Ba
lukienės ir J. Jasaičio atlikti 
“protokolo” pareigą. Vos ke
lioms valandoms po mirties pra
ėjus “delegacija” atnešė — vie-

day Times" - prof. A.Veln- 
steln - apie A, Hlss nekaltu
mą. Taip Istoriniai faktai 
apibarstomi pelenais. V.
Toronto, Ont. 

toje grąžintinos beveik trijų 
tūkstančių dolerių skolos — kun. 
Borevičiaus Globos Komiteto 
vardu p^sira^ytą $LPOt) čel,į — 
“auką našlei”.

Po to, kad Gen. Konsolės p. 
Daužvardienės vedamuose pasi
tarimuose, atrodo, buvome taip 
arti šio žalingo ginčo užbaigimo, 
visai nesuprantama kodėl tie pa
sitarimai buvo nutraukti. Taip 
pat nesuprantama, kuriais su
metimais dabar Globos Komite
to vardu yra skleidžiami šmeiž
tai galerijos steigėjų adresu ir 
norima iškelti susikompromita
vusį ir neatsiskaičiusį Meninin
kų Klubą, sugrąžinant į tam
siausią Čiurlionio Galerijos lai
kotarpį, nuženklintą dviguba bu
halterija, Revizijos Komisijos iš
metimu ir kitais “istoriniais per
lais”? Sunku patikėti, kad tuo 
būtų siekiama įrodyti tam tik
rą “giminystę” su ta praeitimi 
ar priminti visuomenei į kokias 
rankas Čiurlionio Galerija jau 
buvo anksčiau patekusi. Būdin
ga, kad Lietuvos Gen. Konsula
te beveik dvejis metu trukę pa
sitarimai konferencijoje, atro
do, nebuvo net paminėti.

Da.il. P. Puzino paveikslai

Jau ne kartą tie paveikslai bu
vo bandoma panaudoti nelemta
me galerijos ginče. Buvome ke
li liudininkai kaip ką tik po ope
racijos grįžusį, vos pasėdintį dail. 
Kolbą terorizavo ponia Currence, 
buvusi dail. Puzino žmona. Ji, 
be abejo, buvo atsiųsta ne kieno 
kito kaip kun. Borevičiaus ir jo 
advokato. Ji pati prasitarė tuos 
asmenis mačiusi, kas mums ir 
be to buvo aišku, nes ponia Cur
rence kalbėjo apie tokias smulk
menas iš teisme buvusios bylos, 
kurios tik šiems asmenims te
galėjo būti žinomos. Tą įvykį ir 
daugiau a. a. dail. Kolba yra ap
rašęs po jo mirties paskelbtame 
straipsnyje (Naujienos, 1972. 
IV.10). Nestebėtina, kad j “drau
gų” konferenciją p. Currence taip 
pat buvo pakviesta. Tik stebė
tina, kad vis dar atsiranda as
menų dėl šių paveikslų norinčių 
lieti “tartiufo ašaras” ir klai
dinti visuomenę kada paveikslai 
yra dokumentuoti ir su Lietu
vos Konsulų žinia kaip Lietuvos 
turtas yra laikomi saugioje vie
toje, — dauguma pačiame ban
ko seife, šmeižtus skelbiantieji, 
jei turėtų geros valios, iš Lietu
vos Generalinės Konsolės p. J. 
Daužvardienės lengvai galėtų 
sužinoti tiesą.

FEDERALINE VALDŽIA REMIA MONTREALIO LIETUVES

Ministeris Stanley Haldasz.

Tikrai reta Ir džiugi žinia 
pasiekė montreallečius lie
tuvius :NERINGOS tunto skau
tės, švęsdamos savo sida
brinį jubiliejų — 25 metus 
veiklos— sumanė įvykdy - 
tl ypatingą uždavinį; 1973-74 
metų didelę dalį paskirti 
mūsų tautodailės pažinimui, 
mokymuisi ir paskleldlm ui 
lietuvių Ir kanadiečių tarpe. 
Šis rimtas, kūrybingas Ir la
bai svarbus projektas pava
dintas VAIVORYKŠTĖ.

Vien gražių svajonių, kaip 
žinome, neužtenka. Tokiam

Dvi ponio- Currence rūpesčio 
po kuriuo stogu ir kaip laikomi 
Čiurlionio Galerijos atpirktieji 
paveikslai galime tik štai ką pa
sakyti. Pagal specialią sutartį 
p. Currence yra perėmusi 17 <b<il, 
Puzino paveikstlų, skirtų Ni 
klausomai Latvijai. Tie paveiks
lai turi būti perduoti Latviu kul
tūrinei organizacijai Ameriko
je. Jei tokios neatsirastų, tai po 
p. Currence mirties paveikslai 
turi būti perduoti Čiurlionio Ga
lerijai, kuri toliau juos saugotų 
ir laikui atėjus perduotų Nepri
klausomai Latvijai.

Sekant p. Currence pavyzdžiu 
gal kam nors vertėtų susirūpin
ti ir patikrinti kaip užlaikomi 
Nepriklausomai Latvijai skirtie
ji paveikslai.

Norime priminti, kad a. a. dail. 
P. Puzino paveikslai kaip ir 
tas jo turtas dvejis metus i 
vo dulkėtame New Yorko mies
to sandėlyje. Jie buvo išpirkti 
privačiai suskolintais pinigais ir 
tos skolos negrąžintos iki šio lai
ko. Vien dail. Z. Kolbos našlei 
negrąžinta beveik $1 100, išleis
tų paveikslams išpirkti, parvež
ti ir įrėminti.

Dail. A. Žmuidzinavičiaus 
“Regėjimas"

Iš Čiurlionio Galerijos “iške
liavęs” ir pardavinėjamas “Re
gėjimas “kun. Borevičiaus aiški
nimu buvę’ ihlur.ta- pri-t 
teismo patvirtintą Dr. K. Dr 
gelio testamentą, 'l ai nėra , .. 
aiškinimas ir pasilbisinimas, m-s 
visiems žinoma, kad d<Aano’a- 
turtas jokiais testamentais ne
gali būti atsiimtas ir vėl kam 
nors paskirtas. Jei nebūtu dvily
pės galerijos organize i j<><, to 
nebūtų atsitikę. Direktoriato tu
rimas Dr. Draugelio pasirašytas 
dovanojimo aktas “Regėjimą“ 
būtų apsaugojęs nuo ankstyves
nių ar vėliau sudarytu jo te-t:i 
mentii.

Pasitarimais Lietuvos Gene
raliniame Konsulate laivo siekia
ma ginčą užbaigti savybėje, be 
viešo “vanojimosi". Kun. Bore-, 
vičius pasirinko kitą kelią, ku
ris vargiai bus naudingas lietu
viams ir ypač jėzuitams. Be' 
atrodo, kas nustoja gerbti s;, 
ve. tam nebešvariais nei savųjų 
vardas. Spaudos ir "draugu“ 
konferencijoje siekta “sutritG- 
kinti priešą”, tik ir tuo keliu ei
nant iš neteisybe ■ nepadaroma 
tiesa.

č. G. I lirektoria;vardu
Domas Adomaitis.

1 Hrektoriato Pirmininkas

uždaviniui įvykdyti reikta t 
techniškų priemonių Ir įma
nomų sąlygų. Buvo auta 
kreiptis į federalinės ■lai
džios dauglakultu ros reika
lams departam <7iitą, prašant 
finansinės paramos.

Belaukiant atsakymo, jau 
nuo praeitų metų spalio mė
nesio vyr. skautės ir bu 
slos vyr.skautės subūrė apie 
save tautodaile besidomin
čias moteris Ir merginas. 
Rinkosi kas savaitę Aušros 
Vartų klebonijos patalpos 
pradėjo bei tęsia mokymąsi 
juostų aud trr o, gobelenų me
no, velykinių margučių dažy
mo, charakteringų lietuviškų 
patiekalų gaminimo. Šie sa
vaitiniai susirinkimai yra 
apjungę apie 40 merginų Ir 
moterų, kurios jau smagiai 
visą eilę darbų įvykdė.Dide
lis ne tik meninės bet Ir mo
ralinės paramos susilaukė 
skautės Iš dali.Anastazijos 
Tamošaitienės. Jos pravesti 
kondensuoti trumpalaikiai 
kursai ( vieno savaitgalio Ir 
dviejų vakarų) supažindino ir 
davė pradžią mokytis pa-

NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA
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■ Bažnyčioj gieda ’’aleliuja”',
Bet aš tyliu, širdy skaudu:

■■■• ■ W HA H H ^Wčia žemej ašaros, žudynės - kam s būdavo leista aplanky-
V L H ■ H T ai balsas giesmes Velykinės ,tl> pasveikinti ir visokių sėk-

* ™ Tarytum, tyčiojas skundu.
* Maironis

| ----------
(T tį, s a iš praeito nr.)

/ Šeštadienį iš bažnyčios at- 
•’ neštušvęstu vandeniu, šelm t- 

nlnkas"pakrapydavo"gyv.na
mų ir kitų ūkto trobesių 
ir gyvultus-tal turėjo apsau
goti juos nuo llgų.nelatm tų ir 
griaustinio. Ta pačia inten
cija, po visų trobų “togu bū
davo pakišama po šake- 

' lę šventinto® verbos. Taipgi, 
ypač nesvelkudjančlos mote
rys .apsiplaudavo švęstu van
deniu ir pas įsmilkydavo at- 

. neštos šv. ugnies įdegtais 
ūsais žolynėliais ir tik po 

to, jau drąsiai jautėsi apsl- 
nvalę nuo visokių kūno ligų ir 

piktos dvasios infiltruojamų 
negerovių. Ugnis ir vanduo 

'• nuo senų senovės lietuvių 
buvo laikom i visokios "čys- 
tatos" simboliai.Apsišlakstę 
ir "apsivalę", sėsdavo prie 
velykų stalo. Šeimininkas 
prieš valgį, šv. vandeniu ap
šlakstydavo margučiu®, kitus 
valgius ir visus prie stalo 
susirinkusius.Taikos ir mei- 
’As ženklan, visi pasibūčiuo- 

avo ir valgį pradėdavo nuo 
kiaušinių, kuriuos, pirm tau

kšta su šelm inlnkais, o paskui 
< tarpu savęs "®ustdauždavo". 
i Kieno margutis pasirodydavo 
atspariausias,tas patirs lai
mę per visus metus. Jei šei
mininko margutis neatlai
kydavo/ypač samdlnto/ktau- 
šinlo smūgio - šeimininkas 
būdavo nepatenkintas,nes tai

grindinės gobelenų technikos 
ir paskatino bet padrąsino 
leistis į meniškuosius ban- 
’ymus.
’ Skautės, jų vadovės ir Ži

dinio moterys džiaugiasi,kad 
savo projektą vykdė tokiomis 
priemonėmis irtais nedide
liais ištekliais, kurtuos tu
rėjo, negaišdamos laiko. Da
bar, teigiamas atsakymas 
iš fed. valdžios -gauta tiek, 
kiek buvo prašyta- neužklupo 
skaučių be darbo rezultatų! 
Jau yra nemažas skaičius 
neblogai pasiruošusių,kurtos 
galt būti geros pagelbininkės 
ir gal net instruktorės, jei 
tobulins is su patyrusiais 
m en in inkais.

Darbas vyksta atskirų sri
čių būreliais : audimo, gebe
le nų,m a rgučfų dažymo, šiau
dinukų , Vilniaus verbų, lie
tuviškų lėlių, medžio droži
nių.

Projekto etapaiipaslruošl- 
ias, mokymasis, paskleldl- 

.,ias vlsuomenėje,tautodailės 
stovykla, paroda, užba{girnas 
- įvertinimas Jr gale— leidi
nys.

■p Ms. E. Jugutis,
President,
Lithuanian Girl Guide

£j Association of Montreal, 
4408 Dumas,

~ Pierrefond, Quebec.

j1 Dear Ms. E. Jugutis:
As Minister of State responsible for the 

federal government's policy on Multiculturalism I am 
pleased to inform you that I have given my approval 

J for a grant of $6,150.00 to be made to your organi
sation for your project "Rainbow".

h
I have also asked my officials to forward 

to you in the near future a letter of agreement 
setting out the terms and conditions of the grant.

The government believes that by supporting 
such projects as that submitted for my consideration 

E by your society, the cultural fabric of Canada is 
jį enriched. It is our desire to ensure that everyone 
( in Canada who wishes to do so is enabled to develop 
B and share his cultural identity and heritage.

I congratulate you and the members of 
your society for your initiative as evidenced in 

) the description of this project, and I extend my 
best wishes for continued success in your endeavours.

1974.IV.26

Yours sincerely.

Stanley Haidasz, P.C., M.P., M.D.

neva lėmė jam kokių nors 
ūkiškų nesekm tų.Paskui val
dydavo kas ką tik norėdavo 
iš ant stalo esančių valgių,ir 
užsigerdavo alaus. Sriubos 
Velykoms nevtrdavo.Vaikams 
gerti duodavo šutinto pieno. 
Per Velykas į namus šuva-1 
žtuodavo vist kiti šeimos na-| 
rial, kurie nebuvo nuolati
niai šeimos nartal.mokslei - 
viat, valdininkai, kareiviai, 
kurie dar buvo nevedę, o kar
tais ir tie, kurte jau ir savo 
šeimas būdavo sukūrę, net 
su vaikučiais. Pirmą Velykų 
dieną į svečius vaikščioti 
nebuvo priimta, nes vist dar 
nuo D. Šeštadienio pavargę 
ir anksti kėlę, atsiguldavo 
"pokaičio" pasilsėti. Tik 
vargšės motinos, kurios tu
rėjo kaimo kapeliuose palai
dotų vaikų, kitų vaikų palydi
mos, nunešdavo ant kapelių 
padėti margučių trpaslmels- 
davo už mirusius savo ma
žyčius,kurių "dūšelės", nors 
ir nematomos, bet Velykų 
švenčių metu vtstiek lanky
davosi savo tėvų namuose. 
Taip pat,kai kurtose šeimo
se, bevalgant Velykų pusry
čius, prlsim indavo m irusius 
tų šeimų nartus bet jų vėles, 
kurių niekas nebeprisimena 
Ir padėdavo joms po stalu 
ant lėkštelės po gabalėlį pa
čių valgomų valgių.

Vienas projektų punktų 
- paskleidimas visuomenėje 
-bus toliau vykdomas ypatin
gu būdu gegužės mėn. 3 d. 
dali. A. Tamošaičio skaidrė
mis iliustruota paskaita apie 
tautodatlęTą dieną 7:30 vai. 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje, po dailininko paskaitos 
bus oficialus VAIVORYKŠ
TĖS projekto pristatymas.

Į šią paskaitą ir mūsų pa
siryžusių skaučių vakarą 
ypač turėtų atkreipti dėmesį 
ir tėvai ir jaunimas,visi, ku
riems dar brangus mūsų 
liaudies kūrybinis turtas ir 
tradicijos? Ateikime?

Gal ir neatsitiktinai ta 
mintis gimė skautljoje, nes, 
moderniškais žodžiais kal
bant, skautai yra ir ekologai, 
ir medituotojai ir kūrybingi 
estetai.. . Ir gal vieninteliai 
nuo seno , nuoširdžiai (jauna 
dvasia tęslantys mūsų tarpe 
tolerancijos ir vienybės ke - 
llą.

Taigi, sveikiname ir di
džiuojamės su pasisekimu ir 
linkime išpildyti uždavinį 
VAIVORYKŠTĖ su pagyrimu*!

b.

MINISTRE D’ĖTAT

Jaunimas, žinoma, ne visa
da tos regulos laikėsi. Val- 

m tų palinkėti netoli gyvenan
tiems krikšto tėvam s ar kiton 
artimoms gim inems^plauky
tieji būdavo tuo labai paten
kinti, lankytojus pavaišinda
vo ir apdovanodavo gražiais 
margučiais, kurie dažniausia 
būdavo kita spalva negu sa
vieji dažyti. Mano jaunatvės 
laikais Lietuvoje dar visai 
rimtai švęsdavo antrą ir 
trečią Velykų dieną. Jauni
mas,besibūriuodamas pakie
miais, žalzdavo, ridinėdami 
k lauš Intus, merginos mėgda
vo pasisupti, kur nors tarp 
dviejų medžių joms pareng
tose sūpynėse, grodavo,dai
nuodavo ir šokdavo. Senimas 
prie alučio pasimylėdavo, 
jaunas dienas Prlsim Indam i, 
pasijuokdavo, bet nes i pykda
vo. M ano tėveli s, rusų - japo
nų karo dalyvis,mokėjo daug 
visokių įdomių nuotykių pa
pasakoti ir labai gražiai gro
davo trieile armonika. Todėl 
mūsų namuose visada susi
rinkdavo ne tik daug senimo, 
bet ir jaunimo. Paprašę ką 
nors pagroti, jaunimas šok
davo, o senimas pasigėrėda
mas klausydavosi ir žiūrė
davo.

Daug įvairių gražių vely
kinių papročių seniau ir ne
priklausomybės laikais Lie
tuvoje buvo. Nors atskiros 
sritys,kaip Žemalčlat, Aukš
taičiai, Zanavykai, Dzūkai, 
Kapsai ir kt. turėjo kiek 
skirtingus papročius, pas
mus pvd. "Ialaviipu"nebuvo, 
tačiau esmėje tie papročiai 
turėjo tuos pačius elemen
tus. Tų švenčių metu visur 
jauteisi esąs savo mieloje 
Lietuvoje,tarp savų žmonių. 
,O man, dėl mano tarnybos ir 
būdo ypatybių, per 22-jus ne
priklausomybės metus, teko 
pagyventi bevelk visoje Lie
tuvoje.

Šioje laisvių šalyje Velykų 
šventės, Išskyrus gal klek 
skirtingas bažnytines pamal
das, bevelk jokiomis specifi
nių papročių apeigom is ne
pasižymi. Tešvenčtama tik 
viena diena, ir visai kaip 
paprastas sekmadienis. Nėra 
ko ir norėt!Mūsų tauta sena, 
ir iš senų stnovės turi gra
žiausias tradicijas bet pa
pročius, iš kurtų ka įkurtų 
nė Bažnyčia neįstengė pa
grindinai pakeisti. Amerika 
dar nebuvo atrasta, kai lietu
viai iškilmingai, gražiai ir 
įdomiai savo šventes švęs
davo. Dabar, nelemtų aplin
kybių priversti,išsiblaškę po 
visą laisvąjį pasaulį tų pa
pročių nebepuoselėjame. Tie
sa, kartais sąlygos nebelei
džia laisvai savuosius atsi
vežtinius papročius išlaikyti, 
bet turime stengtis juos iš
laikyti pilnumoje ir per ge
rąsias mūsų močiutes,moti
nėles, geruosius mokytojus , 
per spaudą, teatrą ir viso
kiais kitais būdais. Tautinius 
papročius, tradicijas, tautinę 
kultūrą turime ne tik išlai
kyti, bet ir perduoti būsi
moms mūsų kartoms. Ne tik 
muziejuose, bet ir gyvenime 
- kiekvienuose lietuvių na
muose tie mūsų papročiai 
turi būti ugdomi Ir palaiko
mi. Vien tik iš namų įrengi
mų, iš apyvokos daiktų, iš 
šventintų papročių, kiekvie
nas kitatautis turi justi, kad 
čia patrioto lietuvio gyvena
ma. Tauta be savo tradicijų, 
be papročių, kaip ir be isto
rijos- menka tauta,trumpa
amžė tauta.

Nors dabar jau pavasarė
ja, laukiame linksmų Velykų 
švenčių, bet kol mūsų tautos 
kamienas, mūsų mylimoji 
Tėvynė, neturi pavasario, kol 
ji, kaip Nemunėlis ledo, žiau
raus okupanto, bedievio bol
ševiko, rėžimo prievarta,

Priverstinio celibato problema 
pasaulyje 

(Tęsinys)
"DVASIŠKIAI
DAŽNIAUSIAI YRA IŠSTU
MIAMI BEJAUSMĖS BAŽ - 
NYČIOS AUTORITETO, O 
NE SUVILIOJAMI KITOS 
LYTIES"
Kai kam gal atrodė iki 

šiol, kad aš skubėjau su dau
geliu nepagrįstų išvadų,todėl 
dabar grįžtu prie minėtos 
sociologo Schellert studijos, 
kur jis bando duoti atsaky
mą, kodėl modernūs kunigai 
palieka kunigystę ?

Atkritimo fenomeną jis 
studijuoja "Vatikano II dva - 
stos" šviesoje. Šio suvažia
vimo" dvastoj"subrendę dva
siškiai, jis tvirtina, nebema
to bendrijos pastatytos 
prieš pasaulį. Jie vertina 
daugiau keitimąsi negu su
stingimą ir jie yra įsisąmo
ninę savo vertę,katp asme
nys. Vatikano II suvažiavi
mas patvirtino jų žmogiškos 
būties kilnumą ir tą kilnumą 
lokalizavo jų \pajėgume gal
voti ir būti laisvais..."Ir 
čia įvyko jų susidūrimas 
su bendrijos struktūrom , ku
rtas jie mato kaip niekuomet 
nesikeičiančias. Šis fenome
nas pritaikomas ne tik tiems, 
kurie atkrito, bet ir tiems, ku
rie like bendrijoje.

Schellert paduoda štai ko
kią atkrttustųjų charakterls- 
tiką;jle yra kreatyvūs, pasi
šventę, mylintys laisvę. Jų 
dauguma lieka atsidavę ben
drijai, nestato klausimo del 
taltkų vertybių ir žiūri į 
dvasiškio pašaukimo paliki
mą kaip į pozityvų religinį 
žingsnį.

Toliau, Schellert pastebi, 
kad atkritimo fenomene ve
dybos ir antroji lytis nėra 
esminė problema. "Dvasiš
kiai dažniausiai yra išstu
miami bejausmės bendrijos 
autoriteto, o ne suviliojami 
kitos lyties".

Ir paskutinis atkrittm.o 
fenomeno bruožas yra, kad 
atkritimas įgavo "legalų" 
charakterį. Pavyzdžiai, kaip 
vyskupo James Shannon arba 
teologo Charles Davls pasi
traukimas iš bendrijos 1967- 

melu, klasta ir apgaule su
kaustyta,ir kol ten likę mūsų 
broliai ir sesės negalės lais
vai linksmi Velykų švęstinai 
ir mums Velykų šventės ne
bus linksmos ir smagios.

Tad linkėdami visiems ir 
esantiems broliams ir se
sėms lietuviam s/galim um o 
rtbose/ltnksmų Velykų šven
čių, linkime ištvermės, vil
ties ir tikėjimo, kad po ilgos 
nelaisvės žiemos, po ijgos mus.
blogio su gėriu kovos ir sun- Pavienių tikinčiųjų pasi-
kių bandymų, visi sulausktme
Teisybės, Gėrio ir Teisingu
mo pergalės triumfo, ir 
džtaugmlngas Aleliuja at
gaivins mūsų jausmus,, ir
pradžiugins nevilties slegia- kiu, kad šie dvasiškiai pra- Soviettjos piktinti ar provo- 
mą dvasią. šytų iš tų atgrasiai siaurų kuoti. Tat balansuotos jėgos

ČlX NEPASIBAIGIA ŽIEMOS SKIING SPORTO MALONUMAI - CANADIAN ROCKIES UŽ JASPER. ALBERTOJE

Juozas Lukošiūnas
m. pridavė šiam fenomenui 
ypatingo svorio. Tarp kitko, 
Charles Davls buvo Vatikano 
II suvažiavime vienas iš 
svarbiausių patarėjų teolo
giniuose klausimuose, dabar 
yra vedęs ir profesoriauja 
šiuo metu Str Georges Wil
liams universitete Montrea- 
lyje kaip religijų filosofijos 
profesorius.

Be kitų labai įdomių faktų 
jis pastebi, kad pasauliečių 
rolė bendrijoje tampa vis 
svarbesnė, taip, kad dvasiš
kiai ir vienuoliai nebė - 
ra garbinam t kaip šventumo 
pavyzdžiai.

Ir galiausiai, jis pastato 
klausimą, koks gi galėtų būti 
į visą tai atsakymas? "Atsa
kymo nėra lengvo. Bendrijos 
atnaujinimas, tai pagrindinis 
žingsnis įtampos sumažini
mui tarp "Vatikano n dva
sios" ir dabartinės bendrijos 
struktūrų."

Tikime, kad Vatikano II 
dvasia bus realizuota,kitaip 
bendrija bus paltkta"kalp be
reikšmė,nors ir labai įdomi 
relikvija, kaip keistas ir 
tuščias kiautas laiko krante" 
(Ch.Davls). Šis teologas pa
sisako dar sttprtau:"Bendrt- 
ja nebepatraukla ypač’ jauni
mo, kadangi per ilgai save 
pristatė kaip nekeičiamą 
idealą".

Bendrijos nesugebėjimas 
prisitaikyti prie pasikeitimo 
įvykusio m odernaus žmogaus 
sąmonėje, štai svarbiausia 
ne tik kunigų atkritimo,bet 
ir pasauliečių pasitraukimo 
priežastis.

NE KRIMINALISTAI,
BET RESPEKTUOJAMI
ŽMONĖS
Dar nesenai bendrija galė

jo apkaltinti pasitraukusius 
"praradusiais tikėjimą", bet 
šiandien ne vienas tyliai ne
bepriima tų sunkių ir netei
singų apkaltinimu, kadangi 
mes matėme,tikrovė yra vi
sai kita. Bendrijai terūpėjo, 
pirmoj vietoj, jos autoritetas 
ir prestižas. Per ilgai isto
rijoj bendrija tviskėjo galy
be ir autoritetu, per ilgai 
drebino kumščiais sakyklas 
Dievo vardu" (E. Harrlsson), 
todėl suprantama Ir baimė 
netekti šių visų privilegijų. 
Bet modernūs tikintieji gal
voja,kad atėjo laikas grąžin
ti į bendriją tikrąjį kunigo 
vaizdą,be jokių ypatingų pri
vilegijų ar net dieviškų atri
butų, tokį,kokį mes randame 
Evangelijose ir jį integruoti 
į -moderniosios kultūros rė

taikantis netolerantiškumas 
pasitraukusiems yra tik lo
ginė išvada iš jų iškreipto 
celibato ir aplamai kunigo 
rolės suvokimo. Bet aš netl-

dos.
" Mūsų amžiuje, tole

rancija, turėtų būti ne 
išmalda, ne malonė, ne kom
promisas,bet t e i s ė ir p ar 
r e I g a" ( Putinas-Mykolai
tis')."

Štai pilna tikrovė, kurtą ir 
pati Roma, nors ir nenoromis, 
turi jau šiandien priimti; pa
sitraukę dvasiškiai nėra kri
minalistai ir turi visas tei
ses ir kvalifikacijas būti pil
nai respektuojamais žmonė
mis ir pilnais krikščtoni- 
m(St (Bus daugiau)

AUGINI ANTO
PABUDIMAS

Ryškusis amerikinės spau
dos kolumntstas Anderson, 
kuris, vienų yra keikiamas , 
o kitų giriamas, turi savo 
privatų žvalgų tinklą įvairio
se valdinėse institucijose. 
Tuo būdu jis yra pakankamai 
gerai informuotas, kas, kur, 
kaip ir kada vyksta kompli
kuotose situacijose ir už ku
lis tuos e. Kai kada jis "tškni- 
sa" ir valstyblnėsretkšmės 
konfidencialią medžiagą, ku
rią, ne vienu atveju, gal ir 
nederėtų viešumon kelti, bet, 
kitą vertus, tai tik rodo, kad 
kai kurių įstaigų vidaus sau
gumo reikalai nėra pakanka
moje aukštumoje, jei kai ku
rtos detalės tokiu ar kitokiu 
būdu gali pasiekti viešumą. 
Atsieit, kaltė turėtų kristi 
ne ant žurnalisto galvos, bet 
ant institucijų saugumo sis
temos ir jos Vykdymo meto
dų. Šiaip jau, gal tai ir ne
tinkamas pavyzdys lietuviš
kos veiklos aplinkybėse?

Kaip tik šiokio tokio aiš
kumo JAV -Soviettjos santy
kių raidoje, galt įnešti to pa
ties J.Andersono revellaci- 
jos iš kovo mėn.8 d. įvykusio 
strateginių svarstymų posė
džio Baltuose Rūmuose, ku
rių metu prez. Ntksonas su
sirinkusiems paaiškinęs apie 
tą didžią atsakomybę,kurią 
šiam kontinentui ir visam 
pasauliui gali atnešti faktas, 
kad tame pačiame kambary 
yra mygtukas, kurį paspau
dus,per 20 mtn„amerikiečiai 
gali sunaikinti 70 m Ulonų 
Soviettjos gyventojų, ir 25 
mln. praėjus, sovietai ga
li atsilyginti lygiai tuo pa
čiu. Išvadoje, tokioms sąly
goms esant, geriau kalbėtis , 
derėtis ir santykiauti. Iš to 
išeinant, radosi ir tas, ypač 
išetvlškasls visuomenes 
piktinantis-detante sąjūdis.

Esą, prez. Ntksonas nepri
tariąs sovietinei akcijai Sol- 
ženltstno atveju, bet kartu 
prtmenąs, kad tas rašytojas 
šiandien gyvena laisvėje, bet 
ne Sibiro ištrėm tm e, ar jau 
bellsįs 6 pėdų žemės dengia
mas.Šiaip jau, nenorima kiš
tis į Soviettjos vidaus gyve
nimo reiškinius, nenorima
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KULTU
ATSIŲSTA PAMINĖTI:

'Vlršta tik žmonės”; 
Andriaus Norimo savanorių 
-partizanų temom Is romanas 
Išsiųstas rinkti "Vilties” 
spaustuvei, Clevelande. Ro
maną leidžia Liet.Veteranų 
S-gos Ramovė Los Angeles 
Skyrius. Laukiamas knygos 
pasirodant rinkoje 1975 me
tais. Šiuo žygiu Knygai Lėškj 
Telkimo Komisija savo dar
bą atliko, tačiau Ir toliau 
pagelbės verbuoti aukotojus. 
Visuomenė kviečiama knygos 
leidimą paremti.

RIMS
mal apie LFB tris simpoziu
mus Ir kt.
• 1N THE SERVICE OF THE 
CHURCH-THE SERVANT OF 
GOD ARCHBISHOP GEORGE 
MATULAITIS
Rt. Rev. Msgr. Vincenzo Cu- 
sumano. Biographical sketch 
and Spiritual Dairy, spausdi
no Liet. Katalikų spaustuvė, 
Chlcagoje.
• AUŠRA-Lietuvių visuome
nės kultūros draugijos centro 
valdybos organas - leidžia 
Suvalkų Trikampio lietuvių 
Redakcinė Kolegija. Turinyje 
daug įvairumo : rūpinamasi 
geresniu ūkininkavimu Ir 
kultūringo gausesnio lalsva- B. LEONAVIČIUS ILIUSTRACIJOS

1
PAVASARIO SEMINARAS

1974 m.kovo mėn.31 d.įvy- 
kotrečtasls seminaras.Jame 
dėka Birutės Naglenės Ir 
Zigmo Lapino, buvo pristaty
ta lietuvių liaudies daina, 
muzika, Instrumentai. 11-at 
dalyvių teko pasiklausyti po
nios Naglenės paruoštų juos
telių, kurtos labai originaliai 
parodė skirtingus ir autentiš
kus charakterius lietuvių 
liaudies dainos. Z Igmas La
pinas, atsivežęs tikrus In
strumentus, papasakojo apie 
jų kilmę, kaip jie būdavo Ir 
yra gaminami, Ir net mums 
juos pademonstravo. Tiek vi
siems buvo įdomu, kad ger
dami kavą, ne vienas dalyvis

Dali. Marija Žymantienė 
-Blržlškaltė sukūrė linoleu
mo ra ii <nį A.Norimo roma
no "Miršta tik žmonės" vir
šeliui turinio temomis Ir 
liaudies motyvais.

• į LAISVI, politikos žurna
las, nr. 59(96 , redaguoja 
Juozas Kojelis. Įdomūs Vyt. 
Bagdanavlčlaus, Adolfo Da— 
mūšio Ir Kazio Škirpos 
stralpsntat.ats.m jr. P. Gude
lio atsiminimai apie prof. 
L. Ivinskį. Reti komentarai 
apie tuos, kurie okupanto 
tarnyboje. Įdomūs paslsaky-

lalkto sunaudojimu, aprašo 
kelionę į Uzbekiją, apie Ryt
prūsių lietuvius xvm Ir XIX a. 
rūpinasi Lietuvių Kultūros 
Namais-,Apie Suvalkijos geo
grafiją, Lietuviški žodžiai, 
nežinomame XITI a. žodyne , 
lietuviškų ekslibrisų paroda 
Lodzėje, Įspūdžiai Iš Tėviš
kės, Punsko kronikos, Apie 
tabaką, sportas Ir kt. Nema
žai, kad Ir nelabai ryškių, 
bet įdomių nuotraukų. Gali
ma jį Ir Iš užsienio užslpre- 
num eruotl:RSV"Prasa-Ksla- 
žka-Ruch” Bluzo K olportazu 
Wydawnlstw zagranlcznych 
Varszawa ul.Wronla 23.

Ir dalyvė niūniavo Išgirstas 
melodijas ar net mėgino Iš —

JAUNIMO SKAITINIŲ
KONKURSAS

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia konkursą parašyti 
jaunimui tinkamą literatūrinį 
velkalą( romaną, apysaką, no
velę). Veikalas turi būti ski
riamas paaugliams Ir ne- 
trumpesnts kaip 150 mašinė
le rašytų puslapių. Laimėto
jui skiriama lOOOdol. pre
mija. Rankraščius, pasirašy
tus slapyvardžiu Ir į atskirą 
vokelį įdėjus savo tikrąją 
pavardę, adresą bei telefoną 
atsiųsti Iki 1974 m. gruodžio

JAV LB Švietimo Tarybos 
Jaunimo skaitinių ruošimo 
komisiją 1973-76 m. suda - 
ro šie asmenys: Danutė Btn- 
doktenė,Stasys Džiugas, Agnė 
Klžlenė, Dalia Kušėnlenė Ir 
komisijos pirmininkė Stasė 
Petersonienė.

STUDIJŲ SAVAITĖ

KONKURSAS 
JAUNIESIEMS 

ŽURNALISTAMS
Lietuviu žurnalistų Są

jungos centro valdyba ra
gina jaunuosius žurnalistus, 
iki 30 metų amžiaus, rašyti 
į laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudą ir kviečia dalyvauti 
Daužvardžio Fondo konkur
se.

Konkurso dalyviai, iškir
pę iš laikraščių savo raši
nius, spausdintus nuo 1974 
m. sausio 1 d., ai- padarę jų 
foto kopijas, atsiunčia tą 
įrodomąją medžiagą iki

Trys lietuviai rašytojai Kalifornijoje, iš kairės: Jurgis Gliaudą, Petronėlė 
Orintaitė ir Andrius Mironas ( Norimas). Nuotrauka A. Gustaičio

31 d. Jaunimo skaitiniams 
ruošti komisijos pirmininkei 
šiuo adresu :

Stasė Petersonienė,
2534 W. 4Oth Street,
Chicago, 111.60632.
Konkurso vertinimo komi

sija bus paskelbta vėliau. JI 
turės visiškai laisvas ran
kas {pavyzdžiui,reikalui esant, 
premijos visai neskirti arba 
ją skelti į dvi dalis. Premi
juoto veikalo Išspausdinimu 
pasirūpins Švietimo taryba, o 
dėl nepremijuotų, bet spaus- 
dlntlnų veikalų Išleidimo bus

JAV Ir Kanados Vm-jl mo
kytojų Ir jaunimo studijų sa
vaitė bus š/m. rugplūčto 11-18 
dienomis Dainavoje. Studijų 
savaitės programą sudarys 
Ir jai vadovaus mokytojos 
Valentina Černiauskienė, 
20901 Duns Scotus Rd. , 
SouthfIbld ,M 1.48075 Ir Aldo
na Kuolienė, 102 Beresford 
Ave.,Tor. 3, Ont. Canada.

Susiplanuokime savo va
saros atostogas taip, kad ga
lėtume studijų savaitėje da
lyvauti. Reikalingos Infoirna-

tariamasi su jų autoriais.
JAV LB Švietimo Taryba

ctjos bus paskelbtos spaudoje 
vėliau.

1974 m. lapkričio 1 d. LŽ 
S-gos pirm. kun. J. Vaiš- 
niui. S. J. adresu : 2345 West 
56th St.. Chicago, II. 6063G.

Konkurse gali dalyvauti 
visų lietuvių laikraščių jau
nieji bendradarbiai, neiš
skiriant jaunimui skirtos 
spaudos.

Pinigines premijas pa
skirs L.Ž: S-gos centro val
dyba savo posėdyje lapkri
čio 6 d.

Radijo valandėlių jaunie
ji bendradarbiai ar laikraš
čių foto reporteriai gali 
konkurse dalyvauti, valan
dėlių vedėjams ar laikraš-
čių redaktoriams juos raš
tu rekomendavus.

pūsti garsą Iš birbynės ar 
ragelio. Nuotaika buvo tikrai 
gera. Ir mes esame dėkingi 
savo paskaitininkams už jų 
rūpestingumą jaunimo susi
domėjimui.

Ta pačia proga, buvo pada
ryti keli bendri pranešimai, 
visų jaunimo organizacijų 
veiklos kalendorius.

Pirmasis didis įvykis, tai 
bus jaunimo atstovų rinkimai 
į Jaunimo sąjungos suvažia
vimą, kurks įvyks balandžio 
mėn. Montrealtul leidžiama 
3 atstovai. Kandidatai yra: 
Kristina Bendžlūtė, Saulius 
Brlkls, Linas Glrlūnas, Rasa 
Lukoševtčlūtė,Vilija Male 
tė, Šarūnas Norvaiša. Jaune 
m o Sąjungos suvažiavimas į- 
vyks gegužės mėn. 18-19 d., 
Toronto universiteto patalpo
se. Visas jaunimas, atstovai 
ar neatstoval.yra kviečiamas 
dalyvauti. Dėl Informacijos 
skambinkite Rašai: 366-1210.

Antrasis įvykis, pono Ta
mošaičio paskaita. Prlėm Im ą 
ruošia Neringos skaučių tun
tas Ir kviečia visuomenę, o 

patingai jaunlm ą, dalyvauti. 
Tai įvyks, Gegužės mėn. 3 d. 
Aušros Vartų parapijos sa 
je. Tą patį savaitgalį, M c 
treallo ateitininkai švenčia 
šeimos šventę. Ta proga, jie 
yra pasikvietę studentus Iš 
Rochester, kurie gegužės 
mėn.4 d. pasirodys su įdomiu 
jų Išvaldlntu veikalu. Vist 
kviečiami dalyvauti.

Taip Ir baigiame šių metų 
veiklą. Gaila kad šiais me
tais seminaras taip trumpai 
gyveno, bet tikimės kad se
kančiais metais ne tik prl - 
statysime dvigubą programą 
bet Ir sulauksime dvlgub ’ 
dalyvių.1

Rasa Lukoševlčlūtė

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

ANT. ČALNARIS
Kada tyli varpai

Ji pabudo labai anksti, kada langai dar tebebuvo užlieti tirštu 
ultramarinu. Ji gulėjo atviromis akimis ir žiūrėjo, kaip nepastebimai 
lėtai blyško stiklo kvadratai.

Žiemą ji keldavosi, kai langai vos-vos pamėldavo aušros mėliu. 
Vasarą ji laukdavo, kol jie parausvės nuo tolimos oranžinės saulėte
kio ugnies. Žadintuvo prisukti niekada nereikėjo. Ne saule žadindavo 
ją, o ji visada laukdavo saulės. Jau daug metų ją kamavo nemiga, 
ir visai be reikalo klebbnas seną laikrodį, kurio gyvybė slypėjo 
ketaus svarsčiuose, pakeitė žaliu skardiniu žadintuvu su stangria 
skambučio spyruokle. Matyt, jis nežinojo, ką reiškia nemiga, neži
nojo jos sunkumo, kuriame telpa visa praeitis ir ateitis, visos klai
dos ir liūdesys, visos mintys, kurios dūzgia lyg bitės nuo vieno 
žiedo ant kito tolyn į prabėgusias dienas, iš naujo rinkdamos gyve
nimo medų ir kartumą. Matyt, jis galvojo, kad visi žmonės gal 
pramiegoti saulės tekėjimą.

Atmerktomis akimis ji gulėjo, žiūrėdama į langą, ir jautė visame 
kūne maudžiantį nuovargį. Pirmą kartą tas maudulys buvo kažkoks 
ypatingas, bylojantis apie visišką pailsimą. Jis buvo nebe ūžiančioje 
galvoje, nebe geliančiuose sąnariuose, o kiekvienoje ląstelėje, šitas 
švininis nuovargis, ir ji pagalvojo apie mirtį. Mirtis jos nebaugino, 
nejaudino, ji tik galvojo, kad tai kažkas keistai nereikalinga, pa
spęsta žmogaus gyvybei lyg vilkduobė stirnų take. Gili, stačiakam
pė duobė. . . raudonas molis. . . Tūkstančiai kūnų guli tose duobėse 
ant kalnelio beverčiai kaip akmenys. Visa, kas buvo tikrai konkretu 
n vertinga—jų mintys, įkūnytos darbuose ir dar slypinčios smege
nų drebučiuose, —• išnyko.

Jos žvilgsnis klaidžiojo nykioje prieblandoje. Daiktai skendėjo 
tamsoje, bet ji žinojo, kur jie yra, raiškiai matė šį kambarėlį, iš 
kurio greitai teks išeiti kaip karaliui — ant svetimų pečių.

Kampe stovėjo iškleręs ratelis su pririštu pakulų kuodeliu, ant 
krosnies riogsojo juodi, pilvoti kaip kriaušės senoviški špyžinukai. . . 
Dvi kėdės su aukštais atlošais. . . Nugeltusi palergonija lange. . 
Prie lovos kabojo dievas ir šventųjų paveikslėliai, nublukinti laiko 
ir išniekinti musių.

Visi tie daiktai susirinko į kambarį, neatnešdami džiaugsmo, ir 
niekada nedžiugino. Jie buvo neišvengiamai reikalingi, ir nė vienas 
neapvainikavo svajonės. Tiktai gėlė turėjo rožinėse, permatomose 
taurelėse truputi svaigaus nekasdieniško gyvenimo vyno, bet dabar 
sumenkę, įsipainioję tarp geltonų, storų stambių žiedai atrodė kaip 
pridulkėjusios, suskilusios stiklinės.

Laukdama brėkšmos, ji galvojo, ar dar yra koks pažįstamas se
nesnis už ją? Taip. . . Buvo. . . Bet mirtis nežiūri į metrikus.

Langai pradėjo boluoti lyg pilkos drobės lopiniai. Ji atsisėdo 
lovoje, susiieškojo rožančių. Kieti karolėliai buvo šalti lyg lediniai.

Malda nesisekė. Jos mintys lėkė tolyn nuo maldos, kiekvienas 
krebždesys atplėšdavo jas nuo ištikimybės priesaikos dievui.

Kažkur rytmečio tyloje labai garsiai sucypė atidaromos durys. 
Išėjęs į kiemą žmogus žvangino kibirą, krenkšęjo ir spiaudėsi.

„Rūkorius..." — pagalvojo ji. Gal būt, jis ateis prie jos karsto, 
gal būt, net neš į kapines ant savo pečių, o paskui skubės užtraukti 
dūmą. Argi ji nežino rūkorių! Dar kunigui giedant credo, jie jau 
dairydavosi į bažnyčios duris ir slapta kimšdavo kišenėse pypkes.

Dabar vyrų bažnyčioje mažai. Taip mažai, kad, pamačiusios klū
pantį prieš altorių vyriški, moterėlės sū pasididžiavimu kalba apie jj.
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kaip apie galingą tikėjimo ramstį.
Krūptelėjusi ji atskaičiavo, kelintas karolėlis užmirštas, sustojo 

tarp nykščio ir smiliaus, ir meldėsi toliau.
Bet jos maldą nutraukė nežinomo paukštelio čiulbesys. Įsitaisęs 

alyvų krūme po langu, jis monotoniškai švilpavo lyg mažą molinė 
švįlpynėlė. Kažin ar jis čia giedodavo kiekvieną rytą, ar tik šiandien 
atskrido paplyšoti apie vasarą. Ji vis atidžiau ir atidžiau klausėsi 
kuklaus švilpavimo. Atrodė, kad šitas švilpesys vyniojasi, bėga 
kaip siūlas iš pakulų kuodelio į špūlę, drėgnas, pergertas nuo lapų 
varvančios stambios rasos.

Ji prisiminė rasą. . . \
Kaip žvilgėdavo rasa, kai ji dar maža bėgdavo paupio lanka! 

Milijonai vandens rutuliukų turėjo savo spalvą kiekvienas. Atgręž
ta į 'saulę pusė blykščiodavo geltonai kaip liepsna, ryškiai raudonas 
taškas kamuolėlio viršūnėje kibirkščiuodavo aštrią kibirkštėlę, prie 
žolės stiebelio švytėdavo nežemiškas žydrumas, o kažkur šešėlyje 
rasos lašelis būdavo juodas lyg naktis. Ir kiekvienas lašas vis kitaip 
priėmė saulės spindulį, vis savaip grąžino jį Į pasaulį.

Paskui, kai reikėjo basai braidyti po rasotą pievą paskui bandą, 
ji keikdavo rasą. Nuo jos labai greitai išgesdavo, išperšėdavo tar
pupirščiai, ir menkiausia žolytė smigdavo į juos kaip yla.

Ak, tas gyvenimas, kuris nieko neduoda veltui ir kiekvieną gro
žio trupinį apginkluoja spygliu!

Ji susigriebė tebekalbanti rožančių, nors mintys buvo labai toli 
rasotose pievose ir nesirišo su malda.

Gatvele pragirkšėjo kažkieno žingsniai, prašnarėjo karvės vel
kama grandinė, kažkas skambiai šūktelėjo „labas rytas". Urnai gai
sus, iki debesų kylantis tratėjimas sudaužė rytmečio tylą. Tratėjimas 
kilo vis aukštyn ir aukštyn, skardžiai pokštelėjo paskutinis dūžis 
ir plačiai išsiliejo galingas geraširdis murmesys. Žemė suvirpėję, 
be perstojo ėmė blerbti langų stiklai. Vaičekonis užkūrė savo trak
torių.

Ji pažiūrėjo i langą, paskui j laikrodį. Laikas!
Sunkiai išsivertė iš lovos, sugrabaliojo stalčiuje dideli raktą.
Gatvė buvo pilna šviesos. Pražulnūs spinduliai spigino į kiek

vieną žvirgždeli, eižėjo Į smingančias kibirkštis, net kėlė čiaudulį, 
lik žolėje ir medžių lapijose jie švytėjo švelniai dulsvu auksu. 
Mėlyname namo pavėsyje kiemas buvo išpuškijęs nuo drėgmės, 
o jo pakraščiai jau garavo balkšvu dūmeliu.

Pamažu krypuodamas ant dviračio, kad išlaikytų lygsvarą, pra
važiavo brigadininkas Kučvėla. Nuleidęs didelę, rodos, vos-vos pri
kabintą nosį, jis pasigėrėdamas barėsi su šalia tipenančiu kreiva- 
koju žmogeliu.

— Negausi arklio, negausi. Sodinkis bulves su kastuvu, kvad- 
ratiniu-lizdiniu būdu. . . Vyras kaip ciesorius, o dirbti tingi kaip 
popas! Negausi!

— Vis tiek turėsi duoti. Ne šiandien, tai rytoj. . .
— Ak, rytoj! Nei rytoj! Dirbk kaip žmogus, galėsi su arkliu 

nors apsiženyti.
Lėtai ji slinko gatve, judėdama pagal žemę kaip vabalas.
Daugelyje trobų jau grojo radijas, girdėjosi, kaip traška, cypsi 

aparatai, kažkam ieškant smagesnės ryto muzikos.
Kiekvieną rytą ji praeidavo tuo taku, apsupta to paties bundan

čio gyvenimo, bet šiandien jautės lyg pakliuvusi po garsų, spalvų, 
įvairiausio gyvybės pasireiškimo liūtimi, kuri smelkėsi iki širdies. 
Ji mirs, o visa tai paliks. Paliks su savo nesantaika ir ramybe, var 
gaiš ir poilsiu, triukšmu ir tyla. Dabar, kai pomirtinis gyvenimas 
priartėjo visai čia pat, jai dar neaiškesnis atrodė dangus ir praga
ras. Amžina laimė ir amžinos kančios. . . Jos protui tai buvo nesu
vokiama kaip pati begalybe. Kažkokia migla, kažkokie abejotini 
kontūrai ir šešėliai ateityje. . . < Bus daugiau).

PABUDIMAS. . .
( Atkelta Iš 3 psl.) 

politikos Išdava. Tuo ir re
in laši am eriklnė užsienio po
litika. Skaitomasi tik su jėgr 
ir tiesioginiais interesais , 
bandant kuo mažiau įsiparei
goti ir kuo mažiau bet kur į- 
slveltl, nebent butų grėsmė 
amerikiniam saugumui. John 
Foster Dulles tikriausiai 
karste jau nekartą vartės 
bet to niekas nematė, niekas 
nežtnd... Sentimentai, paža
dai,teisė Ir teisybė nebūtinai 
yra realios politikos ele- 
mentals.Gl Wa=hlngtonas 1 
Iš pačių paskutiniųjų varoot 
pirmyn tuo realistiniu keliu, 
turbūt tikėdamas, kad lain 
laiką Ir prestižą. Kas mums 
Iš viso to? Prieš keletą me
tų,VKIKo metinio seimo me
tu, Detroite, dr.K. Valiūnas, 
atsakinėdamas į spaudo^ at
stovų klausimus, tarp kita ko 
užsiminė, kad bendrojoje k«. 
voje, pati mažiausia pagelba 
ateina Iš Vak.Vokietijos. Tuo 
tarpu, bent anuo laiku, daug 
kas mūsiškių tikėjo, kad 
Vąk.Vokletlja buvusi Ir esi 
tl didžiausiu ir tikriausiu 
bastljonu prieš Sovietinę 
ekspansiją. Dabar, sekant 
amerikinės politikos vingius 
Ir labai drąsius sprendimus, 
nenoromis kyla klausimas ar 
net Ir lyginamas su Bonnos 
politiniu pragmatizmu Ir rea
lia "Rytų politika”.

Ar ne laikas keisti įsitiki
nimus Ir senokai įsikaltas 
tezes, norint tikrai patirti, 
kas mūsų draugai, kas prie
šai. ar neutraliai ant tvoros 
besėdį. Nuo to turėtų pri
klausyti Ir nauji vingiai ar 
posūkiai formuojant Ir lie
tuviškąją laisvinimo politiką.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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FILMŲ PASAULYJE
THE SEVEN

Įspūdingų kriminalinių fil
mų producer!1-' Phil D’Anto
ni, pagaminęs neatlaldžtos 
įtampos filmus "Bullitt" ir 
"The French Connection", 
daugelio buvo pripažintas su
gebančiu įdomiai apdoroti, 
sugauti žiūrovų dėmesį ir jo 
nepaleisti nuo pradžios iki 
pačios pabaigos.

1974 metais paleistame 
fllme"The Seven-Ups", kurio 
vardas reiškia atskirą New 
york’o policijos dalinį, ypa- 

gal uždarą ir parinktai 
veiklų naikinant Kriminalistų 
gaujas.

Jeigu prlslm enate"Bulllt",. 
tenai nusikaltėliai buvo vai
komi juos gaudžiusiu slapto
sios policijos valdininko au
tomobiliu San Francisco 
miesto gatvėmis. Vijimasis 
nepamirštinas, puikiausiai 
sukurtas, nufilmuotas ir pa
vyzdinis.

"The French Connection" 
nusikaltėlius gaudo vejantis 
>š žemės labai greitai zu- 
nčtu elektriniu traukiniu 

,ew York’o did«-»-> te tyje. Ta- 
vljlmas atliekamas žeme 
bedūzglančlo automobilio, 
vairuojamo į nieką dėmesio 
nekreipiančio seklio.

"The Seven - Ups" filme 
gangsteriai ir policininkai 
švilpia tirštai žmonių ir vai
kų pilnomis New York’o gat
vėmis. Nusikaltėliai atiteka 
daug šaudymų,nužudymų, pa
galiau juos mirtinai įpykęs 
seklys visgi pagauna ir jis 
su kitais policijos talkinln- 

ils paskutiniuosius niekšus 
nušauna, paskutinįjį sume
džiojęs akis prieš akį, brau
ningas prieš brauningą.

Vaidlna:Buddy(Roy Schnei
der), Barllll (Victor A mold , 
Mingo ( Jerry T.eon), An=el 
( KeąjCęrchevaF), Vito T.ucta 
( Tony- Vo Bianco), MaK Ka
lis h ("Tarry Hatne«Mr kt. 
Produserls ir direktorius 
Philip D’Antonl. Rankraštis

- Albert Ruben tr Ale ander 
Jacob«. Pagal Sonny Grosso. 
Pagamino 2OthCentury- Fox 
Films Corp. Spalvotas.Įdo
mus tokios rūšies mėgėjams.

Kaubojų filminis karalius 
John Wayne čia vaidina pir
maeilį seklį, gaudantį pas
laptingos ir balsiai pavojin
gos gaujos žudikus,nukertan
čius uniformuotus policinin
kus New York’e ir vos nenu
šovė patį detektyvą McQ.

Filmo pradžia trenkianti: 
švariai atrodantis vyras be 
jokios menkiausios priežas
ties nušauna du uniformuotu 
policininkus, vien tik juos 
pamatęs, jiems priartėjus. 
Pasirodo, žudikas yra poli
cijos viršila. Kodėl jis žudo 
policininkus ?Tesuspėjus pa
galvoti, kažin kas jį iš nuga
ros nušauna be jokių liudi
ninkų.

Užduotis tikrai nelengva.
Neįtikėtlnlauslose pas- 

laptlngumose įtarimo siūlas 
nuveda į pačios vyriausios 
policijos būstinę, kurios 
aukštas karininkas yra nar
kotikų platintojas,talkinamas 
nužudyto policijos viršilos 
žmonos.

Hollywood1 o filmas nebūtų

O septintą dieną : Ričardas 
llstsi( Užrašas gazolino sto
tyje, sekmadienio Ameriko
je).

holtvūdtškas, jei narsusis 
seklys McQ /tartama M ekiu/ 
ne=urastų ir nenubaustų visų 
didžiųjų nusikaltėlių. Pagrin
dinis vijimasis vyksta pajū
riu, automobiliais švilpiant 
per taškomas jūros bangas.

Gausu nelauktų staigmenų 
Sakysime, bevažiuojant McQ 
užblokuoja du dideliu stumptt 
galintieji trokal, ir jo auto, 
McQ bevairuojant, ima ploti

į metalo blyną.
Vaid|na:John Wayne, Fddte 

Albert, Diana Muldaur, Col
leen Dewhurst, Clu Gutager, 
David Huddleston, Jim Wat 
kins, Al Lettieri tr kt. Pro- 
duseris Michael A. Wayne. 
Autorius Lawrence Roman. 
Direktorius John Sturges. 
Rodoma 112 minučių. Spalvo
tas „Pagamino Warner Bross.

Algirdas Gustaitis

ti

VE/ūRODŽ/M

ne

Jei aš pareiškiu savo nuo
monę, tai tau ji yra tik as
meniška... Bet jei tu pa- 
retški savąją - ji, be jokių 
abejonių,yra tik visuomeniš
ka. paruošė V.Š.

kasdienines
PASTABOS

Žmonės paprastai 
mėgsta protingai galvojan
čio, gerą darančio ir daug ką 
gerai padarančio, nes jis 
juos pastato į niekam tikusių 
padėtį,

’ No, I need a capable assistant. raw

KAS YRA ALCOHOLICS ANONYMOUS?
( Perspausdiname iš žurnalo sausio menesio - "laiškai lietuviam.-") 

(TĄSA)
Ar Alcoholics Anonymous reikia lanky- 

visą gyvenimą?
Alkoholizmas yra progresuojanti liga.

Medicinos ir psichiatrijos mokslai tvirtina, 
kad alkoholizmą tegalima sustabdyti, bet 
jo negalima išgydyti. Nežiūrint, kaip ilgai 
alkoholikas būtų išsilaikęs blaivus, pradė
jęs vėl gerti, jis nepajėgia kontroliuoti savo 
gorimo. Kuo daugiau jis naudoja alkoholį, 
tuo ąreitesniais šuoliais krinta žemyn. Jei 
po didelio girtavimo asmuo gali santūriai 
gerti ir normaliai elgtis, tai reiškia, kad jis 
nėra ir nebuvo alkoholikas.

AA yra įsteigta alkoholikams, tačiau ji 
negali panaikinti jų palinkimo į alkoholį. 
Alkoholikas, nustojęs gerti, atsiduria gyve
nime lyg po milžiniško uragano. Jis negali 
atstątyti per dieną to,1 ką savyje ar aplink 
save griovė per didelę savo gyvenimo da
lį. Restauravimo darbas vyksta lėtai ir daž
nai labai skausmingai.

AA nėra išblaivinimo organizacija, bet

visiškai naujo gyvenimo mokykla. Alkoho
likas lieka skolingas ne tik šeimai, visuo
menei, darbdaviui, kuriems jis įsipareigojo 
atsiteisti, bet ir pačiai AA organizacijai. 
Juk jos nariai parode jam kelią į naują gy
venimą. Be senųjų narių AA bematant iš
nyktų. Be naujųjų narių nebūtų prieauglio. 
Alkoholikas nuolat turi prisiminti, kas jis 
yra ir kur jis surado kelią į blaivybe. Kuo 
daugiau jis nutols nuo AA, tuo spartesniais 
žingsniais artės prie to pirmojo stikliuko. .

Ar tarp lietuvių yra daug alkoholikų?
Kokios nors viešos statistikos tuo tarpu 

mūsų sąlygomis ją 
Mano nuomone, kiek- 

lietuvio giminių tarpe rasime bent 
alkoholiką. Kaip "mėgstanti išgerti" 
mes, tur būt, daug nesiskiriam nuo 
airių ir amerikiečių. Pietų Europos

neturime. Vargu, ar 
įmanoma padaryti. 1 
vieno 
vieną 
tauta 
slavų,

visai tvarkoje. Visiška blaivybė yra dau
gelio pajuokos ir ironijos objektas ir laiko
ma silpnybe, o ne asmens brandumo ir sa
vimi pasitikėjimo ženklu. Pajuokiami ir to
kie, kurie gali kontroliuoti savo alkoholio 
naudojimą, nes jie akivaizdžiai įrodo kitų 
silpnybes.

Baigdamas atsakyti į Jūsų klausimą, 
tur būt, nedaug tesuklysiu teikdamas (čia 
kalbu savo asmenišku patyrimu), kad lietu
vių išeivių' tarpe alkoholizmas ne mažėja, 
o didėja. Tai gali patvirtinti kiekvienas lie
tuvis gydytojas ir kiekvienas asmuo, ku
riam rūpi mūsų tautos sveikata. Tai patvir
tina ir lietuvių alkoholikų pavardės ligoni
nėse, ir po truputį augantis jų skaičius Al
coholics Anonymous grupėse, pvz. kad ir 
Čikagoje bei jos apylinkėse.

Ar daug lietuvių pasinaudoja Alcoholics

Jeigu geri ir gali gerti — 
Tavo reikalas.
Jeigu geri irnegali gerti — 
mūsą reikalas.
Skambink diena a t n a k r i Ą, Ą. 
Tel. 52 1-2 185.
Jei nori lietuviukai kalbėti - skambink
darbo valandomis 489- 5391 (klausk) L.o);
o vakarais namu tel. 366 * 2548 arba 277 - 7 868.

tautos turi kitokius alkoholio naudojimo pa 
pročius. Nėra abejonės, kad tie papročiai 
tų tautų posūkiuose turėjo , daug įtakos 
Bene inažiausiai alkoholio paveiktos yra 
Azijos ir, žinoma, žydų tautos. Kadangi lie
tuviu’ tarpe vaišių ir girtavimo papročiai 
yra priimta kasdienybės norma, tai patolo
giškas girtavimas išryškėja tik tada, kai 
individo santykiai su šeima ir visuomene
ilgainiui payra ir tampa tikra našta. Lietu- n°nymous pagalba 
vių tarpe į alkoholizmą daugiau žiūrima. u ”edaUg\ ManO nu°m°ne’ . ^vių alko- 
kaip i asmens nelaimę, bet mažiau, kaip j hollkg n^domejunas AA turi kelias rimtas 
visuomenes papročiu nenormalumą. Mano- Priežas,is' Vra la' kad H«’a-
ma, kad atsisakyti stikliuko yra nenormalu.™1 apie AA PrinciPus lr )os Pobūd»
I visai alkoholio nenaudojantį, bet sveika 'ezinome- *os veiWa ir literatūra mums sun- 
žmogu žiūrima, kaip i individą, kuris ne Palekiama. Lietuviams nelengva pa- 

siekti AA pagalbos dar ir dėl to, kad jos 
reikia pačiam alkoholikui šauktis. Joks šei-

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

13 Spausdiname Montrealio lietuviu, susijusius su Sv.
Kazimiero parapija i storinius ivykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikarų kun. Jonas Gaudze

i Ištikrųjų pasakoti apie tą, ko pats nežino, reikia būti
|- neteisingu, o jeigu Apanavičius nėra melagium, tai bent tuo 

laiku turėjo pasiversti juomi.Buvo ir daugiau kalbėtojų, kurie 
matyt jautėsi Anglijos padangėje, kadangi pradėjo pasakoti 
apie Angliją, bet kunigas pertraukė juos: "Čia ne Anglija" ir

! jie šiaip taip nusiramino. Matydamas nieko gero neveiksiąs 
tame mitinge, klebonas pasakė: "Esu kunigu prigulmingu nuo 
vyskupo,tat ir turiu prisilaikyti parapijos vedime tos vysku
pijos įstatymų". Tą pasakęs, parapijai nesutinkant priimti tą 
tvarką, kunigas apleido salę. Taip ir pasibaigė mitingas, ku
riame klebonas perskaitė tą pačią tvarką, duotą arkivyskupo, 

%. jau ant popieros. Gerai išaiškinęs, net tris sykius kiekvieną 
'! punktą,pasakė: "Ta tvarka yra kuo puikiausia ir geriausia, ir 

noriu,kad jinai ir pas mus lietuvius atsirastų. Jinai yra viso- 
' se kitose šitos vyskupijos parapijose. Taigi dabar apsvarsty

kite,ir patys nutarkite:jeigu priimate tą tvarką, paliepkite ko
mitetui atnešti man knygas ir pinigus parapijos perrašyti ant 
mano ir komiteto vardo, o ne vien ant komiteto, kaip ligi šio- 
liai". Tą pasakęs apleido salę.Pasekmės tų dviejų mitingų to
kios, kad viskas pasilieka po senovei ir taip slenka diena iš 
dienos; klebonas nieko negali pradėti veikti ir atsisako, kol

* nebus priimta ta tvarka; mėnesinės kolektos kas kart eina 
mažyn, nes netik priešingieji dvasiškai valdžiai pusė, nenori 
daugiau mokėti mėnesinės,bet ir prielankioji tai tvarkai pusė , 
pradeda nebeįsitikėti kolektoriais ir bijosi į jų rankas duoti 
pinigus.Tokiu būdu parapija vieton stiprėti, eina silpnyn-o vis 
tai nuopelnai kelių čionykščių lietuvių-agitatorių, kurie net ir 
nepaiso,kad jie elgėsi taip lygiai, kaip tas, kurs nenorėdamas 
sumedžioti vienos stirnos, padega visą girią. Užpraeitoj ne- 
dėlioj 1G spalio 1910 m.klebonas apgarsino bažnyčioj, kad ra- 
dęs pardavimui protestonų bažnytėlę mūro (skiepas akmenų) , 
labai patogioj vietoj ir pigiai,nes tik už $6.700.00 su visais 
rakandais ir vargonėliais.

Tuojaus po mišparų,komitetas su klebonu, nuvyko apžiūrėti 
tą bažnytėlę, kur jau buvo susirinkusių ii- daugiau parapijie
čių. Viskas apžiūrėta: bažnytėlė, skiepas, viršus, vidus ir iš 
kiekvieno lupų girdėjosi tik žodžiai, -kaip tik lietuviams, ne- 
paleiskim. Ateinančioje nedėlioję nutarta sušaukti mitingas . 
Bet jeigu mitinge parapija ir vėl duosis save vedžioti už no
sies tokiems Krakauckams, Kvietkauekams, Andrejauckams 
etc. .galima tikėtis, kad mes lietuviai, kaip neturime, taip ir 
neturėsime savos bažnyčios,o gal ir kunigo. Laikas susipras
ti ir neleisti jiems ant mitingo taip daug plepėtil -po šiuo 
straipsniu pasirašė Dagio draugas".

1911 m. birželio 18 d. antrame šv. Kazimiero parapijos pro
tokole yra įdomūs nutarimai: "Nutarta,kad kiekvienas priklau
sąs prie parapijos,per metus laiko užsimokėtų po $15. Kiekvie
nas užsimokėjęs pilnai $15, vadinsis tikras parapijonas ir pa
rapijos susirinkimuose d r mitinguose jojo balsas bus spren
džiamas.Neužsimokėjusių pilnai $15,balsas bus tik patariamas. 
Nutarta surasti tinkamus Įlotus statymui bažnyčios ir nupirkti 
juos".

1911 m. rugsėjo 3 d. iš trečio šv. Kazimiero parapijos pro
tokolo sužinome,kad buvo pašalintas komiteto pirmininkas S. 
Kvetkauskas,kuris visai nieko nebuvo davęs dėl bažnyčios, jo 
vieton išrinko K. Skotiką. Vėliau buvo pasiūlyta, kad tie lietu
viai, kurie nepriklauso parapijai, bet ruošiasi priimti mote
rystės sakramentą,turi užsimokėti parapijai už visus metus.

1912 m. kovo 3 d. buvo parapijiečių susirinkimas, kuriame 
buvo nutarta pirkti nedidelę bažnytėlę. Klebonas S. Kučas pa
aiškino,kad toji bažnyčia neturi jokių skolų ir ją parduoda už 
5000 dolerių, jeigu visus iš karto sumokėsime. Kovo 11 d. va
kare, klebonas su parapijos komiteto nariais: Jonu Pundžlu , 
Aleksandru Lukšiu, Juozu Gyviu, Juozu Šmilingu, Vincu Am
brasu, Kazimieru Stankų, K. Staugaičiu, nuėję apžiūrėjo par
duodamą bažnytėlę.

Bažnyčios viduje buvo: 35 suolai (lonkos) ant balkono, -ati
tverti tvorele,žemai 23 suolai .visos lempos, krosnis (pečius) , 
keletas paveikslų.

Tą vakarą bažnyčios pardavėjas pastatė tokias sąlygas: kaip 
tik notaras padarys pirkimo-pardavimo dokumentus, tuo jaus 
įmokėti $1000,olikusius $4200išsimokėjimui per 3 mėnesius . 
Bažnyčią bus galima perimti nuo 1912 m. gegužės 1 d. B.d.

Iš suminėtu komiteto narių1 S. Kvietkauskas (viduryje) ir 
J. Gyvis f(dešinėje).

t
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mos narys, giminė, draugas ar pažįstamas 
negali savo valia kito asmens priversti. 
Alkoholikas, kaip jau buvo minėta, tegali 
išblaivėti, pats pripažindamas, kad tokia 
pagalba jam yra reikalinga. AA yra laisvo 
įsipareigojimo organizacija. Jos pagrindai 
bematant sugriūtų, jeigu ji taptų ne tarpu- 
savės pagalbos draugija, o blaivininkų pri
mesta organizacija. AA kelias yra visuoti
nis, t.y. apimantis visas alkoholiko asmeny
bės sritis.

Kita rimta priežastis, kad lietuviai alko
holikai nesidomi AA, yra ta, kad visa AA 
veikla vyksta anglų kalba. Daugelis jau
čiasi nelaisvai ir nepatogiai, jeigu jiems 
sunku laisvai susikalbėti angliškai. Polan
kę kelis susirinkimus, jie jaučiasi nesupras
ti ir netrukus atkrenta.

Pagaliau reikia atsiminti, kad kiekvie
nas alkoholikas yra paranojiškas. Nepasi
tikėdamas savimi, toks asmuo nepasitiki ir 
kitais. Jis siekia greito atsakymo“, kurio AA 
proąramoje nėra. Mes, alkoholikai, dažnai 
užmirštame, kaip giliai įsišaknijusi yra mū
sų liga, ir, kaip jau minėta, yra neįmanoma 
per kelias dienas atstatyti tai, kas metų 
metais buvo griaunama.

Ar Jums neatrodo, kad patys lietuviai 
galėtų įsteigti AA lietuvišką skyrių?

Toks skyrius prieš kelerius metus buvo 
įsteigtas Čikagoje. Jį įsteigė antrosios kar
tos lietuvis alkoholikas. Toji grupė yra for
maliai inkorporuota Alcoholics Anonymous 
pasaulinėje organizacijoje, kurios centras 
yra Niujorke. Neatsiradus pakankamam 
lietuviškai kalbančių asmenų skaičiui, ne
trukus tik tos grupės pavadinimas pasiliko 
lietuviškas, o visa kita bematant "suameri- 
konėjo". Amerikoje gimusiems lietuviams 
anglų kalba nėra kliūtis, todėl jie pasiren
ka tokias grupes, kurios jų asmeniškiems 
poreikiams labiausiai tinka. Manau, kad 
mūsų naujieji ateiviai ilgainiui galėtų su
daryti grupę, kur susirinkimai būtų vedami 
lietuviškai, bet šiuo metu, atrodo, jų skai
čius dar nėra pakankamas. Yra dar ir kita 
priežastis, kliudanti sudaryti lietuvišką gru- > 
pę — tai anonimiškumas. Lietuviai alkoho
likai, būdami mažų bendruomenių nariai, 
labai sunkiai galėtų išlaikyti savo anoni
miškumą. Tad norintieji gali kreiptis į vie
tines grupes. AA adresai yra kiekvienoje 
telefonų knygoje.

JAV yra užregistruota 12137 A A grupės, 
o Illinois valstybėje yra 821 grupė su 13063 
nariais. Čikagoje yra apie 400 grupių, ku
rios kasdien turi susirinkimus.

5 psl.
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

POPIETĖ SAVUOSE 
NAMUOSE

Taupyk ir skolinkis

MJXTi

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio

St. East. tel. 544-7125

10 —
10 —
10 —

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

Mokame už:
depozitus (P. C. A. )dek'ų 6% 
Šerus ir sutaupąs ______ 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius -------------.-----
3 metams b *4 % ir 5 m.___
Duodame:
asmenines paskolas iš 
nekiln. turto paskolas iš

8%

5 
5
5 

10 — 5
10 — 7
9 — 12 v.p.p.

__ ___________ mėnesiais Ir 
prieš ilgus savaitgalius “Taika” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4.600.000

11%

ketvirtas Iš eilės lietuviams 
parengimas Hamiltone. Taip 
renginiam s sus igrūdus i krū
vą,tas išeis visiems į nenau
dą. Tiesa, visi svarbūs pa
rengimai, bet ar nebuvo ga
lima juos Išdėstyti metų bė
gy.' O dabar kas šeštadienį 
kviečiant žmones į salę, gali 
pritrūkti kad ir didžiausių 
išėjimų entuziastų. Hamilto
nas niekad savo parengimų 
tvarka nepasižymėjo. Atrodo, 
kad į tuos dalykus nekreipia 
dėmesio nei Bendruomenė, 
nei tie, kurie salę duoda. O 
turėtų kas nors dėl visų ge
rovės tais reikalais rūpintis.

Šiandieną, Lietuvių Namų 
svetainėje, Petra- Lells pla
tina savo nauja' pasirodžius 
atsiminimus "Lietuvos Keliu 
19J0 - 1973". Susidomėjimas 
knyga,pietaujančių tarpe, gan 
geras. Autoriaus turėtas eg
zempliorių skaičius tuojau 
išeina. Šia proga padaryta 
nuolaida padeda, nes knyga 
pardavinėjama po $5.

Vienas pavėlavęs pietau
tojas, knygos mėgėjas, norė
damas būtinai įsigyti paties 
autoriaus gražiai išleistą, 
270 psl. leidinį, sumoka 
$6, anksčiau pirkusiam.

Lėlio atsiminimai, ilgesniu 
tęsiniu anksčiau spausdinti 
"Nepriklausomoje Lietuvoje" 
turi daug iliustracijų. Šalta 
autoriaus asmeninių, grupi
nių, Lietuvos žymiųjų asme
nų Ir vyriausybės nuotraukų 
yra ir ne taip su knygos tu
riniu besiderinančių Europos 
miestų vaizdų. (Eifelio bokš
tas, Šv. Petro bazilika, Suo
mijos vaizdai, Helsinkio ge- 
lež. stotis ir daug kt.)Knygo= 
iliustracijose yra nemaža ir 
Lietuvos dalis su neprlklau-

somybės laikų pastatai®, ku
rių keletą suprojektavo pats 
Irž . Lells.

Knyga skaitosi įdomiai. 
Ypač,kur gan patraukliai ap
rašomas nepriklausomybės 
laikota rpio kū rlm a s ts, vys - 
tyma sis, 
labiau, 
visur 
dirbta 
žIneta gaunant 

s pa rč la i

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
už depozitus 

už taupymo s-tas 
už 1 m. term. dep. 
už 2 m. term. dep.

Kapitalas — septyni

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas
8‘‘<
8'/g‘č 8% už mortgičius 

milijonai dolerių

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

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

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

PARAPIJOS CHORO 
JUBILIEJINIS KONCERTAS 
AV parapijos choras stro

piai ruošiasi savo grandio
ziniam koncertui, kuris turi 
įvykti gegužės ll d. Jaunimo 
Centre. Su šituo koncertu 
choras nori įspūdingai atžy
mėti savo veiklos 25 metus. 
Mūsiškiam chorui ta proga į 
talką dar atvyksta ir muz. J. 
Adomaičio vedamas Ročes- 
terlo LB choras. Tai bus lyg 
ir maža dainų šventė Hamil- 

jtone sujungta su pasilinks
minimu. Ji turėtų sutraukti 
nemažai vietos ir apylinkės 
lietuviškos dainos mylėtojų. 
Nepatogu tik, kad tat bus jau

DETROITO LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBAS GYVAS IR NAUDINGASi^^L vertingoj fantų loteri
ja. Gros 5 asmenų estų or
kestras. Gausus bufetas ir 
spaudos bailaus grožio kara- 
llenės rinkimai.

Šios paskirties spaudos 
baltus Toronte įvyksta pirmą 
kartą. Šiam baliui ruošti 
k-tas sudarytas Iš 15-kos as
menų, kuriam pirmininkauja 
J. R. Simanavičius. p

Red. H. Nagys šoka pirma šokt su išrinkta
1970 m. spaudos baliaus karalaite M. Buzalte

suklestėjimas. Tuo 
kad autoriaus buvo 
aktyviai dalyvauta, 
statyta, sausinta, va- 
keltauta ir, 

atlygtnlm ą,
turtėta.

Jeigu iš knygos 
kad savo darbštumu Lells 
Išstatė dalį Lietuvos, tai ži
nant jo veiklą Toronte, ypač 
vlsuom enlniam e gyvenim e , 
autoriui tenka nemažesnis 
nuopelnas savos kolonijos 
kūryboje.

Skaitant Lėlio prisimini
mus, peržlūrinėjant nuotrau
kas, tenka-pripažinti, kad sa
vo nenuilstamu trūslu auto
rius pastatė sau gražų pa
minklą ne tik Lietuvoje, ne 
tik Toronto
gyvenime, bet ir tą viską į- 
amžindamas literatūroje.

S. Pranckūnas

matosi,

lietuviškam e

NL SPAUDOS BALIUS TOR0 N T E

1974 m . gegužės 4 d. , šeš
tadienį, 7 vai. vak., Toronte, 
Lietuvių Namuose,1573 Bloor 
St. West, įvyks "Nepr. Lietu
vos" savaitraščio, leidžiamo 
Montrealyje, spaudos balius 
Toronte .Programoje trumpa, 
bet įvairi programa, kurią 
Išpildys Montreal!©, Toronto 
ir kt. vietovių meninės pajė
gos.Taip pat-menlnlų kūrinių

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

BŪSTINĖ:
Telefonas

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

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
i Lietuvę, Latviję, Estiję, Ukrainą, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb mašinos, televizijos p'iimtuva1, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymoj imu j 'certificates!, 
už Kuriuos gavėjas gali pirkti prekių special.ase krautuvėse
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes qutomobiiiu 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytu- ir apdraustus įvairius siuntinius >.i 193.i svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių 
Sąž'n r-go ir gie tu, patarnauian-e

DARBO VALANDOS: rREC.’ADIENIAIS — UŽDARYTA Prmad-emais, 
antra pieniais, ketvirtadieniais ir penrtadieniais — nuo 9 v. ryto tk; 7 v 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro

XT. Baltic Exporting Co.j“ K7ZX
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

L. K. K. 1973 m. pradžioj 
neteko-savo garbingos narės, 
vlsuom eninlnkės, dram os ar
tistės Zuzanos Arlauskaitės 

. Mikšienės. Jos asmenybė, 
jos darbai ir brangi atmintis 
pagerbta atsistojimu.

Klubas veiklus ir neatlat- 
džlat ryžtingas. Darbai vyk
dom i dviem kryptim is : kurie 
plaukia lietuviška ir ameri
kine srovėm ts. Norėdami su-

* pažindlnti svetimuosius su 
lietuvių tautos politinėmis ir

* kultūros apraiškomis bei
- sunkiais Lietuvos okupacl- 

F nlats vhrgals, stengiamės ką
galime, kas rhum prieinama 
patelkti ne tik svetimie
siems, bet ir mūsų politt- 

: niams veiksniams.
Šios L.K. K. valdybos ka

dencija buvo vos 9 mėnesiu 
veiklos ir pirmasis valdybos 
posėdis įvyko 1973 m . balan-

* džlo sukakties paminėjimą.
- Šis paminėjimas praėjo su 

dideliu pasisekimu ir gausta
; lietuviškosios visuomenės 
‘ parama.

Kadangi Vllnlus ir jo isto
rija kiekvienam lietuviui 
prie širdies, tad į rengimo 
komitetą buvo įsijungę: Vil
niaus krašto Lietuvių Sąjun
ga, Lietuvos Šaulių sąjungą, 
ALTos Detroito skyrius, De
troito Organizacijų Centras. 
Šiam paminėjimui pritarė 
skautija ir LB Detroito apy
linkės valdyba.

Minėjimo komiteto na
riams ir organizacijų atsto
vams, susirinkus posėdžio, 
Vilniaus sąjungos ptrminin-

* kas K. Veikutis pasiūlė paga- 
.■'jnintl Lietuvos - Gedimino

sostinės Vilniaus žymenį 
' - medalį, kuris turėjo būti 

pagamintas prieš 1973 m. 
; spalio 7 d. surengtą Vilniaus 
< paminėjimą Lietuvių Namuo- 
: se.Žymenlo-medallo projek-
* tu Ir jo gamyba rūpinosi E d. 
; Vasiliauskas. Buvo nutarta

pagaminti 1OOO ženklų, bet 
laiku nepagamino nė pusės 
jų skaičiaus. Tik pagaliau,po 
6 psl.

lt-!»>-r

paminėjimo tegauta; tai 400 
žymeniu nupirko Vilniaus 
krašto lietuvių sąjunga, o li
kusį šimtą pasiliko m inėjl- 
mui rengti komitetas. (Ž y— 
menlo kaina tik S2.OO'!.

Minėjimas pradėtas pa
maldomis šv. Petro parapi
jos bažnyčioje. Kun. V. Krls- 
čiunevičius pasakė tiesiog 
istorinį pamokslą, prisiminė 
Vilniaus krašto lietuvių ne
dalią- lietuvių kankinių žudy
nes :

Muz. St. Sližys su parapi
jos choru nustebino besimel
džiančius tikra! aukšto lygio 
pateiktų giesmių giedojimu. 
Vėliavų paradą tvarkė šaulių 
"Švyturio" kuopos pirm. My
kolas Vitkus.

Po pamaldų Lietuvos sos
tinės Vilniaus paminėjimo 
akademija buvo tęsiama 
Lietuvių Namuose. Ją atidarė 
Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubo pirmininkas Antanas 
Musteikis. Garbės prezldlu- 
man buvo pakviesti; Vilniaus 
krašto lietuviai kankintai 
- Petras Cešnulls ir Stepas 
Varenka, kun. Vlkt. Krlsčlu- 
nevlčius, dr. Kostas Jurgėla 
/paskaitininkas/ ir Kazys 
Veikutis - Vilniaus krašto 
lietuvių s-gos pirmininkas. 
Scena buvo meniškai papuoš
ta. Didingu orumu dvelkė 
Gedimino milžiniškas pa
veikslas, tautinė ir organi
zacijų vėliavos tartum susi
mąsčiusios apie didingą Lie
tuvos praeitį. žalsm ingai by
lojo spalvom is.

įvadinį žodį pasakė K. Vei
kutis. Po jo kalbėjo daugiau
sia apie savo atsim ini mus , 
dr. K, Jurgėla. Meninę pro
gramos dalį atliko įdomiai, 
turiningai solistė Danutė Pe
tronienė, planu palydėjo R. 
Sllžytė.Sekė parinktos dekla
macijos. Čia minėtinai pasi
reiškė Rūta Misiūnaitė, Tau
ra Zarankaitė ir Algis Pe- 
sys. Akademijos programą 
pavyzdingai tvarkė"Tremtles 
Trimito" redaktorė Stefanija

NL spaudos baliaus Montrealyje kandidatės su palydovais ir dešinėje karūnuo
jama išrinktoji Alma Staskevičiūtė. Karūną uždeda NL bendrovės pirm. L. Girinis.

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI
Carling Foundation pa

skyrė pašalpas įvairiomis 
etninių grupių organizaci
joms jų tarpe ir lietuviams: 
$2,000.00 lietuvių šešta
dieninei mokyklai Maironio 
vardo ir $2,000.00 tautinių 
šoklų ansambllul"Glntaras".

Kitos lietuviškos organi
zacijos tuo tarpu negavo. 
Jų tarpe ir L.Ž.S-gos To
ronto skyrius, kuris yra su
planavęs suruošti jaunie
siems žurnalistams kursus 
ir skirti prem ijas už spau
dos darbus.

Kaune! ienė.
Po akademijos buvo Su

ruoštos visiems svečiams 
vaisęs. Joms vadovavo, vii- « 
nletls, Albertas M Islūnas.

Sostinės minėjimui su 
rinkta $855. 80 aukų. Išlaidų 
susidarė $549. 29. Liko gry
nais $366.51. Iš tų pinigų pa
skirta Wayne universitetui 
LIETUVIŠKO KAMBARIO 
įrengimui $1OO; neužmiršta 
ir spauda. Paskirta $30.Ra-

( Nukelta i 7 psl.)

Alaus bravorai Carling ir 
O'Keefes numato į fondą 
skirti arti 1 m H. dolerių, ku
rie bus ir toliau sklrstom t 
etninių grupių reikalams . 
Per putojantį alų tegul kyla 
ir kultūra. . . Fondo p-kė yra 
p.McCormick, Ka
• Dailininkas Vyt. Jonynas 
pakviestas meniškai tšgra- 
žlnti''AnaplUo''pastatui salę , 
bažnyčią ir kt,
• Balandžio 27 d. Anapilio 
salėje įvyks Chlcagos meno 
ansamblio ''Grandis'' koncer
tas vaidinimas," Lietuviškos 
vestuvės".

Bilietus galima užsisakyti 
pas:M . Norkienę, N.Ščepavl- 
čienę.V. Ottlenę, V. Aušrotą 
(Šv.Jono par.knygynelir kt.

LIETUVIU. NAMAI
1573 Bloor St W .Toronto 9. Ontario

Lietuvių Namams reika
lingi valytojai. Norima, kad 
būtų lietuviai. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Kreiptis į 
Lietuvių Namų raštinę 1573 
Bloor St. Ves t, tel: 533-9030. 

Lietuvių Namų administra
cija prašo, kad tėvai perspė
tų savo vaikus, kad šie atėję 
į LN pratimams , laikytųsi tų 
patalpų, kurios tat grupei 
skirtos. Bėgiojimas po visas 
LN patalpas labai apsunkina 
tuos, kurie kitose patalpose 
turi užsiėmimus ir LN per
sonalą.

Hamiltono scenos mėgėjų
Carling Foundation pašai - p būrelto"Aukuras'pereitą sek- 

pų skirstymo komitete yra madlenį suvaidintas V.Alan- 
ir lietuvaitė V. Vaknevičlenė, ’to veikalas "Šiapus Uždangoj 
kuri turi sveriantį balsą . praėjo pakilioje nuotaikoje.

Tarp žiūrovų ir vaidintojų 
buvo tamprus ryšys. Gerai 
būtų, kad scenos mėgėjai su
krustų ir panašių vaidinimų 
duotų daugiau. Atrodo; kad 
lietuviai juos mėgsta, nes. ir 
be didelės reklamom.į vaidi
nimą LN-se =ustrinko virš 
200 asmenų.

Kovo mėn. 31 d. išrinkto 
LN valdyba pereitą antradie
nį pa«i=ktrstė pareigomis. 
Pirm tnlnkasj. Strazdas, vice » 
- pirm . St.Kuzmas, sekreto-' 
rial T.Stanulis ir H.Stepo
naitis, iždininkas B.Jackus.

Naujoji LN valdyba '-usl- 
rūplnusi greitai baigti iš
parduoti paskolos lakštus,nes 
gegužės pradžioje reikės 
gražinti trumpalaikes pasko
las, kurios buvo užtrauktos 
statybos sąskaitas apmokėti. 
Paskolos lakštų išparduota 
už apie 240 tūkstančių dole
rių. Dar reikia išparduoti už 
60 t. dolerių, LN nariai ir 
visi lietuviai kviečiami ne
atidėliojant išpirkti likusius 
paskolos lakštus ir tuo pa
gelbėti Lietuvių Namam s. Už 
paskolos lakštus mokama 
8% palūkanų.

Praėjusią savaitę paskolom 
lakštus nupirko Elena Prie, 
gausklenė už vieną tūkstan
tį dolerių.

Nario įnašus įmokėjo: po 
1OO dol. - Jukna Petras, Ky
mantas R., Navickas Košt, 
Lasys Juozas ir Radzevi
čiūtė Franclska $75.

Jaunu naylu įstojo Vaitkų. 
Richardas ir Sakus Rita.

MONTREALIO LIETUVIU ANSABLIO "GINTARAS" BIRBYNININKAI IR KANKLININKĖS

NEPRIKLAUSOMA Lit I U V a
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A + A
JADVYGAI NARBUTIENEI netikėtai mirus, 

nuoširdžiausiai užjaučiame šeimų, artimuosius 
draugus ir kartu liūdime —

Bukauskų šeimyna

JADVYGAI NARBUTIENEI staigiai mirus, 
nuoširdi užuojauta jos vyrui Jonui ir 
vaikams -

Gene ir Mykolas Rutkauskai

DETROITO LIETUVIŲ .
( Atkelta iš 6 psl.)

sričių lietuviams katali
kams melstis lietuviškai.

tytel - Kudabienei buvo įteik
ta rožių puokštė.
• Marija ir Juozas Gllztc- 
kal išvyksta į tolimąją Aut - 
trallją atostogoms.
• Algis Kručas išvyksta į 
Furopą- aplankys Vokietiją, 
Angliją, praneūzlją, Belgiją, 
Olandiją Ir kt. valstybes.
• Grupė sudburtečlų(atos
togavusių Meksikoje, saule 
nudegusiais veidais, sugrįžo. 
Ankstyvesnėje atostogaujan
čių žinutėje buvo įtraukta 
Jasinskienė. Ji Mekstkon 
išvykusi nebuvo. J.Kr.

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

MONTREALIO LITUANISTINĖ MOKYKLA

dilo valandoms paremti $30. Laišką pasirašė šešių orga-
Kun. V. Krlsčiunevtčlui $15. 
Kun.K.Simaičiui $1O. Tiesa, 

'mokėta už Vilniaus Gedi
mino žymenį $125. Kasoje li
ko $41. 51.

M Inėjimo programos turi
nį surinko ir suredagavo 
šaulė Stefanija Kaunelienė; 
viršelį nupiešė Fd. Vasi
liauskas. Nors Vilniaus 650 
metų istorinė^ sukakties pa
minėjimas įvykdytas rinkti
nio komiteto, tačiau visa ini
ciatyva, vadovaujamas dar
bas buvo Detroito Lietuvių 
Kultūros klubo rankose. Šio 
aam inėjimo iniciatorius ir 
umanytojas kultūros klubo 

h ir m. Antanas Musteikis.
• Dr.K. Jurgėlos "Lietuvos 
Sukilimas 1862-- 1864 m."

Detroito Lietuvių Kultū
ros klubas šį veikalą prista
tė Lleutvtų Fondui apdovano
ti. Ši knyga buvo pristatyta 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 
kultūrinėje vakaronėje Lie
tuvių Namuose, 1973 m . spa
lio 6 d.šeštadienį. Tos vaka
ronės metu Istorikas šaulys 
Jonas Švoba padarė turinio 

- apžvalgą, Istorinę veikalo 
nallzę, kuri buvo Išsiųsta 

Lietuvių Fondo centrui Chl— 
cagoje, prašant šio milžiniš
ko istorinio veikalo autorių 
dr. Kostą Jurgėlą apdovanoti 
$1OOO premija.
• Išsiųstas lalškas-rezollu- 
clja Lenkijos kardtn. Stefan 
Vlszlnsklul.

Prašoma atsižvelgti į 
Lenkijos lietuvių persekioji
mą Ir leisti Seinų Ir kitų

nlzacljų vadovai. Laišką su
redagavo dr.Keblys.

V. Mtngėla

sudbury
Lietuvių Bendruomenės 

valdybos rengtas Vasario 16 
minėjimas, dalyvaujant dau
gumai bendruomenės narių, 
jaunimo, praėjo sklandžiai. 
Minėjimas pradėtas Tautos 
Himnu, o po to pristaty
ta vlešnia/'Aukurat" teatro 
grupės režlsorė Daugu
vietytė- Kudabienė, Ji labai 
gražiai deklamavo, panaudo
dama mūsų žymiųjų poetų 
kūrybą;klausytojams priminė 
gražią, nors okupuotą tėvy
nės padangę, ir pareigą ko
voti už jos išsilaisvinimą. 
Silvija Martlnkutė dalyviam-, 
pristatė visą "Aukuras" tea
tro artistų sąstatą, kuris 
suvaidino Vytauto Alanto 3 
veiksmų komediją "Šiapus 
uždangos". *

Vaidino : režlsorė F.Dau
guvietytė- Kudabienė, Alfon
sas Stanevičius, Maria Kal- 
vaitlenė, Algis Ulbinas, Liu
da Stungevlčlenė, Antanas 
Laugalys, Kazys Bungarda. 
Linksma veikalo Intryga 
- linksmai nuteikė žiūrovus, 
todėl per visą laiką tik Ir 
girdėjosi linksmas juokas ir 
dėkingas žiūrovų plojimas. 
Džiugu buvo matyti stiprią 
"Aukuras" meninę jėgą, kur 
visi artistai savo rolėse jau
tėsi laisvai ir vaidino pasi
gėrėtinai. Vaidinimui pasi
baigus- režlsorei Dauguvle-

Visi kviečiami į tradicinį 
Londono jaunimo ansamblio 
"Baltija" pavasario bailų. 
Lietuvišką, nuotaikingą mu
ziką gros A. Modesto Neo 
Lltuanų orkestras iš Chlca - 
gos. Programoje "Baltijos" 
ansamblio šokiai Ir dainos. 
Veiks turtingas bufetas, ba
ras Ir įdomi loterija. Atsi
lankydami šiuose šokiuose 
paremslme mūsų jaunimo 
tautinio meno darbą ir padė
sime sutelkti kelionei į VI- 
nntpegą reikalingų lėšų. 
"Baltija" laukia svečių Iš 
arti ir toli šeštadienį, balan
džio 27 d.,8 val.vak.,puoš - 
nlojoje Centennial salėje, 
550 Wellington Str., London, 
Ontario. G. P.

montreal
• Aušros Vartų parap. Choro 
numatytas koncertas balandžio 
27 d. nukeliamas į rude' .

Mokinių skaičius-yra lie
tuviškos šeštadieninės mo
kyklos išeivijoje gyvavimo 
rodiklis.1973-74 mokslo me
tais yra 73 m oklnlal. Praėju
sieji mokslo metai buvo už
baigti su 73 mokintais. Šiais 
metais mokyklą pradėjo lan- 
kytl:Balalšts Paulius, Berno
tas Juozas, Bijūnas Marijus, 
Člčtnskattė Loreta,Jurgutytė 
Silvija, Lukoševičius Tadas, 
Lukošius Antanas, Skučas 
Kazys - 8 nauji mokiniai. 
Šiais metais Iš nestojusių 
mokyklą lankyti į ją grįžo: 
Jaugells Tomas, Zabtelattė 
Danutė, Člčlnskaltė Karutė, 
Jaugelytė Daiva, Bernotas 
Kris,- 5 mokintai. Viso 13 
naujų mokinių. Per paskuti
nius 3 metus mokykla mažė
davo po 10-15 mokintų į me
tus. Taigi Šiem etai laikytini 
Išskirtinais, - tėvų pastango
mis Ir supratimu, I bei pa
skirų asmenų rūpesčiu. Pa
dėka priklauso Aušros Vartų 
parapijos klebonui Kun. J. 
Kubiliui ir Šv. Kazimiero 
parap. klebonui kun. F. Juce
vičiui, kurie,skelbdami baž
nyčiose ar parapijos bulete- 
ntuose,kalėdodami ar asme-

1967-68 mokslo metų užbaigimo proga. (iŠ kairės): buv. m-los vedėja J. Blauz- 
džiūnienė, mok. R. Otto, 9-to skyriaus mokiniai ir dabartinė m-los vedėja M. Jo- 
nynlenė ir kun. dr. F. Jucevičius.C F MB
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LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L . Stonk ev i us, 1053 AlbonelCr., Duvernay, P.Q. TEL. 669- 8834

J UOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS

• Siu’vu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)'

6396 Bannantyne, Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

DOVANU SIUNTINIAI ? LJ.5ruY*..— ____ __________ . ir kitas sahs
: ries sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvoje, 
pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudingiausia ir rei
kalingiausia jiems pasiųsti. Pavasario ir vasaros sezonui 

siūlome šias prekes:

Visais kelionių reikafais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

ntškal kreipėsi, ragindami 
tėvus leisti savo valkus į 
L. mokyklą.Padėka priklauso 
L. mokyklos skyrių mokyto
jams skambinusiems tėvams 
su prašymu leisti savo val
kus į L.mokyklą.

Mokslo metų pradžioje bu
vo sudarytas sąrašas valkų 
savo amžiumi tinkančių L. 
mokyklai. Sąraše Iš Montre- 
allo Ir apylinkių buvo 142 
valkai. Taigi maždaug pusė 
valkų L. mokyklos nelanko. 
Galima sakyti L.mokyklos 
nelankymas pasireiškia pil
nu "bendruomeniniu" mąstu. 
Tai nėra kokia grupėj nelei
džia L. mokyklon savo valkų 
eilinis darbininkas, neleidžia 
profesionalas, neleidžia Ir 
veikėjas. Priežasčių- paaiš
kinimų galybė-mažai moko, 
perdaug moko, toli važiuoti, 
nėra kaip valką nuvežti, pa
tys namuose mokina, bendrai 
L. mokykla ne pagal jų su
pratimą, vaikas nenori, mo
kytojas nepatinka, lietuvių 
kalba kenkia anglų ar pran
cūzų mokykloje Ir 1.1.

Atėjo laikas, kada L.mo
kykla turime susirūpinti vi
si. Atėjo laikas, kada mes 
Montrealyje turime realiai 
pažvelgti, kas yra svarbiau 
bendruomeniniame veikime. 
Atėjo laikas, kada, jei mes 
norime lietuviais išlikti- tu
rim e skelbti ir vykdyti lietu
viškų jėgų mobilizaciją^ Tai
gi. lietuviškoji mokykla-jos 
gyvybė-mūsų visų vienas Iš 
pirmųjų relkalų-klekvlenam.

Mokyklos mokytojai :mok. 
Genei Gedvilienei atsisakius 
Iš mokyklos vedėjos pareigų ( 
jas perėmė mok.Monika Jo- 
nynlenė. G. Gedvilienė vedė
jos pareigose išbuvo 3 me
tus. Su paskutiniaisiais

mokslo metals ls mokytojos 
pareigų pasitraukė mok. 
Joana Blauzdžtūnlenė,moky
tojavusi viso 18 metų.buvusl 
Rosemonto L. mokyklos ve
dėja. Sustojo mokytojavusi 
mok. Marija Jurkienė. Šiais 
mokslo metais pradėjo mo
kytojauti p-lė Alma Staške- 
vlčlūtė. Kiti mokytojai pra
dėjo dirbti prieš m etus ar 
porą, kiti dirba dešimtį ar 
jau dvidešimtį metų. Šiuo 

metu mokytojui į savaitę 
mokama $10,00, kas pri
lygsta kelionės, pastrenglm o 
išlaidoms. Montrealts turėtų 
daugiau įvertinti mokytojus . 
Ne vienas mūsų iš entuziaz
mo padarome kokį darbelį, 
gal net keletą kartų,bet jeigu 
reikėtų pastoviai dirbti 
- skirti dar 30 šeštadienių į 
metus - atsisakyti nuo kitų 
malonumų ir taip metai iš 
m etų-tlkėklt-M ontrealy tokių 
žmonių mes nedaug turime. 
Tiek Ieškant naujo vedėjo , 
tiek Ieškant skyriaus moky
tojui pakaitalo, susiduriama 
tuo pačiu dažnai girdimu: 
"negailu". Išttkrųjų galėtų 
Montreallo L.mokykloje mo
kytojauti jauni profesionalai 
mokytojal.Jų čia mes turime 
10-15 dirbančių anglų Ir 
prancūzų mokykloje. Pagal 
savo amžių jie Ir lietuvių 
kalb^žlno gerai.Deja,Iki šio 
laiko dar nė vieno neatsira
do.Tiesa, ne į visus dar buvo 
ir kreiptasi. Mokytojams, 
dirbusiems L. mokykloje, 
priklauso visų Montreallo 
lietuvių padėka.1 Mokytojams 
dirbantiems L. mokykloje 
priklauso visų Montreallo 
lietuvių parama, įvertinimas 
Ir darbo sėkmės geriausi 
linkėjimai.* P.Adamonts

ATITAISYMAS: Nr. 12(2090) 
TRIMITO AIDO skyriuje turi būti:... 
kuopos valdybos pasiūlymu, o ne pa
siuntiniu, kaip atspausdinta.

T EL. 525- 8971.
T. L aurinaitis

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

W Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERNATIONAL dažų iSpardavimas -tel. 366-6237/3896

Nepermatomo na’lono medžiaga suknelei $10.00
Crimplene medžiaga suknelei 511.50
Crimplese medžiaga su blizgučiais $14.00
Nai'oninės arba šilkinės skarelės $ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių $ 9.00
Gefiūro' medžiaga suknelei $15.00
Labai gera angliška vilnonė medžiaga eilutei $42.00
Dirbtinis Mink kailis apsiaustui $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai $ 8.50

XAC0
MIKE S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS)

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

ir kapitaliniai automobilių remontą.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivcirOs medžio dirbiniai, t

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

I BELLAZZI LAMY INC.
* ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test.

i
 Masonite, statybinis popieris, cementas,

3. P. išdirbiniai ir viso kt.

7682, BOUL. C HAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jette & 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
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe 

Plumbing Attesting kontrokterius.

140-2. AVENUE - 366-0330

1974.IV.26 
f •

Priimame užsakymus: automašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti Taip pat siūlome pasiųsti arba sau įsigyti 

"Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

BALTIC STORES LTD. (Z. J uras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis. Reika

laukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

« Atsitiktiniai
» Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontreaiieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

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

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės

Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 valtys.

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 8*70000 
1974 METAIS '»»«»•«: "«» fU«7>-

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, 

26 d.

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU IŠ VISU 

DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTŲ.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Jau pramatomas vielų ribotumas !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos.

Rašykite anglų, kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

____________________________ TEL.: 844-5292 844-5662

AUTOMOSUE INC

366-7Al 8

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLF

★ *★ 
TEL. 366-7281 
**************i

• Atliakami machariniai darbai 

a (Toras taisymas ir daTymaS 

a Dunlop padangos Ir baterijos 
Pardavimas aazolino ir alyvos- lietuviams nuolaida. 

Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Zovy» 365-3252
1----------_----------------------------------------------------------------- N -

P _A _ R _D_ _Ą_VJ_M_A_S

IMP F Rl AL - CHRYSLER - viOIJGE — CH ARGER 
CORONET-CHALLENGER-SWINGER- DART 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išores (Sody) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis pr i vmo n em is, K r e i p k i t e s

LAURENT DAIGNEAULT De L a Verendrye prie Lapierre, tel. 365-3364

7 psl.
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' NL SPAUDOS BALIUS gegužės Į id.|

Dana Dikaityte iš Chateauguay jojimo sporte Canton, N.Y., 
peršokime per kliūtis laimėjusi 1-ja vietą' who came first in 
Equitation fences, - taip rašo-The St.Lawrence Sun*>.

Visiems mieliems NL skai
tytojams, įsigijus tems akci
jas ir tuo pa rėmus lems sa
vąją spaudą, NL valdybos var
du tenka nuoširdus ačiū. Nuo 
akcijų vajaus pradžios ikida- 
bar jau yra parduotos 328 ak
cijos, 3,28OdoI. sumoje. Iki 
num atytos 20, OOO dol. ribos 
dar trūksta 16, 720 dol. Visus 
NL skaitytojus maloniai kvie
čiame pagal galimybę parem 
ti savąją spaudą..

J. Šlaučlulls
NL akcijų vajaus vedėjas

Tęsiame toliau NL akcijų 
vajų, kuris NL ska Ityto jų ta r- 
pe randa gyvą ir nuoširdų 
pritarimą.
92. LEONAS GURECKAS, il
gametis NL skaitytojas - rė
mėjas, NL spaudos bendro- 
vės valdybos narys, visuo
met besisielojantis laikraš
čio reikalais. Montreal West 
Automobile pardavim©/pre
kybos/ vedėjas. Visada ir 
visiems lietuviams maloniai 
paslaugus, su geriausiais pa
tarimais ir patarnavimais,

94. 
vus 
rėmėjas, pensininkas. Laik
raščio sustiprinimui, priėjau 
turėtų 15 akcijų įsigijo dar 5 
naujas.
95. ZIGMAS LAPINAS Mon- 
trealio lietuvių jaunimo an
samblio "Gintaro" įkūrėjas, 
organizatorius ir ilgametis 
jo vadovas. Didžios pagar
bos nusipelnęs lietuviškos 
kultūros puoselėtojas, visą 
savo sielą atiduodantis lietu
viškai muzikai, dainai ir tau-

ALBINAS RUZGAS akty- 
laikraščlo ir lietuvybės

KLB RINKIMU PRANEŠIMAS
Š/m . balandžio mėn. 28 d. 

(sekmadienįjįvyksta rinkimai 
į Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybą.

MontrealloApylinkėje bal
savimas skelbiamas balan
džio 28 d. - sekmadienį Auš
ros Vartų par. salėje nuo 
9:30 vai. iki 2:00 vai; 
Sv. Kazim lero par. salėje nuo 
9:30 vai. iki 12:00 vai.

KLB Montreal!© Apylinkės 
Kandidatų sarąšas:
1. Adamonis Henrikas,
2. Bagdžlūnlenė Nijole
3. Gruodis Vytautas E.
4. Jurkus Rimantas
5. Kerbelytė Daina ,
6. Kibirkštis Justas
7. Klezas Petras
8. Lietuvninkąitė Vida
9. Lukoševičius Petras
10. Niedvaras Bronius
11. Povilaitis Paulius
12. Šlaučlulls Juozas

E. PAKULYTE, 1973 m. 
baliaus karalaitė.

Balsuojama už 1O kandi
datų.

KLB Krašto Tarybos Mon- 
trealio Rinkiminės Apylin
kės .

PADĖKA
Nuoširdus lietuviškas
Ačiū*
Ponui Juozui Pakalui, už 

tikrą lietuvišką širdį. Kgd 
Jūs supratote mane Ir auko
jote spaudai 20 dol., Jūsų 
p. Juozai Pakny šis poelgis 
nušvietė kaiptas deimančiu
kas lietuvių tarpe.

Tad linkiu Jumjs. Juozai, 
geros sveikatos, sėkmės Ir 
ilgo, ilgo gyvenimo, iš visos 
savo širdies. Lai Dievas te 
sutelkia Jums stiprybės vi
suose Jūsų užmojuose. Dai* 
kartą Jums Ačiū*. Sergantis 
ir Jūs nepažįstas NL skaity-

„PALIKIMAS'
Anatolijaus Kairio trijų veiksmų drama Montrealyje 

gegužės 4 d. (šeštadienį) 7,30 vai. vakare 

Aušros Vartų parapijos salėje.

Vaidina Rochesterio, New York, JAUNIMAS.
Režisūra — Andrius Ciemenis.

įėjimas $4.00, besimokančiam jaunimui — $1.00.
Po vaidinimo vaišes, bufetas, loterija, šokiai. Šokiams gros 
CHEREMOSH orkestras.

Kviečiami visi^ — suaugp ir jauni, tikrai bus idomu ir 
linksma. j

Studentai ir moksleiviai at-kai

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDO& 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCĮNINKU 

SUSIRINKIMAS
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo
tinis akclninkų-šėrlnlnkų susirinkimas Saukiamas 
1974 m . birželio 2 d.12,30 v. p. p. .Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 1465 De Seve Street, Montreal 205, 
Quebec.
Dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų komisijos rinkimas
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Valdybos narių pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Bendrovės įstatų pakeitimo tvirtinimas
9. Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai
10. Einamieji reikalai
U. Susirinkimo uždarymas

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime 
dalyvauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti 
įgaliojimą kitam akcininkui, kuris susirinkime 
dalyvaus. Įgaliojimai, pasiųsti Nepriklausomai 
Lietuvai, 7722 George Street, La Salle 690, Que
bec, bus persiųsti tiems asmenims, kurių pavar
dės bus įrašytos įgaliojime. Valdyba

perkant naują ar vartotą au
tom obtlį.

Laikraštis reikia Išlaikyti, 
Ir mes privalome jį remti , 
pareiškė L. G., įsigydamas 
1O naujų NL akcijų, jų skai
čių papildydamas iki 13-kos. 
93. MYKOLAS GUOBYS taip 
pat Ilgametis NL skaitytojas,

tintam s šokiam s "Gintard'jun- 
glnyje, kuris tapoMontreallo 
lietuvių bendruomenės pasi
didžiavimas. Vadovas Z.L. 
NL laikraščiui paremti įsigi
jo 1O akcijų.
96. VINCAS LUKAUSKAS ak
tyvus Montreallo lietuvių 
bendruomenės narys, buvęs

13. Staškevlčlūtė Regina
14. Žurkevičiūtė Audra

toias' Walter Arman
Manitoba

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

nuoširdus lietuvybės rėmė - 
jas. Per eilę metų vienlnte-

DLK Vytauto klubo valdyboje 
ir Šv. Kazimiero parapijos

MFMBRf D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 395, 
Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844.

Foto E.M.L.S.
Sistema.

Montreal, Que.

GALIOJIMAS

Aš,..........................................................................................................

gyvenantis...................................................................................................*•

šiuo Įgalioju................................................................................................

lis Montrealyje, 16 Vasario 
minėjimo proga Tautos Fon
dui aukojantis po 1OO dol. 
NL <=kaltytojų susirinkimo 
metu įsigijo dar 25 naujas 
akcijas, jų skaičių papildyda
mas Iki pilno galimumo —50 
akcijų. Tai įsidėmėtina^ pa
vyzdys, sektinas Ir kitiems 
NL skaitytojams.

Ilgametis choristas. Gerai 
suprasdamas laikraščio svar
bą, prie jau turėtų 1O akcijų, 
įsigijo dar 2 naujas.
97. ONA BIELTŪNAITĖ ilga
metė N L skaitytoja, nuoširdi 
savos spaudos rėmėja. Norė
dama, kad NL va augtų Ir 
stiprėtų, prie turėtų 2-jų ak
cijų įsigijo dar 5-klas naujas.

mane atstovauti ’’Nepriklausomos Lietuvos" spaudos bendrovės

G
PHARMACIE

ctonon
ROBERT GENDRON LPH.PRop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. Pėte ra it i s
353-9960 / Namu 721- 0614
UNITED TRUST REALTIES
7 99 5 Blvd. Les Galeries. D’Aniou. P. Q.

Žemiausios karnos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

1974 metų akcininkų (šėrininkų ) susirinkime.

Turiu .................... akcijas - Šerus.

Data............................................. Parašas:. ............................. .

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick ir Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ f
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,

IR SU IŠIMTIMI JUMS, j
PASITARNAUS I

Sale* Manager 
(Lietuvi* atstovas)

DR. V. G1R1UN1ENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L'Asiomption Blvd, 
Montreal.

Tel. 255-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukštas,

11-12 kambarys
T ei. 932 - 6662; namų 737 • 968 1.

SIŪLOME KONKREČIAI
GYVENAMU NAMU APDRAUDA 

"HOMEOWNWER’S POLICY"

• UŽEIKITE ! ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
Manag.rju 

LEO GUREKAS

GM

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
 t At the end of Sherbrooke Street West)

Dr. J Maliska 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rite Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488 - 8528

ADVOKATAS

Rj.lsganaitis ba.bcl
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1 126, n amu 678 - 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.Ci, E.K.C.S.fc).

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

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,b.a_, b.c.l.
168 Notre Dome Street E.Juite 205.

Tel: 866-2063; 86 6-20 6 4.

LaSalle, Lachine, D'Anjow, Dorval, Dollard Des Ormeaux, 
Montreal Nord, Montreal East, Beconsfield, Pointe Claire, 

St. Leonard.

2 - j u Šeimų 1 • nos šeimos

(apiply tintas) ( apiplytintas)

centraliniu šildymu: centraliniu šildymu:

Nuo gaisro namui $ 25,000 $ 25,000
inventoriui 6,250 10,000

Vagyste inventoriui 6,250 10,000
" kitur ” 1,500 1,500

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

nuosavybei 250 250

KAINA METAMS 5 63.00 $63.00
Pirmas $ 100 nemo karnas

PALYGINKITE ŠIAS KAINAS SU GAUNAMAIS PASIŪLYMAIS

TURIME IR KITŲ PASIŪLYMU !

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas 722-3545

[HinMeEZ

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

fl psl.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

6.0%
7.25%

8.0%
8.5%
9.0%

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

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 9.5%
Nekiln. turto 9.25%
Čekių kredito 10.0%
Investacijos nuo 9.5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

I Kooperotyvinė namų ( iki 4 butįi ) ir namu inventoriaus apdraudo.

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

1 7 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 4 8 7- 58 20.

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

8

8


	1974-04-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1974-04-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1974-04-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1974-04-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1974-04-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1974-04-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1974-04-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1974-04-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

