
L I T H U A N I E INDEPĘNDAN1E • INDEPENDENT LITHUANIA

1975 m.BALANDŽIO - APRIL 1 d- CANADA - MONTREAL - (Established 1941).Nr. 13(2141)

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS HM

NUŽUDYTAS KARALIUS 
FAISALAS

Praėjusios savaitės ant
radieni nušautas Saudi Ara
bijos karalius Falsalas. Nu
žudė vellonles sūnėnas, at
vykęs pasveikinti karalių 
musulmonų šventės proga..

Karalius Falsalas valdė 
svarbiausią pasaulio naftos 
valstybę Ir turėjo didelę Įta
ką musulmonams.

SAUDI ARABIJA
Karaliui Falsalul žuvus 

nuo giminaičio rankos .Sau
di Arabijos karalium didikų 
Taryba Išrinko vellonles 
brolĮ Khalid Tbn Abdul Azlz .

Tai 62 m. amžiaus vy
riausias Iš gyvųjų karaliaus 
Ibn Saud 4O-les sūnų. Jis e- 
sąs nuoseklaus būdo, visą 
savo amžių domėjęsis me
džiokle, o ne politika. Savo 
ruožtu Įpėdiniu pasirinko 
Fahd, kuris Iki šiol turėjęs 
karaliaus Fa įsai o vyriausy
bėje atsakingas pareigas . 
Manoma, kad užsienio poli
tika žymiai nepasikels.

SAKOMA , BUVĘS SUKTLI - 
MAS

Užsienio spaudos skelbia
momis žiniomis prieš Pietų 
Vietnamo prezidentą Thleu 
buvęs ruošiamas sukilimas , 
laiku numalšintas. Esą su
imti keli žymūs laikrašti - 
nlnkal Ir net vienas senato
rius. Spėjama, kad suimtie
ji turėję ryšĮ su buvusiu vi
ceprezidentu Nguyen Cao Ky, 
kuris furl galimybę būti da
bartinės vyriausybės opozl - 
cljos vadu.

Paskutinieji atsi šaudymai prie Mekong upės.

TRYS DIDIEJI PIETŲ VIET
NAMO MIESTAI KRITO

Pietų Vietname panika, 
siaubas Ir žiaurumai. Artė
jama prie Salgono.

Pabėgėl lų-nekaltų žmonių 
vargas Ir kančios,beprasmis 
jų žuvimas yra Įsivaizduoja - 
ml tik tų,kurie pergyveno ka
rą Ir bėgimus.

Mirė Aristotle Onassis. Čia jis pa
skutiniųjų vedybų su Jackie Kenne 
dy proga, 1968 metais. ,

ATSIS VETKINA KAMBODI- 
JOS PREZIDENTAS

Lon Nol atsisveikino su 
savo kabinetu Ir artimes
niais bendradarbiais. Jis pa
sitraukia, tikėdamasis, kaip 
Ir kiti valdžios žmonės, kad 
tai padės taikingai susitarti 
su komunistais. . .

Jis lankysis Th all ande, In
donezijoje Ir JAV- se su 26 
palydovais, jų tarpe Ir jo 
šeima bei premjeras Long 
Boret. Premjeras turėtų 
grįžti 1O dienų laikotarpyje .

Kambodljos prezidentas, 
valdęs kraštą 5 metus besi
tęsiant karo veiksmams, pa
siryžo tapti egzllu? spau
džiant jaunesniems valdžios 
nariams Ir U. S.ambasadai.

Ž Inantkomunlstų terorlnį 
apetitą bei absoliutų nesis
kaitymą su bet kokio kraš
to žmon&nls, talkai pers
pektyvos neaiškios.

POLITINIU STUDIJŲ 
SAVAITGALIO IŠVADOS

Politinių studijų savaitga
lis, suorganizuotas Lietuvių 
Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūrio, įvyko 1975 m, sau
sio 25-26. Jame paskaitas 
skaitė arba pranešimus pa
darė St. Barz dūkas, Bern. 
Brazdžionis, Ž. Brinkienė,
J. Gliaudą, dr. J. Glaudys, 
jr., J. Kojelis, L. Kojelis, 
Simas Kudirka, dr. F. Palu
binskas, J. Pažėraitė, kun.
K. Pugevičius, L. Valiukas, 
V. Vidugiris ir dr. J. Žmui- 
dzlnas. Iškeltais klausimais 
pareiškimus darė gausi audi
torija.

Išvadų komisija, suside
danti iš E. Arbo, dr. Z. 
Brinkio, dr. V. Juodeikos, J. 
Kojelio (pirm.), P. A. Rau- 
Hnaičloir dr. Pamataičio, iš 
paskaitose, pareiškimuose 
bei pranešimuose iškeltų 
minčių ir siūlymų daro se
kančias išvadas:

1. Lietuvių vis uomenės tau
tiškam solidarumui ugdyti ir 
politinės lietuvių veiklos 
praktikai Įdiegti visose lietu
viškose bendruomenės orga- 
nlzuotlni politinių studijų sa
vaitgaliai.

2. Visuomeninėje lietuvių 
veikloje atsisakoma autorite
tinio principo ir pasiduodama 
daugumos valios sprendi
mams. Demokratijoje daugu
mos valia pareiškiama visuo
tinių balsavimų keliu.

Demokratinės idėjos puo
selėjamos spaudoje, visuo
menėje ir kasdieniniame gy
venime.

3. Demagogija ir arogan
cija — didžiausi demokratijos 
priešai. Tad kiekvienam lie
tuviui puoselėtlna pagarba, 
pasitikėjimas ir meilė, o to
lerancija kiekvieno lietuvio 
nuomonei. Diskusijos vesti
nes aukščiausio džentelme
niškumo ir krikščioniškos pa
kantos dvasioje, niekad nepa
žeidžiant tiesos ir teisingu
mo.

4. Lietuvių išeivijos tauti
nė misija glūdi kultūrinės ir 
politinės veiklos sintezėje. 
Tad pasisakant prieš politi
nės veiklos suvulgarinimą, 
pasisakytina ir prieš tos veik
los nuvertinimą. Bandymai 
politinę veiklą priešpastatyti 
kultūrinei veiklai išplaukia iš 
intelektualinio seklumo ir lie
tuviškoms problemoms ne
jautrumo.

5. Visame laisvajame pa
saulyje Lietuvos laisvinimo 
veiklai vadovauja VLIK-as.

VLIK-ą sudarančios grupės 
savo vadovybes reguliariai 
Išrenka demokratiniu būdu, 
nes garbingas atstovavimas 
pavergtai tautai įpareigoja, 
kadtos vadovybės būtų suda
romos teisėtai ir demokratiš
kai.

Organizuoto savo gyvenimo 
negalinčios turėti grupės jun
giasi su kitomis politiškai ar
timomis grupėmis.

6. Lietuvių Bendruomenė

Montrealio lietuvių skaučių “Vaivorykštės” programos užbaigime - 
parodoje atsilankę Pašto min. Bryce Mackasey(dešinėje) ir Parla
mento atstovas John Campbell padovanojo Kanados vėliava, kuria 
dšiaugiąsi ėjęs A. V. parap. klebono pareigas Tėv. J Ąranauskas ir 
kairėje Šimaitienė.

ir toliau savo vadovybes išsi
renka demokiatiškai, rinki
mų reikalui s u darydama tiks -- 
liūs narių sąrašus. LB apy - 
linkių pirmininkams nustaty
ta tvarka suteiktinos pilnos 
Tarybos narių teisės.

7. Amerikos lietuviuose 
siektina politinės akcijos vie
nybės su vienu fondu laisvini
mo veiklai finansuoti. Kčl to 
nepadaryta, laisvinimo veik
lai finansuoti aukų rinkimas 
organizuojamas taip, kad 
kiekvienas aukotojas galėtų 
pareikšti savo valią ir auką 
nukreipti į savo pasirinktąjį 
centrą.

Kiekvienas lietuvis jaučia 
pareigą vienos dienos uždar
bį aukoti laisvinimo reika - 
lama.

8. Detantes dvasios negeis
tinoms pasekmėms užbėgti u:
akių, JAV vyriausybei ir Kon
greso nariam įtaigiai prista
tytina 89-to Kongreso priim
ta H. Con. Res.416. Tai vie
nas iš stipriausių ginklų Ame
rikos vykdomai Lietuvos oku
pacijos nepripažinimo politi
kai užtikrinti. Ši rezoliucija 
pristatytina ir kitų valstybių 
vyriausybėms.

Laisvojo pasaulio komunls - 
tinės ir prokomunistinės par
tijos informuotinos apie ko
munizmo priedanga vykdomą 
rusų imperializmą. Ruoštini 
planai ir kitiems netikėtu
mams užbėgti už akių.

9. Ryšiai, reiškiant rezis
tencinį solidarumą su paverg
ta tauta, skatintini. Jie su 
Lietuvos lietuviais palaiko
mi 1974 m. spalio 26-27 veiks
nių konferencijos priimto su
tari mo-dvasloję.

10. Sukūrimas vieno Ame
rikos lietuvių (ar baltų) in
formacijos centro — tai di
džioji būtinybė.

Kol toks centras nesuorga
nizuotas, kiekvienoje vietovė- 
steigtlnl pastovūs informaci
jos taškai, į kuriuos, reikalui 
iškilus, galėtų kreiptis ame
rikiečiai korespondentai; su 

megstlnos asmeniškos pažin
tys.

Laisvinimo veiksnių parei
ga parūpinti profesionaliai 
paruoštos informacinės lite
ratūros apie Lietuvą. Šioje 
srity nedovanotinai apsileis
ta.

11. PLJ Sąjunga, Lietuvių 
Studentų Sąjunga, ateitinin
kai, skautai, neolituanai ir 
kitos jaunimo organizacijos 
Lietuvos laisvinimo darbus 
integruoja į savo organizaci
nės veiklos programas.

Kiekviename universitete, 
kur yra bent keli lietuviai stu- 
dental, organlzuotinos lietu
vių studentų draugijos.

12. Ruošti savo profesiona
lus žurnalistus, kurie galėtų 
užimti žinių agentūrų, radijo, 
televizijos, spaudos štabuose 
atsakomingas pozicijas. Ko
vai už laisvę užsitęsus, jų 
reikšmė gali būti be galo di
delė. Gabiems studentams 
žurnalistams skirtinos sti
pendijos.

Jaunimas ragintlnas studi
juoti humanitarinius moks
lus.

13. Lietuvos laisvinimo ko
voje siekiant išnaudoti lietu
višką potencialą, pirma rei- 
Kia žinoti, kokį potencialą tu
rime. Lietuvių Bendruome
nės iniciatyva teiktini asme
nys, kurie galėtų, norėtų ir 
pajėgtų paveikiai laisvinimo 
uždavinius vykdyti. Pasižval- 
gytina žmonių su vizijomis ir 
naujų planų pasiūlymais.

14. Įtakingų draugų laisva
jame pasaulyje Lietuvos lais
vės reikalui įgijimas — tai 
vienas iš realiųjų politinės 
veiklos uždavinių. Tam tiks
lui prie VLIK-o organizuoti- 
na speciali komisija.

15. Lietuviai katalikai re
mia organizuojamą Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarnybą, 
siekiančią pasitarnauti lietu
viškoms parapijoms ir tal
kinti - lietuviams kunigams 
pastoracijos darbuose.

Išvadų komisija

Nuotrauka P. Lukoševičiaus

UBA-BATUNas išsiuntinė
jo memorandumą dėl žmo
gaus teisių varžymo Pabalti
jo kraštuose ir dėl religijos 
priespaudos Lietuvoj visiems 
Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių Komisijos nariams, susi
rinkusiems 31 sesijai Žene
voje. Ta sesija prasidėjo va
sario 3 ir tęsis iki kovo 7 ; 
Prie memorandumo buvo pri
jungti nuorašai memorandu
mų iš Estijos pogrindyje vei
kiančių organizacijų - Estų 
Demokratų Sąjūdžio bei Estų 
Tautinio Fronto, kurie buvo 
adresuoti JT Generaliniam 
Sekretoriui ir JT Generalinei 
Asamblėjai. Taipgi buvo pa
siųsti leidiniai "The Viola
tions of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania - A 
Report for 1973 ir Report for 
1974", kuriuos tam reikalui 
paskyrė JAV Lietuvių Bendru© 
menės krašto valdyba.

UBA-BATUNas vra pasI-Al- 
oęs piniginį vajų tolimesnei 
savo veiklai tęsti Jungtinėse 
Tautose, BATUNo veikla 
Jungtinėse Tautose yra mil
žiniška ir neužbaigiama, iki 
tol, kol Lietuva ir kiti Pabal
tijo kraštai bus okupuoti. Vi
sa veikla ir su ja susijusios 
išlaidos yra padengiamos iš 
narių mokesčių ir ’š aukų, 
kurias sudeda pabaltiečių vi
suomenė. Jokios finansinės 
paramos negaunama nei iš 
mūsų, nei iš kitų pabaltiečių 
veiksnių. Ta parama ypač 
šiandien, nežmoniškai paki
lus visom kainom, yra nepa
prastai reikalinga. Aukas 
siųsti UNITED BALTIC AP- 
PEALvardu,2789 Schurs Avė. 
Bronx, N. Y. 10465.

REIKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDA. !
- NL SPAUDOS BALIUS TORONTE 
balandžio men. 26 d., ieŠtodienį Lie* 
tuvių Namuose su plačia kultūrine pro* 
gramo, valgiais ir gėrimais, smagiu or* 
kestru ir kokiais. (Sekti skelbimus).

— NL bendrovės valdyba yra nutarusi 
laikrašty siuntinėti tik uŽv$5.00 pir • 
muosius po užsisakymo metus nau

jiems skaitytojams.
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PANORAMA
Ui Lietuvos i šlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Liluanie! Loyaute an Canada! 
For liberation of Lithuania' For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class M-ail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje - $9.50, visur kitur—$ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 «. Atski
ras numeri s 25 f. Adm. ir I aik. red. F. P. P a u k s t a i t i s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4,Que.

______________ Tel. (514) 366-6220
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atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankrašSiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. UŽ skelbimu turinį redakcija ir leidykla 
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LAISVIEJI
Atsidūrėm lietuvių tautai 

ir Lietuvos valstybingumui 
lemtingose sąlygose.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentas priėmė pa- 
bal tlečlų delegaciją. Tai 
svarbus ir teigiamas įvykis. 
Padėka priklauso tiems, kas 
tuo pasirūpino. Tačiau yra 
patikimų žinių, kad JAV-bių 
užsienio politikos vairuotojai

LIETUVIAI
išplėtimo, — susitaręs su ki
tais veiksniais, — kviečia 
centrines Lietuvos laisvini
mo darbo organizacijas Ne
paprastos Konferencijos,kuri 
įvyks Čikagoje š.m. balan
džio 12-tą dieną.

Vien ryžto ir pastangų ma
ža. Darbo sėkmę lemia pini
gai. Mums reikia ryšių ir ži
nių centro su tinkamomis

ŽYDU BĖGIMO IŠ SSSR 
PRIEŽASTIS

Europoje išėjo naujas kul
tūros, politikos žurnalas ru
sų kalba "Kontinent", kurio 
bendradarbiais yra žinomi 
rašytojai pasitraukę iš rytų 
Europos, kaip A. Solženicy
nas, A. D. Sinievsklj, V. 
Meksimovas, J. Čepskis- 
Lenkija, kultūrininkai moks
lininkai, kaip A. Zakarovas, 
kardinolas Mindženty ir daug 
kt. A. Solženicynas kviečia 
bendradarbiais ir lietuvius.

Toronte gautas "Kontinen
to" nr. 1. rusų kalboje, kuria
me tarp kitų, yra labai į do • 
mus Abram Terc straipsnis 
"Literatūrinis procesas Ru
sijoje". Jame aprašoma žydų 
būklė SSSR. Talpiname iš- 
ištrauką - vertimą iš žurnalo

žydų.
"Kacetuose visi kaliniai iki 

šios dienos įsitikinę, kad visa 
valdžia dabartinėj Rusijoj, 
teisėjai, prokurorai ir, svar
biausia, "čeką" arba NKVD" 
ištisai susidedu iš žydų. Ir 
paaiškinti kaliniams visai ne
galima, kad žydui dabar į to
kias aukštumas nėra lengva 
prasiskverbti".

"Ir nėra prasmės Rusijoje 
aiškinti, kad Ivan Ivanov (su
prask koks atsakingas parei
gūnas) yra ne žydas, nes at
sakys, žinom, žinom, visi 
žydai pakeitė vardus ir pa
vardes, persidažė, — o žydai 
— jų nekenčiu".

"Beprasmiška būtų rusui 
aiškinti, kad pvz. Pravdoje 
atspausdinti kokių nors Polit- 
biuro. Centrinio komiteto ar žinai ir priimsi už Ivan Iva- 

"Kontinent"nr. 1, 1974 m. iš Aukščiausio sovietų prezl- 
AbramTerc (Andrei Donato- 
vlč Slnlavskl) straipsnio.

- Jei visus leistų iš Sovle- 
tijos išvažiuoti, nežinia kas 
skaičiumi viršytų, lietuviai, 
latviai, rusai ar ukrainiečiai.

Gerai, kad išleidžia nors 
žydas. Ir tas žydų išvykimas 
yra ne persikėlimas tautos į 
savo istorinę tėvynę, bet bė-

diumo storų, riestanoslų, ge
raširdžių didžiūnų snukiai — 
ne žydų; rusas pasakys:ū-ū-ū 
— žydų mordos. Tik tu pažiū
rėk, tipiški žydai'."

"Nurodymas, kad politikoj 
sovietai palaiko arabus kare 
irgi nieko nepadeda, rusas 
sako: žinom, žinom, viršū
nės slaptai padeda Izraeliui".

nuo kurios Rusija visą laiką Terc yra Andrei Donatovič 
nori ir niekaip negali apsiva- Slniavsklj. Terc esąs jo sla-~ 
lyti. pyvardis. . Dabartiniu laiku

Nereikia manyti, kad čia Tercesąs Sorbonos profeso- 
velkia reminiscencijos revo- rius.
Liucijos, veiksmai dvidešim- Gaila, kad Kremlius užmir- 
tųar trisdešimtų metų, kuo- šo žydų didelius nuopelnus 
met žydai lošė ne paskatinę 
rolę Rusijos istorijoj.
tema plati, platesnė negu 
vietų valdžia.

Metafizika ruso sielos, 
ri bando kelintą kartą (ir 
volluclja dėl to gavosi) grįžti 
į pirmykštę "rojaus"padėtį ii 
negali, vis tai koks žydas 
trukdo ir maišo visas kortas"

Žydas yra kur tai tarp mū
sų ir kartais pasitaiko visai 
tarp mūsų pačių. Jis visur 
įsisuka ir viską gadina. Žydai 
nugalėjo mus kaip utelės, 
kaip tarakonai ir kaip nuo jų 
atsikratyti. Totorių ar čigoną 
per kilometrą pažinsi. O žy
dą iš pirmo žvilgsnio nepa-

Čla je?| 
80-

ku- 
re-

novičlų. Žydas šaltas ir išsi
sukantis. Žydą reikia gaudy
ti, išaiškinti. Žydas tai pa
slėptas erzintojas ramaus 
rusiško gyvenimo. Jei nebūtų 
žydų, gyvenimas eitų kaip 
sviestu pateptas, būtų rojus. 
Dabartinė valstybinė, antise
mitinė politika, laikosi ant 
daugelio tų liaudies įsitikini
mų. Be to, Terc nurodo, kad

komunizmo įvedimui Rusijo-

Llteratūrlnį, politinį Ir re
liginį žurnalą"Kontlnent" ga
lima užsisakyti: Ullstein Ver- 
lag GmbH, 1OOO Berlin 61 — 
Llndenstr. 76 arba A. Ne įma
nia GMBH. Buchvertrleb, 8 
Muachen 40, Bauerstr. 28. 
Kalnai egz. D.M. 1O.— su 
persiuntimu D.M. 11

S. /Uartink ulė, KLB Švietimo 
k-jos pirmininkė. Nuotr. S. Dabkaus 
nazljos- speciali lietuvių k .

vadovaujami valstybės sekre
toriaus H.Kissingerio, links
ta į Lietuvos ir kitų pabaltijo 
valstybių inkorporacijos į So
vietų Sąjungą pripažinimą. 
Tai nepaprastai grėsminga 
Lietuvai, ypač artėjant Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijai į pa
baigą. Vieningą Vakarų Euro
pos valstybių laikyseną Sovie
tų Sąjunga pakirto, jas vieną 
po kitos, kiekvieną atskirai, 
įtraukdama į Rytų Europos 
dabartinių sienų tarptautinį 
pripažinimą.

Lietuvos likimas atsiduria 
kur kas didesniam pavojuje, 
kaip niekad per pastaruosius 
trisdešimt metų. Ateinantieji 
trys mėnesiai jį gali nulenkti 
bolševikinio okupanto valiai.

Mums kliuvo didi atsako
mybė. Raminkime nesantai
ką. Spieskimės krūvon, as - 
meniškus reikalus, malonu
mus ir prabangą atidėję į ša
lį. Skatinkime vienas kitą, 
burkime Lietuvos ir žmogaus 
laisvės draugus. Mes nesame 
pasaulyje vieni.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, skatinda
mas visus remti Altos ir Lie
tuvių Bendruomenės dabarti
nes pastangas bei žygius ir 
siekdamas visuotinio darbo 
suderinimo, sustiprinimo ir

priemonėmis ir patyrusiais 
darbininkais. Mums reikia 
didžiosios spaudos puslapių. 
Mums reikia ryšio ypač su 
Vakarų Europos vyriausybė
mis ir įtakingais asmenimis. 
Ligi šiol surenkamų lėšų ma
ža. Todėl šiomis nepapras
tomis aplinkybėmis reikia ir 
Ypatingo Išteklių Fondo, kaip 
kad juos kūrė Jungtinių Ame
rikos Valstyvlų lietuviai lem
tingais Lietuvos istorijos 
tarpsniais. Šiam fondai reikia 
mažiausiai šimto tūkstančių 
dolerių (100. 000) ir juos su
telkti nėra sunku.

Ypatingasis Fondas bus 
jungtinis ir veiks veiksnių 
konferencijos sutartu būdu.

Jau dabar siųskite savo au
kas, atitlnkanačias reikalo 
svarbą ir dydį Ypatingajam 
Fondui Tautos Fondo — Lit
huanian National Fundatlon 
64-14 56 Road, Maspeth, NY 
11378.

Eidami iš vien su be n dro
ll kimo broliais estais ir lat
viais, sutelkime visus savo 
išteklius ir pastangas dabar.

Po trijų mėnesių gali būti 
per vėlu.

Neapvilkime savo pavergtų 
broliui

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas

girnas Iš Rusijos.
"Rusija—Motina, Rusija — 

Kalė, tu atsakysi už tą išmai
tintą ir užaugintą tavim kū
dikį (suprask žydą) ir vėliau 
išmestą su gėda į paplavas".

Rusas mužikas senai žino 
kad Leninas — žydas, Stalinas 
irgi, ir net Leo Tolstoi — žy
das.

Trumpai tariant, liaudies 
supratimu, žydas tai b lesąs,

betkoks rusų rašytojas (ru
sų kilmės), nenorįs dabarti
niu laiku, rašyti pagal nuro
dymus iš viršaus, esąs žy
das, ir tai esąs išsigimėlis ir 
liaudies priešas.

Rusų antisemitizmas (pagal Tai velnias, prasiskverbęs Pastaba: Ir čia dar ne vis- 
Terc nuomonę), tai esanti nelegaliu keliu į palaimingą kas kas Terc ir kitų rašytojų 
forma atmetimo rusais viso Rusijos kūną ir padaręs vis- žurnale "Kontinent" apie žy- 
blogio, tai esąs nustumimas ką taip kaip nereikia. Žydas duš pasakyta. Žurnale "Kontl- 
savo ydų ant "atleidimo ožio", pirmykštė Rusijos nuodėmė, nent" yra pasakyta,kadAbram

PABALTIEČlll DELEGACIJA PAS JAV PREZIDENTĄ GERALD R. FORD. 
Iš kairės: kongresmenas E. J. Derwinski, ALT pirm. dr. K. Jlobelis, ALT vice
pirmininkai: dr. ji.. Sidlauskas ir T. Blinstrubas, latviai: V. Korsts, dr. J. Spil- 
ners, T. Riekstins, estai: II. Pleer, M. Simonson ir M. Koiva.

IR GERAI IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai atgarsiai

KANADOS LIETUVIU MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS —- *•

L. Eimantas

Š.m. kovo m.1 d.Toronto įprastu-malūnsparniu. Yra 
Prisikėlimo Parapijos Paro- Ir naujadarų,kaip javainiai,

klasė, kur Išeinamas mūsų 
mokyklų skyriaus lietuvių 
kl. kursas. Klasę lankol7 
mokinių. Jie, Išėję metinį 
kursą, * gaus Ontario Švieti
mo Ministerijos pripažintą 

■’ll High School klasės vie
ną kreditą.

Taip pat londonlškės mo
kyklos mokinių skaičius pa
kėlė šiemet sudaryta dar 
lietuviškai nekalbančių klasę, 
Ir keli mokiniai, atėję Iš 
kaimyninės Delhi apylinkės .

Hamltono mokykla šiemet 
pradėjo jau 26-tus mokslo 
metus. Pernai, švęsdama 25 
m. gyvavimo sukaktį,Išlei
do gražų leidinį. Turi 108- 
mokinius.

Montrealyje lietuvių mo
kyklos sujungtos į vieną. Tuo 
tarpu lanko 76 mokiniai . 
Leidžiamas mokinių lalk - 
raštėlls Liepsna. Mokykla 
turi Ir bibliotekėlę.

Toronte veikla dldžlauslo
ji Kanados lietuvių mokykla, 
bet turima vargo su mažė
jančiu mokinių skaičiumi . 
Šiemet mokyklą lanko 322 
mokiniai. Tėvų Komitetas 
sudarė specialią Komisiją, 
kuri turės Ištirti, kodėl mo
kinių skaičius vis mažėja.

St. Catharines mokyklos 
pranešimas buvo bene 
trumpiausias, - joje tik 14 
mokinių.

Per diskusijas Iškeltos 
kelios tikslingos pastabos. 
Mokytoja Sesuo Paulė siūlė 
mokytojų suvažiavimus dai
ryti mokslo metams pasi
baigus. Tada susidarytų

SUJUNGTOMIS PAJĖGOMIS

Senesnių laikų belgų mo
neta turėjo lotynų kalba įra
šą: Concordia res parvae 
eres cunt, dlcordla ma Imae 
dllabuntur, -sutarimas ma
žus dalykus sukuria,© nesan
tarvė didelius Išardo. Artai 
neprltalklntlna mūsų dabar
tinei Išeivių bendruomenei ? 
Toks jau perdėtas mūsų In
dividualizmas. Anot tos rusų 
KrUovo pasakėčios: gulbė, 
lydeka Ir vėžys įsikinko į 
vežimą, o vežimas nė Iš 
vietos, nes kiekvienas jų 
tempia vežimą skirtinga 
kryptim k Ar ne tas pats su 
mumis ?

Kurie gi mūsų vadovauja
mų Intelektualų tikslai? S a- 
koma, nepriklausomos Lie
tuvos atstatymas Ir lietuvy
bės Išlaikymas bei jos per
davimas ateinančioms kar - 
toms. Jei antras tikslas ne
ginčytinas, tai pirmasis gal 
nevlsų vienodai suprantamas.
2 psl.

Ar šiandien įmanoma at
statyti Lietuvą tokią,kokia ji 
buvo prieš 30 metę? Žino
ma, kad ne. Jei Ir įvyktų 
toks neįtikėtinas stebuklas , 
tai apie Lietuvos santvarką- 
spręstų tauta, jos kamienas, 
o ne mes,maža tautos dalis , 
Išnešę karui siaučiant "sa - 
vo svelką"kudašlų".

Suprantama, nevieni poka
rio Išeiviai sudarė JAV,Ka
nados Ir kitur lietuvių Išei
viją. Bet Iš anų, senesniųjų 
Išeivių kaskart vis mažiau 
belieka sąmoningų lietuvių. 
Taigi, koks mūsų visų Išei
vių turėtų būti bendras vei
kimas vardan tautos kamie
no, vardan tos svetimųjų 
varginamos tėvynės ?

Dldžlaus las blogumas bene 
bus tas, kad pokariniam laike 
prigužėjo Lietuvon daug sve
timo elemento Ir užtvindė 
mūsų didmiesčius Vilnių Ir 
Klaipėdą. Rusai, įsikūrę 
mūsų tėvynėje, įsteigė sa
vas mokyklas, savus laik

raščius Ir įvedė net į prad
žios mokyklas privalomą 
rusų kalbą. Taigi, aiški ru
sifikacija. Nežiūrint repat
rijavimo, Vilniuje dar gana 
apstu Ir lenkų, kurie Irgi tu
ri savo kultūrinę autonomiją 
GI skaitlingiems lietuvių 
kaimams Baltgudl joje-ne
duodama jokių kultūrinių 
teisių: nei lietuviškų lalk- 
r ašč lų, nei 1 letuvlškų mokyk
lų. Ot tau Ir lygybė’.

Mūsų mažai tautai tai 
skaudus Ir žinoma, nena
tūralūs reiškinys. Tie sve - 
ttmlejl mums mažiausiai 
reikalingi. Norėčiau,kad at
sirastų koks genialus tautie
tis, kuris rastų priemonių 
jais "atsikratyti"...

Tad, ar ne skaudu,kad 
mes čia, Išeivijoje, saugiai 
begyvendami, skaldome sa
vo neskaitlingas jėgas,pa- 
slsklrstydaml 'įvairiomis 
partijomis, Ir bergždžiai 
rlejamės-bet dėl ko ?

(Nukelto Į_ 6 p>1.)

dų salėje įvyko Kanados lie
tuvių mokytojų suvažiavi
mas, kurį šiemet sušaukė 
nauja Švietimo Komisijos 
pirm. Martlnkutė. Suva
žiavime dalyvavo virš 50 lit. 
mokyklose dirbančių moky
tojų Ir nemaža svečių.

Pirmąją suvažiavimo pas
kaitą skaitė torontiškė mok. 
A. Abromaltlenė. JI aptarė 
Ir rekomendavo nesenai JAV 
Švietimo Tarybos Išleistą 
'Mano Žodyną". Žodynas 
turi 1400 spalvotų paveikslų 
kurių apačioje sudėti lietu
viški Ir angliški žodžiai . 
Metodiškai žodynas paruoš - 
tas gerai, tekste net 48 te
mos. Paveikslai- piešiniai 
gero lygto, juose tik daiktai 
Ir gyvuliai, žmonių vaizdų 
nėra. Tokie paveikslai ža
dina valkų fantaziją. Val
kams juk nereikia logiškos 
prasmės. Gal tik kai kjirle 
anglų žodžių vertimai ne vi
sai tikslūs, pav., "helicop
ter" Versti reiktų mums

Ir kt.
Mokytojams šis žodynas 

žemesniuose skyriuose pa - 
lengvins ne tik žodžių sąvo
kų sudarymą, bet Ir žodžių 
kaltybą. Iš teksto temų mo
kytojai galės paruošti net 
pratlmInes' lenteles. Žody
nas tinka Ir mokyklą dar ne
lankantiems valkams.

Savo paskaitos pabaigoje 
mok. Abromaltlenė užsimi
nė apie žem. skyriuose žai
dimų reikšmę. Člkaglškls 
mokyt. Juozas Plačas "Švie
timo Gairėse" šiuo reikalu 
yra davęs Išsamų straipsnį . 
Patariama siršluo straips
niu susipažinti.

Antrąjį darbų tvarkos 
punktą-mokyklų pranešimus 
pradėjo Londono liet.mo
kykla. Pranešimas dėl vie
tos stokos teks tik trumpiau 
aptarti.

Londono mokyklos moki
nių skaičius gerokai paaugo, 
nes įsteigta prie Londono 
Clark Seco> idary-anglų glm-

dauglau aktualios medžią - 
gos Ir temų. Reiktų Iškelti 
Ir Sesers Paulės pastabą , 
kad Quebec’o provlncljoje- 
Montrealyje etninių grupių 
mokiniai, lankydami pran
cūzų mokyklas, per pertrau
kas kalbasi tarpusavyje 
angliškai. Lygiai panašiai , 
girdi, elgiasi lietuviai mo
kiniai savose mokyklose.

Mūsų mokykloms skaid
rių paruošėjas ' mokyt.V. 
Matulaitis painformavo, kad 
jau ateinantiems mokslo 
metams turėsime Lietuvos 
vaizdų f Urną, kuris apims 
velk visą Lietuvos gyvenimą. 
Lėšos jau šiam reikalui 
baigiamos rinkti Ir sudaryta 
sutartis su viena Nev York’o 
firma.

Po pietų pertraukos įdo
mią paskaitą apie M. K. 
Č lurllonį skaitė dali. Ant. 
Tamošaitis. Jis parodė Ir 
rinktinių Čiurlionio tapybos 
skaidrių bet jas paaiškino . 
Tai pulki paskaita. B.J.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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REDAKCIJOS KOLEKTYVO ŽODIS

NEI IDĖJŲ, net Iniciatyvos netrūko, tik keistai priėjome prie neperlipamo kalno, 
prie neperplauk lamos upės, prie neišsprendžiamos mįslės: KAIP PAVADINSIME MŪ
SŲ JAUNIMO PUSLAPĮ ? ? ?

Kai jau klekvlęnas redakcijos kolektyvo narys bent dvi naktis praleido nemiegojęs, 
begalvodamas apie šią problemą- nutarėm, pagaliau, šį svarbų klausimą pristatyti vi
sam lietuvių jaunimui.

Prašome greitai atsiųsti visus pasiūlymus. Už trijų savaičių bus Išrinktas tin
kamiausias vardas, Ir jį atsiuntęs bus apdovanotas premija $ 25.00/ Paskyrė maj. R. V. 
Paukštaltls/. NL Jaunimo Puslapis

Visus pasiūlymus siųsti: c/o Rūta Pocauskaltė
1140 Moffat
Verdun, Que., H4H 1Y9

REDAKCIJOS KOLEKTYVAS
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA-

Spauda... su ja daug kas yra galima. Vieni randa spaudoje tokį ginklą, su ku
riuo galima nugalėti kitų galvoseną, pakeisti jų mintis ar apversti 1ų tikėjimus. Tal- 
propaganda.

xKltl spaudoje randa būdą Išreikšti savo mintis, konkrečiai perduoti jas skaity
tojams, kad jie galėtų Įvertinti, suprasti, kritikuoti, pripažinti.

Aišku, yra rašytojų Ir yra skaitytojų; bet kiekvienas susiranda tai, kas jam bus 
naudinga Ir vertinga, tai kas jį arčiausla palies.

Jau senai Montrealyje jaučiama tuštuma spaudoje, ypač tuose reikaluose, ku
rie liečia bendrai lietuvišką jaunimą. Jeigu mes dabar neskaitome lietuviško laikraš
čio, tai ne Iš blogos valios, bet kad šiuo metu juose trūksta tokių straipsnių , kurie 
sudomintų Ir pritrauktų jaunus skaitytojus.

Atėjo laikas, po truputį perimti savo, kaip lietuvių kilmės kanadiečių, pareigas.... 
Dabar, vyresnioji karta rašo, remia Ir prenumeruoja "Nepriklausomą Lietuvą". Ogi 
laikas pradėti Ir mums pozityviai domėtis lietuviškuoju laikraščiu.

Iš pradžių, paruošime jaunimui vieną puslapį, - bet ateis toks laikas, kada nuo mū
sų priklausys lietuviško laikraščio egzistencija.

Tad, netęslant Hglau, mūsų maža grupė susidarė, Ir suformavome jaunimo pus
lapio redakcijos kolektyvą. Kiekvienas asmuo atsakingas už kampelį savo puslapio. 
Tokiu būdu, jei norite perduoti Į jaunimo puslapį sporto žinias-sus Ir Išklte su Šarū
nu; Beatė mielai priims bendras Montreallo Ir universitetų Informacijas;.dėl lietuviš
kų organizacijų kalendoriaus kreipkitės pas Vidą; o mūsų mielas, mielas Edis, kuris 
yra taip PER-kvallftkuotas, kad negalėjo kitur darbo Susirasti, nekantriai ląukla jū
sų laiškų Ir yra pasiruošęs duoti patarimus dėl Įvairių problemų; Rasa tvarko Jauni
mo Sąjungos žinias Ir taip pat veikla kaipo vlce-”edaktorė; Kristina- mūsų puslapį dai
liai Iliustruoja..

Pagaliau, noriu jus visus kviesti prisidėti prie mūsų pradėto jaunimo puslapio 
Bendrai, kas nori parašyti straipsnį, poezijos, įdėti nuotraukas, prašyčiau atsiųsti 
man/ Rūtai/, mielai laukiu. Viskas priklauso puo jūsų dalyvavimo’.

Daugelis jūsų jau priklauso vienai ar kitai organizacijai lietuviškai, o kiti visai 
niekur nepriklauso, bet juk mes visi turlmę bendrą kilmę - lietuvių. Jei visi prisidės 
prie šio puslapio, tai jis bus mūsų strlprus ryšys, nesvarbu kaip toli vienus nuo kitų 
Išsklaidys gyvenimas. Jaunimo Puslapio

redakcijos kolektyvo vardu, 
Rūta Pocauskaltė, 
Redaktorė.

•’T*
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Jeigu jums jau nusibodo eiti kas savaitgalį Į kinus, 
kur Įžanga, be to, Ir brangiai kainuoja, - aš suradau l- 
šeltį. Kodėl nenueiti Į CBC filmavimo programą " M Id- 
nlght " ? Tai yra pasikalbėjimo pobūdžio programa su 
Laurier Laplerre, tos programos organizatorium.

M O NT RE A į PASIDAIRIUS?

SPORTAS - 
Šarūnas Norvaiša 
11 Apple Hill Rd. 
Bale d’Urfe 
H9X3G7 
tel. 457-3268

PO MONTREALĮ PASIDAI - 
RIUS -
Beatė Lymantaltė 
217 Bedbrook avė. 
Montreal West 
H4X 1S2 
tel. 488-1630

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 
KALENDORIUS - 
Vida Žltkutė 
9296 17th Avė 
Montreal 
HI Z 3R4 
tel. 322-1681

MIELAS EDI 
Edis 
7722 George St. 
Lasalle, Que. 
H8T IC4

LIUSTRACIJOS - 
Kristina Bendžlūtė 
1348 Manning 
Verdun, Que 
H4H 1Y9 
tel. 766-7807

VICE-REDAKTORĖ 
Rasa Lukoševlčlūtė 
479 Bourbonnais 
Lasalle, Que.
H8R 2Z2 
tel. 366-1210

REDAKTORĖ 
Rūta Pocauskaltė 
1140 Moffat 
Verdun, Que. 
H4H 1Y9 
tel. 766 -4793

Valdyba:
Almls Kuolas-pirmininkas , 
Gabija Juozapavlčlūtė-vlce- 

plrrrinlnkė , 
Rūta Čepaltytė-sekretorė, 
Romas Puterls -Iždininkas, 
Ramutė Blrgelytė-ryšininkė 

jaunimo organizacijoms 
Silvija Šarkutė -ryšininkė 

neorganizuotam jaunimui, 
Algis Čepas -techninių rei

kalų vedėjas, 
Jūratė Šeškutė-KLJS suva
žiavimų vedėja.

Į Kanados Jaunimo Sąjun
gos tarybą yra Išrinkti Iš 
Montreallo: Kristina Bend
žlūtė, Rasa Lukoševlčlūtė. 
Lenas Glrlūnas.

JAUNIMO TARYBA po
sėdžiavo Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunimo antrojo su
važiavimo metu. Balsų dau
guma pasisakė už šluos kri
terijus Kanados kandidatams 
Į Kongreso atstovus:

1. Kandidatas turi laisvai 
susikalbėti, skaityti Ir ra
šyti lietuviškai.

2. Kandidatas turi būti 
tarp 18-30 m. amžiaus.

3. Kandidatas turi būti ap- 
slsprendęs važiuoti Į Jauni
mo kongresą Ir galėti susi
mokėti 3/4 kelionpinigių.

4. Kandidatas turi akty
viai reikštis UI Jaunimo 
Kongreso ruošos darbuose 
Ir Įsipareigoti vykdyti jo už
davinius kongresui paslbal-

A Imi s Kuolas, Kanados lietuviu 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas.

Kandldatams atrinkti komi
siją kiekvienose lietuvių 
bęndruomenės apylinkėse.ŠI 
komisija tvirtins kandidatus 
Į Kongreso atstovus su kiek
vienu atskirai pasikalbėda
ma. Kandidatai turės komi
sijai pristatyti užduota tema 
rašinį, savo veiklos aprašy
mą /resume/ Ir tris reko
mendacijas/ vieną IŠ lietu
vių bendruomenės organo, 
antrą Iš jaunimo vieneto, 
trečią pagal laisvą apsis
prendimą/.

SEKANTIS ŠIAURĖS A- 
MERIKOS LIETUVIŲ JAUNI
MO SUVAŽIAVIMAS ruošia
mas gegužės 17-18-19 d.Lon
don, Ont.

Jame jau galėtų dalyvauti.,
Atstovų Į Kongresą rinki- Išrinkti m Kongreso atsto

siu rūpinsis Kanados Lietu- vai. Suvažiavimo tikslas yra 
vlųJaunlmo Sąjungos valdy- pasiruošimas pasauliniam 
ba,kurl skelbia, jog rinkimai jaunimo kongresui Pietų A- 
Įvyks paskutinį Balandžio merlkoje Ir atstovų bei va- 
savaltgalį. Viso Kanada žluojančlų paruošimas vykl- 
rlriks 17 atstovų. mul Į Pietų Ameriką.

Kanados Jaunimo Tarybos Daugiau Informacijų bus
nariai rekomendavo sudaryti patelkta vėliau.

Nuoširdūs sveikinimai vi
siems NL Jaunimo puslapio 
skaitytojams, o ypatlngl- 
Montreallo jaunimui, kuris 
kreipsis Į MIELAS EDIS 
skiltį.

ŠI skiltis bandys atsakyti 
Į bet kokius klausimus,bet 
kokiomis temomis. Galite \ 
Išreikšti savo mintis, kas 
patinka ar nepatinka bet ko
kiu atveju. Galite prisiųsti 
straipsnius Ir kokias norite 
nuotraukas.

Jūsų paklausimai neturi 
būti pasirašyti, Ir gali būti 
lietuvių, anglų ar prancūzų 
kalbomis. Aš ba'ndyslu var
toti paprastus žodžius ir sa
kinius, nes gerai žln'au lie
tuvių kalbos gr gramatikos 
sunkumus.

Siųskite klausimus Ir laiš
kus šiuo adresu :
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
-Mielas Edls-
7722 George st. LaSalle, Que 
H8P IC4. Edis

Jis kalbasi su Įvairiais Įdomiais svečiais kas penk
tadienį 11 vai. 30 m In. vakaro. Šitie pasikalbėjimai gyvai 
perduodami Ir per televiziją Iš CBC stoties ant Dorches - 
ter bulvaro. Žinoma, galėtumėte visa tai matyti Ir namie 
bet tada jūs nematytumėte tų visų Įdomumų,kaip veikla, 
fUmuoja kameros.Gal net turėtumėte progos susitikti su 
Įdomiais svečiais ?’. O pats geriausias dalykas, kad vi - 
sa tai veltui ’. Jūs galite rezervuoti vietas tai programai, 
Ir su vadovu apžiūrėti studijas Iš anksto paskambinus 285- 
2690.

Kalbant apie CBC, nesenai pati užtikau,ant CBC- AM 
programą, kuri perduodama kasdien nuo 6 vai Iki 8 vai. v. 
JI vadinasi "As It Happens". Joje du žurnalistai, pereina 
pačius Įdomiausius dienos Įvykius. Jie paskambina žmo
nėtis, kuriuos tie Įvykiai tiesioginiai liečia, bet į kitus 
miestus, "Longdistance". Kartais temos būna labai rim
tos, dažnai labai Įdomios, juokingos. Pavyzdžiui, pasi
kalbėjimas su robotu. Ir kaip Išauginti vištas su Ilgais 
baltiniais. Tai Įneša Įvairumo , Ir tos senos dėžės nebe
reikia kasdien Išjunglnėtl.

Tie,kurie ėjote prieš porą savaičių pasiklausyti Ste
vie Wonder koncerto, žinojote, kad jo dainos lygiai taip 
gerai skamba jam pačiam dainuojant, ar jo plokštelių be
siklausant. Deja, jos taip gerai neskambėjo toje didelėje 
Forumo salėje. Ten tūkstančiai žmonių visą laiką judėją 
ar kuždėjosi. Rodosi, pasigendi to mažo Estpulre* klūbo , 
kur galėdavai Išgerti kokį gėrimą Ir pasiklausyti mėgla - 
mo dainininko dainų.

IŠMUŠTAS DANTIS ’. ’.
Tyčia ar netyčia, atsitinka 

kartais, kad dantis yra Iš
muštas Iš burnos, bet jo ka
rūna Ir šaknys nesulaužyti. 
Kokia nelaimė Tačiau, dan- 
tologljos metodais galima tą 
bėdą sutvarkyti Ir vėl Įso
dinti šį dantį į žandikaulį, 
nors jis būtų nukritęs Ir ant 
žemės, atneštas keletą dienų 
vėliau pas dantistą, užkištas 
kur nors gUlal kišenėje...

Moderni ojl dantologlja, pa
sirodo, gali tokį dantį tinka
mai paruošti įsodinimui. Jis

• Didžiausias sezono balius įvyks balandžio 12 d., kai 
mūsų tautinė muzikos Ir šoklų grupė GINTARAS švęs sa
vo penktąsias metines. Balius Įvyks puikioje James Lyng 
gimnazijos salėje. "Gintaras" Iš Toronto bus mūsų sve
čiai.

Tai jau pradėklnte žibinti šoklų batus Ir miklinti ko
jas. Iki pasimatymo baliuje *. Beatė Lymantaltė

dažniausia Ir toliau visą gy
venimą Ištarnauja.

Jei esate sporto žaidėjais , 
ypaff’hockeyarba "baseball’’ 
tokia nelaimė gali būti Iš

vengta,1 jei vartojama burnos 
apsauga /mouth guard/.

Norint gauti tinkamą Ir 
patoglą-relkėtų pasitarti su 
savo, dantistu. D.S .P

S PORTAS

LABAS, mieli mūsų naujo 
sporto skyriaus skaitytojai’.

Mes žinome, kad visas 
lietuviškasis jaunimas spor
tu domisi. Todėl šiame sky
riuje stengsimės jus Infor
muoti apie sporto Įvykius 
lietuviškame pasaulyje.

Kad šis skyrius būtų Įdo
mus, mes prašome Iš visų 
lletuvlųkolonljų siųsti mums 
sporto žinias su nuotrauko
mis, aprašymais Ir vardais.

Susirašinėjimui naudoki - 
tės šio skyriaus redak
toriaus adresu :

Šarūnas Norvaiša,
11 Apple H UI Rd., 
Bale d’Urfe
H9 3G7, tel. 457-3268.

MONTREALIO SPORTAS
Iš seno jau gerai žinoma 

krepšinio sporto komanda 
TAURAS. Šiais metais akty
viai pasireiškė kovose prieš 
visą eUę Montreallo svetlmr- 
taučlų komandų,kurias leng
vai Įveikė. Tik finalinėse 
rungtynėse prieš Little Bur- 
gendy/Montreal Negro Co- 
munlty Center / pralalmė - 
jo/97-9O/, Į vlršlalkĮ/82-79<

Toronte, lietuvių sporto 
turnyre Tauraslalm ėjo prieš 
Toronto Vytį Ir Rochester* lo 
Sakalą.

Pralaimėjo prieš Hamll- 
ton’oKovą. Turnyro lalm ė - 
toajls šiais metais tapo To
ronto Aušra.

Šiemet, šalia Tauro, akty
viai sportavo Ir mūsų jau

nieji Taurlukal.
Kol kas nugalėjo tik dvi 

komandas. Kitas rungtynes 
pralaimėjo, nors ir su labai 
mažomis persvaromis.

Pernai yra buvę Ir kitokio 
sporto Įvykių:

1974 m. rudenį Šv.Kazį - 
mlero salėje vyko stalo teni
so turnyras,kuriame pirmas 
tris vietas laimėjo Don Pa - 
llšaltls, gaudamas Labat 
trof e ją, L. Markauskas ir A. 
Bunys.

Praėjusią vasarą mūsų 
jaunieji sportininkai susltl - 
tiko su lenkų ir ukrainiečių, 
"Softball" komandomis.

Šarūnas N .

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 
KALENDORIUS

GINTARO
JAUNIMO ANSAMBLIS:

Balandžio 12 d. ruošia 5 
netų sukaktuvinį

koncertą James Lyng gimna
zijos salėje.'

Po koncerto ten pat-bailus.

SKAUČIŲ Ir SKAUTŲ 
TUNTAI:

Balandžio 20 d. ruošia Iš
kilą ir Nucukrlnlmą / Suga- 
r ing-off/M ont. St. Gregoire.

ŠV. KAZIMIERO JAUNIMO ! 
KLUBAS:

Balandžio 6d. ruošia Nu- ; 
cukrlnlmą/ Sugaring- off/, j 
Galima gauti smulkesnes In
formacijas Ir užsiregistruoti 
pas sekančius asmenis: 
Leonas Markauskas, 323- 
3793; GaQaNorkellūnas,376- 
3781;Stasys Rutkauskas,727- 
4251.

VISOS ORGANIZACIJOS, 
NORINČIOS PASKELBTI 
PRANEŠIMUS - PRAŠOM 
KREIPTIS PAS 
Vidą ŽITKUTę, 322-1681.

Viršuje iš kaires: B. Witney, P. Rutkauskas, B. Borden, L. Girtinas.- 
ir apačioje: J. Celtorius, Kuncevičius, Red, Henowich, H. Geltonus.

roto: Šarūnas '

1975.IV. 1 3 psl.
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Alfonsas Nakas

VAIVORYKŠTĖS ŠVENTĖS:

LIETUVIŲ OPERA STATO

ANASTAZIJOS TAMOŠAI
TIENĖS KALBA,ATIDARANT 
MONTREALIO VAIVORYKŠ
TĖS KILNOJAMĄJĄ PA - 
rodą:

Prieš atl’darantMontre- 
allo Vaivorykštės parodą, 
noriu pažvelgti į Lietuvių 
Liaudies Meno atgaivinimo 
pastangas.

Praeltals-1974 m.Mont- 
reallo Vaivorykštės skautės 
padarė pirmą tvirtą žingsnį 
į kūrybinį lietuvių tautodai
lės darbą, sukurdamos me
niškai vertingų eksponatų 
lietuvių liaudies meno pag
rindais. Džiugu, kad lietuvių 
skautiškas jaunimas yra lie
tuvių tautodailės gaivintojas , 
Ir duodantis pasigėrėtiną 
pavyzdį visų kitų apylinkių 
ne tik skautiškam, bet Ir ki
tų organizacijų jaunimui.

Senoji- antikinė lietuvių 
liaudies- sodžiaus dailė pa
sidarė muziejinė jau XIXa . 
pabaigoje. Lietuvių tautai 
buvo Ir yra reikalinga Ir to
liau puoselėti naująją tauto
dailę. Čia Ir noriu paminėti 
ankstyviausius pirmūnus, 
pažadinusius prtkeltl-lšbu- 
dlntl liaudies meną Ir vėl jį 
grąžinti į naująjį lietuvių 
gyvenimą. Su atbundančia 
.Basanavičiaus, Kudirkos

Valančiaus Ir Janakaus Auš
ra Mažos los Lietuvos *'olkė- 
jal su filosofu Ir rašytoju 
Vydūnu, pažadino Prūsų lie
tuvaites Imtis atgaivinti 
nykstantį audinių meną.

Morta Augustė Ralšu- 
kytė Tilžėje įsteigė lietuvių 
audinių Ir rankdarbių mo
kyklą,kurią lankė Rytprūsių 
lietuvaitės. Ralšukytės Ir 
jos mokinių darbai papilto ne 
tik Mažojoje Lietuvoje,bet 
po įvairias parodas, kaip 
Leipcige, Hamburge, Ber
lyne, Petrapilyje Ir Romoje, 
kur ji laimėjo premijas.

Ralšukytė yra pati pir
moji suorganizavusi juostų 
audimą Ir parašiusi 1911 m . 
stralpsnį"Kalp austi juostas 
Ir ..pakeles'’, pasirašydama 
Rūta.

Po 19OOm. sėkmingos 
lietuvių liaudies meno paro
dos Paryžiuje, tuč tuojau 
Vilniuje, dali. A. Žmuidzi
navičiaus pastangomis į- 
kurta Lietuvių Dull ės D-ja 
Ir 1906 m, surengta pirmoji 
paroda su labai gausiais 
liaudies meno eksponatais . 
Pats M. K. Čiurlionis 1907 
metais ragino lietuvaites 
Imtis tikrojo senoviško liau
dies meno atgaivinimo.

Pagaliau, 1916 - 18 m. 
Vilniuje įkurta juostų au
dykla.

Dr. Viliaus Gaigalaičio 
pastangomis Klaipėdoje buvo 
įsteigta " Sandaros " d-ja , 
kuri rūpinosi Mažlletuvlų 
liaudies menu. D-ja įsteigė 
Laugaltuose senelių namus . 
Čia senelės mezgė raštuo
tas pirštines Ir audė juos tas. 
Sandaros krautuvė 1934 m . 
pardavė 4000 porų pirštinių

Nuo 1930 m. Žemės Ū- 
klo Rūmai visoje L lutuyoje 
rengė kilnojamus audimo Ir 
mezgimo kursus Ir jų darbų 
parodas. Itin kilnojamos 
parodėlės susilaukė did

žiausio susidomėjimo. Man 
pačiai teko keliauti septynis 
metus su audlmo-mezglmo 
kursais Iš vieno apskričio į 
kitą.

Kaune Marginių B-vė , 
vėliau Dailė gamino Ir pla
tino naująją tautodailę pa
gal senovės audinių rinki
nius, kuriuos turėjo K. Gri
nienė, V. Zaunlenė, įvairūs 
kiti rinkėjai Ir Lietuvos 
muziejai.

1938 m. Berlyno tarp
tautinei parodai parengiau 
20 skirtingų tautinių dra
bužių. Prieš Išvežant į pa
rodą, tais drabužiais vilkė
jo Kauno universiteto stu
dentės skautės spalvotai 16 
mm.filmai Žydintis Sodas . 
Filmavo broliai Matūzal, Iš 
Nev York'o. Berlyno paro
doje zanavykės moters tau
tinis drabužis laimėjo Eu
ropos pirmąją dovaną.

1948 m.liepos mėn.su p, 
Irenos Lukoševičienės Ir 
Montreallo skaučių pagelba 
įsteigiau Dailės Studiją.

Išeivijoje, ypač skaučių 
jaunimas ėmėsi dailiųjų 
rankdarbių gamybos, ren
giant Iš jų festivalius, paro
dėles, Kaziuko muges. Bet 
visas šis darbas buvo spon
taniškas, pabiras, be ypa
tingos programos Ir be savi
to stiliaus.

M ontr e ai lo Valvorykšt ės 
skautės pačios pirmosios l- 
šeįvijoje pasiryžo grupiniai 
dailiuosius rankų darbus 
vykdyti lietuvių liaudies dai
lės stiliuje.

Mes žinome Iš dailės 
Istorijos, kad stilius pajudi
na grupę menininkų su tam 
tikrais šūkiais, Idėjomis, 
principais. Montreallo skau
čių yra pasigėrėtinai putkl- 
kilnl Idėja kurti naująją lle- 
tuvlųtautodaUę, kurios pag - 
r Indu yra senasis lietuvių 
liaudies menas.

Šios kilnojamos parodos 
atidarymo proga linkėtina 
sėkmės ne tik šios parodos 
dalyvėms, bet Ir kitam lietu
vių jaunimui pasekti Vaivo
rykštės žingsniais.

’MEILĖS ELIKSYRĄ"

Čikagos Lietuvių Opera , 
artėdama į savo veiklos dvi - 
dešimtmetį, šį pavasarį sta
to lengvą dviejų veiksmų 
Gaetano Donizetti operą

dali. A. Tamošaitienė nuotr.K. Bendžlutės

Henrikas Radauskas
ČIURLIONIS

Tarytum ežero dugne nugrimzdęs klonis, 
Kur liūdi žaluma pavargusioj mėlynėj, 
Nutilo sienose žaliuojantis Čiurlionis, 
Ir žiba fosforu vijokliai vandeniniai.

Čia amžiai baigėsi, čionai sustojo laikas, 
Pražydo pasakoj karališki pelėsiai.
Į pienę miegančią vos gimęs žydras valkas 
Rankas užsnūdusias per žalsvą miglą tiesia.

Žvaigždynų soduose kur sidabrinės lingės 
Bevelk nesisupa, kur pumpurai nesprogsta, 
Ant svyrančių šakų linguojas žvagždės tingios 
Ir mėnesio šviesoj numirusioj prinoksta

Tylus švytėjimas pražydusios nirvanos 
Sutirpsta rūbuose medūzos krištolinės, 
Ir ūžiančiom gelmėm kartoja Okeanas 
Galingą ilgesį dainuojančios undinės.

Meilės Eliksyrą.
Pagrindines solo partijas 

šioje operoje dainuos mont- 
realletė Gina Čapkausklenė, 
Margarita Momklenė, Al
girdas Brazis, Arnoldas 
Voketaltls Ir jau kelinti 
metai ČLO talkinąs lenkas 
Stefan Wlclk. Labai didelę 
rolę turės puikiai Išlavintas 
Čikagos Lietuvių Operos 
choras.

Spektakliai įvyks Marijos 
mokyklos auditorijoje, ba
landžio 19, 20 Ir 26. Plr - 
muoslus du spektaklius di
riguos prof. Vytautas Marl- 
jošlus, o paskutinį, trečiajį- 
Alvydas Vasaltls. Apie prof.y-<^ 
V. Marljošlauš pajėgumą nė
ra ko nė kalbėti: jis galėtų 
diriguoti Ir Metropolitan o— 
peros pastatymus.

Alvydas Vasaltls,kaip V . 
Marljošlauš asistentas, su 
dirigento lazdele debiutavo 
pereitą pavasarį, Verdi 
Kaukių Balląus pastatyme . 
Muzikos kritikų / pav. prof. 
Vlado Jakubėno/ jis buvo 
labai gerai įvertintas.

Kalbant apie " viešnią Iš 
šiaurės" Giną Čapkausklenę, 
tai ji, jei neklystu,Čikagos 
Lietuvių Operos pastaty
muose dalyvauja jau nuol971 
metų.

Kad ČLO vadovai didelį 
dėmesį skiria ne tik muzi
kai bet Ir valdybai, matome,/ 
Iš režlsorlaus parinkimo: 
režisuoja tos srities profe - 
slonalas Herbert Beatty.

Čikagos Lietuvių Operos 
pastatymai turi didelį pasl- .1 
sekimą ne tik člkaglečlų .r. 
tarpe. Visuose spektaklluo- 
se, kiekvienais metais ne

Maža dalis publikos būna Iš 
Detroito, Cleveland© Ir ke- 
IJų kitų miestų. Nežinau, 
klek kanadiečių balandžio 19, 
20 ar 26 gali į Čikagą dėl 
operos važiuoti, bet dėl vl- 
so‘pikto duodu bilietų įslgl-:
jlmo adresą. Tai MARGI- j! 
NIAI, 2511 West 69th Street 
Chicago,UI. 60629.

0<

PAŽINKIME praeiti !
SENIAUSIEJI LIETUVI U ’PINIGAI’

Ištrauka iš Jono K. Kario knygos “Senovės lietuvių pinigai ” — I dalies.

Dabar kiekvienam gerai ži
nomi pinigai yra ilgos civiliza
cinės bei kultūrinės raidos pa
darinys. Jie susieti nenutrūks
tamomis evoliucijos gijomis su 
primityviškais, dažhai labai 
keistais, įvairių įvairiausiais 
“daiktiniais pinigais”, tiks
liau — nuo neatmenamų laikų 
žmonėse ryškėjusiomis ypatin
go naudingumo gėrybėmis. Ne
tenka abejoti, jog šioki ar toki 
“pinigai” galėjo užsimegsti tik 
tada, kada žmonės apčiupo pinigus, 
nuosavybės pojūtį, kada jie 
suprato turimus daiktus esant 
grynai jų ir ėmė tuos daiktus 
reikale tarpusaviai mainikauti 
pagal individualinės naudos 
lūkesčius.

Visuomet žmogui buvo rei- nyti neįmanoma, 
kalingi, 
lingiausi daiktai. Siekdamas 
reikalingesni© ar reikalingiau- 
sio, jis galėjo atsisakyti mažiau 
jam reikalingo daikto. Prasi
dėjo mainai. Pradžioj mainyti jimai įrodė, joj 
daiktas į daiktą, gėrybė į gėry- selėjimąs bei jo 
bę.

Jie būdavo įvairūs — mainų ii- Baltai) ypatingą gintaro ver- 
prienionėmis vartotu daiktų tę pakankamai suprato. Turė- 
įvairiuose kraštuose bei įvai- darni galvoje anų miglotu lai- 
riais laikais mokslas priskaito kų žmogaus buitį, negalime ap- 
aibes. Tik jų pagrindinė idėja eiti prielaidas, jog gintaro ga- 
visur buvo ta pati, kurią am- balai (žali ar ir kiek apdirbti) 
žinai atlydėjo net iki mūsų lai-galėjo susitupėti 
kų: pinigas ir šiandien pirmo- monėmis tiktai
je vietoje yra mainų priemonė, ?nius to “aukso" teirautis, 
o tik paskui jau kitos jo funkci- grobti arba siūlyti už jį mainais 
jos moderniškame ūkyje.

Atsisukdami į seniausius Bal
tų (taigi, daug kartų ir lietuvių) 

mes, paprastai, pra
dedame nuo gintaro, tautinio 
mūsų “aukso”, kuris 
prabočių 
būti žinomas ir 
tikriausia nuo tada, 
gyveno Pabaltijy.

tų patekę, ar jis būtų buvęs sis-nai už gintarų. Tatai patvir- 
tematiškai j ten gabentas. Sau- tina ir lietuviams negiminingos 
sumos keliai buvo nepaprastai estų tautos istorikas E. L’usta- 

lu, pridurdamas, kad Baltai 
(taigi, pagrinde — lietuviai) 
tiek yra turėję bronzos, 
net j Estiją jos eksportavę 

Galima drąsiai manyti,

jog

jog

iškilmių metu tvaskėję ginta
ru rinktinės publikos balkonai, 
žibintai, gladijatorių ginklai ir 
t. t. Stambiausias Julijano par
gabentasis gabals svėręs net 13 
svarų.

finikiečiams, gintaro prekyba 
išsiplėtė, padidėjo. Jie pasi
leido jūromis, pro Gibraltarą. 
Yra žinių, kad VI amž. pr. Kr. 
jie buvo priplaukę Anglijos 
(Lamanšo) kanalą; tada, ar 
kiek vėliau, kaip galima įžiū
rėti iš marsiliečio Pytheo kelio
nių aprašymų, finikiečiai bus 
suradę ir pagrindinį gintaro 
šaltinį — Baltiją, ką A. v. Hum- 
boldtas trumpai paryškina ši
taip: “Gintaro prekybos, kuri 
prasidėjo Cimbrijos pakraš
čiuose (Danija, šlezvig — Hol- 
šteinas), bet vėliau pasuko į 

Jutlandijos — Vyslos įtako j Baltijos jūrą. Aisčių žemes, pa- 
neralo jie nebūtu greičiau už Baltiją apylinkių gintaras jau sisekimą užtikrino drąsūs, ryž- 
kitus dalykus pastebėję ir iš 11 tūkstantmetyje prieš Kristų tingi bei ištvermingi Finikijos 
tų dalykų tarpo ypatingu dė- pradėjo eiti į centrinę Europą, jūreiviai.“ 
mesiu išskyrę? Gausūs tyrinė- 1* *en j|s paskui rado kelius to- 

gintaro puo- linu į Pietus, Italiją, 
dirbinių ga-Jr kitur. T ----- „

Žmonių poreikiams plin- myba Baltijos pajūry siekia s*°S su pagarba. Kaip puošme- finikiečiai, 
tant, o kartu gausėjant ir mai- net akmens amžius. Senai prieš ną. graikų poetais Homerasg'nlaro ,š; 
nams, tiesioginio apsikeitimo Kristaus gimimą jis yra slin- statė gintarą 
neužteko. Palaipsniui iškilo kęs į centrinės Europos ir Vi-aukso ; filosofas Thales iš Mi-*u v.etos 
daiktai — tarpininkai, už ku- diiržemio jūros civilizacijų 
riuos jau buvo įmanoma pagei-kraštus. Rasta gintaro Romo, 
dalijamus dalykus “pirktinai je. Graikijoje. Egipte. Finiki- 
įsigyti. Tie daiktai — tarpini.:- joje. Judėjoje ir v: 
kai >r buvo visu paskui sekusiu mose pakelėse i l n. 
pinigų prototipais. Vienose žino nukeliavo iš mokslo

mainų prie- 
svetimiems 

ji

naudingus ’ daiktus, 
apystovose mezgėsi 

idėja ir daug kur ki-

kitokius 
Panašiose 
"pinigų”
tur. Kai gintaras išryškėjo esant
tinkama gėrybe mainams su 

“aukso”, kuris mūsų svetimšaliais, kaip tik apie tą 
prabočiams turėjo laiką galėjo jis virsti mainų 

imponuojantis įrankiu (tarpusavio ekonomi
kai jie įsi-nio santykiavimo tarpininku) 

Kitaip ma- ir vietos gyventojų tarpe.
Kas gi drįstų 

reikalingesni ir reika- abejoti, kad tokio gražaus mi- 
daiktai.

Tad tikriausia, būsime tei- 
Graikiją sūs nenukrypdami nuo susida- 

Visur jis vertintas tie-niisios pažiūros, jog sumanūs 
aptikę taip gausų 
Įtini Baltijoje. ir 

antroj eilėj po vengdami jį prarasti, užmezgė 
gyventojais mažai 

lėto galvojo, jog gintaras turįs anais laikais praktikuotą tai- 
net sielą. Graikai jį praminė ^*4 prekybą, duodami už gin- 
“elektron”, romėnams jis bu-Tarą savo atsigabentų gėrybių, 
vo “solis radiorum sucum” —Tų gėrybių tarpe būta bron- 
saulės spindulių ekstraktas,zos« jos dirbinių, strėlių bei jie- 

nustalylo “saulės akmuo”; Egipte va-^’Ų antgalvių ir, gal. dar kito- 
nių grupėse jie atsirado anks- pagrindinio šaltinio Baltijos dintas “sakai” kone lietuvišką! k'Ų metalinių dalykų, kurių 
čiau, kitose vėliau; destis: ka- jūros pakraščiu, nuo dabagti- “sakai”). Plinijus įžiūrėjo ro- nepaprastas nauding ima bus 
da tos grupės mainų priemonių n, s Latvijos, ligi Jutlandijos menų meilę gintarui už jo “kil- vaizdžiai pademonstravęs Pa- 
būtinumas pasidarė neapeina- vakarini s pakrantės. numą”, rafinuotą grožį... abltijo gyventojams ir nepap-
nias. Kada Baltijos gintaras taip Nėra stipraus pagrindo ma- rastą gintaro vertingumą. Iš

Visur ir visos pirmykštės toli pasileido? šį klausimą pa- lyti, kad pirmais Baltijos gin- tikrųjų, bronzos kultūros išku
rnamų priemonės, kaip taisyk- nagrinėję, mes pajėgsime bent t aro judėjimo amžiais kiek senos Baltų žemėse rodo nema
lė, buvo labiau nusižiūrėti bei|apytikriai suvokti, kada piet-daugiau jo į Viduržemio civili- žas to metalo įplaukas iš sve- 
plačiau pageidaujami daiktai, ryčių Baltijos gyventojai (taigizacijos būtų patekę, ar jis bū- tur; jis buvo gautas neabejoti-
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kitose vėliau;

ilgi, sunkūs, nesaugūs; prie
šingos upių srovės labai sunki
no irklavimą. Retokai išsimė
tę radiniai iš ankstyvųjų Ro
mos bei Graikijos laikų ten
apie stambesnes jo įplaukas nė ir lietuvių prabočių vartoti ant- 
neliudija. Tik įsijungus gar- kakliai buvo gaminami iš už 
siems jūreiviams ir pirkliams gintarą įsigytosios bronzos; ir 

‘ ’ ’ tai ne tik pirktos iš finikiečių,
bet dar anksčiau iš kur nors ki
tur. Gintaro “pinigų” laikais 
papuošalinis antkaklis “pirktas 
— parduotas” (jei nemainytas 
į kokį kitą daiktą ar daiktus) 
taip pat gintaro “pinigais”, nes 
ir pats, laikui bėgant, tapo 
mainų priemone — “pinigu” — 
krašte. i

Kiek ilgai Baltai prekiavo su 
finikiečiais — žinių neturime. 
Taip pat mažai ką žinome apie 
gintaro pirklius iš pietryčių re- 
gijono, kurie helenizmo am
žiais siekė Baltiją, plaukdami 
į šiaurę Dniepru, paskui persi
keldami į Dauguvą, Nemuną, 
Vyslą. Tiek teaiškėja, jog gin
taras, sykį pajudėjęs, ėjo sve
tur bent maža srovele net iki 
romėnų sustiprinto jo išvežimo, 
pasireiškusio apie senosios ir 
naujosios erų sąvartų. Kartu, 
žinoma, nenustojo jis pabaltie- 
čiuose ir savo mainų įrankio 
galios.

Maždaug tais laikais ir Bal
tijos pietryčių regijono (Baltų) 
kultūros pasiekė savo žydėji
mo laipsni. Gintaras ir jo dir
biniai subrendo mėgamiausiais 
“pinigais’’ krašto gyventojų 
tarpe. Baltų prekyba su Roma 
bei jos provincijomis įgavo 
naują ir aiškų charakterį. Pa
sirodė Romos monetos, kurių 
net dabar randama senovės 
Baltų žemėse. “Romėniškieji 
puodai, fibulos, stikliniai bei 
emaliniai karoliai (iškasami 
Pabaltijy; J. K. K.) liudija gy
vus prekybinius santykius su 
Romos provincijomis”, teisin
gai pastebi dr. Gimbutienė; “o 
šito gausaus importo priežastis 
visų pirma buvo gintaras, kurio 
didelius kiekius randame Ro
mos imperijos teritorijoje, ap- 
ėmusioje tada beveik pusę Eu
ropos ir rytinę Viduržemio jū
ros sritį”. Nereikia nė aiškinti, 
jog tie importuoti daiktai ėjo 
Baltuose iš rankų į rankas tar
pininkaujant gintaro “pini
gams”, kadangi už gintarą jie 
buvo ir gaunami iš romėnų.

Ypatingai išgarsėjo bei iš
populiarėjo mūsų gintaras, anot 
Tacito, romėnų prabangos lai
kais. Romos imperatoriai siun
tė prie Baltijos ištisas ekspedi
cijas parvežti gintaro. Visų tų 
ekspedicijų niekas neregistra
vo, bet, pavyzdžiui, viena jų 
vadovaujama Nerono gladija
torių prižiūrėjo Julijono, tiek 
daug gintaro pargabenusi Ro
mon, jog net tinklai, skyrę 
podiumą nuo laukinių žvėrių, 
buvę juo iškaišyti. Maža to:

Plito Baltų “auksas” ne tik 
Pietų — Vakarų šalyse. Seno
vės gintarinių dirbinių (karo
lių, kabučių su skylutėmis ir kt.) 
archeologai randa ir šiaurės ry
tų regijone (kur dabar Švedi
ja, Suomija, Estija, šiaurės 
Rusija). Kuriais miglotos seno
vės laikais gintaras slinko ten 
ir kaip ilgai, tikslių duomenų 
nėra, bei kad jis slinko iš pa
grindinio gintaro bei jo dirbi
nių centro — rytų Prūsijos ir 
Lietuvos pajūrio, įrodymų pa
kanka.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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AR MES VIENI TEMATOME
TAMSOJE

ma, krikščionių vadų tyla ant
ro pasaulinio karo metu ir 
tautų genocidų atvejais, įvy
kiai Airijoj, rasinė diskrimi
nacija . socialinis neteisingu
mas, milijonai kūdikių mirš
tančių iš bado Afrikos ir Azi
jos purvinose gatvėse, Vati
kano ir vakarų valstybių 
krikščionių tyla Išdavus visą j 

mųir politikos, net marksiz- mos ir pasidarę taip pa, aiau-^^ 
mą pavadino "veidrodžiu", ri ir netolerantiški? /Ar ivfts f barbarams,
kuriame krikščionybė gali nebijome laisvės, kūrimus^! krikščionškai vakarų 
pamatyti savo veidą. išlaisvintų tikrai mellel?Klek kult"rai

Jau minėjome, kad tiesos katalikų tepajėgia išsllalsvln- ypa* krikščionių bendr ja , 
fanatizmas yra didelė grėsmė ti Iš tos institucijos spaudi-pr r raKls SI4 a
visiems ir labai dažnai mus mo, kad galėtų skleisti aplink V*3 v^' r ™eS . 1 SC .°^ySJ 
padaro aklais. Dar visai ne- save tą ekspansyvų krikščio- °?? sa yt ’ .1
tolimoj praeity vienos rūšies nlškosios meilės dinamizmą' ° 13 me 10 pa a
fanatikai buvo sukūrę koncen- Užmirštant viduramžius su mųnuo a no|
tracijos stovyklas, šJandiei visom inkvizlcljom, mūsų ge- u nn 1 (Bus daugiau) I 
mes turime komunizmo fana- neracijos įvykiai kaip Hlroši- 
tlkų, net ir mūsų tėvynėje, 
kurie persekioja ir žudo ti
kinčiuosius .Bet ir mes krikš
čionys, panaudojant nors ir 
labai švelnius prof. A. Ma
ceinos žodžius, "ad maiorem 
Delglorlam" iškilmingai de
ginome eretikus, plakėme 
vergus .mirtingu ginklu sklei- 
dėme Evangeliją. O šiandien 
ar neapšauklami nelojalumu 
bendrijai — net eretikai tie, 
kurie išdrįsta nurodyti į jos 
liguistas vietas ?

JUOZAS LUKOŠIŪNAS

“TIESA NE'TURI NIEKO BENDRO SU ITIKINTŲ ŽMONIŲ 
SKAIČIUMI" - Paul Claudel

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

(Pradžia 10 numeryje)
Žinoma, dar reikės daug 

laiko ir daug filosofinių ir te
ologinių pastangų Išryškinti 
šią stiprią reakciją. Mums 
šiandien yra reikalingas nau
jas krikščionių pasirelški- 
-'aas pasaulyje. Modernieji 
teologai padarė nemažą žings
nį šia linkme. Šių dienų krikš
čionybės pagrindinis uždavi
nys yra tikėjimo integravi
mas į dabarties žmogaus pa
tyrimą. O naujoji teologija 
yra nuoširdus ir ne be efekto 
bandymas. Dar trumpiau iš
sireiškiant, krikščionims yra 
reikalinga tinkama,pritaikin
ta naujiesiems laikams jų ti
kėjimo socialinė išraiška. 
Todėl labai rimtas pastangas 
išgryninti Dievo sąvoką, arba 
^ologų išdrįsimą padaryti 
skersinį piūvį per socialines 
bendrijos struktūras, pasiū
lant labai konstruktyvių pa
keitimų, visa tai pavadinti 
"pseudoteologlne "mirusio 
Dievo" isterija" - (F. Juce- 
čius "Tauta" psl. 107), gal 
būtų labai netikslu.

Čia reikalinga pastaba apie 
skirtumą tarp naujosios "mi
rusio Dievo" teologijos ir 
Nletsches "nužudytojo Dievo" 
analizės. Nietsche nori nužu
dyti Dievą, kad žmogus — 
viršžmogis užimtų Jo vietą. 
Ši Dievo mirtis yra žmogaus 
pasirinkimas. Tai ne tik bai
sus faktas, bet Ir jo žmogaus 
valios aktas. Tai yra atšiau
rus ateizmas, nei Dievo nei
gimas, nei tiesioginis krikš
čionybės puolimas, bet grei
čiau didelis ir svarbus posū
kis naujai Dievo sampratai. 
Jei katalikų teologai bcn Ari
jos reformas suvokia daugiau 
bendrijos socialinių struktūrų 
keitime, tai protestantai ban
do naujai permąstyti vidur
amžišką pačio Dievo sąvoką 
ir priduoti modernią reikš
mę.

Todėl naujojoj teologijoj 
"Dievo mirtis" reikia daugiau 
suvokti kaip viduramžiškos 
Dievo sampratos mirtis. Ir 
tik reikia turėti vilties, kad 
šis krikščionių bendrijoj pra
sidėjęs palaimos lūžis, pasė
koj modernaus žmogaus isto
rinio sąmoningumo, nebus 
užgniaužtas institucinės lete
nos.
UŽMIRŠTAMA PAŽVELGTI
J SAVE

j- Minėjome, bendri’jjo vyks
ta gili drama. Ir todėl yra ga
na logiška, kai epidemija pa
plinta, kad visomis priemo
nėmis stengiamasi lokalizuo
ti tos epidemijos šaltinį ir ta
da imamasi tam atatinkamų 
priemonių šią epidemiją sus
tabdyti. Tačiau nedrįsčiau 
tvirtinti, kad šių dienų krikš
čionių bendrijoj bevykstan- 
čios dramos atveju ši logika 
būtų pritaikoma. Ieškoma ne 
šios gilios krizės priežasčių, 
b^t greičiau atgailos ožių. O 
v4 randama didelė daugybė: 
komunizmas, egzistencialis
tinis ateizmas, sekuliariza
cija, žmogaus subrutalėjl- 
mas ir nužmogėjimas be Die
vo, sumaterialėjimas, stoka 
duosnumo ir stoka meilės, 
bendrijos institucijoms, bet 
visai paprastai užmirštama 
mesti žvilgsnį į save. Ar ne
vertėtų mums krikščionims 
o ypač katalikams, patiems 
pirmiau padaryti sąžinės sąs
kaitą ir pasižiūrėti į' savo vi
dų. Neveltui prieš keletą me
tų įvykęs tarptautinis suva
žiavimas nagrinėti ryšių tarp 
religijos, socialinių proble- _

KReM 
VE/DRoDž/a/
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Pažvelkime į save truputį 
giliau. Mes krikščionys labai 
išdidžiai ir su dideliu patosu 
operuojame apie krikščiony
bę kaip meilės religiją. Taip 
"krikščionybė yra esminiai 
meilės religija" — labai gra
žiai ir teisingai apibrėžia H. 
de Lubac savo knygoje "Ateis
tinio humanizmo drama". Bet 
kaipgi su šia meilės religija 
kasdienybėje ?Kalp gi ši mei
lės Evangelija atrodo prakti
kuojama katalikų bendrijoj, 
josios hierarchinėj sistemoj? 
Ar mes nesame kaliniai siau
ros ir netolerantiškos siste-

dota pagalba Vilniaus bednuo- jų guli daug ant gatVėjs grindi— 
menei".

Apačioje paveikslo paaiš
kinimas : "Šv. Kazimeras šel
pia Vilniaus vargšus. Pėšė 
Kristupas Čirva".

Kairėje pusėje buvo užfik
suotas kitas istorinis faktas. 
Vytautas stovi ant aukuro, 
apsuptas vyskupų ir kunigų. 
Prie jo kojų ąsočiai vandens, 
keli kunigai šlaksto vandenį 
ant eilėse stovinčių žmonių. 
Dešinėje, guli ant žemės ke- 
11 surišti vaidilos, kelios vai
dilutės. Matyti, kadsurlštle- 
jl atsisakė keisti tikėjimą ir 
bus sudeginti ant laužo. Ta
čiau, kiek toliau, matyti bū
rys vaidilučių, kurios imasi 
nuo galvų vainikus ir juos me
ta į ugnį.. Kitos gi, nusimeta 
baltus marškinius ir apslvel-

MANO ŽEMIEČIO KRISTUPO |VOS Dešinėje pusėje ka juodomis vienuolių suknio-
ČIRVINSKO KARJERA arba 
kaip sopulio pilnoje 
tremtyje per apleras 
ir atydą vienok aptu
rima didelė šlovė.

Surikiuota paties K. Člrvos 
per pagelbą jo prieteliaus 
J. Gedvilos.

filRVOS 
KARJERA

(Tąsa iš praeito numerio J

PERSKYRIMAS TREČIAS
Sugrįžus klebonui, Člrva jį 

tuojau nusivedė į naujos pa
rapijos salę.

- Na, klebone, kaip patin
ka?

Klebonas, pamatęs ant triji 
sienų didelius paveikslus, iš
balo, bet nieko nepasakęs, 
priėjo arčiau pažiūrėti Čir-

nio. Kai kurių krūtinės, kai 
kurių galvos, rankos ar tik 
kojos — vfcna kraujo masė. 
Bet ir raiteliai, matyti, ge
rai nukentėjo. Štai, minia ant 
šventoriaus vartų pakorė vie
ną raitelį. Kitas žmogelis iš 
užpakalio trenkia kultuvu rai
teliui per kazokišką kepurę. 
Tačiau didžiausią dėmesį pa
traukia stambokas žmogus, 
kuris aukštai iškėlęs neša ant 
šakių pamautą kazoką.

Apačioje paveikslo paaiš
kinimas: "Kražių skerdlnės. 
Pėšė Kristupas Člrva".

- Na, - žiūrėdamas į kle
boną klausė Člrva, - ar ne 
įspūdinga ?

Klebonas, vos sulaikyda
mas pykčio ašaras, sugebėjo 
klek šyptelti:

- Kristupai, dabar matau, 
kad tau Dievas niekada proto 
neatėmė,

- Skųstis negaliu, - paten - 
kintas atsakė Člrva.

- Negalima atimti to, ko 
nie ka d nebuvo duota. Klaus y k 
Kristupai, kol dar parapijos 
komitetas nespėjo iš tavęs 
pasijuokt, nuplauk savo sker- 
dlnlus ir nudažyk sienas vėl 
švariai balta spalva.

Taip baigėsi Kristupo Čir- 
vos, kaip menininko, karje
ra.

Tačiau Člrva žinojo, jog 
per simkų darbą pasiekiama

buvo ryškiausiomis spalvo- mis 
mis nupiešta Vilniaus vaiz
das
člos.ant laiptų sėdėjo jaunas Karalius krykšlyna pagonis 
vyras hermelinokailiais ap-lietuvius. Pėšė Kristupas 
sisiautęs. Ant galvos karūna, čirva".
Šalia jo vienoj pusėj didelė Sukandęs dantis klebonas 
statinė dešrų, o kitoj pusėj - priėjo prie galutinės sienos, 
kelios geldos pilnos baronkų. kurioje dominavo kraujo rau- 
Vyras duoda kažkokiam ap- domimo spalva, 
driskusiam žmogeliui dešrą. Čia norėta gal parodyti lyg
Už to žmogelio matosi ilgiau-ir saulėlydis. Dangus buvo 
stos eilės vargšų: vyrų, mo- ryškiai raudonai ir geltonai 
;erų, valkų, senelių. Tų varg- nuteptas. Apačioje skurdaus 
šų eilės tęsiasi per visą Vii- miestelio gatvė su šviesiai 
nių. Minia neša plakatus su ruda bažnytėle. Pilna gatvė 
užrašu: "Dėkui Kazy". Nuo raitų Ir pėsčių žmonių. Vie-_ didelė garbė. Tos garbės jis 
bažnyčios Iki kitos gatvės pu- nl raiti, apsivilkę mėlynais 
sės pertiestas transparentas marškiniais Ir raudonomis 
s u padėka:" Dėkojame tau Ka- kelnėmis, iškėlę kardus, ka- 
ziuk už atminima musu ir pojapėsčiuosius.. Tų pėsčlų-

Apačioje paveikslo paaiš- 
Prie kokios tai bažny- kinimas: "Vytautas Lietuvos

Pinigai
Jeigu juos uždirbate

privalote pareikšti
Tai reiškia, kad kartą į metus reikia užpildyti 
federacinių pajamų mokesčių blankus ir' išsiųsti 
Kanados ministerijai Otavoje (Revenue Canada, 
Taxation in Ottawa). ,

Štai kaip daroma.

Kiekvienas Kanados gyventojas, turėjęs pajamų
1974 m., turi įteikti T1 asmeninį blanką iki
1975 m. balandžio 30 d., jeigu jo pajamos vir
šija leistas neapmokestinamas atskaitas bei 
asmenines išimtis. Turbūt jau gavote mokesčių 
blankus. Jei negavote, galite pasiimti vietinėje 
savo pašto įstaigoje.

Atsiminkite, jei turite teisę gauti grąžą, reikia 
įteikti užpildytus mokesčių blankus.
Mokesčių blankai iš esmės skirti įrašyti jūsų pa
vardei, pajamoms iš visų šaltinių, atimti leistoms 
atskaitoms bei asmeninėms išimtims ir pagaliau 
apskaičiuoti mokesčiams. Jums padėti mes prie 
jūsų mokestinių blankų pridėjom pajamų mokes
čių vadovą, kuris teiks jums visą reikiamą pa
galbą, jeigu jo laikysitės.

Labai svarbu tinkamai ir tiksliai užpildyti mo
kesčių blankus. Visų pirma įrašykite visas savo 
pajamas, ne tiktai tas, kurios yra pažymėtos T4 
lapelyje, išduotame darbdavio, bet ir visas kitas, 
gautas metų laikotarpyje; pavyzdžiui, atlygini
mą už paslaugas, nors ir nebūtumėte gavę T4 
laptiio, arbatpinigius bei dovanas grynais pini-

gaiš, investacines pajamas iš visų šaltinių, įskai
tant palūkanas už paskolas draugams bei gimi
nėms, nuomos pajamas ir visus gautus šeimos 
priedus (žiūr. 7-tąjį vadovo paragrafą).

Rūpestingai perskaitykite mokesčių vadovą, kad 
pasinaudotumėte visomis atskaitomis bei išimti
mis, į kurias turite teisę. Pavyzdžiui, jei išlaikote 
arba padedate išlaikyti asmenį, gyvenantį Ka
nadoje (arba už Kanados ribų, jei tas asmuo 
būtų išlaikomas ir Kanadoje gyvenant), turite 
teisę į asmeninę atskaitą to asmens vardu. Jei 
toks asmuo nėra Kanados gyventojas, reikia už
pildyti T1E-NR blanką, gaunamą jūsų apylin
kės mokesčių įstaigoje (District Taxation Offi
ce), ir pridėti prie mokesčių blanko drauge su 
atitinkamais kvitais.

Tai labai lengva, jei darysite žingsnį po žingsnio, 
įrašykite reikalingus duomenis nurodytoje vie
toje, tiksliai apskaičiuokite, tada patikrinkite ir - 
dar kartą patikrinkite, pasinaudodami vadovu.

Jei dar turite sunkumų suprasti, kaip užpildyti 
blanką, kreipkitės į savo apylinkės mokesčių 
įstaigą (District Taxation Office). Jos tarnauto
jai yra pasiruošę jums padėti. Apylinkės įstaigų 
telefonų numeriai ir adresai sužymėti ant užpa
kalinio vadovo viršelio.

P.S. Neužmirškite — jūsų pajamų mokesčių 
blankai turi būti pašte nevėliau 1975 m. ba
landžio 30 vidurnakčio.

Revenue Canada
■ Taxation 

Hon. Ron Basford 
Minister

Revenu Canada
Impot
L'hon. Ron Basford 
ministre

greltal susilaukė.
Kelias savaites -apie Čirvą 

nieko nebuvo girdėti. Tačiau 
vieną dieną skaitome laikraš
tyje skelbimą, kad sekantį 
šeštadienį 7 v. v. parapijos 
salėje teatro mėgėjų grupė 
"Opera" rengia vakarą su 3 
veiksmų tragedija "Užpalių 
Partizanai". Režisūra ir de
koracijos — Kristupo Čirvos. 
Po vaidinimo—lietuviški už
kandžiai su kavute.

Į vakarą susirinko gana 
daug žmonių. Mažiausia apie 
70.Buvo ir keletas paauglių. 
Pirmas veiksmas vaizdavo 
Užpalių mokykloje besilinks
minantį jaunimą. Buvo dai
nuojama, šokama suktinis, 
ratelis, polkutė ir 1.1. An
trame veiksme tie patys jau
nuoliai jau sovietų kalėjime. 
Kai kurių Išdaužyti dantys ,. 
kitų veidai kruvini, trečių gi 
kojos ar rankos subandažuo- 
tos. Vieni guli, kiti stovi ir 
kažką šnibždasi. Staiga pasi
girsta lėktuvų ūžimas ir gra
natų sprogimas. Kaliniai pa
šoka ir šaukdami "laisvė" 
laužia kalėjimo duris ir išei
na į laisvę. Trečias veiks
mas — buvę kaliniai, dabar 
užsirišę ant rankovių baltus 
raikščius atsiskaito su kom
jaunuoliais, vietos komunis
tais. Komjaunuoliai buvo gul
domi ant žemės, numaunamos 
kelnės ir įkrečlama po 10 laz
dų, o kompartijos nariai buvo 
statomi prie daržinės sienos 
ir čia pat sušaudomi. Kada 
jau visi komunistai buvo su
guldyti ant žemės, iš parti
zanų būrio išeina jų vadas 
Gintautas (vaidino K. Člrva) 
ir sušuko: "Taip keršija mū
sų priešams Užpalių partiza
nai, o jų pavyzdžiu seka visa 
Lietuvai

Veikalas pavyko visais at
žvilgiais. Žmonės, net susi
riesdami juokėsi. Čirva jau-- 
tėsi labai patenkintas.

Dar tą patį vakarą Čirva 
parašė ilgą korespondenciją 
apie nei įprastai pavykusį va
karą. Rytojaus dieną jis pats 
nunešė savo korespondenciją 
l redakciją. fBus

5 psl.
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hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

St. East. tel. 544-7125

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

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

510 — 
10 — 5 
10 — 
10 — 5
10 —.7
9 — 12 v.p.p.

5

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

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11*4%

6% 
'9* %

Nuo vieno, jau papietavu
siais svečiais apsėsto stalo, 
kaip ir dvelkia kultūrinės sek
madienio popietės nuotaika. 
Šventiškai nusiteikę, pasiso
tinę torontlečlai apžiūrinėja 
Prisikėlimo parapijos knygy
ne, pas Petrą ir Aldą Mise
vičius įsigytas knygas ir žur
nalus. Spaus dinių tarpe ma
tosi ir abu Kanados lietuvių 
laikraščiai.

Tuo tarpu didžiausią susi
domėjimą yra sukėlę B. Tar
vydo ir Bubelio padarytos Va
sario 16 minėjimo nuotrau
kos. Ypač tos nuotraukos, 
kuriose yra įamžintas didysis
to minėjimo svečias, Simas daug visko pergyvenęs auto- 
Kudirka. Ir vienoje, ir ant
roje, ir kelintoje nuotrauko
je prie Kudirkos šliejasi ku
ris pareigūnas, ar keli jų, ir 
savo saldžiom šypsenom 
skaidrina ten esančios apim
ties vaizdą.

Spalvotos nuotraukos gerai 
padarytos. Jos eina iš rankų 
į rankas, apie visą apvalų

stalą. Visi gėrisi Tarvydo Ir 
Bubelio darbu, Ir taip vyku
siai fotografijoje užfiksuotais 
Vasario 16 minėjimo daly
viais.

Peržiūrėję nuotraukas, 
svečiai įninka į spaudą. Vieni 
varto knygas, kiti domisi žur
nalais, o treti sklaido laik
raščius.

. Vienas vyras, pastebėjęs 
'Tėv. Žiburiuose" J. Matu

lionio straipsnį apie jo ren
giamą atsiminimų knygą, at
kreipia ir kaimynų dėmesį. 
Jo nuomone torontlečlai ne
trukus susilauksią įdomios 
knygos. Tiek daug matęs, tiek

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

VLADO PUTVTO MINĖJIMAS
Kovo 9 d. Vyčių salėję,Vyt 

Didžiojo Šaulių Rinktinei va
dovaujant, surengtas minė
jimas Vl.Putvlo garbei. Da
lyvavo Jūrų Šaulių Gen.Dau
kanto Ir Jūrų Šaulių Klaipė
da Kuopos.

Minėjimą pradėjo Šaulių

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8’/z% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo «-ta»
8’/i% už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9
Į

IMA:

9y/i% už asm. paskolas

9’/a % už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

IR GERAI IR BLOGAI. . .
(Atkelta l¥ 2 psl.)

Air erlka-lalsvas kraštas . 
Artu esi tikintis, ar netlkln- 

. t Is,katalikas ar ’.’angellkas, 
o gal net simpatizuoji mū
sų senovės gamtos garbini-1 
motikybai,-koks skirtumas? 
Juk gi visi, kurie esame lle- 
tuvlal-tebūnle mūsų įsiti
kinimai kažin kaip margi , 

*bdt vieną sykį galų gale tap- 
klm vieningi, kad lietuvybė 
Tėvynėje nemažėtų, -padėki
me kas kuo Išmanome Ir 
kąntrlal laukime bei pasl- 
ruošktme tam laikui, kuomet 
tarptautinė padėtis tiek pa
sikels, kad tauta galės atsi
kratyti, lyg kokių parazitų, 
svetimo elemento.

Turime vieningai įsisąmo
ninti, kad svetimųjų įsigalė
jimas Lietuvoje yra kenks - 
mlngas, lygiai kaip Ir daug 
žalos darąs mūsų jaunimo 
beatodalrlnls amertkonėjl- 
mas. Jei lietuvybė užges at
einančiose Išeivijos kartose 
ir tik dėl nesantaikų bei par
tiškumo priežasčių, tai ar ne 
priekaištaus vėlesni tautos 
Istorikai, kad bergdžlal Iš
eikvojome jėgas Ir pamiršo
me svarbiausius lietuvybei 
tikslus. Jei žudo mūsų mažą 
gentį nutautėjimo vėžys, tai 
nemažiau pragaištingas yra 
Ir alkoholio garbinimas .Tai 
savotiškas savimeilės pasi
reiškimas tenkinti savo aist
ras, Ieškant užsimiršimo al
koholyje, vieton kad kovoti su 
gyvenimo negerovėmis. Be
sivaikant gyvenime malonu- 
mų/vad.good times/ ir tuš
čiai besiginčijant, pamiršta
ma tautos ateitis.Todėl kaip 
Lietuvoje, taip Ir čia Išeivi
joje, mūsų šeimų lopšiai 
tuštėja, Ir visos mažavalkės 
Ir net bevaikės šeimos ran
da egoistinių pasiteisinimų .

Tad paklaušklm , ar turim 
teisę juodinti visas Lietuvos 
gyvenimo apraiškas, sutapa- 
tlnąnt svetimą režimą su 
savo ge.itįes varganu gyve
nimu Ir nebeatsklrlant savo 
tautos narių nuo svetimo , 
prievarta įvesto režimo blo
gybių. N epe (k tm e beatodal- 
rlnlal, bet Ieškokime prie
monių gelbėti tautai kovoje 
už Išlikimą. J. Valiūnas 
Brockton, Mass.
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VLADO PUTVIO MINĖJIME, kalba Vytauto Didžiojo Šauliu rinktines 
pirm. VI. IŠgonaiti s. Sėdi kun. A. Zakarauskas ir J. P etrauskas, ir iii 
fti — vėliavnešiai su vėliavomis. Nuotrauka C. Genučio. ;

Klnktlnės pirm. Vl.IŠgarialtls, ta Padangė, Rudenėlis, 
paprašęs įnešti vėl lavas .Su
giedotas Tautos Himnas.

Pirm.VI.Išganaltls, aukš
tai įvertindamas Vl.Putvį, 
ragino visu šaulius eiti jo 
pramintu keliu šaulių greto
se. Iškvietė nuslpelnuslus 
šaulius Ir apdovanojo juos 
garbės ženklais: Juliją Paš- 
kevlčlenę, P.Elgelį, C.Gl- 
nutį, B.Petronį Ir A.Valį. 
Moterims ženklus įteikė mo 
:erų vadovė St. Cecevlčlenė 
Naujų narių prelsalką pra
vedė šaulys kun. A. Zaka
rauskas. Prisaikdinta V. D. 
Šaulių rinktinės 107 nauji na
riai Ir Jūrų šaulių Gen. 
Daukanto kuoptos 7 nariai.

Meninę dalį pravedė J. 
Petrauskas. V. D. Šaulių 
rinktinės moterų oktetas, 
vadovaujant muz .A. Gabal le 
nei, puikiai padainavo:Kri
tusioms Šauliams, Gegutėlė 
Kur Tas Takelis, Kur Glm-

rlus turės daug ko įdomaus 
papasakoti. Ypač iš mūsų ne
priklausomybės laikotarpio, 
prie vokiečių jam buvus tarė - 
ju, o dar vėliau VLIKo pir
mininku. Žinoma knygos pa
baiga, bent torontiečlams tu
rėtų būti pati įdomiausia. 
Ypatingai toji vieta, kur au
torius pasakos, kai jis nebo
damas kliūčių iš moralinės 
sampratos, atsiskyrė nuo 
mūsų pirmojo Kredito koope
ratyvo "Paramos" ir sudarė 
parapijos bankelį.

Kitoje stalo pusėje, vienas 
svečias skaito "Nepr. Lietu
voje" Alfonso Nako reportažą 
iš Detroito. Skaitantysis su
sidomi ta vieta kur Nakas ap
rašo kaip detroltlečlai priė
mė Kudirką. Dėl to jis atkrei
pia savo kaimynų dėmesį ir 
s kaito garsiai: "Mūsų liaudis 
Simą ir jo šeimą Sutiko nepa
prastai šiltai, o Simas irgi 
neliko skolingas, nes jo pa
prasti ir nuoširdūs žodžiai 
uždegė naujas vilties ugneles 
Visai kitas dalykas su tais, 
kurie tariasi stovį liaudies 
prieky, kurie tariasi liaudžiai 
vadovaują ir Simą globoją. 
•Pas mus Amerikoje, tiek De- 
.troite, tiek eilėje kitų koloni
jų, tariamieji vadai plausto 
vieni kitiems gerkles, lipa 
vieni kitiems per galvas, kad 
tik būtų matomi nuotraukose 
šalia Simo, kad tik sutiktuvių 
aprašymuose regėtų savo pa
vardes. Jeigu tokie "užkuli-

Šaulys J. Platakls padek
lamavo e 11 ėraštįEmlgr antas, 
sukurtą Vaičiūnienės./

Pirm. VI. Išganaltls pa
dėkojo visiems gerai pasise
kusios programos atlikėjams

Pr.Belnoras kalbėjo Šau
lių namų įsigijimo reikalu . 
Visi dalyviai pasižadėjo 
remti aukomis bei paskolo
mis.

VI.Išganaltls pakvietė vi • ’ šiai Ūktų tlk užkulisiais, ty- 
sus prie vaišių stalo. Mote
rų vadovė St. Cecevlčlenė Ir 
talkininkės visus pavaišino 
prie puikiai paruošto stalo.

Adomas Dldžballs
• Balzeko Kultūros Muzle 
jus ruošia mokyklų Ir Ins
titutų foto parodą balandžio 
6-30 d. d.
o Dabar vyksta margučių 
dažymo kursai.
e Sudaryta Komisija atsto
vauti lietuvius JAV 200 m. 
sukaktuvių minėjimuose.

lėčiau kaip žemė. Bet apie 
tas intrygas Ir rietenas dėl 
garbės žino visi, žino apie tai 
irsimas. Su nemažu karteliu 
baigia savo rašinį Alfonsas 
Nakas.

Balandžio 6 d. Atvelyklc 
sekmadienį L N Karaliaus 
Mindaugo menėje bus pa-

ruoštas lietuvių tradicinių
' valgių Velykų stalas. Pietūs PAVYKĘS BALIUS 
kalnuos suaugusiems $ 6,o Tėviškės Žiburių Spau- 
valkams Iki 16 m.$2. Pietūs dos Balius, ruoštas vasario 
prasidėsi vai. p. p. Kad šel- 8, Anapilio salėje praėjo su 
mlnlnkėms būtų lengviau su-dideliu pasisekimu. Svečių 
slvoktl, klek asmenų daly- buvo Iš USA, Kanados Ir į- 
vaus, prašoma pakvietimus vairiausių vietovių arti 500. 
įsigyti Iš anksto Lietuvių Garbės svečių tarpe matėsi 
Namuose. Lietuvos general, konsulas

Balandžio 12, šeštadienį dr. J. Žmuldzlnas, K. L. B. 
Karaliaus Mindaugo Menėje pirm-kas J. R. Simanavičius, 
tautinių šoklų Ansamblis At-K.L. B. Tar. skyr. plrm-kas 
žalynas ruošia savo metinį M. Abromaitis, dr.kun.Pr./ 
koncertą-bailų. Bus įdomi Gaida, kun.P.Ažubalis,kun. 
programa, šokiai, loterija, A.Simanavičius, dall.A.Ta- 
bufetas Ir kitos staigmenos . mošaltlenė, rašyt. J. Krall-

Kanados įstatymai jaunuo
liams Iki 18 m. draudžia be 
tėvų lankytis į alkoholinių 
Išgėrimų vietas. Vadinasi, 
Ir'LN svetainės LOKYS jau
nuoliai Iki 18 m. negali lan
kyti. ŠI svetainė bus dėkinga pratusių, didelės pagarbos 
jaunimui, jei jis tos tvarkos 
griežtai laikysis Ir nesuda- 
rlnės nepatogumų Ir nemalo
numų nei sau, nei Lokio ad
ministracijai.

Per LN Moterų būrelio 
paskutiniąją popietę ant Ka—

TGr>rallau§ Mindaugo. Menės dė lš.ČIkągos soLE. Bląncįytė, 
scenos, uždangos buvo pri
segta aaU. T. Valiaus nupieš
ta rūtų šakelė. Dabar ją 
gražiai prie uždangos pri
siuvo S. Jokūbynlenė, už ką 
jai LN dėkoja.

Ta šakelėyra labai panaši 
kaip kad buvo ant Kauno te
atro uždangos. Jai prisegti 
buvo pakviesti: dali T. Va
lius, Lietuvos Valstybinės 
operos solistė P. Radzevi
čiūtė-Kllmle n ė, aktorė E . 
Dauguvietytė- Kudabienė Ir 
Toronto šaulių teatro Aitva
ras režlsorė L. Nakrošlenė.

Po to sekėputklal pavykęs 
talentu vakaras.

Nauji nariai: Llnkūnaltls 
Jonas Ir Lasys John, įnešę 
po $ 1OO. Nario įnašus pa - 
pildė: Jonuška Liudas $50, 
Mažosios Lietuvos Moterų 
D-ja $50. Nauji nariai, kurie 
įmokėjo dalinį įnašą: Dlms- 
kls, Algis $ 25 Ir Poguzel 
Stepas $30.

kauskas su Ponia, žurnal. 
Pr. .Jšėnas, rašyt, prof. A. 
Musteikis Iš Buffalo, P. L. B 
garbės teismo pirm-kas A. 
Rlnkūnas Ir kt. Svarbiausia 
dalyvavo keli šimtai

vertų lietuvių, kurie kant
riai, nepailstamai neša lie
tuvybės Išlaikymo naštą, ati
duodami dažnai sunkiai už
dirbtą dolerį bendriems lie
tuvybės reikalams.

Meninę programą Išpll-

REMKIME
LIETUVIŠKA

kuri visus sužavėjo savoge- g 
ru dainavimu, Išvaizda, vai- .j 
dyba, mokėjimu laikytis 
scenoje. Stiprus altas žavė
jo publiką, kuri plojo Ir ver
tė dainuoti virš programos .

Jaunas solistas R.Strl- 
maltls dainavo apvaldytu 
balsu, padaręs didelę pažan- ‘ 
gą balso lavinime.

Buvo loterija Iš suauko- c 
tų fantų, kuriai vadovavo dr. 
S.Čepas. Daugiausia buvo 
suaukota tapytų paveikslų . 
Kas laimėjo- tikrai buvo 
laimingas.

Vakarienė skaniai pa
ruošta p.Slmonaltlenės. Tik 
nevisai patogu buvo sve
čiams eiti į virtuvę pasiimti 
davinį. Vertėtų pristatyti 
prie virtuvės kafeterlją.Or
kestras buvo geras. Publi
koje daug jaunimo. ? Baliais 
ruošėjai gavo nemaža pelno,

Tvarką palaikė T. Ž.lei
dėjai, dirbdami sunktai Ir be 
atlyginimo, Ir visi kiti dirbo 
Ir atėjo į bailų lietuviškos 
spaudos labui. kr.

SPAUDOS BALIUS
NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI" REMTI

[vyks balandžio m ė n. 26d.

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street West,
PROGRAMOJE:

1. ’’ATŽALYNAS“ -Toronto Tautinių jokių grupė

2. Hamiltono “AUKURAS" su

• Anapilio lietuvių ] parapi
jos naujoji bažnyčia numa - 
tomą pradėti statyti 1975 m.

Yra pakviesti nauji ar
chitektai, planuotojai, meni
ninkai- patarėjai.

Norima naujai bažnyčiai y 
duoti lietuviškos statybos 
stilių.

Bus loterija

linksmais ir rimtais pasakojimais

Veiks pigus bufetas su gėrimais ir valgiais 
e Gros smagus orkestras.

Pradžia 7 vai. vak.
Bilietu kaina $4.00, studentams ir pensininkams — $3.00. Bilietus galima Įsigyti ii anksto: pas V. Badeno — 

All Season Travel biuro, 2224 Dundas St. W. Tel.533-353 1; 
L ietuviu. Namuose, tel. 533*9030; J. Margis—Drug Store; Ir 
’Paramos" banke.

NL" baliaus ruošimo Komitetas

DĖMESIO TGRONTIEČIAMS I 
NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos bailę suruošti ba

landi. 26,Llotuvlę Namuose. Kvie
čiami torontlečlai jiems tolklnln - 
kaiti, suslrlšant su būrelio pirmi
ninku J.R. Slmmavtčium.

NL akcijų platinimo reikalais 
rūpinasi S. Banalia, tol.2e 1-9632.

P-** NL Bendrovės šėrę sekretorius 
Idrakė visiems plrkuslems «erus(akci- 
jas) Ir tučtuojau i šsiunžl a į T oronto . 
Visi pirkusieji 1974 m. kreipkitės pas 
jūsų atstovę S. B anai Į, kurio vardu 
ierol išsiunčiami. NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Aktoriui LEONUI BARAUSKUI staiga mirus Chicagoje, 
— liūdinčioms jo seserims choristei Teodorai Cjpkienei, 
Genutei Barysienei bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
nuoširdžią užuojautų- v

Sv. Kazimiero parapijos Choras 
ir chorvedys A. Ambrozaitis

montreal

Aktoriui LEONUI BARAUSKUI mirus, žmona Daną, 
sūnus — Andrių ir Vikį, seseris T. Čipkienę, G. Bo 
rysienę, J. Poškienę, Z. Krokienę su šeimomis ir 
gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime - * ...

L.ir 0. Cečkauskai, J. Jurėnas 
ir J. E. Dalmotai

Mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui a. a PRANUI KLIČIUI 
iškeliavus Į Praamžių Tėvyne, jo žmonai Vandai, dukrai 
Nijolei, sūnums Algiui ir Raimundui bei jų šeimoms 
reiškiame gilia užuojauta.ir kartu liūdime -

O. K. Vadišiai ir N. B. Bagdžiūnai

Mirusiam musu mylimam kaimynui PRANUI KLIČIUI 
žmona Vandą,' sūnus Algi., Raimunda, ir dukra Nijolę 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime — „.iv.Keturkų Šeima

LEVIUI BARAUSKUI netikėtai mirus, šeimą ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

R. O. Bukauskai

NE TOKS, KAIP KITI

Vienas savaitgalis Mont
real lolietuvių veikloje,žvel
giant Iš kelių savaičių pers
pektyvos, dar labiau Išryš
kėjo.

Kaip nė vienas kitas pa
rengimas, šis savaitgalis,a- 
tįduodamas kultūrinę duoklę 
visų kartų lletuvlams-suge- 
bėjo supažindinti Ir užimpo
nuoti mūsų tautos kūry
biniais sugebėjimais kita - 
taučlams- prancūzams Ir 
anglams. Čia atsidūrusi bei 
priauganti mūsų tautos dale
lė parodė savo kilmės Ir 
kultūros meilę, sugebėjimu 
Išlaikyti savo Identitetą Ir 
pajėgumą toliau vystytis.

Skaučių Vaivorykštės pro
jekto užbaigimo šventė pa - 
tiekė bevelk vienų metų dar
bo rezultatus. Projektas at
liktas visu 1OC %.Mokytųsi 
mūsų tautodailės, prltrau - 
klant Ir ne skautes-tus, at - 
likti dailės darbai,; dalyvauta 
su jais Tautų Festivalyje , 
Kalėdinėje parodoje, TV 
programose. Prancūzų gru
pėms kviečiant,lankytasi In
formuojant arba mokinant.

ALGĮ IR INA.KLIČIUS, jų dukras ir gimines netekus 
tėvo, uošvio ir senelio užjaučia X

Birutė, Henrikas ir Gintaras 
N A G I A I

M ūsu_ geradariui, sūnaus Vido krikšto tėvui LEONUI 
BARAUSKUI mirus, jo žmonai Danai su šeima ir visiems 
artimiesiems širdingiausia užuojauta nuo Leono ir Olgos 
Gurecku ir sūnaus Vido.

A.+ A.
PRANUI KLIČIUI mirus, likusia šeimą ir artfMiiisius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

S. Pusarauskienė, Povilaičių ir
Pusarouskų šeimos___________

Musl( miel°m LEONUI BARAUSKUI 

mirus, jo liūdinčių šeimų, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia — E. ir V. Kerbeliai,

J. ir Stp. Kęsgailas,

Negana to, puikiai suorga
nizuota baigminė paroda su 
paskaitomis, skaldr&nls Ir 
garbiųjų svečių priėmimu, 
Be mūsų tautodailės žinovų, 
daU. Anastazijos Ir Antano 
Tamošalčlų,į parodos atida
rymą atsilankė Ir Pašto M l- 
nlsterls Bryce MACKASEY, 
Parlamento narys John 
CAMPBELL, /LaSalle/o ži
nomiausias audimo spec.

LECLERC, v.sktL. MILUKIE- 
NĖ Iš New York’o, visa eilė 
draugų svetimtaučių Ir lie
tuviškoji visuomenė.

Visa tai įvykdyta dėka ligų 
reguliarių savaitinių bendre

•tdarbo valandų/ asmeniškų

tautos kūrybiškumu.
Per abi dienas Ir atida

rymo vakarą daugel Is pas l - 
rašė į svečių knygą. ’

Tegul ji prlslpUdo Ir to
liau gražiausiais dėkingumo

■įrašais’. k.

V BaČėnas AW Seasons Travel. b.dl
■ ??74 DUNDAS STREET W.
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6________
Turėta pradžioje tik pap

rastas kartonas, pieštukai ir 
siūlų kamuolys juostoms 
austi, keli šlaudal-šlaudlnu- 
kams.. .

Gerai apgalvoto, drąsaus 
Ir tinkamai paruošto pro
jekto dėka, atsirado rėmai, 
Ir rėmeliai, staklelės Ir 
staklės, pilnos lentynos gra
žiausių siūlų. AV parapija , 
įvertindama tokį darbą, pas
kyrė patalpas, kur visatai 
surikiuota, sudėta, naudoja
ma.

Pasidarė Įmanoma pakar
totinai nuvažiuoti Ir pas sa
ve pakviesti pamokom pro
fesionalus specialistus.

DallA .Tamošaitis sukūrė 
du didelius tat progai pro
jektus: vienas vaizduoja sce
nas Iš Lietuvos gyvenimo, 
kitas- Kanados. Jie atlik
ti antsiuvų technika, grupės 
žmonių, -užslūnant atskiras 
dalis ant malšinės medžia
gos fono. Valkai panašiu budi 
atliko Vaivos pasakos epizo
dus.

Buvo pakviesta praleisti 
savaitgalį,bemokinant mont- 
realletes šiaudinukų meno 
U.Astrlenė,margučių mels - 
trė p. Keršienė, kepinių- A. 
Kuncevičienė.

Sumanumo, panoraminio 
užsimojimo dėka.atslrado ir 
ryžtas užmesti planą atei
čiai:

DAIL ĖS STUDIJA, KIL - 
'JOJAMOJI PARODĖLĖ rep
rezentacijai Ir DAILĖS STI - 

PENDIJA.
Pirmoji stipendija teko 

dailės studentei 
Be ndž lutei.

Toks planas

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531
EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 

1975 METAIS,
6 KAINA:

DIENOS VILNIUJE Pradedant S849.00

14 DIENŲ IŠVISO: žymus Vilnius - 
Maskva - Leningradas 
ir Minskas.

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

Pramatomas vietų ribotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos j. Kanada..

Parduodame bilietus skristi iŠ Montrealio į
Floridą (Miami).

Rašykite anglų kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL P.Q., - CANADA
Tel: 844 -5292 ir 855 - 5662.

Kristinai

Br. ir J. MalaiŠkos, 
B. ir H. Nagi ai, 
Alb. Rusinas, 
O. ir V. Sabaliai, 
R. Si man iūk Štiš, 
V. Skaisgirys, 
Z. ir Alb. Urbonai

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stanh«vi?ius. 1053 Albonel Cr., Duvernoy, P.Q. TEL. 669-8834

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

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

INTERNATIONAL dažų išpardavimas - tel. 366 • 6237/ 3896

neskaitanti/. . 1
Klek parašyta laiškų, 

skambinta telefonais, tarta
si, nuvažiuota, parvažiuota, 
suvynlota-lšvynlota, pakrau
ta Iškrauta Ir vėl pakrauta , 
užkabinta Ir vėl nukabinta. . .

Klek Iščiupinėta mazgų 
mazgelių, klek buvo aiškin
ta lietuviškai, angliškai Ir 
prancūziškai tūkstančiams 
žmonių.

Klek daug pasigrožėjimo 
valandų, bečluplnėjant nau - 
jas siūlų spalvas, žiūrint į 
projektus Ir beslplldančlus 
rėmus.

Klek buvo prisistebėta mū
sų senolių Išradingumu.

Klek džiaugtasi ,kal ploni 
Ir maži piršteliai vejasi di
deles rankas ant malšinės 
medžiagos dygsnių, ant juos
tos siūlų, ant margučio ke
valo, ant šiaudinės žvaigž
dės, ant verbos rykštelės.. .

garantuojt 
su must;

LiOdna man, kai skaito mane 
neapmokėtą - laikraštis.

UŽPILDAU INCOME TAX 
Esu baigės “BLOCK" kursus, tad 
pralau kreiptis šiuo tel. 728-0343 

— Ke Gudžiūnas.

P A R D A V I

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEimtALE :r4« AVENUE lasau. 363-3887 
r~T«4» CBNTRALK 366-1282 (P8CQRATION) Į

1975. IV. 1

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeltuoįu • 
Vasaros laika saugojimas 

(Storage)'

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

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
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorlue.

140-le AVENUE 
366-0330 LASALLE,

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAIS - LASALLE
• PIERRE LEFEBRE Ir 
MAURICE ROBERT yra ži
nomi La Salle prekybininkai. 
Jau 6 metai, kaip jie čia yra 
atidarę baldų įmonę, kur. 
pasižymi aukštos kokybės, 
didelio pasirinkimo baldais 
jų prieinamomis kainomis Ii 
ypač maloniu patarnavimu.

Dvi krautuvės su dekora
vimo specialistais siūlo ge
riausią aptarnavimą.

Daugelis lietuvių, pasi
naudoję jų paslaugomis, yra 
labai patenkinti.

Visus savo klientui? 
Pierre Lefebre, Maurice Ro
bert Ir personalas sveikina 
Velykų švenčių nroga’.

365-0770

TEL. 525-8971.
T. L aurinaitis

ony. 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS , 

ĮVAIRIOS PROGOS

XACO MIKE’S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POIHTE CLAIRE, P.O.

AMf UdUMfMT . FUftMHMf

MAS

KRAUTUVES

ĮVAIRIU

BALDU

PER

• Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 

Sav. G. Desrochers

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

3

AUKŠTUS

LaSalle luto Specialist Beg’l 
7725 George Street * I0’*5"”“* ir dažymos automobilių 

LaSalle,Que. 
TEL: > 

366-0500,366-4203 vialtys.

PA RDAVIMAS:
Chrysler • Monaco • Charter • Dodge • Dan 
Sport • Swinger • Special • Sedan a Trucks 
7635 Boul. LasaUe, La Salią. P.Q.

UI

Mechanizuotas ratų Ir kitų dailų reguliavimas. I larks (Body) taisymas Ir 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr'e Laplerrelr vandens kanalo. Tol. 365-3364.

LEFEBVRE & ROBERT
INC

LAURENT DAIONEAULT

7 psl.

7

7
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Montrealio Jaunimo Ansamblis * GINTARAS*
♦ GINTARAS* ENSEMBLE MUSICAL DE JEUNES MONTREALAIS I

MONTREAL YOUTH ENSEMBLE *GINTARAS*
Maloniai kviečia visus dalyvauti Montrealio Jaunimo Ansamblio “Gintaras”

F ENKERIŲ METŲ SUKAKTUVINIAME t
KONCERTE

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

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

Programa: Montrealio “Gintaras” ir Toronto “Gintaras” pasirodymai. Šokiai
— grojant Montrealio Studentų orkestrui ‘Perkūnas”. Loterija ir 
vaišės.

Įėjimas: suaugusiems 5 doL, moksleiviams 3 dol.

PETRUI ADAMONIUI 5 0 METŲ AMŽIAUS

Aukštaitijos kaime, pačia- vaująs žymiausias draudimo 
me žiemos vi Airyje gimė kompanijas.

tai jaunimas ir jaunimo orga
nizacijos, Lietuvių Lituanis
tinė Mokykla ir Seminaras, 
Baltijos Stovykla.

Oficialiai nepriklausė jo-
raudonplaukis kūdikis, ku
riam davė stiprų vardą Pet
ras. Kūmams grįžtant iš baž- 
nytkiemio, apvirto rogės ir 
sniego pusnyje pametė mažą
jį Petruką. Motina puolusi į 
paniką, vaikutį įkišo į duon
kepį pečių, kadatšildyti. Taip 
Petras Adamonis (jo paties 
pasakojimu) pradėjo kelionę 
ant planetos Žemės. Lietuvo
je pirmąjį darbą gavo pieni
nėje. Karo banga atbloškė į 
tremtį. Emigravus į Kanadą 
ilgesnį laiką dirbo miškuose, 
taip susitaupęs, metėsi į nuo- 
*’«wbiu pardavimo "biznį".

Šiuo metu pastoviai dirba 
kaip draudimo agentas, atsto-

Jono Dalmonto rezidencijo
je, artimieji draugai-bendra
darbiai susirinko pagerbti 
sukaktuvininką. Kun. Kulbis 
paskaitė specialia invokacija 
ir palaimino stalą. Raštu 
sveikinoLief-. Bendruomenės 
seimelio pirm. J. Šiaučiulis, 
Nekalto Prasidėjimo Seselės, 
Lietuvių Šeštadieninė Mokyk
la, "Baltijos" Stovyklos Ko
mitetas, Tarnautojų vardu 
žodžiu sveikino J. Adomonie
nė. Nuoširdus sveikinimas 
gautas iš Marijos Arlauskai
tės.

Petras Adamonis visą lai
ką reiškėsi kaip veikius vi
suomenininkas. Jo rūpestis,

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PAT), TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI.________________________________________________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekvienų trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Hennkui N. 277-7868.

7626 CENTRALE LASALLE 356-9742
ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VA1_. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.'.

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L'Asiomption Blvd. 
Montreal.

Tel. 255-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namH 737-9681.

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.
Tel: 842 1126, n amu 678 - 3660

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherine Onest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų488-8528

B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C*. E.R.C.S.(C>

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 Villa Maria IBM Building 

Suite 417, Montraal, Qua.
Tai. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER'BJU, b.c.l.
168 Notra Dama Stroat E.^uita 205. 
' Tol: 866-2063; 866-2064

a psi.

kial partijai, būdamas didelis 
tolerantas, neskirstė tautie
čių! žalius, raudonus, ruža- 
vus, su visais bandė surasti 
kalbą, "nebijojo" net komu
nistų ir jiems įtaigojo kad 
pirmoje vietoje tai lietuvybė. 
Del šios jo laikysenos, kai 
kurie vertino, kaip, kontro
versinę asmenybę.

Daug iš mūsų veikloje jau 
"pavargome" tuo tarpu P. 
Adamonis dar pilnas energi
jos tęsti liet, bendruomenės 
darbą. J. Ladyga

NEPAMIRŠKITE ’.
James Lyng mokyklos sa

lėje, 5440 Notre Dame st. W 
7v.3O m. vakare /primena -

me, jei nesekėte skelbimų/, 
jūsų laukia penkmečio vaka
ras Ir šokiai, kuriems gros 
Perkūnas- Irgi glntarlečlal .

Naujiena programoje- lie
tuvių liaudies pasaka Išralš - 
kos šokio formoje. Choreog
rafiją sukūrė Įr scenai ( pri
taikė Birutė Valtkūnaltė-Na- 
glenė. Specialiai muziką pa
ruoš ė ansamblio vadovas 
Zigmas Lapinas.

Dėl bilietų -rezervavimo 
kreipkitės jau dabar pas 
glntarlečlus.
o Šv. Kazimiero parapijos 
c^ioro margučių vakarienė 
šį šeštadienį. Kviečia visus 
atsilankyti.
o Šv. Kazimiero parapija

per 1974 metus turėjo paja
mų $28,933.12 Ir Išlaidų — 
$29,731.62. Išlaidų sumoje 
$1O, OOO Išmokėtlbažnyčlos 
statybos paskolai,kur los dar 
yra likę $20, OOO. Paskuti
nysis kazlmlerlnlų parengi
mas davęs pelno apie $1700.

Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos 25 m. sukakties 
minėjimo aprašyme pažymė - 
ta, kad pirmoji mokyklos 
diena buvo pradėta 12 mėn., 
12 d. su 12 mokinių. " Po to, 
tais metais atsirado 36 akty
vūs mokiniai.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas)

SU NAUJA DIENA - NAUJA PROBLEMA !

Naniiį apšildymo reikalu skambinkite šios 
didžiulės alyvos tiekimo ir visokiausio 
namų Šildymo įrengimo bei taisymo 
kompanijos atstovui Pr. F.
PaukŠtaiČiui 365-0311

© Royal Trust į®
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254-4566 / Namų —721-0614

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

D.H. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realtios Ine.

445 Jaan Talon West. Suitr 305, 
Tai: 273 - 3442, 273 - 9 18 1, 't 37 - 0844.

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

M o n t r a a I, Qua.

n A H A D SUMAZINI PAJAMŲ MOKESČIUS UADRIf IR SUTAUPAI PENSIJAI.
DUOTI UŽTIKRINTAu PENSIJOS 
PLANĄ GALI TIK GYVYBĖS 
DRAUDIMO BENDROVĖS.

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

Tel. : 722-3545

ŠIANDIEN

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A q e ntūra veikia nuo 1945 m.

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE }
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Manageriu

LEO GUREKĄS__________

muj montrea! west automobile

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

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

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

Term. tad. — 2 m. 8,25%
Term. tad. — 3 m. 8,5% .

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______________ 11.0%
Nekiln. turto------------------- 10,5%
čekių kredito 12.0%
Investacines nuo---------------11.5%

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

Kooperatyvinė namiį ( iki 4 butįi) ir namy inventoriau* apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

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

KASOS VALANDOS
1465 De 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 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NESITIKĖTOS - tlŲ DIENŲ KAINOS

HORNET 1975
2 durų sedan 6 cilinderiy 
reguliariu (rengimu 
pogrindine kalno 

’3445.

AMC n

GREMLIN 1975
6 cilinderių 232p.c. 
reguliariu {rengimu 
pogrindinė kaino

’3180

MUSU FIRMA 
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS 1 

e» 
PASIKALBĖKITE

su Manogeriu 
Abe Baserman

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 cillnderii^ 
reguliariu įrengimu 
pagrindinė kaina

’3772.
nesudėtinga t bet tvirta 
garantija

100% 12 mėn. arba 12,000 
myl lyffaėriėinė garantija)

Inspekciniai 37 patikrinimai 
w pagrindinių dali^ 

_ speciali apsauga važiavime

AUTOMOBILE LIMITED

860 Tascheteau. Greenfield Park a 676-7901
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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