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SAVAITINIU ĮVYKIU BENDRUOMENYBĖS
KLB KRAŠTO VALDYBOS KULTŪROS SKYRIAUS VEIKLA

/KULTŪRA —GYVYBE/

Kanados lietuvių Krašte 
V-bos Kultūros skyriaus 
pirmininkė Elena Kudabienė 
pakvietė kultūros darbuoto
jus vadovauti šlemti sky
riams:

Lina Verblckaltė- pava
duotoja Ir tautiniai šokiai,

Danutė Gutausklenė-sek -
retorė,

Aldona Volunglenė-teatras,
Danutė Mačtkūnlenė-dau-

glakultūra,
A nta nas M Ing ėl a- 1 Ite ra- 

tūra,
A da P etr a lt len ė-tautoda ll ė, 
Vaclovas Vertkaltls- mu

zika.
Nutarta sušaukti kultūros 

darbuotojų suvažiavimą To
ronte Lietuvių Namuose š.m 
gegužės mėn. 24-25 d.

Gyvendami svetimoje ap
linkoje mes vis dėlto pajė
gėme Išlaikyti savąją lietu
višką kultūrą, savąjį pasau
lį, kuris mums brangus , 
svarbus Ir būtlnas:bendruo

Du našlaičiai vietnamiečiai sotinosi suteiktu maistu pabėgėliu sto menės, organizacijos, para— 
vykioje Vietname. Apačioje tokia pat našlaitė nuo gimimo dienos, pljos 
globėju sotinama — jau Amerikos kontinente, Kalifornijoje.

ŽIAURUS LIKIMAS
Negana karo veiksmų, 243 

Vietnamo valkai našlaičiai, 
tarp 6 mėn. Ir 5 m. amžlausį 
pakeliui į Ameriką Ir Kanadą 
adoptavlmul, lydimi 2O-les 
suaugusiųjų, pergyveno lėk
tuvo avariją netrukus po pa
kilimo Salgone. Apie 1OO jų 
gyvi,kiti sužeisti arba mirę. 
Nelaimės prležastls-atslplė- 
šuslos pakrovos durys. Tik 
nepaprastas piloto sugebėji
mas Išgelbėjo nuo visiškos 
katastrofos.

Daugel Is kanadiečių skam
bino adoptavlmo įstaigoms, 
siūlydami pagalbą.

SKOLINA PAKISTA NUI
5 mil. dolerlų/be procen- 

5O-lal meti}/. Pernai bu - 
vopaskolinta IO mil. dolerių 
Už tai Pakistanas pirks ka
nadiečių gamybos Industrl - 
jos reikmenis.
MIRĖ CHIANG KAI - SHEK

Naclonal istinės Kinijos pre
zidentas ChlangKal-shek, 87 
metų amžiaus, mirė sekma
dienio rytą/mūsųlaiku/. Ve
lionis jau keli metai negala
vo sveikata ir jo prezldencl- 
nėse pareigose jį pavadavo 
jo sūnus -premjeras Chlang- 
Chlng-kuo.

Naujuoju prezidentu auto
matiškai tampa vlceprezi - 
dentas C.K. Yen.

■'??

Sakoma, kad paskutinio ji 
C.liiang Kai - shek nuotrauka

GINKLAI PAS 
NUSKRIAUSTUOSIUS 
RCMP ir MUC policija 

surado halt Iečių kvartaluose 
Montrealyje šaudomųjų 
ginklų Ir medžiagos gaminti 
bombas.

Nors jų tik sau jei ė, papai 
policijos komentarus, tas 
revoliucinis elementas turi 
ryšį su panašiomis gru
pėmis JAV-bėse.

Haltlečlų bendruomenės 
atstovai, atrodo, dėl tokių 
" turtų " Ieškojimo nebuvo 
patenkinti. . .Nebuvo jie pa - 
tenkinti, kad nelegaliai įsi
taisę jų tautlečlal/paslnau - 
doję svečių vlza/Montrea - 
lyje buvo mandagiai papra
šyti apleisti Kanadą.

Kai kurie jų tvirtina, jei 
grįžtų į Hultl- būtų režimo 
persekiojami. Tažiau, ne
aišku, kam renkami čia tie 
ginklai?

PARŪPO KANADIEČiq 
HUMANIZMAS

Dr. Henry Morgentaler , 
nuteistas 18 mėn.kalėjimo 
už nelegalius abortus, susi
organizavo gynėjų- ypač Iš 
JAV būrius. "Didysis huma
nistas", taip jų pavadintas , 
prisipažino,kad atliko tūks
tančius abortų Montreallo 
klinikoje.

Žinoma, įdomu būtų su
žinoti, ar "cheaper by the 
dozen" įėjo į jo humanizmo 
supratimą. . .
SPALVOTI AKINIAI

nesaugūs, įspėja Ontario 
akinių specialistai. Moder
nieji paspalvlntl akiniai su 
plačiais plastikiniais rėmais 
gali būti pavojingi, nes Iš
kreipia vaizdą, spalvų niu
ansus ir atstumo suvokimą, 
ypač svarbius tiems, kurie 
valcuoja.

stovyklos, dainos, 
vaidinimai, šokiai, parodos, 
mūsų laikraščiai,mūsų kny
gos Ir 1.1.Kanadoje sąlygos 
buvo patogios, turėjome 
daug galimybių savo sugebė
jimams Ir talentams Išryš
kinti. Jau ne vienas vienetas 
atšventė savo veiklos jubi
liejus.

kultūrinės ' veiklos 
gyvenimas būtų tuš- 

Daug dėmesio buvo

Be 
mūsų 
člas. 
kreipta į tautinį gyvenimą, gi 
kultūrinis darbas rėmėsi 
daugiausiai atskirų asmenų 
dėka, mažai kas jais rūpi
nosi Ir jiems padėjo. Todėl 
visi vienetai, kurie nešė tą 
didelę, sunkią naštą, buvo, 
Ir yra mūsų knygnešiai. Dė
ka jų lietuviškumas buvo Iš

RENKIME LIETUVIŠKA 

SPAUDA. I
- NL SPAUDOS BALIUS TORONTE 
balandžio men. 26 d., šeštadienį Lie* 
tuvių Namuose su plačia kultūrine pro* 
grama, valgiais ir gėrimais, smagiu or-

ALT-bos dele zaci.ia dalyvavusi Washinetone Vasario I6»sios minėjime Atstovu Rūmuose (kovo 13 d. ir šokiais. (Sekti skelbimus).
/.sv kairės. Louise Eurkoos, Edvardas Šumanas P abaltiediu komiteto reikalų vedėjas. Atstovu Rūmų - NL bendroves valdyba yra nutarusi 
kapelionas Edward Latch, kun. Vladas Karavecttas, ALT Pittsburgh skyriaus pirmininkas, Atstovų' lalkrastj siuntinėti tik už $5.00 pir - 
Rūmu pirm. ('air Albert, kongresmanas Daniel J. Elood, Eufrozina Mikužiūtė ALT Tarybos narė ir muoslus' po užsisakymo matus nou-
7 eodora Kuziene ALT Valdybos narė. jiems skaitytojams.

laikytas Ir įkvėptas jaunąjal 
kartai.

Gyvenimas eina sparčiai 
pirmyn; senesni pavargsta , 
jauni pradeda dirbti.Kai kur 
pasijunta nuovargis, rezlg - 
nacija, bendravimo Ir pagal
bos stoka, Idėjos senka. To
dėl, pradėdami naują šimt
mečio ketvirtį, jaučiame 
būtinumą sušaukti kultūros 
darbuotojų suvažiavimą i 
Kviečiame visus kultūrinės 
veiklos grupių vadovus, na
rius Ir visus pavienius kul
tūrininkus, kurie domisi 
lietuvybės Išlaikymu Kana
doje.

Visus kviečiame paskirti 
gegužės 24-25 dienas Ir at
vykti į suvažiavimą Toronte, 
kur bendromis jėgomis ga
lėsime aptarti sąlygas, ben
dradarbiavimą, pasidalinti 
Idėjomis Ir sudaryti planus 
ateities darbams. Pageldau - 
tina, kad mažos kolonijos 
skaitlingai dalyvautų šiame 
suvažiavime, kur jų relka - 
lams bus skiriamas ypatin
gas dėmesys.

Kviečiame visus suprasti 
kultūros skyriaus pastangas, 
atv”ktl Ir aktyviai šiame 
kultūriniame įvykyje daly
vauti. Darbo daug, o rankų 
maža.

INTENSYVUS LIETUVIUI 
KALBOS KURSAS KENT 
STATE UNIVERSITETE

Šią vasarą KENTO valst. 
universitetas siūlo sus
tiprintą lietuvių kalbos kur
są pradedantiems ar silpniau 
lietuviškai kalbantiems: per 
1O savaičių bus praeita Išti
sų mokslo metų programa, 
Ir kursą baigusiems bus su
telktas 12 vai. kreditas. Be
velk kiekvienu atveju kredi
tas bus užskaitomas kituose 

universitetuose Ir kolegijose.
Kurse bus naudojama" In

troduction to Modern Lithu
anian" Ir pagal ją paruoštos 
juostos. Be to, keturias va
landas kasdien studentams 
pagelbės mokytojai, kilę Iš 
Lietuvos Ir kalbą literatūri
ne lietuvių kalba.
-Šis kursas siūlomas greta 

anksčiau skelbtojo aukštes
nio / upper division/ kurso 
kalbantiems lietuviškai, už 
kurį bus telkiamas G vai . 
kreditas.

Platesnė Informacija: 
Lithuanian Language Section 
c/o Critical Language Prog
ram, Kent State University, 
Kent, Ohio 44242.

PABALTIEČIU SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

Vasario 22 d. įvyko Š tau
rės Amerikos Pabaltlečlų 
slidinėjimo pirmenybės, 
Collingwood, Ontario?

Pirmenybes pravedė V. 
Paullonls Kanados Sporto A- 
pygardos vardu. Buvo rung
tyniaujama alpinistinėse 
varžybose;susldedančlose Iš 
slalomo Ir didžiojo slalomo. 
Dalyvavo Iš viso 40 slidi
ninkų, Iš kurių 24 buvo lie
tuviai 
SLALOMAS:
M er galč lų-M ote rų:

l.H.Later/Es/, 2.G.Pres- 
nlkovs/La/, 3. A.Kuus/Es/. 
Jaunučių:

1. L.Strlplnls /Ll/,kltl ne
užbaigė.
Jaunių:

1. R.Kuus/Es/, 2. E.Par- 
noja /Es/.
Vyrų:

1. L.Later/Es/, 2. P. Vai - 
jas/Es/, 3.A.Kunder /Es/. 
Vyrų veteranų:

l.V.Člurllonls/l l/, 2. J.Jo
naitis/Ll/, 3.H. Lapas/Ll/. 
DIDYSIS SLALOMAS: 
Mergalčlų-Moterų:

1. H. Later/Es/, 2. A. Kuus 
/Es/, 3.G.Presn(kovs /La/.

1. L. Strlplnls/Ll/, 2. J. 
Pamoja /Es/.
Vyrų:

l.P.Valjas/Es/ Ir A.Kun - 
der/Es/, 2. R.Gudells/Ll/,
3. A. Levalds/La/.
Vyrų veteranų ;

1.A.Nakas/Ll/, 2.H.Lapas 
/Ll/, 3.0.Stlrajs/La/.

Iškiliausia slidinėto ja: H.
Later- estė ; Iškiliausias 
slldlnėtojas : P. Valjas-es- 
tas.

Tautybėmis pasiskirstė: 
1. Estai, 2. Lietuviai, 3. Lat
viai.

Iš pabaltlečlų pirmenybių 
buvo Išvesti Ir lietuvių plr- 
nąęnyblų rezultatai. 
SLALOMAS:
Merg.-Moterų: 1. V. Strlpl- 
nytė /Tor, Vytis/.
Jaunučių: 1.L.Strlplnls /Tor. 
Vytis/ <
Vyrų; 1. M. Kairys /HamUt . 
Kovas/, 2. R. Lapas/Tor.Vy
tis/, 3. J. Žolpys/Tor,Vytis/. 
Vyrų veteranų: 1. V. 
llonls /Kiev. Žaibas/ 
Jonaitis /Tor. Vytis/, 
Lapas /Tor.Vytis/.

2. J.
3. H .

DIDYSIS SLALOMAS:
Merg.-Moterų; 1. V.Strlpl- 
nytė /Tor. Vytis/.
Jaunučių: l.L.Strlplnls/Tor. 
Vytis/.
Jaunių: 1. V. Grinius /Nepr ./,
2. M.Sungalla/Tor. Aušra/ . 
Vyrų: 1. R.Gudells/Tor. Vy
tis/, 2. M. Kairys/H am. Ko * 
vas/, 3. R. Sungalla / Tat* . 
Aušra/.
Vyrų veteranų: 1. A. Nakčia, 
/Dėt. Kovas/, k. H. Lapas 
/Tor. Vytis/, 3. L.Stoslūhas 
zTor. Vytis/.

Iškiliausia lietuvaitė i sil- 
dlnėtoja- Vida STRIPINYTĖ. 
Jai atiteko dr. A. Ir J.Sun- 
gaūų pereinamoji taurė.

Iškiliausias lietuvis slldl- 
nėtojas- Linas Strlplnls. 
Jam atiteko Toronto Lietuvių 
Privataus Žvejų Klubo KIR
VIS taurė. Linas yra tik 13 
metų, bet jo slidinėjimo ly- 
gls prilygsta jau vyrams Ir 
ateityje gali pasiekti gerų 
rezultatų.

Klubais pasiskirstė: 1. To
ronto VYTIS, 2. Hamiltono 
KOVAS, 3. Klevelando ŽAI-. 
BAS Ir Detroito KOVAS,-4.’ 
Toronto AUŠRA. V.P.

LAIŠKAI LIETUVIAMS- Jė
zuitų žurnalas atšventė 25 m. 
sukaktį. Per tuos metus kei
tėsi redaktoriai.Pirmasis - 
tėv. Bružlkas, antrasis tėv. 
J.Valšnys, trečias-tėv. Tri
makas .Ilgiausiai Išbuvo tėv. 
Valšnys, bet jis atsistatydi
no dėl sveikatos-sutrikimų.

Žurnalas dirbo sėkmingai.
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KANADOS LIETUVIU MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

L. E imantas
( 7 ąsa iš praeito numerio) tr nuolat kalbama Ir rašoma.

MIELI LIETUVIAI
Pasaulio Lietuvių Bendruo-| partamento vedama politika tų 

menės valdyba, 1975 m. kovo pranešimų teisingumu mažai 
17 d. posėdyje susipažinusi su abejonių bekelia, todėl ir nebė- 
spaudos paskelbtomis informs- ra prasminga laukti jų patikri- 
cijomis apie Valstybės departs- nimo, bet reikia tuoj pat ener- 
mente šiuo metu svarstomas ga- gingai imtis žygių, kad tie gali* 
limybes de jure pripažinti Pabal- mi ėjimai nebūtų padaryti, 
tijo valstybių aneksiją ir pra-
matydama tokių svarstymų pa- Šias išvadas priimdama dė- 
sekmes, priėjo šias išvadas: meBin, PLB valdyba kreipiasi į 

Lietuvių Bendruomenės kraštų 
valdybas ir kviečia jas imtis

a) JAV nusistatymas nepri- skubios akcijos. Kiekvieną kraš-
pažinti Pabaltijo valstybių anek to valdybą prašome vystyti to- 
sijos visuomet buvo ir pasiliks Idą akciją, kokia jos gyvenamo 
tvirta atrama lietuvių tautos krašto sąlygomis būtų efektin- 
siekimuose atstatyi nepriklauso- giausia. Telegramos ir laiškai 
mą Lietuvos valstybę. JAV prezidentui, prašant nepri

pažinti aneksijos ir siekti Pabal
tijo tautoms laisvės, būtų viena

b) Tos atramos praradimas iš sėkmingų priemonių, tinkan-
galingiausios pasaulio valstybės 
vyriausybėje išeivijos lietuviams 
'žymiai apsunkintų Lietuvos lais
vinimo darbo pastangas, o oku
puotąjį kraštui būtų didelis mo
ralinis smūgis.
i

c) Todėl būtina, ikad visi 
Amerikoje ir laisvojo pasaulio 
lietuviai, vieningai ir visuoti
nai veikdami, siektų įtaigoti 
JAV vyriausybę, kad ji iki šiol 
vedamos nepripažinimo politi
kos ne tik nepakeistų, bet, iš
naudodama visas turimas prie
mones Jungtinėse Tautose, Eu
ropos saugumo konferencijoje 
ir kituose tarptautiniuose foru
muose visoms Pabaltijo tau
toms reikalautų laisvės ir nepri
klausomybės, kol tų tautų suve 
reninės teisės bus atstatytos 

d) Nors apie Valstybės de
partamento galimus ėjimus kol 
kas žinome iš neoficialių spau
dos pranešimų, bet paskutinio 
dešimtmečio JAV valstybės dė

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

AR JŪS VYRAI SUPRANTATE , 
KĄ JŪS DAROTE ?

Lietuvių ideologinis pasi
skirstymas yra natūralūs. 
Kartais grupė žmonių, vie
nodai galvojančių, gali dau
giau nuveikti, kaip bendras 
mišinys. Deja, masė, kuri 
siekia lietuvių tautai laisvės, 
tūri rasti bendrą kalbą, nusi
lenkti bendrai vodovybei, ku-

Toklus "grlekus" yra pa- Kudirkos laisvai Uvyko ir 
pildę (?) ir mūsų aukšti pre- tūkstančiai dolerių jiems su- 
latai, norėdami tapti vysku- aukota. Chicagos aerodrome 
pals prieš paskyriant J.. E. tūkstantinės minios juos su- 
vyskupą Deksnį. Tuomet jie tiko. Šį įvykį mes su kaupu 
varstydavo duris Vatikane su išnaudojom savo "propagan- 
"netuščiais portfeliais". dai". Bet kaip, su visais ki-

Tokle faktai, jei 100% tei- tais, kurie pabėgo ar atvyko, 
singi, ateinantieji iš Čikagos ar mūsų širdys ir jiems buvo 
lietuvių yra liūdni, tai nyki- atvertos ir daosnios ?
mo ženklai nuo viršaus ne nuo Buvusi Lietuvoje mokytoja, 
šaknų. Dvejos Lietuvių Ben- kuri atvyko pas savo vyrą į

rl reprezentuoja ir kalba visų druomenės Člkagoje(ar kitur) Kanadą, labai skundėsi, nes 
lietuvių vardu. Vienas tikslas, turi pranykti. Vyrai susi-vietos lietuviai, sutiko nešim-
viena vadovybė, viena repre
zentacija.

Kas nusideda šiems princi
pams, kenkia lietuvių tautai ?

Tie gi visi vadovaujantieji 
lietuviai, (akademikai) kurie 
nesutaria ir vieni eina į Bal
tuosius Rūmus per priešaki
nes duris, kiti užpakalines, 
norėdami paspausti ranką 
USA prezidentui, yra tautos 
kenkėjai, egoistai. Tokių as
menų veikla gali būti daugiau 
žalinga lietuvių reikalams,
kaip naudinga.

2 psl. 

čių naudoti visų kraštų LB na
riams. JAV lietuvius išskirtinai 
prašome raginti savo kongres- 
manus remti ir skubiai priimti 
kongrese esančią rezoliuciją H. 
Con. Res. 165, o senatorius pra
šyti, kad panašią rezoliuciją į- 
neštų į senatą. Prašome rašyti 
laiškus į spaudą atkreipti visuo
menės dėmesiui, kam įmanoma, 
siekti asmeninių ryšiij su kon
greso, senato, Valstybės depar
tamento ir Baltųjų rūmų parei
gūnais ir šiame reikale prašyti 
jų talkos. Planuojant ir vyk
dant akciją, stengtis savo veiks
mus derinti su kitų organizacijų 
to pr ties tikslo siekiančiais 
veiksniais, ieškant ne konkuren
cijos, bet geresnių bendrų re
zultatų. Kur galima, prašoma 
veikti visų trijų Pabaltijo tautų 
atstovams kartu.

PLB Valdyba

*

praskite kur Jūs einate, kiek 
bloga darote... J. Kelmas 
Toronto.

LIETUVAI LAIMĖJIMAS AR 
NUOSTOLIS ?
Nevienam iš mūsų misteri

ja ir klausimas, kodėl Simas 
Kudirka, paliko, net šeimą 
Lietuvoje ir bėgo nuo Sovietų 
laivo. Gal jam grėsė asmeni
nis pavojus ? Ši tragedija, 
jam ir visai jo šeimai baigė
si laimingai, dėka interven-
cijos Amerikos kongresmenų, išauštant ?

PANORAMA
IŠVYKO SVETIMIEMS Lietuvių Žurnalistų skyriaus
TARNAUTI Pirmininkui.

Praėjusių metų lapkričio Reiškiu Jums savo gra- 
mėnesį, Lietuvos vaikinai tu- žlauslus sveikinimus Irnuo- 
rėjoapleisti savo tėviškes ir šlrdžlauslus linkėjimus . 
buvo išvežiami po plačiąją Drąsiai Ir ryžtingai tyru 
Sovietų Sąjungos imperiją ka- Tiesos žodžiu ardykime Gu
rinę prievolę atlikti. Ėjo jie lago salyno Imperijos melo 
labai nenoriai, nes lietuviškų ir spygliuotųjų vielų užtva- 
dalinių okupantas lietuviams ras. Gelbėkime tuos,kurie 
neleidžia turėti. Bė to, reikia šiandien kenčia Ir miršta 
daugėl metų ištarnauti. Kremliaus vergijoje. Jaut -

Išvežimų į raudonosios ar- rial reaguokime į sielvarto 
mljos dalinius proga,Vilniaus riksmą nelaimingų mūsų 
vyrams buvo suruoštas išlei- brolių Ir seserų.Neprllels- 
dimas. Tai progai iš visų Vii- klme, kad jie užgęslntų 
niuje esančių patalpų, orga- Laisvės troškimą mūsų 
nlzatoriai naujokams nerado gimtoje šalyje, kad tenai 
tinkamesnės salės, kaip Vii- prašvistų Laisvės aušta, 
niaus rusų teatrą. Suvarytus kur niekam nebūtų užginta 
jaunuolius sveikinimais paly- laisvai kalbėti, gyventi Ir
dėjo įvairūs už Lietuvos lals- kurt, /pas/ S Imas Kudirka, 
vės netekimą kovoję senbol- Pr.Alš.
ševlkai. Jie graudeno Lie
tuvos jaunuosius vyrus bū
ti ištikimais bolševikinio val
dymo sistemos įrankiais ir 
garbingai atlikti pareigą "di
džiajai tėvynei".

Po "iškilmingos dalies", 
naujokai turėjo pasižiūrėti 
rusų dramos teatro spektak - 
lį.

LAIVĄ PAKRIKŠTIJO 
SNIEČKAUS VARDU

Pereitų metų gale Klaipė
doje buvo pakrikštytas vienas 
rus ų laivas Antano Sniečkaus 
vardu. Laivas — šaldytuvas, 
kaip ir dąugėl kitų rusiškų 
laivų (Puškinas, Lermonto
vas) yra statytas Rytinėj Vo
kietijoj, Rostoko mieste. Ant 
baltai nudažyto laivo priekio 
didelėmis kyryllškomis rai
dėmis užrašyta "Antanas 
Sniečkus". Paprastai po ky- 
ryliškomls raidėmis užrašu, 
laivo pavadinimas rusų laivy
ne dar kartą parašomas ma
žesnėmis lotyniško šrifto rai
dėmis. Bet šiuo atveju tai ne
padaryta. Gal tai turi ir sim
bolinę reikšmę, nes Antanas 
Sniečkus, gyvas būdamas, 
nors ir rašė ar kalbėjo lietu
viškai, bet jo dvasia ir galvo
jimas buvo rusiškai orientuo
tas. Tenka tik prisiminti daž
nius jo kalboje raginimus, kad 
iš visų "tarybinių" tautų lie
tuviai pirmoje eilėje turintys 
mylėti rusus.

S. KUDIRKA Į LIETUVIUS 
ŽURNALISTUS . . .

Simas KUDIRKA, būvo- 
darnas Toronte Vasario 16 
Iškilmių proga, pobūvio jam 
pagerbti metu, įrašė sluos 
reikšmingus žodžius Ir lin
kėjimus Jonui Karkai:

Mano mielam Toronto 

patiškai — esą, jei tave išlei
do, — gal buvai "raudona" ?

Ar Lietuvai geresni mes, 
kurie pabūgę komunizmo bė- 
gome, ar jie, kurie pasiliko 
savo krašte sakydami "kaip 
bus taip bus, geriau mirsiu 
savo žemėje"?

Ar Lietuvai geresni mes, 
kurie blizgančioms unifor
moms apsirėdę paraduojame 
išeivijoje, ar mūsų broliai 
Lietuvoje prisidengę "kaukė
mis" laukia geresnės dienos

jaunimo atstovai susėdo už 
talo rimtoms svarstyboms- 
lmpozlumul,kalp dabar įp

rasta sakyti. Svarstybų da- 
l- studentai, o viena jų 

jau siekianti maglstrolalps- 
nlo. Visi jau Kanadoje gimę.

Moderatorius A.Čepas nu- 
kad skęstant anglų 

saksų kultūroje, sunku Iš- 
ilkytl savo Identitetą, be- 
varstant dviejų kultūrų su- 
retlnlmą- duotą svarsty- 
oms temą.
Gyvenant angliškoj aplIn

oj, lietuviškoji aplinka lle- 
, Ka lyg dirbtinė. Tačiau,kas 

Simcs Kudirka ani. Vigi ant laivo norl lgl(ktl saVybėje, gali 
— dail. Antano Ruksteles tapybos

kūrinys, įteiktas S. Kudirkai. rastl lr tam reikalingų būdų, 
 Gerlaus la, žinoma, kai jaunl-

Lietuvai, mes jau nurašyti 
į nuostolius, (atleiskit už iš
sireiškimą) mes būsime gera 
"trąšą" svetimai žemei. Mū
sų jaunoji karta, jau trečioji 
generacija, "ištirps į vietos 
katilą". Rusai užplūdo didės- velk vien apie lietuvybę.
nius Lietuvos miestus, todėl 
kiekvieno lietuvio netekimas 
^Lietuvai nuostolis.

Lietuvai būtų laimėjimas, 
jei iš jos nebėgtų, bet į ją su
grįžtų po plačiu Rusiją išsi
blaškę lietuviai'. Ieškotina ke
lių, kaif> sugrąžinti, bent da
lį Lenkijos ir Gudijos lietuvių 
taip ir iš viso pasaulio, kurie 
nesurišti šeimomis arba tur
tais.

Jau ketvirtadalis šimtine-
člo,kaip Lietuva "vaduojama" 
gerais norais, gražiais žo
džiais. Žiūrė kite, kas darosi, 
net toks "kengūrų" kraštas 
Australija mus "išdavė".

Lietuva tenai — ne čia!
J. Ladyga 

Montrealis

SUŽINOME TIK 15
SVETIMŲJŲ

Buenos A Ires lietuvių-Ar
gentinos lietuvių organizaci
jų Ir spaudos taryba surengė 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimą, vasarlol5 d. va
kare, Lietuvių Salone^ prie 
Aušros Vartų parapijos, ge
rai apgyvendintame lietuvių 
rajone. Tik gaila,kad dabar 
yra atostogųlalkas, dauglle- 
tuvlų vasaroja Ir susirinko 
ne tiek daug žmonių. Tai 
viena priežastis. Klta-lletu- 
vlška spauda apie paminė - 
^Imą neberašo, greičiau su
žinojom Iš argentiniečių 
spaudos,kurie tą įvykįpaml- 
nėjo.Ar tik nekalti tarpusa - 
vlo kvaili ginčai. ..

Minėjimo programa buvo 
parengta puikiai. Dainos Ir 
šokiai mums atgaivino senai 
paliktos gimtinės jausmus . 
O ant rytojaus vasario 16 d . 
Buenos A Ires Katedroje buvo- 
atlaikytos Iškilmingos mi
šios. Po pamaldų prie Ar - 
gentlnos Išlaisvintojo gener. 
San Martin’o mauzoliejaus 
buvo padėtas gražus gėlli 
vainikas. Tautiškais rūbais 
pasipuošusios Argentinos 
lietutvaltės,plevėsuojant Ar-

Dargi paskutinėmis skaid
rėms bemlrgant, penki 

m as pats apsisprendžia už 
lietuvybę.

Ramutė Blrgėlytė pažy - 
m ėjo, kad Kanadoje tėra tik 
dvi vyraujančios kalbos, bet 
dviejų kultūrų nėra. Todėl 
toliau svarstybose kalbėta

Lituanistinis švietimas Ir 
lietuvybės Išlaikymas reika
lauja visų pasišventimo. 
Vyr. kartos reikalavimai gal 
per dideli Ir juos Išpildyti 
tegalėtų tik atatinkamai pa
siruošęs jaunimas. Todėl Ir 
jaunimas turėtų parodyti 
daugiau noro dirbti.

Kristina Pareštytė, buvusi 
Hamiltono mok. mokytoja Ir 
dabar siekianti magistro 
laipsnio universitete, nurodĄ 
kad Išlaikyti lit.mokymą Ir 
auklėjimą yra nepaprastai, 
sunku, kai visur Ir visus 
supa anglų kalba.GI manytų, 
kad tik šeimoje turėtų būti 
geriausios sąlygos lietuviš
kumui. Į mūsų mokyklas tu
rėtu ateiti dirbti visi, kas tik 
gali.

Snalgė Vallūnaltė tvirtiną 
kad tėvai būtinai turėtų sekti 
Ir tikrinti mūsų mokinių na
mų darbų paruošimą. Jauni
mas norl gerų pavyzdžių’. Jei 
tėvai nesistengia geral-gry- 
nal lietuviškai kalbėti Ir elg
tis, tai kaip galima to reika
lauti Iš jaunosios kartos.

Rasa Mažeikaitė yra įsiti
kinusi, kad lietuvių kalbos 
Išmokstama, kai kuo daugiau

gentlnos Ir Lietuvos vėlia
voms, giedant Lietuvos him
ną, nešė vainiką. Argentinos 
vyriausybė pastatė garbės 
grenadierių sargybą.

Klausant vietinių gyvento
jų pastabas nuoširdžiai 
mums Išreiškiant Ištvermės 
mūsų laisvės kovoje, mus 
sustiprina daugiau pasiryžti 
dėl Lietuvos Išlaisvinimo 
veiklos. Gaila' tų lietuvių, 
kurie, nesuprasdami parei
gos nei pagarbos savajai tau
tai- nuėjo tarnauti masko - 
Hams. Bet ką padarysl- 
šlaudadūšlų buvo caro lai - 
kals, netrūksta Ir dabar. . .

Petras Člabls 
IŠ BUENOS AIRES.

Mokytojai turėtų Iš mokinių 
daugiau reikalauti. Mokyto
jai neturėtųĄnoklnlų atveju/ 
bijoti tėvų, nors jie būtų Ir 
geriausi jų draugai. Tėvai 
turėtų daugiau respektuoti Ir 
pasikliauti mokytojais, o šie. 
pastarieji turėtų būti reikia
mo standarto.

Jaunimo pravestos svars- 
tybos sukėlė susidomėjimą. 
Per diskusijas Ieškota esa
moms problemoms reikiamų 
sprendimų.

Pedagogas Antanas Rlnkū- 
nas savo paskaitoje lietė 
tuos mokinius, kurie, šiais 
metais lanko specialias lie
tuvių kl.klases prie angliškų 
gimnazijų. "High School’’gau
na už tai švlėtlmo organų 
pripažintus kreditus. Pagal 
potvarkius anglų gimnazijų 
mokiniai nuo 9-13 klasės tu
ri surinkti nemažiau 23 kre- 
dltų/kal kur Ir daugiau/, kad 
gautų brandos atestatą.Mi
nėtose lietuvių kalbos spe
cialiose klasėse kreditus 
galima gaut i lankant XI,XI1 Ir 
X111 klases. Tokios lietuvių 
kalbos klasės, už kurias 
duodami kreditai, - yra jau 
Toronte Ir Londone.

/Mokytojams susidaro sun
kumų, kai nėra tinkamų va
dovėlių. Čikagoje Išleisti 
lietuvių literatūros vadovė
liai per platūs Ir jų ; dabar 
jau net negalima gauti, nes 
Išparduoti. Paskutiniu laiku 
JAV L. Bendr. Švietimo Ta
ryba yra Išleidusi / Ir gana 
pavėluotai / Lietuvių kalbos 
žodyną aukštesnėms kla
sėms, bet tas žodynas nevi
sai tinkamas Ir reikalingas 
pataisų.

Poetas Ir pedagogas Hen
rikas Nagys kalbėjo apie lie
tuvių literatūros dėstymą 
lit. mokyklose.

Pradžioje nurodė, kaip 
duoti mokiniams supratimą, 
kas yra literatūra. Bet tas , 
kuris nemoka lietuvių kl., 
negalės suprasti, kas yra 
literatūra.

Pradžioje reikia skiepyti 
meilę knygai. Ypač moki* 
nlams sunku pagauti poez i - 
jos sąvoką. Poeziją reikia 
pajusti- Išgyventi, bet poe
zijos visa maglka- begalinis 
paprastumas.

Literatūrą nagrinėti tik 
specams, o ne mums mokyk
lose . Mūsų programos per 
didelės. Vadovėliuose daž
nai daug bevertės literatū
ros. Geriau Išeiti mažiau , 
bet pilniau. Iškeiktai pa
vyzdžiui, didžiausią mūsų 
poetą Ir literatūros pradi
ninką Krlsltljoną Donelaitį’.

Jei pradžiai, kada reikia 
susidaryti sąvoką, duosime 
bevertę literatūrą,maža Iš 
to bus naudos.

Užbaigai poetas meis
triškai paskaitė tikrų lite
ratūros delmančlukų-eUė - 
raščlų. Visi paskaitininkui 
kąrštal plojo.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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AR MES VIENI TEMATOME
TAMSOJE ?

JUOZAS LUKOŠIŪNAS
'TIESA NETURI NIEKO BENDRO SU ĮTIKINTŲ ŽMONIŲ 
SKAIČIUMI” - P aul Claudel

"'DIEVAS) ŽMOGUI ATVĖRĖ DAUGELĮ 
KELIŲ / SAVE” — Karl Jaspers

Pozityvieji mokslai ir in
dustrinė technika atskleidė 
tūrinius ir socialinius hori
zontus. To pasėkoj modernus 
žmogus tapo mažiau katego
riškas, dogmatiškas, ėmė 
kalbėti apie tiesos tik "provi
zorini” charakterk.

Egzistencinė filosofija, 
nors tai buvo jau nebe nauja 
idėja, labai teisingai pirmoji 
buvo atkreipusi dėmesį j 
žmogiškosios egzistencijos 
istorinę dimensiją. Irtas dar 
nereiškė grįžimo prie tradi
cinio reliatyvizmo. Bet kaip 
gi ši filosofija gali viešai de
klaruoti, kad žmogiškoji tie
sa niekada nėra galutinė ? 
Kaip galima kalbėti apie tie
sos "provizorinį "charakterį ?

Pažvelkimį moderniuosius 
mokslus. Šiandien jie atsisa - 
ko kalbėti apie definityvini 
pažinimą. Nors 19-to š. 
:r. ■’kslas buvo lygiai toks pat 
dogmatiškas kaip ir religija, 
XX-sis š. gi sutrupino Į ga
balus daugybę dėsnių ir abso
liutų. Paimkim naujausią te
oriją apie šviesą arba medžia
gos sampratą ir pamatysim, 
kad mokslas nustojo būti dog
matinis ir labai atsargiai ope
ruoja su absoliutomis.

Taip ir egzistancinė filoso
fija pabrėžia žmogiškojo pa
žinimo neišbaigtą, negalutinį 
ir istorinį charakterį. Ter
minai kaip istorija, istoriš
kumas yra neišvengiami api
brėžiant ir nušviečiant žmo
giškąją tiesą, kaip tikrovės at-^ klausimas" psl.26).

'Pradžia 10 numeryje )
Jei grįžtų šiandien vėl Kris

tus, kaip anuomet, į Sevilijos 
miestą Ispanijoj, aprašytą 
Dostojevskio romane"Bro.'lai 
Karamazovai", ta pati scena, 
o gal dar liūdnesnė pasikar
totų, kuri įvyko kalėjime tarp 
Kristaus ir senio inkvizito
riaus. Išklausęs Kristus ir 
mus, kaip "krikščioniškai"po 
19 šimtų metų mes praktikuo
jame artimo meilę, socialinį 
teisingumą, kaip vykdome Jo 
palaiminimų nuo kalno Evan
geliją, gal labai nuliūstų ir 
gal neištaręs nei žodžio, kaip 
senį Inkvizitorių ir mus tik 
pabučiuotų. O mes greičiau
siai atidarytume Kristui du
ris ir tarti’me: 'Eik ir niekad 
nesugrįŠK. .. Iš viso niekad 
nesirodyk... niekad, nieka
da. . . ", kad netrukdytum mū- 
sų"krikščloniško" darbo, ku
rį tęsiame jau daug šimtų 
metų.

Čia nesiginčysim klak ben
drija pasimokino ar ne iš pra
eities klaidų, bet šiandien ne
galime paneigti ir ignoruoti 
vieno fakto, krikščionių ben
drijoje vyksta gili drama. 
Mes visi esame šios dramos 
liudininkai ir dalyviai. Sąmo-: 
ningas nematymas šios dra
mos, būtų stručio galvos ki
šimas į smėlį pavojaus metu.

Kodėl,galiausiai net šių die
nų jaunimas inspiracijos ieš
ko psychoanalizėje, rock mu
zikoje ar azijatų mysticizme. 
Šių dienų jaunimo tarpe Dievo 
problema ne mažiau aktuali 
iir gyva, kaip ir mūsų vyres
niosios kartos laikais. Nar
kotikai, hipie sąjūdžiai rodo 
ne į jaunimo indiferentiškumą. 
vertybėm, bet greičiau j. ben
drijos neaktualumą, atitrūki
mą nuo dabarties, nuo jauni
mą deginančių šių dienų pro
blemų. Tai rodo, kad jauni
mas tik suabejojo apie kai ku
rių krikščioniškų vertybių 
svarbą žmogaus gyvenime. 
Reikalas čia eina apie verty
bių skalės pergrupavimą. Ir, 
žinoina, ne retai, atsidūrę 
prieš ledinę bendrijos sieną, 
jaunimas ima ieškoti prasmės 
ir vertybių kitur.

AR TIESA GALI BŪTI 
GALUTINĖ ?

Pažvelgę klek arčiau į ben- 
drijąmatėme, kad tiesos fa
natizmo grėsmė nėra dingusi 
dar ir šiandien ir kad mes 
krikščionys, jog išvengtume 
klaidų kokias esame padarę 
istorijos bėgyje, turėtume la
bai nuosaikiai žvelgti Į tiesą. 
Prieš atsakant į klausimą ar 
mūsų pretendavimas į abso
liučią tiesą yra pagrįstas ar 
ne, mums tenka panagrinėti 
problemą ar iš viso tiesa gali 
būti galutinė ?

Daiktų iš žmogiškosios eg
zistencijos istorinė dimensi
ja yra XX-to a. charakterin
giausias bruožas. Viduram
žių mokslas buvo tik vaikų 
žaislas. Modernių mokslų pa 
galba prieš mus šiandien at
siskleidžia ekspansyvus uni
verses . Žvelgiantį šį univer- 
są mus pribloškia išsivysty
mas, evoliucija, istorinė 
struktūra. Ir ši istoriškumo 
sąmonė šių dienų žmoguje 
kasdien stiprėja, kadangi da
barties pasaulis randasi po
sūkyje, kur praeitis ir dabar
tis susiliečia. Šiame amž'uje 
pirmąsyk išryškėja žmogiš
kojo pažinimo, žmogiškosios 
tiesos neišbaigtas—istorinis 
charakteris.
1975. IV. 8,

APIE-MENA, KELIONES IR KITA
POKALBIS SU KUN. DR. FELIKSU JUCEVIČIUMI

- Girdėjome, kad turi greL; 
tai pasirodyti Jūsų antroji 
knyga, ir todėl norime pa
tiekti keletą užklausimų. Vi
sų pirma, kaip ji vadinsis ir 
kokia yra jos pagrindinė te
ma ?

Jos vardas "Menas spalvų 
irformų žaisme". Kaip sako 
jau pati antraštė, joje liečia
mi meno klausimai, kiek jie 
yra susieti s u tapyba. Nes ta
pyba yra tas menas, kuris 
pirmiausiai išsisako spalvo
mis ir formomis.

- Kas įvis katino susidomė
ti menu ir kada ? 

Kun. dr. J'. Jucevicius keliauja po Graikija — Santorini 
saloje, prie Egejos juros 1970 metais.

skleidimą. Tiesos Istorišku
mas atspindi žmogaus isto
riškumą.

Žinoma ir tiesos suvokime 
filosoių ir teologų tarpe yra 
nemaža ginčų ir diskusijų. 
Šiandien galima įžvelgti ryš
kesnes kryptis.

Vieni teigia, kad tiesa, ka
dangi ji yra objektyvi, jau eg
zistuoja kažkur šalia istori
jos ir yra nekeičiama. Ši tie- 

egzistuojanti kaip pilnuti
nė, atskirai, be jokio ryšio 
su ja pažįstančiu subjektu. 
Atseit, tiesa nėra įsijungusi 
į istorinį procesą Ir toctel ga
linti būti suformuluota į ne-j 
keičiamas sąvokas. Nors ir 
pasaulis keičiasi, bet tiesa 
lieka nekeičiama ir todėl tik 
mažos definicijų ir formula
vimų pataisos tėra galimos.

Kiti tvirtina, kad tiesa eg
zistuoja gyvo, mąstančio 
žmogaus prote ir nors ši tie
sa yra objektyvi, ji yra sąly
tyje su ją pažįstančiu subjek
tu taip, kad kiekviena žmo
giškoji tiesa yra įjungta į 
žmogaus proto atsiskleidimo 
procesą. Tiesos egzistencija 
tik žmogiškam subjekte Reiš
kia,kad žmogaus pasiekiama 
tiesa yra sąlygojama istori
nio proceso.

"Žmogaus ryšis su tiesa, 
tai nenuilstamas ieškojimas 
o ne josios galutinis turėji
mas"-štai ką sako žymus te
ologas Ch. Davis ("Sąžinės

Įgimtas polinkis tam, kas 
yra gražu, o taip pat ir pa
lankios aplinkybės. Studijų 
metais Romoje turėjau pro
gos lankyti muziejus ir baž
nyčias. Atostogų laiku užsuk
davau! kitus Italijos miestus, 
kaip Veneciją, Ravenną, Flo
renciją, Milaną, Sienną, kur 
galėjau Matyti itališkojo re
nesanso meistrų geriausius 
kūrinius. Persikėlus gyventi 
į Paryžių patekau Į to meto 
viso pasaulio meno centrą, 
kurio sceną dominayo Bra- 
ęue, Matisse ir Picasso. Ten 
susitikdavau ir su lietuviais

Dabar mums reikalinga pa
sistatyti klausimą, ar šis tie
sos ieškojimas nėra bepras
mis? Atseit, kokios yra tie
sos objektyvumo galimybės ?

Davis yra nuomonės, kad 
žmogus įgauna realybės pa
žinimą, objektyvų tikrumą. 
Bei šis tikrumas esąs tik da
linis ir patobulinamas. Toli- 
mesrtės studijos vedančios 
prie papildymų ir pataisymų, 
kadangi žmogiškąsis pažini
mas yra iš vieno kokio nors 
požiūrio. Jo ribotas žvilgis į 
realybę išplaukia iš duotos 
perspektyvos. Taigi, tiesa 
yra palenkta apribojimui ir 
tai yra charakteringa žmogui 
kaip egzistuojančiam istori
joj, turinčiam savąją būti tik 
Istoriniam išsiskleidime. 
Žmogaus proto dinamizmas 
užgarantuoja pažinimui nors 
ribotą, bet esminį objektyvu
mą. Šio dinamizmo pagalba, 
žmogus yra pajėgus patobu
linti ribotąjį tikrumą, patai
syti subjektyvius iškreipi
mus, iš viso, praplėsti savąjį 
horizontą.

Todėl atsakymas į klausi
mą ar tiesa gali būti galutinė, 
galėtų būti sekantis: žmogus 
savo proto dinamizmo pagal
ba, gali siekti tiesos ir pri
artinti savąjį pažinimą realy
bei, nors ir nepasiekdamas 
niekuomet totalinės tiesosI

Šiuo klausimu žymus vokie
čių filosofas Karl Jaspers 
taip pasisako: "Būtis mums 
atsiskleidžia tik laike, tiesa 
tik laiko apraiškose. Laike 
pilna tiesa objektyviai nepri
einama". (Filosofinis auklė
jimas" psl. 117).

Suglaustai išslreiškus, tie
sa nors ir ne pilnai, nors tik 
laiko apraiškose, bet mums 
atsiskleidžia, jei žmogus ne- 
užsklendžia durų intelekto di
namizmui tiesės ieškojime. 

dallininkais — Vytautu Kasiu
liu, AlbinuElskuml Ir skulp
torių Antanu Mončiu. Visi šie 
vyrai yra neeiliniai mūsų me
nininkai. Kad Kasiulis yra 
puikus dailininkas, tai žino 
mūsų visuomenė. Ko ji gal 
nežino, kad jis yra kartu di
dis meno teoretikas. Jis darė 
man didelį įspūdį, ir tai ga
lima spręsti iš to, kad pirma
sis mano bandymas rašyti 
apie meną lietė jo tapybą. 
Straipsnelis buvo atspausdin
tas Darbininke 1953 ar 1954 
metais.

- Atrodo, kad mėgstate ke
liauti. Ar visos kelionės tu
rėjo ryšio su menu?

Niekada neesu leidęsis ke
lionėn tik dėl kelionės. Visos 
jos yra susietos su menu. Ta
čiau meną reikia šičia su
prasti plačiąja prasme, t. y. 
kiekjisyrane tik grožio, bet 
kartu ir civilizacijos Išraiš
ka.

principu, kad gyvenimas yra 
nedalomas. Knygos įžangojerie kraštai yra svarbiausi ? 

Kur galima užtikti daugiau
siai meno turtų ?

Ar turite mintyje muziejus 
ar miestus ?

- Vieną Ir kitą.
Nėra lengva į tai atsakyti. 

Iš kraštų, aišku pirmauja Ita
lija, Graikija, Egiptas, Ispa
nija ir Prancūzija. Nuostabūs 
kraštai yra Indija ir Japonija. 
Nereikia pamiršti ir JAV, kur 
yra du iš dešimties geriausių 
pasaulio muziejų — Vašingto
no National Gallery ir New 
Yorko Metropolitain Muse
um. Daugelis nežino, kad 
Amerikoje yra nuostabių še
devrų. Ypač jos muziejai tur
tingi impresionistų darbais. 
Tačiau geriausiais muziejais 
reikėtų laikyti Louvrą, Uffi
zi galeriją Florencijoje, Pra
do muziejų Madride, Nacio-

nalinį Rūmų muziejų Taipei, 
Heremltažą Leningrade,Lon
dono . National Gallery Ir
Drezdeno bei Vienos galeri
jas.

Iš miestų man labiausiai 
patinka Florencija, Toledo, 
Atėnai, Nata ir Luxor arba 
Tėbai.

- Ar yra koks ryšys tarp 
meno supratimo ir muziejų 
lankymo ?

Mano giliu įsitikinimu, nie
kas negalės suprasti pilnai 
kas yra menas, jei jis nebus 
matęs tikrų meno šedevrų. 
Niekas nežinos kas yra Mi
chelangelo, jei jis nematys 
Mediči koplyčios skulptūrų, 
Sikstlnos koplyčios freskų ir 
Paskutiniojo. Teismo. Kaip 
menininkams geriausia mo
kykla yra muziejai ir gamta, 
taij} ir meno mėgėjams. Mi
chelangelo studijavo Giotto 
ir Masaccio, Cezanne-Pous
sin ir Delacroix, Manet — 
Velasquez ir Goyą, o meno 
mėgėjas turi kontempliuotl jų 
visų kūrinius. Suprasti daili
ninką padeda taip pat ir pa
žinimas to krašto gamtos, iš 
kurio jis kilęs ar kur jis yra = giškoji tikrovė, atspausdlp- 
dlrbęs. El Greco "Toledo" 
suprasime geriau, jei būsime 
matę Toledo. Neblogas įvadas 
į Čiurlionio tapybą yra Lietu
vos gamta. Tai dar labiau ga - 
lioja kinų ir japonų tapybai. 
Nors daug buvau matęs kinų 
ir japonų peisažų, bet jų taip 
gerai nesupratau ir neįverti
nau, kol nepamačiau Azijos 
gamtos.

- Ar tai reiškia, kad yra 
ryšys tarp menininko kūrybos 
ir aplinkos, kurioje jis gyve
na ?

Niekas nepajėgia Išsiveržti 
iš savo aplinkos, nei tai pa
jėgia padaryti menininkas. 
Kaip mūsų gyvenime, taip ir 
mūsų kūryboje, atsispindi 
mūsų aplinka ir mūsų laiko 
dvasia.

tame L. K. M. A. Suvažiąyįr 
mų Darbuose, VIII t. Tačiau 
jis turi prieš akis mano prą.- 
bėgomls formuluotus pasisa
kymus Ateityje, o ne pačią 
knygą. Bet tai jau ne taip 
svarbu. Manoji tautos sam
prata skiriasi principiniai 
nuo mūsų filosofo tautinės 
filosofijos. J.Grinius remta
me tafizika, aš remiuosi ’IŠ- 
torija, jo tautos samprata ro
mantinė,© manoji kategoriš
kai antiromantinė, ką jis va
dina atvirumu, aš vadinu 
darumu. fYtVX'

,- Kodėl esate taip nusista
tęs prieš romantizmą?

Neesu nusistatęs prieš ron 
mantizmą kaip tokį. Net ma
nau, kad mano prigimtyje yra 
romantinio elemento, kaip tai 

" domitės labiausiai fl- ^^manoji aistra keliausi.- 
lošofija. Kodėl dabar phsuko~ Ta8iau e8u iš 'Principo mtef- 
’ “ - ■ — statęs prieš romantinę tautos

sampratą, kuri yra antllsto- 
rinė. Dar blogiau, ji yra visi^ 
nacizmų, fašizmų ir imperia
lizmų, neišskiriant rusiškp-j 
jo, motina. ,,.o1

- Ar galvojate prie tos te-ri
mos grįžti ? >um

Mane šis klausimas tikrai: 
domina, ypač mitd ir tikro1’ 
vės santykis tautos sampra
toje, ir manau apie tai vėliau 
pasisakyti.

- Ką planuojate ateičiai?
Baigiu rašyti trečiąją kny

gą, kuri lies filosofijos sam
pratą. Kad būtų aiškus tęsti
numas mano darbe ją pava
dinti ketinu "Mintis dialekti
niame žaisme". --j

- Koks yra Jūsų pats di
džiausias noras ?

Šiuo metu surasti mecena
tą, kuris finansuotų šios kny
gos išleidimą.

Taip baigė pasikalbėjimą 
Šv. Kazimiero parapijos kle-

Tatp baigė pokalbį Šv.Ka
zim le^o parapijos klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius, su 
NL laikraščio ^ed. Pranu 
Paukštalčiu.

te į meną?
Man atrodo, ir tai mėginau 

knygoje ypač pabrėžti, kad fi— 
losofiip , meną ir religiją sie
ja tamprūs ryšiai. Šios visos 
trys žmogiškosios veiklos 

plotmės yra nukreiptos ne į 
betarpinę, -ogalutinę tikrovę, 
į būties gelmes. Filosofija, 
menas ir religija ieško vieno 
kito paties dalyko, tik tai va
dina skirtingai. Aišku, turiu 
mintyje tikrąfilosofiją, tikrą 
meną ir tikrą religiją. Nes 
yra taip pat klastota filosofi
ja, klastotas menas ir klas
tota religija. Tikroji filoso
fija ieško tiesos, tikrasis me
nas grožio ir tikroji religija- 
gėrio. O kas yra tiesa, grožis 
Ir gėris ? Trys skirtingi ga
lutinės tikrovės aspektai 
arba būtis trijų vertybių iš
vaizdoje. Kad tarp šių trijų 
dalykų yra ryšys, rodo dar ir 
tai, jog dažnai viena kitą ats
toja mūsų gyvenime.

- Ar ši knyga turi kokį nors 
ryšį su pirmąja?

Mano filosofija remiasi

LIETUVIU TELEVIZIJA ko
vo 26 d. švęs savo gyvavimo 
9 metų sukaktį. Niekas neti
kėjo, kad ji tiek ilgai išgy- 
vens-branglal kainuoja. Tik 
dėka žiūrovų ir tautiečių pa- 
gelbos ir aukų ji išsilaikė. 
Dabar ji yra spalvota, todėl 
lietuviški pasirodymai dar 
patrauklesni.

LTV kovo 9 d. pasirodė 
trys sesutės - Drūtytės. Jos 
jau kelintus metus džiugina 
savo dainomis Chlcagos lie
tuvius. Šį kartą jaunesniajai 
pritariant akordeonu išpildė: 
Tėviškės Laukuos, Toli Už 
GirlųjRožės, Trys Sesutės , 
Daug, Daug Dainelių, Suole -* 

sakau: "Gyvenimas yra vie
nas, ir štai kodėl jis neslda- 
lo". Tai jau netiesioginiai at
sako į Jūsų klausimą. Kon
krečiau kalbant, reikia dar 
pridurti, kad ir Tauta tikro
vės ir mito žaisme buvau pa
lietęs ne vieną su menu su
sietą k’ usimą.

- Ką galvojate apie anos 
frnygos kritiką?

Visų pirma, ji buvo negau
si, ir todėl esu pats kaltas, 
nes knygą pasiunčiau tik pen
kiems ar šešiems žurnalams 
bei laikraščiams. Kuriems 
pasiunčiau, visi įdėjo recen
zijas arba kritiškus pasisa-4 
kymus. Kai kuriose recenzi
jos, kaip Metmenyse, Aiduo j- 
se, Akiračiuose buvo padary
ta taiklių pastabų ir už tai esu 
dėkingas. Tačiau bendrai pa
ėmus, nevienam kritikui trū
ko prerequisite reading. Pa - 
ruošiamojo skaitymo stokojo, 
aišku, nevienas skaitytojas, 
kaip tai pastebėjau privačio
se diskusijose. Sugestyviai 
pažiūrėjoį mano tautinę filo
sofiją Juozas Girnius, 
straipsnyje Tauta kaip žmo

dangum 
lis, Trys Seselės, Koklalftl 
Keliais, ir kitas. Jas relkėtųr 
paskatinti, kad įdainuotų?!1 
plokšteles, nes jų balsai? 
ryškūs, tarsena gera. ■■•v

Pabaigai, Detroito p. Go- 
blenės šoklų sambūris pašo-* 
ko Rankšluostėlį.
T RIJU PA BALTIJOS TAUTtį 
suartėjimo vakaronė įvyko’ 
kovo 1 d.Oak Parke Evangė- 
llkų parapijos mokyklos sa
lėje. Ją rengė šiais metais 1 
latviai,okitais metais rengs 
lietuviai Jaunimo Centre. 
Sveikino visų tautų atstovai. ’ 
Iš Alto dr. Bobelio vardu 
pasveikino stud. Kazė Braz-

(Nukelta i 5 psl.)
3 psl.
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Stratfordo Teatro pastatai

Kai kurie Stratfordo aktoriai

Sezonas, kaip minėjau, bus pradėtas birželio 9,Geor
ge Bernard Shaw'o drama Saint John /dramų pavadinimų į 
lietuvių kalbą neverstu; viena", kad visi skaitytojai," kurie 
Stratfordo Festivaliu domisi, angliškai gerai supranta ; 
antra-» kartais pavadinimus gana sunku Išversti/. Tai vei
kalas apie Orleano Mergelę. Režlsorlus William Hutt.Pa
grindinėse rolėse Mervyn Blake, Pat Galloway, Tom Knee- 
bone, Stephen Macht, William Needles, Leslie Yo.

Birželio 1O Įvyks William Shakespeare*o komedijos 
Measure for Measure premjera. Ją režlsuojaRobln Phll - 
lips. Svarbiuosius vaidmenis atlieka Brian Bedford, 
Martha Henry, William Hutt, Stephen Macht, Rlchar Mo
nette, Kathleen Wlddoes.

Visi trys minėti veikalai bus vaidinami Festivalio te
atre Ir sezono metu Įvyks po kelias dešimtis jų spektaklių

Pirmą kartą po daugelio metų, jei ne Iš viso pirmą 
kartą, Shakespeare’o veikalai bus vaidinami Ir Avon te
atre. Kas Stratfordo Festivalyje buvote, tai žinote, jog šis 
teatras yra bevelk tris kartus mažesnis negu Festivalio 
teatras Ir čia scena tokia, kaip Lietuvos gimnazijų salių 
scenos. Birželio 1O čia Įvyks Comedy of Errors > 
žello 11 Two Gentelmen of Verona premjeros. Abi 
suoja Robin Phillips kartu su David Togurl. Aktorių, 
jų gausybės, nebeminėsiu nė vieno.

Liepos 28 Avon teatre bus pastatyta Arthur Miller* lo 
drama The Crucible, režisuoja John Wood. JI liks reper-^ 
tuare Iki rugplūčlo pabaigos. O liepos 29 Festivalio te

nka. Naujenybė-lvedtmas naujo vyriausio Festivalio re- 
žlsorlaus /artistic director/. Po keletą metų Festivaliui 
vadovavusio ir daugeli veikalų puikiai režisavusio Jean 
Gascon, Robin Phillips vyriausio Festivalio režlsorlaus 
pareigas perėmė šiam sezonui besiruošiant, pereitą ru
deni. Salia daugelio mažiau girdėtų šiuolaikinių veikalų , 
vis dėlto, Ir Robin Phillips didžiausią dėmesį skiria pa
čiam didžiausiam Istorijoje dramaturgui, William Shakes 
pear’ul.

Bilietus Festivalio vaidinimams užsakyti paštu jau ga 
Įima nuo kovo 3, o nuo kovo 31 užsakymai priiminėjami Ir 
telefonu. Užsakant paštu rašyti: Festival Bo Office, P.O, 
Bo 520, Stratford N5A 6V2. Šiuo adresu parašius, gali
ma gauti Ir sezono programos brošiūrėlę. Telefonu bilie
tus Ir programą galima užsisakyti, pašaukus šiuo nume - 
rlu: /519/-273-16OO. Bilietai parduodami Ir Toronte, Ha
miltone, Londone, Brantforde, Oakville.

STRATFORDO FESTIVALIS
Alfonsas Nakas

1975-SIAIS METAIS

Artėja vasara Ir atostogų metas. Laikas jau susipa
žinti su 1975-jų vasaros žaidimais Ontario^ provincijos 
Stratforde. Tenai, nuo birželio 9 Iki spalio 11 bus vaidina
mi klasikų Ir kitokį veikalai, vyks koncertai, tarptautinių 
filmų festivalis. Tai 23- člas Stratfordo Festivalio sezo
nas, 23-člus metus nuolatos, nė vienų nepraleidžiant.Fes
tivalis, kurio garsas yra pasiekęs visus šio 1 kontinento 
kampelius Ir kurio aktoriai su gastrolėmis važinėja / žie
mos metu/ po kitus kontinentus.

o b ir-* 
režl- 

dėl

Bertolt B*eC

atre pirmą kartą bus suvaidinta Bertold Brecht’o Trum - 
pets and Drums. Tai dainomis Ir muzika paįvairinta ko - 
mediją, kurią režlsluoja Robin Phillips Ir kurioje vaidina
William Hutt, Nicholas Pennellr Jackie Burroughs Ir dau
gelis kitų. Šis veikalas scenoje liks Iki rugsėjo 6.

Teatre, pavadintame Third Stage /prie užtvenktos A- 
von upės, visiškai netoli nuo Festivalio teatro/ nuo liepos 
30 bus statomos dvi trumpos, vienaveiksmės operos:Har-
ry Somers The Fool Ir Jean Vallerand’o Le Maglclen. O 
pradedant liepos 31, ten pat bus statoma Ir Rlchar Strauss 
Ariadne auf Naxos. Rugplūčlo 7 įvyks šiuolaikinės kana - 
dlškos dramos Fellowship,parašytos MichaelTalt’o,prem
jera. Rugplūčlo 16 Ir keletą kartų po to, bus statomas vle-
no aktoriaus veikalas Oscar Rememberes, skirtas pri
siminti rašytojui Oscar Wilde.Nuo rugplūčlo 25 bus vai
dinama pernai Londone /Anglijoje/ didelio pasisekimo su
laukusi Robert Patrlck’o drama Kennedy’s Children. Pa
galiau, pradedant rugsėjo 29, įvyks 9 Oscar Wilde kome
dijos The Importance of Being Earnest spektakliai. Vis
kas, kaip minėjau, Third tage teatre.

Filmų festivalis,kaip visada, bus rugsėjo viduryje A- 
von teatre, laiką taip suderinant, kad nesustotų nė ankš - 
člau minėtų dramų pastatymai. Šių metų filmų festivalis 
tęsis aštuonlas dienas, nuo rugsėjo 13 iki 20 Vasaros me
tu bus keletas koncertų, bet apie juos čia neberašysiu.

Kurie Stratfordą po kartą ar kelius kartus kas vasarą 
lankote, pastebėsite, jog šis 23-člas sezonas nepasiten
kins kel Imis dramomis, kaip praeityje, o turės jų kelio- •

PASAKA

Henrikas Radauskas

Pro dūmus traukinio, p>-o vielas telefono,
P^o užrakintas geležies duris,
Pro šaltą žiburį beprotiškai geltoną,
Pro karštą ašarą, kuri tuojau nukris,

Pro gervių virtinę, kuri 1 šiaurę lekia, 
Pro gnomų požemiuose suneštus turtus - 
Atskrenda Pasaka, atogrąžų karšta plaštakė, 
Ir mirga margas spindulių lietus.

Septynias mylias žengia valko koja.
Našlaitės neliečia vilkai pikti.
O Eglės broliai dalgiais sukapoja 
Jos vyrą Žaltį jūros pakrašty.

Voras su trupiniu 1 dangų kelias.
Kalba akmuo Ir medis nebylys.
Ir Ieško laimės ant aklos kumelės
Per visą žemę jodamas kvailys.
- - - - _ _ _ _ '' ; ' • > i

4 pasaulis juokiasi, paspendęs savo tlhklą »
Ant žemės vieškelių, takelių Ir takų.
Klausau, ką Pasaka man gieda kaip lakštingala, 
Pasauliui netikiu, o Pasaka tikiu. a

PAŽINKIME DABARTĮ !
KANADOS ATSTOVU [ III PLJK RINKIMU KLAUSIMU PRANEŠIMAS:

Kovo 19d- , 197 5m. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
V-ba posėdžiavo kartu su 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės pirmininku Jonu R. 
Simanavičiumi Kanados ats
tovų į 111 Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą rinkimų 
reikalu. Nutarta, kad apy
linkių kandidatų į atstovus 
sąrašai turi būti patelkti KL 
JS V-bos Rinkimų Komisijai 
nevėliau balandžio mėn. 28d., 
1975 m. , kad kandidatų są
rašus būtų galima skelbti 
spaudoje prieš rinkimus.

Rinkimų data-BIRŽELIO 1. 
1975 m., sekmadienis. 
Atstovų skaičiaus 
paskirstymas Kanadoje:

Kadangi Kanadai šiam 
Kongresui tenka siųsti tik 17 
atstovų, tas skaičius pas
kirstytas pagal proporcingą 
lietuvių skaičių apylinkėse . 
Taigi skelbiame sekančius 
atstovų skaičius pagal apy
gardas, sudarytas Iš kelių 
apylinkių: Vancouver, BC, 
Calgary, Altą., Ir Edmonton, 
Alta., kaipo apygarda gauna 
1 atstovą.
Winnipeg, Man. , Thunder 
Bay, Ont., Sue St.Marle Ir 
Sudbury, Ont. kaipo apygar
da gauna 1 atstovą.
Windsor, Ont. - 1 atstovą. 
London, Rodney lr Delhi, Ont. 
2atstovus. Hamilton, Ont. - 3 
atstovus. Toronto, Oakville, 
Ont. - 5 atstovus. St. Catha
rines lr WeUand, Ont.- 1 
atstovą. Ottawa, Ont.-1 ats - 
tovą. Montreal, Que -.2 ats
tovus.

4 psi.

Kandidatuoti gall kiekvie
nas jaunuolis tarp 18-30 m . 
amžiaus, kuris Išpildo ats - 
tovo kandidato kvalifikacijas. 
Kvalifikacijas tikrina spe
ciali apylinkės rinkimų ko
misija, kurios funkcija bal
sias i prasidėjus rinkimams. 
Balsuoja visas jaunimas tarp 
16-30 m. amžiaus, pagal Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos statutus. Norintis 
kandidatuoti, gali kreiptis t 
savo apylinkės Bendruome
nės valdybą arba į apylinkės 
Jaunimo Sąjungos atstovą, 
kuris kandidato vardą per
duos apylinkės Rinkimų Ko
misijai. Komisijos turėtų ą 
būti sudarytos nevėliau BA
LANDŽIO 11 d. ,1975 m.

Atstovų Rinkimų KomisIja- 
Centrlnė;
1/ Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga kartu su KLB V-ba 
rūpinasi atstovų į 111 PI..-TK 
rinkimais.
2/ KLJS rūpinasi Jaunimo 
Kongreso Atstovų Vyriausios 
Rinkimų Komis įjos Kanadoje 
sudarymu. KomisIjon įeina 
bent vienas KLB atstovas Ir 
bent vienas KLJS atstovas . 
Komisijos skaičius neribotas. 
3/ Vyriausia Rink Imu Komi
sija rūpinasi apylinkių rin
kimų komisijų sudarymu.
4/ Vyriausia Rinkimų Komi
sija gavusi Iš apylinkių kan
didatų sąrašus, juos skelbia 
spaudoje, su trumpais kiek
vieno kandidato aprašymais. 
Jinai taip pat paruošia bal
savimo blankus rinkimams.

5/ Atstovus Išrinkus, Vy
riausia Rinkimų Komisija 
Išrinktų atstovų sąrašus pa
te tklaPasaulloLietuvių Jau
nimo Sąjungos V-bal Pietų 
Amerikoje.
Apylinkių Atstovų Rinkimų 
Komisijos;
1/ Apylinkių Atstovų Rinkimo 
Komisijos sudaromos Iš se
kančių:

įeina bent vienas LB ats
tovas, paskirtas apylinkės 
v-bos, bent vienasKLJS ats
tovas toje apylinkėje,kuris 
pats nekandidatuoja į atsto
vus Ir toje apylinkėje vei
kiančių jaunimo organizacijų 
atstovai, kur tokios organi
zacijos veikla. Šios komisi
jos turi būti sudarkytos nevė
liau BALANDŽIO 11 d. ,1975m 
Ir pranešama, kad tokios 
komisijos jau sudarytos te
lefonu: Almlul Kuolu 1/416/ 
769-7051 arba J. Simanavi
čiui.
2/ Apylinkių Rinkimų Komi- 
s įjos rūpinas i kandidatų są
rašų sudarymu ir pateikimu 
Vyriausiai Rinkimų Komisi
jai nevėliau BALANDŽIO 28 
d. ,1975 m. su trumpais kan
didatų aprašymais. Komisija 
t Ikrlnakandldatų kvalifikaci
jas, pati praveda rinkimus 
Ir, atstovus Išrinkus,likvi
duojasi.
3/ Komisija praneša rinkimų 
rezultatus 48 vai. lalkotar - 
pyje r Ink linams pasibaigus 
Almlul Kuolui arba Jonui Si
manavičiui.
4/ Neaiškumams Iškilus , 
sprendimus daro Vyriausia 

Rinkimų Komisija.
5/ Komisijos darbas baigiasi 
rinkimų rezultatus surinkus 
ir pranešus Vyriausiai Rin
kimų Komisijai.
Kandidatų į Atstovus 
Kvalifikacijos:
1/ Visas lietuviškas jauni
mas tarp 18-30 m. amžiaus 
turi teisę kandidatuoti į ats
tovus į 111 Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą.
2/ Kiekvienas norintis kan
didatuoti, registruojasi pas 
apylinkėje veikiančią rlnkl- 
mųkomlslją, arba per Bend
ruomenės Apylinkės v-bą 
nevėliau BALANDŽIO 25 d., 
1975 m.
3/ Kandidatas kalba Ir rašo 
lietuviškai.
4/ Kandidatas patelkia apy
linkės rinkimų komisijai sa
vo veiklos aprašymą/’*rėsu- 
me**/ ne tik lietuvių,bet Ir 
anglų tarpe.
5/ Kandidatas tikrai galės 
š.m. gruodžio 19 d. Iki sau
sio 8 d. 1976 m. vykti Pietų, 
Amerikon.
6/ Kandidatas garantuoja, 
kad galės susimokėti bent 
3/4 nustatytos Kongreso 
kainos, t. y. bent $450./Šiuo 
inetu pramatyta kalna$6OO/.
7/ Kandidatas patelkia tris 
rekomendacijas: a/lš bend -

ruomenės organo, b/lš jau
nimo vieneto, c/asmenišką , 
Iš ne šeimos nario.
8/ Kandidatas parašo Ko
misijos nustatytą tema ra- 
š.lnį Ir dalyvauja paslkalbė - 
jlme su Komisija /"Inter
view**/.

Asmenys , studijuojantys 
ne savo gyvenamoje apylin
kėje, turi teisę kandidatuoti 
vienoje ar kitoje vietoje, ne 
abiejose.Kandidatuojama a- 
pyllnkėje, kur asmuo pra
mato bent pusę . metų pra
leisti grįžęs Iš Kongreso 
tam, kad galėtų darbuotis, 
vykdant Kongreso nutarimus 
toje apylinkėje, kuri j* Iš
rinko.

Išpildęs šias kvalifikaci
jas, asmuo įrašomas į kan
didatų sąrašą, kuris patel
kiamas Vyriausiai Rinkimų 
Komisijai nevėliau BA - 
LANDŽIO 28 f* 1975 m.

Pastabos:
1/ Kandidatais negali būti 
asmenys, kurie priklauso 
rinkimų komisijai.
2/ Apylinkėse, kuriose atsi
randa tiek
reikalinga turėti atstovų, ar
ba mažiau-visi kandidatai be 
balsavimo bus skaitomi Iš
rinktais Ir bus pilnateisiais

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

Kai jau kiekvienas 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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kandidatų klek kuo

atstovais. Apyl Ink ėse, kurios 
turės mažlaukandldatų negu 
reikalingą turėti atstovų 
skaičių, savo tuščias vietas 
praranda Ir jos bus paskir
tos kitoms apylinkėms pagal 
Vyriausios Rinkimų Komisi
jos nuožūrą.
3/ Balsuoti turi teisę visas 
lietuviškas jaunimas tarp 16- 
30 m. amžiaus.
4/ Kandidatai dalyvauja 
Bendrame Jaunimo Suvažia
vime Londone,Ont. / gegužės 
17-19 d. ,1975.
5/ Rinkimai vykstaBIRŽ ELIO 
1 d. ,1975 m.sekmadienį.
6/ Bendruomenė bandys pa-^5_ 
dengti 1/4 kelionės Išlaidų 
atstovams. Skelbiama Kong
reso kaina $600, atstovui į- 
skalto visas kitas Išlaidas. 
Reiškia, atstovas, susimo
kėjęs pinigus, gali apsieiti 
be jokių kitų Išlaidų, apart 
asmeniškų Kongreso prog - 
ramoje. Bendruomenės pa
jėgumas prisidėti prie Išlai
dų, priklausys nuo surinktų 
aukų, taigi, ypatingai svar
bus yra visų prisidėjimas 
prie Kongreso vajaus, kad .

daugiau būtų galima prl- 
s įdėti prie kelionių paplgl- 
nlmų visiems norintiems 
vykti Pietų Amerikon.

KLB H KLJS

Taip rašė praeitame numeryje 
Jaunimo Puslapio redaktore — 
Rūta Pocauskaitė. NL.
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SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE
MALONIOS ŽINIOS SLA 
NARIAMS:

RAPORTAI VALSTIJŲ AP
DRAUDOS DEPARTAMEN
TAMS

Susivlenimo Lietuvių Ame 
rlkoje prezidentas Povilas P 
Dargis, sekretorė Genovalt 
Melliūnlenė ir iždininkė Eu 
phrosine Mikužlūtė, 1975 m 
vasario 28 dieną New York 
pasirašė Aktuarų paruoštu 
metinius raportus tų valstij 
Apdraudų Departamentams 
kuriuose SLA veikia ir yr 
įregistruotas. Šie raporte 
sudaro ištisą knygą, kurioj 
telpa visa SLA atskaitomybė

SLA N\MO REMONTO REI
KALAI

Ta pačia proga, SLA pre
zidentas P. P. Dargis, sekre
torė G. Melliūnlenė ir iždi
ninkė E.. Mikužlūtė pagrindi
nai apžiūrėjo SLA Centro na
mą (307 W. 30th St. , New 
York, N. Y.), kurį SLA Sel
ene Bostone nutarta remon
tuoti. Komisija Išstudijavo 
įvairių kontraktorių reko
mendacijas, pasiūlymus, kai
nas ir aptarė galimas išlai
das.

SLA NARIAMS DIVIDENDAI
Buvo aptarti ŠLA nariams 

dividendų išmokėjimo reika
lai. Pasitarus su kitais SLA 
Pildomosios Tarybos nariais, 
nutarta ruoštis dividendus iš
siuntinėti dar šiais metais.

IN VESTMENT V KOMISIJOS 
RAPORTAS

SLA Centro patalpose taip 
pat posėdžiavo Investmentų 
Komisija. Šiame posėdyje da
lyvavo visi trys Komisijos 
nariai — prezidentas, sekre
torė ir iždininkė.

Po plataus Iždininkės E. 
Mikužiūtės pranešimo paaiš
kėjo, kad šiais metais pri
bręsta kaikurie SLA Bondsai. 
Nutarta, kaduž Bondsus gau 
ta pinigų suma būtų neatidė 
liojant vėl investuota, pasl 
renkant tokius Bondsus, ku 
rie yra saugūs ir neša aukš 
člauslą uždarbį - nuošimtį.

SLA 90 METŲ SUKAKTUVI
NIS VAJUS,

Kovo 1 dieną SLA Centro 
patalpose įvyko SLA Centri-
nės 126 ir Moterų 99 kuopų 
susirinkimai. Juose, be kuo
pų svarbių reikalų buvo 
svarstomi bendri SLA gero
vės reikalai. Daug laiko buvo 
skirta SLA vajui. Iki šiolei į 
dabartinį SLA 90 m. Sukaktu
vinį Vajų įsijungė virš 30 or
ganizatorių, kurie jau prirašė 

.. Apie 100 naujų narių.
Į minėtus susirinkimus bu

vo pakviesti ir kalbėjo SLA 
prezidentas P. P. Dargia, se
kretorė G. Melliūnlenė, iž
dininkė E. Mikužienė. Disku
sijose dalyvavo eilė SLA vei
kėjų: Antanas Diržys, Stasys 
Gudas, dr. Marija Kregždie- 
nė, Bronė Spudienė, Jonas 
Valaitis, Liucija Sperauskie- 
nė, Kęstutis Miklas, Vincas 
Meiliūnas, Antanas J-’rgėla, 
Teofllijus Klova ir eilė kitų.

SLA prezidentas P. P. Dar
gis referavo apie SLA finan
sinį stovį. Visoms valstijoms 
praeitų metų pateikta apys
kaita rodo/, kad SLA turtas 
auga. Jis pabrėžė, kad taip 
pat labai*svarbu, kad mes ir 
narių skaičiumi augtume, o 
norėdami tai atsiekti, turime

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
sout: boston, mass. 02127

NIEKAM N EP A T AIK AU D AM AS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS. 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR 
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRALIŲ AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ- ADV. M. SVEIK AUSK IENĖ VEOa'tEI 
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mosios Tarybos nariais ir pre z. Po
vilu Dargiu, 126 kuopos susirinki
me. Nuotrauka Ch. Binkins.
visi bendrai dirbti ir stęngtiE 
įrašyti į SLA naujų narių. 
RADIO KALBA

Prezidentas P. P. Dargis 
buvo pakviestas sekmadienį, 
kovo 2 dieną kalbėti iš New 
Yorko-New Jersey-Connecti
cut apylinkėje girdimos Romo 
Kezio vadovaujamos Laisvės 
Žiburio radio WHBI stoties. 
Laike interview, kuris tęsėsi 
15 minučių, prezidentas P. P. 
Dargis papasakojo apie SLA 
veiklą ir jos reikšmę lietuvių 
gyvenime ir atsakinėjo į įvai
rius radio programos vedė j c 
klausimus.

Iš įvykusių susirinkimų, 
radijo kalbos ir pasikalbėji
mų su spaudos atstovais, ma
tosi, kad SLA tikrai žengia 
gražiais keliais.

Genovaitė Melliūnlenė

Dalis Chicagos lietuvių publikos per Vasario 16-sios minėjimą. Sėdi: S, 
Kumskis, naujasis alaermanas B. Jakšy s, vysk. y. (irizgys, kon. Dauz- 
vardienė ir k t. Nuotrauka C. Genučio.
džlonytė. Meninėje dalyje 
pasirodė JC sekstetas, di
riguojant Em.Pakštalrel, V. 
Stanklenės šoklų grupė su - 
šoko kelius šoklus, B. Pakš
tas Ir p. Vaitkevičius padū
davo, pritariant kanklėmis R. 
Pakštaltel, o sol. V.Stankus 
sudainavo dainą. J. Jasal*”- 
tė skaitė paskaitą. Lietu
viai pasirodė labai gražiai, 
latviai dainavo, estai šoko’, 
.žodžiu vakaronė praėjo la
ibai draugiškoje nuotaikoje, 
buvo Ir pasivaišinta. Kai 
tautos yra pavojuje, reikia 
veikti bendrai.

Mus visus nuteikė graži 
prez.Fordo elgsena, kai jis 
priėmė Pabaltijo tautų ats
tovus, kuriems pirmininka
vo Ir už juos kalbėjo dr. K. 
Bobelis, Alto pirmininkas . 
KongresYn. Derwlnskl yra į- 
nešęs rezoliuciją 394, ku - 
r loję prašoma JAV nesu
tikti su Sovietais pasirašyti 
talkos konferencijoje sutar
ties, jei Pabalti jos Ir kito s 
tautos anapus nebus laisvos

ALVUDO SENELIŲ SODY
BOJE kovo 9 įvyko muz.Jur-

ClRVOS 
KARJERA

MANO ŽEMIEČIO KRISTUPO 
ČIRVINSKO KARJERA arba 
kaip sopulio pilnoje 
tremtyje per apieras 
ir atydą vienok aptu
rima didelė šlovė.

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

(Tąsa iš praeito numerio)

PERSKYRIMAS KETVIRTAS
Redaktorius, skaitydamas 

ir raukėsi ir šypsojosi. Pa
galiau, tėvišku balsu kreipėsi 
į Čirvą: 

gučlo pranešimas apie da
bartinę padėtį okup. Lietuvo
je.

Sibiro kankinys J. Kreivė
nas pasakojo savo pergy ve
ninių fragmentus Ir atsaki
nėjo į klausimus kovo 16 d.

Dr. Jucius skaitė paskaitą 
apie įvairius niežus Ir spuo
gus odoje.

Visi žmonės labai dėklu - 
gi Alvudo v-bal, ypač dr. J. 
Adomavičiui už tokių įdomių 
Ir naudingų paskaitų rengimą 
žiemos metu.
SOPHIE BARČUS RADIJO- 
Valandai stotis pakėlė savai
tinį mokestį- $94 daugiau, 
negu Iki šiol.

Aldona Daukus, progra
mos vedėja Ir leidėja, krel - 
pėsl į savo klausytojus, kad 
ateitų į pagalbą, nes kas sa-' 
valtę Išrinkti 525 dol. yrala- 
bal sunku.

JI prašo, kad kiekviena 
organizacija, kuri nori pas - 
kelbtl kokį pranešimą, įdėtų 
Ir 5 dol. auką. Pranešimas 
bus skelbiamas visą savaitę, 
kasdieną. Tai labai pigu Ir 
patogu. Nors daugelis tą jau 
senai darė, bet daugelis ga
vo garsinimus Ir veltui, o 
uždirbo tūkstančius. Mes tu
rėtumėm tai suprasti, jei 
nenorime, kad toji valandėlė 
užsidarytų.
MARQUETTE PARK 15 var
de Išrinktas lietuvis Jaksy- 
Jakubonls.

Bal. Brazdžionis

KReM 
VE/ DRoD^/ą i
člųiš savo kažkokios knygu
tės ir pacitavo vieno poeto 
kelloliką patriotinių frazių. 

Skirstydamiesi klausytojai 
vėl keikėsi:

- Aš atvažiavau net iš Bos
tono pasiklausyti tokių pasa
kų. Kad jį velniai trauktų...

- O aš su šitais dviem vy
rukais atvykau net iš Kana
dos, - pasigyrė Čirva.

- That guy is nuts, - pa
reiškė vienas iš jaunuolių.

- O kad žurnalistui svar
biausia išmokti gerai nore 
vieną svetimą kalbą, to šitas 
tipas nepasakė.

Dabar jau ir Čirva suprato, 
kad čia jis tik sugaišino lai
ką, prarado dalį uždarbio ir 
kad jis niekad neturės laiko 
ar progos studijuoti kokius 
ten dantis, kegelius, amnlba-

- fonas Čirva, Tamsta no- lus' getes’ šulerius ir pan. 
rl rašyti į laikraščius. Gerai.
Tačiau paklausyk mano gero “AUKŠTAI MES PAKELKIME TAURE LINKSMYBIŲ I. . 
patarimo. Už dviejų savai----------------------------- - ---------____
čių netoli nuo Čikagos ruo- Taigi. Kada taurė llriks- 
šiaml jaunųjų laikraštininkų myblų tampa taure, šlrdgė - 
kursai. Skaitys vienas žymus los? Visur matome /rėkia - 
mūsų laikraštininkas refera
tą, kas reikalinga žinoti ge
ram lietuvių laikraštininkui 
ir žurnalistui. Tiesa, jis pats 
žurnalistų tarpe yra savotiė- 
kiausias: niekada nieko nepa 
rašo nepaminėjęs savęs. Tas 
jo "aš girdėjau, aš mačiau, 
man parašė, man teko, aš su
žinojau" ir pan. yra visuose 
jo straipsniuose. Na, žmogus 
kiek nori pasigirti... Taigi, 

Čirva, galėtum pats 
nuvažiuoti ten ir kartu nuvež
ti du jaunuolius, kurie ką tik 
baigė šeštadieninę mokyklą. 
Jie irgi bando kai ką rašyti . 

Čirva nudžiugo. Pasiėmė
4 dienas atostogų ir išvyko su 
dviem jaunuoliais prie Čika
gos.

Patalkė kaip tik laiku. Čia, 
gražiame vieno lietuvio sode 
jau buvo suvažiavę apie 20 
visokio amžiaus žmonių. Po 
trumpo įvado, išėjo į aikštę 
minėtas žurnalistas skaityti 
savo referato.

Ištempęs ausis Čirva klau
sėsi kalbėtojo. O ko jis neiš
girdo?’. Esą, norint būti ge-

mose, filmuose, televizijos 
programose Ir 1.1. / kaip be 
galo 1 I nk s m a, kai lai
kai rankoje stiklą su šiaudu 
Ir uoga arba be jų, kaip su
kies šokio bangose, kaip 
dainuoji, kaip užpili "klr - 
miną" po kokio sunkaus ar 
šiaip jau nemalonaus užda
vinio- kaip pasiutiškai 
linksma.

O apie kitą rytą- mažai 
matai filmų, jokių reklamų. 
Kaip plyšta galva, dreba 
rankos, prakaltas graužia 
akis Ir odą, širdis muša 
kaip būgnas, apie valgį ne- 

, gali bet pagalvoti /verčia 
skilvį ’./,kalp ryji aspiriną 
po aspirino, Vallum, Lib
rium, valerijoną, rūgščių 
kopūstų lyg norisi, rašalo, o 
priėjęs prie veldrodžlo-lš - 
slgąstl ąavęs. Skustis jau 
pasidaro tikra kančia. O čia 
tas prakeiktas laikrodis le
kia Ir artinasi prie valan
dos, kai reikės palikti na
mus, žygiuoti į darbovietę. . 
Darbovietę ? Apsaugok, 
Viešpatie. . .Ii* tada: "EI ,

ru žurnalistu, laikraštininku 
- reikia negerti, nerūkyti , 
padoriai gyventi. Reikia gerai 
susipažinti su Šv. Raštu, rei
kia studijuoti Kristaus gyve
nimą, reikia išsamiai išna
grinėti Šv. Povilo raštus, 
kalbėjo kažką apie Hanibalą', 
Dantę, Hegelį, priminė Leni
ną, Staliną, Hitlerį, grįžo vėl 
prie Aleksandro Didžiojo, 
nuėjo prie Jogailos, Vytauto 
ir sustojo tiktada, kai pama
tė, jog žmonės nerimauja ir 
nori valgyti pietų. Buvo pa
daryta 1 valandos pietų per
trauka.

Visi nuskubėjo į šalimais 
esantį restoraną. Čirva aty- 
džlal klausėsi kitų komenta
rų:

- Argi Kristus kada rašė į 
laikraščius ? - norėjo vienas
žinoti.

- Prie ko čia tie Dantės, 
Hegeliai, Tomai Akviniečiai ?

- Tai iš kur tiek laiko imti 
su tais visais ponais susipa
žinti ?

- Jis tik norėjo pasirodyti, 
kad daug yra apsiskaitęs.

- Prie ko čia Stalinas su 
Hitleriu?

- Keturias su puse valan
dos kalbėjo, kalbėjo ir nieke 
nepasakė.

Pabaigus pietus, vėl visi 
nenoromis suėjo į lietuvio 
sodą.

Antroji dalis referato bu 
vo žymiai trumpesnė. Kalbė
tojas tik pacitavo keletą min-

brangioji, paskambink į 
darbą, pasakyk, kad karš
čiuoju, sergu, visai nega
luoju, būk gera. . . " Taigi. 
Kaip mano bičiulis yrapra- 
sltaręs:"Sunkus ' girtuoklio 
gyvenimas, bet garbingas". 
Tikrai garbingas? Gal ge
riau būtų taip: Sunkus gir
tuoklio gyvenimas Ir trum
pas . . .

Visi gi gerai žino, kad y- 
ra maždaug keturios grupės 
žmonių, kalbant apie "tau - 
rę linksmybių". Pirmoji- 
visai negeriančių. Antrojl- 
Išgerlančlų. Tai yra, ret
karčiais: per vestuves, 
krikštynas, baliuką. Tre
čioji; gėrėjų. Arba, kaip 
mano miręs draugas saky
davo: pagerlkų. Tie geria. 
Kiekviena proga. Llnksma-

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

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI._________________________________________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(L i thuonion A.A. Group)__

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama HeHfe 
viekai. Jie atviri visiems, ieškantiems pogelbos. Atėjęs, pas mus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink.
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.
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Tiesa, Čirva turi parašęs 
knygą "Jogaila ir lenkų fašiz
mas Didžiojoje Lietuvoje", 
>et jei neatsiras leidėjo — jis 
ją laikys stalčiuje. Būtų ge- 
r ai tapti lietuvišku Šekspyru.

Parvykęs namo, Čirva pa
darė savo veiklos tremtyje 
balansą.

Buvo laikraščio bendradar
bis — korespondentas, vėliau 
foto - korespondentas, buvo 
dailininkas, režlsorius, ak
torius , kelių organizacijų na
rys, teatro grupės "Opera" 
vadovas, Grybautojų ir Uo
gautojų Sambūrio preziden
tas. ..

O vadas ? O kodėl jam ne
būti vadu?

Čirva nuėjo anksčiau į lo
va ir ilgai galvojo. Pagaliau 
užmigo su šypsena ant veido.

(Rus daugiau)

geri, kad linksma. Llūdna- 
geri dėl to, kad liūdna. Nuo
bodu Ir nėra ką darytt-gerl, 
nes nėra ką veikti. Ketvir
toji: girtuoklių. Juos mūsų 
visuomenė smerkia: "Geria, 
kaip kiaulė". Arba: "Nusita
šęs negyvai".Arba: "NūsUe - 
sęs visiškai".

Trečlojoj Ir ketvirtojoj 
grupėj yra tie, kuriuos me
dicina vadina alkoholikais . 
Tai ne keiksmažodis. Nors 
lietuviai dažnai taip galvoja’. 
Tokiems tik valios trūksta . 
Argi ? Jei mes žinotume 
kaip gudriai jie sukombinuo
ja progas, slėptuves, pasi
aiškinimus / sau Ir artimie
siems/, klek Išradingumo Ir 
valios turi, jei reikia suras
ti tą "taurę linksmybių .. 
Valios jiems tikrai netrūksta. 
Jiems trūksta sveikatos. Al
koholikas yra ligonis . 
Dar trūks daug laiko kol mes 
lietuviai įsikalsime tai į sa
vo kietas galvas.

Ligoniai betgi yra gydomi. 
Ligoniai Ieško daktaro, nes 
be gydymosi nuo alkoholIzmo 
yra tik dvi Išeitys: kapai ar 
beprotnamis.

Yra pasirinkimas: "taurė
llnksmyblų" , arba. . .

Kiekvienas geriantis arba 
gerianti gerai žino, kuriai 
grupei jie priklauso. Neap - 
gausi savęs, neapgausi nei 
kitų. Kiekviena Ilga turi aiš
kius savo simptomus.

Nori daugiau pasikalbėti 
apie tai su kitais, kurie la
bai gerai pažinojo " taurę 
linksmybių", bet dabar jos 
nebekelia Ir vlstlek linksmi?

Kiekvieną trečiadienį su
rasi juos 7722 George st. 
LASALLE, 8 v. v. Jie laukia 
tavęs, Ir tavęs, Ir tavęs. VI*4* 
sų. Žiūrėk pirmosios lietu
viškos A. A. grupės skelbimą 
šiame laikraštyje. Pradžia 
padaryta. Mes galime padėti, 
bet mums reikia tavęs. IKI 
PASIMATYMO! Treč ladle nį- 
vakare.
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Hamilton toronto
___________ s-______________ __________________

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

St. East. tel. 544-7125

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

5
V.p.p.
V.p.p.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 7)4%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 14(4%

6%
J7%

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

Nemokama gyvybes ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimus. Parduodame “American Travelers” čekius; 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš * .7,000.000

Nežiūrint, kad apie savo 
žiemos atostogas pasakojąs 
pilietis yra gerokai saulėje 
nudegęs, kad jis gražiai, 1>e- 
veik įtikinančiai kalba, bet 
prie to paties stalo esą klau - 
sytojal atrodo kiek skeptiškai 
nusiteikę. Tiksliau pasakius 
jie nenori patikėti pasakotojo 
gražbilystei. Visiems aišku, 
kad kovo pradžioje, po visą 
dieną siautusios pūgos ir To
rontą užvertusios 5 inčais 
sniegu, sekančią dieną čia 
buvo pulkus, saulėtas oras. 
O pasakotojas sako, kad jam 
išvažiavus, ties Windsor, jis 
buvo įvažiavęs į daug didesnę, 
tiesiog viską temdinančią pū
gą. Ir jam tekę per tą pūgą 
vos ne vos stumtis 10 mylių. 
Pervažiavus į Ameriką buvę 
geriau, bet pasiekus Kentucky 
ir toliau Tennessee valstijas, 
sniegas juos vėl persekiojęs. 
Tik, žinoma, jis nebebuvęs 
ten jau toks įkyrus.

statytas namas su apie jį 
ošiančiom palmėm, įvairias - 
spalvių gėlių klombom ir kito
kiais neaiškių vardų šiltų 
kraštų medžiais. Pats namas 
stovėjęs ant didžiulės įlankos 
pakrantės, vadinamos Boca 
dega. Namo langai ištisom 
stiklinėm sienom, sustumla- 
mom stiklofidurlm, erdvia ve
randa vėrėsi į tą plačią, kar
tais bangom pašiurpusia, o 
kartais nurimusia ir veidro
džiu spindinčia vandens erd
vę.

Dienos metu įlankos vande
ny matėsi įvairūs paukščiai. 
Antys, žuvėdros, narai, pe
likanai* (buvo ir delfinų) ir 
keisti lieknos išvaizdos pil
ki bei balti gandrai nardė po 
bangas ieškodami sau mais
to. O pasigavę, pasiskonėda
mi rijo besispardančių, sau
lėje spinduliuojančią žuvį. O 
kartais tie didieji, gandrus 
primena paukščiai ateidavo 
ant krantinės, ar nutūpdavo 
tiesiog ant namo stogo. O jei
gu dar pridėjus pro šalį plau
kiojančius ekskursinius lai
vus, ar pačioje įlankoje bu
riuojančias sportines joles, 
vaizdas gaudavosi pasigėrė
tinas ir išbaigtai pilnas.

M ergai či su

Hamiltono Mergaičių Choras “AIDAS” maloniai 
kviečia visus dalyvauti

PENKIU METŲ SUKAKTUVINIAMEKONCERTE
balandžio 26 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min.
JAUNIMO CENTRE, 48 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ont.

Dar kas neįtikinančiai 
skambėjo, kad antros~<iienos 
popietėje jis jau, įvažiavęs į 
Floridą. O vakare buvęs jau 
St. Petersburge. To dar ma
ža. Pakelėje, netoli St. Pe
tersburg, jis spėjęs apžiūrė
ti vieno pažįstamo nesenai 
pirktą sklypą. O jau sekančią 
dieną, kada Toronte tempe
ratūra nusiritusi iki O.jls jau 
maudėsi Meksikos įlankoje ir 
kepinosi puikiame paplūdymio (įlekdavo pervlsą veidrodi- 
smėlyje, 80F temperatūroje. 
" Tas viskas dar būtų buvę 
nieko, bet svarbiausia, kaip 
jis nupasakojo, kur buvo įsi
kūręs savom atostogom. Tai 
buvęs prabangus, gerai ap-

Vakarui atėjus įlankoje su
spindėdavo tūkstančiai žibu
rių. Iš kitoje pusėje esančių 
pastatų ir dangoraižių pasa
kiški šviesų atspindžiai nusi-

Taupyk i r s ko I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame jb A JB
TORONTO LIETUVIŲ f*
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA: 
8’/2% už • m. term. dep.
7 ¥2% už taupymo s-tas
8 Vi % už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš

IMA:

91/2% už asm. paskolas

9’/2% 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 Torontą, Ontario, M6P IA6

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanoi be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki I93z4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnautame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ r* — -t HONCISVAIAtS AV.
IŠTAIGA Baltic Exporting COe TORONTO S, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOTA

[ Liūdna man, kai skaito mano

Po koncerto šokiai, grojant geram orkestrui. 
Turtinga loterija laimei išmėginti.
Šiltas ir šaltas bufetas ir baras 
su Įvairiais gėrimais.

įėjimas: suaugusiems 3 dol., 
studęntams ir pensininkams — 2 dol.

Rengėjai

nlo vandens paviršių ir tarsi 
šimtais takų kviesdavo į kito
kį , ten esantį stebuklų pa - 
šaulį.

O pačioje sodyboje atsilan
ką svečiai, kaimynai ir laiki
ni atostogautojai pagyvindavo 
visos aplinkos vaizdą. Švie- 

turėtų suprasti jaunimo pasi- slos mėnesienos apšviesta 
aukojimą lietuviškai dainai ir 
balandžio 26 dienos vakarą 
skirti aldiečių pagerbimui, o 
ne užsidaryti kur rūsyje, pri
vačiuose rateliuose. "Aidas" 
laukia visų. Bilietai į koncer
tą platinami iš anksto, ku
riuos galima įsigyti pas ižd. 
p. J. Stankų, 121 Rothsay Ave. 
Hamilton, Ont. tel. 545-5432, 
arba pas kitus komiteto na
rius. Bilietai suaugusiems - vo artimuosius. O viduje, pri

temdytoje šviesoje, grojant tojo pasakoti įspūdžiai buvę ir 
plokštelių muzikai, svečiai tikri, ir autentiški.

įlanka tarsi didino, lyg pra
plėtė stiklinių namo sienų — 
ribojančią erdvę ir dar nenu- 
rimusį, banguojančio vandens 
paviršių.

Sodybos šeimininkai savo 
vaišinguoju svetingumu, tar
si įsipareigoję priėmė, jie 
kvietė vidun ateinančius sa-

vaišinosi, šnekučiavosi ir net 
nepastebėjo pašėlusiai sku- j apmokėtą - laikraštis.

bantį laiką. O pasitaikydavo e——s^iiSeS' 
net tokių atvejų, kad laikui IJCSU LIETUVIU NAMAI 
šuoliuojant gllion vėlumon, 
prie išorinių durų dar pasi
belsdavo pakeleivingi žmo- 
nės... Nakties gūdumoje, 
kalbėdami lietuviškai, nebū
dami tikri, jie pasiklausdavo 
ar ne čia esanti torontiškių 
sūrių karalių rezidencija? 
Žinodami tą vardą net Čika
goje, jie sakydavo norį įsigyti 
ai tik paragauti lietuviško 
sū/1 o. Tuo pačiu žinoma, pa
didindami jau esančių svečių 
kompaniją...

Tik dabar vienas iš popie
tės dalyvių susivokia. Neva 
klausdamas neva tvirtinda
mas , jis įsiterpia ir pasiklau 
sia ar atostogautojas nebus 
apsistojęs pas Aloyzą Ir Sta
sę Viskontus ?

Pasakotojui teigiamai atsa
kius, visi prie stalo buvę sve
čiai supranta, kad atostogau-

3 dol., studentams ir pensi
ninkams — 2 dol. Taip pat šia

LN BINGO vis dar turi 
tendencijos pi ėstis, i nes 
paskutiniu metu dalyvių 
skaičius priart ėjo prie 9OO.

Balandžio 5 Ir 6 dienomis 
LN Gedimino Pilies menėje 
įvyko akvarellstės Irenos 
Mlckūnlenės Ir skulptoriaus 
Osvaldojyilckūno meno dar
bų paroda. -•

Balandžio 26 d. šeštadienį 
7 v. v. LN Vytauto Didžiojo 
Menėje ruoš lamas SPAUDOS 
BALIUS Nepriklausomai 
Lietuvai paremti. Numatoma 
įdomi programa lrgeras_pr- 
Icostras • •

LIETUVIU NAMU NAUJAI 
IŠRINKTA VALDYBA:

J.Strazdas -pirmįninkąs , 
St. Kuzmas - vicepirminin
kas, V. Stanaitis -Iždininkas, 
T. Stąnul Is -sekretorius.

Kiti v-bos nariai: J. Skre- 
butėnlenė, M. Vaitkienė, O. 
Delkus, H. Steponaitis, W .

JUBILIEJINIS KONCERTAS
Hamiltono mergaičių choro 

"Aidas" penkmečio koncertas 
įvyks š.m. balandžio 26 d. 
Jaunimo Centre. Rengėjai, 
tėvų komitetas, posėdžiauja, 
planuoja, kad viskas praeitų 
gražioje nuotaikoje. Komite
tas tikįs, kad visuomenė įver
tins "Aido" darbus ir savo 
skaitlingu dalyvavimu parems 
jo pastangas. "Aldas" savo 
amžiumi tikrai jaunas, bet 
kaip dainos vienetas plačiai 
žinomas netik Kanadoje ir JA 
Valstybėse, bet ir Europoje. 
Praeitų metų vasarą "Aidas" 
sėkmingai koncertavo Angli
joje, Vokietijoje, Italijoje. 
Turėjo progos padainuoti lie
tuviškų dainų bei giesmių pa
čiam Šv. Tėvui Pauliui VI, 
kuris džiaugėsi gražiu lietu
višku dainavimu. Taip pat 
ęhoras, būdamas Romoje, 
specialiai per Vatikano radiją 
savo dainas pasiuntė į paverg
tą Lietuvą. Yra gauta laiškų 
iš Lietuvos, kurie girdėjo 
Hhmiltono lietuvai čių chorą 
"Aldą" dainuojantį. Tai "Ai
do" garsai plačiai nuskambė
jo po šalis plačiausias. Be to, 
"Aidas" minėdamas penkių 
metų veiklos sukaktį, išlei
džia antrąją savo dainų plokš
telę—"Keliaujame su daina"-. 
Leidėjai tikisi, kad sukaktu
viniame koncerte bus ir nau- 
6 psl.

joji plokštelė. Pirmoji plokš
telė "Baltos gėlės" jau bai
giama išparduoti.

Daug kartų "Aldas" daina
vo per tuos penkis metus. 
Sunku ir tiesiog neįmanoma 
čia trumpame straipsnelyje 
visus koncertus išvardinti. 
"Aidu.:" linkime ir toliau taip 
sėkmingai su daina garsinti1 
Lietuvos vardą. Visuomenė

proga yra organizuojama 
daiktinė loterija, kuriai vado
vauja p. E. Norkienė. Turį 
fantų prašomi paskambinti 
loterijos organizatorei E. 
Norkienei tel. 383-5697. Pir
mieji loterijai paaukojo po $10: 
p. P. Armonas, p. A. Liaukus 
Ir $20. 00 p. V. Narkevičius. 
Jiems širdingas ačiū už para
mą. ( j. p.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui j
tik už $5.00 metams • |

Prašome iškirpti ir prisiųsti |
su virš nurodytu----------------------------------------- - ------------- .
prenumeratos f Pavardė ir vardas) Į
mokesčiu. ~ ' I

' (liksLus adresas J

SPAUDOS BALIUS
REMKIME

L I ET U VI Š K Ą 

SPAUDA !R*

"NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI” REMTI

(vyks balandžio mėn. 26d.

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIUOSE, 1573 Bloor Street West,
PROGRAMOJE:

1. ’’ATŽALYNAS“ -Toronto Tautinių šokių grupe

2. Hamilt.ino “AUKURAS” su linksmais ir rimtais pasakojimais

• Bus loterija o Veiks pigus bufetas su gėrimais ir valgiais
• Gros smagus orkestras.

Pradžia 7 vai. vak. _____ __ __ ________________
Bilietu kaina $4.00, studentams ir pensininkams - $3.00. Bilietu. galima įsigyt! u anksto: v; Baeėna- ~

v ’ ' All Season Travel biuro, 2224 Dundas St. W. Tel.533-3531;
Lietuviu. Namuose, tel. 533-9030; J. Margis—Drug Store; Ir 
"Paramos” banke.

“NL” baliaus ruošimo Komitetas

Dauginis, B. Jackus Ir J . 
Cicėnas sudaro įvairias ko
misijas.

LN valdyba numato atei
nantį rudenį savo bibliote
koje ruošti lituanistinius 
kursus, kurių tikslas Išmo
kyti lietuvių rašomąją kal
bą.

Nauji LN nariai:
VI. Putvlo mėgėjų teatras 
Aitvaras, Dailidė M. .Jurka- 
JurkevlčlenėO. .Katelė V. , 
ParšellūnlenėA. .Paršellū- 
nasM., Reinert O.,T. R. , 
Bieliauskaitė E., Pacevt- 
člus A., Pacevlčlūtė G. , 
Šmitas H., Raškauskas J., 
Matulaitis J., - įnešę po 
$ 1OO, -

UrbaltlsA., -$2OO,Po- 
gozel S. - $70.

Aselskls B., Baubinas A ., 
Ramas J. E. - po $ 50, -

Zlzltė R., Brakaltė R. , 
Lells J., Lells D. IrLe- 
llenė B., Ruslnas-po$ 25,-

Blrglolas E. ,Ruslnaltė L. 
- po $1O, - Zubrlckaltė R . 
-$5, Stauskas A.-$4.

DĖMESIO TORO’.TIECIAMS k 
NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos bailu suruošti ba-'' 

Iandž.26,į.l.tuvlu Namuos.. Kvie
čiami torontl.Člqi (lems tolklnln * 
kauti, su.rrlšant su būr.llo pirmi
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo r.lkaials 
rūpinasi S. Ban.lis, t.l.2« 1-9632.

NFPR ĮKLAUSOMA LIETUVA
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A. A. LEONUI BARAUSKUI staiga mirus, jo žmonai 
Danutei, sūnums Andriui ir Viktorui, bei giminėms 
gilia užuojautą reiškia —

Vida Remeikienė,
Jagvyga ir Pranas Baltuoniai

Aktoriui LEVIUI BARAUSKUI staiga mirus, jo seseris 
T. Čipkienei ir G. Barysienei ir visai ju giminei, 
siunčiame giliausią užuojautą -

Keturkai ir 
Bukauskai

Mūsų Kredito Unijos nariui
A?A. PRANUI KLIČIUI mirus, jo žmonai Vandai, dukrai 

Nijolei, sOnums Algirdui ir Raimundui, giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžiąužuojautą reiškia — 

Montrealio Lietuviu_Kredito
Unijos "Lito* Valdyba

kviečia narius, taip pat ir vi
sus tautiečius, svečTtts daly
vauti. Bus šilta vakarienė, 
veiks bufetas, Šokiai ir kt. 
Tam reikalui klubo valdyba 
platina bilietus, nepavėluo
kite įsigyti.

• Grasė Petrėnienė, dviejų 
lietuviškų knygučių autorė, 
žymaus statybos kontrakto- 
rlaus Petro Petrėno žmona, 
parašė motinos dienos proga 
vaidinimą. Ji pati ruošia pa
statymui motinos dienos pro
ga, gegužės mėn. 10 d. slo- 
va!.-:salėje. Jai padeda Elena 
Tolvaišienė. Artistais bus 
"Tumo-Vaižganto" šeštadie
ninės mokyklos mokiniai ir 
"Ramunėlė" tautinių šoklų šo
kėjai. Tai viskas mūsų gerų
jų motinų garbei. Laukiame.

J. Kručas

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W.,

• TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

st. Catharines j
PRANUI KLICIUI mirus, jo šeimai bei giminėms 
reiškiu nuoširdžią užuojautą

— Juozas Lukošiūnas

Penkių metų veiklos jubi
liejų ruošiasi švęsti Niaga
ros Pusiasalio tautinių šo
klų grupė Nemunas. Šventė 
vyks balandžio 19 d. Slovakų

Zubrlckų Ir V.Maslullonlo Iš 
Buffalo, Niagaros Pusiasalio 
Ir šiaurės kaimyno-ameri
kiečių Iš Buffalo Ir Niagara 
Falls N.Y. jaunimui įsijun
gus į Nemunlečlų gretas , 
Lietuvos vardas jų dėka yra 
Iškeltas svetimtaučių tarpe . 
Kad jaunimas galėtų toliau 
egzistuoti Ir garsinti Lietu
vos vardą, jau kelinti metai 
yra ruošiami parengimai Ir 
gautas pelnas yra skiriamas 
jaunimo paramai. Ir šį jų 
parengimą turėtų visi lietu
viai gausiai paremti, nes jei 
nustotų .egzistavusi tautinių 
šoklų grupė Nemunas-lietu
viai Ir Lietuvos vardas ne - 
būtų žinomas tarp svetimtau
čių Niagaros Pusiasalyje.

Šios šventės ruošimo vei
kliosios v-bos narės-J. Zub- 
rlcklenė Ir V.Žemaltlenė jau

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS,_____ _

6 KAINA:
DIENOS VILNIUJE ■ Pradedont $849.00į

14 DIENŲ IŠVISO: žymus V i I n i u s - 
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 I

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

Rašykite anglų kalba:

Barysų ir Čipką Šeimoms, mirus brangiam broliui 
LEONUI BARAUSKUI, širdingiausia užuojauta

— Juozas Lukošiūnas

"Geležinis vilkas" sporto 
klubas turėjo metinį suslrin- 
klmų, kurį pravedė pirm. 
Stasys Krivickas ir sekreto
rius Juozas Paulaitis. Tylos 
minute pagerbti mirusieji 
klubo nariai: Petras Jute lis ir 
Pranas Griškonis. Aptarti šių 
metųVeiklos planai, padary
ta daug naujų nutarimų. Pe
reinamoji taurė už gerą šau
dymą, ja išlaikius tris me
tus, pereina nuosavybėn, taip 
pat nutarta įsteigti dar vieną, 
“'IXX» Mllyt ’”0'0. Z

o gal 2 pereinamąsias taures 
klubo veiklai pažymėti ir ben
dradarbiauti - palaikyti arti
mus ryšius su kitais lietuvių 
klubais Kanadoje, paremti 
lietuvių spaudą (NL, TŽ, Mo
teris).

Pasirodė, kad praeitais 
metais didžiausią žuvį paga
vo Juozas Morozevičius, me
džioklė buvo nesėkminga. 
Šiuo metu yra 42 klubo nariai.

Š. m. balandžlol2 d., šeS-* 
tadlenį, slovakų salėje, Alder 
str. "Geležinis vilkas" klu
bas turi metinį parengimą.

salėje Welland Ir Page gat
vių sankryžoje.

Šioje šventėje bus vaini
kuojama Ir Iškilioji 1 letuval- 
tėMlss Lithuanian,kuri ats
tovaus lietuvius Folk Arts 
Festivalio parade gegužės24 
d. Be to, Iškiliajai lietuvai
tei tenka per visus metus , 
reikalui esant, pagal Folk 
Arts Council programą, da
lyvauti tautybių ruošiamose 
parodose Ir aukštų vietos Ir 
užsienio valdžios pareigūnų 
baliuose,pilnoje unlformoje- 
apsįrengus tautiniais rūbais.

Dėka mūsų energingų me
no vadovų Stasės Ir Sigito

pradėjo lankyti lietuvius Iš 
anksto, platinti bilietus Ir 
rinkti aukas bei daiktus lo
terijai. Atrodo, lietuviai šios 
šventės reikšmę supranta Ir Į 
nuoširdžiai remia. ,

Stambesnėmis aukomis 
šventės ruošą jau parėmė 
hotellų savlnlnkal:Skalsčlal 
Iš Port C oi borne Ir P. Šid
lauskas Iš Welland. P. Rud
galvis Iš Buffalo N. Y., Dau- . 
ginai, Panumlai, Jakubonlal 
Iš St. Catharines.

Be abejo, iki šventės pa
baigos stanąbesnlų aukotojų 
sąrašas padidės.

Jaunimo rėmėjas

ADRIA TRAVEL SERVICE 
4159 ST. LAWRENCE BLVD. 

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

NAUJI IR REMODEŲUOTI 
KAILINIAI, KEPURES, 
STOLĖS IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
prieinamos - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

HRS

SERVICE 
PATARNAUJA

NETTOYEURS - CLEANERS

7661 -A CENTRALE 495-90e Avė 
366-1143365-7146

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet suėjo RO metų. Minint tų sukakti, gerbiant pirmojo1 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū-1 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel-l 
biamas Naujienų platinimo vajus. Į

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga i 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos I 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti Į 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe ir Kanado|a metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiame savaitę nemokamai.

įrašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Phū.made BRONX PARK Pharmacy
/-j LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREIT aj
\ / PRISTATYMAS

4__3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE
U______________________

365 0770

1 LIETUVIŠKA RADIJO 
Į \PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

•' 89 Orchr.tc! Street,' LaSolle,P.Q
r Kairi industrine ir ! n;r.e'Cinė statyba ir dažymas. Darbas 

atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainomi s. Taip pat
INTERNATIONAL dažų i ipardavimas — tai. 366 • 6237 / 3896

JUOZAS G RA Ž Y S 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju •
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)

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

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

1975.IV.8

“Tį NAUJIENOS, 
’’non1739 So. Halsted St.,

I Chicago, IB. 60608
j Į Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į—Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži- 

. nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
PAVARDE IR VARDAS _________________________________

'ony J

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525-8971

adresas

to

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION
< M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon RooA.
Tai. 695 - 3883

ir kopitalinioi automobilių remontai

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing A Heating konlrokloriui.

------  140 - 2e AVENUE 
366.0330 LASALLE,

PAR

ĮVAIRIU

AMfueuMfNT - ruertrtuet

D A V I

KRAUTUVĖS

AUKŠTUS

o Užeikite ir įsitikinsite, kad imonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRALE r 4e AVENUE LASAU.* 363-3887 
Į~7O<3 CaNTRAU 3—-12>2 (DBCORATIOM) Į

BALDŲ

PER

INC

MAS

• Atsitiktiniai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
e MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu

Nr. 40 arba Nr. 20.

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

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 

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

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 valtys.

echanizuotas ratų Ir kitų dalių ragui (avimas, liores (Body) taisymas 
dafymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tai. 365-3364.

7 psl.
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Balandžio 19 d., šeštadieni, 7 vai. vok. Sv. Kazimiero parap. 
Choras kviečia Montrealio LIETUVIUS ATSILANKYTI I

MARGUČIU
VAKARIENE

1. MIŠRAUS ir MOTERŲ CHORO PROGRAMA, 
vadovaujama muz. A. Ambrazaičio.

2. KARŠTA, GERA VAKARIENĖ.
3. PREMIJOS MARGUČIAMS, baras, loterija.

BAVARU ORKESTRAS

3426 Parthenais, Montreal, P.Q.

lai im o« 5 dol., jaunimui putė kainos n ...1 Rengeiai

~ ----- ---- 1 priimti be pakeitimų.LITAS Susirinkimas,kaip Ir kas-
met, nutarė visą dividendų

Metinis susirinkimas sumą$484. 20 už šėrus pas-
Šlų metų LITO susirinki

mas sutapo su Lito dvide
šimtmečiu. Kadangi v-ba 
yra nutarusi iškilmingai pa
minėti tik Lito 25 metų su
kakti, tai dvidešimtmetis te
buvo paliestas pranešimuose 
tik labai paviršutiniškai. 
Šventiškos nuotaikos įnešė 
tik Išeinančio Į pensiją Lito 
steigėjo, pirmojo vedėjo Ir 
vėliau sąskaitybos vedėjo 
Domo Jurkaus pagerbimas. 
Ta proga jam įteiktas valdy
bos, komisijų Ir tarnautojų 
pasirašytas dali. R. Bukausko 
paruoštas adresas Ir trijų 
mėnesių algos dydžio čekis . 
Be to, vedėjui P.Rudlnskul 
įte iktas dali. A. Vazai Insko 
nupieštas D. Jurkaus portre
tas, kurį nutarta Iškabinti 
Lito raštinėje.

Susirinkimui pirmininka
vo Albertas Norkellūnas, bu
vęs pirmasis Lito pirminin
kas.

Susirinkimas įvyko kovo 
mėn. 22 d. Aušros Vartų pa
rapijos sal ėję. Dalyvavo virš 
200 narių. Į V-bą buvo per
rinktas adv.Romas IšganaltlE 
Ir naujai Išrinktas Domas 
Jurkus. Aklamacijos būdu į 
Kredito Komisiją perrinktas 
Vincas Plečaltls Ir į Revizi
jos Komisiją Bronius Nied
varas 1974 m. apyskaita,ba -

kirti Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Montrealio apylin
kės Šalpos fondui.

Lietuviškoms organizaci
joms 1975 irT. sąmatoje nu- 
matyta:Lltuanlstlnel mokyk- 
lal$l, 200, Baltijos stovyk - 
lavletel $600, Nepriklauso
mai Lietuvai $200, Tėviš
kės Žiburiams $1OO, Lietu
vių radijo pusvalandžiui 
$ 1OO, Kanados Lietuvių 
Fondui $ 1OO, Vasario 16 d. 
Gimnazijai $ 1OO. Be to, 
palikta skirstymui metų bė
gyje v-bos nuožiūra $ 1, 200 
Ir skelbimams $ 1, 950.

Daugiausiai ginčų sukėlė 
v-bos pasiūlymas pereiti Iš 
grupinės nekilnojamojo tur
to paskolų apdraudos į Indi
vidualinę, atseit, draustųsl 
tik kas norėtų Ir patys apsi
mokėtų apdraudos premiją. 
Susirinkimas nutarė tą klau
simą atidėti vieniems me
tams. Dabar Litas turi gru
pinę apdraudą iki $1O, OOO 
bendros asmeninių ir nekil
nojamo turto paskolų sumos 
kiekvienam skolininkui. Ta 
apdrauda Litui dabar kai
nuoja virš $20, OOO į metus.

Po susirinkimo įvyko po
nių Kasperavičienės Ir Jur- 
jonlenės gerai paruošta va
karienė su labai vikriu Lito 
jaunųjų narių - mergaičių

BAIGIAMAS NL REMONTAS
Vardan tos Lietuvos..........

eilė žiAonlų suka galvas, a- 
tlduoda savo laisvalaikį Ir 
nebūtinai lengvai uždirbtą 
dolerį. Eilė tokių paskutiniu 
metu ypač pasistengė, kad 
NL patalpoms nebeatldėllo
tinai reikalingas remontas 
būtų vykdomas. 

Taigi, dabar sutvarkytos 
sienos, galų gale 4r patalpų 
apšildymas, netgi Irrūsysta- 
po nebeatpažįstamu. Viską , 
prieš porą dienų apvainikavo 
du ypatingi rėmėjai. Apskai
čiavus, kad dėjimas naujų 
grindų ar gerai surastų Iš
pardavimo kilimų, nusveria 
kilimų Ir patalpų naudai- L. 
Gureckas Ir J. Stankaitis ap
sisuko pilnu tempu Ir savo 
patyrimo Ir sugebėjimų dėka 
tokius surado. T Ik Imasi, kad _____ ___ _____
dalimi patalpų galės pasl- ŠAUNUS BARTENDERIAI - Juozas Stankaitis ir Leonas Gureckas profesionaliai nuotrauka>

„___ sv ečiuš NL Spaudo s B ai i aus metu. GERA PROGA vnaudoti, posėdžiams ar pan, Puikiai įrengta ir net kerpėtais iikio- • Dėl blogo oro Šv. Ką,zlmle-
kltl lietuviai. ta NL redakcijos žemutinė patalpa IK- ro parapijos ChovoMafgUČlų

nuomuojama .u.irinklmam. bei ‘vakarįenė atkelta į balandžio
reikalams, iiskyrus trečiadienio voko-
fUi, kai tam laikui jau yra isnuomuota. V. V*

------------------------------------------ Ką žinai apie velnius ?Zl-
' nlas papildysi atėjęs į Gln * 
taro Ansamblio penkmečio 
vakarą, balandžio 12 d. 7. 30 
v. v/pu nktu al la l/.

Baltų Fedaracija, Montrealio skyrius balandžio 19 d., 
7:30 vai. vak. AUŠROS V ARTU PARAPIJOS SALĖJE 
ren g i a________ _______________________

BALTU VAKARĄ.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Bus Šilta 
vakarienė, o programoje pasirodys estu, latviu ir 
lietuviu( jaunimo) meninės jėgos.

Įėjimas: suaugusiems $5.00,
moksleiviams —$3.00.

Rengėjai
Į______________________________________________________

PASKUTINIU METU
DRAUDIMO KAINU STRUKTŪROJE 
YRA DAUG PAKEITIMU.

GALITE BŪTI IR NUSTEBINTI 
GAVĘ DRAUDIMO ATNAUJINIMĄ.

TODĖL VERTA PASITARTI 
SU SAVISTOVIU AGENTU, 
KURIS REMIASI TRADICIJA, 
PROFESINIU SUPRATIMU, 
PASTOVIOMIS DRAUDIMO BENDROVĖMIS - 

TURINČIOMIS PLAČIAS GALIMYBES.

P A J I E 5 K O J IM AS 
ČAIZUTĮ LEONĄ, Adolfo ieško gimi

naitis Sabaliauskas Juozas, Silvestro, 
Ieškomasis arba Einantieji apie jį, P'o- 
some atsiliepti j NL redakciją.

MONTREAL WEST
i AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Soles Manager 
Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ’

lansas Ir 1975 m. sąmata patarnavimu. Pr.R

G
pharmacie

cianon
ROBERT GENDRON LPH.pROp.

386-9742

TEIRAUTIS:

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

Tel.: 722-3545

7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAU. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.

DR. V. G1R10nIEN£ 
Dantų gydytoja

6330 L'Aikomrtion Blvd. 

Montreal.

T«L. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENE

1410 Guy St. pirmas aukltas,

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

@ Royal Trust j
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė—sklypai ir žeme)

* Illi Htt*

TRUST GENERAL DU CANADA

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managerėu

LEO GUREKAS__________

mu montrea! west automobile

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

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas _ ________ 6
Taupomąsias s-tas________ 8,0%
Term. ind. 1 m. _ --------- 8,0%

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

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto
Čekių kredito ______ :------- 12.0%
Investacines nuo---------------11.5%

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

Kooperatyvinė namų ( iki 4 butį>) ir namy inventoriaus apdrauda. 

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

1 7 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487- 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 aa- 
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rue Ste-Catherinc Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, narnų488-8528

ADVOKATAS

Rj.lsganaitis ba.bc.l 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, namu 678 - 3660

3270 Boul. Langeiier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ, TURTĄ PADĖS JUMS

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

8 psl.

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

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

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

x\wfiwr jy

* HU HIISX

ii 
/

Foto E.M.L.S 
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. ,Suitt 305,
Tel: 273-3442, 273-9 18 1, H7-0844.

HORNET 1975
2 durų sodan 6 cllinderlų 
reguliariu {rengimu

j Pogrindine kaina 

’3445.

AMC Fl

GREMLIN 1975
6 cllinderių 232 p>c. 
reguliariu įrengimu 
pagrindinė kaina

NESITIKĖTOS - ŠIŲ DIENU KAINOS

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
5 P/ace Vi//e Marie IBM Building 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJ^ B.C.U
168 Notre Dame Street E.fuite 205.

Tai: 866-20 63; 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL 777-^1 Namų 376-3781

A q e n t 0 r a veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

’3180.

MŪSŲ FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS l

PASIKALBĖKITE 

su Manager i u 
Abe Baserman

MATADOR 1975
2 durų coupe 6 cllinderlų
reguliariu [rengimu 
pagrindine kaina 

’3772.
nesudėtinga , bet tvirta 
garantija

100% 12 mėn. arba 12,000 
myWyf fabrikinė garantija)

Inspekciniai 37 patikrinimai 
pogrindinių daliu

/t.fambcrt
AUTOMOBILE LIMITED

860 Tascheieau, Greenfield Paik 4 676-7901
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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