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ČIURLIONIO SUKAKTIES KONKURSAS

Nuo balandžio 1 d.Kanada 
perėjo prie metrinės matų 
sistemos. Pradedama nuo 
pavasarinės temperatūros 
matavimo, rudenį Ir žiemą 
lietus Ir sniegas bus matuo - 
jaml centimetrais. Specia
liomis brošiūromis aiškina
ma, kad Celsijaus 20 1 alps- 
nlų yra maloni kambario 
temperatūrą, o jau 30- yra 
tinkamas oras maudymuisi. 
Parduotuvėse bus pradeda
ma sverti gramais,kilogra
mais, litrais. Galutinam 
metrinės sistemos įvedimui 
numatyta apie 5 metai laika

Didžioji Britanija, po kelių 
atmetimų, vėl pradėjo 
svarstyti metrinės sistemos 
įvedimą. Susidarė British 
Metrication Board, kurios 
pirmininkas P.C.Bolre tą 
sistemą nuodugniai Išstudi
javo Ir susipažino praktiš
kai su jos veikimu Italijoje 
bei kitose Europos valsty- 
bėse.

Praeitų metų pavasarį 
pas Isekėpravestl Vyriausy
bės nutarimą atsisakyti Il
gus amžius vartotos ma
tų sistemos Ir pereiti prie 
metrinės.

PREMJERU KONFERENCIJA
Provincijų Ministerial 

Pirmininkai buvo susirinkę 
Ottawon, nustatyti naftai Ir 
-natūralioms dujoms kalnas .

Balsuojant už kalnų pakė
limą pasisakė Albertos, 
Quebec’o, Prince Edward 
Island,Newfoundland Ir Sas 
katchewan. Prieš balsavo 
Ontario, British Columbia , 
Manitoba, Nova Scotia lr 
New Brunswick premjerai.

Už kalnų pakėlimą pasi
sakė Ir mln.plrm. P. E. Tru
deau. Tad jam teks tartis su 
provincijomis. Jeigu tai ne
pavyktų, kalnas Išspręsti 
turės Federacinis parlamen
tas liepos Į dieną.

PASITRAUKĖ PREZIDENTAS
Paskutinėmis žiniomis 

pasitraukė Pietų Vietnamo 
prezidentas Nguyen Van 
Thleu, verčiamas karo ne - 
sėkmių Šiaurės Vietnamo 
kariuomenė priartėjo prie 
Salgono.

P. * Vietnamo prezidento 
pareigas perėmė T ran Van 
Houng, visiškai seno am
žiaus žmogus, kuris galė
jo prieiti prie stalo pareigų 
perėmimui, tik palydovo 
padedamas.

KANADIEČIŲ DAILĖS PARODA 
PEKINGE

Aršus politinis nusiteiki
mas Kinijoje Vakarų pasau
lio meno kūrinių atžvilgiu y- 
ra gerai žinomas. Tačiau, 
Chal Tse-Mln, prezidentas 
Kiniečių Liaudies Sąjungos 
Su Užsienio Liaudimi Drau
gystei Palaikyti, susitikimo 
pobūvyje pareiškė, kad Ki
nija mielai priima parodon 
tapybos kūrinius,kurie ats
tovauja " Kanados vertingą 
kultūrinę apraišką".

Įdomu,kad Chal pasisaky
mas gerokai skirtingas nuo 
vado Mao pamokymo " Nėra 
tokio dalyko, kaip menas dėl 
meno". Jų laikraštis- dar

Amerikos Lietuvių Var-* 
gonlnlnkų Muzikų Sąjunga, 
atžymėdama Mikalojaus 
Konstantino ČIURLIONIO 
gimimo 1OO metų sukaktį, 
skelbia konkursą:

1. Sukurti fortepijonui 
kūrinį. Tai gali būti sonata, 
siuita, preliudai, fugos ar 
kita.

2. Kūrinys turi būti ne

doje.
5. Terminas- M. K. 

Člurllonloglmtadlenls.š.m . 
rugsėjo 22 d. Iki tos datos 
kūriniai turi pasiekti nuro
dytą adresatą.

6. Adresuoti: M. K. 
Čiurlionio Konkursas, c/o 
Kultūros Židinys, 361-High
land Blvd., Brooklyn N. Y . 
11207.

CANADA - MONTREAL - (Established 1941).

trumpesnis kaip 15 minučių. 7. Pasirašoma slapy-llt pąsaULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO RENGIMO VALDYBOS
3. Skiriamos trys pre - vardžlu. Atskirame voke NARIAI — R. Kasparas, H. Mosinskieniir Finansų, komisijos pirm, prela- 

mljos: I-ojl -750 dol., II-ojI ant kurio užrašomas slapy-ta5 P'jus Ragažinskas.
-500 dol., m-oji -300 dol.

4. Kūriniams įvertinti 
bus sudaryta komisija, kuri 
bus greitai paskelbta spau- 

prleš nepilnus metus leido1 
serijinius "pamokslus", pul
damas tuos, kurie Importu Iš 
Vakarų " nuodija revoliucinę 
žmonių dvasią". Dėl tokios 
propagandos tuomet ir Ka
nados Vancouver’ io S Imfonl- 
nlo Orkestro numatytos 
gastrolės nukentėjo.

Sušvelnėjus politiniam kli
matui, laimėjo tapybos paro
da. Kanadiečiams menlnln- 
k am s-Group of Seven-lt lei
džiama pasirodyti 2 sav.Pe-

vardls, reikia įrašyti vardą, 
pavardę, adresą, telefoną. 
Bus atidaryti tik premijuo
tųjų yokal. Kiti vokai bus 
komisijos sudeginti. Tad 
kiekvienas turi dar pažymė
ti, kokiu adresu grąžinti ne- 
premljuotus kūrinius.

Premijos mecenatas- 
dr. Jonas P. LenktaItls, Pat- 
rijos leidyklos savininkas / 
buvęs Vilniaus filharmonijos 
direktorius, Vilniaus operos 
organizatorius Ir direkto
rius, lietuviškos kultūros 
puoselėtojas, specialiai rė
męs muziką Ir skyręs dvi 
stipendijas Instrumentai Is- 
;ams studijuoti.

jęs ir visą laiką veikęs dėl 
Bražinskų laisvės, dabar de
da visas pastangas jiems iš 
Turkijos išvykti j kurį kitą 
kraštą, kur gyvenama lietu- 

. vių. Kai kurios Bražinskų 
bylos aplinkybės apsunkina 
jų emigraciją. Tačiau, kai 
jie gaus pabėgėlių statusą, 
emigracijos klausimas pa
lengvės. Jei emigracija dar 
užtruktų, Bražinskai mė
gintų įsikurti tuo tarpu 
Turkijoje, bet jau kaip lais
vi žmonės. _

TAUTINIU, ŠOKIIį VIENETU 
REGISTRACIJA
Lietuvių tautinės kultū

ros ugdymui Ir lietuvybės
klnge Ir 2 sav. Shanghajuje , Amerikos Lietuvių Var- 
IŠrūšluojant tos parodos gonlnlnkų Muzikų Sąjungos 
lankytojus;i . valdyba nuoširdžiai dėkoja

Peklnge kanadiečiai turėjo mecenatui, kuris suprato 
sutikti su svarbiausiais kl- reikalą Ir kūrybine premija 
nlečių reikalavimais: darbų atžymėjo genialų lietuvį kū -

Išlaikymui Lietuvių Bend
ruomenės JAV Krašto V-ba, 
kartu su Lietuvių Tautinių 
Šoklų Institutu rengia Penk
tąją Lietuvių Tautinių Šoklų 
Šventę. Šventė Įvyks 1976 m.

atrinkime, katalogų tekstų rėją- muziką ir dailininką rugsėjo mėn. 5 d. Chlcagojf

M. frank Rousseau,

peržiūrėjime Ir nustatytu tos 
parodos lankytojų skaičium, 
bei jų parinkimu.

Kiniečiai Iš 77 darbų at- 
•metė 1O, sakydami, kad jie 
netinka kiniečių liaudžiai". 
Turbūt, dėl savo Impreslo - 
nlstlško ar abstraktaus cha
rakterio.

Kanądos galerijų kurato- 
rial prarijo tą kartumą Ir 
surado kitus 1O darbų, kurie 
tiktų kiniečių realizmo rei
kalavimams. . .

Kažin.kas būtų, jei Vaka
rai pavartotų "alyvos taktl - 
ką"? Ir parodytų daugiau sa
vigarbos ? . . . Tų kraštų po
litinių rėžimų kultūrinių 
mainų sąlygos gerai žino
mos.

M.K. Čiurlionį.

ELTA INFORMUOJA

Pranas ir Algirdas Bra
žinskai rašo ir jų advokatai 
praneša, kad teisminiai jų 
byla buvo galutinai išspręs
ta š. m. sausio 17 d. Aukš
čiausiame Turkijos Teisme 
Ankaroje. Tai reiškia, kad 
kovoje dėl Bražinskų laisvės 
Turkijos žemėje yra pasiek
ta didelė pergalė prieš So
vietų Sąjungą: nei Turki
jos vyriausybė, nei teismas 
Bražinskų neišdavė sovie
tams, nors jie labai trukdė 
teismo eigą, o Bražinskams 
teko keturis metus kentėti 
iki buvo gautas galutinis 
nuosprendis.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, budė-

Internatlonal amfiteatre.
Šventės rengimo komi

tetas sudarytas Chlcagoje, 
pirmininkaujant Br. Juode
liui.

Šventėje dalyvauti kvie
čiami visi laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šoklų viene
tai. Šventės programoje nu
matytos 4 šokėjų grupės: 
valkai /1O-12 , . /, jaunuoliai 
/13- 17 m./, jaunimas /virš 
17 m./ Ir šokėjai veteranai. 
Šventėje norintieji dalyvauti 
šokėjų vienetai dabar pra
šomi registruotis tklš.ni. 
birželio 1 dienos pas šven
tės programos direktorę Ga
liną GOBIENę,6849 Vernon 
Ave., Dedrborn Hgts.Mlch., 
48127.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE
1974 m. APYSKAITA

PAJAMOS 1974 1973 1974 1973

I.Toronto ap. . . . S 1 1 ,000.00 $' 8,000.00 11,Wellando ap......... . . $ 182.00 $ 201.00
2.Hami1 tono ap. . 2,425.00 2,200.00 12.Edinontono ap......... .278.00 183.00
3.Del hi ap............ 964.00 810.00 13.Saul t St "r.-’e... . e e 287.00 175.00
4.Montreal i o ap. . 800.00 530.00: 14.Ca-1 gary ap....... . . . 120.00 148.90
5.Windsoro ap... 400.00 474.00 15.Ottawos ap............ 164.00 115.00

607 00 451.00 16.Winnipego ao.... 194.00 114.19
7.Londono ap . . . . 585.00 382.43 17.Vancouver!c ap..,. s . . 180.00 75.00
8.St.Catharines ap. 399.00 299.00 18.Thunder Bay ap.. 4 / . 50 <----------
9.Rodney ap. . . . 246.00 ' 234.00 19.Atskirų asmenų . . . e e 570.00 227.00
O.Oakvilės ap. . -292.00 226.00 20. už i.idėl i us . . . . . 399.86 456.64

Viso oajamų........... $20,146.36 1 5,352.16
1974.1.1 likutis........... 4,8.67.62 3,657.20

' Viso.......... $25,007.62 19,009.36

' IŠLAIDOS

1.{teikta Tautus Fondo Centrui VLIKO seimo metu Bostone ...................
■ 2.Skelbimai spaudoje ir per radiją......................................................................

3.Raštinės, pašto ir susisiekimo išlaidos.....................................................
4.Suvažiavimo išla-idos ...............................................................................................
5.Kelionė(l ėktuvu) ir kitos išlaidos, padarytos dalyvaujant VLIKO 

! seime Bostone 1974.XII.7- 8 dienomis............................................................
i ‘ Viso išlaidų...................

1975.1.1 likutis.....................
1 Bal . ............................................   $ 25 ,007.62

$ 18,000.00 
152.00 
75.00 

100.00

142.75
......... $ 18,469.75
................ 6,537.87

Vienetų vadovai prašo
mi registruotis Lietuvių 
Tautinių Šoklų kursams, ku
rie Įvyks š.m. rugplūčlo m., 
17- 24 dienomis Dainavos 
stovykloje.

^LTautlnlų Šoklų Šventės 
Rengimo Komitetas

KANADOS LB ŠVIETIMO 
KOMISIJA

nuoširdžiai sveikina 
RASĄ LUKOŠEVIČIŪTĮS , 
dalyvavusią Konkurse "Lie
tuvių jaunimo daugiausia ra
šančių Į lietuvių spaudą" . 
Deja, Konkursas neįvyko, 
kadangi Rasa buvo vlenlntė- 
lė, kuri prisiuntė Iškarpas 
savo rašinių. Rasa yra 18 
metų amžiaus, gyvenanti 
Montrealyje. Skiriame jai 
dovaną $ 50 , Ir linkime jai 
tęsti savo gražų rašymą lie
tuviškoje spaudoje.

Švietimo Komisija

SPORTO VARŽYBOS RO- 
CHESTERYJE vyks gegužės
3 d., 12.00 vai., Benjamin 
FrankllnHlghSchool basei
ne, kampas Norton St. Ir 
Hudson avė.

Registruotis pas Arvydą 
Barzduką, tel. 703 560-1410. 
Registracija bus priimama 
Ir varžybose.

Stalo teniso varžybos vyks 
šeštadienį nuo 1O vai. ryto, 
Ir sekmadienį nuo 12 vai. Iki
4 vai. p. p.

Nakvynių Ir kitais reika
lais kreiptis pas Vytą Lėlį, 
716 227-4304.
PAIEŠKOJIMAS:

Nuo 1928 m.Kanadoje gy - 
venęs JONAS GARBAUSKAS 
1974 mgruodžlo 16 d. mirė 
Ir paliko pinigų, kuriuos ga
lėtų paveldėti jęglmlnės . 
Velionis gimęs 1898 m.Pa
nevėžio apskr.

J. Garbausko įpėdiniai ga
li kreiptis palikimų reikalu 
šiuo adresu:
Consulate General of Llthu - 
anla, 1 Trillium Terrace, 
Toronto, Ont., Canada 
M8Y 1V9

REMKIME LIETUVIŠKĄ 
SPAUDĄ. I

- NL SPAUDOS BALIUS TORONTE 
balandžio mėn. 26 d., iežtadienį Lie
tuvių Namuose su pločio kultūrine pro
grama, valgiais Ir gėrimais, smagiu or
kestru ir ioklals. (Sekti skelbimus).

— NL bendrovės valdyba yra nutarusi 
lalkražtį siuntinėti tik už $5.00 plr - 
muosius po užsisakymo metus na u - 

|lems skaityto|ams.Kanados metrines sistemos valdyto jas,Ottawoje.

1
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Nepaima juta
Ui Lietuvos i šlaisvinimų! U S ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy.aule au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
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VISI Į TALKA 
LIETUVOS
LAISVEI

Nuo pat Lietuvos užgrobi
mo nebuvo susidariusių už
sienio politikoje Lietuvai to
kių pavojų, kaip dabar, pa
aiškėjus, kad Ir paties dld- 
•žlauslo mūsų laisvės užta
rėjo sostinėje Washingtone , 
bent Valstybės departamente 
yra svyravimų Ir net linki
mo tariamo "sugyvenimo " 
dėlei sutikti su Sovietų Są
jungos reikalavimais Lietu
vos Inkorporavimą prlpaž In- 
tl.

Rusija naudoja visą savo 
diplomatinį svorį, remiamą 
jos nuolatiniu glnklavlmusl' 
Išugdytuoju mūltarlnlu pa - 
jėgumU Ir jos agitatorių Iš
plėstais komunistiniais są
jūdžiais įvairiuose kraštuo
se, kad tik susilauktų visų 
savo užimtų kraštų įjungimo 
pripažinimą Europos Saugu
mo konferencijoje.

Gyvą pavojų jausdami, 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
atstovai buvo suvažiavę į 
nepaprastą konferencija, 
Chicagoje. Buvo aptarta su- 1 
sldarlusl pavojinga padėtis 
Ir svarstytos akcijos prie
monės. Nutarta Europos 
Saugumo konferencijos rei
kalu Ir toliau aktyviai veikti 
Buvo nuomonių skirtumo dėl 
lėšų telklmo-būdo Ir dėl In
formacijos Išvystymo prie
monių, Amerikos Lietuvių 
Taryba, su Jūsų pagalba, Ir 
toliau tęs savo ryžtingą ak
ciją Lietuvos laisvės reika
lu. Sėkmingi šios akcijos 
atsleklmal mus ves į sekan
tį kovos etapą.

Europos Saugumo konfe
rencija rinksis birželio 30 
d. Taigi, Iki jos tėra tik ke
letas savaičių. Lietuvos 
klausimų sprendimas įvyks 
ne pačioje konferencijoje , 
bet pareis nuo susidaryto 
nusistatymo Washingtone . 
Per Amerikos Lietuvių Ta
rybos vadovaujamą lietuvių, 
latvių Ir estų delegacijų at
silankymą Baltuosiuose Rū
muose pre z. G. Ford* as pa
kartojo savo palankų nusls - 
tatymą Baltijos valstybių 
reikalu. To pat nusistatymo 

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

VEIKIAME NESIGIRDAMI
Ir šiemet St. Catharines 

lietuviai dirba pasigėrėtinai. 
Pradžią davė didingai atšvęs
ta 16—ji vasario. Tapo įeita 
tvirtu žingsniu į kanadiečių 
visuomenę, kuri lietuvius 
priėmė nustebusi. Jei kadai
se norint prieiti prie kurio 
žymesnio kanadiečio reikėjo 
ilgai lankstytis sekretorei tai 
dabar ta sekretorė yra lai
minga kai lietuvių atstovai jai

yra Ir Senato Ir Atstovų 
Rūmų dauguma. Baltijos 
valstybių reikalą nuoširdžiai 
remląs kongresmanas E. 
Dervlnskl pranešė, jog jau 
arti šimto kongresmanų re
mia rezoliuciją, reikalau
jančią, kad JAV Ir toliau 
nepripažintų Baltijos valsty
bių įjungimo Ir reikalautų 
joms laisvės. Galutinam re
zoliucijos priėmimui reika
linga dar daugiau balsų 
kongrese.

<
Todėl yra gyvas rei

kalas telegramomis,laiš
kais kontaktuoti prezidentą, 
viceprezidentą, savo kong- 
resmanus, senatorius, Vals
tybės departamentą, kad būtų 
tvirtas Amerikos nuslstaty- 
mas nepripažinti Sovietų Są
jungos su Hitlerio pritarimų 
įvykdyto Baltijos valstybių 
užgrobimo, padaryto Impe
rialistiniais Irkolonlallnlats 
tikslais.

Tik ką gautomis žiniomis, 
ši mūsų akcija jau rodo 
mums teigiamų prošvaisčių 
todėl PAKARTOTINAI PRA
ŠOME kontaktuoti senatorius 
Ir kongresmanus, kad jie 
pritartų Lietuvą liečiančio - 
mis rezoliucijomis senate Ir 
kongrese. Tai turi būti vyk
doma visų Lietuvą mylinčių 
žmonių be jokio sustojimo 
Iki pat Saugumo konferenci
jos. Pamiršę, kas mus ga
lėtų skirti, visi ryžtingai 
sukrųskĮme dirbti šiose 
mums lemiamose dienose . 
Šimtmečiais laisve besi
džiaugusi mūsų tauta turi 
nemažiau teisių į nepriklau
somybę, negu daugelis Azi
jos, Afrikos Ir Europos 
kraštų, naujai susilaukusių 
laisvės.

Pavergtos Lietuvos bro
liai laukia mūsų ryžtingų Ir 
vieningų pastangų, Ir mes jų 
neapvQklme. Tūkstančiais 
telegramų Ir laiškų perteį- 
klme pavergtos Lietuvos 
laisvės šauksmą Washington 
nųL Šios visos pastangos y- 
ra surištos su Išlaidomis . 
Visi, kas tik gali, prašomi 
siųsti savo įnašą Amerikos 
Lietuvių Tarybai, 2606 
West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629.

Dr.Kazys Bobelis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas

paskambina. Bet kuris žy
miausias krašto politikas vi
sad yra pasiruošęs priimti 
lietuvius, dalyvauti kur rei
kia, atlikti prašomą paslau
gą-^

Žinoma tai yra visų lietu
vių gražios, sutartinos, ap- 
galvotinos veiklos rezultatas. 
O ta veikla yra plati ir gyva 
visose organizacinėse grupė
se. Ypač stipri yra šių metų 
apylinkės veikla. Ypač pirmi

PANORAMA
NAFTOS PRODUKTAI IR PASAULIO ATEITIS

Arabų-Izraello 1973 karas 
sukrėtė visą mechanizuotą, 
motorizuotą pasaulį, kuomet 
arabai nutraukė naftos tieki
mą, sumažinant normas Ir 
pakeliant kalnas.

Net aukso kraštas Ameri
ka sudrebėjo Ir vis dar rie
da ūklškan chaosan. Arabų 
pasaulis atrado ginklą,kurio 
tuo tarpu niekas negali nu-, 
galėti. Nafta tapo brangesnis 
produktas, kaip auksas, dei
mantas, kasdienė duona, mė
sa.

Arabai sumažino ne tik 
naftos kontingentus bet Ir . 
pakėlė trigubai kalnas.

Izraelis atsidūrė tarp kū
jo Ir priekalo. Tačiau, jis 
gali būti ramus-Vakarų pa
saulis jo neapleis, nes Izra
elio valstybė-tai bazė Va
karams prieiti prie naftos 
laukų. Jei čia kils konfliktas, 
tai bus Išspręstas likimas 
-Rytų Ir Vakarų pasaulio.

Karo atveju Ir SSR Ir 
USA panaudotų atominius Ir 
kitokius ginklus, apie ku
riuos mes dar nė nežinome . 
To karo pasėkos būtų dar 
balsesnės, kaip 1939-45 m.

Čia Ir yra mįslė: ar jis 
prasidės, ar Vakarų pasau
lis be naftos uždus, ar ara
bai parduos naftą kaip pir
miau ?

Arabų kraštai, nors yra 
globojami, ginkluojami 
Maskvos, labai gerai žino, 
kad laimėjus rusams, visi 
šelkal Ir jų haremai Išnyks , 
Ir naftos pajamas valdys per 
savo polltrukus Maskva.

Yra arabų, kurie gal gal
voja,kad 600 mil.musulmo
nų rusai negalėtų Ilgai val
dyti. Jie klysta. Kremlius 
mokėtų arabus "sutvarkyti ” 
kaip kad"tvarko" dabar rytų 
Europos pavergtas tautas.

Daug amerikonų jau pyks
ta, kam Washlngtonas taip l 
remia Izraelį. Be reikalo . 
Geriau, kad Vakarų bazė 
prieiti prie naftos šaltinių 
yra žydų rankose, negu kad 
būtų sovietų rankose.

Dabar vakariečiai sten

ALTO ALT pirm. dr. fC. fiobelis informuoja spaudos ir radijo bei visuomenės atstovus 
apie reikalą imtis ryžtingų pastangą sukliudyti pripažinimą Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų, Sąjungos. Šalia jo sėdi kun. j. Prunskis; stovi: dr. K> Sidlauskas, A Iv. fonikas 
ir J. Jireive. Nuotrauka V. /Noreikos

ninkas Juoz.as • Šarapnickas 
būdamas dar SLA organizaci
jos Hamiltone pirmininkas, 
Nemuno tėvų komiteto pirmi
ninkas bei Vliko narys.

Parengimų gausu. Nemunas 
švenčia savo 5-kių metų vertą 
visų pagarbos ir pasididžia
vimo sukaktį. Ramovėnai sa
vo 20 metų amžiaus garbingą 
lietuvybės veiklos bėl ryžto 
sukaktį. Ramovėnus sukūrė 
Juozas Vyšniauskas apie tą 

giasi palenkti arabus savo 
pusėn.Užtat jiems duoda ko 
tik jlenorl: Ir ginklų. Ir pi - 
nlgų, kurių arabai net neži
no kur dėti...

Vakarų pasaulis yra susi - 
rūpinęs, Ieško naujų naftos 
šaltinių. Daugelyje vietų 
rasta- kaip Kanadoje, USA, 
Dldž. Brltanljoj/salos pak - 
raščluose, jūroje/ Ir kt.

Ieškomi naftai pakaitalai . 
Nauji IšradlmaLtechnologl- 
joje, chemijoje, gali ūkį nu
vesti visai kita kryptimi.

Yra, tačiau, dar vilties, 
kad Arabų kraštai vd par
duos naftą mažesn&nls kai
nomis. Mat vakariečiai, at
silygindami, savo ruožtu 
pakėlė kalnas produktams, 
be kurių arabai negali ap
sieiti.

Dėl tokio kalnų kėlimo 
patys Vakarai nukenčia, nes 
tenka viską perkalkulluotl, 
didinti gaminių kalnas sa
voje rinkoje Ir didinti al
gas. Yra paliesti šimtai 
milijonų žmonių. Ūkinis 
perslgrupavlmas taip greit 
neužslbalgla. Dėl kalnų 
svyravimo atsiranda Ir 
Infliacija, Ir recesija, Ir 
stagnacija, Ir bedarbių ei
lės padidėja. Žodžiu, tautų 
ūkis suserga. Gydimas ne - 
lengvas.
. Spėju, kad USA karo su 

arabais nepradės nei dėl 
naftos, nei dėl Izraelio. A- 
merlklečlal į jokį naują ka
rą taip greit neįstvels.

SSR Irgi karo nepradės. JI 
neturi talkininkų, likusi pati 
viena su abejotinos vertės 
talkininkais-satelitais, kurie 
tik laukia progos Ištrūkti Iš 
Kremliaus globos.

Karo atveju, prieš SSSR 
Išeitų visa Vakarų Europa/ 
Ir gal satelitų partizanai/, 
USA, Japonija, Kinija. GI 
arabų muzulmonų fanatiškas 
pasaulis Irgi perdaug SSSR 
nepagelbėtų.

Tą visą Kremlius žino Ir 
LodS karo nepradės.

Tik, jeigu SSSR užgrobtų, 
arabų naftos laukus, tuomet 

organizaciją svajojęs nuo va
rio kasyklos Norandoje laikų. 
Tai vėlgi geležinio patvaru
mo buvęs Lietuvos kąriuome
nės karys, šalę to ir muzi
kas , eilę metų vargonavęs, 
kurį laiką vedęs chlorą. Augi
na puikią dukrelę.

Šauliai šiemet pasiėmė 
drąsų, didelį darbą: atgaivin
ti garsisias šiame krašte Jo - 
nines. Kaip puikiai jie sugeba 
veikti rodo jų tokie parengi
mai, kaip šių metų Klaipėdos 
paminėjimas su Klaipėdos ko
vų niekur dar nematytu filmu, 
manoma padarytu sukilimo 
dalyvio, transatlantinio lakū

būtų m Pasaulinis Karas, a- 
tomlnls.

Čįa pridedu lentelę apie 
naftos šaltinius:
Viduriniai Rytal-arabų kraš
tai:
Saudi Arabija atsargos 132 
bll.barelių, Iranas-6O bū ., 
Kuvalt-64, Irakas-31, Jungt. 
Arabų emlratas-24, Quatar- 
6, 5; Bahrain-. 4, Oman - 5, 
Gabon-1,5; Austral l ja-1, 7 ; 
Indonezlja-lO, 5; Malazlja - 
Borneo- 1, 6; Klnlja-19, 6;A1- 
žyrlja- 7,6; Libija -25,5; 
SSSR- 75, USA-35, Nigerija 
15, Dldž. Britanija-20, Nor
vegija- 6, Kanada- 9, Vene
zuela- 14, Meksika- 5, Ar - 
gentlna- 2,4; Ekvadoras-5,7;

1974 m. arabųkraštal gavo 
Iš Vakarų pasaulio už naftos 
produktus 122 bU. dolerių ’. 
Statistikos duomenys netru
kus pasikels, Imant dėmesin 
surastus naujus naftos šal - 
tintus.

Gal po 1O- 20 metų auto
mobilis važiuos be benzino, 
namai bus šildomi saulės 
spinduliais ?.’ Žmogus yra 
Išradingas, per tūkstančius 
metų atrado Išeitį įvairiuo
se sunkiuose momentuose , 
atras Ir dabar..

Kaip kūdikiai Išauga be 
motinos pieno, taip Ir pa
saulis gyvens be arabų naf
tos. J. Kelmas

KUR DINGO KARALIAI 
IR SCEPTRAI ?

Paskutinieji 50 metų buvo 
labai prasti metai karaliams. 
Tik labai nesenai Etiopijos 
Imperatorius, Halle Selassie 
prarado savo karalystę,nors 
jo valdžia buvo sena, galinga 
Ir šventa. Visiškai nesenai 
graikų tauta nubalsavo, kad 
nereikia karaliaus Konstan
tino. Jis jaunas, gražus ir 
daug žadėjo tautai, jeigu jį 
priims atgal kaip karalių. 
Nepriėmė. Sakoma, kad 
greitai beliks tik penki ka
raliai: Anglijos Ir keturi 
koptų kaladėje.

Kuo skiriasi karaliai tiuqt 
prezidentų: vieni Ir kiti val
do tautas Ir žmones. Karau' 
llal gaudavo valdžią Iš pa
ties Dievo. Kaip sakydavo: 

no Stepo Dariaus. Paskaitai 
jie surado šiame krašte tyliai 
gyvenantį, dar puikiai atro
dantį sukilėlį, didžiąją savo 
gyvenimo dalį praleidusį su 
kovotojo ginklu rankoje.

Skautai ir šiemet gražiai 
atšventė Šv. Kazimero šven
tę. Pilna salė žmonių. Jauni
mas iš visi pusiasalio. Ypač 
garbės yra verti bufaliečlal, 
kurie yra įjungę savo jauni
mą į Nemuno veiklą ir sek
madieniais atveža tą gana 
gausų ir gražų jaunimą prak
tikuotis į St. Catharlnę,- o tas 
jiems reiškia į abu galus ne- 

Non ėst potestas nlsl a Deo- 
vlsa valdžia paeina nuo Die
vo. Prezidentai yra liaudies 
renkami Ir gauna valdžią Iš 
žfnonlų.

Daugiausia buvusieji ka
raliai susispietė Ispanijoje , 
Portugalijoje Iršvelcarljoje. 
Albanijos karalius Lekai, 
Bulgarijos Semeonas II Ir 
Husljos Didysis Kunigaikš
tis Vladimiras, kuris,jeigu 
Romanovo dinastija grįžtų į 
Rusi ją,būtų Caras Vladimi
ras m, - visi gyvena Ispani
joje. Italijos karalius Um~. 
berto II, Ispanijos karalius 
Don Juan Ir pačių portugalų 
Duarte, gyvena Portugalljo-, 
je. Šveicarijoje gyvena Ru
munijos karalius Ir Ahmed 
Fuad IT, buv. Egypto kara
liaus Farouko vyresnysis 
sūnus. Otto von Habsburg, 
įpėdinis į Austro-Vengrijos 
sostą, dabar vadinasi dr. 
Habsburg, gyvena ’ Vakarų 
Vokietijoje. Dabar visur va
žinėja su paskaitomis. Pre- 
tendentas į Prancūzijos 
sostą yra Henry d1 Orleans , 
grafas Iš Paryžiaus. Auto
rius turėjo progos jį sutikti 
Prancūzijoje, kur pašventino f* 
jo naują automobilį.Brazili
ja priglaudė karalių Alek
sandrą n Iš Jugoslavljos;jo 
nuverstas nuo sosto tėvas 
karalius Petras jau miręs.

Be abejo, tie buvusieji ka
raliai ar pretendentai nebe
turi vilčių būti karaliais . 
Karalių amžius jau praėjo Ir 
vargu ar besugrįš. Kai kurie 
dar palaiko karališkus rūmus 
svetur. Buvęs Rumunijos ka
ralius dabar yra "broker ” 
Lausanne. Tik Don Juan turi 
vilties, mirus Franko, tapti 
Ispanijos karalium.

Lietuviškas posakis yra:' 
Nemoku nė rašyti,nė skaity
ti, nori mane karalium pa
daryti. Dabar nė su viso
kiais karališkais titulais nie
kas karalium nebedaro.

J. V.

Liūdna man, kai skaito mane 
neapmokėtąlaikraitisi

toli šimto mylių bet kuriuo 
oru. Jautrios tų skautų suei
gos matant jaunučius lietuviu
kus prisiekiant trispalvei. 
Davė gražią programą. Pet
ras Balsas buvo visų pasvei
kintas gavęs aukščiausią 
skaiitijos laipsnį koks tlkyfa.

Niagaros vynuogių karalai
tė Vlltė Zubrickaitė šiemet, 
galima sakyti, pranešė ir dar 
tebeneša Lietuvos vėliavą iš
kėlusi aukščiausiai. Ją nune
šė net į Karibų, Trinidado, 
Tabogo ir kitas salas, neuž- 
miršdama kartu su tėvais pa
kelti taurę gubernatorlaus-rū- 
muose, dalyvaujant rinkti-t 
niams svečiams už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę jos 
16-tos vasario proga. Viltė 
karaliaus dar iki rudenį 
įvykstančios sekančios vy
nuogių šventės, kuri vienais 
metais sutraukė 400.000 
žmonių, o pernai dėl blogo 
oro kiek mažiau. Vlstiek 300. 
000 žiūrovų stebėjo mūsų Vil- 
tę ir ■ žinojo" gerai kad ji yra 
lietuvaitė. Girdėjau reporte
rio jos paklausimą kurios ji 
yra tautybės tai Viltė atsakė 
garsiai ir aiškiai? kad lietuj, 
vių, kad tokia liks ir kad di
džiuojasi būdama lietuvaite.

Žinoma po tokio atsakymo 
kanadiečiai pamato ko yra 
verti lietuviai.

Šio krašto angliškos spau
dos ir radijo dur^s yra plačiai 
atdaros lietuviams. Reikia 
daugiau jėgų. Jų yra. Žmo
nės žino ir anglų kalbą pakan
kamai, turi ir vaikus kurie 
pataisytų kas reikia, bet toli 
per didelis kuklumas "pasiro
dyti" sukliudo..

Kor. S. Šetkus 
St. Catharines

2 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



AR MES VIENI TEMATOME
TAMSOJE ?

JUOZAS LUKOŠIŪNAS

“TIESA NETURI NiEKO BENDRO SU /TIKINTŲ ŽMONIŲ 
SKAIČIUMI” - Paul Claudel

“'DIEVAS) ŽMOGUI ATVĖRĖ DAUGELI
— Karl Jaspers 

dien statinio tiesos suvokimo 
nebenori priimti, kur tikėji
mo tarinys yra suvokiamas 
kaip neliečiamas, belaikis 
tiesos vienetas definltyviai 
suformuluotas ir pristatytas 
kaip neatšaukiamas, ir darys 
visa jos pakeitimui, kadangi 
tai yra priešinga modernaus 
žmogaus istoriniam sąmo
ningumui.

O gal bendrija yra teisi, 
pasitraukdama už hierarchi
jos "autoriteto" ir išminties 
barikadų, tuo bandydama iš
vengti iškrypimų?Palyginkim 
bendriją su moksline ben
druomene. Mokslinė bendruo
menė neturi jokio išorinio au
toriteto, kuris leistų moksli
nius ediktus ir tuo užgaran
tuotų priemones prieš iškry
pimus ir klaidas. Čia jei vie
na grupė ar asmuo padaro 
rimtą klaidą, kita, nauja min
timi atitaiso, kadangi čia nė
ra užgniaužiamas dalyko na
grinėjimas, išdiskutavimas. 
Kodėl gi hierarchinėj siste
moj, šie nukrypimai visuomet 
yra "išoperuojami", pirštu 
nurodant į statiniai suvoktą 
tiesos vienetą, patikėtą "au
toritetingiems "mokytojams ?

Krikščioniškąją tradiciją 
galima išlaikyti tik per atvirą 
ir gilų išdiskutavimą, o ne 
užsibarikadavlmą už hierar
chijos "autoriteto" ir išmin
ties.

Pagaliau joks pakeitimas 
nereikia vertinti kaip kata
strofa. Kiekviena moderni 
žmogiška bendruomenė yra 
esminiai keičiama, kadangi ji 
yra žmogaus išsiskleidimo

KELIŲ ( SAVE'
(Pradžia nr. 10(2138)

Ketvirta išvada: Ta pačia 
prasme galima kalbėti apie 
Evangelijos istoriškumą.

Evangelija yra nepakeičia
mas liudininkas Dievo apreiš
kimui, kuris kulminacinį 
punktą pasiekė Kristuje, bet 
ir Evangelija nėra laisva nuo 
ribotumo, kultūrinių konteks
tų ir nebe klaidų. Ji visuomet 
liks mūsų tradicijos centre, 
bettaip pat yra žmogiškas ir 
istorinis dokumentas. Trum
pai, ir Evangeiija negali būti 
izoliuota iš istorijos ir skel
biama kaip neistorinė abso
liutą.

Dabar mums gal geriau su
prantama, kai fil. K. Jaspers 
mus visus kviečia kovoti prieš 
tokį pretendavimą į absoliučią 

, tiesą. Josios vardan degė is
torijoj laužai, buvo vedami 
net tarpkonfesinlai karai ir 
"paklydėliai" jėga "atverčia
mi" į katalikybę.

Šitokioj tad perspektyvoj 
kaip gi galėtų atrodyti bendri
jos socialinės struktūros ?

"Bendrijos struktūros tu
rėtų laikyti krikščioniškąją 
tiesą istorijos kontekste, už
garantuoti žmogiškojo inte
lekto dinamizmui laisvę pa
nagrinėti išsamiau kai kurias, 
tiesas. Pavienių formulavimų 
vertė neturėtų būti perdėta, o 
ypač bendrija turėtų būti at
sargi su pasmerkimu. Turėtų 
būti vietos diskusijom ir nuo
monių skirtumui, suvokiant ir 
išreiškiant krikščioniškąją 
tiesą" (Ch. Davis — "Sąžinės 
klausimas").

lilodernus krikščionis šlsn-

MYLĖKIME PAUKŠČIUS
Lietuvis nuo senovės my

lėjo paukščius. Tų paukščių 
paukštelių buvo daug Lietuvos 
miškuose,laukuose, pievose, 
paupiuose ir prie ežerų. Jis 
žinojo jų vardus ir jų balsus 
bei melodijas. Jis ardavo ar 
sėdavo, jis jų nebaidė :jle jam 
buvo labai geri, nes iš pra
vestų vagų išrinkdavo vikš
rus, kurie yra kenksmingi, 
bet ir neprieštaraudavo, jei
gu žvirbliai prinokusių auksi
nių grūdų palesdavo. Lietu
viški priežodžiai irgi parodo 
paukščiams meilę, pvz,

- Žvirblelis nabagėlis visas 
^nugalėjo, plunksneles skau

dėjo. Nors varna ir priklauso 
prie giesmininkų šeimos, bet 
nėra laikoma giesmininke, 
bet lietuvis ir varnai turi ge
rų žodžių, pvz. — O tu Varna

Nuotrauka J. Venckaus,SJ.ELAM INGO -"PARROT JUNGLE” - MIAMI, FLORIDA.

1975.IV.23 c

Rašo J. Venckus, SJ.

mano, tavo kvarksėjimas irgi 
kam nors patinka. Tegul ir 
vara* pakvarksi, arba Varnas 
varnui akies nekerta, ir pan. 
Lietuvis mylėjo ir kitus gyvū
nėlius, Lt poetiškai apie juos 
kalba: Gero čia nesulauksiu, 
per jūras marias žuvele 
plauksiu.

ŽIEMAI IŠSKRENDA
Paukščiai yra laimingi, ga

li skristi, nereikia sunkiai 
keltis iš vienos vietos į kitą. 
Vieną kartą Lietuvoje moky
toja klausia valkų, kodėl 
paukščiai rudenį skrenda į 
šiltus kraštus, net tūkstan
čius mylių, kaip antai garniai 
į Afriką. Vaikai mąsto, gal
voja, kodėl paukščiai skren
da.. . Pagaliau viena mergai

išraiška. Už šio išsiskleidi
mo slypi nerimstantis, ne
ieškantis intelektas ir dides
nės laisvės troškimas. Todėl 
ir mūsų čia bandymas rasti 
kelių kaip mūsų tikėjimą ir 
visą bendrijos struktūrą pri
taikinti kiek nors prie dabar
tinės žmogiškosios bendruo
menės yra visai suprantamas 
ir logiškas, kadangi tikrovėje 
nėra esminio skirtumo tarp 
krikščioniškos bendrijos ir 
žmogiškos bendruomenės.

"Krikščloniškąsis gyveni
mas yra tik sustiprinimas ir 
paskatinimas kiekvieno gero 
ir autlentiško žmogiško gyve 
nimo. Tai nėra sukūrimas 
specialios rūšies egzistenci
jos ar sukūrimas atskiros re
liginio gyvenimo formos arba 
sekimas išimtinai krikščio
niško gyvenimo kelio. Krikš
čioniška bendrija yra atradi
mas ir kūrimas į staty mas 
universalinės žmonių ben
druomenės" — ( Ch. Davis 
"Sąžinės klausimas" P. 221).

ŽMOGUS NORI LAISVĖS 
TAPTI SAVIMI

Šių dienų žmogaus sukili
mas prieš bendrijos sociali
nes struktūras yra žmogaus 
troškimas būti tuo, kuo jis 
yra. Jis nori laisvės tapti sa
vimi, tapti pilnai žmogumi, 
nes bendrija jam neretai pa
neigė laisvę. Dabartinė ben
drija nepajėgė suprasti, pri
pažinti ir priimti pasikeitimų 
įvykusių žmoguje. Krikščio
nių (ir konkrečiau kalbant 
mūsų lietuvių katalikų tarpe) 
egzistuoja didelė įtampa, ka
dangi jie jaučia nesutaikomu- 
mą tarp gyvenimo kaip mo
dernūs žmonės ir gyvenimo, 
kurį jie bando vesti kaip krikš
čionys šių dienų bendrijos 
rėmuose. Privatus kriticiz
mas ir nepasitenkinimas itin 
kartus ir gilus. Bet, deja

tė pakėlė ranką. Mokytoja: 
"Na, sakyk Maryte, kodėl 
skrenda. Marytė: "Paukščiai 
skrenda todėl taip toli, nes 
jiems būtų per toli eiti pės
tiems". Iš tiesų, protingai 
atsakyta, kas galėtų taip toli 
eiti pėsčias, jeigu galima 
skristi. Tikrumoje net patys 
mokslininkai neturi tikro at
sakymo apie paukščių migra
ciją ar keliones žiemai į šil
tus kraštus. Kas jiems rodo 
kelią? Mūsų Lietuvos paukš
čiai skrisdavo per Italiją ir 
Ispaniją. Mažesnieji paukš
čiai dažnai pasilieka žiemai 
pietų Ispanijos dalyje. Ma
žesnieji paukščiai skrenda 15 
mylių per valandą, o didieji 
— garniai, kanadiškos žąsys 
40 - 60 mylių.

Kiti paukščiai neskrenda,

LINKSMA PIRMA DIDELI DARBĄ UŽBAIGUS - “CANADA" -(banners) antsiuvų 
technika pagal dail. /i. Tamošaičio projektą. Montrealic Skaučių “Vaivorykštes” 
projekto darbu parodoje iškabinamas lanky tojų apžiurę jimui ( vasario 28 - kovo 2 d. <į.),

Nuotrauka Kristinos Bendžiūtes) 
viešai, ypač intelektualinės primityvų tikėjimą. Mes visi Povilo Vi-jo paskutines de- 
katallkų vadovaujančių as me- tuogrožimės ir respektuoja - 
nųmanieros rodo maža atvl- me. Tradicijos, kuriose mes 
rūmo ir meilės. Mes matome augome ir brendome tikėjime 
per mažai iniciatyvos bandyti yra kiekvienam brangus ir 
pritaikinti mūsų tikėjimą prie palaikytinas dalykas. Bet jei 
moderniosios kultūros. modernus tikintysis atsisako

O gal lietuviams to nerei- šiandien kai kuri ų legendų, 
kalinga? Gal yra paprasčiau folkloro, labai abejotinų kai 
"tvarkytis"su tikinčiaisiais, kurių dogmų ar kontroversi- 
kurių žinios tesiriboja tik ka- nlų moralinių nuostatų ar 
tekizmu su viduramžiškom prietarų, bendrija neturėtų 
definicijom ir kurių tikėjimas skubėti juos apšaukti neloja- 
pilnas mitų, tabu, prietarų, lumu ar stoka meilės. Ben- 
herezijų, net prlmytiviškiau- drija labai daug kalba apie as- 
sios religijos elementų? Ar mens vertę bei laisvę. Ji sa- 
mūsų dvasios vadai pasirūpi- kosi, kad žmogaus sąžinę lai- 
no, kad tikintieji įgautų nors ko tuo pradu, kurio nevalia 
minimalinį savojo tikėjimo prievartauti jokiems įstaty- 
tiesų suvokimą, jau nekalbant 
apie bandymą perduoti tail ku
rias tiesas šių dleriiį teologi
jos šviesoj?

Aš lenkiu galvą su didžiau
sia pagarba prieš paprastos 
lietuvės motinos gilų, pa
prastą nors retkarčiais ir

pvz. Zylės,moksliškai Parus, 
angį. Titmouse. Kartais 

mams, jokioms įstaigoms, 
nes sąžinė esanti kaip tik 
"anos asmens absoliutinės 
vertybės išraiška" - (A. Ma
ceina). Bet kur galima rasti 
šią laisvę paskaičius encikli
ką "Humanae vitae" ? Kiek ti
kinčių ve dusių porų radosi už 
bendrijos durų, kadangi nega
lė jo<sutaikinti šių nuostatų su 
savo sąžine ir laisve. Kodėl

krauna maistą žiemai medžių taip greit krinta bendrijos 
skylėse. Krauna vabzdžius, "anathema" ?Galima būtų su- 
sėklas, uogas. Kai kurie minėti daugybę kitų pavyz- 
paukščių mylėto jai'turi įprotį džlų, kur žmėgus yra paauko- 
savo sode ar priedangų, ar jamas prestižo ir bendrijos 
balkonų vietelę,' tiur pideda neklaidingumo vardan. Mo

dernus žmogus ir sukilo prieš 
tokios jam laisvės paneigimą. 
Jis išėjoį "sukilėlių" eiles nė 
griauti, bet priduoti bendri
jai "žmogiškesnį" veidą, gin
ti jo paties laisvę ir kilnumą.

Be laisvės neįmanomas pil
nas žmogaus išsiskleidmas, 
lygiai kaip be laisvės nesuvo
kiama jokia kultūra ir civili
zacija.
PERĖJIMAS PER ŽEME - 
NENUILSTAMAS IEŠKOJI
MAS

Rasti dialogą su kitais — 
tai mūsų krikščionių ir kartu 
katalikų didžiausias uždavi
nys ir pašaukimas šiandien. 
Istoriškumo sąmonė yra są
lyga, laidas tokiam dialogui. 
Tik ten, kur dingsta tiesos 
fanatizmas yra įmanomas 
dialogas. Ir tpdėl krikščio
niškoji bendrija, pirmiausiai 
turėtų tapti žmogiška, atvira . 
tokiam dialogui,tolerantiška. ,

Ne veltui žymus prancūzų ( 
filosofas Gabriel Marcei savo 
knygose "Les hommes contre 
humaln" labai stipriau išsl- 
reiškia: "Pirmasis filėsofo 
uždavinys šiandieniniame pa
saulyje yra kova prieš fana
tizmą, nesvarbu kokioje for
moje jis pasireikštų" (psl. 86)

Bet ar šis gražus užsimoji
mas nėra utopija ? Pažvelgus

bet kokius maišto ilfečius. 
Pradžioje dedama, bet kas 
vėliau pamatoma kas paukš
teliams labiau patinka. Šito 
straipsnio autorius Lietuvoje 
prie savo lango daug gražių 
zylių matydavo, nes vis ką 
nors surasdavo joms. Jaučiau 
kad jos mane mylėjo. Meilė 
yra brangus dalykas, nors ir 
zylės.
FLAMINGO

Kas bus Floridoje, pvz. 
Miami mieste, gali lengvai 
pamatyti Flamijigos, moks
liškai Phoenlcopterus ruber. 
Tai nepaprastai grakštūs, 
dailūs paukščiai. Mėgsta bū
ti prie vandens, prie ežerų. 
Lizdus daro prie vandens pa
kraščio, piltuvo išvaizdos. 
Peri abu pakaltomis, savo il
gas kojas sukryžiavę. Tu
ri ypatingą snapą, pusiau 
lenktą, atrodo kaip šaukštas. 
Gaudo dumblus, moliuskus, 
arba minkštakūnius ir vėžiu
kus. Snapas veikia kaip siur- 
biklls, liežuvis yra stūmok
lis. Gyvena būriais. Palyginti 
s u kūno ilgiu turi nepaprastai 
ilgą kaklą, ilginusį kaip nei 
bet koks kitas paukštis. Fla
mingų yra visame pasaulyje 
šiltesriiose vietose,išskiriant 
Australiją. Gyvena kolonijo
se ir vaikus perina kolonijo - 
se. Yra paslaptis, kaip tėvai 
atranda savo jauniklius liz
duose, kad nesumaišo savo 
vaikų. Sakoma, kad nuo kva
po juos atskiria. Bet kiek tai 
turėtų būti tų kvapų?

O koki graži spalva tų pauk- 
člų'. Šviesiai rožinė spalva. 
Vardas Flamingo, gal nuo lo
tyniško žodžio flama liepsna.

klaracijas gaV ir utopija. Bet 
mes neturėtume pulti į des
peraciją. Prasmė glūdi ne 
vien laimėjime, bet ir kovoje. 
Prasmė glūdi ir nenuilstama
me nuoširdžiame ieškojime. 
Žmogaus perėjimas per žemę 
juk tėra nenuilstamas Ieškoji
mas. Mes degame nerimu, 
klausiame, ieškome atsaky
mui daugybę mus deginančių 
klausimų. Mes ieškome ra
mybės nuolat žadindami savy
je tą didelį nerimą.

Žmogaus gyvenimas tai 
tarsi ta amžinai banguojanti 
jūra „kurios gelmėse slepiasi 
nerimstanti laisvė trokšdama 
pasiekti, išsilieti į tolimus 
nežinomus krantus. Ir šis ne
rimas, ši laisvė, šis tiesos 
ieškojimas yra .žmogaus di
dysis turtas, didžioji kūrybi
nė jėga, kuri yra buvusi ug
nimi ne tik poetams ir meno 
vyrams, bet net ir šventie
siems, kurie ryžosi pasiekti 
Amžinojo Grožio krantus.

Šis nenuilstamas ieškoji
mas nėra beprasmis klaidžio
jimas. Tik šiuo keliu eidami, 
su atviromis širdimis, su 
meile ir tolerancija, įjungiant 
ir protines galias į šį procesą, 
mes galime bandyti atrasti 
tiesą. Tiesą savo gyvenime 
sutinka tik tie, kurie nenuils
tamai ieško.

Tik tada, kai mes katalikai 
atsisakysime tiesos fanatiz
mo, kai imsime žvelgti į 
krikščioniškąją tiesą su di
desniu nuosaikumu ir atsisa
kysime pretendavimo, kad 
mūsų kelias yra vienlntėlis 
kelias į Dievą, tik tada rfies 
būsime pajėgča išvystyti at
virą ir nuoširdų dialogą ir su 
protestantais, ortodoksais ir 
anglų krikščionimis. Priėmi
mas krikščioniškosios tiesos 
istoriškumo yra laidas to
kiam dialogui.

Tik taip žvelgdami į žmo
gaus ryšį su krikščioniškąja 
tiesą, mes būsime pajėgūs 
pilnai pamilti ir kitaip galvo
jantį savo brolį žmogų.

Todėl ir fil. K. Jaspers 
žodžiai: "(Dievas) žmogui at
vėrė daugelį kelių į save" — 
šių dienų žmogui įgauna įpa- 
tingos reikšmės.

PATAISYMAS: N r. 11-12 laidoje 
atspausdinta. . .kad Dievo valia 
nėra kosmologinė — turėjo būti: 
kad Dievo veikla nėra kosmolo
ginė; nr. 13 atspausdinta. , . Tai 
atSiaurus ateizmas, nei Dievo 
neigimas,nei. . . — turėjo būti:. ,. 
Tai yra atsiaurus ateizmas. pi 
šių dienų vadinamoji “mirusio 
Dievo” teologija, nėra nei atei
zmas, nei Dievo neigimas. . .,NL.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
■ ■ ■ IMKIT, GI, IR PASKAITYKIT ■ ■ ■

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

ŽURNALISTIKA, redagavo 
Juozas Prunskls.

Kalbą lygino Stasys Barz- 
dukas.

Viršelis dali. Vytauto Vlr- 
kau, 1974 m.

Išleido Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos centro valdyba .

LŽS Centro Valdybos žo
dyje, tarpe kita ko, sakoma: 
. . ^^Eūsų vyresniųjų plunks - 
nos darbuotojų gretos vis 
retėja, tad jaunimas jau da
bar turi Imtis spaudos dar
bo, užplldydamas atsiran
dančias spragas.

Esame labai dėkingi Ir 
visiems straipsnių auto
riams, taip skubiai atsilie
pusiems į redaktoriaus pra
šymą Ir paruošuslems 
straipsnius, nereikalaujant 
jokių honorarų. Tikime,kad 
jų pastangos nebus veltui. 
Jeigu šis leidinys paskatins 
Imtis plunksnos bent vieną 
kitą asmenį, jeigu rašytojai 
Ir korespondentai pradės 
siųsti redakcijoms geriam 
paruoštus rankraščius, jei
gu visi spaudos darbuotojai 
stengsis savo rašiniais vis 
labiau visus jungti brollš - 
kai santalkai Ir vieningam 
darbui, tai visų mūsų pas - 
tangos, leidžiant šį žurna - 
1 Ištikos vadovą, bus šimte - 
rlopal atlygintos.

Dėkojama prel. Juozui A. 
Karaliui už 1OOO dol.para
mą Ir stambesnėmis auko
mis papUdžluslems Daudž- 
vardžlo Fondą, kurio lė
šos buvo naudojamos šiai 
knygai Išleisti:
dr.L. Krlaučellūnul, dr. J. 
Kazickui, kun. J. Žvirbliui , 
dr.K. Jučui,-J.Gaideliui, J. 
Blažiui, a. a.K.Karpiui, Inž. 
J.Stankui, B. Brazdžioniui, 
S.Balzekul, J. Kuzul, J. Leš- 
člul. Taip pat stambesnėmis 
aukomis šį fondą par ėmu
sioms Tauragės klubui Ir 
Lietuvių Paštį ninku Sąjungai

Daug praktiškų patarimų , 
gyvos medžiagos-kaip Ir tin
ka žurnalistams- randama 
šioje knygoje. Bendradar
biai- gerai žinomi mūsų ra
šytojai, Ir jų - 33 ’.

Aktualios temos: Žurna - 
llsto savybės, Juozas Valš- 
nys,SJ /Pastabumas Ir ap
sukrumas. Išsilavinimas. 
Kalba Ir stilius. Objektyvu
mas. Drąsa.Humoras. Tiks
lumas Ir sąžiningumas . 
Mandagumas. Nuolankumas . 
Punktualumas. /.

Laikraštininko archyvas 
Ir biblioteka, Juozas P ruoš
kis.

Laikraštinės lietuvių kal
bos stiliaus gairės,St.Barz- 
dukas/ Aiškumas Ir tikslu - 
mas. Paprastumas. Grynu
mas. Glaustumas. Gyvumas . 
Vaizdingumas. Turtingumas. 
Įtaigumas./.

Rankraščio paruošimas Ir 
korektūrų taisymas, Juozas 
MasUlonls. Techniški pata- 
rimai, pridedant Ir tarp- 

taut, priimtus sutartus tai
symo ženklus^.

Apie rankraštį amerlkle — 
člų dienraščiuose rašo VI . 
Būtėnas.

Žinia Ir jos sudarymas, 
Algirdas Pužauskas.

Korespondentas Ir korės - 
pondenclja, J. Janu šaltis.

Reportažas, Vladas Būtė
nas.

Intervlev, Juozas Prunskls
Kelionių aprašymai, Al - 

fonsas Nakas.
Sporto apžvalgos,Kęstutis 

Č erkei lūnas. /prl
Organizacijų skyriai laik

raštyje, Aušrelė Llulevlčle - 
nė.

Filmų recenzijos, Stasė 
Semėnienė.

Muzikos kritika Ir recen
zijos, VI.Jakubėnas.

Apie knygų recenzavlmą 
Ir kritiką- Algirdas Titus 
Antanaitis.

Meno kūrinių aptarimas r 
Mikas Šileikis.

Kaip aptariame draminį 
valdlnlmą-Jurgls Blekaltls .

Beletristika perlodlkoj- 
Aloyzas Baronas.

Poezija tremties periodi
nėj spaudo j-Leonardas And- 
riekus.

Laikraštinis humoras, A - 
loyzas Baronas.

Okupuotos Lietuvos spau
dos panaudo j Im as, —Danutė 
Brazytė- Blndoklenė.

Vedamieji Ir kiti stralps- 
nlalfBronys Raila.

Laikraščių Iliustravimas-? 
Paulius Jurkus.

Foto žurnallzmas,-J. Do
vydėnas

Kaip redaguojamas savalt 
raštls,-Pranas Gaida.

Žurnalo redagavimas-j
Juozas Kojelis.

Nuo Gutenbergo Iki kom - 
pluterlo, —Vytautas Kąsniu- 
nas.

Elektroninis žurnallzmas? 
kun. Kaz. Pugevlč lūs.

Spaudos etika,-Lincas 
Rastenis. 

Copyright- autoriaus tel - 
slų apsauga,—adv. Algirdas 
Ostrauskas-Ostls, Jur. Dr.

Kaip su lietuvių žiniomis 
patekti į amerikiečių spaudą? 
Stasys Pleža.

Lietuvių Žurnalistų Są - 
jungos Istorinė apžvalga — 
Vytautas Alantas.

Pulki dovana net Ir ne bū
simiems žurnalistams, ne 
pro šalį jau esantiems, Ir 
visiems kitiems gyvo žo
džio mėgėjams.

MES GRĮŽTAME, Aleksand
ras Pakalniškis, atsiminimai 
dienoraščio formoje, apima 
1931-1935 metus.

Metų pradžioje mūsų 
tremties knygų lentynose 
pasirodė Mes Grįžtame. Tai 
dienoraštis jauno žmogaus, 
20- 25 m. jaunuolio, nuo 
Plungės kilusio, nepriklau
somos Lietuvos laikais Į gy
venimą besiveržiančio.

Išleido dr. Stasys Jankus . 
Knygą galima gauti Toronte, 
Tėvų Pranciškonų knygyne, 
pas P.Misevičių. Kalna-$5. 

RETAS 
’’TĖVYNĖS'

SVEČIAS
SARGAS” .

Su dideliu pavėlavimu pa
sirodė TĖVYNĖS SARGO, 
Krikščionių Demokratų or-

gano, Nr.1/33/.
Redaktorius dr .Domas Ja

saitis dėl pavėlavimo atsi
prašo, priežastimi nurody
damas redaktoriaus Ilgas, 
operaciją Ir kitokias kliūtis. 
Pažada "pasitaisyti”.

Bet skaitytojas, paėmęs 
šį numerį Į rankas,manau , 
be jokių svyravimų redak
toriui atleis, nes žurnalo 
numeris 192 psl. knyga, su 
gana daug- ’Itin brandžlos- 
skaltymo medžiagos. Žur
nalas didžia dalimi skirtai 
prel. Mykolui Krupavičiui 
prisiminti. Tam tikslui at
seikėta net 40 psl. Rašinių 
autoriai- kun. Vyt. Bagdona
vičius su studijiniu stralps - 
nlu "Mykolas Krupavičius Ir 
Joachimas Iš Florės”, "My - 
kolas Krupavičius" - tai 
fragmentas Iš Jono Matulio
nio paskaitos, skaitytos To- ( 
ronte 1971 m.kovo mėn. To
liau, kun. M. Krupavičiaus, 
dr.K.Griniaus Ir prof. J. A. 
leksos memorandumų teks - 
tai Nacių generaliniam ko
misarui Kaune Ir Petro Mal- 
delklo-Mykolo Krupavičiaus 
bibliografija.

Toliau - prel. Tulabos Iš
moningai parašytas straips
nis "Talka", dr. Vlkt. Gi
džiūno, OFM- Lietuvių Kata
likų Mokslo Akaderųlja5O 
m. jubiliejaus ženkle,Č.Ma- 
salčlo paminimas Mikalojus 
Kopernikas 500 m. sukak
ties proga, Istoriko dr. Al
girdo Budrecklo Įdomus ra - 
šlnys- Napoleono admlnls - 
tractnė tvarka L letuvoje 1812 
metais.

Dar toliau- sukaktys: Juo
zas Kajeckas, Lietuvos vals
tybės atstovas Vašlngtone- 
rašo Dljas; M In. Vaclovas 
Sidzikauskas, rašo dr. Do
mas Krivickas. Deja, šis ra
šinys tapo nekrologu, nes jį 
surinkus, gauta žinia, kad V. 
Sidzikauskas mirė.

Apie sukaktuvininką prel . 
M. / kodėl ne Pranciškaus 
M. Juro 7-P.A1/ trigubą su
kaktį rašo Juozas B. Laučka. 
Apie Leonardą Šimutį- dva

sios milžiną lietuviškoje vi* 
suomenėje rašo Kazys Klei
va; apie prel. J. Balkūno 70 
m. sukaktį parašė kun. S. 
Raila; apie Povilą Gaučį-talp 
pat 70 metųsulaukusį-prlsl- 
mena Pr. Naujokaitis; apie 
Jackų Sondą 80 m. amžiaus 
sulaukusį- rašo J. Vilkaitis 
/deja, Irgi jau miręs/.

Po to seka Vlado Jurgučlo 
Itin įdomūs laiškai, rašyti Iš 
pavergtos Lietuvos J. GobluL 
/Deja, taip pat VI. Jurgutis , 
kaip Ir J.Gobls-abu mirę/.

Dar Pr. Naujokaičio keli 
straipsniai: Juozas Tumas - 
Vaižgantas-"Tėvynės Sargo" 
redaktorius; rašinys apie 90 
-met| nuo "Aušros"^ užte
kėjimo.

Dar toliau- Dljas rašinys 
apie tikinčiųjų persekiojimą 
L letuvoje; straipsnis: Atmin
čiai Kražių kanklntlnlų-Kra- 
žlų skerdynės,Iš "Varpo"nr. 
2, Į894 m./atspaustas netai
sant kalbos/.

Seka nekrologal-InMemo- 
rlam: apie Antaną Repšį,S . 
Raucklno; apie Leoną Pra
puolenį, Adolfo Damušlo;a - 
ple A.Gražlūną—Stasio Dzl-i 
ko.

Seka mano du reportažai 
apie VLIK-o seimą Toronte, 
Ir apie Istorinį Lietuvių Jau
nimo Kongresą svetur.

Žinios Ir’daviniai Iš LKDS 
konferencijos, Įvykusios 18 
lapkričio, 1973 m.Čikagoje .

Gausi šio Tėvynės Sargo 
numerio medžiaga užbaigia
ma P.Gaučlo recenzija apie 
Leono Sabaliūno parašytą 
knygą/daktaratui gauti tezę/ 
Lithuania Ir Crisis. Natio
nalism to Comunlsml 9^9-40 
Bloomington University of 
Indiana Pres£ 1972.

"Tėvynės Sargas", politi
kos Ir socialinių mokslų žur
nalas, Įsteigtas 1896 m. Re- 
daktorlus Domas Jasaitis , 
administratorius - Antanas 
Razgaltls. 1932 Beach Chan
nel Drive, apt. IA Far Rocka
way, N.Y. 11691. USA..
Viršelis-Pauliaus Jurkaus .

■ Pranys Alšėnas

PAŽINKIME PRAEITI /
PRISIMINTINAS JULIUS INDRlSlŪNAS,

buvęs Lietuvos Finansų ministeris ( 1934 — 1939 ) — Rašo Jonas Karka.
Iki Šiol daug atsiminimų parašyta apie neprikląusomos Lietuvos kultūrini, karinį gyvenimą, bet, beveik , nieko apie ūkio ir finansų 
tvarkymą. Čia autorius ekonomistas J.%. , buvęs Lietuvos Finansų Ministerijos pareigūnas, aprašydamas apie buv. finansų ministerį’ 
J ulių Indrisiūną paryš'kina ir kokių priemonių buvo griebtasi tvarkant mažaja šalį Europoje — Lietuvą. N L.

Kas gyveno 1933-1939 m. Kaune turėtų prisiminti Julių 
Indrišiūną, savanorį-kūrėją Neo-Lithuania korp. filiste - 
rį, buv. vyr. notarą, kilusį iš Peluodžių km. Pašvintlnio 
vals. , Šiaulių apskr., ūkininko sūnų, glm. 1901 m. -Jis 
buvo laisvės kovų dalyvis, vyties kryžiaus kavalierius, 
gusaras kareivis.

Julius Indrišiūnas buvo vid. ūgio, gražios išvaizdos, 
su juodais garbanuotais plaukais, visuomet gražiai apsi
rengęs. Tuometinis finansų ministeris Juozas Tūbelis — 
buvo skaitomas geru, sumaniu, gaspadoriško lietuviško 
proto. Opozicinės partijos politikai nemėgdavo,preziden
to Smetonos, taip švogerio J. Tūbelio. Visokį būti ir ne
būti reiškiniai abiems švogeriams būdavo primetami, jų, 
ypač žmonoms. Aš mokytojo darbą dirbau (1931-1934)prie 
Kalnėnų gelž stoties, Karmėlavos vals. Iš ten lankiau V 
DUnĮversitete, teisių fakultą, ekono ninį skyrių. Nuo 1934 
m. rudens persikėliau gyventi į Kauną, nes gavau 
bą finansų ministerijos prekybos departamente, 
studijų sąlygos pagerėjo, nebereikėjo kasdien eiti 
į geležinkelio stotį arba dviračiu važiuoti 18 km. į 
Tuo laiku mokytojų algos buvo nedidelės (225 litų 
siul, butas, kuras ir žibalas). Dėl šių ir kt. 
didelė dalis mokytojų važinėdavo studijuoti į Kauną.

Mane į darbą priėmė viceministeris JuliusIndrišiūnas. 
Kadangi neturėjau didelių dėdžių ir nebuvau neolituanas, 
tai užsidėjau atsargos karininkų studentų korporacijos — 
"Ramovės" uniformą: kepuraitė, juostelė. Kai kurie stu
dentai patarė man, kad geriau būtų užsidėti atsJeitenanto 
laipsniu šaulių būrio vado uniformą. Mat, — protekcijos 
kaimo berneliui netalp lengva buvo gauti darbą kuri oje 
nors ministerijoje, ypač netautininkams. Lygiai ir krikš
čionių demokratų valdymo laikais, kai daugiau proteguo
jami buvo ateitininkai ir to bloko partijų nariai, negu tau
tininkai, neolituanal, varpininkai bei kiti kairiųjų partijų 
nariai. Net kai kurių parapijų klebonai buvo virtę dikta
toriais, ypač dalinant žemes; atsimenu savo parapijos 
kleboną, kuris pridalino dvaro žemių netik savanoriams, 
mažežemiams, bet ir "spitolninkams". Mūsų kaimo ūki
ninkai pyko ir todėl vėliau balsavo už kitas partijas.

Aš J. Indrišiūnui be sustojimo nupasakojau kokias dar
bo sąlygas turi tos apylinkės mokytojai, koks 
yra beraščių, kaip organizavau suaugusiems 
kursus ir 1.1. Mačiau, kad Kaunas nežinojo, kaip gyve- 
4 psl.

tarny
Mano 

5 klm. 
Kauną, 
mėne-

priežasčlų

nuošimtis 
vakarinius

na Palemono-Jonavos apylinkės rl25ai kolonistai, kaip 
sunku buvo mokytojams dirbti, dėstyti trimis kalbomis. 
Viską išklausęs viceministeris, paklausė kada aš galįs 
ateiti į darbą ir kurion ministerijos departamentam PasL- 
rinkau prekybos departamentą. (Muitai ir užsienio pre
kybos tvarkymas).

Buvau laimingas, kadį Kauną patekau, nors ir nemo
kytojo darbą dirbti. Departamente susiradau naujus drau
gus (inž. D. Adm. dr. Jas ir kt.). Darbas paprastas, ra
šyti raštus, vesti protokolų knygas. Vėliau .reikėjo ge
rai išstudijuoti muitų, tarifų įstatymus, importo-ekspor
to taisykles. Alga buvo didesnė, kaip mokytojo, bet,svar
biausia, palengvėjo universiteto lankymas. Po pusmečio 
susipažinau kas dedasi finansų ministerijoje, ypač pre
kybos departamente, muitinėse.

Visi'Lietuvos piliečiai lygūs, visi turėjo teisę į darbą. 
Tačiau tuo laiku labiausiai buvo nuskriausti studentai ūki
ninkų, darbininkų valkai bei kiti neturtingieji iš tolimų 
Lietuvos kampelių,irjbe'dėdžių" protekcijų. Tuo laiku s tu - 
dental ateitininkai, varpininkai irgi buvo nustumti nuo 
valstybės jei pavadinsiu — lovio. Finansų ministerijoje 
visuose departamentuose aukštieji valdininkai buvo ne 
vien lietuviai, bet buvo didelis nuošimtis ir svetimtau
čių, kaip vokiečių, lenkomanų, rusų ir kt. Gi virš pami
nėtų pasaulėžiūrinių grupių lietuviai, baigę aukštus moks
lus turėjo, mažas tarnybėles arba versdavosi pamoko
mis ar sėdėdavo pas tėvus.

Viceministeris J. Indrišiūnas pradėjo naują erą. Jau
nuosius akademikus pradėjo skirti į vadovaujančius pos
tus. Susenę, pralobę įvairūs viršininkai, mokesčių ins
pektoriai, muitinių viršininkai buvo pakeisti lietuviais, - 
baigusiais aukštuosius mokslus. Dar senesni ir pralobę 
paleisti pensijon arba pažeminti. Baigusieji 
mokslus, kvalifikuoti, net ir opozicinių partijų veikėjai 
jau buvo skyriam! nors į provinciją, bet aukštiems pos-

• tams’. Finansų ministerijos sulietuvinimo darbas vyko po 
revoliucijos skraiste. Praturtėję aukštieji valdininkai, — 
dažnai, turėjo užtarėjus, net, prezidentūroje ar kitose 
ministerijose aukšto rango draugus, gimines, "pulkos" 
bendradarbius ir pn.

Lengviau buvo aptvarkyti tuos didelius ponus, kurie tu
rėjo "kaminyčias", dvarus ir pn. Mes jauni kaimo 
kytojai niekad nepagalvodavome, kad tokie dalykai

aukštus

mo- 
vyk-

davo Kaune. Tai caro "činovnlkų" atslnešti/mokslal/ Su 
vienu finansų min. depart, direktoriumi, kuris buvo la
bai praturtėjęs, turėjo "kaminyčią", dvarą iš maždaug — 
tūkstančio mėnesinės algos, vyko sunki kova per kelis 
metus. Tas direktorius buvo geras darbininkas, bet be 
aukšto mokslo. Ėjo kalbos, kad jį labai palaikė fin. mini
steris. J. Tūbelis. Pagaliau jis buvo paskirtas į kitą mi
nisteriją, dar į geresnę vietą. Kuomet tas direktoriusiš- 
eidavo atostogų, tai viceministeris eidavo jo pareigas. Gi 
per tą laiką J. Indrišiūnas padarydavo daug pakeitimų, 
jaunų išmokslintų lietuvių naudai. Dažnai viceministeris 
per atostogas pavaduodavo ir kitų departamentų direkto
rius bei valdytojus ir visad jauni laimėdavo. Taip vyko 
finansų ministerijos kadrų stiprinimas, įvedimas jauno
sios išmokslintos kartos. Kai 1938 m. mirė finansų mi
nisteris J. Tūbelis, jo vietą užėmė J. Indrišiūnas. Tuo
met jis savo planus vykdė, beveik, netrukdomas. Finan
sų vicemlnisteriu buvo paskirtas jaunas energingas eko- 
nomistas Aleksandras Danta, prekybos departamento di- ** 
rektoriumi ekonomistas dr. Steponas Stankus, buvęs Kar
mėlavos pradžios mokyklos mokytojas.

Vėliau dr. St. Stankus buvo prof. V. Jurgučlo asisten
tas Vilniaus universitete.

Nėra galimybės išvardinti visus fin. m-jos kadrų pa
keitimus. Kaune buvo nuomonė, kad J. Indrišiūnas duo
dąs tarnybas tik neolituanams ir tautininkams, bet to ne
galima tvirtinti. Finansų m-joje gavo darbus ir kitų par- 

. tljų žmonės, bepartyvlai, jei jie buvo tinkami.su aukštu 
mokslu. Į žemesnio posto tarnybas atrodė, visai“ nebu
vo kreipiamas dėmesys, kokių įsitikinimų tarnautojas.

Po 1934 m. birželio 7 d. sukilimo, daug dalyvių buvo 
priimti finansų m-jon., daugiausia į provinciją, mokes
čių inspekcijas, akcizo įstaigas, muitines ir kt. Didelis^ 
nuošimtis pateko į Klaipėdos kraštą.

Finansų departamento direktoriumi buvo S. Lipčius, 
(poeto J. Maironio sesers sūnus), todėl su reformomis J. 
Indrišiūnui netalp lengva buvo prieiti. Mokesčių depar
tamento direktoriumi buvo Bliūdžius, čia lengviau su re
formomis ėjosi. Finansų m-ja turėjo įtakos ir Į Lietuvos 
banko valdytojo ir direktorių paskyrimus, bei"Lietūkio", 
"Maisto", Pieno centro, Žemės banko aukštųjų patbl- 
gūnų skyrimus. Finansų ministerio J. Indrišlūno įtaka 
visur pasireiškė. Vieni bijojo, kiti džiaugėmės, kad kai
mo sūnus, kaip ir mes, sodina buvusius piemeniusį val
džios aukštas vietas. "Carski" valdininkai ir taip per 
ilgai užsisėdėjo šiltose vietose, be pirkdami dvarelius , - 
namelius, belošdami "pulkas", bebučiuodami direkto
rienių rankutes. Lietuvos studentija ir baigusieji moks
lus Kaune ar užsieniuose ieškojo naujų kelių. , „BUS DAUGIAU.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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FILMU PASAULYJE *ttL**X^
THE GODFATHER, II dalis 
Krikšto Tėvas.

Anksčiau pasirodžiusia - 
me filme The Godfather/ 
Krikšto Tėvas/aple begali - 
nlal turtingą gangsterių or - 
ganlzaclją JAV-se, pagrin
dinį asmenį vaidino Marlon 
Brando. ŠI filmą sukrovė 
milžinišką pelną, daugskatt- 
llnlus milijonus. Joje 
krikšto tėvas miršta širdies 
Ilga. Jo vieton gangsteriai 
Išsirenka kitą vyrą,priesai
kos ženklan atvykdami Ir

A pabučiuodami jo ranką.
Paramouht filmų studija, 

"pašildyta" nuostabiais mi
lijonais, pagamino antrąją 
Krikšto Tėvo dalį. Vyriausiu 

• Mafia asmeniu parinktas 
AlPaclno, puikiai pasirodęs 
pirmoje The Godfather da
lyje.

Šiame filme mintis vys
toma toliau. Didieji gangs
teriai veikla be jokių skru
pulų. Jiems lenkiasi netgi 
gubernatoriai. Talkinantieji 
duosnlal atlyginami, pasl- 

' priešinusieji arįtariaml ga
limu priešiškumu, nušauna
mi.

Reiškia, publikai, ne tik 
amerikoniškai, tokios rūšies 
filmai patinka, ką filmų stu
dijos ir įrodė. . . Žiūrovai 
nori atitrūkti nuo kasdieny
bės Ir kino teatre gyventi 
keistumais, įtampa,mistika, 
pamarginama liuksusiniais 
vaizdais bei'žiaurumais.

The Godfather II dalis su
cirpta islška i pagal pirmąją. 
Al Paclno tos pačios val
dančios Išraiškos, užsida
ręs, mažakalbis. Suktas, 
apgauna vyriausybės ap
klausinėto jus senate. Jis 
vaidina gerai. Pasigendama 
gražių moterų.

Gera Nlno Rota muzika. 
Prodiuseris Ir direktorius 

.^Francis Ford.

Filme vieną asmenį vai
dina lietuvis Herkulis A . 
Strolta, žinomas Chlcagos 
lietuviams. Jam geriausios 
sėkmės filminiame kelyje’.

dą berniuką - Tom Bosley - pradeda 
į savo šeimą.

Apstu dirbtinumo. Dlrek - 
torius Ir autorius Melville 
Shavelson.

MOTERIS ĮTAKOJE
Kas nutinka šeimoje, vy

rui mylint savo darbą, žmo
nai .po triūso su valkais ne
turint ką veikti ?

Vyrtis /Peter Fal/ būti - 
nal turi dirbti viršvalandžius

kabinėtis prie jo 
bendradarbių.

Juo tolyn, tuo ji labiau 
slysta nuo normalaus kelio. 
Atiduodama į protiniai nes
veikų žmonių ligoninę. Jai 
sugrįžus, vėl įtampa, neži
noma, kaip su ja kalbėtis, 
elgtis. Jo motina/Cristina 
Grlsantl/ besistengdama dar 
labiau maišo jų gyvenimą.

Gyvenimiška problema, at
sargiai parengta, vykusiai

KReVI 
VE/DRoOž/ąi

MAIŠYTA KOMPANIJA
Kas nutinka,kai bevaikė

je šeimoje žmona įsūnija 
negriuką, vyrui griežtai prie miesto vandentiekio tai- filme parodyta. Stiprių prob- 
prlėšlnantls? Šioji mintis symo. Namuose sutartos a- lemų vainikas, beslnarpllo- 
prlverstlnal siūloma spau- tostogos, žmona /Gena Row- jantįs, vis kylantis, pagau- 
doje, amerikiečių atsakln- land/ Išleido motiną su vai—nantls žiūrovą, verčiantis 
gųjų asmenų. Ėjimas prieš kals atostogų, laukia myli- susimąstyti, 
gamtos dėsnius.

United Artists Corpora
tion pagamino fllmąMlted 
Company/Malšyta kompani
ja/. Gražioji Barbara Har
ris, gera aktorė, priešingai 
savo vyro-Joseph Bologna - 
nusistatymui, prisiima juo -

mo vyro. Autorius John Casavetes .
Nusivylusi eina į smuklę , Prodiuseris Sam Shaw, 

prisikabina prie kažin kokio Peter Falk visiems pažįs- 
vyrlšklo. tarnas Iš labai populiaraus

Jam Išvykus, grįžta nu- serijinio televizijos valdlnl- 
vargęs vyras su draugais mo Columbo, nepakartojan- 
pusryčlų. JI tebegyvena ką člal atliekantis seklio pas
tik patirtų įspūdžių įtakoje, kirtį, čia Irgi įtikinantis.

perdėtų linksmybių bei pra-

.r ‘ ;

Filme “Moteris įtakoje” - Peter Falk kalbasi su Katherine Cassvetes 

turi likti nemarūs. Svarbiau-

LIETUVOS ATGIMIMO
matėm ir kas gali atsitikti 
dar esantiems laisviems 
kraštams. Šio meto įvykiai 
Azijoj ir Europoje, Austra
lijos, N. Zelandijos ir, gal 

®i‘būtl artimoje ateityje, JAV 
pripažinimas Pabaltijo vals- 

ar būti bendradarbiais dabar veikiančiame L.A S-se. Kas praktiškai ir tuvctybių užėmimą "de jure", mus 
padaryta. Pagrindiniu kalbėtoju buvo L.A.S. Kanados Vietininkijos vice - 
pirmininkas ir Toronto Sk. pirm. Giliaras Urbonas, kurio kalba ištisai tai 
'piname. N L.

Mielos tautietės , mieli tau
tiečiai "kelkite, kelkite, kel
kite".

Šitas susirinkimas yra su
šauktas Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio, Toronto skyriaus ir 
pavienių asmenų pageidavi-

SĄJŪDŽIO POSĖDIS
TORONTE

Stame posėdy je jkovo 22 d. Lietuviu N amuose) galėjo dalyvauti ir netikrii 
L.Ą.§, nariai. Posedzio dalyviai ilgiau pasitarė priėjo išvados, jog naujo: 

organi zaci jos i stei gintas, butu netikslus, lodei geri austa būtu stoti nariais

Gi pasiteisinimas, jog lai
kas ir gyvenamo meto bei 
vietos sąlygos neleidžia dau
giau ko nors pasiekti — yra 
visai nepateisinamas ir visai 
nepriimtinas. Tikros šito 
mūsų politinio bei tautinio

mu.
Jo priežastis ir tikslus 

, bandysime trumpai, bet aiš
kiai išryškinti ir padaryti iš
vadas.

Visi mes, kuriems dar tik
rai teberūpi nepriklausomos

nuosmukio priežastys randa
si mūsų pačių tarpe.

Pirmiausia ir svarbiausia, 
turime tik prisiminti, kokios 
priežastys vertė mus pasi
traukti iš Lietuvos ir kokiais 
siekimais mes tuo laiku gy-

Lietuvos valstybės atstaty
mas, aiškiai matome, jog 
šioje srityje pasiekti rezul
tatai, ar tai būtų tarptautinė
je plotmėje, ar grynai mūsų 
lietuviškų bendruomenių ri
bose, yra menki.

venome ? Mes buvom tikri 
grynakraujai kovotojai už tie - 
są, už žmogų, už nepriklau
somą Lietuvą. Ir kaipo tokie, 
mes savaime tapome politi
niais išeiviais bei kovotojais.

Mūsų idealai buvo, yra ir

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NOKI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.

MONTREALIO LIETUVIŲ A.A. GRUPE dėkojo nežinomom bičiuliui, at.iun- 
tusiam mums Lietuvoje išleista N. Kęselio ir H. Voltono knygą * Alkohol i zma»M 
(verstą Iš lenku kalbos).
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ClRVOS 
KARJERA

Įmano žemiečio Kristupo
■ ČIRVINSKO KARJERA arba 
Ikaip sopulio pilnoje 
[tremtyje per apieras 
lir atydą vienok aptu- 
Irima didelė šlovė.

Surikiuota paties K. Čirvos 
I per pagelbą jo prietellaus
■ J. Gedvllos.

' Tąsa iš praeito numerio)

PERSKYRIMAS ŠEŠTAS

- Palaukit, palaukit, - nu
tildė besikarščiuojančius na
rius vadas Čirva, - tam ir 
esame organizacija, kad vie
nas kitam padėtumėm. Žackui 
išmesti šimtas ar daugiau do
lerių — yra pinigai. Bet ne 
ne jam vienam reikia kardo. 
Visi centro nariai turi turėti 
kardus. Ir ne vien tik kardus. 
O apie uniformas ar nepagal
vojote? O kur LBTB vėlia - 
va ? Vėliau reikės ir medalių, 
ordinų užsisakyti. Jeigu mes 
kiekvienas už savo pinigus tai 
turėtume įsigyti, tai susida
rys gerokai daug pinigų. To
dėl siūlau tokį dalyką: unifor
mas ir kardus kol kas įsigy- 
kime už savo pinigus. Pada
rysime porą gerų balių ir pi
nigus atslimsime ir dar ki
tiems reikalams liks.

- Tai galvai - sušuko Za
ras, - pirmadienį einu į ban
ką išsiimti kiek pinigų.

- Kardą perku! - pareiškė 
Začkus.

- Čia būrių vadų uniformos,
— rodė Čirva kitus škicus.

- Tai gražumėlis'. - suriko
Zarienė. -

Tikrai uniformos buvo gra
žios. Vietoj kepurių buvo pa
sirinkta čako, kas priminė 
buv. Lietuvos vidaus polici
jos uniformą. Čako buvo ke
lių spalvų, taip pat kelių spal
vų buvo ir uniformos. Pvz., 
pėstininkų būrio vadas turėjo 
žalsvą švarką, baltas kelnes 
su šone raudonomis juosto
mis , jūrininkų vadas — mėly
ną švarką, baltąs kelnes, bet 
raudonas juostas. Aviacijos
— šviesiai mėlyna uniforma, 
bet akselbantal Ir juostos jau 
aukso spalvos. Raitelių vadai
— raudona uniforma, taip pat 
su aukso spalvos ženklais.

Tiesa, kadangi Začkus pri
klauso centro vadovybei (šta
bui), tai jam buvo numatyti 
auksiniai antpečiai ir baltas 
diržas.

Tiesa, motorizuotų vienetų 
vadas čakonegauna, bet gau
na aukso s palvos šalmą. Uni
forma juoda. Kelnės galufe, 
šone geltoni ir raudoni dry
žai. Aišku, štabinlal nešios 
auksinius antpečius.

Pagaliau Čirva parodo ir 
vyriausiojo vado uniformą.

- Kaip caras! - suriko Za
ras.

Ir buvo ko nustebti. Raudo
nai blizgančios spalvos čako,

šia, neprivalome nutylėti to, mogų, yra laikas, laiko tek- - Palaukit, nesikarščluokl- prieky balta Štrauso plunksnų 
ką mes pergyvenom, ką mes mė... Dabar čia neįmanoma te. Perkame kardus visi kar- kokarda, raudono šilko švar-

verčia visomis priemonėmis 
priešintis. Mes labai nutolo
me nuo tų nuotaikų, kuriomis 
gyvenome abiejų okupacijų 
metu. O padėtis netik kad ne
gerėja, bet dar gi blogėja. 
Mūsų laukia nelengva pareiga 
l>ei darbas. Žmonių tokiam 
darbui atlikti, ar jis būtų gry-

leistis į smulkesnį mūsų veik
los aptarimą. Tam aptarti ir 
planam išdirbti, jei būtų rei
kalas, galėtų būti sudarytas 
naujas sąjūdis, arba stoti na
riais, jeltaip. tiktų išsireikš
ti, į suliberalėjusį ir naujai 
atsistatantį Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdį, kurio tik vienin- 
tėlis tikslas yra, apjungiant 
tautiniai galvojančius lietu
vius, atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Tam tikslui vienas iš pačių 
svarbiausių darbų būtų įtrauk

tu. Gausim nuolaidą, - įsiki
šo Dumčius.

Kadangi Dumčius ir Zaras 
buvo pensininkai, tai jie buvo 
įgalioti sekančią savaitę už
pirkti šešius kardus. Vado 
kardo rankena turėjo būti pa- 
auksota.

Dabar buvo sprendžiamas 
uniformos klausimas. Čirva 
atsinešė kelis spalvuotus la
pus popierių.

- Čia padariau uniformų 
projektus. Manau, kad priim
site, - pasiūlė Čirva.

kas, kurio visas priekis iš
puoštas tautiškais ornamen
tais, žinoma, naudojant tik 
aukso spalvos siūlus. Nuo pe
čių kabojo taip pat auksinlai- 
antpečial, kurie priminė kiek 
caro ar jo gubernatorių galos 
uniformas.

- Tai ar priimat šluos pro
jektus ? - patenkintas klausė 
Čirva susirinkusiųjų.

- Ką čia dar kalbėti ? Visi 
be išimties, - už visus atsa
kė Dumčius.

- Šitos uniformos pritrauks

nai kultūrinis ir politiniai in
formacinis, yra pakankamai. 
Ir šiandien jie yra visu 100% 
su mumis ir pritaria tam, ką 
mes čia dabar kalbame ir ką 
mes ruošiamės vykdyti.

O tai visą darysime vardan
nukankintų, žuvusių, ištrem
tų, likusių pavergtoje Lietu
voje ir dėl mūsų jaunosios' 
kartos ateities. Nes gi — veng
dami šios pareigos išeivijoj, 
mes tampame nebe politiniais 
išeiviais, bet paprastais ma
terialiniais emigrantais.

Praleisdami pro pirštus 
visą eilę perspėjančių reiš
kinių, mes pasiekėm šiuo me
tu tokį stovį, jog reikia būti
nai persiorganizuoti t kaip ir 
kitos organizacijos, norin
čios išlikti ir veikti pagal gy
venamą laiką. Ir jeigu jau 
veikti, tai visai be nuolaidų 
ir ryžtingai, kiek leidžia Ka
nados įstatymai, kurių lais
vės, mūsų kovai laiinėti, mes 
beveik nelšnaudojame. To
kiais pagrindais vadovauda
miesi, mes įgausime pasiti
kėjimą ir mūsų tylinčioje 
daugumoje.

Pradėti reikia tuoj pat,— 
dabar čia, nes didžiQH«fas 
mūsų priešas, po besaiKiui

ti visus tuos, kurie bei ku
rios, II-jo pasaulinio karo 
metu reiškėsi kovos lauke, ar 
pogrindyje. Tokių asmenų, 
buvusių aktyvių kovotojų, yra 
labai daug. Nežiūrint to, jog 
jie rizikavo savo gyvybėm ar 
laisve, šiuo metu jiet galima 
sakyti, yra visai neįtraukti į 
laisvinimo darbą. Jų apjungi
mas būtų nepamainomas įna- 
šasx mūsų sąjūdžiui. Tą pui
kiai žino visokio plauko opor
tunistai ir probolševikinis 
elementas. Jie visokiais ne
švariais būdais šitą didžiulę 
pajėgą stengiasi nuslopinti ir 
laikyti, kaip pelę po šluotą. 
Jau vien tik viešas paskelbi
mas jų pergyvenimų ir isto
rinių duomenų būtų kaip alyva 
į mūsų kovos ugnį, o jaunimui 
— neįkainuojama tinkanti da
bartiniam laikui informacija, 
kuri padėtų jiems išugdyti 
tautinį išdidumą ir politinį 
galvojimą. Mes labai mažai 
turime tokios iš II-jo pasau
linio karo medžiagos, kuri 
šiuo metu yra ypatingai vi
siems, svarbi.

Toliau, turėtumėm daug 
glaudžiau bendradarbiauti su 
estais, latviais ir ukrainie
čiais, neužmirštant ir kitų 
pavergtųjų. Girdisi, jog JAV 
.„ūsų tautiečiai irgi organi-

Visi sugulė prie projektų. 
Eilinių partizanų uniforma 
buvo labai panaši į buv. Lie
tuvos karininkų uniformą. Tik 
kelnės buvo plačios su dauge
liu kišenių.

- Žalia uniforma pritaikyta 
Lietuvos miškų spalvai. Otos 
kišenės - amunicijai, grana
toms, maistui, gėrimams ir 
pan., - aiškino Čirva.

- Labai praktiška, labai ge
rai, - pritarė susirinkusieji.

ir jaunimą, - pastebėjo Dum
čienė.

- Hm. • . , - susiraukė Čir
va, - dėl jaunimo būkime at-

• sargūs. Pirmiausia, šitas 
jaunimas nieko nenusimano 
apie partizaninę veiklą. Be 
to, kiek jau esame pajutę, tas 
jaunimas kelia kiekvienoje 
organizacijoje tam tikrą ne
tvarką. Jie yra tikri kursty
tojai. Tai tas jiems nepatin
ka, tai kita. Jie tada reika-
lauja rinkimų. Kažkokių ten 
vadinamų demokratiškų rin- 

zuojasi į panašius vienetus. ldmų_ būklme tikri, kad 
Toliau, reikia neužmiršti tuo atveju, mes būsime ne tik 
musų moterų, kurios beveik centro vadovybės, bet ir 
visai nėra įtrauktos į aktyvią t§vjSO organizacijoj išstum- 
tautinę veiklą. O buvo jos ir ti. o be to, nei aš, nei Dum- 
tremlamos, ir dirbo pogrin- člus> nel Začkus> nel Zaras 
dyje ir kartu kovojo su par- arkj.ti norėtume, kad kažko-
tizanais.

Labai galimas dalykas, kad 
šitas susirinkimas iššauks 
neigiamos kritikos. Tokiu at
veju mes sutinkam polemi
zuoti su mūsų kritikais tik 
akis į akį, viešame susirin
kime.

Mes tvirtai galime tikėti, 
kadir šiuo tamsiu laikotarpiu 
dar nėra vėlu įnešti savo, 
kaipo žmogaus ir lietuvio bei 
lietuvės įnašą, į kovą už tie
są, laisvą žmogų ir nepri
klausomą Lietuvą. Ačiū -.

Jde ilgaplaukiai barzdočiai 
mus, senus kovotojus, mo
kytų, mums įsakytų, ar mus 
už nosies vedžiotų. Aš ma
nau, kad kolkas vengkime to 
jaunimo, - užbaigė Čirva.

- Manyčiau irgi, kad mums 
savųjų užtenka, - pritarė Za
ras.

- Savi už savus ir tėvynė 
laisva bus, - nukirto Začkus.

- Taigi, atrodo, kad visais
klausimais nutinkame. Gali
me vėl išgerti, -pasiūlė Čir
va. Bus daugiau.

5 p si.
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[Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 1% 
Terminuotus depozitus 1 metu TVi%
IMAME UŽ: (
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

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

PASIKALBĖJIMAS SU NAUJU APYLINKES VADOVU

Prie vieno stalo, pietauto
jams besikalbant apie pra
leistų Velykų nuotaikas, vie
nas vyras aiškina, kaip jis 
praleidęs šventes Floridoje. 
St.Petersburge nesant lietu
viškų pamaldų, jis nuėjęs į 
artimiausią, pačloję pakran
tėje esančią šv. Jono bažny
čią. Vlenuollklnėms pamal
doms žmonių prisirinkę tiek 
daug, kad nebeužtekę sėdi
mų vietų. O būdingiausia, 
kad visi, su mažom Išim
tim, buvę vyresnio amžiaus 
žmonės.

Po pamaldų, nuvykus į 
Lietuvių Klubą,patalpa Irgi 
buvusi pllnapUnutėlė. Atra
dęs ten žmones bepletaujant 
Ir per garsiakalbį skelbiant 
naujai atvykusių pavardes, 
torontletls nustebęs. Arba 
tie mieli tautiečiai buve 
ankstyvose pamaldose, ar šį 
kilmingą sekmadienį jie. vi
sai apleido maldos namus.

Po pietų,kavutės Ir pirm. 
A. Karnlaus pranešimo, sce
noje pasirodė nedidelis cho
ras, akomp.muz. A.Mateikos, patikrinus gatvės pavadinimą 
Pradėjęs šventiška giesme. Ir namo numerį, paaiškėjo, 
choras padainavo keletą dal- kad Matulevičiai yra bevelk 
nų. Po to solo dainavo 75 m. 
amžiaus MalvynaUglanskle- 
nė/moterls atrodo daug jau - 
nesnė/.

/Velykų margučių varžy
bose pirmą premiją laimėjo 
Bronė Urbonienė. Antrąją- 
Stasė Steponklenė. Tarp kitų 
gausių fantų, abu premijuotų 
margučių krepšiukai buvo 
paleisti į loteriją. Ir ką jūs 
pasakysite, torontletls lai
mėjęs ponios Steponklenės 
pasigėrėtinai Išmarginto tu
zino krepšelį.

Po pietų, žmonėms, vaiši
nantis kietais Ir minkštais 
gėrimais paaiškėjo, kad Ve
lykų šventėms čia yra sugu
žėję nemažai kanadiečių.

Montreal Iečiai
Ruzgas 
gražlai 
Jakštį. 
karnai,
torontletė A. Jokūbausklenė . 
Čia vėl torontIečiai Balys Ir 
Stasė Matulevičiai nori būti
nai aprodyti savo praplėstą 
Sodybą.
levtčlus, 
be aišku, 
anksčiau 
sodybos.

Albinas
Ir Kazys Martlnėnas 

įsikūrę pas Juozą
Vietos esant pakan- 
ten yra apsistojusi Ir

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

916% už mortgičius

T o u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB g* JI A Ji JI 
TORONTO LIETUVIŲ fAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA:
81/2% už l m. term. dep.
7’/i% už taupymo s-tas
8 Vi % už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

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

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

Mūsų apylinkės gyvenimas 
nestovi vietoje. Kasmet vis 
ateina ar Išeina nauji gyven
tojai. Juk nėra kartais ma - 
lonu atsisveikinti su Ilgai Iš
gyventais kartu draugais, gi
minėmis, mokyklom Ir baž
nyčiom.

Bet Marquette Parke yra 
lietuvių Išeivijos dalis sos - 
tin ės, kurgi mes rasime ge
riau, jei ne čia. Niekas, ži
noma, negali sustabdyti spar
nus pakėlusių. Vieniems, 
sveikatos sumetimai, ki
tiems geresni pragyvenimo 
šaltiniai. Tačiau, nuslsta - 
čluslų čia likti Ir Išlaikyti 
savo apylinkę yra gana daug. 
Todėl labai svarbu, kad Ir 
mūsų vadovai, politikai, apy
linkės globėjai būtų savi, lie
tuviai.

Tokią progą mes dabar tu
rime, vykdant pilietines tei
ses. Mažai turime Amerikos 
politikų lietuvių, o, tačiau, 
kaip gera, kad nors keliolika 
prasimuša į priekį. Štai, 
šen.Pranas Savickas net jau 
bandomas įstatyti į JAV 
kongresą, o Marquette Par
ko apylinkės lietuviai leng
vai Išrinko B. Jaksay 15 apy
linkėj vadovu. Jis apsilankė 
pas mane, Ir, padedant žino
mam mūsų orkestro vedėjui 
Jurgiui Jonikui, pravedėm 
pasikalbėjimą.

- Kur Tamsta esate gimęs 
Ir visą laiką gyvenote? Ko
kius mokslus baigėte ?
- Aš gimiau Marquette 
Parke, čia Ir praleidau visą 
gyvenimą, išskyrus kariuo
menę Ir u-tą.Mano tėvai Ir
gi čia gimę, bet seneliai iš 
Lietuvos. Taigi, trečios kar
tos lietuvis. Baigiau šv.P . 
M. Gimimo parapijos mokyk
lą, šv. Ritos aukštesniąją ir 
De Paul universitetą.
- Ką Tamsta dabar dirbate, 
kokie planai ateičiai?
- Dirbu Chicago j Žmonių 
Gerbūvio įstaigoj jau < šeši 
metai. Mano troškimas yra 
nuoširdžiai padėti savo apy
linkės žmonėms, rūpintis , 
kad mūsų kolonija būtų ats
pari įvairiems vėjams, nege
rovėms.
- Kokioms lietuviškoms 
organizacijoms priklausot ? 
Ką seniau veikėte ?
- Priklausau prie Lietuvos 
Vyčių 112 kuopos, Liet. Pre
kybos Rūmų Ir Lietuvių 
Sporto klubui. Seniau buvau 
krepšinio treneris.
- Tamstą žmonės Išrinko 
apylinkės vadovu. Kokie būtų 
planai, ko Tamsta pageldau- 
6 psl.

B. Jaksys-Jaksay

Atvykus pas Matu- 
darosl kažkaip ne-

Čla nebėra tos , 
ne kartą lankytos 

Tik pakartotinai

Iš pagrindų pakeitę savo 
rezidenciją.

Tiktai pokalbyje, prie tau
raus gėrimo stiklelio, nepa

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos 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 įvairius siuntinius iki I93zį svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų Ir kitų prekių.

Sqžlr>lnga| ir greitai patarnaujame.

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

“r'Z Baltic Exporting Co.
Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOTA

l ■■ i ...j... , , į,
liaunamai, nostalgiškai Ir 
pakartotinai Iškyla antroji 
tėvynė Kanada, o labiausiai, 
pamėgtoji vasarvletėSprlng- 
huste.

ūsai LIETUVIŲ NAMAI

tumėte Iš lietuviškos visuo 
menės ?
- Pirmiausia rūplnčlausl 
atstatyti tvarką, ypač švarą . 
Žiūrėčiau, kad gatvės būtų 
taisomos, šiukšlės Išvežtos, 
reikalaučiau geresnės ap
saugos, Ir stengčiausi pagel
bėti įvairiuose reikaluose.

Norėčiau, kad kiekvienas 
lietuvis padėtų mano parei
gose . Kas gi gėriau supras a- 
pyllnkės reikalus, jei ne sa
vas žmogus? Tik lietuviai, 
jei veikla Ir dirba, gali 
daug. Aš Irgi dirbsiu, nepa
miršdamas savo pažadų.Tal- 
gl,kalp sakoma, ranka ranką 
mazgoja.
- A r Tamsta buvai JAV ka
riuomenėje, ko ten pasiekė
te ?
- Taip, atitarnavau Devre- 
ny, Col. , paskui Išėjau į at
sarginius ir atbuvęs 6 m. at
leistas su garbingu pažymė
jimu.
- Noriu Tamstos paklausti, 
kaip jaučiatės,būdamas lle- 
tuvlu?Kartals kiti lyg bijosi 
prisipažinti, kad kilimo lie
tuviai.
- Aš džiaugiuosi ir su Šir
dimi savo lietuvybę išpažįs
tu. Ypač,man yra gerai žt - 
noma Lietuvos istorija Ir 
tragedija. Mačiau jus išei
vius į čia atvykstančius Ir 
besikuriančius. Aš pajutau, 
kokia balsi nelaimė užgulė 
mažą Lietuvos kraštą, ku
ris okupanto negali atsikra
tyti. Aš mylių lietuvių pra
eitį, kultūrą ir papročius , 
nes antraip aš nepriklausy
čiau prie minėtų organiza
cijų Ir neveikčiau. Aš turiu 
šeimą, ir ji tomis pačiomis 
nuotaikomis gyvena. Jei 
mes lietuviai būsime vienin
gi, tai daug ką galėsime pa
daryti, gyvendami Chlcagoj, 
savose apylinkėse. Mes turi
me nepasiduoti skriaudė
jams Ir suprasti savo svar
biausius reikalus.

Augšto ūgio, geras sportl - 
nlnkas B. Jaksay 15 apylin
kėje Išbandė savo laimę į A- 
pyllnkės vadovo vietą » Mes

būtume labai negudrūs, jei 
jo neparemtame. Juk klek 
dabar yrakaltlnlmų lletuvlš- 
kajalkolonljal dėl kongresui. 
Hanrahan nelšrlnklmo, žmo
gaus, kurią tiek daug dirbo 
S.Kudirkai Išlaisvinti’. Tad, 
dabar nežlopsoklme, patikė
kime jam savo apylinkės 
gerbūvį Ir ateitį.

Kovo 22 d. B. Jaksay lai
mėjimo proga buvo sureng
tas jam priėmimas, į kurį 
atsilankė keli šimtai lietuvių 
jį pasveikino Ir palinkėjo 
jam geros sėkmės jo dar
buose.

ATSISKYRĖ IŠ MŪSŲ TAR - 
PO Br.Macevičius,milijoni
nio banko įkūrėjas, buv. Ro- 
selando LB pirmininkas Ir 
Chicago LŽS- os skyriaus 
pirmininkas.

Kan. Zakarauskas atkalbė
jo Mažeika Evans koplyčioje 
maldas,LB Apyg.pirm.Kro
nas nušvietė vellonles dar
bus, Z. Juškevičienė atsis
veikino LŽS-gos vardu,, o 
PLB pirm.Nainys LB vardu.

1 u A-Toronto VI. Putvia šauliu kuopos mege/u teatro Aitvaras istorinio 
veikalo “Mirga” vaidihtojai Veikalas vaidintas Lietuvių Namuose.

:sn Nuotrauka S. Dabkaus.

CHICAGOS UNIVERSITETAS 
balandžio m. pradės neutro - 
nlnlals spinduliais gydyti 
vėžiu sergančius.

Mums lietuviams taip pat 
įdomus faktas, kad kas tik 
naudojate pieną, prieš ge - 
riant būtinai pavirinkite. Ta
da buS panalklnamlXO nuo
dai, kurie labai kenkia šlr - 
džlal. Maži Ir suaugę turi 
vartoti tik nors trumpai pa
virintą pieną.

LIET. ŽURNALISTŲ skyrius 
Išsirinko naują v-bą. Tiki
masi skyriaus ve Belos suln- 
tensyvlnlmo.BakBrazdžIonts

tyrusių šeimininkių. Taria-, 
masl Ir dėl programos, bet 
apie t lbus paskelbta vėliau. 
Tikimės, kad publika nenuo
bodžiaus, nes ilgų kalbų ne
bus, viskas vyks sėdint prie 
stalų. Tikimės,kad vlsuo - 
menė įvertins. N. P. Ramo- 
vėnų 20- les metų veiklą Ir 
skaitlingai dalyvaus.

Šioje kolonijoje Ramovėnų 
skyrius per dvidešimt metų 
yra Išaręs gilią vagą. Iš 
rupš lamų parengimų Ir nario 
mokesčių gauto pelno yra 
parėmęs šeštadieninę mo - 
kyklą, skautus, tautinių šo
klų šokėjus Ir kitas veikian
čias institucijas. Remia jas 
dabar.

Bendruomenės veikloje 
taip pat aktyviai dalyvauja Ir 
puošia jųjų renginius su sa
vo vėliava. Todėl, be abejo, 
tikime, kad Ir mūsų šį 2O-tį 
vieningai visi įvertins Ir 
skaitlingai dalyvaus.

Skyriaus Valdyba

st. Catharines
KLKVS - gos RAMOVĖ 

Niagaros Pusiasalio sky
rius nutarė balandžio 26 d. 
paminėti 2O-les metų veik
los sukaktį. Tai. švente {-ban
ketu i yra gauta Queen Olga 
Hall, Currie str.,St. Catha
rines, Ont.

Šiai jubiliejinei šventei 
atžymėti Ramovėnų v- ba 
stropiai ruošėsi. Kad sve
čiai būtų patenkinti, bus pa
gamintas geras maistas pa-

• Montreallo skautai kovo 
mėn. Iškllavo kalnuose, ap
sistodami Baltijos stovyklo
je, Lao Sllvere, P.Q.*

s u

Balandžio mėn. 12 d. LN 
Karaliaus Mindaugo menėje 
tautinių šoklų vieneto Atža
lynas koncertas-bailus sut
raukė virš 500 dalyvių. 
Programa gerai pavyko Ir 
visas vakaras praėjo nuotai
kingai. Vakare dalyvavo la
bai daug jaunimo.

Spaudos ballu^'Neprlklau- 
somal Lietuvai" remti įvyks 
balandžio 26 d. Lietuvių Na
mų Vytautę D.ldžlojp menėje. 
Pradžia 7 vai vak. Bailaus 
pakvietimus galima gauti LN 
raštinėje.

Po dviejų savaičių velyki
nės pertraukos, pereito sek
madienio popietė pavyko ge
rai. Atsilankė virš 200 as
menų. Pastebėta, kad po Ve
lykų vaišių, paįvalrėjo val
gių pasirinkimas .Svečiai ti
kisi, kad taip bus Ir ateityje.

vienišas pensininkas---------Svetainė Lokys baigiama
ieško moters pensininkės, kuri sutiktu dCKOrUOtl. Jei KclS tlirctlį IO— 

gyventi tame pačiame bute, arba tame kiškų papUOŠalų, admlnls - 
pačiam name, duadant nemakamal butą. traclja prago juos pasiūlyti. 
Gyvenu gražioj vietoj ir vienišai ne- x t r t rx j
♦ l* k 4 • ♦: Ataiu.nkif nl LN blbl lotekos Ir skaityk -tektv nuobodžiauti. Atsiliepkite NL 
adresu, rašant viengungui. los kambaryje knygų spintos

jau padarytos. Dabar patalpa 
dažoma. Netrukus biblioteka 
pradės skolinti knygas.

Organizacijos, kurios no
rėtų LN patalpomis naudotis 
ateinantį rudenį- prašomos 
jau dabar kreiptis į raštinę 
asmeniškai arba telefonais 
533-9030 Ir 533-9121.

Praeitą savaitę narto įna
šus Lietuvių Namams įmo
kėjo:

Petraitis Oskaras, Berna
tonis Nellie,Bernatonis Juo
zas, Dauginis Jurgis,Brazis 
Aleksas Ir Jurgelis Stasys- 
po $.1OO; Hamiltono teatras 
Aukuras - $ 75; Varanka Ste
pas $ 25 Ir Varanka Andrey 
S. -$1.
• Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubas atšventė sayo 
2-jų metų jubiliejų. Vaišės 
Ir programa vyko Lietuvių 
Namų Gedimino Pilies me
nėje. Visi atsllankluslejlbu- 
vo labai patenkinti.

Pobūvio programai vado
vavo klubo valdybos narys J. 
Jagėla.

Klubas ruošiasi Ir netru - 
kus įvykstančiam bazarul.

• Dr. J. Kaškells nuo Kalė
dų laiką leidžia Floridoje.

Balandžio 21-25 dienomis 
dalyvaus Antikomunistinėse 
konferencijose /WACL/Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje.

N E P R IK L A U SO MA LIETUVA

Jonas Bimeikis, sūnus Stasio ir 
J erines Beneikių. J aunuolis dar tik 

12 m. amžiaus, bet meistriškai jau 
groja akordeonu. Lanko muzikos 
mokyklą virš penkti metai ir yra 
laimėjęs net pirma vieta viename 

os konkurse. J aunasis mu-
Laimėjęs net pirma vieta viename 
mokyklos konkurse.' J aunasis mu
zikos mokinys pasirodo ir lietuviu^ 
įvairiose sueigose. P askuti niu lai
ku linksmino susirinkusius Sv. Ka
zimiero parapijos- salėje, per Šv. 
Onos draugijos suruoštus pusry
čius.

NAUJA DIENA - NAUJA PROBLEMA!

Nani^ apšildymo reikalu skambinkite šios 
didžiules alyvos tiekimo ir visokiausio 
nomy šildymo įrengimo bei taisymo 
kompanijos atstovui Pr. F.
Paukštaičiui 365-0311 
arba 366- 6220. les combustibles

FUELS
Blvd. West H4A 1Y6
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Mirus motinai TEODORAI POVILAITIENEI Lietuvoje, 
dr. Broniui Povilaičiui ir jo žmonai gilią užuojautą 
reiškia —

Eugenija, Edvardas, Romas, Aidas
' Juodžiai ir

Mykolas ir Eugenija Lukošiai

montreal
AUKOS:

Vasario 16minėjimo metu 
atsilankiusių aukos K.L.Br 
nei Ir Tautos Fondui.

/ Pirmoji suma K. L. B. , 
antroji Tautos Fondu l/- 
M.Guobys -, 1OO; Iz.Mallš- 
ka 5, 25; J. Lukoševičius 5, 
25; J.Gražys 1O, 20; D. Jur
kus 3, 20; P. Lukoševičius 
IO, IO; V. Snleškus IO, 1O; 
V. Kerbells IO, 1O; H. B. N . 
IO, 1O; P. Rusinas IO, 1Q 
A. Daugel a v Ič lūs IO, 1O; A. 
Jaugeilenė 5, 1O; Br.Staš
kevičius 5, 1O; Pr. Rudlns - 
kas 8, 6;P.Kibirkštis 2, 1Q 
K. Gudžiūnas -,1O; A. Gau- 
rys-, 1O; P. BUeckas -,1O ; 
J.Pawiow'sky 1O, -; A.Ruz - 
gas -, 1O; K. Smilgevičius-, 
1O; A,Vazallnskas 2,7; P. 
Dasys 5, 5; J. Stropus 5, 5; 
P. J. Baltuonlal 5, 5; A.Ru
dytė 5, 5;A. Juškevičius 5. 5; 
R.Mickus 5/5; P.Adamonls 
5, 5; V. BUevlčlus 5, 5; P .

Plečaltls 5, 5; P. Jurkus 5, 
5; M. Juodviršis 5, 5; J . 
Valiulis 5, 5; J. Adomaitis 5^ 
5; Nelšskaltoma-5, 5; V. Po- 
derls 5, 5; D. Ralys 5, 5; E. 
Urbonaitė 5, 5;Tėv. F. Juce
vičius 5, 5; A.Keblys 5, 5; 
P.p. Vaksellušlal 5, 5; Be 
parašo 5, 5; P, Žukauskas Ą 
5; P. Laimikis 5, 5; A . 
Kudžma 5, 5;P.Klezas 5, 5; 
S. J. Kęsgailą 5, 5; J. Va
liulis 5, 5;P. Gųdžlnskas 5, 
5; R. Slmanlūkštls 5, 5;P.p. 
Tannerlal 5, 5; Neišskaito
ma 1O,-; V. Peteraltls 5, 5; 
P.Effertas 5, 5;A.Lyman- 
tas 5, 5; J.Paknys 5, 5; P. 
POVllaltls 5, 5; J. P. D. 5, 5;
A. R. Jaugells 5,5; D.Mozū- 
raltls -, 6; S.Meksam 3, 4; 
J.J. Blauzdžlūnal 2, 4; P. 
Brtkls 5, 5; SušlnskŲ.šielma' 
-, 11; P. Glrlūnas 5, 5; A . 
Lapinas 3, 5; Neišskaitoma 
2, 5; V. Jakonls4,4; E. 
Kardellenė3, 3; Neišskaito
ma 2, 5; R. Barlsa 3, 3;E . 
Bąrlsa 5, -; J. Lukoševičius 
2, 5; M. Gaputytė 3, 3; A .

Mylė-, 5; A. Baršauskas 5 , 
V. Ambrozaltls 5,-; A.

Vaupšlenė 5,' -; R.Pocaus- 
klenė 5, —,J. Adomonis 5, 5;
A. Vapsvlenė-, 5;P. Juodko - 
jls 5, -;P.Styra -, 5; K. Lu
košius -, 5; P.Urbonas -, 5; 
J. Jakonlenė -, 5;R. Lapinas 
-, 5; G. Dargerlenė 5; V. 
Gravelis-, 5; S .Šlllauskas 
5,-; A.Čepulis -, 5;N.Pr. 
Seserys 5, -; V. Kudžma IO,

A.Vlčas 5, -; P.Navtkė- 
nlenė 5, -; K.Stlrbys 5, -; 
P. Narbutas -, 5;B. Katilius 
-, 5; Z. Bakaitis -, 5;V.Sa- 
balys-, 5;R.Kalvaitis -,1O ;
B. Botyrlenė 2, 50, 2; 5O;L. 
Bala Iš Is 2,50, 2,50; J. Gab- 
rusevlčlus 3, 2; V. Balčiū
naitė 2, 50, 2, 50; Pr. Paukš
ta Itls 2, 50, 2, 50; P. Jonynas 
2, 5Q, 2, 50; V. Markauskas
2, 50, 2, 50; J.Gorys 3,50,
3, 50; S.Daukšas 2, 50, 7, 5C 
V. Pavllanls 2,50, 7,50; V. 
Gražienė 2, 3; A.Danaltls -, 
5; P.Makauskas -, 5; 
Berrterreau
Čapkausklenė-, 5; L.Guge - 
Ils 2,50, 2, 50; P. Klrevl- 
člus 2, 50,, 2, 50; G. Allnaus- 
kas 2,50, 2,50; J. Lukošiū
nas 2, 50, 2, 50; P. Bėltru - 
konls 2, 50, 2, 50; R.Kllčlus

___________________________________ ;_____ ______________ _ ____________ _ -r

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W
TORONTO, ONTARIO
M6K 1X6

* __________— ■

Visais kelionių reikalais . 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3537

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENį NUO 10,30 iki 11 vol. vok.

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

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

6 DIENOS VILNIUJE
KAINA:

Pradedant $849.00

■’.Brūvlcas 2, 2; P. Vytas 2, 2kas 1,1; J. Adomaitis 1,1; J . 
J.VUlušls 4; J.Skučas 2, Dalmantas 1, 1;A.Gudas 1, 1;
2;B. Rinkevičius-, 4;V.Lu— A BotyrlenėJ, 1; P. Glrd- 
kauskas 2, 2;D. Rupšys 2, 2 ;
Tėv. Aranauskas l,2jMr.Al - 
tosaar -, 3; G. Umbrasas - , 
3; K.Mickus-, 2; J. Adomai - 
tls -, 2; P. Rlmšlenė -, 2; J . 
ZabUlauskas 2, 3; Iz.Gorys 
2, 2; K.Sltkauskasl, 50,1, 50 
J. Robitaille -, 2; A. Kajaks 
-, 2; B. Kazlauskas 2, -; V 
Keturką -, 2; K. Butkienė -, 
2; J. Benius -, 2; R.Staške- 
vlčlūtė 2, -; N. Baršauskas - 
2;P. Barysienė-, 3; P.Mor - 
kūnas -, 2; H. Bernotienė -, 
5; J. Dainienė-, 2;M. Jonelis 
-, 5; H.Adamonls -, 5;Bar- 
teškų šeima 2,-; A.Morkū
nas -, 2j M.Grlnkus -, 2;V . 
Dtkaltlenė -, 2; A.Smitas-,2; 
J.Vltlnskas -, 2; J. KruelSkls 
-, 2; S. Vyšniauskas -, 3;J. 
Brluskevlčlus -, 2; A.Gudie
nė-, 2; G.Gedvilienė-, 2;L. 
Gedvilaitė-, 2; O. Blellūnaltė

2, 50, 2,50; J. Jurėnas -, 5; 2; P. Szevczuk -, 2; A.
J. Dalmantas -, 5; E.Luko- Paškevlčlenė 1, 50, 1,50; A 
šlus 2,50, 2,50; P.Jasutls Mazlllausklenė 2,-; A. Ba - 
2,50, 2, 5O;L.Lietuvininkas kaltis 1, 50, 1,50; A.Urbo - 
2,50, 2,50; A. S ai adžius; n as 3,-; V. Plešlnlenė 2, 3 ;
2,50, 2, 50; A. Kalvaitis 2, 50, P. Bunys 2, -;O Jaugei lenė 
2, 50; A. Žiūkas 2,50, 2, 50 ; 2, -; P. Venckaltlenė -, 2;K.
J. Vleraltls 2,50, 2, 5O;P .Andriuškevičius 2, 50, 2, 5Q 
Tumas 2,50, 2,50; P.Amb -L.Stankevičius 2, -;V.Janu- 
rasas 2, 50, 2, 50; E. Dainius šauskas 2, -; G.Skučienė-, 
2,50, 2, 5O;R. Verbyia 2, 5Q3; G. Knystautas 2, -; A. 
2,5O;M. Vasiliauskienė 2, 50,Knystautlenė 2, -; K.Šimkus 
2,50; A.Norkellūnas 2,50 ,2, -; J. Naruševičius -, 2; 
2,50; A.Ališauskas -, 5; M .B. Bunlenė 2, -jJ.Pakulls 2, 
Malclenė 2, 50, 2, 50; V T. Člpklenė -, 2; P. Mu-

. Kudžma 2. 3; ”Aukotoias’’4, -;rausklenė 1. 1; Ig. Petraus-

; žtus 1, 1; G. Fylerlenėl, 1;P. 
Žitkus 2, 1; A.KasUlūpas 1,1; 
J. Vasiliauskas 1, 1; P. Išga- 

. naltls 1, 1; J. Krlščlokaltls 1 , 
1; B. Abromonls 1, ; P . 
Skaisgiris 2, Seselė Juode- 
lytė-1,1; B. Šalčtunas 1/1 ; 
J.Mellauskaš 1, 1; P. 1 Bar
šauskas 1, 1; J.Svotelis 1,1 ; 
P.Kasputlenė 1, 1;

Sudarant šį sąrašą, tenka 
pastebėti, kad M. Guobys jau 
5-kl metai Iš eilės Tautos 
Fondui kasmet aukoja po $. 
1OO. Tautos Fondo atstovy

bė Montrealyje jam reiškia 
nuoširdžią padėką.
K. L. BJ^ontreallo apylinkės 

Valdyba

• K. L. K. Moterų D-jos 
Montrealio skyriaus Valdy
ba kviečia visas savo nares 
į susirinkimą, kuris įvyks 
balandžio 27 d., po 11 vai. 
pamaldų pas seseles.Susi - 
rinkimo metu bus aptartas 
praėjęs velykinis stalasį po 
to seks vaišės.

Valdyba maloniai kviečia 
atsilankyti Ir ne nares, ku
rios prisidėjo prie velyki
nio stalo paruošimo. N.B.

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

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d. 
Birželio 19 d.

Rugpjūčio 14 d.
Rugsėjo 4 d.

Pramatomas vietų ribotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos į Kanadą,

Parduodame bilietus skristi iš Montrealio į
Floridą(Miami).

Rašykite anglų kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

Tel: 844-5292 ir 855-5662.

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

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

6396 Bonnontyne Ave. Verdun.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamam!s kainomis. Taip pat

INTERNATIONAL dažų išpardavimas - tel. 366 - 6237 / 3896

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)'

Tel. 767-6183

J.
2,50, 2, 5O;G,

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą Minint ta sukakti gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio-steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos 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 iiefuviij daugumų šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliu'ziiu laikais. Jos yra visiems idomios. naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
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: ChlcagoĮe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

JAV vietose metams
— 2.50. Užsienluo- 
savaitę nemokamai.

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. 
M — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III. 60608
□ 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.

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________
ADRESAS

LEFEBVRE & ROBERT
INC.AMfUBUMfNT - fUPttnUM

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU i* *•

BALDŲ

PER

1975.IV.23

kas moderniems namams ! 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma 
vimui karšto vandens tie-

Plumbing & Heating kontroktorlus.

!40-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

KRAUTUVES

3

AUKŠTUS

e Užeikite ir į$iti|ęinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAL! r 4e AVINUIE LASAU! 363-3887 
r~T>43 CRNTRAUI 388-1282 (D8CORATION) [

HRS

CLEANING

SERVICE
PATARNAUJA

NETTOYEURS - CLEANERS
7661 -A CENTRALE 495-90e Avė 

366-1143365-7146

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS 

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASAUE

TEL. 525-8971.

365-0770

on^ 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
■ĮVAIRIOS PROGOS 

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

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road.

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Aoto Specialist Ueį’d.
t' c. . • Taisymas ir dažymas automobilių 

1 ree • Pardavimas ir taisymas Chaparral
a a e, ue. firmos snowmobile ir Moto firmos
TEL: snowblower ir taip pat motorines

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. D e s r o c h e r »

366-7818 f akuA vIMaS:
Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • Dart 
Sport • Swinger • Special • Sedan • Trucks 
7835 Bool. Laaalle. La SaI16, P.Q.

Mechanizuotas ratų Ir kitų dailų reguliavimas. liorbs(Body) taisymas Ir 
dažymas naujoms garaže Ir moderniomis priemonėmis. Krelpkltss — 
De LaVerendrye, pr’e Laplerrelr vandens kanalo. Tel. 365-3364.

7 psi.

JUIRENT MIGNEAULT
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SVEIKINAME SPAUDOS 
BALIAUS TORONTE
RENGĖJUS IR 
SVEČIUS

NLrėmėjai: į

JAUNIME i
Atkreipk dėmėsi ir pagalvok, koks 
pavadinimas tinkamiausias būtu — 
JAUNIMO PUSLAPIUI. Parinkęs 
vardg pasiusk red. R. Pocau skaitei, 
1140 Moffat, Verdun, Mtl.,P. Q. Tada 
dalyvausi konteste ir bus proga lai
mėti $25.00, majoro RV.Paukitai- 
čio skirtą premija.

NL RĖMĖJO MOKESTĮ /$15 
Ir daugiau/ apmokėjo:
1. Dabkus P., Toronto, 2Dr. 
E. Malkus, Seafort, 3. Ra- 
clnskas J., Waterloo, Ont.
4. Ir 5. Szewzuk E. Ir Luko
šiūnas J., La Salle, 6. Bart

kus T., Sarnla, 7. Tamutls 
P., Montreal, .8. Klezas P., 
La Salle, 9. Jurjonas A., 
Montreal, 1O. Pečiulis L., 
Vancouver. 
AUKOJO:
Toronto Lietuvių Kooperaty
vas Parama - $ 1OO.
Montreal West aitomoblle , 
■/men. L.Gureckas/ -$ 50. 
Adams Restaurant /sav. J. 
Stankaitis Ir E. Voronlnkal- 
tlenė/—$25., Šalpos Fondas - 
Hamiltone $25. Po IO dol.: - 
Sudburlo Geležinio Vilko klu
bas, B. Naujalis, P. Belec
kas, K. Lukas; po 6 dol.: J.
Glrevlžlus; po5dol.:M.Krln- Į GERA PR0GA
gelis, S. Skučienė, A. Mlcke- J £Luiki°' £n9V n'’ kilim,u .liklo.,a

~ ’ I NL redakcijos žemutine patalpa. Is-
vlčlus, Ir Ad. Dldžballs 5, 50. i nuomuojama susirinkimams bei kito-Į 
Po 3 dol.: S. Plflkys Ir K. T.U-^i kiems reikalam..______________________

košlus; po 2, 25 dol.: P. Vlzba- JAUNIEJI REPREZENTUOJA 
ras Ir R. Bulovas Ir 1 dol. J. ___ , . .
Bernatonis. , C®C teleelzljos antrasis

Visiems laikraščio prenu- ka,n?^ vfl pĄvtetė Valvo- 
, ._ ,. , rykštės projekto nares daly-meratorlams rėmėjams Ir au- J y J .

Rotoj am s nuoširdus ačiū. VL vautl Les Coąuelouches'

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” dainuoja Winnipego miesto 
aikštėje, Lietuviu Dienu proga 1974 metais. Nuotrauka M. Borosienes.

programoje.
InaLukoševlčlūtė papasa

kojo apie lietuvaičių kraitį, 
rodė 1 letuvlškus audinius , 
juostas, kilimus Ir mažytę 
kraičio skrynelę.

Alma Drešerlenė

GERA PROGA
| Puikiai įrengta ir net kilimu išklota
I NL redakcijos žemutine patalpa. Is-
i nuomuojama susirinkimams bei kito

kiems reikalams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams *

( Pavardė ir vardas J

(Tikslus adresas)X

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

I

7626 CENTRALE LASALLE 3S6-9742
ATIDARA NUO 9 VA1_. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.-

DR. V. G1R10NIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L'Asiomption Blvd. 
Montreal.

Tel. 255-3535

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas

1440 rue Ste^Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235. namų 4 88 - 8528

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukštas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namM 737 - 968 L

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, n omu 678 3660

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24

I Suite 215, Montreal 109, Que. 
---------- ----------- —. .................................................................. .....-■ ............. ... .........................".......... ..................... .......... -

i
I NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A, B.C.L
168 Notre Dame Street E.j$uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psl.

Kviečiame nuvykti ir montreal iečlus, 
susitikti senus ir įsigyti naujų, drau
gų ir pažįstamų.
Baliaus programos pradžia 7 vai. vak.

ftionstravo savo tetos Aldo
nos Valtonlenės lietuviškais 
raštais austą vestuvinę suk
nelę.

Taip pat buvo rodomos 
Vilniaus verbos, o kaip jos 
daromos čia, Kanadoje, Iš 
džiovintų Qubbvc’o lauko Ir 
miško gėlių, aiškino Karutė 
Čičinską lt ė.

Šios jaunos mergaitės , 
pasipuošusios tautiniais rū
bais, labai gražiai atstova
vo lietuvius Ir lietuvišką
sias tradicijas Kanados TV.

de-

• Ruošiasi vestuvėms Mari
ja Genovaitė Gureckaltė su 
Juan Carlos Cargrello.

PASKUTINIU METU
DRAUDIMO KAI/NŲ STRUKTŪROJE 
YRA DAUG PAKEITIMŲ.

GALITE BŪTI I R I N USTE BI NT I i. 
GAVĘ DRAUDIMO ATNAUJINIMĄ.

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

TURINČIOMIS PLAČIAS GALIMYBES.

TEIRAUTIS:

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

Tel. : 722-3545

yaetiwt &

nil
@ Royal Trust w tfu 

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė - sklypai ir žemė)

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS 

V. PĖTERAITIS
254 - 4566 Namų — 7 2 1 - 0 6 14f

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

PR
D.N. BALT - BALTRUKONI' 

Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon West. , Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-9181, / 37-0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

't nu

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO 

"A I D A S", vadovaujamo, solisto Vaclovo VerikaiČio
• ’r ’

koncertą
e

I

kuris įvyks gegužes mėn. 10 d., šeštadienį 6 vai. vakaro VERDUN CATHOLIC 
HIGH SCHOOL SALĖJE, 6100 Champlain Blvd., Verdun.

Tuojaus po koncerto — 8 vai. vakaro AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE, 

jvyks sveČiiį PRIĖMIMO BALIUS.

ŠOKIAI, BARAS, LOTERIJA IR ŠILTA VAKARIENĖ.
Gros Montrealio lietuviu studentu orkestras “PERKŪNAS".

Pelnas skiriamas "Balti jos Stovyklavietei ir Lituanistinei Mokyklai paremti.

ĮĖJIMAS: į koncertą $3,50; balių-$3,50;
— Jaunimui —"— $2,00; —’ — $2,00.

KLB Montrealio Apylinkes Valdyba

• Los Angeles Akademikų . 
Skautų 25 m. jubiliejinės 
šventės programon buvo nu
vykus los montreal letės skau
tės Rasa Ir Ina Lūkoševlčlū- 
tės. Ina išbuvo virš savaitės. 
Abi seserys Išpildė 40 mln . 
meninės programos, dekla- 
muodamos Ir dainuodamos.

Vakaro programos pelnas 
skirtams Los Angeles 
Skautu Stovvklos Fondui.
• Kpt. R. Navtkėnas baigė
7 savaičių kursą Kanadoje 
Ir vėl grįžo tarnybon NA-v 
TO daliniuose, Vokietijon.
• Balandžio 26 d. A V Para
pijos choras*ruošia koncertą

LEONAS GURĖČKAS 
Salas Manager 

(Lietuvis otstovas)

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac k Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

■ IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
4 "'3 AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
Į| f • MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I _______

PASIKALBĖKITE SU 
'Manager*, 

LEO GUREKĄS

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _________ 6.0%
Taupomąsias s-tas_______ 8,0%
Term. ind. 1 m. _8,0%

Term. ind. — 2 m. 8.5%
Term. ind. — 3 m. dk0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ---------------------
Nekiln. turto----------- -—14.25%
Čekių kredito-----------------12.0%
Investacines nuo--------------11.5%

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

Kooperatyvinė namų ( tki 4 buty) ir namy inventoriaus apdrauda. 

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

17 Ron al d Dr i ve, Montreal West .263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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