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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Trijų tikybų — krikščioniu, žydu ir mahometonu — šventykla Jeruzalėje

JERUZALĖJE ŠVENČIA
Tūkstančiai krikščionių 

Ve rbų Sekmadie nį įspūdi n- 
,goje eisenoje himnams Ir 
va rpams skambant, p r is Im l- 
nėKrlstaus atvykimą į Jeru
zalę. Palmės lapais rankose, 
-tradicinis sveikinimo ženk
las Kristaus laikais-ėjo nuo 
Bethany į Via Dolorosa ti
kintieji Iš Europos,Ameri
kos, Tolimųjų Rytų. Girdė - 
josi giesmės arabų, anglų, 
prancūzų, japonų ir vokiečių 
kalbomis.

Po penkių dienų nuo įžen
gimo, Kristus buvo nukry
žiuotas.

STURPRYZAS KINIJOJE
Hong Kong’o komunistų 

partijos ideologinis žurna
las Raudonoji Vėliava šeš
tadienį įspėjo gyventojus , 
xad prisimintų, jog Kinija 
pergyveno dešimtmečius in
tensyvių grumtynių, pasiren- 
kanttarp vado MaoTsc-Tung 
revoliucinės programos ar
ba kapitalizmo atstatymo, ar 
sovietinio tipo revizionlzmo

Tai buvo pirmas oficialus 
pasisakymas dėl didelį slur- 
pryzą sukėlusių masinių de- 
monstractjų Kinijoje.

Teng Hsiao- Ping, krašto 
vyras n r. 2, buvo pašalintas 
iš pareigų, ir masinės de
monstracijos skelbė savo 
pritarimą. I Peoples Daily 
dienraštis skelbė, kad tat 
reiškė didžiąjąMao pergalę .

Raudonoji Vėliava įspėjo , 
kad atsisakius sekti pagrin
dinę Mao politinę liniją,''so
cialistinis kraštas kaip mū
sų, pasikreips visai prie
šinga kryptim ir degene ruoš, 
įvyks kapitalistinės siste
mos atstatymas."

Naujasis premjeras Ir 
Mao įpėdinis Hua Kuo-Feng 
priėmė sveikinimus iš Šiau
rės ir Pietų Vietnamo.

Kinijos Armija paskelbė , 
kad reikalui esant,bus pasi
ruošus smogti Teng pasekė
jams. Peoples Daily karštai 

paneigė "kontra-revoliuci- 
n lūs " ve iks m us irs abo ta žus, 
vykdomus saujelės " klasių 
priešų". Kiek tos saujelės 
būta- nė pas akyta.

Iš tų visų pasisakymų at
rodo, kad yra nemažai Teng 
politikai pritariančius ku
riuos reikės arba "išvalyti", 
arba įtikinti pakeisti pažlū - 
ras.

Maištas prasidėjo Pekinge. 
kai nuo paminklo buvo nuim
ti vainikai, skirti neseniai 
mirusiam Chu-E n-Lal Ir de
monstravo apie 100.000 
žmonių. Demonstracijos vy
ko ir už Peklngo ribų.

PE RONIE NĖ APKALTINTA
Isabel Peron, nušalintoji 

Argentinos prezidentė ir l- 
zolluota rezidencijoje kal
nuose pietų Argentinoje,ap
kaltinta korupcija. Ji išra
šiusi $ 700.000 čekį iš 
viešosios šalpos sumų ir 
pervedusi jį į savo vyro ne- 
judomą turtą. Sulaikyta Ir 
panašiai apkaltinta eilė bu
vusių m i n Is te rlų, da rbo unijų 
lyderių. Ir vien tik auk
sas valdo mus...

Advokatas Rapolas Skipitis neseniai mirė chlcagoje. velionis Lietuvoje buvo užsienio lietuviams remti draugijos pirmininkas. Čia jo 
išleistuvės Kaune, kai išvyko i JAV-bes. R. Skipitis sėdi viduryje!Šeštas iš kairės), jo dešinėje to laiko Kauno burmistras A.Merkys, 
prof. Pakštas; kairėje — adv. M. Sleževičius, prof. M. Biržiška ir kt. aukšti valdžios pareigūnai bei spaudos atstovai. Nuotr.M.Smečekausko.

HUSSEIN GIRIA KANADĄ
CTV Interview Question 

Period programoje Jordano 
karalius Hussein’as giria 
Kanadą už jos taikintojos ro
lę, duodančią jai neutralią 
poziciją tarptautiniuose kon
fliktuose. Bet Kanados vy
riausybė tiesioginiai nedaug 
ką galint i padaryti, kad Vidu
riniuose 'lytuose įsigalėtą 
taika.

Karalius abejojąs, kad 
Jungtinių Tautų, kur IrKana- 
da priklauso, talkos korpu
sai būtų pasiųsti į kovų ar
domą Lebanoną.

APSAUGOS DIRŽAS
Ontario provincijos ty

rimai parodė, kad 8 kartus 
daugiau automobiliais va
žiuojančių mirtinai užsimu
šė per du mėnesius nevarto
ję apsaugos diržo, palyginus 
su cats,kurie vartojo.

Nuo sausio 1 d. ,1976 m.ap 
saugos diržai automobiliuo
se Ontario provincijoje yra 
įstaty n.ą privalomi.

NAUJAS SUMANYMAS 
Montreallo salos 28 prie

miesčių merai 2 dienas tru
kus tuose pas Ita rimuose 
vienbalsiai nutarė pasiūlyti 
ministerlul V. Goldbloom’ul 
suskirstyti 28 priemiesčius 
į 7 dlstrlktuss

Be paties Montreallo dls- 
trikto, sekantieji būtų:
1. Montreal North, 2.St.Le
onard, Pointe-auv -T rambles, 
Anjou Ir Montreal East, 3. 
St. Laurent, Mount Royal ir 
Outremont, 4. Cote St. Luc, 
Montreal West, St. Pie rre Ir 
LaSalle, 5. Verdun, Wesb- 
mount Ir Hampstead, 6. La- 
chine,Point Claire, Beacons
field, Dorval ir Kirkland, 7, 
Dollard- des- Ormeaux , 
Pierrefonds, Roxboro, Ste. 
Anne de Bellevue, Bale d’ 
Urfe, St. Raphael, Ste.Ge
nevieve, Sennevtlle.

Buvo aptarti ir kiti svar
būs klausimai: policija, nuo
savybių įkainavimai, finansai 
ir didysis salos planas.

Pasiūlyta sušaukti ma
žiausiai 4 susirinkimus per 
metų ketvirtį, painformuoti 
visuomenę.

BENDRUOMENYBĖSBB
ELTOS PRANEŠIMAS

Paryžiuje išeina labai 
aukšto lygio lenkų kalba mė
nesinis žurnalas Kultu ra. Š . 
m. sausio-vasario laidoje, 
skyriuje Lietuviškoji Kroni
ka, tilpo ilgokas E. Žagteli’lo 
straipsnis apie dabartinę 
Lietuvą. Autorius, atrodo, 
gerai moka lietuvių kalbą Ir 
bus lankęsis Lietuvoje.
^Straipsnis pradedamas 

žemaitiškuposakiu-Kas bus , 
kas nebus, o žemaitis ne
pražus. Tai i-odo pasiryžimą 
Ištve rtl, Išlaikyti savo tauti
nę irkultųrlnę tapatybę.

Turistų judėjimas tarp 
Lietuvos Ir Lenkijos, o taip 
pat giminių lankymas, yra 
apsunklmas ir ribotas. Gy
venimo sąlygų paveikti, žmo
nėms rūpi ir aplankyti gl- 
minėskltoj pusėj,bet darla- 
biau uždirbti p rašmugellavus 
prekes per steną. Aukso Ir 
b range nyb ių kainos L fe tu vo- 
je yra žymiai pigesnės Ir 
apsimoka vežti Lenkijon. So
vietų gaminiai yra menklau- 
s^>s kokyb ės Ir pas l r Ink lino 
jokio. Kas nori padoriau ap
sirengti, stengiasi nuvažiuoti 
į satelitines respublikas . 
Batai Ir vaistai- Iš Vengri
jos, namų apyvokos p rėk ės- 
Iš Rytų Vokietijos, ir 1.1.Kai 
žmogus grįžta Iš užsienio, 
jo neklaus lakas naujo politi
koje, o tik ką ten galima pP 
glal nusipirkti? Taigi, vizų 
gavimas yra laikomas tam 
tikru atpildu Ir jos duodamos 
savo žmonėms, kad Ir ne 
partiečiams, bet tokiems 
kombinatoriams,kurte patys 
uždirbdami duos Ir kitiems 
uždirbti.Kitiems, t. y. tiems, 
kurie parems jų pastangas 
gauti vizą, arba ją išduos.

Susidarė naujai kylanti 
"kombinatorių" klasė, kuri 
gyvena labiau pasiturinčiai, 
negu gyventojų vidurkis.Lie
tuviai geria šiandien daug 
daugiau, negu prieš karą.Bet 
vis dar daug mažiau už ru
sus. Partijai priklausymas 
nesmerkiamas, nes esąge- 
rlau, kad joje balsą turėtų 
lietuvis,© ne rusas.

Valgomais produktais ap

rūpinimas 1975 metų rudenį 
buvęs klek geresnis negu 
Lenk įjoję,bet kitom ts prekė
mis-žymiai blogesnis. Pasi
rinkti tegali tarp blogos Ir 
dar blogesnės prekių rūšies.

Sistema,kur darbo kokybė 
nėra atlyginama , neskatina 
sąžiningumo ir verčia dirbti 
bet kaip. Fusal ir kitos tau

pos jau į tai įsitraukė.Bal - 
tai, dar senu papročiu,d i r- 
ba sąžiningiau; ūkinin
kai savo pus hektarln tuose 
sklypeliuose dirba sumaniai 
Be to, vėliau sukurtoji pra
monė yra modern iškęs nė. O 
gal ir sovietų valdžia, norė
dama prisigerinti tiems ne- 
nuo ramoms 1 te tuviams ,ku rle 
siunčia prostestus JTautoms 
Ir turi daugiau kontaktų su 
užsieniais per savo emigra
ciją, sutelkia jiems "mažą 
stab 11 Iškurną" ūkio srityje ?

Lietuviai,sukandę dantis , 
solidariai ir atkakliai kovo
ja su rusifikacija ir koloni
zacija. Nemaža kunigų yra 
"perkandę" Marksizmą- Le- 
nfnlzmą, o lietuviai darbi - 
ninkal naudoja kovos meto
dus, perp'rsę šimtmečio iš
tobulintus Sovietų Sąjungpje. 
Rusui papildžius kokią mal- 
versaclją ar padarius kokį 
"lšdaviklšką"pare išktmą-se- 
ka skundas,kuriam liudinin
kų niekuomet netrūksta.' Jis 
Išlekia Iš savo vie tos, kurią 
užims arba naujai atsiųstas 
rusas, arba lietuvis.

Daugiausia rusų yra Vil
niuje. Yra ir naujų pramo
nės gyvenviečių, statytųkva- 
llflkuotų rusų darbininkų, 
kurie pradžioj stato, opaskul 
papildo tų įmonių kadrus Ir 
taip sudaro ruslškąs las sa - 
las. Alytuje esą Ištisi ru
siški kvartalai. Televizijos 
programos pusiau rusiškos.

Meno irkultūros gyvenime 
būtina atiduoti duoklę parti
jai ir oficialiai propagandai.

Viešuose santykiuose,
k rautu vėse, autobusuose,
žmonės mandagūs, santy - 
kluose su gerais pažįstamais 
ir bičiuliais Išliko senas, 
lietuviškas nuoširdumas.

Bendras teatrų lygis yra 
žemas,tiek režlsorlų,tiek ir 

lisaktorlų vaidinimo atžvilgiu . 
Pasitaiko sumaningų dekora
cijų, naujoviškų ir gero sko
nio. Mažiau kontroliuoja - 
muose provincijos teatruose 
kartais pasitaiko įdomesnių 
įvykių. Vienlntėlls žymus 
režlsorlus Jurašas, kuris 
daug rūpesčio sudarė vald
žiai, Solženicyno pavyzdžių 
gavo le Idlmą-įsakymą Išva - 
žluoti į užsienį.

Tapyboje viešpatauja soc- 
reallzmas, Viskas sustojo 
kaip prieš pusšimtį. Šiek tiek 
paliesdami Pabaltijo kraštus 
Vakarų dvelkimai Rusijon 
nepasiekia.Leninas ir Stali
nas sulaikė meno pažangą. 
Spręsdamas įvairias prob
lemas, Leninas niekad nepa
reiškė savo nuomonės dėl 
puodų lipdymo. To dėka, 
toje srityje nėra Ideologinių 
pasisakymų... Ir keramika 
Lietuvoje puikiai išsivystė. 
Keramika ir audeklų raštų 
projektai yra įvairūs, naujo
viški Ir stilingi.

Ge rl yra s imfonlnlal vle - 
netal,kameriniai ar net val
kų orkestrai su klasiškos 
muzikos repertuiru. Lietu
viška specialybė yra chorų 
dainavimas. Matyt, jau ir 
mokykla gerai paruošia, nes 
kai sodžiaus darbininkų gru
pė, grįždama Iš darbo dai
nuoja, yra ko pasiklausyti.

Atrasta daugybė senų 
liaudies dainų Ir repertua
ras yra turtingas. Dainų 
šventėje Vilniuje kartu dai
navo apie 20 tūkstančių dai
nininkų. Bet Ir čia privaloma 
duoklė. Reikia sudainuoti 
ŠI roką strana maja radnaja, 
tik po to sudainuojama L te - 
tuva brangi...

Labiausiai nuskriausti Ir 
suvaržyti yra skulptoriai. 
Jiems primestas ne tiktai 
stilius, bet ir tema,ir šab
lonas. Privaloma dažniau
siai stamboko vyriškio figū
ra su Iškelta ranka,dažniau
siai suspaustu kumščiu.

Sovietų taktika postallnl- 
nlame laikotarpyje evoliuci
onavo. Lietuviai, kuriems 
pasisekė patekti užsienin, 
pasakoja, kad vieton anksty
vesnio šaudymo į demons
trantų minią, laikomasi at
sargiau: kraštutiniais atve - 
jais vartojamos lazdos ir 
buožės.

Areštuotieji apklausinėja
mi, terorizuojami, kartais 
palenkiami į bendradarbia
vimą su KGB.Įtariem! nuo - 
lat sekami, iki visai paluš Ir 
nūs i ramins. T ai naujas pro
filaktikos metodas. Nors vis 
yra naujų areštų. .LKB Kro
nika išeina ir praneša apie 
naujus suėmimus kunigų, 
"nusikaltusių" valkų paruo
šimu pirmai išpažinčiai, ar
ba Arch ipelag Gulag verti
mu Į lietuvių kalbą.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ, I<

NL Bendrovė* Valdyba yra nutarusi 
lalkraltj, siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po ulslsakyme motus, t. y. 
neu|lems skoltytoiame.
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Ųi Lietuvos iSlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai' 
Pour I a liberation de la Liluanie! Loy aute an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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VELYKOS
Svarbiausia žmogaus, tau

tos arirellgljos,gyvenime yra 
reikšmingų įvykių pradžia. 
Todėl Ir pradžiai paminėti 
šventės- yra svarbiausios. 
Velykos mini Kristaus Iš 
numiruslųjų prisikėlimą, Ir 
Jis sveikinamas amžinojo 
pavasario giesme Aleliuja.

Kiekvienas augalas, nors 
Ir mažiausias žolelytės dal
gelis, nusimetęs šalčio ap
kaustymą, atgavęs laisvę, at
gijęs, stiebiasi į saulę. Į 
šilimą, į šviesą. Juo labiau, 
žmogus Ieško šilimos, gro - 
žlo, gėrio, darnos ir tiesos . 
Gražu, kai gamta atbunda Ir 
žengia žaliais gėlėtais pa
vasario laukais Ir miškais į 
viltingą naująjį gyvenimą.

Iš senų senovės laikų Ve
lykų simboliu laikomas kiau
šinis, Iš kurio Išsirita gyvy
bė. Kristus pažino žmogaus 
sielos būseną. Jis suprato , 
jog vien tik pasauliniai,kūno 
džiaugsmai jautrios žmogaus 
sielos pilnai nepatenkina.

Šiai svarbiausiai bažnyti
nei šventei žmonės uoliai 
ruošiasi. Velykų švenčių 
ciklas prasideda Verbų sek - 
madlenį, kada stropūs lietu
viai tėvai anksti rytą prtke - 
lla valkus paplakdami juos 
kadugio šakele. Pagal Iš se
novės ” įslpllletlnusį” prie
tarą, tai turėtų sutelkti val
kams sveikatos, grožio Ir 
laimės. Lietuvos kaimyninių 
kiemų jaunimas skubėdavo 
ankščiau už kitus atsikelti Ir 
Išplakti savo draugus. Plak
dami sakydavo: "Ne aš mūšų 
verba muša, tolei muš, kol 
suluš". Dėl to niekas ne
pykdavo, nes juk tuo būdų 
buvo linkima tik gero.

Prisikėlimo šventei rū
pestingai ruošdavosi per vi

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

KONCERTAI, JŲ KRITIKAI 
IR ATGARSIAI
Neseniai Nev Yorke Car

negie Hall įvyko gyvenančios 
Montrealyje solistės Glnos 
Čapkausklenės dalnųkoncer- 
tas, kuris praėjo su neblogu 
pasisekimu Ir klausjrtojal 
buvo gana patenkinti, kas 
matėsi Iš gausių plojimų. 
Spaudoje pasirodė Ir atsilie
pimai. Pirmiausia dienraš
tyje Draugas 8 nr.1976 pasi
rodė nors Ir labai švelni , 
kritika, kur surandami šlo- 
kle-toklekoncerto Išpildymo 
trūkumai. Atsieit, nors dai
nos Ir buvo atliekamos leng
vai Ir dailiai Išlygintu balsu , 
nesunkiai pagaunama muzi
kine kultūra, bet štai pabai
goje mielas kritikas pastebi, 
kad Tltanljos arija Iš Tho- 
2 psl.

są Didžiąją Savaitę. Vyrai 
baigdavo darbus skiedry
nuose , apšvarindavo sodybas, 
o Didįjį Šeštadienį, Iškūrenę 
pirtį Ir Išsimaudę, namuose 
užsiimdavo ’’alchemija". Iš 
Indo Indan pilstė įvairius 
gėrimus.Moterys savo keliu 
čirškindavo,kepdavo Ir gra
žindavo kepsnius Ir pyragus. 
Kiaušinius dažydavo šešta
dienį. Be to, me rglnos tu
rėdavo bent po kapą gražiai, 
meniškai nudažyti ar Išskutl- 
nėtl. Tai jukeliu nemiegotų 
naktų darbo vaisius, kuriais 
labai džiaugdavosi apdovano
tieji ne tik valkai, bet Ir su
augusieji.

Ir bažnyčioje, Ir namie vi
si dž iaug ės l Velykom is i r 
galingas Linksma Diena 
Mums Nušvito,Aleliuja ver
žėsi Iš krūtinių Ir aidėjo so
džiuje, vienkiemiuose Ir 
laukuose, susiliedami su 
bendru gamtos Sutvėrėjui 
giedamu himnu...

Dabar deja, viskas mūsų 
tėvynėje pasikeitė, nettkgles 
mės užgiedoti,bet Ir links - 
mos draganiškos dainelės 
užtraukti mūsų žmonės ne
drįsta.

Tad kartu su rašytoju P. 
Jurkum, tariame: "O, leisk, 
su prisikėlusia tėvyne,apei
ti tris kartus Bažnyčią, įsup
ti varpą Ir giedoti su miš
kais Ir vandeniu, su jūra Ir 
kalnais, su medžiais Ir kai
mais Tau Aleliuja l"...

Testiprina ši šventė arti
mo meilės jausmus, gėrio Ir 
grožio Ir tiesos tegul pri
sipildę mūsų širdys ligoje 
kovoje su pavergėju te ne Iš- 
senka.

Vis lems-linksmų Velykų*. ' 
Jonas Butelka

mas’o operos Mlgnon ne
praskambėjo re Ik lamai tobu
lai Ir todėl labai švelniai, 
tėviškai patarė solistei ją- 
sugrąžinti į savo studiją 
grynesnlam Ir tobulesniam 
apipavidalinimui. Taigi, yra 
sakoma, ant kiek senesnieji 
mėgsta jaunus mokinti, ant 
tiek jaunesnieji tokių pamo
kymų nelabai mėgsta. Solistė 
atsiliepė ’’Neprfkl. Lie
tuvoje'’ n r. 3, le Idž lamo Kana
doje, kad ji savo balsą tobu
lina Ir taip darys ateityje, Ir 
kad,bendrai,balso lavinimui 
nėra pabaigos.

Buvo gana nepalankiai at
siliepta apie mūsų Nėr 
Yoiką Ir dėl to,būnant šio 
didmiesčio gyventoju nega
lima tylomis praeiti,kitaip 
tariant, to neleidžia padary

PANORAMA j
KANADOS LIETUVIU MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

L. Eimantas.
Jau daugiau kaip 20 metų, 

kai Kanados lietuviai moky
tojai ruošia savo metinius 
suvažiavimus. Kovomėn.27 
d. Hamiltone įvyko šių mietų 
taip pat darbingas mokytojų 
suvažlavlmas. Dalyvavo 39 
mūsų mokyklose dirbą mo
kyklose, Ir arti 20 svečių.

Suvažiavimą sušaukė Ka
nados Lietuvių B-nės Švieti
mo K-s ija ir, tarp kitko, pa
geidavo panagrinėti atsiran
dančią problemą- 'nokintų 
mažėjtmoklausimą. Tačiau, 
suvaž'avlmas neįstengė su
rasti konkrečių pasiūlymų 
mokinių mažėjimui sustab
dyti. Konstatuota tik, kad 
mokinių skaičiaus mažėji
mas pasireiškia velk visuo- 
tlnalrtiek Kanados valdinėse, 
a r privačiose mokyklose,! lėk
etninių grupių mokyklose . 
Mokinių mažėjimas atsirado 
tur būt, todėl, kad iš viso,ir 
valkų gimimas mąžta.

Toronto mokyklos vedėjas 
p ridu rė, kad mok i nlų mažėji
mų daugiau pajunta mūsų di
džiosios mokyklos. Buvo 
mokslo metų, kai Toronto 
mokyklą lankė virš 6OO mo
kinių, tačiau paskutiniu laiku 
ją tebelanko 280. Torontiš
kiai daro viską, kad mokinių 
skaičių pakeltų. Mokinių 
mažėjimui turi įtakos ir To
ronto lietuvių išsibarstymas, 
jų stengimasis nusikelti gy
venti į užmiesčius, ar net 
priemiesčius. Yra Ir lokių 
tėvų, kurie galėtų valkus į 
mokyklą atsiųsti,bet to, kaž
kodėl, nedaro.

Mažės nėse mokyklose mo
kinių skaičius ne taip greit 
mąžta.Pav.,Londone,moki
nių skaičius staiga nekrinta, 
o kai kuriais metais net pa
kyla, nes gyvenama daugiau.

DAR TAIP NESENIAI ŠOKOME MONTREALIO ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS RENGINIUOSE. ••
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ti sąžinė. Čia gerbiamas 
kritikas St.S. kaip jis sako , 
koncertui pasibaigus i na
mus turėjo važiuoti pože
miniame traukinyje Ir tai 
buvęs balsus vaizdas, galin
tis prilygti Sodomai Ir Go- 
moral. Kad juodukai savo 
spindinčiomis akimis tyri
nėjo žmones nuo galvos Iki 
kojų, tai čia nieko nepapras
to nesiranda. Reikia supras
ti, kad akys labiau atsispin
di, kai veido spalva yra juo
da. Jeigu Sutvėrėjas juodu
kus būtų padaręs baltais vėl-, 
dals, tai Ir akys kitaip atro
dytų. Taip,kad atsiliepimai 
apie N. Y. Iš blogos pusės 
neturi rimtopagrlndo;tuola
biau, kad Ir pats geib lamas 
kritikas,kaip sveikas atva
žiavo, taip sveikas Ir Išva
žiavo.

kompaktiškai Ir greičiau 
tarpusavy susisiekiama. Be 
to.londonlšklal mokinių prl- 
ti-aukla Iš artimesnių apy - 
linkių.

Kitus profesinius klausi— 
mus besvarstant, su dėmesiu 
Išklausyta gimn. mokytojo A. 
Šukio paskaita apie užskaitų 
sistemą Ontario provincijo
je,kur nuo 1972 m. mokiniai 
galėjo pasirinkti įvairius 
mokslo dalykus / nuo IX Iki 
Y III klasės/. Gimnazijos 
baigimo atestatui gauti jiems 
reikėjo surinkti 27 kreditus . 
Jei mokinys kuriais mokslo 
me ta Is re Ik lamų k re dltų ne - 
gaudavo, jis tatai padaryti 
galėdavo ateinančiais metais. 
Todėl gimnazijose nebūdavo 
palikimų antriems metams 
viso klasės kuiso pakarto j l- 
mul. Atskirus mokslo daly
kus mokinys galėjo Imti pa
vyzdžiui taip: anglų kl- IX 
klasės, matėm at lką-Xkl. .ki
tus dalykus, netXI ar kitos 
klasės. Svarbu buvo Iš viso 
surinkti 27 kreditus.

Tačiau, šiai užskaltų-kre- 
ditų sistemai būta Ir prie
kaištų. Sakyta, kadatslras- 
davęs mokslo lygio smuki
mas. Mokiniai duoto laisvo 
dalykų pasirinkimo- pilno 
savarankiškumo- neįvertin
davo ir nepasirinkdavo, ko 
tikrai reikėjo.

Iš pliusų šiai sistemai 
minėtina tai, kad mokinys 
nebebūdavo nuolat kurioje 
nors grupėje Ir daugiau 
bendravo su visais moki
niais. Drausmė klasėje pa
gerėjo, nes neklaužados mo
kiniai ilgiau neišbūna vieno
je grupėje. Imant mokslo 
dalykus atskirai, mokiniam 
atsiranda daugiau laisvo lal- 

\ ko.

O toliau, kas liečia solis
tės G. Čapkausklenės nepa
sitenkinimą dėl laikysenos 
Nėr Yorko lietuviškos vi - 
suomenės, kaip ji pareiškė 
NL, kad visuomenė susiren
ka į koncertą i r, kartais, da
rosi neaišku, kuo daugiau ji 
domisi, ar koncertu, ar deš
romis su kopūstais. Čia tokį 
pareiškimą tektų prlskaltytį 
jei jau ne prie tiesioginio į- 
želdlmo, tai bent neprielan
kaus atsiliepimo. Retkla at - 
s įminti,kad kai žmogus jau
čia daugiau, ar mažiau, alkį, 
tai Ir įkoncerto esmę negali 
tinkamai įsigilinti.T ik šluos 
trūkumus pašalinęs, gali pil
nai įsijungti mintimis į mu
zikos Ir dainos meną. Kad 
tai nėra tušti žodžiai, gali
ma matyti Iš įvairių skelbi
mų, kad rengiami pav. .kon
certai sušilta, šalta vaka
riene Ir būtinai stengiamasi 
pakviesti orkestrą,kad vyktų 
šokiai Ir 1.1.Taigi, gyveni - 
me viskas vyksta, kaip turi

Šalia to,gimnazijose kar
tu velkė Ir semestrinė sis
tema; mokslo metų dalini
mas į dvi lygias dalis. Kai 
kuriuos dalykus galima pra
dėti net vėliau, Ir pasivyti. 
Egzamino neišlaikius, jį ga
lima pakartoti tuojau,taip, 
kad mokslo metų viduryje 
buvo gal Ima gimnaziją baigtį 
surinkus visus kreditus. Se
niau-prieš 1972 m.-glmna- 
zljal baigti reikėjo daugiau 
dalykų. Semestram prie
kaištas- neišeinama pilniau 
programa, sumažėjo namų 
darbai.

Išklausę šios informaci
nės paskaitos, kai kurie 
klausytojai tvirtino,kadlals- 
vas gimnazijos mokslo daly
kų pasirinkimas jaunimą,dar 
pilnai neprltyrusį, gali pri
pratinti prie kai kurių nei
giamybių. Jie, girdi, ir gyvo- 
nlme tenori pasirinkti tokią 
tvarką ir svarbiausia/larbus, 
kurie jiems patinka, o neno
ri priimti gyvenimo eigos
tokios,kokia yra. Lyg Išeitų, 
kad gyvenimas turėtų taiky
tis prie jų. Tačiau kartais 
at rodo, gyve n Imas s us l- 
klosto prieš jų norus Ir po
lėkius. Tada tokie žmonės 
jaučiasi nuskriausti Ir Iš
virsta sunkenybe kitiems.

Kitą kruopščiai paruoštą 
paska Itą ap le 1 Ite ratu ros 
dėstymą davė Montreallo 
mokyklos vedėja Monika Jo
nynlenė.

Mūsų Šeštad. Mokyklose 
literatūros dėstymą apsunki
na mokinių nepakankamas 
lietuvių kalbos žinojimas Ir 
dažna stoka namuose lietu
viškų knygų Ir net spaudos . 
Tačiau, visgi, kai kas bando 
s akyti, kad valka 11 Ite ratu ros 
Išmoksta per mažai. (Esant 
tokioms sąlygoms, mokinius 
tenka su literatūra tik supa
žindinti, o nustatytos prog
ramos neįmanoma pilniau I- 
še Itl.

vykti. Taip, kad mūšų did
žiajame New Yorke nieko 
perdaug blogo, ko norėtų 
pastebėti mieli kritikai, ne - 
slranda. V.Salletls

New York

CHICAGO’S LIETUVIŲ 
"SUKILĖLIAI",
Kovo mėnesį viename 

"Draugo" numeryje buvo 
paskelbta, kad LB-vėe su
kilėlių grupė, vadovaujama 
veikėjo Vaičiūno su advoka
tu Rosenbergu. Iškėlė bylą 
kitai grupei LB, norėdami 
pasilaikyti savo žinioje vi
suomenės suaukotus pinigus, 
laikomus viename banke.

Vaičiūno grupė teisme 
byla pialalmėjo Ir teisėjas 
priteisė, kad tie pinigai turi 
būti pervesti Galios grupei.

Bylinėtis - senas lietuvių 
paprotls,kalp Ir muštis bas
liais kaimo vakaruškose. Tie 
patys papročiai tęsiami Ir

Savo mokykloje prelegentė 
literatūros dėstymą pradeda 
tautosaka. Antraisiais me
tais /8 skyriuje/ jau vartoja 
Istorinį metodą, parinkdama 
pačius svarbiausius įvykius: 
pirmoji lietuviška knyga, 
Mažosios Lietuvos raštija, 
Donelaitis. Didžiosios Lie
tuvos literatūrą atskleidžia 
J. Biliūnu, ’’Aušros” gadyne . 
Dar aukštesniuose skyriuose 
talko žanrinį metodą, kur 
pabrėžiamas Aistis, Binkis, 
Vaižgantas Ir kt. Čia gal jau 
perteikiamas tikras litera
tūros dėstymas, bet Irtai 
matuojama ne kiekybiniu, o 
kokybiniu mąstu. Ir čia su
tinkama sumkumų- mokinių 
me nkokas aps įskaitymas. 
Todėl mokytojai reikia pa
sirūpinti tinkamų skaitinių 
parinkimu.

Užbaigai M. Jonynlenė pa
žymėjo, kad būtų labai nau
dinga 1 Ite ratu ros dėstytojams 
atskirai susitikti Ir rūpimu 
re įkalu plačiau padiskutuoti.
Vienoje suvažiavimo paskal-> 
toje juk visko neįmanoma 
aptarti. /b. d./ 

toliau tik kitokioje formoje. 
Tačiau kai kas galvoja, kad 
vienos grupės sukilimas 
prieš kitą nėra jau taip ža
lingas. Štai ką galvoja mūsų 
žymus rašytojas A. Baronas 
apie maištavimą, sukilimus: 
" Žmogus privalo būti visa
da maištingas. Tokia yrą 
žmogaus paskirtis žemėje Ir 
ta paskirtis varo visos žmo
nijos kultūrą Ir civilizaciją. 
Ieva, pamalštavusl rojuje , 
buvo su vyru Išvaryta.. .Ge
rai, jog žmogų Išvarė Iš ro
jaus. Jam tada atsivėrė 
nuostabūs galimumai kovoti, 
kurti Ir siekti Ir galų gale 
mirti, bet tai vlstlek kur kas 
daugiau,, negu visą gyvenimą 
praleisti be kovos palaimin
tame, tačiau nuobodžiame, 
beprasmiškame vienodume.
Todėl retas kas gyvenime, 
keikia pirmuosius tėvus/su
kilėlius/" . Iš "Abraomas (r 
sūnus". "Žmogui maištin
gumas būtinesnis, negu pa-- 
klusnumas.

J. Karka 
Toronto, Ont.

VLIKO FINANSINĖ f 
MUNKU

Tautos Fondo pirmininkais 
Ir VLIKo vicepirmininkas 
A. Vak sells padarė pranešt- 
mą per seimą 1975 m.

Iš pranešimo Išryškėjo* 
kad VLIKo pajamos yra tik 
apie 60.000 per metus. 
Skurdu. Su tomis sumomis 
tik ’’ baranką " nupirks tane* 
bet nepakreipsIme pasaulio 
ar USA lietuvybės naudai; 
Tai yra vieno profesionalą
/vidutinio- gydytojo/ metini^ 
biudžetas. Su tokia suma gai
la popieriaus Ir nemiegotų 
naktų,praleistų dienų, VLIKo 
darbuotojų. Ir dar juos kai 
kas pirštais pabado. Gėda 
Amerikos lietuviai ... Visi 
susimąstykite rimtai, eina
me prie liepto galo.

J.K-mas 
Toronto, Ont.

KAI RŪPINAMASI NESAVO 
REIKALAIS

'"Draugo" 72 nr., Kanados 
kronikoje rašoma,kad Slgl - 
tas Pranckūnas yra numato
mas vyr. redaktoriaus parei
goms savaitraščiui ’’ Nepri
klausoma Lietuva".

Keista, kaip galt kažkas 
"numatyti" to, ko nenumato 
nei NL redakcija, nei Bend
rovės v-ba Ir net nei Sigitas 
Pranckūnas. Jei būtų ši 
"Draugo" laida savaitę vė - 
llau pasirodžiusi, sakytume- 
balandžlo 1 dienos pokštas. •.

NL
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vilniaus pęrtfęrlia-Trakai 
Ketvirtoji die na Išaušo labai 
skaidri. Ir Išttkrųjų puiku, 
nes vykstame j tolimesnes 
Vilniaus apylinkes - važiuo
jame į Trakus, j antrinę Di
džiųjų Lietuvos Kunigaikš
čių sostinę,kuri prilygtų vė
lesnėms kitų kraštų valdo
vų vasaros rezidencijoms.

Išttkrųjų, tai du broliai, 
Algirdas Ir Kęstutis,broliš
kai pasidaliję Didžiąją Lie
tuvos Kunigaikštiją, įsteigė 
Ir dvejas sostines.Algirdas, 
kaipo vyresnis,pasiliko Vil
niuje, Iš kur jis valdė ryti
nes Lietuvos priklausomy
bes: Baltarusiją, Ukrainos 
Ir Rusijos sritis.-O Kęstu
čiui teko ste Igtl savąją sosti
ne Trakuose, Iš kui- jisai 
"vai^lr gynės yakarlnes Ku- 
'nlgalkštljos sritis -‘alnavą, 
aukštaičius Ir žemaičius.! 
Jam teko gal pats herolš- 
klauslas uždavinys - vesti

SVEIKATA
GRIPAS

lengvesnėje ar 
formoje siaučia

G rlpas 
sunkesnėje 
velk kas met,.bet laikas nuo 
laiko, š l 1 iga pe re Ina pe r vi
są žemės rutulį ar dalinai, 
epideminėje formoje. Nela
bai seniai praėjo šios ligos 
epidemija, kurią vadinome 
Asiatic flu, o aną žiemą sa
vo de rllų pjovė, atkel iavus i 
Iš Raudonosios Kinijos,pa
vadinta HongKong flu.Prieš 
50 metų, tuojpopirmojo pa
saulinio karo-1918 metais - 

.pasaulyje siautėjo Ispaniš
kasis gripas,pareikalavęs 21 
m H i joną gyvybių. Tuo metu, 
šią ligą dar nevadino grlpu- 
o Ispaniška Influenza, o Lie
tuvoje ji buvo vadinama tie
siog "Ispanka”.

Nors šios kelios p pasiau
tus los epidemijos Ir nepa- 
reu;c.?''.,o milijoninių aukų , 
bet vis tiek Honk Kongo epi
demijos metu JAV-se mirė 
keletą tūkstančių žmonių.

Ispan Iškoštos influenzos 
epidemija sunkiausiai palietė 
Indiją,kur nuo jos ihlrė apie 
12.5 mil. žmonių. Antroje 
eilėje buvo Olandt} Indlja-a- 
ple 800.000, o trečioje 
vietoje šios liūdnos statisti
kos buvo JAV-bės su 548. 
400 aukų arba dešimteriopai 
daugiau pareikalavusi aukų, 
negu karas. Išviso Šiaurės 
Amerikos kontinente nuo 
šios ligos mirė virš 1.075. 
600 žmonių.
1976.IV. 14

beveik nuolatines kovas 
prieš, abu Teutonų ordinus : 
k ryž iuoč lūs Ir kala vi juoč lūs. 
Kęstutis, tėvo Gedimino, jau 
Iš mažens kovų laukuose už
grūdintas, karų ugnyse ugdė 
Ir savo nuosavą prieauglį: 
keletą sūnų, jų tarpe Ir bu
simąją Lietuvos pažibą-Vy
tautą Didįjį. Taigi, važiuo
jame į Trakus, į tuos legen- 
darlnius Trakus. Vykstame 
Inturisto autobusu su jungti
ne grupe svečių iš JAV.Pa
keliui vaizdingos kalnuotos 
vietovės, apaugusios puikioj 
mis pušimis. Kurį laiką va
žiuojame Vilniaus -Kau .o 
autostrada, šauniaisiais Pa
neriais. Mūsų palydovė,stu
dent ė iš Panevėžio, papasa- 

_kojo keletą padavimų Iš šių 
apylinkių seno vės. Šiose apy
linkėse, didžių miškų glūdu
moje, besislapstantys plėši
kai, užpuldinėjo į Vilnių su 
prekėmis vykstančius valZ'*- 
būnus. Juos apiplėšdavę ir

SI A U T E J O

Šios ligos epidemija JAV 
paslrelškėl918 m.kovo mėn. 
Kansas kariuomenės Stovyk
loje,© rudenį tapoepidemija. 
Siautėjo kariuomenės sto
vyklose, m lestuose, kaimuo
se visame krašte ir pasiekė 
net Aliaską,kur išmirė ištl- 
s i eskimų kaimai. Daugiau - 
sla buvo paliesti didieji 
miestai. Epidemijos metu 
Nev Yorke kas dienmirdavo 
arti 800 žmonių, o Chicago- 
je apie 500. Miestuose trū
ko karstų, laidojimo priemo
nių ir žmonių mirusiųlaido- 
jimul. Karo pasėkoje buvo 
didelis trūkumas gydytojų ir 
slaugių. Ištisos šeimos gu 
lėjo sergančios namuose be 
jokios globos. K i tose, k iek 
laimingesnėse šeimose, kai 
kurių šeimos narių ”ga ne - 
palietė. Žodžiu,liga siautė
jo,kaip koks viduramžių 
maras.

Buvęs kariuomenės gydy
tojas dr. Cheste r Williams 
pasakoja, kad didžiuma ka
re Ivlų, ku riuos atveždavo pas 
jį į.ligoninę,kartais dar ei - 
darni gatve, nustodavo sąmo
nės Ir atvežti ligoninėn, 
mirdavę po keletos valandų.

Daugelyje vietų kilo pani
ka. Chlcagos policija gavo 

dar laikydavę juos kaipo už
status Išpirkimui. Kita le
genda, daug senesnė, kalba 
apie ats Iradlmą Vilkpėdės 
vietovardžio. Kadase po šios 
apylinkės miškus Ir šilus 
klaidžiojęs velnias. Jis be
klaidžiodamas taip Išalkęs, 
jog nutaręs ką nors suėsti. 
Pamatęs ant aukštumėlės 
besiganančią ožkelę," velnias 
pasivertęs vilku Ir staiga 
šokęs ant jos. Toji vikriai 
užšokusi ant čia pat esan
čio didžiulio akmens, o vel
nias, Iš pasiutusio greičio, 
taip dėjęs į tą akmenį, jog ir 
dabar likusi jame įspausta 
jo letena - Vilkpėdė...

Nepajutome, kaip jau ten
ka mums palikti smagiąją 
autostradą,kitą mūsų Lietu
vos inžinierių laimėjimą^ 
pasukti pietvakarių link. Čia 
jau vienos juostos, bet v iš
tiek pulkus plentas vedamus 
link mūsų tikslo. Pakeliui 

Štai mes jau Ir nebetoli, 
Trakų. Prieš akis atsiveria 
ežerų panoramos. Miestelis 
Išsidėstęs tarp dviejų ežerų. 
Matomai,mūsų senovės val
dovai parinko vietovę gyny
bos patogumui. Teko priešo 
saugotis Ir gintis tik Iš 
dviejų sausumos pusių. Čia 
Ir dabar tebegyvena DLK 
Vytauto parkvlesti iš Krymo 
karam Inai, turkų kilmės tau
telė, kurių dabar pasaulyje 
telikę vos keliasdešimt 
tūkstančių. Jie tarnavo ku
nigaikščio asmeninėje tar
nyboje Ir buvo valdovui ne- 
practn’ ’**»l.-|ml. Karaimu 
trobos yra visuomet statytos 
galu į gatvę Ir visada turi 
tris langus,vietoje dviejų ar 
keturių, kaip kad lietuvių ar 
kitų statybos. Dešinėje aikš
tė, kur vykdavo karšti tur
gūs. Netoliese stovi mūrinė 
veikianti bažnyčia. Pirmoji 
bažnyčia buvo statyta dar 

jis vėl šakojasi - vienas ve- ‘ Vytautolaikais,tačiau gaisrų 
da į Lentvarį, kur randasi 
respublikos kilimų fabrikai 
/jie net užsienyje pagarsėję, 
o jo gaminių Lietuvoje tenka 
laukti net kelis mėnesius/,o 
antras - į Trakus

ųn
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LENTVARIO FABRIKE PRIE KILIMU DARBO 
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kalėjimo bausmėmis. Wa
shingtone buvo uždrausta į, 
kongreso posėdžius {leisti 
publiką, o sergantieji mies
to gyventojai, pasirodę vie
šose vietose, taip pat buvo 
baudžiami. Bostone Ir dau
gelyje kitų miestų buvo už
darytos bažnyčios, kino te
atrai, mokyklos, kirpyklos , 
barai, restoranai.

Sunkiausiai šios epidemi
nės ligos buvo paliesta Pen
silvanijos valstija, kurioje 
dviejų savaičių bėgyje iš 
330. OOO se rgančlųjų mirė 
apie 10.000. Ypač palietė 
angliakasius. Keletas tūks
tančių lietuvių mlrėScranto- 
n’e, Wilkes Barre, Ml hanoy* 
uje.

Eplderriija paralyžavo ne 
tik ūkinį gyvenimą, bet ir 
valdžios įstaigų darbą. Karo 
mintate ils sustabdė naujokų 
mobilizavimą, nes visos ka
rinės ligoninės buvo perpil
dytos sergančiais kareiviais* 
Akme ns angį lų i r pi le no ga
myba nusmuko iki minimu
mo, o Washingtone buvo už
daryta daugelis valdžios įs
taigų.

Anuo metu gydytojai su šia 
liga kovojo įvairiomis prie
monėmis ir vaistais,bet su 
labai ir labai menkomis pa- 
s ėkom is. Se rganč luos tus
trynė kamfaru, alkoholiu Ir 
naudojo riciną bei chininą. 
Sveikieji apsisaugojimui ant 
burnos nešiojo kaukes,daž— 

įsakymą areštuoti visus tuos, nal keitė baltinius, vengė 
kurie viešose vietose čiau
dėjo, o New Yoike elaudan- mals ir net įsimylėjusieji 
tieji viešose vietose buvo 
baudžiami piniginėmis arba

sveikintis rankos paspaudl- 

nustojo bučiuot"". Žudantis , 
Ispaniškosios Inlinenzos vl- 

sunaikinta.
Trakų miestelį ir dabar 

tebesaugo išlikę ar atstatyti 
keturkampiai gynybiniai 
bokštai. Pamažu rle dame pe r 
šį(senove dvelkiantį,m ieste-

rusas, nukirtęs tiek milijo
nų gyvybių, liko nelšalškln-1 paliko jokio testamento,to-_ 
tas. Kaip Iš nežlplos atėjęs 
nežinia, kur dingęs.

1951 m. g rup ė Iowa unlver- 
s Iteto gydytojų, vadovaujant 
dr. Albert McKee, atkas ė mi
rusius Aliaskoje nuo šios Il
gos Ir palaidotus sušalusioje 
žemėje, tyrimo tikslams. 
Užšaldytosios plaučių dalys 
buvo paslijstos į Iowa City 
laboratorijas, kad šios ligos 
virusais, tyrimo reikalais, 
apkrėtus kai kuriuos gyvu
lius, surastų kovos priemo
nes. Deja, virusas nepanoro 
iš mirusių prisikelti.

Šiuo metu kyla klausimas, 
ar Ispaniškoji influenza gall 
vėl pasireikšti Ir nužudyti 
keletą milijonų žmonių? 
Mokslininkai teigia, kad ga
li vėl atsinaujinti, nežiūrint 
to,kad šiandien apie influen
zos virusus yra daug daugiau 
žinoma. Tačiau, ne visos šio 
viruso atmainos esančios Iš
tirtos, o ypač ispaniškosios 
Influenzos.

Vlenlntėlė paguoda yra 
tai, kad prieš Influenzos vi
rusus, lygiai kaip Ir prieš 
plaučių uždegimą,kuris 191 8 
metais parekalavo apsčiai 
aukų, šiandien turima daug 
daugiau Ir efektingiau vei
kiančių valstų-antlblottkų.

Balys Vasaris

ĮSI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europol "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauką slinkimą, naikina pleiskanas, pataline niežėjimą, plauką skilimą, 
stiprina plauką iaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. {rąžyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16. savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

i
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PRIE TRAKU PILIES ĮĖJIMO
— u

į gan 
sker- 
Gal- 

'i’jje, Išnyra

lį. Mes įvažiuojame 
siaurą sąsmauką.Štai 
sal vandenis, dešinėje 
vės ežerp 
raudoni Trakų pilies kuorai, 
puikiai "restauruoti pokario 
metais. Kaip teko vėliau pa
tirti, daugelis Lietuvos pa
sišventėlių tiesiog savo šir
dis sudėjo, stengdamiesi kaip 
galima autentiškiau atstatyti 
kiekvieną pilies detalę.Mūsų 
autobusas sustoja specialio
je, tam tikslui skirtoje su
stojimo aikštelėje. Išrleda-

Bus daugiau

MARGUČIAI
Balzeko Kultūros Muzie

juje nuo balandžio 3 d. vyksta 
margučių dažymo kursai,. 
Juos veda Ilgametė margu - 
člų menininkė Uršulė Ast- 
rienė Ir* jos sūnus Donatas.

VĖL DIDELĖ PAMOKA
Town of Lake , apylinkėje 

mirė B. Milašius. , Jį ra
do policija namuose sušąlu- 
sį. Buvo viengungis ir klek 
apsileidęs. Tačiau miesto 
administracija surado, kad 
jo santaupos banke siekė iki 
30 tūkstančių dolerių.Lietu
voje liko kita šeimos dalis •, 
'raikai Ir žmona,bet niekas 
nežino, kur ji gyvena. Žara - 
slšklų klubas jį palaidojo, 
nes buvo kilęs Iš Zarasų 
krašto, Ir miškininkas.Ne - 

igj( 
Suskilo LB. Reikėtų glaudinai 
jėgas, o čia dar daugiau 
smulklnamės Ir skaldomės . 
Argi mūsų pavergtas kraštas 
to laukia Iš mūsų ? . o

PIRMINIAI RINKIMAI.)?;
Illinois praėjo tyliai,klek 

sukėlė audrą tik dviejų kan
didatų į gubernatoriaus vle - 
tą rinkimas.

Iš lietuvių laimėjo sen. F . 
Savickas, kuris rudenį turės 
nugalėti kitą lietuvį" Janulį, o 
L. Valukas buvo Išrinktas į 
teisėjus. Seniai lietuviai be
iškilo į didesnę vietą politi
koje. Gaila, kad Iš jaunųjų 
nesiveržia, o visos kitos et
ninės grupės turi savų žmo
nių Ir Se nate Ir Kongrese.

LIETUVIU. TELEVIZIJOS 
PROGRAMA :)v

kovo 26 d. sulaukė 1O me>-
dėl visos santaupos gali likti tų veiklos. Jos Išlaikymas 
miestui. Viengungiai būtinai kasmet kainuoja apie 30 
turi daryti testamentus, jų~ ^katančių dolerių. Kas yra 

liuksusas,bet Chlcagos lraf 
pyllrikės lietuviai šią sumą 
sudeda. Virš 800 tautiečių 
kas mėnesį aukoja po 1 dol«, 
kiti daugiau, dalis pajamų ų.- 
teIna skelbimų dėka.

Kaip programos atidaryt
um, taip Ir lO-člo prog
ramą atliko Dainavos An
samblis. Pirmas buvo .ve
damas p. Armono, o dabar 
muz. A. Jurgučio. Per 1Q 
metų programoje buvo virš 
500 lietuviškų programų^ 
daug pare nglmų, konce rtų į 
Dabar norima visas progra- 
mas įrašyti į video juostas į, 
Ir jas galės kitose kolonijo
se lietuviai panaudoti savb 
televizijos stotyse.

Balandžio 11 d. įvyks mė
tinis LTV Rėmėjų susirinki
mas.

KONGRESMANAS APIE , 
LIETUVĄ s

Martin Russo Iš Chlcagos 
3 apskrities Išleido Kongrer 
s Intose Žiniose savo kalbą, 
pasakytą Vasario 16 d proga.

Joje suminėta plačiau L le
tuvos nepriklausomybės pra
radimo istorija, Sovietų 
žiauri okupacija Ir joje Ka 
talikų Bažnyčios vargai bei 
kančios. Ypač pamini Kalan
tą Irkltus už laisvės Ir tlkčr- 
jlmą pasiaukojančius tautie
čius. Visam pasauly tesą tik 
vienos JAValstybės, kurios 
pamini savo valdžioje L iety;? 
vos nepriklausomybę, ka,| 
tuo tarpu Sovietų Rusija Ją 
niekina Ir gniaužia jos pasl-j 
reiškimą. Bal. Brazdžionis

turtai tenka svetimiems, ar
ba okupantų sterblėn*.

GANA KLUBIL
Chicagoje veikla įvairių 

klubų, bet kai kurių amžius, 
jau ant pirštų suskaitomas . 
Pranyko Kęstučio Klubas, 
Raudonos los Rož ės, L letuvos 
Kareivių. Mažai ; gyvybės 
rodo Aero Klubas,Biržiečių, 
Moterų Klubai. Žodžiu, Ir 
kapitalai, sutelkti visuome
nės, yra pasidalinami tarp 
likusių narių. Kiti net spau
dai ar radijo programoms 
bijosi paskirti. Neseniai vėl 
nuskambėjo Kražiškių Klubo 
įsteigimas. Jaunimas for
muoja visokias Studentų Są
jungas. Jas reformuoja, ki
tos Išnyksta, net nepajėgia 
Išleisti Jaunimui žurnalo , 
išlaikyti valandėles, organl - 
zacl jas.

Vieni klubai daro gera į- 
va Ir lems tautos gelbėjimo 
reikalams, o yra Ir tokių, 
kur tik žiūri į savokromelį . 
Tautiniams ar laisvinimo 
reikalams nei cento. Mes 
taip susiskaldę, taip kiekvie
nas norime savo dūdą pūsti. 
Klubų veikla ribota, nes to 
krašto ar Idėjos nariams Iš
mirus, kas Ir jų beliks ? 

me Iš savo sėdynių. Štai ji
nai pulki kaip gulbė, Lietuvos 
didybės paminklas - Trakų 
pilis.. .

Kur: laiką stebime, apimti 
kažkokios romantikos. Gru
pelėmis traukiame pakran
tėmis link tilto, kuris mus 
veš į pačią salos pilį. Pake
liui atsiveria nuostabūs pi
lies kontūrai Ir vis kitokia, 
žiūrint Iš skirtingo perspek
tyvos taško. Mediniu tiltu 
artėjame į tą magišką vi
en •• mžlų pilį.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

JUDO SIDABRINIAI

Leonardas And riekus

Mes nenorime laikyti Judo broliu, 
Nors visi Ir esame Išdavę Kristų, 
Nors visi j j esame nužudę 
Ii* sujaukę Dievo Karalystę.

Iš trisdešimt trijų sidabrinių
Susikrovė ge ras kapitalas -
Apmokėsit už negimusių žmonių žudynes 
It* atliks dar puotų stalui.

Ūžklm, ūžklm, Judo lobį širdyse uždarę 
Kol Aukščlluslojo nematomą ranka 
Parašys ant sienos Mane, Teoel,Fares 
Ii* užkris juodoji uždanga.

Birutė Pūkelevlčlūtė

DVI BALANDŽIO PILNATYS

Pirmoji

Šviesi pavasario naktis.
Visi langai plačiai Į vėsumą atverti. Visi ąsočiai sklidini

Ar ne keista, kad už tokią menką sumą 
(jaunam tokias dideles palūkanas \ - 
Prie sidabro p riete da nakties tamsumą 
O prie aukso- mirties ūkanas 

tirštos sulos.
it,kai trys malūnininko dukterys Išpurto dideles duknas, 
margi jų patalai pakvimpa miško vėjais.
Jūs trys mąlūnlnlnko dukterys, jūs raudonplaukės 
seserys, vis tipk jūs šiąnakt neužmigs lt ’.
Pastkalšyklt klostytus sijonus Ir,susikibę rankom,bėkit 
paupin------
Smaluotl luotai supasi,kaip geldos; kažkur tarp nendrių 
švilpauja Vandenis; mediniu tiltu nudarda didžiulė 
pilnatis.
Tada Ir vėl senam vandens malūne Ima ūžti girnos:
Ant balkių sėdi dideli, basi vaiduokliai Ir sijoja miltus 
balto beržo rėčiais.
Nes šiąnakt trys malūnininko dukterys, pasiraitos 
ankoves Ir užminkys saldžius Velykų py ragus.

PAŽINKIME praeiti !
Iš:

PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS
/tęsinys/

9. APIE ME RGINAS, KURIOS BUS IŠLEISTOS Į SVETI
MAS ŽEMES.

Taip pat nustatome: jei tėvas ar motina Išleistų mergi
ną Iš Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos s ve t Im on žemėn, 
Lenkijon ar Mazovljon, ar bet kurion žemėn, o ji turėtų 
paveldėtus nejudamuosius turtus Iš senelio, ar tėvo, ar 
motinos, jeigu tokia mergina turėtų brolių ar brolių netu
rėtų, bet tiktai seseris, tai tie broliai ar seserys turi į- 
vertlntl tuos turtus Ir jai sumokėti pinigais tiek,kiek toji 
jos dalis verta, o tų Iš senelio ar tėvo paveldėtųjų dvarų 
nuosavybė turi atitekti broliams ar seserims. O jeigu ji 
neturėtų nei brolių, nei seserų, bet vien tik pusbrolius ar 
kitas gimines, tai tie jos pusbroliai ar giminės taip pat tu
ri užmokėti jai už turtą tiek, kiek tas jos turtas b:is ver 
tas, Ir tai duoti, kaip kraitį, ton žemėn,kur ji Išseka taip, 
kaip kitoms merginoms yra duodamas kraitis Didžiojoje 
Lietuvos Kunigaikštijoje. O tie dvarai, tos merginos pa - 
veldėti Iš senelio ar tėvo pusės, turi atitekti tiems bro , - 
1 lain s ar sese rims ar bet kuriems jos giminėms, kurie da
vė jai kraitį vietoje tų dvarų. O toji mergina Ir jos vyras 
tų senelių ar tėvo paliktų dvarų niekad negaus Ir negali tu
rėti į juos jokių pretenzijų.

10. APIE MERGINAS, KURTOS BE TĖVO IR MOTINOS 
SUTIKIMO SAUVALIŠKAI IŠTEKĖTŲ.

Taip pat, jei duktė Ištekėtų be tėvo ar motinos sutikimą 
tokia netektų tėvo ar motinos kraičio Ir motinos dvarų. O 
jeigu ji būtų viena pas tėvą,tai tėvo turtas, užuot tekęs to
kiai dukteriai, atitenka giminėms.

11. APIE ME RGINAS, KURIOS PO TĖVO IR MOTINOS 
MITRĖS, NE SULAUKUSIOS PILNAMETYST ĖS, IŠTEKĖTŲ 
BE DĖDŽIŲ IR BROLIŲ SUTIKIMO.

Jeigu mergina,likusi be tėvo Ir motinos, nesulaukusi pH-
4 psI. ,

NEŽINOMA ŽE MxŲ

Viskas pasakyta 
Viskas aišku, 
Nebeliesklm buities klausimų, 
Nora niekas da.- nėra apreiškęs 
Kur keliausime

Pažiūrėkim patys 
Į žvaigždžių didybę, 
Nuo mirties kalvų akis pakėlę 
Pasakyta, jog ten jos tau žiba, 
Žemės vabalėli

Gal ne mums žinoti, 
Koks ten menas - 
Kokios žemės už naktinio skliauto 
Ir ant kokio atomo gyvena 
Dievo tautos.

Antroji

Po seną sodą vatkštp pasiklydę angelai.
Jų žydrios akys plačiai Iš nuostabos atvertos.
Jie pirmą kartą mato žemę:

- Jau vakąras. Ir užmirštais takais nusirita geltonas \ 
mėnuo- sunkus lt drėgnas nuo rasų. \*
ŽIU kaštanai užžiebia rausvas žvakes Ir suklaupia aukštoti. 
žolėn, kaip kelio neatradę maldininkai. Kaštanai 
poteriauja tyliai. Senoviški Ir sunkūs jų rožančiai siekia ,
žemę. 1
Tą pačią naktį didžiuliais miškais lekia dulkinos pašto / 
karietos - - - / »
Jauni vežėjai pliauškina Ilgais botagais ’. / y
Jųku^lų sidabrinės sagtys žaižaruoja mėnesienoj, o / į! 
Išsidraikę jų plaukai prikritę žlrgumynų - / /
Po seną sodą vaikšto pasiklydę angelai Ir mato žemę// 
pirmą kartą. - 

—daug težinau apie Kanadą,

nametystės, Ištekėtu Oe dėdžių iš tėvo pusės ar brolių su
tikimo, tai tokia netenka savo dalies turto. O jeigu ji būtų 
pilnametė, o broliai ar seserys sulaikytų ją Ir nenorėtų 
jos leisti už vyro, tada gi ji negali sauvallškal už bet ko 
tekėti, o turi kreiptis į kitus gimines arba į urėdą, o urė
das arba giminės turi jai leisti Ištekėti. O jeigu ji Ištekės 
su urėdo ar savo giminių sutikimu, tai dvaro neturi nusto
ti, bet jeigu Ištekės be urėdo arba savo giminių sutikimo , 
nora ir būtų pilnametė, turto netenka.

12. APE TĖVO IR MOTINOS TURTO PAVE L DĖJIMĄ
Taip pat nustatome, kad jeigu būtų keli kraujo broliai ar 

seserys, atidalinti ar neatldallntl, Ir vienas kuris brolių 
mirtų, tai jam skirta tėvo turto dalis atitenka tlkbrollams. 
Bet jeigu kuriuo nors būdu būtų paveldėtas motinos turtas, 
tai sesuo turi gauti kartu su broliais lygią dalį, o Iš tėvo 
pusės paveldimo turto tik kraitį.

13. JEIGU KAS PREŠ T ĖVĄ AR MOTINĄ RANKĄ PA - 
KELTŲ, KUO TURI BŪTI BAUDŽIAMAS.

Taip apt nustatome: jeigu sūnus pakeltų ranką prieš tė
vą, arba jį įžeisti}, arba jį skriaustų, grąslntų ar panie
kintų, tai tėvas gali nušalinti tokį savo sūnų nuo paveldėji
mo,kitų sūnų neturėtų, tai jis negali savo turto dviejų dailų 
llų svetimiems nei parduoti, nei atiduoti,bet šitos dvi tur
to dalys turi atitekti tik giminėms, o trečiąją turto dalį jis 
gali naudoti,kaip jam patinka.

O Ir motinos atžvilgiu taikoma tas pats: jeigu sūnus ar 
duktė paniekintų motiną, tai motina taip pat gali nušalinti 
juos nuo savo dalies. Tačiau testamentu tėvas ar motina 
negali nušalinti sūnų Ir dukterų nuo paveldėjimo, bet atvy
kę pas mus, valdovą, arba pas mūsų urėdą turi pareikšti Ir 
patelkti dėl to teisėtas priežastis, tada tik gali už jų blo - 
gą elgesį raštu nuo turto nušalinti.

Jurgis JANKUS 
apir 

TrtAMosArr^
/ Kalba dailininko A.T. 70 m. amžiaus sukakties minė 

‘jtme š.m.kovo 13 d.Toronte, Lietuvių Namuose /

Tamošaitis dar Ir daug ki
tur dirbo Ir tebedirba, daug 
rašė Ir te be rašo, bet viskam 
suminėti yra per trumpas 
šio pasikalbėjimo laikas. Jis 
Ir Išvykęs Vokietijon, Iš to 
įsibėgėjimo, mokė jaunimą 
austi, Ir Iš dypuklnės mo
kyklos Išėjusių Ir visam pa
sauly pasklidusių jo mokinių 
ne viena Ir dabar dar te be
au dž La.

Norėčiau stabterėti dar 
prie vie no Tamošaičio bruo- 
žo-taljo Idealistinio Irkar- 
tu praktinio įžvalgumo atei
tim Lietuvoje daugumas juk 
turėjom šiokias tokias bib
liotekas, šlekius tokius me
no rinkinius, o kur jie da
bar? Pasiėmėm kepurę ant 
galvos, valką už rankos,gal 
dar lašinių gabalą užantėn Ir 
Išėjom. Išėjom, viską palik
dami visokiems vėjams. Tik 
ne Tamošaitis. Jis išsinešė 
viską. Visą turtingą blbllo - 
teką, visus liaudies meno 
rinkinius, nieko neprarado 
pakeliui, viską atsigabeno į 
pak Ings ton}. Žinoma, ne 
vienas. Vienas vargu ar bū
tų tą padaręs, bet kai su juo 
ranka rankon ėjo Anastazi
ja, nellnkstantl jo sumanymų 
atrama; neįmanomi dalykai 
tapo įmanomi.

Tas juodvlejų per didžiau
sius vargus Ir nepailstamą 
rūpestį, kuriam plačiau ap
tarti reikėtų turėti kita tiek 
laiko,-čia atvežtas kultūri
nis turtas šiandien yra vle - 
nas Iš pačių šviesiausių taš
kų mūsų Išėjime Iš tėvynės.
Dėl to Ir dabartinė Tamošai
čių sodyba taip patraukia vi
sus. Tas kultūrinis turtas Ir 
Tamošaičių asmenybės kiek
vieną atvykusį nuteikia taip, 
lyg P° Qgos kelionės būtų

masls vis Ir vis užtinki na
mus, vietas, kur buvo gy
venta žmonių,kuo nors ypa
tingai prisidėjusių prie 
krašto kUlmo. Poetai, rašy
tojai, dailininkai, moksli
ninkai, visuomenininkai nėra 
užmiršti. Vietos, kur jie ■ 
gyveno Ir dirbo, yr saugo
mos Ir lankomos. Kiekvie
nas lankytojas Iš tokios vie
tos Išsineša kartais gal Ir 
sunkiai aptariamas atgaivas. 
O klek mūsų didžiųjų vyrų 
jau yra Išėjusių? Kuo pažy- 
mėjom tas vietas, kur jie 
dirbo, kad mūsų jaunimas Ir 
jaunimo jaunimas galėtų u- 
želtl Ir mesti akį,kur Ir kaip 
gyveno mūsų žmogus, apie 
kurį dabar knygose tik kal
bama. Tamošaičiai tokią 
vietą patys susikūrė, tik 
reikia ką nors daryti,kad 
tųjų jų šiame krašte taip gi
liai įmintą pėdą vieną dieną 
nenupūstų svetimas vėjas. 
Čia metu mintį,su nieku ne
sikalbėjęs, su nieku nes
varstęs. Net Ir su pačiais 
Tamošaičiais neužsiminęs, 
bet jaučiu, ’kad mano jaus
mas gali sutapti Ir su jų pa
čių. Kiekvienas pasakys,kad 
dabartinę Tamošaltynę Iš
laikyti, kaip paminklą jucd- 
vlem Ir kaip atkvėpą praei
nančiam lietuvlaul net Ir ka 
nančlam lietuviui, net Ir ka
nadiečiui, reikėtų darbo Ir 
pinigo. Tai kas. Juk va Ir 
tam gražiam pobūviui reikė
jo Ir darbo Ir pinigo, o ry
toj Iš jo teliks tik šiltas at - 
s įminimas, kad kartu su su
kaktuvlnlnku valgėm Ir gė - 
rėm, Ir gal pasididžiavimo 
jausmas, kad jįpagerbėm. 
Ir viskas. O išlaikyti jiems 
gyvą paminklą būtų Ir ne
praeinamas Ir vertingas ret- 

sugrįžęs namo.
O vis dėlto, bėgančio laiko 

net Ir Tamošaitis sustabdyti 
negali. Šiandien, va, jau 
švenčiam jo pragyventus 
septyniasdešimt metų. Klek 
dar metų yra užrašyta jam , 
klek jo Anastazijai? Dešimt, 
dvidešimt,trisdešimt? Ne - 

bet anapus ežero Jungtinėse 
Valstybėse, kurias Iš lietu
viškos aukštumos, dažnai 
pavadlnam Ir nekultūringom 
fr nepatriotiškom, dalryda-
---------

kalas. Kaip tą padaryti?
Atrodo, ne vieta Ir ne lai

kas dėstyti. Čia pat šioje 
salėje juk yra labai šviesių 
Ir kūrybingų galvų. Kodėl 
nepallnktl joms vienai į kitą 
Ir kartu su Tamošaičiais ne- 
pasvarstyti kas būtų galima, 
kas būtų įmanoma padaryti ,
Tik pasvarsčius, nepadėti,o
eiti paties Tamošaičio per 
gyvenimą rodytu pavyzdžlu- 
ne tik svarstyti,bet Ir pada
ryti.

14. JEIGU KAS TURĖTŲ VAIKŲ IŠ DVEJŲ AR IŠ T RIJŲ 
ŽMONŲ.

Taip pat nustatome: jeigu kas turėtu valkų su ’ pirmąja 
žmona, o paskui, kai žmona numirs, jis susituoktų su ant
rąja Ir taip pat turėtų valkų, tai valkai tiek plrmoslos,tte1< 
antrosios, tiek trečios los, tiek ketvirtosios žmonos Irklek 
jų beturėtų , gaus lygias dalis Iš visų turtų, tiek tėvo pa
veldėtų, tiek užtarnautų, tiek pirktų.

15. KUNIGATKŠTE NIŲ, PONŲ NAŠLIŲ IR MERGINŲ 
NEGALIMA PRIEVARTA UŽ NEKO IŠLEISTI, BET TIK 
SU JŲ VALIA.

Taip pat pažadame or nustatome mūsų, valdovo, malone 
Ir dosnumu,kad mes patys ir mūsų įpėdiniai saugosime ku
nigaikštienes , ponų našles, kunigaikštytes,ponų dukteris 
Irmerglnas jų laisvėse Ir negalėsime jų Ištekinti už nieko 
prievarta be jų sutikimo, nes kiekvienai Iš jų, savo bl - 
Čtullų patartai, galima Ištekėti už to, už ko norės.

APIE GLOBĖJUS

1. JEIGU GLOBĖJAS, TEK PRIGIMTAS, TE K IR PAS
KIRTAS, PER APSILEIDIMĄ VAIKAMS PADARYTŲ NUOS
TOLIŲ, VAIKAI, SULAUKŲ PILNAMETYST ĖS, TURI JUOS 
PER TEISMĄ IŠIEŠKOTI.

Jeigu globėjas,tiek prigimtas, tiek Ir paskirtas apsQel - 
dtmu ar nerūpestingumu padarytų kokį nuostolį nepilname
čiams valkams, tai tie valkai, sulaukę pilnametystės, gali 
tai, kas jiems priklauso, per teismą Išieškoti Iš to, kas 
tą turtą valdė, kad tik, sulaukę pilnametystės, nepraleistų 
šėmės įsisenėjimo.

2. GLOBĖJAS GALI VAIKŲSKRIUDAS TEISMO KELIU 
IŠEŠKOTI, BET NEGALI TO,KAS JŲ, PRARASTI.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4
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MOKESČIŲ PAKEITIMAI
B. VAIČAITIS

( Pradžia 13 numeryje)

Apska Ič luo jant pajam as 
Iš pervesto vyro turto žmo
nai ar atvirkščiai, žmonos 
turto pervesto vyrui, reikia 
atsiminti bendrą taisyklę, 
kad pajamos, Iš žmonai per
vesto turto, įrašomos į vyro 
pajamas Ir atvirkščiai, jeigu 
žmonos rezidencija yra Ka
nadoje. Pavyzdžiui, vyras 
žmonai nupliko jos vaidu 6 
butų namą, bet jie gyvena 
vyro rezidencijoje, o nu
pirktą namą nuomoja. Paja
mos Iš šio namo laikomos 
vyro pajamomis.

Jeigu žmonos namas duotų 
nuostolį,bet vyras su žmona 
gyvena nuosavame bloke Iš 
20 butų, kuris duoda pelno, 
talplrmo namo nuostolis yra 
padengiamas bloko pelnu.

Tas pats nuostatas galio
ja, jeigu tėvas perka nuosa
vybę sūnaus ar dukters var
du, kurie yra nepilnamečiai 
/neturi 18 metų/.

Tas pats nuostatas galio
ja, jeigu vyras paveda žmo
nai ar valkams pajamas Iš 
nuosavybės, bet pačios nuo
savybės neperveda jiems, 
tai pajamos jiems perves
tos laikomos pagal mokes
čių įstatymą vyro pajamo
mis. Tas pats bus, jeigu 
žmona padarys pervedimą 
vyrui.

Infliacijai augant, kad vi
suomenė daugiau būtų suin
teresuota bonų pirkimu Ir tų 
laikymu be aukštų /9.38 %/ 
už lakštus palūkanų buvo 
įvesta lakštų laikytojui pri
vilegija Ir už lakštus gautos 
palūkanos gali būti įrašyta 
Iki $ 1OOO - į palūkanų / in
terest/ grafą, nuo kurių ne
reikia mokėti mokesčių, o 
likusi palūkanų suma trak
tuojama kaip dividendai Iš 
Investavimo kapitalo Ir to
kios pajamos ar jų dalis ga
li būti traktuojamos pajamos 
Iš kapitalo/capital gains/tuo 
atveju įrašoma lentelėje 2, 
ketvirtoje skiltyje / Bonds 
and Other Properties//988/.

Visų rūšių pajamos Iš ka
pitalo suvedamos į lentelę 2 
/ schedule 2/.Gavus bendrą 
sumą, pajamas Iš kapitalo 
/ arba nuostolis/ padalina
ma' pusiau Ir pusė sumos 
Iškeliama kaip Tax able Ca
pital į antrą anketos puslapį, 
eilutė 17 Ir pridedama prie 
pajamų.

Jeigu gautas nuostolis ga
lima Iškelti ne daugiau 
$ 1OOO, likus Is nuostolis 
. ai tekamas kitiems metams.

Taigi, dividendai už val
džios paskolos lakštus turi 
privilegiją Ir gali būti per
vedami pirma kaip Iš banko 
palūkanos, antra traktuoja
ma kaip dividendai Iš Inves- 

. tacljųlr trečia kaip pajamos 
Iš kapitalo /gains/,kurių tik 
pusė sumos įrašoma į mo
kesčių mokėtojų pajamas.

Asmuo, planuodamas In- 
vestacljas ateičiai, turi ga
limybę pasirinkti sau pa- 
mklauslą Investavimo būdą, 

pagal mokesčių įstatymo 
telkiamas privilegijas. ,

Praėjuslųmetų bėgyje kas 
dovanojo ar pertedė politi
nėms partijoms čekiais, pi
nigais ar kitom vertybėm 
turtą, kurios yra registruo
tos federalInlame parlamen
te, gali gauti tax credit Iki 
$ 500.

Mokesčių mokėtojas gali 
pasinaudoti nauja privilegija 
dėl naujų Investavimų. Kas 
Investavo po 1975 m.birže
lio 23 d. į pastatus, maši
nas, įrengimus, kurie nau
dojami gamybai, gali gauti 
mokesčius , mokant kreditų 
Iki 5 % nuo Investuotos su
mos.

Kiekviena provincija, su
sitarusi su federallne val
džia, nustato kurį procentą 
ji nori gauti nuo federallnlų 
mokesčių. Tuos mokesčius 
federalinė valdžia surenka 
kartu su savo mokesčiais Ir 
provincijoms perveda pini
gus.

Yukon Ir Northwest teri
torijos neturi provincinių 
mokesčių, bet federalinė 
valdžia reikalauja pridėti 
30 % jų Išlaidoms padengti, 
nuo Basic Federal Tax mo
kesčių federąllnel valdžiai.

Asmuo,kuris gyvena šiau
rėje, bet turi dar pajamų Iš 
provincijoje esančio verslo; 
privalo mokėti provincijos 
mokestį. Tuo atvejų pata- 
rlamla kreiptis į mokesčių 
įstaigą, nes 30 % šiaurės 
gyventojų mokestis papras
tai sumažinamas.

Mokesčių lentelėje 1, že
mai yra nurodyta, kurį pro
centą Ima kiekviena provin
cija nuo federallnlų mokes
čių.

Žemiau peržiūrėsime 
provincijų mokesčių pakei
timus, liečiančius mokėto
jus per praėjusius metus. 
Tie mokesčių pakeitimai su
sidaro Iš atskirų provincinių 
valužių gautos savo provin
cijos gyventojams mokesčių 
privilegijos Ir prtmokėjlmal 
asmenims su mažomis me
tinėmis pajamomis.

Ontario, Saskatchewan ir 
Albertos provincijos duoda 
nuo provincinių mokesčių 
kreditus asmenims, kurių 
metinės pajamos yra mažos. 
Prie mokesčių blankų yra 
pridėtos specialios formos 
ir nurodyti apskaičiavimo 
būdai.

Britų Kolumbijoje tokios 
provincinės valdžios privi
legijos sutelkiamos dirban
tiems miškų darbus/Logglng 
Tax Credit/ Ir butų nuomi
ninkams, kurte moka nuomą 
už gyvenamas patalpas. 
/ Renters Tax Credit/. Jei
gu toks nuomininkas neturi 
mokamų mokesčių Ir gau
to kredito negali atimti nuo 
mokamų mokesčių, tai kre
ditą Išmoka pinigais. Britų 
Kolumbijos provincijos įsta
tyme atsispindi grynai so
cialistinis pradas, nes kas 
turi savo gyvenamą pastogę, 
kredito negauna..

Ontario provincija duoda 
keturias kredito rūšis savo 
gyventojams, Išvardinsiu

angllškal su paaiškinimais: 
1. Property Tax Credit - 
nuosavybės mokesčių kredi
tas. 2. Sales Tax Credit - 
pardavimo mokesčių kredi
tas.3. Pensioner Tax Cre
dit - Pensininko mokesčių 
kreditas. 4. Ontario Politi
cal Contribution Ta x Cre
dit - Ontario provincijos po
litinio įnašo mokesčių kre
ditas .

Kaip tuos kreditus gauti, 
yra prie mokesčių blankų 
atsiųstos Instrukcijos.Vieną 
reikia žinoti, kad trijų kre
ditų sumą sudėjus, neturi 
būti didesnė $ 5OO, Išskyrus 
politinį įnašą.

Manltobos gyvento
jams provincinė valdžia s už
teikia dviejų rūšių kreditus : 
Property Tax Credit - nuo
savybės mokesčių kreditas, 
Cost of Living Credit - pra
gyvenimo kaštų kreditas.

Nuosavybės mokesčių kre
ditas apima Ir nuomą mo
kančius gyventojus /tenant/. 
Tas kreditas negali būti' di
desnis' negu $ 300 metams.

Pragyvenimo kaštų kre
ditas duodamas 3 % nuo su
mos, už kurią mokama mo
kesčių /3 % personai 
£ xamptlon /. Iš to kredito 
reikia atimti 1 % nuo mo
kamų mokesčių / Taxable 
Income/. Mokėtojas, turė
damas daug metinių pajamų, 
netenka šio kredito, kuris 
maksimumas siekia Iki 175 
dolerių metams.

Alberta turi Rental As
sistance Credit. Tai yra 
kreditas, sutelkiamas pro-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI. KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO’ IR TAVO ARTIMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. \ MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekvienų trečiadienį. NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama Įietų^ 
yjlkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagalbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366*2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juoxui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
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vlncljos gyventojams už nuo
mojamas gyvenamas patai- 1/ Į\ f I
pas, arba namų savininkai ■ Į ^- ■
gauna Home Onwer Refunde __ y .
t. y. grąžinama savininkui 1Į iHlfU J / / /\. j 
dalis nu„xų mokesčių. V 1 •

Pensininkai Albertos pro
vincijoje gauna už 1975 me
tus nuomos subsidijas-Ren
ter Asslstence Grant for 
1975. Asmenys, kurte turi 
65 metus amžiaus, privalo 
pasiųsti pareiškimus sub
sidijai gauti. Tam reikalui 
blankai gaunami savivaldy
bėse, arba adresu: Albertą 
Jarvls Btldg. 9925-107 st. 
Edmonton.

Anglų - Saksų kraštuose 
mokesčių mokėtojas, jaus
damas sunkią krašto padėtį, 
gali duoti dovanas/gifts/ 
federąllnel Ir provincinei 
valdžiai. Piliečio sutelktos 
dovanos viešajam ūkiui, ati
mamos nuo savo pajamų Ir 
atleidžiamos nuo mokesčių.

Progai pasltatklus, reikia 
Išnaudoti Ir Olympic Action 
Stamps K re dltą. Pe rkant 
olymplnlus ženklus, kurių 
vertė didesnė negu tikroji 
pašto kaštų vertė, sumokėtą 
sumą virš tikrosios pašto 
ženklų vertės, galima atimti 
nuo savo pajamų, bet reikia 
pristatyti Kanados pašto pa
kvitavimą, kuris rodytų klek 
viršaus sumokėta už olym
plnlus ženklus Ir už loteri
jos bilietus.

Šis informacinis straips
nis neturėjo tikslo nurodyti, 
kaip užpildyti income tax 
returns, bet tik parodyti įs
tatymo pakeitimo principus 
bėgamaisiais metais.

člaml, o ypač pradžloje.Pa- 
gyrlama, padėkojama Ir pa
vedama toliau jai sėkmingai 
vadovauti.

Deja, ik;buvo tai pastebėta 
valdybos rinkimuose sek
madienį.Keturi valdybos na
riai turėjo pasitraukti Ir 
kandidatuoti Iš naujo. Mums, 
eiliniams nariams atrodė, 
kad jie norėjo būti perrink
ti. Išėjo kitaip.' Trys jauni 
lietuviai, diplomuoti akade
mikai Ir viena moteris tapo 
išrinkti. Džiugu Ir malonu 
matyti jauną kartą perimant 
veiklą Iš senųjų. Juk seniai 
vlstlek turės pasitraukti., 
arba mirtis juos nusineš. 
Bet keturi ne perrinkti nėra 
seniai, jie yra produkty- 
vlauslam savo amžluje. Daug 
darbo,daug sielos įdėję Lie
tuvių Namams. Sunku su
prasti,kodėl jie nebuvo per
rinkti. Jei pasišventusių 
ne rinksime valdybon, ar ga
lime tikėtis sėkmingų 1976 
metų? Kaip į tokį įvykį žiū
ri likę valdybos nariai ? Ar 
jie turės tą entuziazmą Ir 
norą dirbti toliau ? Kuo va
dovavosi susirinkimo daly
viai, keisdami valdybos da
lį - protu,ar jausmais ? Tie 
faktai mums sukelia rimtą 
rūpestį Ir nerimą.

Gal likę valdybos nariai 
Išmokys jaunuosius kieto Ir 
praktiško, gyvenimo, kurio 
jie, gal būt, dar nepažįsta. 
Gal senieji sudarys tą už
tvarą, kurioje jaunas medis 
Išauga į galingą ąžuolą, 
kuris nebijo nei vėtrų, nei 
perkūno žaibų.

Išėjusiems Iš valdybos 
nariams : J. Skrebutlenėnel, 
H. Steponaičiui, W. Daugi
niui Ir V. Stanaičiui tenka 
kuo nuoširdžiausiai padėkoti 
už įdėtą darbą, triūsą Ir pa
sišventimą, sutelkus mums 
Ir mūsų valkams šiltą Ir 
mielą lietuvišką pastogę.

mento trūks, nebebus Ir 
valstybės. Kaip gabi Ir ap
sukri būtų valdyba, bet jei 
neturėtų lietuvių visuome
nės pritarimo Ir pagalbos, 
nepajėgtų nei Namų įsigyti, 
nei jų Išlaikyti. Kai buvusi 
bažnyčia buvo pirkta Ir Iš 
pagrindų perdirbta, lietuvių 
visuomenė jau buvo finansi
niai stipri Ir godi įsigyti 
milijoninės vertės turtą.At
seit, eilinis lietuvis nebe
norėjo būti kampininku, bet 
Iš širdies troško tapti šei
mininku. Todėl kai tik orga
nizacinis komitetas savo 
darbais Ir planais įtikino vi
suomenę, kad Imasi rimtų 

_  darbų, lietuviai spontaniškai 
• prte jo prisidėjo Ir sudarė 

valdybai galingą užnugarį.
t?/^nWžro.ęQČ

Trečią, Ir be galo svarbų 
elementą Lietuvių Namams, 
sudaro jaunimas. Jeigu tėvai 
nenorėtų Ir nesitikėtų pri
traukti savo jaunimo į įsi
gytus Namus, jie tų Namų 

.nepirktų. Seniai įslgyjo Na
mus ne tik sau, bet Ir savo 
dukroms bei sūnums Ir jų 
draugams Ir prletellams.

Namų valdyba tą aiškiai 
numatė. Skiria sales, kam
barius tautinių šoklų gru
pėms, skautams, studen
tams Ir sportininkams. Kad 
tik eitų, kad tik priprastų, 

jteKanadon atvaž'lavo bc ska- ka? tfe Na™al 
tiko Ir viską pradėjo Iš nie
ko. Savo darbštumu, verž
lumu Ir rizika Išsimušė į 
viršūnes. Iš T>fetuvių Namų, 
man atrodo, jie nesiekia jo
kios asmeninės naudos. Gal 
tik laukia tam tikro pripa
žinimo Iš visuomenės, kad 
jie moka nupirkti, perdirbti 
Ir tinkamai administruoti 
įsigytą turtą. Suprantama, 
tie žmonės įėjo į savo šia
me krašte Išmoktą nekUno-r 
jamo turto profesiją, o ne į 
mėsos kombinatą.

Toronto visuomenė 
Valstybei sudaryti reika

lingi trys pagrindiniai ele
mentai: terltoja, gyvento
jai Ir valdžia. Jei vieno ele-

Sėkmingi metai 
Toronto Lietuviu
namams

Metinis susirinkimas 
Gausus lietuvių būrys su

ėjo kovo 21 dieną į mėtinį 
Lietuvių Namų narių susi
rinkimą. Čia buvo patiekta 
metinė finansinė Ir Namų 
veiklos apyskaita, kitaip sa
kant, išgvlldent. Namų var
gai Ir džiaugsmai. Vargų 
kaip Ir nebūta, o džiaugsmo 
Ir pasisekimo daug. Pirmi
ninkas net paskelbė, jei Ir 
toliau taip seksis, Namai bū
sią po 4 metų išmokėti. To
kios sėkmės, tur būt, nei 
vienas valdybos narys ne
sapnavo, o ką jau bekalbėti 
apie eilinį, kuris visų tų 
reikalų nežino.

Taip Ir norisi panagrinė
ti, kas veda prie tos sėk
mės ? Tektų manyti, kad 
trys pagrindiniai faktoriai 
lėmė, lemia Ir lems Namų 
veiklos likimą: valdomieji 
organai, Toronto lietuvių 
visuomenė Ir lietuviškas 
jaunimas.

Namų statyba 
Pagrindiniu Namų įslgt - 

jlmo, perstatymo ir admi
nistravimo varikliu yra val
dyba. JI susideda Iš dvyli
kos ar daugiau asm^rų. Ją 
bevelk išimtinai sudaro 
verslininkai,daugumoje sta
tybininkai, turį ar turėję sa-

L N pirmininkas Jurgis Strazdas

vo statybos bendroves. Visi

valkams skirti. Tam tikslui 
Išpuošė t Iš dekoravo sales Ir 
Ir atidarė svetainę "Lokį”. 
Kad jaunimas susirinktų, su
sipažintų Ir džiaugtųsi gy
venimu.

Kovo 21 dieną metinis su
sirinkimas sutelkė nariams 
ne tik džiaugsmo Ir vilties, 
betkartu sukėlė Ir tam tikrą 
rūpestį Ir nerimą.

Paprastai, bent taip gy
venime yra, jei kokia orga
nizacija žydi Ir bujoja, jos 
valdomi organai nėra kel-
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Hamilton

I

-HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO "AIDAS’

KONCERTAS
ŠOKIAI

£VYKS gegužes 1 d., šeŠtodienj 
JAUNIMO CENTRE,48Dundum St. N. 
Hamilton, Ont.

Programoje: Choras “Aidas” ir
solistai V. Verikaitis ir R. Strimaitis.
Akompanuoja muzikas J.Govėdas.

Po koncerto smagūs kokiai, grojant geram orkestrui.
Veiks bufetas ir baras s'u įvairiais gėrimais.
Laimei išmėginti veiks turtinga loterija

Koncerto pradžia 7,30 vai. vak.( salė atidaryta 6,30 v.) 
[ėjimas $3,50, pensininkams ir studentams $2,50.

Savo.atsilankymu paremsite“Aido” išvyka i Pietų Ameriką, tad 
rengėjai kyiečia visus dalyvauti.

Choro “Aidas” tėvu—rėmėjų komitetas

“AIDAS” ATIDARO LĖŠų TELKIMO VAJU

Hamiltono mergaičių cho- darbais. Komitetas planuo- 
"Aldas", vadovaujamas posėdžiauja, kad tik šis 

lėšų telkimo vajaus atidary
mas praeitų gražioje nuotai
koje. Jau yra gauti laimės 
staliukai Iš prel. dr. J.Ta- 
darausko, Sakas Parcel 
Service sav.E. V.Sakų. Taip 
pat gauta aukų smulkių lai
mikių loterijai Iš šių as
menų: $ 1O. oo - L. Bacevi
čius, $5.00-J. Kareckas, 
F. Bosas, L. Bučinskas, S. 
Narmantas, $ 3.oo-J.Ado- 
mauskas,A. Bulnys. "Aldas' 
visiems aukotojams širdin
gai dėkoja.

Mieli tautiečiai, jausktme 
pareigą atvykti į šį koncertą 
Ir paremkime jaunimo dar
bus. " Aldas " be mūsų visų 
pagalbos šio dydžio užsimo
jimo neįvykdys. Mums tik 
reikia džiaugtis, kad jauni
mas dirba Ir garsina mūsų 
Lietuvos vardą.Tad visi ge
gužės 1 dienos vakarą skir
kime "Aldui". Salė atidaryta 
nuo 6.30 vai. vak., o kon
certas prasidės 7.30 v. Ga
lima Iš anksto įsigyti bilie
tus pas aldletes arba jų tė
velius. ’’ Aldas ’’ visų jūsų 
laukia

ras
sol. V. Verlkalčlo, ruošia sa
vo metinį koncertą - seklus 
š.m. gegužės 1 d. Jaunimo 
Centre. Šiuo koncertu ’’Al
das "atidaro lėšų telkimo va
jų į Pietų Ameriką. Į šį di
dįjį parengimą yra pažadė
jęs atvykti PLB Valdybos 
Pirmininkas Inž. B. Nainys 
Ir jaunimo reikalams vlce- 
plrm. S.Kasparai.\Ta pačia 
proga bus ' aptarti visi Išvy
kos reikalai su PLB Valdy
bos Pirm. Ir jaunimo atsto
vu. PLB Valdyba siunčia 
" Aldą ”koncertuoti į Pietų 
Ameriką 1977 metų vasarą. 
"Aldas ’’ PLBi Valdybai yra 
dėkingas už jo įvertinimą Ir 
siuntimą su koncertais J 
Pietų Ameriką.

Todėl šis "Aldo" parengi
mas yra ne eilinis. Choras 
šiam koncertui ruošia naują 
repertuarą.Programoje taip 
pat dalyvaus mums gerai 
žinomi solistai V. Verlkal- 
tls Ir R. Strimaitis. Chorui 
Ir solistams akomponuoja 
muzikas J. Govėdas. Tėvų- 
rėmėjų komitetas rūpinasi 
visais parengimo ruošos

'•AIDAS* KONCERTUOJA MONTREALYJE. diriguoja V.VerikaiUs ir akompa
nuoja J. Govėdas. Nuotrauka Aug.Kalvaičio.

6 Psl.

toronto

Apie lydeką, vėžį Ir žąsį
Gan šventiškai nusiteikusi 

pietautojų grupelė, rimtai 
gvildena 'Lietuvių Namų 
reikšmę torontlečlų gyveni
me. Sekmadienio popietei 
atėję svečiai stebisi, kad 
1972 m. įsigijus Namus ir 
juos Iš pagrindų pertvarkius, 
tarsi pagyvėjo lietuviškos 
kolonijos gyvenimas. Ne
kalbant apie erdvias patal
pas Ir gausias sales įvai
riems parengimams, vaka
rams, minėjimams, šven
tėms, chorų bei tautinių šo
klų repeticijoms, čia suakty
vėjo Ir organizacinis gyve
nimas.

Šalia modernias patalpas 
užėmusio Paramos koope
ratyvo, lietuviai pensininkai 
taip našiai suslcementavo,

kad pavėlavę nebegali net 
vidun įsigauti.

Tenka stebėtis Ir Idealiu 
Namų vietos parinkimu-pa
čiame lietuvių apgyvento ra
jono centre, prie High Par
ko. Tą strateginę reikšmę 
tinkamai įvertino to projekto 
vykdytojai, Iškilieji versli
ninkai, tuomet vadovaujant 
Jonui Karpiui.

Nekalbant jau apie kella- 
rlopal pakilusią lietuviškos 
nuosavybės vertę,Namai yra 
tapę kaip Ir kolonijos paži
ba. Be jų dabar jau kaip Ir 
nebeįsivalzduotlnas pilnes
nis lietuviškas veikimas Ir 
mūsų puoselėjamų minčių 
vykdymas.

Tuo tarpu į gražiai veda
mą, taip šlovinamą savų Na
mų aptarimą, įsiterpia klek 
vėliau prie stalo atsiradęs 

kad plėsdami savo veiklą, 
įs įruošė sau erdvią s ai lukę. 
Šalia gei|ų,ten apstatytų ba1 - 
dų, vieną Iš patraukliausių 
objektų tenka laikyti dali. 
Dagio nutapytą, visą galinę 
sieną puošiančią, lietuviško 
gamtovaizdžio panoiamą.

Ir 'Moterų būrelis. Na
mams tik įsiteisinus lietu
višką vardą, įsisteigęs Mo
terų būrelis nesitenkino vien 
tik susirinkimais Ir valdy
bos posėdžiais. Jos rengė 
pobūvius, vakarus, koncer
tus vis su didesniu pelnu 
prisidėdamos prie finansi
nės Namų paramos.

Vėliau jų rūpesčiu buvo 
įrengta Ir su visom senovi
nių atributų detalėm Iš deko
ruota Gedimino P U les menė.

Moterų rūpesčiu Ir finan
sine parama/$25.OOO/buvo 
pertvarkyta Mindaugo vardo 
salės scena. Įgyta dekoraci
jos, prabangi uždanga /su 
tradicine rūtos šakele/, įves -‘ 
tas įmantrus apšvietimas.

Vienu Iš didžiausiu Mote-' 
rų būrelio nuopelnu tenka 
laikyti sekmadienio popietes. 
Jau kaip Ir torontlečlų tra
dicija tapusias šventadienio 
poilsio valandėles,kurios su
traukia ne tik vietinius, bet, 
dažnu atveju, Ir pro šalį 
pravažiuojančius, besisve
čiuojančius tautiečius.

Kalbant apie nesenai su
siorganizavusį Namų Vyrų 
būrelį Ir laukiant ryškesnio 
jų pasirodymo, negalima ne
paminėti Lokio baro. Ypač 
nuo to laiko, kai jame buvo 
įrengtas spalvotas TV Ir kai 
pasirinktiniais vakarais 
pradėjo groti gabus akordeo
nistas Algis Dlmskls. Pa
staruoju laiku, ypač penk
tadienio vakarais, čia prisi
renka tiek daug savaitgalio 
po Ils lu nūs Ite Ikus lų taut le č lų

tautietis.Užsakęs pietus pas 
priėjusią patrauklią padavė
ją Ir pradėjęs kalbėti, jis sa
ko, kad gerb. kaimynai kal
ba tikrą teisybę apie lietu
višką koloniją nušvietusią 
palaimą. Bet malonieji bi
čiuliai gal galėtų paaiškinti 
pastaruoju metu beslrodan- 
č lūs ke Istus re Išk Inlus. Ypač 
klek tie reiškiniai palietė 
Vasario 16 minėjimą. Kaip 
ten atsitikę, kad toji Iškilio
ji nepriklausomybės šventė 
nebuvo minėta tuose pui
kiuose Ir, svarbiausia, sa
vuose Namuose ? Kaip yra, 
kad toji šventė nebuvo ren
giama čia pat, daugiausia 
lietuviais apgyventame ra jo
ne,kur Ir yra mūsų Namai ? 
Kodėl, tarsi norint ką nors 
suklaidinti, ar nuo ko pasi
slėpti, viena šventės dalis 
vyko vienoje parapijoje, o 
kita dalis - kitoje ? Jeigu 
pirmoji šventės dalis dar 
galėjo būti pateisinama 
mieste esančioje parapijo
je, kaip reikėtų paaiškinti 
antrąją šventės dalį, kuri 
vyko devintoje parapijoje. 
Kitaip tarus, tokioje tolimo
je užmiesčio sniegynų vie
tovėje, į kurią šiuo metu net 
sušalęs paukštis negalėtų 
nuskristi. O kaip tad ją pa
siekti eiliniam miestiečiui, 
tuo labiau vyrės nuo amžiaus 
pensininkui? Dar daugiau, 
kaip reikėtų paaiškinti tą 
uždarą Išvakarių bailų,kuris 
kas metą pareikalauja vis 
daugiau, nuolatiniu graudeni-/ 
mu tėvynės vadavimui, su
re rikamų lėšų.

Tokios 
proga, čia 
ar nebūtų 
saikesnis
Argi nebūtume mes pasiekę 
tokio montallteto, kurį bū
dingai nušviečia populiarioji

didžios šventės 
mums lėbaujant, 
re Ikal Ingas nuo— 
susimąstymas ?

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
7774 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO COO OCO1
m e» ix4  tel. 533-3531
KLB ŠALPOS FONDO HAMILTONO SKYRIAUS KOMITETO, 

1775 m. spalio mėnesj pravesto vajaus aukos:

Plkė, B. Venslova, A.PUy- 
paltls,Z.Pullnauskas, A. Jo
niką, K. Čerškus/J.SvUas, 
G. Martišius, A. Kerutytė, 
A. Astas. $ 8.00- W.Agur- 
kls.$ 7.00-K,Milaševičius,

lukoijo šalpai: $25.oo-dr.V. 
Kvedaras, $ 20. oo- V. Luko
ševičienė, dr. O. Valaitis, 
B. Kronas, J. Williams, E. 
Apanavičius, P. Jankus, R. 
Kronas,K.Mileris. $ 15.oo- ____
dr. H.Gailius, F.Enskattls. B. Pakalniškis. $ 5.oo - A 
$ ll.oo- K. Gudinskas . 
$lO.oo- J. Mikšys, A. Tė
velis, A.Llaukus, P.Masys, 
J. Kežemėkas, A. Dudonis, 
P.Latauskas, V. Leparskas, 
A. Obcarskls, • J.Kšlvlckis, 
A. Kybartas, V. Januška, J. 
Kaminskas, J.Bajoraitis,L. 
L. Bacevičius, J. Tomkevi
elos, V. Sakas, F. Rimkus, 
P. Grybas, P.Labuckas, M.

Erštlkaltls, R. Bagdonas,L. 
Kriaučiūnienė, A. Jusys,T. 
Falkauskas, K. Sinkevičius, 
V.Llnčlauskas, A.Petraitis, 
V. Seniūnas, J.Krištolaitis,, 
L.Kūkalis,V.SvUas, O.Vai
tonis, A.Jankauskas, V.Ky
bartas, J. Norkus, J. Deks- 
nys, F. Ka žeme kas, J. De
veikis, J. Bubnys, L.Mačl-

(N uk elta i 7 p si.)

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9’/a % ui 2 m. term. dep. 
83/4% ui 1 m. term. dep. 
7’/i% už taupymo s-tas 
8’/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.) 
AKTYVAI virš 11

skolinkis

PARAMA
. IMA: / '

9'/2% už asm. paskolas 

9,/2% už mortgičius

mil i jonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto 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,*

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 — Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS 
įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tel. 233-4446 • , 

3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

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

paprastu ir orą paltu
Dovano* be muito: Motociklai, sklb. moiirtos, televizijos priimtuvai, Jal- 
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, praiome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 tvorą 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patornouįamZ
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Baltic Exporting Co. "TT’1’"JSTAIGA , Terente 1, Oatiri*
Telefonas LE 1-3098 Savininkei S. ir F. Janavičiai

patarlė, te Iglantl kaip lyde
ka, vėžys Ir žąsis, vis dėlto 
susitarė vieningam traukos 
darbui...

USSM LIETUVIŲ NAMAI

..... .... .............. "...............
Atvelykio savaitgalyje,bal 

landžlo 24 Ir 25 dienomis į 
LNamuose, Gedimino Pilies 
Menėje Įvyks dali. Vlado 
Vaitiekūno meno darbų pa
roda. Vladas Vaitiekūnas y- 
ra žymus portretistas, da
bar gyvenąs Čikagoje. Jd 
darbai Toronte bus rodomi 
pirmą kartą. Parodą globoja 
Moterų Būrelis. Parodos a- 
t Ida rymas- balandžio 24 d. 4

Balandžio 24 Ir 25 dieno - 
mis LN-se pirmą kartą į- 
vyks Lietuvos Šaulių Sąjun - 
gos Tremtyje suvažiavimas . 
Dalyvaus atstovų Iš New 
Yoik’o, Washington1©, Flo-k 
ridos„ Kalifornijos,Montnet 
alio Ir kitų Kanados Ir Ame
rikos vietovių. Suvažiavimo: 
atidarymas šeštadienį, bal. 
mėn., 24 d. ,lO:oo vai. ryto.

P raėjus lo sekmadfe nlo po
pietė buvo gana gausi. Da-

■ lyvavo apie 290 svečių. Į 
svečių knygą pasirašė:Vla
das Kelba Iš Rocheste r, N. Y. vai.p.p., šeštadienį 
Juozas Matulevičius- Port 
Rldney, Florida, J. Karallū- 
nas-Hamllton, M. Ramanaua- 
kas-Oakvllle,Ont., M.Mal- 
clenė Ir kt. Iš Montreallo.

KLBendruomenės Toronto 
A-kės V-ba š.m. b balandžio 
mėn. 13 d. 7;3O v. v. kvlečla 
visų lietuvių organizacijų 
atstovų susirinkimą KARA
VANO reikalams aptarti.
Susirinkimas Įvyks LNamuo- Vakare, 8 vai. Įvyks šuva-' 
se, Vytauto Didžiojo Menėje, žlavlmo BANKETAS, Į kurį.

Svetainės Lokys admlnls- kviečiami visi lietuviai, 
traclja praneša, kad Didįjį Kas gyveno Lietuvoje,(žl-J 
Penktadienį Ir Velykų Sek - no,kad Velykų metu daugeli 
madlenįLokys bus i uždąry- paruošdavo turtingą šaltų* 
tas. Tačiau Didįjį Šeštadfe- valgių stalą. Tokį stalą pa-į 
nį veiks normaliai. Sekma- ruoš Moterų Būrelis Atvely-’ 
dieniais,kaip buvo pranešta, klo sekmadienį Karaliaus* 
Lokys veikla nuo 6;OO Iki Mindaugo Menėje. 1 vai. tą 
1O:OO vai. vakaro. stalą bus galima ne tik pa-

Dldįjį Penktadienį blngo matyti, bet Ir nuo jo pa vai - 
žaidimų nebus. gyti, bei parldlnėtl margu-'

Perorganizuotas LN va- člus. Įėjimas $6,penslnln - 
jaus komitetas,kurio pirmi- kams Ir studentams $4, jau-: 
nlnkas yra LN valdybos vi- nuoliams Iki 18 m. - $2,- 
ceplrmlnlnkas Stasys Kuz - 
mas. Kviečiamos lietuvių 
organizacijos, dalyvaujan - 
člos LN ve Ūdoje, paskirti at
stovus į vajaus komitetą. 
Taip pat visi lietuviai pra
šomi vajaus komitetui talki
ninkauti.

Narto įnašus Įmokėjo: V.j 
Dldžballs, St. DIdžballs, L.; 
Urba, P r. Žulys po $lOO;St.! 
Va ranka $75, J. Norkus $1Ę 
D, Bubulls, J. Tunaitis po $ J 
1O. R. Lapinskaitė $2, R. j 
Rauth ,Kr. Rauth, M. Rauth: 
Ir A. Hajer po $ 1, -
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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HAMILTONO ŠALPOS AUKOS.. Norkus, A. Kepčys, A.Mln- 
gėla, J. Didžballs, J.Stankus,( atkel ta Iš 6 psl.)

kūnas, S. Senkus, J.Januš
kevičius, P. Vaitiekūnas, J. 
Stanius, P. V ungė, A. Ke- 
llečlus,P.Kažemėkas,P. Zu* 
bas, P. Bulkė, S. Pilipavi
čius, J. Povlllauskas, Z 
Stonkus, J. Liaugmlnas, S. 
Dramantas, V. Kėžlnaltls, 
P.Lesevlčlūs, M. Juodis, P. 
Plelnys, P.Kanopa, B.Gra
jauskas, A. Budlnlnkas, J. 
Tarvydas, S. Raupėnas, B. 
Orvldas, P. Bočys, D.Sla
vinskas, P. Sakalas, P.Šl- 
melaltls, A.Petkevičius, K. 
Žilvytis, P. Giedraitis, A. 
Kontrimas, A. ŠUlnskls, J. 
B lėliukas, J. Tolys, J. Juo
zaitis, A. Pauliukas, B.Ju
revičius, h.Butkus, L.Pllu- 
ra, A. ŠUgalls, L. Ulbinas, 
K. Rulys, P. Budvldls, J. 
Plelnys, V. Mlkuckas, B. 
Grinius, D.Kochanka, J.Le- 
kutls, J. Vaina, T.Murelka, 
A, Rimkevičius, A.Kamaltis, 
E. Legnlnkas, A.Povllaus- 
kas, B. Vengris, A. Jankū
nas, Relkenlenė, A.Tumal- 
tls, J.Blekaltls, dr. A. Vi
dugiris, A.Garkūnas, J.Va
levičius, V. Miškinis, V. Nar
kevičius, J.Zurlys, J. Gim
žauskas, Z.Stanaitis, J.Ka- 
reckas, J.Žemaitis, kun.L. 
Januška, J. Adomauskas,K.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 naktys) VILNIUJE 

Kaina nuo $849.00(laukiama patvirtinti)

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 20 ir 27 d.
Birželio 17 d.
Liepos 15 d. 
Rugpjūčio 12 d. 
Rugsėjo 2 ir 9 d.

1 4dienų su visu išlaikymu - Vilniuje - Minske 
(tik 132 mylios nuo Vilniaus) - Maskvoje.

SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS I

Mes paruošiame reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui /ūsu 
gimines is Lietuvos i~ Kanadą.

RUOŠIESI Į. MIAMI ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS, 
tik S 133.00, L f*n ,r at9al 1

KELIAUK šįmet pro montrealį.
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MŪSŲ MIESTE.

Rašyti angliikai:
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q.H2W 1Y7 CANADA

Tel: 844-5292 ir 844-5662.

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i oi i nuo I ai d a)

I • APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. įuiinskas i Son, te/. ?89 • 057 7.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Šalie,P.Q.
įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atlicĮcąmas sąžiningai ir prieinamomis kainom, s.
- tol. 366-6237- 3876. 

Architektas Ed. v. Makauskas su žmona Teresa sutuoktuviudiena, 
praeitųjų metų pabaigoje.

FINA TEL.: 694-1037

4MIKK RUTKAUSKAI)

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISEAUPOINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LAŠALE - 365-0770

JUOZAS G R A Ž 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)'

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

Jettė & Frere L 
Viskas moderniems namams 

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

Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976. IV.14 

S. Dailus, V. Morkūnas, B. 
Steponavičius, Kaminskas, 
V. Be n lūšis, K. Mikšys, A. 
Sarpallus, J.Vlsockls, S. Nor
mantas, P. Žulys,O.StasiuiIs, 

Kriaučiūnas,L. Boris as, • L.
Skrlpkutė S. Kačinskas, 
O .Savickas, L. Stukas,L, Gu

tauskas, J. Leščlus, E.Bo- 
guslauskas, A. Dirsė, A. Juo
zapa vlč lūs, V. Pe rkauskas, 
A.Stasevlčlūs, G.Melnykas, 
J. Budnlrikas, V. Subatnlkal- 
tė, V. Adamonls, J. Naujo
kas, R. Petrauskas, L,Kle
vas, J. Mažulaltls, $ 4.oo- 
A. Aušrotas, J. Klypas,J. 
Kamaltls, Z. Gedminas, J. 
Staras, M Jonikas, A. Na
vickas, F. Ciparls, K.Bun- 
garda, P. Elsmantas, A. 
Maksimavičius, M. Rępečka, 
P. Rakauskas, K,Šimaitis, 
A. Paulius, P. Daugėla, R. 
Meškauskas, K, Deksnys. 
$ 3.00 - F. Urbaltls, J. Be- 
mesat, A. Virbickas, H Ku
daba, K. Bukauskas, M. 
Biekša, P. Rimkus, J.Pace- 
pavlčlus, V. Grlkletls, A. 
Pareštls, P. Vaitkus, V. 
Skverėčkas, K. Baronas, V. 
Stablngls, J.Petkūnas, J. Sa
dauskas, P. Luk'avlčlus, J. 
Murauskas, P.Kareckas, V. 
Sasnauskas, V.Kvedaras, S,

YS 

Aleksa, V. Ruslnavlčlus, P. 
Gužas, F, Krlvlnskas, J. 
Stungevlčlus, L Simon, A. 
Mikalauskas, A, Jūraltls, A. 
Petraška. $ 2.oo— B. Juode
lis, J. Stanaitis, J. Jurgutis,
J. Stonkus, A, Kaušpėdą, J. 
Stanevičius,S. Žlobą, Tyr 
r II Is, P. Bablnas, J. Saka
lauskas, A. Godelis, C.Chro- 
manskls, J. Kazukauskas,
K. Čellauskas, A. BugaDLlš- 
kls, V. Blauzdys, V, Kaz
lauskas, P. Juškevičius, T. 
Cibas, J. Stankus, A. G[ed- 
rtmas, A.Pintulls, A,Kara— 
lėnas, I. Varnas, G.Vlnda- 
š len ė, K, K vėdaras, S.Šnluo- 
lls, S,Vyšniauskas, V.Nor
kevičius, F. Pajarskas, A. 
Lukas, V. Trlponas, J;Ka-, 
žambas, V. Bartnlnkas, A; 
Lukas, A, Pirikevlčlus, F. 
Plnkevlčlutė, V. Apanavičius,
J. Dervaltls, D. Balsys, J. 
Tirkšlevlčlus, J.Adomaitis, 
V. Vitkevičius, P. Zubas, L, 
Meškauskas, A, Zadeikls, V. 
Domeika, A. Mulluolls, J- 
Bane vlč lūs, M. T rump lekas, 
A, Vine rakis, J. Dragaltls, 
P. Girnius, Z, Čečkauskas,’ 
A. Kalmata vlč lūs, M, Berne - 
salt te nė, F, Ankus, M. Ra
gauskas, P. Vizbaras, J. l*u— 
daltls, S, Savickienė, J.Ba- 
jorlūnas, P. Stočlus, A.Mj- 
tullcz, A, Patamsis, J.But
kevičius, P. Brelchmanas, 
V.Liškauskas.$ l.oo— A,Bu
kaitis, A, Elvlkls, B. La- 
tausklenė, A, Gutauskas, S, 
Ramanauskas, S, Žvirblis,
K. Kareška, J. Karaliūnas,

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
i 1,75 už kv. jardą ).

• Mano specialybe ir laiptą bei sienų, išklcjimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau į,namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir

Įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 7&8 -6780 — 7962

KLK MOTERlį DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIUS MALONIAI

TRADICINI 
VELYKI! ST ALA,

KURIS ĮVYKS Balandžio 2 5 d., sekmadienį 12 vai., Aušros Vartų 
parapijos salėje.

PROGRAMOJE: MENINĖ DALIS, PUIKUS MAISTAS, 
LOTERIJA, BARAS.

įėjimo auka: suaugusiems $ 6.00, studentams —$ 3.00 ir
vaikams iki 6 m. amžiaus — $ 1.00.

R engėjai

EįMeškauskas, A.Pusdešrls, 
V.Saulius, K. Biažaltls.

KLB Šalpos Fondo Hamil
tono skyriaus komitetas šir
dingai dėkoja visiems auko
tojams už taip gražias au
kas, o aukų rinkėjams už pa
siaukojimą ir nepagailėtą 
laiką, surenkant šias aukas. 
Tik visų dėka komitetas gali 
Ištiesti artimo ranką mūsų 
vargstantiems broliams bei 
sesėms. Jeigu būtų kokių 
netikslumų, prašome skam
binti telefonu 549-5372.Taip 
pat jeigu kas norėtų dar pa
aukoti šalpos reikalams, ga
li kiekvienu metu įteikti au
ką Šalpas Fondo komiteto 
nariams arba tiesiog įnešti 
Šalpos F ondo sąskr Iton 
’Taikote”

Šalpos Fondo k - tas

KLE VU SULA
Pavasariais Kanados Indė

nai leisdavo klevų sultis,ku
rios savyje turi labai daug 
cukraus. Išvirus, gaunamas 
malonaus skonio sirupas, o 
dar labiau nugarlnus-cukrus*

Šiuo jų atradimu naudojasi 
visi atkeliavę į šį kraštą. 
Kai klevai leidžia sultis- pa
vasaris tikrai čia.

Sekmadienį, 11 balandžio, m^e*

Miela choristą Alfonsą Jankų ir šeimą, jo 
seseriai JUSTINAI URBONIENEI mirus 
(Lietuvoje), nuoširdžiai

1 užjaučia —
Ausros Vartų Parapijos

Choras

lietuviška radijo 
programa 

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
l_ Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernoy. P. Cl. TEL- 669-8834

DIDELĖ NUOLAIDA KAINŲ (iki 60%) SIUNTINIAMS I

Mediiaga suknelėms - Crunlen*. kostiumams ir Švarkams - Simtooroconrinė rudis 
- pusė kaino-. 11
Angliška medžiaga 100% vilnonė. VUnono arba polyester io - nuolaida iki 60%. 
Skarelės vilnones arba Silkinės ir naujaisiais pietiniais.
Megztukai, golfui ir puloverinioi - didžiausios pasirinkimas specialiomis

SUwrUki paltai.Borgano (art,fur) įvairaus dydžio lik S49.00.
VyriSki megzti marškiniai (konaditki) - pusė kainos. Taipgi, daugybe 

kitu doiktuį reikalingu Lietuvoje.

j J?/• Parcel service, 3891 S’, L°wr*"« Blvd.. 
H-O'L, Montreal, P.O. H2W 1X9. Tol. 844 - 909 8.

pardavimas:
Chrysler • Monaco a Charger e Dodge e Dart 

. »ecial • Sedan a Trucks

UUMENT DAIGHEAULT 

Mechanizuoto, rotų Ir kitų dalių reguliavimas, (karks (oooy, ' 
v j ‘i.lfrCipK*'®*dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis, t* 

De LoVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tol. 365-

mūsų sA-otutal, jaunesni Ir vy
resni, vyrai Ir mote rys, pa
judėjo Mt. Gregoire kalno 
link, aplankyti gare los kle - 
vynės. Nors diena pasitaikė 
netikėtai šalta,bet visi buvo 
linksmi Ir patenkinti.
• kLK Moterų D-jos Valdy
bos vlce-pirmlninkėG. Kudž- 
mlenėbuvo sustrgusl.Grįžu- 
sl Iš ligoninės, gydosi na-

7 psl.

7

7



NL SPAUDOS BALIUS)

VISU BALIUS s
Pradžia - 7 vai. vakaro su jaunimo išpildoma programa: A id a Norkeliūnaitė 
piano ir Dalė Lukauskaitė — baletas.
• VAKARIENĖ - BARAS - ŠOKIAI, grojant bavarų orkestrui.

* PREMIJUOJAMI ŠOKIAI, baliaus valsas ir kiti du šokiai.

• L 0 T E R I J A ir kiti įvairumai.

Bilietai $5.00, studentams — $3.00.

MIELI MONTREALIEČIAI LIETUVIAI I

Maloniai kviečiame atsilankyti į Šv. Kazimiero parapijos rengiama

CHORO MARGUČIŲ VAKARIENĘ
( balandžio 24 d., šeštadienį - Atvelykyje) 

I

Programoje: muz. A. AMBROZAIČIO MIŠRAUS IR MOTERU 

CHORU DAINOS.

Bus gera, kardta vakarienė, baras.
Gros Bavaru orkestras. C
Premija važiausiems margučiams.

Pradžia 7 vai. vak. — 3426 Parthenais Mtl. — Kaina $6.00, jaunimui $3.00.

RUOŠIAMASI
SPAUDOS BALIUI
NL Spaudos Baliui surengti 

niekuomet neapsiėjo be tal- 
Eos Ir laikraštis visada su- 

Haukdavo Iš mont real Iečių 
le tuvių vienokios a r kitokios 

Iparamos. Spaudos Balius , 
tęsdamas lietuvišką tradiciją 
įvykdavo kasmet.

--.Šįmet Spaudos Bailų ruo
šia ne Valdyba, o visiškai 

tatsklra tam reikalui komisi
ja. JI susidarė NL redakcijos 
pastangomis Ir bendrovės 
’valdyba yra tik jos talkinki-

i 'Komisija susiformavo Iš: 
(Adomonio Henriko,AsIpavl- 
ičlaus Juozo, dr. Jono Dau
girdo, Bukausko Vinco, No iš
keliu no Albe rto, Noikellūnte- 
nės Onos, Norkellūnaltės 
Gailės, Petrulio Jono, Skučo 
Juozo Ir Skučienės Sofijos . 
komisija aptarė pagrindinius 
bailaus reikalus Ir pasis
kirstė įsipareigojimais.
i Svarstant bailaus ruošos 
reikalus, didelis dėmesys 
skirtas Ir jaunimui. Dr. Jo
nas Daugirdas, jau suspėjęs 
pasidaryti populiarus mūsų 
jaunimo tarpe, apsiėmė rū
pintis programos p rave dim u 
Ir muzikine vakaro dalimi.
H. Adomonis-svečių paval

Laukiu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.

Rengimo Komisija
’’litas ne dirbs

Velykų savaitgalio meju 
LITAS bus uždarytas penk
tadienį, šeštadienį Ir sekma- 
dlenį.

Pirmadienį dirbs norma
liai.
• Laike pamaldų per reko
lekcijas Ir Šventosios Savai
tės metUjVakarals jokių žai
dimų ar repeticijų Aušros 
Vartų parapijos salėje nebus.

Salė atida ra bus tik po pa- 
čmaldų.

Pagal Lietuvos Bažnyčios 
papročius, Didįjį Ketvlrta- 
dle nį Švenčlaus las yra pe iš
nešamas į kalėjimą, o Didįjį 
Pe nktadfe nį į kapą ,1 r gle da
ma Graudūr Verksmai.
PRISIKĖLIMO PAMALDOS 

bus Velykų rytą 6 vai. 30 
mln. Po prisikėlimo pamal
dų Ir Šv. Mišių visi esate

NL 35 m. sukakties minįjimevlsi daly- 
tr T.. vi ai buv° gerai pavalgydinti thų šeūni- gydlnlmu rūpinsis, V.Lu-ninkiUj iš kalrės; M.Grinkien^A,Un. 

kauskas loterijos retkalals-banavičienė.G.Kazlauskienė.E.Kra- 
fantals. O. Ir A. Noikellūnal sewskienė su dukra, c.Kazlauskienė kviečiami į salę palinkėti „ . ’ ... ir vėl Šeimininkaus spaudos baliaus . , , x ,, , .šoklų premijomis bei kitokių vakarienei, vieni kitiems S v. Velykų, pa-

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojos

lf4O rite Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

gėrybių sukėlimu, S. Ir J . 
Skučai Ir J.Aslpavlčlus bl - 
lietais, G. Norkeliūnaitė vi
sais ryšiais su jaunimu.Ba
ilaus parengimą koordinuoti ; 
apsiėmė Jonas Petrulis.

T a Ig l, kom Is l ja, s us Ide da n- 
tl Iš patyrusių asmenų įvai
rioje visuomeninėje veikloje, 
sparčiai Imasi darbo » kad 
bailus būtų VISŲ MONT - 
REALIEČIU BALIUS ’.

Sekite spaudoje komisijos x' 
pageidavimus. Visais reika
lais suslrlšklte su jos na
riais, o apie dovanas lote
rijai skambinkite V. Lukaus- 
kul telef.524-3441 arba re - 
dakcljal 266-6220. 1 NL

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

ei. 1. B.
GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE e GYVTBC 

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

DR. V. GiRlUNIENĖ
Dantų gydytoja

MONruexL.

T«L. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662; Aimų 737- 968 1.

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I k

RENDELL'S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune ups. Brakes 
motor a Transmission, etc.

tel.: 630-0417

730 LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

@ Royal Trust

E.R.C.S.fOR.A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C.
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -4024 » 
Suite 215, Montreal 109, Que.

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

Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė - sklypai ir žeme)

lie

stl
I lei 
pa j

G
pharmacie

cignon
•—ROBERTGENDRON

366-9742

TRUST GENERAL DU CANADA

7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAU.RYTO IKI 11 VAU. VAKARO 
_____ ______________________ ________________i

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

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

įvy .VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS- GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI?

šia 
at&« 
ja.
pui’ f

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.O,. Tel: 871 - 9644, namų 678 - 3660.

NAMAI— APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.H.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon .West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273~-9 181, 737-0844.

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

n
m.
Ju<
Ko
Imi
k n

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
5 P/oce Ville Marie IBM Building 

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

ADVOKATAS

1C ;
U— 
I psl

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

A <j_e n f ū r o veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK EL JONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

sldalinti duonos kąsniu Ir Iš- • Vaivorykštė ir Židinio 
gerti vyno stiklą. moterys surengė Mergvaka-
ŠV.KAZIMIERO 4 Reginai Staskevičiūtei, ku-
PARAPIJOJE rl Išteka už žinomo mūsų

Veljkų pamaldos bus lai-;kolonijoje darbuotojo, ypač 
komos 6 vai. 30 mln. ryto, Ir "* 
tuojau po pamaldų visi kvie
čiami už pusryčių stalo.
• Vidai Pętronytel, Povilo 
Ir Bronės Petronių dukrai, 
buvo suruoštas gražus, pri
vataus pobūdžio mergvaka
ris, jos sesutės Phlllls Jo- 
kubonlenės pastangomis.Su
sirinkus los artimiausios Vi
dos draugės, sunešė jai daug 
gražių Ir atmintinų dovanų.

Vidos Ir Peter Turner 
vestuvės įvyks š.m. gegužės 
mėnesį.

skautljoje, Juozo Plečalčlo.
• Rasa L ūko še v lėlutė, re Iki l 
Montreallo lietuvaitė, rengia 
Aguonų skilties skautes Ve - 
lykų Stalo programai.

’’Aguonos” gražiai pasi
rodė pirmą kartą Jaunųjų 
Talentų vakare. Taigi,tiki
mės, kad šis vienetas duos 
turiningą programą per KLK 
Moterų D-jos rengiamą Ve
lykų Stalą 25 balandžio, 1976.
• Julius Jurėnas paguldytas 
operacijai Royal Victoria li
goninėje.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac Ar Buick ★ Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Ma negertu Iii i

LEO GUWEKAS

LEONAS GUREOCAS 
Sole, Manager 

(Lietuvi, otttovo,)

mu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
I At the ond of Sherbrooke Steal West!

i

LEFEBVRE & ROBERT
INCAUMUULtMfHT - fUANITUHI

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE ::r4e AVENUE LAŠALU 363-3887 
p7Q43 CAWTRALU >06-1888 (DECORATION) Į_

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Terrain, ind. 1 metams 
Termin. ind. 2 metams 
Temin, ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

6.0% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 
10.0%

DUODĄ PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

11.0% 
10.75% 
12.0% 
ll»O%

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $16.000 
už paskolos sumą.

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 nedirbam 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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