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kad tokia ideologija "geriau
sia”?

KENKSMINGIAUSIA 
TARŠA

■ Liūdna statistika Rūkan
tiems /o nemažiau tr nerū
kantiems, nes jie priversti 
Įtraukti dūmus/ rodo, kad 
milijonams žmonių kenks- 
mlngiaus ta tarša plauč tams 
yra cigaretės. Po jų seka ,

NENORI GRĮŽTI NAMO
Arkadlj Ševčenko, žymus 

Sovlėtų d (plomatas, genera- 
llnls pasekretorius UN New 
Yorke, atsisakė grĮžti Į 
Maskvą. Jo šeima sugrįžo 
Jis, po kelias valandas tru - 
kus tų diskus Ijų su savo vlr - 
štnlrikate ir lydimas savo 
advokato, dar kartą patvirti
no nūs įstatymą pas lltktl JAV. Amerikos Plaučių Sąjungos

Už 100.000 dol.Į metus žiniomis: sulfuro oksidas - 
algą Iki gyvos galvoj jis ža -.daugiausia iš anglių ir aly- 
da išduoti Sovietų šnipų

< tinklą ir Sovietų strategiją 
dėl nusiginklavimo ar gink
lų gamybos apribojimo.

Ševčenko pareiškė,kad jis 
neatsisakąs Sovietų piliety
bės, tik norĮs gyventi JAV- 
se.

Sovietų slaptoji policija 
tuojau pat iš Genevos.Švel - 
car įjos išs tuntė jo sūnų Gri
gonį j į Maskvą, kuris buvo 
atvykęs^ su SovietųIdelega
cija dalyvauti Nūs iglnklavl- 
mo Konfe re ne įjoję.

Įtariama, kad Ševčenko, 
buvęs aršus stalmtnstas, nar- 
mo grįžus, būtų pareigose 
nužemintas ir supykęs, stai
ga nutaręs pasilikti geres
niam gyvenimui čia.

Sovietai tvirtina,kad Šev
čenko pasidarė alkoholikas , 
sus įpyko su žmona, Įs įmylė
jo į amerikietę.

Anot T Ime žurnalo, šioje 
šnipų klestėjimo eroje, yra1 
galimybė, kad Ševčenko su 
tam tikru uždaviniu yra nu
matytas pačių sovietų ’’pa
sišalinti" Į Vakarus...

ŠOVĖ Į PAKLYDUSĮ 
LĖKTUVĄ
Du žmonės už mušt 1,13 su- 

1 žeistų, kai Sovietų MIG’al 
šovė Į P lėtų Korėjos lėktu
vą. Jis gabeno 113 žmonių iš 
Paryžiaus Į Seoul ir paklydo 
iš kurso. Lėktuvo sparnas 
buvo apgadintas ir jis nukri
to ant užšąluslo ežero 220 
mylių Į p lėtus nuo Murmans
ko.

P. Korėja neturi diploma
tinių ryšių su Sovietais, tai 
tarpininkauja pasiaiškini
mams JAV. Sužeistuosius 
globoja Norvegijos ligoninė , 
o Sovietai pasilaiko tardy
mams pilotą Ir jo padėjėją.

KOMBODIJOS KAINA
Iš Oslo praneša, kad užė

mus komunistams 1975 m. 
balandžio mėn. valdžią Kam- 
bodljoje, žuvo apie 750. OOO 
žmonių.

Washingtone prež. Carter1 
is pareiškė, kad Kambodljos 
vyriausybė elgiasi nehuma
niškai ir yra didžiausia pa
saulyje Žmogaus Te te tų lau
žytoja. Jis kvietė visus 
pasaulio kraštus pasekti Ka
nados Parlamento pavyzdžiu 
Ir pas merkti vykdomus žiau
rumus Ka mb od įjoję.

Jau ne pirmą kartą ”ro - 
jaus ideologai” Įrodo,kuo jie 
grindžia savo tą kelią Iki 
’’rojaus”. Tad kas gali tikėti

XII-JI MOKYTOJU 
STUDIJU SAVAITE

L Ituan 1st Intų Mokyklų mo
kytojų (r jaunimo studijų sa
va (t ė jau v (e nuol tka metų bu
vo ruošiama Dainavos sto
vykloje. Šių savaičių rengė 
jai buvo JAV LB Švietime 
Taryba, kurios pastangomis 
buvo kviečiama mokytoji, 
studijų savaitės vadovybė (r 
su JAV Lietuvių Fondo fl - 
nans Ine parama nugalimos 
finansinės problemos. Šiose 
studijų savattėse.rtors ir ne 
dideliais kiekiais dalyvavę 
Kanados Lituanistinių Mokyt 
kyklų mokytdjal.

Mokytojų studijų savaitės 
programos daugumoje nag
rinėjo Lituanistinių Mckyklij 
problemas, o susirinkęs jau
nimas buvo Įtraukiamas Į 
tautinių šoktų, lietuvių kal
bos ar taut oda dės kursus . 
Savos laisvės siekiantis jau
nimo elgesys ne kartą sukė
lė drausmės problemas sto
vyklos vadovybei trDainavos 
administracijai, tačiau lie
tuvių organizacijose y© ik ran-

Hong Kong’o laikraštyje besiruošiant fe jaunimas vi- ZT
pasirodė žinia, kad Kinija sada buvo ir yra laukiamas 
parinko grupę studentų pa- Mokytojų Studijų Savaitėje.
žengusioms studijoms JAV- Sunkiai iš anksto praveda- 
se ir Eurejpoje mokslo ir ma dalyvių registracija ren- 
technlkos srityse. gėjams ne kartą sudarė daug

vos deginimo, karbono mo- 
noksldas ir hydrokarbonas , 
daugiausia iš automobilių 
motorų dujos,Įvairios smul
kios dalelės visų pagamina
mų daiktų ir nltrogeao oksi
dai, ypač iš automobilių ir 
garu varomų Įmonių.

Rekomenduoja sumažinti 
rūkymą, atskirti rūkančius 
nuo nerūkančių ypač viešose 
vietose, kur pasidaro didelė 
dūmų kondensacija.

KINIJA SIUS STUDENTUS 
I JAV.

Sovietų MIG*gU pašauto P.Korėjos lėktuvo vienas iž sužeistų keleivių.’ 
f—rhe Gazette")

YbitoUo'*'*/

L. Glrlūno nuotraukoje 18 Baltų Vakaro Parlamento Rūmuose Ottawoje. 1% kairės: I. Sefnaitė-Melklejohn, J. R. Simanavi
čius, Eric Lughtlhrid, State Secretary-Multiculturalism, skyriaus vedėjas, S. Masionis, V. Aužrotas, dr. Stanley Haidašz, 
parlamento narys. y. Rad&us, sol. G. Capktuioklenė, J.v. Danys ir s. Jokūbaitis.

netikrumo (r rūpesčių, kaip kartu su JAV LB Švietimo 
kad praėjusiais metais, ne- Taryba. Abejoms instltuct- 
žlnant ar stovykla Įvyks,ar joms nutarus bendrai ruošti 
neįvyks, belikus ttk dvtems Xll JAV ir Kanados Mpkyto--

džlos. Norint šių bėdų iš - mo planai bei programa bu- 
vengti š. m.sausio mėn.pra- vo aptarta Lituanistinių Me
džioję buvo išsiuntinėta an - 
keta visoms Lituanistinėms 
Mokykloms, prašant pasisa
kyti dėl 
mokytojų 
duodant 
Dainavos 
vietovių, 
atsakymus 
menkas 
studijų savaitėje dalyvauti .
Dėl 17-23 dalyvių Ke n nebunk- 
porte, ar Dainavoje studijų . ma L.Tamošauską, buvusi 
s ava ttę s uruošt I prakt tška l 
neįmanoma.Pradėjus ieškoti 
nedalyvavimo priežasčių,pa
sirodė dvi pagrindinės, šios 
■vasaros kliūtys: atostogų 
(sunaudojimas Pasaulio Lie
tuvių Dienoms Toronte Ir 
LSS VI Tautinei skautų sto
vyklai, kurios laikas sutapo 
su reguliariu mokytojų stu
dijų savaitės laiku Dainavo-: 
je,pastoviai skiriamu ir ne
keičiamu. Beliko geriausia 
išeitis- derintis prie 
Pasaulio Lietuvių Dienų To
ronte, prie jų jungiant 
Mokytojų Studijų Sa
vaitės pr ogra mą , sudar 
rant sąlygas lituanistinio 
švietimo darbuotojams bei 
jaunimui iš visų pasaulio 
kraštų dalyvauti Mokytojų 
Studijų savaitėje Ir Pasaulio 
Lietuvių Dienose.

Tokiam planui pritariant, 
ir Kanados 
Mokytojų

dalyv lų ską Ič lauš 
studijų savaitėje , 
pas Ir Ink Imą tarp 
Ir Kennebunkport o
Gavus daugumos 

pasirodė labai 
užs (an gaž avimas

PLB, JAV LB 
LB vadovybėms, 
Studijų Savaitės dienos buvo 
parinktos š.m.btržello mėn. 
27, 28 tr 30 dienomis,po jų 
toliau dalyvaujant Pasaulio 
Lietuvių Dienose.

Dalyvaujantiems sporto 
žaidynėse yra skiriamos va
karinės sesijos. Tekios Mo
kytojų Studijų Savaitės ren
gimą paskatino Kanados LB 
Švietimo Komisijos noras 
šią savaitę rengti Toronte 
/ pirmą kartą Kanadoje/ , 

kyklų mokytojų suvažiavime 
Toronte Ir Kanados LB 
ŠvletlmoKomls įjos posėdyje 
š. m. kovo mėn.la dieną, da
lyvaujant ir JAV LB Švieti
mo Tarybos pirm. Broniui 
Juodeliui.

Kanados LB Švietimo Ko
misija pasiėmė tvarkyti vi
sus techniškuosius Studijų 
Savaitės surengimo darbas, 
jiems vadovauti pakvlesda- 

ilgametį Kanados LB Švieti
mo Komisijos pirmininką . 
Mokytojų studijų savaitės 
programos sudarymas, pre
legentų pakvietimas Ir in
formacija atiteko JAV LB 
Švietimo Tarybai. Visus pa
siruošimo darbus abi insti
tucijos veda pilnu tempuJCa- 
nados LB Švletlmos Komi
sija jau užsakė 50 kambarių 
Toronto universiteto bend
rabučiuose labai prieinama 
kaina. Čia vieno asmens 
kambarys supusryčlals sep
tynioms dienoms kalnuos 
apie $70, o imant dviems su 
dviguba lova išeis apie $55 . 
asmeniui už savaitę. Neri
botas vietų skaičius yra gau
namas I Inks us In lame T he 
Royal York viešbutyje, kur 
vienos lovos kambarys die
nai kalnuos $34, o dviejų lo- 
vų/d v lems/ kambarys yra 
$40. Visos rezervacijos turi 
būti atliktos mėnuo prieš da
tą, nevėliau gegužės mėn . 
26 dienos.

Rezervacijos Toronto u-to 
bendrabuč tuose, Įmokant pu
sę pinigų už savaitę, atlieka
mos pas L.Tamošauską, 236 
Dovercourt Road, Toronto, 
Ont. Canada, M6J 3E1, kartu 
pridedant ir $5 asmenlnĮ re
gistracijos mokestį, reika
lingą bendroms Studijų Sa
vaitės išlaidoms padengti. 
Visi prašomi paskubėti, nes 

kambarių unlvers ttete tikrai 
pr (trūks. Ma lt int is /be pus * 

; ryčių universitete/ kiekvie
nam teks Midlvlduallai. Mo
kytojų Studijų Savaitės vl- 
s r pos ėdž (ai vyks Royal York 
viešbučio patalpose,kur vai- “ 
gytojams bus padarytas gru- 
prnls paplglnlmas.

The Royal York viešbučio 
rezervacijos atliekamos tie- 
slacThe Royal York,Reser
vation Manager, 1OO Front 
str. West,Toronto, Ont. Ca y 
nada, M5J EE 3. Mokytojų 
Studijų Savaitės reglstracij^ 
bus galima atlikti pradedant 
Studijų Savaitę,birželio 27 d, 
antradienį, nuo 9 iki "1O y. 
ryte, Royal York vtešbutyjė.

XII- jai Mokytojų Studl^į 
Savaitei numatyta labai platai 
tr Įdomi programa su žyįf 
mia Is prelegentą te, grup įna
mis diskusijomis, kas bus 
greitai paskelbta spaudoje • 
Visi lituanistinio švlettmp 
darbuotojai ir šiam darbai 
bes (ruoš (ant te jaun Imas 
kviečiami dalyvauti X II JAV 
ir Kanados Mokytojų Studijų 
Savaitėje Toronte, š. m. blr - 
žello mėn. 27-30 dienomis! '

Kanados ir JAV LB 
Švietimo Taryba

• 1978 m. kovo 27 d. Ams
terdam, N. Y. , mirė ilgame - 
tis Užs. Reika Ministrtjos 
tarnautojas Jonas Gerutis. 
Nuliūdime liko velionio 
žmona Aleksandra, duktė 
Regina, sūnus Jonas ir Švei- 
carijoje gyvenantis' diploma
tas dr. Albertas Gerutis.

Velionis buvo gimęs ^9.6' 
metais..Konsularinę tarnybą 
pradėjo 1921 metais Lietuvos 
Vice Konsulato Bauske sek
retorium, o nuo. 1925 metų 
Pasiuntinybės Rygoje ir vė
liau Taline valdininku. Nuo 
1931 metų buvo Lietuvos vice 
Konsulu Rygoje iki pat olcu- 
pači jos.

Artėjant antTaįal rusų oku
pacijai pasitraukė Į vaka 
rus, o 1949 metais su šeima 
persikėlė Į J. A. Valstybes 
apsigyvendamas Amsterdam 
N. Y.

1
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! US ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada !
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|E^saulio Lietuvių
Prrj'

Dienos
> PLD Finansų Komisija vi
gais būdais telkia lėšas tų 
didžiųjų iškilmių reikalams. 
^Prašoma didesnio aktyvumo 

ir Iš KLB Apylinkių Valdybų, 
įmes PLD jau čia pat. Pini - 
-cgat ir dabar jau reikalingi , 
elies tenka atlikti įvairius į-
- mok ėjimus, apmokėjimus .
Kaip paaiškėjo, iš Australt- 

iijos įPLD sportininkų atvyks 
Jjne 65, kaip ankščiau buvo 
aminėta, bet 75 todėl ir jų 
-Mtelionės išlaidos padidėjo. 
.Kad jas sumažinus, T or onto 
-lietuviai skautalprtims nak- 
-vynėn visus iš Australijos 
atvykus lūs sport In inkus -
skautus. Viso į PLD atvyks 

. 1OOO sportininkų, , kurių 
-draudimas kalnuos 1OOO do- 
: ler lų.
- - Kad būtų sėkmingesnis 
už Ings n (S gavimui para mos (š 
'-valdžios, prie prašymų buvo 
r jfcrtjunfeti Kanados žymiųjų
pareigūnų rekomendaciniai 

- -laiškai. Kanados valdžia to- 
-klems reikalams pinigų tu - 
T-l, tik reikia mokėti jų pap
rašyti.

Didesnes aukas jau davė 
-šios lietuviškos institucijos 

įt-bei atskiri asmenys: 6.000 
ądol. -Kanados Lietuvių Fon-

5 
P

das, 2.000 dol. -Toronto 
bankelis Parama, 1.700 dol. 3 parašai 
-Montreallo bankelis Litas , 
1.000 dol. -Kanados Lietu
vių MedlkųD-ja, 1. OOO dol .
- Lietuvių Sodyba Anapilis , 
1144 dol. - KLB Delhi Apy
linkė, 1. OOO dol.-Ed.Bu - 
meistras, 500 dol. -R.Wl- 
llambreckas iš Woodstock, 
Ont., 200 dol. - V. Bar įsas 
trlOO dol. -A.Krakauskas , 
abu iŠ Wlndsoro, Ont. Damų 
Šventei aukojo: 1OO dol. -M. 
Antanaitis, 50 dol.-Mažo
sios L etuvos Moterų D-ja 
ir 1OO dol.-St. Liepas Iš 
Bostono, JAV.

PLD reikalams Ir toliau 
renkamos aukos prie Toron
to lietuvių šventovių. Prie 
Lietuvių Kankintų parapijos 
šventovės aukų 
tvarko J. Petronis,prie Iš
ganytojo parapijos šventovės 
- P.Šturmas,prie Prisikėli
mo parap įjos š ve ntovės -p . 
Indreitenė. Jų darbą koordi
nuoja S. Jokūbaitis.

Paskubėkime su ekonomi
ne parama Pasaulio Lietuvių 
Dienomsl

Pasaulio Lietuvių Dienų 
Finansų Komisija

PANORAMA
atsisėdo | Ottavos sostą 
prieš desėtką metų. Kai 
arabai prieš 4 metus pakėlė 
naftos kainą 400%, dideli 
ekonominiai sunkumai pa
sireiškė visame pasauly, ta
čiau Kanada teimportuoja 6% 
jos ir ne dabar, o tik po 10 
metų galėtų sau laukti di
desnės naštos. Bet gal lai
kas tikrai dirba mūsų nau
dai, kaip liberalai sau mano ? 
Ponas P. Trudeau, kurį Ka
nados prancūzai laiko lyg jų 
"voldemaru" už gražbylystę 
bei mokėjimą auksaburniš - 
kai priešų priekaištus ” su
tramdyti ".(deja vien žodžiais, 
ne darbais), atrodo bus per 
daug lengvai pasidavęs į teo
riją,, kad girdi, infliacija— 
pati save suvalgo ( taigi ir 
nėra ko per daug jos bijoti), 
o tik turėti kantrumo palauk
ti, kas turintiems daug skolų, 
žinoma Jabai patinka, nes 
pav. .prie 10% infliacijos, 
betkokio didumo skola tam
pa praktiškai, per 10 mėtų 
lygi—nuliui. Bet argi dėl to 
dera perdėtai mestis į inflia
ciją, beieškant joje'aukso ka
syklų” ir nepaisyt, kad sko
lininkų dalinis pasipelnymas 
teeina 
sąskaitą
taupytojams ? 
užmiršti naiviai 
mokėjimą kasmet, 
pareikalaus,

pasipelno bankai bei speku
liantai. Blogiausiai gi, kad 
infliacija, jei nėra laba# 
griežtos kalnų kontrolės, su
kelia didelę anarchiją, nes 
kai vieni kelia kainas 10%, 
tai kiti 15% ar net 20%, o 
gamintojai visada siekia iš
lošti pablogindami gaminių 
ar patarnavimų kokybę.Nue- 
savybių kainos per 3-4 me
tus linkę pašokti 100%. Re- 
sultate labiausiai nukenčia 
taupytojai ir šalia jų ferme
riai, juodadarbiai ir smul
kūs tarnautojai. Šalia inflia
cijos., deficito sumažinimui 
yra antroji milžiniška prob
lema, kuri lengviausia būtų 
išsprendžiama visus mo
kesčius 10 -15% pakeliant, 
kas Kanadoje betgi beveik 
neįmanoma, kai didesnės ( 
įmonės bei fabrikai jau ap
krauti 70% pelno mokesčiu. 
Taigi Ottavoje reikia finan
sinių ekspertų, o ne mėgėjų; 
norinčių au tauta išbandyti, 
tartum jūrų kiaulaičių ėkspė 
rimentus, kas —veda į kata
strofą, anksčiau ar vėliau, 
ne žiūrint "geriausių norų. " 

Marksistas Salvatore All
ende iki paskutinės minutės 
vis dar tebelaikė save, neva 
ekonominiu tautos messija, 
net kai infliacija pakilo iki 
2. 000% ir vien jo pašaliniu 
mas sulaikė Čilę prie pat 
bedugnės kranto.

T. Toli vardas

BAŽNYČIA PRIEŠ EKONOMINĮ NUOSMUKĮ

Knados didieji dienraščiai, dolerių. Tai- per daug, kai 
rašo, kad š. m. koyol5 d. de
vynių didžiųjų religijų gru
pių lyderiai įteikė Ottavos 
vyriausybei memorandumą’ 
dėl vis blogėjančios ekono
minės padėties krašte. Rei
kia pabrėžti, kad tie patys 
dvasininkai jų pirmąjį me
morandumą buvo jau įteikę 
1977m. su įspėjimu, kad 
Kanadoje turtingieji eina 
dar turtingyn, kai neturtin
gieji gi smunką į neturtą 
vis giliau. Šįkart jau nurodo
ma, kad kai 20% piliečių 
uždirbą net 44%tautos paja
mų, tai kiti 20% < teuždirba 
vos tik 3, 9%( vienuolika kar
tų mažiau)'ir todėl ragina
ma vyriausybę nedelsiant 
griebtis priemonių dėl įgy
vendinimo garantuoto (mi- 
nimalinių pajamų) pelno.

Šalia protestantUjkata.il - 
kų vyskupų vardu dedama 

l ( A. Aubert, T. 
Clarke, . B. Daley), -bet vi-' 
siems atrodo aiški kieta 
ranka gerb. Toronto arklvys 
kupo Pilypo Pockock, kuris 
priešingai savo pranokėjui 
aristokratiškam kardinolui 
p. James Mc. Guigan ( ne
mažam lietuvių draugui ) 
yra toli pramatąs ekonomi
nio teisingumo šalininkas- 
mažųjų bei silpnųjų naudai. 

Ar krikščionybė yra tikrai 
neturtingųjų religija ?Nežiū- 
rint stambių svyravimų - 
baudžiavos bei vergijos 
laikais,sprendžiant iš Pa
mokslo nuo Kalno, Krikščio
nybė skelbia, kad "lengviau 
kupranugariui pralysti pro 
adatos skylutę, negu turtuo
liui patekti į dangų. "Sakoma 

rinkimą Kanados katalikų 65% balsuo
ją-per rinkimus už NDP (so
cial demokratus) gi airių net 

3/4 bet .talpr išeitų pa- ______
gal senus protestantu prie- vat. dienraštis. įstato'didelį 
kaištus ir tai laikoma " at- kiaustuką visOms valdžios 
vira paslaptimi".Kalp_keista, Mistikoms, pagal kurias, 
kad turtingoji žaliavomis Ka- pay. infliaclja tesiekia 8,5% 
nada , jau keli metai turi di- lr _ krlnta ( kai gir

/deficitą kainos,priešingai tam,kyla).
“’X‘ Daug gali būti kalbama ir

apie Kanados dolerio nuo - 
smūkį jąii 30% žemyn, nes 
nors jo vertė lyginant su 
JAV broliu,vienų metų bėgy 
krito 15% , bet tui pačiu lai
ku , JAV doleris irgi krito 
15 -16%, gi pagal aukso ver
tę, anot Rich. Niedham- 
aple 19%). Tuo būdu Kana 
dos taupytojams tik vienų 
metų bėgyje sutirpo mažne 
lz3 jų sutaupų (neišskiriant 
abu taut, fondus), o-kur
dar galas ? Taigi nereikia 
jokiu būdu sumenkinti šį 
paskut. vyskupų memoran 
durną p. Trudeau liberalų 
valdžiai. Bet kai prieš 5m. 
UNO- Jungt. Tautų biule- 

’ teniai ėmė skeptiškai sumi
nėti Kanados finansinę rai
dą, niekas nenorėjome įital 
kreipti jokio dėmesio. Bet 
ta visa ekonominė painiava 
deja prasidėjo klek ankž - 
čiau, būtent, kai liberalai

JAV deficitas tėra 27 bil/’o- 
nal, prie milžiniško apsi 
ginklavimo išlaidų bei 45 bi
lijonų dolerių vien naftos 
importui, ( _Kanada impor
tuoja tik 6%naftčs),o netur
tinga Japonija ir V. Vokieti
ja visai neturi jokio deficito. 
Be to, valstybės skolų Kana
da turi jau apie 70 bilijonų, 
iš jų 3/4 užsieniui ir vien tik' 
palūkanoms apmokėti kasmet 
turi išleisti milžinišką 6 1/2 
bilijonų sumą. Kasmet didia
dema deficitą, Kanada bren
da vis giliau | skolą. "Poetai 
Ottavoje" siūlo sukurti net 
1. OOO. OOO naujų darbų, jei 
bus sutelkta tam 150 bilijonų 
fondas ir užmiršta, kad ne- 
pristabdant imigraciją, tą 
milijoną naujų darbų per 8- 
9 metus užpildys vien imi
grantai. Pagal naują įstaty
mą, nuo liepos 1,1977m. .at
vykstantiems t Kanadą rei - 
kės čia išgyventi 40 metų 
(buvo tik 10) kad gauti senat
vės pensiją, ’’uo bus bandoma 
sumažinti imigraciją. Bet ka
žin ar sėkmingai ? Bedarbių 
Kanadoje esą 1.600. OOO sa
ko Joe Clark, konservatorių 
vadas(Toronto Star 17.3.1978; daug mažesnę 
1978.), taigi arti 13 % dlrban- negu pati skolą, reiškia 
člųjų; Šį skaičių jau. anksčiau 
buvo iškėlęs ir E d Broad
bent, NDPlyderls, pabrėžda
mas kad Ottavos valdžia be
darbiais laikanti vos 1 mili
joną tų kurie sau gauna be
darbių pašalpas ( tuo dary
dama 60% klaidą). Deja be
darbiai yra mūsų ateičiai 
pavojus, (nes jie nebeturi Ką 
prarasti) ir daug tūkstančių 
iš jų su universitetų diplo - 
mals. Akademikų bedarbių 
skaičiai, išsk. mediciną bei 

ptssWSws tew*;
"The Toronto Star" konser-

į didelių nuostolių 
visiems Kanados 

Be to.nedera 
— palūkanų 

kurios 
bendrai, ne
išmokų SU-'

neįstengia sudurti galų su 
galais. Šių metų deficitas 
net gal|s siekti 3-10 bilijonų

o

,^ALTINIMAS SVARBIAU UŽ blausia užduotis: apkaltinti
- ĮflTTTF IŠIMĄ asmenis, apkaltinimus pas-

: Per pagrindines amerl— kleisti klek galint plačiau, 
jfj^įečlų televizijos stotis ro-. pasakyti visą kaltinamąją 
j ^pma, jau kel Intą kartą , žy-| 
jdų vykdomos "raganų me - 
tĮžloklės", ieškant jiems nu
sikaltusių. Visi žinome,kad 
tie "nusikaltėliai" sumaniai 
įkeliami į latvių ar lietuvių

.ąą vokas.
jįįJŽydal karo nusikaltėlių
.ieško ir Vienoje, Austrijoje. 

<£irdi, jie/nors kalba vienas 
į^amuo/ atradę karo nusV- 
• kaltėlį. Va, parodė nuotrau
ką, padarytą per keliasde
šimt metų,bet neatranda llu- 

-4ininkų, ir visas ieškojimas 
r^es ėkmlngas...

Tai pirmoji strategijos 
udalis.
-^Antroji dalis: žydai vis - 
$įęk patraukia jų nuosprend- 
_&Du nusikaltėlį į Austrijos 
teismą. Suorganizuoja dlde - 

fJę, propagandą per austrų ir 
kitokią spaudą. Austrų poll- 
jjęįja įteikia tariamam nual - 
JįgĮtėliui šaukimą į teismą;
j ją atvyksta. Keliomis sesl- 

IjojĮnis vyksta jo kaltinimai , 
jjgj^slnlmal ir pagaliau vls- 
_^k jis paleidžiamas, nes 
M^į^a te l s ė t ų įrodymų, 
^j.jJPrečlojl dalis: čia toks 
"raganų medžiotojas" prisi
pažįsta, kad tai tr yra svar- 
2 psl.

medžiagą žiūrint iš jų taško. 
Tuo jo paskirtis pasibaigia , 
nes visuomenėje paliekama 
Ilgai išliekančių duomenų a- 
ple žydams padarytus nusl - 
kaitimus, jais nemažai žmo
nių, ypač liberalių jaunųjų , 
patikt.)

Ketvirtoji dalis: plačia - 
jai visuomenei nejučiomis 
{kalama, kad nevalia liesti 
žydų, negalima jiems nieko 
blogo daryti, nes, matote, 
teisingumo rykštė plaka po 
daugelio metų. Nepakliūkite 
po jos smūgiais.

Tam tikrais atvejais žydai 
turi sau palankių skaičių, nes 
tokioje koncentracijos grlo- 
vynėje- lageryje- buvę tiek 
žmonių, Ir tiek žmonių buvę 
sunaikinti. Jie sako,kadtle 
visi sunaikintieji buvę 
žydai. Tai yra netiesa,bet 
nelengva įrodyti, nes kas no
rės knistis po senus archy
vus, visus žuvusius atrasti 
tautybėmis ar religijomis.© 
jeigu įrodysi žydams nepri
imtinai, jie šauks,kad naciai 
tebeveikia ir 1.1.

VA tvirtina,kad išlikę gy
vi žydai- kankiniai nejaukiai 
jauč las I, nes j le irgi turėję

mirti drauge su kitais tau
tiečiais, bet jau tokia buvusi 
Aukščiausiojo valia. Todėl, 
kad ir nenoromis, vykdą sa
vo mirus lems,nukankintiems 
draugams, pažadėtą pašiau - 
gą: surasti jų žudikus.

Šitaip nuteikta Vakarų pa
saulio visuomenė tyli ir lei
džia "raganų medžiotojams” 
toliau, 
siautėti

dažnai neteisėtai

medžiotojai” savoTekle 
leškoj linus vykdo nuo pat ii 
Pasaulinio Karo pabaigos. 
Kas juos Išlaiko? Aiškd, tur
tingos žydų organizacijos .
Netik Išlaiko juos,jų šeimas, 
bet spausdina visą patelkia
mą medžiagą, nesvarbu klek 
teis Inga ar melaginga būtų . 
Svarbu, kad būtų už “kanki
nius žydus. Jie tvirtina, kad 
tyla yra sutikimo ženklas Ir 
todėl jie nenori tylėti,kelta 
didesni triukšmą už priešin
gąją pusę. O priešingoji pu
sė jokio triukšmo nenori , 
pas trinkdami,kas jau prl - 
miršta,tegul nueina | praei
ti. Nuo to tylos momento 
kaip tik prasideda didžiau- 
s las tr lukš mas " nūs tkaltė- 
llus” dar daugiau nutildytI.

Be to, žydai per amerikie
čių televiziją toliau s ako, ty
la yra viena melo forma .

Nauji nariai ir {našai:
759. KLB Kalgario apylinkė .... $100
760. Šturmas, A. ____________  100
761. Zavadsko, Mamerto atmin.. 365
762. Dauginis, Valteris  ..........  100
763. Kairys, Alfonsas ------ :........100C
764. Sakas, Vincas .....................  100

Įnašų papildymai:
127. Januška, Mykolas ___  iki $350
128. Januška, Vincas ............ 250
40. Rudinsko, Prano atmin......  215

734. Juodviršio, Juozo atmin. 1000 
. 1,^$. Karbūno, Leono atmin....... 600
291/Valiaus, Telesforo atmin. ... 160 
257. Prisas, Juozas ...... . ........ 700
430. Jokubilius, Silvestras ........1200
431. Jokubilienė, Elena ---------- 1200

Kanados Lietuvių Fonaas 
nuoširdžiai užjaučia pasili

kus ląšelmą Ir visą montre- 
allečių visuomenę tarp ne
tikėtai Ir staiga netekus 

x brangaus lietuvio, didžio vi
suomenininko ir patrioto 
Prano Rudinsko. Jo atmini
mą pagerbdami, savo auką 
paskyrė KLFondut : $25- Iz. 
Mallška, $2O-P. Bernotas * 
po $15- J. Adomaitis ir N.N. 
po $1O- R. Otto, A. Jonelis ,
J. Jocas ir Br.Staškevičius .

Wlnnlpegle^lal turėjo at
siskirti su vienu Iš senųjų 
ateivių,brangiu lietuviu Ma
mertu Zavadsku. Lietuviai,
gerbdami jo vardą kaip tęs- RAMBYNAS-$1OO, 14. "Ne - 
tamentlnį palikimą, vietoje priklausomai 
gėlių įrašė jį į Fondo narius , $250, 15. ’ _ 
tuo pažymėdamlkllnlą jo as
menybę. Aūkojo:$- -Jacob& 
Crowley Mfg. Co- mirus lojo 
žmonos bendradarbiai, po 
$20- L. Stanius; M. Has e n- 
helm ir sūnus G., E.K.Ka - 
lasauskal, M.E.Šarauskal , 
po $15 - D. B. Varneliai, T . 
Kelmans, E.Bartusevlčleng, 
A. J. Varneliai ir A.E.Lln-

: gės; po $1O - M. M. Januškos, 
V.E. Januškos, J. Mačiūnie
nė, S. MaciūnąItė, V.O . 
L lauke vič la l, A. J. Kunca ič la į 
A.A. Balčiūnai, C.Jankaus
kas, J.T.TimmermanaI, V. 
A. Rutkauskai, J. P. L lauke v t- 
čial, F.E. Balbonal, E.E . 
Tows, A.H.Šarauskal; po $ 
5 -kun J. Bertašius, S.Sur-
dotas, S. J. Ramančtauskal,
K. A. Malaskevlčlal, M.Ka- 
zimieras, N. Closson,M.Cu
re; $2 - Bartnlkai.

Fondas sveikina visus 
naujus narius Ir linki pri
traukti dar po vieną naują 
narį. Ypatingai džiaugiamės 
broliais Juodvirštais Ir po
nais JokubU lals, kurie visada 
randa progą įnašus padidinti.

rūpi 
bei

1» d

Dar kartą dėkojame visiems 
lietuviams, kuriems 
mūsų tautos reikalai 
kultūriniai siekiai.

1978 m. kovo mėn,
K. L. Fondo Tarybos posėdy
je buvo paskirstytas 1977 m . 
pelnas sekančiai/

1. Lietuvių Tautodailės 
Institutui $2500,/ 2. Ka - 
nados Jaunimo Sąjungai - 
$600, 3. Toronto Aiikštes - 
n les tems Lituanistiniams 
Kursams - $1OO, 4. Mont - 
realioLietuvtų Jaunimo Sto - 
vyklavletel BALTIJA -$200, 
5. KLB Montreallo Apy - 
linkę l - $1OO, 6. Toronto- 
Ateitininkų Tėvų Komttetul- 
$1OO, 7. Sudburlo tautinių 
šoklų grupei RAMUNĖLĖ - 
$1OO, 8. Vasario 16 Glm-. 
nazljos remtlK-tul -$1OOO , 
9. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungai -$400, IO. St . 
Catherines tautinių šoklų 
grupei NEMUNAS -$1OO , 
11. Toronto dramos būre
liui AITVARAS - $1OO, 12. 
Toronto Pensininkų Klubui- 
$1OO, 13. Skautų Tuntui

Kas tyli-tas meluoja. O jie- 
netyll...Taigi, kas meluoja?

Nacių laikais žydų gene
racija, kai}) jie tvirtina, ne
buvus l parengta juos užklu - 
pūslėms įvykiams.Dabar jie 
gerai pasiruošta, kad taip 
kada y nors ate Ityje nepas l- 
kartotų, nesvarbu po klek 
laiko. Jie turi galingą Izra
eli, turi patriotines žydų or
ganizacijas, turi neišsemia
mus pinigų šaltinius Ir pa
rengta daugybę medžiagos , 
kurta dabar jų visuomenė 
naudojasi Ir kuria naudosis 
visos ateinančios kartos.

Kęstutis Gardinas x
California, USA.

[ Lietuvai” - 
’Tėviškės Žibu

riams”- $250, 16. Speak Up 
/anglų kalba mėnraštis, lie
tuvio leidžiamas/-$150, 17. 
Toronto tautinių šoklų gru - 
pel ATŽALYNAS - $200 ,
18. Jaunimo Ansambliui 
GINT ARAS/Toronte/-$2OO ,
19. PLB Švietimo Komisijai 
$200, 20. Skautų-č tų sto
vykla v lete l ROMUVA- $300, 
21. Tėvynės Prisiminimų 
Radio Valandėlei- $150, 22. 
Prisikėlimo Parapijoj Spor- 
toKlubulAUŠRA -$2OO, 23 . 
Sporto Klubui VYTIS-$2OO , 
24. KLBKultūros Komisijai 
-$7OO, 25. Toronto Studen
tų Klubui -$250, 26. KLB 
Švietimo Komisijai - $1950, 
27. Pasaulio Lietuvių Die
noms - $6.000;

Lietuvių kultūriniams rei
kalams buvo paskirstyta 
$ 16.000.

Lietuvi - neužmiršk, kad 
esi lietuvis - stok l mūsų vi
sų Kanados Lietuvių Fondą . 
Jei ginklu dar negalime ko - 
votį - kovokime kitais bū
dais - tai mūsų pareiga ’.

KLF Vai
NEPRIKLAUSOMA LIETUV A
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PASIKEITIMAI LB 
ŠVIETIMO TARYBOJE

e»
šių mokslo metų pradžioje JAV LB krašto 

valdybai nepriėmus ultimatumo, keletas LB švietimo 
.tarybos narių pasitraukė iš pareigų. Jų pasitraukimu 
tenka apgailėti, dėkojant už atliktus darbus švietimo 
taryboje. Platus ir nuoširdus kai kurių įsipareigoji
mas lituanistinio švietimo darbuose liks pavyzdžiu 
jaunajai mokytojų kartai.

J jų paliktas vietas atėjo jaunesnės kartos 
pedagogai, mokytojai toliau tęsti lituanistiniam 
švietimui taip svarbų LB švietimo tarybos darbą. 
Atėjo ne naujokai, bet kelių, ar keliolikos metų stažą 
lituanistinėje mokykloje turį profesionalai, su aukš
tojo mokslo laipsniais, su šio krašto pedagoginio 
darbo patirtimi ir artimu dabartinio mokinio pažini
mu. Jie atėjo su pačių veteranų ankstyvesnių 
pageidavimu atjauninti LB švietimo tarybą, vetera
nams vis daugiau pasitraukiant j poilsį ir jaunes
niems perduodant lituanistinio švietimo darbus ne 
tik mokyklose, bet ir pačioje švietimo taryboje, 
bjaujai atėjusių profesinis pasiruošimas pedagogikoje 
bei administracijoje, noras ir ryžtas tęsti lietuvybės 
išlaikymo darbą, kartais trukdomą ir diskriminuoja
mą, yra labai svarbus, dirbant koordinacinį lituanis
tinio švietimo darbą.
, LB švietimo tarybos nutarimu atlikti ir kai kurie 
vidaus persitvarkymai. Departamentų direktorių 
titulai pakeisti į atitinkamų sekcijų reikalų vedėjus. 
Priešmokyklinio švietimo reikalai prijungti prie 
pradžios mokyklų sekcijos. Aukštųjų mokyklų ir 
kursų, aukštesniųjų ir pradžios mokyklų reikalų 
vedėjai yra prašomi palaikyti artimesnį ryšį su 
lituanistinėmis mokyklomis, jas aplankant, su jomis 
susirašinėjant, joms padedant spręsti susidariusias 
veiklos problemas. Kaip praeityje, taip ir dabar 
inspektoriai prašomi lankyti ir vertinti lituanistines 

£ mokyklas.
švietimo leidinių komisija, kurios pirmininku 

išrinktas A. Dundzila, paprašyta peržiūrėti visų 
vadovėlių tinkamumą dabarties mokyklų skyriams ir 
klasėms, kad leidžiant naujas laidas, būtų atliekami 
reikalingi patobulinimai ir pakeitimai. Geresni 
vadovėliai ir naujai išleistos Lituanistinių mokyklų 
programos, jei jų laikysis mokyklos ir mokytojai, 
pagerins ir mūsų lituanistinį švietimą, pakels jo lygį-

Čia pateikiama dabartinė JAV LB švietimo 
tarybqs sudėtis, patvirtinta JAV LB krašto valdybos: 

j (“Švietimo Gairės“)

Pirmininkas
Bronius Juodelis

912 Plainfield Rd. ,
Downers Grove, III. 60515 -A 
, (312) 968-3869 1I

Vicepirmininkė
Dr. Janina Reklaitienė 

766 Williams Drive 
Crown Point, Ind. 46307 

(219) 663-8610
Sekretorė 1.

Irena šerelienė 
6941 So. Washtenaw Ave 

Chicago, III. 60629 
(312) 737-9742

Iždininkas
Jeronimas Gaižutis 

7120 So. Ridgeway Ave 
Chicago, Ill. 60629 

(312) 582-6736
Knygyno vedėjas
Antanas Kareiva

7030 So. Rockwell str. 
Chicago, III. 60629 

(312) 776-0588
Religinio auklėjimo vedėjas
Kun. Antanas Saulaitis, S.J. 

2345 W. 56 str. 
Chicago, Ill. 60636 

(312) 737-8400
0 * • ' ’•>’ ' ■ ■'

Aukštesniųjų mokyklų reikalų vedėja 
Zina Katiliškienė 

Derby Road, 
Lemont, Ill. 60439

(312) CL 7-2874

Pradžios mokyklų reikalų vedėja 
Mirga Valaitienė 

5804 So. Artesian Ave 
Chicago, Ill. 60629 

(312) 436-8531
Aukšt. mokyklų - kursų reikalų vedėjas

Kun. Juozas Vaišnys 
2345 W 56 str. 

Chicago, III. 60636 
(312) 737-8400

Tautinių šokių lavinimo vedėja
Jadvyga Matulaitienė 

188 Logan str.
Brooklyn, N.Y. 11208 

(212) 235-6453

Rytinio rajono mokyklų inspektorius 
Antanas Masionis 
10 the 14-th Avė 

Elmwood Park, N.J. 07407

Vakarų rajono mokyklų inspektorius 
Ignas Medžiukas 
410” Tracy str.

M Los Angeles, Ca ”0027 
(213) 663-181”

„švietimo Gairių" redaktorė
. - Danutė Bindokienė

6634 S Richmond 
Chicago, III. 6062” 

(312) ”25-3850
„Švietimo Gairių" administratorius

Jonas Bagdonas 
044” S. Troy 

Chicago, III. o0o2” 
(312) 778-8370

švietimo leidinių komisija 
Irena Bukaveckienė 

5718 So. Artesian Ave 
Chicago III o0o2” 

,. (312) 778-3320
Antanas Dundzila, pirmininkas 

0802 So. Maplewood 
Chicago, III. o0o2” 

(312) 434-8382
Liuda Germanienė 
6118 Ivanhoe Ave 

Lisle, III. 605 (312) ”00-2154
Nijolė Užubalienė 

o”55 So. Maplewood 
Chicago, III. 60629 

(312) 476-4630
Rūta Penkiūnienė 
5”01 Sutters Ct. 

Bowie, Md. 20715
Dr. Sigita Ramanauskienė 

Jared Sparks Rd.
West Willington, Ct. 0627” 

Leidinių reklamos vedėjas 
Jonas Kaunas 

715o S. California Ave 
Chicago, IL, o0o2” 
(312)47o-264o

Informacijos komisija 
Vladas Butėnas 

5202 S. Fairfield Ave 
Chicago, III. o0o36 

(312) 778-7066
Jurgis Jąnušaitis 
2534 W. 6” str. 

Chicago, III. 60629 
(312) 737-1731

Antanas Juodvalkis 
oo20 S Rockwell st. 
Chicago, III. 606^9 

(312) ”25-0035

Liudas Damulls
ristų, Airijos- IRA grupių ,KOVOJANTI LIETUVA

Vyr. sktn. Bronius Kvik
lys, vienas Draugo redakto
rių. yra didelis Ir sumanus 
kovotojas dėl mūsų tautos 
laisvės. Tačiau jo kovos 
priemonės nėra panašios į 
sakykim, palestiniečių tero

Rode z (jos juodukų part ižam
veiksmus, 
skiriasi

Jo kova visiška
nuo Amerikos

"Weatermen’u" bei "Slmbl- 
nistų išlaisvinimo armijos y

1 ar Vak.Vokietijos "Baader- 
Malnfof" grupių. Kai kas 
net mano, kad tos kitataučių 
"kovojančios” grupės labai 
dažnai "kovoja” ne už hub
man izmo principus, ne va 
Žmogaus Teises, bet tik 
vykdo per terorizmą įvairius 
naikinimus ar nekaltų žmo - 
nių žudymus. Yra jau (r to
kių, kurie tvirtina,kad visos 
tos "kovojančios"grupės lai
bai dažnai net nežino,ko Iš 
tikrųjų jos nori,nes dažnai 
jų veiksmai nepatarnauja 
žmonijos labui. Pavyzdžiui, 
neseniai Readers Digest

TAUTA PRAGYVENA ŽMONES

exploded and this tide is ri - 
sing.

Sixty years ago there was 
no Lithuanian in Ottawa; it 
is very doubtful if anybo
dy here in Ottawa knew that 
such country as Lithuania 
ever existed. Now, each 16th 
of February a Lithuanian 
flag is rised at the City Hall. 
A little more then a year a- 
go the Parliament passed a 
resolution that the incorpo
ration of the Baltic States by 
the Soviet Union is not re
cognized. The Senate did the 
same some time later. Un
der multiculturalism prog
ramme we are encouraged 
and supported to maintain 
and foster our heritage.
ATE IT IN ŽVELGIANT

Pirmaisiais po Karo me
tate daug buvo dėta vilčių,

žurnalas rašė,kad daugumas 
šiaurinės Airijos gyventojų 
yra nusistatę prieš Atrljos- 
IRA norus ir veiksmus.

Tuo tarpu Br.Kvtkllo kova 
už mūsų tautos išlaisvinimą 
yra garbinga. Tai kultūringa 
humanisto kova, nes kovos 
priemonė- spauda. j

Daugelis iš mūsų labai 
vertina Br.Kviklio vedamup- 
sius straipsnius Drauge. Jis 
dažnai nurodo,ko mums rei
kėtų griebtis. d

Mūsų laisvės kova turi būti 
planinga. Mūsų reikalavimai 
turi būti paremti teisingais 
faktais, dokumentais, įrodo
mais. Kaip tik visa tai Br. 
Kviklys paruoš ė labai rūpes
tingai. Jis surinko medžia
gą ir sudarė dokumentinę 
parodą "Kovojanti Lietuva". 
Parodos eksponatai-knygos , 
įvairūs leidiniai, raštai,lalš-

IR GENERACIJAS
ii.t bo ' j ity w tsjj. T , i

“ V. D’ a n y s • ■ ■ ■ 1
-/ Iš kalbos, pas akytos Vasa- 
" rlo 16-tos minėjime Ottawoj/

Vasario 16 yra reali ir 
simbolinė diena. Reali, nes 
prieš 60 metų paskelbta de- 

‘klaractja atstatė Nepriklau
soma Lietuvą. Simbolinė, 
nes šiandien pati lietuvių 
tauta yra vėl tautų kalėjime. 
Lietuvoje prisiminti šią die
ną yra nusikaltimas,- tai 
galima tik laisvajame pa
saulyje, kaip kad Kanadoje , 
kur bet kurioje vietovėje ir 
mažos saujelės gyventojų 
jausmai ir įsitikinimai yra 
pripažįstami.

Vasario 16 yra šviesi die- kla priskirti Ir laiko bėgyje 
na. Po kelių šviesių šlmt- neišvengiamą daugelio iml- 
mečių-po Mindaugo,Gedi
mino, Algirdo, Kęstučio tr 
Vytauto laikų- sejcė vtetam- 
sėjantlejt laikai. Tauta atsi
dūrė viename iš t tamsiausių 
periodų, kai 40 metų buvo 
draudžiama spausdint t lietu
vių knygas tr laikraščius . 
Bet pras (dėjo taut in te sus l- 
pratimas ir pasipriešinimas, tikrai buvo Ūga naktis,bet ji 
kurte vedė prie Vasario 16 
Akto askelblmo tr laisvo , 
savarankiško tautos ir vals
tybės gyvenimo.

kai, nuotraukos, autentiški

J. V. DANYS

kad teisė, tetelngumas.de- 
mokratlnės laisvės bus vi
sur pripažintos ir įgyven
dintos. Deja, kuo toliau,tuo 
aiškiau pas įrodė, kad nepri
klausomybės’ atgavimas bus 
pasiektas tik ligų metų ne- 
pallaujančtomis pastangomis. 
Daug buvusiųjų Ir naujųjų 
veikėjųtikėjosi greitų rezul
tatų Ir jų nepas tekus, nusto - 
jo pasiryžimo toliau veikti . 
Bet, kodėl?

Gal paskiram asmeniui 
reiktų prisiminti šv. Rašto 
žoždlus: "Dulkė esi ir į dul
kę pavirsi". Galbūt tenka 
prisipažinti, kad kiekvienas 
tš mūsų atskirai esame tik 
smulkus smėlio grūdelis ir 
todįl reikta į gyvenimą žiū
rėti iš istorinės perspekty
vos. Juk tie sunkiai įmatomi 
grūdeliai yra medžiaga,ku - 
rial sus t cement avus pasida
ro tvirtas, gražus marmuras 
iš kurio iškalami kūnus pa
minklą l,stebinant te ji pasaulį 
tūkstančius metų. O palaidas 
smėlis yra vėjo išblaškomas 
nepaliekant pėdsakų. Taigi, 
turėkime to cemento- tos 
mus glaudžiat jungiančios 
dvasios Ir pas lt ik ėjimo atei
timi, į kurią reikia žiūrėti 
ne metate ar dešimtmečiais, 
bet bent generacijomis.Lie
tuvių tauta turi Ūgą ir gar- 
b Ingą prae itį Ir j t turės to- 
klą pat ateitį. Tauta visada 
pragyvens ir atskirus asme
nis ir generacijas. Dabar 
laikai atrodo sunkūs,bet ar 
jie buvo lengvesni prieš Ne
priklausomybės atstatymą? 
Palyginkime vien tik žmo
nių Išsūavlnlmą anksčiau Ir 
dabar. Juk tada savo moks
lininkus, rašytojus, meninin
kus, profes tonalus ar specia
listus skaičiavome dešimti
mis, o dabar jų turime šim
tais Ir tūkstančiais^ Amžių 
istorijoje mūsų laikai nėra 
patys blogiausi laikai ir lie
tuvių tauta ankščiau ar vė-

vaizdai. Tai eksponatai, iš-_ 
kalbingai liudijantys apie 
lietuvių kovą- už laisvę1 nuo 
1940 metų < biržeild 15 d; iki 
pat šių dienų'. 7

Parodos knygos Ir leidi
niai sudėstyti į tris skyriui. 
Pradžioj duota okup.Lietu
vos ateistinė "1 tteratūraH, 
nukreipta prieš tikėjimą. KI- 
tas skyrius- komunistų pa
rašytos knygos, niekinančios 
mus, ypač išeivius ir galop 
trečias - knygos ir leidimai, 
ką laisvieji lietuviai parašė 
apie savo laisvės vetk|ą 
prieš- pavergimą. Gal khl 
kas galėtų paklausti, kodėl 
parodoje išstatytos ate iznjo 
ir komunistinės knygos Įr 
leidiniai? Atsakymas būtų 
trumpas: reikia pamatyt I’m 
pažinti abi medalio puseS. 
Be to, komunistiniai leidi
niai ir knygos bešališkai 
žiūrovui rodo komunlėUį 
propagandos besaikį gausUtu 
mą ir bepras mlškumą.. . iŠ 
vteo knygos Ir leidiniai su
daro per 400 eksponatų. * 3

Smurtiška okupacija, pai- 
verglmas, despotizmas,trė
mimą i, kalinimai ir žudymai 
-visa Lietuvos kančia esmi
niai pavaizduota išstatytos^ 
laisvųjų ar išsūalavinus Tųjų 
lietuvių knygose, t. y. B. Ar*- 
monlenės, St. Rūk ten ės, Ele

j kai galvojant toji siunčia dit į j 'į&r šlttfą; metų
niekada nebuvo spausdlhama. 
---- • išlaikome ir mažose 
vietovėse Šeštadienines Mo
kyklas ;veikta puikūs tautinių 
šoklų ansambliai, chorai, 
dainos grupės, skautų, atei
tininkų, varpininkų Ir kitų 
jaunimo grupių sąjūdžiai. 
Prieš porą metų Jaunimo 
Kongresas įvykoPtetų Ame
rikoje, ir sekantis įvyks Eu
ropoje. Pereitais metate a- 
telt įninku Kongresas Cleve- 
landebuvo vienas Išdidžiau
sių jų istorijoje; naujų metų 
laikotarpyje lietuvių skautų 
pasaulinis Sąslrydte įvyko 
Australijoje su 400 atstovų 
iš visų kontinentų. Taigi, 
mes išeiname į platų pasau
lį.

Pereitų metų gale III-me 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziume Chicagoje, iš 1OO 
paskaitininkų, bent 50 buvo 

Ke- tarptautinio masto moksli - 
n Inkai Ir inžinieriai, daugu
ma užaugę ir Išsimokslinę 
išeivijoje.

Mes daugiau tr daugiau 
palenkiame viešąją Kanados 
ir kitų kraštų opiniją palan
kiai žiūrėti į mūsų politinius 

Vte daugiau vado
vaujančių kanadiečių 
pranta mūsų reikalus.

psichiatrines ligonines". , 
Išeivijoje laisvės netrūks-. Dar 

ta - kartais atrodo jos net 
perdaug,kai prasideda nesu- 
s(klausymas, išsiskaidymas 
į mažas grupes, kurtų kar
ta te ir gars okas pas ire išk t- 
mas iš tikrųjų telieka pavie
nis nereikšmingas įvykis.

Štame kontinente stipriai 
pasireiškia materializmas . 
Jo apraiška veikla Ir mus,ir 
migdo dvasiškai. Atvykę ne
turtingi bet aktyvūs ateiviai 
pamažu pas įdarė pasyvūs 
pas (turintleju kanadiečiu... 
Prie realybės reiškinių rel-

grantų asimiliaciją, ypač 
naujose generacijose. T ik į- 
s (sąmonėję Ir stiprios va - 
Įlos išlaiko savo prigimtą 
veidą.
ŠVIESŪS PRAGIEDRULIAI

Bet naktį seka aušra,
turtas dešimt les metų spau
dos draudimas Lietuvoje

neužgnlaužė lietuviškos dva
sios: Atsirado žvaigždės : 
laikraščiai Aušra, Varpas, 
Šviesa ir kttl, tautinis susi
pratimas augo ir sekėVASA- reikalus 
RIO 16 DIENOS NEPRI - 
KLa JSOMYBĖS AKTAS. 
Šiandien Lietuvoje tikras

ŠIŲ DIENŲ ŠEŠĖLIAI
Šiandien realybė daug kuo 

primena tuos tamsiuosius 
spaudos draudimo laikus Jule- tautinis veikimas vėl turi el- 
tuvoje lietuviška knyga 
spausdinama,bet jos turinys 
yra įdėtas į‘geležinius varž- 
tys. Kartais tie varžtai tiek 
prisukami,kad nors ir rašo
ma lietuvių kalba, bet turi“ 
nys pasidaro rusiškas. Vte 
dažniau, ypač mokslinė lite
ratūra toje kontroliuojamoje 
spaudos mašinoje išeina jau 
rusų kalba. Asmeninių lais
vių taip,kaip čia suprantama

. dažnai nėra arba jos suvar- 
• žytos,pav. religinė praktika.
Kaip prof.Vytautas Kavo
lis pastebėjo:" viešai krltlš-
1978. IV. 26

SU-

ŽODIS SVEČIAMS
Dear guests i and frends, 

this year, the 16th Febru
ary is the 60 4 anniversary 
of the restauration of inde
pendence of Lithuania. How - 
ever, who is now 60 years 
of age, he has spent more

tl į pogrindį; viešumoje daž
nai žmogus priverstas vai
dinti tr net pritart (.Šalia pa
grindinio tautinio ir religi
nio judėjimo atsirado jau ga
na plataus masto disidentinis 
veikimas; šalia visuotinai 
žinomų SolženytcIno, Sacha
rovo yra ir lietuviai Kudlr-. than half of his life either in 
ka, Jurašas, Venclova ir ei
lė kitų.

išeivijoje turime irgi daug 
optimizmą patvirtinančių 
apraiškų. Dar leidžiama a- 
pte 70 laikraščių ir žurnalu: 
knygų spausdinama t tek,klek

>

the suppressed motherland 
or outside of it. The Soviet 
Russia became an aggres
sive gigantic bear and one 
might wonder wheather the 
16th of February has not be
come justa a dream.

If it is a dream,than it has 
a history of several hund
reds years to support it. In 
1253, seven hundred-twenty- 
five years ago, the Lithua
nian Duke Mindaugas was 
a confirmation that a nation 
became a recognized state .

Through the centuries Li
thuania rose high and fell 
low; the bleakest time was 
from 1864 to 1904; a forty 
years long epriod, when no 
word could be published in 
Lithuanian language in Li
thuania, ten occupied by 
the Tsarist Russia. But the 
spirit and mind- of Lithua
nian nation could not be ex
tinguished. In 1904 the pro - 
hibition of the Lithuanian 
press had to be lifted and on 
February 16, 1918 Lithuania 
came again to life.

During the next twenty 
years the country showed 
remarkable vitality and 
progress, unfortunately, it is 
occupied again.

But there are so many 
signs of changing times that 
greatly encourage our opt! - 
mism. It appeared that the
treaty of Helsinki burrięd. Hau vėl gyvens savitą, sava- 
us, but suddenly the mani- rankišką Ir nepriklausomą 
festation of human rights gyvenimą.

nos Juoiūtės Ir kt.knygose , 
o taip pat "Lietuvos Archy
ve bolševizmo metate". Yra 
tuo pačiu reikalu išstatytų 
knygų ar leidinių ir kitokio
mis kalbomis. Visa tal-la- 
bai svari Ir dokumenttfefe 
medžiaga dabarčiai Ir iste
rijai. ,a^

Labai tinkamai kovoj a nČ*!^ 
Lietuvą vaizduoja ir keltos 
dešimtys vaizdinių- dideliu 
lapų. C la sutelkta tiek daug 
nuotraukų, užrašų, raštfį, 
laiškų, ištraukų, atsišauki- 
mų ir plakatų, parodar/čH 
pirmąsias 1940 metų okUjSŽt*- 
cljos metų dienas, "liaudYėi" 
seimą, kalėjimus ir suėfcal-

(Nukelta | 7 psl.) *
3 p si;
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KULTŪRINIS PUSLAPIS + TRUMPAIKALBANT-

Juozas Kapačinskas

1950 - 1973 metų atsiminimai

Lituanistika Kento Universitete plečiama. Jo Lietuvių Ar-* 
chyvul gauta iš, Rockefeller’io Fondo $35. 000. . Lietuvių 
kalba dxstioma jau penkerl metai.
Archyvu rūpinasi didelis lietuvių darbuotojas dr. John Cad- 
zow. Į jį galima kreiptis Ir metinių stipendijų reikalais ad
resu Kent State University, 119 Bowman Hall, Kent, Ohio , 
44242.

PIRMOJI DARBOVIETĖ - PAS KONTRAKTORI^

1950 m. sausio vienuoliktos dienos rytą jau važiuoju į 
darbą. Koks bus tas darbas ir koks atlyginimas - nežino
jau, bet vistiek jau dirbsiu.

Nuvažiavęs radau tuos pačius darbininkus, kuriuos va
kar mačiau dirbančius. Jie pradėjo darbą aštuntą valandą, 
bet aš laukiau kontraktorlaus. Jis atvažiavo apie devintą 
valandą ir parocfe.ką turėsiu daryti. Pirmiausia liepė iš
valyti patalpą, o paskui padėti kitiems, kur bus reikalinga. 
Man teko išlaužti sieną, išlupti grindis,išmušti skylę sie
noje, nuplauti sienas bei kitokius panašius darbus atlikti.

Darbą pradėdavau ir baigdavau kasdien ne tuo pačiu lai
ku. Vieną dieną dirbau ilgiau? kitą tik kelias valandas ar 
ir visai nedirbau. Jei darbas pasibaigia, tai reikia laukti 
kol kontraktorius kur nors ką naujo suras. Kartais ateida
vo iš ryto ir nebūdavau tikras- dirbsiu ar ne. Laisvomis 
dienomis ieškojau pastovesnio darbo, bet vis nepasitaikė.

‘ Sausio šešioliktą gavau pirmąjį uždarbį - dvidešimt še
šis dolerius su keliais centais. Tai buvo už praėjusios sa
vaitės darbą. Parėjęs namo paskaičiavau, kiek uždirbau 
per valandą. Išėjo septyniasdešimt penkis centus.

Pasigyriau ir šeimininkei, kad jau gavau čekį, bet va
landai išeina tik septyniasdešimt penki centai. Per daug 
nesidžiaugiau ir nerodžiau pasitenkinimo, nes darbas bū
vi) sunkokas irneįprastas. Bet ji nusistebėjusi paklausė:

- Tai tau dar neužtenka ? Aš kai atvažiavau, dirbau už 
kelis dolerius visą savaitę.

Aš jai atsakiau, kad tada buvo kitokį laikai, o be to , 
ji moteris. Europoje moterys visada uždirba mačiau negu 
vyrai, nes jų kitokie darbai. .. O ji man atrėžė:

- Pažiūrėk, kiek aš dešrų padarau per dieną, ir tada 
sakyki Pastatyk ir dū vyrus, tai jie tiek nepadarys.

» Žinoma, aš jai nieko negalėjau pasakyti. Būna atvejų, 
kad moterys daugiau uždirba už vyrus.

Bet aš ir nenusileidau. Jai dėsčiau,kad už i kambarį 
turiu mokėti septynis dolerius savaitei, maistui apie še - 
šiolika susidarys, nuvažiuoti į darbą ir grįžti du doleriai, 
- tai kitiems reikalams mažai kas belieka. Bet ji vistiek 
nenusileidžia:

- Tai ką, tu nori uždirbti, kiek čia vietiniai darbinin
kai uždirba? Juk tu grinorius (naujas ateivis)... Mes vi
si tokių klausimų nekeldavom. - Mūsų nuomonės labai sky-Cį 
rėsi, todėl pokalbį teko baigti. ę ~

Šeimininkė mane vadino "burdingierium". Man tai bu- (U 
vo negirdėtas žodis, bet senosios kartos ^lietuvių tarpe A, 
dažnai vartojamas. Jis sudarytas iš angliško Žodžio "boai> 
der", kas reiškia asmenį, kuris nuomuoja kambarį ir ten .( 
pri gauna valgyti. Gį

Šeimininkė- žiūrėjo į mane lyg pajuokiančiai. Ypač, kai 
užsiminiau apie man jau žinomas gatves, įmones ar 
vietoves.

- Iš kur tu gali numanytirkad aš nežinau, jau tiek me
tų čia gyvenusi? O jis, va, man pasakys, vos tik atvažia
vęs?

Kai aš jai paaiškinau, kad taip rodo miesto planas, ku
rį vos Čikagon atvažiavęs nupirkau, - jinai tik pečiais pa
traukė.

Jai taip pat keistai atrodė, kad aš iš Vokietijos atvykęs 
atsivežiau knygų. Kam tau, girdi, tempti šią sunkenybę į 
Ameriką? Tas apšiurusias knygas. Amerikoje galima gi 
gauti visokių puikiausių knygų Ji turinti visą kampą ant 
aukšto sukrovusi gražių knygų ir man galnti atiduoti už 
dyką, nes jos jai nebereikalingos.

Po kelių dienų ji man atnešė nuo aukšto keletą tų kny
gų.' Tai buvo pradžios mokyklos vadovėliai, kadaise jos 
valkų naudoti "spelingal" ir panašios. "Še tau, kad taip no
ri tų knygų. Išmok gerai spelinti.tai gerai mokėsi angels - 
kai susišnekėti"... - Aš šyptelėjau ir nieko neatsakiau,tik. 
pagalvojau, kad ji mane laiko pusėtinai atsilikusiu tipeliu.

Stebėjosi ji taip pat, kai pasakiau, jog išsirašiau Money 
Orderį ir pasiunčiau į Vokietiją už knygas: už : Lietuvių 
kalbos vadovą ir už Lietuvos Istoriją. Tas knygas buvau 
užsakęs dar gyvendamas stovykloje, bet pažadėjau užmo
kėti vėliau.
... Namo grįžau gana bloga nuotaika. Netrukus grįžo iš 
darbo ir šeimininkė. Sėdom prie stalo pietų. ^Prasidėjo 
pokalbis apie kasdieninius reikalus bei darbus. Aš pas! - 
pasakojau savo šios dienos nuotykį ir pasakiau, kad dėl 
darbo nepastovumo ir menko uždarbio noriu užbaigti savo 
vargus -bėdas pas tą kontraktorių.

Jai vis buvo nesuprantama, kodėl nesu patenkintas už
darbiu ir darbu. - Mes, seni darbininkai, bijomės praras
ti darbą, o va, jis, būdamas grinorium, sugalvojo geresnį 
susirasti. Aš kai grinorka buvau, tai kaip leiberka -darbi
ninkė dirbau ir džiaugiausi. O tu- grinorius, nieko 
kėdarpas , nori daugiau gauti už amerikonus1.

o
Baltų Studijoms JAV įstaiga National Endowement for the 
Humanities paskyrė 18. 000 dol. .universitetas pridėjo dar 
12.000 dol. Studijų direktorius-prof. V. Nollendorfs, vice - 
direktoriai- prof. V. Vardys ir prof. Use Lehiste. Bus su
daryta ekspertų komisija, registruojanti svarbią baltus lie
čiančią medžiagą. Dėl informacijų ar medžiagos suteiki - 
mui rašyti Research Tools in Baltic Studies, 812 Van Hise 
1220 Linden Dr. .University of Wisconsin,Madison, Wise. 
53706, USA4

o
EUGENIJAUS KRIAUČ E LIŪNO Jaunimo 1. 000 dol. premija 
paskkrta VIKTORUI NAKUI. Jis praėjusiais metais orga - 
nizavo pabaltiečių demonstracijas Washingtone. z »

o
WAYNE STATE Universitete Michigane oficialiai atidary
tas Lietuvių Kambarys. Jo projektą paruošė architektai J.’ 
ir R.Mulokai. Technikinius darbus attiko V. Augustinas. •

o
Premijavo jaunuos lūs fotografus Lietuvių Žurnalistų S-gos 
Centro Valdyba, taip pat spaudos ir radio valandėlių bend
radarbius, paskirstydama premijas iš dr. Petro Daužvard-* 
žio fondo. Jas gavo 26 jaunuoliai.

o
Lietuvių Žurnalistų S-gos Centro Valdyba išrinkta iš Los 
Angeles žurnalistų -J. Gliaudos, dr. G. Valančius, prof. J . 
Kuprionlo, St. Pautienienės, J. Kaributo ir kandidatų - K . ’ 
Karužos, dr. P. Pamataičio, VI. Šimoliūno.

nemo

Lietuvių liaudies daina

GĖRIAU ALUKĄ

GĖRIAU ALUKĄ
SALDŲ MEDUKĄ , - 
O KAS*IŠRAŠĖ, 
VEIDUŽYTĮ MANO ?:f

ANS APVYNĖLIS , 
ANS PŪRO NĖ LIS , 
TASAI IŠRAŠĖ 
VEIDU ŽYTĮ MANO

PAŽINKIME PRAEITI l
Alexander grant

Scottian d

KARSTOS DISKAS IR LIETUVIŲ K A I* B A

salo - 
buvo

pože - 
galutiniame

1903 metais liepos mėnesį dr. Julio Pernler , Italų Ar
cheologų Tyrinėtojų Grupės pasiųstas dirbti Kretos 
je, atrado apvalią molio plokštę, kurios abi pusės 
išpiaustytos hieroglyfais.

Tuo metu Pernler dirbo Phaestos Akropolio 
miuose, kambario kasinėjime šiaurės rytų 
sparne.

J Tame kambaryje buvo rasta " Linijinė A" plokštė , 
kartu su puodynėmis iš Neo-Palatial periodo. Išvadoje , 
apvalioji molio plokštė, garsioji Phaestos Diskas pri - 
klauso nevėlesniam periodui, kaip minėtoji, o gal ir dar 
ankstesniam. Mokslininkas Evans tvirtina, kad Diskas 
priklauso bent 1600 m. prieš Kr. periodui.

Diskas yra apie 17 cm. diametro, pagamintas iš molio 
terra-cotta. Abejose pusėse yra hleroglyfai, kurie sūdė - 
ti spiraline tvarka iš kraštų į vidų plokštės. Ženklai nėra 
piešti ranka. Spėjama, kad iš akmens padaryti ženklai bu
vo spaudžiami į minkštą molį.

Įdomu pastebėti, kad 45 skirtingi ženklai buvo panau
doti. Aišku, kad kas tą Diską gamino, nebūtų naudojęs to - 
kį sudėtingą spausdinimo būdą vienintėlei plokštei. Kitų 
pahašių, tačiau, plokščių nesurasta. Todėl kurį laiką bu - 
vo galvota, kad Diskas atvežtas iš Mažosios Azijos, bet 
atradus rūsį Arkalokhori su dviguba ašim, išmarginta pa- 
rašiais ženklais, Platon' as, Aexlon? as ir kiti nusprendė , 
had Diskas, kaip ir ašy s, buvo pagaminti Kretoje.

Priešingai ženklams, linijos, kurios eina išilgai teks- 
t> abejose Disko pusėse, ir trumpesnės linijos, kurios pa- 
c alina ženklus į žodžius ir sakinius, atrodo ranka išrėžtos.

Gedhaudas mano, kad spiralinė ženklų sudėjimo forma 
^kryptis pagal laikrodį senųjų indo-europiečių pasaulio 

supratime reiškė "Pasaulio Gyvatę" ir "Šventą Taką Į Sau-

jau savo tyrinėjimus į šalį. Tuo metu Linijinės B s truk - 
tūros tikrą prasmę paskelbė Chadwick- Ventrls. Galvojau, 
kaip vėliau pasirodė neteisingai, kad Diskas bus iššifruo
tas lengvai ir paprastai.

1972 m. vasarą, lankydamasis Kretos saloje, aplankiau 
ir Archeologinį Muziejų Iraklione, kur tas Diskas randa - 
si. Patyriau, kad jis dar buvo neišskaitytas. Grįžęs, pra
dėjau vėl domėtis tuo radiniu ir kritiškai peržiūrėti "Lini
jinės B" plokštės išskaitymus.

1973m., spalio mėn. nutariau padaryti sintezę iš dvie
jų skirtingų elementų - Ventris " Table of Values" 
mano idėjų, kurios išsivystė betyrinėjant Diską, 
tatai gavosi stebinatys.
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Disko Išskaitymo Istorija
Aš susidomėjau Phaestos Disku 1950 m. pradžioje ir 

jer eilę mėnesių man pasisekė ištirti kai kuriuos ženklus.' 
Pradžioje galvojau, kad yra ryšys tarp Disko hierogly - 

J i ženklų ir pieštų ženklų Linijinėje B plokštėje, ir padė - 
‘p si.

11.

12.

Ženklai pradedami periferijoje ir skaitomi 
centro kryptį, laikantis būdingo hleroglyfų skaitymo , 
kur veidai ir figūros išskaitomi iš priekio.
Kalba yra indo-euročiečių
Kiekvienas ženklas reiškia skiemenį
Ženklo apvertimas yra daromas tyčia ir turi prasmę 
Brūkšnys padedamas ant paskutiniojo Ženklo serijoje 
kokiu nors būdu pakeičia afekantį žodį
Kiekviena ženklų serija turi specialią reikšmę- žodį 
arba sakinį

Kombinacija ženklų "karys-ratas" atrodo yra žodis 
Ženklai pasikartojantys netoli pabaigos ar gale "žo
džio" turi balsių ir priebalsių vertę
Analogiškai, Ženklai,pasikartojantys TIKTAI arti arba 
pačioje pabaigoje "žodžių" atrodo kaip balsės
Galimas ir paslėpto skaitymo "rebuso" ryšys tarp kal
bos ir Ženklų.
Jeigu kalba yra indo-europiečių, priebalsė gali būti pa
kankamas patvirtinimas
Gali būti reikalinga kiekvieną priebalsę vertinti kaip 
grupę morfologinių variantų ir atskirti tarp "aukštų " 
Ir "žemų" registrų.

Diftongai ir pusbalsiai galimas dalykas yra dažni y j 
Bet kokios galimybės turi vidinį ryšį ir sutampa nor - 
maltoms kalbų charakteristikoms ,kas liečia garsą , 
prasmę, gramatiką, sintaksę ir 1.1. . < .
Jeigu sutinkame, kad yra ryšys tarp objekto, kurį vaiz
duoja Ženklas ir jo garscv kaip "vandens ženklas" gali 
būti įvertinamas, nes dabartinėse indo-europiečių kai 
bose randame tam tikrą ribotą skaičių šakninių žodžių,

(vertinimas

H45 Vandens Ženklas Diske Ansktyvųjų Kiniečių 1

Iš pirmo žvilgsnio, atrodo, esame susidūrę su neiš - 
sprendžiama problema nežinomos kalbos, nežinomame 
rašte. Bet jeigu sutinkame, kad a) kalba yra indoeuropie-' 
člų, 2) kad reikšmė Ženklo ir jo garso yra sujungti, tai 
gali būti tik 2 galimybių sprendimai:

viz - garsas- balsė, kilusi iš vandens grupės žodžių 
(ekutani) vanduo)Water. (Žodžiai sudaryti su i šaknimis 
"nėr" atrodo vėliau atsirado.ir gali būti ignoruojami.) 

Pagal poziciją piešinyje, ženklas gali atstovauti balsę.
Tad vandens Ženklas gali būti skaitomas "V) W". Mes. 

galime pasirinkti rašyti tik "V ". x
Atrodo, kad Vandens Ženklas gali būti žymimas ir A 

arba ii. >■
Sekančioje lentelėje bandysiu iščbcstyti tik trumpiau

sius paaiškinimus ženklų įvertinimo.
(bus daugiau)
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Uostidams gilęs;VAKARAS “ANTRO KAIMO” PASTOGĖJE

— . . . Argi jums nekelia 
diiaugsmo, kad būtent, to - 
kUs plaukus, kaip jūsų, di- 

—"seksis menininkas perkėlė Į 
*n<mirtingą paveikslą ? — 
klausia Jurgis Riškus.

— Ar Ištikrųjų ? — svajin
gi! nustemba šalia jo sėdinti 
\algalė Kavaliūnaitė.

— Blogiausia, kad jūs neį
vertinate pati savęs .... Sa- 
tykite kodėl ?

—J Jau nė nebežinau...
— Užtat aš žinau. Ir ne

bandykite manęs gaišinti . 
Jūs susitaikėte su nuobodu
liu. Jūs pamiršote, kad ga
lima gyventi kitaip: laimin
gai svaigiai...

— Stop, stop, stop . — ro
mantišką meilės sceną gru
biai nutraukia balsas iš salės 
ir Iš tamsaus kampo išnyra 
Titaus Antanaičio figūra — 
Aš norėčiau, kad tu, Jurgi 
paroęytum daugiau jausmo. 
Kokia čia "meilė iš pirmo 
žlngsriio", jei tu Į Vaigalę 
beveik ne pasižiūri ?. . .

Čitagiškėje Hayhouse salė- 
fie y:a Antro Kaimo repetici
ja. .Viena iš paskutiniųjų J r uei siu ciklu siurungus is-
gį* • e*>ne. ?‘-en'l.er« pildymo formos. Ir sjmpatis-'
SfoJ ečtrloje. __ kų ar Juokingų situacijų, —'

I V Pertraukėlės proga ISnau- g gė Juratė Jak5įįė ko. 
dadtma pasisakau esanti Ka- lektvvo veteranė. valdi„tola. 
dados lietuviško laikraščio 

^•korespondentė, norinti duoti 
keletą klausimėlių antrakai- 
Aiiečiams, jų Montrealyje 
gastrolių proga.

— Scenoje ką tik matėte sa
tyrą, pagrįstą Lietuvoje gy
venančio jauno humoristo 
Moyzo Tendzegolskio felje
tonu—"Meilė iš pirmo žings
nio". .. Gaila, joMontrealy - 
je nerodysime, — paaiškina 
prievaizda Antanaitis.

- Kodėl ? — nustebau.
i —Dėlto, kadVaigalė ne
važiuoja- Ją sulaiko čia Či - 

• (kagoje kiti įsipareigojimai. 
' “Mums Montrealyje bus leng

viau kokį kitą jiems nematy
tą, bet jau mūsų Išmoktą 
dalykėlį, negu Valgai ės vie
toje mokinti kitą vaidintoją.

» — Ar galėčiau paklausti 
jūsų, kokią programą įMon- 

\ trealį atslvešite ?
^Klauskite kitų. Aš kai ką 

jauL, papasakojau vienam jū
sų korespondentui.. . Jos pa
grinde bus čikagiškė šio se
zono programa, nors keletą 
gabaliukų teks pakeisti jau 

2^/vien tik dėl to Vaigalės neda
lyvavimo.

— Kas šioje jūsų progra
moje geriausiai patinka .'.r 
kodėl ? — kreipiausi į visų 
kolektyvą.

— Žinoma, man tai geriau
siai patinka tie sklčai. ku 
riuose aš pats vaidinu. Esu 
gi žvaigždė ir visos mergi - 
nos į mane žiūri. . . Man pa
tinka tokie kvaili mūsiškio 
gyveni mo vai z de Ii ai, kaip 
ciklai "Tarp devynių ir pen
kių" arba "Priemiestiniuose 
traukiniuose" - kalbėjo Eu
genijus Butėnas. Jis šioje 
grupėje, kaip vėliau paaiš
kėjo, vaidinąs jau ketvertą 
metų 1? ilgą laiką einąs gru
pės seniūno pareigas. Būda - 
damas menininkas bei moky
tas žmogus turėčiau sakyti: 
kad man pat inka tie sklčai , 
k trio apkra it sunkiausiu su - 
tyrintu svoriu, tačiau jau 
vien dėl to, kad jifos reikia 
sunkiai ir ilgai repetuoti. O 
kuris iš mūsų mėgsta repe
tuoti ? — aiškina jis su per
dėtu rimtumu.

— "Priemiestiniuose trau
kiniuose" patinka ir man. .. 
Dėl šio ciklo skirtingos iš-

tai priėmė. .. Iš newyorkie 
čių, su kuriais kalbėjau , 
teko išgirsti daug malonių 
žodžių. Kvietėjai buvo kiek 
nusivylę, kad publika per - 
mažai pinigų paliko prieba-

A

— Turbūt todėl, kad New 
Yorke gėrimai perdaug kai
nuoja. . .

— Jus teko matyti ir Ope
roje dainuojant ir, operečių 
pastatymuose, na ir koncer
tuose. . . Sakykite, koks pa
grindinis skirtumas tarp da-

rateliuose iš vienos pusės , 
ir Antrame Kaime, —užkal
binau kažkelintų metų vai -

tis, su kuriuo kartu gyveno - 
me... Patiko man jų tikslai 
ir siekimai. Pamačiau, kad 
tai labai mums reikalingas 
toks vienetas, — pasakoja 
Vincas Lukas, per eilę metų
piešiantis Antro Kaimo pla- . ro, — šnekėjo Eugenijus. . . 
katus, jų vaidinimų programų 
viršelius, o taipgi užkulisiuo
se atliekąs dalį įvairaus tech
niško darbo.

— Tik ką grįžote iš New 
Yorko. Kokie ten įspūdžiai iš 
tenykščių gastrolių ?

— Į Amerikos teatro cent
rą važiuoti su savo programa' lyvavimo choruose, šokėjų 
mums yra didelė garbė, nors 
tai būtų ir gerokai off - off - 
off Broadway (tiksliau tariant
Brooklyne. . .) Jei dar nebuvo-i dintoją Juozą Aleksiūną. 
me kokio nors režisoriaus *at- — 'r°I "i,"a b-,n,’oi’v'° 
rasti", manau, gastrolės ne- Klausimas su užtaisu, kaip 
blogai praėjo, — šypsosi 
Jūratė.

— New Yorke bijojom la - 
bai, nežinodami kaip publi - 
ka priims mūsų naują pro
gramą, kurios dar išviso nė 
Čikagoje nebuvome vaidinę. 
Pasirodė, kad baimė buvo be 
pagrindo: publika tikrai šil —

— Tai gilus klausimas. . .

sakoma Hondūre. . . Turė
čiau pagalvoti prieš atsaky
mas. . .

Taip jis dar ir šiandien 
tebegalvoja.. . Gal atsakys 
atvažiavęs Į Montrealį, kai 
susitiksime gegužės 6 dieną 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. .. Koresp.
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Rankas atmetės
Nosi pastatęs,

Džiaugias pro lange 
Veidą pamatęs V';. 

Ne tiek tos giles . 
Rup kareivėliui, '

Kiek ten už lango 
Ta mergužėle?

Visur gražumas r’*
Tyras dvelkimas, 

Pavasarėlis
‘ Tai... pasiutimas!,.

Bt
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(Iš Arėjo Vitkausko pirmojo Lietuvos 
kariuomenės laikraščio “Tėvynės Gi*>n 
nėjas“ — juokip.

XX

lektyvo veteranė, vaidintoja, 
vedanti susirašinėjimus su 
Montrealio kvietėjais.

Parūpo užkabinti ir gru
pės naujokus arba jaunes - 
niuosius.

— Kas sugundė Į Antrą 
Kaimą Įsijungti ?

— Jaučiau trūkumą nerei- 
lingų rūpesčių. Ir kada 
"Kojak" buvo perkeltas iš 
trečiadienio vakaro į sekma
dienį, ... — pradėjo aiškinti 
pirmametis Juozas Kapačius- 
kas.

— Nusibodo ir man prie te
levizijos kiekvieną vakarą , 
— patvirtino pernykščių me
tų naujokė Danutė Noltaitė , 
šiais metais jau tvarkanti 
Antro Kaimo iždą. — O iš
tiktųjų, tai nuo pat mažens 
norėjau vaidinti. . . Pasitaikė, 
kad pernai atsirado vieta vie
nai merginai, tai ir atėjau. . .

— Mačiau dvi ar tris Antro 
Kaimo programas, Patiko, o 
ypač, kai jie gerai vartoja 
lietuvių kalbą, — vėl kalbėjo 
Kapačinskas.

— Antram Kaimui talkinin
kauju jau devyni metai, Įsi
jungiau tada, kai čia pradė - 
jo vaidinti Vytas Marčiukai-

. V'£A B14A ■'
dideliuose ir ne taip dide
liuose miestuose, bet klek 
aš atsimenu, visuomet būda
vo šitas slaptas troškimas iš 
jų kaip nors išsikabinti. Kiti 
klausia ar mes kitaip min
tam, nes taip dgal turime 
būtį be saulės.Taip,dienos 
trumpos apie tris mėnesius. 
VasarĮ saulė atkopia, ir taip 
būna su mumis Ilgi maždaug 
spalio. Žinoma, kad žiemą 
daugiau miegam, skaitom , 
rankdarbiais, socialiniu

A
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Ateina tepraeina Velykos.
Pavasarį paprastai žemės 

valymas, ras oda, nes Iba l- 
glantte mitybos procesas. 
Aš tačiau užversiu durte vi
sai šitai rutinai, trįvijai . 
Namuose jau yra pagrindinė 
tvarka, ir nėra • alkanos- 
rėk lanč los ž mogystos...

Saulėtas, vėsus,baltas pa
vasaris, kovo 28-ta. Sniegas 
šviežias, patirpsta Įdienojus,-- --------
bet neužtekiInai, kad būtų bendravimu tr kūryba užsl- 
purvo. Krosnis dar tebekū- 
renam ir daliai sukrauti 
plaustai dabina vakarinę bu
veinės sieną. Buveinė yra 
Yūkono Teritorijos gyvento
jų pastatas. Mes, naujoviškų 
statybų žmonės ir mūsų na
mai nebūtinai plytų krūvos . 
Namus jau atveža keliate , 
pastato juos ant parengtų 
pamatų ir taip miške užau
ga priemiestis, ateina 'civi
lizacija su gerais ir blogais 
atributais.

Mes ne dėl to esame čia. 
Žemės ir oro švara tačiau 
patraukli. Kai kas klausia, 
kodėl taip toli esate,kaip ten 
iš tikro yra? Labai sunku 
atsakyti. Žmonės tokie ne
panašūs: skirtinga jų buitis , 
jų dvas m ės atramos taškas . 
Mes esame buvę Ir gyVenę erškėtėlte be žiedų,

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU CERI IR MATAI,. KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -

I i ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
■!’ * TAU PADĖTI.
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Migracija Floridon - Dr. J. Kaukelis ' 
moję- 58, Kansas- 50. Tuo 
tarpu Floridoj- tik 31r

Floridos subtr op Ik Inte kll-,v 
matas sutelkia galimybes,, 
per apskritus metus gėrėtis 
gamtos gyvenimu.O atskirų x 
gėrėjlmutel vaizdų bei Įdo-n 
mlų vietovių Floridoje yrav 
be skaičiaus. Šalia Istorinių 
vietovių, Florida pina vteo->{ 
klų pačios gamtos bei žmo - 
nlų fantazijos sukurtų eks
ponatų: įvairiausi muziejai ,v 
sodai, parkai. Disney Land 
Ir 1.1. Visa tai sutelkia žmo-g 
gul pasigėrėjimo, pramogų, 
polslo ir išsilavinimo.Flo-jj 
ridoje yra įvairiausių vietų, 
kur galima laikinai ar nuo-^ 
lat Ina I patog lal aps Igyve nt t 
pailsėti, atgauti ar sustiprin
ti sveikatą, prailginti gyveni
mą, ne nuobodžiauti Ir pakan
kamai prašmatnybių apžtū -> 
rėti.

Atrodo, kad Florida yra 
Dievo duotas rojaus kampe
lis žmogaus džiaugsmui Ir •<. 
laimei. Atrodo,kad visokios 
rūš les gyvybė čua laimia - 
gesnė, vešlesnė. Visokios, 
rūšies paukščiai čia lyg jud
resni, linksmesni. Čia girdi 
čiulbėjimų, viršijančių net 
Lietuvos lakštingalas. Aug
menija nepaprastai gaji ir** 
dažnai kalkurle medžiai sa
vo tankių šakų žalius lapus 
pakeičia v leb t Ik įvairių ryš
kių spalvų tirštais žiedais. 
Tokioj aplinkumoj kartais 
kyla klaus Imas-kodėl taip 
nevienodai gamta apdovano
ja žmogų savo grožybėmis 
bei malonumais? Bet Iš kl - 
tos pusės, tokį klausimą 
"neutralizuoja" Irgi savotlš-^

(Tąsa iš praeito numerio) 
Kadangi Florida yra virš 

500 mylių Ūgio, tai josios* 
kl l matas, prade da nt š laur Ine 
dalimi Ir baigiant tų salų re
težiu pietuose, gerokai ke l- 
člasl.’ Procentiniai imant , 
Floridoje daugiausia saulėtų 
dienų yra žiemą,kuomet ki
tur kaip tik yra jų mažiausia. 
Vidutinė temperatūra saus lo 
mėn.svyruoja vidurdienį nuo 
50 iki 60 šiaurėje. O ple - 
tuose- 70 F. Vasaros kllmar- 
tas yra palyginant visoj Flo
ridoj vienodas. Tik kai kur 
naktys klek vėsesnės, iš 1O 
valstijų, kuriose labiausiai 
siaučia tornado/ sūkurlnlų 
vėjų audros/ Floridoje jų y- 
ra mažiausia. Pav. Texas 
valstijoje Vidutin lai per me
tus jų esti 112 kartų; Oklaho-

įminėjam. Ne, maisto epe - 
dalaus čia jokio nevartojam. 
Klimatas sausas ir sveikas. 
Žiemą vasarą atviras langas.

Nuo amžių čia gyveno kū
rybingi žmonės, kurie per- 
davlnėjo savo paveldėtas 
dvasios dovanas iš kartos Į 
kartą. Materialistinė civi
lizacija čia dar nesugebėjo 
priglušlntl ar numarinti šitų 
natūralių kūrybinių impulsų 
nei sunaikinti tūkstančius 
metų puoselėtų tradicljų.Tal 
"prilimpa" Ir ant naujakurių 
"baltųjų". Mes irgi jungia
mės Į kūrybinius ratelius ir 
skelbiame, kad kūryba yra 
natūralus visų žmonių pa
veldėjimas ir, kad ją aplei
dus , žmogus daros l skurdus, 
kaip pušis be skujų,kaip

LIETUVIŠKA RADIJO, 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.30 iki 12 vai nakties 

programos vedėjas

PRENUMERATA $ 10.00 Ine toms ir $6.00 pusei metu.

Kadatee mes kalbėdavome 
apie meną gražiais obalslals 
Ir šūkiais, nors mūsų pavel
dėjimui tai ir nebuvo retka - 
llngk. Mes esame labai sena 
tauta su labai liga kūrybine 
tradicija. Tai žinome iš sa
vo kalbos ir iš surinktų se - 
novlnlo meno turtų,senesnių 
negu Egypto piramydės.Rei
kia drąsos ir Ištęsėjimo pa
laikyti ir ugdyti savyje pri
gimtą kūrybinį impulsą,be
gyvenant brutalių priešingy
bių atmosferoje, materialis
tinėje civilizacijoje iš vle -; 
nos pusės tr visų jos pasėkų 
iš kitos. Visur yra tenden
cija šitame amžiuje slopinti 
ar Įvairiais būdais kontro
liuoti žmogui prigimtų dva
sinių turtų sėją. Tai yra 
mūsų laikotarpio tragedija , kas gamtos dėsnis: kadI ten.į 
nė klek nemažesnė už oro Ir 
vandens apnuodljlmą. Už tai 
mes kuriame s lėkdami, leš - 
kodaml 
Darome 
valp, ne 
kitokios 
Mokykloje išmokstame ra
šyti, bet to neužtenka, kad 
taptumėm rašytojais. Ta! turėdami jų visą puokštę... <• 
tinka ir kitose kūrybostsrl - O gi eskimai Ir Indėnai ar 
tyse. Nuostabu, kad žmonės nebrangina savo, mums neį-.t 
Čia šitai supranta. Menas atvaizduojamą jų gyvenimo 
auga iš mažytės sėklos.Daug būdą? Svarbiausia yra žmo-. 
kur nesudygsta,kitur jos nu- gaus mokėjimas prtettalky-, 
džiūsta; bet kur suklesti,tai 
būna ir galingas Ir stebuk
lingas, kaip angelo įneša - 
mas žibintas, šviesdamas 
kartų kartoms. Aguona

tiesos ir laisvės . 
tai kiekvienas sa- 
pagal vienokios ar 
unijos nurodymus .

gera, kur mūsų nėra. ..Kad į į 
visur ir visada žmogus gali 
rasti džiaugsmą Ir pasltenvu 
kln imą-jeigu j te tik moka ir r 
stengiasi jo ieškoti Ir gali 
giliau į turinius {žvelgti u/i 
Vieni randa grož| ir Įvertina.; 
vienos gėlės žiedą, kltl-ne 
mato, nejaučia, nepatenkinti^

TEL. 575- 6971.

tl ir protingai Išnaudoti 
gamtos patiektas dovanas.O. 
dar svarbiau- žmogui būtĮv. 
tikrai žmogišku...

/bus daugiau/ >v
“b
>3 i

<
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

a HUM

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Kasdieną vis aukščiau be- džiųjų reikalų grandInėn, iš 
saulutė pagaliau kur švies ir rodys keltus a - 

visiems pažeria ir teinančioms kartoms. 
Štai, tik ką labai IškŪ-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
—Z.— -....   :---- 1

“TALKA”
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)   6% 
santaupas .......................7%

term, depozitus 1 m. 814%, 
term, depozitus 3 m.
pensijų fondas .............. 9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
noklln. turto pask.......99i %

Darbo
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 

' 10 iki 7 vai., leitodieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas žoklų patarnavimas.
Kapitalas — viri $10,000,000.

valandos: pirmadieniais - ketvirtadie-

privati 
skubiai 
išleis-

vardu, o E.Gudlnsklenė-or - 
ganlzacljos vardu. Po to 
svečiai sugiedojo Ilgiausių; 
Metų* Pagaliau prie mikro
fono pakviestas šio vakaro 
kaltininkas kun. Januška tik 
padėkojo už šį jo pagerbimą, 
dovanas, tr vėl grįžo į savo 
kėdę. Mes gi tikėjomės,kad 
jis ką nors daugiau mums 
pasakys, ar bent savo nuotai
kas papasakos, patirtas čia 
gyvenant bei apleidžiant mū
sų parapiją. Žodžiu, nesi
matė jame jokių emocinių 
ženklų, apleidžiant mūsų pa
dangę.

Vakaro gale prie mikrofo
no pasirodė trys parapijie
tės, ponios Kudabienė,Kal
vaitis nė Ir Stungevlč lenė^Jos 
padainavo Ir pakalbėjo ke
lis kupletus, kuriuos buvo 
sukarusios specialiai šiam 
vakarui. Didžioji jų dalis, 
gal būt, kam nors ir nebuvo 
taip prie širdies,betgi susi
rinkus tųjų vtstlek buvo prt -. 
imti gana šūtal. Tas tris 
Popų Dėdienes reikėtų tik 
pas ve ik int I už graž tą ir la la
vą kūrybą.

Hamūtono parapija anks
čiau jau yra turėjusi du vi
karu, kurtų vienas čia yra 
išbuvęs apie metus latko.kl-

Kun. L. JANUŠKOS 
IŠLEISTUVĖS

Velykų savaitėje 
, parapijiečių grupė 
i pradėjo organizuoti
rtuves vikarui kun.L.Januš - 
ka l, pal lekanč la m Ham Ūtoną. 
Organizavimas vyko telefo
niniu būdu ir pakvietimais 
Velykų rytą prie bažnyčios . 
Išle tstuvės buvo parapijos 
patalpose, Jaunimo Centro 
salėje,kovo 27 d. vakare.

Prie vaišėmis paruoštų 
stalų susėdo per 200 para
pijiečių. Gausus jų skaičius 
rodė, kad kun. Januška buvo 
mylimas Ir gerbiamas ste
los ganytojas. Gyvendamas 
Hamiltone, sąžiningai tar
navo Dievui ir Tėvynei. Bu
vo nuoširdus, pareigingas ir 
ramaus būdo kaip žmogus Ir 
kaip dvasiškis, ir kaip lietu
vis - aukštaitis.

' P tr muojUlkaibėtoju buvo 
pakviestas klebonas prelatas 
dr.J.Tadarauskas. Jis,tarp 
kita ko, prls įminė,kad kun . 
Januška čia atvykęs iš Ro
chester lo,parapijoje jam rū
pestingai padėjęs dirbti sep
tynerius metus. Buvo many
ta, kad kun. Januškai rasis 1 
galimybė tapti Delhi lietuvių 
parapijos vadovu / apie »O tas gi, apie pusantrų metų, 
km. nuo Hamūtono/.Prls l- 
mlnė mūsų patapljos vaizdą, rekordą šiuo atžvūglu. 
jam č la atvykus ir palygino 
su dabartiniu. Jam vadovau
jant ir parapijiečiams pade
dant, tiek buvę galima dar 
padaryti. Jis čia gyvenąs 
jau 30 metų, todėl jau jam jams buvo ir stipresnio gė- 
retkėtų išvykti Į ramesnį rImėlto, šalta to dar kavutės 
gyvenimą. Svečias kun.Tėv. su skaniais pyragaičiais - 
Žiūraitis,palinkėjęs sėkmės, padėka jų gamintojoms. 
Išvykstančiam konfratrui , 
papasakojo Ūgoką linksmą dlnsklenė

( anekdotą apie vienuolius

Kun. Januška bus sumušęs

Pagerbimas, kad ir pas
kubomis rengtas, bendrai 
paėmus, gerai pavyko ir,, 
sklandžiai praėjo. Užkanda.Į 
taip pat buvo gera. Mėgė--

T
Viešnagei vadovavo E. Gu-

Taigi, gerai pasivaišinę, 
Prane iškonus, ka ip j te apga- pas (juokę ir ats is ve Ik inę su 
vę Domininkonus. Šis anek- (gvykstančluoju,grįžome pa
dėtas sukėlė daug juoko ir tenkinti Į savo namelius, 
katučių pasakoriui jį užbal- Baigiant, dar kartą reikia 
gus. Parapijietis D. !Stukas palinkėti kun. Januškaigeroa^ 

• iš vykstančia jam palinkėjo g^^ms naujoje vietoje ir'
daug sėkmės šlmonlečlų pasįtaikius progai,-, nepa- 
vardu. Parap.K-to pirm. mž» mūsų aplankyti. 
Kšlvlckls Įteikė dovaną K-to Z.Pullanauskas

k Ū dama
mums
malonesnį, gaivinantį sa
vo spindulį. Tuo pačiu ska- mingal savo 25-tų metų jub 
tina atbundančią gamtą 
pirmuosius gyvenimui paky
lančius želmenis išsiveržti , 
gyventi tr spinduliuoti besi
veržiančiam pumpurui.

Štai, šitame nuostabiame 
gamtos ir gyvybės parade , alsuojanti tikinčiųjų bend- 
ne kartą mums tenka stab
telėti ir giliai sus imąstytl, 
pažvelgti į nueitąjį kelią, 
stiprybės, ryžto net Ištver
mės pas išėmus, naujo gai
vaus oro krūtinėn Įtraukus , 
keliauti Iki sekančio Ir nau
jo rytojaus.

Kartais, vos besuspėję at
sipeikėti nuo kokio nors di
desnio visus mus sujudinu
sio Įvykio,žiūrime, jau tr'vėl 
kas nors beldž tas I į duris , 
čia pat netoliese mūsų bręs
ta, savo sūkurln mus traukta neeūinė’lr iškūmmgapuota 

Netatp dar seniai praėjo 
visa eūė didelių ir brandžių 
sukakčių - tai tikros didelio 
džiaugsmo šventės šios ko - 
lonljos lietuviškame guvenl- 
me.

Įvairios mūsų organizaci
jos, grupės bet sambūriai, 
klek sugebėjo,draugėn susi
būrę džiaugėsi, gėrėjosi nu
veiktais darbais, žvelgė į 
praeitąjį kelią, mezgė savo 
darbų planus ate tč ta l.

Mūsų spaudoje gana pla - 
člal buvo prisiminta jau 30 
metų š tame krašte išgyven - 
toji sukaktis. Šie visų To
ronto lietuvių Namai jau irgi 
paminėjo gan brandžią savo 
gyvavimo 25-tų metų sukaktį, lietuviškos kaplnės- 
"Plrmasls tr didžiausias šios bės ir soils to. kampe! 
kolonijos lietuviško Kredtft 
Kooperatyvas Paramataljicf- 
gi jau peržengė savo gražios 
veiklos dvidešimtmetį, jį at
žymėdami puikiu banketu 
šiuose Namuose.

Visų mūsų mylimas cho
ras ’VARPAS*drauge su pra - 
ėjusiais metais garbingai 
peržengė savo gyvavimo 25 - 
tų metų slenkstį,šią sukaktį 
atžymėdami puikiuoju kon
certu.

Mes t ik steb (mės jų gele - 
žlne Ištverme, nuostabia ę — 
nerglja, jų pas įšventimu-pa - 

Jslaukojlmu dainos menui.
St.Kairio muzikinis Skau

tų Jaunimo Vienetas, repre - 
zentuojąs mūsų <../tautinius 
muzikos instrumentus-kank
les , skuduč lūs, . švūpynes,
taipogi jau Įžengė į antrąjį 
dešimtmetį.

Tautinių šokių ansamblis 
'Gmtarasį sporto klubai 'Vy
tis*, 'Aušra*- visi paminėjo 
savo nepailstamos veiklos 
gražias, brandžias sukaktis . 

Tai tikros gražaus darbo, 
bendros veiklos ir pastangų 
šventės.

Visų šių grupių nuveikti 
d'ldell darba lįs Ir ik tuo ja gar-

jubūlejų paminėjo šiame 
mieste lietuvių Pranciškonų 
Įkurtoji tr gražiai jų vado
vaujamo} i Pr te (kėl Imo para
pija. Tai dinamiška, gerai 
organizuota, jaunatviškumu

ruomenė. Ši neeilinė su - 
kaktis,katp ir pridera tokiai 
parapijai, buvo nepaprastai 
iškilmingai paminėta pamal
domis, lietuviško stiliaus 
Trijų Kryžių Rūpintojėlių 
vienuolyno kieme pašventi
nimu, puikiu lietuvišku mu
zikiniu Kūlgrindos pastaty
mu, kurį sukūrė muz. A. Jur
gutis Dainavos ansambliui IŠ 
Chtcagos. ų

Ta pačia proga, Royal 
York viešbutyje įvyko tikrai

dalyvaujant vysk. Brlzgtul, 
Lietuvos Konsului dri,J. 
Žmuldzinul Ir visai eilei 
garbingų svečių. Parapijos 
patalpose pasirodė tr lietu
viškas Lėlių Teatras Iš Chl- 
cagos.

Ne už kalnų tr dar vienas,, 
tikrai neeūlnls šios koloni
jos Įvykis. K

Tai Anapūlo, Lietuvos 
Kankinių naujosios švento - 
vės atidarymo Iškūmės-paš
ventinimas.Tai pirmoji mū
sų ateivių bangos pastatyta 
bažnyčia šioje kolonijoje, 
tikrieji maldos namai, didin
gas Ir Įspūdingas lietuviš
kasis centras, čia pat ir

• ramy- 
. b ės Ir polis lo kaęąpelis, pro 
čia ėjus lems, pavergusiems 
ir suklupus tems mūsų gar
bingos tautos valkams.

Tai tik didesnieji ir šiuo 
metu čia pas mus pasltal - 
kantys gyvenimo bei veiklos 
reiškiniai, tikros džiaugsmo 
šventės mums visiems...

MOKA:
8*!4%už 1 m. term. dep.
8’/i% už pensijų ir namų planą
7 % už taupymo s-tų
7 ’/i % wž spec, taupymo s-tų 
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
9’/a % už asm. paskolas

9V4% už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių

/

i

E..1
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius ši 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santau|ų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirtas 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sgskaių 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (America? 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiat

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais -r 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
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 •I
4

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

e
/ venoa a/z»z*:< iF4^ Br ★ Komerciniai

533*1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.'
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ON1 >RIO bc,k“' 

mu iki tfil* 533^3531
k ėjų tautinių šoklų pajutimas 
Ir sutarimas gretose. Jau-

talka užkrėtė visus,sujung
dama jaunus Ir vyresnius į

•»

ATŽALYNAS* tautiniu Šokią grupė žok a St. Petersburg; F1 a. prie “Breckenridge" vienbučio, 
bpsl. • '

puikus Atžalyno ”
KONCERT AS-BALIUS

Š.m.balandžio 8 d., šeš
tadienį, 7 v.v,LN Karaliaus 
Mindaugo ir Karalienės 
Mortos Menėse Įvyko ATŽA
LYNO1* metinis- pavasario 
koncertas-b altus.

Koncerte dalyvavo visos 
trys rfAtžalyno*grupės,susi
dedančios iš 70 šokėjų ir a- 
kordeonlstų: Edvardo Luko
šiaus Ir Aldonos Biskytės , 
’’Vasaros Garsų” trijulės ir 
estalčlų Kalev-Estlenne me
niškos gimnastikos grupės.

Programa prasidėjo su e - 
fektlngu atžalyniečių Įbėgi - 
mu iš keturių salės kampų Į 
salės vidurį. Šokėjams sus
tojus, programos pranešėja 
Vida Javattė atidarė koncer
tą A. Baltakio įspūdingu el- 
lėraščlutavasarlo L ink ė - 
jimaif

Toliau sekė'ktžalyno'gerai 
išplanuota programa, sus įde
dant l net iš 3 dalių. Atžaly- 
nIečiai pašoko 12 tautinių šo
kių ir dar vieną, visai nema
tytą šokį *J tevaro TUtasfKal 
kurie šokiai buvo palydimi 
Vasaros Garsų*trlJulės,pa - 
likdami žiūrovams dar di
desnį Įspūdį tr prisiminimą. 
Ypatingai daug ką sužavėjo 
mūsų jaunieji ”pipiral” savo 
mažais žingsneliais Ir jude
siais išpŪdydami jiems ne - 
labai suprantamus ir sun
kius šoklus muzikos ritme. 
Atžalyno'programa buvo ge
rai paruošta ir išbalansuota, 
ir ger lauš la, kokią teko ma
tyt t.

Aiškiai matėsi geras šo-

tėsl jųjų pasitikėjimas savo 
jėgomis,kuris ateina tik po 
flgesnio pasiruošimo. Pa
garba vadovei, mokytojoms 
ir šauniems šokėjams.

"Vasaros Garsų’trljulė pa
dainavo 3 dainas: Klausyk 
Širdies, Vasaros Naktis ir 
Motinos Valsas. Ši,palygi
nant jaunutė, muzįkali,sava
mokslė grupė yra gerai su
sidainavusi ir daug žadanti
ate ttyje.

Malonią staigmeną padarė 
estalčlųKalev-Estlenne me
niškos gimnastikos grupė, 
išpūdžtusios solo ir grupi- 
n lūs pas įrodymus. Matės i 
grakštumas, darnumas ir 
jautėsi profes tonai Iškurnąs , 
atliekant meniškai gimnas
tikos kompozicijas.'

Loteriją, kaip ir visuomet, 
mikliai ir organizuotai pra
vedė Walteris Dauginis . 
Vertlngiaus lą premiją- ne
šiojamą spalvotą televiziją, 
laimėjo Salomėja Andriu
lienė. Trumpų ir Ūgų ban
gų radiją laimėjo Prima 
Sapllenė. Iš viso loterijoje 
buvo 20 vertingų laimikių.

Programai pas (baigus, At
žalynas Tėv-Komiteto pir
mininkė Janina Bubullenė 
padėkojo gausiai atsŪanktu
siems svečiams už jaunimo 
parėmimą. Ji pakvietė į 
sceną valkų grupės mokyto
ją ir programos pranešėją 
Vidą Javattę ir vidurinės 
grupės mokytoją Dianą Bo
bulytę ir apdovanojo gėlėmis. 
Kadangi l*Atžalynor'vadovė ir 
vyresniųjų grupės mokytoja 
Sūvlja Leparsklenė buvo iš
važiavus į Chlcagą, ją atsto
vavo ir gėles priėmė Irena 
Dauginienė. Ilgi plojimai 
liudijo, kad publika tam pri
tarė.

Toliau sekė skani vaka-e 
rlenė ir šokiai. Virš 400 
svečių ir apie 1OO progra - 
mos dalyvių gardžiavosi šū- 
tu tr šaltu maistu ir gėrėjo
si gera muzika. Ši gera nuo-

vieną triukšmingą lletivtflltą 
šeimą. Susirinkate] fsitŽJ- 
ndj^ykad Bfroatus Sapįys tr 
Algis Paullonls Švenčli sąyp 
gimtadienius —* iškilmingai 
sugiedojo Ilgiausių Metą.

Nuoširdi padėka priklauso 
ktžalynor vadovei, mokyto
jams, akordeonistams,’’Va
saros Garsams” ir estačrų 
grupe l Kale v, T ėvų Komttė - 
tul ir visiems tėvams,ku'te
ne tik leidžia savo valkus 
šokti, bet Ir prisideda su 
daugybe darbo valandų ptįe 
koncerto paruošimo. Publi- 
ka tą visą gerai suprato ir 
parėmėktžalyną’savo gausit 
ats Ūankymu. ,

Teodoras Stanul$

ueai lietuviu nama?
Praeitoje Sekmadienio Po

pietėje dalyvavo per 300 
svečių. Knygoje pasirašė 
Eugenija Klupšlenė iš New 
Jersey, USA, Toronto Vlado 
Putvlo Šaulių Kuopos ste’igė- 
ja ir Šaulių Sąjungos garbės 
narė.

Gegužės 6 d.įvyks Toron
to Lietuvių Vyrų Choro kon -
certas Karaliaus Mindaugo 
Menėje, 7:30 v. v.

LN Valdyba Chorui pasky
rė 1OO dolerių auką, už ku 
rlą Vyrų Choras nuoširdžiai" 
dėkoja. • •

Paramos Kredito Koope
ratyvo metinis susirinkamas 
Įvyko balandžio 9 d..Kara
liaus Mindaugo Menėje, j

Į banko valdybą perrinktas 
H. Stepą lt te, Į paskolų kbml - 
siją - T.Stanulls ir revizi
jos komisiją - A. Jucys.

Š. m.balandž lo 11 d. įvyko 
LN Moterų,Vyrų , jaunimų Ir 
visuomeninės veiklos valdy- 
b- nartų bendras pasitari-* 
mas apsvarstyti LN veiklos 
koordinavimą ir planavimą u

Nutarta šaukti antrą posė
dį balandžio 25 d. \ palete r 
člant po du atstovus iš L1& 
Moterų Būrelio, LN Vyrui 
Jaunimo ir tris išLN^y-4Įo^.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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CHICAGO, ILL Montreal

I VALSTIEČIU LIAUDININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. balandžio 16 d. Įvyko 
visuotinis metinis Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Są
jungos Chicagos skyriaus 
narių susirinkimas, kuriame 
prezidiumo pirmininku buvo 
išrinktas inž.Kazys Karazi
ja, i sekretoriumi Viktoras; 
Motušis.

Pranešimus padarė VAR
PO' redaktorius Antanas Ku- 

s čyš, SĖJOS administratorė 
Elena Rūkienė ir Varpininkų 
Leidinių Fondo pirmininkas 
Edvardas Boreiša.

Iš liaudininkų ALTos ir 
rLIKo centrų veiklos pra

nešimą padarė inž. G. J. La
zauskas.

Valdyba vienbalsiai per
rinkta ta pati, kas rodo, kad 
Kalbos apie liaudininkų ski
limą neturi jokio pamato.

Nutarta, kaip kasmet, lie
pos 4 d. suvažiuoti Į Fausti
nos ir Mečio Mackevičių so
dybą, o liepos 21 d. suruošti 
Vyčių salėje ir sodelyje vie
šą gegužinę.

Po susirinkimo visi buvo 
->avaišinti valdybos vicep- 
,ės Elenos Rūkienės pa

ruoštais užkandžiais.
M.Tamulėnas Į susirinki

mą buvo atvykęs iš Racines, 
'plamai, susirinkimas bu - 

vo darbingas ir praėjo labai 
tvarkingai. S. Paulauskas 

• Ats. kpt. Stasys Paulaus-> 
kas, skautas Vytis, baigęs 
Cicero Aukšt. Lituanistikos 
Mokyklą, iš Vietnamo karo 
grįžęs, apdovanotas šešiais 
medaliais, Išrinktas Ameri
kos karo veteranų - VFW 
9115 posto komandieriumi.

WlAGAROS PUSSIASALIO 
POVILO LUKŠIO KUOPOS 
VEIKLA

Šių metų balandžio 16 d, 
Įvyko Povilo Lukšio Šaulių 
Kiiopos visuotinas susirinki
mas, kuriame buvo ap-’ 
svarstyti kuopai svarbūs 
klausimai.

Susirinkimą atidarė ir 
pravedė A. Šetikas. sekreto
riauti susirinkimas pasiūlė 
sekr. P. Polgrimą.

Svarbesnieji dienotvarkės

6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montr

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laiku saugojimas 

(Storage)'

Tel. 767-6183

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU l50RĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

■J’. Savininkai V. Sutinakas A Son tai. 389 -057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
Gorlaualaa potorijo* Ir darbo atllkd|oa (urna goti būti stogdengy. Cuy 

"R(chord*, kurt. |ou tenlol lietuviam. pafamau|o. Darbo atlieka .gilnlngal

KRONIKA
DARNI DAINA
DARNUS SUGYVENIMAS

Visi gyvename Įtampos 
laikotarpį. Darbas dėl kas
dieninės chionos išsemia už
tektinai kiekvieną. Nežiūrint 
to. Aušros Vartų Choras 
varo sav© d\rbo vagą abie
juose baruose.

Nėra lengvos užduotys, 
nes turi nemažai s-.-.o liia- 
valaikio pašvęsti choriniam 
darbui. Išmokti vieną ar ki
tą naują virinį reikia pas
kirti ilgas valandas. Nesą - 
me profesionalai, kad ga - 
lėtume atsivertę gaidas, jas 
tuojau lengvai skaityti.

Pradeda jaustis mūsų tar
pe lyg ir nuovargis ar apa
tija. Viena iš priežasčių-* 
tai girdimi Išmetinėjimai, 
kad choristai nesilanko or
ganizacijų parengimuose . 
Būtų nepaprastai gera ir 
malonu mums juose lankytis 
ir kartu nerūpestingai pra
leisti laiką, jei po balių mes 
būtumėm laisvi taip, kaip ir 
kiekvienas iš jūsų. Deja, ši
tokio liuksuso choristai ne
turi. Iškyla konfliktas. Pa - 
relgos jausmas sako: kaip 
bus su rytojaus giedojimu ir 
ar mano balsas nebus užki
męs, ir pan. Neužmirškime, 
kad choristai gieda sumos 
laiku beveik ištisus metus, 
su trumpa vasaros pertrau-

punirtai buvo: 1) Tradicinės
Joninės, 2) Uniformų suvie- ne8. Ypatingai,kada iš šel - 
nodinimas ir 3) Įsijungimas 
Į Pabaltiečių Lygą lietuvių , 
latvių ir estų.

Kadangi šiais metais To
ronte vyksta didelė visų lie
tuvių šventė- PLDienos- tai 
ir šaulių tradicinės rengia - 
m v3 Joninės yra susiaurl-* 
numos, bus švenčiamos šeF 
ruyništaU, p,,p; Belip.ų ū^yje, 
25 birželio, sekmadienĮ,

Uniformas ‘ nutarta suvie - 
nodintl. Tie, kurie jų visai 
neturi, tegu kreipiasi Į ūkio 
reikalų vedėją ižd. K“. Galdi-

Įsijungimas į Pabaltiečių 
Lygą atidėtas svarstyti se
kančiam susirinkime, kuris 
neužilgo Įvyks ir bus visuo
tinas- metinis.

Susirinkimas buvo skait
lingas ir darbingas.

P. Polgrimąs 

ka.
Ką jūs pasakysite, kada 

giesmė bus Išpildyta blogai, 
jei scenoje daina reikiamoje 
aukštumoje neskambės? Pa
tys pirmieji ateisite su kri
tika. ..

O sąlygas repeticijoms 
neturime perdaug idealias, 
nes bevelk kiekvieną sekma
dienį kuri nors organizacija 
ką nors salėje ruošla(sek - 
madienlal yra didžiausias ’ 
choro darbymetis). Deja, 
mes tada turime rasti 
sau vietą kitur. Mes nesis- 
kundžiame- bet vis dėlto, pa
liekame kampininkais. Jeigu 
drįstame paaimanuoti, tai 
nevisada gauname labai kul
tūringą atsakymą. ..

ViUuosl, kad tas apibūdi
nimas padės išsklaidyti su
sidariusią negatyvią aplinką.

Turėtume džiaugtis, kad 
šioje kolonijoje turime pa - 
sišventusių- tiek jaunų, tiek 
ir vyresnių chorisčių- cho - 
ristų. Būtų labai džiugu, kad 
Įsijungtų daugiau jaunų bal - 
singų žmonių Į mūsų choro 
eiles, kurie nebijotų atsiduo
ti dainos menui ir pašvęsti . 
savo laisvalaikį šioje dai
nuojančioje šeimoje.

Mūsų chorui reikia ir fi
nansinės paramos, nes be
dirbdami tautinį darbą, ku 
ris nėra apmokamas, esame 
visiškai išsisėmę. Kiekvie
ną kartą turime Lįsti vis gi
liau Į savo apytuštes kiše

mos chore dalyvauja 2-3 as
menys. Pasidaro nepakelia
ma našta, kuri gali šį gražų 
dainuojantį vienetą visiškai 
pa klupdyti.

Mums reikia jūsų paramos 
nes artėja choro išvyka Į 
Lietuvių Dienas Toronte. Iš
vykoms visuomet tenka net
Jt&lloneš išlaidas'apsimoketl. ptkttntmą įšaukė vaizdai a-r išsilaisvinimo. Jų vlsbke- 

ArKeblys ple sunaikintus mūsų laisvės rlopos pastangos negali nu-

TAUTA PRAGYVENA. . į. 
(Atkelta iš 3 p^L)

mus, 1941 m. suki Imą, Ger
manizacijos Planus, tuolal - 

klnę mūsų slaptą spaudą, 
Lietuvos komunistinį ’’išva
davimą” 1944 m., lietuvių, 
Vokietijoje atsidūrus tų "re
patriacijos "bandymus ir kt. 
Vaizdinių lapuose sukre
čiančiai paveikia žiūrovus 
lietuvių tremtinių nuotrau
kos ir valždal.Slbtre, ten 
veikianti religinė praktika, 
maldaknygės, kapai sniegy
nuose ar tundrose. Kai kas 
parodos nuotraukose iš Si-

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tai- 255-4076

Chrysler e Monaco • Oerger e Dodge • Dei 
S*Kxt e Stringer • *ectol • Seden • Tracks 
7835 Beal. l aaaUe. La Salla. P.O.

D

7 psi.

Mochonixuoto« ratų ir kitų rogul iovimos. Uorės (Body) taisymas ir
iomi s priemonėm i s. Kreipkitės — 
ondens kanalo. Tol. 365- 3364.

MONTREALIO AUDROS VARTU PARAPIJOS CHORAS

biro atpažino savo artImuo- tą yra girdėjęs ar skaitęs, 
sius. Kiti vaizdiniai lapai bet pilnutinį dabartinės Lie - 
kėlė mumyse kovos ryžtą, tuvos ir jos išeivių Vaka- 
stebmt R.Kalantos auką, Si
mo Kudirkos šuolį Į laisvę , 
Nijolės Sadūnattės ar kitų rodoje 
disidentų heroizmą. Pa^tj- lietuvių kenčia ir kovoja dėl

ruošė ryžtą vaizdžiausiai 
pamatęs tik čia, dabar- pa -

s. Būdinga, kad tiek

simbolius ar paminklus, a - 
ple išniekintas šventovei, a- 
ple Šiaulių bažnyčios gaisrą, 
kurio okupantai neleido už
gesinti,apie Ramių ir P ra - 
venlšklų kankinius. Pagarbą • ug laisvę 
Ir nuostabą Iššaukė vaizdai 
apie mūsų partizanus su 
Daumanto-Liikšos išstatyto
mis knygomis apie buvusią 
BDPS or dabartinę rezisten
ciją.

Kai susitelkęs stebėjau 
š lą parodą, v is ur mač lau t ik 
sum ąsčlustų ir rimtų žiū
rovų veidus. Daug kas man 
tvirtino, kad apie kovojan
čios Lietuvos kančią ne kar-

eiti veltui*. Todėl visa ta« 
kelia ir stiprina mūsų viltis, 
priduoda naujų jėgų už hu
manišką - kultūringą- pras
mingą ir vertą aukos kovą

^^>KEITH BUILDING MAINTENANCE

NAMU REMONTAS >

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363- 1620.

Apie darbų sgžiningų, atlikimų teiraukitės pas 
LeonųGurecką 366 - 254B.

• Antanas ir Kazė Keršiai 
yra susirgę ir net vienoje 
ligoninėje gydomi. A.Ker - 
šys šiomis dienomis jau su
grįžo Į namus. Jie išsikėlę 
prie Golden Lake, Vai David.
• Vincas BiĮęvičius, Lietu
voje buvęs , o, Kooperatyvu 
Centro aukštas valdininkas , 
yra susirgęs ir guli Royal 
Victoria ligoninėje.
• Sūnų ir Dukterų D-jos 50- 
čio sukakties proga Įvyks 
Banketas gegužės mėn. 20 d. 
Šv. Kazimiero parąp. salėje.

Jettė & Frėres
VISKAS

“ 364-1470

1978.IV.26^

MODERNIEMS NAMAMS 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
(.rengimai. Garinių prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre. Ltėe 

Plumbing &’Heating kontraktorlus.

140-3* AVINUI ■ 3,H>-0310
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NL SPAUDOS BALIUS)

VISU BALIUS
Pradžia — 7 Vol. vakaro su Toronto Lietuviu Namų MOTERŲ DAINOS GRUPĖS 
išpildoma programa, Akompanuojant montrealietei Aidai Norkeliūnaitei.

• KARŠTA V A K A R I E N Ė - BARAS - ORKESTRAS- 

LINKSMI ŠOKIAI !

• DIDŽIOSIOS LOTERIJOS - 20” spalvotos televizijos, tautinio 
kostiumo, tapyto ir iŠ medžio 
paveikslų ir iŠ Šakniu 
skulptūros laimėjimų 
paskirstymas.

• MAŽOJI LOTERIJA ir kiti vakaro įvairumai, 

įėjimo bilietas $6, jaunimui - studentams — $4.

NL

Spaudos Baliaus reikalu:

Praiome ilkirpti ir prisiųsti 
su viri nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

’NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ naujam
tik už $ 7.00 metams 1

Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

Kai beliko kelios dienos 
iki Spaudos Baliaus,tai be
liko tik ruoštis į jį atvykti . 
Atrodo, kad savaitgalio oras 
bus palankus ir iš toliau at
keliaujantiems. Nebus dar 
peršilta, ir dar per anksti 
išvykoms iš miesto,tad bus 
malonu pasimatyti erdvioje 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. 7

Klek girdėti, žada atvykti 
svečiai iš Bostono- Adoma
vičiai su dukromis,kai kas 
žada būti ir iš Hartfordo , 
o iš Toronto be gerbiamų 
programos Išplldytojų-Lle - 
tuvių Namų Moterų Šešetuko

- dar atvyksta J.lrV.Skre- 
butėnai ir kt. Taip gi ir iš 
St. Catharines pasižadėję 
dalyvauti J. M. Paukščiai, J . 
Šarapnickas, o gal ir dar 
daugiau kas. Kartais ir ne - 
tikėtai, nesirengiančius iš 
anksto, Spaudos Balius pa - 
trauks.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherinc Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, muitų 488-8528

DR. V. GIRlŪNIENt 
s Dantų gydytoja

T«L. 255-3636

Tony’s Photo Studio nuotraukoje 15 1976 m. Spaudos Baliaus rengimo komisijos dalis. Is dt Slnės Albertas Norkeliūnas, 
J. Asipavičius, J. Petrulis(koordinatorius), K. Petrulienė, H. Adomonis, Pr. Patikėtai ii s ir K. Martin'enas.Spaudos Bendrovės Valdyba

MONTREAUO LIETUVIU KREDITO UNIJOS 
’LITO” VALDYBA, KOMISIJOS IR NARIAI REIŠKIA 
NUOŠIRDŽIA^ PADĖKĄ^ 

ALFONSUI VAZALINSKUI,
už ’’litui” padovanotą taip plikiai nuta
pyta A. A. PR. RUDINSKO PORTRETĄ. C. L

’’LITO” VEDĖJA R. PIEČAITIENĖ

SLA 123 KUOPOS nariu svarbus susirinkimas Įvyks gegužės 
mėn. 7 d.,i tuojau po 11 vai. pamaldų Aušros Vartų parapijos salė
je. Susirinkime dalyvauti yra kvieŽiami ir ne nariai.

M. Juodviršis 
SLA 123 kuopos sekretorius. m

• K. L. Moterų Draugijos nebūdamos narėmis, prisife- 
Montrealio sk. valdyba kvie-Jo prie šio stalo pasisekimo, 
čia visuotiną narių susirin- • Tomas R. Montvila, Geąės 
kimą balandžio 30d. 1978m. ir Prano Montvilos sūnus šią 
pas Seseles tuojau poli vai. vasarą pakviestas Stratfoiido 
mišių.

Susirinkimo metu bus pa
sidalinta įspūdžiais dėl pa
sisekusio Velykinio Stalo, 
po to seks vaišės. Kviečia
mos narės ir tos, kurios ir

Festivalyje būti scenos tech 
nikos prižiūrėtoju:

T. Montvila dirbo iki da - 
bar žinomajame Montreallo 
Centauro teatre, scenos apš- ; 
vietime.

Spaudos Bendrovės Valdy- I 
ba, šių metų Baliaus rengė
jai’, visokeriopai pasiruošę 
svečius iš arti ir iš toli su
tikti. Vakaras prasidės 
punktualiai 7 vai. v. menine 
programa ir tuoj po jos - 
karšta vakarienė, muzika, 
šokiai. Didžioji ir Mažoji 
loterijos vyles nesutrukdant 
vakaro linksmosios dalies, 
kuri tęsis Iki vėlyvos nak
ties. Tad, iki pasimatymo 1 1

P. S. Vakaro loterijai do - 
vanas dar priims salėje va
karo pradžioje.

Sol. BIRUTES KEMEŽAITĖS naujai išleista plokštelė 
“Operų Arijų Rečitalis" su Romos Operos Simfoninio Orkes
tro palyda, jau galima gauti pas platintojq V. A. Aušrotų, ~ 
29 Sun Row Dr., Weston, Ont. M9P 3H5 Canada. Kaina J 7.00.

Jau yra išėjusi antroji laida B. KemeŽaitės pirmosios 
plokštelės “Lietuvių Kompozitorių Solo Dainos", kaina $6.00.

Užsakymus galima siųsti: G. Kulikauskienei, 6527 So. 
Maplewood, Chicago, III. 60645 USA. arba B. Kemežaitei, - 
7t24 So. Mozart St.,Chicago, III. 60629 USA.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. T B o/ja n M6H 1A8 _____________ • TeI* 532-3400

NL.
r

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11 ■ 12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662; namų 737- 9681.

LEONAS GURECXAS 
Sole, Manager 

(Lietuvis of (tavas)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU I '

0 NESITIKŠTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI JSIGYTI I

• MŪSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Ą
• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManagąrM*

■MRHRamMaRaiBaaaMMmu montraal wast automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

.

Greitos ir tikslus patarnavimas!

B.A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-,E.R.C.S.(C>

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

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

AKTYVAI — virš 14 milijonų 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

814%
814%
,...7%

.... 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines .........
nekiln, turto.......... .,
Investacine*

9Va%
914%
.10%

10-3
10 r 3 

uždaryta
10-8
10-8
9-1

9.30 - 1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —,

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokama visų^narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INGmuusimumt - fuamtum

KRAUTUVES

ĮVAIRIU.

BALDU

PER

3 

AUKŠTUS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės 

pasirink ii 

TRALE r 4e AVENUE

ADVOKATAS

PHARMACIENS pharmacists!
M. CUSSON - R. GENPRON

Į PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.

į Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livrą i son gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R. J. išganaitis, b*, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P-G- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

Tel: Bus. 482-3460.
Res. 366-7041

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYB* 

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

DANPAR REALTIES CORP
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H32 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montreaiyj*
Investacijos J.A.V. Ir kt. Kanados provincijose

Di dali

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C
Suite 627i 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 38 2E3
Tel. (514)871-1430

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3701

Agentūra veikia nuo 1945 m.

MAS

(DECORATION)

kainomis
patarnavimas.

363-3887LAŠALU

J.P. MILLER
168 Notre Dama Street E.Juite 205. 

Tel: 866 2063; 866-2064

Albertas N O R K E LIONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybes draudimas

CENTRAL* ia*a
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