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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA
SKANDALAS IZRAELYJE

Izraelio mInlsteris pirmi
ninkas Yitzhak Rabln atsls tatydlno. Priežastis-t les log
vulgari Ir tokio Išsilavinimo
bei gabumų vyrui bevelk ne
įtikėtina: jis ir jo žmona ne
legaliai- laikė 20.000 dol .
JAV banke. Šis įvykis tuo
labiau sukėlė nerimo, nes li
ko tik 6 savaitės Iki rinkimų
Darbo partija vadovavo Iz
raeliui nuo pat įsikūrimo
1948 m., bet buvopaslžymė jusi nesutarimais ir korup
cija.
Rabln nuopelnai Izraeliui
yra pažymėtini. Profesiona
las kariškis,pakliuvęs Darbo
partljon, tapo jos vadu nuo
1973 m. Nuo 1974 m. - Izra elio premjeras. Jis pas Ižy mėjo kaip geras diplomatas,
aštraus proto, drąsus nuta
rimuose. Jo stlpnybė-nepakankamas sugebėjlmss su
cementuoti gerą valstybės
darbuotojų grupę Ir pasida
vimas nuotaikoms.
Dabar Darbo partijos ly
deriu pasidarė Shimon Pe
res.
Peres laukia nelengvas
uždavinys Išlaikyti partijos
vienybę. Naujojo
Izraelio
premjero uždavinys,kaip jis
pasisakė- Išsigelbėti Iš In
fliacijos, nepakėlus bedarbių
ska Ič lauš.
Peres atvyko Izraelln 11 m
amžiaus, gyveno kIbutze. Gi
męs Lenkijoje. Išsimoksli
no Harvardo u-te. Žavisi
prancūzų kultūra ir Amerl kos technika. Mėgsta ele
ganciją ir- rašo poeziją.
Buvo Izraelio
Gynybos
Minister Is, nors niekada ne
tarnavo armijoje. Vedė la
bai sėkmingas ginklų pirki
mo derybas. Sugeba ko mu
tt Ikuotl su arabų politikais.
Pagrindinis Rabln koriku rentas Peres pasisakė, kad,
deja, už klaidas Rabln turįs
atsiskaityti, Ir tai jis darąs
vyriškai. ..
TVARKO NEKLAUŽADAS

JAV, po pakartotino ne
paisymo 200 mylių žvejybos
zonos, sulaikė sovietų laivą
Taras Shevchenko Ir patraukė atsakomybėn, nežiūrint,
kad kai kurie kongresmanal,
bijodami " sugriauti gerus
santykius",tam nepritarė.
Prez. Carter’ Is, tačiau, vi
sai gaspadorlškal nusprendė
kad" užmirštos " taisyklės
vertos priminti. Ir kodėl jų
nesilaikymas neturėtų būti
vienodai traktuojamas? Ko dėl čia sovietams turėtų būti
daroma Išimtis? Kur nors,
Ir kada nors elgesio ribą
reikia nustatyti.
LYBIJA RŪPINASI
TVARKA

Lybijoj nuteisti 5 terorls tai,kuriems mirties bausmė
buvo įvykdyta viešai už baž nyčlos sudeginimą, sabotažą
uoste Ir buv. Egypto prez.
Nasser’lo stovylbs sužalo
jimą. Oficialiame paskelbi
me pabrėžiama, kad Lyblja
neproteguoja kokios vienos

pakralpos šventyklas- nuslkaltuslejl bus baudžiami, jei
jie Išsltyčios Ir Iš mečetėą
ar sinagogos.
KAVA - NAUJAS AUKSAS
UGANDAI

Ugandos "šmugeln Inkai"
sugalvojo triuką pergabenti
dideliems kavos kiekiams:
pasamdo profesionalus ge
dėto jus, pripildo karstus ka
va Irtalp pergabena į Keniją,
Dabar Ugandos helikopteriai
seka tokias procesijas. Iš
Nairobi praneša,kad pasku
tiniu metu Ugandos kareiviai
įvykdė žiaurią bausmę šešlams
tokiems "šmugelnlnkams”, sudegindami juos
gyvus, apįpylus gazollnlu.
SAULĖS ENERGIJA
KANADOJE

Jeigu pasiseks panaudoti
tinkamai saulės energiją,tai
Que be c’as pagarsės ne tik
kalbos įstatymais. Jau kele
tas. mėnesių nukreiptas dė
mesys į mažą eksperimen
tinį namą Montreallo šiaurė
je, kuris padės ne tik gauti
lengvai atnaujinamą ener
giją vartojimui čia, bet Ir
būdus ją eksportuoti.
Thermo I-toks namo mo
delio pavadinimas - sukons
truotas atominės Inžinerijos
jauno specialisto Jacques
Slcotte. Jis mano, kad sau
lės energija bus pritaikoma
Individualiems namams .vie
tos Ir vandens apšildymui.
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radarblaujasu Kanados Lie vai spręs mūsų organizaci
tuvių Bendruomenės Krašto jos ateities darbų kryptį Ir
Valdyba - Tautinių Šokių Ir turinį.
PASAULIO LIETUVIU SPORTINĖS ŽAIDYNĖS
Dainų Šventės ir Pasaulio
At-kiį Fed. Valdyba
Sudaryti nuostatai žaidy Rivercrest Road, Toronto, Lietuvių Bendruomenės Sei L. B. ŠVIETIMO TARYBA
nių pravedlmul. Jau veikla Ont., Canada M6S 4H3. Tel: mo organizatoriais tikslu SKELBIA SPAUDOS VAJ£
sudaryti visapusiškai tinka
Organizacinis, Finansų Tel 1-416-763-4429.
Lietuvybės palaikymui Ir
Žaidynių teisinis patarė mą Žaidynių programą. Žai
kimo ir Varžyblnls Komite
kleątėjlmut reikalinga spau
tai. Finansų Telkimo Komi jas yra advokatas Algis Pu- dynių ruošime taip pat talki da: laikraščiai Ir knygos.
ninkauja • Ir Pasaulio Lietu
tetai
steigiami Čikagoje, ter Is.
Ypač kreiptinas dėmesys į
New Yorke, Clevelande Ir
Žaidynių pravedlmul yra vių Jaunimo Sąjunga.
mokyklinio amžiaus jaunimą
Finansų Telkimo Komite
DetroIte. Pas IruošImas vyks sudarytos sekančios komisi
Kviečiame prie spaudos
ta pagal numatytą planą.
jos : Informacijos, nakvynių tai yra pavesti sudaryti Či platinimo lituanistinių mo
Pasaulio Lietuvių Sporti Ir svečių priežiūros komisi kagoje, New Yorke, Cleve
kyklų mokytojus, tėvų komi
nių Žaidynių /PLSŽ/ Komi ja, parengimų komisija,lėšų lande Ir Detroite. Finansi
tetus Ir tėvus. Tikimės, kad
tetą sudaro Šiaurės Ameri telkimo komisija, Žaidynių nių Komitetų sudaryme
šiais metais
lituanistinės
kos Lietuvių Fizinio Auklė leidinio komisija ir pirmo sporto klubų vadovai bend
mokyklos įsijungs į spaudos
jimo Ir.Sporto Sąjun - sios pagalbos komisija. Ko  radarbiauja su lietuviško
vajų.
gos Centro Valdybos nariai misijų pilna sudėtis bus pa sios visuomenės atstovais.
Knygos vaidina ypatingą
Ir kviesti asmenys :Alfonsas skelbta
vėliau. Komisijos Aukos Žaidynių pravedlmul vaidmenį valko, paauglio Ir
Balnis, Algimantas Banells bendradarbiauja su Žaidynių bus renkamos lietuviškose
jaunuolio gyvenime. Jos mo
/C.V./, Kazys
Baronas Organizacinio Komiteto Eg- kolonijose Ir įtaiką kviečia
ko bręstantį jaunuolį gyven
mos lietuviškos organizacl/Hamiltono LSK Kovas/, zekutyvu.
ti, diegia artimo meilę,moko
Pranas Berneckas /C.V./,
Sudarytas Finansinis Ko cljos.
mylėti gėrį Ir grožį, ugdo
Žaidynių Informacljs bus
Jonas Budrys, Henrikas mitetas Iš Toronto-Hamil
tautinę sąmonę. Todėl litu
Chvedukas, Stasys Dargls tono lietuvių visuomeninin telkiama lietuviškai spau
anistinėje mokykloje didelis
/C. V./, Aldona Dargytė, kų, verslininkų Ir profesio dai, radio valandėlėms Ir
dėmesys skirtams knygoms.
Paulius Dunderas, Algis EI- nalų: Edvardas Bumelstras, televizijos programos biu
Mokykloje svarbu ne tik ug
žlnas /LSK Vytis/, Mečys Osvaldas Delkus, Rimas Ge letenių formoje. Šis biule
dyti meilę knygai,bet Ir Iš
Empakerls, Vincas Igną lt Is, ležiūnas, dr. Sigitas Kaz tenis N r. 1 yra redaktoriams,
mokyti naudotis knygose su
AldonaKarplenė, Jonas Kar lauskas, Balys Kronas, FRI, radio ir televizijos progra
kauptais
mokslo Ir gyvenimo
pis, Andrius Klimas, Min Stasys Kuzmas, Inž. Harris mų vedėjams už talką. Dė
patyr
Imo
lob la Is.
daugas Leknlckas /C. V./, Lapas, Herbertas Smitas kojame.
L. B. Švietimo Taryba
PLSŽ Informacl '
dr. Auksuolė Lingytė, Vy Jurgis Strazdas, dr. Juozas
skelbia
balandžio mėnesį
tautas Matulaitis, Jonas Na- ‘vJungaCLa, dr. Juozas Vingi
1 letuvlškos spaudos Ir L. B .
ATEITININKU. KONGRESO
cevlČlus, Elena Namtklenė, HS. Finansų Komitetas Išsi
Švietimo Tarybos leidinių
ATSTOVU. RINKIMAI
Jonas Nešukaitls / C 7 /, renka pirmininką Ir bend
platinimo mėnesiu lituanisti
Devintasis Ateitinin
Vincas
Paullonls, M.
iŠ radarbiauja suEgzekutyvo
nėse mokyklose. Todėl tėvai
Rusinąs, Aldona Skilandžiu- koordinatorium P.Dunderu. kų Kongresas įvyks 1977 m.
prašomi patys skaityti ir
nlenė, Kazys Šapo čk Inas
Varžyblnlo Komiteto pir rugsėjo mėn. 1-4 dienomis pratinti savo vaikus prie lie
/PPSK Aušra /, Eliziejus mininkas yra Andrius Kli Cleveland, Ohio. Ateitininkų
tuviškų laikraščių skaitymo.
Šlekys, Ramūnas Underys mas, o Komiteto nariai: Kongresas yra vyriausias
Visoms lituanistinėms mo
/C.V./, dr. Juozas Vingi Mindaugas Leknlckas, Algis Ateitininkų Federacijos rei kykloms Švietimo Taryba
lis. Organizacinis Komite Nausėdas Ir Ramūnas Unde kalų sprendėjas. Jis : 1/ pri
Išsiuntinėjo aplinkraščius Ir
tas bus vėliau papildytas.
rys. Varžyblnls Komitetas ima Ir keičia Federacijos Švietimo Tarybos leidinių
Sklandesnių darbų vykdy kartas nuo karto bus papil Konstituciją, 2/ Išklauso Fe
katalogus.
mui Ir priežiūrai Iš Žaidy domas Ir jo pilna sudėtis deracijos Valdybos praneši
Netoli mokslo metų pabai
nių Organizacinio Komiteto bus paskelbta spaudoje .Var mo apie Federacijos padėtį
gą, todėl jau laikas užsakyti
yra sudarytas Organizacinio žyblnls Komitetas taip pat Ir nustato gaires Federaci
dovanoms knygas baigian
Komiteto Egzekutyvas,kurls telkia Informacijas aukščiau jos ateities veiklai Ir 3/
tiems mokyklą. Kviečiame
sprendžia kitus Federacijos visų mokyklų vadovybes pa
pasiskirstė pareigomis se paduotu adresu.
kančiai: P. Berneckas pir
Žaidynėms pravesti yra Valdybos ar Federacijos Ta sinaudoti balandžio mėnesio
mininkas, V. Igną lt Is vice gautas Etobicoke Olymplum rybos jam patelktus arba vykdomu Švietimo Tarybos
pirmininkas, J. Karpis sek ir stadljonas Toronto vakarų Federacijos Konst lt ucl - le Id In lų plat In Imo vajumi' Ir
retorius, J. Nešukaitls Iždi priemiestyje. Tai yra par jos jam spręsti numatytus pas trupinti re (kalingų knygų
ninkas, A. Klimas Varžybl- kas, apimąs 260 akrų plo klausimus. Kongrese spren
dovanoms. Knygas sau Ir
nlo K-to pirmininkas, K.Ša- tą. Olymplum turi dideles Ir džiamuoju balsu dalyvauja
dovanoms prašome užsakyti
počklnas atstovas specia modernias sales krepšinio rinkti Kongreso atstovai, šiuo adresu:
liems reikalams Ir P. Dun bei tinklinio žaidynėm, pa Federacijos garbės pirmi
Švietimo Tarybos knygyno
deras lėšų telkimo koordi čius moderniausius plauky ninkas, Federacijos garbės ved. A. Kareiva, 7030 So .
natorius. Organizacinio Ko mo baseinus, o stadljone nariai, Federacijos Taryba, Rockwell Ave., Chicago, Ell.
miteto E gzekutyvas yra vyk galės būti pravestos lengvo Federacijos Valdyba, Kont 60629. Visoms knygoms
domasis Žaidynių Organas. sios atletikos pirmenybės rolės Komisija Ir Sąjungų
duodama 25% nuolaidą.
Centro Valdybos. Pataria
Visais Žaidynių reikalais bei kitos varžybos.
Švietimo Tarybos Leidinių
'kreipiamasi Ir Informacijų
Organizacinio K o m lt e to mąjį balsą Kongrese turi
reklamos vedėjas
gaunama šiuo adresu : S2 Egzekutyvas tampriai bend- kiekvienas ateitininkas.
J. Kaunas
Ateitininkų
Federacijos
Valdybos nutarimu kiekvie LIETU VIII TAUTINIŲ. ŠOKIŲ
nas ateitininkų vienetas/sky
INSTITUTAS
rius, draugovė, kuopa/ ren praneša, kad š. m. rugpiučlo
ka vieną Kongreso atstovą mėn. 21-28 dienomis Daina
nuo 1O narių arba likučio, voje, 15100 Austin Rd., Manpav. 53 nariai - 6 atstovai. ches-er, Mich. ,48158, įvyks
Jei vienete yra mažiau ne tautinių šokių mokytojamsgu 1O narių, tai renkamas vadovams kursai. Kviečiami
vienas atstovas.
dalyvauti tautinių šokių vie
Visi ateitininkų vienetai netų vadovai arba jų įgalioti
Kongreso atstovus turi Išsi ir rekomenduoti asmenys ,
rinkti l Iglš. m. birželio mėn. nejaunesni kaip 17-ką metų
1 dienos. Atstovų vardus,pa amžiaus, Dėl
smulkesnių
vardes, adresus Ir amžių informacijų rašyti ar skam
bei vieneto narių skaičių binti šiuo adresu:
prašome pranešti Ateitinin
Jadvyga Matulaitienė
kų Federacljoš Generali 188 Logan str. , Brooklyn,
niam Sekretoriui Vaclovui N. Y., tel :212-235-6453
Kleizai, 1OOOOS. Bell Avė.
Chicago, UI. 60643. Tel:
LAIKRAŠTIS LAUKIA
312/881-8778 ne vėliau š.m.
JŪSŲ I
birželio mėn. 15 dienos.
NL Bendrovė* Valdyba yra nutarusi
Ateitininkų vienetai yra I olkraių siuntinėti tik ui $5'00plrprašomi atlikti šią svarbią muoslu* po užsisakymo metus, t. y.
pareigą, nes Kongreso atsto- naofiom* skaitytojams.
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tlnlųšoklų Vakaras gruodžio
29 d., pilnas Gyvataro šoklų
koncertas sausio 1 d. Mel
burne, viešas pasirodymas
Melburne sausio 3 d.,kon GYVATARAS ŠVIE TE AUSTRALIJOJE
certas Adelaidėje sausio 7 d.
kybos
centre
imti
ir
pradėti
Canberroje
sausio 11 d.,Syd"Dar niekad savo gyveni
šokti,
šokti,
šokti
Ir
šokti,
nėjuje sausio 14,Festival of
me neteko Išgyventi tokios
didelės šventės, dar niekad kad matytų vfeas Hamiltonas Sydney du vieši pasirodymai
neteko taip didžiuotis esant Ir žavingus lietuviškus šo sausio 15 d. O kur dar kiti
lietuviu, kaip stebint Iš to klus , Ir duotų progos atsi nęnumatytl lietuvių aplanky
limos Kanados atskridusius rasti geram dolerių maišui. mai?
Negirdėtas dalykas vyksta
Gyvataro priėmimas Iš
jaunus Kanados lietuviusKanadoje,
Eastgate Shopping Australijos valdžios pus ėsGyvataro grupės šokėjus."
Šitaip rašo vienas Australi Centre- lietuviai šoka 15-os didelės politinės reikšmės .
jos lietuvis apie matytus Gy valandų šokį! Duoda pavadi Dalyvauja Australijos parla
vataro pasirodymus Austra nimą šiam įvykiui:"Folk-a - . mento pirmininkas B DL1 Snedton". Kiti vadlna"Dancathon" den, Viktorijos valstijos mi
lijos žemyne.
Šiaip ar taip.Gyvataro ke o austrai Iečiai- "Dancama- nister Is pirm. R. J. Hamer ,
Imigracijos mlnlsterls Wal
lionė Australijon yra lietu rathon".
Susirenka visas miestas ter Jonas, Melburno arki
vybės ve įklos triumfas. Nus
krist i Australijon tris dešim su mero pavaduotoju, parla vyskupas, miesto meras Ir
čia i žmonių, ten išbūti virš mentaru B. Marrow Ir kitom panašiai visuose Gyvataro
trijų savaičių Ir parskristi miesto įžymybėm. Nuo'8 v . pasirodymuose. Retai kurios
atgal sveikiems Ir laimin ryto Iki11 v. vakaro Centre valstybės toks aukštas pa
giems po atlikto milžiniško skamba lietuviška muzika . reigūnas kaip parlamento
darbo- įvykis jokiu būdu ne Šokėjai ateina net su tėvais , pirmininkas B. Snedden yra
kasdieninis, net kalbant pla - kurie žiūri, kad nieko ne kada Išreiškęs lietuviams
trūktų. Vėliau, jau Austrą- tfek širdies Ir tiek palanku
čios veiklos mąstu.
Dideli dalykai neretai gy lljoje, viena šokėjų pareiš mo. "Lithuanians, we have
venime prasideda nuo vienos kė: " Nors ir kruvinom ko never enough of you" -susi akimirkos. Šį kartą pras l- jom, bet šokome su šypsena. jaudinęs susšuko jis sa
dėjo nuo A. Karazijienės Apsimokėjo. Pridėjus Iš Gy vo kalboje. Pas tūl ė v Is te ms
laiško Ge nute l Bre Ichman te - vataro kasos, Iš visuomenės gausiai Iš kitų kraštų suva
nei. Laiške pasiteiravimas, aukų, valdžios paramos-Ir žiavusiems lietuviams likti
pakelti Australijoje. "Ir dar dešim
ar karta Is Gyvataras nesusi taip buvo galima
sparnus.
Gruodžio
22
d. iš tį kartų tiek daugiau", plrgundytų patraukti į Austra
Malton aerodromo Gyvata dėjo jis. O suvažiavusių bu
liją, Lietuvių Dienom?
Mintis iš karto a atrodanti ras Išvyko per San Francis - vo Iš Kanados,Tasmanijos ,
neįtikėtina; palengva išauga co į Melburną. Genovaitė Amerikos, Argentinos Ir net
pasakoja: Iš pavergtos Lietuvos. Vė
į rimtą klausmą - o kodėl gi Brelchmanlenė
ne? Kas yra šiais laikais, " Kai tik nusileidome Mel liau parlamento pirmininkas
šiuose kraštuose negalimo? burno aerodrome ir pamalė pakvietė visus gyvatarlečlus
Gyvatarlečlų pritarimas me mus pasitinkančius su į savo Ištaigingą,erdvią re
visuotinis,-T Ik. .. su pini sveikinimo plakatais, Iš kar zidenciją, kurioje Išbūta 4
gais blogai. Suglaudus ke to įtampa atsileido, ir buvau valandas besisvečiuojant Ir
lias geras galvas, palengva tikra, kad mūsų išvyka pil besimaudant. O karštis juk
ir piniginis siaubas Ima nai pasiteisins, kas vėliau visą laiką alpinantis. . .*
Užimponavo Ir Gyvataro
mažėti. Kanados valdžia ? pilnai pasitvirtino".
šokėjų
pasigėrėtina Išvaizda
O po to pras įdeda jautrūs
Valdžia? Taip,
Kanados
valdžia’. Ji žadėjo parem susitikimai su šio tolimo daU. A.Tamošaitienės aus
ti, jei pirma parodysim ir kontinento broliais ir sesė- tuose drabužiuose. DaUlai
s avo kašel lukus. T oi lau be - . mis lietuviais. Bendros Kū - pakirptais plaukais, da U to laikant suglaustas galvas, Lčlos Melburne gruodžio 24, mis šukuosenomis Ir visad
gimsta genljall mintis: ko- i Lietuvių Dienos tame pat su šypsena,gražinus los jau
kiame nors dideliame pre- mieste gruodžio 26 d., Tau- nystės metuose*. Austrą1 te -

PANORAMA

-

Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
l'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS

-
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Saukiamas į veiklą Jaunimas
Šį pavasarį vyksta Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Tarybos r Ink linai, kartu
su KLB Tarybos rinkimais .
Kas trys metai,
vietovių
jaunimas renka Iš savo tar
po jaunuolius, kurie atsto vaus jų pareiškimus Ir no
rus Kanados Jaunimo Sąjun
goje. Rinkimai šiemet vyks
ta gegužės mėn. 15 d. Gali
kandidatuoti jaunimas tarp
16 Ir 30 metų amžiaus.
Registracija dėl kandlda tavlmo baigiasi balandžio 17
d. Registracijos blankai yra
Išsiųsti per KLJS žlnlaraš čtus dabart Interns tarybos
nariams Ir vietovių bendruo
menės pirmininkams. Už
pildyti registracijos blankai
turi būti gražinami vietovių
bendruomene l-Rlnklmų Ko misijai. Tuomet toji komi
sija persiųs sąjungos valdy
bai. JI sustatys oficialų są
rašą Ir nusiųs jį atgal į vie
toves.
KLJS valdyba peržlūrėjotarybos narių santvarką Ir
sustatė naują. Valdyba eg
zaminavo
jaunimo veiklą
įvairiose vietovėse- kokie
aktyvūs jie yra, arba galėtų
būti. Pavyzdžiui, žinome,
kad yra lietuvių jaunimo Ka
nados vakaruose, bet nėra,
kad kas pradėtų su jais vyk
dyti kokias programas. Zl nome, kad jie trokšta jauni
mo veiklos, todėl, Kanados
vakarams duota keturl/4/tarybos nariai. Jaunimo sto
vykla vakaruose šią vasarą,
tikimės nurodys jiems veik
los gaires.
Kandidatuoti gall visas jauni
mas, nti a būtina, kad jis
mokėtų lietuviškai rašyti
/nors pageidaujama/.Turė
tų suprasti rašytą ir žodinę
lietuvių kalbą -visi žiniaraš
čiai, suvažiavimai Ir visi ki

ti reikalai yra pravedami
lietuvių kalba.
Norintieji kandidatuoti,tu
ri rimtai pagalvoti apie bū slmas pareigas. Kandidatas
turi norėtldalyvautljaunimo
veikloje savo vietovėje.Jis
turi duoti Iniciatyvą kitam
jaunimui pradėti kokią veik
lą. Bendradarbiaudamas su
tuo jaunimu, jis sužinos jų
mintis Ir įspūdžius, Ir galės
juos tinkamai atstovauti są
jungos suvažiavimuose Ir
parengimuose. Valdyba ne
pageidauja, kad
jaunimas
kandidatuotų tik Ieškodamas
garbės Ir "good tlme"-pramogų. KLJS valdybai yra
svarbu,kad būtų narių, į ku
riuos galima kreiptis talklklnlnkautl projektuose'
Ir
palaikyti stiprius ryšius .
Pavyzdžiui, per
praeitą
jaunimo suvažiavimą Wlndsor’e pasirodė labai mažai
tarybos narių, nors Ir buvo
šaukiamas per Ilgą savait
galį. Ar jiems atsibodo da
lyvauti jaunimo ve!kloje?Ar
gal daugiau norėjo atstovau
ti jų vietovės jaunimą? Mes
nežinome, nes valdybai nėra
pranešta, ar jų tarybos na
riai atsitraukė ar ne?
Šaukiame jaunimą į velk lą’. Tai neužima daug laiko tad
prašome
neprikišti
mokslą,kaip priežastį, kad
negalite atstovauti jūsų vie
tovės jaunimo.
Daugelis
mūsų moklnamės,kai kurie
Ima sunkius kursus, kurie
daug laiko užima.
KREIPIAMĖS Į JUS PA
GELBĖTI MUMS SUSTIP
RINTI JAUNIMO VEIKLĄ
KANADOJE ’. Ve Uda pr I klausys nuo to, klek energl jos Jūs esate pasiruošę jai
įdėti ’.
KLJS VALDYBA
London’as, Ont

Gyvataras šoka Rezginėlę.Nepaprastai įspūdingas vestuvinis šokis,Australijoje matytas pirmą kartą.

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomonės, laiškai, atgarsiai
GAL BUS IR DAUGIAU
PRAGIEDRULIU ?

Komunistai save laiko pa
žangiausiais žmonėmis Ir
visada giriasi, kad už Gele
žinės uždangos viskas kloja
si kuo puikiausiai. Jie taip
pat pranašauja, kad ypač Va
karų demokratinis pasaulis,
arba kaip jie sako,kapitalis
tinis pasaulis,jau yra "supu
vęs" Ir pasmerktas žūti, o
visas žemės rutulys pateks
į jų rankas.
Čia, Vakarų pasaulyje,tu
rime taip vadinamų kraštu
tinių liberalų,kurie taip pat
save laiko labiausiai pa žangiais žmonėmis. Kai kas
betgi stebisi, khd tie libera
lai taip pat labai kritikuoja
Ir netgi neigia Vakarų de
mokratinį pasaulį, bet nė žo2 p si.

dello tiesos apie komunisti
nius kraštus, neigiama pras
me , Iš jų ne Išgirs I.. .
Žinoma, reikia sutikti,kad
kapitalistinė santvarka turi
savyje Ir neigiamybių, bet
tie, kurie patys savo katilu
patyrė komunistų valdomo
pasaulio žiaurybe s,terorą Ir
vykdomą genocidą, aiškiau
siai pasisako už Vakarų de
mokratinio pasaulio sant
varką Ir gyvenimo būdą.
Čion atvykę Ir pasilikę kapi
talistinėje santvarkoje, jie
aiškiai pamatė, kad kol žmo
nija neišrado nieko naujotobulesnlam gyvenimui,gyven
ti Ir kurti Vakarų pasaulyje
kur kas geriau Ir lengviau ,
negu komunistiniame "roju
je". Todėl jie visi kaip vie
nas, nesvarbu Iš kurio ko
munistinio krašto būtų Iš

člal lietuviai tiesiog negalė
jo atsigėrėti savo tautiečiais.
Todėl,kur tik Gyvataras pa
sirodė, ten buvo pilna žmo
nių. Viską palikę, važiavo pamatyti brangius sve
čius Iš tolimos šaltos Kana
dos. Kitas lietuvis Iš Aust
ralijos rašo apie Lietuvių
Dienas: ” Iš kitų kultūrinių
renginių bene įspūdingiau
sias buvo Gyvataro koncer
tas, sutraukęs rekordinį žiū
rovų skaičių-, apie
2000
asmenų talpinanti salė buvo
pūna".
Adelaidėje, šokant pasku
tinį šokį Kalvelį, plojo visa
salė, sakydama "ačiū, ačiū" J
Būtų čia tuščios pastangos
pamėginti aprašyti pagyni
mus Gyvatarul be l jo vado
vėms, ateinančius Iš visų
lietuvių bet spaudos Austra
lijoje., Jų buvo begalės, Ir
Gyvataras tikrai to vertas .
Jis tiesiog nušvietė,paguodė
Australijos, pavergtos Lie
tuvos Ir viso pasalulo lietuvlų širdis.
"Sekmadienio popietė, rašė Australijos Mūsų Pas
togė, - buvo bene pati sopuHnglausla tiek gyvatarlečlams, apleidžiant lems Aus
traliją, tfek Ir čia paliekan
tiems. Šis atsisve Ik fa Imas
abiem pusėm kainavo dau
giausia ašarų". Kitoje vie
toje: " Sausio 16 d.Sydnėjaus
aerodromas nuo 2 Iki 4 vai.
buvo Ištisai okupuotas lietu
vių. Palydint gyvatarlečlus,
juos atsisveikinant , Išlieta
galybė ašarų. Netgi pašalie
čiai stebėję graudžias sce
nas, klausinėjo, ar tik kur
neprasidėjęs
karas Ir ar
jaunimas
Išleidžiamas
į
frontą.
O viską jautriai susumuo
ja Pr. Moėkūnlenė toje pat
Mūsų Pastogėje: " Ir vieną
dieną, jei ne šie jaunuoliai,
tai jų valkai ar vaikaičiai
galės nuvykti į laisvą savo
kraštą ir nuvežtttal senutei,
tiek vargo Ir skausmo Iš
kentėjusiai Lietuvai, dovanų.
Dovanų nuo plačių Ir snie
guotų Kanados laukų,dovanų
nuo lygiosios pampos Ir La
Platos krantų, dovanų nuo
Atlanto bei Ramiojo vande
nyno pakrančių, dovanų nuo
viso pasaulio lietuvių-lietu
višką šokį ir žodį"!
J.V.

Kanados Global televlzijoą
tinklo / 6 kan. / komentato
rius Peter DEBRA pr. metų
kovo 26 d.taip Išsireiškė:
- Didieji rusų rašytojai,kaip
L.Tolstojus Ir kt. ,buvo lin
kę į misticizmą Ir pranaša
vimus. Jiems, girdi, atrodę
kad pasaulį gali Ištikti d dldž tūlė katastrofa-kataklIz mas ar kas nors panašaus.

trūkę, įspėja Vakarų pasaulį
apie komunistinę grėsmę ir
su širdgėla kalba apie savo
gimtojo krašto pavergimą.
Jiems tik atrodo keista,kad
net žymieji Vakarų pasaulio
asmenys lyg nenorėtų klau
sytis tų įspėjimų.
Štai keli faktai:
buvęs JAV-lų prezidentas
Ford’as savo laiku nesutiko
priimti pasikalbėjimui gar
saus
rašytojo Ir rusų iš
tremto A. I.Solženlcln’o, to
didžiojo kovotojo prieš pavergėją-komunlzmą. Tą pa
tį šiomis dienomis padarė Ir
Prancūzijos
prezidentas
GISCARD. Ir jis nesutiko
sutelkti audiencijos kitam
rusų tremtiniui Ir disidentui
^nd.Almarlkul. Kaip tai aiš
kinti?
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Šių dienų rašytojas A.Solženltsln’as taip pat paskuti
niu metu ėmė skelbti įvai
rius įspėjimus apie ateinan
čią Vakarų pasauliui komu
nizmo grėsmę.
Nežinia, kaip ten yra, bet
gal rusai Solženlcln’ą Iš siuntė į Vakarų pasaulį čia
visų mūsų
gąsdinti
bei
skelbti,kad jei nesukruslme,
paskęsime raudonojoj lavoj .
Jei Solženlcln’as į Vakarus
atvykotlk mūsų gąsdinti, tai,
gal geriau būtų jį grąžinus
atgal— į Sibirą...

Nejaugi Solženlcln’as, sa
kyčiau, drumsčia mums sal
dų, ramų Ir tingų smaguria
vimą, kai kiti žmonės velka
sunkią vergiją?

Radijas, televizija
Ir
spauda labai dažnai turi įta
kos į viešosios opinijos su
sidarymą. Kai susitinki su
kanadiečiais Ir pas įkalbi, pa
čioje pradžioje jie pasiklau
sia /tur būt, dėl akcento/, Iš
kurlokrašto esi kilęs? Susi
darai įspūdį, kad jau tavimi
domisi. Bet,kai nejučiomis,
tur būt, Imi nors klek kalbė
ti apie savo kraštą už gele žlnės uždangos, jie pasižlū rl į laikrodį Ir nueina... Ne
dažnam suskumbi pasakyti ,
kad pavergimas gali ateiti Ir
...Kanadon. Tie,
kurte
dar tavęs klausosi, tik šyp
sosi Ir negali tada žmogus
suprasti, ar jie tiki,kad kal
bi apie rimtus dalykus Ir...
tautų laisvę...

Bet pačiu paskutiniu laiku
dažnas kanadietis, atrodo,
pradedu suprasti, kad visur
pasaulyje žmogus ttirl nenu
ginčijamą teisę į laisvą,pa
sirinktą, bet
neprimestą
be ndruo me n tnį - ne pr Iklaus omą gyvenimą. Tada prade
di galvoti, kad laikai jau
mainos.. . Pragiedruliai Iš
kyla Ir viršūnėse. Amerikos
naujasis prezidentas Carte/
Is pas luntė paskatinantį laiš
ką už Žmogaus Teises ko votojul Sacharov’ul Ir pažadėjoprllmtl audfencijonkan 
kinį ir kovotoją Bukovskį ’. ’.
I. Judas Da mulls
Ontario.
—•—
GERBIAMAS T. TOLIVARDAI,

Jūsų straipsnį, patalpintą
NL nr. 8,1977 m. vasalio 23
d., užvard ntą "Penkiasde
šimtmečio proga", perskai
čiau ir radau reikalingu į
kai kuriuos keistus
išve
džiojimus atsakyti:
1. 1926 m. gruodžio m. 17 d»
perversmas įvyko todėl,, kad
mūsų tauta pamatė, jog esantieji tuometinėje Lietu
vos
valstybės
valdžioje
marksizmo ve r gal, sąmonin
gai daro pastangas įvesti
Lietuvoje marksistinę ver
giją2. 1940 m.Li^uvos prezi
dentas Antanas Smetona, so
vietiniams okupantams gink
lu pasipriešinti negalėjo,nes
Lietuvos kariuomenė buvo
nepajėgi sunaikinti milijoniNEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1/Ju^g^a5, Bronys 'Raila

« i lietuviu santykius su rasais
(Kadangi “Sčja“ Žurnalas nepasiekia musų visų skaitytojų, esant
įdomiam minčių pasikeitimui, perspausdiname iš 1976m. nr.2 NLJ
1975 metais SĖJOJE (Nr.4) paskelbus mūsų bendradarbio
Bronio Railos straipsnį "Problemos ir nuovargis", kur buvo pa
teikta šiek tiek teigiamų ir kartu kritiškų minčių apie Metmenų
žurnale įdėtą V. Jungėno rašinį, tarp kitko, iškėlusį reikalą per
žiūrėti ir dabartiniam laikmečiui bei ateičiai, realiai nustatyti
lietuviškų pažiūrų kryptį į eventualius santykius su rusais ir len
kais, - vėliau išsivystė laiškinis "dialogas" tarp abiejų autorių.
V. Jungėnas yra • slapyvanūs asmens, dar neseniai išvykusiu
į Vakarus iš sovietinės Lietuves, ten augusio, išsimokslinusio ir
tiesiogiai pažinusio Lietuvos bei visos Sovietų Sąjungos gyvenimą.
Autorius mielai sutiko leisti paskelbti Sėjoje jo Broniui Railai
rašyto laiško ištraukas. Iš tikrųjų buvo du laiškai tais klausi
mais; pirmasis pasisakąs dėl B. R. kritiškų pastabų Sėjoje ir
antrasis, kur Jungėnas vėl komentavo jo susirašinėjimo su B.R.
pastabas.
SĖJA mano, kad tos problemos yra svarbios ir dėl jų ne
turėtų būti mūsų nuovargio. Jos gali atrodyti (ir yra) dar kontro
versiškos, drąsios, nušviečiamos iš kito ar neįprasto "kampo",
bet aktualios ir rimtai svarstytinos. Tam tikslui ir pratęsiame
šias diskusijas, čia duodami vietos dviejų V. Jungėno laiškų au
torizuotom ištraukom ir trečioje dalyje papildomam Br. Railos
komentarui.
SĖJOS red.

3.

ATĖJO

LAIKAS

PERKOŠTI

ILIUZIJAS

("Fasa iš praeito numerio)

Taigi dar šiek tiek ir papunkčiui...
1. Dėl ko egzistuoja imperializmai - tos nesuvaldomos pastangos do
minuoti, kitus pajungti, valdyti, išnaudoti, plėstis ir plėšti ? Tai toks ryš
kus fenomenas didžiųjų valstybių elgsenoje, taip pat ne visai svetimas ir
mažesnėm.
Imperializmą skatina ir pastoviai maitina sistema elementų, arba variklių, kurių svarbiausi yra geografija ir ekonominiai interesai, kai kurių
vadinami geopolitine situacija, o kai kuriais atvejais ir specialus valstybinių
tautų "būdas". Dėl imperialistinio tautos būdo galima nesutarti, suklysti,
nesmagiai apsirikti. Pavyzdžiui, apie vokiečius, prancūzus ar anglus sako
ma, kad jie veržlūs, egoistai, šovinistai, materialistai, šalti, uždari, hLpokritiški, nenuoširdūs - o slavai, ypač rusai, esą "plačios širdies", "at
viros dūšios", visada nuoširdūs, mieli, socialūs. Tačiau tai nesukliudė pri
mityviai Moskovijos kunigaikštijai per tris Šimtmečius pasidaryti viena iš
didžiausių ir žiauriausių imperijų pasaulyje, pakeliui j tai suardant didelę
Lietuvos-Lenkijos valstybę, užimant Pabaltijį, pajungiant Kaukazo tautas,
išsiplečiant į vidurio ir pietų Europą, užgrobiant milžiniškus plotus Azijoje.
Tad ir Sovietų Rusijos imperializmas neturėtų būti laikomas tik kokiu
"ideologiniu imperializmu", užsimojusiu apšviesti pasaulį nauja socialine ti
kyba. Juo labiau ne kokiu šiaip sau "atsitiktinumu". Iš esmės tai tas pats
"veliko ros iškas" imperializmas, kaip ir kiti, nešusieji pasauliui savo tikybų,
ekonominių interesų ar geografinės padėties implikuojamas plėšrias užma
čias. Didelių (ir net mažų) valstybių geografinė policija dažnai apsprendžia
jų atitinkamą laikyseną ir savaip pragmatišką "moralę". Pvz., prancūzų is
torikai su šypsena prisimena, kaip karalius - "saulė" Liudvikas XIV kartą
atsiliepė apie Savojos kunigaikštį; girdi, šiojo geografinė pozicija jam nie
kaip neleidžia būti garbingu žmogumi... Mat, Savoja anais laikais buvo ne
didukė kunigaikštija, suspausta tarp Prancūzijos ir Italijos, o jos valdoviukas turėjo visaip "negarbingai" manevruoti, norėdamas išsilaikyti įtakų ir
pavojų pusiausvyroje.
2. Sunku, tiesiog neįmanoma sutikti, kad dabartinę bolševikinę siste
mą Sovietų Rusijoje reikėtų griežtai skirti nuo buvusios caristinės sistemos
ir jos imperialistinės politikos. Tuo įtikėti būtų galima nebent tada, jeigu
ligšiolinė visiem žinoma ir regima maskolinė bolševikinė praktika imperijos
------------------------------------------ ----------------- .
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ribose staiga pasiliautų ar esmiškai pasikeistų. Po neilgo "pasaulinės revo
liucijos" ir "proletarinio internacionalizmo" medaus mėnesio svaičiojimų,
nusistojusi bolševikinė sistema gana greit ir aiškiai imperijos interesų pag- w
rindan ėmė dėti rusų tautą, jos kultūrą, kalbą, "šlovę" ir 1.1. O praėjęs
naujas pasaulinis karas kompartijai ir pasauliui ypač ryškiai parodė, kad
bolševizmui būtų buvę per sunku egzistuoti ir išlikti be tos "vienos, tėvynės"
"velikorosiškos" bazės. Tad ji dabar vis labiau ir atviriau stiprinama, ple
čiama, užvaldytos tautos dusinamos ir rusifikuojamos. Berods, tai viena iš
priežasčių, kodėl kitų kraštų komunistinės sistemos, ypač kinų, pajuto ne
galimumą identifikuotis su Maskva, Pastaruoju metu ir Vakarų Europos
kompartijos, kur gali, ėmė skelbti savo "nepriklausomybę" nuo Maskvos,
nors dar jos neturėjo progos įtikinti, kokia galėtų būti tos nepriklausomybės
praktika. Gal tik kaip Čekoslovakijoj ar Vengrijoj ?
Nepamirština, kad caristinės ir komunistinės Rusijos imperializmų raida, charakteristika, bendrumai ir skirtybės sudaro painią, rimtą ir svarbią
problemą, kurios nereikėtų mėginti išspręsti pernelyg kategoriškai kapojan
čiais teigimais. Vakaruose tuo nuolat domimasi ir jau yra daug objektyvių
tyrinėjimų, kurių vėliausias būtų, pvz., britų istoriko ir kvalifikuoto rusiš
kų klausimų specialisto Edwardo Crankshawo veikalas "The Shadow of the
Winter Palace: Rusia’s Drift to Revolution 1825-19 1 7" (Viking leidykla). Čia
rūpestingai tiriamas carinės Rusijos praktikuotas autokratinis režimas, ir
matyti, kiek daug jo metodų bei pavidalų perėmė jo vieton atėjęs bolševizmas,
3. Jei pajėgtume valandėlei pami. .i vulgarias demagogų bei obskurantų polemikas ir mūsų tarpe, tai kitu požiūriu ta pati problema tebėra
svarbi visam Pabaltijui, lietuvių tautai ir mums išeivijoje. Ji čia iškyla išokių žodžių atspalviais, bet vis ta pati. O paryškinimui dažniausiai suveda
ma į alternatyvas, pvz. - dėl kokio svambiausio motyvo mes bėgom iš Lie
tuvos; nuo rusų, ar nuo bolševikų? Kas pavojingiau lietuvių tautai ir Lietu
vos ateičiai: sukomunistinimąs, ar surusinimas ? Kieno grėsmė aštriausia ir
esminė; maskolinio Imperializmo, ar komunistinės ideologijos ? Jei sutiktu
me dėl visų paminėtų elementų paveikumo bei tolygios grėsmės, tai vis dėl
to prieš ką stipriausiai turi bręsti ir krypti mūsų priešinimasis; ar prieš
maskvinį imperializmą su jo rusifikacija, ar prieš komunistinę ("tarybinę")
santvarką su jos socialekonominės baudžiavos principais ir leninine pasaulė
žiūra ?
Vienodos, vieningos ir "pačios teisingiausios" nuomonės tais klausimais
dar neturim ir gal niekad nerasim. Vieniem svarbiausias priešas ir blogis
vis liks atejistlnis bolševizmas ir jo santvarka, kitiem Rusija ir maskolinis
Imperializmas, o treti nesibaidys vienokios ar kitokios santvarkos, kuri atė
jo ir praeis, kadangi jiem atrodo svarbiau, kad tik tauta dvasiškai ir fiziš
kai išliktų. Nemaža turim ir tokių, kuriem "viskas aišku": viskas už geleži
nės uždangos yra blogis, grėsmė, pavojus, išdavikiškumas, vienodai pikti
mūsų priešai, kuriem turim skelbti kovą, kovą be kompromisų, "ligi pasku
tinio kraujo lašo”, ligi visiško laimėjimo, kuris "jau ne už kalnų".
Pirmųjų pažiūros su savo skirtingais akcentais atitinkamai fasonuoja
priemonių ir tikslų pirmenybės bei gradacijos parinkimą vadinamojoje Lietu
vos išlaisvinimo sampratoje, dėl kurios skystos diskusijos jau trečias de
šimtmetis tebetrunka ir liudija mūsų pernelyg lėtą politinį brendimą. Gi
pastarųjų "principinis karingumas", aišku, tėra vien tuščios deklamacijos
"iš rankovės", apskritai nepolitiški šūkiai, rodantys neturėjimą jokio tikro
viškai protingo, laipsniško, lankstaus tautinės rezistencijos ir išsilaisvinimo
ilgalaikio plano.
4. V, Jungėnas, kaip matėm, užima aiškesnę poziciją, turi atsakymus
ir dargi užmeną kai kuriuos planus, pvz., tą (atsargų) kooperatinį ir etapinį
lietuvių tautos vadavimąsi iš komunistinės ir rusiškos orbitos. Sustiprino jis
ir neabejotinai pozityvų raginimą lietuviam tėvynėje ir išeivijoje ko glaudžiau
bendradarbiauti su rusų ir visų Tarybų Sąjungos tautų disidentais. Tai nauja
ir reikšminga kryptis, neblogai susimezgusi Lietuvoje, bet dar silpnokai
bandyta ir dar silpniau darbais pateisinta užsienyje.
Bet dėl kai kurių Jungėno tezių, nors jos atrodo įdomios ir kažkaip
šviežiai nuskambančios, norėtųsi rezervuotis tam tikrą sąlygiškumą' ir net
pareigą skeptikai, dėl ko anąkart ir rašiau SĖJOJE. Tos jo tezės kol kas
man atrodytų tik labiau kaip hipotezės - tai daugmaž drąsūs spėjimai, dar
reikalingi akivaizdinių ir konkrečių įrodymų (kurių, savaime aišku, šiandien
dar negalim turėti). Bendradarbiaudami su sovietiniais disidentais, kol sie
kiamas bendras tikslas, gerbdami jų humaniškumą ir demokratiškumą, šian
dien dar toli gražu negalim būti tikri, kad jie būsimo kelio linkmėje auten
tiškai atstovauja visos Rusijos ir visos rusų tautos nusiteikimui, kad Jie tik
rai laimės ir kad jie niekuomet nesikeis. Manyčiau, kad nereikėtų avansu
mūsų tautoje ugdyti tokį naivumo lygį, kuris tikėtų, jog didelės užsklęsto
žemyno tautos politikai, tegu ir demokratai, staiga užmirš ir atsiribos nuo
to, ko siekė ir kaip dėl Pabaltijo elgėsi Romanovų dinastijos carai ir Leni
no dinastijos kompartijos gensekai su savo politbiurais...
(B.d.)

-------

Grandinėlė Montrealyje

Š litas> ir šviesus vakaras
ateina į miestą. Didmiesčio
trukšmas pamažu nurimsta,
kryžiaus ant kalno šešėlis

nės Sovietų Rusijos atsiųs
tus įsibrovėlius.
3. Pageidaujamas prezi
dento A. Smetonos pasiprie
šinimas ginklu prieš oku
pantą būtų privedęs mūsų
tautą prie katastrofos, prie
visiško mūsų tautos sunaiki
nimo, nes įsibrovęs okupan
tas, sunaikinęs Lietuvos ka riuomenę, būtų visus krašto
gyventojus ištrėmęs į Sibiro
platybes, kaip vėliau jis yra
padaręs su Krymo totoriais ,
kurių buvo irgi virš trijų
milijonų. Gyvuliškas mark
sizmas humanizmo dėsnių
nepripažįsta.
4. Vakarų demokratai mū
sų nelaimėje ir nesiruošė
mums padėti ir nieko nedarė.
Jeigu mūsų tėvynė būtų va
dinama "Izraelis",tai para
ma būtų garantuota, bet deja,
mūsų tėvynė vadinasi Lietu
va.
6. Mūsų tauta tuo metu
negalėdama pasipriešinti įsib rovėliams,pasirinko kan
čios kelią, o ta kančia dar
gali ilgai nusitęsti. Mūsų
pasišventusių kankinių tauta
ir šią kančią ištesės, nes tai
yra vienintėlė priemonė iš likti jai gyvai.
L. J. R
Chicago

vis ilgėja, ir vos girdimai
ūbauja laivai uoste. Karališ
kojo kalno miestas ruoštasi
šeštadienio vakarui:-su pra
mogomis, koncertais, ledo
rutulio rungtynėmis Ir pap
rastais ar puošnesniais klu
bais aptarnauti visus, Ieš
kančius valandėlei užsimir
šimo ar Ir dvasiai peno .
Saulė rieda poilsio kažkur
Laurentlen kalnuose, dangu
je dar parpia maži lėktuvė
liai, Ir vos girdimai s skro
džia erdvės mėlynę didieji,
pasinešę į Mirabel -naująjį
mūsų aerodromą. Ir Lafontalne parkas gana ramusmes (girdi valkų krykštavimo,
Visi pramogųpavllljonal dar
uždaryti, gulbės tvenkiny
dar neplaukioja, Ir žvėrynėlls po žiemos šalčių nevei
kia.
Vakarinėje parko dalyje,
prie Plateau salės, vakaro
rimtį drumsčia neįprastai
didelis mašinų ir pėsčiųjų
judėjimas. Girdisi lietuvių
kalba, nors Ir angliškas ar
prancūziškas žodis nėra vi
sai svetimas. Ties durimis
stovintis didelis amerikoniš
kas autobusas su Ohio vals
tijos numeriu atrodo Ir bus
viso šio sujudimo kaltininku.
Ir kaip gi ne: šiandien čia
koncertuoja Cleveland’©
'Grandinėlė,* vienas Iš ger įaustų tautinių šoklų v lenetų, kuris liaudies šoklų atllklme Ieško įvairumo, Interpretacljos natūralumo Ir ptL-

pavasarių Iš eilės maltlnusuos visus puikiais Velykų
stalais, šiemet jos nutarė
oais(ai
narsiai patinka
pat Iriks Bergždenikės, padaryti tai, ko niekas Iki
o šiaurės rvtų aukštaičiams šiol neišdrįso: atvežti ir pa
Slaudelė. Rezglnėlė dauge rodyti Montreallųl puikų an
liui Ištraukia smulkią aša - samblį, smarkiai rizikuojant
relę, nes salėje sėdi daug finansiniai. Kelionė Iš Cle
jaunamarčių Ir jų tėvų. Pa veland’© į Montrealį tolima
silinksminimo šoklu Trypti Ir varginanti. Neužgauklme
tėvų ,
nis Ir Ištrauka Iš Rusnlečio, ansambliečių Ir jų
žavusis Cleveland’© jauni versdami šokti pusiau pri
pildytoje salėje. Lai būna tai
mas baigia savo koncertą.
Salė kelia šokėjams ova tikra pavasario šventė jau
cijas,kviečia scenon vadovus, nlems Ir seniems, kad dar
o rengėjos, susIsplėtus los Ilgai po to turėtume kuo
kamputyje, patenkintos tik džiaugtis Ir didžiuotis*. Visi
švelniai šypsosl:ačlū Dievui, eiliniai darbeliai Ir rūpes
čiai dėl vieno šeštadienio va
pavyko!
nameliai
Gal jau skaitytojai paste karo neprapuls,
šiaurėje
nesugrius,©
Ir bul
bėjote, kad tai tik fantazljanoras,kad taip būtų,kad ren ves sodinti dar per anksti.
____
Puikioji šaunuolė GRANgėjų planavimas Ir rūpestis
nelčktų eiliniu pobūviu, bet DINĖLĖ- Montreal Is laukia
tikra meno švente. Keletą Jūsų atvira širdim’.
V.K.

numo. Argi ne tam jie atsįvežė apie šimtą kostiumų
Ir savo aštuonlų asmenų or
kestrą’. O žmonės vis plūsta
įšalę. Rengėjos, o jomis šį
kartą yra Montreallo Lietu
vių Katalikių Moterų D-ja,
pradeda net prisibijoti, kad
gali nebeužtekti vietų.
Žinant apie mūsų miesto
tautiečių dalyvavimą kultū
riniuose parengimuose, ren
gėjų baimė gal Ir be pagrin
do, bet šį gražų Jurginių va
karą, atrodo vyksta stebuk
las.
Pilnutėlei salei Grandinė
lė pradeda savo koncertą
Kepurine, tradiciniu pasvei
kinimo šoklu Ir veda žiūro
vus per Rokiškio Kadrilių ,
Našllnį Jonkelį Ir Tolkašokį.
Vyrai šauniai atpila Mikitą,
Ir visi kartu smarkų Tra JAUNIMO LAIŠKAI VYSKUPUI
pūką Ir žaismingą Klum
pakojį. Po penkių minučių
pertraukos, publiką, o ypač
Londono R. Katalikų vys nuoširdžiai pasisakyti savo
jaunuosius, smagiai nuteikia kupas Gerald E minėt Carter laiškuose vyskupui, ko jie iš
Gaidys, Ir visų širdys Ima šį ,atelnantį rudenį (vyks ta į tikrųjų norėtų, kokiam pa
linksmiau plakti, kai mergi Vatikaną, kur Sinode Popie saulyje pageidautų gyventi,
nos, besIdžlaugdamos pava čius ir 200 vyskupų iš viso ką laiko sau sektinais pa
sariu- o jis jau čla-atšoka pasaulio s vars tys reli ginį vyzdžiais ir herojais, kaip
Kregždelę. Visas ansamblis jaunimo mokymą ir auklė ji- galvoja apie gyvenimo pras
mę, kylantį vienišumą, mir
šokdami suvaidina jaunimo mą.
tį,
kaip žiūri į bendriją-bažžaidimą Našlė. Skelbtoji 1O
G.E.
Carter,
prieš
Vyrk.
nyčią ir Kristų.
mln. pertrauka prabėga ne
Tai labai svarbūs ir rimti
paprastai greitai, nespėjus išvykdamas į Sinodą, panoro
surinkti
jaunimo
nuomones
klausimai.
Vyskupas per
nė gero dūmo užtraukti. Ir
ir
pasisakymus
virš
minėtu
mokyklų
vadovybes
pir mlauvėl nepavargstanti Grandlklausimu.
Jis
aplankė
visas
sia Išdalino 7. 500 mokinių
nėlė žavi visus Mėsėdžiu,
katalikų
gimnazijas (high savo laiško kopijas. Į šį laiš
gana Ilgu šoklu, merginos atlieka Vlllotlnį, vėl visi Atbu- school) savo vyskupijoje ir ką prašė parašyti vyskupui
llnį. Publikoje žemaičiams — prašė mokinių atvirai ir individualius laiškus - atsa-
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kymus. Šalia to, taip pat .
maždaug tokiam pat mokinių
katalikų skaičiui, esančiam
nekatalikų gimnazijose, vys
kupo laiškas buvo išsiunti nėtas paštu. Vyskupo laiške
buvo prierašas, kad atsaky 3
mai turi ateiti savanoriškai .
Vyskupo laiškas nėra joks
įpareigojimas. Jei kas iš
mokinių nenorėtų atsakyti
vyskupui, gali laiško nera
šyti. ..
Tačiau vyskupo kreipima
sis į jaunimą, ausilaukė di
delio atsiliepimo. Londono
miesto didysis dienraštis
"Free Press" rašė, kad vys
kupą jaunimo laiškai "už
tvindė". Tik iki kovo 8 d.
atėjo apie 12000 laiškų ir
vyskupas kiekvieną jų atydžlai skaito. "Free Press"
korespondentui vyskupas pa- )
sakė, kad jis jau susidarė
įspūdį, jog gimnazijų jauni
mas į mato gęnėracijų ski-į
Įima. Tačiau jaunimas pir
miausia norėtų, kad jiems
būtų pripažinta daugiau sa
varankiškumo - subrendimo
žymių. Jis norėtų, kad tė
vai ir mokytojai, dvasiškiai
ar kiti autoritetingi asme
nys, nelaikytų jų nuo visuo
menės atkritėliais ar tik le
pūnėliais, kuriems viskas
turi būtu nurodyta ar pasa
kyta, kaip veikti ar elgtis.
Generacijų skilimas atsi
randa, kai jaunimas neturi
pakankamai tikrų draugų.
Jaunimas norėtų pokalbių su
tais, kurie juos respektuoja
ir reiškia jiems simpatijų
Jie norėtų kalbėtis su visais
tais suaugusiais, kurie dau
giau supranta ir žlno5negu
bręstantis jaunimas. Jie no
rėtų tikro, nuoširdaus va
dovavimo Ir naudingų ^ne tuš
čių Informacijų. Gimnazijų
jaunimas dažnai
jaučiasi
esąs nepajėgus ar net bijąs
komunikuoti su suaugusiais»
Jie norėtų, kad suaugusiejP
nuoširdžiai priimtų
ir
nuomones.
svarstytų jų
Vyskupas korespondentui
pridėjo, kad jam atrodo, lead
suaugusieji neturi ir net ne
daro pakankamai pokalbių su
jaunimu, o pats jaunimas
nori ir prašo pokalbių.
Vienas jaunuolis laišką
vyskupui pradėjo tuo, kad iki
šiol gi niekas rimtai jo nuo
monės neklausė. Daugelyje
laiškj
vyskupas išskaitė
mokinių pabrėžiamą (ypač)
vienišumą, per didelį jaut
rumą, tiesiog sumišimą. Kai
kuriuose laiškuose išryškėja
nemažai šešėlių religiniame
mokyme ar auklėjime.Todėl
mokiniai mini jų atkritimo
tendenciją nuo bažnyčios. Jie
tiesiog jaučiasi palikti jų
pačių likimui... Šie atviri
jaunimo pasisakymai vysku
po nuomone yra svarbi ir
įspėjanti žinia . . . dvasiš
kiams.
T
Vyskupui laiškai kasdien
vis plaukia. Jis tik pats vie
nas asmeniškai juos skaito,
svarsto, mąsto... Jis užtik
rino, lead mokinių atvirumas
jį džiugina. Laiškų autoriai
paliks paslaptyje. Viską iš
studijavęs, vyskupas numa
tęs padaryti mokinių nuomo
nių suvestinę irtai išleisti J
net atskira knygele.
Londono vyskupijoje yra ;,
nemažai ir lietuvių-katalikų .
gimnazistų, gavusių vyskupo ,
laišką, Reikia manyti, kad .
jų atsakymai greitai vyskupą .
pasiekė ar pasietes.
.
Ši Londono vyskupo akcija
laikytina labai svarbia. Tai
rimtas dabartinio žmogaus
gyvenimo apraiškos svars
tymas ,į atsirandančias
problemas gilinimasis. Tai
noras jaunąją kartą arčiau .
pažintu ir paieškoti reikiamų
išeičių gyvenimo negero- ;
vėms pataisyti.
;
L. Eimantas
3 p si.

4

ft

D.L.K. BIRUTĖS DR-JOS CLEVELAND© SKYRIAUS

KULTŪRINIS PUSLAPIS

kviečiamas dailininkas skulptorius

OSKARAS VLADISLOVAS MILAŠIUS
(Jis mirė nuo širdies smūgio Fontenebleau
mieste Prancūzijoj 1939 m. kovo 2 d.).
O. V. Milašius buvo senosios Lietuvos didikų palikuonis,
žymus naujosios Lietuvos sūnus ir didelis poetas, rašęs
prancūziškai. Nobelio premijos lauretas ir didelis prancūzų
rašytojas Francois Mauriac apie jį yra parašęs šitokius žo
džius: "Didysis Milašius yra iš tų rašytojų, kurių neužstoja
net jų pačių genijaus spindesys. Nors mūsų būtų ir milijonai, mūsų intimumas su ta kūryba nebūtų sudrumstas...
Kas perskaitė bent vieną Milašiaus eilėraštį, tas jau laimė
tas"DR, JONAS GRINIUS

•
|

vo praradimo. O. V. Milašius
skiriasi nuo daugelio tuo, kad
jis nepasiliko savo skepticiz
me. Skaudžiai kentėdamas dėl
savo gyvenimo beprasmingu-

mo, jis nenustojo atkakliai
ieškoti Dievo. Tuo skausmin
gu ieškojimu ir Meilės Dievo
suradimo džiaugsmu yra pri
pildyti visi Milašiaus raštai.

MILAŠIAUS KŪRYBA

Būdamas nepraktiškas žmo
gus, Milašius savo raštų sklei
dimu mažai tesirūpino. Jam
tebegyvenant, ilgą laiką ji te
pažino ir jo kūrinius tebran
gino tik nedaugelis prancūzų.
Milašiaus gyvenimui slenkant
rudeniop, jis tapo žinomesnis,
nes prancūzų laikraščiai ret
karčiais apie ji parašydavo.
Tačiau jo garsas pradėjo plisti
po jo mirties. Tai retas reiški
nys, nes po mirties dažnai už
mirštami net žmonės, kurie
gyvi buvo garsūs.

.

Praėjus penkeriems metams
nuo O. V. Milašiaus mirties,
būtent 1944 m., buvo pradėti
leisti jo raštai knygų serijo
mis Šveicarijoj: 1944-48 m. iš
ėjo 6 tomai, jų tarpe lietuvių
pasakos, Milašiaus perdirbtos
prancūziškai. Praėjus 20 metų
nuo mūsų poeto mirties, jo
raštai pradėti leisti 11 tomų
serija Paryžiuje (ji dar ne
baigta). Jo raštų taip pat yra
išverstų i šias kalbas: lietuvių
(daugiausiai A. Vaičiulaičio
vertimai), lenkų, ispanų, anglų, vokiečių. Paskiausias yra
vokiečio Fr. Kempo rinktinės

Milašiaus poezijos vertimas,
išėjęs iš spaudos 1963 m. prieš
Kalėdas.
Susidomėjimą O. V. Mila
šiaus asmenim! ir jo kūrybos
svarbą liudija kitų autorių
raštai apie ji. Neskaitant il
gesnių ir trumpesnių parašy
tos keturios disertacijos dak
taro laipsniui gauti šių asme
nų: J. Griniaus (Kauno uni
versitetui 1929 m.), A. Šlepetytės (Niujorko un-tui), G. I.
Židonytės (Paryžiaus un-tui)
ir J. Buge (Paryžiaus un-tui
1963 m.). Be šių disertacijų
apie Milašių dar yra keturios
prancūzų parašytos knygos,
išspausdintos tarp 1944-60 m.
NAUJAUSIUJŪ LAIKU
ŽMOGUS

Naskaitant poetinio talento,
susidomėjimas Milašiaus kū
ryba yra, tur būt, dėl to dide
lis, nes mūsų poetas yra nau
jausiųjų laikų žmogus ta pras
me, kad jis yra turėjęs pakel
ti visus klaidžius ir karčius
patyrimus, kuriuos išgyvena
daugelis mūsų laikų, žmonių
dėl skepticizmo, netikėjimo,
trancendentinės būties ir Die

PAGUODOS ŽODŽIAI

j-

OSKARAS KI.ADISI.OI’AS MILAŠIUS — igi-j
A. Vaičiulaičio vertimas

j
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(Ištraukos)

Tuojau, rytoj, brolau, galėsiu su tavim bylot
Akis į aki, neparausdamcrs, kaip kalba vyrai.
Nes ir aš, ir aš pasidarysiu namų
■
Galingą, erdvų, ramų, tartum moteris.
Kai sėdi po žieduota obelim vaikų būry.
Atversiu ligi galo saulės, vėjų angelams
Nudžiugusios bažnyčios langus.
Ir ten pašvęstu aš Teigimo duoną.
Tą amžinąjį taip, kuris skaisči jjų burnose
Tur skonį ir ugnies, ir kviečio, ir vandens.
Ir kai šlykštumas ims kalbėtis- ne!
Ir kai mirtis ir moteriškė šauks: ne!
Brolau, mes sveikinsim gyvenimu apsvaigusias erdves
Ir Karžygių išmoktas žodis,
Visuotinasis Taip iš mūsų lūpų suskambės.
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rodys savo kūrybą

KETURIASDEŠIMT METŲ.
Kad apie moterį be paniekos išmoktumei kalbėti. O Meilei
Tavęs ieškojau keturiasdešimt metų tarpe moterų.
Tik ne tarp moterų tave radau.
O Moterie! Gėla kaip akmeniu mane suspaudė.
O Motin! Motinėle! Tu dar nežinai, vis nežinai, kas tu esi.
Kokia balta tu skendėji žieduos! Taip ilgai pramiegojai
Dailaus, apleisto sodo tylumoj glūdžiausioj.
Ir štai tu vėliai stovi šioj krizenančio} šlykštybės valandoj
Tarp tų sūnų, kurie praganė savo dievą, o gamtos nerado.
O Motin! Motinėle! Dailūs, nusverti pečiai vandens vėsaus
nešėjos.
Ir oras atneštas anksti pažadi, tos tarnaitės!
Kiek išminties ir išmonės, o moteriške, tavo rankų delnuose.
Kiekvieną sykį, kai jomis gėr uosi, suplazda karvelis baltas.
Ir tavo šventasai baltumas prijaukina gulbes!
Kai vyras mirs, nueisi paskui, mirsi tu —
Ne kūno liūdesiu,
Tik dvasios dideliu džiaugsmui
Kalbėtis su tavim, tave, o Motina, suprasti
Tegali tas, kurs tampa kūdikiu.
Nes ką judėjimo pasauly tu gali suprasti.
Graži, rimta, skaisti šeimos kolonai
Motuše! užskleisti judėjimo šaltiniai tamsiomis, užgintom
vietom.
Kurios vadinasi Atsiskyrimo Slėniu.
Ten širdys ir pasauliai veltui ilgisi vieni antrų.
Ir visa, kas mus supa,

Yra Atsiskyrimo laikas ir erdvė.
Blogai ieškąs neranda niekur nieko.
Gerai ieškąs čionai neranda nieko.
Tasai, kurs čia suranda, jis kitur pataiko į duris užsklęstas.
Tačiau yra šalis, kurioj vienintelė būtis yra viena
Prieš savo veidą.
Tenai ji mylisi.
Ir tuokiasi,
Ir kuriasi.
.“ • "
Tenai ji šlovina save.
Tą vietą į tave panašūs pavadino
Gyv cnimo
Ir Amžino moteriškumo
Jungties vieta.

IŠ TĖVIŠKĖS
BROKARA 1ST ĖL Ė
Tai mano tėviškė.
Gimiau, užaugau Išėjau,
Nurovusi grikius,
Nupjovusi rugius Darželį Išravėjus
Palikau.
Ir palikau
Mažas pėdas
Smėlynuose,
Gr Ik Ienose,
Kurių Ieškos nerasdamos
Manosios seserys,
Kaip mūsų motina
Savos dalios
feškpjo.

O. B. Audronė

Sklpt.Dagio kūrinys

DZŪKŲ DRAUGIJOS LITERATŪROS

K ONKURSAS
Susirūpinusi praturtinti lietuviškosios Išeivijos kul
tūrinį kraitį, Dzūkų Draugija skelbia ko nku r s ą, pa rašyti romaną.
Romano fonas būtų gražiosios Dainavos šalies da lyvą v Imas Lietuvos laisvės, kultūros bei lietuviškųjų
papročių plotmėje. Romano apimtis - bent 300 puslapių
Premija - $ 1. 500.

Romanas, pasirašytas slapyvardžiu Ir, įdėjus atski
rame vokelyje savo tikrą pavardę, adresą bei telefoną
turi būti atsiųstas Iki 1978 metų gegužės mėn. 1 die nos šiuo adresu:
Dzūkų Draugijos Konkursas,
2345 West 56 Street, Chicago’Illinois, 60636
Konkurso vertinimo komisija bus paskelbta vėliau .

PAŽINKIME PRAEITI !
VOKIEČIU

SIAUT ĖJIMAS MARO
UHl •* 1944

APYLINKĖJE

/atsiminimai./
Balys Braždžtonls
/pabalga/

Sovietai, apginkluoti Amerikos ginklais, maitinami,
juk ne paslaptis, geru amerikonišku maisto priedu, mora
liniai daug stipresni, šiuo momentu buvo
pranašesni už
vokiečius. Rusai sustiprėjo ties Šauliais, Taurage Ir Su
valkija. 1944 m.spalio pirmomis dienomis jie pradėjo Ir
naują ofensyvą prieš vokiečių frontą. Tuo pačiu, Žemaiti
joje palietė Ir Lietuvos partizaninius pulkus, juos Iš blaškydami. Pabėgėlių voros vėl pajudėjo pirmyn į vaka
rus.
Taip Ir mano gyvenimas, vedamas suspausta širdimi,
pasikėlė. Kelionė į Vakarus buvo sunki, labai pavojinga,
nekartą krito mirties angelo šešėlis. Ypač ties Klaipėdos
kraštu, kur patekau į vokiečių žandarmeriją; Išlieta buvo
daug prakalto, ašarų Ir Iškentėta baimės tolimesnėje ke llonėje. Šiaip taip priartėjus prie Nemuno, Ištiko eilė ne
laimių. Pirmoji- tai ešalonų bombardavimas. Sovietų tan
kai, besivydami pabėgėlius, pradėjo tiesiai įjuos šaudy
ti. Daugelis lietuvių metė vežimus Ir bėgo į Nemuną. Kiti
liko anapus.. .Man Ir kitiems, papirkus keltuvo vairuoto ją, laimingai pasisekė persikelti. Tačiau Vėl užpuolė bom
bardavlmal. Žuvo daug arklių, sužeidė nemaža žmonių.

Šeimyniškame pobūvyje. Antras Iš kairėsšio rašinio autorius Balys Brazdžionis,ka
ro metais.
4 p si.

Pro gražius Mažosios Lietuvos laukus Ir tvarkingas
sodybas traukėme tolyn, vis gilyn į Vokietiją. Nors mes
Ir buvome priešai vokiečiams, tačiau tylėjome Ir bėgoms
tolyn. Vokiečiai buvo suvarę mus į gardus, pabėgėlių su rinkimo punktus, Išskirstė mūsų šeimas, vyrus nuvarė ap
kasų kasti, bet vis šiaip taip galėjome nevienas pasprukti
Ir vėl susirišti su savaisiais...
Po truputį , įvairiais keliais das4įkas ėmė į Vakarus.

Pasvalio Gimnazijos naujųjų rūmų šventinimo Iškilmės 1935 m.
Matomas Inž.Petro Vileišio paminklas,kurio vardu buvo pava
dinta aukštesnioji 8 kl.mokykla.

Čia sutikome laisvę Ir prleglaudą;ttk dėka gerųjų Amert kos lietuvių organizacijų Išlikome neatiduoti žiauriam mū
sų tautos priešui—Rusijos sovietams.
Mūsų kraštas, kurį taip mylėjome Ir rūpinomės bei
kovojom dėl jo laisvės- liko kentėti naują okupaciją, kuri
Ir po 31 metų dar nesibaigia* O mes jau pražilę, apsenę,
mes, kuriems Tėvynė yra visad nepakeičiama ir st W vis
prieš akis, toli palikta, už jūrų marių numylėtas ;
Lietuvos kraštas, nors Ir prie kapo angos stovėtu

Brangus ateities jaunime, jei skaitysi i šias prisimini
mų eilutes, pagalvoki, klek daug vargo pakėlė Tavo tėvai
Ir seneliai, bėgdami nuo bolševikų teroro Ir okupacijos .
Vakaruose, laisvame pasaulyje Išblaškyti aptylam laikui
bėgant, bet tegul ateinančiose kartose neužgęšta Tėvynės
meilė,-kad nuskriaustos mažos tautos šauktasi teisingu mo, Ir nenori Išnykti kitų pasmerkimu. Todėl tegyvena jos
likučiai laisvėje, supratę gilią prasmę gynimo to kraš
to, kuris niekam nėra nieko blogo padaręs’. Tegyvuoja vėl
laisva Lietuva ’.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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kai kurie dar tebėra Sovietų
muziejuose.
Pirmasis velykaltls,pada(Iš vokiečiu kalba, Šveicarijoje leidžiamo žurnalo “Die Welt Woche*, laisvai vertė. Jonas Buteika)
x rytas, kaip minėta, 1884 nt. ,
natūralų^ kiauši
Kam prieš Pirmąjį Pasau MarijaiFeodorovnal dovano daugelį meno stebuklų:įvai vaizduoja
nį,
kurio
auksinis
lukštas ,
linį Karą teko Ilgesnį laiką jo labai brangius Ir praš riausių vazų, flakonų, statu dengtas
baltu
emaliuatida
gyventi Petrapilyje- dabar matnaus išdlrblmo velykai lėlių, sagių, rėmelių forogra
romas,
Ir
vidujegeltono
tiniame Leningrade,tas atsi čius. Šioji tradicija,prasi grafljoms, žiedų, karolių ,
"N" REPORTERIS RAŠO:
mena kaip ten, dvl-trįs sa dėjusi caro Aleksandro III auskarų, medalljonų, ordenų aukso "trlnys", kuris taipgi
... šaukiamas JAV(R) LB Vi
vaites prieš Velykas, par laikais išsilaikė Iki 1917 m. Indų, Ikonų papuošimų Ir 1.1. atsidaro, o jame,kaip lizde ,
tupi
auksinė,kanapėta
vište

rio
Vakarų Apygardos atsto
revoliucijos.
Tas
dovanas,
K.
Faberge
savo
kūriniam
duotuvių prekylangluose pa
lė.
Jos
snapas
ir
skiaute

vų suvažiavimas — konferen
sirodydavo daug įvairių Ir vertas garbingos vietos pa naudojo spalvotą auksą, su
clja bendrosios veiklos klau
įvairiausių *spalvų velykinių saulio meno retenybių mu lydindamas su grynu auksu rė- raudono aukso; galva
Simams aptarti Ir ateities
ziejuose, patiekdavo įžymus įvairius spalvotus metalus . taipgi atsidaro Ir joje ran
k lauš Inlų-velykalč lų.
dasi
Imperatoriaus
brūljanveiklos gairėms nustatyti.
juvelyrasauksakalys
Kar

Į
grynąjį
auksą
primaišyda

Cukrainės Ir
saldainių
tlnės
karūnos
tiksli
kopija
.
... Suvažiavime visi galės
parduotuvės Išstatydavo šo- las Faberge, kuris,nepaisant vo reikiamą kiekį vario, si sužinoti tikrą Ir nesufabrl ■
koladln lūs k lauš ln lūs, knygy jo neruslškos pavardės, bu - dabro, paladljaus, nikelio, Ir Vištelės akys- du rubinai.
1895 m. Nlkalojus
II-Is
kuotą tiesą, kurią skleidžia
nai Ir popieriaus reikmenų vo Rusijos pilietis. Jo tėvas kt. Tuo būdu gaudavo spal
savo
žmonai
padovanojo
ve

"Gyvosios Lietuvybės Grio
krautuvės savo Ir taip puoš Gustavas, apsigyvenęs Pet vas: raudoną, žal lą, geltoną ,
vėjai Čikagoje Ir kitur"savo
nius prekylanglus papuošda- rapilyje, pusrūsyje, įsteigė baltą, netgi mėlyną, oranžinę lykaitį: kiaušinis Iš aukso,
dengtas skaidrios žemuogių
šlykščioje geltonoje spaudo
Ir pUką.
’ vo įvairiaspalviais kartoni mažytę auksakalio dirbtuvė
spalvos
e
maltum.
Tame
fo

lę.
Jo
sūnus
Karlas,
sėkmin

je Ir dar už melą Iš vlsuoSakoma, kad pirmasis Ve
niais Ir pliušiniais kiauši
me n ės ste ng las I pas Ip In Igau niais. Jų dauguma būdavo gai operuodamas, Išplėtė ją lykinis kiaušinis buvo pada - ne uždėta brtlljantals nutl...
atidaromi, o jų viduje tūpda į didelę Ir žymią juvelyrinę rytas 1884 metais, caro A - sagstytps balto emalio laz
vo įvairūs, taip vadinami, flrmą-Faberge Juvelyriniai leksandro Hl-io iižsakyrvi . delės, va lėduojančuos Amūro
"slupryzal". Jais-labai do - Rūmai. Kai kurie meno eks
Jis
norėjo pradžiuginti strėles. Kiaušinio vldujemėjosl ne tik valkai Ir jau pertai jo darbus lygino su savo jauną žmoną- buvusią auks In lų rož lų puokštė, pa
nimas, bet Ir suaugusieji, Ir pasaulinio mąsto juvelyro Danijos princesę Dagmarą - dengta rožinės spalvos e ma
‘Pasipiktinau...,! Nors ir baltą spaudą skaitydama.,
ltum.
Puokštė
atsldaro-joje
Benvenuto
Čelllnl
darbais
.
senimas. Būriai žmonių va
kuri buvo labai nusiminusi,
Imperatoriaus
landų valandas tuos preky - Firma Išsilaikė toje pačioje pamačius nužudytąjį carą jubiliejinė
karūna, prie kurios pritvir korėžlo formos su obelies aprašyti neįmanoma, bet iš
langius apgulę,stebėdavo.
vietoje, tik jau nebe rūsyje, Aleksandrą II.
žiedu, kombinuotu ornamen to kas jau aprašyta, berods,
Porcelianiniai kiaušiniai o
dideliuose rūmuose, su
Tokių prašmatnių velykai tintas Iš rubino kiaušinis. Jo tu buvusio kiaušinio "lukšto" pakanka įsivaizduoti, kaip
būdavo padaryti su "panora daugybe prityrusių melstrų- čių Faberge firma caro rū paviršiuje - paties caro Nlpaviršiuje. Taipogi buvo su aukštai buvo Išpuoselėtos
ma". Reikėjo tiktai per įdė auksakallų.
mams yra padariusi57 -alus. kalojaus II-jo miniatiūrinis panoramomis, portretais Ir Faberže Juvelyrinių Namų
Iš s Idabro, spalvuoto auk - Daug jų pateko į užs tente portretas Ir brtlljantals iš
tą
vamzdelį pažiūrėti- Ir
kitomis stebėtinomis dova firmos auksakalybos menas.
matydavai
įvairių įdomių so, reto grožio emalio Ir kolektorių rinkinius, dauge - dėta Velykų data. Nepapras
Karlas Faberže mirė Lo
nomis viduje.
akmenų, sukūrė lio jų likimas nežinomas, o tai gražus - 1897 m. karū
vaizdų,pav. :cerkvėj pamal tauriųjų
1898 metais Imperatoriaus zanoje 1920 metais. Jo įmo
navimo atminimui kiaušinis,
das- su šventiku Ir visais
dovanotas
l mp e r at o r le nę bolševikai, suprantama,
padarytas Iš raudono aukso
besimeldžiančiais, arba pa
ne
l
našlei
M. F. kiaušinis nacionalizavo Ir, aišku, su
Ir oranžiniai geltonų emalių.
vasario gėlių puokštes,arba
Kiaušinis įdėtas į narvelį Iš vadinosi "Landyš" - gėlė naikino, bet jam pačiam pa
net Ir gražiai dekoruotą Ve
lauro lapelių, kurių kiekvie pakalnutė, kaip ir kiti anks vyko laimingai pabėgti į už
lykų stalą, apkrautą i, vely
name šakelių Ir lapelių su- čiau minėtieji, yra auksaka sienį, tepa ėmus tik būtiniau
kiniais pyragais Ir kitokiais
durlme yra įtvirtintas auk lystės meno šedevras : auk sius kelionei daiktus. Dau
Petras Indreika
nekasdieniniais kepsniais Ir
sinis, rožinės ernalės kiau gybė neįkainuojamų Faberže
(Tąsa — pradžia nr, 12)
visai išgaravo, bet pasilikę sinis dvigalvis aras Ir Imtauriųjų gėrimų bonkomls.
Palikdami spalvuotąją dy medžiai po dumblo sluoks peratorlenės vardo pirmųjų šinis, ant keturių auksinių firmos meno kūrinių, dingo
V le nuolynuos e v le nuol ės
raidžių/A. F./ monograma, kojyčių, stovįs ant tryniau- , be pėdsakų revoliucijos sū
kiaušinius puošdavo panaštu kumą, pasukame link Petri - niu, nesant reikalingo de
slo
kraujo"
brllljantlnlo kuryje.
būdu .kaip mes: norima spal field Forest prie suakmenė guonies puvimui, suakmenėjo, nusagstyta spindinčiais ”tygirios. Ke i s t oka i netnenustodami savo išvaiz rlaustojo vandens” brllljan- pjedestalo. Visą kiaušinį
va nudažytą kiaušinį paner- jusios
davo į karštą vašką Ir jį at- skamba jau pats vardas, nes dos. Požeminėms jėgoms tals. Atsidarančio kiaušinio dengia pakalnutės,padarytos
ATOSTOGOS PRANCIŠKONU,
Iš perlų (r brllljantų.Pakal
šaldę, išbraižydavo vaške dykumose surasti girią yra veikiant, šis plotas vėl iš viduje įtalpinta miniatiūrinė
VASARVIETĖJE K ENN EBUHKPORTB
lygiai tas pats, kaip Sacha kilo, pavirsdamas į kalnuo tiksli kopija karietos,kurio nučių lapeliai yra žalios
orname ntus, va iždus Ir t. t.
Pranei Ilonai maloniai kviečia visu*
Juvelyrinės dirbtuvės, bran roje rasi' ežerą. Juk čia tą plokštikalnę ir, vėjui nu- je pirmą kartą po karūnaci aukso spalvos Ir žydrios
IŠ
Šono
yra
perlas,
Hstuvlus
otostogautl jų vasorvlefeje genybių parduotuvės Išstaty metinis lietaus kritulių kie pusčius sąnašas, palaidoti jos imperatorius su Impera- ernalės.
Kennebunkporte. Maine*
važiavo Maskvos kurį spustelėjus, Iš kiauši Sezonas prasideda liepos 2 Ir baigia
davo malachitinius arba ku kis tesiekia tik apie 6 colius medžiai vėl iškilo į pavir torlene
gatvėmis 1890 metais. Toji nio, vėduoklės pavidale, pa si rugsėjo 5 d. Nuo liepos 2 Iki 16 ir
PU rios nors kitos medžiagos ir, trūkstant vandens, kaip šių.
kyla Imperatoriaus Ir dviejų nuo rugplbdlo 21 Iki rugsėjo 5 nuo kamšokoladinės spalvos su auk - gi galėjo išaugti miškai, kur,
Vietiniai fndėnal suakme karieta, didžiausias juvely
so spalvos atošvaiste gra be vėjo pustomo smėlio^ nie nėjusių medžių neskyrė nuo rinio darbo šedevras, yra didžiųjų kunigaikštyčių OI- bortų duodama 20% nuolaida* Prašoma
gos Ir Tatjanos, tada dar registruoti, ii anksto,
žiai dekoruotus kiaušinius. ko daugiau nematyti. Čia į akmens, bet vjsdėlto sukūrė stačiai stebuklas. Ji yra pa
mažų mergyčių, miniatiū InformaclĮal adresas: Vasarvietės
Būdavo Ir kristalinių, į ku pagalbą ateina šios girios įvairių padavimų, laikydami daryta Iš geltono aukso su
vedė| as. Franci scan Monastery,
Kennebunkport, Maine,04046
žemuogių spalvos emalluml riniai portretai.
rtuos reikėjo tik per tuos saugotojas - girininkas.
šluos medžius griaustinio
Tel.(207)9 6 7-20 11, USA.
1904
metais
caras
dova

ir papuošta dviem dvigal
"kampelius" pasižiūrėti, Ir
dievo • Šlnuav vylyčlomls ar
nojo
carlenel
kiaušinį,
rep

Jis, visu geologo žinių mllžlnoYIetso kaulais, kurį viais arais ir taip pat su
VASARA VLIK**
'
kiekvienas per juos mato
liką Uspensklo Soboro, ku- Vyriausios Lietuvos Išlaisvinimo Ko*
mas daiktas atrodė kelerio gausumu, aiškina, kad mūsų jų protėviai nudobę dėl jo į- nuleidžiamais laipteliais
Karietos
vidus - mėlynos r (ame Rusijos carai karu- mItetos ie«ko 2 jaunuoiiu(tarp 18 -30m.
pai padaugėjęs ir įvairiau žemelės amžius yra dalina valrlų negerų darbų.
omllous) dirbti VLIKo būstinėj* 41a vo
e males apmušalai su tokio nuodavosl. Kiaušinio Viduj sara* Bustino randasi NewYorko. VLIK
sia ląf antas t Išklaustais mas į keturius periodus :
Suakmenėjusi giria kong “Soboro vidaus panoramai
užmokėtu u % j lakeli ones L vienų pu
vaizdais,kuriuos ypač mėgo, pirmasis ir seniausias va reso patvarkymu, paversta mis pat "užuolaidomis”.Lu je
SU tikslia kopija viso to, kas
Atlyginimą.: $ 150 I sovoltę(301 vai.)
,
„
Talkininkai turi mokėti gerai skaityti,
net klykaudami, žiūrėti val dinamas priekambari nis, tautiniu parku Ir griežtai bos gi Iš ernalės blrluzos
ratytl anglKkal lt U*tuvli .
antrasis - paleozoninis, tre draudžiama Iš jos Išnešti spalvos. Ekspertų teigimu, tenai buvo : altoriais, Švenkai.
kai. Ši vasora bus tremia II eilės kai
tųjų
Ikonom,
beslmeldžlanVLIKas samdo jaunimo vasaros dor •
O buvo Ir Iš tikrųjų labai čiasis - mezozoninis ir da nors Ir mažiausią medžio juvelyras su padėjėju dirbo
auksinio čtuoju šventiku, maldininkais bams. Norlnfle|l talkininkauti prašo
retų hrangakmenų miniatiū bartinis - kenozoinis. Šie gabaliuką. Nežiūrint to,tu 15 mėnesių. Šio
Ir
dargi kilimais. Perlą mi apie tai laUku praneiitl Viktorui
rinių
kiaušinėlių- įvairių periodai tesėsi šimtus mili ristai kasmet slaptai Išga kiaušinio "lukštai” padaryti
Nakui ( 1668 Bowers Ave.BIrmlngham,
spustelėjus, įmontuotas vi Mlch. 48008)USA) iki I.m. balandžio
prie laikrodžių retežėlių ne jonų metų, kurie moksliniais bena Iki 12 tonų, Iš kurio pa karūnacijos metu caro dėvė
tos mantijos spalvos. Caro duje mechanizmas grodavo 29 d. Kartu su laišku turėtu būti gy.
šiojamų pakabučių, apyran sumetimais vėl dalinami į daromi
gražūs staliukai,
cherubinų himną. Visų 57 venlmo aprašymos(resume).
kių, sagių,, auskarų Ir kitokių atskiras eras ir 1.1. Suak šachmatai Irkt. Indėnai Irgi velykinių kiaušinių rinkiny
Viktoras Nakas,
PLJS vicepirmininkas — politikai.
papuošalų kiaušinio formos . menėjusi giria priskiriama brangina suakmenėjusį medį, je buvo kiaušinis eglės kon- velykinių kiaušinių tiksliai
n*
Branglaus lej l velyka Ič la l mesozoinlam periodui-tria- nes kaip dovaną,< ' parinkę
tęsėsi keletą gabalų, buvo nusiuntę
būdavo caro rūmuose.. .To- slnlnei erai, kuri
1 dėl Velykos su tokiais juve maždaug 200milijonų metų. prez. Washington’ui, bet su
lyrinio meno šedevrais- do Tuo laikotarpiu ši Arizonos sarkastišku įrašu:-Didysis
vanomis rūmlšklų būdavo dalis buvo balnota ir vande T ėve Washington’ai, pas (lai
labai nekantriai laukiamos . ninga, bet sausumų pakraš kyk Didžiojo Milžino kaulus ,
Vienos savaites kelione į Lietuvą.. 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5
Pagal tradiciją, caras Alek čiuose galėjo augti medžiai, kurį mūsų protėviai prieš
na^tys Vilniuje, 1 dienos ekskusija į Kauna Ir 1 naktis Maskvoje sandras III kiekvienom Ve kaip pušys. Veikiant ugni daugelį metų užmušė, nes jis
e Rugsėjo 18-26. . .$858. o Spalio 9 - 17 ... $ 826.
lykom pagal rangą,dovano kalniams ir kitoms gamtos norėjo nusavinti mūsų kraš
. -R- Z“*A*"* jų d Dy|»»ą savaičių kelionė į Lietuvą. Vokietija ir Analiifr . . 1 naktis
davo juvelyrinio meno še- jėgoms, keitėsi žemės pa
tą.^
Maskvoje, 6 dienosiir 5 naktys Vilniuje, Įdienos ekskursija į Kauną,
devrėlį. Pačius brangiau viršius, medžiai išvirto ir
Čia prisimena mūsų gin
naktys Muenchene ir 3 naktys Londone.
sius
dovanodavo carlenel juos ugnikalniai užpylė pele taro Istoriją, kuris Išmeta
Birželio 26 - liepos 10. .. . T 1,253. e Liepos 17 - 3 1. . . $ 1,253.
Marijai Feodorovnal. Toji nais, lava. Po to susidarė mas Baltijos jūrų dugno,kaip
Speciali dvieju savaičių, kelionė L Lietuvą, Vokietiją, ir Prancūzija;
tradicija buvo tęsiama Ir ežerai, va n duo prinešė liudininkas ten kadaise pa
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su vienos dienos
caro Nlkalojaus II-jo laikais. dumblo ir medžius palaidojo laidotų medžių,atsekusių sa
ilgiems
amžiams.
Laikui
J Is car te ne I Aleks andra l Fe ekskursija į_Kauną, 4 naktys Mūenchene ir 3 naktys Paryžiuje kais, kurte suakmenėję, paBirželio 8-22. . 1 $ 1,276.
odorovnal Ir carlenel našlei bėgant, vanduo nuseko ar virto į gintarą. Bet gintaras
Kainos nuo 7977 m. balandžio 1 d. bus patvirtintos vyriausybės, suderintos su lėktuvu k ainomis
yra jaunesnis, 'nes jamteiš Bostono, New York'o ir Montreal io per Pan American World Airways arba IATA linijas. ,
prlsklrlama tik 60 milijonų
Daugiau informacijų apie kelionę i_ Lietuvą gausite pas:
Algirdą Mitkų —Baltic Tours
metų’. Baltijos jūra palaido 8
White Oak Road,
jo gintaro medžlus/plnus
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
Newton,
MA 02168
succlnlfera/ savo bangose ,
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA
Tel. (617)- 969- 1190
Iš kurių Jūratė pasistatė
NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ
(Prašom kalbėti su “Pat*)
puikius rūmus, paviliodama
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI Žmonių skaičius visoms kelionėms ribotas. Užsirašykite kaip galite skubiau I
jaunąjįKąstytį, tuo tarpu,kai
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
suakmenėjusios girios rąs
TAU PADĖTI.
tus,
Išmėtytus po didžiulį Arizonos saulė ir niekas Iš
PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu,
LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE
plotą, kepina negailestinga jų rūmų nestato.
( B.d.)

VELYKAIČIŲ IVAIRUMELIS

VE/oRoD2/m

Kelionė į indėnų
žemę

LIETUVA
l

RAiTfr
IMLI K.
IŲųIJY

(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietuyjlikai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau inforrracijų skambink:
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
19 77.IV. 13

KELEIVIS

LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENĮ, NUO 11,30 iki 12 vai nakties
PROGRAMOS VEDĖJAS
L* Stonkevi£iu»r 1053 Albanai Cr*. Djvernay, P.Q.

5

1*1 BUSHING
TEL.

COM PAN Y

260-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905

TEL. 669*8834

636

EAST

BROADWAY. SOUTH

BOSTON,

MASS.

02127
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Ta u p y k ir s k o I i n ki s
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

JIALKA’’
830 Main Street East, telefonas 544-7125
pirmad emais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.

Darbo

valandos:

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
i
Kapitalas — virš

$8,000.000

MOKAME UŽ:
depozitus IP.C.A.)
santaupas

6 °,o
7,5 %

term, depozitus 1 m. 8,5%
IMAME UŽ:

asmenines paskolos
nekiln. turto pask.

1 1 %
>0 %

AIDO KONCERTAS
Madų paroda
Aldo ruošiama madų pa
Hamiltono
Mergaičių
choro’AIdas"metinis koncer roda įvyks š. m.balandžio 19
tas- šokiai įvyks š. m.ba d., antradienį, 8 v. v. Jauni
landžio 23 d. .šeštadienį, 7 , mo Centre. Visi kviečiami
30 vai.v. Jaunimo Centre. dalyvauti. Bilietai platina
Rėmėjų komitetas posė mi pačių aldtečlų.Pelnas Ir
džiauja, planuoja, kad šis gi skiriamas kelionei į Pie
J. P.
metinis
Aldo parengimas tų Ameriką.
praeitų linksmoje Ir gražio
je nuotaikoje. Jau gauti lai
mės staliukai Iš kitų Aldo
Geležinis Vilkas - žūklaurėmėjų: P. Krlvlcklenės Ir tojų ir medžiotojų klubas- š.
G. Stablnglenės, St. Žvirblio,
m. kovo 19 d. suruošė meti
Ir G. J.,Krištolaičių. Jiems nį narių parengimą, kuria
visiems nuoširdi Aldo padė me dalyvavo ir daug svečių.
ka už aukas! Taip pat orga Pagerbti- Juozai ir Juzės.
nizuojama smulkių laimikių " Pavasario Garsai "-Dan
loterija. Galį paaukoti šiai guolė Remeikytė Rotkienė,
loterijai fantų, prašomi at Erikas Rotkis ir Gediminas
nešti sekmadienį, balandžio Remeikis- padainavo: Kopų
17 d. po pamaldų į Jaunimo Balsai, Baltos Rožės, Jau
Centrą. Šio parengimo me Vakarėlis.
tu įvyks didžiosios Aldo lo
Buvo aptarti šios vasaros
terijos laimėjimų paskirsty veiklos planai: gegužinė pa
mas. Vist, kuriuos aplankė remti lietuvių spaudai, šau
šios loterljo-. knygutė,kvie dymo varžybos ir kt. Pasi
čiami grąžinti Aldui Iki šio rodo, kad praėjusieji metai
parengimo. Į šį Aldo kon žvejybai ir medžioklei buvo
certą- šoktus bilietai jau nepalankūs, todėl
niekas
platinami. Visi stalai nume garbės taurių negavo. Tiki
ruoti. Bilietai- $4,o pensi mės, kad šie metai bus geri
ninkams Ir studentams-$3 . ir klubo veikla pagyvės.
Šio koncerto- šoklų gautasis
Buvo bendra ir skani va
pelnas skiriamas Aldo kelio karienė, loterija, o po to An
nei į Pletų; Ameriką. Todėl
tano Gataučio muzikos gar
visi kviečiami skaitlingai sams aidint (jis yra ir klubo
dalyvauti. Savo atsilankymu kasininkas), tęsėsi linksmi
paremsIte Aldo kelionę.
šokiai.

sudbu

Aukos AIDUI kelionei
Aldo kelionei įPletųAmerlką aukojo:$lOO-J. Inkratas,
$45- M. Lazdutls, $25- dr.
V.Kvėdaras,K. Mikšys, $20V.Lukoševičienė, Nežino mas tautietis, $lO-H.Rlmkevlčlenė, J.Aušrotas,Lon don,Ont., A. Vilimas,Chlca—
ga, $5-J. Naujokas, E. J.
Rakauskas, A.Leonas, Cht
caga, E. B. Gudlnskas,Sim
coe, Ont., J.Strodomskls,
Delhi, Ont.
Aldas visiems aukotojams
širdingai dėkoja už aukas .
Aukas slųstl:Aldas,121 Roth
say Ave., Hamilton, One.
L8M 3G3.

© Giedra Julija Poderytė,
tautinių šokių grupės 'Ramu
nėlė' vadovė, studijuojanti
Laurentian universitete ko
mercinius mokslus, 1977 m.
išrinkta Folk Arts Council
valdybos
sekretore. The
Sudbury Star 1977 kovo 17 d .
laidoje įdė jo aprašymą ir jos
nuotrauką su kitais valdybos
nariais. International Nickel
Co. > vasaros atostogų laiku
jai pasiūlė tarnybą centri
niame atskaitomybės depar
tamente-Copper Cliff, Ont. Ji
pasiūlymą priėmė. Taip pat
yra kandidatė į Kanados Lie
tuvių Jaunimo S-gos Tarybą.
Giedra gyvena su motina ir

Suburiečiu. pasitarimas jaunimo reikalais: Viršuje-Giedra P odery tė
ir J. Kručas; viduryje-Stasys Tolvaišo, E. folvaišienė, S.Podenenė,
A.Kručiene ir A. Kručaitė; žemai - Al. £ rūdaitė, K.P oderis ir J. T olvaišaitė.
/y uotrauka P etro Tolvaišos.
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Pažlnklm patys save...
Vienas šios Popietės da
lyvis, jei būtų dvasiškis,be
abejonės būtų geras kalbė
tojas, pa mokslininkas. Sura
dęs gražų būrelį klausytojų,
štai ką jis jiems Išporino:
- Yra sakoma, kad
už
vis sunkiausia žmogul-pa žlntl pačiam save. Jis su
geba užkopti į aukščiausius
kalnus, nusileidžia į tam
siausias vandenyno gelmes ,
net ant mėnulio užšokęs, iš
arčiau pasIžvalgo į tolimes
nius žvaigždynus, betgi pa
ties savęs pažinimasir
už visą tai yra sunkesnis.. .
Taip, savęs pažinimas
mums neįprastas, mažiau
siai žinomas, .Ir Iš viso
sunkiai be įkandamas.
Iš visų žmoniją apsėdusių
silpnybių, ar tik nebus pati
didžiausioji, tai savęs pasi
kėlimas į puikybę,pasibran
ginimas, Ir betikslis tuščias
pasididžiavimas. Jei tai da
roma nuoširdžiai Ir neper
žengiama tam tikra riba,tai
dargi nieko blogo Ir tame
nėra. Daugeliu atvejų mums
reikalinga, net naudinga arba
Ir būtina.
Tik visa bėda-kur ta riba,
juo labiau, kad visi esame
labai Ir labai nevienodi, vie
ni nuo kitų skirtingi.
Pavyzdžiui,kodėl šiandien
mūsų tarpe, Išeivijoje , ypač
kai kur gyvenančių lietuvių
toks didelis nesutarimas,
sus Iskaldymas, neapykanta
vienų kitiems?
Kas gi pagaliau mus prie
to priveda Ir kodėl?
Ogi štai- šimtmečius musvaldė Ir engė svetimieji.Ne
šėme aut savo pečių sunkios
baudžiavos-vergijos jungą. ,
Jojo mums ant sprando ru
sas, lenkas Ir germanas. Ne
vien tik jojo,bet Ir naikino,
trynė Iš mūsų širdžių Ir at minties visa, kas buvo mums
miela, sava, brangu, lietuviš
ka.
PertrumpaI mes džiaugė
mės laisve ir nepriklauso
mybe. Iš tamsos Ir griūvė
siu pakilę, nespėjome dar
gerai suslcementuotl kaipo
tautinis vienetas, Išpuoselė
ti savo tautinį charakterį.
Nesuspėjąme dar atsikra
tyti tų visų svetimųjų mums
primestų negerovių,pIktžo llų.Tal Ir yra dar anų laikų
pats nedėkingiausias paliki
mas mums. Tų laikotarpių
skaudžios pasekmės tebely
di dar mus Ir šiandieną.
Dažnai tą matome Ir jaučia
me. O jelprldėslme Ir dabartlnę mūsų Tautą Ištikusią
nelaimę- tai reikalas dar la
biau paaiškėja.
Mes daug baramės Ir ne
mažai pagiežos vieni ant ki
tų tšllejame, norėdami tuos
"kitus" pamokinti,kaip relir broliu Kęstučiu. Tai tik
rai gabi ir tautiniai susipra
tusi veikli lietuvaitė. Sudburio lietuviai linki sėkmės.
Į Kanados Lietuvių Krašto
Tarybą kandidatuoja Juozas
Bataitis, Juozas Staškus.
Lietuvių
Bendruomenės
Knygynas Christ The King
šventovės salėje veikia pir
mą ir paskutinį mėnesio
sekmadienį, tuoj po lietuviš
kų pamaldų. Knygyną tvarko
Vytautas Stepšys. Kviečiami
tautiečiai naudotis knygomis,
o turintieji perskaitytų ar
atliekamų įmygu - paaukoti
Lietuvių Bendruomenės kny
gynui. Ten pat bus galima
paaukoti Tautos Fondui ir
užsimokėti solidarumo mo
kestį. Kas pageidaus, gaus
kvitus.
J. lC.
6

kla gyventi, kaip elgtis,kaip
su pavergta tauta ryšius pa
laikyti Ir 1.1, be galo...
Rimčiau pagalvoję, netu
rėtume skubėti su tais įvai
riausiais pas merkimais. Šis
mums
visiems gana opus
klausimas. Tai tikras žarijų
žarstymas nepr Ityrus lomls
rankomis.
T le, kur le dauglaus la rėk la
Ir draskosi, į šį reikalą tu
rėtų pažiūrėti daug rimčiau,
o svarbiausia,tai prieš puo lant kitus, nepamesti nuosa vos galvos.
Mums ne tik yra būtina
bendrauti su savo pavergta
tauta, ten vergijoje likusiais
savo broliais, betgi net Ir
privaloma, jei tik norime
kaipo pabėgėliai Išeiviai tin
kamai savo pareigas atlikti.
Tik štai, Ir vėl bėda mums reikia mokėti Ir suge
bėti atskirti gana panašias ,
bet nepaprastai skir
tingas
bendravimo
Ir
bendradarbiavimo
žodžių
prasmes...
To nepadarydami, ar nesu
prasdami, be reikalo tik
draskomės, sėjame neapy
kantą, nepasitikėjimą vieni
kitais, riejamės, šmeIžlame,
gadiname savo Ir kitų ner
vus, ardome sveikatą,patys
sau kenkiame.
Argi dar vis Iš gyvenimo
nieko neišmokome? Jeigu
už tai būtų duodama Nobelio
premlja-tal ji tikrai atitektų
Išeivijos lietuviams. ..

9%
8%
7ki%
6%

už 1 m. term. dep.
už pensijų ir namų plonų
už spec, taupymo sųsk.
už taupymo s-tas
už Čekių s-tas (dep.)

91/i% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame ik1! $10,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
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 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ:' Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario

ir

M6P 1A6

532-1149

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

20 METŲ PATIRTIS

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

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai
Įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Orit.
Tel. 533-1121, namų 249-2067

V Bacėnas

All Seasons Travel, b.d.

TORONTO, ONTARIO
1X6

Pereitą sekmadlenįPopIetėje dalyvavo apie 250 sve
čių. Iš Australijos,Adelai
dė svečiavosi V.Krasauskas
Ir Iš Montr e alio-S. Ališaus
kienė.
Lietuvių
Šachmatininkų
Klubas pereitą sekmadle nį 1 v. p.p. Vytauto Didžiojo
Menės
balkone
surengė
šachmatų žaidynes. Klubo
pirm. V. Genė lūs patvirtiną
kad žaidynės bus rengiamos
toje pat vietoje kas sekma
dienį.
Karaliaus Mindaugo Me
nėje LN visuotinis narių su
sirinkimas Išklausė valdy
bos pranešimus, patvirtino
1976 m.balansą,priėmė 1977
m. sąmatą, perrinko keturis
v-bos narius Ir vieną re vi zljos komisijos narį Ir pas
kyrė 1977 metams auditorių.
Susirinkimas užgyrė vbos darbus Ir papildė įsta
tus, įvesdamas naujus kandldatus. Nariai kandidatai
yra tie, kurie dalimis moka
nario įnašą Ir dar nėra įmo
kėję pilno nario įnašo. Su
sirinkimas taip pat nutarė ,
kad V-ba sudarytų Komis Iją
peržiūrėti įstatus Ir juos
pr Ita Ik Int l v Is auga nč la l LN
organizacijai.
Paramos perrinkta V-ba
pasiskirstė pareigomis: A.
Stepą lt Is-pirm., O.Delkusvlcep., Vyt. Aušrotas-Ižd. ,
S.Maslonls-sekr., Ir V-bos
narys- St.Kuzmas.
Lietuvių Pensininkų Klu
bo V-ba jau pasiskirstė pa
reigomis. Pirm. -J. Karpis,
Ižd. -M.Račys, sekr. -L. Česeklenė, narys kult, r reika
lams- J. Jagėla Ir moterų
sekcijos vadovė- O.TacIla jausklenė.
Atvelykio sekmadienį,ba
landžio 17 d. 1 v. p. p.Kara
liaus Mindaugo Menėje tra
dicinio Velykų'Stalo pobūvio
metu įvyks koncertas. Pro
gramą Išpildys sol.Vaclava
Žlemelytė IrLN Moterų Bū
relio dainininkių grupė. Akomponuos muz.J. Govėdas.

9*/i% už asm. paskolas

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių

2224 DUNDAS STREET W.,

UESM LIETUVIŲ NAMA

JA AJ JA

js

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Į

------------------------ 1__ -________________________

TORONTO PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŠVENTĖ
Modernių pastatų Toronto
Prisikėlimo Parapija, vado
vaujama Lietuvos Pranciš
konų ordino vienuolių-kunl gų, yra pati didžiausia visarme Vakarų pssaulyje ir gal
lietuviškiausia. Tai visų Amerlkos kontinento lietuvių
pasididžiavimas.
Šią parapiją sukūrė, pas
tatė, lėšas sudėjo daugumoje
1939-45 m. karo ateiviai, va
dinami DP.
Kaip pirmasis Prisikėli
mo Parapijos kelbonas Tėv.
Bernardinas
Grauslys per
metinę jos šventę paminėjo ,
parapijos statyba buvo pra
dėta prieš 24 metus, su ke liais šimtais dolerių banke .
Š. m. kovo 13 d. parapijos
vadovybė su parapijos Ta
ryba suruošė
iškilmingą
metinę vakarienę, kurioje
dalyvavo Lietuvos Pranciš
konų vadovybė (iš JAV) su
provinciolu
Tėvu Jurgiu
Galliušiu, buv. klebonais To
ronte - tėv. Bernardinu
Grausliu, Placidu Bariumi ir
kitais kunigais. Svečių tar
pe matėsi Kankinių parapi
jos kelbonas kun. P. Ažuba
lis, T Ž redaktorius kun. dr.E
Gaida, kun. J. Staškus, Lie —
tuvos Gen. Konsulas dr. J.
Žmuidžinas su Ponia, LB-ės
p-kas J. R. Simanavičius ,
architektas dr. A. Kulpa, ku
ris suprojektavo ir įvykdė
šios bažnyčios atnaujinimo
bei sumodernizavlmo dar
bus.
Tėv. Jurgis Gaillušis sa
vo kalboje pažymėjo, kad jis
džiaugiasi visais darbais,
kuriuos įvykdė tėvai pran
ciškonai,nuoširdžiai remia
mi parapijiečių kaip pini
gais, taip ir darbais.
Dabar Toronto Prisikėli
mo atskiros bažnyčios(pas
tato) statyba atpuola, užteks
atnaujintos šventovės pastalpų. Tai logiškas ir gaspadoriškas
provlnciolo

sprendimas. Užtenka to, ką 3
tarime.
«jr.
Provinciolas pasidžiaugė
Toronto lietuviais :susipra timu, dosnumu, lietuviškumu,
religingumu. Tai pavyzdys
šio kontinento lietuviams.
Net Pranciškonų ordino
centro perkėlimas į Toronto
rastų daug pritarimo.
Kalbėjo ir I-asis klebo
nas, tėv. B. Grauslys, išpašakodamas pirmuosius įvy kius ir žingsnius, pradedant
statyti bažnyčią.
Antrasis šios parapijos
klebonas tėv. P. Barius vi
sad prisimenąs su
did
žiausiu malonumu praleistą
laiką Toronte. Tiesą sakant,
jam ir teko išnešti didžiau
sią naštą,
sucementuojant
parapijos gyvenimą, išmo
kant didžiąją dalį, skolų ir
atliekant kitus pagrindinius
darbus. Jis atvyko į Toron
to beveik be žilo plauko, o
išvyko baltas, kaip sniegas.
Meninę programos dalį
Išpildė solistai: J, Sriublškienė, Vac. Verikaitis ir Al
gis Simanavičius, akomponu.ojant Eug. Krikščiūnui.
Dabartinis klebonas Tėv.
Augustinas
"Simanavičius
(jaunosios kartos)
pasi
džiaugė , kad jam pavyko at
naujinti ir galutinai užbaig
ti statybą be skolų, dosnių
parapijiečių pagalba.
Šventės iškilmes pradėjo
Parapijos Tarybos p-kas
Al. Kuolas, programos pra
nešėja buvo Tarybos vicepirm. Aušra Karkienė (jau
nosios kartos atstovė).
Vakarienę surošė Tary bos visuomeninė sekcija,
vadov. J. Vingelieni. Stalai
lūžo nuo įvairių patiekalii .
Gi vynas kėlė nuotaiką.
Virš 400 dalyvių turėjo
progos pasidžiaugti savo
darbais, atsiektais laimėji
mais. Svetimame krašte ,
lietuviška parapija yra ne
tik religinė, bet ir lietuvy bės tvirtovė.
Krk.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i
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FLORIDA
• Radio stotis WWBA FM
107. 3 vasario mėn. 19 d. 7 v.
ryto davė gerai paruoštą
pusvalandžio programą apie
Lietuvą. Pasikalbėjime dalyvavo prel. J. Balkūnas Mrs.
M. Schuck ir A. Kamiene.
•

- -

_____

-

Programą L> Bendruomenės
vietos apylinkės vardu išgavo V' Ugėnas*
• Kovo 11-12-13 d. d. įvykofestlvallsSt.Petersburg Internat tonal Folk Fair. Dalyvavo Ir
lietuviai su menoparoda, dalnomls Ir šokiais.
-

__________________________ v—-

—— -

KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00,
trims mėn.,— $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608
į Į Siunčiu
dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
PAVARDE IR VARDAS ___________ _______________ ____ __
ADRESAS

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS

VILNIUJE

Gegužės -Moyl9 ir 26 dienomis
tčvvviun
Birželio-June 16 dienau
I J V T
I M U
Liepos-July 7 diena
datos:
Rugpiūčio-August 4 diena
Rugsėjo-September 8 ir 15 dienomis.

a

|

14
DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

- VILNIAUS, -MINSKO — MASKVOS Kaina: nuo $ 1,065.00
(laukiama patvirtinimo)

>1

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS j
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS I Š(
9
KRAŠTAu - KANADA. ,

Jeigu keliauji į Miami ar Fort Lauderdale ? . . . I
— Užsirašyk pas mus, tik $145.00 su
sugrįžimu.
Rašyti angliškai;

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 St. Lawrence Blvd.,
Montreal, P.Q. H?W 1Y7
(Licence N.50040) - Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

fina

rame

KRONIKA
NIDOS SUSIRINKIMAS
Montreal to Lietuvių Žve j otų-Me d ž toto jų klubo NIDA
metinis narių susirinkimas
įvykęs kovo mėn. 13 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje
praėjo darnioje Ir darbingo
je nuotaikoje.
Sus trinkimą atidarė Klubo
V-bos pirm. A. Mylė, pa
kviesdamas
susirinkimui
pirmininkauti Stp. Kęsgailą
Ir
sekretoriauti R.Slmanlūkštį.
Praėjusio
susirinkimo
protokolą perskaitė jį rašęs
J.Šlaučlulls. Praėjusių 2-jų
metų
veiklos pranešimus
padarė pirm. A.Mylė,finan
sų reikalus A. Žiūkas, Iždl nlnkas A. Kačinskas Ir kont rolės kom. narys Alb. Urbo nas.
Iš pranešimų paaiškėjo
gyva veikla. V-ba posėdžia
vo 8 kartus, Išleisti biulete
niai, paminėtas Klubo
1Ofes metų įsįsteigimo sukak
tis , suruoštas 6 -s Is Jaunųjų
Talentų vakaras, bei sezono
Uždarymo bailus-koncertas,
Jame sėkmingai pasirodė
Sudburto Jaunimo GarsalTrlo. Be to, buvo suruoštos
dvi gegužinės.
Lietuvybės kultūrintoms
reikalams paaukota 257 dol.
Per minėtą laikotarpį mi
rė 4 Klubo nariai. Sus Ir In k Imo metu sąrašuose buvo
78 nariai Iš jų 65 vyrai Ir 13
moterų.
Klubo kasoje yra 1989. 89
dol., kasds knygos vedamos
tvarkingai.
Dėl pranešimų jokių pa
klausimų ar diskusijų nebuvo
Nors buvusioji v-ba po 2jų metų kadencijos atsista
tydino, susirinkimui pasiū
lius, sutiko pasilikti sekan
čiai kadencijai:

A.Mylė-plrm., nariai- J .
Babrauskas, A. Žiūkas, R.
Žlūklenė, A. Kačinskas, Br.
Kirstukas, A.UrbonavIčlenĄ
M. Kasperavičienė IrS.Pocauskas.
Revizijos komisija- A .
Jurjonas,A, Kalvaitis IrStpKęsgailą.
Nutarta pakelti nario mo
kestį Iš dviejų dol. Iki 3 dol.,
taip pat paaukoti 25 dol. Tau
tos Fondui.
Pagal susirinkimo pagei
davimą, V-ba įpareigota susuruoštl žvejybos
išvykas
žiemos Ir vasaros metu.
Taip pat ruošti Ir sezono
Uždarymo Bailų.
Klubo ponios susirinkimą
skaniai pavaišino.
J.Šlaučlulls
MOTINOS DIENA
KLB Kultūros
Skyrius
Montre alyje ruoš las I pamlnėtl Motinos Dieną; Netru
kus bus paskelbta programa.
• "Albertas Šileris verbų sek
mad lento vakare, važiuojan
čios mašinos buvo par muštas
ant žemės, einant jam sker
sai gatvę prie namų Montrealyje. Pakol atvyko policija
Ir ambulansas, bevežant į li
goninę mirė. Jo netikėta mir
tis tapo staigmena jo žmonai
Ellal Ir sūnui Edvardui. Taip
gi, broliui VUlul Ir seserims
Martai Ir Augustei gyvenan tiems Moritrealyje.
Velionis buvo kilęs Iš zana
vykuos nuo Šakių. Kanadoje
Išgyveno apie 50 metų.

• Įdegę saulėje Floridoje
grįžo Danalčlal, Knystautal
Ir Gražiai. Patalkė, atrodą
laiku, nes Ir čia atšUo.

A.Ta. BRONIUI BAGDŽIŪNUI mirus
nuoširdžia užuojautų reiškia jo žmonai Nijolei
jos tėveliams - velionio giminėms ir kartu
liūdi netekę vice - pirmininko Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos
R amove
Mcntrealio skyrius
Musu Kredito Unijos nariui
A t a. BRONIUI BAGDŽIŪNUI mirus, jo žmonai
Nijolei ir artimiesiems nuoširdžių užuojauta
reiškia Montrealio Lietuvių.Kredito
Ūnijos ’Lito" Valdyba

Šauliui BRONIUI BAGDŽIŪNUI po sunkios ligos
mirus, jo žmona Nijolę ir kitus artimuosius
nuoširdžiausiai užjaučiame -

Neringos” Jurų Šaulių Kuopa

A.t A. ; bendros idėjos broliui Broniui BAGDŽIŪNUI
mirus, gilia uŽuojautųreiŠklu sesei Nijolei
BagdŽIūnienei, visai jos šeimai ir
kartu liūdžiu Julija Jukonienė

Brangiam Giminaičiui A.tA. BRONIUI BAGDŽIŪNUI apleidus
mus ir Ši, pasauli, jo Žmonai Nijolei ir los tėveliams
p.p. Vadišiams, giliausia užuojauta ir kartu liūdime 0. V. Barauskai

BRONIUI BAGDŽIŪNUI amžinybėn iškeliavus,

jo 'žmoną.Nijole ir jos tėvelius nuoširdžiai
užjaučiame M. ir S. S i i i a u s k a i

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONU KNYGA

LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC.
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

DĖMESIO!

3035. BOUL L'ASSOMPTION. MONTREAL. OUĖ. H1 N 2H2 / TĖL. 254-6302

Privaliai parduodamas raudonu

degtu plytiį 2-jauk žtiĮ n amas, 3-j u

metu senumo. Namo sudėtis: 4 miev
gamujų ir 5-tas rūsyje, 2 vonios Irj

(MIKE RUTKAUSKAS!

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS
MISE-AU-POINT - REMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE-SERVICE
TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS
POINTE CLAIRE

'Mike Rutkauskas >

(rengtas rūsys su atskirai garažu*
Namas randasi N lagara F all s, Ont.

GREEN WARE GLAZES FIRING KlLNS

Dėl pi atesniu žinii^ prašau kreiptis

477-G Delmar Ave..

Šiuo adresu: Pranas Narušis
4 th A ve* South,R *R . 3,

Pointe Claire. p.Q. H9R 4A5

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas
•
•

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju

•

Vasaros laiko saugojimas

agence
cfassurance generate

St* C ath ari n e s, 0 nt*

L2R 6P9

TEL. 695-0370

CONSTANTIN!
general insurance
agency, ltd.

Tel. (416) 685-0585.

487-5820
bonna Welburn, A .I.B .
Beatrice Oliver, A.I.B.,B.A.
GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.

Quebec Credit Union League Building

17 ronald drive
Montreal wesl.pq.
h4xlm9

(Storage)'

6J96 Bannontvne Ave. Verdun, Montreal.

Tel. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.
89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.

PAMINKLU GAMYBA

ony 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

MANUFACTURER

- MONUMENTS

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, .P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T EL. 525- 8971.
T. l. aui i n » i t i s

ĮVAIRIOS PROGOS

Ivatri industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas

otliek amas

sąžiningai ir ar i einamomi s kainomis.

I Skubiai
išvalome
paimame,
pristatome

-tel. 366 -6237/ 3896________________

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle.
0

IR

—

Tel. 3 66-7281

ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TAISYMO
DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

M. PHILIPPE IZZI

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

•

SKAMBINKITE

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
Savininkai V. Sušinskas <8 Son

tel. 389 - 057 1.

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

LEO

GUY
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

NIEKO

NEKAINUOJANTIS

IR

7576 CENTRALE

-

PAŠTO

GREITAS

ĮSTAIGA

LASALLE

365-0770

7725 George LaSalle

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy
Richard^ kuris jau seniai lietuviams patarnauja* Darba atlieka sąžiningai
ir prieinamomis kainomis* Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

364-1470 S

kas moderniems nariams !
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karsto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating kontr ok tor i u s.

14C-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,
19 77. IV. 13

7

- 365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE
365-7146
495-90e AVE
coin I corner Bayne 365-1143

coin/ corner 5e eve

PRISTATYMAS
VEIKIANTI

____

8

NL REIKALAI
Spaudos Balius gegužės 7 d

Laikas bėga, (kl Spaudos
Boliaus beliko t Ik keletą sa
vaičių. Rengėjai—L. K. Min
daugo Šaul lų kuopa Infor muo ja, kad Intensyviai ruoš lamamasl. Talkininkai uoliai ren
ką fantus loterijai, o ypač ne
paprastai—"laimės šaltlntul*'J. Jukonlenė. Per Vincą Lukauską jau yra dovanoję: K.
Rašytinis degtinės bonką, J.
G. Virbickas menišką droži
nį, P. Tamulis $1O, Ch. Am
brasas Ir L. Grigelis po $2.
Rėmėjai Ir aukos:
Laikraščio rėmėjo prenu

meratą ne mažiau 15 dol. ap
simokėjo: M. Vaksells Ir V.
Tamulevičius Iš Montreallo;
St. Allnauskas Iš Richmond
Hill, N. Y., J. Bataltls IšSudburlo, J. Ručinskas Iš Wa terloo, L. Pečiulis Iš Van
couver, J. Žemaitaitis Iš Cal
gary, J. Adomaitis Iš LaSalle
IrPr. Buika Iš St. Hubert,P. Q.
MontrealloLietuvių Kredi
to Unija "Lltas"savo metinio
sus trinkimo proga Iš metinio
pelno paskyrė-paaukojo 250
dolerių.
Visiems laikraščio rėmė
jams nuoširdus ačiū. NL.

TRADICINIS

'NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

NL SPAUDOS BALIUS
GEGUŽES MĖNESIO 7 d.; 7 vai. yakaro, ŠEŠTADIENĮ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

3426 Parthenais St., Montreal, P.Q.
MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:
Rasa ir Ina LUKOŠEVIČIUTĖS,
Aida NORKELIŪNAITĖ,

Rytis BULOTA;

GERAS “ROMA” ORKESTRAS, ŠILTA VAKARIENĖ, PUIKUS ĮVAIRIU GĖRIMU BUFETAS,
PREMIJUOTI ŠOKIAI, ĮVAIRIU LAIMĖJIMU LOTERIJA.
v
ĮĖJIMAS: suaugusiems $6.00, jaunimui — $4.00
Šį NL Spaudos Balių ruošia L.K. Mindaugo Šaulių_Kuopa,

K.UK. MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIAUS
.

« gT
cJ

METU JUBILIEJUS
balandžio 23 d., 6 vd. vak.

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

CLEVELANDO TAUTINIU ŠOKIU ANSAMBLIO

M6HCf"e8ge st' Toronfo' °"*- •

GRANDINĖLĖS
KONCERTAS
PLATEAU

Pontiac

LEONAS GURECKAS
Sol et Manager
(Lietuvi* atstovo*)

AKADEMIJA IR PIETŪS

būrls Montrealyje ruošiasi
LEONO BARAUSKO
PLOKŠTELė
pristatyti mūsų visuomenei
LIetuvIųAkademlnIs Sam- gerai žinomo buvusio montreallečlo aktoriaus Leono
Barausko plokštelę.
Vaka
Dr. J MaliSka
ras
įvyks A V parapijos sa
Dantų gydytojas
lėje gegužės mėn.6 d.,penk
— e —
tadienį.
1440 rue Ste-Catherine Otiest
Suite 600

Tel: 866-8235, namu 4 88 - 8528

DR. V. GIR1UN1ENĖ
Dantų gydytoja

Šia proga žada atsilankyti
Iš Čikagos Dana Barauskienė
DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 1
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JOMS,
PASITARNAUS I

... 9%
7’/2%
6%

91/2%
9’/2%
10’/2%

9.30-1 = investacines

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokamo visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000,
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas.
Nemokamas čekių ir sgskaitų patarnavimas.
•
Mūsų tikslas ---- ne
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

/

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE «
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU

mat

Greitas ir tikslus patarnavimas!

-Mnnageriu

IEO GUREKAS_________

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH

48S-5391
c. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBB

WALTER

TRUMPA B. Sc.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

LES IMMEUBLES

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

m a i n v i I I e - p o i r i e r

i

REALTIES
Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kitą nekilnojamą,
turtą Laurentiąns kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės
795 Ste Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 Tiesioginė te), linija iš Montreolio — 430-3516

LEFEBVRE & ROBERT
AMfusuMrNT - runmruitt

P A R D A V I

INC

MAS

— 9 —

— • —

1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q.

5330 L AatOMPTioN Buvo.

Montreal.

Tel. 255-3536

Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se.. U.M.C.C^ E.R.C.S.IO

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Que.

JOUAS&.COTE^EALTIES

ĮVAIRIU

BALDU

5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.Q. H4A 1Z3

PER

VINCAS PIEČAiTIS

KRAUTUVĖS

VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS
Tel: 482-0772. namų 366-7041

3

Tel. 931 -4024

PHARMACIENS

PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery

366-9742
365-0505

Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle
ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P.Q«
Tel: 288-6316, namų-658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie,
Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (574)877-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.c.L
768 Notre Dame Street E. .Suite 2(15.
Tel: 866-2063; 866-2064

AUKŠTUS

@ Royal Trust ®

e

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, M6ntreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu722-9663.

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

e

Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

till HMSX

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė)

GALVOJATE

PIRKTI

AR

PARDUOTI ?

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS
D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon West, Suite 305
%
Tel: 273-9181-2-3, Res. 737- 0844.
Foto M.L.S.
Montreal, Que.

Sistema.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL.727-3120 Namų 376-3781
AgjentiJra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės, draudimas

363-3887

7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE
l

7043 CUNTRALB

300-1282 (DECORATION) j

iii!

"i

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

8

8 psi.

Sekmadieniais

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

- gros “PERKŪNAS’.
— Įėjimas visiems $3.—

tuoj po mišių, parapijos salėje
( Suaugusiems $3,50, jaunimui -$1,50)

★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

Po koncerto Šv. Kazimiero parapijos salėje
- PASILINKSMINIMAS, VAIŠĖS, BARAS.

*

H MOKA UZ:
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais
10-3 E term, indėlius 1 metų
E pensijų ir namų s-tas
Antradieniais
10-3
E taupomąsias s-tas......
Trečiadieniais uždaryta E depozitų-ėekių s-tas .
Ketvirtadieniais
10-8
f DUODA PASKOLAS:
Penktadieniais
10-8
= asmenines
Seštadienid'is
9-1
= nek'iln. turto.................

AUTOMOBILE

(Suaugusiems $5.~, moksleiviams $3 .— )

AUŠROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE

Tel. 532-3400

AKTYVAI — viri 11 milijonų

S A L E J E 3 700 Calixa- L avallee, Mtl.

Balandžio 24 d., sekmadienį 1 1 vai. IŠKILMINGOS M IŠ 10 S

,

Nuotrauka
praeitųjų metu^ spaudos baliaus. K« Petruliene Įteikia
*nepolionq” Šokio kontestq laimėjusiems Daniui Ir Kristinai
Makauskams (BendžlOtel). Dešinėje kontestq, pravedęs
dr. Jonas Daugirdas.
Nuotr. T. Laurinaičio._____________________

Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
UŽ pensijų planą
Termin. ind. 1 metams

DUODA PASKOLAS
ę.o%
8%.’.
8,5%
9.5%
9,5%
9,5%

Tcnnin. ind. 2 metams
Teivuin. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Asmenines
Nekiln. turto
Čekių kredito
Investacines nuo

’

1

11.0%
10,25%
12.0%
10.5%

,

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais,
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v.
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v., vakaro.

NEPRIKLAUS

