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SAVAITINIU IVYKIU
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
BALTU

DIENOS

VENEZUELOJE
Po to visą dieną aukšto
Š.m. vasario 11-13 die
mimu už važiavimą Išgėrus nomis Carace su dideliu pa š los administracijos rūmuo
PABŪGO DISKUSIjų AR
alkoholio, > pavojingą važia sisekimu praėjo svarbiau se darbo grupės svarstė
NEMANDAGUMAS ?
ekonominiusPQ sušaukė atvirą sesiją vimą, kriminalinį apsllel- sias įvtkls pokario metais - kultūrinius,
Montreallo vakarinėje daly d Imą, ats įsakymą pat Ikr Int I Pietų Amerikos Baltų Isto socialinius, švietimo Ir jau
je, dalyvaujant premjerui alkoholio kiekį kraujuje Ir rijoje - Baltų Dienos. Jų nimo klausimus. Ieškota
Levesque. Šimtai nusivylu už sužeidimą Ir pabėgimą Iš rengimo mintį prieš kelis konkrečių kellųkonkrečloms
mėnesius privačiai kėlė dr. problemoms Spręsti.
sių angldfonų buvo neįleisti susidūrimo vietos.
Taip pat bus padidintas Vytautas Dambrava. Sura
Vakare tame pačiame Ins
i patalpas, tik P (^partijos
nariai su partijos kortele, punktų praradimas už per dus kelius entuziastus latvių titute didžiojoje salėje vyko
žurnalistai Ir kiti laimingi žengimą 50-55 m. į valandą Ir estų tarpe, pradėtas dar Iškilmingas Vasario 16 mi
bas, pareikalavęs daug lai nėjimas. Kalbėtoju buvo pa
anglofonal, anksčiau atvykę, greičio kaimų keliais.
Yra planuojamas vairavi ko Ir jėgų, tačiau apvaini kviestas svečias gen. Camllo
buvo įleisti vidun. Įtampa
augo, bet durys buvo neati mo minimumas nuo 8 vai. kuotas trijų dienų Iškilmė Vethancourt. kuris didžia
pakelti Iki 29 1/2 vai.
vosi baltais Ir ypač lietu
mis Ir plačia programa.
darytos.
Premjeras trumpai atsa
Baltų Dienos buvo pradė viais, jų Idealizmu Ir jų
kinėjo Į klausimus, prieš
tos vasario 11 dieną atidary prlnclpIškurnu. Savo kalboje
įeidamas atrodė susirūpi
toje baltų meno parodoje jis apžvelgė baltų tautų Isto
OLIMPINĖ TV FILMĄ
nęs. Paaiškinta, kad šis su
garsiame Pietų Amerikos riją ir jų kovas už laisvės
Olimpinių
pastatų
staty

sirinkimas yra ne diskusi
muziejuje - Museo de Arte Išlaikymą. Kitas kalbėtojas
nis, o tik lėšoms sukelti, bos dokumentinė TV filmą Contomporaneo. Išstatyta buvo specialus garbės sve
spaudoje sukeliant įspūdį, laimėjo Toronte Actra žy 80 vertingų meno kūrinių Ir čias Inž. Antanas Rudis. Jis,
kad visi kviečiami diskusi menį. Tai filmai Adrienne net Vinco Rašte n lo talka su- sveikindamas Baltų Dienas
Clarkson Ir Brian McKenna skollntų Iš JAV-lų. Į paro ir vadindamas dr. V.Damb
joms.
Baltasis Popierius toliau Iš CBC žinių programos,pa dos atidarymą suplaukė virš ravą "laisvės apaštalu" už jo
Intensyviai
diskutuojamas rašė tekstą, laimėdami žy 300 asmenų. Estų Inicia nuolatinį darbą Ir pastan
įvairių grupių. Niekas nebe menį už geriausią dokumen tyva buvo suruoštas kokte fl Iš gas, taip pat džiaugėsi baltų
kelia ekonominių klausimų, tinį tekstą.
Ir mieste buvo Iškabinti vienybės dvasia Ir kad jis
atrodo, lyg tokių problemų
spalvoti plakatai. Taip pat pats galėjo aktyviau įsijung
visai nebūtų.
Išleistas specialus parodos tu į Pietų Amerikos lietuvių
KAIP GALĖJO TAPTI
Ar tikrai reikalai bus
katalogas. Parodoje buvo ir veiklą Ir kartu pasižadėjo Ir
MILIJONIERIUM ?
sprendžiami
’’civilizuotai’,’
Čiurlionio
meno kūrintų ateityje „remti Veneęuęl >s
Pradeda
aiškėti,
kad
buv.
anot premjero - rimtai Ir
skaidrių demonstracija, ku baltų unijos mintį.
Inž. A. Rudis Išreiškė vil
objektyviai - yra didelis, vi Indijos premjerės Gandi sū rios metu aiškinimus pravedė
tį, kad Ir kitos baltų bend
sus neraminantis klausimas. nus tapo milijonieriumi, pri Jūratė Statkutė Rosales.
sidengęs Bendrovės vardu,
Tą patį vakarą didžiulėje ruomenės pasaulyje paseks
kuri per 8 metus, pasirodo, dr. Dambravos rezidencijo šiuo ryžtingu pavyzdžiu, nes
UZ PRIVATUM4
pardavė tik 4-ias automaši je susirinko arti šimto baltų baltų vienybė yra svarbus
Denis Lazure, Kvebeko nas.
jaunimo
llnksmavakarlul, Ir lietuvių Išsilaikymo Išei
MlnlsterlsSocIallnlams Rei
Ach, ne tik ponia Rabln kurio metu skambėjo baltų vijoje laidas. Ta pačia pro
kalams, pasisakė už Vllle Izraelyje panūdo aukso kiau dainos Ir baltų šokiai.
ga, norėdamas asmeniškai
Marle Social luto Centro dar šinio. ..
paremti
konkrečias baltų
Vasario 12 dienos šešta
buotojų pageidavimą nėr Ink pastangas,Inž.A.Rudis
savo
dienio rytą baltųhlmnals bu
KINIJOJE SAUSROS
tl klientų asmenines bylas Į
radio
programos
/Lithua

vo atidarytas suvažiavimas,
Kinija
nupirko dvigubą kuriam vadovauti Išrinktas nian Radio Forum/ o taip
centrinį kompiuterį, nes tai
būtų pavojingas privatumo grūdų kiekį Iš JAV, negu estas Umar Island, o sek pat Ir BALFo vardu, kuriam
pernai. Skelbiama, kad di retoriauti inž. Linas Ma vadovauja Marija Rudienė,
nepaisymas.
Nors statistikai žinios yra delės sausros gręsia derliui. žeika. Po kun. Antano Per- pasisiūlė finansuoti Ispanų,
reikalingos, grupė siūlo jas Mobilizuojami kariuomenės kumo Invokacijos, pagrin kalba leidžiamą knygelę apie
rinkti, neduodant klientų daliniai Išvežioti vandeniui. dinę kalbą pasakė dr. Vytau šių laikų tikėjimo kankinę
vardų.
Nijole Sadūpaltę.
JAV PAKLIUVĘS flSNEČKUSu tas Dambrava. Giliai pras
Baltų Dienų proga Iškil
mingoje Ir jautrioje kalbo
PALEISTAS
mingas
Vasario 16 minėji
VAIRUOTOJAI
je jis Išsamiai nagrinėjo
Vienas
sulaikytų
sovietų
SUSIRŪPINKITE I
mas baigtas Venecuelos Ir
laivų JAV-ėse už žvejojimo baltų uždavinius VenecueloBaltijos
valstybių himnais.
je ir džiaugėsi, kad baltai
Kvebeko provincijos vy- zonos pažeidimą, yra pa
Antroje
dalyje
Venecuelos
matydami, kaip nutautėjl-/
rlausybė ruošia saugaus leistas, patikrinus Ir radus,
simfonijos
orkestro
stygi
mas negailestingai grauž
važiavimo greitkeliais tai kad daugiausia žuvų pagau
nis kvartetas atliko Mikalo
baltų bendruomenės pa
sykles ir numato rimtesnes ta Iš Kanados pakraščių. Jo
jaus Čiurlionio kvartetą.
tus, Imasi žygių Ir jungia
bausmes už jų nesilaikymą: vardas - ar ne ironija ?-AnPo minėj Imoztą patį vakarą
darbui ne žodžiu, bet kū u
3-6 mėnesiai leidimo at ė ml-* tanas Sniečkus. ..
Tačlros
klube, įvyko baltų
Ir dvasia.
vakaras. Nors bilietai bu
vo parduodami po 23 dol.,
tačiau į bailų atsilankė ne
įtikėtinas svečių skalčlus331 asmuo, jų tarpe admi
rolas Augusto Brito Ascanlo,
'gen. Camllo Vethancourt Ir
Amerikos ambasados parei
gūnai. Taip pat austrų am
basados Charge d’Affalres
dr. Kurt Hengl su žmona Ir
daug kitų. įtakingų ve ne cue liečiu Ir užsieniečių.
Sekmadienio ryte
buvo
svarstytos rezoliucijos Ir
priimta daug konkrečių pa
siūlymų baltų veiklai įgy
vendinti. Nutarta pirkti di
delį ūkį, ar vykdyti staty
bos
planus, o pelno dalį
skirti baltų namų statybai.
Čia jaunimas Ir senimas
galėtųrlnktls Ir planuoti sa
vo ateities veiklą. Ypač pa
sidžiaugta jaunimo darbo
Vasario 16 minėjime garbės prezidiumas, ji dešinės: Lietuvių.!} endr. pirm. VI. Venckus,Balfo
>irm. į!. Rudienė, latvių moterų, atst. foldats, gen. Qamilo Jėthancourt, inž. Ą. Rudis, kun.Ą.P ergrupės rezultatais Ir bro'tumas, estų bendruomenės atstovas llmar Island,latvių bendr. pirm. įnž. R eteris Vanags ir svei 1
llška
tarpusavio bendradarkina latvių jaunimo atst. Roldats.

*Grandinele s* programoje naujausio Šokio detali, kurį atlieka merginos.
Pamatysime šį šeštadienį 6 vai. vak. plateau salėje.*
Nuotr, 1. Garlos.

blavlmo dvasia. Kultūros Ir
švietimo srityje taip pat pa
tiekta Ir svarstyta eilė pa
siūlymų, įgalinančių teigia
mai spręsti laiko diktuoja
mas problemas. Pabrėžtas
reikalas Išnaudoti galimybes
kultūros srityje, kurios Iki
šiol buvo apleistos. Taip pat
pareikalauta Pabaltįjį atida
ryti turizmui Ir neplėštl
žmonių, apmultuojant į Bal
tijos kraštus siunčiamus
siuntinius 500 nuošimčių.
Suvažiavimui pasibaigus,
svečiai susirinko Iškilmin
giems pietums Htltono vieš
butyje. Šių plętų metu daly
vius oficialiam tostui pa
kvietė dr. V. Dambra va, pa
dėkodamas už baltų entuzi
azmą ir visų norą prisidėti
darbu Ir aukomis. Taip pat
palinkėjo, kad baltų unija
gyvuotų, aūgtų Ir klestėtų.
Pirmadienio vakare ponai
Rudžiai pakvietė Baltų Dienų
aktyvistus vakarienei, ku
rioje dalyvavo gen. Camllo
Vethancourt, užtikrindamas
baltams paramą. Antradienį
pas dr. V. Dambravą buvo
sušauktas paskutinis savai
tinis Baltų Dienų organiza
cinio komiteto Ir aktyvistų
štabo posėdis. Baltų Dienų
biudžetas buvo virš 70.000
bolivarų/apie 17.000 dol./,
tačiau visos sąskaitos buvo
apmokėtos Ir dar liko klek
pinigų. Visi pasidžiaugė ne
paprastai
sklandžiu trijų
tautų atstovų darbu.
Baltų Dienos parodė, ką
gali padaryti privati Inicia
tyva. Jos taip pat parodė,
kad atėjo laikas Ir organįzasljoms sukrusti Ir persiim
ti nauja, pionieriška dvasia.
Baltų Dienos pareikalavo
daugel lo as me nų talkos, ta člau visi entuziastiškai jun
gėsi bendram darbui, užtik
rindami suvažiavimui nei
nesvajotą pasisekimą Ir re
zultatus .
Į organizacinį komiteto
branduolį tuojau pat dr. V.
Dambravos buvo įtraukti latvlų Inžinieriai VUls Ansls,

Peteris Vanags, Janis Ll-.
bletls, lietuvaitė Jūratė Ro
sales, Inž. Bronius Deveikis
ir estas.-Umar Island. Meni
nėje dalyje daug prisidėjo
Kostas Jezerskas. Be to la
bai daug savo darbu prisi
dėjo p. KlovaItė, Aloyzas
Kllšans Ir Aleksandra Valstūnlūnė. Vasario 16 minė
jimo darbams ktyvlai talki
ninkavo Elena Nelsaltė, Al
bina
Rodrlguez, Aurelija
Paukštytė Ir p. Zavadzkas.
Šis sąrašas toli gražu nepil
nas, kaip Ir nepilnas* šis
pranešimas.
Baltų Dienos Ve ne cueloje
yra veiklos kelrodis visoms
baltų bendruomenėms. Se
kančiais metais pasiūlyta
Baltų Dienas suruošti Es
tijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties proga.
Tikimasi, kad tuo metu Carace bus Baltlmorės simfo
ninio orkestrokoncertas.Dr.
Dambravaužtikrino, kad tuo
atveju vienas jų koncertas
tikrai galėtų būti skirtas
baltų muzikai. Vietinis sim
foninis orkestras Irgi galė
tų skirti koncertą Baltų Die
nų proga. Taip pat jau nu
tarta leisti liuksusinį, re
prezentacinį leidinį apie
Baltijos kraštus Ispanų kal
ba.
Tai vėl nauji užsiėmimai,
tačiau šį kartą baltai savo
pasisekimu neabejoja. Jie
žino Ir tai, kad privati Ini
ciatyva gali daugiau nei or
ganizacijos, kurios panašaus
žygio nesiryžo per trisde
šimt savo veiklos metų. Juo
didesnis uždavinys, tuo di
desnis Ir entuziazmas, di
desnė Ir jėga. Baltų Dienos
tai yra gyvybės Ir šviesos
žaibas, nušvietęs Ve ne cuelą Ir visą Pietų Ameriką
naujam prisikėlimui.
Aleksandra Vaislūnlenė
LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ I
N L Bendroves Vafayboyra «i ura rusi
lalkraių siuntinėt! tik uŽ$54>U j lt*
muaslus po užsisakymo metus, t. y.
našliams skaityto|ams.
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RXNORAMA
ANTRAS
l/i Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
I'or liberation of Lithuania! Tor loyalty to Canada!
LEIDĖJAS

-
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Pareiškimas lietuviu
solidarumo reikalu
Sielotis lietuviškos visuo
menės likimu pasaulyje yra
ne tik tautinė, o Ir krikščio
niška pareiga. Dėl to Ir mes
jaučiame pareigą tuo reikalu
pasisakyti. Svarbu yra abe
jais atžvilgiais : ir tautiniu Ir
katalikišku, kad mūsų visuo
menėje susikurtų laisvo kultūr Ingo pokalb lo dvas la, va dovaujama visuomenės ge
rovės noro, - sujungti vlsuomenę vlenlngon velklon. Nė
ra reikalo aiškinti,kad viso
kioje visuomenėje tarpusavė
kova ne stato, o tik griauna .
Kristus meldėsi už mus,kad
būtume vieningi /Jn.17,11/.
Iš kitos pusės jis nesivaržė
žmonėms Ir priekaištauti,
nepaisydamas, ar jie buvo Iš
giminės, ar mokinių, ar tau
tos įtakingosios vadovybės .
Tautai jaustis tiek garbin
ga, kad mokėjus savo ginčus
Ir bylas spręsti savo tarpe
yra netik praktiškas patari
mas, bet kartu Ir visuome
nės Išsilaikymo viena Iš bū
tinų sąlygų. Apaštalas Povi
las savo bendruomenės na
riams priekaištavo, kad jie
su savo nesusipratimais ėjo
pas nekrikščionis teisėjus .
Šį savo priekaištą jis pag
rindė mintimi, kad toks el
gesys liudija trūkumą tar
pusavės pagarbos, svetimus
teisėjus vertinant labiau ne
gu savus /I kor.6,4.../.
ĮsImasčlūs ir įsijautus į
mūsų tautos dabartinę tra
gišką būklę Ir kovą, yra sa
vaime aišku, ko laukia Iš
mūsųkenčlantl tauta: ne tar
pusavio ginčų, varžybų, o
rimties, sutarimo Ir vienin
gos, ryžtingos kovos kartu
su jais.

P.L.K. B. Valdyba skatina
visų kraštų lietuvius katali
kus ugdyti mūsų visuomenėje
tarpusavėspagarbos dvasią,
kuri būtų ne pataikavimas
įtakingojo nuomonei,bet kuri
niekad nesiliautų gerbusi tą
žmogų,kurį kritikuoja.
Visos patrljotlnės grupės
kartu privalo s oi Ida r la l
rūpintis teisingu lietuviškos
visuomenės
suorganizavi
mu. Visiems solidariai tu
rėtų rūpėti,kad jokios įtakos,
ar jos būtų Iš šalies mūsų
priešų, ar per nesupratimą
kilę mūsų tarpe, neardy
tų lietuvių vieningu
mo. Neįmanoma pasiekti
vieningumo, jeigu kuri nors
grupė būtų nusiteikusi ne
bendradarbiauti su visais, o
tik vadovauti, tarsi kitos
grupės ar visuomenė bū tų kuo tai menkesnė už ku
rią vieną grupę. Mūsų tarpe
ugdytina pagarba tiems as
menims ,kur lems yra patiki
mos visuomenės pareigos Ir
neleisti jų šmeižti ar įtari
nėti. Tačiau, iš kitos pusės,
vadovaujantieji visuomeni
ninkai taip pat turėtų būti
nusiteikę priimti jų veiklos
vertinimą, net kritiką žiūrė
dami į ją ne kaip į įžeidimą ,
o kaip į paraginimą patik
rinti tai, kas kritikuojama.

LIETUVA, LENKIJA IR
AUKSINĖ HORDA
Pradžioje Jogailos valdy
mo, įvyko pakrikimas bei
Išsiblaškymas auksinės
hordos, kas davė Pietų
ir Rytų Europos karaliams
Ir kunigaikščiams galimybių
įsitvirtinti, bei turėti gali
mybių užimti ar prisijungti
daugiau žemių prie savų, nes
Iki to laiko jos buvo.valdo
mos chanų.
Didysis kunigaikštis Vy
tautas, vadas,taip pat gabus
statytojas Ir organizatorius,
ne kartą padarė žygių net į
tolimas stepes ir Iki Kry
mo. Dažnai vidinių kautynių
atveju, chanai Ieškojo jo pa
galbos Ir globos.
1396-1397 metais Lietuvo
je gyveno chanas Toktamlšas, sumuštas varžovo Tlmur-Kutlaja. Vytautas prt-

2 p si.

P. L. K. B. Valdyba
yra
pilna gilios pagarbos čia Iš
reikštojo dvasioje visiems
katalikiškos visuomenės na r tams Ir linki to visiems jų
tarpusavio santykiams Irvlval lietuvių visuomenei.
Pasaulio L letuvlųKatalikų
Bendrijos V a 1 d y b a

LAIŠKAS

IŠ

AMERIKOS

"Naciai Kanadoje". Į mū stkaltėHų" rasta latvių, es
sų rankas pateko Toronte tų, lietuvių ar ukrainiečių
le įdž lamas mėneslnukas tarpe, kodėl jų nepaleškotl
"Speak Up", Leidinuko 16 Ir p. Shulmano tautiečių tar
puslapyje yra įdėta Iš ’The pe.
Toronto Sun" gruodžio 6 d.
A. Solženyclnas Ameriko
fotokopija su Morton Shul
je.
Garsusis disidentas, ra
man reportažu "Canada has
war criminal", kuriame tas šytojas, Nobelio premijos
reporteris labai dejuoja, kad laureatas Ir tremtinys /tlkKanada yra pas Idar lūs 11 Ik - rąjato žodžio prasme/Alek^ra "nacių l^ karo krimina sandras Solženyclnas pralistų "globėja".Anot jo, kai e Itų metų paba Igoje aps Igy JAV visu smarkumu gaudo veno Amerikoje, Cavendish
Ir dėšifruoja Amerikoje ap vietovėje, Vermonte. Iki šiol
sigyvenusius "nacius Ir karo gyveno užsidaręs Ir niekur
nusikaltėlius", tai Kanada, nesirodė. Tačiau prieš porą
esą, laikosi visai priešingos savaičių jis atvyko į Cavantaktlkos : nieko nedaryti - dish vietovės gyventojų su"Let by gones be by gones". slrlriklmą, norėdamas susi
/Kas buvo, tai praėjo/. Vien pažinti su savo kaimynais Ir
Toronto mieste, pagal žydo jų buvo su džiaugsmu sutik
SImonoWlesenthallo Iš Vie tas. Jis atsiprašė savo kai
nos patiektus duomenis, gy mynų, kad savo ūkį aptvėrė
vena 19 tokių "karo nusikal aukšta, vieline tvora. Ne dėl
tėlių" Ir daugumas labai.ge noro, sakė jis, kad kas nors
rai įsikūrusių.Kaįp pavyzdį motorinėmis rogėmis neįva
Morton Shulman Išvardina žiuotų į mano žemę, ar koks
keliolika latvių Ir estų tokių medžiotojas neužklystų, Aš
"neliečiamų
nusikaltėlių". turiu kitų rūpesčių: janke
Galop priduria, kad visame lis kartus radau po vartais
pasaulyje esančios tik trys pakištus sovietų agentų grątokios "nacių Ir karo nusi slnančlus laiškus mano Ir
kaltėlių" globėjos, tai Ka mano šeimos gyvybei. Pa
nada, Paragvajus Ir Argen klaustas, kaip jam čia pa
tinka gyventi, jis atsakė,kad
tina.
I ano reporterio užsipuo labai. Vietovė su savo kal
limus atsako keli latvių tau neliais, apaugusiais puši
tybės skaitytojai. Esą, jei mis Ir šalta žiema bei gUlu
Shulmanas randa daug po sniegu, jam gyvai primena
karo Iš Vokietijos stovyklų jo gimtinę Rusiją.Tačiau ti
čia atvykusių Ir gerai įsi ronai Rusijoje amžinai ne
kūrusių "nusikaltėlių", ko pasiliks, anksčiau ar vėliau
dėl jis nenori atversti kitą jie sugrius Ir tuomet aš grį
lapo pusę - esą, Vokietijos šiu į savo kraštą - pasakė
nacių vadas Hlmmlerls Vo jis.
Kai jis praeitais metais
kietijoje 1935-45 m. lalkor
tarpyje
tikrai
likvidavęs
6
lankėsi
Waslngtone Ir norėJ
i
milijonus žydų. O ką pada- jo pasimatyti su^tuometlnlu
Fordu, tai Fordas, pa •
r ė "draugas" Berija Ir jo prez.
plrmtakūnal Ukrainoje, kur tartas HenryKlssIngerlo, at
darbo stovyklose badu buvo sisakė jį priimti, nes toks
Išmarinta nemažiau 16 mi vizitas galįs sovietų būti pa
lijonų ukrainiečių. O pirmos skaitytas nedraugišku gestu
bolševikų okupacijos metu Iš Tačiau dabartinis preziden
Latvijos, vadovaujant NKVD tas C arte ris, nes Irūp Indą viršininkui' Simonui Shustln į mus, ką sovietai apie tai
/pats žydų tautybės, įdėta Ir i manys, prieš porą savaičių
jo nuotrauka/ į Sibiro taigas Baltuosiuose Rūmuose pri
sunaikinimui buvo Ištremta ėmė kitą, ne mažiau garsų di
per 15.000 Latvijos, gyven sidentą Bukovskį. Paslkaltojų* jų tarpe nemažai Ir t „Ime dalyvavo Ir vice-pre
žydų. Yra žinoma, kad Lat zidentas Mondale.
vijos NKVD gretose buvo
Bimbai Lietuvoje ^yra pil
daugelis žydų tautybės as
na
religijos laisvė. ZInomas
menų /tas pats buvo Ir Lie
"pažangusis
” komunistinės
tuvoje/, kurie uoliai talki
"Laisvės"
redaktorius
An
ninkavo Ir prie savo tautie
čių naikinimo, o pokario me tanas Bimba savo laikraš
tais per Izraelį yra atvykę tyje vasario 18 d. piktai at
Ir apsigyvenę laisvoje Ka sikerta "klerikalų" laikraš
nadoje. Tad, jei tokių "nu- - čiui "Draugui", kam tas su‘aT jojo, kad okupuotoje Lle-

ėmė jį, kaip mieliausią. Ir
brangiausią svečią Ir davė
jam Ir jo šeimai savo globą
atskiroje Ir patogioje Lydos
pilyje.
Gi 1409 m. pas Vytautą
Ieškojo pagalbos sūnūs Tochtomlša Džell-den-dln, kuris
1412 metais v su lietuvių Ir
lenkų pagalba buvo pasodin
tas į sostą, Klpčansklm.
1414 metais Vilniaus pily
je įvyko labai i didelės sukaktuv ės, paskelb lant T och tamyšo sūnų Batsabulą Auk
sinės Hordos chanu. Naujam
chanui buvo uždėta speciali
kepurė - kunigaikštiška, taip
pat jis buvo apsuptas gau
ruotu apsiaustu Ir prijuos
tas kardu. Po Batsabulos
mirties, Vilniuje pasirodė
naujas bėglys Geremferden.
Jis taip pat buvo apgyven
dintas .su šeima pilyje Ir
tokiomis pačiomis ceremonF-

a

jomis įsodintas į sostą. Po
to jis, vadovaujamas maršalo Radzvllos, nuvyko į
Hordą su stipria kariuome
nės palyda Ir užėmė savo
tėvų sostą Ir po to vlsadoą
paslltko Ištikimu Lietuvai.
Taip pat Ir Krymo chanai
buvo tampriai surišti su Vy
tautu. Vytauto įste Igt le j l
dinastijos Glrėjal valdė pu
siasalį nuo 1427-tų metų Iki
karo su Rusija, tai yra Iki
1783 metų. Hadzy Glrėj Chan
gimė Trakų pilyje, kur jo
tėvai Ieškojo prieglaudos.
Narbutas rašo, kad chanas
Hadzy Ir pavardę priėmė
lietuvišką,pagerbdamas lie
tuvį, kuris jį Išgelbėjo nuo
mirties.
Neskaitant chanų, Lietu
voje Ieškojo prieglobsčio Ir
kiti valdovai, kaip Mlrzal Ir
Bėjai. Žnlos sako, kad Lie
tuvoje gyveno sesuo ar duktė
2

chano Tamerlano. JI Ištekė
jo! už Lietuvos didiko Monvyflo, tuo. duodama pradžią
glmlnės-Paalksnls-nlų.
Tad nėra nuostabu, kad
D įdž lojo Lietuvos Kunigą Ikščloį Vytauto mirtis Iššaukė
tokį didelį liūdesį Auksinėje
Hori oje Kryme. Net buvo
toks išsireiškimas, kad ne
turi ne garbingos atminties
Vytauto,
auto, kur
kuris
Is mums ineliepė
pamirštiparamžlauš,
n Ir št l paramž lauš, o mes
į švęntą miestą akis atkrei
pę, taip jo vardą minime ,
kaip ilr kalifų. Tokiais žo
džiais dar Ilgai meldėsi pa
likuonys, ginklo
draugai,
prisimindami Didįjį Kuni
gaikštį.
5 - • -

IŠVADA: 1. Prie ko čia Len
kija, Lietuva Ir Auksinė Kor
dą ? Juk Vytautas buvo glo
bėjas, kuris chanus įsodinė
jo į sostus. Vytautas buvo
karys Ir jiems didelis tolerantas tr gerbė jų tikėjimą.
Prie ko; čia Lenkija Ir dar

tuvoje būtų kokia nors rellgijos laisvė. Norėdamas įro^
dytl, kad ten tikrai vlešpatauja"pttna religijos laisvė",
jis remiasi Maskvoje lei
džiamais
propagandi
niais laikraščiais, kaip tai
Moskow News"/anglų kal
ba/ Ir "Les Nouvelles de
Moscou" /prancūzų kalba/,.
Juose buvo įdėtas pas įkal
bėjimas tų laikraščių repor
O.
terių su Kauno kunigų semi- |
narljos rektoriumi Viktoru
Butkum. Maskva, norėdama U
&I
parodyti užsieniui, kokia ten
esanti religijos laisvė, spe
šlaitai tą savo reporterį pa
siuntė į Kauną. Ar reporte
ris taip užrašė, kaip rekto
rius pasakojo, tai jau kitas
reIkalas.Esą, Iš 15 sąjungi
f
nių respublikų, dešimtyje
&
yra
veikiančios
katalikų
bendruomenės /tai tik de
šimtyje, o kitose penkiose
tai jau nėra nei vieno kata
liko/. Daugiausia Romos ka
talikų esą Lietuvoje,Latvi
joje Ir vakariniuose Gudijos
Ir Ukrainos pakraščiuose.
Esą, Sovietų Sąjungos kons
titucijos 96 str. garantuojąs
savo piliečiams visišką re
ligijos laisvę Ir jie galį ne
varžomai eiti į bažnyčia ar Aleksandras Solženycinas vaikšto
oo Montpelier miestą, Vermonte.
melstis namuose, puošti sa
vo namus kryžiais Ir religi
niais pa veikslą Is/o Iš kur jų
TALENTU POPIETE
gauti, tai nepasako/, pirktis
Toronto LN Moterų Būre
maldų knygas, Bibliją Ir kt.
lis pasižymi per eilę metų
/jei tokių būtų/. Į klausimą, sėmingai ruoš lamais kultū
ar pokario metais nesuma
rintais parengimais. Be jųžėjo Lietuvoje bažnyčių Ir
šie namai būtų kurti Ir ne
kunigų skaičius, tai rekto
bylūs. Čia Iškilmingai šven
rius tvirtinęs, kad tebesąs
čiamos visos tradicinės bei
parapijų Ir vyskupijų skai
religinės šventės, moterų
čius toks pat, kaip Ir "bur
jėgomis skoningai paruoštos:
žuaziniais" laikais, tik klek
Naujų Metų sutikimas,Kūčių
sumažėję kunigų, nes... da
Vakar lenė, Velykų Stalas, Užlis jų esą pasitraukusi Iš gavėnės Ir kt. Čia taip pat
Lietuvos karo metu. O kad
vyksta įvairūs spektakliai ,
naujų kunigų per metus kar
chorų Ir vokalistų koncertaisLtneįšventinama
nei
vienoLdlO
C
V C I* V HXC* JULJUX lltz
I. VlC-lXL7y
Jįo
aepasak^, nes kunigų tal.-vletlntų, Iš užs ienio at —r
kviestų Ir net svečių Iš Lie n
seminarijos veikla yra labai
tuvos.
suvaržyta.
Šio Būrelio moterų kuli
Bet Ir Bimba kartais "nu nariniai gabumai kasmet
sirašo". Tame pačiame reiškiasi Karavano metu, ir
"Laisvės" numeryje,tur būt,
dar vienas pavasarinis pa
per neapsižiūrėjimą įdėjo
rengimas, atrodo, į taip pat
kažkokio Br. Jaunlšklo laiš jau taps tradicija- Talentų
ką Iš* Vilniaus, kuriame tas
Vakaras.
rašo, kaip puikiai veikla
Šiemet Talentų programa
ateistų klubas "Ave, vital’
vyko popietį,kovo 13 d. Nors
Esą, to klubo nariai daro
tą pačią valandą Toronte kl pas tkalbėj Imus darbov letėtoje salėje vyko parengimas ,
se, mokyklose, Universite
bet dalyvių skaičiumi nega
te Ir važinėja po provincijos
lima nusiskųsti. Bufete ta
miestus, stengdamiesi tikin
čiau palikęs ne sunaudotas
tiesiems įkalbėti "religinių
maistas liudijo, kad svečių
prietarų" žalą, jų bepras
galėjo būti Ir daugiau.
miškumą Ir bažnyčios pai
Torontlečlal nuosavais ta
niojimą žmonių į dvasinio
lentais domisi, tr juos patys
obskurantlzmo pinkles".Esą,
suradę, pas tūlo. Bet štemetnet Ir valdžia jų veiklą re
nebuvo reikiamos reklamos
mia. Štai tau Ir religijos
spaudoje. Lietuviai Toronte
laisvė.. .
A.Beržinis turi visokios rūšies talentų,

plrmoje vietoje o paskui tik
L Itva ?
2. Jeigu patys lenkai kalba
apie didžiųjų 1 Lietuvos Ku
nigaikštystę su sostine Vil
niumi, tai kam jie laikė pa
vergę Vilniaus kraštą Ir jos
valkus stumdė apkalę gran
dinėmis ?
3. Jeigu totoriai,
atsukę
akis į šventą miestą, mel
džia Ir lygina Vytautą su sa
vo šventais kalifais, talko
ta Lenkija lenda, nieko ten
nepridėjus l ?
4. Keista, kad lenkai bent
vieną lietuvį rado, kurį va
dina geru galvotoju, staty
bininku, organizatoriumi, tai
Vytautą, Lietuvos Didįjį Ku
nigaikštį. O dabar jie visus
lietuvius vadina chamais, o
lietuvišką kalbą - chamiška.
Bernardas Naujalis
Toronto, Ontario
^Polska, L i tuja i Zlotą Horda —
is Toronto "Ztoiazkowiec*laisvai
verte Bernardas Naujalis)

ne tik mėgėjų,tiet Ir profe
sionalų. Atrodo,kad kai ku
rie labai nedrąsūs Ir neiš
kyla t tie dėl to, kad niekas
nepadrąs Ina Ir neturi progų
pas įrodyti.
Šiemet Iš tokio gausaus
toront Iečių lietuvių būrio
/apie 8 tūkst./, vos penki
pasirodė, Ir tai vienas Iš
Hamiltono, neskaitant pačio
LMN "ansamblio".
Programa
vyko
labal
sklandžiai, pranešInėjant VX- 1
dal Janulattytel/talp pat vie
nai Iš jaunų talentų/.
P Irmoj l pasirodė V Ida Je vaite, paskambinusi pianinu,
porą dalykų: Claire de Lune
/Debussy / Ir kompoziciją
Rudens Lapai. Nors Ir labai
jauna- muzikoje yra toli pa
žengusi.
Toliau dvi jaunutės Altva- :
ro Mėgėjų Teatro mokinės Vida
Balčiūnaitė Ir Rasa
Draugelytė sėkmingai suvaP
d Ino Ištrauką Iš Sekminių
Vainiko/ rėžis.A.Dargytė r 'j
Blškevlčlenė/. Ypač Rasa
atliko savo sunkų senos plet- .
klnlnkės vaidmenį, nors Ir
( Nukelta
j
>
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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tinai privalo, bet visiškai patikimai gali. Istorija nešykšti despotijos
ši^'mečiu natvarumo pavyzdžių.
Dvi progos jai sužlugdyti ar sužlugti (1919-1920 ir 1941-44) buvo nepa
naudotos ir praleistos. Politbiuras bus dvigubai atsargus saugotis trečios
progos...

*

)
(Kadangi “Sija* Žurnalas nepasiekia musą visų skaitytojų, esant
įdomiam minčių pasikeitimui, perspausdiname iš 1976m. nr.2 NLJ
1975 metais SĖJOJE (Nr.4) paskelbus mūpų bendradarbio
Bronio Hallos straipsnį "Problemos ir nuovargis", kur buvo pa
telkta 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 slapyvardis asmens, dar neseniai išvykuslo
į Vakarus iš sovietinės Lietuvos, ten augusio, išsimokslinusio Ir
tiesiogiai pažinusio Lietuvos bei visos Sovietų Sąjungos gyvenimą.
Autorius mielai sutiko leisti paskelbti Sėjoje jo Broniui Baliai
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

(Tąsa iš praeito numerio)
Daugiau patikėtina kita mintis, kad su bolševikais - rusiškais ar sa
vaisiais - mes niekada nesusltarsim, nes jų misija yra mus paversti rusiš
ka provincija ir rusiškai sovietiška mase (bet neturėtų būti pamiršta patrio
tų infiltracijos į Lietuvos kompartiją galimybė ir dargi pareiga). Tačiau tvir
tinimas, kad "mes su rusais susitaisim", atrodo per kategoriškas, jei numa
tomi su jais žymiai tolesni bendradarbiavimo etapai. Pastoviau ir rimčiau
susitartume tik tada, jei rytų ir pietryčių Europos erdvėje pavyks kada įgy
vendinti sveiką ir konstruktyvią federalinę tautų sugyvenimo sistemą, kurt
leistų Maskvos kunigaikščiam privalomai nebebūti "nepadoriais žmonėmis",
kaip lygiai tokiais pat "nepadoriais, imperialistais" ateityje nebesirelkštų
germanų hercogai ir ordinų mistral. Kol to nebus, lietuvio nusiteikimas tu
rės būti vienodai skautiškas: - Visad budžiu!...
Neatsargi, todėl ir nuvilianti gali būti dar viena ypač optimistiška, su
sunkiais padariniais riština Jungėno hipotezė: kad bolševizmo išnykimas Ru
sijoje yra neišvengiamas, kad jam nelemta ilgai viešpatauti, pagaliau kad
antlnacionalinė ideologija negali atsilaikyti prieš nacionalinius pradus...
Be abejo, tai geras ir gražus wishful thinking, ir dėlto čia reikėtų
perdaug naujos vietos debatuoti. Bet kas būtų, jei bolševizmas vis dėlto pa
jėgtų dar taip ilgai viešpatauti, kol surusins jo imperijon paglemžtas nerusiškas tautas su visais jų nacionaliniais pradais ? Militariškai ir fiziškai jis
nesilpdamas, o greičiau stiprėdamas išsilaikė jau kone šešis dešimtmečius.
Pritaikiusi ir fantastiškai ištobulinusi carų autokratijos ir teroro metodus,
persunkusi ligi smulkiausios celės socialinį audinį šnipais, policininkais,
cenzoriais ir idėjinių priešų naikinimo įmonėmis pagal "mokslinio leninizmo"
atsieklmus, tylaus Vakarų pasaulio stebėjimo ir ne kartą paramos lydima,
per menkai ginkluotų Kinijos komunistų vis privengiama, - Rusijos komuniz
mo sistema gali išgyventi dar ir daugiau dešimtmečių. Nesakykim, kad bū
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Jau prieš tris dešimtmečius kai kurie iš mūsų mėgindavom perspėti
V. Sidzikauską ir Vliko pirmininkus, kad laiko ratai nerleda taip tikrai bet
skubiai nepriklausomybės ir laisvės linkui, kaip mes norėtume, ir kad Lie
tuvos išlaisvinimo simplicistines koncepcijas reikia perjungti ant daug ilges
nio laiko bėglų. Deja, atrodo, kad tas pats priminimas ir šiandien dar būtų
nepasenęs su pagrindu pakartoti.
Jei prie tų trijų dešimtmečių, neduok Viešpatie, prisidėtų dar keli kiti,
tai savaime aišku, kad Pabaltijo tautos turi jau šiandien ir turės ateityje
labai rimtai suvokti grėsmę ir išjausti ypatingą savo tautinės rezistencijos
galimybių ir etapiškai bet lanksčiai siektinų tikslų subtilumą. Tiek kompli
kuotą, kad išeiviai, stokodami tiesioginių pergyvenimų ir išsamios informa
cijos, neišvengiamai ir "nekaltai" vis daugiau praranda sugebėjimą visa tai
teisingai suprasti ir tik pagal daugelio panašių išeivijų nulemtą dienotvarkę,
eikvoja savo likusias jėgas dažnai beprasmiškom tarpusavio rietenom. Todėl
su padėka vertėtų atkreipti visą mūsų dėmesį nors ir ne naujai, bet iš kitos
platformos pareikštai V. Jungėno pastangai dar kartą mus įtikinti, kad Lie
tuvos ateities vizija esmingiau ir giliau turėtų ryškintis jau dabar, nebeatidėliojant - klek galint realiau ir emociškai blaiviau.
Patiko man Ir kai kurios kitos jo minčių žiežirbos, kurios galėtų būti
plačiau filosofiškai aptartos, pavyzdžiui, priminimas, kad reikia skaitytis,
ką rusų tauta pati apie savo padėtį galvoja, taigi ir spręsti apie mūsų padėtį
mums derėtų pagal savo interesus, o ne pagal tai, ką kiti apie mus galvoja.
Anų amžių šuoliuose mes ne visada taip mokėjom elgtis. Mes jau kartą ne
besugrąžinamai praradom didelę imperiją, kai mūsų elitai leidosi pajungiami
lenkiškų ar vokiškų galvojimų. Rusam betgi mūsų gentys vis liko daugiau
mažiau atsparesnės. Maskolls; net ir per šimtą metų mus valdydamas, kaž
kaip nelabai mums imponavo, gal todėl jis dabar taip stengiasi su savo
"šlove" prislmestl. Bet jeigu šiandien Lietuvos rašytojų pirmininkas lietuvis
Lietuvos kompartijos suvažiavime, Lietuvos sostinėje Vilniuje savo sveikini
mą Jau nesigėdydamas sako rusų kalba, - pavojus artėja, ir didelis, ir dva
siškai šiurpus.
Tų sankryžų kelrodžiuose V. Jungėno paakinimai, tezės ir hipotezės,
vienos gal labai teisingos, kitos gal dar abejotinos, aplamai rodo, kaip šian
dien mums jau baisiai reikia ne tik naujų konstruktyvių politinių planų bei
numatymų, bet dar daugiau pamušalo kultūriniam audiniui, kaip mūsų tauti
nio pajėgumo fundamentaliai atsparai, o su tuo brandesnio intelektinio paūgėjimo ir įkvepiančių dvasinių vizijų, kurių poveikyje aiškėtų tautos likimas
ir lemtinga painiava jos gyvatos kelių.
Galiausiai mūsų dialogo dalyvis prisiminė Lietuvoje tebegyvenančio,
T. Ženklio slapyvardžiu pasirašiusio straipsnį praėjusių metų "atviro žo
džio mėnraštyje", vardu "Ko mes tikimės iš išeivijos". Susiieškojau tą Aki
račių straipsnį ir dar kartą perskaičiau. Iš tikrųjų, ten sudedama tiek daug
skaidrių vilčių į išeiviją, taip ja pasitikima, tiek pateikiama svarių klausi
mų ir pažerta naujų idėjų, kad mūsų kietos kaktos besvarstant galėtų sprog
ti ir gal tik kietai žaliakuprių prikimštos piniginės dar atsilaikytų. Ir prisi
miniau:... tas Ženklio straipsnis tada veik niekam užsienyje nebuvo įdomus,
nei vilkuose, nei bendruomenėse nesvarątytas, tik (o, ironija 1) viena tauti
ninkų Dirva skėryčiojančiai puolė ir pašiepė taip retą iš Lietuvos bendra
darbį, jautriai susisielojusį lietuvių tautos ir jos išeivijos dabartimi. Ar tau
ta ir tautos interesai dabar užsienyje nebeturėtų jokios, nė kalbinės giminys
tės su tautininko žodžiu?
Kai šį ilgoką Ženklio straipsnį vėl perskaičiau, daug .ką iš tikrųjų ra
dau ten galėjęs solidariai pabraukti. Bet labiausiai tai vieną trumputį pap
rastos išminties ir nesenstančio aktualumo sakinį; "Atėjo laikas iliuzijas
pakeisti žiniomis".
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bas”, laidų eiklų “Socialisti
nio lenktyniavimo dienoraš
tis”, “Langas į gamtų”, ku
rias veda gerai žinomi moks
lininkai, .patvirtinh šio kelio
teisihguhią.
■Svarbiausia gausaus mū
sų kolektyvo veiklos sritis
— programų formavimo,
laidų idėjinio-meninio lygio
kėlimo uždaviniai.
Pamėgo žiū/ovai inhžųjų
dainininkų konkursų “Dainų dainelė”. Kiekviena laida
padovanojo tėvams, pedago
gams oei patiems dalyviams
daug džiaugsmo bei gražių
atradimų.
Platus ratas mažųjų dai
lininkų dalyvavo konkurse
“Mano pasaulis”. Sukurta
nemaža kitų muzikos, meno,
literatūros programų. Pri
pažinti tapo radijo pageida
vimų koncertai, o tiesiogi
nės transliacijos iš Vilniaus
Paveikslų galerijos, Palkngos vasaros, estrados, poezij’os pavasariai, rašytojų kū
rybos vakarai graižiaį d0rinosi su visos respublikos

(Sovietinamoje Lietuva j e dar tik ruošiamasi spalvotos televizijos bei radijo tobulesniu
aptarnavimu gyventojus — taip pasisakė spaudoje J. j anuitis, LTSR Valstybinio televi
zijos ir radijo komiteto pirmininkas).-

Šiandieninė televizija ir jos 326 m aukščio bokštas. biausia — jų girdimumo zoradijas eksploatuoja pačią Kaunas turės savąjį 250 m- ”na. Šiuo ir e tu stereofoninės
sudėtingiausią, tame tarpe aukščio bokštų, kurio staty programos transliuojamos
kosminių ryšių technikų. ba prasidės šitame penkme tik Vilniaus miesto gyven
Jos pagalba perduodamos ir tyje. Tuomet 95 proc. res tojams.
priimamos televizijos ir ra publikos teritorijos gyven Jau nemaža padaryta kad
dijo programos iš bet kurios tojų matys 2 televizijos pro rų ruošimo srityje, tačiau
pasaulio vietos. Panašios gramas, o vilniečiai ;— ke ši problema tebėra aktuali.
Pirmiausia, tikimasi pa
transliacijos jau tapo kas turias.
dieniniu reiškiniu ir Tąrybų 1973 m. Vilniuje pastaty ruošti specialistų respubli
Lietuvos gyventojams.
tas naujas redakcinis kor kos ankštosiose mokyklose,
Devintajame penkmetyje pusas; Spalvotosios televizi greta to numatytos priemo
Vilniaus televizija buvo ap jos komplekse sumontuota nes 'darbuotojų kvalifikaci
rūpinta naujausia staciona kino projekcinė, centrinė bei jai kelti.
Absolventams, norintiems
rine technika bei kilnojamo vaizdo įrašų aparatinės. Be
siomis stotimis spalvotos te šių patalpų čia įrengiamos pasirinkti televizijos ir ra
levizijos programoms trans 300 ir 150 kvadratinių met dijo žurnalisto profesijų,
Sudaryto 3 sąlygos prak
liuoti.
rų studijos spalvotosios te bus
tikuotis
Komiteto redakci
Naujajame penkmetyje levizijos laidoms ruošti, dikdar labiau plėsis spalvotu torinė studija, pastatyminis jose, TSRS Valstybinio tele
programų apimtis. Pramone
vizijos ir radijo komiteto
kasmet pagamina įvairiau skyrius. Netolimoje pers kvalifikacijos kėlimo ins
sių televizijos ir radijo įren pektyvoje prasidės kino titute.
gimų, reikalingų programų komplekso su spalvotosios
Viena iš mūsų problemų
kūrimui, o taip pat tobules juostos ryškinimo, montavi
mo,
įgarsinimo,
dubliažo
ir
— laidų vedančiųjų pasirin
nių modelių televizorių. Be
kt.
skyriais
statyba.
kimas. Kaip rodo praktika,
je, spalvotus televizorius ims
Plečiant
televizijos
ir
ra

geras specialistas, profesio
gaminti ir respublikos pra
dijo
techninę
bazę,
numaty

naliai žinantis vienos ar ki
monė.
ta
rekonstruoti
senąjį
pa

tos gamybos sritį, nors ir
Devintajame penkmetyje^
statų
Konarskio
gatvėje,
neturėdamas specialaus žur
pastatyti galingi retranslia
pritaikant
jį
daugiausia
tik
nalistinio paruošimo, gali
toriai Viešintose ir Klaipė radijo reikalams.
kur kas giliau išanalizuoti
doje. Nutiesta 303 kilomet
rai naujų relinių linijų. Da Respublikinės televizijos teinu ir įtaigiau pateikti
bar praktiškai visi respubli programos apimtis nuo 8,5 medžiagų žiūrovui ar klau
kos gyventojai g^ii matyti vai. per parų išaugs iki 10 sytojui. Tad stengiamės, kad
respublikinę ir apie 80 pro valandų. 90 proc. jų taps greta etatinių žurnalistų
centų — centrinės televizi spalvotomis.,Išaugs filmavi TVR programose aktyviau
jos programų. Tiesa, kai kur mo darbų apimtis. Padidės dalyvautų mokslininkai,
signalas nėra pakankamai vaizdo įrašų galimybės, o ekonomikos; kultūros ir ki
stiprus, dėl ko tolimesnėse tuo pačiu programų kokybė, tų sričių specialistai. Su
kauptas patyrimas, organi
nuo siųstuvų vietose pro daugiau laidų galima bus zuojant tokias TV. laidas,
gramos matomos blogiau. konservuoti pakartotinam
kaip “Statyba”, televizijos
Naujajame penkmetyje bus transliavimui.
ekonominę mokyklų žemdir
išspręsta ši problema. Jau Plėsis ir stereofoninių ra
statomas Vilniaus televizi-_ dijo laidų apimtis, o svar biams “Socializmas ir dar-
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kultūriniu gyvenimu.
Žiūrovų laukiamais tapo
tradiciniai pramonės ir žėmės ūkio darbuotojų televi
zijos konkursai, kurde pade
da spręsti aktualius liaudies
ūkio klausimus, taipogi lai
dos, propaguojančios liau
dies ūkio vystyme kryptis,
pasakojančios apie liaudies
gyvenimo materialinio ir
kultūrinio lygio kėlimą, pir
mūnų patyrimą, pažangius
darbo metodus, socialistinį
lenktyniavimą.
Praktika vis labiau pa
tvirtina, kad sistemingumas
yra vienas iš svarbiausių
laidų ir programų efektyvu
mo faktorių. Todėl redakci
jos pastaruoju metu dau
giau stengiasi -paruošti seri
jinių laidų bei transliuoti
pastovius jų ciklus.
Tačiau nauji redakcijų at
radimai 'dar prieš akis. Ti
kimės didesniobendradar
biavimo šu rašytojais, pubĮleistais, kaimo korespondentų aktyvu.

DISORIENTACIJ A ?

Jei, sakykime, po kelių Narni šaukliai Ieško už
dešimtmečių atsiras kruopš simaskavusių komunistinių
čių Amerikos lietuvių buvu talkininkų lietuvių jėzuitų
sios ve įklos tyrinėtojų,tokie, tarpe. Jiems talkon ateina
atrodo, bus paskendę įvairių savi ar svetimi, nacinėmis
neatsakomų
klausimų ar svastikomis pasidabinę pi prielaidų labirinte. Nebus ketai.
Savo metu veiksniai buvo
lengva ateities Istorikams
Išleidę
tokias lyg Ir rezoliu
susigaudyti dabartinių už
cijas
ąu
nurodymais, kaip
mojų, ambicijų, principų ar
Ir juoda-balta/ balta-juoda / santykiauti su krašte pasili
kusiais tautiečiais. Pozity
kraštutinumų sąrangoje.
Tautinio budrumo Ir tau vios ar ne tai buvo gairės ,
tinės drausmės tikri ar ta—- bet faktinė tiesa likosi tokia,
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kad labai mažai kas paisė ir
tebepalso veiks aiškus pata
rimus, - daugiausiai tebe —
klausą t (k savosios nuovokos
ar sąžinės balso.
Vieni mūsų kaltina savą
spaudą, kuri Ignoruoja pasi
taikančius menininkų Iš so
viet Inamos Lietuvos ruošia 
mus
koncertus, kita dalis
kaltina tuos ar kitus laik 
raščius, kurie kaip tik gar
sina ar aprašo minėtus kon
certus ar retesnes parodas .
Vieniems visa tai tėra gry na komunistinė propaganda ,
kitiems
pavergtos tautos
kultūrinio gyvastingumo ap
raiška.
Tąčlau, ar tik ne pati tra
giškiausia rolė yra skirta
išelvlškajam jaunimui. Vis
dažniau mūsų tarpe platina
ma mintis,kad negalime pa
sitikėti mūsųpačlų jaunaja
karta. Tas liestų,atrodo, ar
tik ne didžiumą mūsų orga
nizuoto jaunimo, visai neblo
gai dirbančio ateitininkų Ir
skautų
gretose.
Tiesiog
karštligiškai bijomasi,'kad
toks jaunimas, aplankęs sa
vo tėvų gimtąjį kraštą, tuoj
pat pateks komunistų žaban
gų pynėn. O jei/
neduok ,
dangau,tokios minties*./ dar
įslgelstų Ištverti Ištisas še
šias vasaros savaites Vil
niaus Universitete- tokius
jau savaime suprantama,tu
rime tuoj pat nurašyti į
nuostolius Ir tuoj pat pra
keikti juos, jų tėvus,Liet.
Bendruomenę, na Ir lietu
vius jėzuitus, kurie atskirai
ar visi kartu nenorėjo, ne
mokėjo ar nesugebėjo įtai
goti Iše Iv Išką j į jaunimą ke
liauti, kad Ir po visą pasaulį
tik, jokiu būdu neužsukti sovletlnamon Lietuvon.
Lyg tyčia, kai kur,kaip tik
organizuoto lietuviško jau
nimo Iniciatyva, rodomas
Lietuvos Kino Studijoje su
suktas filmas Velnio Nuota
ka / K. Borutos Baltaraglo
Malūno ekranizacija/, turįs
visai neblogą pasisekimą Ir
pritarimą jį mačiusių tarpe,
tikint, kad tas filmas yra
visai patenkinama lietuvių
kinematografininkų kūryba .
Tuo labiau, nelabai ten įžiū
rint, bent jau tiesiogine
prasme, bet kurias rėžįmi
niu įstaigų įtaigas su pąrtl n tu koštuvu.
Tuo tarpu, toks disidenti
nio sąjūdžio atstovas,kokiu
yraTomas Venclova/kal ku
rių mūsiškių vis dar puola
mas už, jų nuomone, gana ša
lišką Ir pe r daug s Impat Ingą
poziciją žydiškai pusei jų
tragedijoje vokiečių okupa
cijos metais Lietuvoje/ saką
kad Išeivijos rašytojų spaus
dinimas Lietuvoje, visą pas vėrus, gali būti laikomas
teigiamu reiškiniu. Prisi
minkime tik tuos puolimus
Iš mūsų pačių pusės tiems
rašytojams ,kur lų knygos bu
vo Išleistoj sovietinamoje
Lietuvoje. . .Toliau,tas pats
T. Venclova Irgi nemato nie
ko blogo Išeivijos jaunimo
Išvykose Lietuvon. Ir jis
mato tragišką būseną,jei ne
vertiname Ir, svarbiausia ,
nepasitikime savuoju jauni mu.
Šio kontinento akademinė
se Institucijose gana plačiai
kursuoja marks 1st Inės-maoIstlnės- trocklstlnės Idėjos
Ir sąjūdžiai. Klek gi'mūsiš
kių studljozų yra bent klek
paliesti tų raudonų bacilų,
nors mokslo metais susidu
ria bevelk kasdien? Ar čia
pat, mūsų aplinkoje, nėra
jaunimui didesnių pavojų už
tuos, kurte galėtų jį paveik
ti riboto laiko viešnagėje
Lfetuvoje?Turbūt teisus yra
savo viename teigime Simas
Kudirka, tvirtindamas, kad
Sorbona galinti Išugdyti dau
giau komunistų už Vilniaus
universitetą.
3 P si.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Dalia Gruodienė

YOGA?

"/RA
/Šis straipsnis buvo Dalios
Gruodienės paruoštas vie
nam Lietuvių Akademinio

Sambūrio Montrealyje susi
rinkimui. Tikriausia, jis
bus įdomus ir kitiems/, b.

Pažodžiui Išverstas sanskrito kalbos žodis yoga ,
reiškia jungtis. Kalbant apie f Aosoflj^-mokslą, k Au
sį Indijoje, yoga reiškia suvienijimą kūno, sąmonės
Ir
jausmų į bar mon Ingą v Is u mą . Taip pat sujungimą
Individualinės savybės su universaline savybe.
Yoga yra labai sena filosofijos1 rūšis, jos
įkūrėjas
Patanjali gyveno III šimtmetyje prieš Kristų. JI.Išsivystė
labai Iš lėto, perpilę šimtmečių, buvo perduodama nuo
’’guru" /mokytojų/ savo mokiniams per eilę generacijų .
Laikui bėgant, Išsivystė keturios svarbiausios yoga siste
mos, kurios Iki šių laikų yra praktikuojamos.
Pagal Indų legendą, yoga mokslas buvo žmogui per duotas paties Dievo Krišnos ,kuris, matydamas.dvasinį ,
moralinį Ir kūnišką apsileidimą,davė žmogui yoga
arba
sistemą, su kurios pagalba žmogus galėtų save patobulin
ti Ir pakelti.
Realistiškai kalbant, yogos mokslas kilo Iš giliai gal
vojančių, tvirtos dvasios žmonių, kurie atydžlal Ir kant rial stebėjo visatos eigą Ir ciklus, Ir šias
observacljas
sulygino su žmonių bei gyvulių gyvenimo ratų Ir jų rolę
gamtiškoje tvarkoje.
Tie senieji filosofai priėjo Išvados,kad žmogus,no rėdamas rasti savo tikrą vietą visumoje, savo
dvasinę
ramybę Ir pasitenkinimą, neturi kovoti prieš gamtos dės
nius, bet dėti pastangas,kad gyventų harmonlngąl su gam
ta, mylėtų gamtos reiškinius Ir su pagarba žiūrėtų į sa vo prlglmtįbel aplinką.

Senlejl keliauninkai Iš Europos, kaip Marco Polo, su
grįžę Iš Rytų, pasakodavo stebėtinus dalykus apie žmo nes, kurie atrodė kitokie, negu paprasti mirtingieji. Jie
pasakodavo apie fiziniai labai tvirtus Ir gražius žmones ,
kurie labai Ilgai gyveno Ir amžiaus ženklų nerodė,
ligų
nepažino, buvo ramūs, protingi Ir nepaliesti nei skaus mo, nei įtampų normalaus gyvenimo. Jie pasižymėjo ne
paprastom fizinėm Ir dvasinėm jėgom Ir net galėjo kitus
gydyti. Retai kas norėdavo tikėti tiems Europos kėliau nlnkams, nuostabiems Indams, yogis vadinamiems.
Dar šio šimtmečio pradžioje yoga žodis sukeldavo vaiz
dus faklrų, kurie vaikščioja ant žėrinčių anglių, miega ant
vinių prikaltų lovų Ir lipa virve, tvirtai prikabinta- ore. ..
Vienu žėdžlu, visa tai labai nerealiai skamba.
Tik prieš 30-40 metų vakariečiai pradėjo rimtai do
mėtis yogos mokslu Ir filosofija, sugebėjo Interpretuoti ,
pritaikinti yogą mūsų civilizacijai suprantamais termi
nais .
Vienas Iš pirmųjų yogos mokslo Interpretatorių Vakarų pasauliui Kanadoje buvo mano mokytojas Indas Swa
mi VIshnudevandra, kuris 1958 m. atvyko į Kanadą su ke
turiais šimtais dol.kišenėje Ir nurodymu Iš savo guru su
pažindinti su yoga kanadieči us.
■ riją i 1 ■ m. ~ - - .-’r-T ocfĘ aaUBxJfcr .

Jis įsteigė yoga mokyklą Vai Motin Ir jo pastangos ,
gal yra vienos Iš įtakingiausių Išpopuliarinimui Kanadoje
yogos mokslą Ir praktiką.
Šiandien yoga praktikuoja tūkstančiai žmonių. Ar,ge
riau tariant, pagal vieną žinomą yoga mokytoją Ameriko
je Desmond Dunne, praktikuoja ne yoga*, o yoglzmą, nes
yra pritaikyta mūsų vakarietiškai natūrai.
Galvojau Iš pradžių šiame rašinyje Ir kalbėti tik apie
yoglzmą, patiekti tik tuos aspektus,kurie yra įdomūs Iš
praktiškosios pusės žiūrint. Bet Iš tikrųjų, kad pilniau
suprasti, kaip yoga veikla, reikia paliesti pačią f Uosos
flją Ir gauti bendrą va Iždą, kuo yra yoga pagrįsta.
Grįžkim prie yoga definicijos Ir pažiūrėkime į ketu
rias pagrindines yogos fAosofljas. Kaip minėjau, yoga
reiškia jungtį arba jungiančią jėgą, kuri sujungia indlvl dualią dvasią su "bendrąja dvasia" arba Dievu, arba kaip
tu Jį pavadinsi. Tai reiškia, kad mes tik tada galime
suvokti savo tikrą prigimtį Ir atrasti savo tikrą vieta vi
sumoje, kada suvoksime savo santykį su ta Universaline
Jėga.
Kaip jūros vandens lašas yra jūros neišskiriama da
lis, žmogus yra neišskiriama dalis jo Kūrėjo.
Yoga yra metodas, kaip padėti žmogui atrasti savo
tikrą prigimtį Ir- angliškai tarlanf'to switch onto that enormous power and force that we call 'The
Universal
Spirit".
Yoga yra metodas kaip Išvystyti pilną kontrolę visųtų paslaptingų jėgų, kuriąs mes visi turime Ir ,deja, nepAnal pavartojame. Per yoga mes randame galimybę pa
žadinti mūsų pilną potencljalą.
Yoga nėra religija, nors kai kurie yogos aspektal yra giliai mistišku. Kiekvienas gi praktikuojantis
yoga grynai asmeniškai Interpretuoja savo religinius įsi
tikinimus.
Yra keturios pagrindinės yoga mokslo Ir filosofijos
srovės: Gnyana yoga, Bhakti yoga,Karma yoga Ir
Raja
yoga. Visos šios yogos mokyklos arba filosofijos veda
prie to pat tikslo: transcendental consciousness" arba In
dividualus pats savęs suradimas Ir harmonizavimas
su
visata.
Gnyana yoga - labai Intelektualiniai g Aus mokslas,tin
kamas žmogui, kuris protaudamas stengiasi
pasiekti
aukštesnę savo egzistencijos plotmę. Šis mokslas suriš
tas su studijomis, filosofiškais samprotavimais, beieš
kant tiesioginio kelio į susivienijimą su Kūrėju.
Bhakti yoga- temperamentingo Ir jausmingo žmogaus
yoga, žmogaus, kuris turi aiškų Ir ryškų atsidavimą sa
vo asmeniškam Dievui,taip kaip krikščionis Kristui, žydas
Yehoval, budistas Bhudda’t Ir 1.1. Bhakti yoga yra suriš
ta su dievybės garbinimo ritualais; tie ritualai
padeda
koncentracijai Ir Išryškinimui asmeniško Idealo , suku rlo pagalba žmogus nustelbia savo asmenybę Ir susivieni
ja su savo beasmenlšku Dievu Geras pavyzdys Bhakti yo
ga būtų Šv.Pranciškus Iš Assist.
Karma yoga- kurios vienas Iš žymiausių pavyzdžių
būtų Mahatma Ghandl, yra sujungta su gerais darbais Ir

veiksmais, pasiaukojimu artimiesiems Ir socialinio at sakingumo vertybėmis. P Anai atsidavęs artimui'žmogus*
per savo darbus gali sudeginti savo ego,
transcendtiotL
ego Ir susivienyti su neasmenlšku Dievu.
Paskutinė yogos kategorija yra Raja yoga, kurt pasi
dalina į tris įvairias, bet giminingas yogos sritis, kurios
mums duoda kū no Ir dvasios kontrolę: Mantra
yoga, Kundalini yoga lr Hatha yoga.
Mantra yoga yra kartojimas šventųjų Indų reli
ginių frazių, kurios Iššaukia Dievybės vaizdą.Kunda 1 In i yoga - praktika, kuri padeda pažaduntl psichines ,
vlršgamtlnes jėgas žmoguje Ir Hatha yoga-kurt ypa tingai patraukli Ir gerai pritaikoma mums, vakariečiams,
nes ją praktikuodami, mes pageriname savo bendrą svei
katos stovį, Išlaviname stipresnį Ir lankstesnį kūną, gau
name gerai funkcljonuojančlą nervų sistemą Ir ramesnį
dvasinį stovį,kuris palengvina mūsų kasdieninį, įtemptą
gyvenimą, taip charakteringą mūsų moderniško, vaka rletlško gyvenimo būdui.
/b.d./
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/ Dviejų konfederacijų kai kurie panašumai /
D . N . Baltrukonls

Quebec’o prancūzai Ir įjetuvlal.dvlejuose skirtinguose
kontinentuose, atskirti gal 6-7 tūkstančių kAometrų nuo
tolio, turi tačiau savo Istorijoje kai ką bendro.
Kai lietuvių tauta buvo peržengusi savo valstybinį
zenitą Ir jau beslenkanti žemyn - 1535 metais,
Šiaurės
Amerikoje pirmą kartą Išlipo krantan Jacques Cartier ,
Išvydęs Gaspe pusiasalio aukštus krantus. Jis, atsiradęs
šio neseniai atrasto kontinento pakrantėje, įsmeigė že
mėn Prancūzijos vėliavą ir šį kraštą paskelbė Prancūzi
jos karalių priklausomybe.
Per sekančius šimtą metų Jacąues Cartier, Samuel
de Champlain, Sieur de Malsonneuve Ir kiti vėlesni pran
cūzų tyrinėtojai Išplėtė šios Naujosios Prancūzijos rl bas labai toli Ir plačiai.
Laikui bėgant, įsttstelgė Quebec’o Ir
Montreailo
miestai.' Išdygo Ir, mažos prancūzų kolonistų
vietoves
nuo Atlanto pakraščių,pagal šv.Lauryno upę net Iki Did
žiųjų Ežerų.
Kiti rytInėtojal/Marquette, La SaHe, De Sotto/ nu sAeldo pačiu šio kontinento viduriu- didžiosiomis Mis
souri Ir Mississippi upėmis, Iki Karibų jūros Ir ten įs
teigė dar kitas prancūziškas kolonijas.
Kaip matome,Prancūzijos karūnos Imperija tapo Iš
plėsta per visą Šiaurės Amerikos kontinentą. Gavosi labal savotiško tipo priklausomubė: dvi stambios sritys dabartinė Quebec’o provincija Ir plet. Ontario, sujung
tos siaura juosta, net kelių tūkstančių kAometrų Agumo ,
su dabartinės Luolslanos valstija. Tuomet tai buvo labai
menkai Ištyrinėti plotai, apgyvendinti čiabuvių - Įvairių
Indėniškų tautelių, kurios daugeliu atvejų nebuvo drau
4 p si.

glškos šiems; Iš kaž kur atsibasčius lems, barzdotiems
atėjūnams. Taigi- upės Ir ežerai tebuvo vlenlntėlės sau
gesnės keliavimo priemonės pirmiesiems prancūzų tyri
nėtojams. Keliaudami jie steigė vis naujus postus, Įtvlrtintas gyvenvietes, Iš kurių vėliau Išsivystė daugelis da bartlnlų miestų Ir didmiesčių. Virš 120 metų čia vystėsi
prancūzų atnešta clvAlzaclja, vyko mainų prekyba Ir kul
tūrinis gyvenimas;
Smunkant prancūzų Imperijos autoritetui Ir
kylant
britų Imperijai,- 1759 m. visos šios kolonijos
galutinai
teko po anglosaksų valda.
Britams Išfnlntlngal elgiantis su nugalėtaisiais Pran
cūzijos kolonistais, - čia jau ankščiau'įsitvirtinusi pran
cūziškoji clvAlzaclja Ir kultūra matomai augo, vystėsi Ir
toliau. Susiformavo maždaug dabartInės Quebec’o pro
vlncljos ribos. Iš apie 65.000 originalių prancūzų kolo
nistų, daugiausia Iš Normandijos Ir Bretanljos provincijų
Išsivystė gana stambus frankofonų tautinis vienetas-kvebeklečlal arba "canadlen-francals", su pora mAljonų gy
ventojų.
•
Lietuvos-Lenkijos unija - 1569 m.
Kanados Konfederacija - 1867 m.
Lietuvos valstybės didingoji Istorija pradėjo savo erą D.L.K. Mindaugui sujungus didžiumą lietuviškųjų gen
čių Į vieną valstybę Ir pasiekė aukštybes, valdant Algir
dui- Kęstučiui Ir Vytautui Didžiajam. Tai truko nuoXlHjo amžiaus vtdurto Iki bevel XV-jo amžiaus vldurlo.Talgl Lietuvos,kaipo grynai v a 1 s t y b l n I o vieneto suve
renumas tęsėsi virš 300 mėtų,palyginus su Quebec’o -

tik apie 120 metų.
1569 m.Liublino Unija sū Lenkija labai neigiamai pa
veikė lietuvių tautą, kaipo tokią. Visų pirmiausia, nepap
rastu tempu Lietuvos bajorijoje /kAmlngajame-lntellgentlnlame luojme/ ėmė įsigalėti lenkų kalba Ir kultūra. At slrado daugumoje aukštojo luomo dvAypė tautybė:
” De
gente- Lltuanus.sed de -Natlone -Polonūs".
Kaip matome, valdantysis lietuvių tautos luomaą tol.
Išliko lietuviškas, kol juos jungė su didžiuma tautos bend
ras Idealas - gynimasis ir Išsaugojimas savojo , lietuviš
ko tikėjimo, kuris tuomet buvo dar pagoniškas.
Galbūt pats hero Išklaustas Lietuvos Istorijos laiko tarpls Ir buvo nuo XHI-jo a.pradžlos Ir XfV-jo a.pabaigos
/12O1 -1387/, kuomet, bevelk 200 metų tauta didvyriškai
kovojo iš visų pus lų ją nuolat puolant
krikščioniškom
Imperlallstlnėm jėgom.
Įdomus yra faktas, kad Lietuva ne tik pajėgė
at
mušti nuolat puldinėjantį priešą Iš vakarų bei šiaurės
/Teutonų Ir Livonijos ordinus/,betgi Gediminui Ir vėliau
Algirdui valdant, ėmė sparčiai plėsti
savo valstybines
sienas Į slaviškas rytų Ir pietryčių žemes. Vytautui D t džlajam va|dan t, buvo pasiekta Juodoji JūraLietuvos ■
didybės zenitas. Mirus Vytautui- tarsi žlugo Ir Lietuvos
valstybė. Nors Ir tarp Vytauto Ir JogaAos buvo Įvykdytos
kėlios unijos /Krėvos, VAnlaus/, jos tebuvo lyg laikini
paktai Ir daug reikšmės neturėjo, nes reikėjo Jas laikas
nuo laiko atnaujlntgl.
1569 metų Liublino Unija jau buvo lemtinga Lietuvos
valstybingumui. Tokioje dvAypėje valstybėje dominavo gi
lenkai. Kaip matome, visas religinis Ir edukacinis apa ratas buvo visiškoje lenkų kontrolėje. Lietuvos sostinėje
VAnluje matome sėdinčius Iš Lenkijos atsiųstus/?/ arba
jau spėjusius sulenkėti Lietuvos didikus. Svarbiausioji D.
L.Kunigaikštystės bažnytinė provincija VAnluje buvo stip
riai lenkų InfAtruota. Lietuvių šviesuomenė turėjo
tie
siog kovoti už lietuviškosios kalbos teises savosios sos tlnės bažnyčiose, savame krašte. Lietuva buvo lenkų lai
koma kažkokia auklėtine,tik ką pirmąjį katekizmą, besi mokančia mergaite. Tačiau, tą katekizmą jai bruko
Ir
mokė ne savąja gimtąja kalba, o lenkiškai,
nes, girdi,
lietuvių kalba dar pAna stabmeldystės liekanų Ir geriau
sia- ją visiškai Išmesti. Koks paradoksas ’.
I
/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Mirusio pulk. Ijfykolo Kalmanto palaikus pervežus į Šv. Ijtazimiero lietuvių kapines
Chicagoje. gausiai susirinkę jo'gerbėjai,- Šauliai, ramovėnai, vilniečiai ir kiti jo
artimieji draugai.
Nuotrauka C. Genučio.

Skaudžios nelaimės palie
tė lietuviško jaunimo eiles :
vos tik atsisveikinom žuvu
sią auto nelaimėje Podrytę,
atėjo žinia, kad Colorado
kalnuose besltdlnėdamas už
simušė B.Masiulis, vos 19 m.
amžiaus. Buvo vlenlntėlls
valkas šeimoje.
Kiekvienas jaunuolis- lė
mums yra ypač brangūs, jų
netekus, - liūdime visi. Tė
vai Ir artimieji- saugokime
mes savo jaunimą-ypač, kai
tiek daug yra narkomanų, Iš
tvirkėlių, žmogžudžių ne tik
Amerikoje, bet Ir visame pa
saulyje. Jau Ir lietuvių tar pe pasitaiko sutrikimų...
Lietuvių Šv. Kazimiero
Kapinių sklyp. D-ja budi jų
tvarkyme. Iškilo nauja prob
lema: reikalaujama,kas lai
dojusi šeštadieniais turi mo
kėti 50 dol. brangiau. Jei
gu taip jau sunku patarnauti,
tai kurgi tie pinigai eina ?
Palikus karstą koplyčioje ,
vlstfek reikia nuvežti Ir už
kasti. Argi ne tas pat dar
bas? Tiesiog laidojant, atro
do dar lengviau- laidotuvių
direktoriaus mašina priveža
prie duobės Ir čia pat kars
tas įleidžiamas. Draugijos
valdyba, susirinkusi posė
džiui, nutarė: jei potvarkio
neatšauks, bus
rengiamos
demonstracijos.
Kapinių
valdytojas
nepr Is tie Idž la
v-bos Į kapinių tvarkymo
reikalus, daro ką tik nori,
nežiūri lietuviškų tradicijų
Ir mirusiam žmogui pagar
bos.
Šiemet ši D-ja švenčia 1O
metų veiklos sukaktį. Buvo
daug dirbta, kad lietuvių pi
nigais įkurtas kapinės, kad
nebūtų Išparduotos kitiems ,
kurie nei pinigu, nei darbu
heprls įdėjo, s vet tmtauč tams.
Lietuviai nori bendrai Ir po
mirties ramybėje Ilsėtis.

VE/DF?ODž/AI

Sulaukus saulėtą pavasario dienu. . .

labai senai, virš neaprėpia
mų vandens platybių, skraidė
erelis. KrtkštolIntai vande
nys Ir saulė buvo jo vienin
teliai bičiuliai. Galop jis pa
vargo Ir ėmė Ieškoti vietos
nutūpimui, bet niekur nera
do. Jis nutarė supykinti van
denyną su dangumi. Prasi
dėjo žiauri kova:vandenynas
bloškė mėlynus vandenis į
dangų, o pastarasis sviedė
didžiulius akmenis į vande
nyną. Milžinams kovoje pa
vargus, erelis pastebėjo
kalno viršūnę, ant kurios Ir
nutupė poilsiui. Bet čia jam
taip patiko, kad susisukę
lizdą Ir suskurę šeimą.Kal
nas vandenis susipylė į ki
šenes Ir atsirado derlingi
kloniai, į kuriuos erelis al
kvietė Indėnų protėvius Ir
jie čia įkūrė savo sodybą,
telkdami didžiausią pagarbą
kalnui, nes nesantaika tarp
kalno Ir vandenyno dar ne
žuvo : rūstavo bangų kete ro
tomis vandenynas Ir vėjais
švilpavo kalnai. Didelio pa
vojaus grėsmėje Indėnai nu
tarė apleisti Mesa Verde
sodybas Ir keltis kitur. Ir
taip paliko nebaigtą saulės
garbei statytą šventyklą Ir
namų apyvokos daiktus.
Į muziejų surankioti pa
likti Indėnų daiktai,. kurie
reprezentuoja savotišką gy
venimo būdą. Išlikę pastatai,
kurie yra net trejetos aukš
tų po 50 kambarių, Išdės
tytų pusračiu apie kiemą,
kur vykdavo visas ūkinis
gyvenimas. Viduryje kiemo
Iškastas g Uokas šulinys, va
dinamas klva. Tai lyg kokia
salė, kurioje buvo atlieka
mos ceremonijos Ir tikybi
nės apeigos. Grindinyje Iš
kasta keletas mažesnių duo
bių - slpapų, kad dvasios
lengviau susisiektų su pože
miniu pasauliu. Iš Išlikusių
pastatų liekanų daroma Iš
vada, kad čia galėjo gyventi
netoli 400 žmonių. Neto
liese sodybos randasi kapi
nės Ir, kas svarbiausia, jo
se laidodavo mirusius, su
suktus Iš augalų pluošto nu -

megstose marškose, galva į
vakarus Ir surištomis kojo
mis, kad mirus Is nebegalėtų
atsAteiti. Visi namai be du
rų, tik paliktos angos įėji
mui, o langų angos užkai
šiotos akmeninėmis plokš
tėmis. Kas bekeliautų pro šį
kampą, verta sustoti Ir pa
matyti, kaip žmogus kelia
vo pro erdvę Ir laiką.

prusę ūkininkai. Jie augino
kukuruzus, sojos pupas Ir
turėjo prisijaukinę laukinių
AIDAI”
Mūsų gražiame kampelyje
gyvulių, mokėjo vartoti strė
Penktad. 3:30 - 11:00 vai. vak. — 1430 M
šiemet žiemos nebuvo. Iš lę Ir lanką, o
berūkydami
J/ Sekmai 9.30 - 10:00 vai. ryto — 1230 AM
kritęs sniegas buvo mato talkos pypkę,-linksmai švęs
mas tilt kelias valandas. At
davo derliaus šventes.
siduso žmonės,kad nereikė
Veda K. BRAZOžMm
Sustojome toje vietoje,kur
jo dėti sniego padangų ir
susikerta
keturios
valstijos
:
2646 W. 71st Street, Chicago, ESimsis 60629
kasti prie namų Išvažiavi
Arizona, Colorado, New
TELEF. — 778 - 5374
mus.
Meksiko Ir Utah.Ne taip se
Šiuo metu jau žydi me
nai šie plotai buvo vadinami
džiai Ir gėlės.
Paukščiai
atskiromis teritorijomis Ir
gieda giesmeles-tikrai turi
jų valdytojai susitarė, kad
me gražų Ir ankstyvą pava
jiems reikėtų nustatyti ri
sarį.
bas. 1868 m. buvo pradėtas GaUa.kadK. L. B.pirm. R.
matavimas Ir paskutinė
Petras Indreika
J. S Imanav Ič lūs, aplankę s
valstija pripažinta Arizona
(Tąsa — pradžia nr.,12)
jokių medžių Ir augalų, o tik 1912 m., pridedant 48
mūsų apylinkę kovo mėnesį
Beslbastant po pletvaka - vien tik plikos uolos, kurios žvaigždę j Amerikos vėlia
Ir susitikęs su Bendruome
rlnę JAV dalį, visur pastebŲ neapsemtos kyšo j a Iš van vą. Vėliau dar pridėtos dvi,
nės nariais, nematė Vancou
kad vandens trūkumas buvo dens kaip kokios baidyklės < tai Alaska Ir Havajai.
ver lo pačiame
pavasario
didžiausias
civilizacijos su savo aštriom keterom.
gražume.
Toje vietoje, kur susiker
stabdis. Šiandien šių plotų Ežero krantai yra statūs Ir ta keturios valstijos 1949 m.
Kovo 27 d. įvyko mūsų Aeksploatacijai į pagalbą a a- stalgiai krinta į bedugnę, to pastatytas paminklas : ke kės rinkimai į Valdybą. Iš
teIna vyriausybė su įvairiais dėl maudymuisi vietų yra la turkampė platforma, kurioje
rinktieji pasiskirstė parei
projektais, kad žmogui pa bai nedaug Ir tos pačios yra Įmontuotos
gomis: pirm. - B. VUelta, Iž
visų
valstijų
dėtų siekti geresnių gyveni labai apgaulingos. Išslnuo- j emblemos,
dininkas-A. S mllgys Ir sek
Gubernatomo sąlygų Ir Išnaudoti čia mavę laivelį, atsiduriame rial taip pat sutarė bendro
retorė- L. Macijauskienė.
sutelktus gamtos turtus. Čia prie Utah valstijos slenpsoJ mis jėgomis nutiesti greit
Buvusios V-bos nariams,
Indėnai tebevadinai kelį į Cortez miestelį Ir ša
randasi pu Ik lauš los sąlygos kurią
Edvardui ir Elenai Gumbekurtis visokeriopai pramo aukštutiniu kraštu arba in lia jo Išlikusius didingus In
llams reiškiame padėką už
nei: daug tuščios žemės, ne dėniškai Utah, gi mormonai dėnų sodybos griuvėsius Įdėtą darbą jų kadencijos
Nijolei Sadūn<*ltel gelbėti išnaudoti akmens anglių klo jąlatko medaus šalimi. Mor Mesa Verde.
metu.
akcijos ėmėsi jau daugelis dai, didžiausi Ištekliai ura- monų sekta yra religinė nau
Tikimės, kad dar nekartą
Šis pietvakarių kampas
organizacijų. Visur renkami nljaus, natūralaus gazo, ne- jovė, kuri skelbiasi atsta yra vadinamas Amerikos
mus aplankys. Dėkojame už
parašai po peticija, žmonės surasto aukso, alyvos Ir-pl- tanti pirmykštę Senojo Tes Šveicarija dėl nepaprastai
atsilankymą, jaučiamės ne
vlsur mielai pasirašo, iki gi darbo jėga, išmėtyta in - tamento tvarką. Jie Iš pra gražios gamtos Ir vietovė
užmiršti, nors Ir skiria mus
gegužės mėn.reikia juos su dėnų rezervatuose, pulkus džių turėjo pasisekimą, bet Mesa Verde yra paskelbta
didelis kilometrų skaičius.
• Verbų Sekmadienį kun. I .
rinkti Ir Įteikti Washingtone. klimatas. T Ik trūksta vieno vėliau dėl poligamijos ir kitų nacionaliniu parku, kuriame
Nijolei Sadūnaltel galima dalyko-vandens,kurio prob ypatybių amerikiečių tarpe ir randasi Indėnų sodybos
Grigaitis laikė lietuviškas
pamaldas, daly va vo nemažai
rašyti laiškus t Ik registruotu lema sprendžiama visu r Im sukėlė neapykantą, pogro griūvės lai.
tumu- statant užtvankas Ir mus, persekiojimus ir todėl
tautiečių. Dėkojame gerb .
paštu, adresas Alte.
Įžengiant į Mesa Verde,
jie
buvo
priversti
keltis
ki

•
didinant irlgacljos
tinklą
kun. už atlalkymą mišių Ir
pajunti, kaip nenutrūkstama
Chlcagos meru rinkimai laukų drėkinimui.
tur. Jie patraukė į vakarus gija žmogus buvo surištas
pasakytą gražų pamokslą.
bus balandžio 19 d. Labai < Atsiduriame prie didžiu ir įsikūrė Great Salt Lake
• Jonas Macijauskas sunkiai
su aplinkuma Ir stebiesi,kas
svarbu, kad lietuviai balsuo lės užtvankos,kurią 1966 m. slėnyje, Utah valstijoje.
susirgo Ir guli ligoninėje jau
vertė Indėną kurtis 8.500
tų už kandidatus,kurie gintų prez.*Johnson žmona
dedi Šiandien jie yra suskilę net pėdų aukščio kalnuose. Gal
virš dviejų mėnesių. Linki
mūsų Interesus. Vienas jų - kavo Colorado upės tyrinė į šešias sektas, bet neatsi
me greitai pasveikti Ir grįž
Balandlc,
Ilgą laiką kartu tojui mjr. John W. Powell. sako, kad jie buvo pirmieji pavojai, o gal kas kita. Bet
ti
į mūsų tarpą.
L.M.
jų legenda sako, kad senai,
dirbęs su meru Daley,kroa Šioje vietoje Colorado upė Amerikos kontinento gyven- (
tų kilmes, gerai žino R.Eu- suspausta solidžių granito tojai, bet ne Indėnai. Mor
ropos problemas, todėl lie uolų į 1OOO pėdų tarpeklį . monai išveda, kad izraelitų
tuviams artimiausias.
Kranto uolos Iškyla Iki 600 pranašas Leht drauge su sa
Bal. Brazdžionis pėdų aukščio,todėl užtvėrus vo žmona Sarah ir keturiais
ATOSTOGOS PRANCIŠKONU
vandens nubėglmo vagą, jis sūnumis : /Lamanu, Lemue
M »
M I
Vienos savaitės kelionę [Lietuvą..; 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5
VASARVIETĖJE K ENN EBUN KPORT E pakUo Iki 440 pėdų Ir išsi
ls, Samu ir Neflu ir jų šei
STlLg
naktys Vilniuje, 1 dienos ekskusija į Kauną ir 1 naktis Maskvoje momis paliko Jeruzalę dar
Pronciikonai maloniai kviečia visus liejo į didžiulį Powell ežerą,
Į
• Ru9se»° 18 ~ 26. • • $ 858. e‘ Spal io 9 - 17 ... $ 826.
((•tuvius atostogauti įų vasarvieteįe — kur Is įs įspraudė į kada Ise
prieš Babilonijos nelaisvę
Kennebunkporte, Maine*
\ -A.
JU 4 Dviejų, savaičių kelionė [Lietuvą, Vokietiją ir Angliję. . . 1 naktis
buvusią Colorado upės vagą. Ir viešpaties vedini atvyko į
Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 1 aienos ekskursija i Kauną,
Sezonas prasideda liepos 2 ir baigia
Užtvenktos upės vanduo su - pažadėtąją žemę - Ameriką.
si rugsėjo 5 d. Nuo liepos 2 iki 16 ir
4 naktys Mlienchene ir 3 naktys'Londone.
Apie pirmuosius Ameri
nuo rugpiDčio 21 iki rugsėjo 5 nuo kam ka elektros jėgainės ratus ,
Birželio 26 — liepos 10. ;. . T 1,253. e Liepos 17 — 31. . . $ 1,253.
barių duodama 20% nuolaida. Prašoma
kurios energija naudojasi kos gyventojus N. Meksikos
Speciali dvieju savaičių, kelionė j Lietuvą, Vokietiją, ir Prancūziją:
• registruotis IŠ anksto.
Tuscon Ir Phoenix miestų universiteto prof. Frank C.
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su vienos dienos
Hlbben
taip
sako
:
tūkstan

gyventoja f.
vedėjas, Franciscan Monastery,
čius
metų
atgal,
ledynams
ekskursija [Kauną, 4 naktys Mčenchene ir 3 naktys Paryžiuje —
Dirbtino ežero vanduo yra
Kennebunkport, Maine,04046
Tel.(207)967-20 11, USA.
Birželio 8 - 22. ♦ . $ 1,276,
labai švarus,nes aplink nėra užgožus didesnę žemės pa
viršiaus sausumos dalį Ir
Kainos nuo 1977 m. balandžio 1 d. J>us patvirtintos vyriousyfcės, suderintos su lėktuvu koinomis
užšalus Beringo sąsiauriui,
iš Bostono, New York’o ir Montreal io per Pan American World Airways arba IATA lini|os.
Daugiau informacijų apie kelionę j Lietuvą gausite pas:
Algirdą Mitkų —Baltic Tours
per jį perslrltę Azijos gy
8
White Oak Road,
ventojai - mongolai. Seniau
Newton, MA 02168
sia Indėnų giminė dar Ir
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
šiandien tebeslvadlna "monTel. (617) - 969- 1190
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA
(Prašom
kalbėti su “Pat*)
gollon".
Kas
čia
besužinos,
NAIKINTI TAVE PATJ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI kaip tenlbuvo, bet kada In
Žmonių skaičius visoms kelionėms ribotas. Užsirašykite kaip galite skubiau I
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
dėnus atrado baltasis žmo
TAU PADĖTI.
gus, jie jau buvo pasiekę
PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
aukštą
kultūrą ir buvo išLIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE
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"LIETUVOS

Kelionė į indėnu
žemę

Vancouver

LIETUVA

(Lithuanian A.A. Group)
susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
George Street, LoSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama l.t.ętjfc,
yjSkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus
— nebebusi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.____________________
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KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------
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MŪSŲ NEDORYBĖS

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125
valandos: pirmad'eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštodieniois nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.)
6%
santaupas
7,5%
term, depozitus 1 m. -8,5 %

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.

IMAME UŽ:

Nemokamai pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ---- virš $8,000.000

asmenines paskolos

bndon, cnt.
Ir vėl naujas kapas...
Š. m. kovo 29 d., Londono
Šv. Petro kapinėse palaidotas
a.a.Vincas ČERŠKUS.
V.Čerškus,buvęs karinin
kas, atrodo, per anksti Iške
liavo amžinybėn, nes sulau kėttk 63 m.amžiaus.
Po II-jo Pasaulinio Karo
atvykęs Kanadon, ūkininkavo
Rodney
apylinkėje, vėliau
nusikėlė į Wlndsorą Ir ver
tėsi viešbučio patarnavimais.
Sveikatai pastipus, panašų
verslą turėjo Londono kai
mynystėje- Glencoe, mažam
miestelyje. Mirė š.m. kovo
mėn. 27 d.Paliko žmoną, sū
nų Ir kitas gimines.
V. Čerškus nuolat sielojo
si tėvyne Lietuva Ir Išeivi
jos lietuvybe. Dalyvavo Ir
našiai dirbo įvairiose mūsų
organizacijose. Šiuose dar
buose buvo labai pareigingas
Ir su tikra meile kiekvieną
tautietį sutikdavo Ir jam pa
dėdavo.
Pažymėtinas paskutinis priešmirtinis V. Čerškaus
pageldavlmas:”Vletoje gėlių
ant mano kapo aukokite Tau
tos Fondui Ir kitiems lietu
vybės reikalams".
Malonu pažymėti, kad V.
Čerškaus palydėti susirinko
tautiečių Iš visų tų vietovių,
kur jis gyveno
Ir dirbo.
Daug kas paaukojo ar paža dėjo paaukoti Tautos Fondui
ar kitiems Fondams. Laido
tuvių dieną TF Įgaliotinis
Londone surinko Iš tautiečių
daugiau kaip 400 dolerių.
Gražu, kad mūsų tarpe
prigyja naujas paprotys-au
komis vietoje gėlių įamžinti
mirusių atminimą.
Tebūnie jam lengva sve
tinga Kanados žemelė1.
L. E -tas

11%

nekiln. turto pask.

SLA skelbė specialų vajų su
pridėtine Ir papigintą apdrauda,apie kuria susirinki
me kalbėjo fln. sekretorius.
Čia asmuo gali apsidrausti
Ir neturintis gydytojo pažy
mėjimo, gali apsidrausti Iki
70 metų amžlaus/ko angliš
kose draudimo agentūrose
nėra/ su papigintais mokes
čiais, sumoje $1OOO arba
$2000, Ir tik 20 metų moki.
Po 20 metų nustoji mokėti,
bet esi apdraustas Iki gyvos
gaĮvos Ir dar yra galybėkltų
rūšių apdraudų.
Kas norėtų daugiau suži
noti apie SLA, ar norėtų ap
sidrausti, kreipkitės į orga
nizatorių P. Polgrlmą, tel:
934-5053, arba kitus valdy bos nartus.
Nauja Valdyba: ptrmtnlnkas-A. Ališauskienė, vicep. P.Baronas, Ižd.-M.Sauka ,
sekr. - J. Glrevlčlus Ir fln.
sekr. - P. Polgrlmas, kurio
vardu
vedamas su
SLA
Centru susirašinėjimas.
P. Polgr imas
Fln. sekr.
TALENTU POPIETE. . .
( Atkelta Iš 2 psl.)

be grimo, su profesl jonai ės
įsijautimu. Tai tikras "gin
tarėlis", lyg būtų atplaukęs
Iš Baltijos jūros, Palangos
smėlėtų pakrančių, kuriuo
galime didžiuotis. Publikos
palankus
įvertinimas, gal
paskatins ją siekti profesi
jonai Inuo tobulumo valdybe je.
Su dailiuoju skaitymu pa
sirodė Ada Jocienė, davusi
Ištrauką Iš Mačernio VIl-Ios
Vizijos. JI atstovavo vyrės nląją kartą.
Toliau, jaunutis R. Juode lls/12 metų/, atvykęs Iš Ha mtltono, Ont., pagrojo porą
nuostabių melodijų akorde onu: Dance of the Comedl ans Ir Tran^ulllo. Šis ber
niukas jau yra pasižymėjęs
įvairiose akordeono varžy
SLA 27 8-tos KUOPOS
bose, kur jam vis pavykdavo
ŽINIOS
Išplaukti į paviršių. Jis,
Lietuvių
Susivienijimas klausytojų nuomone, jau gali
Amerikoje, St. Catharines lenktyniauti Ir su profesljoSLAkuopa balandžio 3 d.su nalals. Tai daug žadantis
šaukė savo metinį susirinki muzikos pasauliui lietuviu
mą.
kas . Būtų labai pulku, jei jis
Kaip kitų organizacijų,taip Ir toliau jį lavintų. Pagaliau,
Ir SLA, nariais susirinkimas pasirodė dviguba trijulė, su
nebuvo skaitlingas, tačiau daryta Iš LN Moterų Būrelio
bevelk visi nariai liko vie narių. Jos nustebino klausy
ningos nuomonės,kad per 20 tojus ne tik gražiu sus Idai metų SLA atliko Lietuvai Ir navlmu,bet ir puikiomis, dar
lietuviams milžiniškų darbų. niekad negirdėtomis lietu
Taip pat labai apgailesta viškų dainų melodijomis:H vo, kad lietuviai mažai do gesto Daina Ir Ateis Pava misi lietuviškomis apdrau- sarls. Sunku buvo atspėti,
domisi Juk kaip malonu ma kas klausytojus labiau žavė
tyti,kad lietuviai laiko san - jo- pačios moterys taip ne
taupas savuose bankeliuose . tikėtai,paslaptingai paslruoKodėl tad negalėtų Ir apsi šuslos/su sol. V. Verlkalčlo
drausti savo
lietuviškoje pagalba/, ar dainų melodi
draudimo organizacijoje SLA jos. Vos joms pasirodžius
kurios skyrius yra Ir St . scenoje, pakilo plojimų aud
Catharines mieste.Ypač,kai ra. Grupę sudarė: V.Slmln6 psl.

st.catharines

Tikrai nesuprantama,kam

Tarp daugelio Ir įvairių vlsa tal reikalinga? Nors tą
mūsų šio žemiškojo gyveni darantieji būtų buvę neiš
mo nedorybių norisi pami prusę kaimo bernai, ar šiaip
nėti bent keletą, gal Ir ne sutrikę.. .
pačių didžiausiųjų- tačiau,
Taigi, nekurle Iš mūsų gy
visur Ir visuomet pasltal - venome gyvenome Ir- nusl kančių, Ir vis besikartojan gyvenome. Nebijokime,būsiu
čių.
šiek tiek mandagus Ir ne
Viena šerta Ir jau nusisto skelbsiu viešumai jūsų pavėjusi mūsų nedorybė- blo - vardžlų»« Be to Ir netikiu,
gas įsprotls, kad mes, daly kad tas ką nors gero duotų
vaudami įvairiuose pokal jums, arba Ir šiais laikais
biuose, dažnai Imame Ir už nerimaujančiai lietuviškai
bėgame kitiems už aklų’.Ne be ndruomene l.
laukdami jų pokalbio pabai
Gal tiktai vienas mano pa
gos, mes įsimaišome su sa tarimas: vyrai, pagal savo
vuoju trtkgrašlu, nustelbia amžių- turėtumėt visa tai
me kalbančiojo žodžius Ir daryti žymiai gudriau, nes
tai, ką jis mums norėjo pa visgi ne valkai jau esate.
sakyti.
Žinau, kad jūs nesate mū
Tai blogas Ir nekultūrin sų tautos duobkasiai Ir to
gas įprotis, gana dažnai pa kiais nebūsite. Nellnklte jai
sitaikantis mūsų pokalbluo - nei kitokio blogio, bet vlsglse, kuriuo pademonstruoja dėlto toks jūsų elgesys sun
me savo ne Išsiauklėjimą.
kiai besuprantamas---Pokalbiai įdomūs tada,kai
Išlaikoma tam tikra pusiau
svyra, išklausomos Ir į mus Įgai LIETUVIŲ NAMA
kalbančiojo mintys, nuomo
Toronto LN V-ba pas Iš
nės.
kirst
ė pareigomis: pirm. -J.
Antroji- jau šiais laikais
Strazdas, vlcep. -A.Šileika ,
mus apsėdusi Ir taip pat
plačiai paplitusi,beveik epi Ižd In Inkas -A. Se nkus, sekr. demija tapusi nedorybė, -tai laikinai A.Senkus, kultūros
garsus kalbėjimasis įvairių dlrekt. - T.Stanulls, perso
pare ng Imu, kon certų, min ė - nalo dlrekt. Ir Lokio prie
j imu, susirinkimų metu’. žiūra- St. Kuzmas, statybos
Blogiausia, kad tai daroma dlrekt. - O. Delkus, elektros ,
programos Išpildymo metu . šildymo Ir šaldymo priežiū
parengimų
Ir kai pažiūrai, kas visa tai ra- B. Jackus,
komisija-A.Štuoplenė
Ir M.
daro, tiesiog patikėti sunku.
Va
Itk
le
n
ė,
patalpų
pr
le
ž
lūr a Nagi, daugumoje mūsų In
J.
Cicėnas
.
teligentai, Išsilavinę žmo Velykų savaitgalyje lietu
nes, kai kurie net su titu
vių judėjimas LN-se buvo
lais ’....
Jeigu jau taip trūksta tos labai mažas, nes jokių subu
vimų nebuvo surengta. Ta
kantrybės, Ir manoma, kad
neverta klausytis,kas daros į*1 čiau balandžio 8-10 Kara
tai ar ne geriau Iš viso ne-' liaus Mindaugo Menėje vyko
Toronto Chess Association
ateiti, arba patylomis ap
suruoštas atviras šachmatų
leisti salę Ir leisti ramiai
turnyras - Jame
dalyvavo
klausytis tiems,kurie nori?
Kanados Ir Jungtinių Ameri
Ypatingai tas įėjo į madą
kos Valstijų virš 300 šach
dabartiniais laikais.
Ne taip seniai dar, šioje matininkų. Jų tarpe trys
lietuviai: V. Genčlus, S.Na
kolonijoje vyko keletas svar
bių, pagrindinių šios kolo vickas Ir R.Vaičaitis.Tur
nijos organizacijų metinių nyro pažiūrėti praėjo šimtai
susirinkimų, kuriuose buvo šachmatininkų mėgėjų- ste
sprendžiami svarbūs, visus bėtojų.
Balandžio 23,šeštadienį, 1
liečiantys reikalai, priimamos naujos sąmatos, kelč ta - val.p.p. Gedimino Pilies
sukakties
ml įstatai ir perrenkami va- Menėje 4 metų
proga
įvyks
Toronto
Lietu
dovaujantlejl organai.
vių
Pensininkų
Klubo
pa
Ir štai vieno tokio susi rinkimo metu, kada specia bendravimo popietė. Numa
liai paskirti asmenys paėmė toma oficialioji dalis,už dėžes balsavimo kortelių kandžiai, simpoziumas ir
surinkimui, jose jau rasta maža kultūrinė programėlė .
primesta Iš anksto paruoštų , Į Popietę kviečiami Toronto
Ir kaimyninių vietovių lietu
"pabalsuotų" kortelių.
Kito, taipogi svarbaus su vių pensininkų klubų nartai
sirinkimo metu buvo dar Ir visi lietuviai,priartėję ar
gražiau. Balsavimo korteles per že ngę garb Ingą vyre s n lo
surenkantys Is /ž luomas ve l- amžiaus piliečio metų ribą .
Alvlna Markutlenė Velykų
kėjas/, eidamas salės pak
švenčių
proga savo sūnui
raščiais, vienoje
rankoje
Artūrui
Misiūnui
padovanojo
laikė dėžę, o antrojlbuvo ki
$1OO
LN
nario
įnašą.
šenėje, iš kurios kartas nuo
Nario įnašus Įmokėjo: E.
karto niekam nepastebint,:
Davldonls-$1OO,
J.BenetlsIštraukdavo pundelį jau pa
$75,
V.Čupllnsklenė-$5O
,
ruoštų "pabalsuotų”kortellų,
J.Vaitkus$45,
Fr,Stankai

Ir mikliai įmesdavo dėžėn’.’.’.
To pačio susirinkimo me tis -$2O, G.SlobosevIčlenė tu du, taipogi visiems žino $1O.
mi, garbingi vytai, ar talpaSkaučių Šatrijos Tunto Ini
juokautl ar pakenkti norėda ciatyva LN bibliotekoje yra
mi, Ištraukė Iš sienos elek įsteigta skautų-člų bibliote
tros srovės laidus Ir net kos skyrius. Visi skautai Ir
p e UI u juos nukirpo, kada n- skautės raginami rlnktlknygl vienas dalyvis rekordavo- gas, kad 1978 m. skautų
sl surtrinkimo eigą. Ar ne spaudos metų proga būtų su
rinktas pas InaudotInas kny
kevlčlenė, Ad. Jocienė,Al. gų rinkinys. Lietuvių visuo
turimas
Jankaltlenė, Al.Skilandžiu - menė prašoma
knygas aukoti
nlenė, L.Mačlonlenė Ir Al . skautiškas
Tuo
reikalu
Dargytė-BIškevIčlenė. Joms bibliotekai.
skambinkite
tuntlnlnket
V.
akomponavo muz. J.Govėda.
Grybiene
1532-7284
arba
pa

Torontiškiai tikisi,kad to
kios talentų popietės Ir daž vaduotojai E. Namlklenel
niau pasitaikytų, ne tik kartą 534-3763.
Iš daugelio gerų lietuvių
per metus.
Gunda Adomaitienė yra gauta po kelis egzemp6
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IMA:

MOKA:

jsikūręs nuosavuose namuose —

Darbo

skoI i nkis

9%
8%
7V4%
6%

už 1 m. term. dep.
už pensijų ir namų planų
už spec, taupymo sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

9’/i% už asm. paskolas

9’/į % už mortgičius

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas-—piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) 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, i
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario
•r

M6P 1A6

532-1149

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ
VISŲ RŪŠIŲ 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 G6

__ , ,

/
<

* Namų — Gyvybės
J9 JP * Automobilių
V<7 * Komerciniai

jD Ji

533-1121

Walter Dauginis

822-8480

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

"V Bačėnas

AU Seasons Travel, b.d.

2224 DUNDAS STREET W.,
TORONTO, ONTARIO
IX*

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W.

(Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS
SIUNTINIAI
į Lietuvq, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1914 svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sgžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA: Pirmadieniais,
antradieniais, ketvirtadienidis ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.
LIETUVIŲ
^L^To^^
IŠTAIGA

Baltic Exporting Co.

Telefonas LE 1-3098

Uodus tų pačių knygų. Kai
kurias lengvai galėtų perleisti kitų kolonijų lletuvlškoms,bibliotekoms,kurioms
šių knygų trūksta. Kreiptis
į Toronto Lietuvių Namus
1573 Bloor Str. W. .Toronto,
Ont.M6P 1A6 arba tel: 5339030.
Balandžio 23 d. šeštadienį
7 vai. v.Karaliaus Mindaugo
Menėje įvyks Atžalyno me tints Pavasario Koncertas Balius. Bus graži Ir Įvairi
programa, karšta vakarienė,
loterija. Šokiams gros Lon
dono 'Atspindžiai.“
LN narys Vincas Paullonls
bibliotekai padovanojo 92
knygas.
Kun. Vytautas Pikturna Iš
New Yorko padovanojo 56
knygas. Ablems biblioteka
nuoširdžiai dėkoja.
Studijoms,
pasiskaity
mams ar komplektams gali
ma gauti už ačiū: 1975-76 m.
Dirvos, 1976 m. Naujlepų,
Laisvoji Lietuva Ir Nepri
klausoma Lietuva komplek
tus. Skambinti J.Dambarul
536-1433.
Ieškau
paskolinti arba
pirkti knygą Klntja-Dldyste
Milžinas.

Savininkai S. ir F. Janavičiai

® Dailininko Romo VIESULO
darbų paroda įvyks balandžio
m. 23-24 d. d. Prisikėlimo
Parapijos Parodų Salėje. Ją
rengia Ir globoja KLK Mo
terų D-jos P.Parapljos sky
rius.
Dali. R. Viesulas yra vie
nas Iš žymiausių lietuvių
grafikų Amerikoje Ir Euro poje,žinomas Ir Azijoje. Jo
kūrinių
parodos buvo su
rengtos
daugelyje kraštų
sostinių meno galerijose ,
su dideliu pasisekimu, gerai
Įvertintos. Daugelis žymių
meno galerijų yra įsįgiju
sios jo kūrinių.
Dali. Romas Viesulas yra
gimęs Lietuvoje, meną stwdljavo E cole des Arts et
Metiers, Freiburg l/Br., Ir
Paryžiuje - E cole des Beaux
Arts, 1949-50.
R. Viesulas Ilgesnį laiką
dirba
profesoriaus titulu
Tyler School of Art, Temple
University Philadelphia,Pen.
Kells metus profesoriavo Ir
Romoje, Italijoje American
Academy.
Toronto visuomenė, meno
mėgėja t, turės progą sus Ipažlntl su žymaus grafiko lie
tuvio kūriniais.
k.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

s
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mo įstaiga Kanadoje. Esu
kvalifikuotas paruošti jums
naudingiausią privačios pen
sijos planą. Pagalvoktte, kas
geriau turėti ant stalo: ga
rantuotą kas d fe n.lnę š v fe ž lą
duoną ar toną duonos rūsyje?
Visi susttarlmalkonfldenclalūs. Skambinkite man dėl
Informacijų.
Vytas Ptašlnskas

člos pajamos menkės daug
greičiau. Pasidaro paradok
sas: žmogus nori su pUna
gu jisai neturi namų arba teise, tiek metų Išdirbęs ,
palikimo, jo gyvenimo stan - laisviau pagyventi. Bet jis
dartas turės pasikeisti.
negali, kadangi nežino, klek
Pulku, kad daugelis žmo
laiko jis gyvens. Jeigu lais
nių supranta naudą taupyt Is viau norės gyventi, už kelių
pinigus,kada jauni,kad atei
ar keliolikos metų nebeliks
tyje jie galėtų pridėti prie nei jo kapitalo, nei palūkanų .
pajamų.
Jis taip pat žino,kad žmonos,
Vytas ptasinskas
Nelaimė tačiau, kad žmo pagal statistiką, Uglau gyve
KAS TAI YRA KASMETINĖ gui nėra garantijos, klek
na. Jam dar rūpi, kad jo
RENTA- ’’ANNUITY” ?
metų jis gyvens, Išėjęs Į žmonai,pas Atkus po jo mir
Kas met In ė re nta y ra pr i - pensiją.Su medicinos pažan
ties, liktų gana kapitalo.
vatl pensija. Kada žmogus ga, gyvenimas žymiai prail
Į tokį gyvenimišką klausi
pasiekia pensijos amžių ii ginamas.
mą: Aš noriu laisvai pagy
Išeina į pensiją, jis įgauna Iš
Jeigu asmens kapitalas yventi, bet kas bus, jei aš ar
federalinės
valdžios OAS ra Investuotas į banką arba
žmona perilgai gyvensim?, /Old Age Security/,provinci kitur, jis mėgins pragyventi
gali būti tik vienas atsaky
nės QPP Ir savo darbovle - Iš savo kapitalo palūkanųmas:
tės pensiją.
/procentų/. Tokiu atveju jo
Įsigykite pas mane kas
Jeigu .toks asmuo neturi rūpestis nepaliesti pagrindi
metinę rentą- ’’annuity".
privačių santaupų, šie pini nio kapitalo yra rimta, nes
Kasmetinė renta atlieka
gai Ir bus jo pragyvenimo vieną kartą pradėjus Imti keturias pagrindines funkci
šaltinis. Savaime aišku, jeb pinigus Iš kapitalo, jo prtvajas:
1. Pakeičia kapitalo sumą į
regul lar lūs mok ėj Imus, kada
j fe yra labiausiai reikalingi,
EKSKURSIJOS l LIETUVA 1977
/kas mėnesį, kas met/.
2. Išugdo Iki maksimumo
SEPTYNIOS DIENOS
VILNIUJE
kapitalą Ir pajamas.
Gegulės -May 1? ir 26 dienomis
3. Garantuotai
Išmokami
mokesčiai pilnai sumai su
IŠVYKIMO
Birželio-June 16 dieną
palūkanoms, nesvarbu klek
Liepos* July 7 dienq^
vyras su žmona Išgyvens.
DATOS: Rugpiūčio-August 4 dieną
4.
Investaclja yra garantuo
Rugsėjo-September 8 ir 15 dienomis.
ta Ir kontroliuojama profess
ional iška l, pat Ik ima.
DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
Kas gali įsigyti kasmetinę
- V |Y N I A U S, - MI N SK 0 — M A S K VO S rentą?
Kiekvienas, ne žiūrint, ko Kaina: nuo $ 1,065.00
k
ta
jo sveikata; tie, kurie
(laukiama patvirtinimo)
parduoda
namą,
biznį,
"bonds", "securities", ga
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Šį
vę palikimą, našllal-ės.
KRAŠTAl - KANADĄ. ,
Ar yra kokia nauda mo
kant
mokesčius ?Talp, yra.
Jeigu keliauji į Miami ar Fort Lauderdale ?. . .
Mano
tikslas, rašant šį
— Užsirašyk pas mus, tik $145.00 su
straipsnį, nėra detallškal
• sugrįžimu.
Rašyti angliikai:
Išaiškinti rentas-nes tik ži
ADRIA TRAVEL SERVICE
nant asmeniškus pageldavl 4159 St. Lawrence Blvd.,
mus Ir aplinkybes,
gailu
Montreal, P.Q. H2W 1Y7
duoti
Jums
geriausią
pasiū

(Licence N.50040) - Tel. (514) 844-5292 & 844-5662
lymą.
įMMĮĮMi—I Il Til ITMIIWTMIWWI— >TI*nm«iriW—m j 1 TtaeiWlHeTeWBBWWWWWMWWWWpW
Manokompanlja "Standard
FINA
tel.:694-1037
L
ife"-yra
sehlausla draudl(MIKE RUTKAUSKAll
M ontre al Is

KRONIKA’
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PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE OE FREINS
MISE-AU-POINT - REMOPQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE
TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS
POINTE-CLAIRE

'Mike Rutkauskas )
GREEN WARE GLAZES FIRING KI LN*

477-G Delmar Ave..

JUOZAS

GRAŽYS

Kailių siuvėjas
•

pointe

Claire. p.Q. h»R 4A5

I

Tel. 695-0370

ATSARGOS KARIŲ.ŠVENTĖ
MONT RE ALYJE
Š.m. kovo 27 d.,buvo pa
minėti Atsargos Karlai, llv.
Aušros Vartų parapijoje Iš
kilmingas pamaldas už mi
rusius skyriaus narius atna
šavo kleb. Tėvas J.Kubilius
S. J.Per pamokslą priminė ,
kad lietuvis karys, kur jis
bebūtų, visuomet moraliai
įsipareigojęs būti tėvynės
sargyboje.
Ačiū klebonui Tėvui J.Ku
fa Alui už šluos karių adresu
pasakytus žodžius. Lietuvių
Karlų
Veteranų Sąjungos
Ramovė, Montreallo skyrius
buvo įsteigtas prieš 20 metų.
Per tą laikotarpį keturi sky
riaus nariai jau iškeliavo į
amžinybę.
Bes Irę nglant
metiniam
susirinkimui,pagerbiant mi
rusius, v-bos pirmininko Ini
ciatyva Ir buvo užprašytos
mišios. Pamaldose ramovėnal dalyvavo su skyriaus vė
liava, prie kurios stovėjo
garbės sargyba, švenčiant
šią nepaprastą
skyriaus
veiklos
dvidešimtmečio
šventę ir tuo paMu metu
prisimenant ginklo draugus .
P o pamaldų L. K. M Indau go šaulių kuopos būstinėje,
kuri randasi parapijos salė
je, įvyko metinis skyriaus
narių susirinkimas. V-bos
pirm. Pr. Keturka posėdį atįdarė 12.15 vai., susikaupi mo minute buvo pagerbti li
kimo nublokšti, toli nuo tė
vynės mirę, skyriaus nariai
Ir už Lietuvos laisvę žuvę
kar lai’.
Į darbo prezidiumą buvo
išrinktas J. Šlaučlulls pirmi
ninkas Ir P. Gabrys sekreto
rius. Praeitų metų susirin
kimo protokolą perskaitė P .
Gabrys -protokolas pr įimtas.
Po to sekė V-bos pirmininko

•

Taisau ir remodeliuoju

0

Vasaros laiko sauęojimos

6J96 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal.

Tel. 767-6183

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'O.
89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.

Musų bendros idėjos prieteliui BRONIUI BAGDŽIŪNUI
mirus, jo žmoną Nijole ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime —
Stasys ir Eugenija Barauskai

A. Kalvaičio nuotraukoje L.K.V. S.“Ramovė" Montreallo sk. vėliavos krikšto
apeigas atlikęs Run,L. Zaremba pasirašo akte{tuolaiku klebonavęs Aušros
Vartų, parapijoje), šalia kiimal: ats. gen. M. Rėklaitis, Skyr.plrm. P. Keturka, V.
Keturkiene ir S. Pie£aitlenė(tuo laiku buvusi KLBMontrealio apyl, pirmininkė).

pranešimas iš metinės sky vienbalsiai perrinkti pagal
riaus veiklos. Revizijos.ko naują Sąjungos Statutą, vienų
mis įjos aktą perskaitė R.Sl- metų kadencijai.
manlūkštls. Kadangi prane Pasikeltus mintimis dėl
Šimai buvotrumpt Ir alškūs- artėjančio skyrių atstovų
tal dėl pranešimų Ir nebuvo suvažiavimo Chicago je š.m.
gegužės 28-30 d., tuo susldiskus Ijų.
Buvę valdyboje-p-kas Pr. • rinkimo
posėdis Ir
buvo
Keturka, Ižd. -Aug.Kalvaitis baigtas. Po to sekė kuklios
Ir sekretorius- P.Gabrys . vaišės- skyriaus Iždininko
Revizijos komisijoje:-R. S t- suorganizuotos — paimti po
manlūkštls Ir A. Žiūkas-vis t . stiklelį į karių sveikatą.P--G.
PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONU KNYGA

LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC.
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.
3035, BOUL. LASSOMPTION. MONTREAL, QU£. H1N 2H2 / TčL. 254-5302

------- :-------------------------------------

487-5820 *
aeence
d’asaurance generate

CON6TANTINI
general insurance
agency, ltd.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS

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

Highland Auto Body
—

GILBERT L. CONSTANTINI. C.I.B.
Quebec Credit Untan League Building

17 ronald drive
montreal west.pq.
h4xlm9

2680 FRONTENAC ST

MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T EL. 525- 8971.

T. L au t i n a i t i s

ĮVAIRIOS °f*CGOS

Skubiai
išvalome,
paimame,
pristatome

-t el. 366-6237/3896_________________________________

611 Lafieur Ave., LaSalle.

Donna Welburn, A .I.B.
Beatrice Oliver, A.I.B.,B.A.

'ony 5 Į ni

MANUFACTURER

įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
otl i ek amas sąžiningai ir arieinamomi s k ainomi s.

Tel. 3 66-7281

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO
KITUS MECHANINIUS DARBUS.

365-7146

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

•

jo žmonai Onai, dukroms Aldonai Gudienei, Ginai
Jazolcienei ir Bertai Tooker bei artimiesiems nuo
širdžia^užuojautą reiškia —
Montrealio Lietuvių,Kredito
Unijos “Lito” Valdyba

Siuvu ir parduodu

(Storage)'

IR DAŽYMO, BEI

Mūsų Kredito Unijos nariui
At A PETRUI Y AKLIUI mirus,

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

nettoyeurs cleaners
Savininkai V. SuSinskas & Son

tel. 389 - 057 1■

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
RATNER, 8. P. H. L. PH.

LEO

GUY
RICHARD
ROOFE R------COU VREUR
7725 George LaSalle

Garinusios patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy
'RichardI.kuri* jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas ar kai statote

364-1470 R

Nieko

NEKAINUOJANTIS

ir

greitas

PRISTATYMAS
VEIKIANTI

7576 CENTRALE

-

PAŠTO

ĮSTAIGA

LASALLE

-

7661-A CENTRALE
coin/ corner 5e eve 365-7146
495-90e AVE
coin / corner Bayne 365-1143

365-0770

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstiekimą. Veltui įkainavimas.
Plumbing 8. Heating kontroklorius.

14C-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,
1977.IV.20

7

7 psi,
I

.

8

NL REIKALAI
Spaudos Balius gegužės 7 <L
Praeitos savaitės trečiadlenįSpaudos Bailaus reika
lu rengėjai susirinko pasi
tarimui
Mindaugo Šaulių
Kuopos būstinėje. Aptarė vi
sus pasiruošimus. Pirm. V.
Sušlnskas rūpinasi leidimo
gavimu gėrimais Ir.kontak
tais su loterijų talkininkais
J.Jukonlene, S.Skučiene, O.
Norkel lūn lene, V. Bukausku,
Ig. Petrausku Ir kt.
Loterijai fantus galima įtetktl virš minėtiems asme
nims arba laikraščio redak
cijom Taipgi paaiškėjo, kad
šoklų kontestams premijas
jau pažadėjo šie verslininkai:
V. Suš Inskas - H Ighland Auto
Body, J. Šlaučlulls- Baltic
Woodwork Co. Ta kryptimi,
dirbama Ir toliau. Baro ap
tarnavimas gėrimais paves
tas prityrusiam asmeniui
Jonui Babrauskul, kuris rū
pinasi talkininkais. Įėjimo
bilietų platinimu Ir jų parda
vimu bei kontrole prie įėji mo rūpinasi Ant. Kačinskas .
NL
PRISIMINKIME AKT.
LEONĄ BARAUSKĄ
Gegužės 6 d., 7 vai. v. bus
pristatyta aktoriaus Leono
Barausko plokštelė. Žodį aple L .Barauską tars dr. Hen
rikas Nagys. Išgirsite Iš traukų Iš aktoriaus rečitalių
Ir teatro veikalų, matysite
skaidrių Iš Leono Barausko
gyvenimo Ir dalyvavimo te
atre. Plokštelės pristatymą
organizuoja L let .Akademinis
Sambūris Montrealyje.
Visi Montreallo lietuviai
maloniai kviečiami atsilan
kyti. Prisiminsite ne tik per
anksti pasitraukusį Iš mūsų
tarpo gabų aktorių, bet Ir
mielą, Ilgai Montrealyje gy
venusį Ir reikšmingai prisi
dėjusį prie mūsų kultūrinto
žydėjimo laikotarpio,tautietį.
Plokštelės pristatymas į-

TRADICINIS

‘NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

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

3426 Parthenals St., Montreal, P.Q.
MENINE PROGRAMĄ ATLIKS:
Rasa ir Ina LUKOŠEVIČIŪTĖS,
Aida NORKELIŪNAITĖ,
Rytis BULOTA;
GERAS "ROMA” ORKESTRAS, ŠILTA VAKARIENĖ, PUIKUS ĮVAIRIU GĖRIMU BUFETAS,
PREMIJUOTI ŠOKIAI, [VAIRIU LAIMĖJIMU LOTERIJA.
[ĖJIMAS: suaugusiems $6.00, jaunimui —$4.00
Šį NL Spaudos Balių ruošia L.K. Mindaugo šauliąKuopa
savajai spaudai paremti.

Sesutes Rasa ir InaLukoševičiūtės
vienos programos metu. Jos daly
vaus NL laikraščio Spaudos Ba
liaus programoje. Nuotr.R. Šiaučlulio.

įvyks Aušros Vartų parapijos
salėje. Įėjimas-laisva auka ;
Po programos-kavutė. Kas
norės, galės įsigyti Ir plokš
telę. Laukiami visi’.
• Iš Floridos sugrįžta vis
daugiau montreallečlų: V.
Ir G. Drešertal, Ilgą laiką
Išbuvę ten savo įsigytame
name, V. Kačerglus, K.Jokubausklenė Ir Meškauskai.
Visi sugrįžo
parudusiais
veidais. •
ŠAULIU RINKTINĖ Į
MONT REALI
LŠST Kanados šaulių rink
tinės atstovų suvažiavime
Hamiltone
Išrinkta nauja
valdyba
šios sudėties : J.
Šlaučlulls pirmininkas
Ir
vicepirmininkais Ignas Pet
rauskas, St. Jokūbaitis, Stp.
Jokublckas. Toliau sekreto
rius P. Gabrys, Iždininkas
A.Mylė, parengimų vadovas
V.Sušlnskas, jūrininkų reIkalams P.Jonikas, šaudymo
IEŠKOMA nerūkanti Ir negerianti
moteris prižiūrėti vyresnio amžiaus

vadovas B. Kasperavičius,
vyr. šaudymo Instruktorius
B. Savickas, mote irų vadovė
S. Petke v Ič le nė, jos pa vaduo tojos A. Urbanavičienė Ir J.
Jūkonlenė Ir D. Jokubaltytė
jaunimo vadovė.
• Mirė Ona Starkausklenė
87 m. amžiaus Ir Marija
Krelvaltlenė90 m. amžiaus.
Ab'l Išgyvenusios Ilgus me
tus Montrealyje Ir užauglIr jų šeimas.

• Perki automobilį naują ar
vartotą, pas Ite įrauk dabar
tines kalnas pas Leoną Gurecką, jo atstovaujamoje
pardavimo įstaigoje, Montreol West Automobile/žiū
rėk skelbimą/. Su juo nuo
širdžiai išsiaiškinsite pir
kimo galimybes, o ypač šiuo
laiku, kai Kvebeko situaci
nė padėtis turi įtakos Ir Į
važiavimo priemonės įslgl-

AKTYVAI — virš 1T milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais
10-3

Antradieniais

Pontiac

Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

★ Buick b Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU
IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I

10-3
10-8
10-8
9- 1
9.30 - 1

MOKA UŽ:
term, indėliui 1 metų
pensijų ir namų s-tas
taupomąsias s-tas
depozitų-čekių s-tas

8!Z*%
9%
7%
.6%

DUODA PASKOLAS:
asmenines ...............
nekiln. turto
investacines

9’/a%
9!4%
10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

• NESITI KETINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI T

Nemokama visą narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000,
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių žekius ir pinigines perlaidas.
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas.
•
Mūsų tikslas ---- ne
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
PASITARNAUS I
• UŽEIKITE I (StTIKINKITE j
PASINAUDOKITE I

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PASIKALBĖKITE SU

GM

M6HCi°A83e St" T°ront°' °nt • Tel. 532-3400

Trečiadieniais uždaryta

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

LEONAS GUREOCAS
Soles Manager
(Lietuvis atstovas)

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

-Managęriu
LEO GUREKAS____

Tel. Bus.: 722-3545

mu montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

489-5331

t West)

(At the tno ęf

___________ ,

Res.: 256-5355

moterį. Nemokamas butas ir mals •

l)r. J Maliska
Dantų gydytojas
—

•

v ak area tel.( 7-613) -722-0705.
/Koibama Hetuvlškai/.

—

1440 rue Ste-Catherine Ouest
Suite 600
Tel: 866-8235, namų 4 88-8528

DR. V. G1R1ŪNIENĖ
Dantų gydytoja

Pataisa: Nr. .po Stasio Reuto padėkos praleista — ir Nidos
klubui už dovanėle. NL.

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja
—e—
1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q.

— • —
5330 L AsiOMPTioN

Blvd.

Montreal.
Tel.

265-3536

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE: • GYVYBB

tas. Atlyginimas pagal susitarimą.
Tik rimtai suinteresuotos prašomos ,
kreiptis. Skambinti ^collect* po 7 v.

Tel. 932- 6662, namų 73? - 968 1.

WALTER TRUMPA B. Sc.

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

PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON
PHARMACIENS
Ou vert 9a.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 ainuojanti s pristatymas

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kita, nekilnojamą
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės
795 Ste Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUBUMŽNr - MMMirUM

ĮVAIRIU
V"
BALDU

5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

PER

VINCAS PIECAITIS

KRAUTUVES

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

3
AUKŠTUS

@ Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Mčntreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, noma 722-9663. '
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė)

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, b*, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P.OTel: 288-6316, namų -658-5513

fl

ig

D.N. B ALTRUK.ONIS
Sytka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res. 7 37-0844.
Foto M.L.S.
\ Montreal, Que.
f

Sistema.

Žemiausios kainos!

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie,
Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514) 87 J -1430

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

TEL.

727-3120

Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

ADVOKATAS

MILLER.bjl,

MAS

PAR D A V

JOJ^AS&COTEcf{EALTIES

INC

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įjnonėje baldai yra
aukštos kaltybės ir prieinamomis kainomis.
e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimus.
7635CEMTRALE

r 4e AVENUE

j 7043 CENTRAVĘ

la»au«

363-3887

308-1282 (DECORATION) I

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

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

b.c.l

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

8 ps I.

1

REALTIES

Tel. 931 -4024

PHARMACIENS

J.P.

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

m a i n v i I I e - poirier

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

LES IMMEUBLES

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas
8

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE-H4E 2A8
Telefonas: 766 5827
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
6.0%
Taupomąsias s-tas
8%
UŽ pensijų planą
8.5%
Terrnin. ind. 1 metams
0.5%
9.5%
Tennin. ind. 2 metams
9.5 %
Tervuin. ind. 3 metams
«•««>
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. stos sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines
Nekiln. turto
Čekių kredito
Investacines nuo

11.0%
10.25%
12.0%
10,5%

Nemok, gyvybės #pdr. iki $10.000

už paskolos

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, 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.
vaitgalius.

antradieniais ir trečia
penktadieniais nuo 12 iki
Sekmadieniais nedirbama
ir* per visus ilguosius sa

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 0
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

