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RAMINA ANGLOFONUS

Gumule Laurin
Kultūros Ugdymo Reika

lams Mtnlsterls Camille 
Laurin, kalbėdamas balan
džio 24 dieną St. Andrew Ir 
St. Paul bažnyčių kongrega
cijoms, pasisakė, kad kve- 
beklečlat anglofonat, įskai
tant ir verslininkus, neturi 
priežasčių Iš šios provin
cijos Išvykti. "I hate to see 
them going" -pasakė Minis
ter Is .Ir pridėjo, kad jet jie 
pagalvotų Ilgiau,tat neišvyk
tų. Gal jie perdaug blogo ti
kisi ateityje. Jis manąs, kad 
tokie skubūs sprendimai Iš
vykti - asmeniški Ir preky- 
blškt - bus vėliau apgailes
taujami.

Jis taip pat mano, kad 
Baltasis Popierls sutinka su 
BNA aktu Ir kad jokio pavo
jaus ne l tikslo nėra Išnaikin
ti ar užgniaužti angliškąsias 
Institucijas Iš frankofonų 
pusės.

Apie pasirodžiusį, anglo- 
fonų Išleistą praeitą savaitę 
Antį - Baltąjį Popierių, Ml- 
nlsterls Laurlnpas įsakė tei
giamai, nes to popieriaus 
tonas racionalus Ir jis padės 
anglofonams ir frankoma- 
nams įsigilinti į problemos 
gilumas /šaknis/.

DĖMESYS į PARYŽIŲ. . .
Kanados Premjeras Tru

deau numato oficialų vizitą 
į Prancūziją gegužės 12 d. 
Kanados S ve Ikatos ir Gerbū
vio M In Iste r Is M. Lalon
de lankosi dabar. Šiųdviejų 
valstybės vyrų vizitai, spė
jama, reiškia, kad Prancū
zija nori stipraus kontakto 
su Kanada.

Taipgi šią savaitę pasiry
žęs nuvykti į Paryžių Que- 
beco mtnlsterls Claude Mo
rin.

GAL IR NEREIKĖJO 
SKUBINTIS ?

L a wrentie n Hotel Mont
real to miesto centre yra ge
rai žinomas, moderniškas 
pastatas, gana prlelnamom 
kainom ir buvo mėgiamas 
tiek su reikalais atvykstan
čių į Montrealį,. tiek turistų. 
Paskutiniu metu nemažai 
rašyta protestų, demonst
ruota Irkrelptąsl net Į Dra
peau, miesto merą, kad jo 
negriautų, paskelbus, kad jo 
vietoje bus statomas milži
niškas kompleksas su hote - 

Itu. Bet nepasisekė ir, iš- 
porcellavus vidaus įrengi
mus, stovi nuogos sienos, 
laukdamos buldozerių.

Po POx vis garsiau skel
btame separatizmo Ir Bal
tojo Popieriaus, darbai su - 
stojo Ir nežinia kada prasi
dės. Kai kurte spėja, kad 
kritus mieste konvencijų 
skaičiui Ir pristačius preky- 
btnlųkompleksų su koteliais, 
kurį laiką / kas žino kiek/, 
kažin kas jais naudosis, . .

Tadpas Iskubtno tšdrąskytt 
vieną pirmųjų /1948 m. pa
statytas/ moderniškų hotel tų 
miesto centre - ir jis dabar 
stovi užkaltom durim, lyg 
simbolis neapgalvoto karš - 
člavimos l.

JAU IR KITAS MINISTERS 
UŽKLIUVO FINANSAIS

' Izraelto Finansų M tnIste - 
rijos apklaus tnėtojai susido
mėjo buvusio Užsienio Rei
kalų Mlntsterto Abba Eban 
1966 - 1974 m. finansais už
sienyje. Eban tvirtina, kad 
jis gavęs leidimą laikyti tam 
tikrą sumą užsienyje, nes 
jis tęsiąs literatūrinį ir aka
deminį darbą už Izraelio ri
bų. Leidimas tačiau, turė
jo būti atnaujintas 1975 me
tais Ir dar nesutvarkytas.

Anoniminis laiškas apie 
Eban finansus , Išsiųstas iš 
JAV, sudomino apklaus inė- 
tojus.

ITALU STUDENTAI 
NERIMSTA

Romoje tebesitęsia stu
dentų neramumai. Jie reika
lauja universitetuose refor
mų, kurios įgalintų jiems 
prisidėti prie jų tvarkymo.

Po susišaudymo, kurtame 
žuvo vienas policininkas, 
studentai svarsto naujus me
todus - tatklngesnlus.

CHICAGOJE PO PREMJEROS "ROMEO IR JULIJA". SOLISTAI IR DIRIGENTAS APDOVANOJAMI GĖLĖMIS. Nuotrauka V. Jaslnevlčlaus.

Š.m. balandžio 16 d.Det
roito Dievo Apvaizdos par . 
Lietuvių Kultūros Centre 
įvyko Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos šauktas pasi
tarimas demonstracijos Wa
shingtone reikalu. PLJS- ga 
paprašė pasitarimuose da - 
lyvautl pagrindinių organi
zacijų atstovus. Dalyvavo: 
Ofelija Baršketytė/ALTa/ , 
Birutė Zdanytė /JAV LB/ , 
Jurgis Valaitis/Kanados LB 
ir Kanados LJS/, Jonas Ur- 
bonas/PLB/, Gabija Juozą - 
pavlčiūtė /PLJS/, Paulius 
Bernotas /JAV LJS/, Vikto
ras Nakas /PLJS/ ir Algis 
Zaparackas /PLJS patarė
jas/.

Pasitarime padaryta visa 
eilė svarbių nutarimų. Svar- 
biausla-vlsos atstovaujamos 
organizacijos davė savo 
principinį sutikimą demonst
raciją ruošti. /Sekančią die
ną Vilko vicep. J. Valaitis 
telefonu patvirtino prtnei - 
plnį pritarimą/.

Dalyviai nusprendė, kąd 
demonstracijos tikslai yra 
du: 1/pasauliui parodyti,kad 
Helsinkio konferencijos Bai
giamasis aktas yra Sovietų 
Sąjungos nuolatos pažeidžia
mas Pabaltijy ir 2/ išnaudoti 
Belgrado konferencijos poli
tinį momentą, atkreipiant 
pasaulio dėmesį į tai, kad ne 
tik Helsinkio sutartis yra 
Pabaltyjyje pažeidžiama, bet 
taip pat, kad L ietuva, Latvi
ja ir Estija yra okupuoti 
kraštai, turį teisę į 
savivaldą. Demonstraci
ja įvyks rugsėjo mėnesį.

Norint Išnaudoti Belgrado 
konferencijos politinį mo
mentą, demonstracija rug
sėjo mėnesį būtų geriausias 
laikas. Antra,Sovietų Sąjun
gos vadas Brežnevas rudenį 
žada būti Washlngtone.Tre- 

čia- rugsėjo viduryje visi 
bus grįžę iš atostogų.

Demonstracijos įvyks prie 
Lincoln Memorial paminklo . 
LIncolno simbolis, kaip pa
vergtųjų išlaisvintojo, yra 
ypač svarbus štai demonst
racijai. Be to yra pastogė , 
kur lietui lyjant, galima 
slėptis.

Demonstracijos pavadini
mas bus Baltic Human 
Rights Ra11 y,arba Pa - 
baltfečlų Zygis už Žmogaus 
Teises. Žygyje dalyvaus Ka
nadoje bei Amerikoje gyve
nantys lietuviai, latviai bei 
estai. Laukiama 1OOO lietu
vių /iš Rytų ir Vidurvaka - 
rių/ ir 1OOO estų bei latvių .

Kviečiamų kalbėtojų ar 
garbės svečių sąraše yra 
matyta prez. J. Carter, sena
toriai Case,Percy, Jackson, 
Javits tr Griffin; kongres- 
manai Fenwick, Derwinskl Ir 
Blanchard, rašytojai Solženl- 
tsyn'as ir T . Venclova.

Demonstracijos sąmata 
turėtų būti 5QOO dal. De
monstracijai surinktų pinigų 
likutis, jeI toks būtų, skiria
mas Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone remontavlmul.

Nuspręsta ste igtl du žygio 
komitetus. Vienas būtų eg- 
zekutyvlnls komitetas, į kurį 
rį įeitų po vieną narį iš 
kiekvienos ankščiau suminė
tos organizacijos valdybos .

Antras būtų finansų telki
mo komitetas. Nuspręsta 
pakviesti Lietuvos Vyčių or
ganizacija, kad ji būtų devin
ta egzekutyvtnto komiteto 
pilnateisė narė.

Aišku, visi pasitarime 
padaryti sprendimai turi bū
ti aštuonlų atstovaujamų or
ganizacijų patvirtinti jų val
dybų posėdžiuose.

Sekantis pasitarimas Pa- 
baltlečių Žygio klausimu 
šaukiamas Čikagoje gegužės 
16 d. Iki to laiko kiekviena 
organizacija turėtų būti pas
kyrus po vieną savo valdybos 
narį, kaip nuolatinį egzeku- 
tyvlnio komiteto dalyvį Ir, 
patvirtinusį balandžio 16 d. 
padarytus nutarimus.

Balandžio 16 d. pas įtart - 
mul pirmininkavo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
vtcepirm.politiniams reika
lams Viktoras Nakas. V.Na
kas išrinktas būti laikinu 
pirmininku iki sekančio pa
sitarimo. /PLJS/

IS ALTOS PRANEŠIMU
DIRBA HELSINKIO
KOMISIJA

Atstovų Rūmų Washingto
n's sudarytoji Komisija, ste
bėti Helsinkio susitarimų 
vykdymą, peržiūrėjo anketos 
duomenis, surinktus iš 900 
emigrantų iš Sovietų.Sąjun- 
gos ir dabar besistengiančių 
gauti leidimą savo artimie
siems atvykti gyvent i drauge.

Kovo 15 ir 17 d.d.Helsin - 
klo komisija turėjo naujus 
apklausinėjimus, į kurtuos 
buvo sukviesta visa eilė as - 
menų, kurte negauna leidi
mo atsikviesti žmonas, vai
kus, tėvus, brolius, seseris 
ir kitus artimuosius iš Ru
munijos, Čekoslovakijos ir 
tškitų vietų už geležinės už
dangos. Keletas apklaus tnė- 
jamųbuvo žydų tautybės,ku
rte turėjo progos Iškelti 
jiems i Maskvos daromas 
skriaudas.

BELGRADO KONFEREN
CIJAI ARTĖJANT

Renkama medžiaga me - 
morandumams,kurių bus du: 
1. Politinis- suverenumo , 
laisvo apsisprendimo klau
simu ir 2. Žmogaus Teisių 
laužymo reikalu.

Išdiskutavus dr. Krivicko 
paruoštus memorandumus , 
numatyta juos siųsti vl-

VALERIJONAS ŠIMKUS, Vilniaus 
kramto lietuvis, visuomenes veikėjas 
"Laisvosios Lietuvos" redaktorius Ir 
leidėjas šįmet sulaukės 70 metu am
žiaus.
Linkime sveikatos Ir Ištvermes spau
dos darbe ir lietuviškoje veikloje.NL.

s lems Helsinkio signataram. 
Kitos Baltijos valstybės sa
vus memorandumus siųs 
atskirai.

Medžiagą apie Helsinkio 
nutarimų pažeidimus reikia 
siųsti dr.D. Krivickui 5808 
King Arthur Way, Glenn 
Dale, Maryland 20709.

Apie Vilko sušauktos 
Žmogaus Teistų konferenci
jos darbą ALTos V-bos na
rius painformavo Teodoras 
Bltnstrubas.

Neseniai atvykęs rašyto
jas T. Venclova pareiškė,kad 
Žmogaus Teisėms ginti ko
mis ijaLietuvoje galėjo susi
daryti tik Helsinkio nutari
mų poveikyje.

P IRIME N YB Ė ST IPE ND I JA I 
LIETUVIAMS

Bowdotn College, kuris 
randas I Brunswick, Me. , JAV 
skiria Bachulus stipendiją , 
kuri duodama pirmiausiai 
pasižymėjusiems studen
tams, Amerikos piliečiams,
lietuvių k 11 mės , arba ir 
kitų kraštų 1 lėtu v lų k ii - 
mės studentams.

Savo motinos atminimui , 
dr. J. Baculus, Laivyno chi - 
rurgas virš 30 metų, taip pat 
specialistas aviacinėje me - 
diclnoje. Jis buvo pionierius 
vykdant tyrinėjimus aukšto - 
tyrinėjant aukštojo skridimo 
proble mas.

Dėl stipendijos rašyti Jo - 
seph D.Kamin, Director, 
Brunswick, Me.tel:/2O7/725 
-8731, ext. 253,

• Sovietinė statistika su - 
teikia žinių,kad 1976 m.pra
džioje Lietuvoj buvo 3. 300. 
OOO gyventojų. Iš jų 53% 
moterų. 1975 ir 1976 m. vi
same dirbančiųjų skaičiuje 
moterys sudarė 51%. Šis 
procentas auga, nes 1970 m . 
dorbančios moterys sudarė 
49%.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

NL Bendrovė* Valdybo yra nutarusi 
I aikrastį_ siuntinėti tik už $5-00 pir
muosius po Užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojam*.

veikloje.NL
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PANORAMA
MOKYTOJU SUVAŽIAVIMAS - Šį KARTĄ KAI KAS SKIRTINGA

Š.m. kovo 26 dieną Lon
dono mieste įvyko Kanados 
lietuvių mokytojų metinis 
suvažiavimas, kuriame ša
lia londontšklų dalyvavo mo
kytojai Iš Montreallo, To
ronto, Ottawos, Hamiltono, 
Dehll Ir Rodney, Iš viso 35 
mokytojai Ir keliolika sve
čių. Suvažiavimą šaukė Ir 
pradėjo KLB Švietimo Ko
misijos pirmininkė S. La- 
parsklenė.

Nebuvotai gausus kaip ki
tados suvažiavimas, bet jis 
daug kuo sklrėsl. Pirmiau
sia, suvažiavimas vyko labai 
puošniuose, specialiai po
sėdžiams skirtose patalpo-

pl Išeivijos švletėjams-mo- 
kytojams. Taigi Išsamiau, 
kai kur net su detalėmis, 
bandyta panagrinėti lietuvių 
literatūros kritiškąsias ap
raiškas, tndoktrlnaclja per
sunktas okup. Lietuvos, švie
timas, mūsų Ir jaunimo ke
lionės Lietuvon bei ypač li
tuanistiniai kursai prie Vil
niaus Universiteto. Atrodo, 
kad čia minimais klausimais 
apybralžėlės "Nepriklauso - 
mos Lietuvos" laikraštį pa
sieks atskirai.

Šias eilutes rašantis te
norėtų paliesti tik Kanados 
lietuvių mokyklų veiklos ap
žvalgą, kuri Išryškėjo Iš ve-

atėjuslų mokinių būta jau 
daugiau. Šalta kitų, mokyk
loje praktikuojamų būdų, yra 
Ir naujovė.Mokytojams ne
lengvame darbe padėti į 
klases ateina motinos Ir tė
vai. Tai labai padeda to
kiems mokiniams, kurte vis 
dar nesusidaro motyvacijos, 
kodėl reikia lankyt t lietuviš
ką mokyklą. Kai mokiniai 
pamato, fcad Ir tėvams yra 
svarbi lietuviška mokykla, 
jie noriau lankosi ir mokosi. 
Toronte, didžiulėje lietuvių 
kolonijoje, yra nemažai tė
vų, labai daug nusimanančių 
ypač vaikų auklėjimo srity
je.Nors jie dėl įvairių prie
žasčių negali nuolatiniai 
dirbti mokykloje, bet ir jų, 
kad ir kartą į mėnesį, pa
galba mokyklai yra lauktina 
Ir naudinga. Atrodo, tokia 
pagalba labai praverstų Ir

vusl mokytoja A. Ratavtčte-' 
nė paprašė Londono mokyk
los pagalbos: "Duokite Dehll 
atsikuriančiai mokyklai nors 
vieną mokytoją".

Kadangi Dehll apylinkės 
lietuviai, daugiausia ūkinin
kai, gyvena plačiau pasi
skleidę, tai valkus atvežti 
mokyklon-į kleboniją- jiems 
patogiausia yra sekmadienį. 
Londonlšklal įstengė savo 
kaimynams padėti tik tada, 
kai jauna mokytoja Lydlja 
Dragūntenė, k vai if Ikuota 
High School mokytoja Ir Lon
dono lietuvių mokyklos mo
kytoja, sutiko dirbti sekma
dieniais ir Dehll lietuvių 
mokykloje. Taip Dehll mo
kykla atgijo. Visi suvažia
vimo dalyviai karštai plojo 
pasišventusiai jaunai moky
tojai L. DragūnieneI, kuri 
savo savaitgalius paaukojo

Dalyvaukime KLB nes 
rinkimuose

KLB Krašto Tarybos 
rinkimai bus gegužės 15d. 
Tuo pat laiku bus rinkimai Ir 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos tarybos. Vyriausia 
rinkimų komisija kovo 30 d. 
Ir balandžio 18 d.posėdžiuo
se patvirtino visus, išskyrus 
Calgary, Vancouver, Thunder 
Bay Ir Sault Ste.Marle apy
linkių pristatytus kandidatus 
į KLB krašto tarybą. Toron
to- Oakville s apylinkėje yra 
kandidatų 25,reikta išrinkti 
18,Delhi apylinkėje yra kan
didatų 5, reikia Išrinkti3,St . 
Catharines apylinkėje kandi
datų yra 3, reikia išrinkti 2 , 
Edmontono apylinkėje kandi
datų yra 2,reikia Išrinkti 1 . 
Gi Montreallo, Hamiltono, 
Londono, Sudburio, Ottawos, 
Rodney, Wellando, WIndsoro 
Ir Winnipeg© apylinkėse 
pristatyta kandidatų tik tiek , 
klek pagal rinkimų taisykles 
leistina Išsirinkti. Tad šio - 
se apylinkėse kandidatai į 
KLB krašto tarybą nutarta 
laikyti išrinktais aklamaci
jos būdu. Calgary, Vancou

ver ir Thunder Bay apylinkių 
kandidatų pasiūlymai gra
žinti . pristatyti prisilaikant 
rinkimų taisyklių ir dar ne
gauti. Sault Ste.Marle apy
linkės valdyba praneš ė, kad 
dėl kandidatų trūkumoįrlnkl- 
muose nedalyvaus.

Į Kanados Lietuvių Jauni
mo S -gos tarybą kol kas 
gauta kandidatų tik Iš Mont
reallo, Sudburlo ir Winni
peg© apylinkių, ir tik tiek, 
klek reikia Išrinkti. Tiki
mės, kad greitu laiku gausi
me Ir Iš kitų apylinkių.

Jei būdami Išeivijoje, ne
turėdami nepriklausomos 
valstybės . nepalime atlikti 
savo pilietinės pareigos, tat 
čia parodykime savo lietu
višką Ištvermę, atlikime 
savo tautinę pareigą, daly
vaukime savo Bendruomenės 
Tarybos rinkimuose ’.

KLB Vyr. Rinkimų
Komisija

se - Western Universiteto 
Socialinių Mokslų Centre. 
Suvažiavimas apsėjo be iš
kilmingumų bei kitų trafa
retinių dalykų, bet atydžlai 
svarstyti klausimai telkėsi 
veik į vieną tašką. Tai, ga
lima sakyti, buvo atviras ir 
realistinis žvilgsnis į okup. 
Lietuvos gyvenimo būdin
gąsias apraiškas, kur tos rū-

dėjų, mokytojų Ir kitų pra
nešimų bei atvirų diskusijų.

Pranešimus pradėjo To
ronto Maironio vardo mo
kyklos vedėjas J.Andriulis. 
Nors mokinių skaičius dabar 
nesiekia lygio, buvus io prieš 
kelis metus, bet visgi To
ronte yra didžiausia Kana
dos lietuvių mokykla, o 
šiais mokslo metais naujai

kitoms mūsų mokykloms.

Dehll lietuvių mokykla, 
jau seniau įkurta, bet porą 
metų turėjo pertrauką, nes 
nebuvo mokytojų. Todėl vie
nas kitas mokinys lankė kai
myninę, bet jau už 50 mylių, 
Londono mokyklą. 1976 m. 
rudenį Dehll lietuvių bend
ruomenės pirmininkė ir bu-

iwokytojai užkandžiauja suvažiavimo metu Londone, Ont. N uotrauka J. įlusroto.

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

POLITIKA IR “POLITIKA”
Kai žmogus sugalvoja, ką 

ir kaip daryti, yra planas, 
kaip paveikti paveikiamas 
aplinkybes, kad planas pa
vyktų, yra politika.

Šiuo metu politinės temos 
dominuoja visus kitus tauti
nius reikalus. Seniesiems 
"bačkininkams" nykstant, jų 
organas VLIKas yra pasine
šęs pagaminti "instant" po
litikų pakaitalą, organizuoja 
simpoziumą Ir per spaudą 
politinį apšvietimą jaunimui. 
Tik bėda, kaip švietėjai pa
reiškia,kad neaišku,kas yra 
politika.Čia Ir yra visa mū
sų kultūrinė tragedija. Kul
tūrininkai, operuodami mig
lotomis sąvokomis, neišlaiko 
kritikos Ir vietoje kūrybinio 
veiksnio kritiką laiko orga
nizuojamu vetksnlu/cit. "vie
ni stato, kiti griauna"/. Aiš
ku, dėl tokios "politikos" 
reikalai nestklljuoja. Reikia 
skirti logišką kritiką nuo ne 
l'oglško pasmerkimo /cit. 
"velniop atsižvelgimas į ap
linkybes"/. Neturėdami savo 
enciklopedijos, galėtume pa
sinaudoti angliškąja, nes 
anglai, kaip valdžiusieji 4/5 
viso pasaulio, yra skaitomi 
suklastotosios demokratijos 
Ir moderniško politinio apa
rato kūrėjais. Deja, ne žo
dis kuria gyvenimą, bet gy
venimas žodynus. Tačiau Iš 
daugelio politikos apybraižų 
yra Išskirtinos ryškesnės 
šios : 1/ Prudence - praktiš

kas Išmintingumas, kuris 
mūsų reikalui tinka, 2/ Art 
of governing - valdymo me
nas, kuris mums netinka, 
nes norėdamas joti,turi pir
ma arklį įsigyti, 3/ Partija 
yra grupė žmonių, siekianti 
valdžios.

Būtų pras minga Ir naudin
ga, kad savo jaunimui pa- 
gelbėtume įsigyti teoretinio 
patyrimo, kurį sugretinda
mas su praktiniu patyrimu, 
jis įgaus Išmintingumo ir 
politiniu atžvilgiu bus apsi
švietęs. Politiniai robotai 
yra pagaminami, gi politikai 
su pagalba patys Išsilavina.

Seminaruose aptarti vals
tybingumo elementai: tauta, 
teritorija Ir valdžia yra 
klaidingi. Tėra du pastovūs 
elementai : žmonės Ir teri
torija, valdžia priklauso nuo 
žmonių. Blblinlats laikais 
valdžia buvo Iš Dievo, žmo
nės Iš valdžios, teritorija - 
klek pajėgė užvaldyti. Šiais 
laikais tik komunistinėm są
vokom tas tinka, nes partijos 
valdžia yra neliečiama-die
viška, žmonės Iš tautos ne 
komunistinėje vergijoje to
kiais nepripažįstami, teri
torija ekspansijai ribų netu
ri. Krikščioniškajame pa
saulyje žmonės pareina Iš 
Dievo, gi valdžia Iš žmonių. 
Valdžia tarnauja žmonėms, 
leisdama įstatymus, gi žmo
nės tarnauja Dievui, dauge
lis vengdami nuodėmių.

2 P si.

Aplinkybėms susidėjus, 
valstybės žūsta, bet tauta 
gyvuoja ligi okupantas tėvy
nėje ar Išprotėję tautiečiai 
tremtyje vienas kitą sunai
kina.

Tiesa, kad partijos su
skaldė Rusiją ir Lietuva Iš
sikovojo laisvę, bet šiandien 
turime siekti vienijančio, ne 
skaldomo faktoriaus. Kartais 
kyla abejonė kanadiečiui lie
tuviui, ar nesam semitų ra
sės, kad statydami savo kul
tūrinį pastatą, pradedam nuo 
stogo - valdžios /VLIKo/, 
bet ne nuo pamato - tautie
čių /PLB/.

T eoret In la l, ds mokrat m ėję 
santvarkoje valdžia priklau
so žmonėms, gi diktatūrinė
je - valdančiai partijai. Par
tijų skaičius reikšmės netu
ri, nes mažumos valdžia' ne
reikalinga, gi daugumos val
džios teisinė jėga ribų netu
ri.

Demokratija yra ne vien 
tat, kaip piliečiai savo val
džią daro, bet kartu Ir tai, 
ką valdžia iš piliečių pada
ro.

Politika yra viena Iš so
cialinio mokslo šakų, nagri
nėjanti žmogų tarp žmonių, 
teisintų, praktiškai dvasi
nių vertybių atžvilgiu - val
džia Ir valdinys / master and 
servant/.

Ekonomika yra antroji 
soc. mokslo šaka, nagrinė
janti žmogų tarp žmonių fi
zinių, politinių Ir materia

linių vertybių atžvllgiu-dar- 
bas Ir kapitalas.

B. Bačtunas
S tmcoe, Ont.
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Štai į mano rankas pa

teko jūsų laikraštis, ku
riame yra patalpinta ir ma
no nuotrauka su aprašymu, 
kaip kas sako, net dideliu 
lietuvybei darbu - garsaus 
ir didžiai čionai gerbiamo 
dr. Meldučio Laupinaičio 
veikalo vertimu portugalų 
kalbon " Aš kaltinu sovietų 
genocidą". Man teko garbė 
jį slaugyti ligoninėje. Jis 
buvo peršautas komunistų. 
Užsimezgė pažintis ir talki
nau kiek sugebėjau, jo ver
čiamam veikalui.

Siunčiu mūsų laikraščio 
iškarpą, kur matome mū
sų tautietį su Finansų Mi-

nisteriu. Buvo rodomas ir 
televizijoje.

Atleiskite man, kad nevi
sai gerai rašau, bet kartu 
prašyčiau, jei galite man 
atsiųsti nors porą egzemp
liorių jūsų laikraščio, vieną 
numerį padėčiau ligoninės 
bibliotekoje,kaip padėjau'L. 
L''.Chicagos laikraštį, kuris 
taip pat ten mane Išgarbino , 
net pats redaktorius atstunte 
padėką. Laikau v is a tai, kaip 
relikviją.

Aš norėčiau pasakyti,kaip 
matau iš vietos spaudos apie 
tą didelį drąsuolį ir kovotoją, 
kad jam reikėtų paskirti 
gal net Nobelio premiją, jei 
lietuviai neturi savų premi
jų. Nežinau, kas tuo reikalu 
rūpinasi, bet jei reikėtų ko
kios aukos, tai ir aš prlsl - 
dėčiau. Kiek žinau, jis gyve
na Iš savo algos. Net ligo -

lietuvių valkams. . .
Hamiltono vysk. Valan

čiaus vardo mokykla turi 92 
mokinius. Dirba 1O mokyto
jų. Mokyklą labai dosniai 
šelpta bankelis "Talka", 
bendruomenės apylinkės val
dyba bei parapija. Šie rėmė
jai galėtų būti pavyzdys ki
toms mūsų kolonijoms.

Montreallo mokykla turi 
80 mokinių. Dirba net 13 
mokytojų. Vyr. skyriuose 
dėstoma dalykine sistema. 
Jei kitur lietuvių valkai bū
na dvikalbiai, tai Montreallo 
mokykloje juos galima va
dinti jau trikalbiais. Mont
reallo mokykla visą kursą 
bando išeiti per 9 mėnesius, 
nes turi tik 9 skyrius, kai 
kitur mūsų mokyklos būna 
1O skyrių.

Londono lietuvių mokykla 
šiemet švenčia 25 metų į 
veiklos sukaktį. Todėl ji yra 
išleidusi atskiru sąsiuviniu 
savo veiklos apžvalgą, kurta 
suvažiavimo dalyviams Ir 
Išdalino. Pažymėtina, kad 
mokykla turi biblioteką, ku
rią sudaro 700 knygų, ver
tės 2500 dol.Knygomis nau
dojasi ne tik mokykla, bet ir 
visa Londono lietuvių kolo
nija, nes kitos lietuviškos 
bibliotekos čia nėra. Biblio
tekos išugdytojas ir vedėjas 
yra mokyt. V. Gudelis.

Ottawos mokykloje dirba 
2 mokytojai. Mokykla išlei
džia kasmet metraštį.

Bene mažiausia mokykla 
yra Rod.iey apylinkėje. Tėra 
4-6 mokiniai ir dirba vienas 
mokytojas.

Pranešimais, statistika, 
darbo metodais labai domė
josi KLB Švietimo Komisi
jos pirmininkė S .Laparskie- 
nė.

Bendrose mokyklų ap
žvalgos išvadose prieita 
nuomonės : apie įvertinimą 
vyr.skyriuose dalykinės sis
temos, apie lietuvių litera
tūros mokymo sistematln- 
gesnį dėstymą, apie tšleldt- 
dimą visos Kanados lietuvių 
mokyklų bendro metraščio. 
Taip pat nūs įstebėta, kad pa
sitaiko vienas, kitas mūsų 
mokyklų mokytojas, kurio 
vaikai nelanko,/nors galėtų^ 
lietuviškos mokyklos.

nine buvo apmokėta jo įstai
gos lėšomis. Jo daug rašinių 
paskelbta vietos spaudoje. O 
kiti, save vadindami lietu
viais . to nėra padarę Mums 
reikia pagerbti dar gyvus 
tautos darbuotojus.

Kiek esu girdėjusi, jis tu
ri įdomių istorinės vertės 
dokumentų,kurie jam mirus , 
pateks vietos valdžiai.Aš čia 
gimusi, maišytos šeimos,bet 
mano motinos kalba Ir lie
tuvybės reikalai labai arti 
prie širdies.

Leonttna Correia de Souza, 
Brazilija

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Gyvenimas sovietinamoje
Lietuvoje -

Paskutiniais metais dau- statų, kaip Vilniuje sporto
glau ir daugiau lietuvių Iš 
JAV, Kanados, Vak. Vokie
tijos Ir kitų kraštų važiuoja 
pavieniai arba su ekskursi
jomis į okupuotą Lietuvą. 
Be to, ten yra ruošiami stu
dentams 6 savaičių lituanis
tikos kursai.

Taigi, pasikalbėjus su ke
liolika ten buvusių lietuvių, 
gaunasi sekantis vaizdas.

Lietuvos gamta, kaip buvo 
graži taip Ir liko. Vienas 
studentas kursantas taip ra
šo :L letuvos miškai, pie
vos, upės, kurortai/Palan
ga, Birštonas, Trakai,Kau
nas/ labai gražiai atrodo. 
Keliai, plentai yra asfaltuo
ti, be to pravesta Ir nau
jų. Miestai, kaip Vilnius, 
Kaunas, Šauliai, Panevėžys 
atstatyti po karo Ir atrodo 
gana gražiai. Daug pristatyta 
kultūrinių, pramoginių pa-

stadljonas, Operos Rūmai Ir 
kt. Taip pat yra viešbučių, 
kondomlnlum apartme n - 
tų, kavinių, fabrikų. GI pro
vincijoje - kolektyvinių ūktų 
gyvenviečių. Seni kaimai, 
vienkiemiai, šiaudinės pa
stogės baigta Išnykti. Šiau
dais pastatų niekas nebeden- 
gla. Dabar madoje lentelės 
ar čerpės.

Žemės ūkis apdirbamas 
mašinomis, retai kur matyti 
pakelėje arklinis vežimas Ir 
sėdintis tėvukas su botagu.

Kolektyviniuose ūkiuose 
daugiausia dirba seno am
žiaus vyrai Ir moterys Ir 
grįžę Iš Sibiro katorgos buv. 
kaliniai, kurie Įsileidžiami 
Į tėvynę. Politiniai kaliniai, 
Sibiro tremtiniai su pažy
mėtais pasais laisviau Įsi
kuria Rusijos plotuose arba 
Karaliaučiaus srityje.

Kolektyviniuose ūkiuose 
dirbantieji gauna mėnesinius 
atlyginimus pagal išdirbtas 
valandas /apie 30-80 rub
lių mėnesiui/. Daugumas jų 
gyve na se nose s odybose, la I- 
ko karvę, kiaulę, turi dar
žus , pasisodina bulvių, au
gina daržoves. Kai kas dar 
turi Ir sodus. Dirbantiems 
kolektyviniuose ūkiuose 
maisto užtenka. Kai kurie 
dar parduoda miestiečiams. 
Užtat miestiečiams, ku
riems su maistu, ypač mė
sa, yra sunkiau, juos vadi
na "dvarininkais".

Miestų gyventojams su 
maistu yra sunkiau.Dėl rie
balų Ir mėsos dažnai reikia 
stovėti eilėje. Todėl mies
tiečiai, kurie turi kaime gi
minių, gauna Iš ten pagalbą 
maistu. Kiti važiuoja į kai
mą pirkti, mainyti į rūbus 
Ir 1.1.

Vilniuje Ir Kaune skers- 
gatvėse stovi dviračiai veži

mai su bulvėmis, daržovė
mis. Pardavėjai atrodo se
nesnio amžiaus, Išvargu
siais veidais/gal buvę trem
tiniai, negalintieji gauti dar
bo?/.

Iš plačiosios tėvynės Ru
sijos daug, blogai apsirė
džiusių rusų, atvažiuoja Į 
mažąją "Ameriką" -okupuo
tąją Lietuvą apsipirkti.

Juodosios rinkos prekyba 
vaisiais yra sėkminga. Lie
tuviai sunkvežimiais veža 
obuolius už Maskvos, Mins
ko, Leningrado Ir kitur. To
se vietose, Rus įjos Šiaurėje, 
kur bevelk neauga vaisiai, 
" prekybininkai" parduoda 
rusams vieną obuolį už 
1 rublį. Dažnai vietinė poli- 
ctja dėl to "akis užmerkta".

Juodoji rinka veikta sun
ktai sukontroliuojama. Ži
noma, ji veiks tol, kol pa
kankamai nebus patiekta bū
tinų vartojimui prekių. Dir

bančiųjų algos nėra padeng
tos prekėmis. Gamyba Ir pi
liečių poreikiai nėra tinka- i-inlečlals 
msl Išbalansuotos. Gauna
mos algos, palyginus su Va
karų Europos Ir Amerikos 
kraštais Ir prekių kainomis, 
yra labai mažos, kaip dar
bininkams taip Ir Intelektu -
alams. Ką reiškia dirban
čiajam mėnesinė alga 1OO 
ar 200 rublių, jei batai kai
nuoja 40 - 50, kostiumas 
lOO - 200 Ir 1.1. Ir tai dar 
rinkoje nėra jų pakankamai. 
Laimingi yra tie lietuviai, 
kurie turi giminių "kapita
listiniuose" kraštuose Ir jau 
virš 20 metų Iš jų gauna 
siuntinius rūbų, avalynės Ir 
visko kito, kaip šaldytuvų 
skalbimo mašinų, automobi
lių Ir 1.1. Šie lietuviai yra 
vadinami laimingaisiais,pu
siau amerikonais. Maskvos 
valdžia Ir kai kurie negau
nantieji siuntinių žvairuoja Į 
juos. Užtat Ir muitai vis ke
liami nežmoniškai.

Po karo siuntiniai lietu
viams padėjo visais atžvil
giais, jie padedaltetuvlų tau
tai Išsilaikyti Ir dabar.

Vakaruose yra nuomonių, 
kad mažiau siųstume s Už

gyvenantiems giminėms. 
Reikia sekti žydais, ukra-

Ir susipratusiais 
lietuviais.

Kramtoma guma — mums 
juokas. Gt ten, dėl jos,visų 
galvos apsuktos, ypač valkų.

Tik Išlipus Maskvoje Iš 
lėktuvo, visos patarnautojos, 
rankas atklšuslos, prašo 
gumos z'gumt/. Ten, resto
rane, valgant pirmuosius 
pusryčius, padavėjų akys 
prašvinta, kai gauna pakelį 
kramtomos gumos ir tuo 
nors valandėle l tampa "ame- 
rlkonkomts". Tas pats Ir su 
"blue jeans". Kas juos ne
šioja Maskvoje ar Vilniuje, 
jau yra nebe komunistas,bet 
modernus, pažangus vaka
rietis. Iš tolo žiūrint, atro
do juokas, bet taip yra.

Ir štai pavyzdys Iš gyve
nimo. Ekskursija sustoja 
prie Aušros Vartų gatvėje. 
Vadovė aiškina. Tik staiga 
prie dviejų moterų pribėga 
4 valkai Ir atkištomis ran
komis,prašo kramtomos gu
mos.Didesnis berniukas su
renka Iš ekskursantų gumą 
Ir tuojau visi trys tarp sa
vęs pasidalina. Viena ponia

MŪSŲ PAREIGA PADĖTI LIETUVIAMS
ATSAKYMAS PRELATUI LAPUI TULABAI

(Gerb. Redaktoriau, kaip žinoma, praeitais metais plačiai iškilo viešumon Lenkijos valdomose 
lietuviu srityse liūdna padėtis. Prel. L- Tulaba teisindamasis savo neveikia yra padarąs nT.Ž.n 
Nr. 41 ir Australijos “Tėviškės Aiduose“ nepagristų puolimų ir net to reikalo kėlėjams kaltinimu. 
Tai nežiūrint, kad A. Laukaičio atsakymas buvo pasirodęs “Dirvoje“ ir “MiisųPastogėje" siun - 
žiu jo nuorašą, “NL’'. kad pasu-odytų ir kanadiškoje spaudoje. J. pilys iš St. Catharines, Ont.
— Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Kanadoje pirmininkas)

Važinėdamas po Suvalkų trikam
pį, aplankiau ir ten gyvenančius lie
tuvius Punske, Seinuose, Vidugiryje 
ir kt. Savo įspūdžius ir čia gyvenan
čių lietuvių vargus aprašiau tuo 
pačiu laiku "Dirvoje” ir Australijos 
"Mūsų Pastogėje”, nors šiuos mano 
straipsnius ištisai arba sutrauktai 
įsidėjo kone visa Vakaruose einanti 
lietuvių spauda, kai Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos Kanados Krašto V-ba 
išsiuntinėjo virš 40 raštų, liečiančių 
šį reikalą.

Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos 
rektorius Romoje prel. L. Tulaba, 
savo straipsnyje ”Ką Vatikanas rei
kalavo Helsinkyje", įlipusiame Mel
bourne katalikų savaitraštyje "Tė
viškės Aidai”, š.m. Nr. 37, užpuola 
mane dėl mano kišimosi į Seinų lie
tuvių reikalus. Kadangi mano origi
nalūs straipsniai tilpo "Dirvoje” ir 
Mūsų Pastogėje”, tai savo atsakymą 
į abu laikraščius irgi dedu kartu.

Man tikrai labai nemalonu spau
doje ginčytis su prel. L. Tulaba, 
ypatingai kai aš pats asmeniškai bu
vau taip gražiai ir širdingai Romoje 
priimtas. Tačiau vargšų Seinų lietu
vių reikalas stovi aukščiau už mano 
asmeniškumus, ypatingai matant, 
kai mūsų aukštoji dvasiškija bijo tą 
visą reikalą tvirčiau pajudinti ir per 
visą pokario laiką neįstengė net 
spaudoje plačiau tai iškelti.

Puldamas mane, prel. L. Tulaba 
rašo: "P. Laukaitis, “ ’ ~
valkų trikampyje, 
aliarmuoti pasaulio 
Seinuose parapijos 
leidžiama lietuviams turėti pamaldų 
sava kalba. Netiesioginiai metami 
kaltinimai ir man, būk aš pataikauju 
Lomžos vyskupui ir tuo būdu kenkiu 
lietuvių reikalui. Jis taip pat reika
lauja, kad lietuviai protestuotų, kad 
boikotuotų vyskupo pastangas 
duoti kitas galimybes lietuviams 
melstis sava kalba. P. Laukaičiui 
bandžiau aiškinti žodžiu, kokia yra 
tenai tikroji padėtis, bet jis nenorėjo 
klausytis, jis dedasi viską žinąs. 
Tikrumoj, tačiau, jis tikrai nežino ką 
rašo ir ko reikalauja. Turiu tikrų 
įrodymų, kad lietuvius kovoje prieš 
vyskupą drumsčia vietiniai ir iš ki
tur atvykę komunistiniai agentai. 
Su Lomžos vyskupu Sosinowskiu 
palaikiau ir palaikysiu santykius, 
kad jį palenkčiau tėviškai rūpintis jo 
diecezijoje gyvenančiais lietuviais. 
Nemanau, kad p. Laukaičiui daugiau 
yra prie širdies Seinų lietuviai, negu 
man.“

Skaitant šiuos gerb. Prelato pasi
sakymus, net griaudu darosi, kaip 
šis aukštasis mūsų bažnytinis vado
vas Romoje gali taip galvoti. Vys
kupas. kuris Seinų lietuvius ne vie
ną kartą yraišvadinęs viešai pasku
tiniais žodžiais, vyskupas, kuris yra 
pasakęs, kad jis geriau nustos 4000 
Seinų ir apylinkių lietuvių tikinčių
jų, negu juos įsileis su lietuviškom 
pamaldom (tik kartą savaitėje jie 
prašo) į Seinų baziliką, vyskupas, 
kuris net negali sudrausti (tikriau
siai nenori) nutautėjusio lietuvio 
bazilikos klebono prelato Ragausko, 
kai tas, man pačiam bazilikoje ma
tant, įsakė savo bažnytiniams len
kams maršalkoms pradėti pulti ir 
mušti ąpie 400 susirinkusių lietuvių, 
motinų ir Vaikų, kurie tik dėka stip- 
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lietuvius, kad 
bažnyčioje ne-

rių vyrų ūkininkų, stovėjusių gru
pės pakraščiuose, buvo apginti. Ir 
vien tik už tai, kad šie lietuviai, pir
mą gegužės sekmadienį, po lenkiškų 
pamaldų pasiliko viduryje bazilikos 
ir pradėjo giedoti gegužinių pamal
dų litaniją ir giesmes lietuviškai. 
Apie šio "gerojo” vyskupo pasisa
kymus ir darbus lietuvių reikalais, 
labai greitai aš gausiu nuorašus iš 
pačio Suvalkų trikampio. Tada tik
rai galėsime ir daugiau pamatyti ir 
išgirsti apie daromas ten lietuviams 
skriaudas.

Aš nekaltas, gerb. Prelate, kad 
vyskupas, važinėdamas po lietuviš
kas parapijas ir puldamas vietinius 
lietuvius, iš sakyklos rodo Jūsų pa
rašytą jam pagyrimo laišką. O tai 
gali paliudyti Suvalkų trikampio ti
kintieji lietuviai, iš kurių aš tą ir 
girdėjau. Rašote, kad aš nieko neži
nau, ką rašau ir ko reikalauju. Labai 
klystate. Prelate, nes aš, o ne Jūs, 
buvau, važinėjau ir kalbėjau i.e tik 
su Seinų, bet ir viso I rikampio lietu
viais. Ir jeigu visa tai aš būčiau iš
girdęs iš pašalinių žmonių, tai dar 
galima būtų ir abejoti. Tačiau, kai 
man pasakojo vienos ir kitos lietu
viškos parapijos paskiri bažnytinio 
parapijinio komiteto nariai ir, kone 
su ašaromis akyse, prašė šį reikalą 
iškelti užsienyje ir šiek tiek paju
dinti, nes mūsų aukštoji dvasiškija, 
pagal jų pasakymus, net bijojo tai 
pradėti, tai mano, kaip lietuvio ir 
kataliko širdis to neišlaikė ir aš, vi
sai nesigailėdamas nei laiko, nei 
pastangų, nei Jūsų ir lenkų dvasiš
kių (jau yra gauti keli vyskupo atsa
kymai dėl siųstų prašymų) manęs 
apkaltinimo, savo akciją padėti Sei
nų lietuviams pradėjau ir jos dar 
neužbaigiau.

Buvote ir Jūs, Prelate, pakviestas 
atsilankyti į šį trikampį ir asmeniš
kai pamatyti ir įsitikinti esama pa
dėtimi. Tačiau perspėtas lenkų sau
gumo į ten nevykote. Savaime šu

riant šį vyskupą. Jūs susilauktume- 
te labai didelės neapykantos iš visų 
vietinių lietuvių ir Jums tikrai būtų 
nesaugu. O tikrai gaila, kad negalite 
pats visko pamatyti.

Jjus ir kiti dvasiškiai, vyskupą be
gindami, bandote kaltę suversti ko
munistiniams agentams. Tikriausiai 
yra ir jų, tačiau kodėl tokia Punsko 
lietuviška gimnazija, kurios moki
niams ir aš žodį tariau, yra pilnai 
lietuviška. Ten lietuviai mokytojai, 
daugiausiai anksčiau patys baigę šią 
gimnaziją, moko lietuviškai Ten 
dainuojama ir šokama lietuviški šo
kiai, ten yra ir tikra patriotinė lietu
viška dvasia, kai dabar jau yra pa
baigta statyti ir nauja puiki sporto 
salė. Gi gimnazijos auklėtiniai, baigę 
ir besimoką, tikrai negalėtų būti ge
resni lietuviai patriotai. Tuo tarpu 
kataliku bažnyčia Lenkijoje ir jos 
aukštieji vadovai, vietoj rodydami 
tikra krikščioniškąją meilę lietuvių 
katalikų mažumai ir tuo pačiu sto
dama j tyliąją kovą prieš ateizmą, 
lietuvių atžvilgiu yra daug blogesni, 
negu pati ateistinė valdžia.

Savo straipsniuose ir kalbose per 
Įvairias radio stotis, aš nesakiau, 
kad mes turime vyskupą boikotuoti. 
Visai ne. Aš tik prašiau ir dar pra
šau, kad ko daugiau žmonių ir 
organizacijų, rašytų laiškus ir kultū
ringai vyskupą prašytų, kad jis 
leistų kartą savaitėje lietuviams tu
rėti savas pamaldas jų protėvių sta
tytoje bazilikoje. Ar tas yra jau taip 
baisu ir ar tas yra jau taip nekrikš
čioniška?

Būdamas Montrealio olimpiadoje, 
sutikau vieną aukštą šio trikampio 
lietuvį intelektualą, kuris, už mano 
pradėtą akciją, nežinojo kaip man 
atsidėkoti ir iš to susijaudinimo, net 
pabučiavo mane. Jis, važiuodamas 
atgal į Lenkiją vežėsi labai daug 
įvairių laikraščių iškarpų, liečiančių 
šį reikalą ir sakė, grįžus atgal, jis ir 
kiti, juos persispausdins ir paskleis 
visame Suvalkų trikampyje, paro
dant, kad ir laisvame pasaulyje jie 
nėra pamiršti ir jais mes rūpinamės.

Baigdamas prašau ir Jus, Prelate, 
ir mūsų visą dvasiškiją nebūti nuo
šalyje, bet prisidėti prie bendro 
darbo, kad nors maža dalimi būtų 
praskaidrintas Seinų lietuvių blan
kus gyvenimas, nes tikrai jie nėra 
blogesni, tikriausiai dar geresni ir 
lietuviai, ir katalikai, kaip kad 
esame mes.

tinių, nes Kremlius surink
tus pinigus už siuntinius pa
naudoja komunizmo propa
gandai.. Su tuo ne visai gali
ma sutikti. Vakarai SSSR 
valstybei yra prlskollnę ke
liasdešimt bilijonų Ir vis 
dar tebeskollna, fabrikus 
stato Ir 1.1. Mūsiškiai pini
gai per siuntinius Kremliui 
yra tik lašas jūroje. Gi ten 
gyvenantiems lietuviams gi
minių siuntiniai duoda viso
keriopą naudą. Visi sugrįžę 
Iš ten tai patiria Ir pasako
ja.

Kas tik gali turi padėti ten

užklausė, kodėl nedavė ket
virtam, mažesniam valkui. 
Dalintojas atkirto, kad šis 
yra rusas, jam nere tkla, jis 
nemoka gerai lietuviškai Ir 
linksmi lietuviukai nubėgo 
stoties link. Ekskursantai 
pradėjo juoktis. ..

Taigi tarp rusų Ir lietu
vių matosi antlgonlzmas. Vi
si supranta, kad okupantui 
rusui tenka šiltesnės vietos, 
geresnis 
rūbai 
dailų 
viešai

maistas, avalynė 
Ir kt. dalykų Iš spe- 
krautuvlų. Tai yra 

nedlskutuojama tiesa. 
(Bus daugiau)*

Plakato nuotrauka, kuri 1975 m. įeinu, katedros pakėlime į baziliką iškilmėse lietuviai buvo iškėlę 
prieš tribūną, Šilkiniam plakate buvo lotyniški įrašai. (įsidėmėk ! 1946- 1975 — Mes lietuviai mel
džiame Lenkijos bažnyčios dvasiški ją, kad būtų Seinų parapijos bažnyčioje lietuviųkalba ).

LerlKuoi ’ J 
ZUW fAJTU , 
WIII1DNIE n.cr-icr 
RZIU ZMIKI'olJIltl |-jCG

Londono egziles lenką vyriausybės nustatytos rytų Lenkijos 
sienos, kurios matomos žemėlapiuose beveik visose lenkų, 
išeivijos laikrasciųredakcijose, įstaigose, salėse ir kito
se viešose susibūrimų vietovėse.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Dalia Gruodienė

KAS YRA YOGA ? X
tili.

jifrt / 

-31 —

Hatha yoga-mums yra daugiausia s suprantama Ir 
prieinama. Ta' yra mokslas apie kūno kontrolę su pagalba 
a/ kūno švarmimo, b/fizinių pratimų, vadinamų asanas, 
c/ kvėpavimo pratimų, vadinamų pranayama, Ir d/ kon - 
centracljos bet meditacijos.

Hatha yoga (r Raja yoga yra vienas su kitu artimai su
gristi, lyg būtų tos pačios monetos abipusės. Praktikuo

jant vieną, tuo pat metu praktikuojama Ir kita sritis, Ki
taip sakant, įgyjant kūno didesnę kontrolę, kartu jgaunama 
lt sąmonės kontrolė Ir viso psichinio stovio kontrolė- su- 
pratimas. Ar dar kitaip Išsireiškiant- visuotinis pabudt - 
mas "aiarenes".

Šitos pasekmės betgi, yra antraeiliai produktai. Tlk- 
' rasis tikslas,kaip Ir kitų yogos sistemų yra savęs suvie

nijimas su Visata- su ne as meniškuoju Dievu.
Čia norėčiau pacituoti Iš Desmond Dunne's knygos Yo

ga Made Easy:
J "The gaining of a healthy body and a calm mind Is co

mmon to all yogas. Control of one's mental processes as 
well as of the emotions Is a basic common goal. This is a- 
chleyfed partly through conscious disciplines, partly by re
leasing the undercurrents of the mind at rest - or, to bor
row pslchollglcal terminology- by giving play to the sub
conscious. In our own occidental utilitarian termes.then , 
yoga techniques, offer us the means for better self-reali
zation in the realm of the physical, the mental, the emo
tional ant the spiritual. It Is a road to Inner power. "

Per Hatha yoga eilinis vidurinio amžiaus žmogus ga
li vėl atrasti tą entuziazmą, energiją Ir gerą sveikatą,ku
rią jis turėjo savo jaunystėje, Ir galt Išlaikyti net senat - 
vėje gerą fizinį stovį Ir proto aiškumą.

Hatha yoga padeda visai kūno mašinerijai funkcionuo
ti geriausioje formoje: geriau degina Ir panaudoja mais
tą, geriau Išmoksta atsipalaiduoti Ir giliau, s veikiau mte - 
goti, pradingsta visa eilė mažų negalavimų. Gerai veik - 
damas kūnas įgyja ir didesnį atsparumą ligoms natūraliu 
būdu. Pradedi puikiai jaustis Ir gerai atrodyti.

Fiziniai yogos pratimai nėra sunkūs Išmokti, nei 
praktikuoti, taip pat nesunkūs yra kvėpavimo pratimai, yo
gos filosofija, tačiau- yra kitas reikalas- tai viso gyveni
mo pažiūra, tobulėjimo siekimas. Šiandien yra visa eilė 
knygų anglų kalba, kurtos parašytos vakariečių, mums su
prantamais terminais, kurtos besigilinantiems labai pra
verčia, padeda papildyti mūsų vidujinį gyvenimą. Svarbu 
suprasti, kad yoga yra p at Ir t Is - Išgyvenimas. Tat 
nėra Intelektualiniai Išaiškinamas ,o asmeniškai Išgyve - 
namas stovis. Kuo daugiau žmogus patiria yogos dvasi - 
nlus bet fizinius aspektus, tuo daugiau norisi juos giliau 
patirti Ir tas naujai pažadintas jėgas Ir filosofiją naudo- 

’tl.
Pernal vasarą,kada aš ėmiau yogos Instruktorės kur

sus Vai Morln, mūsų mokytojas Swami Vtshnuvenanda pa
čioje pradžioje mūsų paklausė: Ko jūs norite Iš gyveni
mo?". Iš įvairių atsakymų buvo aiški viena mintis - aš no
riu laimės. Aš noriu būti laimingas'. Kaip galima, nesi - 
leidžiant į gilias diskus Ijas, apibūdint tą laimę? Gal neblo

PAŽINKIME PRAEITI /
J
į OUEBĘC'AS IR. LIETUVA

/ Dviejų konfederacijų kai kurie panašumai /į
I

Tačiau, Žemaitijos, Aukštaitijos Ir pačios Vilnijos 5" užtkal" veržėsi, klek sąlygos leido, Į aukštąjį moks
lą, tuo siekdami sulaikyti tą lenkinimo potvynį, užplūdu- 

2 sį visus etninės Lietuvos centrus. Ar ne žiauri Istorinė 
į Ironija?'. Netgi keista, jog ta heroine tauta, kurios ne - 
; paklupdė duglnkluot I ordinai per porą šimtų metų, 
į - tapo niekšingai užliūliuota Ir Išniekinta lenkų, be ve Ik be 
i pasišrlešlnlmo, juoba- ginkluoto. . .
į Štai ką reiškia klasta Ir Infiltracija-'. P Ir - 
j miausla- sunaikink tautos moralę, jos Idealus Ir norą pa- 
;. slprlešlntl, suskaldyk ją Iš vidaus,/atimk Iš jos Intelek- 
2 tuallnį luomą-bajoriją/- Ir pilka liaudis /taip tikėjos! / 
: bus palikta neišvengiamam nutautėjimui. Tai Imperlalls - 3 tams lenkų sluogsntams dalinai Ir pavyko.
5 •

Pažiūrėkime, kas tuo tarpu dėjosi britų : nugalėtoje 
;. prancūzų kolonijoje Kanadoje, kuri tada buvo žinoma,kaip 
j Aukštoji Ir Žemoji Kanada.

Kaip Istoriniai faktai rodo, visas kultūrinis gyveni - 
’. mas prancūziškosios Kanados nugalėtojų buvęs paliktas 
j bevelk nepaliestas. Katalikų bažnyčia buvo tapusi fran - 
j kofonų tvirtove- bastionu, apie kurį spietėsi bevelk visos 
| Institucijos: švietimo, socialinių aptarnavimų, politinės , 
i Ir 1.1. Prancūzija gi savo Kanados kolonijų atsisakė ga- 
•TutInai po Paryžiaus talkos, palikdama Dievo Ir naujųjų 
: valdovų valiai visus čia įsikūrusius prancūzų kolonistus.

Ir kas gavosi ? Kaip vėliau matome- virš 1OO metų 
po Britų Karūnos globa gyvenusi Ir augusi prancūziškoji 

I Kanada netik netapo asImflluotą/suanglInta/, bet dargi 
paaugo skaičiais bent ke 1 tolIką kartų.

Kuomet atėjo laikas formuoti dabartinės Kanados kon- 
j federaciją- 1867 metais - , parncūztškojl Kanada buvo jau 
tiek skaitlinga, jog rašant Britų Šiaurės Amerikos Aktą - 
4 p si.

D . N. Baltrukonis

^gas apibūdinimas, kad laimė yra "tam tikra vidujinė har - 
monlja su savim Ir savo aplinka, jausmas saugumo /se - 
curlty/ Ir lygsvaros.

Dauguma mūsų pažįsta tokių-"laimingų" žmonių. Yra 
žmonių, kurie tą moka atsiekti grynai per savo Intuiciją . 
Bet toksai lygsvaros jausmas yra daugumai sunkiai priei
namas, ypač mūsų šių dienų mechanizuotoje aplinkumoje , 
pilname įtampų gyvenime. Daugumas mūsų randa, kad 
dienos per trumpos, nuolat reikia skubėti, kad vis nesu
gebame atlikti tat, ko norime. Darbams nėra galo, atsa - 
komybėms nėra galo. Dedam vis daugiau Ir daugiau pas
tangų kad atslektumėm vis geresnį gerbūvį sau Ir savo 
šeimai. Bet pasiekę tuos užsibrėžtus tikslus, randame,kad 
vtstfek nėra tostlkros laimės. Neberelkalo kalbama 
apie "rat race", nes nevienas mūsų jaučiamės esame pa
gauti į lenktynes be pabaigos .ratą.

Tam tikroje mūsų gyvenimo stadijoje pasijuntame lr_. 
kad senstame. Daugelį dalykų, būdami jaunesni, lengvai 
pakeldavome, o dabar- kūnas net Iš šio, nei Iš to pradeda 
protestuoti.

Mes vis giliau jaučiame laiko bėgimą Ir mūsų buities 
tokį netikrą stovį. Tada gal pradedame rimtai suabejoti a- 
p te pas trinktas vertybes, kuriomis Iki dabar gyvenome .

Kaip Hatha yoga veikla į žmogaus kasdieninį gyveni - 
mą?

Kūno š v a r I n I ma s - tai re tškla praktikuoti tinka
mą asmenišką higieną Ir,kas labai svarbu, laikytis teisin
gos dietos. Tikri yogal yra begetaral dalinai dėl jų princi
po, kuris yra priešingas betkoklos gyvybės žudymo.. Jie 
tikt, kad mėsa žmogaus sistemai yra nesveika. Tačiau ve- 
getarIškurnąs nėra pagrindinis reikalavimas. Bendrai , 
viskas, kas bereikalingai apkrauna organizmą, ar tai bū - 
tų maistas, ar įvairūs sttmultantat kaip tabakas, alkoholis 
ura anti-yoga. O, bet galima protestuoti, tai labai liūdnai 
skamba, lyg tas posakis: Viskas, kas man patinka tat 
nelegalu, tai nemoralu arba tukina. . .

Yogal .tačiau, turi atsakymą- 'Tikėkit, n ė r a ge
resnio stlmulianto, nėra augštesnlo "high", kaip pilnas 
fizinis Ir dvasinis gerbūvis.

Kvėpavimas - mes žinome, kad be maisto žmo
gus gali Ilgai Išgyventi, Ir be vandens Irgi gana Ilgai, bet 
be oro- vos tik keletą minučių. Teisingas kvėpavimas yra 
nepaprastos svarbos dėl kūno Ir dvasios gero funkciona
vimo. Daug šimtmečių prieš moderniąją mūsų mediciną , 
yogal suprato deguonies svarbą Ir Išvystė kvėpavimo pra
timus, kurie sutelkia žmogaus organizmui padidintą de
guonies kiekį, vadinamus pranayama. Sanskrito kalboje , 
Prana reiškia kvėpavimą, taip pat energiją, kuri ran
das l deguonyje. Yama reIškal kvėpavimo nutraukimą. Yo- 
gai giliai Ištyrinėjo kvėpavimo funkciją Iš įvairių aspek - 
tų- praktiškų, fiziologinių Ir mistiškų, nes kvėpavime yo
ga! rado daugiau kaip vieną Iš būtinų kūnui funkcijų. Pa - 
gal yogos kvėpavimo metodus .organizmas gauna daug 
daugiau deguonies. Padaugintas jo pristatymas į smege
nis /per kraujo cirkuliacija/, pakelta žmogaus protinį

konstituciją- prancūziškasis elementas buvo traktuojamas 
kaipo lygus partneris konfederacijoje.

Pagalvokime tik truputį: Lietuva į Liublino Uniją bu
vo įpainiota nė k a r t o nepralatmėjust savo partneriui jo 
klo mūšio karo lauke. Ir kas gavosi ? Netekusi orientaci
jos, naujai pakrikštyta tauta nepažįstamai pasikeitė. Kaip 
šešėlis dingo jos heroizmas. Gudrūs lenkai greitai tapo 
opurtūnlstals. Meistriškai pavartodami politines Intrygas, 
ėmė plėsti savo sienas Lietuvos sąskalton- aišku, vis ne 
mūšio lauke, be ginklo’. Podollja Ir Volyn Ij a tapo Inkor
poruotos į Lenkijos karalijos ribas.

Tuo tarpu, pačiame Lietuvos kūne vyko pragaištinga 
Infiltracija. Lenkai visu uolumu siuntė tūkstančius lenkiš
kųjų kunigų, vienuolių, mlsljonlerlų į visas Lietuvos da - 
Ils "įkalti" lenkiškojo katekizmo.

Vlsdėlto, ta pilkoji Lietuvos liaudis, tie mužikėliai , 
negarbingai apleisti nutautė justos bajorijos, virš 3OOme- 
tų kovojo tylią, vienišą kovą dėl tautinės egzistencijos- 
Ir ką matome? Gale I -jo šimtmečio jinai pagimdė Ir 
Išugdė naują, grynai lietuvišką Inteligentiją, kurt prikėlė 
visą tautą, nors Ir labai skaičiais Išretintą, -naujam gy
venimui- 1918 metais.

Aišku, visa tai buvo atsiekta jų Ir panašių į juos dė - 
ka: Mažvydo, Daukšos, Daukanto, Valančiaus, ' Poškos , 
Strazdelio, Donelal. lo Ir daugelio kitų. Jie nuo tų lemtin
gų VI-jo šimtmečio laikų gyvnė Ir puoselėjo tą lietuvy
bės medelį net per 3 tamsiuosius šimtmečius ’.

Išvada: Lietuva po Liublino Unijos Iki bendros 

valstybės žlugimo 1795 m. Išėjo kaipo didžiausia pralal - 
mėtoja.

Neturint padorios statistikos, vlsdėlto reikta manyti, 
kad Liublino Unijos 1569 metais Lietuvos valstybė savo 

pajėgumą Ir tiesioginiai Ir pozityviai veikla į nervų slste- 
( mą. Kaip kvėpavimas yra tiesioginiai surištas su mūsų 
smegenų veikimu Ir nervų reakcijomis, matome Iš ■■ se
kančių pavyzdžių: kai žmogus ramus, jo kvėpavimas yra 
taipgi ramus Ir lygus. Susijaudinus, kvėpavimas pasida
ro nevienodas. Jeigu mes fiziniai sus įžeidžiame, pirma 
reakcija yra labai gUlal atsikvėpti. Jei mes Išsigąstame, 
mums "užima kvapą", jei mūsų dėmesį kas stalgiai prl - 
traukla-mes kelias sekundes sustojame kvėpuoti. Ir 1.1. 
Išmokdami kontroliuoti savo kvėpavimą, įneš Išmokstam 
paveikti Ir savo visą psichinį stovį.

Kitas, nepaprastai svarbus gero kvėpavimo aspektas 
tai, pagal yogų tvirtinimą, okslgene-ore yrą spedali e - 
nerglja. Žmogus semia energiją Iš maisto, vandens, sau
lės šviesos, bet daugiausia- Iš oro. Jie sako, kad oras 
yra efektingiausias Ir lengviausiai prieinamas energijos 
šaltinis. ŠI yogos teorija, mums, vakrlečlams yra . sun
kiau priimtina Ir nesuprantama, nes nėra pakankamai fi
ziologinių davinių, nepakankamai Ištyrinėta moskllškal , 
kokia ta nepaprasta medžiaga egzistuoja oro sudėtyje.

Yogal tiki,kad prana-breath of life- pagal jų Išsireiš
kimą, visos fizinės Ir dvasinės manifestacijos -priklauso 
nuo prana- tos visuotinos, absoliučios kosminės energl - 
jos. Ir pranayama- reiškia kūno užpildymą šia kosmlška 
energija. /bus daugiau/

M INI-ŽODYNĖLIS
JAV Lietuvių Bendruome- dedamieji laikai jaunesniųjų 

nės Švietimo Taryba Išleido dažnai supainiojami. Ta 
1OOO egz. tiražu NAMŲ. IR proga prisimintų Ir kitus 
ARTIMIAUSIOS APLINKOS asmenavimo laikus. 
ŽODYNĖLĮ, kurį paruošė Šis žodynėlis Įdomus Ir 
Rimas Černius. tiems, kurie nuolat vartoja

Tai 75 psl. knyga, dviejų lietuvių kalbą Ir gerai ją žl- 
dallų-anglIškal lietuviška Ir no. Visa eilė žodžių prašosi

sui lėtu vlnaml- atsiradę šio 
naujojo kontinento Ir bend
rai technlškesnį gyvenimą 
begyvenant.

Šioje knygoje randame ne
mažą skaičių įdomių Ir ge - 
ral pavykusių naujadarų:
Xerox copy-švfesoraštts ; 

transmission- pavara;roller 
skate.s- r ledukai; putty - 
glaistas; sandpaper-šveičia
masis popierius- švitras, Ir 
1.1. Prieinama katna-tlk
2. 50 dol. turėtų paskatinti 
dar labiau ją įsigyti. b.

lietuviškai-angliška, kurion 
telpa virš 4000 žodžių,pa
žymėtų kirčiais.

Pradžioje knygos yra duo
ti 4-lų kirčiuočių pavyzdžiai, 
daiktavardžių Ir būdvardžių . 
Pridėtas naudotų žodynų są
rašas šiai knygai paruošti.

Ola pat Iškyla mintelė,kad 
šiuo žodynėliu naudosis dau
giausia jaunesnieji, Ir-kad 
labai praverstų prie klrčla - 
vimo Ir linksniavimo as - 
menavlmo pavyzdžiai. Ir 
kalboje, Ir rašant, ypač su

teritorija Ir gyventojų skaičiumi buvo tolygi Lenkijai, Gal 
su 10-12 mil.gyventojų. Atmetus ukrainiečių Ir baltaru - 
slų didžiumas - grynų, etniškų lietuvių turėjo būti apie 4- 
5 milijonai. Kaip matome, -Lietuva prieš 400 metų turė
jo bevelk tiek pat gyventojų,kaip Ir dabartinė.

Taigi, Lietuva mažėjo ne tik geografiniai,bet Ir fizi
niai, pasėkoje Liublino Unijos Ir vėlesnių negandų:ka- 
rų, sukilimų, emigracijų Ir nutautėjimų. Geriausiu at - 
veju tauta gal vos teišlaikė savo egzistenciją. Tuo tarpu 
lenkai-- patrigubėjo skaičiumi '.

Pažvelkime dabar, kas atsitiko Quebec’e pol867 me
tų konfederacijos.

Matomai, per tą šimtmetį po konfederacijos, Quebec! 
as augo Ir klestėjo visapusiškai. Būdama plotu didžiausia 
provincija Iš visų 9 tuolaikinių partnerių, savo < kultūrą 
plėtė ne tik savose ribose,bet Ir kitose kolonistų vietovė
se: Ontario, New Brunswick, Manltobos provincijose, net 
Ir JAV- Vermonte Ir kitose N. Anglijos valstijose,kur tik 
buvo frankofonų parapijos.

Kas įvyko per tą 440 metų nuo Jacques Cartier Išsl - 
lalplnlmo Gaspe ?

Kaip žinoma, apie 65. OOO prancūzų kolonistų atvyko 
į Naująją Prancūziją, kol ji priklausė Prancūzijos karūnai

Pr Geidžiant, kad šie kolonistai biologiškai kalbant,pa
daugėjo dešimteriopai per tuos 200 metų tkl Britų užka
riavimo, jų galėjo būti 600. OOO, o gal Ir 1 milijonas, įs - 
kaitant suprancūzIntus čiabuvius Ir metisus.

Per sekantį šimtmetį tkl šių dienų mes matome tautą, 
kurt Išaugo virš 6.000.000 žmonių. Tiesiog fenomena
lu'. Latke konfederacijos.prancūziškoji Kanada augo Ir 
klestėjo didžiuliais šuoliais. Taigi,per tuos 440 metų , 
prancūziškojo Kanada padaugėjo bent 1OO kartų. O klek 
dar Quebec'as paaugo Ir Išsivystė Industriniai Ir kitaip ?

Išvada: Britų nukariavimas Ir vėliau sekus Ikon - 
federacija, matomai, prancūzlškajat Kanadai-t.y.Quebe- 
c’ul,buvo labai naudinga , ar bent-nežallnga.

Turint omeny visus ankščiau Išminėtus faktus, kyla 
mums klausimas- kodėl tokia akcija, tokia pernelyg karšt
ligė apėmusi Quebec’ą, reikalauti didesnės autonomijos, 
ar net visiškam politiniam atsiskyrimui nuo dabartinės 
konfederacijos ?

Ats Iskyr Imas- tai milžiniškas uždavinys, ne - 
paprastai komplikuotas. Jį dabartinė Quebec'o administra
cija pilnai supt-anta, Kaip matėme, naujasis Quebec’o 
premjeras Rene Levesque jau Išbandė viešosios opinijos 
reakciją New Yorko finansiniuose sluogsntuose. Nežiūrint 
jo didingos, gerai Iš anksto suredaguotos kalbos, reakcija 
gavosi labai vėsi... Aukštiesiems ekonomistams tiesiog 
buvo nesuprantama, kodėl Quebec’as negalįs atsiekti sa - 
vo aspiracijų dabartinės konfederacijos rėmuose...

Tuo tarpu, vis tokie nepriklausomybių vėjai siaučia lx 
juodajame kontinente- Afrikoje. Gal jie turi kokios įtakos 
Į Quebec’o aspiracijas? ...

Tačiau tikime, jog pragmatiškos, vėsesnės galvos 
laimės. Pagyvensime- pamatysime'...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Apie
-BbJ Jonas Bute tka

Artėjant pavasariui, L fe - 
tuvoje stambesnėse ūklnin - 
kų sodybose, aukštųjų me
džių viršūnėse /retai kada 
ant stogo/ būdavo įrengti 
gandrollzdžlal, kuriuos ūki
ninkai aptvarkydavo, laukda
mi sugrįžtant į juos "senųjų 
sparnuočių gyventojų"-gand- 
rų, kurie, Išauginę valkus , 
prieš žiemą Iš čia Išskris
davo kur šilčiau, o pavasa
rį vėl linksmi sugrįždavo į 
gimtąją vietą naujosios kar
tos sulaukti Ir auklėti.

Ūkininkai gandrus mylė
davo. Niekas gandrų nes
kriaudė. Todėl, besiartinant 

x • pavasariui tinka, prisime
nant gimtąją šalį, nors tru
putėlį parašyti ir apie gand
rus .

Gandrai, taip sakant, yra 
kultūringi paukščiai. Jie tu- 

,<l rl savuosius nerašytus tei
sių kodeksus, kurių tiksliai 
laikosi. Gandrų stebėtojai 
yra nemažai užfiksavę įvy
ktų, kada patinėliui neištiki
ma patelė gandrų bendruo
menės teismo būdavo pas

Gandrus
merkta mlrlop Ir. . . bausmė 
būdavo įvykdyta. Atskrenda 
keli seni gandrai-pat In a t Ir 
nuo savo vyrelio pabėgusią 
arba kitą- svetimą- patiną 
lizdan įsileidusią patelę, 
žiauriai snapais užkapoja . 
Tokios egzekucijos metu ap
gautas a i patinėlis lizdo ne
apleidžia, bet aktyviai egze
kucijoje nedalyvauja. Pana
šiai būna pasmerkiamas 
toksai gandrų bendruomenės 
narys, kuris sauvallai Iš 
bendruomenės pasišalina ir, 
atėjus laikui, draug su visai 
sals į pietus neišskrenda, 
bet žmonių suviliotas,pasI - 
lieka žiema votį kur augęs . 
Būdinga, kad toksai nusikal
timas niekada neužmiršta
mas . Net po metų- kitų, o 
kartais ir po keltų, jei tik 
toksai "dezertyras" suran - 
damas, jis teisiamas Ir bau
džiamas. O tokių dezertyrų 
nenorinčių skristi į pietus , 
neretai pasitaiko.

Janutos ornitologijos vei
kale "Gandras" yra įdomus 
panašaus įvykio Lietuvoje 
aprašymas, Iš kur lo, sakoma,

net priežodis "gudrus, kaip 
Daugėlų gandras", yra kilęs .

Ūkininko Daugėlos sody
boje, seno, Išsišakojusio to
polio viršūnėje, daug metų 
gyveno gandrų šeima. Sena
sis gandras jau ne vieną jau
nųjų kartą Išvedęs, kas met 
vis grįždavo į savo senąjį 
lizdą. Vieną rudens dieną, 
kada gandrai jau rengėsi iš
skristi, mūsų senasis gand
ras krito žemėn, kaip negy
vas. Atskrido patelė, sulėkė 
valkai, visi nuliūdę aplink 
klegena, tariasi, matosi,kaip 
visokiais būdais tiria, ar se- 
nasal tikrai miręs; bando 
gaivinti,bet. . . veltui. Susi - 
krimtę, nuliūdę Išskrido su - 
s trinkimo vieton, bet gal už 
valandos vėl sugrįžo. Sena - 
sis nekrust. Taip išskrido 
be jo. Tik tada mūsų senasis 
gudruolis atsargiai atsikėlė, 
nusipurtė, apsivalė plunks
nas Ir lėtu, iškilmingu 
žingsniu nužygiavo trobų 
link, kur jis projektavo žle - 
mužę žfemavoti. Matyt, ne
sijautė senis pajėgsiąs tokį 
tolumėlį drauge su šeima Ir

BRIKTJC SMOKI - 
meniški suvenyriniai medaliai

(Kiekvienas jų sveria 30 gramų ir 
yra 40 milimetrų dydžio)
PASKUTINIS TERMINAS JIEMS UŽSAKYTI 
PRIEŠ KAINU PAKĖLIMĄ!

DABAR:
Dailaus 99.9% sidabro — $26.50
22 karatų aukso — $324.00
Platinos — $393.00

PO 1977 M. BIRŽELIO 1 D.
$28.50

$338.00
$395.00

Kanados Baltiečių Federacija 
gauna $1.50 komiso už 
kiekvieną parduotą medalį.

1. Nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.
2. Nelemtoji Hitlerio-Stalino sutartis, nuvedusi į Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją bei sunaikinimą 1940. 

' Jų nepriklausomybė ir laisvė turi būti atstatyta.
3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos naktis. Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13-14 dienomis.
4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovotojų pasipriešinimas 1940-1952.
5. Jungtinių Tautu žmogaus teisių deklaracija skirta visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai taip pat turi 

teisę į savo kraštą, kalbą ir nepriklausomybę.
6. “Mirties šukos nekartą perėjo per Estiją, Latviją ir Lietuvą. Visdėlto nebuvo abejonės kurioje pusėje tei

sė. Baltijos valstybės turėtų būti suverenios, nepriklausomos.“ Winstonas Churchillis 1950.
7. Jau 30 metų dešimtadalis estų, latvių ir lietuvių tebėra tremtyje, jų tėvynės tebėra okupuotos ir valdomos 

žiaurios, imperialistinės kolonijinės galybės.
J.) 8. Latvių dainų šventė — 100 metų. Laisvė ir nepriklausomybė Estijai, Latvijai, Lietuvai.

9. Eglė, beržas, ąžuolas
10. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymusis Lietuvos dailininkas ir kompozitorius

: UŽSAKYMO ATKARPA
Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke St., Hamilton Ont., 
Prašau atsiųsti man: I.8P 1X7, Canada
THE BALTIC SAGA medals in 99,9% silver $26.50 each $---------------------------
THE BALTIC SAGA medals in 22 karat gold $324 each $-------------------- ------ -
Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio $----- ....... ....... ..........
Už kiekvieną užsakymą už Kanados ribų reikia pridėti po $1 už pašto ženklus $1.00------------------—
Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin $---------------------------
Name__._________________ _______________________________  Address ------------ --------------------------------------------------------
City__________________________ :____Province Poštal Code 

(Please print)

vtsū bendruomenės pulku 
nuskristi. ..

Yra stebėtojų Ir daugiau 
užrašytų aukšto gandrų Inte
lekto liudijimų. Vienas 
aukštaitis pasakojo jo ūkio 
gandrų gyvenimo tokį epizo
dą: vienais metais pas jį 
gandrai sugrįžę gana anksti, 
kovui t Ik įpusėjus. Balandžio 
pradžioje papūtė šiurpūs 
šiaurys Ir Iškrito sniego. 
Šalčio įveikti, vargšai gand
reliai, šiltesnių dienelių be
laukdami, prisiglaudė toli
mesnėje ūkio daržinėje. Staį 
v feną dieną, ties ta daržine , 
skrieja svetimas, t. y. netu- 
rys šiame ūkyje lizdo, gand
ras . Apsukęs keletą ratų, 
jis nutūpė prie daržinės,kur 
"šeimininkų"buvęs maloniai 
sutiktas. Prasidėjęs jų tar
pe klegenlmas, pasitarimai. 
Netrukus visas būrelis pa - 
kilo ir nuskrido atokiau bu - 
vuslo šilo link. Žmonėms 
buvo įdomu,kur gandrai nu
tūps, ir jie tą būrelį pas lėkė. 
Sekančią dieną užtiko didelį 
pulką gandrų besibūriuojan
čių, medžių tankmės apsup
toje vienoje miško aikščių, 
kurios viduryje sruveno šilta 
versmė. Sprendžiama, kad 
gandras- svečias ne atsitik
tinis, o Iš rinktinės "štabo" 
buvęs atsiųstas pas lunt lays - 
informatortus, kur galima 
prisiglausti ir praleisti šal
tas dieneles savųjų tarpe,kol 
pakankamai atšils.

Gandrai turi, jeigu taip iš
sireikšti tikslu,be stipraus 
pavydo, ambicijos jausmo Ir 
etikos pajautimą. Yra žino
mas toks žmonių pasakoji
mas: gandrui bevarllnėjant, 
vaikėzai išvarė Iš lizdo pa
telę, paėmė Iš ten vieną 
kiaušinį, kurio vieton padėjo 
panašios Išvaizdos Ir dydžio 
žąsies kiaušinį. Patelė su
grįžus i, neįtarus i "šunybės" 
ir vėl ramiai ant kiaušinių 
atsitūpusi. Ir patinėlis nie
ko įtartino lizde nepastebė
jęs tol, kol Iš nelemtojo 
kiaušinio išsiritęs žąsiukas. 
Gandrastuoj pažinosvetimą 
vaiką ir subiuro. Žąsiuką iš 
lizdo išmetė. L tkustus kiau
šinius sudaužė, patelę gi 
taip snapu prikapojo,kad ji 
yargšelė, tr is dienas paslika 
gulėjo lizde bekovodama su 
mirtimi, paskui Išskrido ir 
niekad nebegrįžo. Tuščiame 
lizde iki rudens labai nuliū
dęs ir apsmurgęs gandras 
gyveno vienas.

PASTABA geradariams: meilė yra dorybė, bet be Išimties, visi nusikalti
mai yra padaromi Dievo. Tėvynės, artimo ar savo meilės vardu.

PASTABA fanatikams: nežemlnklm beždžionės vardo žmogų fanatiką — Ig
noruojantį proto gaila, vadindami gyvulių: be praktinio ir teore
tinio patyrimą neturėdamas Instinkto, gyvenimo džiunglėse pra
žūtų jis, kaip burbulas vandenyje.

B. Bačiunas

Lietuvių Fondas
Jaunimo Centro kavinėje 

balandžio 14 d. įvyko LF va
dovybės tr spaudos bei ra
dijo atstovųkonferenclja. Ją 
atidarė L F V-bos pirm. dr. 
Razma, pravedė informaci
jos vedėjas VI. Būtėnas.

Konferencijos tikslas - 
supažindinti,kaip veikta LF, 
kokios ateities perspektyvos, 
kokia pelno dalis skiriama 
šiais metais kultūriniams Ir 
visuomeniniams reikalams . 
Kadangi gegužės 7 d. įvyksta 
metinis LF narių suvažtavl-
mas Jaunimo Centre,tai yra 
svarbu tiksliai Informuoti 
visuomenę. Kalbėjo dr. Ba
tukas, dr. Ambrozaltls, fi
nansininkas p. Kylius, Inž . 
Naudžius, pik. A, Rėklaitis , 
ŠvletlmoTarybos pirm. Juo
delis, žurn. J. Janušaltls, A . 
Juodvalkis Ir kt. Iš visų 
pranešlmųpaalškėjo, kad LF
finansinis stovis labai geras, 
visas turtas Investuotas tin
kamai, tik 30% turto esą šė- 
rų biznyje. Siekiama jis su
mažinti, nes vieni metai bu
vo labai pavojingi. Šiais 
metais, nors įplaukų už 
praeitus metus buvo šešiais 
tūkst. dol. mažiau, tačiau, 65 
tūkst. dol. bus paskirstyti 
švietimo Ir kultūriniams 
reikalams. Dabar LF kapi
talas: 1.350. 303, 54 dol.

Buvo užklausta, kodėl LF 
neskyrė Dainavos ansamb-
llulparamos Ir Alto le Idžla
mai knygai apie Sibiran Iš - 
tremtuosius. Atsakyta, kad 
skirstymas dar negalutinis . 
Jei reikės, LF galės tapti 
mecenatu, o dėl knygos, tai 
LF Ir paskirstymo komisija 
Iš 6 žmonių nepriėjo vfenln-
go susitarimo. . .

IEŠKOMAS Juozas Girdžius,gimgs 
1907 m.,gyv. Kanadoje. Jis pats arba 
žinantieji prašomi rašyti jo seseriai 
adresu: Petre Girdžios. Joty šk iu km. 
Gelgaudiškio pšt., Sak ių rajd-i th.SSR.

DEMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europoj "J IB rlaar^jiege-Lotion" preparatas sula Ik 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pataline niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų iaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. JraSyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA
NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU. 
VASARVIETĖJE K ENN EBUN KPORT E

Pranciškonai maloniai kviečia visus 
lietuvius atostogauti jų vasarvietėje — 
Kennebunkporto. Maine.

Sezonas prasideda liepos 2 ir baigia
si rugsėjo 5 d. Nuo liepos 2 iki 16 ir 
nuo rugplūčio 21 Iki rugsėjo 5 nuo kam
barių duodamo 20% nuolaida. Prašoma 
registruotis ik anksto.

Informacijai adresas: Vasarvietės

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NE redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Iietu-

.yįškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arbą 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henni-.ui N. 277-7868. .

1977. II/. 27

LFTarybą sudarol8 rink
tų narių. Visos komisijos 
bei valdybos laikosi demok
ratiškų principų Ir L F sta
tuto. Bet spaudos atstovai 
kėlė dar įvairių klausimų: 
kodėl viena spauda remiama, 
kita ne, kodėl radijo prog - 
ramos ne visos remiamos, 
anot Jono Balio Dirvoje.V- 
bos IrTarybos nariai atsakė 
aiškiai Jr J. Balio LF reika
lų kedenlmas nėra tikslus, 
nes jis nežino,kaip visasLF 
gyvenimas vyksta.LF sutel- 

'kla paramątlk jos paprašius.
Jis nediktuoja kaip ją orga- 
nlzacljps ar Institucijos tu
rėtų sunaudoti. LF yra me - 
cenatas visų gerų darbų; jis 
operuoja su 2% Išlaidų, o vi
sa kita eina Fondo augimui. 
Leidžiamajam Vardynui LF 
pajamos nenaudojamos, o 
patys nariai jau yra sutelkę 
virš 1O tūkst. dol. Jis bus
gale metų Išleistas, kalnuos 
virš 29 tūkst. dol. , 4 tūkst . 
egzempliorių. Visą šį rei
kalą veda atskira komisija, 
vadovaujant p. Rėklaičiui.

Atrodo, tačiau, kad radijui, 
spaudai Ir televizijai LF tu
rėtų daugiau paskirti lėšų, 
nes tik šių šaltinių pagalba 
LF taip sėkmingai auga.

Lietuvos Aldų programa 
praplečiama

Nuo gegužės 7 d. atidaro
ma nauja Lietuvos Aldų lai
da: šeštadienio vakarais nuo
8-10 vai. ,106. 3 FM WLNR 
stoties. JI siekia Iki 1OO m. 
aplink Chlcagą. Visas tris 
laidas veda Kazė Brazdžlo- 
nytė su štabu.

Klausykitės šių programų 
Ir jas remklte'.

Bal. Brazdž lonls

197 7-IŠVYKOS | 
PAiT.r LIETUVĄ■SALI IL. Vienos sovoitės kelione į Lietuvą. ■: 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 

naktXs Vilniuje, 1 dienos ekskusija į Kauną ir 1 naktis Maskvoje —
| ~ * Ru9sei° 18-26. . . $858. o Spalio' 9- 17 . . . $826.

V JL jfUEtž ji . Dviejų savaičių kelionė [Lietuvę. Vokietiją ir Angliją. . . 1 naktis 
Maskvoje, 6 dienosiir 5 naktys Vilniuje, 1 dienos ekskursija į Kauną, 
4 naktys Mūenchene ir 3 naktys Londone.
Birželio 26 - liepos 10. . . $.1,253. • Liepos 17 - 3 1. . . $ 1,253.

Speciali dvieju savaičių kelionė L Lietuvą, Vokietijų, ir Prancūzija:
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su vienos dienos 
ekskursija {.Kauną, 4 naktys Mūenchene ir 3 naktys Paryžiuje — 
Birželio 8-22. . . $ 1,276.

,Kainos nuo 7977 m. balandžio 1 d. Irus patvirtintos vyriausybės, suderintos su lėktuvu kainomis 
iš Bostono, New York'o ir Montreal io per Pan American World Airways arba IATA linijas. ,

Daugiau informacijų apie kelionę i Lietuvą gausite pas: Algirdą Mitkų —Baltic Tours
8 White Oak Road,

vedėj as. Franci scan Monastery, 
Kennebunkport, Maine,04046 
Tel. (207) 967-20 11, USA.

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI. NUO 11,30 iki 12 vai. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr.. Dzvernay, P.O. TEL. 669*883.

Newton, MA 02168 
Tel. (617) - 969- 1190 

(Prašom kalbėti su UPat*)
Žmonių skaičius visoms kelionėms ribotas. Užsirašykite kaip galite skubiau I

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metų.

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 02127

5 p si.



Hamilton’
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Įsikūręs nuosavuose namuose —

830 Main Street East, telefonas 544-7125

MOKAME UŽ:Darbo valandos: pirmad’emois - ketvirtadie- ' 
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai.y šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpįūč'O men. ir prieš ilgus sovoit-f 
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----- virš $8,000.000

KAZIUKO MUGĖ
Gražiai praėjo Kaziuko 

Mugė pas mus, kurią atida
rė prel.dr. J.Tadarauskas . 
Po kiekvienų šv. Mišių Jau
nimo Centras buvo lankomas 
svečių.Čia kiekvienas turėjo 
progos Įsigyti visokių gėry
bių, Išmėginti laimę,paval - 
gyti skaniai paruoštus pie
tus, Išgerti kavos su saldu 
mynals Ir pabendrauti su 
savo pažįstamais . Tik pasi
taikius blogam orui Ir prasi
dėjus žiemos atostogoms 
mokyklose, sumažėjo svečių 
skaičius.

Esame visiems dėkingi, 
kurie mus aplankė,parėmė 
Ir tuo papildė mūsų Iždą, 
kuris jau buvo Išsekęs.

Ypatinga padėka p.Deks- 
nlenel, kurt kiekvienais me
tais padeda Šatrijos Raganų 
bū llul paruošti valgius 
Irtalp patT.Povllausklenel.

Liekame ypatingai dėkin
gos Ir toms ponioms,kurios 
kad Ir neturėdamos valkų 
skautų tarpe, kepė mums 
tortus, prisidėdamos prie

Hamiltono Skautlja

• "Širvintos" Tunte š. m . 
vasario 20 d.per iškilmingą 
Vasario 16 d. minėjimo su - 
e Igą buvo pare igų pas Ike ItI - 
mo ceremonija. Dabar nau
joj Ituntinlnkė yra ps.R.LIa- 
lė Bagdonaitė Chiarellt. Ta 
proga mus aplankė vyr. 
skautininke iš Chtcagos v. s. 
Irena Kerellenė.

Vasario 22 d. Tarptauti
nė Skaučių Diena. Ta proga, 
lietuvaičių skaučių inlclaty - 
va buvo suruoštas vakaras, į 
kurį pasikvietėme seses lat
ves ir estes. Vakaras praė
jo labai Iškilmingoj ir sese
riškoj nuotaikoj. Labai dė- 
klngos viešnios už tokį nuo 
taikingą vakarą atsiuntė pa
dėkos laiškučius tuntlnlnke l.

Širvinta

BUFALO. New York Į

Kadaise milijoniniame , 
stiprios pramonės Buffalo 
mieste, gyveno gana daug 
lietuvių. Palengva jų suma
žėjo. Naujų ateivių banga vėl 
klek sulietuvino, ypač, įsikū
rus lietuviams, dirbantiems 
mokyklose, ligoninėse, uni
versitetuose. Jų pastangom 
Lietuvių Klubas greitai su
silaukė tokių pat profesijų 
amerikiečių draugystės Ir 
dėmesio.

toronto

Iškili pavasario šventė rengė Toronto Lietuvių Na- 
Velykų Stalas, kurį su- mųMoterų Būrelis Atvelykio 

6 p si.

1

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

IMAME UŽ;

asmenines paskalas 
nekiln. turto pask.

11%
10 %

Vasario 16-los mlnėjt - 
muose susirinkdavo bevelk 
pusė ant pusės lietuvių Ir 
amerikiečių. Pasitaikydavo 
net pagrindinių kalbėtojų a- 
mertkiečių, mokslo žmonių .

Jau 2 i metai,kai čia pas - 
tovlal veikla Vasario 16 
gimnazijos ratelis, vadovau
jamas nepailstamo lietuvy
bės veikėjo Romo Masilto- 
nio. Tai nelengvas darbas 
tokioje vietoje, kur nedaug 
lietuvių. Ratelyje nuolati
niais aukotojai R.MasIllo- 
nlo sumedžioti tolimiau
siose vietovėse.

Nors Buffalo lietuvių skai
čius visai sumažėjo, bet nu
tarta buvo Vasario 16 švęsti 
ir šie met.Re ik ėjo visko:plr- 
mlausla pakankamai publi
kos, angliška t kalbančio pas
kaitininko/ svečių dauguma 
jau kelintos kartos lietuviai 
amerikiečiai, ar jų pažįsta
mi, nemokantys lietuviškai/, 
programos.

Visad Buffalo lietuviams 
paslaugūs Ročesterto meni
ninkai ekspromptu paruošė 
programą, atsirado ir pas
kaitininkas iš kaimyninės St . 
Catharines ir. .. tiesiog 
nuostabiai atsiradoptlna ša
ltuke publikos'. O dar prieš 
publikai pasirodant, atvyko 7 
kanalo televizijos filmuoto- 
jat. Ir atvyko ne veltuizmt- 
nėjimas praėjo labai, labai 
gražiai ir sėkmingai. Ro- 
česterio menininkai tiesiog 
sužavėjo lietuvius ir kita
taučius: dainos buvo puikiai 
parinktos ir išpildytos,gra
žūs, reprezentaciniai dra - 
bužlal.

Iš politinės pusės taip pat 
viskas gerai pavyko: pers
kaitytos rezoliucijos pa
siųstos visai eilei žymių as
menų. Vakare televizija ro
dė minėjimo sutrumpintą ei
gą. Mirgėjo tautiniai drabu
žiai, jaunosios kartos atsto
vas Vytas Maslllonls skaitąs 
rezoliucijas Ir atsakąs į re
porter tuklaus Imus, S. Šetkus, 
skaitąs paskaitą, Ročesterto 
menininkai, salėje giedantys 
Lietuvos ir Amerikos him
nus.

Po programos visi galėjo 
pasivaišinti gražiai paruoš - 
tais užkandžiais! Ir kava.

Lietuvių Klubo pirm.šie
met yra dr. Algirdas Gam- 
zlukas, kuris tą minėjimą Ir 
pravedė. Televizija progra
mą rodė pakartotinai. Tuo 
būdu vėl Lietuvos vardas ta
po plačiai Išgarsintas- KOR 

sekmadienyje balandžio 17 d. 
Karaliaus Mindaugo Menėje , 
praėjo nepaprastai puikioje , 
pakilioje nuotaikoje. Svečių 
prisirinko pilnutėlė salė. Bu
vo atvykusių Ir Iš tolimesnių 
kampelių, o keletas net Ir Iš 
tėvynės Lietuvos.

Visus steblho salės vidų - 
ryje didžiulis, įvairiomis 
maisto gėrybėmis apkrautas 
ir papuoštas Velykinis Stalas.

Tiesiog akys raibo bežiū
rint, ir net tikėti neslnorėjo- 
nejaugi visa tai šios dienos 
puotai? Tat tikra paroda, nes 
tiek daug kruopštaus me n iš - 
kūmo įdėta'.Tik žiūrėk, žmo
gau, ir gėrėkts'. Ir ko gi čia 
nėra. Štai nuo stalo kampų , 
tiesiog nušokti pasiruošę, 
kepti paršai, spygliuoti ežiai, 
įvairūs didžiuliai kepsniai, 
beržo šakos, grybai, bara - 
vykal, margaspalviai pyragai 
margučiai. Pačiame šių gė
rybių viduryje- Velykinis A- 
vlnėlls, na Ir daug kam dar 
ne matytas dtdž lul Is pyragas - 
baltoji gulbė.

Eina žmoneltal apie šį 
stalą, stebi neįprastą reginį, 
nevienas pečiais patrauko, 
galvą palinguoja, klek čia to 
darbo, triūso ir meno tos 
moterys Įdėjo.

Lygtai 1-ą vai. šių namų 
pirmininkas Jurgis Strazdas 
prabyla į susirinkusius.

Pirmiausia jis paaiškina, 
nušviečia šios gražios vely
kinės tradicijos reikšmę Ir 
kaip ji buvo švenčiama lais
voje Tėvynėje,ypač tai skir
damas jau čia gimusiam 
mūsų jaunimui.

Po to, šį nuostabių gėry
bių stalą palaimino Prisikė
limo šventovės klebonas tė
vas Aug. Simanavičius, su
kalbėdamas atatinkamą mal
dą.

Tvarkos dėllal, svečiai 
prie Velykinio Stalo buvo iš
šaukiami paeiliui. Pirmiau
sia, kaip Ir pritinka, pajudė
jo įvairūs mėsiški kepsniai, 
kurių kiekvienas galėjo Imti 
tiek, kiek kurio širdis bei 
vaizduotė jam patarė. Įvai
rumo ir dar geresnio apetito 
dėl lai, visa tai buvo užge
riama vyneliu.

Po valandėlės pakilo Ir 
scenos uždanga. Čia Ir vėl 
visi liko didžiai nustebinti, 
kai visų susirinkusių aky- 
vaizduoje Išsirikiavo net 
šešios veteranės šio Būrelio 
narės su savo pirmininke p. 
Janka Itlene viduryje.

Vist žino, kad jos geros 
šeimininkės, darbininkės , 
organizatorės, bet kad jos 
taipogi Ir geros dainininkės , 
toli gražu, ne visi.

Visos jos yra dainavusios 
choruose ilgų metų eilę, o 
kitos net Ir Iki dabar. Daž - 
nal net Ir solo partijas 
traukusios, taipgi apie šį 
meną daug ką nusimano . 
Štai jos: V.SlmlnkevlčIenė , 
A. Jucienė, A.Skllandžlūnle- 
nė, A. Jankaitlenė, L. Ma- 
čtonlenė Ir A. Btškevičienė.

Jų puikūs, skambūs, melo
dingi balsai, na Ir pasirink -

• tos mažai kam girdėtos , 
gražios, žavingos, romantika 
persunktos dainos, gausius 
šios popietės svečius Iš 
karto sužavėjo, užbūrė. Salė 
tiesiog su nuostaba jų klau
sėsi, nesigailėjo jojas katu
čių, tik nepasisekė jas Išvi
lioti pakartojimui.

Neteko dar girdėti kaip 
šis vienetas pasivadino,ta
čiau publikai pasirodė jau 
antrą kartą. Iki jos Suras 

_sau tinkamą vardą, drąsiai 
galima sakyti, kad tai dai
nuoja "Antroji Jaunystė".

Savo sodriu balsu visą ei
lę dainų padainavo Ir solistė 
Vaclava Žlemelytė. Solistei 
Ir Moterų vienetui akompo- 
navo jaunasis muzikas J. 
Govėdas.

Pas Ibalgus programai, 
maždaug Ir vėl ta pačia 

tvarka, gausūs šios popie
tės svečiai buvo antru kartu 
kviečiami prie didžiojo sta
lo, tik šį kartą susipažini
mui su įvairiais pyragais 
bei kitais panašiais skanu
mynais Ir kavute.

Visus stalus puikiai puošė 
vazonėliuose sudaiginti Ir 
vešliai sužaliavę vasarojų 
želmenys.

Tai tikrai šaunus, nepa
mirštamas, metinis Ir jau 
tradiciniu tapęs šių Namų 
Moterų Būrelio parengimas, 
tikra pavasariškoji atgaiva , 
šventė.

Toronto lietuvių visuome
nė dėkoja jums mielosios 
LN mote rys'.'. ’.

LIETUVIŲ NAMA
Pastaruoju metu būna at

vejų, kad vyresnio amžiaus 
LN nariai savo narystę nori 
perleisti jaunesnės kartos 
giminaičiams, draugams ar 
pažįstamiems. Tatai pada
ryti negalima, nes pagal 
Bendrovių Įstatymą/Corpo - 
ration Act/ Ir Toronto Lie
tuvių Namų Įstatus narystė 
yra neperleIdžlama.Tačiau, 
pagal įstatus, narys gali at
sisakyti narystės Ir savo 
nario įnašus perle tstl, kam 
jis nori. Asmuo, gavęs per
leistą įnašą, jei jis nori likti 
LN nariu, turi apie tai pa
reikšti LN V-bat Ir gautljos 
sutikimą. Žinoma, stojantis 
į narius turi įnešti jam per
leistą nemažiau 1OO dol.na
rio įnašą. Jei jam perleis
tas įnašas yra mažesnis, tai 
jis gali likti tik nariu kandi
datu. Papildęs nario įna
šą iki 1OO dol., jis automa
tiškai liks pilnateisiu LN 
nariu.

Labai panaši lygiagretė Ir 
su mirusių narių palikimu . 
Nartui mirus, jo įnašas, ne 
narystė, įpėdiniui pareiškus 
ne vėliau kaip po metų,per
vedamas ten, kur įpėdinis 
nurodys. Jei įpėdinis nori 
būtlLN organizacijos nariu, 
jis apie talturl pareikšti jos 
valdybai Ir įmokėti nema
žiau 1OO dol, įnašą.

Velioniui palikus įnašą ne
mažesni kaip vienas šimtas 
dolerių,paveldėjęs gali būti 
pilnateisiu LN nariu tik pa - 
reiškęs norą Ir gavęs Val
dybos sutikimą. Tačlaų,pa- 
Hkimul esant mažesniam, 
kaip vienas šimtas dolerių , 
paveldėjusls gali likti ttkLN 
nariu-kandidatu. Pilnateisiu 
balsuojančiu nariu jis paliks 
tik nario įnašą papildęs iki 
vieno šimto dolerių.

PARENGIMU KALENDORIUI
KLB Toronto apylinkės 

valdyba, norėdama paleng
vinti lietuviškoms organiza
cijoms parengimų organiza
vimą, įgaliojo reikalų vedė
ją Teodorą Stanulį paskelbti 
Iš anksto būsimus parengi
mus. Visos organizacijos, 
nor inč los pas Inaudot l š tuo 
patarnavimu, yra prašomos 
pranešti jų planuojamus pa
rengimus T. Stanullul, 13 
Alambra Avė. Toronto, 
M6R 2S4.
- Balandžio 17 - Velykų sta
las L. Namų Karaliaus Min
daugo Menėje.
- Balandžio 23 - Toronto 
tautinių šoklų grupės "Atža
lynas" koncertas Ir šokiai 
L.Namų Karaliau? Mindaugo 
ir Kar.Mortos Menėse.
- Gegužės 1 - Maironio mo
kyklos pasirodymas Ir Moti
nos Dienos minėjimas L.Na- 
namų Kar.Mindaugo Menėje.
- Gegužės 7 - TDM Teatro 
"A įtvaras "parengimas Ana
pilio salėje.
- Gegužės 9 - L. Namų tal
kininkų Ir kultūros darbuo
tojų arbatėlė L.Namų Kar. 
Mortos Menėje.
- Gegužės 2O-LIetuvlų Dra-

T a u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

8!/i% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
8% už spec, taupymo sąsk.

7]/2% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

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,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ f

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ------  Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

★ Namų ----  Gyvybės
Z * Automobilių
9 * Komerciniai -

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

BaČėnaS AU Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctkur pasau,yie -'•‘•"’binU 

■»tel. 533'3531*
mos Festivalis Prisikėlimo 
salėje.
- Gegužės 21 - Lietuvių Dra
mos Festivalis Anapilio sa
lėje.
-Gegužės 22 -Lietuvių Dra
mos Festivalis L.Namų Kar. 
Mindaugo Menėje.
- Gegužės 27-Hetuvių Dra
mos Festivalis Prisikėlimo 
salėje.
- Gegužės 28-L letuvlų Dra
mos Festivalis Prisikėlimo 
Ir L. Namų Kar. Mindaugo 
salėse.
- Gegužės 29 -Lietuvių Dra
mos Festivalis Prisikėlimo 
salėje.
- Birželio 17-25 - tradicinė 
tautybių savaitė "Karava
nas" visose Prisikėlimo sa
lėse.
- Spalio 22- Havajų vakaras 
Prisikėlimo salėje.
- Spalio 29 - Sporto klubo 
"Aušra" parengimas Prisi
kėlimo salėje.
-Spalio 29 - L. Namų Vyrų 
Ir L. Namų Moterų būrelio 
balius Kar.Mindaugo Ir Kar. 
Mortos Menėse.
_ Lapkričio 5 - "Nepriklau
somos Lietuvos" spaudos 
bailus L.Namų Kar.Mindau
go Ir Kar.Mortos Menėse.
- Lapkričio 5 - "Maironio" 
mokyklos parengimas Ana- 
pilyje.
- Lapkričio 6 - L.Namų Mo
terų Būrelio koncertas L.N. 
kar.Mindaugo Menėje.
- Lapkričio 12 - ŠALFAS 
parengimas L. Namų Kar. 
Mindaugo Menėje.
- Lapkričio 19 -kariuomenės 
šventės minėjimas L.Namų 
Kar. Mindaugo Ir Kar.Mor
tos Menėse.
- Lapkričio 20 - N. Pradė
tosios Marijos Seserų vaka
rienė Prisikėlimo salėje.
- Lapkričio 26 - Sporto klu
bo "Aušra"parengimas Pri
sikėlimo salėje.
- Gruodžio 6 -Toronto Liet, 
choras "Varpas" koncertas 
ir šokiai L.Namų Kar. Min
daugo Menėje.*

skolinkis

PARAMA
IMA:

9%% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

- Gruodžio 18 - Skautų Kū
čios Prisikėlimo salėje. ■ 
• Inž.Arūnas Šlekys neper
seniai yra įsigijęs daktaro 
mokslo laipsnį Inžinerijos 
srityje. Jis yra vedęs mont- 
realletę Rūtą Skučaitę, kurie 
augina pirmagimę dukrelę.
ATLIKIME TAUTINĘ PA
REIGĄ- VISI, SULAUKĘ 18m.

BALSUOK IME '.
Kanados L lėtu vlų Be ndruo- 

menės Krašto Tarybos Rin
kimų, įvykstančių š. m. ge
gužės mėn. 15 d. , Toronto - 
Oakvlllės apylinkės kandi
datų, patvirtintas Vyriausios 
Rinkiminės Komisijos 
Sąrašas,:
1. BazUIauskas Leonas
2. B Ir eta Vytautas
3. Čepas Silvestras
4. Čupllnskas Eugenijus
5. Jokūbaitis Stasys
6. Juozapavičiūtė Gabija
7. Juzukonls Algis
8. Kaknevičlenė Janina
9. Karka Jonas
10. Kuolas Almls
11. Kuolas Augustinas
12. KurplsP. Gediminas
13. Masionis Saulius
14. Metklejohn Irena
15. Mikalauskas Barnabas
16. PuterIs Algirdas
17. Rlnkūnas Antanas
18. Šernas Gytis M.
19.Simanavičius Jonas R. 
2OSkrebūnas Alfonsas 
21.Skrtnskas Vytautas 
22.Stabačlnskas Vladas 
23.Stanulls Teodoras
24. Steponaitis Henrikas
25. Valčeltūnas Juozas

Į K. L. B. Toronto Oakvll- 
les Tarybą reikalinga Iš
rinkti 18 narių, todėl kiek
vienas galt balsuoti ne dau
giau, kaip už 18 kandidatų. ..

Balsavimo būstinės Ir lai
kas:
PrlstkėllmoParap.9-13 vaį. 
Anapilis 1O- 13 vai.
Lietuvių Namai 12-15 valę 
Evang.LIuteronlų Išganytojo 
Parapija 9-11 vai.

Toronto-Oakvūles 
Rinkiminė Komisija 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KRONIKA
K.L.K. (MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIAUS 

JUBILIEJUS
Kanados LIetuvtųKataltklų 

Moterų D-jos Montreallo 
Skyrius atšventė 25 m. veik
los sukakti,kuriai planingai 
Ir Intensyviai ruošėsi. Pa
minėjimo Iškilumui pažymė
ti pasikvietė tautinių šoktų 
grupę Grandinėlę Iš Cleve- 
and'o Ohio. Nors i ši grupė 
susideda Iš virš 40 asmenų, 
vien kelionės išlaidos yra 
didelės. Bet veikliosios d- 
jos narės su drąsiąją v-bos 
pirmininke Danute Staškevl- 
člene savo pasiryžimą Ište - 
sėjo. Grandinėlė atliko gra
žią šoklų programą gegužės 
23 d.didžiulėje Plateau sce
noje, sutraukdama artipilnę,

didžiulę salę žiūrovų.
Sukaktis buvo pradėta 

švęsti jau prieš savaitę lai
ko. Balandžio 17 d. AV pa
rapijos salėje vyko specla - 
lūs pietūs, į kuriuos prisi
rinko gausiai svečių.Tai bu
vo jvadas ne tik į nuotaiką , 
bet Ir palengvinimas blud - 
žeto pilnam veiklos paminė
jimui. Rengėjos Išmaningai 
apsisuko Ir šį minėjimo sa
vaitgalį su viešom paruošom 
Po koncerto, Plateau salėje 
visi dalyviai buvo kviesti į 
šv. Kazimiero salę užkand - 
žlams Ir šokiams, o sekma
dienį Į AV salę pietums.įėji
mo bilietai Ir loterija rengė-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS («"<.ktys) VILNIUJE

Gegužės -MaylP ir 26 dienomis 
Birželio - J une 16 diena 
Liepos-July 7 dieną_

datos: Rugpjūčio-August 4 dieną
Rugsėjo-September 8 ir 15 dienomis.

14
DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

- VILNIAUS, - MINSKO - MASKVOS -

Kaina: nuo $ 1,065.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS I Š[
KRAŠTA - KANADA. ,

. Jeigu keliauji į Miami ar Fort Lauderdale ?. . .
— Užsirašyk pas mus, tik $145.00 su 

sugrižimu.
Rašyti angį iškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H2W 1Y7

(Licence N.50040) - Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

joms padėjo Išvengti ne tik 
nuostolio, bet gal dar liko Ir 
pelno.

Gegužės 24 d.po pamaldų, 
AV parapijos salėje visiems 
susėdus už stalų, vyko Iš
kilmingoji šventės dalis.Ją 
pradėjo plrm-kė Danutė 
Staskevičienė, pakvtesdama 
programą vesti bu v. pačią 
pirmąją v-bos pirmininkę E . 
Navtkėnlenę.

E. Navlkėnlenė pakvietė 
numatytus asmenis į garbės 
prezidiumą. Jų tarpe matėsi 
net Iš Toronto atvykuslų:C - 
ro V-bos pirm. O.Gustainie
nė, Moters žurnalo redakt . 
N.KulpavIčlenė Ir V.Ottlenė. 
Po sveikinimų buvo pasivai
šinta pietumis.

Ta pačia proga buvo pa
gerbti Grandinėlės šokėjai Ir 
jos vadovas L. Sagys. Jam 
buvo įteikta specialiai Išaus
ta tautinė juosta, už kurią 
jis gražiais žodžiais padė
kojo.

Plačiau šventė bus apra - 
šyta kitame NL numeryje.

• Mar IjaKosktenė Iš Green- 
fieldParko su montrealIečių 
ekskursija lankėsi Šventoje 
Žemėje Ir Romoje. JI ten 
aplanke žymesnes vietas Je
ruzalėje ,kalpKrlstaus kars
tą, Alyvų Kalną, Golgotą, 
buvojo Betliejuje Ir Betanl- 
joje, braidė po Jordano upę, 
valgė žuvis prie Galilėjos 
ežero, taip pat maudėsi Ne
gyvojoje Ir Viduržemio jū
rose prie Tel Avivo. Romo
je taipogi lankė Vatikaną ir 
katakombas. Ji parsivežė 
labai daug Įvairių suvenyrų. 
Kelione Uko labai patenkin 
ta.

• Jonui Petruliui ruošia
mas 60 m. amžiaus pager
bimas šį šeštadienį Šv. Ka 
zimlero parapijos salėje. 
Jam su žmona Kazimiera 
bebuvojant Ilgesnį laiką Flo
ridoje, pasiilgę sūnus Edis 
Ir marti Dalia, sugalvojo šį 
pagerbimą tėvui suruošti 
savo Iniciatyva Ir lėšomis . 
Tad Ir bus šis pagerbimas 
skirtingas šio krašto papro
čiams, kad jį ruošta jubilia
to pati še Ima.
• Petras Jokubka buvo 
stalgiai susirgęs Ir atsidū
ręs į ligoninę.Dabar sveiks
ta namuose.
• Kazys Leknlckas buvo

PADĖKA
Mirus vyrui ir tėvui PETRUI YOKŠIUI, Širdingai 

dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui tėvui J. 
Kubiliui,S.J., už suteiktas laidotuvėse religines 
pamaldas ir kita patarnavimo. Taip gi, ačiū visiems 
pasimeldusiems už velionies sielą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems į 
laidotuvių namus, už palydėjimą bažnyčion ir i 
kapines, už gėles ir šv. mišias.

Didelis ačiū visoms šeimininkėms ir ju padėjėjoms 
bei visiems kitiems kuo nors prisidėjusiems.

□ na Yokšienė,
dukterys ir ju šeimos

« Neseniai yra miręs Kaži- žiaus. Palaidotas perŠv.KĄ- 
mieras Z tentus 70 metų am- zlmiero bažnyčią.

vykęs Į Calgary, Albertą. Jis 
ten apsižiūrėjo galimybes 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Praeitųjų metų NL Spaudos Baliaus šokių kontesto komisija: Iš dešinės — Vytautas Sabalys, Birutė Nagienė, Elena 
Pakalniškienė, Audronė Jonelyte, Gintaras Nagys ir dr. Jonas Daugirdas.

Nuotrauka T. Laurinaičio,

TEL.: 694-1037

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE.

TUNE-UP - TOWING \
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

Kailiu siuvėjas

Tel. 767-6183

PAIEŠKOMAS Albinos VAITEKŪNAS 
iš Ginduliu km. Ieškomasis daug me

tu gyveno Montreolyįe ir dirbo popie- 

rio fabrike.

ETamta. s.
Mike Rutkauskas )

• Sėkmingai atlikusi "Ro
meo ir Julijos" spektaklius 
Č ikagoje, scl. G (na Capkaus - 
kienė Išvyko poilsiui į Flo- 
jrįdą. JI su savo motina yra 
apsistojusi J. (r D. Gražių 
vasarnamyje St. Petersbur- 
ge. Balandžio 19 dieną Įvyko 
St. Petersburge jos rečita
lis.

ISNUOMUOJAMAS didelis būtos 
gražiame Ir susisiekimui patogiame. 
LaSalle miesto rajone, pas lietuvius.

Skambinti: 365=03 11 arba 366=6220.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION R E G'D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir pr ieinamomi s kainomis.
- tel. 366- 6237 / 3896________________________________________

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. T66-7281

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Savininkai V, Sušinskas <S Son tel. 389 - 057 1. Pharmacie BRONX PARK Pharmacy

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONU KNYGA 

LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC. 

YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

3035, BOUL. LASSOMPTION, MONTREAL. QUĖ. H 1 N 2H2 / TĖL. 254-5302

agence
d assurance gėnėrale 

CONSTANTIN I 
general insurance 
agency, ltd.

487-5820 !

Donna Wei burn, A . I.'B .
Beatrice Oliver, A.I.B..B.A.

GILBERT L. CONSTANTIN!, C.I.B.

Quebec Credit Union League Building

17 ronald drive 
montreal west.pq. 
h4xlm9

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome
3 65" 7146

GUY 
RICHARD

LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

ROOFER COU VREUR
7725 George LaSalle

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy 
'Richard', kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

1977. IV.27

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams

Visi kiti vandentiekio ir 
šildyme taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktori us.

140-Ze AVENUE 
366-0330 LASALLE.

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

corner 5e eve 365-7146 
495-90e AVE 

coin / corner Bayne 365-1143

Mechanizuotas ratų ir kitų dalių reguliavimas. IŠorės(Body) taisymas ir 
dažymas nauj ame garaže ir moderniomis priemonėmis. K re i pk i t e s — 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psL
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NL REIKALAI
Spaudos Balius gegužės 7 d.

Šis savaitgalis yra pasku
tinis prieš Spaudos Bailų. 
Kadangi laikraštis kai kur 
montreallečlus pasiekia pa
vėluotai, tai šis kvietimas 
bus jiems paskutinis atvykti 
į šį vakarą.

dovanas, nesuspėjus laikraš
čio redakcljon ar ktttfr prt - 
statyti, mielai priims Ir ba
ilaus vakaro metu.

TRADICINIS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

Rengėjai mlndauglečlai 
pasiruošę su nuoširdumu 
svečius sutikti. Norintieji 
rezervuoti atskirą stalą, ga
lt kreiptis į rengėjų grupės 
sekretorių Aug. Mylę, tel. 365 
- 0353, arba į plrm-ką V. 
Sušlnską- 366-7281.

Loterijai fantus ar kitas

Tad kviečiame visus 
montreallečlus savo pasiry
žimą Ištesėti,atvykti su šei
momis, draugais Ir svečiais 
j šį tradicinį Spaudos Balių, 
Atvykusius neapvils Ime su 
programa. Be skelbime nu
rodytosios, tikimės pamatyti 
Ir sol. Giną Capkauskienę. 
kuri žada tuo metu grįžti Iš 
Floridos po užtarnautų atos
togų. Iki pasimatymo '.

NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” nouįam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams !

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

''Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

ivyks sekmadieni, gegužės men. 8 d. po 11 vai. pamaldų, 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

Programoje: Irenos Šernaitės - Meiklejohn paskaita; 
"Gintarėlis” ir skaučių “Aguonų” skiltis.

— o —
Irena Sernaite-Meiklejohn yra skaučių veikėja, šiuo metu 
KLB-nės Krašto Valdybos vicepirmininkė. Ji atvyksta 
specialiai šiai progai iš Toronto.

— e —

Minėjimų rengia KLB Montrealio apylinkes 
Kultūros Komisija. Dalyvaukime skaitlingai I 
Įėjimas — laisva auka.

l)r. J Mališka
Dantų gydytojas

J 440 » n t* Ste-Ualhcr inc Ouest 
Suit* 600

Tel: 866-8235. nan.ų 4 88- 8528

IEŠKOMA nerūkanti ir negerianti 
moteris prižiūrėti vyresnio amžiaus 
moterį. Nemokamas butas ir mais - 
tas. Atlyginimas pagal susitarimo. 
Tik rimtai suinteresuotos prašomos 
kreiptis. Skambinti "collect” po 7 v. 
vakares tel. ( 7-613) -722-0705- 

/Kalbama I i etų vi šk ai/„

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

3426 Parthenais St., Montreal, P.O.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:
Rasa ir Ina LUKOŠEVIČIUTĖS,
Aida NORKELIŪNAITĖ,
Rytis BULOTA;

GERAS ‘‘ROMA’’ ORKESTRAS, ŠILTA VAKARIENE, PUIKUS ĮVAIRIU GĖRIMU BUFETAS, 
PREMIJUOTI ŠOKIAI, ĮVAIRIU LAIMĖJIMU LOTERIJA.

ĮĖJIMAS: suaugusiems $6.00, jaunimui —$4.00
Si NL Spaudos Balių ruošia L.K. Mindauge 3aul i ų Kuopa, 
savajai spaudai paremti.

• Montrealin, po atlikto 
darbo Karibų salose, grįžo 
Vacys ir Marytė Zlžlal, pa
siilgę vėl civilizuoto gyve
nimo Ir draugų, apgailėda
mi palikę malonų klimatą.
• Inž. Jurgis Šablauskas, 
praleidęs keliolika savaičių 
Deuc - M o nt ague , vėl ruo
štasi išvykti į pietus, uosto 
statybos darbams. Jis tar-

j nybos reikalais lankėsi CI- 
, k ago j e Ir T oronte.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

gfejjS Pontiac ★ Buick ★ Aitrų
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

LEONAS GUREOCAS

PASIKALBĖKITE SU
Mnnager*u 

LEO GUREKAS

montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

TRUMPA B. $c.

DR. V. G1RIUN1EN&
Dantų gydytoja

— • —

5330 L"Assomption Buvo. 

Montreal.

Tel. 265-3536

DR. A. O. JAL’GELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-

Tel. 932 - 6662; namų 73? - 968 1.

▲ A WALTER
LES IMMEUBLES

B m a i n v i I I
REALTIES

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

e - p o i r i e r j

sklypus ar kita nekiInojama_

5159 DE MAiSONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

M69HCi°Al9e St" Toronto' OnL • Tel. 532-3400
AKTYVAI — virš 11 milijonų

KASOS VALANDOS: — MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 - 3 term, indėlius 1 metų 8'/4%

Antradieniais 10-3 = pensijų ir namų s-tas 9%
— taupomąsias s-tas 7%

Trečiadieniais u ždaryto — depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-8 —
Penktadieniais 10-8 — DUODA PASKOLAS:

— asmenines 9’/2%
Šeštadieniais 9- 1 = nekiln. turto 9 % %
Sekmadieniais 9.30- 1 — investacines 10%

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

Nemokama visu noriu gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ----- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE . GYVYBE

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

ILEFEBVRE& ROBERT
\.t W AMtUSLtMtNT - FURNITURE i 1 |NC

PAR D A V MAS

INC

PHARMACIENS

Dr.A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M.. M.Se., L.M.C.C^ E.R.C.S.Tc'

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

VINCAS PIECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482-0772. namų 366-7041

PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

g Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas,

6966 Terosse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žeme)

3

AUKŠTUS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE LASALLE 363-3887 

f 7043 COHTRALM 300-1202 ĮDKCORATION) Į

ADVOKATAS

R. JI. Išganaitis, ba, bcl

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

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

D.N. BALTRUKONiS .
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res. 737 -0844.

Foto M.L.S. Montreal, Que.
Si sterna.

Afontrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2A8 

Telefonas: 766 5827

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Mtrie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3 
T el. (514) 87 7- 1430

Žemiausios kainos!

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.C.U
168 Notre Dame Street E.juite 205.

Tel. 866-20 63; 866-2064

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-1120 Namų 376-3781 

.Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.IGNAS, B. A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Už pensijų Planą 
Terrain. ind. 1 metams 
Terrain, ind. 2 metams 
Teivuin, ind. 3 metams

6.0% 
8%.’.
8,5% 
9.5% 
9,5% 

____________________________ 9.5% 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ]

Nekiln. turto
Čekių kredito 1
Investacines nuo

11.0% 
19.25%
12.0%
10.5%

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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