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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
ateitininku kongresas CLEVELANDE

KADA REFERENDUMAS ?
Premjeras Rene Levesęue 

ir jo kabinetas praleido sa
vaitgalį,diskutuodami Ir ap
tardami savo veiklą, praėjus 
6 mėnesiams nuo atėjimo į 
valdžią. Tvirtinama, kad 
apie ketvirtį to laiko pasky
rė ypač svarbiam referen
dumo klauslmul-kada Ir kaip 
jį pravesti?

Premjeras patvirtino ži
nių konferencijoje žurna
listams, kad sutarta dėl apy
tikrio laiko referendumui, 
tik jis jaučiąs,kad būtų ne
atsakinga Iš jo pusės dabar 
skelbti datą, nes tai "sukeltų 
orgiją" kampanijų už Ir 

■ prieš referendumą./Kad tai 
būtų normali demokratiška 
procedūra, jis nepastebėjo. 
Šiuo metu savaime vyksta 
propaganda už atsiskyrimą/,

Levesąue užminė, kad 
kiekvienas "turįs galvą ant 
pečių"gali maždaug įslvalz - 
duoti, kada tai turėtų įvykti, 
nes tikrai nebus šįmet, ir 
taip pat nesutaps su fede va
liniais rinkimais, kurie nu- 
matraml-ateUžančiais metais, 
nei su provinciniais rinki
mais.

Tokiu atveju atrodo, kad 
referendumas galimas 1979 
arba 1980 m.pradžioje.

Kabineto pasitarimai tru
ko dvi dienas, po 17 vai. se
sijomis, užmiestyje. Žurna
listai sako, kad ministerial 
net neturėję laiko žiūrėti 
ledo rutulio StanleyCupbaig
minių žaidynių.. .

Ateitininkų Kongreso pa
ruošiamieji darbai planingai 
varomi pirmyn. Cleveland’ 
as, kuris yra patogi geogra
finė vietovė tokiems suva
žiavimams, mielai ir svetin
gai priims kongreso daly
vius. Čia jau nekartą savo 
sėkmingus suvažiavimus, 
kongresus bei konferencijas 
yra turėję mūsų veiksniai ir 
įvairios organizacijos.

Devintą kartą Ateltlnlnkl- 
jos šeima susirinks į sa
vo kongresą. Laukiama ats
tovų Iš viso laisvojo pasau-

MIRĖ SOVIETŲ. MINISTERIS
P. V. Dementyev, 70 m. 

amžiaus, Aviacijos M miste
ris mirė šiomis dienomis.

llo. Pavergtos Tėvynės Idė
jos broliai Ir seserys, deja , 
tiktai mintimis ir malda ga
lės jungtis su kongrese da
lyvaujančiais.

Nepriklausomoje Lietuvo
je yra buvę keturi kongresai, 
pirmieji trys Kaune ir ket
virtasis Telšiuose. Šiaurės 
Amerikos kontinente su
rengti keturi Ateitininkų 
kongresai,Iš kurių trys Chl- 
ęagoje / 1954 m. , 196Om., ir 
197Om./ir vienas Toronte , 
Kanadoje 1965 m. Taigi, 1977 
metų kongresas yra devinta
sis ateitininkų 66 metų Isto
rijoje. Jis šaukiamas Darbo 
dienos savaitgaly, rugsėjo 1- 
4 dienomis Cleveland©. Šia
me kongrese bus paminėta ir 
Palangos reorganiza
cinės konferencijos 50 m. 
sukaktis, kada ateitininkai

Kongrese kviečiami daly
vauti visi ateitininkai,kurie 
čia turės patariamąjį balsą.

Kituose Kongreso rengi
niuose : pamaldose, paska Ito - 
se, simpoziumuose, specia
lioje dramos premjeroje 
/ dramaturgas Algirdas 
Landsbergis,siužetas 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų, režlsortus-J o na s 
Jurašas/, parodose,ban
kete kviečiami ir laukiami 
visi lietuviai.

Kongresas pradedamas 
1977 m. rugsėjo 1 d. Bond 
Court viešbuty, 777 St. Clair 
avė., Cleveland’© miesto 
centre. Visi kongreso dar
bai, šv. Mišios penktadienį ir 
šeštadienį, dailės ir taiko
mosios tautodailės paroda 
vyks viešbučio patalpose.

Kongreso programa
Jau nustatyta ir Kongreso 

darbų tvarka, kuri, reikalui 
esant, dar galės būti ir pa
ke Ista.

Autorius ir režisierius K. Runimas,ku
ris su savo veikalais pasirodys Toron
te Lietuvių Namuose, gegužės 28 d.

J.DEFENBAKER SIŪLO, o , -

John Dlefenbaker siūlo vi
suotinę konferenciją aptarti 
Kanados ateitį. Jei reikia, 
tai turėtų visi susitikti Ir 
kalbėtis savaitėmis,kad pa
aiškėtų, ko nori kanadiečiai 
savo kraštui.

Tokį paslūlymą.davėDle- 
fenbaker* ls, buvęs Progre - 
syvlųjų Konservatorių Mi
nister is Pirmininkas gradu- 
antams Prince Edward sa - 
los Universiteto. Toje kon
ferencijoje, sakė jis, turėtų 
dalyvauti politikai, visų or
ganizacijų vadai ir eiliniai 
kanadiečiai. Konferencijai 
vietą siūlo Charlottetown , 
kur ir gimė konfederacijos 
Idėja.

Diefenbaker’ls sakosi esąs 
optimistas, ir matąs,kadLe- 
vesęue pradeda suvokti, ko
kie milžiniški sunkumai už
gultų nepriklausomą Quebec’ 
ą šių dienų pasaulio ekono
miniame gyvenime.

SIŪLO ATIDĖTI 10 METŲ
Du metus trukęs tyrinėji

mas įtakos gamtai Ir žmo
nėms komisijos, kurią su
barė Ir tyrinėjimus pravedė 
]B. C. Aukšč.Teismo teisėjas 
Thomas Berger pasirodė la
ibai reikšmingas. Socialinės, 
ekonominės Ir gamtinės 
problemos surištos su tuo 
projektu tik' dabar pradeda 
paaiškėti. Siūlo 1O metų lau
kimo tarpą prieš darant ga
lutinius sprendimus.

JEAN LASAGE PASISAKO 
DĖL BILL 1

Jean Lesage po 8 metų ty
los, viešai pasisakė prieš 
BUI 1 klaidingumą,kur nau
dojamas terminas "kvebe- 
k Iečiai".

NesUelsdamas šiuo mo
mentu į didesnius debatus, 
taip vadinamas Que be c’o Ra
miosios Re vol lųęlipp tėvas,. 
k re tpdamas Is į mln. C. Mor ln 
pasisakė, norįs patikslinti 
terminologiją. Jis klausė, 
kaip Morin galįs kalbėti vi
sų kvebekIečių, "kurie Idea - 
tlftkuojasl prancūzų kalba" 
vardu, kaip rašoma BUI 1. 
Tuo tarpu žodžiu mln.Morln 
tvirtina, kad "Quebec’o gy
ventojai" reiškia visi, įskai
tant ir piliečius,kalbančius 
angliškai. Tad kaip reikia 
suprasti- ar taip, kaip para
šyta, ar kaip kalbate?-klau
sė Lesage.

Jis priminė,kad Quebec’o 
gyventojai pirmiausia yra 
eskimai ir Indėnai, ir vien 
angliškai kalbantys,ir italai, 
kurie nei angliškai, nei pran
cūziškai nekalba. Todėl kai 
kuri terminologija turi bū
ti atitaisyta. Jokomenta - 
ral susilaukė Ilgų plojimų.

i

SOVIETAI - KINIJA 
ŽODŽIUOJASI

Pilnu krūviu Sovietai ata
kuoja šį savaitgalį Kiniją- 
pirmą kartą po Mao-Tse- 
Tung’o mirties.

Pravda tvirtina,kadKlnlja 
bjauriai Iškraipanti tiesą a- 
ple Sovietų Sąjungą, be pa
liovos keikianti santykių at
lydį Ir visokiais būdais prie
šinasi nusiginklavimui, kir - 
šlndama nesutikimus dėl ru
be žlų.

Tame straipsnyje taip pat 
įspėja JAV, Japoniją ir kitus 
Industrinius kraštus,kad su
artėjimas su Kinija gali at
nešti didelius pavojus toli
mesnėje ateityje.

Kinijos vice- minister is 
Užsienio Reikalams savo 
paskelbtame Interview tvir
tino,kad pasaulio pagrindinė 
problema yra Sovietų Sąjun
gos ekspansinė politika.

Peklnge mln. Yu Chan pa
sisakė,kad Sovietų ekspansi
jos pirmasis tikslas dabar 
yra Vakarų Europa.

Jls įvedėSovIetų Sąjungą į 
džeto ir supę rsonlnlų lėktų-. 
vų erą. Aviacijos mlnlsterlo 
pareigoms jis buvo pakeltas 
1953 m.PasIžymėjo dideliais 
organizaciniais gabumais.

Apdovanotas tarp kitų žy - 
wniiir 9 Lenino Ardėnais •,£

ŽIRGAS KARALIENEI
Anglijos karalIeaėElžble- 

ta buvo labai patenkinta, ga
vusi Iš Kanados RCMP jubi
liejaus proga,gražų .veislinį 
žirgą, kurį pavadino Centen- 
n lai.

MONTREAL STAR APIE
SIMĄ KUDIRKĄ
Š.m. gegužės 13 d. Mont

real Star laidoje pranešama, 
kad ruošiama dviejų valan - 
dų speciali programa CBC 
sekančiam sezonui, kurioje 
bus pavaizduojamas jūrinin
ko Simo Kudirkos pabėgi - 
mas Iš Sovietų laivo ir jo 
dramatinė Istorija po to.

Straipsnyje primenama, 
kad Kudirka, nors legaliai 
buvo jau JAV žemėje-jų lai
ve, - v 1st lėk buvo grąžintas 
rusams. Taip pat pažymi , 
kad aplinkybių ir didelių 
pastangų dėka jis vlstlek at
sidūrė Amerikos žemėje.

Teko skaityti kitur,kad S. 
Kudirka yra irbus vlsąlalką 
konsultuojamas, sukant šią 
filmą. Jį vaidins žinomas 
JAV aktorius Alan Arkin.

persiorganizavo į mokslei
vių, studentų ir sendraugių 
sąjungas.

Šiam kongresui parinktas 
šūkis "Liudykime Kristų ir 
savąją tautą" pabrėžia ne tik 
Istorinį,bet ir dabarties die
nu. ateitininkų principinius 
įs Ipare Igo j l mus - V Is a at nau- 
jlntl Kristuje, tarnaujant 
Dievui ir Tėvynei.

Kongresas yra vyriausias 
ateitininkų reikalų sprendė
jas: jis gali priimti ar keisti 
konstituciją, nustatyti gaires 
ateities veiklai, spręsti es
minius sąjungų klausimus ir 
pasisakyti laiko Ir sąlygų 
padlkutotals reikalais.

Sprendžiamuoju balsu 
kongrese gali dalyvauti rink
ti Kongreso atstovai Iš visų 
skyrių, draugovių ar kuopų . 
Jie turi būti Išrinkti Iki š. m. 
birželio 1 d. ir Iki birželio 
15 d. atstovų pavardės pra
neštos Ateitininkų Federaci
jos valdybos generaliniam 
sekretoriui Vaclovui Kleizai, 
1OOOO S. Bell avė. , Chicago^ 
111. 60643, tel. / 312/881 -877 8.

Ateitininkų Federacijos 
nutarimu kiekvienas ateiti
ninkų vienetas / skyrius, 
draugovė ar kuopa/renka. 
vieną atstovą nuo 1O narių 
arba likučio. Jei vienete 
mažiau kalplO narių, renka
mas vienas atstovas.

Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.: 
12 vai.konferencija 
Penktadienis, rugsėjo 2 d.: 
9:30 vai.konferencijos tęsi

nys 
12:30 šv. Mišios
1:30 Kongreso atidarymas : 
’ n vpka clją, pre z Idlumo k v lę - 
t imas,
Federacijos vado dr. Petro 
Kisieliaus žodis
3:00 tema: "Kultūrinės atei
tininkų veiklos perspektyva 
Išeivijoje ir įsipareigojimai 
ateičiai". Vadovauja Daina 
Kojelytė
6:00 vakarienė
8:00 Susipažinimo vakaras, 
jaunųjų ateitininkų kūryba, 
šokiai Lietuvių Namuose, 
877 E.185 St.
Šeštadienis, rugsėjo 3 d.: 
9:30 " Katalikiškoji rezis
tencija Ir tautos likimas" 
Kalba dr. Vytautas Vardys . 
Vadovauja Kęstutis Girnius 
12:00 pietūs
2:30 Simpoziumas: "Gyvoji 
dvas laikei las į krikščionišką 
atsinaujinimą". Vadovauja 
kun. dr. K ęstutls T r įmokas. 
4:00 šv.Mišios 
5:30 vakarienė
8:00 Dramos premjera.Eu- 
clldo gimnazijos auditorijo
je, 711 E. 222 St.
Sekmadienis,rugsėjo 4 d. 
10:00 posėdžiai 
2:00 šv. Mišios šv. Jono ka-

SIMO KUDIRKOS, PRIĖMIMO METU MONTREALYJE. simas Kudirka. A.V.Kleb. kun. J. Kubilius. latviu, atstovas ir 
NL red. Pr. Paukštaitis. Dainuoja sol.Gina Čapkauskienė ir akompanuoja muz.M. Roch.( Nuotrauka iš ®75metų)

tedroje, Superior ir E . 9th 
st.
4:00 Kcngreso uždarymas 
7:30 Banketas, koncertas, 
šokiai St. Pokrova pokylių 
salėje Snow Rd ir Broadview 
Rd.

Kongresą ruošia Atelti-
ninku Federacijos valdyba , 
talkinama Ateitininkų' IX 
kongreso komiteto, kuriam 
pirmininkauja A-kųTarybos 
pirm. kun. Gediminas Kl- 
jauskas.S.J. ,18022Neff Rd. 
Cleveland Ohio 44119, tel . 
/216/ 531- 4263. Sudarytos 
informactjoš, pamaldų, dra - 
mos, dailės, finansų, leidinio 
registracijos, patalpų, nak
vynių, susipažinimo vakaro 
ir banketo komisijos jau yra 
stipriai įsijungusios į Kong
reso paruošiamuosius dar - 
bus.

Ateitininkų IX Kongreso 
Komitetas

• Vasario 16 Gimnazijoje 
mokymosi reikalu dar vis 
prašo Informacijų ne tik 
jaunimas, bet Ir tėvai net Iš 
tolimų vietovių. Tad tenka 
čia nors pagrindines žinias 
sutelkti. Vasario 16 Gimna
zijoje mokslas prasideda 
rugplūčlo 22 d. Į Gimnazijos 
bendrabutį reikia atvykti 
rugplūčlo 21 dieną. Prašy
mus priimti toje Gimnazijo
je mokytis reikia paduoti Iki 
birželio galo, šiuo adresu: 
Hern V.Natkevičius, Priva
tes Lltaulschen Gymnasium, 
Schloss Rennhof, 684 Hutten- 
feld b. L a mpe rthe lm,W. 
Germany, būtinai pridedant 
Išeito mokslo pažymėjimą. 
Mokiniai ten gyvena bendra
butyje po 2-3 kambaryje. 
Vykstant ten mokytis, reikia 
Išsiimti Kanados pasą. Va
sario 16 Gimnazijoje IšeItas 
kursas užskaitomas šio kon
tinento gimnazijose. Už 
mokslą, maistą Ir bendra
butį reikia mokėti 80 dol. į 
mėnesį. Už kelionę lėktuvu 
mokiniams Iš Kanados ap
moka Vasario 16 Gimnazijai 
remti komisija. Jos adresas 
yra : L. Tamošauskas, 236 
Eovercourt Rd ., Toronto, 
Ont.M6J3EI, Tel. 531-4469, 
/area code 416/.

Vasario 16 Gimnazijai 
remti komisija
- •- f

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ •

NL Bendrovė* Valdyto yra nutarusi 
I alkrastį siuntinėti tik už $5 00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
nauĮlems skaitytojams.
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l t Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute an Canada! 
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to 'Canada!
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Tradicijų ir sargybų 
keitimosi metas

J Daug Ir dažnai pakalbame 
apie mūsų jaunimą. Kartais

1 užsimename apie jį su pasi
didžiavimu, kartais su šird
gėla, bet dažniausiai žvel

giame į mūsiškį jaunimą su 
. viltimi Ir nemažais lūkes
čiais.

Tiesa, visa tai tėra tik 
bendrosios sąvokos, kaip Ir 
to mūsų jaunimo apįbrėži
mas. Jaunimas yra gimna

zistinio amžiaus paaugliai, 
jaunimu laikome Ir unlver- 

, s ttetij studentus .Tačiau, vi 
sumoje žvelgiant, ar tik ne 
daugiausia kalbame apie su
augusį jaunimą, į kurį, tur- 
būt, įjungiame j a u nuo - 
sius akademikus Ir profe
sionalus maždaug Iki 30

< metų amžiaus. ŠI grupė tam 
,tikra prasme žvelgiant, gal 
yra pati svarbiausioji bend
rinėje mūsų veikloje. Tokie 
jau yra čionykščio galvojl- 
mo, pilnai subrendusios Ir 

o nuo gyvenamosios aplinkos 
ineslsklrlančlos asmenybės.
Mažiau ar daugiau, jie ta- 

, ,patina save su gyvenamojo 
krašto politinėmis partljo- 

,.. mis. Jų nesaisto senų lletu- 
• vlškų partijų palikimas. Ar 

tai privalumas, ar neigiamy
bė? Visai aiškaus atsakymo 

. nelaukime, nes mūsų pačių 
...nuomonės šiuo klausimu bus 

,.r ; pasidalinus los. Tačiau, su
tikime su faktu, kad jaunes
nioji lietuviškosios vlsuo- 

,-,-menės dalis tame klausime 
r-į /ir atsakyme/ įžiūrės pozl- 
. tyvlą vertybę. Atseit, mažiau 

sentimentinio pobūdžio jaut
rumo ir daugiau realios 
-kasdienybės re įkala v Imu. 

. Kai kas teigia, kad praeičiai 
-.nesaistant, kur kas lengviau 

( likti objektyvesniu savo 
sprendimuose Ir veiklos 
metoduose.

iS Tarp tų jaunesniųjų ir vy
resniųjų jau dabar ryškėja 
eilė taktinių ar metodinių 

..skirtumų. Štai, pavyzdžiui 
.,. /ne ska Itant Iš Imč lų/ mūsų 
\ .. jaunesnieji turi visai sklr- 
į. ,tlngą nuomonę nuo vlsuome- 

„ . nės daugumos Bražinsku at- 
t žvilgiu, lit. studijų Vilniaus 
/' .universitete klausimu, ar, 

aplamai, santykiu susovle- 
tlnamu kraštu problematika. 
Jųjų nuomone, reikalinga 
daugiau lankstumo bet ku
rioje situacijoje, nes užkle- 

!t ėjimas teveda tik į stagna- 
,-‘j clją ir nieko gero netetklan- 
- . č lą ne ve Ūdą. Ne nuostabu,kad 
: turime saviškių kvestljonuo- 

jančlų jaunųjų patriotizmą, 
, .;ar Ir visus lietuviškus nusl-

te Ik Imtis.
, : Gal Iš viso to Ir kyla toks 

lyg ir nepasitikėjimas jau
nąja karta, tikint, kad, ne- 

!,turint stiprių Ir užgrūdintų 
>.principų, jau nesunku Išsuk
ti "Iš kelio dėl takelio”. At
rodo, kad jaunesnieji nebijo 
rizikos, gal net nepabūgtų ir 
2 psl. 

sandaros su pačiu kipšu, jei 
tik Iš to būtų naudos lietu
viškiesiems Interesams. At
seit, turimas nemažas pa
sitikėjimas savimi ir savo 
jėgomis. Tuo tarpu vyres
nieji nusistovėjusia tradici
ja Ir metodais Ir Išbandy
tais keliais, nebandydami 
net Ir žvalgytis į šalis, ban
do klek galėdami veikti, de
ja, nepasiekdami bent klek 
ryškesnių rezultatų. Dina
miškai, nekantriai ir viso
keriopo entuziazmo sklidi
nai jaunųjų kartai toks ke
lias nepatrauklus, neefekty
vus Ir nepriimtinas. Toji 
karta nebijo eksperimentuo
ti, bandyti naujus kelius, 
priėjimus, veiklos niuansus 
Ir naujumus.

Greičiausiai dėl to ggl ir 
kyla vyresniųjų tarpe toks 
lyg ir nepasitikėjimas savo 
jaunesniaisiais kolegomis ar 
bičiuliais, bendrojo darbo 
talkininkais. ” Jie neprityrę, 
neišmano, nepažįsta, nežl- 
no priešų kląstos Ir norų Iš
naudoti mūsų silpnumus" - 
girdisi Iš susirūpinusių esa
ma padėtimi vyresniųjų lū
pų. Kiti Išvis baiminasi, ne- 
ndrėdami ir pagalvoti, kas 
jų nuomone galėtų atsitikti, 
jei, štai, šiandien pat, jau
nesnieji perimtų politinių, 
kultūrinių ir ekonominių lie - 
tuvlškųjų re (kalų pagrindinį 
vairą. Baimė ar ne, tačiau, 
tereikia sutikti su neišven
giama likimo galia ir spren
dimu - toji diena ateina, te
gul dar ir ne šiandien, bet 
pastebimai artėja toji sar
gybų pasikeitimo valanda.

Al. G Imantas

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai atgarsiai

PAGALIAU TURĖSIME 
IŠSAMIA LIETUVOS 
ISTORIJĄ.
Gėda prisipažinti, kad Iki 

dabar mes lietuviai neturė
jome savo Istorijos, Išsa
miai moksliškai parašytos . 
Panaudojus rusų, lenkų ar 
vokiečių dažnai tendencin
gai parašytus faktais Isto
rinius šaltinius,buvo Išleis
tos kelios knygos mokyk
loms: Pajautos, įTotoralčlo 
Ir dalinės Istorijos dr. J. 
Končiaus, dr. V.Sruogienės , 
dr. A.Šapokos Irkt.

Buvo kalbų, kad net a. a. 
prof. Ivinskis buvęs vokiečių 
Istorikų mokslininkų įtakoje, 
ypač rašant disertacija/?’./.. 
Šią nuomonę teko Išgirsti 
prieš kelis metus būnant 
Romoje, Iš vieno istoriko 
mokslininko, kuris dabar 
rausiasi Vatikano archyvuo
se. Dėl lenkų "svorio” sun

panorama
SIS TAS APIE SOVIETIN AMOS LIETUVOS ŠVIETIMĄ

(Mintys iš lietuviu mokytoju suvažiavimo Londone, Ont.)
Štame metiniame Kana— Per anketas buvo tikrina-

dos lietuvių mokytojų suva
žiavime, tarp kitko, buvo 
paliestas Ir okupuotos Lie
tuvos švietimas.

Kalbant apie palyginamą
ją pedagogiką,.tai yra ban
dant nušviesti kaip funkcio
nuoja įvairių kraštų švieti
mo sistemos, šalia vakarų 
Ilgėliau sustota tfes Sovietų 
Sąjungos švietimu. Neginči
jamai prieita Išvados,kad 
ten viskas paremta partine 
Indoktrlnaclja, kuri tačiau 
nėra tokia veiksminga, kaip 
mes manome. Todėl ši In
doktrlnaclja turi nesėkmių, 
nors Sovietų biudžete, šalia 
karinių Išlaidų, antra di
džiausia Išlaidų pozicija yra 
skirta švietimo reikalams.
Tikriausiai, tos nesėkmės 
priežastis - švietimą Sovle- 
tljoje tvarko komunizmo fa- 
natlnlal ideologai, o ne ži
novai - švietimo specialis
tai.

Tie, kurie suformulavo 
sovietinį švietimą, manė, 
kad Iš jauno žmogaus gali
mą viską padaryti. Tereikta 
tik aklinos izoliacijos, nuo
latinio savo pažiūrų pūtimo, 
svetimų Idėjų uždraudimo ir 
neįsUeldimo Ir gausi tokį 
žmogų, kurio norėjai. Deja, 
tai psichologinė klaida, nes 
nuolatinis pūtimas - pri
verstinė indoktrlnaclja turi 
savo ribą. .Už tos ribos In- 
dbktrlnuojasls viską prade
da jau atmesti.

Toliau sovietinio švietimo 
atstltklmą smugdo Ir švieti
mo žinovų trūkumas. Iki 
1967 metų Lietuvoje tebuvo 
tik vietinė, re spubl Ik l n^ 
švietimo sistema. Komu
nistų partija, save laikanti 
viską žinančia Ir viską ga
llnčla, tur būt Ir negalvojo 
apie profesionalinius švie
tėjus Ir pedagogus. Įstelg- į 
toji, visai Sovietų Sąjungai 
federalinė švietimo mlnste- 
rlja, pamatė tą respublikinį 
"švietimo" trūkumą. Nusta
tyta centralizuota tvarka, 
bet taip Ir prabėgo velk 50, 
metų. įvairiose respubllko-, 
se kompartijoms "bemoky- 
tojaujant ". O jos bandė vis
ko. Remtasi, taip vadina
ma, bevaike psichologija. 
Visur Ir visas dėmesys buv'O 
skirtas tik kolektyvui. Tik 
visai nesenai sovietai "at
rado ” švietime Ir individu
alizmą.

ku buvę Iki neseniai,patekti 
į Vatikano archyvus. Dabar 
esą žymiai geriau, turime 
daugiau draugu/ p re 1. P ra — 
puolenlo laikai praėję..,./.

Nors lietuvių Marijonų 
daug turto Romoje psrėję 
lenkų valdžion... ačiū Die - 
vul,kad dabar Romoje dirba 
prelatas Tūlaba su savo 
stipriu štabu Ir geru vardu 
Vatikane. Tad tikimės,kad 
lenkams bus sunkiau nūs - 
tumtl lietuvių reikalus.Lie - 
tuviai turi gerų draugų ir 
kardinolų tarpe. Todėl,po 
Vatikano archyvus mūsų 
mokslininkams yra žymiai 
lengviau raustis Ir Ieškoti 
tiesos Iš tiesioginių šaltinių.

Per Amerikos Lietuvių 
Fondo suvažlavlmąbalandžlo 
3 d. Chlcagoje, prof. dr. J. 
Puzinas pranešė,kad Litua
nistikos Institutas jau galu
tinai susitarė su visais pag

mas mokinių istorijos žino
jimas. Mokytojams mokinių 
atsakymai parodė, kad visa 
tai, kas ypač buvo tndokti i 
nuojama, mokinių galvose 
menkiau užsiliko. Pavyz
džiui velk visi mokiniai vai
singai apibūdino Gediminą, 
Vytautą Dydįj į, bet apie Kap
suką, Angarletį, Požėlą ne 
ką galėjo pasakyti net pusė 
klausiamųjų mokinių.

Blogiausia, tur būt, yra 
tai, kad okupuotos Lietuvos 
švietimas priklauso nuo’’vi
sokeriopos kontrolės. Švie
timą tikrinti Ir ’’Instrukci
jų” duoti gali kas tik nori. 
Dažniausiai tie ’’vizitato
riai” švietimo reikaluose 
labai mažai ar Išvis nieko 
nė Išmano. Taip pat mokyto
jus ten labai apsunkina per
krautos programos, už mo
kyklos sienų skiriamas 
’’darbas” Ir menki atlygini
mai. Todėl mokytojų ekono
minė padėtis yra tikrai labai 
menka.

Ne tik švietimas, bet Ir 
visa sovietinė sistema dėl 
Indoktrlnacljos tiek yra Iš
pučiama, tiek perdedama Ir 
tiek giriama, kad tikrumoje 
viskas lieka sukarikatūrinta. 
Kas pagal įsakymą mokyk
lose teigiama, gyvenimas 
visą tai paneigia. Todėl už
auginama nemaža cinikų.

Kai okupuotoje Lietuvoje 
Iki 1960 metų visi buvo nuo
lat skatinami Į mokslą, nes 
dėl karo Ir Iše’vijos visur 
truko įvairių specialistų, tai 
dabar visų, net aukštą moks
lą baigusių neįmanoma įdar
binti. Visur įvesti aprlbo- 

" jlmal Ir pradėta priimti ma-' 
žesnls skaičius žmonių, no
rinčių studijuoti aukštąjį 
mokslą. Taip atsirado ne
mažai nepatenkintų, tai yra 
tokių,kurie dėl ribojimų ne
gali Išeiti aukštojo mokslo 
Ir laukia net kelis metus, 
kad patektų į universitetą ar 
kitur. Atsirado Ir tokių, ku
rie Ir turėdami diplomus, 
negauna pageidaujamų vietų 
Ir darbo.

Suvažiavimo dalyviai buvo 
dėkingi už švietimo padė
ties nušvietimą. Taip pat 
konstatuota, kad bent Iki šiol 
mes neturėjome pakankamai 
žinovų bei suvažiavimuose 
rečiau nagrinėta palyglna- 
namojl pedagogika.

Liudas Damulls

rindiniais autoriais Lietuvos 
Istorijai parašyti. Lietuvon 
Istoriją ruoš šie autoriai Ir 
šiuos laikotarpius:

prolstorę- dr. J.Puzinas ; 
1219 m. Iki 1492 m. -J. Jakš
tas; 1492 m. Iki 1717 m. -Si
mas Sužiedėlis; 1717 m. Iki 
1795 m. -R. Misiūnas;1795m. 
Iki 1914 m. - Dovldas Faln- 
hausenas/talkininkaujant V. 
Trumpai, V. Maciūnui, J. 
Dalnauskul, R. Krasauskui 
Ir prel. P. Jatullul/;1914 m. 
Iki 1940 m. - Tomas Remel- 
kls ir 1940 m. iki dabar-B. 
MačiuIka. Iki š. m. gegužės 
1 d. skyrių redaktoriai pa
ruoš savo planus Ir susiras 
bendradarbius. Per metus 
laiko norima gauti visi rank
raščiai. Knyga bus virš 
1OOO puslapių.

Finansinę paramą Lietu
vos Istorijos paruošimui ti
kimasi gauti Iš Lietuvių

“SPEAK UP" BALANDŽIO 
MĖNESIO KALBA — KAS 
YRA BRZEZINSKI ?
Toronte L Urbono leidžia

mas iatkraštlsSpeakUp,kurls 
savo tikslu pasirinko politi
nį Ir ekonominį realizmą su

Zbigniew Brzezinski

Fondo. Žinoma, ta parama 
turės ateiti per pelno skirs
tymo komisiją, tačiau posė
dyje dalyvavę Lietuvių Fon
do tarybos nariai tokiam 
darbui entuziastingai prlta - 
rė.

Visi būsimos Lietuvos 
Istorijos skyrių autoriai yra 
kvalifikuoti, darbus atliks , 
reikia manyti, moksliškai, 
objektyviai. Tik vieno pro
fesoriaus Istoriko spaudoje 
buvo užsiminta,kad Istorikui 
Dovydui Falnhausenul būsią 
sunkiau/kaip vilniečiui,žydų 
tautos mokslininkui, vedu
siam lietuvaitę, ėjusiam 
mokslus Ir Maskvoje /?/ ir 
Vilniuje/, atvaizduoti ’’Auš
ros” gadynę, 1795-1914 m . 
Lietuvos pabudimą Ir pan. 
Žinoma,knyga bus visų Lie
tuvos Istorijos autorių per
žiūrėta,Ir jų atsakomybėje . 
Labai laukdami šios knygos, 
sveikinsime jos pasirodymą. 
Raginame visas kultūrines 
organizacijas Ir finansiniai t 
prisidėti prie jos išleidimo.
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Mūsų darbštusis Istorikas 
J. Dalnauskas Drauge, š. m. 
balandžio 16 d. nr-je straips
nyje Istorinės Tikrovės Sve
timųjų Akimis Iškelia faktus 
/tr tikrus, Istoriškai, moks
liškai pagrįstus anglų, pran
cūzų šaltiniais ir kt. /. Isto - 
rtkas J. Dalnauskas siū
lo Mindaugą, Kęstutį, Algirdą 
Vytautą Ir ktlenkų-voklečlų 
jiems primestus kunigaikš
čių titulus Išmesti -ir vadin
ti juos karaliais. Tais lai
kais buvo Rytuose nepriklau
soma Lietuvos Karailja/pu- 
slau stabmeldiška/ir Romos 
Karalija- Imperija. J. Dal
nauskas rašo nr. 89, 3 psl.: 
"Valdovas Kęstutis, drauge 
su savo broliu valdovu Al
girdu, svetimųjų buvo titu
luojami L lėtu vos KARAL [AE, 
tad Ir Birutė turi būti titu
luojama KARALIENĖ”.

Taip titulavo- karaliais - 
Burgundijos riteris ir kro
nikininkas Gilbert de Lannoy 
Irkt. Lietuvių tautosakoje 
yra tik karaliai, karalaitės 
minimi. Pavardės-Karaliai, 
Karaliūnai Ir gi tai liudija.

Mieli lietuviai Istorikai, 
Ištalsyklt Istorines klaidas , 
kurias ankščiau re Ikėjo 
semti Iš lenkų, vokiečių ten
dencingų, o kartais Ir falsi
fikuotų šaltinių. Patyrinėki
te anglų, prancūzų, Va
tikano, švedų archy - 
vus’. ’. \

Vytautas buvo: Lietuvos 
karai lūs, Romos Impe
ratoriaus pripažintas, įre
gistruotas knygose. Iki Liub
lino Unljos-vlsl buvo Lietu
vos karaliai irkunlgalkščlal 
Atitaisykite klaidas!

J. Valdlonls 
Ontario.

motto: Bausmė,kurią gerie
ji žmonės moka už abejingu
mą viešiesiems reikalams 
yra tai, kad pakliūna val
džion blogųjų.

Tarp įdomių Ir šiaip ne- 
užtlnkamų lengvai žinių tar
pe yra straipsnis Kas yra 
Br?- zlnskl? balandžio mėn . 
numeryje.

Rašoma: 1970 m. Vlklng 
Press Išleldoknygą Between 
Two Ages,parašytą Zblgntev 
Brzezinski. Knygoje jis pa
sirodo marksistu, galvojan
čiu, kad Amerika yra riebe - 
reikšminga, Ir siūlo žingsnis 
po žingsnio įvesti metodus , 
s lėk la nt' ’pas aul In ės valdž loš' 
kartu sugloballne'taksavlmo 
- mokesčių mokėjimo slste - 
ma.

Jo knygoje yra tokie pas l - 
sakymai apie marksizmą:

” Marksizmas atstovauja 
sekančią vitališką Ir kūry
bingą stadiją, subrandinant 
žmogaus pasaulio viziją. 
Marksizmas yra kartu per
galė Išorinio aktyvaus žmo
gaus prieš vidujinį pasyvųjį 
i*mogų Ir pergalė proto prieš 
tikėjimą / 72 psl./.

"Marksizmas populiarioje 
plotmėje komunizmo formoje 
reprezentuoja didelį šuolį 
žmogaus santykio su pasau
liu /83 psl./.

Ir dar daugiau pagyrų toje 
knygoje marksizmui. Bet 
pasižiūrėkime, ką jis sako 
apie Ameriką:

"Amerika pergyvena naują 
revoliuciją,kuri parodo, kaip 
jl/Amerlka/ yra bereikšmė” 
/psl. 198/.

Nepatenkintas tradiciniu 
Amerikos laisvo pas trinkimo 
Ir iniciatyvos gyvenimu, jis 
trokšta tos dienos, kada "są
moningas Amerikos ateities 
planavimas bus visuotinas , 
leidžiantis socialinius įsta
tymus tr juos manipuliuoda
mas . /psl. 260/.

Tokios "išsivysčiusių tau- 
tų'bendruomenės sukūrimas 
galėtų įvykti, jo nuomone, 
"dėka įvairių netiesioginių 
ryšių Ir jau besivystančių 
tautinių llmltacljų. . .

"Vienas pirmųjų tų ryšių 
sudarymas būtų reikalingas 
tarp JAV, V.Europos Ir Ja
ponijos... Antrasis etapas- 
Išplėtimas tų ryšių su dau
giau pažengusiais komunls - 
tintais kraštais"/psl. 296/.

Trijų komisija
Bendradarbiavimas JAV, 

V. Europos Ir Japonijos buvo 
atliktas 1973 m. pradžioje , 
kai D. Rockefeller paskyrė 
Z. Brzezinski sudaryti Trijų 
Komisiją. Tai atlikus, "pra
našas" prez. Carter’io buvc 
paskirtas mūsų krašto pag
rindiniu valstybės saugumo 
patarėju.

Bet jis yra marksistas, Ir 
ji" galvoja,kad Amerika jau 
nebereikalinga- atgyvenusi. 
Be to, jis nori planuotos eko
nomijos mūsų kraštui, su
varžymus tautinio suverenu
mo Ir eventualios pasaulinės 
valdžios /psl.308/. Jei Z . 
Brzezlnsklprlslekė palaiky
ti Ir ginti JAV konstituciją, 
kai pradėjo dirbti valstybinį 
darbą, jis melagingai prisie
kė./Taip baigiamas apibudi
nimas apie Z.Brzezinski/.

K AZ^S "" 
BRAZDŽIONYTES

LIETUVOS!-
AIDU

Radijo programa vaikiai 
Penktadienį 9:30- U V. vak.-1490 AM 
Š eetadienl 8 — 10 vai. v ak.— 106.3 F M 
Sekm adlen[9:30 - 10 v. ryto- 1230 AM 

2646 W.71st 5t.,Chieago.lII. 60629 
_____________ T ei, 778-5374 _______

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



Okultizmas —Ne visuotina 
pripažinta realybė

Konservatyviausias yra 
vidutinis materialistinės pa
saulėžiūros Įtakoje išauk
lėtas žmogus. Jis bijo būti 
apšauktas atsilikusiu iš vie
nos Ir prietaringu iš kitos 
'pusės, o mastymas įprasta 
kryptimi, taip įslšaknyjęs 
jame - ne kasdieniniai reiš
kiniai, jame Iššaukia abejo
nes :”T Ik žiūrėkite man! Ar
gi tai Įmanoma Ir jūs ši
tokiom nesąmonėm tikite?!'.. 
Kitas gi pasakys :*Tal kvai
lių prietaringumas. Moks
liškai tai vlsat neparemta. 
Tai paprasčiausias šarlata- 
nlzmas, senų Išdūlėjusių 
bobulių galvosenos Išdava " 
Ir panašiai. Nemažai juk yra

tl nuo seno Įprasto mąstymo 
būdo Ir galvoti naujai, tole
rantiškai. Daugumai žmonių 
sunku taip prisiderinti, to
dėl ir lieka nesuprantami 
reiškiniai, paslrelšklą aky- 
valzdžlal Ir prieš kuriuos 
nieko "prieš"reikšti negali
ma, nes vis dėlto, nors ne 
visuotinai pripažinta, bet 
dažnai jie yra realybė.

Į tokios "realybės" kate
goriją priskirtina taip vadi
namoji "Okultlnė medicina". 
Ir nuostabiausia, jog tas vi
sai ne materialinis gydymo 
būdas, klesti super materia
listinėje "tarybinėje" šaly
je. Pre Iš porą metų, birže
lio mėnesį dlenraštyj'N. R.S.

--------- Rašo Jonas B u teik a

stebs, jog dar 1975 metais 
Maskvoje buvo areštuota pi
lietė E. J. Gudkova, pagrįs
tai kaltinta užsIšminėjus l, 
taip vadinama, "okultlnė 
medicina" Ir turėjusi gausia
paclentūrą. Gudkova buvo ne 
vienintelė tokia. Alma-Ato
je buvo teisiamas buvęs 
dvasiškis stačiatikis M. Po
povas, kuris tąIpgl sėkmin
gai vertęsls tos pačios rū
šies gydymo praktika. Jis tu
rėjo ne vieną padėjėją Ir ne
mažai pasekėjų. "Okultlnė 
medicina" subūrė apie save 
Ištisą sektą. Toks pats įvy
kis buvo Ir Lenlngrads, kur 
apie A. I. Zabolsklenę, besl-

zuojama Ir masės žmonių 
ja naudojasi. Norėčiau su 
skaitytojais pasidalinti fak
tais, kuriuos pats betarpiai 
IŠ pirmųjų šaltinių patyriau. 
Prieš kelis metus bevelk vi
si Brazilijos laikraščiai, 
kaip nepaprastą sensaciją, 
skelbė, kad vienas smulkus 
fązenderls Ze Arigo, gyve
nęs apie 700 km. atstume 
nuo San Paulo, mažame 
miestelyje, netikėtai pradėjo
verstls medicinos praktika. 
Ze Arigo buvo bemokslis. 
Net Ir kalbėti daug nemokė
jo. Jeigu kartais tekdavo su 
pašaliečiais daugiau kalbėti, 
■tai labai varžydavosi. Kal
bėjo trumpai Ir skubėjo po- 
Jkalbį tuojau baigti. Dldžlau-

verčiančia tuo verslu, susi
būrė grupė žmonių ir jie vi

šiam visų nustebimui, šitas 
žmogus pradėjo daryti įvai
riausias, sudėtlnglau-

aštrial Išgaląstų petitu ir 
žirklėmis. Jokių, skausmą 
marinančių priemonių jis 
nevartojo ir, berods, savo 
Instrumentų- nede2Infekavo. 
Visa tai atrodė tikriausiu 
absurdu, nes po tokių opera
cijų pacientai, be abejo, tu
rėjo mirti. ..

Tačiau pacientų jis turėjo 
dešimtimis tūkstančių: atei
davo, Iš tolimiausių vietovių 
atvažiuodavo arkliais ir au
tomobiliais Ir nebuvo girdė
ti nei vieno atvejo, kad jo 
operuotas žmogus būtų mi
ręs. Ze Arigo už savo "ope
racijas" Iš nieko nepaėmė 
nei vieno apelsino, nei vieno 
banano. Aš girdėjau tuos žo
džius, kai Ze Arigo kalbėjo 
per televiziją iš San Paulo. 
Pačių sudėtingiausių, Įvai
riausių operacijų kasdieną 
jis atlikdavo labai daug, nes 
darbavosi nuo ankstyvo ryto 
Iki vėlyvos nakties.

parodyti jo diplomą ir val
džios leidimą verstis gydy
mo praktika. Ze Arigo, aiš
ku, tokio reikalavimo pa
tenkinti negalėjo, tai jį areš
tavo ir patraukė baudžlamon 
atsakomybėn. Tik teisme ir 
paaiškėjo stebėtina Istorija. 
Kvočiamas, kaip jis atlieka 
operacijas, Arigo aiškinosi; 
"Aš nieko nežinau ir nega
ilu jums į tai atsakyti. Žmo
nės sako, kad aš darau ope
racijas, bet aš pats nieko 
neatsimenu. Atstgodau tiktai 
vėlai vakare ir nieko neat
simenu, ką aš dieną dariau,". 
Jis pasakojo, kad vieną nak
tį sapne kažkas pas jį atė
jęs Ir pasakęs : "Aš esu mi
ręs vokietis gydytojas Frt- 
cas Fišeris, kursai įsakąu 
tau gydyti žmones". Opera
cijų metu Ze Arigo rankas 
valdąs gydytojas Frlcas Fi
šeris, o jis pats esąs me- 
dlumotrąnso būklėje. Tei
sėjas susidomėjo tų opera
cijų Išdavomis ir išklaus l-

žmonių šitaip traktuojančių 
visokius "neįtikimus", jiems 
nežinomus reiškinius. O vis 
dėlto, nemaža tokių neigia
mų f "neišaiškinamų" reiški
nių egzistuoja. Kad visa tai 
pripažinti, reiktų atslsaky-

Protojerėjus D. Konstantl-- 
novas, str. "Dievo Ieškoji
mo problemos sovietuose" 
skelbia įdomius faktus, ap
rašytus sovietų išleistoje 
knygoje Ir, tikriausiai, skai
tytojai sužinoję labai nu-

s I buvo susekti. O klek dar 
liko nesusekta, neišaiškinta. 
To kol kas niekas nežino, 
nors neabejojama, kad tokių 
yra nemažai.

Brazilijoje "Okultlnė me
dicina" gana plačiai prairti-’

slas chirurgines operacijas, 
pradedant akmenų Iš Inkstų 
pašalinimu ir baigiant kom
plikuojančiomis aklų opera
cijomis. Jokių chirurginių 
Instrumentų jis neturėjo, 
naudojosi paprasčiausiu,

Suprantama, brazlllečlal 
gydytojai tuo susirūpino. 
Jeigu taip Ūgal tęsis, tai 
jiems gręsla bankrotas, ba
das. Todėl gydytojų sąjun
gos atstovai su policija at
vyko pas Arigo, pareikalavo

□

□

□

□
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Esame įsitikinę, • kad K^ada yra 
vienas iš geriausių kraštų gyventi 
ir dirbti.
Jis nėra tobulas, bet laikai keičiasi^ 

o su jais keičiasi ir žmonių norai 
bei siekimai.

Yra daugelis vietovių, kuri as galime 
ištobulinti, jeigu visi dirbsime kartu. . , 
kaip sveikatos ir darbo saugumo srityje 
. .. . darbo sąlygų sukūrime. . . kolekty
vinėse derybose. . . ’dirbančiųjų įsijun
gime darant sprendimus. . . garantuo- 
j ant, kad nebūtų diskriminacijos^ 
darbuose.

Štai kodėl Federacinė Vyriausybė išėjo 
su visa eile naujų paaiškinimų, kurie 
siekia sekančių tikslų: ■ >

Pagerinti aplinka darbovietėse
□ įsteigti naują visam krašte darbo 

saugumo ir sveikatos centrų

įkuriant navįą visam krašte darbo 
sąlygų standartini centra^
išplečiant pastotąsias tarnybas 
nustatant savanoriškus principus, 
ir jais praktikuoti santykius industrijoje 

parūpinti speci ai i u protekcijų 
neorganizuotiems darbininkams 
prcmatcnt bendrus dirbančiųjų ir 
darbdavių darbo saugumo ir 
sveikatos komitetus

Patobulinti kolektyvias derybas
praplečiant derybų bazes... 
propaguojant daugiau koalicines 
derybas ir vengiant pragmatizmo 

pagreitinti unijų pripažinimo 
procesą... pagreitinti skundų 
sprendimus

□

□

□

□ patobulint tarpininkavimo arbitracijas 
bei trečiųjų panaudojimo procedūras

Pagerint darbininkų ir darbdavių santyki
□ skatinti švietimo galimybes, suteikiant

darbininkams progų įsigyti naujų spe
cialybių ir gilesnės orientacijos sklan- 
desniems santykiams industrijoje

□ įkuriant nauj a kolektyvini derybų 
informacijų sentrų.

Tol ime«n lu„ f n form acl j u galima gauti 
kreipiantis raštu:

The Honourable John Munro, 
Minister of Labour,
House of Commons, Ottawa.

Labour
■ T Canada
Hon. John Munro, Minister

Kanados dirbantieji ir Tu.,, ieškokime
GERESNIU BŪDU PAGERINTI DARBO SĄLYGAS

Labour Canada and You... Working toward

a Better Way

Travail 
Canada
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nėjęs šimtus jo operuotų 
žmonių, nerado nei vieno 
pareiškusio, kad operacija 
nepavyko. Nei vienas jo ope-: 
ruotas nuo to nemirė. Visi, 
pasinaudoję Ze Arigo patar
navimu, buvo sveikutėliai ir 
pačiais geriausiais jausmais 
Ir gražiausiais žodžiais apie 
ji atsiliepė. Nepaisant to, 
teismas, laikydamasis for
malumo^ priteisė Ze Arigo 
1O mėnesių kalėjimo už ver
timasi gydymo praktika, ne
turint diplomo ir atitinka
mos valdžios įstaigos leidi
mo verstis gydymo prakti
ka.

Ze Arigo atlikus skirtąją 
jam kalėjimo bausmę, po 
kelių metų aukščiausias Bra
zilijos teismas paėmė jį sa
vo gynybom Kai kurie žmo
nės - norėdami ar tai pa
kenkti ar padėti Ze Artgo - 

„susirūpino surasti tą mis
tiką vokietį gydytoją Frlcą 
Fišerį ir jiems tai pavyko 
Paaiškėjo, kad toks chirur
gas Vokietijoje tikrai buvo 
Ir antrojo Pasaulinio karo 
metu žuvo fronte. Praėju
sių metų gruodžio mėnesį

Arigo buvo atvežtas 1 
San Paulo, kad jis, kalbėda
mas per telev’zlją, padėtų 
vienai labdaringai organiza
cijai vykdyti vajų, sutelkiant 
Kalėdoms nepastturlnčlams 
žmonėms avalynės. Audito
rijoje, Iš kur tas liaudies 
gydytojas kalbėjo, susirinko 
minios žmonių, daugiausia 
buvusieji jo pacientai.Nebu
vo galima nesijaudinant ste - 
bėtl jų dėkingumo kupinas, 
ašaromis pasruvusias akis, 
nukreiptas į Ze Arigo. Daug 
ten buvo jo Išgydytų vargšų, 
bet buvo Ir turtingų žmonių. 
Vienas jau senyvas žmogus, 
fabriko savininkas, jaudin
damasis pasakojo, kad jo 

—Anot Ina buvusi apakusi. Gy
dytojai -specialistai jos ak- 
lumą buvocprtipašlnę nepagy
domu. GI Ze Xrlgcnpadarė 
operaciją ir grąžino jai re
gėjimą. Jis sakė, kadl\o tik 
Ze Arigo panorės -pinigų ar 
automobilio, jis jam duosiąs. 
Susijaudinęs fabrikantas dar 
sakęsc kad Ze Arigo galįs 
naudotis ir jo namais,tačiau 
jis nieko nenorįs.

Ant ratukų buvo atvežti 
parai yžuotle ji, kurie klausė, 
arZe Arigo galįs juos pagy
dyti. Atsakymas buvo toks : 
"Tiktai Kristus stebuklus 
darė, aš gi jokių stebuklų 
nedarau. Melskitės ir juc 
nuoširdesnė bus jūsų malda , 
tuo tikriau jūs būsite pagy
dyti. Operacijas daro dak
taras Frlcas, aš gi esu tik 
jo įrankis". Tai yra, taip 
vadinama, "okultlnė medici
na".

BUS DAUGIAU.
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Paskutinę savaitę prieš vestuves didelė ruoša vyko ir 
jaunosios, ir jaunojo sodyboje. Skerdė gyvulius, virė Ir ke
pė. Pertvarkė Ir puošė kambarius.

Šeštadienio vakarą saulei leidžiantis, Į jaunosios na
mus atvažiavo muzikantai. Du su styginiais Instrumentais 
ir vienas ar du su pučiamais. Devynuoltktojo amžiaus ga
le toks vestuvinis orkestras tebuvo. Vėliau įėjo į madą 
triukšmingas dūdų orkestras, Iš kokių keturių instrumen - 
tų, ir būgnui dalyvaujant.

Atvažiavo muzikantai, ir greitai pradėjo rinktis jau
nimas. Prasidėjo šoklų vakarėlis,pintuvėmis vadinamas . 
Dalyvavo jame tik jaunimas Iš to paties Ir apyllnklnlų kai
mų. Galėjo eiti į pintuves, kas norėjo, be jokio kvietimo.

Pintuvės tęsėsi Iki pusiaunakčio. Kai jos pasibaigė Ir 
jaunimas Išsivaikščiojo, tuojau Išvalė trobą ir dengė sta
lus. Dar naktį pradėjo rlnktlsvestuvlnlnkal, jau kviesti, 
kaimynai Ir giminės. Sėdo prie stalo, vaišinosi ir laukė 
jaunojo.

Visi vestuvininkai buvo kviesti, nekviestas negalėjoj 
vestuves patekti. Ir senų buvo, Ir jaunimo, abiejų maž - 
daug po lygiai.

Jaunasis tą Šeštadienio vakarą jau sutemus su tri
mis ar keturiais palydovais Išvyko į jaunosios namus . 
Vedliais vadinosi tie jo palydovai. Jaunojo broliai galėjo 
būti jie arba geri draugai, vis jauni, rinktiniai vyrai.

Atvažiavo jausnsls su vėdliais paryčiu, dar tamsoje . 
Jų laukė, visą laiką kas nors žiūrėjo Ir klausėsi. O kai 
pamatė Ir Išgirdo, sujudimas kilo,pasitikti ėjo, Ir ork ti
tras kieme groti pradėjo. Privažiavo prie durų, lipo iš 
vežimo ir ėjo į vidų, triukšmo apsupti, atvažiuotais ark
liais nesirūpindami, nes buvo kas pa Imąs juos ir sutvar
kąs. Nusirengė, sėdo prie stalo ir į vaišes jungėsi, į jau 
įllnksmėjuslų triukšmą, taureles "į sveikatą" lenkti pra - 
dėjo.

Jau dieną Išvažiavo į bažnyčią. Apie antrą valandąpo 
pietų buvo jungtuvės. Jei brangiai užmokėjo klebonui, tai 
jungtuvės galėjo būti per sumą.

Į jungtuves važiavo jaunieji, piršlys ir tie,kurie pa- 
rėtkoje dalyvaus, nuo dešimties Iki dvidešimties jaunų po
rų. Piršlys buvo nepaprastą kepurę užsimovęs, Iš spalvo
tų ryškių popierių padarytą, su aukšta skiautere. Piršliu 
vestuvėse ne būtinai turėjo būti tas, kuris supiršo, kuris 
jaunąjį į zalėtas vežė, teikėjo tik,kad būtų energingas ir 
sumanus. Tai buvo savotiškas linksmybių vadovas ir visų 
išjudinto jas.

Atvažiavę į miestelį, sustojo nuolatinėje jaunosios 
gaspadoje. Iš tūn piršlys nuvedė jaunuosius į kleboniją , 
susirašyti. Surašė vedybų aktą, jaunasis užmokėjo 20 li
tų už jungtuves, 40 litų, jeigu per sumą, ir grįžo atgal į 
gaspadą.

Dabar iš gaspados parėtka Išsirikiavusi ėjo į bažny - 
člą. Tvarkingoje eisenoje ėjo, po du, vaikinas Ir mergai
tė. Tik piršlys vienas ėjo visos eisenos priešakyje. Pir
mąją eisenos porą sudarė jaunieji, antrąją valntkseglal - 
jaunosios sesuo ir jaunojo brolis. Jeigu sesers ar brolio 
nebuvo,tas pareigas ėjo pačių parinktas artimas draugas

Aleksandras PAKALNIŠKIS

ar draugė.
Ėjo į bažnyčią, Ir per ją prie didžiojo altoriaus. Kai 

altoriaus groteles jaunieji pasiekė, visa parėtka sustojo , 
Ir stovėti liko taip,kaip atėjusi buvo.

Jaunieji atsiklaupė prie grotelių. Antroje jų . pusėje 
stovėjo kunigas. Jugtuvlų ape tgoms be vykstant, kunigas 
pašventino ant padėklo sudėtus jaunųjų žiedus,, jaunosios 
rūtų vainikėlį Ir jaunojo rūtų šakelę. Pašventinus, žiedus 
pats kunigas padavė jauniesiems, bet vainikėlį ir rūtų ša
kelę prisegė jiems sesuo ir brolis. Dėlto jie Ir vadinosi 
valntksegtals.

Iš bažnyčios grįžo atgal į gaspadą..a. pradžioje bu
vo įėję į madą Iš bažnyčios grįžus,eiti pas fotografą v--s- 
tuvlnės nuotraukos daryti. Greitai po to važiavo namo, at
gal į jaunosios sodybą.

Parvažiuojančius kieme pasitiko vestuvių svečiai ir 
muzikantai su maršu. Stalai jau buvo apkrauti valgiais ir 
gėrimais. Sėdo prie jų ir vaišinosi. Greitai visi įllnksmė- 
jo, ūžė Ir dainavo, o muzikantai, viename trobos kampe į- 
s įtaisę, grojo maršus.

Kai vestuvininkai pradėjo skirstytis nuo stalo, pak - 
vfetė prie jo muėtkantus, greitai pavalgydino Ir degtine 
pavaišino, o paskui nuvalė stalus ir patuštino trobą šo 
klams.

Naktį apie dešimtą ar vienuoliktą vėl statė stalus , 
dengė ir gėrybes ant jų dėti pradėjo. Ne jaunosios t tėvai 
dabar jas ant stalo dėjo, o patys svečiai savo atsivežtas . 
Dėjo pyragus paprastus, pyragus su razInkais, babkas Ir 
tortus. Dėjo veršienos kumpį, dėjo sviestą, statė bonkas 
degtinės. Viengungiai vyrai dėjo tik degtinę ir saldainius. 
Stalus apkrovė nepaprastai gausiai. Ir tada prasidėjo "pa- 
rėtkos pietūs". Vaišino per juos vienas kitą savomis gė - 
rybėmls.

Valgių buvo gausu, pyragų visokiausių. Duonos : ant 
stalo per vestuves nebuvo. Gerti buvo tik degtinė It arba
ta. Alaus bačka buvo prastojoje troboje - kas norėjo, ga - 
Įėjo Išeiti Ir ten atsigerti, troškulį numalšinti. Visi bandė 
valgyti su šakutėmis, nors ir nepratę prie tokio įrankio. 
Valgė Ir gėrė, vienas kitą gerti ragino,prlsIšpildami, ir 
dainavo, c muzikantai trenkė įnaršus. Ir taip linksminosi 
per naktį. Praaušus jau buvo visi Išvirtę, ar tai n uo gir
tumo ar nuo didelio nuovargio. Lovose po kelis, su visais 
drabužiais, ir ant suolų, kaip kas kur vietą surado.

Bet neilgai numigti tegalėjo, gal kokias tris valandas. 
Muzikantai pradėjo žadinti. Sitetoja pas miegantį ir gro - 
ja prie ausų,kol atsibunda ir atsikelia.

Šeimininkės tuo tarpu jau tvarkė stalus. Likučiai nuo 
parėtkos pietų, kas pačių svečių buvo padėta, dabar ėjo 
į bendrą vestuvių fondą. Perdėlloje, pertvarkė, Ir vėl sė - 
do visi prie stalo, valgė ir gėrė. Vėl visą popietę.

Vakare sutemus jaunoji atblsvelklno su tėvais, Ir jau
nieji Išvažiavo į jaunojo pusę. Išlydėjo juos tie patys vėd
liai, kurie jaunąjį buvo atlydėję, ir dar kokie trys ar ketu
ri jaunosios vėdliai- jos broliai ar pusbroliai, arba Ir kai
mynai. Pasilikusieji vestuvių svečiai greitai ėmė skirsty
tis, Iki pusiaunakčio visi išvažinėjo. /b- d. /
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CICERO JAUNIMO VAIDINTOJI^BŪRELIS

IV-ame Teatrų Festiva
lyje pasirodys jaunas viene
tas, įsikūręs 1975 m.balan
džio mėn. Būrelio nariai yra 
jaunimas 13-28 m. amžiaus . 
Kai kurie mokosi ir dirba, 
tad sunku surasti visiems 
tinkamą laiką repeticijoms , 
bet, kai yra noras vaidinti ir 
pasišventimas scenos dar
bui, visos kliūtys yra nuga
limos ir šis būrelis jau yra 
pastatęs 7 vaidinimus. Val- 
dlnoLalsvės Kaina J kartus, 
Grįžtantieji Iš Sibiro 2 kar
tus ir Liaudies Priešas 2 k . 
Visi pastatymai susilaukė 
gerų atsiliepimų. Į būrelį 
yra įsijungusi NljolėSparky- 
tė, kuri yra lankiusi dramos 
studiją Ir vaidinusi kitose 
grupėse.

Būrelio įsteigėjas yra 
Kvirinas Runlmas. Kanadoje 
jo pavardė mažai težinoma , 
taigi, šiek tiek žinių apie jį.

Kvirinas Runlmas gimė 
1911 m. Petrapily. Lietuvoje 
gyveno 1921-1929 m. Į Argen
tiną e migravo 1929 m. Runl
mas yra gitarų meisteris. Iš 
mažens mėgo Ir mokės Idal- 
lydės darbo, o atvykęs į Ar
gentiną, per daugelį metų ty
rė styginių muzikas Instru
mentų skambesio paslaptis . 
Jis yra pasaulyje žymiausių 
muzikos Instrumentų meis
terių tarpe, ypač klasikinių 
gitarų dirbime. 1958 m. su
organizavęs pirmąją Argen
tinoje gitarų parodą, o 1960 
m. savo gaminių parodą Ir 
gitarų koncertus. Atvykęs į 
Buenos Aires, įsijungė į Lie
tuvių visuomeninį ir kultūri

nį darbą, dirbo įvairiuose 
vaidintojų būreliuose kaip 
aktorius Ir režlsorius, su 
savo grupėmis dalyvavęs Ir 
tolimesnėse lietuvių kolonl- 
jpse. Yra sukūręs satyrinių 
eilėraščių, dramas: Liaudies 
Priešas, Laisvės Kaina , 
Grįžtantieji Iš Sibiro,kome
diją Už Savaitės Vėl Kitos 
Vestuvės.

1937 m. su žmona Elenai su
kūrė kelius veikalus valkų 
teatrui, suorganizavo valkų 
teatrus. K. ir E . Run ima l iš-’ 
vertė Lietuvos konsulo Jono 
Skinkio parašytą komediją 
Pavogta Sužadėtinė į Ispanų 
kalbą Ir režisavo argentl- 
nlečlams.

Atvykęs 1972 m. į JAV, 
įsijungė į visuomeninį ir te
atro darbą ir įsteigė Cicero 
Jaunimo Vaidintojų Būrelį.

Teatrų Festivalyje pasiro
dys su veikalais Laisvės 
Kaina ir Liaudies Priešas. 
Abiejų autorius Kvirinas Ru
nlmas. Laisvės Kaina- 2 v. 
dramatinė pjesė. Veiksmas 
vyksta plrmosuos bolševikų 
okupacijos metu Lietu voje . 
Liaudies priešas 2 pav. dra
ma vaizduoja lite tuvių past-* 
priešinimą okupantui. ,v"

Cicero Jaunimo Vaidinto
jų Būrelis vaidina prie kuk
lių dekoracijų. Jie nori,kad 
pati valdyba perduotų veika
lo mintį Ir misiją. Vaidins 
11 asmenų. Lauksime Cicero 
Jaunimo Vaidintojų Būrelio 
pasirodymo Toronte gegužės 
mėn. 28 d. 3:30 v.p.p.LN-se 
1573 Bloor st. W. Ad>
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1376 m. Mongolijos Trasoxlana valdo
vas Tamerlan’as priėmė svečią savo sostinėje S?makan- 
de. Svečias pasisakė esąs Iš Genghis-Khante , Jtfche 
karalijos. Jo prosenelis buvęs Genghls-Khan. Jo sene - 
lis valdęė Baltąją Ordą, kurtą dabar valdąs jo giminaitis 
karalius Urus. Jis norįs atsiimti savo prosenelio valdas 
ir prašo Tamerlano pagalbos. Tas prašymas patiko . 
Pradėjus Genghls-Khano ainiams tarp savęs rietis, sve
čiui sutelkęs pagalbą, turėtų gerą kaimyną, o reikalui e- 
sant, net pagelblnlnką. Pagaliau, jei būtų reikalas, tai, 
neteisingai įsigalėjusį galės Ir pats Tamerlanas paša - 
llntl Ir valdą atiduoti,kam panorės.

Tameralnas jam pavedė valdyti savo teritorijoje 3 
miestus: Oter, Sabran Ir Slgnakhl. Visi trys šiaurinia
me Syr-Darya krante,priklausą Transosiana valdovui . 
Niekas negalės įtarti Iš Genghls-Khano paveldėtojų, kad 
jis kišasi į jų reikalus ar jų prosenelio Imperiją. Toli - 
mesnė gyvenimo eiga priklausė pačiam To^tomlsh-

Toętomlsh greitai suorganizavo armiją ir ėmė 
siausti Baltosios Ordos žemėse. Karalius Urus turėjo 
gerą armiją ir Išvijo To^tomlsh Iš jo valdų. Įvykiui pa - 
stkartojus du kartu, Urus paprašė Tamerlano Išduoti į- 
slveržėlį į jo valdas, o dabar gyvenantį TarsoXJanoje. 
Šį prašymą Tamerlanas Išgirdo greitai ir su karluome - 
ne atvyko prie Syr-Darya upės patikrinti savo valdų.Tai; 
1377 m. rado tris pažeistus r ube ž lūs. Paže Idėjų armiją 
sunaikino, bet į didesnį karą su jais neįsileido. Paliko 
toliau veikti Toftomlsh, duodamas jam net karišką pa - 
galbą, jei būtų reikalo. Tuo tarpu mirė pats karalius U- 
rus. To^tomlsh puolė jo sūnus,- bet vėl jį sumušė. Šios 
peštynės nusibodo Tamerlanul. Jis paskyrz karinius da
linius ir davė jiems vadovus.Prie šios armijos prlsldė -'
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jo To^tomtsh ir užpuolė Baltąją Ordą žiemos metu , jos 
stovykloje. Visa armija buvd sunaikinta, o Tootomish 
pasiskelbė Baltosios Ordos Khanu, užmiršęs net padėko
ti už pagalbą. Atsirado naujos perpektyvos. Jis panoro 
tapti ir Kipchak Khanu. Pradėjo jungti jėgas ir orgail - 
zuotl naują, neįprastą žygį prieš Kipchak. La*kas dirbo 
irgi jo naudai: Genghls-Khan turėjo '-u brolius ir keturis 
sūnus. Visiems parūpino po didžiules valdas. Jie vieš - 
patavo kaip karaliai savistoviai, bet priklausė tėvo glo
bai, o prieš Istorinį priešą kariavo visi sujungtomis jė
gomis, vyriausio vado nurodymu. Vyriausias gi sūnus , 
tačiau, vardu Jė'chl, nedalyvavo net karuose. Šiandien ta 
Išimtimi visi stebisi. Juk jlą valdė kraštą nuo Iri Irtysh 
aukštupio į vakarus Ugi Kaspijos ir Kaukazo , ir Uralo . 
Jo armija galinga, bet jis nėjo tėvui į pagalbą nė viena - 
me kare. Jis mirė 1227 vasario mėnesį,palikdamas ke - 
turis sūnus: Orda, Batu, Betke ir Shayban. Krašto vai - 
dovu paskyrė Batu.

1227 rugpjūčio.18 d. mirė Genghls-Khan. Ad
ministraciją perėmė jauniausias sūnus Tolu. Jis palai - 
dojo tėvo palaikus ir sušaukė 1229 metais karo pratimus. 
Jų metu Išrinko vyriausią vadą-Khan. Tėvo testamentl - 
niu pageidavimu, vyrlausll vadu Išrinko trečiąjį jo sūnų 
Ogbdal. Jis apsigyveno Karakorum mieste /Mongolijoj 
sostinėje/, ėmė vykdyti tėvojtestamentą. Nukariavo kai 
kuriuos Kinijos miestus, vakarinę Persiją ir Indijos dalį.

1236 m. OgtJdal suorgantiavo 150. OOO karių armiją. 
Jos vyriausiu vadu paskyrė Kipchak valdovą JtJchl ; sūnų 
Batu, jo padėjėju Subotal, seįną Genghls-Khano generolą. 
Į šią ekspediciją įjungė vtsud šeimos narius su nuosavo
mis armijomis. Atvykę į Klęchak kraštą prie Volgos .pa
siskirstė puolimo kryptimis . Subotal puolė bulgarų ka

raliją prie Uralo. JI greitai tapo sunaikinta, jos sostlnė- 
sugriauta. Paskutinis krito Alanu miestas As, Asod ir - 
Mankas. Kiti partneriai griovė rusų miestus. 1238 m. 
bevelk visi rusų miestai buvo sugriauti, žmonės Išžudyti, 
o mongolai siautėjo po visus plotus. 1240 metais užėmė 
Kijevą, Galiciją. Perėjo per visą kraštą, nuslautė dalį 
Lietuvos žemių ir užšąlus los Vyslos ledu perėjo u- 
pę, sunaikino sutiktą lenkų armiją ties Chmlelnlk.

1241 m. Balandžio 18, buvo sunaikinta jų kariuomenė, 
Krokuva sudeginta. Lenkijos karalius Boleslovas IV pa
bėgo į Moraviją. Baldar perėjo Oderį, ten užtiko Lenki
jos kunigaikštį Henriką Iš Silezijos su 30.000 vyrų ar
mija. Mūšis įvyko netoli LIgnltz. šiame mūšyje, neišski
riant nė vado, visi žuvo. Mongolai nutraukė į Moraviją . 
Čia galų gale jie nepajėgė užimti Olmtltz tvirtovės, ku
rtai vadovavo Steinberg. 1241metals visos armijos susi
rinko Vengrijoje. Vadovavimą perėmė Subotal, o veng - 
rams karalius Bela IV.

Mongolas Shayban perėjo naktį Sajo upę ir ; - apsupo 
vengrus. Sugalvojo paskelbti amnestiją. Kai Išbėgioję ū- 
klnlnkal grįžo, juos suėmė ir išžudė. Užtikę kur pas Is- 
lėpuslus, apsupdavo vietovę, vieni su dideliu ti triukšmu 
gąsdindavo juos . o antri,pasislėpę lauke, kai tik Iš . iš 
slėptuvės kas pasirodydavo, Šaudė, kaip medžiotojai kad 
šaudo žvėris. Batu perėjo Dunojų ir sunaikino Gran, o 
kiti užėmė Neustadt prie Vienos miesto. Tuo pat metu , 
buvo gauta žinia, kad mirė vyriausias Khanas OgtJdal. Ir 
mongolai paliko visus užkariavimus ir pasitraukė į Vol
gos žemupį stovyklauti. Vadai tr guminės Išvyko rinktis 
naujo Khano.

Per 1236-41 m.karus Batu pavergė visas tautas Ilgi 
pat Dunojaus’. Pats sau įsitaisė gyvenvietę prie Volgos * 
žemupio, pakrikštijęs ją A uk s I ne Orda. Visos tau - 
tos, tapusios jo vasalėmls, turėjo nešti jam duokles, Jei 
kuris pavėluodavo, ar atsirasdavo kuri kita priežastis , 
turėjo atsiprašyti .pabučiuoti Khano balno kilpą. Taip ir 
Princas Vladlmleras Iš Jaroslavo 1243 m. pasielgė, ; taip 
Ir Aleksandras Nevskls 1243 metais. Visi Rusijos mies
tai buvo priversti padėti mongolams kariškai. 1259 m . 
rusai vadovavo mongolų žygiui į Lietuvą,o Iš čia, nu
vykę Į Lenkiją, sudegino Krokuvą. J. Z.
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Woreesterio lietuviu 
veikla 

terfo lietuvių,kurie beldžia
si į pasaulio sąžinę. Lietu
vių tauta turi ne tik jai pa
reikšti pagarbą, bet Ir jos 
visai šeimai, kad tokia su
sipratusią lietuvaitę Išau
gino.

Nors Worcesteryje tebu
vau tik porą dienų, bet teko 
būti liudininke ir kito gra
žaus Įvykio. Balandžio mėn. 
11-16 dienomis vietiniai lie
tuviai buvo surengę gražiai 
pasisekusią Lietuvių Savaitę 
/Lithuanian Festival Week/ 
Auburn Moll, kuris yra vie
nas Iš didžiausių parduotu
vių centrų prie Worcester {o.

Gaila, kad man teko daly
vauti tik pačią paskutinę 
dieną, šeštadienį. Įėjus į di
džiulę parduotuvę, pasijutau 
lyg būčiau nuvykusi į Kau
ną ar VCLnlų, nes tautiniais 
drabužiais pasipuošę manl- 
kėnal, tiesė rankas pasisvei
kinti. Trispalvės lietuviškos 
vėliavos ne tik mane, bet ir 
kiekvieną įeinantį Į tą di
džiulę parduotuvę pasitiko, o 
akis viliojo ir širdį džiugi
no gražiai parengta paroda: 
rankų dirbiniai, juostos, au
diniai, gintaro ir medžio Iš
dirbiniai, lietuviški Velykų 
margučiai bei pašto ženklai 
ir pinigai. Nebuvo praeivio, 
kuris sustojęs nepasigėrėtų 
Ir su rengėjais vienu kitu 
žodžiu nepersimestų.

Truputį paėjus, radome 
didelę, ratu sustojusią mi
nią, kuri laukė lietuvių tau
tinių šoklų ansamblio "Žai
bas" pasirodymo. Mums dar 
nepriėjus rato, labai graži 
moteris, tautiniais rūbais 
pasipuošusi, priartėjo prie 

net nežinodama,

Viešėdama pas seserį 
Marcelą Shllalfenę, pažadė
jau jos duktere l Nele t Skins - 
ky, o daugiausia jos anūkei 
Dbrothy March ir kitiems 
Worcesterlo lietuviams,kad. 
sug'rįžusl į Kanadą ( keliais 
žodžiais aprašysiu jų lietu
višką veiklą.

Worcesteryje ir jo apy
linkėse yra apie 50. OOO 
lietuvių. Vietinė spauda daž
nai mini jų lietuvišką veiklą 
arba atskirų asnaenų pasižy
mėjimą ..Te n būdama, asme
niškai buvo supažindinta su 
Mary Jo Kebllnsky, kurios 
nuotrauka greta straipsnio 
"North Grafton Girl Caught 
Carter's Eye" buvo įdėta į 
Worcesterlo Telegramą ko
vo 12 d. laidoje. Nors jos 
tėvai jau yra gimę Ameri
koje, bet Mary Jo dar gra
žiai kalba lietuviškai ir gy
vai domisi padėtimi Lietu
voje. Gavusi progą nuvykti 
į Annerlkos Senato posėdį 
Wašlngtone, kaip gimnazi
jos atstovė /viso jų buvo 
104, o Iš Worcester Aca — 
demy tik dvi/, ji nutarė pa
sipuošti lietuvišku tautiniu 
kostiumu. Prezidentas Car- 
terls atkreipė dėmesį Į 
puošnų tautinį rūbą Ir pasi
teiravo, kokią tautybę ji at
stovauja. Mary Jo tik to ir 
telaukė. Ji tuojau jam ėmė 
aiškinti apie Lietuvoje vyks
tančią priespaudą ir kreipė
si į prezidentą, kad jis pa
reikalautų rusų nelaužyti 
Helsinkio nutarimų. Ji taip 
pat Išdėstė, kad Lietuvoje, 
Latvijoje,Estijoje, Čekoslo
vakijoje ir kitose užimtose 
valstybėse rusai nesilaiko 
197£ m. sutarties. JI jam mūsų/ ir

dalyvavo net keturios gru
pės, užtruko apie porą va
landų. Man labiausiai patiko 
vaikučių grupė. Tie keturių 
metų mažutėliai, aprengti 
tautiniais rūbais, atrodė lyg 
šokančios porceliano lėlės, 
kurios, net ir akordeono mu
zikos garsams pasibaigus, 
vis dar nenorėjo nutraukti 
šokio. Įspūdis buvo gražus. 
Kažin ar daug lietuviškų an
samblių greta 20 metų šo
kėjų turi 4 metų valkus ?Gal 
todėl ir išliko Worcesteryje 
tiek daug susipratusių lie
tuvių.

Po to užėjome į kitą par
duotuvės aukštą, kur tą dieną 
1O vai. ryto Iki 5 v. vakaro 
besilankantys pirkėjai vaiši
nosi ne tik kava Ir lietuvai
čių prikeptais skanėstais, 
bet tortų prisipirkę juos Į 
namus nešėsi. Ta dieną lie
tuviški priešpiečiai /lunch/ 
buvo taip pat paruošti. Mais
to komitetas ne tik Įtraukė 
Į maisto paruošimą Wor
cesterlo ir apylinkių lietu
ves, bet ir seseles Iš NP 
vienuolyno Putname, kurios 
buvo prikepusios skanios 
lietuviškos duonos.

Ypatingo pasigrožėji
mo susilaukė tortą l-e Žiūkai, 
tautiniu kostiumu lietuviška 
lėlė, avinėlis ir kiti. Buvau 
nustebinta Įdėtu darbu ir 
triūsu tas Iškilmes beren
giant. Man besistebint, Pet
ro sesers anūkė ir sako: 
"GaUa, kad vakar Jūs per 
vėlai atvažiavote. Mūsų bur
mistras ir jo žmona buvo gelio kepimas sutraukė tūks- 
prtkepę kugelio ir demonst- tančlus žmonių. Worceste- 
ravo, kaip reikia jį kepti, rlo ir apylinkių gyventojai 
Jis net keletą šimtų lapelių netik kad Išmoko lietuviškai 

j___ - su kugelio receptu Išdalino? pasisveikinti, bet buvo su-
paaUklnorJoįd rusai, naikiną,' kad. mes esame Įlętųyląl/pą-Jalp mums bekalbant, lyg pažlndlntl ir su lietuvišku 
lietuvių tautą, jos kultūrą ir 
religiją. Prezidentas Carte - 
ris jai atsakė, kad jis visą 
tai žinąs, esąs susirūpinęs 
tuo ir darysiąs viską, kad tą 
pacįėtĮ pagerinti.

Mary Jo Kebllnsky yra tik 
viena Iš daugelio Worces-

lietuvaites Laimutes Laupi- 
naitytės nuotrauka patalpinta buvo Sao 
Paulo dienraštyje, kai ji savo amžiaus 
13 m. sukakties proga televizijoje dek
lamavo savo kūrini — Mano Naujoji 
vu Tėvynė Brazilija. Ji apsirengusi bu
vo tautiniais rūbais, dovanotais Juzės 
Ūselienės iš Chicagos.

s Is ve (kino lietuviškai ir įte I- 
kė kelias, anglų kalba rašy
tas, brošiūras, kuriose bu
vo atpasakota trumpai, bet 
gana Išsamiai Lietuvos Is
torija Ir jos dabartinė padė
tis.

Tautiniai šokiai, kuriuose

krem 
ue/oRodz/a/

miesto burmistras Thomas 
Early, airių kilmės, bet 
vedęs lietuvaitę Ritą Andro- ° trecios net Iš Čikagos at- c 1 Tn a V __ _ _ j_____«_

amerikiečių rankose lietu
vių Amerikos Konsulo Čika
goje Išleistą brošiūrą "Ll- 

Ithuanla - Lietuva". Ir taip 
trispalvė ir Vytis pasiekė 
tūkstančius namų, supažln- 
dlndamos su mūsų praeitimi, 
kultūra Ir dabartiniais rusų 
uždėtais priespaudos pan
čiais, kurie yra per stip
rūs, kad tik Lietuvoje gyve
nantieji galėtų juos sulau
žyti.

Visos Worcesterlo apy
linkės prisidėjo prie tos sa
vaitės Iškilmių surengimo. 
Yra neįmanoma jų Išvardin
ti, tačiau norėčiau nors ke
letą pavardžių paminėti, ku
rte padėjo visa tai suorga
nizuoti. Pirmininkas - E.G. 
Tamulevičius, vicepirminin
kas - Mary Dauglnlnklutė 
/Duggan/ ir Irena Tamule- 
vlčlenė. Maisto komitetas : 
Ona Pojedlenė, Bronė Ta
mošauskienė, Marle Žldžlū- 
ntenė ir Marle Baskys. De
monstravimo komitetas: He - > 
len Lindstrom, Rasa Gri
gaitis, Dona Molis /Meilu
tė/. Kultūrinė paroda: Vanda 
/Pojedaltė/ Lescord, p. Pu
rls. Papuošimai: Walter 
Ž Idž lunas / L le tuv lų Be nd - 
ruomenės pirmininkas/, Jo
nas Baškys. Programai: 
Raymond Jakubauskas, Ed
vardas Meilus Jr., Dana 
Marcinkevičiūtė, Anthony 
Miner. Spaudai : Ed/ardas
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vedęs lietuvaitę Ritą Andro- ° trecios net Čikagos at- 
llutę. Prie tos savaitės tau- ?rUV°__^aŽU T*1?1
tlnlo parengimo ponia Rita 
Ėarly taip pat daug prisidėjo 
ir net The Evening Gazette 
Worcester balandžio 14 d. 
buvo įdėta Ritos Early ir 
Irenos Temulevlčfenės Iš 
Paxton nuotraukos prie lie
tuviškais tortais apkrauto 
stalo. Greta nuotraukos bu
vo Įdėtasgana Ilgokas 
straipsnis su sekančia trijų 
dienų programa bei keletą 
lietuviškų receptų.

Ir taip per šešias dienas 
kiekvieną vakarą buvo skir
tinga programa. Tautiniai 
šokiai, dainos, Šv.Kazimie
ro mokyklos choras bei or
kestras, margučių dažymas, 
juostų audimas bei burmist
ro Early ir ponios Ritos ku-

naenu. O trečiadienio vakare P 
dar ir radio bangomis toli 
nuaidėjo Lietuvos vardas.

Laike tos savaitės tūks
tančiai brošiūrų buvo Išda-

mlntį Įskaltę, prie mūsų 
grupės prls įjungė labai gra- 
žlos Išvaizdos moteris ir 
simpatiškas vyras,kuris vi
sus pasveikino lietuviškai, 
Iš karto pamaniau, kad tai llnta žmonėms. Vienos Iš jų 
yra lietuvis, bet tuojau pa- buvo spausdintos Worces- 
alškėjo.kad tai Worcesterlo teryje, kitos- Maspeth, N. Y.,

30 Metų Sukaktis A, Lukošius

Urnos šalies saviesiems 
broliams lietuviams, drau
gams bei prletellams į taip 
pat tolimas, įvairias pasau-

KANADOS VAKARŲ 
JAUNIMO STOVYKLA I

Jau greitai artėja pavasa
ris, mokslo metų pabaiga Ir 
jaunimo stovykla Kanados 
vakaruose /liepos 1-9 d. d. /. > 
Stovyklos programos plana
vimas energingai vyksta/ 
KLJS valdybos narė Nijolė 
Gverzdytė koordinuoja sto- ! 
vykios organizavimą. Tech
niškus ir ūkio reikalus tvar
ko Antanas Vyšniauskas Cal- į 
gary’je. Programos suda- , 
rymą tvarko Laima Unde- 
rfonė. Jai talkininkauja kl-. : 
tos narės Iš Volungių daina- ■■ 
vimo grupės /tš Toronto/ Ir ; 
kiti žymūs jaunimo veikėjai. >

Žiūrint į stovyklos tikslus, 
kurie buvo ankščiau aprašy- ■ 
tl spaudoje, programos ve
dėjai sudarė Įdomią progra
mą.

Stovyklos vieta-vasarvle- . 
tė, popiečiai palikti laisvi : 
sportuoti ir naudotis sporto 
priemonėmis: gal ės maudy - 
tls baseine, plaukioti balda - 
rėmls, žaisti tenisą, pasijo
dinėti arkliais Ir 1.1. Taip 
pat, po pietų, kas norės, ga
lės dalyvauti tautiniuose šo
kiuose ir tautodailėje.

Vakarinės programos 
įvairios: Susipažinimo Va
karas , kavinės, 1 Inks mavaka- 
rls, talentų vakaras, lietuviš
kos fllmos ir skaidrės, lite - 
ratūros vakaras, laužai, ir 
paskutinis vakaras-koncer
tas su šokiais. *

Dieninės programos taip
I MIŠKŲ KARALYSTĘ
(Tąsa iš praeito numario)

Vos pasidėjus atsivežtuo
sius lagaminus, e s antie kvie
čiami valgyklom, į sekantį, 
taip pat Iš rąstų subūdavotą 
namą. Ir čia štai pamatome, 
mums jau seniai bematytą, 
neįprastą, neįtikėtiną vaizdą:

didžiulis, platus stalas, ap
krautas įvairiausiais Ir net 
garuojančiais skanumynais , 
kepsniais, net su kaupu’. Pa
gyvenusi, simpatinga šio 
krašto šeimininkė suomė 
laukia mūsų, tarytum turtuo
lis žmogus savo brangių 
svečių.

Apstulbę Ir sužavėti 
rųums neįprasto vaizdo, sė - 
damės, imame, dedamės Ir 
valgome, ką tik kurio širdis 
betrokšta. Sunku ) patikėti 
tuo, ką čia matome. Ar tik

ne koks sapnas ar miražas 
čia mums prieš akis? Negi 
tai normalaus kasdieninio 
gyvenimo reiškinys?

Pavakarieniavę nei klek 
nemenklau už visą eilę šios 
žemės karalių, Ilgai nedel- 
sę, einame poilsio. Jaučia
si nemažas nuovargis Iki, 
galų gale, štai atlingavome 
Į mums pažadėtą žemę.

Šluoml Ir pasibaigė mūsų 
Ilga, įdomi kelionė Iš Eu
ropos Iki šių, neaprėpiamų 
miškų karalijos. Mums gy
venti skirtas namelis susi
deda iš trijų kanabarlų. Abite - 
juose galuose randamės 
mes, o vidurinis yra skir
tas darbo įrankiams, kir
viams, pjūklams, rūbams, 
malkoms, nusiprausi - 
mul, taipogi ir metalinis 
pečius šildymui.

-JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
BET JEIGU GERI IR MATAI. KAD GĖRIMAS IMA

. NAIKINTI TAVE PATį. TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEJK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI. 

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietui 
vj^kai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbės. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 l, Henrikui N. 277-7868.

1977.V. 18

1947 m. rugsėjo 16 d. 
antradienis. Keliamės drau
ge su kitais, čia gyvenan
čiais. Pirmiausia, mes Ir 
vėliai atsirandame valgyk
loje pirmiesiems pusry
čiams. Vaizdas Ir veltas 
pats. Mums kartojasi nuo
stabus naujo krašto mira
žas. Pas kiekvieną mūsiškį, 
be abejo, dar slypėjo min
tis : kažin, ar Ilgai dar taip 
bus ?

Tikriausiai, dar mūsų be
laukdama šeimininkė tiek 
daug maisto prigamino, kad 
štai dar ir antrąjal dienai 
apsčiai paliko.

Mums nereikia eiti Į dar
bą : tai poilsio Ir susitvar
kymo dfena.Vlslkalp beįma
nydami bruzdame Ir tvarko
me savo namelį. Suslkabl- 
nėjanne ant sienose įkaltų 
v In lų ats įvežtuos lūs pave Iks - 
lūs, kiekvienas atitinkamai 
Išsldėstome savo daiktus.Po

llo šalis. Mes jiems prane
šame, kad štai čia, šioje 
Atlanto pusėje, viduryje šių 
neaprėpiamų miškų Ir jau 
čia, naujame krašte, mūsų 
gyvenimas prasideda Ir vėl 
Iš naujo.

Taip su šia kelione per 
Atlantą Ir pasibaigė dar vie
nas Ir, turiu pasakyti, le
miamas Ir mano pokarinio 
gyvenimo laikotarpis.

—• • --
Visai ne taip įvyko, kaip 

ligą metų eilę svajojau Ir 
Ilgėjausi. Likimas mane 
klajūną nesugražino Į aną 
Išsvajotą pasakų, dainų Ir 
pasvirusių kryžių - rūpinto
jėlių šalį. Jis nuvedė mane 
visai Į priešingą pusę, visai 
į kitą žemės rutulio pakraš
tį Ir paliko. . .

Ėjau tuo keliu, kuris buvo 
man skirtas. Ėjau Ir rinkau 
sudužusio gyvenimo skur
džius trupinius. O prlslml-

kellų valandų triūso, šie nlm4 anų ramiųjų saulėly- 
mūsų kambariai gerokai pa- džlų teąal prie Dubysos, 
s įkeičia, pasidaro daug jau- lakštingalos nuostabų člulbe- 
kesnl, šfek tiek primeną gegutės Ilgesingą raudą, 
lietuviškas seklyčias. tėviškės palaukių baltutę ra-

Popletės metu velk klek- munėlę - kaipo didžiausią 
vienas rašome laiškus Ir turtą vis nešiausi giliai pa- 
ispūdžlus Iš šios naujos, to- ąlėpęs savo širdyje.

■1 LIETUVIŠKA RADIJO 
•J PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 AtboneI Cr.. Du P.O- TEL- 669-8834

Meilus Jr., Irena Tamule- pat Įdomios. Paskaitų temos 
vlčlenė. Tautinių šoklų įvairios Ir jų tikslai yra su- 
"Žalbas" vadovės Irena Ta- pažlndlntl vakarų jaunimą 
mulevlčlenė ir Nijolė Prans- apie lietuvių veiklą Išelvljo- 
kevlčlenė. J®, mūsų; tautodailę irLte-

Kltą dieną,tai yra sekma- tuvos dabartinę padėtį. Te- 
dlenį, buvome nuvykę Į Wor- mos palies jaunimo įtaką 
cesterlo didelį ir gražų klu- veikloje, lietuviškas orga- 
bą Maironio parke. Čia mū- akacijas, žymius žmones 
sų mieli glmlnalčlalNelle ir Išeivijoje, spaudą, auklėjimą, 
John Skinsky, Dorothy ir demografiją, politinius kall- 
Bart March bei visiems ge- alus, literatūrą,lietuvių kal
tai žinomi mieli vilniečiai bą, etninę tapatybę, tautosa - 
ponai Tarailos mus net as- ką, tautodailę ir meną,pap- 
menlškal supažindino su ročlus ir muziką. Bus bend- 
daugellu tos savaitės rengė- ros ir būrelių paskaitos, d Is- ( 
jų ir pavaišino alučlubel kl- kuslnės grupės. Vieną dieną 
tais skaniais gėrimais. numatyta Išklla/su įvairiais

Pasisvečiavę pas sesutę, uždaviniais/ ir kitą popietį 
gimines tr pas p.Tarailas, organizuotos sporto varžy- , 
bei pasigėrėję Worcesterlo bos.
lietuvių nuveiktais darbais, Liepos mėn. 1 d.,penkta - , 
vėl sugrįžome į namus. dtenį, numatytas stovyklau-

Čla aš ir mano vyras Pet- tojų atvykimas, Įsikūrimas 
ras norėtume palinkėti vt- registracija. Liepos 9 d. 
stems nenuilstamos sveika- - uždarymas Ir išvykimas, 
tos, pasisekimo darbuose ir Kiekvieną dieną bus pasklr- 
gražįos vasaros, o kitų apy- tas laikas dainavimui, kad 
linkių lietuviams pasekti vakarų jaunimas turėtų pro- 
Worcesterio bendruomenės K08 Išmokti populiariausias 
pavyzdžiu. lietuviškas dainas.

Angelė Česnullenė Stovyklos mokestis $80 as- 
Parls Ontario menlul. $20 registracijos J/aris, ununu (Nukelta jį 7psl.)

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY t 

TEL. 268-307 1
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905

636 EAST BROADWAY • SOUTH BOSTON, MASS. 02127
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A. Lukošius,

torontoHamilton

6 taika

830 Main Street East, telefonas 544-7125

sudbu

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Darbo valandos: pirmad’eniais - ketvirtadie- ' 
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo I 

10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vok I 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savoit- ! 
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. , 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $8,000.000

MOKAME UŽ:

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

IMAME UŽ:

asmenines paskolos 11%
nekiln. turto pask. 10 %

rutė Stanklenė. Be šaulių čia 
daug dalyvavo Ir svečių, vi
so apie 70 asmenų. Už gra
žų programos Išpildymą 
"Rudens atžalynas" vadovei 
Poderytel - Albre cht le - 
nei "Maironio" kuopos vardu 
Aldona Kručaltė įteikė rau
donų rožių puokštę.

1976 m. vidurvasaryje 
"Maironio" kuopa atšventė 
savo veiklos metines. 1977 
m. balandžio mėa. 16 dieną 
LŠST Kanados rinktinės su
važiavime Hamiltone dalyva
vo 6 kuopos atstovai: J. S taš
kas, J. Labucklenė, Z.La- 
buckas, J. Remelkls, A. Juo
zapavičius, J. Kručas. Su
važiavimo metu "Maironio" 
kuopos atstovus globoju
siems prel. dr. J.Tadaraus- 
kul, kun, L. Jonuškal ir bu
vusiam Rinktinės p-kulP. 
Kanopai ir poniai širdinga

J. Kr.

ŠAULIU,KUOPA VEIKIA

LŠST "Maironio" kuopos 
šaulės moterys, Christ the 
King šventovės salėje, su
ruošė gražią sekmadienio 

j popietės kavutę su menine 
programa.Programoje plr- 

; mą kartą pasirodė šaulės 
Audronės Poderytės - Al- 
brechtlenės vadovaujama 
šoklų grupė "Rudens atža
lynas". Tenka pasidžiaugti, 
kad šokėjai, dalis jau per
žengę gyvenimo pus laukelį, 
pajėgė taip gražiai Ir me
niškai Išpildyti keletą tau
tinių šoklų. Po to vyko ska
ni vakarienė, vaišės Ir lo
terija. Muzika - šaulio An
tano Gataučlo. Pobūvio pa
rengimu rūpinosi šaulių mo
terų vadovė Jadvyga Labuc-
kfenė Ir valdybos narė Bt- padėka.

rTEfb!T"sEKMADIENIS TORONTO LIETUVIU NAMUOS^"

Jei kas Iki šiol abejojo, Dabar pakliuvau į antrąjį 
kad Lietuvių Namai Toronte aukštą. Ten dar linksmiau, 
nereikalingi, nes suėjimams 
parapijos turi dideles pa
talpas, tai dabar jau įsitiki
no, kad klydo. Lietuvių už
tenka visoms patalpoms pri
pildyti. Gal būt, dalis žmo
nių po pamaldų pasilieka pa
sikalbėti su pažįstamais pa
rapijų salėse, bet jų nemažai 
atrasi Ir Lietuvių Namų sa
lėse .

Ne paslaptis, kad ne visi, 
nors Ir krikštyti /katalikais 
ar evangelikais/, pastoviai 
lanko bažnyčias. Taip pat 
labai aišku, kad Ir uolūs 
bažnyčių lankytojai po pa
maldų neiškenčia neužsukę 
ir į LN /lyg Ir "ketvirtąją 
parapiją"/ pasitikrinti, kas 
ten darosi.

Vieną sekmadienį teko 
pereiti visas L. Namų patal
pas Ir patyriau, koks mar
gas gyvenimas ten vyko, 
nors buvo tik paprastas 
sekmadle nls.

Pirmojo aukšto salėje, 
kaip paprastai, buvo pietūs, 
o tuojau po to, apie 4 vai. 
jau stalai buvo sustumdytl į 
šonus, gi viduryje šok o-mo
kėsi "Atžalyno" tautinių šo
klų dvi grupės : didieji vidu
ryje, o mažieji ant scenos. 
Čia pat jaunieji muzikantai 
tampė akordeonus, net klum
pėmis taktą mušdami - gra
žu Iš šalies pažiūrėti.

Tuo tarpu balkone vėl ak
tyviai darbavosi dvi grupės 
tautiečių jail senesnio am
žiaus. Viename kampe žaidė 
šachmatininkai, kitame kaž
koks susirinkimas vyko. Ge
ras sugrupavimas, nes 
šachmatininkai vlstlek nieko 
negirdi, o mato tik languotą 
savo lentą ir ten manevruo
jančius "arkliukus". 
6psl.

Julija ir Vaclovas Skrebutėnai prie savo sodybos —Vilnius Ranch. Foto.V. Bubelfs. 

nes vyko didelis mergvaka- sekmadlenlopopletę.Kartais 
ris. Stalai Išpuošti tortais, matosi ir jaunesnių - kandl- 
valslals bei gėlėmis ir gal 
apie 400 šimtų puikiai Išsi
puošusių, moterų vaišinosi.

Palipus dar aukščiau jau 
į paskutinį aukštą, Lietuvių 
Namų gyvybinės apraiškos 
net klek nesullėtėja. Ten 
"Aitvaro" mėgėjų teatras 
šūkavo berepetuojant vaidi
nimą pavasario teatro festi
valiui. Tai vyko mažojoje 
salėje, pavadintoje Gedimi
no Pilies menės vardu. Ten 
pat yra dar dvi šoninės pa
talpos taip pat pilnos žmo
nių. Dešinėje biblioteka, kur 
keletas tautiečių tuo metu 
vartė knygas lentynose, nes 
pasirinkimas yra gana dide
lis. Knygų yra jau apie 3 
tūkstančius, jų tarpe lietu
vių ir anglų kalbomis lietu
viškos enciklopedijos tomai.

Kairėje salės pusėje duris 
pravėrus jau pasirodo visai 
kitoks ramus Ir be triukšmo 
vaizdas, tai pensininkų klu
bas. Tenai taip pat vyksta 
Išvystytas, savotiškai ak
tyvus lietuviškas gyvenimas. 
Čia jie susirenka kiekvieną

KAS TURI VADOVAUTI? problema.
Smagu praleisti laiką Po- -Žinoma kad taip, Ir mes 

pletėje: susitinki savo mielą persllpnl ją spręsti. Klek 
tautietį bičiulį, ir nė nepa- mums žinoma, už vlsoklau- 
juntl.kalp įsikalbi, įslslūbuo- slas,kad ir šių laikų žemlš- 
jl. Patogiai įsitaisius Irplr- kąslas problemas Ir nesek - 
mojo šaukimo Iš baro belau- mes dar mes Ir šiandieną 
klant, pagaliau tavopriete- labai paprastai save pasItel- 
llus Ir pradeda.

-Sakyk tu man, kas čia da
rosi šiais laikais? Kodėl tos 
moterys visame pasaulyje 
pradė j o ta Ip tr lūkš maut l, be - 
velk revoliucijas kelti, kaž
kokios tai teisybės ar lygy
bės ėmė Ieškoti? Gal pats 
daugiau apie tai nusimanai, 
sakyk?

-Taip, girdėjau daug Ir aš 
apie tai. Skaičiau Ir laikraš
čiuose nemažai. Bet atsaky
ti pačiam teisingai, tikriau
siai kad nesugebėsiu. Tai 
painus Ir komplikuotas, se
nas klausimas, kaip Ir šis 
svietas.

Klek suprantu, tai jos vi
sur reikalauja lygybės, nes 
skaito, kad mes vyrai jas 
laikome žemesnėmis būty
bėmis, Išvien viskam vado
vaujame, visur pirmaujame , 
jas antraellėn vieton nus
tumdami.

-Tai ką, negi nuo dabar 
jos nori visur Ir viskam va
dovauti, ir mus vyrus laikyti 
žemesnėje vietoje?

-Na, to tai nežinau, ar jos 
viską Ir galutinai nori Iš vy
rų perimti, ar tik lygiomis 
su jais dalintis visuose šiuo
se že miškuose re tkaluose.. .

Dar valku būdamas, jau 
girdėdavau tokį posakį:"Vy
rai valdo pasaulį, o vyrus 
valdo moterys".

Tai įdomus Išsireiškimas, 
tr man jis patinka,kadangi 
jame yra Ir labai daug tei
sybės.

-Tai užtai man Ir neaišku 
dabar, Ir kaip matau, čia yra 
didelė, rimta, gili Ir neeilinė 

datų į klubą ate Ityje.
Taip atrodo Lietuvių Na

mai sekmadienio popietėje. 
Bet dar viena patalpa liko 
nepaminėta /į ją patekau 
paskiausiai/, tai baras "Lo
kys". Šią vietą, be abejo, 
galima pavadinti linksmybių 
vieta, nes čia ir rimtus da
lykus svarstantieji būni 
linksmais veidais. Šis var
das "Lokys" ne visai ati
tinka paskirčiai, nes čionai 
visi yra geresnėje nuotaiko
je, negu tinginys lietuviškas 
lokys.

Kyla klausimas, kur tie 
žmonės pasidėdavo, kai ne
buvo šių didelių Ir puošnių 
patalpų? Be abejo, akty
vieji lietuviai tai vienur tat 
kitur susirinkdavo, bet da
lis jų, ypač baro lankytojai, 
užplūsdavo vietines, nelie 
tuviškas tavernas.

IŠ visų pusių apžvelgti! 
atrodo, kad šie Namai at 
lieka savo funkciją tautiečių 
gerovei ir pateisina savo 
buvimą.

slndaml, visą bėdą suver
čiame pirmiesiems šios že- 

i melės nusikaltėliams,būtent 
Adomui ir Jleval.

-Aišku, argi jie abu nevie
nodai nusikalto? Jie va-kam 
skynė tą uždraustąjį vaisių , 
o Adomas - kam ragavo.

-Jei aš turėčiau gailos Ir 
valdyčiau žmoniją, tai visai 
kitaip viską pertvarkyčiau . 
Nei vienas, nei antras netu
rėtų siekti bent kokio pirmu
mo ar vadovavimo.

Viskas eitų palei žmoniš
kumo principus Ir taisykles. 
Abu vienodo lygto. Net vle - 
nas aukštesnis ar svarbes
nis, nei kitas žemesnis, ant
raeilis. Abu bendrattarlasl, 
kur reikia, bendrai vadovau
ja. Nei tas viešpats, net 
anas.

Nesuprantu, koks gali būti 
malonumas vyrui paminti po 
padu, taip sakant, savo žmo
ną, Ir taip laikyti ją, tarytum 
vergę, prispaustą. Arba mo
teriai panašiai pasielgti su 
savo vyru. Tai balsu, ne
žmoniška, nekultūringa.

Visi mes esame vienas 
nuo kito gerokai skirtingi 
savo jausmais, galvosena, 
gabumais, Inteligencija, Iš
tverme, pajėgumu, savo dva
sios pasauliu. Bet taip Ir tu
ri būti.

Versti, kad kitas tau tar
nautų, tavo vergu būtų, tai 
viena Iš pačių didžiųjų žmo
nijos nesąmonių.

Turime būti skirtingi vieni 
nuo kitų. Visi mes tą pa- 
veldėjome savo prigimtimi . 
Tai turtas, dovana kiekvie
nam mums asmeniškai.

Būdami labai skirtingi, 
visgi turime tą ypatybę, ga - 
llmybę pažvelgti į kito, skir
tingo asmens vidujinį sielos 
pasaulį, Iš kurio, reikalui e- 
sant, mes galime ir labai 
daug ko Išmokti, suprasti, 
sau pritaikyti ir tuo gėrėtis .

Jei mes visi,kaip automa- 
tal būtume vienodo gabumo, 
vienodų minčių ir pajėgumo, 
tat tikriausiai, kad nė žmo
nėms neslvadlntumėm’.

Kadgabssnls, ar teisingiau 
sakant, stipresnis, mėgsta 

į. silpnesniems primesti savo 
galią Ir valią, tą mes jau ži
nome nuo seniausių laikų.

Taigi- mūsų mielosios 
bendrakeleivės, nors Ir iš A- 
domo šonkaulio sutvertos, 
mano supratimu, turi lygiai 
tas pačias teises Ir privile
gijas visuose šio žemiškojo 
gyvenimo reikaluose -,baigė 
šį pokalbį užklaustasis. ..

tfSM LIETUVIŲ NAMA
Motinos D ienos popietė LN 

šiemet buvo gausesnė,kaip 
Iki šiolei. Popietėje dalyva
vo apie 400 svečių. Gana 
daug dalyvavo ne torontiškių 
ir keli net nelietuviai. Sve
čių knygoje pasirašė: Bro
nė Imbraslenė Iš V Q niaus , 
Brunonas Dekerte Ir M. Rai
lienė Iš Kauno, P. V. Stan- 
člus Ir Ig. Slabšlnskas Iš 
Chicago, A. Dambrlūnas Iš 
New York, E .Avižius Iš Long 
Branch, N. J., Aldona Kli
mas Iš Vancouver, B.C., 
Marija Žilinskienė, Ona Mi
lte n ė Ir Vyt. Žilinskas Iš 
Montreallo, M. Kozldy šeima 
Iš Sarnia, Ont., J. Ir K. Šle
kaičiai Iš Dundas, Ont.,P. IrAlljošlūti i

Pirmutiniame ir didžiausiame m rg JA AM JK 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAIflA
KREDITO KOOPERATYVE------—

MOKA: IMA:
už 1 m. term. dep.

9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sąsk.

7!/i% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

914% už asm. paskolas 

9Kz% už mortgičius (

■

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirtie* 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgiČiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 Vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

■ U

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

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

&!?[!)□ IAB £)&
* Namų — Gyvybės/ 9 A At * Automobilių

< * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel. B.o.
2224 DUNDAS STREET W, Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctk‘,r pasau,yje ^ambinti

,**________________ tel. 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

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

įvairus
SIUNTINIAI

H. Spllchak Iš Cambridge , 
Ont., V. I. Ir D. Lisauskai Ir 
Mullolte iš Hamilton, Ont. 
Ir latviai Brigita, Peter, Ol
ga Ir Čiaudėta Olo Iš Toron
to.

Gegužės 8 d. , Karalienės 
Mortos svetainėje įvyko LN 
Vajaus Ir Kultūros komiteto 
talkininkų pobūvis. Buvo pa
dėkota talkininkams už jų 
pagalbą prae Ityje Ir pakvies
ti visi galintieji talkininkau
ti Ir ateityje.

Vytauto Genčlauš vadovau
jami šachmatininkai kas 
sekmadlenį 1 vai. p. p. re nka- 
si LN Vytauto Didžiojo Me - 
nės balkone pažaisti. Lietu
viai, norintieji žaidimuose 
dalyvauti, mielai kviečiami.

Jau pagaminti Velykų Sta
lo nuotraukų pa vyzdžiai. Juos 
pamatyti ir nuotraukas už
sisakyti galima LN raštinė
je.

Inž. J. Dragašlus Bibliote
kai padovanojo 7 geras kny
gas, kokių Iki šiolei LN Bi
blioteka neturėjo. Ačiū’.

Alder manas Tony O’Dona- 
hue, lietuvių geras draugas, 
praneša, kad gegužės 24 d. , 
antradienį, 8 vai. vak.Kara
liaus Mindaugo Menėje Įvyks

į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19?4 svarų 
gryno svorio. Turime pa,davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakorb; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

£TAU.oi Baltic Exporting Co. ^ToZ^'
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

rinkimų laimėjimo vakaras- 
šoklal Ir kviečia visus ga
linčius šokiuose dalyvauti.

LN Vyrų Gegužinės ren - 
gėjai praneša, kad į ją atvy
kusių lauks jautienos keps
niai, dešrelės, šašlikai, kot
letai ir panašios gėrybės . 
Kviečia visus lietuvius bir
želio 5 d. sekmadienį pas
kirti lietuvių gegužinei. Ji 
vyks Clalrvllle Parke , 
greitkelių nr. 7 Ir nr. 50 
sankryžoje. Pradžia 12 vai.

Serga senas LN narys vi
suomenininkas Inž. Vytautas 
Balsys. Gydomas Šv. Juoza
po ligoninėje.

Dramos Festivalyje mą - 
tyslte gegužės 28 d. ,3:30 p . 
p. LN-se Cicero Jaunlrįao 
Vaidintojų Būrelio 2- jų 
veiksmų dramą Laisvės Kai
na. Autorius Kvlrlnas Run t - 
mas. Vakare, 7:30 v. v.Pri
sikėlimo salėje Los Angeles 
Dramos Sambūris vaidins B. 
Pūkelevlčlūtės 3 v. dramą 
Palikimas. . ■ ;

Gegužės 29 d. ,4:00 M.p«P- 
LN-se Čikagos Šaulių dra
mos Vienetas vaidina A.Kai
rio 3-jų veiksmų komediją 
Didyste Penktadienis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KRONIKA^----- "
PASIMATYMAS SU QUEBE- 
C’O IMIGRACIJOS MINESTE- 
RIU J.COUTURE

Š-. m. kovo 23 d. įvyko pa - 
atkalbėjimas su Imigracijos 
M t n. Jacques Couture. KLB 
Montreallo Ap-ės valdybą 
atstovavo:Rytls Bulota, Juo
zas Bernotas Ir Irena Luko
ševičienė.

Šio pasikalbėjimo tikslas 
buvo supažindinti Mlnlsterį 
šu LB, jos siekimais Ir as
piracijom bendrai ir Quebec’ 
e; sužinoti, kaip Imigracijos 
įstaigos žiūri į etnines gru
pes, kaip mano remti jų veik
lą Ir kokią žada paramą.

Lietuvių atstovai buvoprl- 
Imtl pirmiausia mlnlsterlo 
kabineto viršininko/ chef de 
cabinet/ Pierre Paquette, 
kuris pristatė Mlnlsterlo 
asmenišką sekretorių Ronald 
McNeU ir attache de presse 
Michele Juneau, su kuriais 
ir vyko pusantros valandos 
trukęs pasikalbėjimas. Pa
simatymo gale atėjo pats 
M mister Is susipažinti.. 3ls 
taip pat užtikrino,kad norė
tų susitikti su platesne lie
tuvių visuomene.

Bendrai buvo pasakyta,kad 
lietuviai yra Quebec’e,kaip 
dalyje Kanados ;kad dauguma 
lietuvių yra čia ne geresnio 
gyvenimo Ieškodami, bet ap
sisprendę Ir pasirinkę lais
vę, nes jų kraštas okupuotas; 
lietuviai tiki Ir pripažįsta 
įsijungimą į Quebec’o gyve
nimą kaip lygūs su lygiais . 
Tai reiškia -Išlaikydami Ir 
puoselėdami savo kultūrą. 
Tam reikalinga parama, su
pratimas, paskatinimas-mo
kykloms, organizacijoms , 
kultūriniam darbui Ir 1.1, t
Sunkiai suprantama, kad po

30 ir daugiau metų gyveni
mo šiame krašte, sąžiningo 
bevelk be Išimčių darbo, et
ninės grupės vis dar lieka 
Imigrantų statuse. Taip pat 
buvo ta proga Iškelti kai ku
rie pagrindiniai faktai, nu- 
švfečlą lietuvių ekonominę 
situaciją. Visiems šiems 
klausimams Quebec’o vy
riausybės atstovų buvo pa
rodytas didelis susldomėjl - 
mas Ir pritarimas. Buvo po
kalbyje - panaudotas naujas 
terminas, atmetant "asimi
liaciją Ir Integraciją", o Iš
keliant "asociaciją".

Pasikalbėjimo dėka Išaiš
kėjo galimybės pagalbai. Iš - 
dirbta nauja sistema,pagal 
kurią yra dvejopos galimy
bės gauti pagalbai: 1/ Flnan - 
slnė pagalba, kaip parama 
kalkurlomskvebeklečlų ins
titucijoms, kurios yra tąsa 
ministerijos veiklos Ir dar
bų; 2/fInanslnė pagalba kont
rakto forma kvebeklečlų ar 
etninių grupių organizaci
joms, siekiančioms atlikti į- 
valrlus socialinius Ir kultū
rinius projektus. T le projek
tai būtų skiriami tarpusa
vio supažindinimui grupės Ir 
Quebec’o visuomenės.

Patariamojo Imigracijos 
Komiteto tikslas yra telkti 
pagalbą Imigrantų organiza
vimui ir pritaikymui vietos 
gyvenimui.

Šį komitetą sudaro 15 as
menų- 6 kvebeklečlal Ir 9 
etninių grupių atstovai, kurie 
buvo pakviesti arbltrarlnlu 
būdu pačios ministerijos.

Bendrai visas pasikalbėji
mas buvo mandagiai nuošir
dų, ne reiškiant Ir neparo
dant per didelio užslangaža - 
vlmo nei Iš vienos, nei iškl-

su nuotrauka, atminimui.
Mokiniai gavo po gerą ak

torės Dalios Juknevičiūtės 
valdžios paramą, kas prael- plokštelę, kurion įkalbėta ir 
tyje visai neegzistavo, ar ne
buvo Išnaudota. Artimoje a- 
teltyje teks tuos reikalus Iš
siaiškinti su vietinio Imlgra- 
ėljos departamento dlrekto - 
rium. L.
VAKARAS BARAUSKUI

Š.m. gegužės 6 d. AV pa
rapijos salėje buvo prisi
mintas aktorius Leonas Ba
rauskas, pristatyta jo plokš
telė. Šį minėjimą surengė 
Lietuvių Akademinis Sam
būris Montreaiyje,kurio da
bartinė pirmininkė yra dr . 
Ilona Gražytė-MazUlauskle- 
nė. Ji atidarė vakarą, pas - 
vetklndama visus atsilankiu
sius, o ypač Levio kolegas 
aktorius montreaileč lūs.

Žodį apie Leoną Barauską 
tarė dr. Henrikas Nagys.

Skaidrėmis, juostele ir iš
traukomis Iš plokštelės pa - 
įvairino žodį Birutė Valtkū- 
naltė -Nagleuiė, * kuriai teko 
su Leonu Barausku dalyvauti 
Maro ir Jūratės ir Kąstyčlo 
pastatymuose Chlcagoje.

Šis Intymus paminėjimas 
praėjo šiltoje nuotaikoje, 
kaip Ir pats Levis to būtų 
norėjęs. Iš -Australijos gau
toji juostelė perdavė jo my
limą dainą apie berželį.

Mūsų atsiminimuose, ir 
atsiminimuose Montreallo 
Teatro žydėjimo liudininkų, 
jis pasiliks ne kaip berželis, 
bet kaip šviesus, jaunatviš
kas šiaurės beržas, plačiai 
siūbuojančiom šakom...

BAIGĖ ŠEŠTADIENINE 
MOKYKLĄ

Linksmi mokiniai Ir 
atsipūsti šeštadienio

tos pusės.
Atrodo, kad yra naujų ga

limybių gauti Iš provincinės

b.

TEL.: 694-1037

(MIKE HUTMUSKA1I .

* PLAZA FINA
MECANIOUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU POINT - REMORQUAOE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HVMUS POINTE CLAIRE

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Toisou ir remodel iuoj u
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)’

6396 Bannanhnt Me. Veidan, MoMte oi. Te l. 767 - 6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvotri industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
otl i ekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainomt s.
- tai. 366 - 6237 / 3896 ______________________

Highland Auto Body
6ll Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILILĮ IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas & Son tel. 389 • 057 1.

GUY 
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gali biitl stogdengys Guy 

Richard!,kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai. 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai stototei.
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mūsų tautosakos įkvėpta 
Krėvės Gilšė. I Mokiniams 
dovanas įte įkė A. K1 Ič lūs.

įdomu pastebėti, kad abi 
merginos baigė mokyklą 
penketukais.

Jaukiose Seselių patalpose 
užbalgtuvės praėjo maloniai, 
bes (vaišinant kava tr pyra
gais.
\ MUSU. SKAUTAI

Iš Montreallo į Clevelande 
vykstantį Lietuvių Skautų 
Vadovų suvažiavimą š.m. 
gegužės 14-15 dienomis buvo 
nuvjkę Alma D re Šerienė, 
Lilė Jonelytė, Audronė Jo
nei ytė, Rasa Lukoševičlutė, 
Gintaras, Brtkls, Gintaras 
Nagys. Frte jų, kad ir ne 
skautas, prisidėjo ir Petras 
Drešerls.
• Jono Petrulio 6O-člo ba
liuje dalyvavo atvykę bos to - 
nlšklal, Adomavičių šeima, 
kuruos dalis K. Petrulienės 
sesutė su dukra Birute buvo 
pas H Ikus los s a va Ite l pas l - 
svečluotl Ir dalyvavo NL 
spaudos baliuje.

InŽ. JLADUI GIRIŪNUI mirus, jo sūnų inž. |Ladą 
Giriūną, K. į.. B. Pttawos apylinkės pirmininko 
ir artimuosius giliai užjaučia —

OTTAWOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ “

AtA Kolegai inž. Į-ADUI GIRIŪNUI mirus, 
žmoną. Vitaliją, sūnus - inž. Ladajr 
studentą Liną giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

Pasaulio Lietuviu Inž. jr Architektą 
Sąjunga, Montreal i o Skyrius

A t A i n i. LADUI GIRIŪNUI mirus, žmoną 
Vitaliją, sūnus Lodą ir Lina nuoširdžiai 
užjaučiame i r kartu liūdime -

Stasys N a g i n i on i s 
su Šeima

a+ A FELOMENAI NAVICKIENEI mirus, jos 
dukterį mi el a EI eonorą Kudžmieną ir 
sūnus su Šeimomis Širdingai 
užjaučiame ir kartu 

liūdime - Stasys N a gi ni o n i s
su Šeima

JAUNIMO STOVYKLA. į. ).
(Atkelta is 5 pd.)

mokestis/ įskaičiuotas J sto
vyklos mokestį / negrąžina
mas, siunčiamas su Išptldy - 
tu blanku Antanui Vyšniaus - 
kul, 1027 North Mount Dr. N. 
W. .Suite 6, Calgary, Alberta 
T2LOB6 Iki gegužės mėn.31 
dienos. Nesusidarius prieš 
laiką pakankamam žmonių 
skaičiui dėl "charter flight", 
stovyklautojai turi pasirū
pinti patys kelionę. Pata
riame jaunimui keliauti lėk-

JUSTINUI PIKŠILINGIUI mirus, žmonai Jadvygai 
nuoširdžia^ užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime A.ir L. LatvaiČiai, krikšto duktė

-Irutė — L at vai t ytė- Leinhos ir 
Ričardas Simaniūkštis

šiltą megstlnį ir keletą porų 
kojinių/, nes vakarai vėsūs 
kai nuošė. Jei nor Ite, ats I- 
vežklte Ir "htklng"batus- ten 
daug Iškiloms takų.

Dėl Informacijos ir re-

glstracljos kreipkitės pas 
Antaną Vyšnlauską/adresas 
aukščiau/, arba Vakartį Sto
vykla, 1231 Stanford St. , nr . 
108, London, Ont. N5V 2J8.

KLJS Valdyba
jau

tuvu- greičiau Ir patogiau . 
norIntie jltėval, gegužės 15 d . Gal Ima bandyti net "stand by" 
baigė šluos mokslo metus ir 
Maironio Lituanistinė Mo
kyklaJtęjkė septyniems bal- 

. g.lmo diplomus. .... . I
Tie laimingieji-Ginta Jur

kutė, Asta- Kllčlūtė, Danius 
Povilaitis, Gytis Niedvaras , 
Robe rtas Vai Inks as, Kęs tut is 
Skučas, Jurgis Žukauskas.

Klasės vardu žodį tarė ir 
mokytojams padėkojo Asta 
Kličlutė. Mokytojai buvo ap
dovanoti korsažais, kortelėrri

įjPASlHAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONU KNYGA 

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

metodu.
Nereikia miegmaišių nei 

rankšluoščių. Viskas aprū
pinta. Tik patariame atsi
vežti šiltų rūbų/Ilgų kelnių ,

3035, BOUL. L'ASSOMPTION, MONTREAL. OUĖ. H1 N 2H2 / TĖL. 254-5302

NEDELSDAMAS PASVARSTYK 1 
— Ar pajėgi tavo molina ilos vasaros 
kelionėms ? — Priešingu atveju* su
stok pas Leonų Gurecka —Montreal 
West Automobile pardavimo ištaigoje 
ir su juo pasitark* Jis supras tavo 
problemas ir prieinama kaina Įsigysi 
tvirto stovio automobilie(liurėk skel
bi mą 8 psL).

»

M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKITE

ony s
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER.B.P.H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR greitas 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAIS - LASALLE - 365-0770

Jettė & Frėre Lt ė e
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - 0 uebeG^ išnuomo- 
vimui karsto vandens tie
kimą. Veltui Įkainavimas.

Plumbing & Heating kontr ok tor i u s.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

T EL. 525- B971.
T. Laurinaitis

co

Skubiai 
išvalome
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e ave 365-7146 
495-90e AVE 

coin / corner Beyne 365-1143

Mechanizuota* ratų ir kitų dalių reguliovimos. Uorės (Body) taisymai ir 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr’e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.

7

7



NL REIKALAI

baliuje ne- Regina

Spaudos Baliui praėjus
Savaitė laiko nebe Išsklai

dė spaudos baliaus nuotai
kas. Rengėjai mlndaugiečiai 
sudarinėja bailaus vakaro 
išlaidų baigiamuosius atsi
skaitymus Ir,kaip jaučiama, 
liks gražus pelnas laikraš
čiui. O dabar nesibaigia Ir 
pajamų didėjimas ’’išsitei
sinant" spaudos 
dalyvavimą - tai 2-5$ dovana 
Iš notaro J. Bernoto, kuris 
tą patį vakarą su žmona bu
vo Išvykęs Ottawo.i į Balt Ie
čių Šoklų vakarą. O dar gra
žiau, yra gautas 15$ čekis iš 
Kazio Ir Anelės Gudžiūnų, 
kurie, nemanydami dalyvau
ti, pasiuntė Ir čekį, o aplin
kybėms pasikeltus, abu ir 
baliuje dalyvavo.
’ Jonas Petrulis ballauš 
metu padovanojo 20 dol. šo-

Litas sumažino palūkanas
Litas žymiai sumažino 

nariams palūkanas už pa
skolas, kaip už naujas, taip 
ir už seniau Išduotas. Už 
naujai išduodamas asmeni
nes paskolas dabar bus Ima
mi 10.5% vietoje buvusių 
11.0%. Už rezidencines ne
kilnojamo turto paskolas pa
lūkanos sumažintos Iš 1O. 25 
% į 10.0%. Visoms senoms 
asmeninėms paskoloms pa
lūkanos sumažintos 0.5%. 
Senoms nekilnojamo turto 
paskoloms palūkanos suma
žintos sekančiai: paskoloms 
iš 10.5% tklll.O%lmtI - 
nal - O. 25%, paskoloms virš 
11.0% - 0.5%.

Be to, nutarta visiems 
skolininkams sumažinti pa
skolas dar 0.25%, jeigu jie 
aktyviai naudoja Lite savo 
čekių sąskaitas. Daugelis 
narių dabar Lite net ir savo 
paskolas moka kitų bankų 
čekiais. Visi šie palūkanų

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 t ne Ste-Cathcrine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

DR. V. GJRIŪN1ENĖ
Dantų gydytoja

5330 L’Asjomption Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3536

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C- E.R.C.S.tc'

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

Į PHARMACIENS PHARMACISTS
I M. CUSSON - R. GENDRON
Į PHARMACIENS

Ouvert 9 a.rn. d-to 10 p. m. Open,
Į Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Į Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
į Livraison gratuite - Free delivery
I Skubus ir nekainuojantis pristatymas

I 7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H3B2E3
Tel. (514) 871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,ba, b.c.l
168 Notre Dame Street E.^uite 205. 

Tel. 866 2063, 866-2064
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klų kontestul trečią j ai pre
mijai, kurią laimėjo Vincas 
Plečaltls. su partnere Roma 
Valinskienė už polkos šokį, 
Juozo Slaučlullo 25$ dova
ną laimėjo Edis Ir Dalia 
Petruliai už jaunimo šokį Ir 
Viktoro Sušlnsko nupirktą iš 
loterijos "laimės staliuko" 
dovaną laimėjo Juozas ir 

Plečalčlal už valso 
šokį.

Taipgi ir kitu būdu yra 
prisidėjusių prie spaudos 
bailaus tradicijos palaiky
mo, padidindami bendrovės 
akcijų skaičių-Rūta Kalvai
tytė iš Verduno nupirko už 
1OO$ akcijų ir Inž. J. V. 
Danys iš Ottawos įsigijo dvi 
akcijas už 20$.

T ad Iš mln ėt le ms spaudos 
bailaus proga geradariams 
nuoširdus ačiū. NL. /b.d./ 

sumažinimai senoms pasko
loms bus taikomi nuo birže
lio mėn. 1 dienos. Litas vėl 
turi pakankamai fondų visų 
rūš lų paskoloms.

Šiek tiek sumažintos palū
kanos ir už santaupas. Už 
terminuotus Indėlius Litas 
dabar mokės :vlenų ir dviejų 
metų 8. 75 % ir trijų metų - 
9 %.Už taupomąsias sąskai
tas 8% bus Išmokėti už pir
mąjį šių metų pusmetį ir 
7.5% už antrąjį pusmetį.

Toks didelis palūkanų su
mažinimas paskoloms Lite 
padarytas pirmą kartą. Ar 
kas girdėjo,kad keliems mi
lijonams trims metams Iš
duotų paskolų palūkanos būtų 
tiek daug sumažintos vien 
vadovaujantis gera skolin
tojo valia. Tatai įmanoma 
tik kooperatyvlnėje organi
zacijoje.

Kaip ir kasmet, Litas da
rys ekskursiją jauniesiems 
savo nariams.Šiemet numa
tytos net dvi ekskursijos: 
nariams tarp 6 ir 11 metų - į 
Pare Safari Africaln, o na
riams tarp 12 Ir 18 metų - į 
Tramp kocertą Forume. Abi 
ekskursijos įvyks birželio 
28 d. Registracijos kortelės 
netrukus bus Išsiuntinėtos 
paštu. Pr.Rųdlnskas

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662; namų 73?- 9681.

MOTINOS DIENA
Šiemet Motinos Dienos 

minėjimą suruošė KLB 
Montreallo Apylinkės Valdy
ba AV parapijos salėje ge
gužės 8 dieną. - •

Asta Kllčlutė, gražiai lie
tuviškai kalbanti, sklandžiai 
Ir guviai pravedė programą. 
Pradžioje pakvietė minutės 
susikaupimui visas lietuves 
motinas, žuvusias ar nukan
kintas kovoje už lietuvių ir 
Lietuvos laisvės Išlikimą. 
Programa, jos žodžiais, bu
vo kukli dovana ir nuoširdus 
pasveikinimas motinoms jų 
šventės proga.

Gražiai Iš salės įžings
niavo see non Gintarėlio mu
zikantai ir pagrojo "Linelį 
raunu ne viena" ir "Motulė 
mane barė".

Po šios mielos muzikinės 
programos,pakviesta Iš To
ronto IrenaŠernaltė-Melkle- 
john, tarė aktualų žodį apie 
šių dienų motinas ir ypač 
apie lietuvės motinos užda
vinius.

Gerai paruoštas, konden
suotas žodis, buvo atydžlal 
Išklausytas Ir Šiltai priim
tas .

"Aguonų" skilties dalnln- 
kės nuoširdžiai padainavo 
dvi dainas "O atsimenu na

LEONAS GURECXAS 
Sala* Manager 

(Lietuvi* atstovo*)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pohtiac 'k Buick ★. Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ ! 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 1 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR> SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

GM

mu monjrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
pasinaudokite i

PASIKALBĖKITE SU 
-Manageriu 

LEO GURĖKAS

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES
m a i n v i I I e ■ p o i r i e r i
REALTIES

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

JOJyAS&COTE^EALT/ES 
— ■' ' ■ .. .......- ............... ■— ■' ........-.............. ' ........ , . -----------— ■ ■ — •

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

VINCAS PIECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041 , 4

@ Royal Trust
Atstovas J. Skutas, 

6966 Terasse Sagamo, M6ntreal, Que. H IS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė- sklypai ir žemė)

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

D. N. BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 

draudimo agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namif 376-3781

A Q_e n 10 r a veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

melį" ir "Pas močiutę au
gau". Joms vadovauja Rasa 
Lukoševlčlutė.

Daiva Plečaltytė skambiu 
balseliu ir gražia kalba pa
deklamavo Putino eilėraštį.

Programą baigė Gintarė
lis penkiais kūriniais, kurių 
paskutinis buvo mūsų visų 
labai mėgiama "Lietuva 
brangi".

Gintarėliu rūpinasi jo 
vadovas Jonas Zurkevlčlus.

Visi atsilankę, kurių - di
delis būrys - buvo pakviesti 
atsigaivinti kavute ir pyra
gais prie gražaus stalo.

Visos moterys buvo dė
kingos už paminėjimą ir už 
gėles, kurias prisegė gra
žiais tautiniais rūbais pasi
puošusios merginos kiekvie
nai. E.
• Petras Ir Julija Adamo- 
nlal su dukromis buvo Išvy 
kę į Torontą į Danutės Blr- 
gelytės Ir Jono Žiūraičio 
vestuves, kurios vyko Pri
sikėlimo Parapijos salėje 
gegužės 7 d.
• Aida Norkellūnaltė, da
lyvavusi spaudos bailaus 
programoje, kitą dieną iš
vyko į South Caroline, kur 
jos sesutė Gaila, tėvelis Al
bertas Ir močlutė'buvo Iš
vykę į kurortą.

V. ir L.J. Giriniai- Norvaišos leisdami atostogas Floridoje buvo užsukę 
ir i Juno Beach, kur turėjo daug džiaugsmo aplankyti savo senai matytus drau
gus J.ir J. Daugėlustiškairės: J. Daugel a,V. Girinienė, J. Daugėliene,L. Girinis),

• Mirė Jonas Gyvis 65 m.
amžiaus. Paliko žmoną Ir 
dukterį su šeima, taipgi mo
tiną, brolius Ir jų šeimas.

e Stalgiai mirė Kazys Gu- 
zevlčlus 48 m. amžiaus.Pa
liko žmoną su valkais ir mo
tina.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A89e Sf" Toronto' °nt • Tel. 532-3400

Skyrius

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais u ždaryta
Ketvirtadieniais 10 - 8
Penktadieniais 10-8
Šeštadienin'is 9 - 1
Sekmadieniais 9.30-1

AKTYVAI — virs 11 milijonų 
MOKA UŽ: 

term, indėlius 1 metą 8!/i%
pensijų ir nomų s-ta s ............ 9%
taupomąsias s-ta s...................... 7%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 9^2%
nekiln. turto 9 Vi %
investacines 10%

ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybė* drauda pogal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviam*.

G reitas ir tikslus patarnavimą s!

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

š K

C. 1. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBR

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

LEFEBVRE & ROBERT
_ AMIUBIEMENT - FURNITURE j 1 |fį(;

įįn PARDAVIMAS lOS

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

• Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE ::4e AVENUE LASALLE 363-3887

______

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8%..
Vi pensijų planą 8,5 %
Tertnin. ind. Imetams 8,75%
Tenniu. ind. 2 metams 8,75%
Tetvuin, ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apurau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 10,5%
Nekiln. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 19.5 %■

Nemok, gyvybės apdr. 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.

.................. — ......... . .......... .——------------------ i-—
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