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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

Ontario Science Centre, Toronto mieste.

TORONTO MIESTAS PAVERŽĖ
PIRMUMĄ
Statistika rodo,kad praei
tų metų birželio 1 d.Kanado
je buvo 22.992.604 gyvento
jai.
Didžiausio miesto garbę
IšMontrealto atėmė-Torontas, pralenkęs mūsų miestą
616 žmonėmis.

QUEBEC’O ŽYDAI KOVOJA
UŽ KALBOS TEISES
Kanados Žydų Kongresas
išreiškė didelį susirūpinimą,
kadQuebec’o žydams bus la
bai sunku palaikyti kontaktą
su Š. Amerikos žydais, jei
kalbos įstatymas
Quebec’e
bus patvirtintas. Kongreso
pirmininkas G. Plant pare Iš kė kongrese, kad 120.000
Quebec’o žydų jau kalba arba
Išmoks prancūziškai.
Bet
jiems taip pat reikia anglų
kalbos, kad galėtų Išlikti dalimi pagrindinio žydų gyveni
mo šiame kontinente.

SPAUDA TAIP RAŠO:
St. Peterburg Times iš
š. m. balandžio 13 d. praneša,
kad Paryžiuje buvo sus
progdinta bomba PrancūzųSov tetų Rus įjos Susiartinimo
Dr-jos patalpose ir knygyne .
Sprogimo metu niekas nebu
vo sužeistas.
Anoniminiai
tele fonu policija i esą
pra
nešta, kad ataka buvo įvyk
dyta Baltijos Kraštų Išlais Vi limo Ve įklos Fronto.

SUDANAS NEBENORI
SOVIETU.
Sudanas Išsiuntė visus 90
sovietų karinius ekspertus ,
kurte dirbo jų armijoje, -na
mo.
Sovietų specialistai dirbo
Sudane nuo 1970 m. Trimis
sovietų lėktuvais, su šeimo
mis, jie grįžo į savo kraštą .
Sudano vyriausybė nutarė at
sisakyti sovietų tarnautojų
po to, kai pablogėjo santykiai
tarp tų dviejų kraštų vyriau
sybių: buvo atidengtas pla nas nuversti prezidento Jaa far vyriausybę praeitų metų
liepos mėnesį.

NETIKĖTAS
PASITRAUKIMAS?
M. Podgorny trečiasis Sov.
Sąjungos Polltbturo narys, 75
metų amžiaus Iš vyriausybės
pareigų pasitraukė. Priežas
tis kol kas nenurodoma.

ŽYMI SUKAKTIS
Vist: prieš 50 m. , lėktųvas 'Spirit of St.Louis", 220
arklių jėgų motoru, "užsi
kosėjo" ir pakilęs nenusilei
do 33 vai. ir 29 minutes. Pi
lotas- amerikietis Charles
Augustus Lindberg, 1927 m.
gegužės 20 d. privertė ra
dio pranešėjams raginant,
susikaupti visus minutei ty
los. Jis skrido be radio,be,
parašiuto, su namie pasiga
mintu periskopu, kad pro ga
zolino tanką galėtų geriau
matyti,kas jo priekyje. Pen
ki sumuštiniai buvo piloto
visas užkandis.
Nusileido ,
nesustojęs, atskridęs 3.600
mylių Paryžiaus aerodrome
Le Bourget.
Tokiu drąsiu žygiu Lind
berg’as pradėjo modernio
sios aviacijos erą. P Pilotas
tuomet buvo vos 25 m. am žlaus.

APIE NAUJUS HELSINKIO
SUSITARIMŲ LAUŽYMUS
Lietuviai, gaunanttejitlkslių žinių apie naujus žmo
gaus te is tų pažeidimus, prie
šingus Helsinkio susitari
mams, prašomi skubiai pra
nešti Amerikos Lietuvių Ta
rybai, 26O6West 63rd Street,
Chicago, Ill. 60629. Tokį ra
ginimą
perteikė spaudos
konferencijoje Altos pirm.
dr.K. Bobelis, bal. 27 d. grį
žęs Iš Washlngtono, kur su
d r. K. Šidlausku lietuvių, lat
vių ir estų vardultudtjo Hel
sinkio komisijai apie žmo
gaus teisių pažeidimus Lie
tuvoje. Komisija sutiko pri
imti papildomus duomenis
dar ir toliau.
Dr. K. Bobelis, Helsinkio
komisijai Washingtone raš
tu perteikęs liudijimą apie
religijos persekiojimą, žo
diniu liudijimu Iškėlė žmo
gaus teisių laužymą, priminę
kad Iki šiol Sov.Sąjunga yra
sulaužiusi visas tarpt, su
tartis, Išryškino, kad JAV
paskelbtas Baltijos valsty
bių Inkorporavimo nepripa
žinimas derinasi su Helsin
ky priimtu principu, jog ne
pripažįstami jėga įvykdyti
s ienų pakeitimai. Dr.K. Bo
belis savo liudijime taip pat
priminė Helsinky patvirtintą
tautų laisvo apsisprendimo
teisę ir prašė Belgrade iš
kelti Lietuvos laisvės reika
lą.
(Iš ALT’o informacijos)
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NAUJI

718.

NARIAI:

Ag u r k i ai V. ir G................................................................................................................. $ 200.00

719.

Hamiltono Mergaičių Choras "Aidas". ..... ...........

720.

Matulaitis V. ....................................................................................................................

721.

EI vikio Jono atmin. ..................................................................

100.00
100.00

100.00

pavedė laikinajam komitetui 722. EI vikio Antano atmin. .......................... 100.00
723. šenferio Stasio atmin................... ................................
220.00
paruošti galutiną
statuto
724- Toronto Lietuviu Jaunimo Ansamblis rGintaras”. .........
100.00
projektą ir sušaukti visuoti
725. Andrulioniai Vincas ir Eleonora. ................................................
300.00
ną susirinkimą.
727- Baltruiio Antano atmin................ ... ..................................................
100.00
Steigiamajame
posėdyje 728. Cerkaus Vinco atmin. .......................................................
460.00
dalyvavo: Anastazija ir An [našų papildymai:
tanas Tamošaičiai; Antanina
198. Karbūno Leono atmin. ........................ iki . $ 500.00
Kuncevičienė, Irena Lukoše 272. L-L.K- Moterų Draugija Delhi skyrius. ............................................ *
500.00
vičienė,Kristina Makauskie 430. Jokubilius Silvestras. .......................................................
"
900-00
M
900-00
nė, Genė Montvilienė ir Da 431. Jokubilienė Elena.......................
75.
D-L.K. Gedimino šauliu Kuopa, Delhi- .................................................. ’
300.00
nutė Staškevlčienė/ visos Iš
354.
Vitkunas Jonas. ...................... ....."
1400-00
Moatrealto/, Leonas ir Ieva
107North Sylva Ltd-...............................................
"
900.00
Adomavičiai, Rimvydas Ado
98.
Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperatyvas..........
”
1000.00
mavičius, Leopoldas ir Sofi 326. Stankai Kazys ir Vanda......................
125.00
ja Balsiai, Gražina Lapienė, 7 17. Bulionio Jono atmin. ....................................
"
665.00
15. L ei isP et ra s. ............................................................................................
"
800.00
Vitalijus Matulaitis, Juozas
Iniciatorių vardu,
dali. ir Birutė Mažeikai ir Aldo - Gutauskai, A. Ir N. Gutaus- lis. North Sylva Ir kiti. FonAnastaztjaTamošaitienė pa na Valtonienė/vist iš Toron kat, J. Kažem&as, J. ir H. das reiškia padėką vistems .
kvietė eilę asmenų, vienu ar to/ ir Juozas V. Danys iš Kšlvlcklai, V. Leparskas, V.
Visi, kurie pakeitėte adrekitu būdu prisidedančių prie Ottawos.
Morkūaas, J. Paukštys, M . sus, praneškite sekretoriui :
lietuvių dailės puoselėjimo ,
Eilė pakviestų asmenų,kai Pike, D. Pike, J. Pleinys, S. 28 The Palisades, Toronto,
į steigiamąjį posėdį 1977 m . kurie iš JAV, negalėjo at ir M. Raupėnal, E.Repčytė , Ont.,M6S 2W8.
gegužės 14 d. Steigiamasis vykti, bet atsiuntė savo pri A. tr G. Repčtal, Z. ir P.Sa
posėdis įvyko tam tikslui la tarimą.
kalai, A.Šešelglenė, i. Var
1977 m. balandžio m. 24 d.
bai tinkamoje vietoje .būtent,
Tautodailė išeivijoje pa nas, H. Zeids, K. ir H. Žil
dailininkų Tamošaičių sody sireiškia įvairiais
būdais vyčiai; po $5- H. Jefremow , KLF tarybos posėdyje pagal
boje prie Kingston, Ont.
kaip tat audimu, mezgimu , E. Kairys, L.Skripkutė,P . •paduotus prašymus bu vo pas DatlInlnkalTamošalčtai ir tautiniais rūbais, kiaušinių Vaitonis ir Z. Vainauskienė . klrstytas 1976 m. pelnas:
1
KLB Švietimo Komtsljaljų sodyba jau pripažinta lie  marginimu, drožinėjimu tr
Geram
Lietuvos
sūnui
$ 5.000
tuvių tautodailės institucija
t.
Vincui ČerškuI mirus, drau
Patys dailininkai yra Ilgainstituto steigimas svet- gai, orga ilzacljos,kaimynai 2. KLB Kultūros Skyriui. $ 500
mečial lietuvių tautodailės klntlnas, nes tai galės būti savo aukomis įrašė jo atmi
tyrinėtojai ir kūrėjai, o jų centras informacijai, koor- nimą Lietuvių Fonde:prist - 3. KLB Krašto V-bos let džtarnai knygai tr kittens
sodyba yra tautodailės darbų dinacijal ir studijoms.Sta - dėjo su $1OO-Rodney Lietu
liet, reikalams. - $700
ir rinkinių muziejus, kuris tuto metmenyse numatyta vių Ūkininkų Klubas, $50Jaunimo
kiekvienam atsilankančiam įtraukti visas tautodailę lie M. ir P. Jocius, po $25-Z. ir 4. Toronto Liet.
Ansambl. Gintaras- $300
padaro gilų įspūdį.
čiančias sritis, bet būsimą L. Morkus, R. VŪembrektas ,
švietimo
5". PLB V-bos
Atidarymo žodžiuose dai programą galima paskirstyti KLB Rodney Ap-ės Valdyba,
lininkai Tamošaičiai nurodė į šias sritis:tautodallės stu Dr. ir ponia Sepetys;po $20reikalams - $250
Są
daug motyvų, kodėl steigtt- dijos, tautodailės darbuku - J. Bersėnas, P.Kazlukonts ,
6. Pasaulio Jaunimo
jungai- $300
nas Tautodailės Institutas . rimas ir tautodailės repre M. Keresevlčlus, V.Andru7. ŠAFAS - $500
S us ido mėj Imas
tautodalle zentacija. Instituto
nartais lionis, J. ir 3. Paketūra, Z.
yra nuolatinis,
Jie patys galės būti visi, kurie domisi ir P.Sakalai, J. Brazlauskas; 8. "Nepr įklausomai Liegauna labai daug prašymų ir remia lietuvišką tautodai- po $15- J. ignalčtal, J. ir K .
tuvai - $200
padėti rengti parodas,kursuslę
9. "Tėv. Žiburiams"-$2OO
J. V. Danys Valaičiai; po $1O- A.Kažepaskaitas, ką Išpūdyti vien
mėkattls, G.tr K.Gaputis , 1O. Hamiltono LSK Kovasfiziniai yra neįmanoma.Jie
$200
P.Kramauskienė; po $5- A.
mielai norėtų savo žinias ir
Toronto
Teatrui Attva 11
.
Grigas
tr
J.
Aušrota.
KANADOS LIETUVIŲ
patyrimą pasidalinti su ki
ras- $1OO
Toronte netekome mielo
FONDAS
tais, kurie įsijungtų į tauto
Šenfero Stasio. Jo draugai, 12. Sudburlo Taut. Šok Iii
Įsigalėjo gražus paprotys,
dailės parodas.
Grupei Ramunėlė-$1OO
vietoje gėlių, savo aukomis
Susirinkimas nutarė įs prisiminimui mirusių gimi įrašė jį į Lietuvių Fondą. Au 13. Vasario 16 Gimnazijai
teigti Lietuvių Tautodailės nių, artimų draugų bet pa kojo: $30- kun. P.Dilys su
remti K-tut-$465
institutą ir išrinko laikiną žįstamų, įrašyti juos į Ka
Ateitininkų
14. Toronto
šeima;
$
20M.
Šenfer
lene;
komitetą, kuris pasiskirstė nados Lietuvių Fondą.
organiz.k-tul -$15O
$15- M. Ramanauskas, $11Ponai
Šiuraal
įrašė
į
Fon

pareigomis sekančiai:Anas V.Šteitas; po $1O- A. ir Da - 15. Toronto Ateitininkų Tė
taztja Tamošaitienė-pirmt - do narius prieš tris metus
vų K-tu t $150
Ha Grybai, anūkai Vilius tr
nelaimėje
žuvusį
laivelio
ninkė,
Leopoldas Balsys16. MontrealloLtetuvIų Ra
Sonetą,
S.Grlzickas,
A.
Ba

Nors jis su
vice-pirm., Vitalijus Matu - Elvikį Joną,
dio pasvalandž. -$1OO
salykas, S. Pusvaškls, H. tr
lattts- vlce-ptrm. ,
Aldona draugu turėjo gelbėjimosi
17. Toronto Dainos Vienetui
V.
Gumauskal;
$
7A.
tr
J
.
Vaitonienė- sekr. , Irena Lu priemones, tačiau šaltas pa
Volungė- $1OO
Venslovalčial; po $5- Maria
koševičienė, Kristina Ma vasario vanduo juos sušaldė
18. Hamiltono chorui Aldas
F
.
Jokūbynlenė,
V.
Daltndienė
kauskienė If Juozas Danys- mirtinai.
$360
Š.m. kovo 3 d. Hamiltone P. Jurkšaltls, M. Žaliauskas ,
nartai.
19. Liet. Sporto Klubui Vy
M.
Račys
J.
Maniuška,
P
.
Susirinkusieji apsvarstė!1’ mirė Jono tėvas Antanas Eltis- $200
J. Urbonas, J.
priėmė statuto metmenis ir vtkls. Jo sesuo Ona Šiurnte- Kirstukas
20. Prlsik.Par. s.k. Aušra
Budreika,
J.
Žlurlnskas,
A.
aė pasirūpino abiejų artimų
$ 200
jų įamžinimui- įrašyti gre Stankus, J.Murkūnas, P.Kuliešis, J. Dagys; po $3-E. 21. Toronto U-to Het. stud .
ta vienas kito mūsų Fonde.
klubui- $250
Žinomam veikėjui J. Bu - Šaltmirlenė; $2- Y.
Iš Mcntreallo M.PakulIenė 22. Stepo Kairio muzlk.vle liontui mirus, draugai, gimt netul $200
nės bet pažįstami sudėjo įs įrašė savo mirusį brolį Bal - 23. Rambyno
ir Šatrijos
pūdingą $565 įnašą aukų for tušį Antaną atminimui. Jai
skautų tuntams $200
dėkojame.
moje. Kiek ankščiau, Hamil
24. Skautų stovyklai Romu Labai malonu matyti mūsų
tono Talka buvo įnešusi bu
va- $200
jaunimo
-vienetus
įsto

vusiam jos pirmininkui pa
25. Radio valandėle i T ė gerbti $1OO. Dabar aukojo : jusius Fondo ndrials-tai Ai
vlškės
Prisimlnimalpo $30- E . Gudaitis, B. Jan das Ir Gintaras. Visi džiau
$1OO
kevičienė, C. Mtckūnas, P. giamės jų vadovais Ir visu
26. Toronto chorui VarpasŠimkus; po $25-S. Bubelienė, jaunimu.
$200.
Džiaugiamės Ir visais klB, Kronas, A. T ėvells; po $20
KLF Valdyba
-R. Bulionlenė, P. ir T.'Bu- tais naujais nariais bei Ina llonlai, J. Dublnskas,
A. šus šaplldžlustais: PrlslkėKrakaltls; po $15- V. Pll- limo Parapijos Kredito kooLAIKRAŠTIS LAUKIA
kauskas, S. Pulkys, J.SvI-1peratyvas, Delhi Katalikių
JŪSŲ I
Dr. K. Šidlauskas kalba apie liudijimą
N L B endroves V aldyba y ra n u tarų si
las; po $1O-E .Antanaitienė, Moterų Draugija, taipgi nuoJAV Kongrese, spaudos konferencijos
I aikrastį_ siuntinėti tik už $5.00 pirP.Armonas, Z.Čečkauskas , latlnial įnašų dldlntojat- p.p.
metu L.T. Namuose chieagoje.
Nuotr. A. Plaušinaičio.
A.DronsatavIčIus, L. Ir D . Jokubtllal, J. Vttkūnas.p.Le-
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Čia, Kanadoje,
dažnai
Įvairiems
visuomeniniams
reikalams galima gauti pi
nigines paramas iš valdžios
ar didžiųjų bendrovių bei
korporacijų. Paskutiniu lai
ku , taip vadinamiems visuo
meniniams projektams, pa
prašius geros pašalpos, duo
da loterijos - WIntarlo, Lo
to ar kt. Kultūriniams ar vi
suomeniniams parengimams
ir lietuviai kartais gauna
virš minėtos paramos. Bet
organizacijos ar sambūriai
taip pat savo uždaviniams
vykdyti dažnai renka aukas
ir pavienių asmenų tarpe.
Tačiau, kai bandoma pa
rinkti aukų Tautos Fondui,
nesusilaukiama visuotino
pritarimo net savųjų tarpe.
Mūsų apylinkėse daugumoje
Tautos Fondui aukų rinki
mas iškyla nors kartą į me
tus, švenčiant Nepriklauso
mybės atstatymo sukaktis,
per Vasario 16 minėjimus.
Žiūrint iš Nepriklausomy
bės taško ir dabar vėl sten
giantis paglemžtą Nepri
klausomybę atgauti, Tautos
Fondas turėtų būti mūsų gy
vybinis reikalas. Surinktos
lėšos juk skiriamos tik tė
vynės vadavimo reikalams,
tačiau surinkti aukų tiek ,
klek būtinai rekallnga, ne
įstengiame, nes, atrodo, kad
tautiečiuose lyg būtų atsi
radęs nelauktas pasyvumas.
-pą pasyvumą gal būtų gali
ma šitaip nusakyti. Tie, ku
rie jau kelinti metai Tautos
Fondui aukas renka, patyrė,
kad aukotojų, ypač per Va
sario 16, daugumą sudaro
mūsų senimas. Retesni au
kotojai būna iš mūsų viduri
niosios kartos/dažnai ji gertauslal Įsikūrusi/ Ir dar
retesni aukotojai Iš jaunimo
tarpo.
Kodėl aukų gauname ma
žiau Iš viduriniosios Ir jau
nosios kartos ?Bandžiau pa
tyrinėti. Štai man asmeniš
kai
vienas
viduriniosios
kartos tautietis, kuris, ne
kaip kiti, visai gražiai relš-.
k laši lietuviškoje veikloje,
atvirai pasakė : politiniams
reikalams n e auk o j u. Paklaustas kodėl, atsakė, kad
politika ne mums Išeiviams.
Kaip geram pažįstamam at
virai
nurodžiau, kad
jis
klysta taip manydamas. Juk
politiniams reikalams aukas
respektuoja
net Kanados
valdžia, nes
gana didelius
nuošimčius Iš tų aukų atlei
džia nuo visiems privalomo
pajamų mokesčio. Bet mums
lietuviams
aukos Tautos
Fondui yra daug daugiau ne
gu politika. Tai surinktos
gera valia lėšos, kartos
mums padeda spręsti šeks
pyrišką "būti ar nebūti"
klausimą. Sąmoningas lie
tuvis negali būti tam abe
jingas.
2 psl.

Kartą sutiktas Bendruo
menės Apylinkės vadovas
gal kiek humoristine forma
man ėmė dėstyti: jaunimas
/studentai/ ne tik Tautos
Fondui, bet tr kitiems lie
tuviškiems reikalams mažai
aukoja Ir tatai daro ne todėl,
kad pinigų neturėtų. Aš ma
čiau Ir žinau, kad per Įvai
rius
"subuvimus" vienas
jaunuolis, Ir tai vienu kar
tu, prageria dvigubai tiek,
kiek kuris nors senis Tautos
Fondui paaukoja.
Vienas Toronto T. Fondo
darbštusis
rinkėjas: man
skundėsi, kad mes savo
tarpe per mažai turime
skatinimų aukoti T. Fondui.
Jis net pažymėjo, kad mūsų
spauda, tas mūsų gerasis
kovos ginklas, ne visada pa
lankiai nusiteikusi T. Fon
dui. Girdi, prieš kurį laiką
"NL", " Ir gerai Ir blogai"
skyriuje, buVo T. Fondui ne
palankios kritikos. Būdinga,
kad tai rašęs . . .senimas.
Bandžiau jam nurodyti,kad
mūsų Išeivijos spauda yra
laisva. Bet redakcija turėtų
duoti pasisakyti ir tiems,
kurie žino tikrą Ir naudingą
T. Fondo vertę Ir reikalin
gumą. Mano manymu, Tau
tos Fondo reikalu negali būti
dviejų, viena kitai priešingų
nuomonių. Atrodo, svarbiems
reikalams mes pinigų nega
lime gailėti. Pagal Išgales
aukoti turime. Jei kas aukoti
nenori, gal geriau būtų, jei
pigiai neatsikalbinėtų. Mums
nereikta "poor excuse".
Pagaliau, gal reiktų Iš
kelti Ir vienas pragiedrulis.
Kai kur jau prlglja sveikin
tinas paprotys : per laidotu
ves nedėkime ant mirusiojo
kapo gėlių. Vietoje brangokai
už gėles sumokamų dolerių,
tai skirkime Tautos Fondui.
Tai bus daug prasmingesnis
mirusio pagerbimas.
Liudas Damulls

VIDURINIŲ RYTU PROBLEMOMIS
Labai sunkiai yra išspren aš kreipiausi, kad man grą
džiamos tos problemos. Kas žintų mano valdytą, bet ko
rėmė sukūrimą naujos Iz munistų konfiskuotą dvaro
raelio valstybės ? Nagi pa centrą prie Biržų. Vieną sy
saulio galingieji. Po pirmo kį šis pasakė: "Ne mes tau
jo pasaulinio karo Palesti ūkį atėmėme, nes mes tau jį
nos mandatą turėjo Anglija ir grąžinsime". O antrą sy
ir didelė gyventojų dauguma kį taip pasakė: "Ne tam mes
buvo arabai. Jei Anglija ne kariaujame, kad grąžintume
būtų pagelbėjusl Izraeliui ūkius". Tai reiškia, kad jei
įsikurti, tai tokios valstybės tavo ūkis buvo komunistų nu
šiandien ir nebūtų. Bet tai savintas, tai mes jį atėmėdar ne viskas. Per Juodos los mes iš jų,kaipo karo grobį.
Jūros uostus Iš Sovietų Są O tuo tarpu vokiečių valdyti
jungos plaukė laivai su žy ir Sovietų nusavinti dvarai
dais ir su ginklais, aišku, su buvo grąžinami. Ar ne ta
pritarimu "tėvelio" Stalino. pati logika, kaip su palesti
GI prezidentas Ruzveltas ir niečiais ?TaIgI,tal yra alka
gi neabejotinai pritarė vi no vilko link avinėlio logika.
Žydai užgrobė palesti nlesoms JAV turtingų žydų sio
pastangoms atkurti čių turtą Ir žemes ir apie
nistų
grynai žydų valstybę, kurt sa vysto vlą palestiniečių
gyvavo netoli prieš 2000 valstybę, kad ir grąžinant
vėliau iš arabų atimtą Jor
metų.
Bet tai dar irgi ne viskas. dano upės vakarinį plotą, ne
Buvo atimtas turtas ir Išva nori nei kalbėti. Izraelis ži
ryti į dykumas apie tris mi no, kad sukūrus tokią pales
lijonai Palestinos arabų,ku tiniečių tremtinių valstybę,
rie vėliau vegetavo, įsikūrę ši pareikalautų atlyginimo
dažniausiai palapinėse. Su- už nusavintą turtą. Todėl
prantama, kad ne tik Pales- žydai delsia, kaip įmanyda
tlnos tremtiniai arabai, bet mi, palaikydami tokį nei ka
ir kitos arabų gentys bei jų ro, nei talkos stovį su ara
valstybės degė kerštu ir pa bais Ir vengia galutinių de
kartotinai kariavo. dažniau rybų, kad stabilizuotų taiką.
Ar gal kas manytų, kad
siai nesėkmingai, su naujai
Įsikūrusiu, bet
netikėtai vokiečiai būtų geriau pasiel
stipriai apslglnkalvuslu Iz gę su"Verfluchte Zemalten",
raeliu. Su neabejotinai žiau kaip jie lietuvius apšaukda
riai nuskriaustais, iš Pa vo, jei jie būtų laimėję ant
lestinos Ištremtais arabais, rą pasaulinį karą. Būtų Įvy
Izraelis nenori net kalbėti kusi visai panaši procedūra
neva todėl, kad jie Iš despe su mumis, kaip Įvjko su
racijos vartoja kerštingo te tais palestiniečiais. Dar ne
roro veiksmus. Ar Izraelis baigus karo, jau buvo iš
bent pagalvoja apie atlygini vystytas vokiečių Herrenmą už jų nusavintą turtą ? volko milžiniško apetito pla
Bet kur tau. Beat! posslden- nas jų užimtose srityse. Tai
tes - taigi laimingi valdan ką jau bekalbėti, jei kare j te
tieji. Ir rask tu kur, nuskur* būtų tapę nugalėtojais. Arv
nebūtų mūsų per amžius
d Intas arabe, teisybę.
skriaudžiama ir naikinama
Ar nepanašiai elgėsi ir tauta, atsidūrusi palestinie
vokiečiai, kurie antro pa čių tremtinių pavidale kur
saulinio karo eigoje, įkūrė nors toli į rytus apie Volgį,
Ostlandą, o žemės nuosavy ar jos įtaką, kaip kad išdi
bei tvarkyti įsteigė Landbe- dieji vokiečiai netyčiomis
wirtschaftung Gesellschaft prasitardavo.
Ostland m.b.H. Kuomet ruIr būk tu, žmogus, toks
denįl94O metais įvykus Pfe- gūdrus ir Išspręsk teisingai
nocentruo visuotintam susi silpnų Ir neskaitlingų tautų
rinkimui, nuvykome delega problemas, taigi ir Viduri
tais pas komisarą Rentelną niųjų Rytų problemą, jei pa
Kaune ir kuomet vienas Iš saulis tik žaidžia gražiais
delegatų žilagalvis ūkininkas laisvės, lygybės tr broly
Povyllus aiškino jam, kad bės demokratiškais lozun
mes visi norime atkurti sa-i gais, o tikrenybėje beatovo valstybę, tai Rentelno dairiai žiauriai prievartau
vertėjas Puodžius "Išalškl-t ja, skriausdamas s ilpnes no"Rentelnut prlešingai.Esą nes tautas bei valstybes.
lietuviai ūkininkai nenorį tr Teisybės čionai nerasi, jei,
nesiekia nepriklausomybės. nebent, kaip sakydavo mums
Tuomet aš užprotestavau, mažiems, kad ta teisybė,tai
sakydamas Rentelnul, kad esąs toks neišpasakytai gra
Puodžius iškraipė Povyllaus žus paukštis ir jį pagauti te
kalbą.
galima, jei nebent pavyktų
Dar ryškesnis pavyszdyš jam ant uodegos užberti. ..
Įvyko pas Panevėžio Be- druskos saują. . .
zierks-bauernfūrerį. Pas jį
J. Valiūnas

IR GERAI, IR BLOGAI
BAISUSIS BIRŽELIS
Baisiųjų birželinių trėmi
mų dienos jau čia pat. Ta
proga ir vėl mūsų vaizduo
tėje atgimsta tie’ klaikūs
vaizdai, kai nakties gilumo
je pasigirsdavo enkavedistų,
rusų-barbarų bildesys Į ra
miai miegančių žmonių du ris. GI Iš miego pažadintus,
mieguistus, nieko nekaltus
suaugusius Ir mažyčius pa
sitikdavo nuogas durtuvas Ir
Įsakymas tuojau rengtis ne
žinomon kelionėn.
Vienus areštavo Ir vežė Iš
namų, kiti negrįždavo Iš dar
boviečių, dar kitus, lyg tuos

zuikius, sugaudavo gatvėje
ir 1.1. Bet visų jų kelio ga
las buvo šaltas Sibiras, o
ten badas, sunkus darbas,
ligos Ir mirtis.
GI Išvengę Sibiro kator
gos, mes pažadėjome vlslmls jėgomis kovoti už Lietyvos laisvę Ir šaukėmės
dangaus keršto žmogul-žvėriul Iš Rytų.
Taip pirmaisiais metais
kad ir suspausti Įvairiuose
Vakarų Europos lageriuose,
mes sugebėjome viešai Ir
Įvairiais badais
išreikšti
savo protestą prieš Lietu
vos okupantą. Bet Išvykę į
užjūrius Ir klek žmoniškiau

prasigyvenę, tą didelę mūši;
tautos tragediją Imame kaip
ir primiršti.
Bet šie metai yra ypatin
gi. Šiais metais daugumos
tautų pavergėjas- Kremliaus
Imperialistai - Belgrade tu
rės stoti Į teismą t. y. aiš
kintis prieš žmogaus teisių
gynėjus. Tad Ir mūsų visų
pareiga yra atitinkamai pa
sireikšti ir parodyti kitiems,
kad mes savo brollų-seserų
ir , visai tautai
padarytų
skriaudų, nesame pamiršę.
Kaip tik šiais metais To
ronte Įvyks lietuvių teatrų
festivalis. Ar koks nors vai
dintojų vienetas, vietoje ko-

Algirdas ir Pranas BRAŽINSKAI

Nuo pat pirmosios mūsų
sėkmingo prasiveržimo pro
geležinę uždangą dienos So
vietų Rusija dėjo visas pas
tangas mus apšmeižti, at
gauti ir sunaikinti, tuo ge
riausiai įrodydama
mūsų
žygio reikšmę. Sovietų Sąsljos didžiulį politinį, eko
nominį ir diplomatinį spau
dimą bei jos agentų Intrygas
ir pinkles mes nuolat jautė
me per šešerius metus Tur
kijoje, o taip pat kelionėje
per Italiją į Venezuelą tr Iš
ten atvykus į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Žinoma,
mes visiškai netmame Į gal
vą, jeigu rusų KGB, Išsigan
dus mūsų uždegančio pavyz
džio bet populiarumo Lie
tuvoje, varo Įnirtingą pro
pagandinę kampaniją prieš
mus, pajungdama savo so
vietiškus šmeižto organus, o
taip pat Laisvės bei Vilnies
veteranus ir "atviro žodžio
mėnraščio" studentus. . .
Tačiau skaudžiausi smū
giai yra iš tos pusės, kur
mažiausiai laukiama. Juk
kas galėjo tikėtis, kad dauge
lio gerbiama lietuvė 1976 m.
rugsėjo 16 d. išduos mūsų
buvimo vietą Imigracijos Įs
taigai ir džiaugsis tuo būdu
uždariusi mus Į Bostono bei
Niujorko kalėjimus. . . Arba,
kad kita lietuvaitė, kuria
mes labiausiai pasitikėjome ,
š.m. vasario 7 d. su komu
nistų agentų Įgązdlnta mama
slapta nuvyks į imigracijos
įstaigą Bostone tr vienu
plunksnos brūkštelėjimu užkirs mums "žalios kortelės"
gavimą, kuris jau tebuvo tik
keltų savaičių klausimas. . .
Deja, taip įvyko.
Mūsų padėtis dabar yra
labai sunki, nes Imigracijos
Įstaiga neleidžia mums dirb
ti ir grąsina deportavimu į
Lietuvą. Mes esame pasiry
žę geriau susideginti, negu
būti deportuotiems į Sovietų
imperiją.

medljėlės, nepajėgtų suvai
dinti šia proga tragišką vei
kalą, kaip kad Balsusis Bir
želis, ar ką nors panašaus,
tragiškų
prisiminimui tų
Įvykių ?
Vienas iš naujos Išeivijos
atstovų, estas, yra parašęs
romaną "Kapai be Kryžių",
pagerbiant kritusius parti
zanus nelygioje kovoje su
Kremliaus tironija.
Gt vienoje partizanų dai
noje yra apdainuota lietuvė
motina, besimeldžianti prie
sūnaus-partizano kapo, vie
nos pamiškės pakraštyje.
Ar koks nors lietuvis dai
lininkas nepajėgtų panašius
vaizdus atkurti drobėje ?
Panašūs pavetkslal^u ati
tinkamais
įrašais, galėtų
rasti vietą kokioje nors žy
mesnėje lietuviškoje Insti
tucijoje Ir primintų būsi
moms kartoms Lietuvos ir
kitų tautų tragišką praeitį.
T-tls
Hamilton, Ont.

Nuotrauka A. Gustaičio

Laimei, atsiranda ir nuo
širdžių draugų Iš lietuvių
bei amerikiečių pusės. Štai
senatorius Edward W. Bro
oke viešai pareiškė remias
mūsų teisę pasilikti Ameri
koje. O dabar kongresmanai Robert Dornan ir E.Derwinskl Washingtone organi
zuoja lietuviams palankių
kongresmanų grupę sustab
dyti
mūsų
deportavimą
Kremliaus budeliams. Kongres manas Robert
Dornan
balandžio 21 d. laiške Imi gracijos direktoriui pabrėžė
kad jis,atjausdamas lietuvių
tautos laisvės siekimą, pa
darys viską pravesti tam
tikrą Įstatymą Kongrese dėl
Bražinskų, o jeigu reikėslegallal adoptuotl Algirdą.
Mūsų žygio šaknys glūdi
1940 m. birželio 15 d. Lietu
vos okupacijos fakte, - tai
supranta visi dori lietuviai
ir mūsų draugai amerikie
čiai.Tai suprato ir Turkijos
patriotai.Sovietų Rusija bru
talia karine jėga pavergė
Lietuvą Ir štai jau virš 30
metų slstematiškal vykdo
genocidinę lietuvių tautos
naikinimo bei rusinimo po
litiką. Ešant tokiai' padė
čiai lietdvTų tauta tinT'ile tik
teisę, bet Ir pareigą 'ginti
gavo tautinę gyvybę ir kovo tl prieš rusiškus okupantus .
Lietuvių laisvės kova,pagal
laiko reikalavimuskeisdama
būdus bei priemones,tęsiasi
nuo pat pirmos okupacijos
dienos.Mūsų sėkmingas pra
siveržimas lėktuvu 1970 m .
spalio 15 d, pro geležinę už
dangą yra
ne Išjungiama
grandis toje Ilgoje lietuvių
tautos laisvės kovų grandįnėję.
Mes nuoširdžiai dėkojame
laisvo pasaulio lietuviams
už didžiulę brolišką pagalbą
mums Turkijoje Ir Ameri
koje. Mes norime likti lais
voje Amerikoje ir prasmin
gai prisidėti prie lietuvybės
Išlaikymo, Lietuvos laisvi
nimo ir demokratijos gyni
mo pastangų, todėl prašome
laisvuosius tautiečius ir to
liau padėti mums kovoje
prieš rusų okupantų kėslus.
Mes prašome lietuvių vi
suomenę, kiekvieną brolį bei
sesę lietuvį nelikti abejin
gais čia pat vykstančiai ar
šiai kovai tarp laisvės ir
vergijos, tarp gyvybės tr
mirties jėgt’. Kiekvienas Jū
sų laiškas, auka bei malda,
šiuo re įkalu bus t artum laip
tas į galutinę pergalės vir
šūnę kovoje prieš bendrąjį
priešą-ruslškąjį imperializ
mą.
Lietuvių tautos vieninga
kova apsivainikuos pergale.
----- VIENYBĖ - GALYBĖ ’

Lietuvos laisvės kovotojai
Pranas tr Algirdas
Bražinskai
Ps. Mūsų adresas P. ir A .
Bražinskai, P.O.Box 160 ,
Maywood, CA. 90270 USA.
Lietuvių bičiulio adresasMr.Robert K. Dornan, M. C.
Congress of the United Sta
tes, House of Repress ntafives,Washington, D.C. 20515
N EPR IK LAOSO MA L IE TU 1 A

rijos, be jokios užuominos ciją Ir patikėtų jos teIgjamaI
apie ligonio asmenį bei sa- Išvadai. Tokiu atveju šplrlvljautą. Po savaitės sulauk- tįstų centras pUnal garan
tas atsakymas su tiksliausia tavo operacijos pasisekimą
diagnoze, t. y. visai tokia ir ligonės Išgijimą. Išgtrpat, kokią nustatė gydytojas , dysl šias sąlygas,ligonė kaapžiūrėjęs ligonę. Niekas Iš tegoriškal ats įsakė jas vyk Rašo Jonas Buteika
to centro pas ligonę atvykęs dytl, motyvuodama le krtkš(
nebuvo Ir ligonės niekas ne- člonlšku jos pagrindu'/jos
visa burna pabūti. Vyriškis, reikia padėti į stiklinę su apžiūrinėjo. Ligos diagnozė esme/, bet "tamsių jėgų
laikydamas rankoje didelį vandeniu Ir kaip vaistus Iš tiksliausiai buvo nustatyta pagalba " veikimą. Greitai
aliuminį blludą, saujomis Iš gerti. Aš girdėjau žmogų su okultlnlu būdu. Laiške rel- po to ligonė mirė.
jo dalino rožių Ir kitokių gė žilais plaukais sakant, kad kalauta, kad pati ligonė su(Bus daugiau)
lių žiedų lapelius. Daugumas tuose namuose garantuotai tiktų atlikti okultlnę operaIšgydoma
:
leukemija,
sifi

žmonių gėles laikė rankose.
Gėlėmis
buvo nustatytas lis, tuberkuliozė, širdies
pjedestalas, ant kurio sto defektai, nevaisingumas,
vėjo kalbėtojo tribūna. Apie diabetas Ir kitokios gydytojų
tą tribūną buvo sus Išplėtęs vadinamos "neišgydomos li
nemažas žmonių būrys, ku gos".
rių tarpe buvo Ir luošieji ant
Kas gi tai būtų? Nuo kul
ratukų
ar vežimėliuose .Į
juos kažką kalbėjo žmogus tūros
atsilikusių žmonių
žilais plaukais o po to ties prietaringumas ? Jeigu taip
jais rankomis darė kažko būtų, tai dešimtys tūkstan
Atvertus kun. dr. F. Juce
kius judesius Ir ženklus. Vie čių žmonių nestovėtų gatvė
nas raišas žmogus, vargiai je plaukdami Išgydymo. Tur vičiaus knygos pirmąjį pus
kilnodamas kojas, prisiar tingi, žmonės atvykstant le ji lapį Ir Išvydus titulą "Min
tino ir kartojo to žilo žmo-i puikiausiais amerikoniškais tis dialektiniame žaisme",
gaus žodžius, paskui pradėjo automobiliais, lengvai ga nenoromis pas įstatai klausi
mą, kas gi mūsų epochoje
daryti tokius judesius /jie lėtų sumokėti honorarą pa
Kun. dr. F.Jucevičius
čia magnetiniais passals va tiems brangiausiems gydy dar duoda žmonėms drąsos
Ir ryžto rašyti. Kas gi šv. Kazimiero parapijos sa
dinami /. Po to jam buvo tojams už jų gydymą Ir ne
liepta pritūpti Ir keltis. Po stovėtų e Uėse šalia apdrįs — kursto juose tą naują entu lėje, kur susirinko gausus
mylėtojų būrelis .
kelių tokių pritupimų, tasai kušlų Ir nešvarių beturčių.' ziazmą epochoje, kur tiek knygos
Svečlųtarpe
matėme irAušapatijos,-vėl
bandyti
Įmūryti
raišas šypsodamasis sugrį Reiškia, Ištiktųjų, žmonės'
žo minion, jau kaip vis Iškat pasveiksta dargi ir Iš tokių naują akmenį Į tas "kvailys ros Vartų parapijos kleboną
čių katedras", kaip mes ne - Tėv. J.Kubilių.
sveikas žmogus. Kas jam ligų, kurtas mokytieji esku
Vakarą atidaro Justas Ki
retai pavadiname mūsų lai
buvo, aš nežinau, bet savo lapai atsisako bepagydytt.
kų bibliotekas. Jose begalės birkštis, pakviesdamas, Vy
akimis mačiau, kaip anks
Vienas rusas papasakojo knygų. Ir mūsų epocha jų tautą Jonyną tarti žodį .
čiau jis vos paėjo, o po tos
"terapijos" daugiau nebe- man tokią istoriją. Jo žmona nebeskalto: pakanka pigių Ir Prelegentas šiltai Ir poetiš
pradėjo blogai jaustis. Pa skambių šūklų/"slogans"/, kai peržvelgia visas tris au
šlubavo. Tai Ir viskas.
kvietė gydytoją brazilą, ku kurie mus atpalaiduoja nuo toriaus knygas. Stabtelėja
išoriniai viskas atrodo ris ligonę apžiūrėjęs pasa gilesnio mąstymo. Mes bijo prie jo asmens, bet, žinęma ,
paprasta ir kasdieniška, jo kė, kad nedelsiant reikia me tos laisvės giliau susi klek Ilgiau sustoja prie pas
kio "triukšmo", jokio į akis operuoti ir iš pacientes kūno mąstyti, nes tai gali parei kutiniosios knygos.
Prelegento pilnas tekstas
krintančio efekto. Visą tai Išimti kulką Ir sviedinio kalauti Iš mūsų
kartais
tęsėsi apie valandą laiko Ir, skeveldrą, kurios praėjusio mums labai nepatogių gyve - pas įrodys spaudoje, todėl aš
kai mes pro užpakalines du karo metu pacientei buvo nlmo pakeitimų. Mes susi čia pasidalinsiu tik keletu
ris ėjome, tai pro frontlnes Įstrigusios. . . Bet ligonės kūrėme protu Ir materiali minčių.
Palikdamas
kritiškesnį
duris vis ėjo bau jos mintos širdis buvusi s Up na, todėl niu gerbūviu bazuojamą ci
žmonių.Toksai "gydomasis" gydytojas pats operuoti ne vilizaciją Ir šia laimės Iliu pasisakymą specialistams ,
kursas čia vyksta kartą per siryžo, o patarė vežti kur zija bandome raminti savo V. Jonynas char akte r Iza ve
šią knygą kaip vykusį įvadą
savaitę, trečiadieniais
lr: :tal toli Į klinikas. Tuo me surambėjusias sąžines.
kas vakarą būna 4-5 pamai tu, kas tai ligonės vyrui pa
Taplau-ypač jaunoj įkarta-> į filosofiją, Išpuoštą trumpa
nos Į Žmonės suneša gėles tarė parašyti Rio de ZaneiIma įžvelgti šios civilizaci Ir gražia kalba. Jis paste
Ir lapelius, kuriuos dalina rospcrituallstų centrui, pra jos trapumą Ir apgaulumą . bi, kad autorius naudoja daug
norlitlems, nes sakoma, kad šant
išgelbėti jo žmoną.- Ji yra skaudžiai paliesta ir literatūros, bet vlsgl.be pa
tai yra nematoma gydomoji Laišką nusiuntė, bet be jo jaučiasi šios civilizacijos vojais tapti Istorinių senie
jėga "flludat". Du lapelius kio ligos aprašymo, be isto- apvilta. Modernus žmogus nų rinkėju. Jis taip pat pa šioje civilizacijoje nesijau sldžlaugla, kad šis veikalas
čia laimingas. Šios epochos tikrai užpildys lietuvių fUo žmogus pasigenda "Prisikė softnėje literatūroje didžiulę
limo Naujienos". Ir tik št spragą. Palinki autoriui,
Naujiena tegali pamaitinti kad št nebūtų jo paskutinioji
šių dienų, ypač jaunų žmonių knyga.
Po prelegento paskeltos ,
sielas, kurios Ištroškus tos
žinoma,
gražiu žodžiu padė
pllnesnlo gyvenimo.
Man atrodo, kad knygos kojo pats autorius šio pris
autorius šių dienų proble tatymo ruošėjams Ir visiems
matiką giliai įžvelgė, Ir čia lietuviams už atsilankymą.
Žmogaus gyvenime,Raibė
galime suvokti, kodėl jis ry
žosi praturtinti dar vienu jo autorius, yra trys svarbūs
tomu šią mūsų
epochos dalykai:'1 noras būti, troški
"Kvailysčių Katedrą". . Jis mas žinoti Ir troškimas.my
nori ir trokšta sugrąžinti lėti". Troškimas būti (žmo
modernų žmogų į jo paties guje yra toks didelis; ir
veržlus, kad žmogus atiduo
vidų, į save, įpasaulį.
Šioje knygoje
autorius tų viską už tai. Troškimu
bando pristatyti fUosofIją , mylėtl-šla dovana yra apdo
kalpkrltlšką žmogaus, gyve - vanoti labai nedaug žmonių.
nlmo Ir viso pasaulio ap "Pažtnti-žinotl-tal buvo ma
gyvenime didžiausias
mąstymą. "Sus Imąstęs žmo no
gus Išvysta savo sielos gel troškimas. Šie visi dalykai
mes bei pasaulio Ir gyveni padaro žmogaus gyvenimą
mo gelmes. O Išvysti gel- laimingesnių"- baigė auto
rius savo žodį.
mes-tal prlartėtlprte galu
Gražią, jaukią Ir kultūrin
tinės tikrovės, Ir tuo pa
gą
vakaro nuotaiką dąr la
čiu, prie tiesos" / F.J.
biau nuskaidrino sol. G. Cap"Mintis"- Įvadas/.
(
where the nice guys
Klek visa tai autoriau pa kausklenė,padainuodama ke
finish first for a change.
vyko- tai jau kitas re tkalas . letą puikiai Išpildytų kūrinių.
Žinoma,po to sekė kayutė,
Visumoj- tai gražus įna
Ir be abejo, naujojIkun. dr. F.
šas į mūsų lietuvių filosofi
Jucevičiaus knyga buvo-ap
nę literatūrą.
Aš buvau paprašytas pa laistyta skaidriu vynu, -r
O gražų Ir su ypatingai
Terence H Ill neatleidžia mentus, rolę atlieka Jackie brėžti keletą greitų eilučių,
dėmesio per visą filmą. SI Gleason, žinomas televizi tik apie pristatymo vakarą , menišku skoniu tortų stalą
filmą yra pagaminta 2Oth jos komikas, vis dar nega- todėl nenoriu čia krltlškes- puošė pavasariškos gęlės .
Bravo rengėjoms Ir rengė
Century Fov . Vyr. prodluse- llntls atsiplėšti nuo televl- ntų pasisakymų.
o
ris yra Gabriel Katzka. Au zlško "štampo".Tačiau savo
Jei kiekvienas Iš mūsų jams.
Tostai su filosofišką^ Iš
toriai - "Ken Friedman Ir puošnumu Ir manlerlškumu, paaukosime valandą, vieną
mintimi liejosi iki vėlyvos
neapvilia publikos. Terence minutę, gal tik vieną mo
Jonathan Kaplan.
valandos. Tai graži kultūri
Hill nesurado stipraus Iš mentą šios knygos pasvars
Gamintojai neabejoja, kad eities taško visame filme. tymui Ir gal dvasiniam atsi nė akimirka M cnt re alio lie
ši filmą jiems atneš daugiau Jis žymiai geresnis buvo gaivinimui, tikiu, autorius tuvių gyve nlme.
milijonų, negu ji kainavo ją fUme "My Name Is Nobody" šią savo knygą laikys pasi
Aš įsitikinęs, kad filoso
statant. Patraukliąją mergi su Henry Fonda. Tenai jis sekusia Ir jausis atlygintas fai jau galanda kietus ir aš
ną vaidina Valerie Perrine. tviskėjo filmine jėgĮa Ir pa už įdėtą darbą Ir širdį.
trius kirvius. . .todėl tkfcfeePiniguočiaus, nenorin trauklumu kiekviename savo
Šios knygos pristatymas kančlopasimatymo spaudoje.
čio leisti pasirašyti doku- judesyje.
Įvyko š.m.gegužės mėn.14 d.
Juozas Lukošiūnas

Okultizmas —Ne visuotina
pripažinta realybė
(Tąsa iš praeito numerio)

Norėčiau papasakoti dar
vieną Įdomų faktą. Vienas
mano pažįstamas brazllletls
patarė man nueiti į "Kazą
Karadatl" / Mlzerecor —
d ta Home/, kur taipgi gydo"
žmones "okulttnės medici
nos" pagalba Ir visiškai vel
tui. Ir svarbiausia, nesido
mima ligonių vardais, pa vardėmls, jų kilimu, nei kur
jie gyvena. "Kaza Karada
tl" randasi toli nuo centri
nės miesto dalies, netoli
nuo vienos autobusų sustoji
mo vietos. Aplink tą vietą,
jau per du - tris kvartalus,
yra užkimštos gatvės auto
mašinomis, pradedant nau
jausia Ir moderniškiausia
amerikoniška mašina Ir bai
giant pirmykščiu, aplaužytu
forduku. Minios žmonių ėjo
■viena kryptimi Ir rikiavosi
eilėn vyrai Ir moterys atski
rai. Norėdamas pasllnformuotl,tariau arčiausiai sto
vėjusiam žmogui: "Atrodo,
netrukus pradės lyti, o aš
lietsargio neturiu". Žodis
po žodžio ir tarp mūsų užsi
mezgė pašnekesys Ir aš jam
tiesiai pasakiau: "Tiesą sa
kant, ko jūs čia stovite?"
Tas nustebęs pažvelgei ma
ne Ir atsakė taip pat klausi
mu : "Argi tamsta nežinai.,
kodėl pats čia tokioje ligoje
eilėje stovi?". Aš ašklnaus,
kad čia atvykau pirmą kartą
tik pasižiūrėti. Tada jis ra
miai man paaiškino, kaip
čia gydo.‘'Gydoma taip, kad
jokie, brangiai kainuojantie
ji tyr įmainė reikalingi. Gy
dytojui už vizitą mokėti ne
reikalinga Ir brangių vaistų
pirkti nereikia. As sirgau
diabetu Ir turėjau labai Įky
rius reumatinius skausmus

Ir visą tai Išslgydžtau čia,
visai veltui Ir visai gerai."
Abejodamas pažvelgiau į
jį, nes pats sergu diabetu Ir
žinau, jos tai yra neišgydo
ma Ilga.
"Netikite ?" - nusišypsojo
jis. "Čia gydo tokias ligas,
kurių gydytojai, neva dėl jų
nepagydomumo, gydyti atsi
sako". Paklausiau, ar jo li
gos nepasikartoja. Jis atsa
kė, kad niekada. "Tai kodėl
gi tamsta čia vėl laukiate ?";
Mano pašnekovas susi
mąstė. "Aišku, kad dabar aš
sveikas, bet kiekvieną kartą
aplankęs šiuos namus, pasljuntlkažkalp smagiau, links
miau Ir pasidaro
geriau
gyventi. Aš mažiau bepykstu, besiginčiju namuose, Į
gyvenimą žiūriu optimistiš
kiau, todėl aš čia dažnai
grĮžtu". . .

Pagaliau priartėjo Ir mū
sų eilė. Mes Įėjome Į rū
mus. Iš vidaus tie namai
panašūs į fabriko pastatą:
patalpa aukštomis sienomis,
talpinanti aplelOOO žmcnin.
kairė pusė yra skirta ..
rims, o dešinė - vyrams.
Į neaukštą tribūną buvo Įli
pęs žmogus, kurio akys bu
vo linksmos Ir ve Idas įdegęs
saulėje.Jis kalbėjo per mik
rofoną tai,ką kiekvienas pa
mokslininkas pasako - apie
Dievą, apie pragaištingąjį
žmonių gobšumą, apie rei
kalą švariai Ir kukliai mo
raliai gyventi, kad žmogui
reikia už savo artimą auko
tis Ir reikalui esant telkti
artlmulpagalbą. Baigęs savo
prakalbą, jis paprašė visų
tris kartus pakelti rankas
aukštyn Ir giliai atsidusti
/Įkvėpti/, paskui, pakėlus
veidą, kai kurį laiką taip at-

FLMU PASAULYJE **X^tS*
M R. B I L L 1 0 N

Taip, filmas sukasi apie
palikimą, vertą bilijonus
dolerių. Italų kilmės ame
rikietis paliko milžiniškas
įmones giminaičiui, papras
tam automechantkul Italijo
je. Vyras gražus, linksmas,
malonus Ir tinka prie šir
džių Ir visko. Tat ypatingai
Europoje pagarsėjęs italų
kilmės blondinas, mėlyna
kis Terence Hill, patrau
kiantis kiekvienu pasirody
mu ekrane. Lengvas vaidy
boje ir visai, atrodo, nevai
dina.
Kad paveldėtų turtus, jis
turi nustatytu laiku atvykti į
San Franclsko Ir pasirašyti
dokumentus. Bet jis nori
vykti paprastai, ne taip,kaip
pataria įgaliotiniai. Na, ir jį
pagrobia žmonės, kurie ne-norl jam perleisti tų turtų.
Vyksta Įvairūs nuotykiai Ir,
aišku, įsimaišo gražuolė
mergina. Netikėtumai seka
vienas kitą. Neperdėti, ga
limi, nors ir keisti, nes
esančiam toliau nuo didelių
turtų, atrodo bevelk pasa
kiški.
Pagaliau yra pagrobiamair jo mergina. Vyksta mai
nai: jei jis norįs turėti mer
giną, turįs atsisakyti turtų.
Jis nuvyksta į Grand
Canyon, kur atranda prie
uolos pririštą merginą. Bevaduojant ją, jis turi būti
nušautas. Jis IšsIšaugo, Ištšlalavina merginą ir pasie
kęs San Franclsko dangoral1977. V. 25

žį, paskutinę minutę suspėja
pasirašyti dokumentą.
Staiga viskas pasikeičia,
minios stoja jo garbei. Po
nas bilijonas yra galingas ir
kas tokiam nusilenks ?
Kam patinka lengvi nuoty
kiai, yra Įdomu žiūrėti. Re
tai kas eina į kino teatrą,
kad sunkumus Įgytų ar gautų
filosofinių pynių. Šio filmo
bežiūrėdamas, atsigausi ir
porai valandų pamirši sle
giančius blogumus, jei tokių
yra.

Susimastymo
knyga

S

KULTŪRINIS PUSLAPIS

Aleksandras Pakalniškis

Jaunojo namuose ruoša vestuvėms užsibaigė sekma Antanas VAIČIULAITIS dlenlo vakarą. Viskas jau paskersta, Išvirta Ir iškepta, ar~/7g'
lus padarytas,kambariai Išpuošti, pagrindinis įėjimas,kur
jaunavedžiai bus sutikti, apvainikuotas. Pirmadienio rytą
padengė stalus.
Apie pietus atvyko muzikantai.
Muzikantai kieme grojo maršus. Sutemus troba jau
/Literatūros Metraštis DEVINTOJI PRADALGĖ/
buvo pilna žmonių. Šnekėjosi, šoko, į vienas kito sveika
-Sergėkis, valkeli, vyrų. Zinai, jiems tik suėsti tave.
tą gėrė ir laukė jaunųjų. Kieme paaugliai nuolat budėjo ,
"Ežerai, ežerėliai, ežerai", dainuoja Uršulė, trauk
-Mano tėtušis nebuvo toksai...
klausėsi. Lengva bus išgirsti atvažiuojant, nes vestuvi dama liną Iš kuodelio. Atlaši, ji verpia, leisdama
pro
Uršulės žodžiai nuskamba tyliai,pagarbiai Ir su mei
ntnkai su skambalais važiuoja.
pirštus siūlą, lygų lygutei}, be jokio spalio.
Jaunavedžių pasitikti išsipylė į kiemą visi vestuvinin
Dainos viso labo tie trys žodžiai, - daugiau jų Ir nėra. le.
Myli ji savo tėvelį neišpasakytai, po mišparų valan
kai. Muzikangai grojo maršą. Aidėjo šūviai. Jaunuosius
Greičiau tai ūkavimas, o ne daina, nes mergina ausies vi
das prasėdi prie kapo be r žyne, besišnekėdama. O, kad ji
angtarpyje pasitiko jaunojo tėvai, mažą stalelį pasistatę ,
sai neturi. O vienok ją nutveria įkvėpimas, Ir ji dar gar atmintų tėtušio veidą’. Į ką jis buvo panašus— Klemensą,
ant kurio buvo padėta riekutė duonos, truputis ' druskos
slau šaukia, net motina lovoje pasiremia ant alkūnių,klau
Blažį, gal mokytoją? Sėdi ji Ir galvoja apie tėtušio veidą ,
lėkštutėje tr du stikliukai degtinės. Jaunieji paėmė klek sosi Ir paskui barasi:
atsuktą po žemėmis į dukrą, Ir jai tarpais dingojasi, kad
vienas po stikliuką, nugėrė iš jų, tada atsilaužė po kąsnį
- Gavėnia. . . PagIedotum"Alyvų daržely rymo
sūnus
anas veidas auga,pasidaro didelis kaip visas dangus,
ir
duonos, pasūdė į druską ir suvalgė, ir tik po to pasisvei
Dievo". O dabar klykauji, lyg pelėda.
vlstlek ji jo nežino. Tėvelis mirė per aną voktetmetį šilti kino su tėvais ir ėjo į vidų. Po jų sekė vėdliai.
Sučlužena lovoje šiaudai ir motušė vėl atgula.
Jos
ne, kai Uršulei tebuvo vieni metai. Kad nors už rankutės
Dabar svečiai dėjo ant stalų atsivežtas savo gėrybes,
pirštai toki Išdžiuvę, lyg šelvutės. Nuo rudens llegsta Ir
būtų ją pavedėjęs. ..
[r jaunoji garbingajame stalo gale savąsias Išdėliojo. Ir
menksta jinai, Ir tik akys splnkso, lyg du žiburiukai.
-Mamyte, ar tėčio akys buvo mėlynos?
prasidėjo "parėdkos" pietūs" jaunojo namuose.
Prasi
Uršulė savo gimdyvę myli nežmoniškai.
Tupinėja
-Mėlynos, valkeli, mėlynos. Kaip lino žiedas.Duok Die
dėjo vaišės, prasidėjo linksmybės, triukšmas ir dainos .
aplink, peni, patalus apkamšo, prisėdusi ant lovos kraš
ve, jam dangaus karalystę.
Muzikantai grojo, pailsėjo ir vėl grojo. Vėliau tr
šokti
to šnekina, ramunėlėmis pagirdo. Kaip pagalvoja,kad gal
-Nė jokio paveiksliuko nepaliko?
pradėjo. Vieni tebevalgė ir tebegėrė, o kiti jau šoko.
greitai ji visai užsimerks, dukra Išbėga Į kamarą, apsl -Buvo vokiškam jo pase, tik žiurkės sugraužė.
Apyaušriu viskas nutils. . Artimi kaimynai Išvažinėjo
knlaubla ant girnų Ir verkia paspringdama,pasigatkščto Uršulė atsidūsta, nueina prie apšerkšnijusio lango Ir
namo, tolimesnieji rado vietos čia pat prigulti. Bet ir vėl
dama. Bijosi striūbauti Iš visos gerklės,kad neišgirstų .
vėl žiūri į laukus.
neilgam. Jau apie dešimtą muzikantai groti pradeda, mie
Nūn šokteria nuo verpstės, nupurto spalius Iš sterb Tyliai, tik sau, ji niūniuoja: "E žerai, ežerėliai, eže gančius žadinti. Sukyla, prausiasi. Vėbgrįžta Išvažiavu
lės Ir žiūri pro langą į snieguotus laukus.
r ai".
sieji. Vėl renkasi prie stalo, tr vėl įsisiūbuoja vestuvių
-Mamyte, -sako ji, - vakar girdėjau vyturėlį. Sučtre triukšmas. Visą vakarą, visą naktį ūžia namai.
no Ir vėl užlindo už grumsto. Kad nesušaltų. . .Kodėl šie
Sėdusi prie ratelio ji vėl verpia,ranką plačiai atmes
Tą antradienį po pietų "kardavo piršlį". Neva kėsino
met taip Ilgai neateina pavasaris?
dama, smagiai mindama. Motina užsnūdo prieblandoje, ir
si karti jį jaunosios vėdliai, nes, girdi, apgavęs, primela -Turėti} jau atšilti, - galvoja ligonė.
vęs. Jie radę ne tat,kas žadėta buvo. Piršlys
nuo tos
Mergina pliaukšteli delnais. JI atsiminė arklių lenk - jos akys - lyg juodos duobės.
Burzgia ratelis, o Uršulė laužo galvą: eiti ar
neiti
bausmės Išsipirkdavo bonka degtinės.
tynęs per ežerą.
pas Klelvlus. Atbrido žmogus Iš anapus ežero per snie
Trečiadienio rytą dar prieš aušrą , pradėjo skirsty
— Tai lėkė Viktoro Lapūgo širmis, kaip žebenkštis.
tis vestuvininkai. Išvažinėjp vist. Išvažiavo ir muzikan
Ji svajoja: regi visus juodbėrius, sarčius, obuolmušius gus Ir taip prašė. Užgrlūk nelaimei: susiuostė bernas Pi
jus su tarnaite Ona Ir pabėgo per pačias pventes. Lyg ty
tai. Liko tik kelt, tik giminės Iš toliau. Jie buvo paguldo
Ir net Juknos šyvį skeliant kanopomis ledą.
mi jau kaip reikiant, lovose. Išsimiegojo tr po pietų at
-Bet Viktorą ėmė ir pralenkė Šermukšnio rogės, -pri čia, žmona dar koją nikstelėjo Ir dabar šokuoja po trobą ,
kaip varlė.
sikėlę padėjo sudoroti vaišių likučius. Bet jau be triukš mena Iš lovos.
Ligonei brakštelėjus ant čiužinio, Uršulė ranka sulai mo, jau ramiai pasišnekėdami, nors ir išgerdami "atsi-Vlstlek širmis buvo gražiausias. Ir sprandą taip len
kė ratą.
pagir lojimui".
kė. . . Net brizgilai apsiputojo. . .
-Ar eisi? -paklausė mama.
Trečiadienio vakarą temstant Išvažiavo ir tie pasku -Viktoras visą gavėnią neužeina. Nė bažnyčioj ne
Tur būt, Ir ji, nubudusI, galvojo apie Klelvlus.
tlntejl, ir vestuvės buvo pasibaigusios. Jaunieji liko vie matei?
-Kad tavęs negailu palikti .
nl. Jaunoji dabar turėjo pradėti pirmuosius šeimininkės
- Kodėl klausi?
"Agotėlė prižiūrės . Jei kas, per ežerą pa šauks. Už
žingsnius dar neįprastuose jai namuose.
-Negi viena gyvensi, kai manęs jau nebus. . .
dirbtum skatiką, o Aleksandras žadėjo ir skilandį pridėti.
/pabaiga/
-Mamunėle, tu būsi. . .Tu visados būsi. . .
Nubėgus susitark su Agotėle.
-Agota sakė,kad Motiejus Tilvikas į tave spoksojo. . .
Antanas Miškinis
-Man vlstlek po krūtine maudžia,kai tik pamanau,kad JAUNAMARTES DALIA
Vyras su žeme.
Fragmentas
tu čia gulėsi viena.
Į tuos žodžius Uršulė paglostė sau per šlaunis. JI vi
Mama subruzdėjo kažkaip šviesiai:
Visą dieną ir naktelę debesėliai sukos,
sados taip darydavo,pasijutus užklupta.
-Žinai, aš dar nemirsiu. Ką tik sapnavau,kad einu į
Ir prisnigo, ir pripustė balto balto pūko.
-Motiejus, Motiejus’. - spygavo ji.
velyknaktį- ir net kaulų negelia.
Bala žino, ar tai juokais, ar iš piktumo.
’ Sukos vėjai, sukos'varnos, kol ir jos ant galo,
Ir mamullūkė plačiai nupasakojo savo sapną.
-Na, o kas?
Prisiglaudę nuogam berže, apsnigtos pabalo.
Taip sutvirtinta dvasioje, dukra nuėjo ir susitarė su
-Aš jo bijau.
teta Agota.
-Dabar ir gana. Negi mažytė esi, jau dvidešimt metų,
Okai mėnuo Išsinėrė pro žvažgždellų pulką,
Štai jau penkta diena mergaitė pluša pas Klelvlus. O
Ir dar trys mėnesiai.
darbų marios - Ir virtuvėje puodus kilnok, ir duoną kepk, Visas miškas, visas kraštas deimantais uždulko’.
Pernai per šokius jis mane kertėje užspende ir ūsus
ir kiaulėms jovalą tempk, Ir karves milžk. Buvo užkopu
prikišo- kaip šluotražius. Net pagaugais per nugarą man
si į aukštą skilandžių pažiūrėti: karo kamine juodi
- Ir Taip ir mato mano akys keltonėlę didžią;
nusmelkė. Ir akys tokios juodos, kaip čigono. Paskui man
kad kvepia dūmais’. Porą kartų buvo per ledą
užbėgus Ant eglelės žaliūnėlės sidabrėlis žydžia.
žandą tris dienas perštėjo- va, čia.
pas motiną. JI gulėjo kaip gulėjus Ir su Agotėle kalbėjosi
Ir ji bakstelėjo pirštu, kur jai sopėjo nuo Motiejaus
Žydi žydi sidabrėlis ant žirgelių karčių,
apie šventus daiktus. Šeštą dieną šalčiai atleido, Ir i nuo
šerių.
Neša nuneša mums laimę ir jaunystę sparčiai.
stogų varvėjo vanduo.
Mamytės balsas buvo orus,pagraudenantis:
[Š
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PAGINKIME PRAEITI !
1255 metais mirė Batu. Paliko du sūnus. Jie bandė
valdyti Imperiją, bet nepavyko. Abu mirė. Jiems žuvus,
valdžią paėmė Batu brolis Berke. Jis irgi daug kariavo ,
bet be sėkmės. Jo svarbiausias darbas,tačiau, įvedimas
-musulmonų tikybos savo Imperijoje. Taip pat jis pabai gė statyti Saraj miestą, kuris tapo jo sostine. Jis Išlai kė vieningą Imperiją ir jo valdymo laikotarpis laikomas
Kipchak žydėjimo laikotarpiu.
Jam mirus, vėl prasidėjo suirutė . Jo paliktas 1 karo
vadas Nogat pripažino naujus Khan'us, bet kariškos vai—
džios jiems neatidavė. Įvyko du karai . Juos
laimėjo
Nogal, bet vėliau sukilo jo kariai rusai. Nogai bandė pa
bėgti, bet rusai jį sugavo. Jis prašė pasimatymo
su
Khan To<jt<pl, -bet rusai už bausmę nukirto jam galvą ir ją
nunešė Toęt<ji. Šis supyko tr nubaudė savo
keliu rusus
mirtimi.
Toętąi valdė pavyzdingai. Jis mirė 1312 m. Jis Išvi
jo Genuos ir Venecijos pirklius, kurie supirkinėjo mon golų vaikus Egypto kariuomenei. Jam mirus, musulmo na t liūdėjo jo netekę. Sostą perėmė Ozbeg. 1312 m. Su
kilo Tver miestas- Ozbeg pasiuntė 50000 karių armljąį
Maskvą ir įsakė numalšinti sukilėlius. Maskvos valdovai
su džiaugsmu atliko tą pareigą, nes Tver laikė savo kon
kurentu. Jo "aldymo metu pagerėjo santykiai su krikščio
niškais kraštais.
1340 m., mirus Ozbeg, sostą paveldėjo jo sūnus Toętamlsh. Netrukus prasidėjo varžybos dėl valdžios. Atslradl daugybė pretendentų į sostą. Kilo civilinis karas dėl
■ sosto. Rusai tai matydami- sukilo. Jų armijos užėmė SaI ral miestą, kurls buvo to meto sostinė, 1378 m. Tuo metu
rusai nugalėjo mongolus ties Voza. Dar 13 80 m rusų ar mljos buvo laimėjusios mūšį prie Kulikovo Dimitri
Donskol Iš Maskvos vadovaujant. Šis mūšis labai svarbus,
nes skaitomas pirmu laimėjimu krikščionių prieš maho metus. Tačiau visa tai buvo laikina, nes greitai atėjo naur
jų jėgų Iš Genghis -Khan’o Imperijos ir atstatė senąją tvar4 P si.

ką. Toętamlsh sužinojo, kad Kipchak Khanas sumuštas ir
visai bejėgis kariauti. Tad nutarė nedelsdamas pulti Kip
chak imperiją,kol ji dar griuvėsiuose. Armijos susitiko
ties Mariupol. To^tamlsh laimėjo mūšį ir tapo Kipchak
Khanu. Jo valdos dabar siekė nuo Syr-Darya Ugi Dnlestro, ar Dunojaus. Mūšį laimėjęs, jis padidino armiją; nes
vist Kipchak mongolai jam pasidavė. Paprašius
rusų
duotijam-Klpchak Khanui- duoklesšie atsisakė, tik
džiaugėsi laimėjimu. Tada Toętamtsh įžygiavo į Rusijos
žemes. 1382 m. jis sudegino Maskvą ir nūslaubė kitus ru
sų miestus. Atsiradęs ties Paltava, susidūrė su lie
tuviais . Laimėjęs visus mūšius,pasijuto,kad jau be
esąs pusės pasaulio valdovu, taip kaip Genghis- Khan’ as
kad buvo. Vienas jo priešas .Tamerlanas, jautėsi galingu
ir nieko nebijančiu. Ta kryptimi pasuko savo
jėgas Ir
protą.
1385-6 m.To^tamish užpuolė Azarbeidžaną ir užėmė
Tobriz miestą. Tuo laiku Tamerlane buvo ten ir miestą
prijungė prie savo imperijos; visai nepyko Ir nekeršljo
Toętamish. O šis 1387 žygiavo užpulti Ta uerlaną jo sto vykioj, visai nepasiruošus karui. Tamerlanas , matyda mas Toętamish kelio tikslą:pasluntė avangardą sulaikyti
žygiuojančią armiją. Toętamlsh jau džiaugėsi pergale ,
bet tuo tarpu Tamerlane pasiuntė sustiprinimus. Šie jį tr
išbaidė. Jis paliko mūšio lauką,belaisvius ir sužeistus ir
pabėgo. Visus belaisvius Tamerlanas paleido ir aprūpino
juos maistu ir susisiekimo priemonėmis. ŠĮ žestą visi
To^tamish patarėjai aiškino, kad Tamerlanas laiko jį sa
vo sūnumi ir gailisi dėl jo klaidų, bet
To^tamish atsi
kirsdavo, kad jo bijosi tr laikas jau pribrendęs
atsiekti
tikslą.
1387 m.To^tamlsh nužygiavo,Į Tamerlane Imperijos
patį centrą. UžėmėSlngakhl ir kitus miestus.
Nualino
kraštą Iki Annu-Darya. Tamerlano sūnus bandė ginti sa
vo tėvynę. Jo armija liko sumušta, o jis pats spėjo pabėg

ti. Šis įvykis labai sujaudino Tamerlaną. 1388 grįžo į tė
vynę, bet To^tamish pabėgo. Dar bandė sekti Toętamtsh
armiją, bet ji nesileido pagaunama. Tada jis grįžo prie
Syr-Darya upės ir Įsiruošė stovyklauti žiemą. O To<ftamish rusiški žvalgai pasalomis užpuldinėjo stovyklauto
jus. Tačiau Tamerlanas buvo kantrus ir laukė, pasiruošė
ir nutarė pulti Toętamish jo tėvynėje, jo stovykloje.
1391 m.Tamerlanas įžygiavo įToijtamish teritoriją, o
šis pasiuntė ambasadorius dėl derybų, bet viskas buvo at
mesta. 1391 m. birželio 9 d. Įvyko didelis mūšis ties Kurbyshev. Toętamtsh pabėgo. Jos armija buvo susemta ir
Išžudyta. Tamerlanas iškėlė milžinišką puotą savo
ka
rtams. Jie puotavo 26 dienas. Tamerlanas nieko neperse
kiojo, nekeršljo, o grįžo į Trasom taną.
1393m. gegužės 9 d. ,To<ptamlsh kre ipėsi pas Jogai
lą pagalbos. Tas sutartu laiku 1394 m, gegužės mėn.,
atėjo su armija. Tačiau per tą laiką Toętamish jėgos jau
vėl buvo išblaškytos , nebeliko ką gelbėti. Lenkai grįžo vieni nusivylę,kiti apsidžiaugę. . .
1395 m.Tocptamish ats įdūrė Egypte. Bar<ju<j-Mameluke davė jam pagalbą ir užpuolė Persiją. Bet persai savo
jėgomis Išvijo egyptlečtus. Galų gale tie visi ermyderial
įkyrėjo Tamerlanut. Jis sugrįžo su savo armija į Kipchak
ir-vėl susidūrė su Toqitamish armija ant Terek upės kran
to. Šiame mūšyje pats Tamerlanas grūmėsi,kaip ir eili
nis karys. Toiftamish ir vėl pabėgo. Tamerlanas apvalė
jo sostinę nuo aukso sidabro, kailių, perlų, brangenybių ir
visa kito,kas žmogui tinka. Pergalingai žygiavo jis ' Ugi
Yeles miesto viršutiniame Don aukštupuje. 1395 m. rug pjūčlo mėnesį grįžo į Tana Azovo pajūryje. Apsupę preky
bos centrus, visus krikščionis paėmė vergais. Jų
turtą
konfiskavo, o jų pastatus sunaikino. Nukeliavę į Kaukazą ,
sunaikino Alanu sostinę As-Asod. Iš ten grįžo prie Vol
gos, sunaikino Sarai Kipchak sostinę.
Kas atsitiko su Toętamtsh? Jis iš Bulgarijos atsidūrė
Lietuvoje. Vytautas
ėmė jam
organizuoti
pagalbą. Bet jau
buvo per vėlu. Kipchak
imperijos
soste įsigalėjo naujas valdovas Qutlugh. Jam pavyko vėl
apjungti visas jėgas,esančias didžioje imperijoje. Jis su
sitikęs su Vytauto armija ties Vorkslos upe, sumušė rug
pjūčio 13 dieną.
Toętamlsh vėl pabėgo ir
bandė
prašyti vėl pagalbos iš Tamerlano. Bet jį pagavo 1406 m .
Timur Qutlugh ir jį nužudėJ.Ž.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Daug gražių gėlių pasaulyisr-bet gražiausios ir, tur būt,

Mirtis skina ne ttk se
nus, bet ir jaunus. .. Ilgai
sirgęs ir kovojęs su vėžio
Ilga Eugenijus Kriaučellūnas
pačioje jaunystėje balandžio
mėn. 17 d. tesulaukęs vos 19
metų, atsiskyrė iš šio pa
saulio.
Visos jaunimo grupės,ku
rioms jis priklausė, arti
mieji giminės ir tėvai su jo
seserimis .liūdi jo netekę.
Vos tik jį palaidojus, ne
pagydoma Ilga pakirto siekt
Inž. J. Bankį,tesulaukusį 52
m. Jis buvo velkius Mar
quette Parko Gimimo para pljoje, Sv. Vardo dr-jos pir
mininkas, kurį laiką dirbęs
parapijos komitete ir ko
mentatoriaus pare Igose,pri
klaus ė Kolumbus Vyčiams ir
kitur.
Netrukus, balandžio 30 d.
mirė LF Tarybos ir Valdy
bos narys, gen. štb. pik. An
tanas Rėklaitis. Su juo atsi
sveikinta Petkaus koplyčioje.
Pravedė pik. Dabulevlčlus ,
dabartinis Ramovės pirm-as.
Velionis A. Rėklaitis nuo pat
pirmų įsikūrimo dienų buvo
jos CV sekretorius. LF var
du kalbėjo dr. Razma, Liet.
Tautinės S-gos vardu pirm .
Švagžda, LN Inž. Jurkūnas ir
šeimos vardukun. J. Borevlčlus.
Skausmo ir
atsiskyrimo
valandoje reiškiu savo šei
mos vardu užuojautą.

mas tokiais keliais neis ir
žibuoklės, Piemenėlis,Dal dirbs vieningai, matydami
ną apie vėją, Tylūs armoni
tik vieną Lietuvą
kos tonai ir Supins lu dainužę
Bal. Brazdžionis
o blsul dar kitą dainą apie
vargšą piemenėli. Ji pati
LIETUVIŲ FONDO
sau pritarė gitara Ir visos
SUVAŽIAVIMAS
šios dainos jos pačios har
Įvyko gegužės 7 d.Chtcamonizuotos.
goje, Jaunimo Centre, kurį
Po programos buvo ponių
sveikino
Lietuvos garbės paruoštos vaišės.
konsulė Juzė Daudžvardlenė
Be vietinių dalyvavo ir
o raštu Lietuvos atstovas
nemažai atvykusių svečių iš
Washingtone Stasys Bačkls , kitur. Krikščionių demokra
Altos pirm. Dr. Kazys Bobe tų ptrm.ŠoliūnaSjkan. Zaka
lis ir kiti.
rauskas ir kiti.
LF V-bos pirm. dr. Razma
pasidžiaugė gražiu LF augi jūrininkystės knygos
BELAUKIANT
mu. Iš laisvų profesijų pir
Pasižymėjęs Lietuvos Jū
moje vietoje yra lietuviai
rų
skautininkas
Bronius
gydytojai. Viso yra LF 4267
Stundžia, 53 Yorkleigh avė .
larlal su milijonu ir ket
parašė knygą Burės ir Va virčiu kapitalo. Iš LF atly
rikliai, kurt šių metų gale
ginimą gauna K.Barzdukas
turėtų pasirodyti knygų rin
ir P. Želvys. Kiti dirba
koje .
laisvalaikiais Iš pasišven
Knygoje aprašyta apie lai
timo.
vų statybai naudojamas me
Tarybos pirm. dr. G. Batu
džiagas, tarptautines van
kas padėkojo visiems už taip
dens kelio taisykles, navldarbų darbą. Lietuvių Fondo
gacines šviesas, elektronl leldlnloprenumerata pratęs
kos
įrengimus ir kt. Knyga
ta Iki gruodžio 31 d. Kaina 15
apima motorines ir burines
dol. Numatyta LF leidinio
valtis, nedideles jachtas ir
spausdinti tik tiek, klek bus
nedidelius kelioninius mo
Iš anksto prenumeratorių.
torlaivius. Knygoje yra sky
Mažiausias LF pelnas buvo
riai apie laivus,buriavimą,
1965-66 metais, žemiau 3%,
variklius ir jų priežiūrą,
o aukščiausias 1972 m. 9,87%
slidinėjimą ant vandens, val
pernal-6,07%, Investavimo
čių pervežimą ant priekabų,
komisijos pirm. Povilas Ki
jūrininkystę ir
nemažas
ltus šiais metais numa
skyrius
apie
pakrančių,
ast
to 90.000 dol. pelno.
ronominę bei
elektroninę
Diskusijose aktyviai daly
navigaciją. Daugiausiai pa
Lietuvių Radio Forumas vavo keletas suvažiavimo
kuris buvo leidžiamas laž . dalyvių daugiausiai aiškin liečiama praktinė pusė, kuri
A. M. Rudžių, jau toliau ne damiesi kai kuriuos pelno paaiškinama daugeliu ilius
tracijų.
beveiks. Paskutinė progra skirstymo komisijos pasky
Knygos rankraštį peržiū
ma buvo gegužės 2 d. Stotis rimus. Iškilus diskusijom
rėjo
ir te iglamai Įvertino vi
perėjo įkltą formatą ir jokių dėl
parėmimo
kultūrinių
sa eilė garbingų Lietuvos
etninių programų joje dau parengimų, buvo paaiškinta ,
giau levelks. Lietuvių Fo kad tokie prašymai
yra jūrininkystės žinovų. Virše
rumas velkė 9 metus, duoda svarstomi po parengimų. Jei lis ir meninė knygos prie žiūra datl. H.Slapsto.. Jūri
mas 470 programų. Kelius buvo nuostol Is - stengiamas I
ninkystės
Knygos Fondas'
metus jis buvo labai aktyvus. paremti.
kviečia visus jūrų šaulius
Daugiausia dirbo Vyt. Kasnlūnas, abu leidėjai ir M . IŠ CICERO:
talkon. Knygos leidėjais ga
Kasnlūnas. Buvo įdomu ir
Prieš kelius metus buvo lt būti paaukavęs 1OO dol.ar
gera turėti tokią programą. . Cicero imtasi organizuoti daugiau, rėmėjais 20 dol. , o
• Naujoji radio programa Lietuvių Krikščionių Demo - knygos prenumerata - 4 dol.
Lietuvos Aldai transliuoja kratų skyrių. Garbingas jų 50 c. Pinigas Išsiųsti iždi
ma visas savaitgalio dienas:, veikėjas ir buvęs Lletuvos- ninkui H.Stepaitts, 21 Cesne
penktad. - 9:30 v. v., šeštad. selmo narys a.a.kun. ' Vil Rd. , Toronto, Ont. M6R 1L9 .
Pirmutinė sutaiką atsku
-8- 1O v. v. 106.3 FM banga , kaitis turėjo net Iki 60 as
ir sekm.-9:30 Iš ryto 1230 menų narių sąrašą, bet dėl bėjo Toronto Baltijos jūrų
AM banga.
įvairių kliūčių skyrius buvo šaulių kuopa ir įsirašė į lei
Įsteigtas tiktai šiais metais , dėjų eiles.
Įgaliotinis Čikagoje yra
Abiejų LB Apygardų kurs gegužės 7 d. šv. Antano
suvažiavimai Įvyko,bet su parapijos salėje
paruošė Daukaite jūrų šaulių kuopos
pirm. Ed. Vengtanskas, 3931
rasti išeiti be teismo,atrodo, pirmą parengimą.
nepavyks: jis nutars, kurt
Programoje buvo turinin Talman avė., Chicago, ill.
gali veikti teisėtai Chlcagoje. ga dr. K. S Idlausko paskaita 60632. Clevelande: V.PetuTai yra labai nemalo "Krikščioniškoji demokrati kauskas,17908 Ingleside Rd.
nus reiškinys. Galėjo Ir ja ir kitos sistemos". Po Cleveland, Ohio, 44119. Los
be teismų visus nesutarimus paskaitos vyko gyvos disku Angeles: V. Zelents, 19419
nugalėti. Gaila, kad mūsų sijos, kuriose dalyvavo Aldo Lanark Str., Reseda, Cal .
gretoms mažėjant, negalime na Brusokienė, dr. Bronė 91335. New Yorke: G.Dau Motušie nė, Antanas T auginąs, ntenė, 18 Cedar str., Syosset
bendrai veikti.
Tikėkime, kad mūsų jauni Bernardas Žukauskas,kurs , L.I.,N.Y.11791.
Paremkime Lietuvos Jūri
tarp kitko pažymėjo, kad
K AZES
ninkystę'.
ateitininkai
labai
aktingai
SR AZDŽIO NYTĖS
P aulauskas
rėmė adv. M. Šleževičiaus
vyriausybę Ir padėjo atstatyt i L tetų vos nepriklausomy
bę, Juozas Skorupskls ir ki
AIDU
ti.
Meninėje dalyje pasirodė
R rdijo p ro gram a veik ia:
P enktadicnį 9:30- D v. v ak.-1490 AM Jūratė TautviląItė, kuri savo
Šeštadienį 8 — 10 v ai. v ak.— 106.3 FM
dainomis tr maloniu šypsniu
Sekmadienį9:3 0 — 10 v. ryto - 1230 AM
žavėjo visus susirinkusius.
2646 W.7 1st St., C hi c ago J II. 60629
T eh 778- 5374
JI padainavo: Pražydo jau

įdomiausios — orchidėjos. Jos
paplitusios nuo poliarinio ra
to iki atogrąžų. Nemaža jų
rūšių žydi ir mūsų miškuose
bei pievose, bet įspūdingiau
sios auga atogrąžų džiunglė
se. Ypač daug stambiažiedžių
orchidėjų
neįžengiamuose
Amazonės miškuose.
XIX a. pradžioje orchidė
jos buvo pradėtos auginti Eu
ropos šiltnamiuose, o šimtme
čio pabaigoje orchidėjų ko
lekcionavimas įgavo panašų
pobūdį, kaip kitados tulpomanlja Olandijoje. Už naują
įdomią orchidėjų rūšį mokėjo
pasakiškas sumas (iki 50 000
frankų).
Ieškoti
brangiųjų,
gėlių buvo siunčiamos ekspe
dicijos j įvairius kraštus.
Daug orchidėjų medžiotojų
nebegrįžo iš jų. Vienus pa
kirto tropikų ligos, kitus pa
vydžių konkurentų kulkos.
Bet tai neatgrasydavo trošku
sių greitai pralobti, todėl vis
naujos partijos naršė 'netir
tuosius miškus, laipiojo kal
nais.
Kuo orchidėjos nusipelnė
tokią-šlovę? Yra keletas prie
žasčių. Jų žiedai nuostabiai
gražūs. Šeši žiedlapiai nieka
da nebūna vienodos formos ir
dažnai — skirtingų spalvų.
Reikia tik stebėtis, kokie įvai
rūs būna žiedai. Jie kartais
primena drugelį, antilopę, vo
rą, vabzdį, o viena, Bolivijos
orchidėja — mergaitės skulp
tūrėlę. Bene gražiausia būna
orchidėjos lūpa. Ji ryškiau
siai išsiskiria iš kitų vainik
lapių. Neretai ji būna įmant
rios . formos ir yra pritaikyta
vabzdžiams privilioti. Ja lyg
takeliu vabzdžiai
keliauja
prie nektaro. Afrikoje ir ato
grąžų Azijoje gyvena mažy
čiai paukščiukai — nektarinijos, o Amerikoje — kolibriai,
kurių snapelis ilgas, lenktas,
kaip piautuvas. Šiuo snapeliu
jie pasiekia nektarą ir smul
kius vabzdžius iš gudriai iš
lankstytos orchidėjos lūpos.
Paukščiai šiuo atveju ir ap
dulkina žiedus.
Orchidėjų žiedai būna labai
įvairaus
dydžio.
Daugelis
šiaurinių orchidėjų turi žie
dynus, sudarytus iš smulkių
žiedų. Kai kurių atogrąžų or
chidėjų žiedynai . siekia iki
3 m ilgio. Vienu metu ant au
galo gali žydėti iki 5000 žie
dų, tad, nors ir nedideli atski
ri žiedai, augalas labai deko
ratyvus. Vis tik puošniausios
yra stambiažiedės orchidėjos.
Gražiausiųjų pasauly orchi
dėjų katlėjų atskiras žiedas
būna iki 20 cm skersmens,
bet yra ir didesnių žiedų: ato
grąžų ilgažiedės klumpaitės
(Paphlopedilum caudatum) du
75 cm ilgio vainiklapiai ka
bo lyg milžiniški ūsai. Pietų
Amerikos orchidėjos brąsijos
vainiklapiai (iki 15 cm ilgio)
lyg voro kojos kyšo į visas
puses. Madagaskaro angrekos
žiedas nedidelis, bet nektaro
pripildytas pentinas siekia 50
cm ir vabzdžiams yra tikra
medaus statinė.
Orchidėjos vertinamos ne
vien už taip įvairią žiedų
spalvą ir formą. Daugelis jų
turi nuostabų kvapą. Vienas
vienintelis katlėjos žiedas
pripildo kambarį aromatu vi
sai savaitei. Orchidėjų aroma
tas labai įvairus ir kartais
svaigiai stiprus. Kiekvienam
žinoma vanilija. Tiesa, taip
stipriai kvepia ne šios žalsvai
žydinčios vijoklinės orchidė
jos žiedai, bet specialiai pa
ruošti neprinękę jos vaisiai.
Mūsų miestuose pavasarį par
davinėjamos stipriai kvepian
čios. balsvais žiedukais žydin-
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LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL-redakci jos patalpose (7722
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Įjetu^
viekai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548 ( namų) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S. 365-0691, Henrikui N, 277-7868.______________________
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ŽODŽIAI KAIP ŽIRNIAI. . .
I
Vienoje lietuvių, senųjų ir naujųjų ^mtg'rantųgru-,
pėje taip vyko karsti debatai:
Tiesio^ sunku patikėti, kad mūsų vyriausiasis rado bendrą kalbą su raudonaisiais.
— Atsirūgsta jo taikos misija. Visai pribloškė mus.. .
— Ne, ne mums tarnauja laisvojo pasaulio grūdų
transakcija į Sovietų Sąjungą .’
— Visus mūsų memorandumus, sako, Išmetė į
šiukšlių dėžę. . .
— Kalbėkim atvirai: mūsų viltys sudėtos į Jung
tines Tautas Ir JAV neišsipildė.
— Alfonsas Paulauskas, mūsų tautietis, savo paskaitoje Kento universitete irgi pasakė: — Ar esate mėginę nuversti steną, mėtydami į ją žirniais ?

/Parinko Kazys Benlušls/.
čių dvilaplų blandžių puokš
telės.
Daugelis atogrąžų orchidė
jų labai ilgai žydi. Kai kurių
rūšių tas pats žiedas žydi 2—3
mėnesius. Aišku, yra ir trum
pai žydinčių, laimei, dekora
tyviųjų rūšių tarpe jos reto
kos. Stambiais žiedynais žy
dinčios, orchidėjos, jeigu ne
visi jų žiedai išsiskleidžia vie
nu metu, žydi 4 mėnesius.
Nuostabiausia tai, kad taip
ilgai žydi net nuplautos ir į
vandenį pamerktos orchidė
jos. Mūsų kambariniame šiltnamelyje pražydusi Himalajų
cimbidija, neatlaikiusi dešim
ties stambių žiedų kekės, pa
lūžo. Įmerkta į vandenį, jį dar
žydėjo visą mėnesį.
Jeigu pridursime, kad šilty*
namiuose orchidėjos žydi iš
tisus metus, nes, vienoms rū
šims baigus žydėti, ima žydėti
kitos, tai nesunku bus supras
ti, kodėl šios gėlės taip verti
namos.
Nepaprasti ne tik orchidė
jų žiedai. Mūsų orchidėjos
auga žemėje, bet daugelis ato
grąžų rūšių auga ant medžių,
uolų plyšiuose, kur dirva —
skurdūs, vėjo supūsti dūlėsiai.
Daugelio orchidėjų stiebai
prie pamato būna sustorėję,
lyg bulvės. Juose sukrauta
maisto medžiagų ir vandens
atsarga sausros periodui. Ki*
tos orchidėjos krauna atsar
gas mėsinguose lapuose. 9
Orchidėjų nepaprasti ndstik
žiedai, stiebai bei lapai, bet
ir šaknys. Epifitinės orchidė
jos turi storas mėsingas šak
nis. Jomis jos prisisiurbia
prie augančio medžio žievės.
Šaknys žalios — jos, kaip ir
lapai, gamina organines me
džiagas. Be to, jos iš atmo
sferos įsiurbia vandens garus.
Aišku, tokios gėlės gali gy
vuoti tik vandens garų priso
tintuose atogrąžų miškuose ir
greit žūva sausame kambario
ore.
Savotiškai orchidėjos ir ap
vaisinamos. Prie bitės, įropo
jusios | žiedą, nugaros neju
čiomis prilimpa ištisi žieda
dulkių kamuolėliai — polinijos, kurias ji paskui perneša į
kitus žiedus. Nesunku tą ban
dymą pakartoti ir su mūsų
orchidėjomis. Į žiedelį reikia
įkišti smailą pieštuką. Jį iš
traukę pamatysimę^porą ma
žų ragučių ’— poliarų. Juose
būna šimtai tūkstančių žieda
dulkių.
Orchidėjų
sėklos
ilgai
noksta, net keletą mėnesių, o
prinokusios būna tokios smul
kutės, kad vėjas jas, lyg dul
kes, išnešioja po miškus ir
pievas. Patekusios ant medžių
šakų. j<»s sudygsta. Ilgus nie
tus niekas nesugebėjo sudai
ginti orchidėjų sėklų šiltna
miuose. Tai irgi buvo viena
jų brangumo priežasčių. Tik
paskutiniaisiais pereito šimt
mečio metais pavyko sužino
ti, kad sėklos sudygsta tik ta
da. kai į jas įauga specialaus
grybelio hifai. Grybelis sėklos
krakmolą paverčia tirpiais
cukrais. kuriuos jau sugeba
įsisavinti gležnas gemalėhs.
Be to, gemalėlis iš grybelio
gauna ir vitaminų. Panaudo
jus grybus, išskirtus iš orchi
dėjų šaknų, buvo išauginti
pirmieji šių gėlių sėjinukai.
Šiuo metu orchidėjos augi
namos iš sėklų kitaip. Sėklos
sėjamos į sterilias kolbutes
tiesiog j maitinamąjį tirpalą
(panašiai medikai augina įvai

Antanas Paznekas, Chicagos Medz-ir Meškeriotoju klubo narys, didelis mėgėjas
Žvejoti pagavės 3 2 sv. žuvį- jūrini, ešerį, jis turi drabužiu valymo ir pritaiky
mo verslą — 69 10 S. Western Ave., Chicago. Ill.

rias bakterijas). Sudygę d<n
geliai steriliai perkeliami į ki
tas kolbutes ir tik po metu
ar dar vėliau persodinami i
gruntą.
Dabar orchidėjos ir kryž
minamos. Iš pradžių buvo
gauti tarprūšiniai, o vėliau ir
tarpgentiniai hibridai. Pašau
lyje žinoma 20 000 orchidėjų
rūšių. Nesunku įsivaizduoti
kiek galima išvesti įvairių
hibridinių veislių, jeigu pa
čius hibridus galima kryž
minti tarp savęs, ir su kito
mis artimomis rūšimis bei
gentimis. Pavyzdžiui, orchidė
ja buragera buvo gauta, su
kryžminus 4 gentis. Yra veis
lių, kurios išvestos iš 5 7
grynų rūšių ir keliolikos hib
ridinių
veislių
Naujosios
veislės žiedų puošnumu toli
pralenkia savo laukinius pro
tėvius. Pastaraisiais metais
taip daug hibridinama orchi
dėjų, .kad beveik neį vežama
grynų rūšių. Tai, gal būt. ir
gerai, nes kai kurios gražės
nės orchidėjos baigia išnykti
savo tėvynėje.
Saugotina ir musų gražiau
sioji orchidėja
plačialapė
klumpaitė (Cypripedium cairceolus). Ji turi vos kelis dido
kus žiedus. Penketas purpuriškai rudų vainiklapių supa
ryškiai geltoną išpūstą lūpą.
Si reta orchidėja auga lapuo
čių ar mišri’’ose miškuose
kur dirvožemiui netrūksta
kalkių. Žymiai dažniau ran
damos įvairios gegužraibes.
Jų atskiri žiedai nedidučiu)
bet varpos lyg rausvos žva
kės šviečia pievose gegužes
mėnesį. Lietuvoje auga apie
35 orchidėjų rūšys. Daugeli>
jų turi smulkius žiedukus, bei
įsižiūrėjus jie spalvingumu
kartais nenusileidžia atogrąžų
gražuolėms. Iš mūsų orchide
jų bene spalvingiausius z.ie
dus turi pelkinis skiautalupiN,
kuris neretai randamas paežerio ai paupio drėgnose pie
vose.
Orchidėjas sunkoka augint:
netgi šiltnamiuose, bet kam
netrūksta išradingumo bei
kantrybės, gali jas auginti u
kambaryje. Sauso kamhaiio
oro orchidėjos nepakelia, to
dėl jas kambaryje reikia <iu
ginti
dideliame
teranumc
ar kambariniame šiltnamyje
Kambarinis šiltnamis nesun
kiai padaromas. Reikia įtvir
tinti iš kambario puses trečius
lango rėmus taip, kad tarp jo
ir įprastinių dvigulių langų
būtų maždaug puses metro
tarpas. Šonai ir viršus —
įstiklinami, o dugnas daromas
iš tentų. Epifitinės orchidėjos
/ sodinamos j gėlių puodus,
vietoj žemės pridėjus j juos
kelminio paparčio šaknų, bal
tųjų pelkių samanų-kiminų u
aptrūnijusių medžio lapų mi
šinio. Žeminės orchidėjos au
ginamos kaip įprastinės gė
lės. Labai gražiai atrodo, kai
orchidėjos šiltnamyje sodina
mos ne į puodus, o tiesiog ant
storos medžio šakos. Šaka at
skirose vietose aprišama mi
nėtuoju paparčių šaknų mi
šiniu, į kurį įsodinamos orchi
dėjos, bromelijos. epifitiniai
kaktusai. Tokia šaka ai kel
mas sudaro tikrą atogrąžų
miško kampelį, prie kurioj
malonu pailsėti po Įtempto
darbo dienos.
-•nkslas ir Gyvenimas*

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metų.
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ĮSIDĖMĖTINAS
Geriausias Amerikoj
plauką

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

830 Main Street East, telefonas 544-7125
MOKAME UŽ.

depozitus IPC.A.)
santaupas
term, depozitus 1 m.

6%
7,5%
8,5%

IMAME U2
asmeninei paskalos

nekiln. turto pask

11%
9,%%

toronto
A. Lukošius

Skambės Anapilio varpai. ..

todami nebūsite,nei žili. nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj.

tam, kad aplungtų visus cla
gyvenančius mūsų tautos na
rtus. Šioje nelygioje kovo —
je mes negalime eiti kiek
vienas atskirai. Labai klys
ta tie, kurie sako : "Ką gi
man gero duos tie lietuvių
namai, apsels ir be manęs ",
O kam gi pagal laume s pasi
traukėme iš LIetuvos?Tauta
šiandieną yra tokioje padė
tyje kad ji mums nieko ne
gali duoti, tik mes jai.

“TALKA”

galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. ,
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas---- virš $9,000.000

niežėjimą, plaukų skilimų,

2498 Dovgall Rd.. Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,
Illinois 60650, U. S. A.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. I
Liepos - rugpjūč'O men. ir prieš ilgus savoit- !

slinkimą, naikino pleiskanas, pašalina

stiprina plaukų šaknis, nededa atgauti natūralią plaukų spalvą. J13 var

JIB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių S6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

Įsikūręs nuosavuose namuose —

Darbo valandos: pirmad'emais - ketvirtadie- 1
niois nuo 10 iki 5 vok, penktadieniais nuo !

IŠRADIMAS

ir Europoj "JIB Hoarptiege-Lofion" preparatas sulaiko

tas kaimyninių namų pieti
niame Ir vakariniame šone.
Pasirodo, kad šiai kolo
nijai ir šie erdvūs namai
darosi per maži. Reikėtų dar
patalpų numatomam lietu
viškos
buities
muziejui
įrengti, o taip pat ir biblio
tekai. Svarbiausia, tai rei
kalingos gyve lamos patalpos
mūsų vyresniojo amžiaus
žmonėms.

Nebūkime
nusikaltėliais
prieš savo pačių prigimtį.
Kiekvienam padoriam ir su
sipratusiam lietuviui turi
būti suprantama ir aišku,
kam jis tarnauja,kuomi sie
lojasi ir ką mums duoda šie
lietuviškieji židiniai, savos
parapijos ir savi namai.

U35M LIETUVIU NAMA
Pereito sekmadienio Po
pietėje dalyvavo 240 svečių,
Svečių knygoje pastrašė:C .
Radžtuvlenė, N. Radžlus ir
A.Radžius Iš Baltimprės ,
JAV. E. tr K.Gimžauskai Iš
St. Petersburg, Fa, F. Jtmu kas su šeima iš Sarnia, Ont.
ir kun. A.Šukevičius iš Lie
tuvos .
Už Lietuvos sienų yra tik
viena vidurinė mokykla
gimnazija- dėstoma lietuvių
kalba, tai Vasario 16 d. Gim
nazija Vokietijoj. Jauni lie tuviai, norį išmokti lietuvių
rašto kalbos, ir Iš Amerikos
vyksta ten mokytis. KLB-ė
jaunuoliams vykstantiems Iš
Kanados ten mokytis, orga
nizuoja lėšas kelionės Išlai
doms padengti. LN V-ba š .
m. gegužės 12 d. posėdyje nu
tarė skirti lėšų vienai tokiai
kelionei apmokėti.
Organizuojamas vyresnio
amžiaus lietuviams vieno ar
dviejų miegamųjų kooperati
nis pastatas. Jis bus stato
mas netoli LN. Lietuviai ,
užinteresuott nedideliais ko
operatiniais butais, prašomi
pranešti savo vardą,pavardę,
ir telefono numerį, kad būtų
galima pakviesti pasitari
mams. Rašyti LN1573 Bloor
st. West, Toronto M6P 1A6,
arba telefonuoti 533-9030.
Apmokamiems
vasaros
darbams LN priėmė 2 lietu
vaites studentes. Jos prade da dirbti š. m. gegužės 15 d.
LN nartai Kazys ir Danu
tė Lazauskai bibliotekai pa
dovanojo 40 jaunimui pa-
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i
i
i
i
I
i
j

ruoštų lietuviškų knygų. Bib
lioteka nuoširdžiai dėkoja.
Š. m. gegužės 1O d. , įvyko
LN Talkininkų susirinkimas.
Jame nutarta pasivadinti LN
ir
Visuomeninės
Vajaus
Veiklos Komitetu. Valdybą
sudaro: A.Senkus, T.Stanulls, M. Abromaitis, V. Kulnys,
J.Skrebutėnlenė, G. Adomai
tienė, A. Šimkienė, B. Jackus,
ir J. Dambaras.
Sekantis
komiteto posėdis įvyks š.m.
gegužės 24 d. 7:30 .vai. v.LN
posėdžių kambaryje. Vist LN
talk įninka! ir nor tnt te j I tal
kininkauti kviečiami posėdyje dalyvauti.
Vieton Iš Lietuvių Namų
V-bos pasitraukusios Mari
jos Vaitkienės į LN Vbą
pakviestas
kandidatas K .
Asevtčlus.
Š.m. gegužės mėn. nuo 1-9
d.LN nario įnašus įmokėjo :
LItho Art, Bortntkas J. , Gus
tainis J. , Butrimas Audronė
po 1OO dol. ; Savickas V. 40
dol. ; Govėdas J.E. 25 dol. ;
Bortntkas A. ".O dol. ;ir Skt laidžiūnaltė L.1O dol.
" Nepriklausomos Lietu
vos" Rėmėjų Būrelis š. m
gegužės 18 d., trečiadienį ,
7:30 v. v. LN šaukia pasita
rimą. Kviečiami vist NL rė
mėjai.
LN Vytauto Didžiojo Me
nės virtuvėje
įruoštas ir
veikla šaldymo kambarys šaldytuvas. GreItu laiku pa
našų šaldytuvą numatome įruošti irKaraliaus Mindau
go Menės virtuvėje.

skolinkis

Tau pyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

f* JA
JA
JA
f*MKM/VIA

——
IMA:

MOKA:
8!/i%
9%
8%
7!/2%
6%

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

9V4% už asm. paskolas
91/2% 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 mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefoną i:
532-8723
Toronto, Ontario

ir

532-1149

M6P 1A6

Balio Maskeliūno
įvairių draudos bendrovių atstovybė

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

•

20 METŲ PATIRTIS

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

Šių metų pavasaris To
ronto lietuvių kolonijai liks
* Namų — Gyvybė*
ilgam neužmirštamas ir tik
riausiai užims atitinkamą
vietą jos Istorijoje.
Patys didieji šios koloni
533-1121 Walter Dauginis 822-8480
jos centrai, pasirodo, nei
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
nebando ramiai Ilsėtis, ran
kų nenuleidžia, net žengia
All Seasons Travel, be
keletą tvirtų žingsnių pir
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais
myn. Drauge su pavasariu
TORONTO, ONTARIO
bctkur pasaulyie skambinti
Kalbant apie šluos namus,
pasipuošė ir pražydo visuo
■*»
________
________
tel. 533-3531
reikta
nepamiršti
mums
vi

met veikli ir gyva Prisikė
limo
šventovė. Pamaldų siems labai svarbaus fakto.
resne vlčlenė.
ĮSKILUS religinis
ARTĖJA PARAPIJOS
salė pasikeitė Iš pagrindų. Šie namai nėra kokios nors
Dvi Ozolins kompozicijas:
koncertas
SUKAKTIS
JI tapo perdirbta, pertvar grupės, organizacijos ar pa
The Earth Should Have no
1978 m. Prisikėlimo Pa
1977 m. balandžio 24 d. 4 Sorrow Ir With Mother at
kyta, papuošta spalvingais, vienių turtingų asmenų nuo
rapija švenčia 25 m. veiklos vai. p. p. Toronte, Šv. Cecili the Church, vargonais pa gražaus lietuviško stiliaus, savybė. Jie priklauso vi
sukaktį. Ta proga bus Iš jos šventovėje 161 Annette lydint E . Krikščiūnui, solo
vitražais. Pats įėjimas Iš siems šios kolonijos lietu
leista
parapijos Istorijos St. , įvyko pasigėrėtinai pul A. Sapalls-Ratkovskls.
lauko
taipogi perdirbtas. viams, nežiūrint religinių
knyga. Ją suredaguos spe kus religinės
muzikos tr
Vietoje
anksčiau buvusių politinių nei kitokių įsitiki
Vėl vargo ai- chorai, pre
cialus spaudos darbuotojų giesmių koncertas,kurį Iš liudas Deck Thyself, My Soul
menkučių šoninių durų, ku nimų. Daugiausia šių namų
komitetas: A. Gurevičius, J. pildė Prisikėlimo parapijos with Gladness-J. Brahms-tr
rios vedė įkoridorlų ir apa narių priklauso trims lietu
Vatčeltūnas, S. Prakapas, V. choras, muz.Onal Beresne- preliudas Now Thank We All
tines sales, atsirado didin viškoms parapijoms. Jie yra
Matulaitis.
vlčlenė Ir soltstė-sppranas Our God- S.Karg Elert.
gas, erdvus, patogus įėji geri Ir praktikuojan
Ta proga yra paruoštas ApolonlaSapalIs-Ratkovskls.
mas į maldos namus viršu tys krikščionys. VadovaujanSolistė Ap. Sapalls-Ralkovsklausimų lapas tr Išdalintas
Šį koncertą suorganizavo kls puikiai Išpildė dvi HSntiniame aukšte. Reikia pa tlejl šiems ’.amams labai
subiuleteniu parapijiečiams- Prisikėlimo par-jos vargo del'lo kompozicijas: Angels,
sakyti, kad šis įėjimas į prašo ir kviečia, kad visi
Klausimai liečia daugiau ninkas muz. E .Krikščiūnas.
šventovę, puikiai derinasi Toronte Ir apylinkėse gyve
Ever Bright and Fair tr I
sia,
jaunimo problemų:"Ko - Koncerte dalyvavo virš 200 Know that My Redeemer LInantieji
susipratę
lietuviai,
su šių pastatų ankstyvesne
dėl
didėja
mišrių
vedybų
klausytojų. Programoje:
struktūra Ir bendra šio kam stotų į šių namų, šio lietu
veth.
skaičius?", "Kas
trukdo Chorale no. 3- God the Holy
viško centro narių eiles.
pelio aplinka.
Betgi klausytojų susiža
jaunimui pasirinkti dvasinį Spirit- C. Franck-vargonats
Čia, pilna to žodžio prasme,
Didysis Anapilis užsimo
vėjimo, galima sakyti, viršū
luomą"?, "Ko senimas pa Išpildė Ona Beresnevlčlenė. nę pasiekė Prisikėlimo Pa
yra tikra "Mažoji Lietuva".
jo daugiausiai, Čia prisidė
geidauja Iš savo jaunimo?", J. S. Bach- Jesu, Joy of rapijos Choro Išplldutas.E .
Su
tuo nesutinkančiam,
jo tikrųjų maldos namų, tai
" Kodėl dalis jaunimo ir se Man's Desiring- Prisikėli
gre Ičlauslal, trūksta papras
yra bažnyčios statyba.
Krikščiūnui
vargonaujant,
nimo neskaito lietuviškos mo parap. choras, vargonais W.A. Mozart Gloria Iš
Begyvendami šioje koloni čiausio supratimo Ir pažini
į spaudos?" ir 1.1.
palydint choro vadovu! E . Twelfth Mass. JI skambėjo
mo. Atsiminkite, kad jūs
joje, mes daug ką organiza
Parapijiečiai prašomi at Krikščiūnui.
vome, statėme, remontavo kviečiami stoti į šių namų
taip didingai,kad gerą akus
sakyti į anketas klausimus , Chorai, preliudas Komm' tiką turinti Šv. Cecilijos
me Ir gražinome. Tačiau narius ne dėl to, kad šiems
nes iniciatyva sveikintina: Gott Schopfer, Helllger Geist šventovė, atrodė,
tikrųjų maldos namų statyti, namams blogai ar reikia pi
Išsiskirs
save reikia arčiau pažlntl.k. -J.S. Bach-vargonals O.Be- į kelias dalis arba. . . nors
nigo /nario mokesčio/, bet
deja, ir per 30 metų niekas
neišdrįsome. Kaip tr pride
stogas nūs įkels. Jeigu tai
ra Anapiliui, čia mes turė
būtų buvęs ne religinis kon
sime ne tik erdvias patalpas
certas, klausytojai būtų plo
didiesiems mūsų sąskry
ję, kol kūrinys būtų buvęs
džiams Ir savas gražias,
pakartotas.
lietuviškas kasines, bet tr
Koncertas užbaigtas Toc
susikaupimo namus, kuriuo
cata- Th. Dubois-, ją IšpUse sava gimta kalba galėsi
dant vargonais muz. Onai
me pagarbinti pasaulio Kū
Be re s ne v Ič le ne L
rėją.
Dabar- po keletą žodžių
Kažkada, dar savojoje tėapie programos Išpildyto jus.
vybėje girdėtas tas romanMuz. O, Beresnevlčlenėttkšas varpų gaudimas va
yra vargonininkė Ir choro
karo tylumoje, neužilgo Ir
vadovė Šv.Andriejaus šven
čia
sugaus, primindamas
tovėje North Bay mieste ,
mums tuos ramius saulėly
Ontario provincijoje.
džius savo gimtame krašte.
Apolonla Sapalls-Ratkovs
I Šie, tat yra visų lietuvių
kls studijavo Rygoje, Latvi joj Ir konservatoriją baigė
hąmai, taipogi neatsilieka.
C ia nuolatos kas nors yra
Karlsruhe, Vokietijoje. Gy
daroma, taisoma ir tobuli
veno Australijoj, kur ypač
nama. Dabar baigiama tvar
aktyviai reikšdavosi muzi
dyti automobiliams statyti
kiniame gyvenime. Dabargyvena Toronte.
aikštė. Aplinkui yra apveda
Muz. E. Krikščiūnas gra
mas atitinkamas aptvėri
žiai Išsilavinęs muzikas,
mas. Šiuo metu yra svars
Prisikėlimo Parapijos var
toma galimybė šluos namus
gonininkas Ir choro vadovas.
dar daugiau
plėsti. Tam k'
LIETUVIU NAMAMS NAUJO PIANINO ĮTEIKIMO PROGA. Komisijos vardu kalba J.R. Slmonavlčlus(uzstodaroas veidus H. Stepaičio Ir
Pr. Alš ėnas
tikslui reikėtų paimti kele
O. Indrelienes), V. Birieta, dr. A. Pacevlčius ir kairėje muz. J. Goveda.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
te p s 1.

INSURANCE^
Bačėnas

Nuotrauka is Vilniaus kramto lietuviu suvykime pas A.irP.
Cesnulius. Šiais metais toks vilniečiu susirinkimas ivyks
birželio 18 d.irgi pas Česnulius. Paris, Or.t,

KRONIKA
NUO GAUTU VAIKO KELNIŲ IKI 60 METU AMŽIAUS

Jo.ias Petrulis, sulaukęs 60 m. amžiaus, žmonos,
sūnaus Ir marčios pagalbą
surengė gražias vaišes. Jos
įvyko šv. Kazimiero parapi
jos salėje balandžio 30 d. ,
vakare, dalyvaujant apie 150
asmenų.

buvęs blogas, geras Ir gabus, nors jo paties mylima
žmona Kazė sakiusi,kad ne
atsimenanti, kada jis toks
geras buvęs.. .
Nuotaikingai Ir su jumoru
sukaktuvininkas prisipažino,
kad susivokęs, jog jam jau
60 metu, nutaręs nesusitikti

Tokiu jo paties surengtu
subuvimu montre ai Iečiai, o
ypač to vakaro svečiai, per
daug nenustebo, nes vist su
prato, kad sukaktuvininkas ,
būdamas flnanslnlalpajėgus ,
panoro pats ta proga kitus
pavaišinti. Daugiau nustebo
jis pats, pamatęs jam įteikia
mas dovanas. Jis Ir sakė jog tai nesusipratimas. Jis
pats galvojęs šiuo parengi-mu atsilyginti už praeitį sa
vo geradariams, o dabar ma
tąs-, kad tam nebus galo. ..

Sukaktuvininkas
Jonas
Petrulis svečius pats pris
tatė Ir save apibudino; kuo
TEL.: 694 1037

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS
M ISE-AU-POINT - REMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE
TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS
POIN TE-CL Al RE

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas
•

Siuvu ir parduodu

•

Taisau ir remodehuoįu

•

Vasaros laiko saugojimas

su graborlum, kad neprisi
mintų jo vardo. O Ir su kle
bonu kalbąs ypač mandagiai.
Iš vaikystės
prisiminė
sunkius nedatekllus.kurluos
čia jaunimas-sakęs- sunkiai
Įsivaizduojąs. Ilgai negavęs
kelnių-bėglnėdavęs kartu su
mergaitėmis ilgais drobi
niais marškinėliais. Jutos I
didžiai negarbingai. Troško
būti vyru. Po kiek laiko,kai
galų gale gavo kelnes, Išmoko
pasidaryti švilpynę ir špo šaudamas, ant kiaulės pajoti,
ir jautėsi dideliu vyru.
Gražiai,su malonumu pri
siminė 3 metų kariuomenės
tarnybą, kur jį Ištiesinę Ir
gyventi Išmokinę. Pergyve nęs 2 okupacijas,
jaučiasi
tikrai užbaigęs
gyvenimo’
mokyklą. . .
Sukaktuvininkas prisipaži
no,kad nors valkas būdamas ,
troško greitai užaugti, tat,
būdamas vyras, buvo Išran
kus vedyboms. Susitikęs ko
operatyve draugo vedėjo juo
daplaukę merginą, kurt jam
labai patiko, mažai turėjo
vilties ją laimėti.
Bet likimo keliai nežinomi
ir štai- bėgant iš Lietuvos ,
bandė su draugais pagauti
prie vieno vienuolyno žąsį .
Tačiau- lūžo lieptas, ir jis
krisdamas, susižeidė. Toji
juodaplaukė atėjo į pagalbą ,
padėjo slaugyti Ir taip užsi
mezgė gilesnė pažintis. Su
kaktuvininkas manąs,kad žą
sys padariusios jį karžygiu.
Nors nemalonu Ir balsu bu
vę užsitraukti draugo rūstybę-žledal buvo sumainyti. . .
O ir su tuo draugu po dau
gelio metų sus įtikęs, įsitiki
no, kad tik geri jausmai be
likę; praleidę prie vaišių
stalo, bes Idai Indimi atsimi
nimais.
Sis draugas, visiems pris
tatytas V. Butrimas su žmo
na dalyvavo šiose sukaktuvė
se .
Jonas Petrulis prisiminė
sėkmingas dienas Amerikoje
Ir Kanadoje. Sau Ir šeimai
sukūrė garantuotą pragyveritmą. Tikisi,kad nereikėsią
dar kartą bėgtl-šį kartą Iš
Quebec'©.
Padėkojęs visiems atsi
lankiusiems Ir visiems tal-

klnlnkavustems
smagiam
sukaktuvių vakarui,
ragino
vaišintis Ir linksmintis, prp.
KLB Montreolio Apylinkes
V -bos ir Tautos Fondo Apylin
kės Atstovybe dėkoja šiems
t auti ečiams:

/pirmoji suma- auka Bend
ruomenei, antroji - Tautos
Pondul/:
(Tąsa iš 19 numerio)

J.BrlklS

2,50 - 2,50, A. Vaupšas
2, 50-2, 50, V. Jakonls 5-5,
F. Jucevičius 5-10, G. S.
Daukšos -,1O, V. A. Jonynas
5-5, L .S . Rutkauskai 1-1, J.
Verbyla 2,50-2,50, S.Vlrbillenė -, 2, V. VlrbUa -, 5,
V. Bukauskas 2-5, A.Tušas
2-8, S. Umbrasas 2,502,50, I. MazUiausklenė 5,-,
A. Rudytė 5-5, K.D.Smtlgevįčlal -, 1O, E. Barysienė
-, 5, J. E .Dalmotal -, 1O, J.
Adam -, 3, R. Ališauskas
-, 2, S.Danaltls 5-5, A.Danaitis-, 2,S. Plečaitienė 5-5,
J. Pakulis -, 4, J. Daugirdas
10-10, Rimša 2-3, L. Giri
nis-, 1O, E , Kardelienė -, 1O ,
A. Joneiytė -, 5, M. J. Ado
maičiai 10-10, J. Kalvaitis
2, -, V. Ptašlnskas 2 -1,K.
Rašytinis 5-5, Gintaras Nagys -, 5, J. Meltauskas 1-2,
P. Norkeliūnas 3-3, M. Mal
eys 3- 2, A.Sakalas -, 3, P
Barteška 5-5, L. Stankevi
čius 5, -, J. Kalkauskas 2-2 ,
S. Morkūnas
5, S Itkauskle nė -, 5, J. A. Vazalinskal
2-10, J.Araminas 5-10, P.
Gudzinskas 5 - 5, D. Vasi
liauskienė 2, 50 - 2, 50,
G.
Dargienė 2-2, A.Dargys 5-5,
J. Valiulis 5-5, P.Piečaltis
5-5, J. Valiulis 10-10, J. Jur
gutis 2,50-2,50, K. Mickus
4,-, P.Bunys 5,-, J.Skučas
4-1, JPD 10-10, J. Gedminas
-, 3, P. Žukauskas 5-5, P.
Žukauskas Sr. 1O, -, Julija
Gečienė 10-10, D. BaltrukonIs-,lO, A. Zurkevtčlutė 2-2,
T . P . Paukšta it is 5-5, Dragūnlenė-,5, Valka -,1O,L.Gri
gelis -, 2, M. Petrauskis -,
2, KLB Montrealio Apyl nkė
-, 1OO, Montrealio Lietuvių
Kredito Unija "Litas"-, 1OO,
SLA 123 kuopa -, 25, Žvejotojų-Medž iotojųklubas"N Ida"
-, 25, ”Nertnga"Jūrų Šaulių
kuopa -, 25 ir Vincas Bllevičius -, 50._______________

P A P E K A
Š. m. balandžio 30 d., staigiai ir netikėtai mirties
angelui pakvietus Amžinojon Švieson — mylimą, vyra,
miela tėva ir senelį a. a. POVILĄ KAULAKĮ, šio liū
desio ir skausmo valandose mus užjoutusiems ir padėjusiems, nuoširdžiai dėkojame:
Gerb. A.V. parapijos kleb. Tėv. J. KubiIiui,S.J.už
sukai bei ima. Rožinio maldų laidotuvių koplyčioje, 5v.
MišiiLOU^ą. ir palydėjimo i kapines. Visiems giminėms,
kaimynams ir prieteliams, N.P. Seselėms, už taip gau
siai užprašytas Šv. Mišias, prisiųstas gėles, atsilanky
mo šermenyse, Rožinio mal das i r dal yvavima I ai do tuvėse. Už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spau
da. Mieloms šeimininkėms, kurios paruošė ir taip gra
žiai patarnavo pusryčiams, laidotuvių dienoje.
Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai

This announcement is neither an offer to sell nor a solicitation
01 an offer to bu.v any of these securities.
The offer is made only by the Offering Circular

LITAS MOK A 10% DIVIDENDĄ ANT REGISTRUOTU
LITO BONŲ.
(10% CONVERTIBLE

DEBENTURE

BONDS)

VISA LAIDA
S 500,000.
VIENAS BONAS S 500.
DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETI
- sausio 1 d. ir liepos 1 d.
1 9 86 m. spalio 1 d. bias vertybes galima atsiimti
grynais pinigais, arba iškeisti į LITO BENDROVES
akcijas po $2.00 už akcija.

PRAŠOME

KREIPTIS DEL A P R AŠ Y M 0/"o ff e r i n g circular"

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street
Richmond Hill, New York 11418
U.S.A.

Tel. <212) 441 - 6799.
Securities will be offered in states where the Securities Laws of such
states have been complied with.

age nee
d'assurance generale

CONSTANTIN I
general
insurance
agency, ltd.

\

487-5820
Donna Wei burn, A .I.B.
Beatrice Oliver, A.I.B..B.A.
GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.

Quebec Credit Union

League

Building

17 ronald drive
montreal wcst.pq.
h4xlni9

(Storage)'

Tel. 767-6183

6J96 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal.

W. LAPENAT
GENERAL CCNSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, LaSallerP.Q.

PAMINKLU GAMYBA
-MONUMENTS

orit^ J
680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

MANUFACTURER

TODCRO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
MontreJ, P.G. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

PORTRETAI - VEDYBOS KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T EL. 575- 3971.

įvairi industrine ir komerc ine statyba ir dažymas. Darbas
atl i ek amas sąžiningai ir orieinamomi s kainomis.
- tel. 366- 6237/3896
__________________________________

Skubiai
išvalome,
paimame,
pristatome

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. -

Tel. 3 66-728!

O ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSGRES(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

M. PHILIPPE IZZI
Prop.

(Lietuviams duodame specialiq nuolaida)

•

SKAMBINKITE -

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS
Savininkai V. Šulinskas & Soti

tel. 389 ~ 057 1 ■

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
LEO

GUY
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR
7725 George LaSalle
Gerlouslos patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy
Richard1, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

NIEKO

RATNER,

B. P. H. L. PH.

N EK A IN UO JAN T i S

IR

7576 CENTRALE

-

PAŠTO

GREITAS

ĮSTAIGA

LASALLE

-

7661-A CENTRALE
365-7146
495-90e AVĖ
coin / corner Bayne 365-1143

365-0770

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams
Visi kiti vandentiekio ir
šildyme taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

140-2e AVENUE
366-0330
LASALLE.
1977. V.25

NETTOYEURS CLEANERS
coin/ corner 5e avo

PRISTATYMAS
VEIKIANTI

365-7146

Mechanizuotos ratų ir kitų dalių reguliavimas. Horės(Body) taisymas ir
dofymos nauį ame garaže ir moderniomis priemonėmis.

K re i pk i t e s —

De LaVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.

NL REIKALAI
Spaudos Baliui praėjus

SPAUDOS BALIAUS LAIMĖS
ŠULINIO LOTERlJAldovanojptLalmės Šuliniui,labai po
puliariai loterijai, dosnieji
mūsų tautiečiai nepagailėjo
atnešti gražių dovanųtvyno ,
aperityvo, degtinės, brandy
ar pinigais.

Po vyno bonką:
1. Barysas Zigmas, 2. Jūrė nas Julius, Petraaskas Pet
ras, Vincas Lietuvninkas ,
Adelė Vapsvlenė, Julija Ju konlenė, Aldona Clčlnsklenė
Jonas Adomaitis, Ig. PetJ. Gabruse vlčlus ,
rauskas
M. Grlnkus, A. Žiūkas, J.S .

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKŲ
SUSIRINKIMAS
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuotinis
akcininkų - šėrininkų susirinkimas šaukiamas 1977 m.
birželio mėn. 12 d.,
sekmadienį 2 vai. p. p. NL redak
cijos patalpose, 7722 George Street, LaSalle, P.O.

D lenotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų komisijos rinkimas
4. Praėjusio susirinkimo protokolas
5. Valdybos narių pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Bendrovės įstatų tvirtinimas
9. Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai
1O. Einamieji reikalai'
11. Susirinkimo uždarymas
Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime daly
vauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti įgalioji mą kitam akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus.
įgaliojimai, pasiųsti NL adresu, 7722 George St. ,
LaSalle, P.O. H8P 1C4, Canada, bus persiųsti tiems
asmenims, kurių pavardės bus įrašytos įgaliojime.
Valdyba

ninku E . P. Trudeau.
šaltis, Maiše I Family, O. Vori-VYKSTA Į KLF
• Daneta Stankevičiūtė yra
nlnkaltlenė, M. Šulmlstras, A.SUVAŽIAVIMĄ
Kazlauskas, A.Urbanavičienė, Į Kanados Lietuvių Fondo išvykusi į Vasario 16 Gim
E. Vaičekauskas, E. Jurgutle-suvažiavimą š.m. birželio naziją vasaros laikotarpiui
vokiečių kalbos
nė, M. Mažeikienė, P. Juod - 4 d. į Torontą vyksta KLF pagilinti
kojis, A. Dasys, R. Kllčlus , įgaliotinis Montrealyje Bro- studijoms.
K. Ambrasas, J. M. vyno ir nlus Staškevičius, tel: 769- • Alfredas Pus ar a s ūkas
praleidęs
porą
savaičių
degtinės; po degtinės bonką: L 1557.
J. Girtnls-Norvalša, P. Žu Kad
Montrealls
būtų Montre alyje darbo re įkala is,
kauskas, Šv. Onos Draugija, skaltllngiau atstovaujamas išvyko vėl į Londoną,Anglija.,
Šv. Elzbietos Draugija, V. Ra-suvažiavime, būtų pravartu kur yra nuolatiniai apstgygulįs, O. Vor tnlnkattlenė, V. Fondo nariams jam įteikti venęs.
• Bronius Abramonts yra
Žemaitaitis, A, Snapkauskas, savo įgaliojimus.
susirgęs, turėjęs operaciją
A. Ptaslnskas, J. Leknlckas,
• Į Povilo Kaulakto laidotu ir dabar randasi Convales
A. Viskontas, K. Rašytinis,
ves buvo atvykę Liūdo Sele- cent Hospital.
V. Bukauskas, K. Strausas,
nto šeima Iš Alm Arbor,
J. Virbickas; dovanojo daik
Mich. Po laidotuvių Anna JONINĖS IR VISŲ
STALIUKŲ LOTERIJAI dova
tais: L. Gureckas, J. LubinsSelenfenė buvo pasilikusi Jonų-Jonlų pagerbimas ruo
nojo po vyno bonką: K. Gudž iūkas, R. Bukauskas, J.Dainie
pagelbėti motinai pomirtinių šiamas š.m. birželio mėn.18
nas, S. Rutkauskas, E. Valiu
nė, H. Mališauskienė, Z. La
d., šeštadienį Aušros Vartų,
reikalų sutvarkymui.
lienė, O. Lukauskienė, J. Ado
pinas, V. Girtntenė, R.Kal
9 Allen Stanke-Stankevičius parapijos salėje. Ruošia L.K.
maitytė, B. Staškevičius, Jz.
vaitytė, P. Bernotas, N. BagSkučas; po degtinės bonką: Ir.
gegužės 6 d. vakare pnr te Mindaugo Šaulių Kuopa.
džlūnienė, M.Krlngells, M.
Detalės bus skelbiamos vė
leviziją turėjo valandos pa
Rutkauskienė, M.Taparaus Guobys, S. Reutas, D. Baraus sikalbėjimą su mln.plrmi- liau.
kienė, P. A. Bulkienė; P° py
ragą - tortą: T. Člpktenė, J. kienė, G. Barys fe nė, A. Ka
valiūnaitė, E.Kardelienė, P.
Buntenė, O. Lukauskienė, O.
Adamonis, J. M. Leknickal, M.
Cečkausklenė, A. Ge r gardie-'
Čapkauskas, L. Urbonas, J.
nė, J. Gabruse vičtenė, J. ŽitŠulmistras; pinigais: po $5 G.'
kienė ir "napaleoną" Sofija
Petrulienė, A. Martinaitis ir
kienė, D. Mozuralttenė ir"na$2 K. Krtščtokaltlenė.
paleoną" Sofija Skučienė.
999 College St., Toronto, Ont.
Visiems už dovanas dėko
M6H 1A8
jame ir atsiprašome, jeigu
BENDRAI LOTERIJAI dova
AKTYV Al — virš 11 milijonų
nojo po vyno borikąe M. Ma - praleidome pavardę. NL.

Naruševičiai, R. J. Plečalčial.
Po degtinės bonką:
Tumas Jonas, Onutė Žilinskaltė, M. B. Kasperavičiai,
A. Kai valtis, J. Babrauskas ,
O. A.Mylės, K.Lukošius,M .
Tomkevlčlus, J.Stanley-Akrom.
(
Po $5- R. Simaniūkštis, V .
Kačergis;$4,-R. Valinskas ;
$3, Z.Valinskas Sr.;$2,-V.
Markauskas, Vincas Mice Ils, A. Ambrozaltls, Janina
Adomonis, J. Budre vlčlus.

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
Tel. 532-3400

kauskas, A. K. Beniušis, V.
Kudzma, A.Kudzma, J. Blauzdžiūnas, E. Dainius, R. Pall-

o S. Veiversio, gyv. V. Vokie
tijoje, prašome suteikti adresą
laikraštio administracijai. NL.

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais

10-3

Antradieniais

10-3

Trečiadieniais uždaryta

MONTREAL WEST

Ketvirtadieniais

AUTOMOBILE
Pontiac

ĮGALIOJIMAS

★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU
IR NAUJU AUTOMOBILIU I

Aš,

Penktadieniais
Šeštadieniais

Sekmadieniais

gyvenanti s

šiuo įgalioju

LEONAS GURECKAS

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

8%%
9%
7%
6%

10-8
=
=
9-1
E
9.30 - 1 =

10-8

DUODA PASKOLAS
asmenines
nekiln. turto
investacines

9!/2%
91/4%

10%

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

NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

=
=
=
=
=

Nemokoma visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000,
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
•
Mūsų tikslas ---- ne
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

MUSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI.
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
PASITARNAUS 1

6 UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į
PASINAUDOKITE I

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" spaudos bendrovės
1974 metu akcininkų (šėrininkų ) susirinkime.

GM

PASIKALBĖKITE SU

GM

Greitas ir tikslus patarnavimas!

-Manageriu

IEO GUREKAS_________

Tel. Bus.: 722-3545

akcijas - Šerus.

T uriu

Res.: 256-5355
Parašas:

Data

11 WESTMINSTER SOUTH

PETRAS ADAMONIS

489-5391

tAt it,e eno o< SNertMppS*. Street Y/esil

Dantų gydytojas

600

Tel: 8M.-8Ž35, namų488 - 85 2 8

DR. V. GIR1UNIENĖ
Dantų gydytoja

ŠAULIU BIBLIOTEKA
LKMtndaugoŠaulių Kuopos
bibliotekos vedėjui R. Simąniūkščlui, Išvykus kelionėn po
Europą, biblioteka bus už
daryta nuo birželio 29 d. Iki
liepos 17 d.

DR. A. O. JAUGELIENĖ

ii
*“

r

WALTER
LES IMMEUBLES

TRUMPA

B. Sc.

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

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

REALTIES
Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar ki ta neki I no jama
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P. G. — Tel. 229-3186 —
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

LEFEBVRE & ROBERT

Dantų gydytoja
1410 OUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q-

255-3535

C. I. B.

GAISRAS . AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

JONįAS&COTEcI^EALTIES

Tel. 9 32- 6662; nomų 73? - 968 1.

5759 DE MA7S0NNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL, P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Or.A.S. Popieraitis
Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Que.

VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS
Tel: 482-0772. namų 366-7041______
Tel. 931 - 4024

ip Royal Trust ®

PHARMACISTS

PHARMACIENS

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

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO

366-9742

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė)

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra

aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
©

Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE

:::4e AVENUE

I 7843 C8HTRAL8

LASALLE

363-3887

388-1282 ĮDECORATIOHĮ Į

365-0505

Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

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

7626, rue Central St.,Viile LaSalle
ADVOKATAS

K. J. Bšganaitis, ba,

B ALT R ŪKO N I S
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181.2-3, Res. 737-0844.
Foto M.L.S.
Montreal, Que.
D.N.

bcl

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

Sistema.

NOTARAS

Žemiausios kainos!

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

Suite 627, 3 Place Ville Marie,
Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514) 871 • 1430

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 -— 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

168 Notre Domt Street E. pirite 205.
Tel: 866-20 63, 866-2064

? p s i.

i

Ailontrealio Lietuviu Kredito Unija]
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2A8,
Telefonas: 766^*5827
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
6.0%
Taupomąsias s-tas
8%..
Už pensijų planą
8,5 %
Terrain, ind. Imetams 8,75%
Terrain, ind. 2 metams 8,75 %
Tervuin. ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. stos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
10,5%
Nekiln. turto
10,0%
Čekių kredito
12.0%
Investacines nuo 10.5%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

