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PASISAKO PRANCŪZAI 
BIZNIERIAI
Quebec’o prancūzų biznie

rių grUpė Iš 325 žmonių vie
šai pasisakė,kad yra rimtas 
reikalas pakeIstl kalbos įs - 
tatymą Bill 1. Jų nuomone , 
šio įstatymo patvirtinimas 
rimtai pakenktų ekonomi
niam provincijos gyvenimui 
ir "sutelktų nepažabotą gailą 
vyrauti netolerancijai" tiek 
Quebec’o provincijoje, tiek; 
už jos ribų.

Savo pažiūras jie Išdėstė 
9 puslapių rašte,kurį įteikė 
praėjusį savaitgalį premje
rui Leve spue ir Kultūrinio 
Augimo mln.Camille Laurin.

Pasirašiusieji sakėsi, kad 
d Idž luo jas I pagr l.idlnlu pr an - 
cūzų Identitetu Ojuebec’e ir 
tiki pirmavimu jųkultūros ir 
kalbos. Tačiau, prancūzų k . 
įstatymą jie įvertina kaip 
"prievartaujantį ir baud - 
žlantį", negatyvaus charak
terio, vietoje pozityvaus.

Taip pat rašte pažymėjo , 
kad įstatymas neatatlnka Ci
vilinės Laisvės Charter to 
dvąslal nei teisėtumui.

Jie sako, kad kalbos įsta - 
tymas turėtų užtikrinti efek
tingą antrosios- anglų k.- 
mokymą frankofonams ir vi
siems anglofonams turėtų 
būti leista lankyti anglų mo
kyklas .

"Regie de la langue fran - 
palše" turėtų būti jų nuomo
ne ir finansiniai remiama , 
kad užtikrintų, motyvuotų ir 
moderuotų Iškilusius re įka
lus, susijus lūs su prancūzųk. 
sutvirtinimu šioje provinci
joje .

Tuo tarpu McGill U-to 
planavimo komisija paskelbė 
tyrinėjimo rezultatus, kurie 
rodo, kad jei Bill 1 bus ne - 
pakeistas, tai anglų mokyk
los labai nukentės, nes jau 
1986 m. -jų sumažės 57 pro
centais .

KAS NETOBULA - TAS 
FEDERAL1NEI VALDŽIAI - 
KAIP SUPRASTI ?
"Quebec salt faire"- Ide - 

allstlškas, skatinantis šūkis, 
kuris-liūdna pasakyti- daž - 
nal sudūžta į skeveldras, at
simušęs realybėm "Gaspa - 
doriškumo", o gal net/balsu 
patikėti, bet.../ atsakingu
mo ir rimtumo stoka prive - 
dė Olymplnį Kaimelį prie 
"drambliškos" katastrofos. 
Jį užbalgtl-padarytl gyvena
mu apvalius metus-kalnuotų 
labai daug. Jį nugriauti-irgi 
nemažai, IO mH. dolerių iš 
mokesčių mokėtojų kišenės.

Suka galvas vyrai, ką da
ryti, nors "gudriausieji" nu
kopijavo pietų Prancūzijos
pastatų Idėją, ir nepritaikė 
Kanados klimatui. Tai jau 
ne pirma tokia klaida: atsi
mename žemas lempas apš
viesti greitkelį. Gražu-bet 
sniegas ir purvas jas užpll - 
davo; šildymo ir šaldymo 
stoka metro vagonuose. . . Gi 
O. Kaimelio butai neturi ko- 
ridorių-vatkštoma gražiais , 
Ilgais neuždengtais balko

nais į butus. Bet žiemą, žie
mužę. . . gyventojai tt turės 
naudoti magnetinę žemės 
trauką, kad vėjas jų aepar- 
blokštų/o tokie aparatai dar 
neišrasti/. Taigi geraslą ir 
šauniai skambantis spren - 
dlmas 49Obutų paskirti auk
so amžiaus piliečiams papi
gintai, subsidijuojant provin
cinei vyriausybei ' ir kitus 
Išnuomuotl reguliarioms ir 
liuksusinėms kainoms Išga- 
llntlems piliečiams- sunkiai 
įvykdomas. Nėra pinigų pri
taikyti pastatą tokiam gyve
nimui. . ■. Iškilo nauji gandai, 
kad pagaliau surastas dar 
geresnis sprendimas: per
leisti Kaimelį- federall - 
nei valdžiai/ žinoma, prieš 
referendumą/,kad ji jį tvar
kytų ir nuomuotų. . .Ar taip 
reikia suprasti "asociaciją" 
su Kanada būsimo nepri
klausomo Quebec’o?

16 METU AMŽIAUS 
“POLITIKAI”

Mouvement National dės 
Que be co įs p rad ėjo re Ikalaut l 
greito referendumo Iš pro
vincinės vyriausybės, siūly
dami, kad minimalus balsuo
tojo amžius turi būti suma
žintas iki 16 m. amžiaus.

Šiai organizacijai priklau
so 128.000 žmonių. Skamba 
taip mums, "etntkams" , gir
dėtai: "Heli. . . "
ITALAI NORI ANGLŲ KALBOS

220.000 Quebec’o Italai 
per savo atstovus pareiškė 
provincinei vyriausybei,kad 
jie nori garantijos, kad jų 
valkai, eidami į prancūzij 
mokyklas,bus Išmokyti lais
vai vartoti ir anglij kalbą . 
Tik tokia sąlyga jie sutiktų 
priimti Bill 1.
IZRAELIO RINKIMU 
PASEKMĖS
Izraelio rinkimuose Ll- 

kudo partija su Menachem 
Bengln priešakyje pravedė 
42 atstovus į Parlamentą. 
M. Bengln yra griežtas ša
lininkas neatiduoti bet kokių 
žemių egiptiečiams ir jor- 
danlečlams. Visa jo nelai
mė, kad tuojau po rinkimų 
jis gavo širdies smūgį ir 
negalės aktyviai įsijungti į 
politinį gyvenimą. Kol jis 
yra ligoninėje, Iš jo gavęs 
Instrukcijas veikla jo patikė
tinis Slmha Erlich.

M. Bengln, kaip naujasis 
Izraelio premjeras, gavęs 
įspėjimą Iš JAV prezidento 
Jimmy Carterio, kad toliau 
susilaikytų nuo karingų pa
reiškimų Artimųjų Rytų ir 
Izraelio talkos Idauslmu. 
Atrodo, kad JAV žydų kil
mės žmonės nepritaria Li
kud partijos programai. Jie 
daugiau pasitiki gen. Moshe 
Dayan, kuris šiuo kartu su
tiko užimti Užsienio Reikalų 
mlnlsterio pareigas prem
jero Bengln kabinete, bet kol- 
kas dar vyksta tarimasis.

KINIJA PERKA KVIEČIUS
Kanada pardavė 3 mil. 

kūb. tonų k v Iečių Kinijai, 330 
mil. dole r ių ve rtės.

1977 m. BIRŽELIO - JUNE 8 d.

KARALIENE ŠVENČIA JUBILIEJU
Anglijos karalienė Elž

bieta U, kartu su visa Ang - 
Uja, švenčia jos karaliavimo 
25 metų sukaktį.

Visą mėnesį tą proga vyks 
įvairūs paradai. Karalienė 
važią ės auksinėje karietoje . 
visame krašte degs specia
lūs laužui; bus šokama ir 
dainuojama, meldžiamas b ir 
puotaujama.

Kanados RCMP specialus 
raitelių dalinys irę i dalyvaus 
paraduose. Premjeras Tm- 
deau Iškilmėse bus garbin
gas svečias, būryje kitų žy- 
mlųjų valstybių vyrų iš Eu
ropos ir kitur.

Tik- Idl Amln niekas ne
nori ir mandagiai diploma
tiškai bando jam priminti,
kad jis atėjo į valdžią, nu- 1977 birželio 2 d. Debates 
versdamas savo konkurentą, of the Senate Kanados Par
kai šis lankėsi Anglijoje. . . lamento leidinyje nr. 72, yra 

keletas mums labai įdomių 
LONDONO KONFERENCIJOS debatų.
DUOMENYS
Septynlų didžiųjų pramo

nės valstybių vadai Londone 
diskutuodami ekonominius 
reikalus, paskelbė sekančias 
žinias:

D. Britanijoje, 56,4 mil. 
gyventojų skaičiuje yra 5, 6% 
bedarblų, Infliacija pasiekusi nados piliečiai savo glml- 
15,8% Ir pramoninis augi- įėms Sovietų Sąjungoje? Jel 
mas 1%. JAV-se 214 mil . alp, tai kokiu procentu?
žmonių skaičiuje yra 7% be
darbių, Infliacija pasiekusi 
6,6% Ir pramonės auglmas- 
5,2%. Kanadoje 23 mll.gy - 
ventojų skaičiuje yra 9,1% 
bedarbių, lnfllaclja-7, 9% Ir

LIŪDNIUJU. BIRŽELIO [.VYKIU SUKAKSS MINĖJIMAS PRAĖJUSIAIS METAIS CHICAGOJE. KURIS BUVO SURUOŠTAS ALTO SKYRIAUS JAUNIMO CENTRE.
— KAIRĖJE PRIE PAMINKLO P ADEEV AINIKĄ C. AUSTIN IR PLK. K. OKSAS. Nuotrauka M. Nagio.

Ii

23-ji KANADOS LIETUVIU 
DIENA
Kanados Lietuvių Dienos 

pradėta švęsti nuo 1953 me
tų. Šią gražią tradiciją pra
dėjo Hamiltono lietuviai.Š . 
m. spalių mėn.7-9 dienomis, 
per Padėkos Ilgąjį savaitgalį 
londonlšklal jau ruošia 23- 
las Kanados Lietuvių Dienas. 
Jųjų 1970 m. ruoštos Lietu
vių D Ienos įnešė gražią nau
jovę. Mat, londonlšklal pir
mieji į Lietuvių Dienų prog
ramą įvedė masinius mūsų 
jaunimo pasirodymus, nes 
Londono Cenntenlal Hali dl- 
džlulėn scenon Išėjo šimtai 
jaunųjų šokėjų ir dainininkų, 
Ir tat gausiai publtkal/2-3 
tūkst./padarė nepaprastą įs
pūdį.

Panašią jaunimo didingą 
manifestaciją teko matyti ir 
per 2O-slas Lietuvių Dienas 
Wlnnlpege.

Šaunusis. lietuviškas jau
nimas pakviestas ir į 23 LD 
Londono mieste.

Š.m. spalių 7 d. bus sma
gus jaunimo linksmavakaris 
Plumbers Hali patalpose ,523 
First street. Jon nesunku 
patekti, nes salė randasi vi
sai arti nuoLondono lietuvių 
parapijos. Pradžia 8 v. v.

Didysis Susipažinimo 
, Vakaras visiems LD daly

viams bus spalių mėn. 8 d.- 
šeštadlenį Western Fair 
aikštėje- Queen’s Parke-dl- 
džtūlėje PROGRESS Building 
salėje. Pradžia- 7 v. v.

Spalių 9 d., 3 p. p. bus 
Iškilmingos lietuvių pamal
dos Londono katedroje,Rich
mond -Duffer in gatvių kampe . 
Lietuviams evangelikams 
pamaldos numatomos kitoje 
šventovėje.

Užbaigiamasis- didysis 
koncertas bus SAUNDERS 
Secondaryschool auditorijo
je, 941 Vlscont Street, prie 
didžiojo Wonderland kelio. 
Tose pačiose patalpose, kur 
vyks koncertas, bus ir Foto 
Meno paroda.

Koncerto programai pak
viesti: Hamiltono Mergaičių 
Choras AIDAS, Montreallo A

ptamonės augimas pasiekė 
4J8%. Prancūzijoje iš 553 
rdll.gyventojų yra 4, 8% be
dirbtų, Infliacija -9% Ir pra
monės augimas 5%. V.Vo- 
laetljoj Iš 61,8 mll.gyvento- 
ili bedarbiu yra 4, 6%, infilj^ 
cija pasiekusi 4% ir pramo
ninis augimas 5,6%. Itali
joje Iš 56,2 mil. gyventojų 
yra , 9% bedarbių, t Infliacija 
pasiekusi 22,% Ir pramo
tais augimas 5,1%.Japoni
joje Iš 112 mŪ. gyventojų-2% 
Infliacija pasiekusį 9,3% Ir 
pramoninis augimas- 6%.

SENATORIAI SUSIRŪPINĘ 
IR KLAUSINĖJA

Vienas jų, liečiantis Už- 
slėnio reikalus:

senatorius Perrault atsa
ko į senatoriaus Thomson 
klausimą, ar pagal Helstn 
klo Susitarimus, yra suma 
žlntl ar padidinti muitai do 
vanoms, kurias siunčia Ka-

Atsakymas: 1976 m. pava
sarį Sov. Sąjunga paskelbė 
tažymėtlną muito pakėlimą 
siunčiamoms dovanoms į 
!SSR. Pakelta pagal slunčta
nas gėrybes nuo 100-300% .

V parap. choras, Toronto 
ATŽALYNAS,Londono BAL
TIJA ir kt.

Dalyvaus šie solistai: V . 
Rakauskaitė Iš Vokietijos , 
Irena Černienė Iš Londono.

Maloniai kviečiame visus 
tautiečius į virš minėtas Iš - 
klmes*. Tai bus didysis lie - 
tuvių susitelkimas Iš ’ visos 
Kanados. Londonlšklal visų 
laukia ir tuo susitelkimu dl- 
dž tuos Is. K itų apylInktų, je l 
galima, prašoma minėtomis 
dienomis pas save parengi
mų nedaryti, o atvykti pasi
svečiuoti į Londoną.

Vėliau bus duota ir dau- 
glau de tai lų. L. E Imantas

JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS VALDYBOS 
VEIKLA

Noriu visiems pasakyti, 
kad nebijokime rimtos kriti
kos, Išsiaiškinkime visokius 
neaiškumus tarpusavyje, 
daugiau kalbėkime apie ir 
vertinkime daugiau Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų 
nuveiktus darbus, arba dir
bamus. Daugiau prisidėkime 
su viskuo prie Lituanistinių 
Mokyklų, nes tų Mokyklų 
auklėtiniai vis daugiau ir 
daugiau prisideda prie Lie
tuvių Bendruomenės darbų .

Apygardos V-bą sudaro 6 
asmenys: Kazys Lauka lt Is- 
plrm. , Agnė Katillškytė-sek- 
ret. ,Kazys Barzduka.s-lžd. , 
Juozas Plačas -švietimo re l- 
kalams, nariai:Algis Avižie
nis ir Juozas Ivanauskas.

Kandidatai- Bronius Gln- 
čauskas Ir L long Inas Pllūra. 
Tarpusavyje jokių problemų 
neturime, sugyvename, visi 
kartu dirbame, stengiamės 
savo uždavinius atlikti.

Apygardos Apylinkių pir
mininkai yra šie asmenys: 
1. Aurora-D. Vizgirdienė, 2 . 
Bridgeport - A. Būga, 3 . 
Brighton Park- V.Šilas, 4 . 
Cicero-A. Venclova, 5. East 
Chicago- J. Valeika, 6.East 
St. Louis- Z.Gryblnas, 7 . 
Gage Park- L Stonele nė, 8 . 
HotSprlngs- S.lngaunls, 9 . 
Indlanopolls- R.Guzulaltls , 
IO. Kenosha - Racine- L . 
Pllūra, 11. Lemont-R. Burba , 
12. Marquette Park- R. Ter- 
vydls, 13. Melrose Park- 
K. Juknelis, 14. Mllwaukee- 
V. Janušonus, 15, Waukeeganr 
E. Skallšlenė.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

NL Bendroves Valciyboyra nutarusi
I oi krastį siuntinėti tik ui $ 5.00 p ir. 
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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.N e Įvykę norai - 
pro memoria

PANORAMA
MIRTIES SPINDULIAI - NAUJAS RUSŲ GINKLAS ? 

T. įTolivardas

Jau daugelį metų be s It ę- 
sląs lietuviškojo politinio 
gyvenimo susiskaldymas 
dažnam lietuviui kelia pag
rįstą susirūpinimą. Bevelk 
vlsuose šių metų Vasario 16 
d. minėjimuose buvo reiš
kiamas noras Ir pageidavi
mas bendro Ir sutartino vi
sų 'lietuvių darbo tiek poli
tinėj tiek kultūrinėj plotmėj .

Dr. L. Krlaučellūno kvie
timu žemiau pasirašiusieji 
suslrlikom kovo mėn. 3 d. 
pasvarstyti bendro darbo Ir 
sus Iskaldymo problemų. Pa- 
sldalliię mintimis ant^ąkar- 
tą susitikom kovo 17 d. Ir po 
Ilgesnio pasiaiškinimo suta
rėm punktus laiško tekstui, 
kuriuo ryžomės kreiptis į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininką Ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos P Irmlnlnką.

Pagrindinė mūsų laiško 
dalis buvo sekanti:

", . .Todėl žemiau pasira
šius įėji; Inž. J. Jurkūnas, dr . 
L. Kriaušeilūnas, prof.M. 
Mackevičius, prof. dr. J . 
Meškauskas Ir prof. B. Vit
kus, kreipiasi į Jus, Ameri
kos Lietuvių Tarybos Ir 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Pirmininkus, kviečia 
ir prašo surasti bendrą kal
bą Ir suderinti savo veiklą 
mūsų tautos laisvinimo Ir 
lietuvybės Išlaikymo klausi
muose .

Mes labai suprantame, kad 
bendrame darbe kyla daug 
įvairių Ir painių problemų , 
bet mes manome,kad turint 
geros valios , jos gali būti 
priimtinu būdu Išspręstos.

Pradiniams pasikalbėji
mams, Tamstoms sutikus , 
mes galime pasiūlyti mūsų 
tarp i n inka vi mą''.

Po mandagių pakvitavimų, 
dr .L. Kraučellūnul Iš abiejų 
pirmininkų, kad mūsųkrel- 
plrmąsls gautas, balandžio 
mėn. 26 d. Amerikos Lietu
vių Taryba laišku mums 
pranešė-/lalško Ištrauka/:

"Amerikos Lietuvių Ta
ryba balandžio 20 d. svarstė 
Jūsų kolegų atsiųstą raštą 
dėl suderinimo veiklos tarp 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Lietuvių Bendruomenės . 
Altos valdyba į šį reikalą 
žiūri teigiamai. Kai gausite 
teigiamą atsakymą ir Iš 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Ir kai bus konkrečiai 
pranešta apie pasitarimų 
pradžią, Amerikos Lietuvių 
Taryba skirs atstovus kurie 
tuose pasitarimuose daly - 
vaus".

Truputį vėliau Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba savo laišku 
Iš gegužės mėn. 4 d, mums 
taip pat pranešė:/lalško iš
trauka/ :

"Š. m. kovo 26 d. laiške 
Jūsų Ir pasirašiusių asmenų 
2 psl.

svarstymui JAV LB -ės 
Krašto V-ba savo ruožtu 
skyrė prideramą dėmesį. 
Krašto valdybos nutarta dėti 
tolimesnes pastangas tleslo- 
glitams,be tarpininkų ALTos
ir JAV LB-ės vykdomųjų 
organų pasitarimams".

Priede: 1973,1974 Ir 1976 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
laiškų nuorašai.

Kadangi vienas Iš derybi
ninkų mūsų tarpininkavimą 
atmetė, tolimesnė mūsų mi
sija visų mūsų sutarimu, 
sustabdoma.

Baigdami šį mūsų geros 
valios ėjimą, vis dėlto tiki
mės, kad vieningas politinis 
darbas bus ne ryt dienos,bet 
šios dienos deganti proble
ma.

Keičiasi politinės Ir kul
tūrinė situacija, atsiranda 
naujų problemų ir naujų už
davinių. Tikimės kad visos 
organizacijos tuoj pat su 
ras kelius ir būdus bendram 
darniam ir vieningam dar - 
bul, T Ik Imės, kad bus rasta 
bendra kalba Ir vieningai 
bus derinama veikla mūsų 
valstybės ir tautos laisvini
mo ir lietuvybės Išlaikymo 
klaus Imuose.

Seka parašai:
inž. J. Jurkūnas, dr. L . 

Kriaučellūnas, prof. M. Mac
kevičius, prof. dr. J. Meš
kauskas , prof. B. V Itkus.

“N.L.” REDAKCIJAI

Dėl PLKB Valdybos pa
reiškimo /nr.16/:

operuodamas sujauktomis 
sąvokomis autorius šį pa
reiškimą padaro menkaver
čiu, tačiau Iškeltas vienybės 
klausimas yra vertas ryš
kesnio dėmesio.

Protinga kritika yra kūry
binis, bet ne griaunamasis 
darbas. Pareigos reikalauja 
atsakomybės, gi pagarba ar 
pasmerkimas yra veiksmo 
Išdava. Nekrlttkuodamas 
religinės profesijos,. noriu 
priminti, kad žmogaus širdis 
yra jo Dfevo namai; širdis 
be Dievo, ar žmogus be šir
dies, yra Iškamša žvėries.

Laisvės praradimu pasi
baigęs 1926 m. neatitaisytas 
konstitucijos pažeidimas tu
rėtų mums tarnauti pamoka, 
kad vadovybė turi vykdyti ne 
savo ar partijų, bet tautos 
valią. / Krizei Ištikus, neu - 
tralus Is Tautos Vadas norė
jo kariauti su rusais,bet per 
24 valandas nei diplomatai, 
nesugebėjo surasti sąjungt -

Pagal seną priežodį "vel
nias ne m te : a"', tad, neva, 
štai kodėl Ir atsiranda nuo
lat vis daugiau naujo blogio 
žmonijos ateičiai drumsti. 
Japonai "sanpaku” vadina 
modernų miestelį, kuris 
chaotiškai gyvena, viską 
val o Ir geria, bet, atsidū
ręs į bėdas, greit Išsimuša 
Iš vidurio kelio Ir dramati
zuoja mažus reikalus, bet 
pražiopso didelius. Norma
liai gi turėtų būti atvirkš
čiai: tvarkingas pilietis net 
ant skęstančio laivo paso
dintas, neleidžia greit savęs 
Iš klumpių Išmušti, bet su
geba betkokį re įkalą spręsti 
minusų bei pliusų sistema 
Išmintingai.

GarsiojlUPI/Unlted Press 
International / te le g r amų 
agentūra tšWašIngtono per
duodu žinutę prieš tai, gir
di, autoritetingo "Aviation 
Week & Space Technology" 
žurnalo paskelbtą, kad, ne
va, rusams jau yra pavykę
Išrasti Ir pagaminti visai 
naują ginklą, kurį liaudiš
kai galima būtų apibūdinti, 
kaip "mirties spindulį". Jis 
galėtų visą šiandieninę Va
karų gynybą lyg apversti 
aukštyn kojom. "The Chris
tian Science Monitor", pagal 
žinių svorį be ne trečias JAV 
dienraštis,pajėgiąs varžytis 
net su- New York Times ir 
Wachlngton Post, papildy
mui UPI biuletenio, paduoda 
klek daugiau žinių. Būtent, 
rusų net 
s ėkmlagl 
generolas 
Keegan, 
žvalgybos 
jo "bosai” Pentagone bando 
suniekinti, neradęs jokto 
entuziazmo dėl šio rusų nau
jo Išradimo, kai, girdi, ihi- 
sai jau Ir kitose ginklų rū
šyse turį pranašumą ir ne 
tik kiekybiškai. Kaip ži
nome, paskutinių 2-3 meti/ 
bėgyje, skandinavai ir kitos 
Vakarų tautos bus net ru
sams įteikę memorandum; 
dėl kažkokių nežinomų bangi 
srovės, kuri trukdydavo ra 
dio tr TV programas. Da
bar klaustl-ia, ar tai kaip tik būtų "šaukštalpo pietų". Bet, 
neturėjo ryšio su tų "mlr- jei rusai sugalvotų pirmiau 
ties spindulių" baidymais. pulti Kiniją,tada JAV, grei

8 bandymai buvę 
ir kad atsargos 
majoras George 

buvęs aviacijos 
viršininkas, nors

ninku, nei kariuomenės Va 
das paruošti karius karui/

Panašiais klystkeliais ke 
liauja Ir iš partijų sukiljuo 
tas Vilkas. Sakyti,kad par 
tljos ardo vienybę,būtų ne 
tikslu Ir nelogiška, nes, ne 
pripažindami PLB-vlenljar 
člos organizacijos neturimi 
Vilkas turėtų būti organlzuo 
tos tautos Išeivijoje orgar 
pagal jos įgaliojimą Ir kont 
rolę siekiantis prarastos te 
rItorljos- valstybingumo.

Savo laiku šiame laikraš
tyje pareikštas VUlūno pa 
geįdavimas nesiginčyti d< 
vadovavimo yra nelogiška 
nelaimingojo Tautos Vač 
žodžių pakartojimas.

Visa komiškoji tautinė 
vienybės tragedija yra,ka 
patriotinė gulbė auošlrdžls 
nori vienybės,bet "Išgamos 
lydeka Ir vėžys priešinasi.

B. Bačlūna 
S Imcoe, Or

Pe ntago no ge ne r ola l tač tau 
nepraranda galvų ir linkę 
mažinti reikšmę to naujo 
ginklo, kuris ypač tinkąs tik 
sunaikinti atlekiantį priešo 
lėktuvą, ar atomo bet van
denilio raketą. Visų pirma, 
žinoma, neužtenka naują 
ginklą vien išrasti, bet rei
kia jį Ir pagaminti, o tam l 
reikia, mažiausiai, dar kelių 
metų laiko. Be to, tie nauji 
"mirties spinduliai", jeigu 
tik vos kelių mylių Ilgio, 
tėra nedidelės reikšmės, o 
patobulinti juos, bent Iki 
šimto mylių Ilgio, dar rei
kės labai daug darbo.

Žinoma, jų pagalba rusai 
gal ir dabar gerai apsaugotų 
savo miestus nuopriešo ato
minių raketų, sunaikindami 
juos padangėje, prieš pasie
kiant taikinį.Tačiau gi, nors 
JAV tokių "mirties spindu
lių" visai neturi, bet bevelk 
visi miestai, atrodo, yra jau 
gerai apsaugoti nuo priešo 
raketų, kai jankiai prieš
25 metus išrado vadinamą 
"antimissile-misstie" labai 
brangų su radaru Ir elektro
ninėm smegenim užtaisą 
/vėliau tokį Išrado Ir rusai 
gi kinai, manoma, Irgi ban
do ir galbūt labai sėkmingai, 
nors Ir labai pavėluotai/, Iš 
esmės didysis klausimas 
yra tai, kodėl gi rusai dabar 
turėtų pirmuoju sau talkintu 
laikyti JAV, taip tolimą Ir 
negrėsmlngą šalį, mažai 
pavojingą,kai jie gi turi sau 
vos už tvoros, didįjį kaimy
ną Kiniją, su 850 milijonų 
"dūšių", kaipo milžinišką 
grėsmę visai rusų tautos 
ateičiai. Juk kinai niekados 
nėra atsisakę savo pretenzi
ją atgauti Pietų Sibirą, apie 
<deną milijoną kv. km, že
mės, pačios turtingiausios 
rtisų teritorijos, kuri kaž- 
Rr’/’j jiems ir priklausė. 
Yra ir priešingai galvojan
čių strategų. Būtent, kad 
/rusams visų pirma galėtų 
būti parankiau padaryti žygį 
į Vakarus, nes tada Kinija, 
greičiausiai, neateis mūsų 
gelbėti,ar bent ateitų su ke
lių dienų pavėlavimu,kai jau 

tik laiko gaišinimas Ir be
reikalingas spaudos apsun
kinimas, tad su St.Šetkum į 
jokią polemiką neinu Ir nei
siu.

Svarbiausias dalykas pil
nai paaiškėjo, kad Jūs priė
mėt Iš lenkų pagerbimo 
ženklą/ neslglllnam ar tat 
medalis, ar kaip Jūs tvirti
nate, kryžius, ar kaip kitaip 
jį pavadinsi, skirtumo nesu
daro/ ne kaip privatus as
muo, bet kaip lietuvių visuo
menės atstovas.Tokį pager
bimo ženklą priimdamas Jūs 
prltarėt Iš naujo planuoja
mai Lietuvos okupacijai. 
ŽIūr. "N.L." nr.17 žemėla
pį, kurį nustatė ne kokie pa
vieniai lenkų Išsišokėliai, 
bet ta pati egztllnė vyriau
sybė Iš kurios Jūs priėmėt 
page rb Imo ženklą, ats le It už 
blizgutį parduodi lietuviškas 
žemes.

Priimdamas Iš lietuvių
v . tautos priešo pagerbimą, tuo ATSILIEPIMAS Į ST. &ETKAjpa£lu jam pr[įar[ [r tuo ejr 

RASTĄ/'NL” Nr. 1B> gestu niekini visus Vilniaus
Iš Jūsų pasisakymo aIškkrašto lietuvius, ypatingai 

jog rimtesnė polemika yrtuos,kurie nuo tamstos ger-

TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS MOKSLO METŲ UŽBAIGOS PROGA - 
(viršuje) mokyklą baigusiems mokiniams pažymėjimus įteikia Lietuvos 
gen. kons. dr. j. žmuidfelnas, Šalia mokyklos vedėjas J. Andrulis; (apačioje) 
iŠ kalbos konkurso laimėtojams dovanas Įteikia Lietuvių Namą valdybos 
narys T. Stanulis(Liet.Namai buvo premijų mecenatai) Nuotr. St. Dabkaus.

čiausiai, nesėdėtų sudėjusi 
rankų. Galima dalelstl, kad 
Pentagono generolai, nelauk
dami kol Wašlngtono "dė
dės" ką nors nutars, bei nu
balsuos Kongrese grynai 
vien dėl techniškų motyvų, 
savo pačių nuožiūra, gali 
"paskolinti" kinams, kaipo 
automatiškai daug silpnes
niam varžovui, Iš milži
niškų atsargų bent 100-150 foolish" jėgų taupymą, at- 
atomo ar net vandenilio ra
ketų rusams mušti, nors 
oficialiai ir likdami visai 
neutralūs rusų - kinų karo 
žiūrovai. /Pagaliau ir pati 
karo strategija tartum to

,-Z W jį.
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M ONT RE ALIO AKTORĖ 
LAIMĖJO
Garsiame pasauliniame 

Cannes Filmų Festivalyje 
Nicoje, montrealletė Mo
tinus Mercure, 46 m. laimė
jo geriausios aktorės žyme
nį už vaidmenį kanadiečių 
National Film Board f 11 moję 
"J. A. Martin, photographs

Aktorė gerai žinoma ne 
tik Montreallo teatruose,bet 
ir TV programose. 

bėjo yra žiauriai nukentėję . 
Tuo elgesiuderglat Luklšklą 
Gardino, Kartūzų Berezos , 
Šv. Kryžiaus Ir kitų Lenkijos 
kalėjimų kankinius, taip pat 
už tą kraštą paaukavusius 
gyvybę.

Tai jei tą viešai Iškėlėt, 
tai prašau viešai spaudoje , 
be pašalinių nukrypimų bet 
asmeninių Išvedžiojimų,tuo 
reikalu konkretaus doku
mentinio paaiškinimo. Su 
dovana turėjo būti gautas Ir 
paaiškinimo raštas. Kitokiu 
atveju-skaitysime Jūsų ei- 
ges! nešvariu. JJ3ays

St .Catharlmes, Ont.

reikalauja, atseit, kai du 
pešasi, trečias naudojasi", 
gi jeigu ne, jis turi būti per
nelyg kvailas/. Daug kas, 
betgi gali labai suabejoti dėl 
tokio įžvalgumo, nes anglo
saksai su jų "wait and see" 
metodu gi nekartą Istorijos 
kelyje yra pakartoję katas
trofišką nepramatymą ir 
"penny - wise and pound

selt, kaip labai gudrūs tau
pant centus, bet kvaili Išsl- 
švaistant po to šimtinėmis. 
/Pav. gen.E Is e nho we r lo 
"strategija" Europoje, vėliau 
tūpčlojimas prieš Chruščio
vą, arba R oo s e ve 11 o bei 
Churchelllo politika , skel
biant apgaulią Atlanto char- 
tą, lepinant Hitlerį, vėliau 
jo priešą Staliną ir pačiam 
finale, sau nieko ne Išloš lant, 
Išskyrus rusų trijų pirštų 
kombinaciją/. Kaip bebūtų 
Kanada Ir JAV nuo Rusijos 
yra toli/neskaitant bazę Ku
boje, tik 90 mylių nuo Flo
ridos/. Rusai yra pasiryžę 
karui ir jie galėtų visų pir
ma užgrobti sau tik Vakarų 
Europą. O tada, netekus rin 
kų, palikti mus užblokuotus 
ekonomiškai, be karo. Dar 
gudresnis jų triukas būtų 
žaibo puolimu užgrobti sau 
persų ir ypač arabų naftos 
šaltinius ir tuo Vakarų pa
saulį Iš karto ūkiškai pada
ryti sau priklausomu. Ta
čiau kažin ar tada kerštingi 
arabų šelkal nepanorėtų 
padegti savo naftos versmes, 
kad nebeliktų nei tau, nei 
man. Ta mintis galbūt Ir 
prilaiko už grobikų drąsą. 
Žodžiu, pagyvensime - pa
matysime. Malonu matyti 
tvlrtoką pre z. C arte r lo ran
ką prieš Maskvą. Tai, be 
abejo, jo patarėjo Z.Brze- 
zlnskio nuopelnas /ko mums 
rūpintis, kol jis neiškelia 
Vilniaus klausimo?/. Jis, 
atrodo, yra daug įžvalgesnis 
negu Izraelitas dr. H.Kis
singer Is, kyrts padlalžlavo 
Maskvai Niksono ir Fordo 
prezidentavimo laikais. Z. * 
Brzezinskis, atrodo, turėjo 
mintį "skaldyk ir valdyk", 
būtent, daugiau paspausti 
Maskvą, bet tuo pačiu metu 
labai sušvelninti santykius 
su jo satelitais / Kuba, net 
Vietnamas, kainavusios jan
kiams 50, OOO galvų ir 
$ 150 bilijonų dolerių dar 
tvirta, Infliacijos nepalauž
ta, valiuta/. Ar tuo būdu at
siras plyšys tarp Maskvos 
ir jos satelitų - dar per 
anksti pramatyti. Tai paro
dys ateitis.
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Pats laimingai persirgęs 
du širdies smūgius Ir po jų 
bevelk visai pasitaisęs, pa
žįstamai dažnai esu klausi
nėjamas apie šią ligą. Taip 
pat žinau, kad ypač "širdi
ninkų " gydytojai savo paci
entų Ilgos metu dažnai būna 
klaus Inėjaml, kaip grei
tai po širdies smūgio 
bus galima grįžti prie nuo
latinio savo darbo ir, ar Iš 
viso dar kada bus galima 
darbuotis, kaip ir prieš šir
dies smūgio gavimą ?

Tuose širdlnlnkij klausi
muose glūdi baimingas įta
rimas, kad būk tai teisybė 
yra nuo jų slepiama ir kad 
Iš tikrųjų jiems jau lemta 
"ant visados" pasūlkti ne
darbingais invalidais.

- Manyčiau, jog tuo besirū- patogių sąlygų, įgalinančių 
pinančius reikėtų padrąsi
nančiai nuteikti paaiškinant, 
kad visi tokie rūpesčiai nei
giamai veikla į ligonių ir bu
vusių ligonių sveikatą, nors 
Iš tikrųjų toji baimė neturi 
labai rimto pagrindo. Dau
gumas žmonių, persirgusių
rimtą širdies smūgį, daugu-’iaus slaugymo būvyje. • 
moję atvejų turi nemažai 
šansų pasveikti, sugrįžti į 
buvusį savo darbą ir, netgi, 
neatsisakant nuo pomėgio 
sportuoti ir kt. Tačiau tam 
būtinai reikalinga viena są- 
lygą:lš ligonio režimo į sveI- 
ko žmogaus gyvenimo sąly
gas perėjimas neturi būti 
stalgus, bet lėtas. Reikia, 
kad progresavimas vyktų pa
mažu, prižiūrint, kad širdis 
nebūtų apkrauta darbu.

Tiesa, būna ir fatališki 
smūgiai, be Ispėjlmiį už mu
šant le ji žmogų, bet tai yra 
retesni įvykiai ir dažniau
siai nepaisytų įspėjamųjų 
"Signalų" Išdavos.

Kad geriau čia supratus, 
kodėl pereinant Iš lengves
nio į sunkesnį pratimą /re
žimą/ reikalingas toks nuo
saikumas, bei kodėl priva
loma "globoti" širdį nuo per- 
sunkaus darbo, tai žinokime, 
kad po širdies smūgio, šlr-

Ka-

AR KIEKVIENAS ŠIRDIES SMŪGIS 
MIRTINAS?

Jonas Buteiko 
dies raumuo dėl širdies ar
terijos trombozės sužaloji
mo, tam tikra raumens dalis 
netenka peno, dėl kurio sto
kos ji apmiršta ir toje vie
toje atsiveria žaizda,
dangl toji širdies sritis, pil
na ta žodžio prasme, "išves
ta Iš rikiuotės", tai likusi 
sveika širdies dalis perima 
pastarosios darbą. Tuo. me- 
tuapmiršta širdies raumehų 
audinys, palengva pradeda 
plėstis, nykti Ir sugyja, su- 
randėja. Ir štai, nuo to,klek 
tas atsiradęs randas bus 
stiprus, priklauso širdies 
pajėgumas ateityje Ir viso 
organizmo likimas.

Todėl širdies smūgio Iš
tiktojo aš me ns gydymas, 
pirmiausia reikalingas tokių 

sužalotąjį širdies raumenį 
galimai greičiau gyti taip, 
kad jo vietoje susiformuotų 
galimai stipresnis randas. 
Tokia būsena sėkmingai pa
siekiama tiktai stropiai pri
silaikant lovos režimo Ir 
nuo 4 Iki 6 savaičių specta-

Tiktai aukščiau minėtam 
laikotarpiui praslinkus, jei 
viskas sėkmingai vyksta, li
goniui gali būti leidžiami lė
ti, atsargūs judės lai: perė
jimas Iš lovos į kėdę, pasi
vaikščiojimas kambaryje 
ir koridoriuje ir 1.1. Tačiau, 
jei tie judesiai ligonį vargi
na, nereikia priversti jų at
likti ir'geriau ligonį grąžin
ti į lovą.

Daugumoje atve jų tokia at
sargi elgsena su ligoniais, 
apsaugo juos nuo racldivo Ir 
padeda širdžiai grąžinti 
normąlų jos veikimą. Be kl- 
taJsa^š į£d le s 1 Igų spec tai Is - 
tai ypatingą dėmesį kreipia 
į tai,kad pats pavojingiau
sias ir kenksmingas sveiki
mo metu ir sekančiais po to 
keliais mėnesiais faktorius 
yra "duosnus apetito tenki
nimas", kitaip tariant, per- 
s l valgymas.

Tyrimais konstatuota, jog 
riebūs ir senyvi asmenys 
daug daugiau gauna pakarto
tinų širdies smūgių už liesus 
ir jaunus žmones, nors am
žius, kaip ir kūno svoris 
tam nėra vyriausioji prie
žastis. Širdininkams pavo
jingi priešai yra rūkymas ir 
alkoholis. Dirbtinas svorio 
numetimas specialios dietos 
pagalba, mažina smūgio re- 
cldlvo pavojų. Įsidėmėtina: 
mažina, bet ne pašalina.

Beje, asmuo po širdies 
smūgio pasveikęs, ne visa
da Įvertina dėl to pasveiki
mo naudotos dietos nuopelną

Neretai atsitinka, kad li
gonis širdininkas, pasveikęs 
Ir vėl grįžęs į s ą va j Į 
normalų gyvenimą, taupyda
mas sveikatą, vengia net pa-1 
kelti daiktą arba atnešti Iš 
parduotuvės pirkinį apie 15- 
20 svarų.Tačiau jis nekrei
pia dėmesio Į nebūtinai rel- 
kallngąlašlnlų pavidale svor 
rį, kurį jis nešioja savo kū
ne. Čia reikia pasakyti, kad 

- žmogui gyvenant normaliose” 
sąlygose, numesti svorį apie 
50-75 svarus, nėra jau taip 
lengva. Bet kai kurie eska
lopai šaukte šaukia: "Mesk 
svorį, mesk svorį".

Ne retas asmuo, kaip pri
imta sakyti "besmeduoda
mas" visai "nūsmeduolio". 
Radikaliausia priemonėnu- 
mestl svorį yra nuolat neda- 
valgytl. Tačlau,atsįžvelgiant 
į tai, kad gyvenančiam žmo
gui malonumų taip nedaig ir 
ir tas pats pūkas gyvenamas 
labai jam įgrįs. Tuo re kalu 
teko girdėti vieno gyd/tojo 
tokią filosofiją: jeigu itsl- 
sakyti vienintelio malonumo, 
sočiai pavalgyti, tai kas be
lieka Iš gyvenimo ir ka m pa
gyvent I? Žinoma, kiek
vienas turi savo pažiūras ir 
savotiškus reikalavimus Iš 
gyvenimo, bet gyventi nori 
kiekvienas. O bes Išaugan
čiam Ir Dievas padeda.

MONTREALIO SKAUTAI ŽYGIUOJA Į STOVYKLĄ -“BALTIJA" .
( Danieliaus Maližkos nuotrauka iš praėjusiumetų)

DAŽNI IR NEPAGEIDAUTINI REIŠKINIAI

(Kaip kas išmano, taip save gano)

mlas gal tik pačiam, o ne jo 
klausytojams. Nes juk pa
grindinis kalbančio, o ypač 
rašančio, tikslas yra sudo
minti klausytoja ar skaityto
ją. Bereikalingas yra vadi
namas "balastlals" minties 
užtęsimas, o apysakose, jei 
dar yra stoka gyvenimo In
trigos, visa tai aptemdo aiš
kinamo dalyko ar aprašomo 
įvykio prasmę. Lyg atrody
tų, kad kalbantis ar rašan
tis, jaučia kokį tai vidujinį 
paskatinimą, kuo daugiau 
pasakyti ar parašyti visai 
nebodamas, kaip tas užtęsi
mas veikla į jo klausantį ar 
skaitantį. Ir klek tokių tuš
čiakalbių pasitaikydavo /net 
tarp dvasIšklų/, jei operuo
jama abstraktinėmis sąvo
komis, o vengiama konkre
tizuoti pavyzdžiais iš kas
dieninio gyvenimo ir vlsuo-

Pavienio asmens veikla, 
jei jie neliečia kito asmens 
ar kurio visuomeninio sam
būrio, veikla yra privati. 
Taigi daryk kaip nori ir kal
bėk kaip nori ,jel nepalieti 
kitų veiklos ar įsitikinimo. 
(Bet, deja, mūsų komplikuo
jame gyvenime labai retas 
atvejis, kuomet kalba, rašl- 
,nlu ar veikla nepaliečiamas 
kito asmens autoritetas.

Patarlė sako, kad kaip 
pasiklosi, taip išsimiegosi. 
Tai yra teisinga, nes kaip 
dirbsi, kaip sugebėsi taupy
ti, tiek Ir turėsi. Jei nevisi 
sugeba susikurti patogesnį, 
saugesnį ir geresnį gyveni
mą, tai tik dėlto, kad ne vi
si vienodai yra darbingi ir 
apdairūs. Tat jei medžiagi
nio gerbūvio kūrime ne visi 
yra vienodai sėkmingi, tai 
ypač kultūrinio gyvenimo 
pasireiškimuose ne visi meninių negerovių, 
esame teIglamal kūrybingi. Tad jei sakome, kadpe- 

imklme pirmiausia, pas i- dagogas turi sudominti 
kalbėjimus.- Ai* mes visuo-: moksleivius savo dėstomukalbėjimus.- Ai* mes visuo-■ moksleivius savo dėstomu 
met pasakome ką nors nąĮujo I dalyku, nenorint įkyrėti for- 
ar bent konkretaus ? Klek tai maltais reikalavimais Iš- 

j kartų atsitinka, kad tavo po- mokti perteikiamą medžla- 
kalblo partneris pasirodo gą, tai lygiai tas pats su 
esąs tik "pleputis", nes jo mūsų periodine Ir neperio- 
begallnė, be sustojimų, kai- dine spauda, ar e’Uėraščlus 
ba yra naudojama tik tam, J rašančiais, paveikslus ta- 
kad "Išsisakyti", o ne pa
reikšti! kokią užbaigtą min
tį ?TaI ypač pastebima pas 
vyresnio amžiaus asmenis, 
kurie pasikalbėjimuose, o 
ypač pokalbiuose, tęsia savo 
"neužbaigiamus" prisimini
mus ir jų smulkmenas, įdo-

pančiais ir t. t. Tikrai ga
bus rašytojas, poetas ar 
dailininkas turi "pagauti" ir 
"užimponuoti" skaitytoją ar 
stebėtoją. Neužtenka vien 
barti valką, kad blogai mo
kosi, ar kuo nusižengia . 
Mažiau bark, bet daugiau 

už Interesuok, skatink ir rask 
būdų ji dažniau pagirti. Ne- 
užtenka laikyti paskaitą, sa
kyti pamokslą, kurfe turi 
mažai ryšio su realiu gyve
nimu. Neužtenka parašyti ei
les, kurias tik keletas Iš 
skaitytojų supras. Neužtenka 
pačiam autoriui suprasti ra
šomojo straipsnio ar roma
no mintį ir Idėją, bet reikia 
kad bent vienas Iš kelių 
skaitytojų suprastų, ką ra
šantis nori atvaizduoti. Ką 
jau besakyti apie srautą 
necenzūruotų Išsireiškimų, 
kurių pasitaiko ypač disku
siniuose straipsniuose. Ne
lyginant toks rašantis savo 
vulgarlnlals Išsireiškimais 
nori tH< "Išlieti tulžį". Jei 
piktinamės pornografi
ne spauda ir paveikslais, tai 
ar tokios rūšies "diskusi
niai" straipsniai neatsispin
di rašančiojo žema morale ? 
Arba jo neramiu dvasinės 
buities stoviu ? .

O kaipgi su moderniojo 
meno dailininkais, kurių nu
piešto paveikslo nepajėgia 
žmogus suprasti ? Reiškia, 
jei perki tokį pave tkslą, tai 
dažnu atveju tik dėl to, kad 
nenori "atsilikti" nuo savo 
kaimynų ir draugų. O tačiau 
abejoju, ar supranta,kas ten 
Išreikšta paveiksle bent vie
nas Iš dešimties, kurie lan
ko tų paveikslų parodas, ar
ba bent vienas Iš penkių, ku
rie tuos paveikslus įsigyja.

Tad kam gi save ir kitus 
apgaudinėti tokiais paveiks
lais arba rašančiojo turiniu, 
jei sakiniuose randasi tokių, 
supintų sąvokų, kurių gal net 
pats autorius nesupranta. 
Jei kuris autorius, dėstyto
jas, kalbėtojas ar dailinin
kas pilnai supranta dėsto
mąjį dalyką ar patelkiamą 
vaizdą, tai jis sugebės per
duoti savo mintį aiškiai ir 
suprantamai kiekvienam 
skaitytojui ar stebėtojui, nes 
kas yt*a gražu, patrauklu ir 
turininga,taitas bus visiems 
priimtina ir miela. Todėl ir 
nėra reikale, kad kas kaip 
išmano, taip save ir "gany
tų", mažai ar ir visai neat
sižvelgdamas į tą eilinį as
menį, kuriam juk tie kultū
rinio gyvenimo pasireiški
mai ir yra taikomi.

J. Valiūnas

VI-ji SKAUTU TAUTINE STOVYKLA AUSTRALIJOJE
Kitais-1978 metais- mūsų 

Skautų Sąjunga švęs savo 
6O-les metų įsikūrimo su
kaktį. Jai atžymėti bene 
ryškiausias įvykis bus Vl-ojl 
Tautinė Stovykla.

Kaip žinome, pagal tradi
ciją,tautinės stovyklos vyks
ta kas 1O metų. VI Tautinė 
Stovykla bus tolimoje Aust
ralijoje, Melburno miesto 
apylinkėje nuo 1978 m. sausio 
mėn. 2-14 d. d.

Mūsų S-gos Vadovybės 
maloniai kviečia seses Ir 
brolius jau dabar ruoštis Ir 
registruotis mlnėton stovyk
lom P Ir ml ja yra sudariusi 
Kelionei į Australiją organi
zacinį Komitetą, kuris per 
kel lon lų age atūr ą 1 ėktu ve už
sakė 1OO vietų.

Žinome jau, kad ameri
kiečiai brollat-sesės Iš Chl- 
cagos Išskrenda š. m. gruo
džio 22 d. Tik lėktuvu kelio
nei reikia 1200 dolerių. Ats- 
klraltekspridėti draudimui, 
dokumentų sudarymui Ir as
meniškoms Išlaidoms. Sto
vyklavimo mokesčius žada 
apmokėti mūsų sesės- bro
liai austrai Iečiai, šios sto - 
vykios rengėjai.

Užsienio pasus reiktų Iš
sirūpinti bent 2 mėn.prieš 
išskridimą.

Norintieji šioje stovykloje 
dalyvauti kanadiečiai lietu
viai skautai turi kreiptis 
per vienetų vadovus Į Kana- 
19 77.^1. 8

dos Rajono Vadą ar Vadei
vas. Smulkesnių Informacijų 
bus artimoje ateityje Ir per 
spaudą. t L. E-tas

SKAUTU PAKASYTOS
knygos'

Neseniai Iš spaudos Išėjo 
labai naudinga knyga-SKAU
TIŠKŲJŲ VIENETŲ VADO
VAI IK VADOVĖS-,parašyta 
vyr. sktn. Antano Saulalčlo. 
Autorius yra Iškilus kunigas 
- jėzuitas, didelis jaunimo 
vadovas ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo S-gos steigėjas 
bei' garsiųjų Jaunimo Kong
resų organizatorius.

Knygą sudaro 12 skyrių, 
nagrinėjančių skautavlmą ir 
lietuvybę. Čia Išsamiai ap
tariama įvairių mūsų S-gos 
šakų vadovų lavinimas, sto - 
vykllnė technika bei metodai, 
tėvų - valkų santykiai Iš; 
skautiško taško žiūrint, mū- 
sųprogramos bei vadovų la
vinimo ar lūvlntmosl prin
cipai.

Knyga stamboka, net 490 
puslapių, bet lengvai, Įdomiai 
Ir net patraukliai ske’toma , 
gaus I nuotraukomis, pieš l- 
nlals, Iliustracijomis.

ŠI v. s. A.Saulalčlo knyga 
skirta Ir labai tinka šių lai
kų jaunam skautų vadovui, 
dar tiksliau sakant,-Išeivi
joje Išaugusių mūsų skautų
vadovų kartai. Bet ja persl-_ USA

imtllengvai gali Ir mūsų se
nieji skautljos "vilkai", nes 
Ir jiems, tikrai, bus ne pro 
šalį įsitraukti į naujas šiuo
laikines apraiškas Ir tuo lyg 
atsišviežinti.

Knyga gaunama Brolijos 
Skyriuje, 264 Bradley Drive, 
Chicago Heights, QI, 60411 .- 
Kaina -tik 2 doleriai Stovyklos skelbimų lenta.

Tinka parsigabenti į bakl%

Antroji mums žinotina Ir 
įsigytina knyga "Tryliktoji 
laida", parašyta rašytojo- 
skautlnlnko, sumanaus vado
vo Ir buvusio Skautų Aldo 
vyr. redaktoriaus Juozo To- 
1 lūšio.

Knygoje yra 1O skyrelių , 
atskiromis antraštėmis .Au
torius ryškia lap rašo moks
lo draugų, baigusių gimnazi
ją 1941 m. Išgyvenimus, rū
pesčius Ir nuotykius. Kaip 
žinome, 1941 m. Lietuvai bu
vo kritiški Ir skaudūs,kaip 
pirmasis bolševikmetis. Jie 
buvo skaudūs ypač jaunimui, 
gavusiam tada Brandos ates
tatus .

Todėl knyga labai tiktų vi
siems, o ypač jauniems 
skautų vadovams pas įskaity
ti. Knygos aktualumą nusa
ko Ir tai,kad ją Išleido Ame
rikos Lietuvių Bendruome
nės Švietimo Taryba, kaip 
lietuvybę' skatinantį spaus- 
dlnį.

Gaunama Švietimo Tary
boje, c/o A. Kareiva, 7030 
Rockwell, Chicago, QI. 60629,

L. E Imantas

Medinis lieptas

Prausykla.

Rankšluostinė.

Saulėa 
laikrodia

stalo

Stovyklinė indauj

i Valgiams dėti 
s padaryta 13 medžių.

Skilties stalas au pastoge. 
Labai praktiškas ir patogus

P-Jtas Šia?.. A
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

ALOYZAS STANKEVIČIUS
- ALAIN STANKĖ -

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
ttfONTWSAIL.Y'JB
Žinomo žurnalo Maclean’s 

š. m.balandžio 18 d.laidoje , 
"Books" skyriuje Paul Gott
lieb aptaria gerai žinomo 
montreallečlo lietuvio A. 
Stankė knygą So Much To 
Forget:

"Vienas svarbiausių kny
gų leidimo j vykių pasku
tiniaisiais metais buvo rug
sėjo mėn., kuomet Alaln 
Stankė /savininkas 1O metų 
veikiančios Montreallo vei-

..." Tuomet supratau, kad 
aš padariau tikrai gerą 
sprendimą", ramia įpasakojo 
Stankė.

Dabar jis išleido So Much 
To Forget/ antrinis pavadi
nimas-Valko Pragaro Vizija 
- A Child’s Vision of Hell/ . 
Tai jo vaikystės prisimini
mai, parašyti ramiu tekėji
mu Ir tonu apie pasibaisėti
nus Ir širdį plėšiančius įvy
kius karo metu Lietuvoje.

Autorius, gimęs Aloyzas 
S ta nke v Ič lūs, bu vo va Ika s ,ka l 
Rusija ir Vokietija pakalto
mis sunaikino nepriklauso
mas Baltijos respublikas..Jis 
savo knygoje atkūrė valko 
autentiškus suvokimus be 
suaugusio Alaln sąmonės 
įsiveržimo. Rezultatai-įvai
rūs: nė vienas aprašomas 
asmuo neiškyla pilnai, Ir 
įvyktai- nuo ] pasibaisėtinų 
Iki trivialių- niekad pilnai 
neįtraukia skaitytojo. T Ta
čiau, kaipo "dokumentlstas”- 
Stankė pilnai pavykęs:jls ne- 
s lie Idž la įtakoja mas, ne l
pats įtakoja personažų, net 
ir Aloyzo ne. Lyg Dante būtų 
Iš In Inferno itų paleistas Ir 
labai profesionalus CBC 
prodiuseris užbaigtų darbą. 
...Aloyzas- valkas, kuris 
pergyveno badavimą Ir 
kankinimus, sūnus Lietu - 
vos Valstybės f Radljofono 
direktorius, kuriam II Pas . 
Karas prasidėjo patekus ru
sams Ir daugelio koncentra
cijos stovyklų vėliau- vokle-

Vlenas žiauriausių epizo
dų knygoje,- Aloyzas,bū - 
damas 6 metų amžiaus, yra 
įkliuvęs aukštai medyje vi
są naktį, kurio apačioje ru
sai kankino Ir žudė belais
vius. Jis buvo priverstas 
būti tų įvykių liudininku Ir ta 
asmenybės dalis yra jo Iki 
šios dienos. Kita dalis-de
rasi dėl H.Kissinger’lo me
muarų Išleidimo prancūzų 
kalba Montrealyje.

/laisvai vertė BN/.

atidėta paroda

Čiurlionio Galerijos Ine. 
Paroda Tautine Tema atidė
ta.

Jury komisija, susirinkusi 
š.m. gegužės 13 d. padarė 
tokius nutarimus:
1. Dailininkams vėluojant su 
darbų pristatymu bei jiems- 
pageidaujant parodos atida-' 
rymas Ir premijų skyrimas^ 
nukeliamas į pirmąją spalių;, 
mėn. savaitę.
2. Skelbtąją 1OOO dol.pre -r 
mlją suskaldyti į trls:plr- 
mąją-$5OO, antrąją- $300 ir 
trečląją-$2OO. Be šių pini -j 
glnlų premijų dar kitus tris 
kūrinius atžymėti garbės 
že nkla Is -kaspinais.

Jury Komisija taip pat 
peržiūrėjo pristatytus dar
bus, darbų skaidres ir foto - 
grafljas. Parodon priimtieji

dailininkams žinotinos da
tos:

1. Iki rugsėjo 1 d.prista
tomos siūlomų darbų skaid
rės, fotografijos ar patys 
darbai, 2. tkl rugsėjo 20 d . 
pristatomos parodon priim
tų darbų juoda- balta foto
grafijos katalogui Ir spaudai 
3. tkl rugsėjo 30 pristatomi 
visi parodon priimtieji dar
bai, 4. spalių 7 d.- parodos 
atidarymas Ir premijų įtei
kimas. Viskas siunčiama 
Čiurlionio Galerijai Ine. 
4038 Archer Ave. Chicago, 
Ill. , 60632.'

Primenama, kad kiekvie
nas dailininkas gali siūlyti 
tkl 1O kūrintų. Premijuoti 
darbai dailininkui sutikus, 
skiriami į Meno Kūrinių 
Fondą, kuris yra Nepriklau
somos Lietuvos nuosavybė.

Čiurlionio Galerijos Ine.
Informacija

IV-sis teatro 
festivals

Kanados lietuviai turėjo 
progos pamatyti mūsų dar 
ve (kiančių teatrų pastatymus 
IV-jame Teatrų Festivalyje, 
kuris vyko du savaitgalius 
Toronte:gegūžės 21-22 d.d., 
ir gegužės 28-29 d. d. Festi
valis užbaigtas žymenų įtei
kimu ir banketu Prisikėlimo 
parapijos salėje.

klančlos leidyklos/ gavo tei
sę Išleisti prancūzų kalboje 
Rlchar Nixon’o atsiminimus.

A. Stankė, 42 m. ,buvo Nl- 
xoti’o leidėjų paprašytas re
komenduoti prancūzų k.lei
dyklas, kurios būtų vertos 
pakviesti nupirkti tos knygos 
leidimo teises. "Aš jiems 
daviau kelių geriausių lel- 
dyklų vardus Ir pridėjau są
rašo gale savo vardą. Ir-ma
no pasiūlymas buvo priim
tas",-pasisakė Stankė. Jis 
pasiūlė $1OO. OOO. Jo lai
mėjimas sukėlė furorą Pa
ryžiuje, nes ten visiškai ne
abejojo, kad tokios knygos 
Išleidimas tik jiems priklau
so.

člams.
Autorius, parašęs tą knygą, 

nes draugai perdažnal prašę 
pasakoti apie tuos įvykius . 
Rašyti- buvo geriausias bū
das vieną kartą atsiskirti 
nuo praeities".

Paklaustas, kodėl taip be 
komentarų ir neutraliai ap
rašė tuos balsiuosius įvy
kius, Alaln išreiškė savo nu
sistatymą: " Pasmerkiant 
vieną sistemą- reikia prisi
imti kitą. Jokia sistema, 
joks tikslas nėra svarbesnis 
už gyvenimą". Vėliau, pasi
kalbėjimo metu autorius pa
sisakė: " Aš ne as Imli tuoju 
savęs, aš ne įsi Integruoju. Aš 
p ris įtaikau".

darbai bus pranešti daili
ninkams asmeniškai. Komi
sija rezervavo teisę rudenį 
Iš naujo peržiūrėti šiame 
posėdyje priimtus darbus, 
tačiau tik dėl jų skaičiaus . 
Dailininkams leidžiama jau: 
pasiūlytus darbus pakeisti 
naujais.

Jury Komisiją sudaro: 
prof. A. Varnas, dali. J. 
Mlellulls, dali. P.Kaupas Ir 
Č. Galerijos atstovas dali. 
M.Šileikis. Savo pirmininku 
Komisija išsirinko dali. Miką 
Šlietkį, 1502 N.Kedzie avė. , 
Chicago 111,60651, tel: 384- 
4595.

Ryšium su tais nutari
mais nustatomos naujos,

Ftstlvalyje dalyvavo dvi 
Kantdos lietuvių teatro mė
gėjų grupės - Hamilton*o Au
kurai ir Toronto A įtvaras . 
Ir iš toliau- Los Angeles 
Lletivlų Dramos Sambūris 
ir Čkagos: Šaulių Dramos 
Vienetas ir Cicero Vaidinto
jų Jainlmo Būrelis.

LHudna pasakyti, kad į kai 
kukiuos pastatymus Toronto 
mąstji atsilankė vos apie 120 
ar 1JO žiūrovų. . . O į Išgar - 
s Intą B. Pūke lev lėlutės pa
rašytą, laimėjusį premiją 
ve įkalą, pastatytą vieno stip
riausio režisūriniai ir vai
dybiniai lietuvių te teatro- 
atsilankė apie 35OtorontIe -

čhįjįr iš toliau. Ne be reikalo 
rež. ir didelė festivalių en
tuziastė bei organizatorė 
akt. E. Dauguvietytė-Kuda
bienė banketo ir žymenų 
įteikimo proga sulmprovl- 
zavo-sukūrė ir kartu su akt. 
M. Kalva lt lene padainavo 
kupletus apie festivalį ir še- 
šėlį/kad ir saulėtą dieną, - 
o gal tai ir viena priežasčių/ 
metusiąWassagą,kuri pavi
liojo tautiečius. . . /

Laimėtojai vertintojų ko - 
misijos narių I. ŠernąItės- 
Melklejohn, dali, J. Baklo 
ir sol. V. Verikalčlo spren
dimu, tapo:

Rež. Dailia Macklallenė- 
už geriausiai paruoštą vei
kalą, Los Angeles Lietuvių 
Dramos Sambūris; Aukuro 
akt. Marija Kalvaltlenė ir 
Los Angeles LTS akt.Saullus 
Matas-už pirmaeiles roles . 
Už geriausiai atliktą antra
eilį valdmenį-Aįtvaro rež. ir 
akt .A. Dargytė-Byszkevlčle- 
nė ir Aukuro akt. A .Ulbinas. 
Už vaizdinį apipavidalinimą, 
Alg.Žallūnas IšLos Ange
les .

Atskirai buvo pagerbti 
Festivalyje dalyvavę režlso- 
rial-ės, jų padėjėjai, tškvie - 
čiant juos į sceną ir įteikiant 
dovanų ir po gražų gvazdiką .

Šauliai dideliu gėlių krep - 
šlu scenoje po spektaklio pa
gerbė savo grupę Iš Čikagos.

Banketo metu žvaliai ir 
gyvai suvaidino eplzodėlįCi
cero Jaunimo vaidintojai.

Festivalio rengėjai su di
deliu entuziazmu pažadėjo, 
kad V-asis Teatro Festiva
lis tikrai įvyks už trijų me
tų, ir bus dar šaunesnis už 
šį. TIklsI,kad ir publika pa
sitemps Ir gausiau jame da
lyvaus .

Pabaigai žodį tarė KLB 
pirm. J. R.Simanavlčius, Iš
reikšdamas visiems padėką , 
linkėdamas geros sėkmės 
ate Ityje.

Banketo pranešėja Silvija 
Leparsklenė pradžioje pa - 
gerbimo pakvietusi visus 
susikaupimu pagerbti Romą 
Kalantą ir kitus mirusius 
mūsų kovotojus,pakvietė Iš
kilmingąją dalį baigti Lietu
vos Himnu. :bn
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PAŽINKIME praeiti l

Saulius Matas

Rasa Zelcnytė

Inga Tumiene

ViiirsiK llnvvilnifis

Viltis Jatulienė

Oskaras Milosz-Milašius, 
gim, 1877. V. 15, miręs 1939. III. 2

OSKARO - MILAŠIAUS KELINI
L r E T « V O

/ Broniaus Milašiaus dalis atsiminimų ,
■

O. W. Milašius, prancūziš
kai rašęs lietuvių poetas, fi
losofas, mistikas, Lietuvos 
diplomatas. Jis nepaprastai 
gerbiamas pasaulio literatū
ros elito, ypač mėgstamas 
Prancūzijos rašytojų ir ger
bėjų, kur yra įsisteigę bū
reliai nagrinėti ir prisimin
ti jo kūrybą. Į lietuvių kalbą 
jo poezijos yra Išvertęs mū
sų rašytojas A. Vaičiulaitis .

Būdamas diplomatinėje 
tarnyboje, O.W. Milašius 
rūpinosi Lietuvos reikalais 
(r yra daug jai padėjęs.Vi
sur skelbėsi esąs lietuvis .

• 1OO metų nuo gimimo sukakčiai •

-Na, jeigu iš Šimkaičių,t; aš.
Pakeleivis ištiesė tėvelhsavo dešinę:"Aš esu Stepono 

sūnus Oskaras Milašius,Tastos pusbrolis,"
-Malonu, labai malonu sUpažlnti su nematytu pusbro - 

llu. Na, ir labai stebiuosi,?kia laimė ar nelaimė Tamstą 
atne š ė č la ?

-Visų pirma norėčiau sunoti, ar galėsiu gauti pas 
mielą pusbrolį nakvynę . Jgu galiu- tai atsilyginsiu ve
žikui ir paleisiu jį grįžti sals keliais.

Tėvelis sutiko priimti. Tda pakeleivis įspaudė žyde - 
Hui į ranką kelis sldabrinii Ir pasiėmęs Iš vežimėlio la
gaminą, nunešė jį į seklyčl Tėvelis paprašė svečio 
jaustis patogiai,pasilikti tnoje sušilti kol sugrįžtąs Iš 
tvartų nuo vakarinės gyvul'ruošos.

Bet svečias pasisakė noi pamatyti gyvulius ir paukš
čius, nes juos iš jaunystėsibai mėgstąs. Svečias sugrį
žo į trobą su tėveliu visai tenius,abu geroje nuotaikoje, 
šnekučiuodamiesi mums neįprantama kalba. Mamytė ne
kantriau laukė su vakarier. Neprisimenu,kuri pirmo -
stos savaitės diena tai bu v berods, penktadienis. Tiktai
prisimenu,kad buvo sausasasnlnkas. Visas šeimos

Tai buvo 1913 m. .gavėnios pradžioj. Saulutei besllel - 
džlant už kalvotų dirvonų, atslsveIklnant su sustingusia 
nuo šalčio gamta, žeriant paskutinius dienos spindulius 
pro apšarmojusių berželių skarotas šakas, -sustojo vlen- 
ktnkls vežimėlis prie mūsų kiemo vartų. Iš jo Išlipo vi
duramžis ponaitis, mleąčtoniška apranga ir paklausė tė
velį: "Ar čia gyvena Juozas Milašius, sūnus Jokūbo?"

Tėvelis, papsendamas pypkutę ir pilstydamas šiltą van
denį į lovius gyvuliams atsigerti, atsakė:

-Adakavo parapijoj esame du Juozai Mllašlal; aš Pa - 
keliuose, o antras is-Petka Ič luose.

-Aš Ieškau Jokūbo sūnaus,kilusio iš Šimkaičių,-atsakė 
ponaitis.

4 p si.

prieauglis Iš 7 asmenų ir jų samdinių vakarieniavome 
virtuvėje, o tėvelis su svei- valgomajame. Ant jųdviejų 
stalo buvo padėtas pieniški maistas. Tėvelis, atsiprašęs 
svečią, atsinešė iš vlrtuvėavlžlnio kisieliaus, paskanin
to kanapių aliejumi, ir paslšklno svečiui, kad šeima lai
kosi senųjų krtkščtonlškųjįradlcijų. Svečią prašė valgy
ti pienišką maistą. Pasak tello: pakeleivingiems viso - 
klos nuodėmės atleidžiame Svečias, regėdamas tokį 
maisto skirtumą, griežtais įsakė valgyti pienišką, nes 
jis esąs irgi katalikas ir peidavo to paties maisto, kurį 
valgė visa šeima. Svečias ta išk Ino, kad gyvendamas 11 — 
gus metusParyžiuje, lank^įvalrias valgyklas ir jam jau 
nusibodęs miestietiškas riuS maistas. Jis Iš pradžių

godžiai kabino avižinį kisielių, užslkąsdamas šilta bulve , 
bet vėliau pradėjo jį maišyti šaukštu ir nuleidęs galvą , 
sau šypsojosi.

Vyresnioji sesutė, sėdėdama šalia mamytės, verpė au - 
din tams vilnas. Kumštelėjo alkūne mamytei į šoną. Ma - 
mytė paklausė svečią:- Tikriausia ponaitis apslstatėte su 
vakariene? Svečias, raustelėjęs, atsistojo ir labai atsi
prašė, paslalšklndam?s:_ Mano tėviškėje, Gudijoje tokią 
avižinę košę valgydavome, bet būdavo ji paskaninta tirpin
tu sviestu bei žuvų aliejumi. Prancūzijoje kai kurie vals
tiečiai paukščius maitina avižine koše. Kadangi visi na - 
miniai paukščiai ją mėgsta ir per trumpą laiką nusipeni , 
todėl čia prie stalo bevalgydamas tą sotų maistą, prisimi
niau anuos prancūzų paukščius. Pamaniau,kad U' aš gailu 
nutukti, arba dar blogiau- turėti vargo su viduriais ...

Tada tėvelis įsiterpė su savo anekdotu: čia »je Paryžius 
Lietuvoje galima gerti tautkus,net Ir su šaltu vandeniu - 
lietuviams vidurių nepaleidžia. O jeigu kokiam ateiviui ir 
paleidžia- tai nėra ko nusiminti, nes čia yra praktiškas 
patarimas- laižyk karštą akmenį ir tuoj viduriai susitvar
kys. Svečias pastebėjo, kad pusbrolis irgi su jumoru. . . 
Taip ta tema pasibaigė.

Pavalgius vakarienę, svečias pradėjo pasakoti savo ke
lionės tikslą Lietuvon. Jis tat kelionei lėšas pradėjo tau - 
pyti prfeš dvejus metu s ar daugiau. Kai labai gerais pa
žymiais baigęs humanitarinius mokslus Paryžiuje,laisva
laikiais ruošdavęs atsilikus lems studentams egzaminų 
darbus ir daug rašęs laikraščiams įvairiomis aktualljo • 
mis.

-Kai atsirado pakankamai lėšų, le IdausI į Lietuvą, -tęsė 
svečias. -Iš Paryžiaus važiavau traukiniu per Berlyną Iki 
Tilžės. Čla pasisamdžiau pašto diližaną (klLauksargių . 
Sieną perėjau su gautu rusų atstovybėje leidimu. Taura - 
gėje taipogi įsiprašiau į pašto vežimą Iki Skaudvilės, o tkl 
Jūsų atvežė vežikas. Rytoj,tikiuosi, pusbrolis nuveši ma
ne Iki Nemakščių, o iš ten vėl paslsamdyslu pašto vežimą 
Iki Šimkaičių. Pas pusbrolį Simoną tikriausiai Ilgiau pa - 
būvoslu, nes su Simonu esu pažįstamas Iš vaikystės laikų.

Anais laikais mano tėvelis Gudijoje dvarinlnkavo,bet už 
neištikimybę carui neteko savo dvarų ir iš Gudijos buvo 
perkeltas į R udonės dvarą daržininku. O Jūsų tėve - 
lis Jokūbas tuo laiku buvo Šimkaičių dvahe užvaizdą.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SAPNAS
netekome

Taip norėtum grižu Į tėvu sodyba, 
Kur kiekviena žvaigždė, kaip sesuo tau žiba. 
Ach norėtum būti, kur šermukšniai saukia, 
Kur dairos berželiai gimtoj palaukėj. . .

(B. Brazdžionis).

llsį rado. Nei brolelio, nei 
seselių ten taip pat nebuvo, 
tik šalta nykuma. Griuvėsiai 
Ir nuodėguliai belikę Iš tėvų 
sodybos, kurią karo šmėkla 
nuniokojo, o bolševikas li
kusius ainius Ištrėmė neži
nomam likimui į puslaukinių 
mongolų šalį. Tą pačią, čia 
likusią, man šventą žemelę 
mindžioja jau svetimos ko
jos.

Bet, aš dar turiu aplan
kyti nors pievas Ir tą vėjl- 
malūią.o Ir gojelį, kur ka
daise uogaudavome su sesu
tėmis, paglostyti rugių var
pas, dobilėlius lankoje, Iš
bučiuoti ketkvleną lino žie
dą, pasvajoti jaunystės sva
jas po berželiu, kuris gal 
dar tebestovi buvusios tė
viškės palaukėje Ir paklau
syti, gal gegutė užkukuos, 
nors jau paskutinį kartą.

Kaip pamišėlė bėgau per 
lauką, vis bijodama, kad kas 
nepastebėtų Ir neuždraustų. 
Ir štai pieva, mirganti gė
lėmis. Atsiklaupusi skyniau 
jas, kaip kokią relikviją, 
nes žinojau, kad jau daugiau 
jų nebepamatysiu. O ten, to
liau tat ružavos sausgėlos, 
jų prisiskyniau visą puokštę, 
jų parsivešiu Kanadon, nes 
jos liks tokios pat ružavos 
Ir gyvos -pasidėsiu po stik
lu. Tai bus mano gražiau
sias paveikslas, Iš gyvų ma
no tėviškės pievų gėlynų. Ir 
dar nuslsklnslu rūtų šakelę 
Iš mūsų darželio, kurį kartu 
su motule taip globojau jau
na būdama. . .

Deja, pabudau. . ; Buvo 
sunku sugrįžti realybėn.Pa
sižiūrėjau į ranką, norėdama 
įsitikinti, ar ten tikrai yra 
gėlių puokštė Ir rūtų šakelė, 
kurios turėjo papuošti mano 
kanadlško namo sieną, šalia 
trispalvės Ir Vyties. Nieko 
nebuvo. . . Sunku buvo at- 

kaulal Sibire senai įšąlę.kl- skirti - sapnas ar tai vizija, 
tas gi - SIntautųkapinyno Gunda Adomaitienė
molėtoje žemėje amžiną po-

Šiemet svarsčiau ar apsl- 
mokavažluotl į tėvynę gimi
nių aplankyti Ir priėjau iš
vados, kad dar atidėsiu 
ateičiai.

Bet mano pasąmonėje Ir 
vaizduotėje jau pynėsi ten 
palikę mielų žmonių, gyvų Ir 
mirusių, veidai, mylimos 
tėviškės namai bei laukai.

Rodos, mačiau melsvas 
Nemuno bangas, žaidžian
čias tėvynės saulės spindu
liuose, Baltijos jūros smė
lėtą krantą, nubarstytą gin
tarėliais, o kai atsiguliau 
nakties poilsiui, man. jau 
vėsioj vasaros nakty, Šešu
pės gojelio pakrantėje,suokė 
lakštingalos balsas, kuris 
skverbėsi pro atvirą langą 
Iš nakties tamsumos.

Ir taip pasiekiau tėvynę be 
leidimo, be jokio tardymo, 
be bilieto Ir be prievarta 
įpiršto viešėjimo rusiška
me Kremliuje Ir dar daug 
greičiau negu lėktuvu -sva
jonių sparnais.

Neužilgo patekau Į vyšnių 
sodą, kuris buvo lyg pir
mieji vartai įtėvlškės sody
bą, pasimelsti prie po lie
pomis stovinčio smūtkello. 
Gi sode devynlležuvė paukš
tė man vėl giedojo, kaip 
anuomet. .. Vaikščiodama 
smėliu barstytais takais po 
sodą, glamonėjau kiekvieną 
medelį, bučiavau kiekvieną 
žiedelį Ir visa krūtine gėriau 
naujai pražydus luobelių kva
pą, kurių žieduose dūzgė lyg 
švelni muzika, begalės bite
lių. Ir staiga, su visų trijų 
dešimčių metų išlauktu Il
gesiu, pasigedau savo moti
nėlės, kuri visada pirmoji 
sutikdavo mane Iš bet kur 
parvažiavusią. Bėgiau sek
lyčion paieškoti tėvelio, bet 
deja ne C jų, nei seklyčios ne
beradau. . .Grįžau realybėm :■ 
prisiminiau, kad vieno jų

amžinai. Neseniai netekome 
Sofijos Matulienės, kuri buvo 
viena iš pirmųjų klubo stei
gėjų Ir veikli per eilę metų . 
Klek ankščiau
Rumšlenės, J. Bleklo. Slų 
metų valdyba Išrinkta: VI. 
Pallullonls pirm., A.Lakas 
vlceplrm. , K. Rožanskas Ir 
S.Kaulėnlenė sekr., Jonas 
Jakubka kasln., ryšininkas 
su organizacijoms J. Šid
lauskas, parengimų komisija 
A. Kurlenė, St.Šidlauskienė 
Ir Pr. Rumšą. Revizijos ko
misija VI. Palubeckas, St. 
Rudokas Ir Bal. Brazdžionis.

Naujoji V-ba jau buvo su - 
rengusi Užgavėnių Balių, ku
ris pasisekė labai gerai. Ja
me meninę dalį atliko dai
nininkės trys sesutės Drū
tytės, kur los jau daugelį me
tų linksmina Chlcagos 
suome nę.

vl-

kolonijų lietuvių 
Buvo audringa Ir 

surinkta

KLUBAS GERIEMS TIKSLAMS PAREMTI
Chlcagos padangėje jau 

daugelį metų veikla atkelia
vusių Iš Anglijos, Kanados Ir 
Australijos bei kitų Britų 
valdomų 
klubas.
garbinga veikla, 
tūkstančiai dolerių,kurie vi
si Iškeliavo keliais,keleliais 
remti Ir palaikyti lietuviškus 
reikalus, sušelpti į bėdą pa- 
puolusį tautietį.

Anglijos-Britanijos Klubas 
kasmet tuos dolerius suren
ka įvairiais būdais, kasmet 
juos Ir paskirsto. Organiza
cija įstojo į LF,daug padėjo 
Tautinių Šoktų grupei Lietu
va atkeliauti, paskyrė tūks
tantinę knygai Anglijos Lie -

P Ir m. Paltui ton Is buvo pa
sirūpinęs, kad programa bū
tų tinkamo Ilgio, pulkus 
maistas, graži tvarka- tad 
svečiai patenkinti Ir kas met 
pripildo salę.

Klubas leidžia biuletenį, 
kurį dabar redaguoja mokyt. 
J.Jokubka Ir admln.VLPa- 
llullonls. Nariai Ir kas do- A 
misi biuleteniu, gali rašyti a 
Jokubkos adresu: 4039 So . J 
Maplevrood, Chicago, 60632. 9 
Tel: LA- 3-9084. Tapačia . 
proga sutelkiame Ir pirmi- a 
nlnko telefoną:778-0743.

Vienas iš svarbiausių W 
klubo uždavinių yra vienas 
kitam padėti. Klubas yra su- £ 
šelpęs nelaimėje patekusius, 
palaiko savus narius,kurie 
turi prekybos įstaigas. Pas- 9 
kutintame biuletenyje yra A 
vardai tų versi įninku ar įs- A 
taigų. Bal. Brazdžionis w

Prieš dešimti metu architektai ntųalėjo apžiūrėti šio rūsio. Dabar, n stačiais laiptais .(palydovai dar Persp.s - *“&(£** c'la° X
tų konttfrus. Juos mūriio pHe& perMs Šimtus metų... Paoar čia 
kio“ menių.

tuvių Istorija. Šelpė Lietu - 
vlų Televiziją, Vasario 16 
gimnaziją, skyrė lėšų BalfuI, 
Altui, Jaunimo Centrui, spau
dai Ir lietuviškoms radijo 
valandėlėms. Valdyba Ir na
riai yra nusprendę nelaikyti 
tūkstančius banke,kaip kitos 
draugijos daro Ir paskui, su
sti Ikvįdavus, juos Išsidalina, 
o duoti pajamas tam, kas 
šiuo momentu yra aktualu. 
Tat pavyzdys Irkltlems klu
bams ar draugijoms.

Šiuo metu klubas turi virš 
300 narių, nors ne visi ak
tyvūs. Pamažu gretos retė
ja: vieni Iškeliauja į kitas 
šalis,kiti pavargsta susenę, 
treti- netikėtai atsiskiria

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

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 

tau padėti. ___________________________________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuonian A.A. Group)__

susirenka kiekvieną trečiadienį., NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Iietą* 
yįškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-539] (darbo tel.),

Juozui S. 365-0691, Hennkui N, 277-7868. ________________ _
1977. VI. 8

15 dieną M>kslinės restauracinės 
gavo užsakyną: ištirt® ir apraŠy- 
Vilniaus kv»rfalę. Užduotis buvo 

išlikusius dokunentus, 
apibrėžt: ,,storinę

,.,1961 m. balandžio 
gamybinės dirbtuvės 
ii trisdešimt ketvirtąjį 
aiški — patikrinti ištikusius dokunentus, išaiškinti bu
vusias rekonstrukcijas, apibrėžti „storinę ailistiką" — 
šiam rajonui būdingą ršvaiždą. Dsrbų ęmšpi penkiese: 
istorikai M. Banikonienė, t. Dambrauska'lė,' R. Lc- 
gaitė, architektai A. Eidukcvičienė ir R. Jalorėckas. Sun
ku įsivaizduoti, ką jiems teko nuvejkti: ckiimčių de
šimtys kronikinių knygų perverstosįlapas p« lapo. Jose 
žymėtos savininkų pavardės sutampa su 18(3, metų Vil
niaus planu — taip buvo nustatoma name j|vieta. Vė
liau Vilniaus magistrato knygos —Ipažymolopie gais
rus ir statybas, visus pakitimus tiriamuose pastatuose. 
O juk niekas nepasirūpino iš ankšto išrinti reikalin
gas vietas, knygos rašytos chronologine 'arka, žinių 
teko ieškoti patiems. . . Baigiamojoje išvadje tas dai
gas apibūdintas viena eilute: tekat peržvlgti 41 577 
lapus.

Vilniaus senamiestis iš pradžių buvo juciausia besi
kuriančio miesto dalis. Čia ėjo Medininkų r Ukmergės 
keliai, jungę Vilniaus pilį su kitais Lietuve ir Lenkijos 
miestais.

Gorkio gatvė per visą tą laiką taip irvadinosi — 
Didžiąja. XV amžiuje aplink Rotušę ėmė urtis preky
vietė, susiformavo aikštė. Gediminas pašvietė j Lie
tuvą vokiečius amatininkus, kurie telkėsi ienoje vie
toje, statėsi mūrinius 2—3 aukštų namus r pavadino 
savo gatvę Vokiečių. (Taip ji pažymėta garsiajame 
Brauno atlase, tokiu pavadinimu ji išlikoiki pat XX 
amžiaus vidurio.) Dabartinė Antokolskio gvė jau nuo 
XVI amžiaus vadinosi Stiklių — pirmuose ikšfuose bū
ta stiklo dirbinių krautuvėlių. Ant kampo avėjo cerk
vė Voskresenskaja, 1609 metais atitekusi itams, šalia 
buvo kapinės. Jų vietoje statytas namas r. 4, kurio 
seniausioji — gotikinė — dalis priskiriama > amžiui. O 
štai ir pirmasis rašytinis paminėjimas: „02 m. pil. 
Jacynkievičius perleidžia namą Smolensko aivadai Jas- 
manovui". Ir dar viena eilutė iš dabartiniųiprašų: „Po 
namu gražūs ir erdvūs gotikiniai rūsiai, riuos smul
kiau aprašyti neįmanoma dėl deguonies skos".

Banikonienė, ______...
‘ jk. Jalo/ec^.

r.u pivauvuv.'i, ką jiems teko nuveikti*, efeiimčių de
šimtys kronikinių knygų perverstosįlapas po lapo. Jose

sudbury

VILNIUJ
skyriuje 1971 metais) 

šiame name spėjama

E

ve/d^oOž/a/
GUDRI NAŠLĖ

Našlė busimajam sutuoktiniui:
— Šiaip jau jokiu būdu nesutikčiau už tamstos 
tekėti. Sutikau tik todėl, kad įvertinu tamstos 
skonį Ir sugebėjimą pasirinkti gražią ir pro
tingą moterį.

GYVENIMAS ATRODYS DAR ILGESNIS 
Pacientas: — ar gailu tikėtis sulaukti IOO metų, 
jeigu nerūkysiu, negersiu kavos, nevartosiu 
alkoholio Ir bendrai, padoriai gyvensiu ? 
Gydytojas: Negailu užtikrinti. Tegaliu tamstai 
pasakyti tik, kad tada gyvenimas atrodys 
daug Ilgesnis.

k I

LOKIO” MENĖ
(Rašė Karina Baublienė'LM' dailės

XVl a-
tuvės. Matyt, XVII a. čia saugojo Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės Metrikos archyvus.
patvirtinančių šią nuomonę, dar nerasta, 
cituoja 1636 m. paskelbtą Vladislovo IV privilegiją Jur
gio Lango namui, esančiam šalia, kampinio Tomo Bil- 
džiukevičiaus namo. Jurgis Langas atleidžiamas nuo 

jvo'.ės, ir jo butas paskiriamas Metrikos lai- 
O /kronikinėse knygose būlenf Šis namas va-

įWįį

- o -

buvus Mamoničių spaus-

. Tiesa, kitų ’dokumentų, 
patvirtinančių šią nubmonę, dar nerasta, bet PtaŠičkis 
<“ *,* .. -1T
gio Lango namui, esančiam šalia kampinio Tomo Bit- 
df ------ -- 7 *-----
buto pri 
kymui! ., 
dinamas „Kamienica Lcmgowska". . .

Kiek tokių atmintinų vietų šiame Vilniaus kampelyje! 
Iki šiol neišaiškinta Skorinos spaustuvės vieta. 1525 
metais Vilniuje išėjo pirmoji dabartinėje TSRS tento-- 
rijoje spausdinta knyga. Spaustuvės būta Jokūbo Babi
liaus namuose, netoli nuo miesto Rotušės. O tiksliau?

Lipdėsi namas prie namo. Amato, tautybės, tikėjimo 
jungiami žmonės stengėsi kurtis greta. Dar Vytauto lai
kais j Lietuvę atsikėlė žydai, vertėsi amatais, prekyba. 
Vėliau, 1635 m., kai Vladislovas IV išleido privilegiją, 
nusakančią žydų teises, jie kėlėsi j Lietuvę iš Rusijos, 
Baltarusijos, Ukrainos žemių ir apsigyvendavo vis tame 
pačiame geto rajone. Todėl čia taip maža erdvės, tiek 
kliudančių vienas kitam pastatų. Tiesa, karas gerokai ap
griovė šias gatveles. 1941 metais čia vėl būta gėlo...

Ėjo laikas. Iki XVII a. busimoji Antokolskio gatvė 
galutinai susiformavo, įgijo būdingą Vilniaus senamies
čiui išvaizdą. Ją lietė visi architektūriniai stiliai, tai už
dengdami vienas kitę, tai papildydami naujais elemeri- 
ta's.. Štai namas Nr. 6.'1595 m. jis priklausė auksakaliui 
Jonui ir jo žmonai Margaritai Šulcams. Sj pastatę 
darė trijų atskirų laikotarpių statiniai, taip jis ir 
trispalvis, kad lengviau atskirtume laiko žymes.

O šalia dar vienas pastatas, pažymėtas aštuntu 
meriu. Vakarinio korpuso pagrindinė dalis iki kieme 
esęnčię priestato — seniausioji Antokolskio gatvėje; 
♦ai padėjo nustatyti tyrimai natūroje. Ir vėl įspūdingi 
XV—XVI a. gotikiniai rūsiai, kuriuos taip norisi išsaugo
ti, parodyti žmonėms. Todėl neverta rašyti, „kas ir kaip 
bus" kiekviename pastate. Mes tai išvysime — ir „Lo
kį", ir suvenyrų parduotuvę, ir medžiotojų laimikių sa
lę. Tik niekas neperkirps šilko juostelės, nekris uždanga 
nuo stebuklingai atjaunėjusios gatvės. . .

su-
ANGELĖ IR PETRAS ČESNULIAI, kurių prie
globstyje, 70 Main Street, Paris, Ont. Įvyks bir
želio 18 d.,šeštadienį 2 vai.p.p. Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos metinis vilniečių Sąskrydis 
— susirinkimas — Gegužinė.

Programoje: Vilniaus krašto ir visos Lietuvos 
reikalų nagrinėjimas. Pažinčių atnaujinimas ir 
vaišės.

SPAUDOS GEGUŽINĖ
SUDBURIO APYLINKĖS ŽUVUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

“GELEŽINI VILKO”
KLUBAS RUOŠIA PIRMAUSIU METŲ VASAROS

SEZONO GDdŽINEĘ

Gegužinė rengi amo Vikto Gudri ūno ūkyje 
birželio 26 d., sekmadienjjš gegužines visas 
gautas pelnas skiriamas Kiados lietuviu spau
dai paremti. Tad kviečian-visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti ir savo augus pasikviesti, 
kur be smagaus laiko praldimo savo draugu ir 
bi či ui i u tarpe, tuo pačiu penisi te Kanados 
lietuvių spaudą.

Žuvautoj ai, prašome si vežti žuvavimo įrankius, 
nes už didži ausią pagautcpvi yra paskirta graži taure 
Šaudymai skriejančiu lėkšų ir į taikinei ius. Karšti pie
tūs, šalti užkandžiai, bei kti ir minkšti išgėrimai. Tur
tinga loterija ir kitos Įvairybės, j

Klubo Valdyba

HAMILTONO SLA 72 KUOPOS 
GEGUŽINĖ IR TIKSLAI. . .
SLA 72 Kuopos tradicinė 

gegužinė įvyks š.m. liepos 
24 d. A.Padolsklo gražioje 
sodyboje, Paris, Ont.

Šiais metais SLA geguži
nės tikslas: pagerbti S Iblro 
tremtinę Ir dlsldentę Oną 
Poškienę. Ona Poškienė 
yra kalinta Sibire 9 metus Ir 
nežiūrint,kad ji jau 70 metų 
amžiaus- priklauso Lietu
vos Komitetui Žmogaus Tei
sėms ginti. To komiteto už
davinys- registruoti Hel
sinkio deklaracijos pažeidi
mus Sovietų Sąjungoje Ir kad 
Žmogaus Te is ė būtų respek
tuojama Ir sovietų okupuoto
je Lietuvoje.

SLA 72kuopa Iš gegužinės 
gauto pelno O. Poškienės

vardu įneš į Kanados Lietu
vių Fondą.lOO dolerių. Tam 
tikslui sutelkti lėšas yra 
platinama loterija Ir me
džiaginiai ją parėmė J. 
Paukštys Ir P. Dauginas Iš

i St. Catharines.
SLA 72 Kuopos Valdyba

■ bndon, cnt.

Vincą 
Pagal paskuti - 

page įdavimą, 
dalyvavusieji 

Fondui.
asmeiys, su-

■^LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREA
KIEKVIENA ANTRADIENI NU11,3O iki 12 vol nakties 

PROGRAMOS VEJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanel Ct.. Dunay, P.Q. TEL. 669-8834, 6 3 6

GRAŽUS MIRUSIOJO 
PAGERBIMAS

Š.m. kovo 3Od. Londone 
palaidojome a. a. 
Če rškų.
nį vellonles 
vietoje gėlių 
aukojo Tautos

Aukojo 34
rinkę 420 dolerių. Tai labai 
tlikamas ir gražus tauraus 
tautiečio pagerbimas. Lon
dono Ap-ės Tautos Fpn- . 
do Įgaliotinis nuoširdžiau
siai visiems dėkoja.

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei,metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COM PAIN Y

TEl. 268-3071,
PUBLISHERS OH THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905

EAST BROADWAY • SOUTH BOSTON, MASS. 02127
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

jsikūręs nuosavuose namuose —

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirrnad’eniais - ketvirtadie- 
n«ois nuo 10 iki 5 vo!penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūč1© men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių p a t a rna v i m a.s. 
Kapitalas — virš $9,000.000

MOKAME UŽ:

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

IMAME UŽ.

osmertinci posk ifos 11%
nekiln, turto pask. 9,% %

PASIRYZOME ĮSIGYTI SAVUS NAMUS
Žūklauto jų (r Medžiotojų 

klubo" GIEDRAITIS" visuoti
nis narių susirinkimas įvy
kęs gegužės 15 d. savo šau - 
dyklos patalpose buvo gau
sus nariais ir svečiais. Iš 
valdybos pranešimų sužinota, 
kad klubas skolų neturi, ta
čiau ruošiasi pastatyti naują 
klubopastatą su visais įren
gimais. O tada bus įmanoma 
gauti leidimą naudoti stip
riuosius gėrimus. Žinoma , 
yra reikalinga visų narių 
talka: geros valios paskola . 
Be to, nėra įmanoma. Kai 
klubas sudarys nors pusę 
sumos pinigų, tada vykdys 
statybą. Tam yra atidaryta 
klubo statybos sąskaita Tal
koj. Klubo valdyba su maža

toronto
A. Lukošius

aaSMBBBBHHBaBBHBBSnBSaBHHSEMEHMai
J aunystes prisiminimais

Gražios, įdomios, tiesiog 
nuostabios tos visos kažkada 
vaikystėje girdėtos pasakos 
ir padavimai. Koks platus, 
didelis ir viliojantis tada 
atrodė tas pasaulis, koks 
margas ir nuotykių pilnas 
gyvenimas, visa tai besi
klausant ir besvajojant.

Kaip tada buvo gera ir 
jauku toje pirkioje prie ži
dinio, liepsnelėms bežai
džiant viso to klausytis, per
gyventi ir įsivaizduoti. O ir 
pats anų jaunų dienų gyveni
mas bemaž niekio nesisky
rė nuo visų tų pasakojimų, 
nes ne perdaug ką galėjai 
suprasti, atskirti kur gi čia 
pasaka, kur tikrovė, kur 
viską buriantis, saldus kū
dikystės sapnas.

Visuomet gudrios ir suk
tos buvo tos raganos, tik lai
mė, kad ten netrūkdavo ir 
gerųjų laumių, draugiškų ir 
visiems pasiruošusių padėti 
nykštukų. Juodvarniais pa
versti skraidė ten trys bro
llal. Toli nuo namų, Išklydę gyvena visi
laimės paieškoti, per svetl-

i HAMILTONO VYSK’ VALANČIAUS ŠEŠTADIENINĘ MOKYKLĄ.BAIGUSIEJI MOKINIAI. Iš kairės: A. Gedrimaite, 
; R. Jurgutyte, L. Morkunaite, R. Verbickaltė, v. Stankute, A. Pleinytė, E. Norkutė, A. Bugaillškis, V. Sadauskas,

A. Adomauskas. Nuotrauka J. Miltenio.
6 p SI.

narių talka pasodino šį pa
vasarį 4500 medelių. Tai 
vis klubo papuošimui. Val
dyba prašė narių didesnės 
talkos įvairiuose klubo rei
kaluose. Revizijos komisija 
rado klubo vedamas knygas 
tvarkoj. Per diskusijas buvo 
ir pasikarščiuota, tai rodo , 
kad klubo nariai domaujasl 
klubu. Sienoje buvo Iškabinti 
naujo pastato brėžiniai. Po 
susirinkimo valdyba pavai
šino visus. Kadangi oras bu
vo pasakiškas, tad daugumas 
pasklido į laukus. Medžioto - 
jai pyškino į skraidančias 
"antis". Dar vienas mūsų 
klubo gražus suėjimas .bend
ravimas su savaisiais.

Valdyba

ganos, laumės (r nykštukai, 
nes kur gt kitur jie geriau 
berastų. Nebent jie visi atei
na ten Iš tų kapinaičių kal
nelio, upelio šlaite. Tas ne
lygus, vingiuotas ir siauras 
kelelis nuo šių namų kaip tik 
ir eina pro tenai. Yra ten 
toks medžiais apaugęs ir 
krūmuose pasislėpęs, pa
slapčių pilnas kalnelis, su 
senu nuo lietaus ir vėjo su
pta Išėjusiu kryžiumi viršu
je. Balsu ir klausytis, kc 
tie žmonės apie jį pripasa
koja. Be didelio reikalo nie
kas ir niekada naktimis pro 
jį ir neina. Tik iš tolo ap
lenkta ir jo vengia.

Sakoma, kad tiktai tenai 
gyvena vaiduokliai.Kartkar
tėmis, kai baltas mėnulio 
veidas įs įsupa, žvaigždėtame 
vėlyvos nakties skliaute, jie 
net triukšmingą puotą tenai 
sukelia.

Seneliai pasakoja, kad te
nai Ištisi mūsų senolių ka
riuomenės pulkai šarvais 
pasikaustė ir pilnai pasiruo
šė gerųjų raganių laikinam

mas šalis keliavo brolis ir 
sesuo. Vijosi juos ta ragana 
piktoji. Tik štai užburtasis 
ragelis šalia jų ir laimė tuo 
pačiu, nes "karvė kelią jai 
pastojo".

Tiesiog baugu ir nejauku 
būdavo ilgais ir tamsiais 
rudens vakarais. Bevelk vi
suomet kažkas tai iš lauko 
barbendavo seklyčios lan
gines. Kažkokie šešėliai 
praslinkdavo palaukėmis 
kažkas lyg gailiai sudejuo
davo, sunkdavo ir vėl klaiki 
ir tamsi tyla ten lauke ir 
čia, kamaroje, užpečkyje.

Visa dar laimė, kad nors 
tas kryžius ten lauke, dar
želio gale, su visa šventųjų 
šeimyna, kad ir pasviręs ir 
apkerpėjęs, tikriausiai sau
go šluos namus, šią sodybą 
ir laukus nuo tų visų nela
bųjų.

Tamsu už sienos kamaro
je, dar tamsiau tenai jaujo
je ir nedaug ką geriau čia1, 
užustalėje ir net po lova."

Greičiausiai, kad ir čia 
tie pasakose

mlnlml vaiduokliai, tos ra-

užmigdymui. Ilsisi ir laukia 
progos, kada ir vėlei bus 
pašaukti. Skaudi jiems bu
vusi baudžiauninkų dalia ir 
sunkus sukilėlių kelias. Ba
das, maras ir caras tada 
juos valdė, taigi ir gražiai 
visus tame kalnelyje sugul
dė. Neturėjo varguoliai tada 
progos, tai nors dabar kar
tais nakties glūdumose pa- 
slaučla, palėbauja.

Dažnai ir dabar dar vis 
menasi tos visos vaikystėje 
girdėtos pasakos, kurių mo
tulė man nepagailėjo. Menu 
tą paslaptingą, tamsiąją jau
ją, tą vingiuotą kelelį su se
nu, apsąmanojus lu kryžiumi. 
Tas pats nelygus kelelis ir 
mane kadaise Iš tenai Išve
dė į platij ir didįjį gyvenimo 
kelią. Kelią, kuris atvedė 
prie sėslios, net amžiaus 
ketvirtį išgyventos, vietos- 
Toronto. Kartais savo jau-j 
nystės svajonėse paskendęs 
sėdžiu Lietuvių Namų po
pietėse prie stalo ir svajo
ju, kad čia aplink sėdinčius 
ne vieną atvedė toks pat ke
lelis kaip ir mane.

USS1 LIETUVIŲ NAMZ
Praeitą sekmadienį Ll 

buvo susirinkę daug svečių. 
Daug Iš atvykusių susirink 
paremti Dramos Festival; 
kuris įvyko tą popietę. Sve 
člų knygoje pasirašė: L 
Baltrušaitienė, E. Keršev- 
členė, A. Jackevičius, K.Sa
dauskas, J.Platakls, P.P- 
dupiskas, A . Kvečas, K. Pe- 
rauskas, J. Petrauskas, ė 
Jasaitytė, V. Butėnas - Ram
ius Iš Chlcagos; A.ValtV- 
kaltls, J. Kanaplenė ir I 
Kanapėnas Iš Detroito; i 
Tumlenė, V. ir E.Dovydą- 
člai, V. Zelenls ir R. Žele n' 
tė Iš Los Angeles, Cal. 
J. Blujas, D. Blujas, R. Zu 
macos, N.Sparkytė ir B. B 
kulčlus Iš Cicero, Ill; A 
Crenulis ir V. Strįkaltis 
Rochester'lo, N. Y; P. Bo ■ 
homol Iš Brazilijos.

Kooperatiniu pastatu llc
tuvlal domisi. Jau dabar yi 

apie 40 pareiškimų norinčių 
kooperatinių nedidelių butų . 
Užlnteresuotl kooperatinių 
butų pastatu prašome pra
nešti savo vardus,pavardes , 
adresus ir telefoną LN raš
tinėje arba skambinti tele f: 
533-9030.

V.Genčlaus vadovaujamas 
šachmatininkų būrelis savo 
žaidynes perkėlė į LN blb- 
llcteką. Žaidžiama ketvirta
dieniais 8 vai, vakaro.

LN vis dar reikia tarnau
tojo vasaros laikotarpiui 
Kreipkitės į raštinę arba 
tel: 533-9030.

LN svetainėje LOKYS die
nos pamainoje vietoj miru
sio a. a. Kazimiero Contos 
dirba Vytautas Laugalls.

Pereito šeštadienio vaka
re Dramos Festivalio daly
viai LN po vakarienės buvo 
susirinkę Lokyje. Svečiams 
labai patiko Toronto lietuvių 
jaunimo gražiai dainuojamos 
lietuviškos dainos.Tatai pa
reiškė viešoje kalboje žy
menų vakare.

Į LN V-bą sutiko įeiti J . 
Bubullenė. Tikimasi, kad ji 
labai padės tvarkyti svečių 
maitinimo problemas.

Šią savaitę LN įnašą pa
pildė R. Martjošlus $20.

LIETUVOS KANKINIŲ 
ŠVENTOVĖS KERTINIO 
AKMENS ŠVENTINIMAS

Š.m. gegužės 29d.Mlssi- 
ssaugoje- Anapilyje buvo 
didelės Iškilmės.

Kaip jau visuomenei ži
noma, Anapilio apie 17 akrų 
plote jau yra lietuvių kapt - 
nės,kuriose Iki dabar palai
dota Iki dabar 847 lietuviai, 
Anapilio salės, Tėv. Žiburių 
spaustuvės patalpos, klebo - 
ntja. O šįmet pradėta statyti 
66 akrų plote ir Lietuvių 
KankiniųŠventovė, kaip tęsi
nys šv. Jono parapijos baž
nyčias,kuri nuo 1928 m.ran
das {Toronte Dundas- Gorval 
gatvių ka mpe.

Iškilmės prasidėjo eisena 
Iš Anapilio salės, vadovau
jant- sumanlamklebonaul kun. 
P • Ažubaliui, bažn.k-to p-kul 
J. Žiūraičiui ir visuomenės 
nepailstamam veikėjui, pe
dagogui, Anapilio B-vės pir
mininkui Ant. Rlnkūnul.

Eiseną į kapines vedė kar
dinolo atstovas J. E . vysk. T. 
Fulton, parapijų klebonai: 
pranciškonų-T ėv. A. Slmana- 
WčIus,DelhI-London-kun. J . 
Staškus; Lietuvos Gen. Kon
sulas dr. J. Žmuldzlnas,pro
testantų-liuteronų- kun. A. 
Žilinskas /jis perskaitė ir 
specialią maldą kapinių kop
lyčioje/ ir kt.parapijų kuni
gai. Dalyvavo šešios lietu
viškųjų organizacijų vėlia - 
vos, KLB p-kas J.R. Sima
navičius tr kitų organizacijų 
atstovai, archit. dr. A. Kulpa, 
patariamieji Inžinieriai: H . 
Lapas, E. Čupllnskas, Paš
kauskas; laikraščių redakto
riai, spaudos ir foto korės- 
pondental.

Anapilio kapinėse, kaip ir 
lankymo dieną, - buvo susi
rinkusi gausi minta- virš 
2000 lietuvių.

Kapinių koplyčioje cere
monijas pradėjo kleb. kun. 
P. A žubal ts.

Labai reikšmingą ir drau
gišką lietuviams kalbą pasa
kė Toronto kardinolo atsto
vas J. E. vysk. T . Fulton. Jis 
Išreiškė viltį, kad lietuvių 
tauta bus laisva ir galės 
laisvai melstis. . .

Buvo visų dalyvių sugie
dota Pulkim Ant Kelių. Keli 
kunigai perskaitė specialias 
maldas. Solistai V. Verikal- 
tls ir R. Strimaitis sugiedojo 
Venį Creator. Giedojo ir 
choras su sol.R.Strimaičiu . 
Iš kapinių eisena nuėjo prie 
naujai statomos šventovės.

Čia J.E. vysk. T. Fulton 
pašventino kertinį akmenį, 
tardamas lietuviams reIkš-

T oup y k ir skolinkis

PARAMA
------------ _--------------------------- :------------------------------------------------ SU

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8!4% už 1 m. term. dep.

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

714% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9%% už asm. paskolas

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas--- piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontar'io
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

__ , _ * Namų — Gyvybės Į Af^PffSX) Jį AA ★ Automobilių
< (rftH <r ★ Komerciniai

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

V Bačėnas Ali Seasons Travel, B.o.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctk“r pasaulyje 'k.mbintl

*** 'Z* tel. 533-3531
mlngą ir šiltą žodį. Buvo 
pasirašytas ant pergamento 
aktas su parašais: J.E. vysk 
T. Fulton, kun.P. Ažubalis , 
kun. Pr. Gaida, kun. A. Ži
linskas, kun. Tėv. A. S Ima - 
nav Ičlus, kun. J. Staškus, L le- 
tuvos GenKons. dr. J. Zmul- 
džinas, A. Rlnkūnas, KLBp - 
kas J. R. S Imanavlčlus, dr. J. 
Sungalla/KLK/, arch lt. dr . 
A. Kulpa, kontraktorlus Ka- 
zylls, patar. Inžinieriai H . 
Lapas, E . Čupllnskas; Pet- 
raltlenė/Kat. Mot. D-ja/, Inž. 
G.Kurpls/Vyrų Or-c(ja/,S . 
Jakubaltls/Šaullų Or-ja/,dr. 
O. Gustatnlenė/Kat. M. CV- 
ba/, Inž. Paškauskas, Kry
ževičiūtė/ Jaunimo atst./, 
G. Lapienė/Moterų Or-ja/, 
A. Valiulis/Jaun. atst./,K. 
Batūra/skautų/, J. Ž lūra lt Is 
/K-to pirm. /.

Aktą perskaitė lietuviškai 
Ir angliškai A. Valiulis. Visų 
pasirašytą aktą, Lietuvos

Po Prapljos K-to pirm-ko 
J. Ž lūra Ičlo padėkos, Iškll - 
mlų pabaigos žodį tarė kun. 
kleb. P. A žubal Is.

Per ceremonijas buvo su
giedota Marija, Marija ir 
Lietuvos Himnas. Iškilmes 
filmavo ir fotografavo.

Po to viena dalis svečių 
su vysk. T. Fulton buvo pa
kviesti vaišėms į kleboniją , 
kiti į Anapilio salę.

Vaišės buvo puikiai pa
ruoštos moterų organizacijų.

Ta pačia proga Anapilio 
mažoje salėje vyko ir dali. A. 
Galdiko kūrinių paroda.

Kiekviena lletuvlij švento
vė yra tapusi ir lietuvybės 
židiniu, visų lietuviškųjų 
darbų centru,tautos Išsilai
kymo rėmėju. Tad Kankinių 
parapijos-Anapilio B-vės a- 
teltls šviesi- Toronto mles - 
tul augant, 40 mylių atstume, 
susilies su Hamiltonu. GI 
Mtsslsšauga yra viduryje , 

Anapilio vietovė taps 
centrujtegu jame ilgai žibės 
lietuviška ugnis*.

J. Karka

žemės žiupsnelį ir gintaro įa(j 
gabalėlį vysk.T. Fulton paš
ventino Ir tarė šodį. Visa tai 
bus užmūrijama.

;-----------------------------------------------------------

į Visi lietuviai, atvykę Kanadon 1947 m. 
(visais transportais ai pavieniui) yra kviečiami dalyvauti 
pobūvyje, 30-ties metų atvykimo sukakčiai paminėti, 
kuris jvyks Toronto Lietuvių Namuose š.m.

rugsėjo 3 dieną.
Žemiau įdedame anketą, kurią užpildžius prašome iškirpti ir 
atsiųsti iki š.m. liepos 31 dienos. Atsipažinimo Vakarui

Rengti Komitetas
■' ' • ~ 1..

| — »' ■ - ■! '•   - > I ' " 1 ' ‘ ' ■» - ' ' «■——M ■ ‘J    I« ,.■ I ■ I H   "■ ~ f  . | Į ■ .1 ...  || 'Į
I

Žadu dalyvauti 30-ties metų sukakčiai paminėti pobūvyje lietuvių, 
1947 m. atvykusių į Kanadą, kuris jvyks Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St. West, Toronto, Ont., š.m. rugsėjo 3 <1., 6 v.v.

Pavardė, vardas............................     :.?...

Gyv. vieta......................................................................................

........................................................................ Pašto kodas ..........................

Dalyvių skaičius: asmenys. •
Dalyvavimas vienam asmeniui — 15 dolerių. Pakvietimai bus išsiunti
nėti gavus Jūsų atsiliepimą j anketą. Čekius arba pašto perlaidas rašyti 
ir siųsti iki š.m. liepos 31 dienos: A y Rengti. Komitetas

116 Von Dusen Blvd., 
Toronto, Ont., Canada 
M8Z 3G7

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KRONIKA—
WEAS
LIETUVIAMS DĖMESIO’.

Lietuviams verta kreiptis 
į LITĄ, nes už visokias pas
kolas nuošimčiai sumažinti .

Suprantama, kad prie da
bartinės Quebec’© provinci
nės valdžios, yra tūlų neaiš
kumų nekilnojamam turtui 
įsigyti. Gal todėl lietuviai 
tuo ir mažiau dabar domisi 
Todėl ir mažiau paskolų Iš 
Lito beprašo. Be to, klek 
arikščlaukalkuriems išėmus 
Indėlius dėl politinių provin
cijos pasikeitimų, Lite vie - 
nu metu gauti didesnę pas
kolą buvo sunkiau. Dabar gį 
indėliams padaugėjus, gali - 
ma vėl gauti paskolas dar
lengvesnėmis sąlygomis 
kaip ankščiau.

Štai Lito b iuletenyje nr. 29 
rašoma:

Šiais metais Litas mažina 
palūkanas už paskolas jau 
antrą kartą. Palūkanos už 
asmenines paskolas dabar 
sumažintos Iš 11% į 1O. 5% ir 
už rezidencines nekUn.turto
paskolas- Iš IO. 25% į IO %.
Už Investacines/nuomavlmul/ lul 
neklln. turto paskolas palu - 
kanos sumažintos iš 1O. 5% į 
1O. 25% ir už komercines iš
11% į 1O. 5%.

Tačiau nepalyginamai 
reikšmingesnis palūkanų su
mažinimas buvo padarytas 
seniau Išduotoms paskoloms.

Tikslu paskatinti narius 
daryti savo čekių apyvartą 
Lite, nutarta visiems skoli
ninkams sumažinti jų palū
kanas už paskolas papildomu 
O. 25%, jeigu jie aktyviai 
naudoja Lite savo čekių sąs
kaitas.

FINA MOMT TEL.: 694-1037*

(MIKE RUTKAUSKAS) 

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING 
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

GUY 
RICHARD 
ROOFER—COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

Richardl, kuris j au seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

1977. VI. 8

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodehuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)’'

6J96 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

W. LAPENAI 
general CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P. Q .
Ivatri industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir orieinamomi s k ainomi s.
- te/. 366- 6237 / 3896 _____________________

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

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

(Lietuviams duodame specialiq nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Sušinskas & Son tel. 389-0571.

Šie visi palūkanų suma - 
ži'ilmal padaryti vien tik 
vadovaujantis kooperatiniu 
principu, ko niekad nepada
rytų savo skolininkams nė 
viena kita skolinimo Institu
cija. prp.

PATOGU IR DIRBANTIEMS
Prasmingas ir įdomus 

koncertas vyks Montreallo 
katedroje minint BIRŽE
LIO TRĖMIMUS. Laikas ir 
dirbantiems patogus, nerei
kia grįžti namo, o visai pa - 
togu po darbo važiuoti į ml - 
nėjlmą ir koncertą, kartu ta 
proga susikaupti liudijant ir 
pasisakant prieš skriaudą 
mūsų tautalfir už Žmogaus

25-čio VEIKLOS ŠAUNUS ATŽYMĖJIMAS 
************************************************

♦ 
♦

KLK Moterų D-jos Mont
reallo skyriaus metinė veik
la buvo peržvelgta praėju
siame narių susirinkime 
Pirmininkaujant M. Malcle- 
nel, susirinkimo metu buvo 
duotos ataskaitos Iš Grandi
nėlės viešnagės ir tamtlks- 

surengtų parengimų, iž
dininkė Janina Adomonienė 
pranešė, kad šis Grandinė
lės parengimas atnešė drau
gijai gražaus pelno. Tokiu 
būdu, draugijos 25 me
tų veiklos atžymėjlmas Išė
jo be nuostolių, nors, kuo- 
r~w....................................... - .

'Mike Rutkauskas )

green Ware Glazes Firing Kilns

477-G Delmar Avė..

POINTE CLAIRE. P.Q. H9R 4A5

TEL. 695-0370 

Teisių gerbimą ir jų būtinu - 
mą.Tle reikalai paskutiniu 
metu yra, nepaslaptls, dar 
labiau suaktualėję. Neapsl - 
le Isklme’.

• Sofija ir Ipolitas Tauteral 
persikelia gyventi į St.Cath
arines, Ont. Jiems buvo su
ruoštos išle istuvės draugų 
tarpe Nek. Prasidėjimo Se
selių Namuose.
• Ona Ir Vilius Lapenalčlal 
persikelia gyventi į Ottawą , 
bet statybos darbų biznį jis 
ir toliau ves,kaip Iki šiol, ir 
Montrealyje.
• Arvydas Ir Vida Smailiai. 
Iš Toronto-atstkėlė gyventi į 
Montrealį. Arvydas dirba 
inžinieriaus darbą vienoje 
Industrijos darbovietėje 
Longue U, P. Q .

met mūsų draugija rengia 
betkokį parengimą, ji visada 
Išeina su geriausiais rezul
tatais. Kaip praeityje, taip 
ir šiuo kartu pelnas buvo pa
skirstytas labdarai sekan
čioms organizacijoms kata
likių Moterų D - jos Centro 
Valdybai - 50, Moters žur
nalui-1OO, "Tėviškės Žibu
riams - 50, ’’NL" -50, NP 
Seselėms - 50 ir Vasario 16 
Gimnazijai Vokietijoje -50. 
Šiuo metu šios Gimnazijos 
rėmimo būreliui vadovauja 
J. Baltuonlenė.

Pelno paskirstymas - tai 
dar vienas įrodymas, kaip 
reikia dirbti ir aukotis lie
tuvybei ne garsiais šūkiais, 
bet konkrečiais darbais.

Susirinkimo metu už gra
žų bendradarbiavimą sutin
kant, priimant ir Išleidžiant 
Grandinėlę, Išreikšta vieša 
padėka Montreallo visuome
nei ir mūsų organizacijoms 
kurios bent kokiu darbu pri
sidėjo prie šio didžiulio dar
bo. Be to padėkota ir paski
riems asmenims ir šei
moms, kaip ponų P. ir J 
Adamonlų šeimai už įdėtą 
darbą ir pastangas rengiant 
jaunimo susipažinimo vaka
rą Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Taip pat p. E. Karde -

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

K.L.K. MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIAUS VALDYBA IR "GRANDINĖLĖS VADOVAI. Is dešinės: L. 
Sagys, S. Danaitlenė, B. Rupšienė, o. Kudžmienė, A. Sagienė, E. Kerbeliene, J. Adomonienė ir D. StaŠkevičienė.

llenei už jos išsamius 
straipsnius apie mūsų drau
gijos veiklą Amerikos spau
doje .

Pranešimą Iš skyrių su
važiavimo Hamiltone padarė 
V - bos vicepirmininkė G. 
Kudžmienė, kuri kartu su 
E. Kerbeliene atstovavo 
Montreallo skyrių, iš pra
nešimo paaiškėjo, kad Iš vi
sų skyrių veikliausias yra 
Montreallo skyrius, nes jis 
neapsiriboja kavučltj suren
gimais. bet vykdo daug pla
tesnio mąsto kultūrintus 
renginius ir dar su pelnu.

Šios V-bos pirmininkė D. 
Staškevlčlenė pas Idžlau- 
gė darnia valdybos ve Ikla ir 
prašė pas įruošti rudenį atei
nantiems naujos valdybos 
rinkimams.

Susirinkimo metu į drau
giją įstojo trys naujos na
rės : J. Anellūnlenė, V.La
pinienė ir p. Baltakienė.

Praėjus dideliam ir sėk
mingam darbymečiui, malo
nu bus leisti vasaros ato - 
stogas,ko (r linkime visoms 
draugijos narėms, o darbln- 
gąjal valdybai - nuoširdus 
ačiū už tokį sutartinai gražų 
rūpestingą ir tikrai didelį 
nuveiktą darbą jos kadenci
jos vadovavimo metu.

Laimingų vasaros atosto- 
i.

Nijolė Bagdžlūnlenė

• Žurnalistas VI. Butėnas- 
Ramojus lankėsi Kanadoje . 
Montrealyje buvo pasistojęs 
pas Janiną ir Joną Adomo
nius. Lankės l parapijose ir 
NL redakcijoje, globojamas 
Leono Gurecko. Jo neseniai 
mirusio brolio kun. F. Gu
recko biografiją ruošiasi ra
šyti VI. Butėnas-Ramojus.
• Buvo susirgęs ir operuo - 
tas Reddy Memorial ligoni
nėje Povilas Petronis.
• Į Dramos Festivalį Toron
te Domas Rupšys buvo nu
vykęs kartu su dukra ir žen
tu E . ir R. Verbylals .

PAIEŠKOMAS Albinas VAITEKŪNAS 
IŠ Glndvllu km. Ieškomasis daug me

tu gyveno Montrealyje'Ir dirbo pople- 

rlo fabrike.
Ieškomasis or jį žinantieji praneškite 

jo adreso į NL redakciją.

3036. BOUL. LASSOMPTION, MONTREAL, QUĖ H1 N 2H2 / TEL. 264-5302

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 
LE BOTTIN TĖLĖPHONIGUE DE VOTRE QUARTIER INC. 
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

agence
d assurance generate 

CON6TANTINI 
general insurance 
agency, ltd.

680 FRONTENAC ST MONTREAL, P.O

T EL. 575- 8971.
T. Launnaitis

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome
f*. PHILIPPE IZZI ____

SKAMBINKITE - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

7661-A CENTRALE 
coin/ corner 5e avo 365-7146 

495-90e AVĖ 
coin / corner Bnyne 365-1143

PADĖKA
Nepaslaptls, kad kiekvie

nam žmogui yra malonu, kai 
į jį atkreipiamas draugiškas 
dėmesys. Šį kartą tokia lai
mė teko man pačiai, kai ma
no draugalper L. K. Mindau
go Šaulių Kuopos V-bą pri
siimt lė mane, suruošdaml 
pagerbimą mano 5O-Ios gi
mimo dienos proga.

Dėkoju V. Sušlnskul už su
organizavimą tokio gražaus 
parengimo Aušros Vartų pa
rapijos salėje, Aug.Mylel už 
sveikinimų pravedlraą, Lin
dai Sušinskfenel už pulkų 
vakaro pyragą ir visiems 
kitiems, kuo nors pristdėju
siems.

Nuoširdžiausia padėka vi
siems vakaro ęvečtams už 
atsilankymą.

Rūta Žibikienė

............ ’ • ■■•4c87~(5^2O'
Donna Welburn, A .I.B .
Beatrice Oliver, A.I.B..B.A.

GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.

Quebec Credit Union League Building

17 ton a Id drive 
montreal west.pq. 
h4x1m9

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems nariams 1

bing & Heating kontraktorius.

140 - 2e AVENUE
VJ V366-O33O LASALLE,

Visi kiti .vandentiekio ir 
šiIdymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie - 
maniu pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas

7 psl.
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I NL REIKALAI
Spaudos Baliui praėjus 

PADĖKA
Gal pirmą kartą Montrea- 

llo Istorijoje atsitiko taip, 
kad viena organizacija atėjo 
tokio masto talkon laikraš
čiui, kaip šį kartą L. K. Min - 
daugo Šaulių Kuopa.

Yra buvę, kad Toronte į

Spaudos Baliaus rengėjų ei
les buvo įsijungę VLPutvlo 
Šaulių kuopos nariai ir gana 
aktyviai dirbo. Tačiau -tat 
buvo daugiau pavienių as me 
nų gera valia.

Montreallo mlndauglečių 
valdyba parodė gerą valią , 
Iniciatyvą, ir tuo pačiu,ba -

liaus gražų pelną atiduodant 
laikraščio paramai.

Tad- dėkojame L.K. Min
daugo Šaulių Kuopos Valdy
bai, nariams ir visiems kl-

. tiems jų talkininkams.
Nuoš irdžiaus la padėka taip 

gražiai paįvairinus iems 
bailaus vakarą programos 
atlikėjams ir visiems atsi- 
la nk lūs le ms s ve č la ms ’.

NL Spaudos B-vės Valdyba 
ir Redakcija

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKU 

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

Dienotvarkė:
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. HTP 1C4, Canada, bus persiųsti tiems 
asmenims, kurių pavardės bus įrašytos įgaliojime.

Valdyba

ĮGALIOJIMAS 
u

Aš,..........................................................  •• •

gyvenantis.................................................................................... ••

Šiuo Įgaliojo..................................................................................

Leonardas INTAS, Juozo ir 
Eleonoros pirmagimis sūnus iš St.Lau- 
rent, P.Q., šiemet baigė ConcordiaUni- 
versity (Loyola Campus) ir gavo Bache
lor of Commerce (accountancy major) - 
mokslo laipsni. Gavo darba Federali-

u ėję valdžioje Ottawoje. Jis priklausė 
Gintaro ansambliui, Tauras sporto klu
bui Ir buvo Aušros Vartų parapijietis.

LEONAS GURECKAS 
Sales Manager 

(Lietuvi* atitovos)

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos” spaudos Bendrovės 
1977 metų akcininkų (šėrininkų ) susirinkime.

Turiu ................. akci jas ■ Šerus.

Data ...................................... Parašas: .............. ........... ■.

l)r. J Mališka
Dantų gydytojas

— e —
7.440 Tire Sl(>(.'atherine. Quest 

!>'•.< K< 600
I ei: 866-8235, narnu 488 - 852 8

DR. V. GiRIŪNIENĖ
Dantų gydytoja

— • —

5330 L’Amompticn Buvo. 

Montreal.

Tel. 255-3535

• Kas seka skelbimus, jau 
praeitame numeryje buvo 
paskelbta- kaip Ir šia nie
kad įvyksta mūsų laikraščio 
Bendrovės akcininkų Visuo
tinas Sus Trinkima s. Jei ne
galėsite atvykti- pasirūpiu - 
kite įgaliojimais. NL. .

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— 9 — 

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL PQ.

T ei. 932 - 6662; nomų 73? - 968 1.

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

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

GM

? till PHARMACIENS PHARMACISTS

366-9742

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

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl

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

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.C.L.
168 Notre Dame Street E. .Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

UK. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA birželio 25 d., šeštadienį, 7*30 vai. vakaro 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE 
RENGIAJonines-

VISU MONTREALIO LIETUVIŲ - J 0 N IĮ - JONIU PAGERBIMO 
VAKARIENE.

Programoje: šilta vakarienė, bufetas, muzika, loterija, 
įėjimas suaugusiems 4 dol., jaunimui -3dol.
- Maloniai kviečiami visi dalyvauti — 

Rengėjai

SVARBI INFORMACIJA
Nepamirštamų, skaudžių 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ minė
jimas Montrealyje įvyks 
BlRZELiO 14 d. , antradienį :

6.45 vai. p.p.- Dominion 
Skvere vainiko padėjimas

7:30 vai. v. - pamaldos - 
religinis koncertas - Cathed
ral Mary Queen of The World 
1085 Cathedral str., įėjimas 
iš Dorchester’io gatvės.

Koncerto programą atliks 
sol. Gina Capkauskienė ir

Šiais metais jam vadovauja 
latviai.

Visi Montreallo lietuviai 
kviečiami šią mūsų istorijos 
nepamirštamą dieną prisi

minti ir jos minėjime daly
vauti.

KLB Montreallo Apylinkės 
Valdyba

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

M6HCM89e St- T°font° Ont - Tel. 532-3400
AKTYVAI — virs 12 milijonų 

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
latvių,estų meniniai vienetai 

Minėjimą rengia Baltų Fe
deracijos Montreallo skyrius.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Aitra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU !
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
^Aanagerju 

LEO GUREKAS

f GM
ramioj

montreal west automobile

11 Westminster south 489-5391
_______________________(At the eng of Sbe’b’OOka §treet West) _______

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

m a i n v i I I e ■ poirier I
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kitą nekilnojama, 
turtų Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P.C. - Tel. 229 -3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio - 430-3516.

JONĄS&COTECEEALTIES
5159 DE MA/SONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS P1EČAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482-0772. namų 366-7041 

© Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė)

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

V7.’T.7, D.N. BALTRUKONIS
= I Sylka Realties Inc.

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

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

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

(Albertas N O RK ELI Ū N AS, B.A. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
šeštadienia'is 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

E term, indėlius 1 metų
= pensijų ir namų s-tas 9%
= taupomąsias s-tas.....................7%
= depozitų-čekių s-tas 6%

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines 91/i%
= nekiln. turto 9 % %
E 'irivestacines 10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

RAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBS 

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

LEFEBVRE & ROBERT
į amiusuMtMT - ruemrunt p—gy-~ i

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

o Dideli* pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE ::4e A VENUE*At 363-3887

______

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE.H4E 2A8, 
Telefonas: 766’6827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8%.’
UŽ pensijų planą 8,5%
Termin. ind. Imetams 8,75%
Terrain, ind. 2 metams 8,75%
Tervuin. ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokama gyvybės apdrau-
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Nekiln. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 1®,5%

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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