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AVAP2VALGA,K,U KANADOS LIETUVIŲ DIENA
PASITRAUKĖ FINANSŲ 
MINISTERS

Kanados Finansų Mtnįste- 
rls Donald Macdonald atsis
tatydino Iš federalinio mi
nister lų kabineto Ir nekandl- 
datuos būsimuose rinkimuo
se. Atsistatydinimo priežas
tys yra asmeniškos Ir šei
myninės.

D. Macdonald, Iš profesi
jos advokatas, 9 metus Ištar
navo kabinete, įvedė kalnų 
Ir algų kontrolę. Šis įvykis 
privertė premjerą Trudeau 
pertvarkyti ministerių ka
binėta.
Naujuoju finansų ministerių 
tapo J. Chretien.

RENE LEVESQUE 
VAKARUOSE
Quebec'o premjeras Re- 

ne l.e vespue , lankydamasis 
Halifaxe pareiškė,kad Que
bec’ o provincijos situacija 
angių..'raibos, jžinių .yra iš
kreipta.

Tačiau televizijos pokal
byje jis pareiškė , kad Que
bec'as norįs kontroliuoti 
bankus , finansų Institucijas 
ir mokesčius. Jis tvirtino , 
kad jo vyriausybės-žadėtas 
referendumas prašys pri
pažinti asociaciją su Kanada 
o ne pilno atsiskyrimo. Už
tikrino, kad angliškai kalban
čių teisės bus apsaugotos, 
nežiūrint kas atsitiktų.

KITAS 
LEVESQUE

Opozicijos lyderis Gerard 
D. Levesque Quebec‘o Li
beralų partijos suvažiavme 
praeitą savaitgalį ragino 
kovoti iki galo prieš sepa
ratizmą

Spekuliuojama, kad jis ga
lėtų būti naujasis Liberalų 
partijos lyderis Ouebec’iul , 
tačiau jis pats nesako, ar jis 
kandidatuotų

Bryce Maokasey, kuris 
paliko federalinę tarnybą, 
kad įsijungtų į provincijos 
liberalų veiklą kovoti už Ka
nados vieningumą, išsitarė, 
kad jei Gerard D, Leve s ^.ue 
kandidatuotų— jis jį pilnai 
paremtų.

KELIU.
ŽENKLAI

Optarlo kelių ženklai iau 
pakeisti į kilometrinę siste
mą nuo rugsėjo 6 d.

SUSITINKA 
CARTER IR 
DAYAN

Izraelio Užsienio Reikalų 
i Ministeris Moshe Dayan at
vyko į Washigtoną serijai 
pasitarimų nulemšiančių 
taiką Viduriniuose Rytuose.

Po šių susitikimų paaiš
kės, ar Genevos konferenci
ja įvyks dar šiais metais.

Donald Macdonald

ŽYGIS-DEMONTRACIJ A 
UŽ ŽMOGAUS TEISES

Izraelio diplomatas Te - 
koah skelbia, kad arabai dar 
vis negali sutikti su Izraelio 
valstybės egzistavimu ir to
dėl esą neįmanomi jokie 
reikšmigesni nutarimai.

"Mes norime,ir mums la
bai rūpi, kad gyventumėm 
taikoje su arabais kaimynais 
bet derėtis su PLQ teroris - 
tais, kurie yra pasiryžę su
naikinti Izraelį—yra neįma- 
noma"- pesimistiškai baigė 
diplomatas.

Paryžiaus laikraštis L, 
Aurore*praneša, kad pakeliui 
į Washingtoną Dayan, as 
buvo sustojęs Šveicarijoje, 
kur kalbėjosi su arabų ats - 
to vai s.

JAV 
MEDALIAI

Pre z. Carte r'Is pranešė, 
kad Prezidentinis Laisvės 
Medalis yra paskirtas mi
rusiam civilinių teisių lyde
riui dr. Martin Luther King 
Jr. , ir polio skiepų pionie
riui Jonas Salk.

įraše sakoma,kad 1968 m. 
nužudytasis dnLiKlng buvo 
savo generacijos sąžinė. Tai 
jis "pažvelgė į didžiąją seg
regacijos sieną Ir pamatė, 
kad meilės galia gali ją pa
naikinti".

PRAKTIŠKOJI 
MŪZA

Mūsų meras Draoeau 
savo platiems užsimoji ' 
mams Montrealiui buvo 
įkvėptas labai praktiškos 
mūzos, ar tikriau sąkant- 
"mūzo" - taxi šoferio Pa
ryžiuje dar 1956 metais.

Kolis nereikšmingas at
rodė Montrealio miestas kai 
jį vežęs šoferis, išgirdęs kad 
jo keleivis iš Quebec o pro
vincijos ir dar Iš Montrealio 
- prisipažino, kad nieko a- 
pie šį miestą negirdėjęs...

SACHARINO VARTOJIMAS 
PAVOJINGAS^

Tyrinėjimai JAV Ir Kana
doje patvirtino, kad nųolatl - 
nls sacharino vartojimas yra 
labai pavojingas, nes dažnai 
sukelia pūslės vėžį.

LONDONE, ONTARIO, 
spalio 7-9dienomis

® Senatorius Robert Dole iš 
Kansas, senatorius P. Dome - 
nici iš Nėr Mexico ir kong- 
resmanas James J. Blan
chard iš Michigan'o sutiko 
kalbėti Pabaltiečių "Žygi o už 
Žmogaus TeisesfDemonstra- 
cijose, 1977 m. šeštadienį . 
rugsėjo 24 d. 12:00 vai. Lin
coln Memorial. Washington.
D. C.
• Vyskupas Vincentas Briz- 
gys dalyvaus Žygyje, Jis 
atidarys demonstracijas in- 
vokacija.

• Pabaltiečių Žygi: už Žmo
gaus Teises. Egzekt . Darbo

Komitetas

Žinomas Sovietų dsiden - 
tas Pavel Litvinov bus pagrin
dinis kalbėtojas "Žygio už 
Žmogaus Teises "eigoje, rug
sėjo 24 d, prie Lincoln N eme
riai, protestuojant prieš So
vietų nusižengimjs — žmo
gaus teises Lietuvoje , Lat
vijoje ir Estijoje.

Litvinov tarptautiniai iš
kilo 1968 metais kai jis Yas- 
ksvos Raudonoje Aikštėje su
organizavo protestą prieš So
vietų įsibrovimą į Čekoslova
kiją.

Sovietai Litvinov suėmė ir 
kalėjime išlaikė 5 mėnesius, 
o po to, jį ištrėmė 4 metams 
į Sibirą. 1972 m jis su šeima 
sugrąžintas į Rusiją. Litvinov 
ir toliau tęsė darbą žmogaus 
teisių reikalu su kitais disi - 
dentals, jų tarpe ir Andrei 
Sakharov. Sovietų Sąjunga pra-Belgrado konferencija. Pa
dėjo grąsinti vėl jį ištremti , sltarlme bus pristatytas 
o '.974 m. jis buvo privers - naujas Belgrado konferencl- 
tas palikti tėvynę ir emigruo- jos delegacijos pirmininkas 
ti į JAV-bes

P. Litvinov iš profesijos 
yra fizikas, vienas iš redak
torių "Žmogaus Teisių Kro
nika Sovietų Sąjungoje", kuris 
leidžiamas New Yorke.

Dr. Kazys Bobelis,Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, š. m. rugsėjo 9 d., 
penktadienį,Washingtone da
lyvavo Valstybės Departa
mento sušauktame pasitari
me sąryšyje su ateinančia

Arthur Goldberg, kuris labai 
stipriai pasisakė Žmogaus 
Teisių laužymo klaus imu Mis 
žada Belgradokonferencijo- 
je be kompromisų kelti 
Žmogaus Teisių varžymus Ir 

PABALTIEČIŲ IŠVEŽIMŲ ir NUKANKINTŲ SIBIRE PAMINĖJIMAS 0TTAW0JE

tuo klausimu laikytis labai 
stipriai.

Amerikos delegacijos vi
cepirmininkai Belgrade bus 
ambasadorius Scherer Ir 
ongresmanas D, Fascell , 
u-Ie taip pat yra stipriai 

pasisakę prieš Žmogaus 
Teisių laužymą.

Dalyvaudamas pasitarime, 
dr.Bobelis turėjoprogos pa
sikalbėti su ambasadorium 
Scherer Ir jam asmeniškai 
įteikė Aloyzo Jurgučlo pra - 
šymą žmonos Ir dukters Iš
važiavimo klausimu. Amba
sadorius pažadėjo šį reikalą 
Išstudijuoti Ir padaryti ata
tinkamą Intervenciją.

Taip pat Washlngtohe dr . 
Bobelis dalyvavo Jungtinių 
Pabaltiečių komiteto posė - 
dyje Ir kartu su latvių Ir 
estų pirmininkais pasimatė 
s u Mate v NImetz, Valstybės 
departamento patarėju už
sienio reikalams, kur taip 
pat buvo Iškelti Pabaltijo 
Žmonių Teisių laužymai. In
tervencija buvo padaryta dėl 
Lietuvos garbės konsulo 
paskyrimo Los Angeles.

• JAV komisijos Europos 
Saugumo Ir Kooperacijos 
reIkalams pirmininkas Dante 
B. Fascell rugplūčto 15 d. k 
pranešė, kad komisija ir to
liau priima Informaciją apie 
Žmogaus Teisių pažeidimus. 
Be to, -tokios žinios 
reikalingos VLIK-uIl 
Informuoti tarptauti
nes organizacijas . To
dėl pranešklme apie 
naujus s uėmlmus ,aple 
seniau kalinamus, 
asmenis, apie tuos, 
kurie vargsta Ištrė
mimo lageriuose ar 
psichiatrinėse ligo
ninėse .

Žinias siųsti:VEIKAS, 29 
W 57 Street, New York, NY. 
10019, USA.
AMERIKOS LIETUVIŲ TA - 

' RYBOS 37-ojo suvažiavimo 
1977 m spalio mėn 8 d. . 
šeštadienį, Sheraton Tower 
viešbutyje(Grand Balroom) . 
9333 South Cicero Avė ■ Oak 
Lawn Ill 60453 
Darbotvarkė 
l)Suvažiavimo atidarymas ir 
inovakcija 2) Prezidiumo . 
sekretoriato ir komisijų su
darymas 3) Sveikinimai 4) 
Tarybos narių patikriniirias- 
skyrių bei organizacijų ats
tovų pristatymas 5)ALT V - 
bos pranešimai 6)ALT ats
tovo Washingtone praneši
mas 7) ALT Iždo Globėjų

Vysk. Vincentas B R I Z G Y S, kurio 
50 metiį kunigystes sukaktis bus pa
minėta rugsėjo 25 d. New Yorke ir 
spalio min. 6 d. — Chtcagoje.

nešimų tvirtinimas 10)ALT 
skyrių atstovų pranešimai ir 
sugestijos 11) ALT V-bos ir 
Iždo Globėjų rinkimai 12) 
Klausimai ir pasiūlymai 13) 
Rezoliucijų priėmimas 14) 
Suvažiavimo uždarymas.

Suvažiavimo pradžia 9 v . 
ryto registracijos pradžia 
8:3) vai. r. Bendri pietūs - 
12:30' - 1:30 p. p.

Dr Kazys Bobelis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas

PRANEŠIMAS

KLB-nės X- Krašto Ta
rybos Pirmosios sesijos su
važiavimas įvyks š.m.spa - 
lio mėn 29-39 d d Toronte , 
New Port Towers Motei - 
15 Stavebank Rd South. Port 
Credit Ont. L5G 2T2,tel: 1 - 
(416) 278-5238

Suvažiavimas prasidės 9 
vai. ryto šeštadienį(regis- 
tracija). Atvykstantieji iš 
tolimesnių Kanados vietovių 
Krašto Tarybos rinktieji1 at
stovai, apylinkių pirmininkai 
ar jų atstovai, Garbės Teis
mo nariai ir Revizijos K-jos 
nariai gali tame pačiame 
motelyje rezervuoti kamba
rius nakvynėms

Kambarių kainos rvienam- 
$15, dviem-$ 18 ir dvigubos 
lovos (twins)- $20.

Suvažiavimas baigsis sek
madienį 2 vai p. p.

Šis suvažiavimas vyks KL 
B-nės2 5 metų įsikūri
mo sukakties ženkle. 
Pasibaigus suvažiavimui . 
sekmadienį 6 val.vak To
ronto Lietuvių Namuose 1573 
Bloor str. West įvyks KLB- 
nės 25-mečio pa minėjimas- 
Aktas su garbės svečiais , 
sveikinimais, menine prog
rama, kava, vyno ir sūrio 
užkandžiais . Plačioji lietu - 
vių visuomenė kviečiama

pranešimas 8)Dalyvių pasi- dalyvauti.
sakymai ir pastabos 9)Pra - KLB-nės Krašto Valdyba
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KANADOS LIETUVIAI,
DALYVAUKIME PABALTIECIŲ 
DEMONSTRACIJOJE
WASHINGTONE

1977 metais rugsėjo mėn c. 
24 dieną Washingtone įvyks 
Pabaltijo kilmės Anerikos gy
ventojų protesto demonstra
cija prieš žmogaus teisių pa
žeidimą Pabaltijo kraštuose — 
'Lietuvoje ,Latvijoje,E stljoje » 
-Tai labai svarbi demonstra- 
"cija, nes ji įvyks prieš Bel
grado konferenciją , kurioje 

-bus persvarstomas Helsinkio 
nutarimų įgyvendinimas..

Dabar Washingtonas pasau
lio politikoje yra labai svar
bi vieta. Į Washingtoną yra 
nukreiptos viso pasaulio po
litikų akys. Cas Washingtcne 
vyksta , mato visas pasaulis. 

-Dėl to Washingtonas yra ge
riausia vieta politinei de
monstracijai. Svarbu, kad ta 
demonstracija pavyktų ir bū
tų vaizdi , dėl ko demonstruo
jama ir imponuojanti savo 
dydžiu bei ryštumu.

Demonstracijos vaizdumas 
pareis nuo rengėjų sugebė - 
jimo. Vietos parinkimas prie 

©oils Rally'
StpTkHBrR aA i,77 
WhiikIom b e. usA

(Al.iy.Ijičpetrio pagaminto plakato kopija)

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

AR PASAULIS GALI TIKĖTI 
SSSR PAŽADAIS IR 
SUTARTIMIS? .

Lietuva Ir SSSR 1920 m. 
liepos mėn. 12 d. pasirašė 
Maskvoje, Leninui lai
minant, savitarpinę 
sutartį. Pagal ją SSSR 
valstybė a mž I a ms atsi
žadėjo Lietuvos vals
tybės teritorijos Ir 
2r>l.

Linkolno paminklo rodo ren
gėjų nusimanymą ir teikia 
vilties . kad demonstracijos 
prasmė bus tinkamai pabrėž
ta. Tačiau, kad demonstra - 
cija būtų imponuojanti savo 
dydžiu bei ryžtumu, daugiau
sia pareis nuo mūsų, kurie 
turėtume demonstruoti, ku
riems turėtų rūpėti savo tė
vų žemėje okupantų daromos 
skriaudos , kokių civilizuo
tas pasaulis neturėtų pakęsti.

Kanados lietuviai, ši Pa
baltijo kilmės JAV gyventojų 
demontracija Washingtone 
yra mums lietuviams labai 
svarbus reikalas. Žmogaus 
gyvenime tokia svarbi de
monstracija gal retai teį
vyksta. Dėl to būkime tam 
reikalui pakankamai jautrūs 
ir, kurie galime, palikę ki
tus reikalus, rugsėjo 24 d. 
vykime į Washingtoną ir da
lyvaukime Pabaltiečių de - 
m o n s t r a c i j o j e .

Toronto Lietuvių Namų 
žinių biuletenis nr.36.

garantavo jos nelle- 
č la myb ę .

GI 1939 m, rugplūčlo 23 d. 
Stalinas ir Hitleris 
pasirašė sutartį, pa
gal kurtą Lietuva a - 
tlteko SSSR. 1940.VI.15- 
SSSR kariuomenė okupavo 
Lietuvą, Latviją,Estiją.

Dabar Belgrade SSSR nori 
kad 35 Europos Ir Amerikos 
valstybės pasirašytų sutartį, 
pagal kurią Europos sienos

PANORAMA
“AUŠRA“

Šalla slaptai Lietuvoje 
leidžiamos Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos/pra - 
dėta 1972, III.19/,kurt liečia 
tikinčiųjų persekiojimą Ir 
Romos katalikų padėtį Lie
tuvoje, AUŠRA /pradėta 1975 
spalyje/ pasirinko grynai 
tautišką kelią,neskirstydama 
lietuvių nei tikybos, nei po
litikos, net ekonominės pa
dėties atžvilgiais. Virš 
dviejų metų pasirodantis 
laikraštis Iš pat pradžių 
nurodė seksiąs dr.J. Basa - 
navlčlaus įsteigtos Ir 1883- 
1886 metais ėjusios Aušros 
keliu:

"Parodyti lietuviams pra
eitį, teisingai įvertinti da
bartį Ir padėti įsivaizduoti 
ateities Lietuvą".

Svetur gyvenančio lietuvio 
akimis "Aušros" pasirody
mas yra dar vieno langelio 
atidarymas į Lietuvą Ir mū
sų tautą. Jos puslapiai liudi
ja, koks didelis skirtumas 
yra tarp mūsų, vakarų pa
saulyje gyvenančių , sąlygų 
Ir pažiūrų, Ir tarp tėvynę 
mylinčių tautiečių Lletuvo - 
je. "Aušra" taip pat atsklei
džia, kad Lietuvoje yra nea
bejotinų Idealistų- ne sau 
žmonių, kurte drįsta aukoti 
vlską-padėtį, pajamas, turtą, 
še Imą, laisvę, gyvybę už tei
sę būti laisvais dvasioje,už 
tiesos žodį, už žodžio LAIS
VĖ Ištarimą, už meilę savo 
tautai.

Šios nuomtnos "Aušrą" 
skaitant gimdo kitą: tenebū- 
nle nė vieno lietuvio, kur Is 
gyventų vien tik vieną gyve- 
ntmą. Tebūnie vienas-kovos jr ekonomiją, jų palyginimai
už būvį,turtą,padėtį, šeimos 3U LTSR atslėkimąts, dr. J. 
patogumą- gyvenimas; bet Basanvalčlų, Mariją Peč- 
šalta šio moderniame pa- kauskattęiltetUVl^padėtįGm- 
saulyje) reikalingo fasadfe dljoje. ŠI visa medžiaga yra 
tebūnie dar antras aukštes- net tinkama pažangesniems 
nlodvasinio lygio gyvenimas, lituanistinių mokyklų mokl-
kurls kiekvieno žmogaus są- nlams. Turinyje yra taip pat
lygose turi būti savitai ste- poleminių atvirų laiškų So - V. VijęIklo spaustuvė. Kaina
klamas Ir vykdomas. Antra- vietų pareigūnams, užsienio nepažymėta, bet platinama po Buvusį kankinį B. Nau- 
sls gyvenimas privalo tar- komunistų partijoms, gyve- $5. Gaunama paštu Iš A.S. džiūną reikia užjausti. Jis
nautl tiesai, gėriui:, artimo nlmo kronikos Ir polttlnlųlL. , 120 S. Herbert Rd, Ri
me lie l,savo tautai. kalinių laiškų, skundų, netgi 1 verslde, m. 60546.

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS“ (su chorvedžiu ir dirigentu sol. V. Verikaiciu) IŠVYKOJE 
— MEDELLIN, COLUMBIJOJE. Stasio Rašytinio.nuotroukoje — tik po koncerto.

būtų pripažintos ru - 
sams, kuriose yra 
rusų kariuomenė. At
sieit de facto statusą.

Helsinkyje tos pačios 
valstybės jau pasirašė 1976 
m.liepos m. nutarimus.Ru - 
sal trina rankas Iš džiaugs - 
mo, dykai gavę tiek valstybių 
su turtais, gera pramone. 
Žaliavos, pramonės gaminiai 
dieną naktį rieda, plaukia į 
SSSR gilumą pusdykiai.

Prtespaudos sąlygose-So- 
vtetų Sąjungoje šis gyveni
mas negali būti viešas- dir
bant prieš rusifikaciją,pade
dant valdžios persekioja
miems pragyvenimą kurti, 
gilinantis į savo tautos Isto
rijas, kultūros Vertybių ge
resnį pažinimą, šių žinių tei
singą perteikimą jaunimui . 
Laisvajame pasaulyje šis 
antrasis gyvenimas gali būti 
kur kas lengviau įvykdomas 
Ir priemonėmis stipresnis: 
tai bendro lietuviško kultū
rinto darbo rėmtmas/talp , 
aukojant savo laiką, aukojant 
lėšas/,Lietuvoje sunklon par- 
dėtln pakllusustų medžtagl- 
nls rėmimas, valkų auklėji
mas lietuviškai Ir ypač, 
principinio Idealizmo pag
rindų svarbos pabrėžimas 
prieš medžiagines vertybes.

"Aušros" turinys, kaip Ir 
Basanavičiaus įsteigtoje,yra 
skirtas Išprususiam lietu- 1 
vlut, kuris nebijo skaityti ne 
tik uždraustą spaudą, bet ku
ris neprtslbljo pastjott te
mas, kur lose marga statisti
ka, nevengiama parodyti SSS 
R konstitucija, cituojami so
vietų Ir užsienio šaltiniai, Ir 
kurios verčia atmerkti akis 
prieš partijos Ir sovietinės 
valdžios pareigūnų sklei
džiamą melą. Šiuo požiūriu 
"Aušra" yra kovlngesnė Ir 
kur kas aukštesnio lygio, net 
Basanavičiaus įsteigtoji. Jo- 
je telpa Ir visai rimto pobū
džio darbai.

Penkių "Aušros" numerių 
turinyje randamos studijos 
apie vysk.M. Valančių, spau
dos draudimo laikotarpio 
spaudą, alkoholizmą, nepri
klausomos Lietuvos mokslą

polemikos su člkaglšklals 
"Akiračiais".

Gerai paruoštuose dar
buose galima taip pat rasti 
Ir mažai pastebėtus aukštų 
sovietų psrtgūnų parelškl - 
mus, kurie rodo tikrąjį ko- 
munlstį partijos tikslą, pav.: 
N. Chruščiovo Iki šiol neat
šauktas pareiškimas XX II TS 
KP suvažiavime 1962 m.:"... 
reikia sau visu bolševikiniu 
neatlaidumu rauti su šakni
mis net mažiausių nacionali
nių atgyvenų pasireiški
mus", arba J.Paleckio Išsi
reiškimą knygoje "Gyveni
mas pras įdeda", 1967 m.:"... 
liks tik viena rusų 
tauta Ir viena rusų 
kalba. Drauge su kl - 
tomis tarybinėmis 
tauto mis,turės Išnyk
ti Ir lietuvių tauta Ir 
lietuvių kalba".

"Aušros" rinkinio pasiro
dymas vakaruose traukia 
Lietuvos gyvenimu besido
minti ne vien dėl laikraščio 
svarbos. Juk "Aušros" rū
pintojai, platintojai, skaityto
jai šį darbą dirba tik tikėji
mo Ir rūpesčio savo tauta 
vedami. Paplitusio medžia
ginio galvojimo bendruome
nėse jau vien šis ryžtas at
kreipia dėmesį Ir skatina 
geriau pažinti autorius, ku
rie tokį Idealistinį keltą pa
sirinko. Laisvėje gyvenan
čius "Aušra" turi paskatinti 
ne vien iš tolo Lietuvą prisi
minti, bet darbu Ir lėšomis 
tautos kančias galimai dau
giau lengvinti.

AKADEMINĖS SKAUTUOS 
LEIDYKLA/filisteriai skau
tai/, o ypač šio rinkinio 
ruošėjas Jonas Damauskas, 
kuris jį papildė kruopščiai 
sudaryta vardų rodykle, yra 
girtini už nebe pirmo ge - 
ro veikalo pristatymą mūsų, 
skaitytojams. L. Lašelis

AUŠRA, nr.1/41-5/45,1975 
X .<-1977,. II. 16 Minkštais
viršeliais, 222 psl. 
Leidėjas: Akademinės Skau
tuos Leidykla, Čikaga, 1977 . 
Tiražas: 750 egz., spaudė

MUttartškal, ūkiškai SSSR 
stiprėja, valdydama Pabaltijį 
Ryt. Vokietiją, Vengriją, Če -
koslovaklją, Bulgariją, Len
kiją Ir 1.1. Ten darbininkai 
pusdykiai dirba. Net Ir mais
to nev/sada gana, trūksta Ir 
prekių, arba jų aukštos kai
nos. Argi Vakarų pasaulis 
toks aklas, viso to nemato? 
Jis pats augina, peni "drau - 
gus" Kremliuje Ir jų sterb - 
lėn meta naujus kraštus.

J. Laukys 
Maryland

GAL TIK SAVIŠKIU 
PEŠIOJIMAS ?

Mielas tautietis Br- Nau
džiūnas, neperseniai iš pa

’’LIETUVOS AIDŲ'4 programa

Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374.

Veda Kazė BRAŽDŽIONYTĖ
Veikia savaitgaliaist 

*^S)*Penktadieniais 9:30 - 10:00 val.vak. 
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Adresas^ 2646 West 71—st St.

vergtos Lietuvos atvykęs ir 
ten daug kentėjęs. NL birž . 
15 d. numeryje, aprašydamas 
savo įspūdžius stebisi mūsų 
čionyKŠeiv gyvenimu. Minė
damas mūsų tautiečius Si
bire, jis priduria, kad jie 
ten norėtų žinoti, kaip mes 
gyvename ir kaip Sibiro trem
tinius priimame. Girdi, čia 
jau 30 metų renkami pinigai 
Lietuvai vaduoti, bažnyčioms 
statyti ir šalpai,o tie varg
šai mūsų sibiriečiai nė tru
pinėlio iš to negauna...

Atrodo, kad B. Naudžiūnas 
yra nieko negirdėj ęs apie 
BALFĄ. tą Amerikos lietu
vi * šalpos efektyvią organi
zacija. Balfas ne vieną mūsų 
tremtinį Sibire ar kitur kur 
už geležinės užuolaidos yra 
sušelpęs. Tačiau visa nelai
mė yra ta, kad mūsų oku
pantas nenori ir labai truk - 
do vargšų tremtinių šelpimą 
Mūsų tarpe ypač Kanadoje 
renkamos aukos ir Tautos 
Fondui. Šios aukos skiria
mos Tėvynės išlaisvinimo 
kovai. Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo K-tas- Vilkas , 
per laisvojo pasaulio vald - 
žiu pareigūnus ir kitus įta
kingus pasaulio žmones 
bando ginti pavergtųjų teises 
ir tinkamai nušviesti lais
vam pasauliui, kaip labai en
giamos lietuvių ir kitos tau
tos. Tai neeilinis, nemažutis 
darbas. Prisimikim tik 
Vilko pastangas Helsinkyje 
ir dabar Belgrade. Vilko 
darbai yra labai nemalonūs . 
Čia galima paminėti Simo 
Kudirkos išlaisvinimą, Bra
žinskų gynimą ir kitokius at
vejus

Vliko veiklai reikalingos 
lėšos. Bet pasižiūrėję į jo 
sąmatą (tik truputį virš 50 
tūkst. dol) matom kad daug 
daugiau laisvės kovai turėtu
mėm surinkti. Juk ji vedaJ 
ma už visą tautą. Vliko pa - 
reigūnai yra pasišventėliai . 
Jie asmeniškai jokio atlygi
nimo negauna ir surinktomis 
aukomis nesišvaisto.

čia vedamos kovos už laisvę 
tur būt dar pilnai neįsisą
monina.

Bet mane nuliudiman veda 
Pas. Liet. B-nės p-ko , inž . 
B. Nainio žodžiai, kuriuos jis 
pasakęs JAV Lietuvių B-nės 
suvažiavime š. m. birželio 
18-19 dd. Žurnalistas Vyt . 
Kutkus Drauge iš birželio 29 
d. manau neiškraišydamas , 
taip B. Nainio žodžius užra
šė:..." Vieno drąsesnio 
žingsnio dėka JAV Liet, fi
ne gauna gražesnę sumą iš 
VASARIO 16-ios. Tačiau , 
kitų kraštų Bendruomenės 
veik 100% ta proga sutelktųjų 
lėšų atiduoda politikavimui.

Atrodo,kad šie žodžiai bū
tų lyg saviškių pešiojimas ar 
gal net smerkimas. Nejaugi 
Kanados ir kitų kraštų B-ės 
per Vasario 16 minėjimus 
rinkdamos aukas Tautos 
Fondui ir surinktas lėšas 
perduodamos Vlikui laisvės 
kovai vesti elgtųsi ne taip,
kaip reikia ?Ne. Mūsų Bend
ruomenė Kanadoje telkiasi 
ne bereikšmiam poHtikavi- 
mui, bet šventai kovai už 
laisvę ir Žmogaus Teises.

Liudas D a m u 1 i s 
London, Ont.
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XI - ji mokytojų ir Ja unimo 
studijų savaitė

(Tąsa iš praeito numerio)

Ryškiosios asmenybės
Į Mokytojų Ir Jaunimo Stu

dijas Dainavoje kasmet at
vykdavo ryškiųjų lituanisti
kos bei kitų sričių žinovų, 
kurie nuoširdžiai su klausy
tojais pasidalindavo savo ži
niomis bei gilia patirtimi.Su 
dideliu dėmesiu buvo klau
somasi mūsų didžiųjų kalbl- 
ninkų-profesorlų .: Antano 
SALIO, Prano SKARDŽIAUS 
bei Leonardo DAMBRIŪNO, 
rašytojo Jeronimo IGNATO- 
NIO... Tačiau, deja, jau ke
li metai, kai jie nepasirodė, i 
nes.. . Iškeliavo amžinybėn . 
Nebebuvo mūsų tarpe šiemet 
buv. Kauno U-to prof. Alfre
do Senno, Istoriko Vinco Ltu- 
levlčtaus, čia Išeivijoje lie - 
tuvius Ir jų kalbą pamilusių 
profesorių W. R. Schmals- 
tleg'o bei J. E. Cadzow.Už - 
tai turėjome retų svečių šle- 
met-kun. Antaną SAULAITĮ , 
dr. Henriką NAGI Ir studen
tą Arvydą ŽYGĄ. Jau vien 
dėl šių pastarųjų buvo miela 
Ir naudinga Datnavon nuvyk
ti.

Kun. A. Saulaltls, šalia 
kasdieninių religinių telkinių 
-mišių Ir glitų minčių, davė 
mums porą labai įdomių 
paskaitų Iš Brazilijos lietu
vių gyvenimo, nes per pas
kutinius 7 metus jis ten bu
vojo Ir nuoširdžiai tarp lie
tuvių dirbo.

Brazilijon daugiausia Iš 
Lietuvos mūsų emigrantai 
nuvyko 1926-29 metais. Ta
čiau Brazilija nebuvo jiems 
medum ir pienu plaukiantis 
kraštas. Valdžia ten net ke- 
lerls metus draudusi svetl- 
maskalbas. Nepriklausomos 
Lietuvos valdžia mūsų emi
grantams todėl pastatė 5 
pradžios mokyklas, kurias 
lankė Iki 500 mokinių. Lie
tuva buvo nupirkusi žemės , 
kur rengėsi pastatyti Žemės 
Ūkio Mokyklą. Šios Ir pana
šios pastangos daugpagelbė-

NUGALĖKIME NUOVARGĮ
J. Valiūnas

Ar tikrai nuo sunkaus 
darbo pavargstama? Gal 
taip buvo kaimo gyvenime su 
nesibaigiančiais darbais .Juk 
nepraėjo dar nė šimtmetis , 
kaip kaimo moterys verpda
vo Iki kokios 11 vai. vakaro, o 
vyrai keldavosi su pirmais 
gaidžiais eiti kulti su spra - 
gUals. Tad Ir miegui nebū- 
llkdavo daug laiko, Ir nusis
kųsti nuovargiu nebuvo net 
laiko, nei tokio įpročio.Toks 
jau buvo to laiko kaimo ž mo- 
nlų gyvenimas.

Dabar, ypač čia, Amerikoj 
mes esame gerokai Išpalkę 
Ir daug kas mums nepatinka 
Ir nepritinka, nors gyvena
me galima sakyti, kaip roju
je, palyginant su anais lai
kais mūsų senelių ar prose
nelių gyvenimu.
O vlstlk dažnas nuslskund- 
žlame nuovargiu. Iš kur gi 
jis atsiranda? Ar jau mes 
pasidarėme tokie neatsparūs 
Ir net Ištižę?

Atsiradęs nuovargis rodo, 
kad mūsų energija šlubuoja, 
nebeslbalansuoja. Koks tai 
mūsų kūno ar dvasios "rate
lis" nebedarnlat "sukasi", Ir 
mums kažko trūksta,kažko 
vis negana,kaip toje dainoje. 
Ir prie to bendro nuovargio 
gali dar prisidėti galvos ar 
nugaros skaudėjimas, nors 
dažnai būna, kad tas nuovar
gis esti ne tiek fizinio, klek 
dvasinio pobūdžio. Veltui 
bandys įmetą nuovargį paša
1977. IX. 21

L.Eimantas
jo lietuvybei, Ir ji Išsilaikė 
paprastų žmonių tarpe, nes 
kovota už kiekvieną paskirą 
lietuvį. Ir dar dabar Iš Bra
zilijos lietuvių daugkas kal
ba... tarmiškai, nes gelbėta 
visa, kas galima Išgelbėti. 
Svetimoji įtaka visgi liko di
delė: dabar jau ten yra apie 
68% mišrių šeimų.

Bet kun.A .Saulaltls tvirtai 
tikt lietuvybės ateitimi, nes 
ten rankų nenuleidžiama . 
Būdinga Ir dabar, kad nenus
tojamą traukti lietuvių tar - 
pan visų, ką tik galima. To
dėl parapijos, organizacijos, 
ir kitus mūsų vienetus ten 
galima turbūt pavadinti "lie
tuvių žvejojimo punktais".

Kui.Saulaltls, atvykęs da
bar Chlcagon, mano, kad čia 
Šiaurės Amerikoj mes turim 
kur kas palankesnes sąlygas. 
Mums čia reiktų kal
bėti ir veikti ne lie
tuvybės Išlaikymui , 
bet lietuvybės ugdy
mu t. Dėl šių Ir kitų kun. A. 
Saulalčlo žodžių visi susto
ję karštai plojo.. .

Studentas Arvydas Žygas , 
čia Išeivijoj Išaugęs Ir mūsų 
mokyklas bei lituanistikos 
Institutą baigęs, labai domi
si tautosaka. Neseniai jis 
šešioms savaitėms buvo nu
vykęs į lietuviškąjį Suvalkų 
Trikampį. Cla Punsko apy
linkėse jis surinko Ir užre- 
kordavo daug brangios tau -
tosaklnės medžiagos. Puns
ko apylinkių lietuviai visur 
jį nepaprastai šiltai priėmė. 
Jų gyvenimas, paprastumas , 
nuoširdumas Ir atvirumas A. 
Žygą tiesiog sužavėjo..Girdi, 
jis ten Išvydęs tokį Lietuvos 
kampelį, apie kurį jam pa - 
šakojo tėvai arba kiti tautie
čiai.Ten, anot Zygo, žydi ne
sugadintas gyvenimas. Ten 
meilė savai kalbai, papro
čiams, kultūrai Ir mokslui - 
didieji jaunimo Idealai. Ten 
visur skamba po kaimus lie

linti, vartodami aspiriną, 
anlclną ar kurį kitą cheminį 
ramintoją, kiuris tik laikinai 
pašalina simptomus, bet ne - 
pašalina priežasties , dėl ku
rios mes jaučiamės pavargę 
prislėgti, gal net nusiminę.

Pirmas dalykas į ką rei
kia kreipti dėmesį- tai 
maistas. Ar mes kontro
liuojame savo fizinės ener
gijos atnaujintoją maistą? 
Jei Iš ryto pasitenkiname 
vien kavos puoduku su baltos 
duonos sumuštiniu, o vidur
dieny- vėl kokiu sausainiu 
ar saldžiu pyragėliu, dar už
gerdami coca-cola ar kokį 
kitą panašų, - tai į vakarą 
mes jaučiamės Išslsėmę. 
Geras, tvirtas pusrytis yra 
būtinas Ir būtinai Iš pilna
verčių prodūktų:loo% rugių 
ar kviečių duonos su sviestu 
/geriau su margarinu/,sū
riu -ar liesos mėsos gabalu, 
Ir gal dar kiaušinį. Ne be 
reikalo sakoma,kad pusrytis 
yra pagrindinis -maistas pa
laikyti kūno energijai per 
dieną. Vidudienį nedidelis 
užkandis be chemikalais už
nuodytų saldžių gėrimų/ to
kios yra grynos vaisių sul
tys/, Įterpiant dar Ir vai
stų- visa tai yra reikalinga 
kad Ištesėtumėm Iki vaka - 
rfenės. Vakare reikia valgy
ti bent 5 valandas prieš ei
nant poilsio Ir, žinoma, ne
perkraunant skilvio Ir su 
galimai dideliu daržovių 

tuviška daina. Ten dar nėra 
žmpnės brukami į "kolekty
vinius ūktus". Todėl, kaip 
sakė Žygas, jo lietuvybė 
Punske tikrai Išaugo,pilnu
tiniai sutvirtėjo. Jis, girdi, 
pasijutęs, kaip tas ąžuolėlis 
prie Nemunėlio...

Mums besiklausant Žygo 
kalbos bei gėrintis jo pada
rytomis skaidrėmis ar įre- 
kordavtmals, nekartą Iškil
davo čia, Amerikoj jauno lie
tuvio ąžuolėlio įvaizdis.Tam 
Įvaizdžiui pailiustruoti gal 
tiks šis A. Žygo pajuokavi
mas :

-Per jaunimo s subuvimus 
dažna mergaitė manęs klau
sė, ar vis I Amerikos lietu
vių jaunuoliai tokie dideli? 
Kaip matot, aš gerokai esu 
prašokęs 6 pėdas. Nudavęs 
rimtą, atsakydavau, kad aš 
bene būsiu pats mažiausias..

Penktadienį visa studijų 
popietė buvo skirta poetui 
Henrikui Naglul. Visi žino
jom, kad jis ne tik kuria pui
kius eilėraščius,bet Ir moka 
puikiai juos deklamuoti. Dai
navoj.gi patyrėme, H.Nagys 
yra Ir pulkus kalbėtojas.Sa
vo dvi paskaitas jis buvo 
pasirašęs, bet tekstu, kaip 
kiti, taip Ir nepasinaudojo . 
Jo malonūs Ir vaizdūs žo
džiai Ir mintys liejosi, kaip 
didi upės srovė Ir be para
šyto teksto.

-Kalbu į mokytojus,; nes 
Ir aš vienas Iš jų. Kalbu į 
jaunimą, nes Ir aš buvau jau
nuoliu, kuriam reikėjo įsisą
moninti, kad reikia likti lie
tuviu. Kai kalbėdamas atsi
darai, neįmanoma,kad kitas 
žmogus tavęs nesuprastų ar 
nepriimtų'. Ir šiandien čia 
turėčiau kalbėti apie moty
vus,kaip reikia Išeivijoj Iš
likti lietuviu. Jei mūsų mo
kytojai dirbs pilnai atsidarę, 
atsidarys lietuvybei Ir mo
kiniai. ..

Ir malonu buvo klausyti, 
kai jis nuoširdžiai kalbėjo,

kiekiu.
Šiandien daug kalbama 

apie organinį ūkininkavimą 
bei daržlnlnkavlmą.kur ven
giama chemikalų. Daug kam 
jau Iki gyvo kaulo Įkyrėjo 
visi maisto pramonės, mil
tingieji produktai, kuriuose 
didele dalimi yra pašalinti 
ne tik proteinai, bet Ir vita
minai, enzymal bei minera
linės dalys Iš grūdų, o pri
dedamas cukrus bet chemi
kalai. Taip pat skardinė
se parduodamas užkonser
vuotas maistas yra netekęs 
dalies vertingiausių maisto 
dalių. Ką gi, šeimininkės, 
dažnai jei grįžta Iš darbo, 
nori greičiau Ir lengviau pa
gaminti šeimai vakarienę.

Maisto suvirškintos dalys 
pereina į mūsų kūno sudėtį . 
Todėl Ir sakoma koks mais
tas, tokie esame Ir mes. Bet 
tai dar ne viskas. Yra Ir ki
ti žymūs veiksniai, kurie 
Įtaigoja mūsų energijos šal
tinius.

Miegas yra svarbus veiks
nys atnaujinti kūno energijos 
balansą. BetkurI nemiga - 
dažniausia nuo kurio nors 
dienos rūpesčio ar susier
zinimo/, net jei vartojama 
miego piliulės ar koks kitas 
chemikalas nervams ramin
ti-tik laikinai pašalina ne
migą. Gali Ir kenkti,jei mes 
dažniau juos vartojame.Rei
kia rasti ne mlgos priežastį 
kuri gali būti dvasinio ar

Dr. H. Nogys kalba Toronte, per Lie
tuvos kariuomenes minėjimo švente 
1976 m. Nuotr. S. Dvbkaus.

ar savokūrybą skattė-ptlnal 
atsidaręs. H. Nagys mūsų 
laisvės laikotarpy augęs Ir 
brendęs, gimnazijos atesta
tą gavęs tą dieną,kai atėjū
nai mūsų Nepriklausomybei 
sudavė mirtiną smūgį. Jis 
skaudžiai Išgyvenęs H Pas . 
Karo audrų pasėkas,bet nie
kad nepaliovęs Ieškoti Ir Iš
laikyti savo kilmės Ir savo 
žemės šaknų. Vėliau Vokie
tijoj Ir člaŠlaurės Amerikoj 
jis giliai įsmigo mūsų poetų 
- žemininkų tarpan su pilnai 
motyvuotu lietuvio Identite
tu. Jam kito pasirinkimo ne
buvo. Kai visur mus supo 
svetimybių bangos, vieninte
lis Išsigelbėjimas buvęs-Iš
silaikyti savųjų tarpe. Taip 
Nagys liko Ištikimas savo 
žemei Ir jokeltas galėtų bū
ti pavyzdžiu dažnam mūsų 
Išeivijos lietuviui jaunuoliui, 
kad reikta nenutolti nuo sa
vųjų Ir nuolat jausti savo 
žemės pulsą.

Sakoma, kad yra tautiečių, 
kurie gimtosios žemės 
šauksmo vedini, vyksta Lie
tuvon. Kaip keista Ir skaudu, 

.kad glmtojon žemėn vyks
tam. . .su turisto viza. O juk 
prigimtoji žmogaus telsėsa- 

jsako, kad gimtinę lankyti, į 
- savo namus sugrįžti galime 
(tik kaip tikrieji savininkai. 
Mes nesam sūnūs palaidūnai. 
Jausmą, kad esam savo že - 
mės tikrieji savininkai, vi- 
so pasaulio gerieji žmonės 
turi suprasti. Šis jausmas 
turėtų būti pagrindiniu mo
tyvu, kodėl reikėtų čia, Išel- 
vijoj Išlikti lietuviu. . . (B.d.)

nervinio pobūdžio. Dažnai ji
esti dėl neužtenkamo judėji
mo- mankštos.Mankšta ne 
tik padeda pašalinti nemigą , 
bet yra taipgi dvasinės e- 
nergljos šaltinis. Net pap
rastas pasivaikščiojimas, y- 
pač vyresnio amžiaus as
menims-jau nekalbant apie 
kitų rūšių sportą arba yogą- 
yra geriausias raminantis 
vaistas. Visa tai palengvi
na nervinį įtempimą, daugeli 
dienos rūpesčių, kas vėl sa
vo ruožtu pagerina nakties 
poilsį. Ne beko.kad bef ku
ris .meditavimo /apmąstymo 
bei susikaupimo / būdas,kad 
■Ir kokiam ketvlrčlaul valan
dos į dieną, ypač jei dar su
jungtas su malda- ramina 
nervus Ir jaus mus, pr Is Ime- 
nant.kad mes negalime sta
tyti plrmon eilėn Ir aukščiau 
visko vien savo asmenybę ar 
asmeninius nepasisekimus.

Nervus padeda raminti Ir 
vitamino B kompleksas.Kai 
kas net tikį, kadkvepalal,ku
rtų sudėtyje yra rožių kvapo, 
prasklaldo rūpesčius Ir su - 
mažina dvasinį įtempimą'.

Taipgi bet kuris pakeiti
mas esamų kasdieninių ap- 
llnkyblų-savaltgallo ar atos
togų Išvykos,padeda atgauti 
dvasinę lygsvarą. Jei šei
moje vyras tebūna trumpą 
laiką namie ar net klek Il
gesniam laikui Išvyksta kur 
toliau, tuo atveju moteriai 
tenka pergyventi vist smul
kūs gyvenimo bet šeimos 
rūpesčiai, Ir vyras tik jau

algimanto skiltis
POLITINIAI NUSITEIKIMAI TIK SAVAITGALIAIS

Šio rašinio tikslas tikrai 
nėra kam nors užpylimas šal
to vandens už apykaklės* Čia 
tik norima prisiminti ir pri
minti kai kuriuos, šio konti
nento būdingus reiškinius, 
kurie visada turi (ir, turbūt, 
turės) nemažai įtakos tam tik
rai musu veiklai. Tas būtų 
itin svarba visur ten. kur tik 
norima sava ja veikla atkreip
ti gyv. aplinkos dėmesį, lau- 

turėtų tą šeimos vyriausią 
atramą atatinkamai paguosti 
Ir įvertinti.

Dažnu atveju bereikalingai 
švaistome savo energiją 
vien dejuodami Ir atsisaky
dami sutikti su gyvenimo 
tikrenybe. "That’s the life", 
sako amerikonai. Jei mes 
gyvenimo eigos negalime pa
keisti, ypač jei norime tai 
padaryti neįmanomai greitu 
laiku,tai mes plauname me
džio šaką, ant kurios sėdime. 
Tenka sutikti su savo likimu, 
neatsisakant siekti to likimo 
galimo pagerinimo ar pakei
timo. Ar perdėtas rūpinima
sis kiekviena gyvenimo 
smulkmena nėra tuščias e- 
nergljos eikvojimas, kuris 
kraštutiniais atvejais gali 
nuvesti į apatiją, o šioji yra 
slenkstis į mirtį. Jei jau 
praeities neminime, tai ko
dėl ateities spėjimai turi 
būti vien neigiami, pesimis
tiniai: mano širdis silpna , 
galiu sulaukti širdies atakos; 
negaliu lėktuvu skristi, nes 
gali Įvykti avarija; kas bus , 
jei įvyks atominė ataka-mus 
visus užmuš... Ir ar ne 
keista, kad tie rūpesčiai daž
niausiai yra bergždi,be pag
rindo. Tad, - neslrklme atei
ties spėjamomis Ilgomis . 
Jei esame vyresnio amžiaus, 
tai nejaugi prie kiekvienos 
progos turime nusiskųsti į- 
valrlals senatvės neišven
giamais skausmais bei kūno 
defektais. Jei jie neišven
giami, tai su jais reikta ap
siprasti. Kam kankinti save 
Ir kitus smulkmeniškais , 
dažnai net Išgalvotais nega
lavimais Ir vis dejuoti, lau
kiant užuojautos. Per tat tik 
pavargstame, bereikalingai 
eikvojame energiją..

Pateisindami savo nesu
valdomus rūpesčius, mes, 
žiūrėk Ir persIvalgome, arba 
kas dar blogiau, pradedame 
skęsti alkoholyje. Tie nesu
valdomai kartojami rūpės - 
člal Ir aimanos ar perdėta 
įtampa gali net fiziniai pa
kenkti: atsiranda galvos ar 
ar nugaros skausmai, mėš
lungis arba neaiškiai lokali
zuojamos skaudamos vietos.

Niekas taip ne naikina e- 
nergljos Ir prisideda prie 
rūpesčių padidinimo, kaip 
neryžtingumas, abejojimas, 
"tūpčlojlmas vietoje". Hgat 
užsltęsę ginčai Ir sprendi - 
mų atidėliojimas labai nua
lina energiją, Ir geriau bet 
koks nutarimas, negu joklo- 
atslelt "palaida bala". Nie
kuomet neslknlsklme praei
tyje, peržvelgdami jos klai
das Ir be galo aiškindami, 
kas būtų buvę, jei nebūtų bu
vę taip ar kitaip.

Reikia Išmokti save val
dyti, bereikalingai nešvais
tyti savo energijos. Gyveni
me negalime apsieiti be tam 
tikro įžvalgumo, taigi Inicia
tyvos, be tam tikro nuolan
kumo ar lankstumo.Žinoma, 
tai lengviau pasakyti, negu 
įvykdyti. Bet jei mes Iš
moksime save kontroliuoti Ir 
tuo būdu sutaupysime savo 
energijos dalį, tat ją galėsi
me panaudoti pagal savo 
nuožiūrą Ir atsikratysime 
nuo įkyraus nuovargio. 

kiant iš jos pastebėjimo. Dė
mesio ar net pritarimo. Da
bar labai madoje masinės de
monstracijos salėse, stacL- 
jonuose. gatvėse, aikštėse 
prie tokių ar kitokių įstaigų, 
viešų pastatų ir paminklų.

Vieno pažįstamo vašing- 
toniečio tautiečio žiniomis, 
pav. prie Baltųjų Rūmų, prie 
prezidentūros tvoros, grei
čiausia, nėra nei vienos die
nos kad kas nors nedemons
truotų. Žymiai mažiau tokių 
demonstracijų savaitgaliais, 
nes sostinėje kurkas mažiau 
netik pareigūnų, bet ir gy
ventojų, kurie išvyksta poil
siui , sportui prie vandenų. į 
kalnus, turistines vietoves. 
Absoliutinė dauguma įstaigų 
išvis nedirba savaitgaliais. 
Dažnai skaitome, kad ir pre
zidentai retai praleidžia sa
vaitgalius Washingtone, iš
vykdami darbui ir poilsiui 
toliau nuo sostinės triukšmo.

Visi jau būsime pastebėję, 
kad ir didžiųjų dienraščių 
laidos žymiai mažesnės, tiek 
puslapiais tiek ir turiniu. 
Tas pats pasakytina ir apie 
TV žinias skiriamas visam 
kraštui. Galimas dalykas, 
kad radijo ir TV stočių nuo
latiniai darbuotojai įvairių 
žinių skyriai ir redakcijos 
šeštadieniais dirba žymiai 
mažesniu sąstatu ir centri
nėse tėra likęs tik minima
lus tarnautojų būrys. . Žino
ma, iškilus kuriam didžiam 
įvykiui, nepaprastai naujie
nai, skubos keliu sulaukiama 
talka, bet tai jau išimtinė 
padėtis ir tokia pat reakcija. 
Žodžiu, savaitgalis yra pati 
nedėkingiausia dirva, teguir 
labai efektyviai suorganizuo
tai demonstracijai .. Gal dar 
pusė bėdos, kai turimas va
saros turimas antplūdis,, 
bet tokiam pasibaigus, did-’ 
mieštis liekasi pustuštis, 
gatvėse, centre, tepasirodant 
tik nuolatiniams (visi žino
me kokio svorio ir reikšmės) 
gyventojams. Tokiomis są
lygomis gauti tą taip reika
lingą ir svarbu"publicity”, 
galimybės nėra perdaug dė
kingos, kai kada lemtos ne
pasisekimui.

Lietuviškame gyvenime dar 
negalėjom užmiršti žygio į 
Jungtines Tautas. . . šešta
dienį. Viskas buvo neblogai 
suorganizuota, daug dirbta , 
pinigo sutelkta, o rezultate 
buvo pasibaladota į užrakin
tus vartus. Gal tai ir simbo
liška ir prasminga, o viešo
sios opinijos tebuvo pastebė
ta keletos eilučių žinute ir 
TV vietinių žinių (toli gražu 
ne visų) pora sakinių .

Tad kas darytina? Efekty
viausi rezultatai būtų pasiek
ti žygius ruošiant bet kurią 
savaitės darbo dieną. Tačiau 
iškyla milžiniškos kliūtys to
kiu metu sutraukti mūsų pa
čių publiką, tiek jaunimą, tiek 
ir vyresniuosius Be dviejų 
dienų bet kuri kelionė prak
tiškai neįmanoma. Mūsų dau
guma begalinei mylime savo 
tėvynę, tautą ir jos intere
sus . bet kiek iš mūsų leng
va ranka atsisakytume dvie
jų dienų atlyginimo iš savo 
darboviečių, priedui dar pa
tys apsimokėdami kelionės , 
maisto Ir nakvynės išlaidas ? 
Štai, ties tuo tašku ir susto
jame gilesniam susimąsty - 
mui. Ir lietuviškos sąžinės 
perkratlnėjimo darbui/ Ne
retai Išdrįstame save klaus
ti ar jau viską esame atlikę 
Tėvynės reikalų naudai. At
sakymą tegali duoti kiekvie
nas individualiai, Tačiau vi
suomeniniu mąstu žvelgiant, 
tas atsakymas realiomis 
akimis žvelgiant, kažin ar 
būtų arčiau teigiamo ...
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

Dr. Jonas BASANAVIČIUS

, gimė 1851 m.lapkričio 23 d. 
t Vilkaviškio apskr., Ožkaba- 
j lių kaime.
! . Pagal anų laikų galimybes 
J Ir svajones pasiekti tšsi- 
' mokslinimo, tėvai stengėsi 
• Išleisti Joną i kunigus. Ta- 
)' člau šis nuo 5-Ios gtmna - 
v zijos klasės apsisprendė Ir 
. ..atsisakė važiuoti į Seinų ku-

nlgų seminariją. Teko pa- 
■ člam verstis pamokomis .

Gimnaziją baigė sidabro 
medaliu.

Tėvai skatino ne tik mo
kytis. Savo pasakų, nuotykių 
sakmių pasakojimais suža- 

' dlno jaunuolyje smalsumą.
Jonas pradėjo rinkti žinias 

? Iš savo apylinkės praeities, 
užrašė ten dainuojamas dai
nas, menamas mįsles .kurias 
vėliau atspausdino. Taip jo 
palinkimas į tstorlją-tauto- 

į saką-archeologiją Išsivystė 
I Ir išliko labai Intensyvus Ir 

produktlngas per visą jo gy 
gyvenimą, nors galutinai jis 
pasirinko medicinos specia
lybę.

Studijuodamas mediciną 
Maskvoje,susitikinėjo sukl- 
tals lietuviais studentais . 
Susidraugavo su Vincu Pie
tariu Ir Petru Vileišiu. Pa
grindinis juos užvaldęs rū-

gtjoje, kas būtų užtrukę dar 
1 metus. Belaukdamas sti
pendijos. sugrįžo Į Ožkaba - 
Hus. Čia metėsi į savo pa - 
miltą tautosakos rinkimą Ir 
gydė žmones.

Nenorėdamas už stipendi
jas atidirbti kur nors Rusi
jos gilumoje, per pažįstamą 
bulgarą gydytoją gavo pak
vietimą praktiką atlikti tik 
ką pasiskelbusioje nepri
klausomoje Bulgarijoje, kur 
labai trūko gydytojų. Iš čia, 
per Mažąją Lietuvą pasiryžo 
tęsti darbą lietuvybei.

Stebina mus šios asmeny
bės ne tik gabumai, bet Ir 
darbštumas. Bulgarijoje gy
vendamas, intensyviai dirbo 
ligoninių steigime, jų . tvar
kyme. Gydė ir rašė moks
linius medicinos straipsnius, 
nlus. Rašė Ir Bulgarijos 
reikalais.

Dėl politinių priežasčių, J. 
Basanavičius nutarė kuriam 
laikui Išvykti ir dirbo Vie
noje,Prahoje. Čia’apsivedė. 
Kilus bulgarų- serbų karui, 
pakviestas grįžti, įsitraukė į 
sunkų darbą. Persidirbęs , 
susirgo plaučių uždegimu ir 
šiltine. Atsitaisęs, buvo

Ištarnavęs pensiją 1905 m 
vėl padavė prašymą leisti 
grįžti įLletuvą. Negavęs at
sakymo, nutarė grįžti be lei
dimo. Likvidavo savo turtą , 
perėjo TUžėje K. Angllcko 
padedamas Jurbarko muitinę 
Ir po 25 metų odisėjos atva
žiavo į VUnlų.

O tačiau gyveno taip, lyg 
Lietuvos niekada nebūtų pa
likęs. Per Joną Basanavičių 
Bulgarijoje legalų suslsle - 
kimo Ir susižinojimo centrą 
lietuviškai veiklai rado visi 
šviesieji veikėjai Ir Iš Di
džiosios Ir Iš Mažosios Lie
tuvos. Basanavičius gi visą 
savo laisvą laiką šalia pro
fesijos skurė lietuviškiems 
reikalams, palaikydamas 
kontaktą su visa eUe lietuvių 
veikėjų laiškais. Jis parašė 
1880 m. :AtslmlnkIm, Žode
lis apie mumis paežius Ir 
mūsun kalbą, Rubežlal Ir 
skaitlius lietuvių tautos, 
Kam teks tėvyne musų. 1881- 
Aple kryžiokus, Apie įstei
gimą Ragainės pUIes, Apie 
senosios Lietuvos pUls, Bi
rutę Ir kt.

Tačiau jo starlpsnlal Ir 
polemika suSauervelnu Ir J. 
Šliūpu steigiant Lietuvišką 
Mokslo Draugiją sukėlė di
delį susidomėjimą Ir tikru
moje davė paskatą atsirasti 
Birutės Draugijai. Tada Ir 
nutarta leisti lietu
višką laikraštį Aušra, 
Basanavičius suprato, kaip 
tuo metu buvo svarbu turėti 
Didžiajai Lietuvai savo laik
raštį Ir dėjo visas pastangas 
susisiekdamas Belgrade Ir, 
Prahoje su knygynų savinin
kais Ir spaustuvininkais.Ta
čiau praktiškiausia pas įrodė 
tai daryti M.Lietuvoje.

Taip atsirado Aušra,ku
rios pirmuosius numerius 
redagavo Jonas Basanavičius.

Jis ragino M. Lietuvos lie
tuvius nepabūgti Ir legaliai 
dalyvauti rinkimuose. Ra
gino Išleisti Donelaičio raš
tus. Būdamas didelės eru
dicijos Ir populiarus moks
lininkas be į veikėjas lietuvių 
visuomenėje, sugebėjo prie 
bendro darbo įtraukti įvai
rių pažiūrų žmones.

Visa savo siela Basanavi
čius dirbo mokslinį darbą 
tautosakos srityje. Jo dėka 
pasirodė 45 dainų Ir 215 
mįslių Iš Ožkabalių rinkinys, 
2 tomai Mitologijos f r ag ne n- 
tų, Vagių Žodynas. Nors jo 
žmonos mirtis ir jo jpaties 
negalavimai jį paveikė taip , 
kad kurį laiką tą darbą nu - 
traukė- tačiau ragino lietu
vius Inteligentus rinkti tau
tosaką ir medžiagą jam 
siųsti. Tad po klek laiko iš
leido ir botanlškus lietuviš
kus augalų pavadinimus, 
gydymą vaistažolėmis. Su - 
tvarkė, papildė ir išleido 4 
tomus lietuviškų pasakų.Ra
gino steigti specialią etno - 
grafinę draugiją. Sukaupė 
nepamainomą etnografinę 
medžiagą knygoje Iš Gyve
nimo Vėlių bei Velnių. Sekė 
visa eUė straipsnių.Ir rln- 
kinių apie lietuvių dainas . 
raudas. Negana to, parašė 
biografijas Sauervelno, kun. 
A. Strazdo, V. Pietario, P. 
Vileišio, V.Stan’šklo.

Daug ginčų sukėlė jo įžan
ginis žodis į Lietuvių Kryžių 
Albumą, kur jis nagrinėjo 
santykį krikščionybės su se
novės lietuvių tikyba ir kul
tūra. Straipsniuose nagrinė
jo Baudžiavą ir jos reikšmę, 
ir visą eilę kitų svarbių įvy
kių.
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

V.Kudirka

AUŠROJE Ir jos kalendo
riuose Išspausdino apfe 7C 
didesnių Ir mažesnių straip
snių. Ir vėliau, kituose lalk -

Pats Basanavičius žy
miausiu savo moksliniu dar
bu Istorijoje laikė tyrinėji - 
mus apie trakų-frygų tauty
bę Ir jų atsikėlimą Lietuvon, 
kuriam daug medžiagos rado 
Bulgarijos archyvuose ir 
turtingiausiose užsienio bib
liotekose. Į šį klausimą gi
linosi eilę metų ir Išleido 
nemaža studijų.

Basanavičius stebina ne
paprastais gabumais, Išsi
mokslinimu, energija ir ypač 
rūpesčiu Lietuvai bei visa
pusiškumu: gydyto jas, moks - 
llnlnkas, Istorikas,humanis
tas, politikas, praktiškas or
ganizatorius .

Grįžęs įLletuvą, dalyvavo 
1905 m,seime,kovojo už 
lietuvių kalbą bažnyčiose, iš
leido memorialą Popiežiui 
Pijui ‘ -jam, organizavo 
Lietuvių S-gą, įsteigė Lie - 
tuvių Ūkininkų B-yę, rūpinosi 
Lietuvių Mokslo D-jos ir 
Dailės D-jos Namais. Jiems 
rinkti lėšų kartu suM.Ypu 
buvo nuvykę ĮAmerlką 1913m.

N u m e r.y J e:

Pi rate,j i "Aušros" spinduliai* 
Tarptautiniame tribunolo*.
Vysk.M.Valančiaus 1OO m.mirties 
jubiliejus.
Gyventi be melo.

1975 m. spalis

IŠ MUSŲ TAUTOSAKOS

Dvas iareglai
Esą tačiau žmonių, kurie turi ypatumą matyti dvasias 

tai vadinami dva s i a r e gi a i. Tokiu dvasiaregiu galima 
būti iš prigimimo pav. sakoma, kad vaikas gimęs per 
visus Šventus arba Vėlines kai užaugęs nueina į šerme
nis . tai mato dvasias (Naumiestis). Ketvirtadienį gimęs , 
ir ketvirtadienį pakrikštytas valkas užaugęs irgi matąs 
dvasias (Klaipėdą). Kas gimsta vidurnaktį tas tampa dvar- 
siaregiu (Degučiai). Dvasias gali matyti žmonės, kurie 
gimdami jau turi dantis, vadiami "gyvadančiai" (Rasei -

- tokie žmonės yra burtininkai iš prigimimo.

Dažniausiai dvasiaregiu pasidaroma iš įdomumo: žmo - 
gus nori kartą pamatyti dvasias, jeigu jam pasiseka, tada 
jau visados, nori ar nenori- matys dvasias, jie tik jų 
ten bus. Dvasias galima pamatyti, pasinaudojus dvasiare- 
giais gyvuliais ir atitinkamai pasielgus per laidotuves . Pa
vyzdžiui, jei pažiūrėsi pro s šuns ausis kai jis dva -

pest Is buvo kaip nors pra
laužti spaudos draudimą 
Lietuvoje. Nutarė leisti po
puliarias knygeles.

Pirmiausia Jonas Basana- 
. vlčlus paruošė Abėcėlę-E- 

,lementorių dėl Lietuvos kaj- 
mo mergaljezų /1874.KI.28/ 
Tačiau leidimo Išspausdinti 
negavo. Tuo pat metu jis 
Lenkų žurnale NIwa parašė 
recenziją į straipsnį apie 
lietuvių mitologiją.

Su kitais lietuviais stu
dentais pasiuntė entuzlas-l 
tlngą sveikinimą Į Tikžėje 
Maž. Lietuvos vokiečių Įs
teigtą Litauische Llterari- 
sche Gesellschaft sveikini
mą tikėdami, kad ši draugija 

j tyrinėdama lietuvių tautosa
ką ir literatūrą, pagreitins 
lietuvių tautos atgijimą. Tai 

' buvo pirmieji Ir labai svar
būs Jono Basanavičiaus ry
šiai su Mažąja Lietuva.

Baigęs studijas Maskvoje 
: vis gaudamas stipendijas, no

rėjo specializuotis chirur- 
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vieno bulgaro peršautas,ku
ris spėjama, klaidingai gal
vojo Basanavičių esant ru- 
sofllu. Viena kulka liko kū
ne, sudariusi sveikatos pro
blemų visą gyvenimą.

Nežiūrint visų šių nuoty
kių, Basanavičius, susidūręs 
su bulgarų liaudimi, fasci- 
nuojamas folkloro- gilinosi 
ir rašė apie jų tautosaką . 
Dėl tų ir ypač dėl mokslinių 
studijų apie Bulgai-ijos sa
nitarinę būklę jis buvo aukš
tai vertinamas ne tik krašte , 
bet ir V. Europoje, ir jam 
buvo sutelkta Bulgarijos pi
lietybė. Priklausydamas de
mokratų partijai, vienu metu 
buvo jos atstovu ir parašė 
dalį politinės programos.

Paskelbus rusų Caro Ma
nifestą 189. 1.14 - Basana
vičius padavė prašymą leisti 
grįžti į Lietuvą- bet gavo 
neigiamą atsakymą.

Sveikatos ir mokslo reika
lais lankėsi Vieno je, Karls- 
bade, Muenchene, kurį laiką 
praleido Šveicarijoje.

raščiuose rašytuose jis Kilus I Pas.Karui-’ tų namų 
griežtai pasisakė prieš len- pastatyti nesuspėjo ir pinigų 
kus ir rusus, pabrėždamas , vertė nukrito. Tačiau iš jų 
kad lietuvių idealu turėtų pastatė dvasinius namus-kė
būti "savystovėLietuva",kad leriems metams išleido ke- 
a/ Lietuva lietuviška taptų; llasdešimt vadovėlių Hetu- 
b/ idėjos apie Lietuvos sa- viškoms mokykloms.
vistovystę ant tautiško pa - 1918 m. Vasario 16-Jonas
mato išsiplatintų kunigų ir Basanavičius pasirašė į Ne- 
bajorų tarpe; c/ apšvietimo priklausomybės Aktą.
kalba visų Lietuvos luomų Iki pat mirties saugojo 
taptų lietuviškoji kalba; d/ Lietuvių Mokslo D-jos turtą 
sądora ir meilė viešpatautų ir nenuilstamai kovojo už 
tarp visų Lietuvos gyventojų lietuvių teises, lietuvių tden- 
ir idealu visų luomų taptų- titetą.
lietuvystė". < . Mirė Vilniuje 1927.11.16 .

Ar ne keista,kad ir dabar Palaidotas Rasų Kapinėse.
tie visi punktai,tik šiek tiek BN
kitokioje terminologijoje yra 
nepaprastai aktualūs mūsų 
išeivių situacijoje ir pačios 
Lietuvos likime? Todėl-pa- 
slrodė antroji Aušra .Su jos 
pasirodymu -vėl sus įrišame 
Ir su pirmąją Aušra Ir su 
pirmuoju aušrininku Jonu 
Basanavičium, semdamiesi 
naujos paskatos Ir gaiidnda- 
miesi Iš gUumos ateinančiais 
šaltiniais.

slas loja, arba užsidėsi ant kaklo pavalkus , tai . pama
tysi dvasias kadangi tie gyvuliai jas mato ir žmogus 
atsiranda jų padėtyje. Jei per laidotuves, saulei nusilei - 
dus atsigulsi ant slenksčio Ir žiūrėsi į numirėlį tol, kol 
pamatysi dvasias prie lavono, tai nuo to laiko galėsi tap
ti dvasiaregiu (Antalieptė). Jei iš lentos iškrenta šaka ir 
tokia lenta sunaudojama grabui padaryti, tai pažiūrėjus 
per tą skylę visą amžių matysi vėles (Girkalnis). Jei ra
si kapuose numirėlio žiedą, tai reikia jį nutrinti, kad 
žvilgėtų ir pažiūrėti per jį - tada matysi vėles (Vilkaviš-
kis)

Apskritai tikima, kad žmonėms geriau tada, kai jie dva
sių visai nemato. Nuėję į šermenis , jie negali pereiti per 
triobą, nes ten pilna vėlių, kurios nesitraukia jiems iš ke
lio. Be to, žmonėms, kurie tyčiomis pasidaro dvasiare - 
giais, dvasios keršija: jie turi jas nešioti, duoti joms ke
lią ir pan. • Vienas dvasiaregys taip pasakbja: "Gerai, kad 
jūs nieko nematote, o man reikįa visiems kelią duoti. Ne
matote jūs, o ana Kazimieras eina prie kiekvieno ir su - 
plyšusius marškinius rodo: turbūt gailėjosi naujus už
vilkti bene neuždirbo dabar turi gėdintis prieš kitas vė
les".

Vadinami dvasiareglai paprastai yra psichiškai nevisai 
sveiki žmonės. Vienas prisipažino kad dvasias pradėjo 
matyti dėl girtuoklystės. Taigi, juos tiesiog apgavikais ar 
melagiais negalima laikyti, iš tikrųjų jie tiki matą tai.ko 
paprasti žmonės nemato Jų vaidiniai susidaro liaudies ti
kėjimo įtakoje, todėl tokie pasakojimai turi tautosakinės 
vertės.

(Iš Dr. J. Balio Lietuvių Tautosakos Skaitymai)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Montrealio Jaunimo 
ekskursija į 
Lietuvą

K^EM 
VE/DRoDž/a/

V VANDENS GALIA
0 Londone vienas inžinierius skaitė paskaitą apie van-
A dens jėgą. Papasakojo apie turbinas, hydroelektrines 

jėgaines ir 1.1. Kalbėjo net tris valandas ir baigdamas
V tarė :
9 “ Dabar, turbūt, jau būsiu viską pasakęs, kas apie
A technikai panaudojamą vandens jėgą pasakytina.

•
 Cla vienas klausytojų, balta barzda vyras, atsistojo
Ir garsiai pasakė:

W “ ° ne,pone inžinieriau, apie patį galingiausią • van- 
dens variklį Tamsta nė neužsiminei.

£ “ Gali būti. Greičiausia būsiu ką nors pamiršęs ? -
kiek susirūpinęs paklausė prelegentas.

J _ Tamsta pamiršote moterų ašaras '. -atsakė Ber - , 
^nardShasr, kp

Rašo Liudas Stankevičius
(Tasa iš praeito nun.erio)

Po pusryčių, jaunimas bu
vo vežamas apžiūrėti Vil
niaus senamlečslo, o mes su 
žmona kaipo vadovai, tuo 
tarpu ėjome Į "Tėviškės" 
draugiją, susipažinti su pir
mininku, mūsų vadovais Ir 
aptarti mūsų programą. Cla 
mums pranešė, kad laikinai 
keturias dienas gyvensime 
bendrabutyje, kur jaunimas 
galės bendrauti su ten gyve
nančiu jaunimu, o po to 
kraustysimos į naują vieš
butį vardu Turistas.

Po pietų autobusas mus 
vežė į Vingio parką, kur tu
rėjo įvykti moksleivių dainų 
šventė. Joje dalyvaus 21 . 
OOO moksleivių Iš visos 
L lėtu vos. T a diena buvo Ide-

alt šiai šventei'. Saulutė kal
tino Ir buvo labai gražu.

Prieš šį pasirodymą M . 
Ravlnsklenė aprūpino mūsų 
grupę mineraliniu vandeniu 
numalšinti troškulį Ir 1 klek 
vėliau dar visiems nupirko 
ledų.

Moksleivių chorai pasiro
dė labai įspūdingai, Ir visai 
mūsų grupei nepaprastai par- 
tlko. Tokio masinio paslro - 
dymo jie dar nebuvo matę net 
girdėję.

Po šventės, pėsti per miš 
ką traukėm namo, kartu su 
minia žmonių. Išėję Iš miš
ko į gatvę, kai kurie moks
leiviai dainuodami grupėmis 
žygiavo. Tuomet Ir mes už
traukėme savo dainas Ir taip 
bematant atsiradome bend
rabutyje, kur mūsų jau laukė 
giminės.

SENOSIOS KINIEČIŲ LEGENDOS

Kiniečių (folklo- vo Įsivaizduojamoji 
i.dėlinė. Supratusi tai

.lose pnsamoįąnia
kė tėvui ’ neapgalvotąjį- 
pajuokavjmą —. pažadą

<<»■ . ............ .runą, apie 
nuo kurių

Nuo senų senovės

gamybos 
ilgai laikė

atidi nių 
kiniečiai 
?. šilko

džiautas.

Vienok, šilko gamyba kinie
čiams buvo žinoma dar gilio
je senovėje, lodei šilko atsira-

mitais.
Yra legenda apie žmogų tu

rėjusį gražuolę dukterį ir žir
gų ristūną. Tasai žmogus vie
nodai labai mylėjo ir dukterį

Išvengimui galimų kokių 
nors iš anksto nenumatytų 
įvykių, tėvas nužudė žirgą li
jo odą padžiovė kieme. Eida
ma pro šalį mergaitė palietė- 
odą koja. Staiga oda apsivy
niojo apie ją ir išskrido, kartu 
i.šsinešdama persigandusią mer 
gaitę. Po kelių dienų žirgo oda 
ir vėl atsirado kieme kabanti 
medyje, o mergaitė dar buvu
si joje (odoje), virto silkaver- 
pė lerva. Kalbėti ji negalėjo, 
bet iš jos burnos tysojo šilki
nis siūlas. Slinko metai. Ler
va virtusi mergaitė pavirto 
deive čanj - šenj, kuri visada 
vaizduojama apvilkta arklio

Sekmadienį, birželio 26 d. 
mums pusryčiai buvo pa
ruošti vieną valandą ankš
čiau, kad galėtume nueiti į 
bažnyčią mišioms. Arčiau
siai mums buvo šv. Petro Ir 
Povilo bažnyčia, todėl visi 
gražiai pasipuošę, traukėm 
šios bažnyčios link.Cla kaip 
tik buvo valkų pirma komu
nija. Bažnyčia buvo pilnutė
lė žmonių, kad vos galėjome 
prisigrūsti arčiau altoriaus. 
Prasidėjo mišios. Choras 
giedojo "Apsaugok, o Dieve ", 
vist karštai meldėsi. Mišios 
užsitęsė Ugal; po to reikėjo 
skubėti pietų, nes po pietų 
jau ėjom į Žalgirio stadioną į 
kur įvyko Šoklų Šventė. Joje 
dalyvavo 7000 šokėjų.

Šoklų Dienos atidaryme 
eisena Žalgirio stadione 
mums priminė ką tat pana
šaus į Montreallo Ollmplnli 
Žaidynių atidarymą. Gražūs 
įvairių spalvų rūbai buvo la 
bal įspūdingi.

.Kai tik šoktai prasidėjo 
mūsų jaunimas skubėjo da
ryti' nuotraukas'. Btivd nepap
rastai ' įdomu ’ stebėti' tok u 
masę šokančio jaunitrio.

Šventei pasibaigus, ėjon 
vakarienės Ir skubėjom gra
žiau apsirengti Ir eiti į ope
ros spektaklį Madam Butter
fly. Naujame Ir gražiams 
Vilniaus Operos Teatre 
mums buvo rezervuotos dv 
ložės, kur patogiai sėdėdam' 
grožėjomės spektakliu.

A. Jurkų su šeima, kuris 
moksliniais reikalais buvo 
atvykęs į Vilnių.

Birželio 29 d.rytą autobu
su Išvykome įDrusklnlnkus. 
Važiuojant pakely jaunimas 
dainavo įvairias lietuviškas 
dainas.

Įvažiuojant į Druskininkus, 
miške aplankėme labai Įdo
mų miško namuką. Iš jo Iš
einant, staiga pradėjo smar
kiai lyti. Druskininkuose 
valgėme skanius pietus Ne
muno restorane. Paskui 
lankėm dailininko, muziko
Čiurlionio gimtąjį namelį, o prisiminimui, 
su mumis važiavusi jauna 
pianistė paskambino jo kū
rinius. Po to lankėme naują 
ligoninę Ir sanatoriją.

Birželio 30 d. Iš ryto va
žiavome žiūrėti naujų Vil
niaus rajonų, o vėliau mau
dytis žaliame ežere.Po pie
tų susitikome su Lietuvos 
aktoriais, kuriuos mums 
pristatė aktorius L.Noreika. 
Nepaprastai puikiai jie vist 
mums padeklamavo Iš įvai
rių kūrinių. Po to, L. Norei
ka mums visiems padovano
jo po savo įkalbėtą plokštelę, 
įrašydamas keletą žodžių

Liepos 1 d. mus vežė į 
Riešės Žirgyną, kur parodė 
įvairius Lietuvos žirgus Ir 
net galėjome pajodinėti ant

arklių. Tai sutelkė daug 
džiaugsmo jaunimui.

Per pietus Rimos Jurku
tės laukė slurpryzas. Mūsų 
antras vadovas V. Kuolelis: 
atnešė didelę gėllų.puokštę 
Ir saldainių dėžę Rimos 
gimtadienio proga, Ir visi 
mes jai sugiedojome Ilgiau
sių Metų.

Po pietų ėjome aplankyti 
Vilniaus Biblioteką Ir Valkų 
skyriuje matėme lėlių teatrą.

Vakare vieni liko su gi
minėmis, kurte mus čia kas 
dieną lankydavo, o kiti ėjome 
į teatrą žiūrėti baleto Ro
meo Ir Julteta.

gani laikui išvyko ir mergaitė 
prižiūrėdama ristūną, juokau
dama pasakė jam jog 
būtų pasiruošiusi už jo 
Ii, jei lik jis grąžintų 
jos tėvą, žirgas iš jos 
ištrūko ir nušuoliavo.

Mitologinio kinieių impera
toriaus Chaundi vadinamo lai
kais,č:anj - šenj dovanojo 
taniai šilko siūlų. Imperato- 
rienė Luitcu. Chaunchi žmona, 
pati pradėjo šilko verpėjas 
(lervas) nuginti. o ją pasekė 
ir visa kiniečių tauta. Luitcu 
latipgi garbinama kaip deivė. 
Senose kiniečių šventyklose

beveik
i.šlckė-
namo
rankų 
Netru

kus jis sugrįžo pargabenda-dar galima užtikti deivę Čanj 
urnas tėvą — šeimininkų namo. — šenj. Ji vaizduojama su ark 
. Mergaitė, aišku, nė nemanei'0 galva ir apvilkta arklio 
rimini aj>ie savo pajuokavimą, oda.
tačiau visi pastebėjo, jog žir- šilko pramonė tapo vyriau- 
gas prarado apetitą, sulyso, nu_siąja kiniečių verslo šaka.
liūdo, o pralinksmėdavo t>k- (Iš spaudos kitakalbės su
lai tada, kada prie jo prieida- rinko kp.)

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 
ATEIK PAS MUS. MES GAL 
TAU PADĖTI.

GERTI
I M E

Sekantį rytą, birželio 27d. 
po pusryčių važiavome į 
Trakus Apžiūrėję pilį plau
kėme su garlaiviu po ežerą.

Po pietų ėjom žiūrėti 
spalvotų Lietuvos vaizdų fil
mų.

Birželio 28 d. Iš ryto, at
sisveikinę su malonia bend - 
rabučio vedėja, kuri mus 
pagyrė, sakydama, kad per
nai čia buvo apsistojęs Bos
tono jaunimas, kuris nepri
lygsta mūsų grupeI-pradė - 
jome kraustytis į viešbutį 
Turistas.

Per pietus mūsų jaunas , 
gražus vadovas V.Ladyga, 
kuris mums visiems labai 
patiko, padarė didelę staig
meną D. Benlušytel, atnešda
mas puokštę gėlių Ir saldai
nių dėžę jos gimtadienio 
proga. Mes visi sugiedojom 
jai Ilgiausių Metų.

Po vakarienės ėjom į 
Profsąjungų Rūmus pasi
klausyti universiteto an
samblio. Su mumis kartu ten 
atėjo tarptautinės matemati
kų konferencijos dalyviai, 
kurie buvo suvažiavę į Vil
niaus matematikų konferen
ciją. Ten buvo malonu sutik
ti gerą bičiulį Iš Ottawos,lnž.

:: i P>;

4ontrealio jaunimas seka moksleiviu dainų šventės programų 
Vingio parke; apačioje šokiu šventes paradas.S8 ).
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas (4 16) 544 - 7 125

L8M 1L6 
MOKAME UŽ:

Darbo valandos; pirmod-eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai , penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----  virš $9,000.000

Prisimenant 
a. a. Sigita 

Prancliūną
Š. m. rugsėjo 1O d. suėjo 1 

metai, kai netekome a.a.Si
gito. Jo Iškeliavimas į am
žiną tylą sudarė likusiems 
artimiesiems didelę tuštumą, 
visais atžvilgiais. Jo malo
nios ,nuoširdžios draugystės 
daug kam niekas kitas negali 
pavaduoti. Ne vienas ilgai 
paslgędo jo gražių minčių , 
paskelbtų' tiek Nepriklauso
mos Lietuvos Pranckūno 
skyriuje, tiek kitoje spaudoje. 
Paslgędo teigiamų, objekty
vių, džentelmeniškai apibu
dinančių visuomeninių Ir pa
vienių lietuvių gyvenimo bei 
ne sugyvenimo faktų perdavi
mo. Jis drąsiai Ir atvirai 
pareikšdavo savo mintis , 
Ieškodamas tiesos, nežiūrint 
ar kam tas patinka, ar nepa
tinka. "Ne vienas pasiges jo 
teigiamų pareiškimų,kur tuos 
jis paliko gelstančiuose 
spaudos puslapiuose, pasi
priešindamas mintims tų, 
kurie gal Ir didesnius moks
lus buvo ragavę, bet prara
dę širdies kilnumą, o pasi
savinę Iš niekingo pasaulio 
piktas pagiežas..." , anot 
daU. Dagio pareiškimo, kai 
jis rašė NL apie Pranckūno
riteriškumą.

Sigitas PRANCKŪN AS (2-ras i if dešines) vienos popietės metu Lietu
viu Noriuose su Žmona Olga ir draugais - A.ir E. Zubriais ir S. Dab- 
kusL. Nuotr. B-Tarvydo

PASAKĖLĖ APIE "LOKĮ" 
Penktos dienos vakare, 
paūlnt — pasižmonėti, 
mūsiį,lietuviškam bare,

I
Gėrė alų, traukė visky, 
sau iš lengvo pamažu. 
Dar po vieną dar po biskį 
dar toliau bus dar gražu.

6psl.

depozitus (P.C.A.) 6 ?o
santaupas 7
term, depozitus 1 m. 8’/i °6

Pensijų Fondas--* •’’8^ %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 1 1 % 

nekiln. turto pask. 93-4 °o

Pranckūnas dažnai pamo
kinančiai paliesdavo tuos , 
kurie apakę savo Išdidume , 
veldamlnlškal nusižengia 
tiesai Ir įneša lietuvių tar- 
pan nesklandumų bei nesu- 
gyventmų. Jis smulkiai Ir 
preciziškai aprašydavo daik
tus Ir žmones Ir atvlralkrl- 
tlkavo tiek atskirus pasi
reiškimus, tiek žmonių gru
pes .

A.a. Sigitas Pranckūnas 
Iškeliavo neužbaigęs daug 
darbų bei neįgyvendinęs sa
vo ryžtų.Tačiau jis pasiliko 
pavyzdžiu, kad kiekvienas 
lietuvis privalo bet kokiose 
sąlygose begyvendamas, 
nuolat užsiimti savęs tobu
linimu, nuolat stengtis paro
dyti žmonišką'kūrybą Ir ne- 
atldėltotl, laukiant "geresnių 
laikų", ar praturtėjimo, ar 
Išėjimo į pensiją. Laikas- 
nelaukia. Kiekvieną momen
tą reikia panaudoti- ką a. a. 
Sigitas Ir darė: pramokti, 
Išsiauklėti Ir grūdinti ryžtą 
siekti tiesos,grožio Ir mei
lės. Tuom žmogus Ir tampi 
žmogiškesnių, vertingesnių..

Dr.J. Kaškells

Kada jie visai apšlubo, 
ir iš vieno matės trys, 
įsteigė jie tokį Klubą, 
pavadino jį "Lokys" .

Prasidėjo tuoj veikimas, 
apšlakstytas alučiu, 
nudardėjo kai vežimas, 
Dundos vieškeliu plačiu.

Pažiūrėkime kas gavos 
ir nauda iš mums kokia': 
net sostinė iš Otavos, 
persikėlė pas "lokį".

ATSILIKĘ AR PERDAUG 
PONIŠKI?

- Jūs, šių laikų i meškerto-1 
tojai, pasakykite man ar ga
lima pagauti žuvį be jokios 
meškerės, be kabliuko, vien 
tik savomis pilkomis ranko
mis?

-Kaip jums atrodo, ar ga
lima, prabyla į aplink jį ap
sėdus} būrį, klek daugiau 
metų ant savo pečių benešąs 
velk nuolatinis šių popiečių 
lankytojas.

Užkalbintieji, tikriausiai , 
nesitikėję tokio klausimo, 
kaip susitarę, tyli, galvoja , 
atrodo, kad nebežino,kaip į 
šį klausimą reaguoti. Paga
liau, vienas pradeda : "Pri
klauso Iš kur, Ir kaip. Jeigu, 
sakysime, Iš kibiro ar kito 
panašaus Indo- tai taip, ko
dėl gi ne. Bet tik nebandyk 
čia mums pasakoti nesąmo
nių, kad galima ranką įkišus 
Iš atviro upės ar ežero van
dens žuvį, kaip su samčiu , 
semti".

Vlslpatylt.pastžvalgo vie
ni į kitus Ir vėlei nukreipia 
žvilgsnius į paklausėją.

- Tai va, matau ,kad ne
žinote. Vytai, aš ne apie 
bllūdą ar puodą kalbu, bet 
kaip tik apie atvirus vande
nis. Jei nežinote, tai pasi
klausykite .

Mes, dar piemenys būda
mi Lietuvoje, Išmokome šito 
meno, Ir vasaromis dau
giausia tik šitaip, pilkomis 
rankomis Ir gaudydavome 
žuvis. Nei tau meškerės, nei 
jokių įrankių, nei to ilgo lau
kimo,kada ji susigundys tavo 
kabliuku. Šitaip per pusva
landį visai nesunkiai pilną 
kibirą prlslgaudydavome.

Žinokit tą, kad tenai po 
vandeniu,kur žuvys miega Ir 
Ilsisi po akmenimis, žolėse 
Ir krantų olose, jos visai ne
baugios. Gali jas ranka pa
čiupinėti Ir net paglostyti . 
Kada šitaip užtiktą žuvį su
imt tvirčiau už sprando Ir 
pradedi ją Iš tenai krapštyti 
kelti laukan- tik tada jt pra
deda spardytis, bando Iš
trūkti, kovoja.

t
Jeigu gali narstyti po van

deniu Ir tenai klek Ilgėliau 
pabūt i, tai tenai Ir geresnio 
laimikio galt tikėtis. Vien as 
mano dėdė tik šitaip Ir gau
dydavo. Jis labai mėgdavo 
šokti nuo kranto į gelmes,o 
kai po minutės kitos Iškil
davo, tai abiejose rankose tu
rėdavo po neblogą žuvį Ir 
dar vieną dantyse įsikandęs. 
Toks buvo jo mėgiamiausias 
žuvų gaudymo būdas.

Šitaip gaudyti už vis ge
riausia vidutinio gilumo u- 
pėse, kur vandens maždaug 
Iki juosmens ar pažastų, Ir 
kur yra nemažai akmenų, 
įvairių duobių Ir plyšių po 
vandeniu krantuose.

Vasaromis, kada vandenys 
šUtl.toks žuvavlmas Ir past- 
plluškeulmas būdavo tik vie
nas malonumas, na Ir grei
tas žuvies paslgaudymas.

Tikriausiai, kad šitaip 
t gaudydamas, nebejausi to 
tiesiog gydančio,tavo nėr -

— ••• —

Skamba himnai, kaip 
griaustinis, 

rodos ims plyš širdis.
Traukia vadas pirmutinis, 
o paskui ir visi trys. ...

A. Lukošius 

vus Ir sielą raminančio 
jausmo, kurį Išgyveni tūno
damas ant kranto su peške- 
re Ir aklų nenuleisdamas 
nuo vandens paviršiuje be - 
s įsupančios plūdės. Vis tl -
kėdamas Ir vildamasis, kad 
gal gi ji tuojau Ims Ir pajų - 
dės.Be to,su meškere pa - 
gauta žuvis tau visuomet at
rodo Ir didesnė, svarbesnė, 
o valgant, - net Ir skanesnė .

Anais laikais savame 
krašte mes paaugliai tik 
rankomis vasaromis Ir te- 
gaudydavome. Tada mums 
atrodė,kad tai modernu.Ne
sijuokiu vyrai tš jūsų,kad 
nežinote apie tokį žuvavlmą. 
Šiame krašte Ir man nieko 
panašaus neteko ne tik ma
tyti, bet Ir girdėti.

Nežinia, ar ta mada dar 
nepasiekė šio krašto, ar ka
rai sutrukdė, ar Iš viso po
niški kanadiečiai nenori sa - 
vo baltų rankų vandenin kai
šioti.

Mes, nauji ateiviai, kar
tais ko nors pyktelėję, ima
me ir Išdrožtame išdidžiai, 
kad šis kraštas ir visas 
kontinentas nuo Europos 
bendrai imant, yra atsilikęs 
nemažiau 50 metų.

Tai kažin, ar ne dėl tos 
priežasties šios šalies žmo
nės dar nieko nė nežino apie 
tokį žuvavlmą pilkomis ran
komis.

OMMWMMOBnMKm

USSU LIETUVIU NAMAI

Pirmas poatostoginis sek
madienis sutraukė apie 300 
svečių Viešnia J. Kvedarie- 
nė neseniai atvykusi iš Lie
tuvos, šventė gimtadienį, tai 
susirinkusių buvo pagerbta 
rankų plojime. Svečių knygo
je pasirašė: M. Šturmienė . 
Mikas Galinaitis ir jo dukra 
Edita iš V. Vokietijos, J. 
Lindsay-Gataveckaitė iš San 
Francisco, J. Jasėnas iš 
Chicago, A ir G. Lingaičiai 
iš Tilsenburg, Ont- L ir D . 
Stukai ir A.ir B. Žemaičiai 
iš Hamilton, o. Dalyvauda - 
mi pirmą kartą popietėje, A. 
ir B. Žemaičiai LN padova
nojo 20 dol.

Pas. Lietuvių Jaunimo S- 
gos iždininkė Regina Stočku- 
tė-Knox užrašinėjo važiuo - 
jančius rugsėjo 23 d. į Wa
shington, ą Pabaltiečių Žmo
gaus Teisių demonstracijom 
Ji užpildė 47 vietų autobusą 
ir be to surinko 376 dol. au
kų.

Į sol. 'Ričardo Daunoro 
koncertą Popietės metu iš
platino 30 bilietų PLJS-os 
narė Dalia Simanavičiūtė.

Rudens sezono veikla pra
sideda rugsėjo 15 d. ketvir
tadienį 7:30 v. v. susirenka 
Moterų Būrelio ir LN Vyrų 
atstovai pasitarti dėl LN 
metinio baliaus, įvykstančio 
š. m. spalio 29 d Tuo pat 
metu 8 vai. v. LN posėdžių 
kambaryje įvyks LN V-bos 
posėdis.

Spalio 29 d. Moterų Būre
lis ruošia Editos Stankuvie
nės, mirusios prieš du me
tus, paveikslų parodą Gedi
mino Pilies Menėje. Prašo 
tą dieną teitų organizacijų 
parodų nerengti.

Pensininkų Klubas paskyrė 
Pabaltiečių Žygiui 50 dol.

Praėjusią savaitę 100 dol . 
nario įnašą įmokėjo Stefa 
Siminkevičienė.

Monika Jurkšlenė Biblio
tekai padovanojo 6 tomus 
Žemaitės raštų. : Biblioteka 
jai nuoširdžiai dėkoja.

Š. m. spalio 1 d. Gedimino 
Pilies Medėje šaukiamas

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n Jk m A AJI J* 
TORONTO LIETUVIŲ JYIAI
KREDITO KOOPERATYVE-----------  —

MOKA:

už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namu planą

7!/i% už spec, taupymo s<jsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekiu s-tas (dep.)

IMA:

9’/4% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš I 7 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, 
Telefoną i; 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

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

_ — - __ —. — * Namų — Gyvybės
j A/ J? * Aut°™°biliv9 VC7 * Komerciniai

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

Bačėnas All Seasons Travel.b d
2224 DUNDAS STREET W
TORONTO, ONTARIO

lietuvių pensininkų suvažia
vimas..

Š. m. spalio 2 d. sekmad’e- 
nį, 4 v. p. p. LN-se įvyks 
Toronto Skautininkų-ių Ra
mons o.rga.iizuoja.’nas kon - 
certas

TORONTO PENSININKAI 
AKTYVŪS

Toronto lietuvių pensinin
kų valdyba š. m. rugsėjo 8 d. 
savo posėdyje, Išklausiusi 
prlmlnlnko Jono Karpio pra
nešimus, nutarė, pasinaudo
jant numatytomis valdžios 
pašalpomis, statyti įvairaus 
dydžio butų sąstatą. Jame 
lietuviai galėtų turėti piges
nius nuomavimui, arba pir
kimui lengvesnėmis sąlygo - 
mis Ir kondomlnlajus teisė
mis butus.

Tas klausimas jau yra su 
atatinkamom įstaigom ap
tartas. Namas būtų arti LN. 
Tą reikalą smulkiau aptarti 
posėdln buvo pakviesti Ir 
dalyvavo dr. J. Kaškells/ vie
nas Iš steigėjų Toronto pen
sininkų draugijos/ Ir J. 
Strazdas- LN pirmininkas.

' Nutarta, kai labiau paaiš
kės statybos galimybės, su
šaukti visuotiną pensininkų 
susirinkimą ir Išrinkti sta
tybos komitetą.

Toronto pensininkai taip 
pat susitarė su viena Iš To
ronto Televizijos stočių, re
guliariai per 1O stotį duoti 
lietuvišką programą. Toji 
stotis tą pačią dieną, vakare 
paminėjo, kad "lietuviai vi
same laisvame pasaulyje 8 
rugsėjo švenčia,prisiminda
mi savo tautos labai seną Ir 
garbingą Istoriją Ir taip pat 
savo brolius Ir seseris oku
puotoje tėvynėje". Oficialus 
Tautos Dienos paminėjimas 
bus pravestas per tą Mac- 
lean Hunter Cable TV stotį 
klek vėliau;

Pageidaujant kitoms kolo
nijoms, nutarta parengti ga
limybes Kanados Lietuvių

20 METŲ PATIRTIS

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
Penslntnkųkonferencljal To
ronte spalio 8 d.
• Toronto pensininkai ren- į 
gla didelį vakarą Lietuvių i 
Namuose lapkričio 6 d.

PARENGIMU KALENDORIUS
KLB Toronto apylinkės 

valdyba, norėdama paleng
vinti lietuviškoms organiza
cijoms parengimų organiza
vimą, įgaliojo reikalų vedė
ją Teodorą Stanulį paskelbti 
Iš anksto būsimus parengi
mus. Visos organizacijos, 
norinčios pasinaudoti š luo 
patarnavimu, yra prašomos 
pranešti jų planuojamus pa
rengimus T. Stanullul, 13 
Alambra Avė. Toronto, 
M6R 2S4.
- Spalio 22- Havajų vakaras 
Prisikėlimo salėje.
- Spalio 29 - Sporto klubo 
"Aušra" parengimas Prisi
kėlimo salėje.
-Spalio 29 - L. Namų Vyrų 
Ir L. Namų Moterų būrelio 
bailus Kar. Mindaugo Ir Kar. 
Mortos Menėse.
_ Lapkričio 5 - "Nepriklau
somos Lietuvos" spaudos 
balius L.Namų Kar. Mindau
go Ir Kar.Mortos Menėse.
- Lapkričio 5 - "Maironio" 
mokyklos parengimas Ana
pilyje-
- Lapkričio S - L.Namų Mo
terų Būrelio koncertas L.N. 
kar.Mindaugo Menėje.
- Lapkričio 12 - ŠALFAS 
parengimas L. Namų Kar. 
Mindaugo Menėje.
- Lapkričio 19 -kariuomenės 
šventės minėjimas L.Namų 
Kar. Mindaugo Ir Kar.Mor
tos Menėse.
- Lapkričio 20 - N. Pradė
tosios Marijos Seserų vaka
rienė Prisikėlimo salėje.
- Lapkričio 26 - Sporto klu- 
bo "Aušra"parenglmas Print 
s įkėlimo salėje.
- Gruodžio 6 -Toronto Liet; 
choras "Varpas" koncertas 
Ir šokiai L.Namų Kar.Min
daugo Menėje.
- Gruodžio 18 - Skautų Kū
čios Prisikėlimo salėje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PENKIOLIKTĄJĄ ROMUVOS - 
STOVYKLA PRISIMENANT

tėvai ir svečiai, nebekalbant 
jau apie kartu stovyklavusius 
vadovus-es, kurte skiltims 
padėjo to geresnio rezultato 
siekti. Gerokai pasistūmėta 
praktiškame lietuvių kalbos 
vartojime Ir dainavime. 
Ankstyvesnė retenybė, kad

Apie 150 mylių j šiaurę 
nuoToroato lietuviai skautai 
-tės turi nuosavą 44 akrų 
stovyklavietę, vardu Romuva. 6-20 d. Stovykla buvo su 
Tai nuošalus Ir ramus gam
tos grožio kampelis su uo
lomis, miškais Ir Fox ežeru. 
Kiekvienas , pirmą, kartą čia 
atvykęs, ne sus 11 a Ik o netaręs skautišku mo Ir sporto srl-. pastebėjo stovyklon atvykę-savo Iniciatyva šeši be r nlu-

susižavėjimo žodžių. tyse. Kai skautlškumas Ir
Šiais metais čia stovyi'L" sportas savaime suprantami 

lauta XV-tą kartą nuo rugp

kaktuvlnė Ir, kaip tokia, tu
rėjo skirtingą panoramą.Tai 
buvo tarsi skilčių sąskrydis 
su varžybomis lietuviškumo,

skautų stovyklose dalykai, 
jaunimo tarpe vystosi be di
delių pastangų, -. tat lietu
viškumas šį kartą visus sto
vyklautojus gerokai patem
pė. Tų pastangų rezultatus

kai Išeitų prie laužo Ir dai
nuotų lietuvišką dainą sto
vykloje, virto kasdieniniu 
reiškiniu. Visos skiltys no
rėjo gauti daugiau taškų Ir 
Juos rinko visur ir visaip. O 
lietuviškumas buvo specia
liai taškais aukščiausiai, 
vert Inamas.

Šalia varžyblnlų dalykų 
turėta smagių Iškylų už sto
vyklos ribų baidarėmis arba 
pėsčiomis.

Rugplūčlo 14 d. stovyklą - 
vletės sukaktis paminėta pa
maldomis, Iškilminga sueiga 
su įžodžiais, sveikinimais 
Ir vainiko nuleidimu ežeran, 
prisimenant žuvusius. Iškil
mėse dalyvavo Ir sveikino 
Iš Čikagos atvykę vyriausie
ji skautininkai v.s.Irena Ke- 
rellenė Ir fUs.Sigitas Mik - 
naltls.

Po stovyklų vėl grįžtant į 
žiemos sezono veiklą, vertė
tų su jaunimu dirbantiems 
prisiminti, kad, norėdami ką 
nors perduoti, turime pir
miausia patys tuo tikėti.Di
džiausias rūpestis - kai ku
rių tėvų ar Ir vadovų apatiš
kumas. Kaip Ilga-jis apima 
daugelį sričių Ir smarkiai: 
plečiasi, kol į viską numoja-T 
ma ranka Ir nueinama pra-. 
mogautl į privačius ratelius, 
užuot brangų laiką skyrus 
naudingai lietuviškai veiklai.'1 
Galima džiaugtis, kad pasi
traukiančių vietas užima 
jaunesni vadoval-ės. Tik jų 
yra truputį per mažai. Gal 
ateis daugiau? Ttkėklm-su 
savo paaugusiais valkais į 
draugoves, į tuntus, į Romu
vą. Gal tai įvyks, kai švęsi
me dvidešimtmetį? C. S.'
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kelnėms

Tel. 3 66-7281

IR

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS

R»

atvyko pats 
reguliarų Jasna

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

S T O R KROVĖFANTAZI JA

611 Lafleur Ave., LaSalle.

pulti sumanė ne
Gustavas, bet

Savininkai V. Šulinskas & Son te/. 389 - 057 7.

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 

LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC 

YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.
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jinomomis kainomis* Šaukite kai namo stogas blogas ar I 

364-1470

Jettė & Frere Ltee
Viskas moderniems namams 

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

Plumbing & Heating kontraktoriu

14C-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE

Skaitant „Tvaną , mūsų vaizduotėje 
iškyla Šviesaus Kalno (Jasna G6ra) 
narsaus gynimo vaizdas, kurį taip 

spalvingai ir vaizdžiai nuoiešė pasaulinio 
masto „plunksnos meistras” Henrikas Sen
kevičius.

įrašytojo talentas lėmė, kad jo romano 
herojai kupini gyvybiškumo, dinamikos, 
o mūšių aprašymai nepaprastai išraiškūs 
ir įvairiaspalviai. Dėl to ir nevienas iŠ 
lenkų-švedų karo epizodų, laikui bėgant, 
tautos vaizduotėje nepaprastai išaugo ir 
gerokai nutolo nuo istorinės tiesos. Tai 
galima pasakyti ypąč apie asmenybę kun. 
Kordeckio, kurį, A. Senkevičius padarė ko
ne svarbiausiu minėto karo didvyriu.

Neniekinant didžiojo rašytojo kūrinio, 
reikia visgi atkreipti dėmesį į tai, kad 
perdėtas veikiančių asmenų ir vykstančių 
mūšių aukštinimas gerokai atitolina mus 
nuo istorinės tikrumos pažinimo.

Kaipgi toji tikrovė atrodę iš tiesų?
1655 m. švedai puolė Lenkiją. Dvi puikiai 
apsiginklavusios armijos, viena Magnuso 
de la Gardie iš Inflantų, kita feldmaršalo 
Arvido Vittenbergo iš Pamario — peržen
gė Abfejų Tautų Žečpospolitos sienas. Ne
daug kas ano meto amžininkų galėjo su
vokti, kad švediškų armijų įžengimas 
reiškia artėjantį pakol kas dar galingos 
valstybės krachą. Lenkijos ir Lietuvos di
dikai tuojau pripažino švedų karaliaus 
Karlo Gustavo teises Lenkiją valdyti, 
o teisėtas karalius Jonas Kazimieras turė
jo pasitraukti iš šalies ir ieškoti prie
globsčio Silezijoje — Glaguvke. Valsty
bėje įvyko politinis sąmyšis, visuomenė 
prarado pusiausvyrą, o šalis pateko į lig 
šiol nematyto masto ekonominę krizę. Kai 
kuriems galėjo atrodyti, kad tuojau taps 
Švedijos provincija. Atsitiko kitaip. Šve
dų kariuomenė apsvaigo nuo lengvai pa
siektos pergalės. Tuo tarpu grobikiški oku
pantų veiksmai bei didžiulės duoklės, 
kraunamos ant vietos gyventojų, sukėlė 
baisią neapykantą lenkų visuomenės tarpe

ir tiesiogiai prisidėjo prie partizaniško ka
ro įsiliepsnojimo.

Pradžioje ėmė kurtis maži daliniai, su
sidedantys iš šlėktos ir valstiečių, o vė
liau formavosi reguliari armija, į kurią 
stojo lenkiškieji kareiviai, anksčiau tar
navę švedų kariuomenėje.

Labai nepalankios sąlygos klostėsi Viel- 
kopolskos srityje, kur partizaniškas ju
dėjimas buvo geriausiai organizuotas ir 
šelpiamas ginklais bei pinigais iš Silezijos. 
Kai partizanai išvadavo Koscian miestą ir 
apsupo Piotrkovą, pabūgęs švedų karalius 
išsiuntė generolę Vžesovičių sukilimo mal
šinti, o generolui Burhardui Milleriui von 
der Luhne įsakė užimti Vieluną, Censto- 
chovą bei Krzepice ir taip pat sustiprinti 
švedišką įgulą Piotrkove. Generalos Vže- 
šovičius, sumušęs sukilėlius ties vietove 
Praški, kelių šimtų raitelių priešaky lei
dosi į Jasna Gora, norėdamas paimti vie
nuolyną ir užgrobti ten esančius turtas, 
kol dar nea.tvyko gen. Milleris.

Kun. Kordeckis visgi nepabūgo ir pa
trankų ugnimi pravijo Vžesovičiaus dali
nius, kurie pasitraukė į Vieluną. O tuo tar
pu 1655 m.” lapkričio 18 d. 
gen. Milleris ir pradėjo 
Gora tvirtovės apsupimą.

■ Jasna Gora vienuolyną 
Švedų karalius Karlas 
feldmaršalas Vittenbergas. Jis anksčiau 
buvo pažadėjęs vienuolyno nepulti, tačiau 
žodžio netesėjo, nes norėjo užgrobti ten 
esančias brangenybes, kuriomis būtų- galė
jęs apmokėti pasamdytą kariuomenę.

Pravartu pažymėti, kad Jasna G6ra vie
nuolynas anaiptol nebuvo koks „vištinin- 
kas”, kaip piešia H. Senkevičius. Jis pri
minė veikiau karinę tvirtovę ir buvo geltei 
aprūpintas šaudmenimis bei maistu. Vie=. 
nuolyną gynė 24 patrankos, įtaisytos ant 
masyvių mūrinių sienų. Vienuolyno įgulą 
sudarė keli šimtai žmonių, tame tarpe 150 
gerai apmokytų pėstininkui ir 70 vienuo-

lių. Be to, buvo čia dar keliolika Šlėktiš
kų šeimų su tarnais.

Tiesa, toji šlėkta nebuvo jau taip patrio
tiškai nusiteiksusi, kaip rašo Senkevičius, 
nes jau apsupimo metu kelios šeimos 
apleido vienuolyną ir ieškojo prieglobsčio 
švedų stovykloje. Vadovaujantis švedų ka
riuomenei gen. Milleris neturėjo jokių 
realių galimybių paimti stipriai fortifi- 
kuoto vienuolyno, nes neturėjo sunkiosios 
artilerijos, o kalno skardis buvo kietas, 
uolėtas ir jo negalėjo minomis susprog
dinti. Todėl iš praždių Jasna G6ra tvir
tovė buvo apšaudoma iš lengvųjų patran
kų ir blokuojama.

Milleris tikėjosi diplomatiniais poslin
kiais susitarti su kun. Kordeckiu ir tuo 
būdu užvaldyti vienuolyną, bet jo išskai
čiavimai nepasiteisino. Kun. Kordeckis ne
sileido į derybas ir neatvėrė švedams 
tvirtovės vartų, o pats ėmėsi energingai 
organizuoti vienuolyno gynimą.

Kuo vadovavosi kun. Kordeckis — tai 
bene pagrindinis klausimas.

Senkevičiaus romane Kordeckis piešia
mas pačiomis ryškiausiomis ir šviesiausio
mis spalvomis. Kbtdeckis — tai monumen
talus, idealus asmuo, herojus, patriotas, iki 
galo ištikimas tėvynei ir karaliui.

Iš tikrųjų kun. Kordeckis gynė vienuo
lyną ne tiek patriotiniais, kiek religiniais 
sumetimais. Jis bijojo, kad švedai vienuo
lyną apiplėš, o Jasna G6ra praras piligri
mystės centro reikšmę.

Reikia pripažinti, kad kun. Kordeckis, 
vienuolyną apsupus, parodė daug diploma
tinio gudrumo. Tai liudija laiškas, kurj 
jis 1655 m. lapkričio mėn buvo pasiuntęs 
Milleriui. Tame laiške kun. Kordeckis nuo 
įsakymo pasiduoti švedams išsisuko pigiu 
Švedijos karaliaus Karolio Gustavo liaup
sinimu ir švedų j vienuolyną neįsileido. 
Verta čia pateikti kai kuriuos to laiško 
fragmentus, cituojamus švedų istoriko 
Vestrino:

„Taigi gerbiame Jo Didenybę —- Švedi
jos Karalių, mūsų’ maloniausiąjį viešpatį 
ir nedrjsime pakelti prieš,Jo kariuomenę 
kardo... Mūsų vienuolynas siunčia Dievui 
maldas už skaisčiausiojo Švedijos kara
liaus ir mūsų karalystės protektoriaus 
sveikatą.”

Sis laiškas, juokingas savo turiniu, bet 
brandus pasekmėmis, privedė gen. Millerį 
prie įtūžimo. Jis suprato, kad turi reikalo 
su protingu, gudriu ir viskam pasiruošusiu 
žmogumi. Todėl nedelsiant parsigabeno iš 
Krokuvos nuo maršalo Vittenbergo du 
sunkius pabūklus, keturis lengvesnius ir 
700 pėstininkų. Bet ir tai nedaug padėjo. 
Jasna Gėros artilerija ugnies galingumu 
buvo pranašesnė už švediškąją. Ir pabūklų 
kokybė buvo geresnė, negu švedų. Jų vie
na patranka dargi šaudymo metu suspro
go. Jasna G6ra apsuptis tęsėsi iki gruo
džio 26-tos ir pasibaigė galutine nesėk
me.

Vittenbergui įsakius, gen. Milleris nu
traukė vienuolyno puolimą ir iš čia pasi
traukė. Svarbiausia švedų pasitraukimo iŠ 
po Censtochovcs priežastimi buvo sukili
mai Priekarpatyje. Kalizijoje ir Sieradzė- 
je, o taip pat žinia apie Jono Kazimiero 
grįžimą j Lenkiją.

Visgi didelę įtaką karo eigai turėjo ir 
vienuolyno atkaklus gynimasis. Švedų va
dovybė bijojo, kad stebuklais išgarsėju
sio vienuolyno užgrobimas gali sukelti re
liginį fanatizmą tarp katalikiškosios Len
kijos visuomenės.

Apie Jasna G6ra vienuolyno puolimą ir 
gynimą gausu istorinės literatūros. Prie 
svarbiausių pozicijų čia reikia priskirti 
švedų istoriko T. Vestrino darbus, o taip 
pat lenkų istorikų V. Novodvorskio ir 
D. Frasio veikalus. Tiesa, minėtieji istori
kai turi kitą nuomonę dėl energingo kun. 
Kordcckio vaidmens ir prielaidų, kuriomis 
jis galėjo vadovautis, bet ginčas šia tema 
nėr" asmeninis

K. Astikas

T EL. 575- 3971.

ont^ J

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS °RCGOS

Highland Auto Body

GUY 
RICHARD 
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle
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PAMINKLU GAMYBA
MONUMENTS MANUFACTURER 

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

M. PHILIPPE IZZ1
Prop.

SKAMBINKIT -

ir atsiimant
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
«'"Z-“7661 _A CENTRALE 

495-90e AVE 
coin I corner Bayne 365-1143 
2 9 55- Allard Street, Ville Emard 

766-2667



NL REIKALAI
SPAUDOS BALIUS

T ORONTE

Šoksim vyrai, ullavoslm 

Rytoj šventa — iŽmi«go«lm I

lanko į NL Spaudos Balių . 
Pernai, berods, gauta apie 
700 dolerių pelno. Šiemet 
spaudai remti komitetas ti
kisi taip pat,kad nebus ap
viltas , juo labiau, kad nu- 

programa tikrai 
aukšto lygio, o bilietai .kaip 
Ir visada, prieinama kaina . 
Laikraščio leidėjai nenori 
visada tik aukų Išsiprašyti: 
šiemet jie parūpino publikai 
tokį koncertą, kuris bus daug 
vertesnis už į balių įėjimo 
bilietą.

Smulkesnė Informacija 
bus paskelbta vėliau. Taigi 
tą lapkričio 5-los šeštadienį 
pasklrklme čia aprašytam 
baliui atsisakydami visų ki
tų įsipareigojimų.

Gunda Adomaitienė

Savaitraščiui NL paremti, matytoji 
Toronte susidarė spaudos 
rėmėjų grupė- komitetas Ir 

- kas metai suruošta Spaudos 
■ Balių.

Šiemet Toronto Lietuvių 
,■ Namų didžiojoje salėje vėl 
j-bus tam reikalui suruoštas 

parengimas. Programos tš- 
pUdytojat atvažiuos Iš Mont- 
realIo:so!Glna Capkausklenė 

./kurtą Floridoje gyvenantys 
tautiečiai pavadino "lakštln- 

:.gala Iš šlaurės"/lr Montre - 
Įįallo Aušros Vartų oktetas , 
Įįjau spėjęs gerai užstreko- 
įmenduotl. Prie to dar bus 
■įgera šoklų muzika,karšti Ir 
įšalti valgiai, lengvi Ir stlp - 
įSrūs gėrimai Ir kitokių neti
kėtumų.
£ Kanadoje turime tik du sar- 
i yaltraščlus Ir jie abu mums 
»labai reikalingi, nes kiekvie
nas vysto skirtingas lietuvių 
problemas Ir atskleidžia 
naujus akiračius, tik skir
tinga Is būdais. Be tautiečių 
finansinės paramos,spauda 
merdės arba Ir ■ visai su
nyks.

Mes lietuviai, savo prenu
meratorių gausumu negalime 
girtis ar lygintis su vietinių 
laikraščių tiražu / nors tai 

.visiems gerai žinoma, bet 
leiskite man Ir vėl priminti'./ 

■Dėl šios priežasties mūsų 
spauda būna brangesnė už 
'vietinę. Šitos problemos yra 
bendros visai Imigrantų 

’spaudai, ir vist panašiais 
I'glnklats" su jomis kovoja: 
skiria aukas, rašo savo 
spaudai straipsnius be hono
raro Ir gaustai prenumeruo
ja.

Suprasdami reikalą, toron- 
tIečiai kasmet gaustai atsl-

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
PR ALĖ JO DARBĄ

Į mūsų Šeštadieninę Mo
kyklą pereitą šeštadienį su - 
sirinko arti 80 vaikų.

Šiemet dėsto: parengia - 
majam skyriui- St. Mikala- 
jūnaitė, I sk. - Aušra Bar
šauskienė, II sk. -J. Adomo
nienė, m s k.-K. Adomonytė, 
IV ir V sk. -j. Baltuonfenė- 
VI- St. Ališauskienė, nuo VII 
iki IX - dalykinė mokyme 
sistema:

lietuvių kalbą- MMalcienė, 
literatūrą- M. Jonyuienė, is
toriją- R. Otto, geografiją- 
A. Knystautlenė.

Tautinius šokius ir chorą 
moko Rasa Lukoševičiūtė; 
muzikinė palyda- 
Staškevič ius.

Vaikai, kurie dar 
jo ateiti pirmąjį
šeštadienį- mielai laukiami 
pasirodant kitais šeštadle - 
niais - nedelskite1.

Linas

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

nespė- 
mokslo

palaikymui* Skambinti 
366 - 6 2 20.

LEONAS GURECKAS

bSORT MOTEL
GM( Jonas GrigaiI»)

m 717 South Ocean Boulevard 
~Pompano Beach, Florida 33062 
, Telephone (305) 943 - 3020

J 440 ri«e Ste-Catherinc Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 8528

DR. V. GIRIŪNIENC
Dantų gydytoja

5330

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11 - 12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662, namų 73? - 968 L

LE—

ujj.
•lc.

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

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Mari 
Montreal, Quebec H 3B 2E3

Tel.(514)87)1-1430

8 ps I.

K

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

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

366-9742

365-0505

168 Notre Dama Street E.^uife 205. 
Tel866-2063; 866-2064

IŠ VAKARU VOKIETIJOS 
estrados dainininkes

Violetos Rakauskaitės
sK 0 N C E R

AUŠROS VARTU PARAPIJOS SALEJE 

Spalio men. 16 d., 5:30 vai. vak.

MENINĖ PROGRAMA - VAIŠĖS - BARAS

Bilietu kaina: suaugusiems $4.00, 
studentams ir pensininkams — $2.00.

Organizuoja - rengia PI_ 1$ Montrealio
Skyrius

turėjusi palaidoti Chicagoje , 
vienintelį brolį / ir paskutinį 
artimąjį šiame kontinente.
• Mirė Joana Milienė 83 m. 
amžiaus. Paliko sūnų Vincą , 
nes antrąjį sūnų tik prieš ke
lias savaites palaidojo.
» Vacys Andrijauskas su 
žmona atostogaudami buvo 
Išvykę į Pennsylvanla-Coo - 
perburg , pas sūnų dr. E dv. 
Matule vielų, kuris dirba at - 
sakingose pareigose che
mijos Industrijoje.
• W. ir Danos Alanskų duk
rai Judytai , ištekančiai už 
Rodney Brian Vancoaveryje, 
buvo suruoštas mergvakaris

• Dalia Blauzdžiūnaitė 
ir Rimvydas Sonda sumainė 
a ikso žiedus A V parapijoje 
praeitą šeštadienį. Daigelis 
svečių buvo atvykę iš jauno
jo miesto-Toronto. Montre- 
aliečiai gi apgailestauja, kad 
ir laimės linkėdami, jog Da
lia išvykdama gyventi į To
rontą- nebedalnios mūsų 
chore savo gražiuoju alto 
balseliu. Mokėsi muzikos ir 
dainavime pas sol. E. Karde
lienę 8 metus. Ištikimai lan
kė chorą eilę metų.

e Lietuvos buv. Operos sol. 
Elzbieta Kardelienė vasaros 
laiką praleido Putname pas . 
Seseles. Ji džiaugiasi, kad 
ten turėjusi malonų laiką pa
vasaroti , bet ir liūdi, kad to
kiame gražiame laikotarpyje

REIKALINGA MOTERIS, prityrusi 
namu švaros palaikymui vienam 
kartui savaitėje.

Skambinti 488- 31 19, 
St. Luc, Montreal, P. Q.

MONTREAL WEST '
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE > 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU GM
LEO GUREKAS

muu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

mainviile - p o i r i e r I 
REALTIES

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

@ Royal Trust H
Atstovas J. $kučas, 

6966 Terasse Segamo, Montreal, Que. Hl$ 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( $pecialybė — sklypai ir žeme)

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

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

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

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

A <Į_e n t ū r a^ v_e^k i a^ n u_°_

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

-I

(Shower) tėvų nammse, kur mokyklą Rake Custer, Mich, 
visi Judytos gerbėjai B. Ši- JAV, buvo Iš vykus los Iš. 
monėlio baro patarnavime. Montreallo:ina Lukoševlčlū-
buvo gerai pavaišinti Vestu- ta, Asta Kllčlutė, Rima ir 
vės įvyksta šį šeštadenį. Ginta Jurkutės, Kristina 
o Į Gintaro skaučių vadovių Ntedvaraltė.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

79 Woodfield Drive, Ottawa, Onf.
. PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA, 

darbas atliekamos sąžiningo! *r prieinamomis kainomis.

e Enginering & designing patarnavimas.
o IN -GROUND Swimming Pool s t a t y b a( 10 y e a r g u o r an t y).
 TEL. (613) 225 - 400 1

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -y ■ r,<) Oyinn
M6H 1A8________ * 1

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALAN DOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 1Q-3 = term, indėlius 1 metų 8 'A %

Antradieniais TO 3 = pensijų ir namų s-tas 
= taupomąsias s-tas

9%
7%

Trečiadieniais u

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

iždaryta = depozitu-čekru s-tas
10 - 8 Į

Q = DUODA PASKOLAS:
— asmenines

6%

9’/2 %
šeštadieniais 9 ~ 1 = nekiln. turto 9'/4%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 E investacines

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

10%

Nemokama visu nariu 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 sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B. 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE e GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

LEFEBVRE & ROBERT

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

© Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRALE :rr4e AVENUE LASALLE 363-3887
300-1282 IDKCORATIONĮ ĮĮ 7043 CBNTRALB

II1M
Montrealio Lietuviu Kredito Unija

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

Tentiin. ind. 3 metams 9,0% Nemok, gyvybės apdr. iki S10.000 Duoda nemokama gyvybes apdrau- u± kolos 
dą iki S2,000 už taup. s tos sumas.___________________

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 10,5%
Taupomąsias s-tas 7.5% Nekiln. turto 10.0%
U t pensijų planą 8,5% Čekių kredito 12.0%
Termin. i nd. 1 metams 8,75% Investacines nuo 10,5%
Temin, ind. 2 metams 8.75%

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegulės 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.
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