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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

J AV PREZIDENTAS J. CARTER neutroninės bombos klausime. . .

beralų Ottawoje konstituci
nės reformos nebūtų pakan
kamai reikšmingos didesnei 
Quebec'o autonomijai.

Dvi dienas trukusi rinki - 
minė konvencija buvo gana 
triukšminga ir Garneau pra
laimėjo 1. <48-007 balsų san
tykiu.

Atrodo, kad jam tai buvo 
gana netikėtas smūgis. Jis 
pareiškė, kad jeigu visi, ku
rie prižadėjo už jį balsuoti 
būtų tai padarę— jis būtų 
laimėjęs. "Bet pasirodo, esa
ma melagių".. . apgailėjo 
Garneau.

Pagrindinė priežastis jo 
pralaimėjimo, atrodo, buvo 
ta, kad jis pu buvęs Bouras - 
sa liberalų vyriausybėje ir 
žmonėms norėjosi visai 
"švaraus" žmogaus, dar ne
buvusio niekur vyriausybės 
pareigose.

Konvencijoje matėsi ir 
veteranas Lesage ir rim
tesnis bei solidniau atro - 
dantis Bourassa.

CANADA - MONTREAL - (Established .94 1)

BALTU SANTALKA ĮSISTEIGIMO METU — 1972 m. (Lietuvių atstovai dr. K. J. Valiūnas, VLIKO pirmininkas 
antras Iš kairės ir dešinėje Anicetas Simutis, Lietuvos gen. konsulas New Yorke.

BENDRUOMENYBĖS via! dalyvauja religiniame 
gyvenime, pav. , patarnauja

JAV BE BOMBOS
Amerikai paskelbus nau

jausio ginklo- neutroninės 
bombos galimybę- preziden
tas Carter’is buvo puolamas 
iš visų pusių. Furorą sukėlė 
tai, kad bombas "pažanga" 
glūdi tame, jog sunaikindama 
gyvybes, nesugriauna pasta- 
tų-miestų, nei kitų ginklų. . . 
Skamba šiurpiai ir absurdiš
kai, net naudingai stategiš- 
kai...

JAV diplomatai mano, kad

bombas gaminti. Jis nori 
pamatyti, ko Sovietai atsisa
kytų mainais už negaminimą 
neutroninės bombos.

CLAUDE RYAN
LIBERALU LYDERIS

Quebec o Provincijos Li
beralų Partija išrinko buvu 
sį Le Devoir leidėją (blaude 
Ryan savo lyderiu. Jo stip
riausias konkurentas džen
telmeniškai laikydamasis 
pasisakė dirbsiąs kartu su

ITALIJA DAR 
TERORIZUOJAMA

Ne tik Popiežius, bet ir 
Italijos prezidentas Leone, 
kreipėsi viešai į Raudono- • 
sios Brigados teroristus, 
neįvykdyti "liaudies teismo" 
mirties sprendimo buvusiam 
premjerui Aldo Moro, pag
robtam nuo kovo 16 d.

Teroristų teismas nus
prendęs, kad Moro "eks - 
ploatavo proletarus" ir vyk
dęs politinį komunistų geno
cidą.

FLUORIDAS KENKIA

BALTU SANTALKA
VLIKo V-bos kovo 14 d. 

posėdyje pirmininkavo pava
duotojas J. Valaitis palnfor - 
mavo, kad Baltų santalkos 
posėdis įvyko kovo 12 d.

Baltų Santalką sudaro po 
tris lietuvių, latvių ir estų 
centrinių organizacijų ats
tovai.

Posėdyje buvo pasidalinta 
informacijomis apie Belgra
do Konferenciją. Nutarta šių 
metų rudenį suruošti plačios 
programos Baltic Forum II

iškilus, neminėti vardais 
valstybių, laužančių Helsin
kio Galutinio Akto nuostatus.

TARYBINĖJE MOKYKLOJE

prie Mišių, gieda bažnyčios 
chore ir 1.1., 6) atydžiai iš - 
analizuoti moksleivių bei jų 
tėvų religingumo laipsnį: 
Praktikuoja religiją iš savo, 
įsitikinimo ar tik iŠ tradici - 
jos, lanko bažnyčią savo noru 
ar tėvų skatinamas.

tokia bomba būtų didelė savo pasekėjais kartu suRy- iš Hartfordo U-to praneša 
grėsmė Sovietams, kurie , an. kad fluoridas, dedamas į
ne paslaptis, Europoje turi Ryan pareiškė, kad jis su vandenį apsaugoti dantis nuo 
pasigaminę tankų 3- 1 pro- liberalų partija laikysis kie- gedimo, turi daug vėžio ligą 
porcija. toje opozicijoje prieš Rene sukeliančių medžiagų ir dau-

Carter is pasilieka sat. Levesque ir taip pat, jei pa giau atneša žalos, negu nau - 
teisę nuspręsti ar tokias sirodytų, kad federalinių Ii- dos.

ir išleisti Baltų Santalkos 
metraštį.

CLZUDE RYAN LAIMĖJĘS LIBERALŲ PARTIJOS LYDERIO VIETĄ IR DEŠINĖJE JO OPONENTAS R. GARNEAU.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
POSĖDIS

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo General. Komiteto 
posėdis įvyko VLIKo patal
pose 1978 kovo 28 d. Jame 
dalyvavo: Albanijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos ir Vengrijos atsto
vai. (Alfredui Berzinš nese
niai mirus, Latvijos atstovo 
nebuvo). Iš lietuvių posėdyje 
dalyvavo VLIKo pirmininko 
pavaduotojas prof. dr. B. Ne- 
mickas(jis yra ir Pavergtų
jų Europos Tautų Seimo vi- 
ce-p-kas).

Posėdyje, be kitų dalykų, 
buvo diskutuota Belgrado 
Konferencijos baigtis ir nu
matyta Pavergtųjų Europos 
TautU Seimo ateities veikla, 
susijusi su artėjančia Pa - 
vergtų Tautų Savaite.

Susipažinta su Amerikos 
delegacijos nario Belgrado 
Konferencijoje Kalifornijos 
u-to prof.Korbonskio įdomiu 
pranešimu. Iš jo paaiškėjo 
būdingų dalykų:kai kurie de
legacijos nariai nebuvo su
pažindinti su Amerikos sie
kiamu Belgrade tikslu. Ne
gana to, jie buvę Valstybės 
Departamento instruktuoti, 
konferencijos metu nekelti 
konkrečių Žmogaus Teisių 
pažeidimo pavyzdžių, o jiems

Lietuvoje ateistinė pro
paganda iš viršaus vis la
biau aktyvinama. Komunis - 
tinio okupacinio rėžimo a 
paratas ieško vis naujesnių 
ir subtilesnių darbo formų. 
Stengiamasi sudaryti įspūdį, 
kad ateistinės propagandos 
fronte nėra jokio spaudimo 
iš viršaus, kad pati ateistinė 
propaganda yra tik moksli
nio charakterio ir vadovau
jamasi marksistine metodo
logija.

1977-7a mokslo mfetų pra
džioje vidurinių mokyklų di
rektoriai buvo įpareigoti de
taliai išanalizuoti tėvų ir 
vaikų religinius santykius 
šeimoje ir už jos ribų. Kad

• Telšiai. Katedros švento
riuje stovėjo kryžius su įra 
šudiun. J. N reika ir kun. A. 
Gargasas. Tėvynės gynėjai 
rusų sušaudyti lo63 m.

Kažkas atnaujino visą už
rašą, kuris daugiau kaip 
šimtmetį skelbė istorinį 
faktą. Dabar šventoriaus 
kamputyje stovi kryžius su 
atvira nauja, tarsi atgijusią , 
anų kunigų žaizda, padaryta 
1977 metų pavaąarį išsigimu
sio tautiečio ranka.

Kažkas atnaujino visą už - 
rašą, tik sunaikino doku - 
mentinį žodį "rusų", iškrai - 
pydamas istorinį fajttą.. .

ELTA.

1

nebūtų jaučiamas administ
ravimas iš aukščiau, mokyk
los vadovybė per ateistinę 
tarybą(tokios yra kiekvieno
je mokykloje) mėgina įgy
vendinti duotus nurodymus.

Vykdant nurodymus, rei
kia nustatyti ne tik šeimas ir 
mokinius, kurie tiki, bet ir 
kokiame laipsnyje tiki. Tėvų 
religingumas gali būti nūs - 
tatytas klasės vadovo lanky - 
mosi metu namuose iš po
kalbio su tėvais, pagal reli - 
ginę atributiką bute ir kt. 
priemonių pagalba. Su mo
kiniais turi būti pravesti po
kalbiai arba duodamos jiems 
užpildyti anketos, į kurias 
įtraukti tokie klausimal(jie 
gali varijuoti) Kurių pagalba 
turi būti pateiktos žinios a- 
pie :

l)tikinčias šeimas, 2)šei
mas, kurios praktiškai neti
ki, bet lanko bažnyčią iš tra
dicijos, 3) šeimos, . kurios 
skatina savo vaikus lankyti 
bažnyčią, 4) šeimas, kurių 
vaikai ne tik lanko bažnyčią, 
bet yra ir katekizuojami, 5) 
šeimas, kurių vaikai ne tik

JUOZAS LUŽA,
"Europos Lietuvio" redak
torius staiga miręs balan - 
džio 4 dieną, Anglijoje. Jis 
širdies priepuoliu buvo su
sirgęs vasario mėnesį ir iš- 

< gulėjo kelias savaites Ilgo - 
ninėje. Velionis buvo gimęs 
1911 m. spalio 17 d. Kretin
gos apskr. Iš profesijos jis

lanko bažnyčią, bet ir akty- buvo agronomas.

1

1
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Vėžio Draugijos
Kijus

dirbama, pagaminant ir pas
kirstant tvarsčius sergan
tiems, transported jai, ap
iankant ligonius namie ir ii - 
goninėje.

Šis darbas gali būti dar 
našesnis, jeigu Kanados gy
ventojai dosniai prisidės 
prie metinio vajaus.

Pagal Fredą Sgambutį, Ka
nados Vėžio D-jos Vajaus 
pirmininką, vėžio ligos tyri
nėjimas yra brangus. Elekt - 
roninis mikroskopas kainuo
ja nuo $ 50. 000 iki $ 95. 000 , 
ultra centrifūga su rotaci - 
nėmis dalimis-$20. 000,tik
rintojai-scanners- nuo $200. 
000 iki $ 700. 000.

Tyrinėjimų centrams rei-

Ryšium su grafo N.
..Jaltos aukos“ pasirodymu britų laikraš
čiai nepasitenkino vien recenzijomis: jie 
spausdinosi vedamuosius, kitokius ta te
ma straipsnius ir skaitytojų laiškus, kal
tinančius savo politikus, kai kurias įstai
gas ir perdėtai stropius pareigūnus.

Didžiulį vedamąjį ,,Dėl Britanijos sąži
nės“ 1978. II. 20 išsispausdino dienraštis 
..The Times“, kuriame iš pat pradžių sa
koma. kad jei tauta savo nusikaltimus su
šluoja po kilimu, tai tuo ji padidiną riziką 
pakartoti juos ir įamžina klaidinantį sa
vo paveikslą, o tai leidžia darytis iškreip
tą vaizdą ir apie kitus jos darbus.

„Viena tamsiausių dėmių britų analuo
se“, rašoma toliau, „yra priverstinė repa
triacija labai didelio skaičiaus sovietinių 
piliečių pasibaigus antrajam pasauliniam 
karui. Kai kurie nusižudė, o negrįžo. Dau
gumas buvo nužudyti, kai tik pasiekė so
vietų žemę. Daugumas kitų mirė baisiose 
stovyklų sąlygose. Mažuma išliko“.

Suminėjus abi ta tema išleistąsias kny
gas, prieš ketvertą metų išėjusią lordo 
Bethellio ir dabartinę grafo N. Tolstojaus, 
pradedami kaltinimai:

..Abi knygos — nervinantis skaitymas 
ne vien dėl to, kad tos aukos turėjo baisiai 
kentėti, bet taip pat dėl žeminančio aklu
mo britų politikų ir valdininkų, kurie iš
siuntė jas tokiam likimui. Tik saujelė vy
rų iškyla, kaip verti pagarbos, būtent, lor
das Selbornė, feldmaršalas Alexanderis ir 
kai kurie kariai, kurie apeidinėjo įsaky
mus ar .atsisakė varyti tuos žmones mirti. 
Kitų atveju tai yra istorija klaidingo rei
kalų supratimo, vedusio į klaidingus 
sprendimus, kurie po to buvo vykdomi be
širdišku ir nereikalingu atšiaurumu. Taip 
pat buvo bandymų nuslėpti nuo viešumos, 
nuo ministerijų ir nuo parlamento, kas iš 
tiesų vyksta. Šitas dalykas kaip tik verčia 
vertinti viską^ne tik moraliniu ir istoriniu 
požiūriu, bet dar labiau formaliniu“.

Primenami faktai, kad karui baigiantis 
Vakarų Europoje buvo keletas milijonų 
tokių žmonių, kuriuos gali vadinti sovieti
niais piliečiais: karo belaisvių, nacių pri- 
sivežtų darbininkų, prieš karą išvažiavu-

Tolstojaus knygos

Balandžio mėnuo yra Ka
nados Vėžio Draugijos va
jaus mėnuo. Be Kanados gy
ventojų dosnių aukų Draugija 
negalėtų remti vėžio ligos 

•tyrinėjimų, negalėtų tęsti sa
vo viešos švietimo progra
mos ir padėti sergantiems 
šia liga.

1976 Fondų telkimų ir 
švietimo Vajus ypač pabrė
žia reikalą ir būdus apsi
saugoti nuo vėžio. ,

Kiekvienas doleris,duoda
mas Kanados Vėžio D-jai 
naudojamas trejopai .-remiant 
tyrinėjimus, didinant profe
sionalų Informacijas visuo - 
menei, padedant sergantiems 
vėžio liga. Ši Draugija atlie
ka viešą švietimą,kaip svar- kalinga ir naujų pastatų, al- 
bu susekti šią ligą, kaip ne-gos turi būti mokamos vi- 
uždelstas gydymas gali vėžį są laiką dirbantiems moks - 
sutaikyti. Taip" pat pabrė- lininkams, laboratorijų tech- 
žianri būdal apsisaugoti nuo nikams ir kitam personalui, 
vėžio. Vyrų ir motei’ų dė
mesys ankstyviems ligos 
ženklams gali sutaupyti daug 
kančių ir sumažinti dideles 
medicinos išlaidas.

Draugija parūpina filmas , 
leidinius ir konferencijas, 
kur suteikiamos žinios apie 
vėžį medicinos ir artimų 
profesijų nariams. Daug yra

Todėl vėžio ligų tyrinėji - 
mui ir sergančių patarna
vimams reikalinga sukelti 
dideles sumas vien tik Onta
rio provincijoje apie 7. 800. 
000 dol.

Barbara Kilvert 
Co-ordinator of Public Re
lations

Stalinas Jaltoje.

Stepono Šetkaus

ATVIRAS LAIŠKAS tarp Sovietų Sąjungos pa- 
Gerblamtejll vergtų tautų bei tų tautų or-

"Tėvlškės Žiburiuose", š. ganlzaclją.St.Š. tokią orga
na, vasario 2 d. 5/1460 nr. vėl 
pas įrodė
pluoštas Insinuacijų prieš 
Vilniaus 
Tai jau bemaž 20 metų,kai 
jis be atvangos tuo užsiimi
nėja. Turi ir savų pasekėjų, 
kurie jam pritardami prieš 
V.K.L. Sąjungą kuria įvai
riausius melus, kaip orga
nizacijos pinigų naudojimą 
asmeniniams reikalams .lie
tuviško darbo griovimą Ir 
net komunistams tarhavlmą. 
Tačiau niekuomet nepaduoda 
faktų. Tie vist prieš V.K. 
lietuvius šmeižtai atsirasda
vo ne "T.Ž.", ber. kituose 
laikraščiuose Ir mes’T.Ž." 
gerbėm, kad jie provokaci
niais nešvarumais neužsi
ima, bet labai stebimės,ko
dėl jie dabar pradeda ten at- 
s (rasti.

Jau mlnėtuos "T.Ž.” raši
nėlyje ” Didesni dalykai nei 
atrodo" St. Š. keliais saki
niais ne va A. Basai (k u I atsa
ko, bet visą rašinėlio svorį 
vėl nukreipia į St.Catha
rines tr neišvengiamai turi 
minėt vilniečius.Porina,kad 
štame mieste pora asmenų, 
pasivadinę vilniečiais,pasi- 

2 psl.

Krašto lietuvius

ntzaclją skelbia. Daleldžlan^ 
kad ji yra. T ai, jei jis tokius 
asmenis žino, turėtų juos 
skelbti, tada būtų žinoma ar 
jie vilniečiai,ar tik tokiais

kilmingi minėjimai Ir St.Š . 
rado reikalinga kaip tik šia 
Iškilminga proga skelbti lie
tuvių tarpe mtrygas keliantį 
rašinį. Įdomu, kaip po tokio 
rašinio derinsis minėjime 
me himno žodžiai VIENYBĖ 
TEŽYDI.

Toliau rašoma,kad tie vil-
pas įvadinę. Ir antra, kur jie n Iečiai neva rūpinasi Vilnių- 
prieš tą organizaciją pasl- 
sakė? Jei tokia organizacija 
egzistuoja, tai joje būtų tr 
ukralnų atstovas - didelis 
lietuvių bičiulis - ypač jų 
simpatijos Vilniaus Krašto 
lietuviams, nes Vilnius ir 
L vivas nešė bendrą lenkų 
vergiją, o pagal St.Š. vilnie
čiai išeina prieš tą organi
zaciją, tai sykiu Ir prieš uk- 
ralnus. Tokia sukurta jo

KADA IR
VILNIE

LAISVEI

ml, nors žino,kad be Lietu
vos laisvės apie Vilniaus 
laisvę negali būti Ir kalbos . 
ir vėl tie patys provokaciniai 
nuodai,atsieit vilniečiai eina 
prieš Lietuvos laisvę. Ir čia 
turėtų nurodyti 
KUR LIETUVIAI 
ČIAI LIETUVOS 
PRIEŠINOSI ?

Esą,tie tautiečiai neprisi
deda prie jokios lietuviškos 

fantazija yra niekas daugiau, ve įklos .Geriau būtų, kad St . 
kaip tarp dviejų draugiškų 
tautų purškimas .savos rū
šies nuodų, kad jas supyk In - 
tų. Gi lenkai kaip tik to ir 
siekia, ir jis dar sakosi,kad 
lenkams nedraugas, o tikru
moje prisidengęs anksčiau 
minėtos organizacijos pri
sidengęs anksčiau minėtos 
organizacijos pirmininko 
vardu,varo prolenkišką pro
pagandą. _ v

Šiuo metu visuose lietu
viuose skelbiama60 m. Lie
tuvos nepriklausomybės Iš-

Š. paaiškintų, klek kainavo 
vilniečių veiklos sugriovi
mas ? Vilniečių rengtuose 
parengimuose dalyvavusio 
jaunimo nei skaičiaus, nei jų 
lietuviško entuziazmo niekas 
nebeturės lt Ir jo nebeatgai- 
vlnslt. Jei St.Š. būtų turė
jęs bent truputį daugiau pat - 
rlotlškumo, prieš tuos gra
žius parengimus nebūtų Iš
ėjęs, bet juos būtų rėmęs . 
Dabar pats vilniečių veiklai 
kel lą užk Irtęs, juos kalt Ina . 
Vilniečiai Iš viešos veiklos

sovietinių piliečių Repatriacijos klaidos ir nusikaltimai

(iš •Europos Lietuvio*) 
šių iš Rusijos, Stalino jėga užimtų Balti
jos kraštų gyventojų. Apie milijonas jų 
vilkėjo vokiškas uniformas. Bijodama?, 
kad jie nesudarytų emigrantų armijos 
branduolio, Stalinas reikalavo juos visus 
grąžinti. O jis žodžiu ir veiksmu rodė, kad
kiekvienas į vokiečių rankas patekęs ka
reivis jam yra išdavikas. Stalinui perdėtą 
pagarbą j<autęs anuometinis Britanijos už
sienio reikalų ministeris Edenas sutiko su 
jo reikalavimu, tas sutikimas buvo įrašy
tas į Jaltos susitarimą ir po to per porą 
metų įvykdytas, pasinaudojus jėga ir ap
gaule.

Edenas teisinosi, kad rusai yra sąjungi
ninkai, kurie kovoja prieš naciškąją Vo
kietiją, jų bendradarbiavimas buvo reika
lingas karo metu, bus reikalingas ir taikos 
metu. Pagal jį, britams labiau rūpi palai
kyti tokį bendradarbiavimą, negu tų žmo
nių likimas. Be to. rusai žygiuoja per Vo
kietiją ir užima stovyklas, kuriose yra 
britų belaisvių, ir jie gali būti laikomi 
įkaitais, jei rusai .nebus grąžinti. Pagaliau 
vokiškas uniformas užsivilkusieji rusai 
yra ir britų priešai ir savo krašto išdavi
kai. ir jie negali sakyti, kad juos turi ap
saugoti Ženevos konvencija, ir jie neužsi- 
tarnavo užuojautos.

Toks telsinimasis maža teturįs pagrindo. 
„Rusų intencijos buvo blogai įvertintos“, 
rašoma vedamajame. „Jei koks bendra
darbiavimas su rusais buvo galimas, jis 
nesirėmė prievartine repatriacija. Kaip 
ten bekalbėtum, po karo pradėjo irti ben
dradarbiavimas, ir Stalinas tuoj sulaužė 
Jaltos sutartį, ypač dėl Lenkijos. Tačiau 
repatriacija ir toliau buvo vykdoma visu 
atkaklumu ir žiaurumu. Nėra surasta jo
kių įrodymų, kad rusai būtų buvę pasiry
žę britų karius laikyti įkaitais už negrąži
namus sovietų piliečius. Tikrai net nebuvo 
pabandyta išmėginti, ar jie taip darytų. 
Amerikiečiai mažiau už britus rodė palin
kimą repatrijuoti tuos, kurie nenori, ir jie 
vis tiek atgavo savo karius. Be to, repa
triacija buvo tęsiama net ir po to, kai vi
si britų kariai jau buvo namuose“.

„Taip pat klaida buvo pritaikyti primi
tyviai suprastus lojalumo ir išdavimo ter
minus karo meto Rusijai. Kai kurie į vo
kiškas uniformas įsivilkę rusai galvojo, 
kad jie kovoja prieš komunizmą, o ne 
prieš Rusiją. Kai kuriuos vokiečiai su
gaudė, badu pamarino, sudaužė ir revol
veri rankoje laikydami privertė užsivilkti 
vokišką uniformą. Dar kiti bent tiek žino
jo. kad Stalino politika yra iššaudyti grįž-

kad lenkai tu 
pretenzijų į 

Vilnių, ukrat- 
čekų Čes Iną . 
St.Š. tą žino,

brutalial išstumti veikla,kur 
randii galimybę ir net ’*T . 
Ži’tūTt&tVtftlrtb Vedamuoju' 
Nr. 2/1457.

Vilniečiai savo namuose 
nekalbą lietuviškai. Prlsl - 
pažlnklm,kad gali būti dale
lė tiesos - gali atsirasti ir 
tokių. Bet šiems dar galima 
rasti tr šiokį tokį pateisini
mą, nes jie laisvės nė kiek 
nematė, o ir dabar Išeivijoj 
panašiais šmeižtais stumia
mi Iš lietuvių tarpo. Betgi 
paskaičiuok lt 20 metų gyve - 
nusius laisvėje, koks nuo
šimtis tų šeimų bekalba lie
tuviškai ?

St.Š. mini rusų Ir vok iečių
kėsinimąsi į Rytų-Vidurio 
Europos tautas ir kaip pa
vyzdį nurodo 1939 m. H Itle - 
rlo su Stalinu dalybas, tač tau 
nutyl l, kad H ttle rlu l grob la nt 
Čekoslovakiją, lenkai jam 
talkininkavo. Ttesa,pabal - 
goję primena, 
rl atsisakyti 
mūsų sostinę 
nlečlųLvlvą L’ 
Taigi,turi. Jei
tai turėtų kalbėt lenkams , 
o ne niekinti VILNIAUS 
KRAŠTO LIETUVIUS už tai, 
kad jie, BŪDAMI TO KRAŠ
TO ’’’TUVIAI AUTOCHTO
NAI PARODO JO LIETUVIŠ
KUMU, LIETUVAI PRI - 
KLAUSOMĄ, IR LENKU A- 
TEITIES KĖSLUS.

Suprantame St. Šetkų,kad 
jis už lenkų padovanotą auk
sinį kryžių/"T. Ž." nr.41/ 
1392 ir ”N.L.” nr.l8,1977m./ 
turi jiems at Id irbtl. Tačiau , 
mums nesuprantami "T. Z." 
Irkltl laikraščiai,kad tokias 
jo ir kitų insinuacijas prieš 
Vilniaus Krašto lietuvius 
spausdina,nors bandome sa
ve įtikinti,kad tas ne iš blo
gos valios.

Apgailestaujame,kad esa
me priversti tokį atvirą 
laišką rašyti, Tačiau,turė
tumėt suprasti, kad jei už
pultas vabalėlis ginasi,tai Ir

Is kaires Anthony Eden kalbasi su sovietų ambasadorium 
A. Gromyko Ir A. Višinskiu Jungtinėse Tautose.

tančius karo belaisvius, tai jie pasirinko 
galimybę gyventi kitoje uniformoje. Ta
sai faktorius taip pat duotų pagrindo tei
siniam argumentui, kad jei jų valstybės 
atima iš jų apsaugą, tai tuo pačiu jie at
leidžiami nuo pareigos būti lojaliais. Vals
tybė išdavė juos, ne jie valstybę.

„Buvo taip pat ir civilių, įskaitant mo
teris ir vaikus, ir dalis jų buvo neteisėtai 
suimti Britanijoje. Jie buvo grąžinti mir
ti, nesiskaitant su 'tradiciniu Britanijos 
palinkimu teikti prieglobsti pavergtie
siems. Tą problemą užsienio reikalų mi
nisterija .atmetė tokiais žodžiais: „Bet 
koks bandymas pravesti liniją tarp išda
vikų ir pabėgėlių vestų j nepabaigiamus 
ginčus su sovietų valdžia. Dėl to mes esa
me linkę vengti diskriminacijos.“

Straipsnyje laikraštis meta ypač didelę 
kaltės dalį valdininkams, kurie viską pra
vedė ir rėmė tą politiką. Užsienio reikalų 
ministerijos teisinio patarėjo pavaduoto
jas Patrick Dean, be kita ko, tada rašęs, 
kad „mums nerūpi tas faktas, kad jie gali 
būti sus dyti .ar kaip nors kitaip smar
kiai nų< ti".. Kitas valdininkas rašė: 
„Mėsės ,>e tos nuomonės, kad sovietų pi
liečiai. (tirėtų būti repatrijuoti, jeigu rei
kia, tai prievarta“. Parlamente paklaus
tas. vienas jaunesniųjų iministerių tvirti
no, kad ni< kas grąžinamųjų nebandė nusi
žudyti. Net ir užsienio reikalų ministeric 
pareigas perėmusiam Ernestui Bevinui 
reikalas buvo nušviestas ne taip, kaip ilš 
tikrųjų buvo.

Visas tas epizodas, pagal laikraštį, nėra 
gabalas tragiškos istorijos, kurį geriausia^ 
būtų užmiršti. Jis rūpi visuomenei, jis ro
do rimtas ir žalingas praeities klaidas ir 
kelia susirūpinimą dabar. Britų pareigu- ’ 
nai ir politikai kaltinami, kad klaidingai 
patarė, vedė neteisingą politiką ir pražu
dė daug nekaltų žmonių. Laikraštis reika
lauja, kad tas reikalas iš naujo dabar bū
tų nušviestas be melų, kaip iš tikro buvo. 
Kadangi net parlamentas buvo suklaidin
tas, tai turėtų būti sudarytas komitetas, 
kuris pravestų tardymą ir išaiškintų, ar 
nėra visoje istorijoje tyčios darbo.

XV-toJ..- sukaktuvinėje Romuvos stovykloje kapel- v.s. S.Kulbls užriša gerojo 
darbelio mazgelius vilkiukams. Šalia draugininkas s.v. v. Gailius Senkevičius.

/SĄSKRYDIS — "VILTIS" 
Šį vardą pasirinko Chica- 

gos vyr. skautės, gintarės, 
s k. vyčiai ir jūrų budžiai, 
savo ruošiamam sąskry
džiui, kuris Įvyks Hastings 
YMCA Camp, Lake Villa, 
Ill. ,1978 m. gegužės 26-29d. 
Šie sąskrydžiai tapo jau tra
dicija ir "Viltis" yra septin
tasis iš eilės. Nors sąskry
džius šaukia Seserijos ir 
Brolijos skyrių vedėjai, juos 
ruošia ir praveda atskirų 
vietovių vyresnieji skautai. 
Šimo ir pravedimo darbus 
atlieka Chicagos skautiškas 
jaunimas, vadovaujant ps. 
Rūtai Sušinskienei ir ps. 
Ramūnui Vidžiūnui.

Sąskrydžio temą - Skau
tiškas bendradarbiavimas, 
o jo tikslas - vyr. skautui 
susipažinti su skautišku 
darbu dabartinio lietuvio 
gyvenimo sąlygose.

Programa numatyta Įdomi 
ir įvairi. Mišrios vedybos, 
Lietuva - mano tėvų kraš
tas, Lietuvių kalba, tai ke-

mes turime teisę nuo tokių 
šmeižtų gintis.

VKLS-gos St. Cathar Ines 
Skyriaus Valdyba

1978 m.kovo 8 d.

a ;
'ji/ temų kurios bus sąs

krydyje nagrinėjamos. Be 
jų, bus dar pravestos įvai
rios diskusijos, Skautybės 
teismas, laužai, talentų pa
sirodymai ir daug linksmy
bių, kurių sąskrydžio pra
vedėjai neskelbė, bet laiko 
kaip malonią staigmeną 1 
"Vilties " dalyviams.

Kadangi šis sąskrydis yra 
septintas, jo metu bus su - 
ruošta visų praėjusių sąs
krydžių foto paroda. Prašo
me visas ir visus fotografus— 
sąskrydžių dalyvius suvežti 
savo darytas fotografijas, kad 
galėtumėm’ jas atitinkamai 
iškabinti, bendrai pasidžiaug 
ti ir nors mintimis sugrįžti 
į maloniai praleistus savait
galius. Drauge su registra
cija prašome pranešti iš 
kokių sąskrydžių atsivešite 
fotografijas ir jų kiekį.

Raginame visas sesea ir 
brolius, davusius vyr. skau z 
tės, gintarės.sk. vyč io ir 
jūrų bu^’in įžodį jau dabar 
pradėti ruoštis "Viltyje” 
dalyvauti ir skautiškoje 
nuotaikoje pabendrauti, pa
sidžiaugti ir pasisemti skau 
tiškų žinių, kad galėtumėm 
tvirtai toliau eiti lietuvišku 
skautišku keliu. R. P.
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Baltijos Stovyklos 
sukaktisotli

■H
Prieš penkiolika metų 

M: ntreallolietuvių tarpe kl 
lo mintis gavo augančiai! 
jaunimui įs įgyti stovykla v le 
tę.

Šio sumanymo iniciator'UF 
Pranas Rudtnskas, tuometi 
nis LiTO reikalų vedėjas 
k re .peš l į tada buvusį K. L. 
B. MontrealloSeimelio Pre
zidiumo pirmininką, š Ias ei
lutes rašantį, nuomonės.

iškeltai minčiai buvo s v 
nuoširdumu pritarta, nors 
vienas kitas Iš Seimelio pre
zidiumo nartų buvo Ir klto- 
klos nuomonės.

Nežiūrint to, Pr.Rudlnsko 
iniciatyva 1963 m. vasario 
mėn. 12 d. LITO patalpose 
buvo sušauktas pirmasis su
sirinkimas, kuriame dalyva - 
vo įvairių organizacijų ats - 
t oval.

Pagrindiniai šio uždavinio 
puoselėtojai buvo skautų- 
skaučių, šaulių atstovai, ir 
vadovaujantį vaidmenį atliko 
K. L. Bendruomenės IrLiTO 
atstovai. Susirinkime, poį- 
valrtų pasisakymų Ir buvo 
priimtas nutarimas Jaunimo 
Stovyklą organizuoti prie 
Lac’Sylvere ežero, netoli St . 
Donat, apie 1OO mylių atstu 
nuo Montreallo, gražtoj;e 
Lau ryti įjos kalnų aplinkoje, 
kurtoje jau tuo metu apie 30 
lietuviškų šeimų buvo įsįgi
jusios žemės sklypus vasar- 

I vlečlų statybai.
Rudenio gale,gruodžio 8 d. 

l buvo sušauktas antrasis sto
vyklos In Ic lator lų sus Ir Ink l- 
mas. Jame buvo priimtas 
konkretus nutarimas , kaip 
organizuoti stovyklą: įsigyti 
prie ežero pakrantės priei
nantį žemės sklypą Ir Iš 
Quebec’o provincinės vald - 
žios prašyti didesnio žemės 
ploto - apie 30 akrų - sto - 
vyklavletės reikalams. Buvo 
surašytas ir pas lustas Que- 
bec’o Miškų Departamentui 
raštas su organizacijų ats
tovų or Inlclatorlų parašais. 

1964 m. sausio mėn. 12 d. 
KLB Montreal.lo Seimelio
sesijos metu buvo priimta 
stovyklos steigimo rezoliu
cija Ir sudaryti stovyklos 
veikimo nuostatai. Sudary
tas stovyklos reikalams 
tvarkyti pirmasis Stovyklos 
komitetas: Pr. Ručinskas -

- pirm., Lito atstovas, kun.J. 
Valšnys, SJ. - vlceptrm. , 
Aušros Vartų parap. atst., E. 
Rupšytė-sekret., Neringos 
skautų tunto atst., V.Ple
čaltls - Iždininkas, Seimelio 
atst., P. Adamonls -Seime
lio atst., A.Kalvaitis - L.K . 
Mindaugo Šaulių Kuopos atsL 
J. Šiaučiulls - informacijai , 
Seimelio atst., J. Kibirkštis 
ir V.Šlpells -stovyklos pla - 
navlmul, skautų atstovai.

Pradžiai užsImezgus,LI - 
—TE atidaryta sąskaita, iš 

KLB Montreallo Seimelio 
Prezidiumo Ir Neringos 
skautų tunto gautos plrmo- 
s los aukos stovyklos re įka
la ms.

Pradedamas lėšų telkimo 
vajus Ir stovyklos pirmieji 
žemėtvarkos darbai.

Nuperkamas Ir antrasis , 
prie ežero prieinantis, že
mės sklypas.

Atsiliepia pirmieji auko
tojai Ir metų gale stovyklos 
Ižde jau turėta 2527.14 dol . 
pajamų ir Išleista 22o7.11 
dolerių.

Organizuojamos miško va
lymo talkos, kuriose šalia 
skautiško jaunimo noriai 
prisideda Ir suaugusieji. 
Pravedamas į stovyklą įva- 
1978. IV. 19

žluotl kelias, takai, paruo - 
šlama ^leta aikštei, Iškasa
mas šulinys, sutvarkomos 
maudyklės prie ežero, pas - 
tatomas laikinas . virtuvės 
pastatas, tariamasi su ar
chitektu V. Zubu dėl numato
mų pastatų projekto.

Aprimsta, ankščiau klek 
kritiškiau į stovyklos reika
lą žiūrėjusių nuotaikos . 
Montreallo visuomenė dau
gumoje ateina su moraline Ir 
finansine parama.

1965 metai prabėga, sto - 
vykios že mės tvarkymo, lėšų 
telkimo Ir pastatų statybos

, organizavimo įkarštyje.
Montreallo visuomenei 

statybos reikalu paskelbia
mas atsišaukimas, projekto 
sąmatoje numatoma 8.500 
dol. suma.

Pradedamas vesti aukoto
jų, garbės fundatorių, rėmėjų 
sąrašas, Iš Lito paimama 
2.500 dol. paskola.

Pasirenkamas BALTUOS 
vardas. Stovyklos Iždui pa
pildyti suorganizuojama 
"Skautorama", gaunama Iš 
Lito stambesnės - 400 dol.Ir 
aOO dol.aukos. Metų bėgyje 
jau turėta 5531.02 dol. pa- 
jamų Ir 8102.05 dol. Išlaidų.

Atskiriems darbams įvyk
dyti sudaromos atskiros ko
misijos: lėšų telkimo, sto
vyklos planavimo, skautora - 
mos, loterijos, Informacijos, 
parengimų.

1966 metai praeina,pasta
tų Ir žemėtvarkos darbų 
ženkle. Užtraukiama dar 5 . 
OOO dol. paskola. Aušros 
Vartų salėje surengiamas 
J.ŠlaučIullo pasiūlymu, Jau
nųjų Talentų vakaras,renka
mos aukos. Kaip Ir ankščiau, 
didžiausias stonykios rėmė
jas yra Litas.

Jei pirmieji 3 metai dau
gumoje praėjo organizavi
mosi ženkle, tai sekantieji 
buvo jau daug konkretesni .

Klausu — jau abu yra mirę)
Baltijos Stovyklavietės ežero panorama pro Ručinskų, gyvenvietę. 
(P r. Ručinskas kalbasi su Klemu

Ankščiau atlikti darbai Ir į- 
dėtos pastangos skatino ne- 
besustotl, o žengti drąsiai 
pasirinkta kryptimi. Pasta - 
toml Mergaičių Ir Berniukų 
Namai, pagerinama elektros

Ir vandens įrengimai, nenu
traukiamai vedami žemėt
varkos darbai. Kasmet, ne 
tiktai Montreallo lietuvių 
jaunimas, bet Ir Iš kitur at
vykę randa šioje stovykloje, 
jos gamtos grožyje atgaivą 
Ir poilsį.

Šalia skautų Ir ateitininkų 
stovyklautojų savo vietą ran
da Baltijoje Ir L. K. Mindau - 
go šauliai. Jie čia suruošia 
pirmąją Kanadoje Ir trečiąją 
L.Š.S.T. kultūrinę stovyklą 
ruošia Jonines.

Nekartą stovyklos patal
pomis pasinaudoja Ir Lac 
Sylvere vasarviečių organil - 
zaclja savo reikalams.

P r. Rudlnsko Iškelta min
tis tampa realybe, visiems 
Montreallo lietuviams malo
ni ir reikalinga, vienintele 
tokio masto stovykla K. L.B- 
nės ribose.. , ... ,.... ,<ę

^rąelną^ ke^„ ^o^lį 
metai. Lyg Jp.pasįp^ąpt^mą- 
su esama padėtimi, tačiau 
laikas reikalauja savo.Neri
mą tapti pilnais šeiminin
kais, - argi visą laiką Ir 
sėdėsi ant Išnuomuojamos 
žemės? įdėtas kapitalas rei
kalauja garantijų, kad jis ne
žus, o sveikas Instinktas 
reikalauja sukrusti.

Todėl jau 1975 metais Sto
vyklos Komitetas pradeda 
rimtai galvoti Ir dirbti Iki 
šiol Iš Quebec’o provincinės 
valdžios Iki šiol nuomuoja - 
mą žemės plotą įsigyti pll- 
non nuosavybėn.

Atmokėjus Litui 7.000 
skolą, einama prie žemės 
apmatavlmo ir Quebec’o 
Miškų Departamento durų 
varstymo dėl nuosavybės do
kumentų įsigijimo.

Baltijos stovyklos Iždas 
per 15 metų turėjo per 32. 
OOO dol. pajamų Ir Išlaidų, 
daugumoje Investuojant į 
stovyklos nekilnojamą turtą, 
pastatus.

Tenka priminti, kad var
giai būtų pavykę visa tai įgy
vendinti be kasmetinės Lito 
paramos- aukų, kurių per 15 
metų gauta per 1O. OOO dol . 
Tai vis Prano Rudlnsko nuo
pelnas .

Montrealiečiai Skautai stovyklauja Baltijos stovyklavietėje.

Didelė padėka priklauso 
esamai Ir buvusioms Bito 
valdyboms,kurių dėka Mont- 
reallo lietuvių jaunimas 
šiandien turi Baltijos sto
vyklą. Negalima nepaminėti 
Ir kitų aukotojų,kurie pri
sidėjo prie Baltijos stovyk
los finansinės naštos pa
lengvinimo .mažesniu ar di
desniu įnašu. Šioje apžval
goje labai daug vietos už Im
tų juos išvardinti. Gal 20-lo 
proga atskirame leidinyje 
atsiras galimybė paminėti 
visus,kurie kuo nors prlsi - 
dėjo prie Baltijos įkūrimo ir 
jos egzistavimo.

Tačiau, norėtųsi priminti 
nors organizacijas, kurios, 
šalia savo t les loginių tikslų, 
neužmiršo ir Baltijos stovyk
los:

Aušros Vartų Parapija yra 
paaukojuls 1125 dol., Šv.Ka
zimiero Parapija-500 dol. , 
Tėvai Jėzuitai- 849.85 ,KL 
Bendruomenė- 1388. 42 dol., 
L.K.Mindaugo Šaulių Kuopa- 
104 dol., Montreal io skautų- 
skaučių tuitai -1067 dol., a-

teitlnlnkal - 485.68 tr K.L 
Katalikių Moterų D-ja L. 
dolerius.

Nes inor ėtų už miršt l
tų,kurie per eilę metų rūpi
nosi ir tebesirūpina Baltijos 
stovyklos reikalais, būdami 
ar buvę jos * komitetuose, 
aktyviai dalyvavę daugelyje 
posėdžių,stovyklos reikalus 
apsprendžiant, tai: Pranas 
Rudlnskas, Vincas ir Juozas 
Plečatčlal, J.Šlaučiulls, I. 
Gražytė-Mazlllausklenė, P. 
Adamonls, V.Šlpells,J.Ki
birkštis, J. Kęs galite n ė, ku
nigai: K.Pečkys, J. Valšnys, 
G.Kljauskas, F.Jucevičius, 
J. Kubilius, J. Zaremba; G. 
Vazai mskas, R. Verbyla, P. 
Lukoševičius, fr.Lukoševl - 
členė, A.Kllčlus, R.Otto, V. 
Zubas, J. Lad.yga, A. Kai var - 
tls, St. Barauskas, J. Berno
tas, A.Norkellūnas,J.Šel - 
dys, S. Baršauskas, D. Va
siliauskienė, E. Jurgutlenė, 
M. Šemoglenė. Br. Nedvaras , 
D. Lukoševičius. Prisidėjo

BENDRI METMENYS APIE 
SPORTĄ VYRESNIEMS
(Šio straipsnio autorius yra buvęs zfrmus lengvosios atletikos sportininkas — bėgikas ir ėjikas, atstovavęs Lietuvą 
pabaltijos valstybių varžybose, o organizacinėj veikloj — vadovavęs Lietuvos Atletikos Sąjungoje. Visą laikę ak
tyvus bendradarbis sportinėje ir visoje lietuvlžkoje spaudoje).

Įlos į valandą (trukmė ėjimo 
45 min.), o po 8-12 sav. -3, 5a 
m. greitis su pakilimu-įkal
nėm Pulsas pakildavo ligi 124 
- 126, kadangi ilgametis 
bėgiojimas pripratina kiek
vieno širdį dirbti ekonomiš- praktikuota mažiausiai 15-25 
kai ^ir skubiai atsistatyti į

(tęsinys )
Sėkmingumas kiekvienos 

treniruotės ar nustatytos 
mankštos pratimų,priklauso 
nuo krūvio ir naudojamos 
įtar^pbs. Jau 1881 m. pran- 
cūžas Roux priėjo išvados, 
kad tik atatinkamo laipsnio 
pajaudinimas duoda kraujo normalų pulso mušimą. To- 
apytakai ir raumenims dėl ir ankščiau minėta riba 
laipsnišką kilimą. Per silp- 110 man nesudaro sunkumų, o 
na reakcija nenaudinga, 

yrą kenksmingą..

y Vyresniųjų jamžiuį, kur 
grupmis^ suskirstymas yra 
būtina sąlyga; į' 
krūvio parinkimas yra pag - 
rindinis dalykas. Sunkumai 
kyla tik nustatyme progra
mos dyžio, parenkant, kas 
svarbiausia. Širdies veiki - 
mas ir kraujo apytakos ap
sunkinimas yra kita būdin
goji priemonė, normuojanti 
programos dydį. Švedas As
trand 65 m. amžiaus grupei 
širdies pulsą nustatė 110 į 
minutę, kas 35 m. amžiaus 
vyrams prie sunkaus darbo , 
atatinka 135. Norma 110 pul - 
so į minutę praktikuojama ir 
taip vadinamų "open heart " 
operacijose su daromu "by 
pass" ligoniams.net po 7-10 
dienų po operacijos. Aš as
meniškai irgi .1977 m. spalio 
mėn. turėjau atsidurti ligoni
nėje dėl širdies negalavimo 
(operacijos nereikėjo) ir po 
3 sav. , kai apleidau ligoninę , 
kasdien nueidavau po 6-9 
mylias, kas savaitę didinda
mas greitį, nepayargstant. Po 
3 mėn., kai daktaro buvo nu - 
statyta fizinio sustiprėjimo 
programa, apimanti 11 gim - 
nastikos pratimų ir 45 mln . 
ant volo-"treadmill", nesun - 
kiai pernešdavau greitį 4 my

stiprina širdį. Daktaras drą
siai didino krūvį, atydžiai 
stebėdamas mušimo kreivę . 
Visi kiti mano grupės žmo
nės (4), beveik 10-15 metų 

įtampos ir jaunesni, bet ne sprotininkai, 
mano programos krūvio ne - 
atlaikė nė 10 minučių.

per

Šis gyvenimiškas pavyzdys 
- o tokių yra tūkstančlal- 
įsakmial byloja sporto vaid
menį visose amžiaus grupė - 
se. Pagal sporto, medicinos 
ir fiziologinius tyrimus, kurie 
pagrįsti lėto bėgimo "jog
ging" dalyvių duomenimis , 
siūloma ši taisyklė pulsui 
nustatyti: iš 200 atimti am
žiaus metus, pav. 65 m. , gau
sime 135, teiškia maksimumą 
kuris galimas tik varžybose , 
bet ne savaitinėje dienų tre
niruotėje. 110 grupei 65 m ; 
amžiaus yra pagrindinė nor
ma.

Astrand tyrimo duomeni
mis ( vyrų ir moterų) grupė 
apėmė arti 400 asmenų,nus
tatyta šio dydžio aukščiausi 
širdies pulso skaičiai:
/ 35 m. - apie 180 Į minutę , 

m. -175, 53 m. vyrų -165, 
m. moterų- 170, 65 m.vy- 
- 165 .
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e ir Nekalto Prasidėjimo Se- 
225, set ės- Augusta, Bernadeta, 

Jonė, Loreta, Euharista, 
Margarita, Paul ė ir daug ki
tų talk įninku, kurie per eilę 
metų gal ir nepateko į Ko
miteto užrašus.

Dabartiniu metu Baltijos 
Komitetą sudaro J.Plečaltis 
pirm., D. Vasiliauskienė 
sekret., J.Šlaučiulls iždln. , 
V.Plečaltls admlnlstr., Br. 
Ntedvaras ir A. Kl ič ius.

Šiuo metu komiteto did-! 
ž (aus ias rūpest ts yra galut i- 
nal tr pilnai įsigyti stovyk-į 
los plotą. Teisiniais retka-i 
lals rūpinasi notaras J.Ber
notas.

Sunku pasakyti, kiek visa 
tai kalnuos, bet šiuo metu 
kasoje turima 7815. 88 dol., 
tikriausiai dar kokių 5,000 
dol. truks.

15 metų gyvavimo sukak - 
člal paminėti Baltija baland
žio 15 d. Aušros Vartų Pa
rapijos salėje suruošė gra - 
žų koncertą -bailų, kur lame 
meninę programą atliko To
ronto choras VARPAS.

šeštadienį, išnaudoti 2-3 vai . 
rekreacijai. Šis ilgokas 
tarpsnis turi būti taip išdės
tytas, kad duotų džiaugsmą 
ir sveikatingumą. Jeigu per 
tuos 3 kartus savaitėj bus 

skaitome savo 
net daktarų nu- 
siūlymus, kad

min. ištvermei, laiduojančiai 
širdies stiprinimą ir ■ kraujo 
apytakos gerinimą, o likusia 
laikas 45- 35 min. lengvaį 
mankštai ir pasivaikščioji - 
mui, tai irgį,. bus didelis, 
žingsnis priekin į sveikatoj 
gerinimą.

Daug kur 
spaudoje ir 
rodymus ir 
darbeliai apie namus prisi
deda prie sveikatingume, kė
limo ar palaikymo. Yra dar
bų, kuriuos galime vadinti 
fiz. lavinimo dalimi, ir šiek 
tiek vidujiniai žmogų geriau - 
nuteikiantieji, kaip medelių, 
ar krūmų apkarpymas, žolės į 
plovimas, darželio ruoša gė-; 
lėms ar darželio sklypelio .; 
Visur, tačiau, kur tik tenka; 
dirbti pasilenkus, dažniausiai; 
sušlubuoja kvėpavimo ritmas 
ir suspausta krūtinės ląsta 
trukdo kvėpuoti. Nustojame 
tam tikro kiekio deguonies , 
kuris yra gyvybės motoras . 
Taigi, tie namų aplinkos - 
darbai, atliekami stovint, sė
dint ar kartais susilenkus , 
niekada nepavaduos žmogaus 
judesio ėjime ar bėgime , 
plaukime ar važiavime dvi
račiu. Darbelius galima at
likti, o treniruotę reikia iš
gyventi, ir ji tuo nuo dar
bo skiriasi. Jei tik prabėgo
mis prisiminsime, kad žmo
gus ramioj būklėj įkvepia 
nuo 6-10 litrų oro, kuriame 
yra apie 150-250 cm* de - 
guonies, tai tik pasivaikščio
jimo metu jau įkvėptam arti ‘ 
15 Itr. ir veik pusę litro de- 

Šio kiekio dar ne-

Visų kraštų lėto bėgimo- 
(jogging) dalyviai, būdami per 
50 m.amžiaus, jei heperžengs guonies. 
130 pulsą, o vyresnieji 110, - pakanka, kad organizmą pa -
drąsiai gali praktikuotis ir, laikytų sveiką. Treniruotės ' 
toliau, jei neturi ir nejaučia krūvis turi kilti ligi 30-40 
skausmų krūtinėje ar didės - 
nio nuovargio bėgimo metu . 
Treniruotės- praktinių dienų 
skaičių aiškiai sunkiau nus
tatyti, nes kiekvieno žmogaus 
dienos programa įvairi ir 
sveikatos būklė bei visas 
jausminis nusiteikimas daž
nai svyruojantis, bet gyveni
mo praktika, paremta sporto 
medicina, kalba už i nemažiau 
3 kartus į savaitę, o vieną 
savaitgalio dieną, geriausiai

Itr. oro,’ kuriame bus apie 
1,5-2 Itr. deguonies į minu-’ 
tę ir pulsas artės ligi 130- 5 
140, veik neturint anglla- 
rūkšties, kuris trukdo kvė
pavimą ir kraujo apytaką. 
Vyresniems kaip 55 m., 110 * 
norma tinkamiausia ir I lė
tesnis pulsas, nors su ma-' 
žesniu deguonies kiekiu, ge
rai stiprina visą organizmą ' 
ir darbingumą.

(bus daugiau)
3psl.
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smagiai nuteikti ir savą kri- įdomios, dar niekadMontrea- 
tišką vertybių supratimą. Vi- lyje nematytos programos f 
si ruoškimės Pavasario Ba- Lietuvių Jaunimo Sąjungai 
liui ir nepražiopsokime jo Montrealio Skyrius

RAŠYTOJO NEMELUOTAS ŽODIS

Al. Gimantas

Kai kuriems mūsų pub
licistams pusiau garsiai te- 
be dejuojant, kad mūsuose vis 
mažiau bekalbama grožinės 
literatūros temomis ir ma
žėjančiu dėmesiu tokio po
būdžio skaitybai, išeiviško- 
sios kasdienybės horizonte 
beveik kometišku žybtelėji
mu sušvito jau aprimstanti 
kontroversija apie pereitais 
metais premijuotas dvi kny
gas. Apie jas ganėtinai buvo 
prirašyta ir prikalbėta. Iš 
viso to įdomaus reiškinio 
darytina gana pozityvi išva
da- tai faktas, kad skaitan
čioji visuomenė vis dėlto 
nerimsta, gilinasi ir domisi 
egzillnės kūrybos vaisingu
mu, temomis ir meniniais 
kriterijais. Būtų buvę išties 
bloga, jei niekas nebūtų su
kėlęs bent kiek erzelio, dis
kusijų ir visokeriopo anų 
veikalų aptarimo. Tylima 
ir nevertinami tik jokio dė - 
mesio neverti įvykiai.

Todėl itin miela, kad turi
me progą bent atkištinai ir 
vėl učsiminti apie vieną mū
sų netaip jau sudėtingo be
letristinio gyvenimo plonybę, 
savotišką atrakciją, kurią 
dailiojo žodžio mėgėjų tarpe 
sukėlė, tarkime, šiaip gyve
nime tikrai nekontroversinė 
asmenybe laikomas rašyto - 
jas Aloyzas Baronas.

Pasirodo,trumpesnio žan
ro mėgėjų tarpe gyvai kal
bama, cituojama ir aptaria
ma, pirmą žvilgsnį metus, 
nieku išskirtinu nepasižy - 
minti, Aloyzo novelė "Šei - 
myniškumas" ("Aidai", 1977 
m. gruodžio mėn. laida, nrlO). 
Tačiau ji sugebėjo patraukti 

didesnį skaitytojų dėmesį už 
romanus ar ištisų novelių 
rinkinius. Apie šią novelę 
teko girdėti visoje eilėje tau
tiečių pokalbių, buvo užsi
minta asmeninėse skaitytojų 
korespondencijose,, net ir 
tarpmiestinių telefoninių pa
sikalbėjimų metu. Kas gi , 
tarkime, eiliniam skaityto
jui patiko toje novelėje ?Pa- 
aiklausius eilės ( ir tai vi - 
sos eilės. ) nuomonių, kad 
dėmesį ir žavesį patraukė 
rašytojo visai paprastas ^ne
pretenzingas, beerzacinis 
intrygos dėstymas, sugebė
jimas patraukti skaitytojo 
dėmesį paprasčiausia forma, 
be jokios mokymo gaidos , 
logiškumu ir absoliučiai 
skoningu - labai jautraus pa
sakojamo įvykio visapusišku 
pristatymu. Pristatymu taip, 
kad skaitytojas, kartu su au
toriumi ,’ tiki tekste vystoma 
eiga ir visos fabulos iden
tiškumu . Nesvarbu, kad vie
nas kitas skaitytojas bando 
spėlioti, ar ten tikras įvykis 
aprašytas, kur kas svarbiau, 
kad skaitydamas matai ir 
jauti, kad autorius tau neme
luoja ir duoda pilnai išbaig - 
tą įvykį- nuotykį, į vii kęs li- 
teratūrinėn skraistėm

Neprityręs rašytojas, ke
dendamas A. Barono pasi
rinktą temą, greičiausiai, bū
tų gerokai įklimpęs, tačiau 
A, B. tas pavojus visiškai 
negrėsė. Jis ne šuoliais, bet 
gracingu žingsniu perlipo 
balą, net ir užkulnių nesu - 
šlapęs. Nevykusį anglicizmą 
naudojant, norėtųsi tarti, kad 
"Šeimyniškumo" autorius , 
dar kartą skaitančiai mūsų 

visuomenei ( ir galvoti no - 
rinčiai) įrodė, kad jo esama 
tikrai "contemporary" kū
rėjo, literatūros mėgėjų vi
sada laukiamo, pageidaujamo 
ir visada šį bei tą naujo pa
teikiančio.

Iš ties, yra kai kas gai
vaus ir šviečaus mūsų da
lioje, kai trumpa, bet drūta 
noveliukė palieka nemažas 
bangas šiaip jau gana ra - 
miame vandens paviršiuje . 
Kažkaip po to, lyg ir nedrą - 
su kalbėti apie merdinčią , 
neįdomią ir platumų štoko - 
jančią išeiviškąją grožinę 
literatūrą.

ANTRAS KAIMAS
ATVYKSTA Į
MONTREALĮ

Pirmą kartą Montrealyje 
pamatysime žymų lietuvių 
teatrinį vienetą Antrąjį Kai
mą iš Chicagos Pavasario 
Baliuje. Šį balių, kaip jau te
ko skaityti spaudoje, ruošia 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Montrealio Skyrius, vyks 
gražiajame gegužės mėne 
syje- gegužės 6 d. .Aušros 
Vartų Parapijos salėje.

ANTRAS KAIMAS įsikūrė 
prieš 15 pietų. Grupelė jau - 
nų studentųfjų tarpe minimi 
Kazys Almenas, Rimas Vė
žys, Romas Stakauskas, Ri
mas Cinką. ..),kurie dažniau 
pasirodydavo savųjų organi
zacijų parengimų programo-

se, nutarė suruošti ką non 
bendresnio, ilgesnio ir paro-
dytl platesnei publikai. Di
deli paskatinimą jiems davė 
Chicagoje sėkmingai vei
kianti profesionali satyros 
ir humoro grupė Second Ci- 
ty.

Antram Kaimui jau de
šimt metų vadovauja "prie - 
vaizda"Algirdas Titus Anta
naitis, iki dabar suruošęs 10 
programų. Didžioji! progra
mų dalis yra jų pačių su
komponuota, bet Antrasis 
Kaimas taip pat pasiskolino 
kai kurias mintis iš savo į- 
kvėpėjų Second City, jas su - 
lietuvin damas.

Antram Kaimui tekstą ra
šo mūsų pasižymėję rašyto
jai Kazys Almenas, Romas 
S ta kaus kas, Vytautas Alan
tas, Liudas Dovydėnas, An
tanas Gustaitis, Faustas Kli
ša, Algirdas Landsbergis, 
Pranas Visvydas ir kt. Ant
ras Kaimas taip pat naudo
jasi Lietuvos jumoristų Vy
tautės Žilinskaitės, Kazio 
Bagdonavičiaus, Juozo Er
licko ir Aloyzo Tendzegols- 
kio feljetonais.

Antro Kaimo dabartinį 
sąstatą sudaro: prievaiz
da Algirdas T. Antanaitis , 
Jūratė Jakštytė, Vaigalė Ka
valiūnaitė, Dana Nolte, Juo
zas Aleksiūnas, Eugenijus 
Butėnas, Jurgis Riškus, Juo
zas Kapačinskas, dailininkas 
Vincas Lukas ir Jonas Kau
nas.

Antras Kaimas sutraukia 
daug jaunimo, kur tik jis pa
sirodo su savo programa, 
nes patys vaidintojai daž
niausiai yra studentai ar tik 
baigę studijas ir jaunimui 
artimesni, geriau supranta - 
mi. » ,* S.

Antras Kaimas pirmą kar
tą pasirodys Montrealio lie
tuvių visuomenei ir stengsis 
perduoti mums lietuvišką 
požiūrį į aplinką, savą lietu
višką sąmojų, savą būdą mus

Prieš pat areštą, kaip tyčia, jiedu su Laima susipy- 
KO r

Šimelis, kaip stabo ištiktas sėdėjo klausydamas leng
vosios muzikos melodijos, jo seniai mėgstamos daine
lės Domino, Domino. Ta dainelė, nors ir vokiška, jam 
buvo nepaprastai graži. . . Su ja surišta visa jo meilės 
ir kančios istorija. Nuo jos ir prasidėjo jo pirmasis 
romansas sy Rasa Sauliute, o per tai ir visi kiti įvy 
kiai: Feuerbachas ir Hėgelis, Tagorė ir Nitsche, o vė
liau jo politinis nukrypimas, kritiką esamos soviet! - 
nės santvarkos ir visų jos kūrėjų, įskaitant ir V. Leniną. 
Toliau jau skaitytojas mato , kas su vilniečiu Joneliu 
atsitiko:per sunkumus prie žvaigždžių,-pagal senovės ro 
mėnusrbet ne pas sovietus*. Pas juos visai kitaip. Šime
li s nors pagal socialinę kilmę ir jų žmogus, kilęs iš ma
žažemių šeimos, pats prasimušęs į mokslus, bet už ki
tokį galvojimą, už politinius samprotavimus ir tiesos 
ieškojimą jį pasiuntė į Lūkiškį,iš kur jau jokios proble
mos nėra jį perduoti į sąjupginį Gulagą. Jonas graužėsi 
ne už tai, kad jis skaitė filosofiją ir kad susidėjo su ne
žinomu pogrindininku,ir ta trumpa pažintis su juo apsun 
kino jo byląjr ne už tai, kad skaitė NTS proklamacijas 
(NTS-Natsionalnyj Trudovoj Sojuz , Nacionalinė Darbo 
Sąjunga Rusijai išlaisvinti), rastas Vingio parke, kurias 
pamiršęs paliko Nitschės knygoje savo nemažoje biblio
tekoje, bet už tai, kad nelaiku susipažino su konservato
rijos studente,! kurią taip įsimylėjo, kad rodėsi jog jis 
negalės be jos gyventi. Dar ne viskas; prieš tris dienas 
Jonas susitarė su Rasa gyventi kartu ir kovoti už ben- 
rą visos žmonijos reikaląrlaisvę, lygybę ir brolybę. Ach, 
kokia buvo jo meilė Rasailjei ne didesnė,tai tokia kaip 
tarp Romeo ir Julliet, sudraminta ir sutragizuota ir, kas 
į domiausia, sumoderninta daugiau nei leido sovietinis 
lalsvamaniškumas. Rasa ir Jonasi sutarė vestis patys, 
tai yra.be visų zagsiniųfsovietinės civilinės metrikaci
jos biuro) Ir bažnytinių formalumų, be pasirašymo kny- 
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gose pas gražiai pasipuošusią zagsistę (sekretorę), be 
altoriaus ir sumainymo žiedų. Jie prisiekė vienas ki - 
tam būti amžinai kartu, vadinasi,-tylus dviejų sielų su
sijungimas, pagrįstas meile ir pasitikėjimu daugiau nle 
ko nereikalauja. Dvi mylinčios širdys, dvi artimos sie
los ir dvi doroą sąžinės nepageidauja jokių liudininkų: 
žmonių-žioplių svitos,bažnyčios piliorių bei civilinio 
biuro prašmatnių veidrodžių.

Konservatorija, kurioje Jonas paliko Rasą liūdino ir 
džiugino Šimeli, vis dar besėdinti ant grindų. Šopeno ir 
Bacho arijosdraskė jo jau gerai apdraskytą šlrdį>o tie 
Štrauso valsai, kai jis sukdavosi su Rasa, jam priminė 
jo laimingiausias dienas aname vienuoliškame gyve
nime. Jonas, nors ir nėjo melstis į bažnyčią, buvo la
bai moralus. Savo vyrišką palinkimą į nuodėmę jis nu- 
tildydavo skaitydamas Tolstojų ir Nitschę,o merginos 
arba moterys, jei jis jų nemylėjo dvasiškai;, visai jo 
netraukė. Tiesiog nesuderinama su jo bedieviškumo pra 
dais , kurių pas jį , o taip pat pas Rasą buvo nemažai.

Vakaro prieblanda ir lėkščių skambėjimas koridoriu
je privertė Joną ir Algimantą išeiti iš slogios tylos. Al
gimantas pakilo pirmas ir pajudinęs likimo draugelį už 
peties, liepė pasiruošti vakarienei, kurią kaip paprastai 
išdavinėjo Jo ištikima laiškininkė Vanda.
— Jonai, nesigraužk^ųjau pervėlu, vis tiek mums če
kistai nepatikės, kad mes galime pasitaisyti. Jie mus 
jau seniai iš gyvenimo nurašė:mane 1949 metais, o tave 
I960 metų gruody. Užmiršk ta savo klaidingą marksiz
mą ir jame neieškok tiesos. Alles vorbei, - užbaigė Pie 
taris. Pavalgyk gerai ir miegok.Manau, kad po poros 
mėnesių mes išvyksim į "mūsų" plačiąją Rusiją ir grį
šime iš jos ne vaikais, o tikrais revoliucionieriais, tik
rais Lietuvos laisvės kovotojais kaip Daumantas ir kiti.

— Bet kaip bus su Rasa*. - paklausė Jonas, žiūrėdamas 
tiesiai į Algimantą, -Ką ji darys be manęs?Kur ji da
bar ? Vargšelė, ji tris kartus mane aplankė KGB kalė - 
jlme.nors ji ir nėra oficiali mano žmona. Ji sugebėjo 
įtikinti net K. Liaudį, kuris niekam netiki, kad mes my
lime vienas kitą... Nenorėjo, ilgai įrodinėdamas, kad 
nėra tokio įstatymo. Tada, žinai ką ji pasakė? Ach, 
džlaugiuosiu savo Rasa, ji kaip Jana D, Ark tarė če-
kistui:mūsų širdis -mūsų įstatymas ir taip,suglumęs 
K. Liaudis, tas pageltęs klevo lapas, drebėdamas pasi-

ta, kuri būtų prisiekusi prie altoriaus , kad mylėsianti 
mane tūkstančius metų..........

Jis priėjo prie stovinčio Algimanto, padėkojęs už 
moralinę paramą sunkiu jo gyvenimo momentu, apka 
bino jo pečius.

Onos bažnyčioje skambino varpais-tikinčiuosius lie- 
tuvius jie kvietė į šventines mišias. Abu nutilę klausė
si varpo garsų, abu savaip priimdami Juos. Jonas mas- 
tėmepaprasta ši istorinė bažnytėlė, kuria Napoleonas 
norėjo paėmęs į delną perkelti į Paryžių. Lankėsi ir jis 
kelis kartus su Rasa. Algimantas žiūrėjo įšv. Onos baž
nyčią iš kito taško:jis matė jos vidų, altorių, giedant 
sanctissimus, jis būdamas Vilniuje kieviena proga mels 
davosi joje. z

Per langą žiūrėjo dūkstanti konservatorija... Cf kur 
Rasa Sauliutė,įsmeigęs akis į tą pusę žiūrėjo Jonas 
Šimelis*1.

(bus daugiau)

J. Kėkštas

GRIUVĖSIU LIEPSNA

Dainuoju naktį, kapų tylą
Ir lūžtančio gyvenimo bekraštį skausmą - 
Kad iš nakties dangun pakilę
Ieškotume kelių į rytą rausvą.
Skausmuos tvirtėja dainos ir viltis palūžus, 
Žiūrėk: diena išauga iš griuvėsių
Ir švintanti liepsna gaiviuoju vėju ūžia -
Nauja diena nakties degėsiuos.

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pąvasario darbai
Bityne
ug, Antanas JONAITIS
.’.^Pagalba blogai žiemoju

sioms bičių šeimoms
Bitėms aps i skraidžius, 

reikia apžiūrėti blogai žie
mojusių bičių šeimų lizdus 
ir pašalinti pastebėtus trū
kumus. Pirmiausia . reikia 
apžiūrėti tas bičių šeimas , 
kurios apsiskraidymo metu 
buvo įtartos, kad badauja.

Jei, patikrinus lizdą, ne - 
randama medaus, bet bitės 
dar laikosi ant korių, jas čia 
pat reikia apipurkšti šiltu 

^medaus arba cukraus siru
pu ir į lizdą įstatyti 1-2 rė
mus su medumi, paimtu iš 
atsargos. Prieš tai medų 
teikia palaikyti šiltoje pa
talpoje. Jei visas medus a - 
kelėse uždengtas - dalį jo 
reikia nuo korio apačios ati
dengti.

’Kai nėra atsargoje palikto 
medaus, duodamas cukraus 
sirupas, paruoštas iš 1 da
lies cukraus ir 1 dalies van
dens. Sirupą reikia iš anks
to paruošti ir supilti į ko
kius. Badaujančioms šei
moms į lizdą įstatomi 2 rė
mai su cukraus sirupu. Iš 
lizdo visi bičių neaptūpti, be 
perų rėmų pašalinami . 
Drėgna ir supelėjusi šiltina
moji medžiaga pakeičiama

zgera.
Iš šeimų lizdo, nukentėju- 

šių nuo blogo maisto ar 
drėgmės, pašalinami visi bi
čių apvidurluoti.apipelėję ir 
su blogu susicukravusiu me
dumi, rėmai. Vietoj jų , JUfiūU> 
šeimai duodami rėmai su Prilipusių

geru medumi arba cukraus 
sirupu. Radus apterštus rė
mus su perais- reikia juos 
nuvalyti ir įstatyti į lizdą. 
Nuo dugno nušluojamos ne
gyvos bitės ir kitos šiukšlės, 
nepaliekant jų kitam kartui , 
nes bitės labai suterštame 
lizde nenori gyventi;kartais 
jos su motina palieka avilį ir 
išskrenda ieškoti naujos gy - 
venvietės- tai "vargo spie
čius".

Dugnų Valymas
Bitėms ąpsikraidžius, ii - 

gal nelaukiant, reikia išvaly
ti avilių dugnus. Ant dugno 
randamos žiemą žuvusios 
bitės, vaško kruopelės nuo 
medaus dangtelių ir kiti nu
kritę nešvarumai . kuriuose 
mėgsfa veistis vaško kandys 
ir kiti kenkėjai. Kuo bloges
nės žiemojimo sąlygos bi
tėms, tuo daugiau jų negyvų 
randama ant dugno.

Žuvusių bičių pilveliai 
būna pilni išmatų., nuo kurių 
pradeda pūti lavonai ir avi
lyje būna pernai onus kvapas. 
Be to, negyvų bičių tarpe ga
li būti žuvusių nuo užkrečia - 
mų ligų, todėl jų lavonai yra 
pavojingi ligų platinimo židi
niai.

Greit neišvaiius dugnų, bi
tės pačios ima iš avilio neš
ti lauk lavonus, užterš damos 
jais bityno teritoriją ir pla - 
tindamos užkrečiamąsias li
gas. O kai būna daug supeiė- 

stipriai prie dugno 
lavonų, jų biįtės

pačios atplėšti ir išnešti ne
pajėgia. Nepakęsdamos ne
malonaus kvapo, ima juos 
balzamuoti. Tam sunaudoja 
daug energijos.

Todėl dugnų valymas yra 
svarbus ir neatidėliotinas 
bitininko darbas. Jis atlie
kamas įvairiai. Tai priklau
so nuo avilių konstrukcijos. 
Jei dugnai prikalti, jie išva
lomi pro laką, ištraukus la
ko kamštį, arba pro viršų. 
Kai avilyje tarp lizdo ir sie
nos yra laisvos vietos, atė
mus šoninę lizdo šiltina
mąją medžiagą, grandikliu 
ištraukiamos iš po rėmų ne
gyvos bitės ir-kitos šiukšlės 
į laisvą avilio dalį, čia jos 
sušluojamos , į, kampą, po to 
išsemiamos* į dėžę. Jeigu 
avilyje mažai vietos, dugnas 
valomas pro laką, ištraukiant 
nešvarumus grandikliu į dė
žę. Labai patogu dugnus nu - 
valyti, kai rudenį ant avilio 
dugno po visu lizdu būna pa - 
tiestas kartoną lapas. Pava
sarį, atėmus šoninę lizdo 
šiltinamąją medžiagą, iš
traukiamas popierius kartu 
su negyvomis bitėmis bei ki- 
kitomis šiukšlėmis, ir dug
nas lieka švarus.

Patogiausia valyti avilių 
dugnus, kurie yra neprikalti. 
Paimtas dugnas nešamas į 
valymo vietą. Nuo jo nušluo
jama ir nuskutama į dėžę 
negyvos bitės ir kiti nešva - 
rūmai. Po to dugnas dezin - 
lekuojamas,apšluostant sku
durų, suvilgytų 5% formalino 
tirpale arba apdeginamas li
tavimo lempos liepsna.

Sekantį kartą apie pagal - 
bą motinų neturinčioms bi - 
čių šeimoms.

gyvenvietę. Daugelis tai da - 
ro net dažniau. Štai mes pa
tys, ne s kaitant pas "sponse- 
rį "gyvento mėnesio, jau ket
virtą kartą pakeitėme savo 
gyvenvietę. Ne be reikalo, 
dar Vokietijoje būnant,mum 
aiškino, kad amerikono gy
venimas prilygsta klajokllo- 
člgono gyvenimui su tuo tik 
skirtumu, kad amerikonas 
kilnojasi iš vietos į vietą ne 
arkliniu vežlmu(katp tat da
rydavo čigonai Lietuvoje), 
bet automobiliu. Juk niekur
nėra tokios gausybės auto
mobilių, kaip JAV-se, kur 
kasmet išperka jų apie de
šimt milijonų. Štai, pernai 
mano žmona lankėsi Lietu
voje, Ir kai jos paklausė ten, 
klek automobilių yra Ameri
koje, ji atsakė tokiu pavyz
džiu : mūsų kaimynas turi 
žmoną ir keturis suaugu
sius vaikus 'r jie vis* turi 
šešius automcibilius, taigi 
po šio atsakymo,klausianty
sis daugiau nedrįso Infor- 
muotis.

Bet,žiūrėkime,kokios pa
sekmės to kilnojimosi iš 
vienos vietos į kitą :mūsų 
jaunimas netenka to rimčia i 
šio lietuvybės pagrindo-my-
limos tėviškėlės. Ar ne liūd
na ir graudu mums,kad mes 
nesugebėjome įkvėpti savo 
vaikams tos amžinos meilės 
Tėvyuei.Jie.kaip ir jų tėvai, 
tampa tokiais klajokliais,ku
riem bet kokia vietovė nebū
na brangi. Todėl mūsų jau
nuoliai ne tik kad neturi sen
timentų tėvų žemei, bet ir

Tėviškėlė, Tu Gražį...
J. Valiūnas.

Daugelis mūsų, vyresnių
jų, dar atsimename Lietuvos 
kaimą, kuriame gimėme ir 
augo me,Nevis i jame užaugo 
me» Aš pats jau 8 metų bu
vau perkeltas iš gimtojo 
kaimo į kitą gyvenvietę ir 
visvlen labai gerai prisime
na savo gimtąjį kiemelį su 
jo syirneliui.grįčia, seklyčia, 
kamaromis, tvartais, dar
žai s, daržinė mis ir, žinoma, 
upeliu, į kurį vedė mažų ko
jyčių išmintas takelis. Ir 
gausybė tvorų: ne tik nuo 
kaimynų (iš eglė šakių), bet 
ir aptverti su " štakietais " 
sodneliai. Tai šiaurės Lie
tuvoje. Gi Žemaitijoje vėl 
kitokios tvoros, o suvalkie
čiai gal tų tvorų mažiau be
turėjo,nes buvo išėję į vien 
įdėmius dar praeitame šimt
metyje.

Jei mums miela prisimin
ti savo tėviškėlę, tai iš tų 
tėviškėlių Tėvynė - Lietuva 
yra nepakeičiamai brangi. 
"Graži tu mano brangi Tė
vynė,tėvų žemė,skamba dal 
noje ne be pagrindo senti- 
menitaiiai.bet nevienodai gi
liai įsirėžė ta viengenčių že
mės meilė į pavienių lietu
vių tautos narių širdis. Štai,

žiūrėk, emigrantai, gal pra
eito šimtmečio ar šio šimtį 
mečio pradžios, svetimoje 
žemėje ne visi sukūrė lietu
viškas šeimas ir nors ne vi
si,bet vis tik daugelis užau
gino lietuvišką atžalyuą.Pri- 
simenu , 1921 metais Danijo
je sutikau darbininką, suval
kietį, vedusį lenkę,kurią iš
mokino lietuviškai,ir šeima 
buvusi lietuviška,o kitas,ir
gi suvalkietis buvo vedęs 
danę, dvarininkę, bet tas su
dalė jo. Ir ar maža tokių pa
vyzdžių čia, Amerikoje, iš 
tų senų laikų*..

O po antrojo pasaulinio ka
ro Vokietijoje žinau tebegy
venantį lietuvį, kuris dar 
Lietuvoje pakeitė savo pa
vardės slavišką galūnę į . 
lietuvišką, o, vedęs vokietę, 
išaugino keturis vaikus, ku
rie dabar lanko Vasario 16- 
tos gimnaziją. Tokių, vokie
tes vedusių,yra ir čia,Ame
rikoje, kur vieni sulietuvino 
šeimas, o kiti, netgi suval - 
kiečiai, kurie turi gana daug 
savigarbos.net žmonų neiš- 
mokino lietuviškai, dar blo
giau, patys su savo lietuvy
be pasislėpė " po vokiečių 
moterų sijonais.

’* ” ■•M* R,4Genys margas,o "svietas 
dar margesnls, Benuosavy- 
blnėje Lietuvoje irgi visaip 
pasitaiko,bet su rusais miš
rių vedybų gal ne taip jau 
daug. Jei rusės partneris, 
lietuvis, gyvena Lietuvoje, 
tai bevelk kaip taisyklė, kad 
rusiškoji šeimos pusė Iš
moksta lietuvi šitai ir sulietu* 
vėją, bet, jei kuris lietuvis 
"užkliūva" Rusijoje ir ten 
veda rusę, tai jau pasitaiko 
kad ne tik surusėja.bet net 
neatlanko savo senutės mo
tinos Lietuvoje. Žinoma, to
kių nėra daug. Lietuviai Lie
tuvoje, kad ir benuosavybi- 
nėje, kad ir okupuotoje, Iš - 
laiko lietuvybę, palyginant, 
neblogai.Reikia manyti, kad 
čia gimusieji mūaų jaunuo
liai,atsilankę Lietuvoje .tik
rai randa savo gęstančios 
lietuvybė a atgaivą. Tad ne
atrodo, kad mūsų tautos ka - 
mienas ruoštus! atsižadėti 
nuo a nžių puoselėtos lietu
vybės.

š Daug blogiau čia, JAV ir 
Kanadoje. Mūsų vaikai čia 
neranda lietuvybės pagrin- 
do-mielos tėviškėlės. Rei
kia pasakyti,kad JAV se ei
linis amerikonas negyvena 
pastoviai vienoje vietoje, 
bent jau tris kartus per sa
vo gyvenimą jis keičia savo

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

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietus. 
JdiksL Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbės. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366*2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S631, 6834. Henrikui N. 277-7868.
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KOVO 23 - 1923 — Vakarai prieš vokietį supasavo; 

Hitleris ragus įgavo; Klaipėda pateko ant prūso durtuvo
• galo. Hitlerio kaimynai iš baimės,pabalo, bet tas nepa-
• lr jų ellė atė,°- (Iš "Dlęnyno” B. Balnas)

Migracija Floridon - Dr. J. K ožkelis

Jungtinės Amerikos Vals
tybės yra bevelk vlenlntėlės 
pasaulyje, kur.randasl įvai
riausių gamtos grožybių bei 
įvairumų, - pradedant Ha va - 
jų salynu bet šiaurės vaka
ruose nuolatiniais ledais pa
dengtais kalnais Ir baigiant 
pietų rytuose Floridos tro- 
plklne gamta. Amerikoje už
tinkame viršūnes,kaip Alpių, 
dykumas, kaip didžiausius 
miškus, lagūnus, kanjonus ,

turizmui plečiantis,plečiasi 
jų aptarnavimo darbai. T as 
turtina Floridos ūkį Ir kartu 
kelia proporcingai Ir žemės 
vertę. Tokiu būdu Ir kapita
lų investavimui Florida yra 
patraukli.

Turistų- atostogaujančių 
Florida daugiausia sutraukia 
žiemos metu. Per 1975 me
tus išviso lankytojų buvo 27 
mil., ir jie paliko Floridoj 
apie 9 bilijonus dolerių’.

troptklnes salas Ir Ilgiausias 
švariausio smėlio pakrantes.

Šiauriečiams tad susidaro 
maloniausia proga apleisti 
šaltą klimatą- ypač žlemą-
Ir atsidurti p lėtuos na, kur 
vidutinė dienos temperatūra 
sausio mėnesįyra 74’F Ml - 
ami/Floridoj/, 69° F Palm 
Sprlng/Caltfornla/, 64 F 
Phoenl / /Arizona/. Flori
dos geriausios ypatybės yra 
saulė, vanduo, smėlio pak
raščiai Ir krašto žalumas su 
įvairiausių spalvų gėlėmis,

lietuvių kalbai, kurią neretai žydinčiais krūmais bei med- 
žino silpnai arba visai nemo- žlals. Tad nestebėtina,kad 
ka,o amerikoniško gyvenimo Florida pirmauja prlvlltojl- 
sukūrys, pagriebęs tokius, nu* me naujų gyventojų Ir Iš kl- 
skandina jų paskutinę lietu tų Amerikos bei Kanados 
vybės kibirkštėlę. kampų. JAV statistikos btu-

Todėl tenka nenustojamai ro daviniai rodo,kad Florl-
dos naujų gyventojų skaičius

_ _ per pirmąją šio dešlmtme-
blrkštį.tai čia gimusį įkunjP' člo pusę 1970-75/ padidėjo 
mą, pavieniui arba grdpėmlą.' 1,4 mil, gyventojų. Tuo tar-' 
(ekškut'šljomis) siųsti į Lie-T Jit • - -Wf!. •
tuvą, kad ir kaip ji šiandien 
yra prislėgta. Jau buvo tokių 
ekskursijų iš Bostono ir Vo
kietijos, o praeitais metais 
iš Montrealio. Mūsų jauni
mas suėjęs į sąlytį su mūsų 
tautos kamieno jaunimu ir, 
pamatęs savoxakimis Lietu
vos lietuviškus miestus, ir 
gal net kaimą,noromis neno
romis pradeda įsijausti esąs 
tos pačio., tautos narys. Ta 
tėviškėlių tėviškė,kitaip,Tė
vynė Lietuva,paaiškėja jiems 
esanti reali, graži ir miela’ didėjo 24. 9%, o Florldoj-5E% 
ir todėl verta ją pamilti, jos 
neatsižadant, kad nepaskęsti 
tautų mišinio amerlkoni š- 
kam katile

kartoti, kad vienintelė viltis 
atgaivinti tą lietuvybės ki-

pu Čalrfornljos Ir Te* as 
valstijose skaičius padidėjo 
po -400.000. New Yorko 
valstija per paskutinius 5 
metu?, kuri paprastai p ir - 
mavo atvažiuojančiųjų skai
čiais-prarado 121.000 gy
ventojų.

Dabar Florida turi virš 8 
mil.gyventojų. Visoj Ameri
koj per 1957-67 metus vidu
tiniškai padidėjo 15.5%.Flo- 
rldoj per tą patį latką-padl- 
dėjo^9%. Dirbančiųjų per tą 
patį laiką visoj Amerikoj pa-

ir

Ankščlau Florida buvo tik 
turizmo kraštas. Dabar ta - 
po ketvirta stambesnės pra
monės valstija. Pramonei

ANTANAS MATULIS praeitų metų pabaigoje atšventęs 80 m. amžiaus sukaktu 
Jis su žmona Ona yra seni LaSalle miesto gyventojai ir net ilgus metus savo 
namuose turėję restorano verslų. Juodu yra užauginę sūnų Stasį ir dukterį Bi
rutę, kurie su Šeimomis gyvena atskirai, sukaktuvininkas savo amžiaus Jais- ( 
valaikį mėgo praleisti meškeriodamas. Jis yra Lietuvos neprlkl. kovų savanoris.
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SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis

Tokį skaičių vidaus ir už
sienio lankytojų Florida prl- ( 
traukia dėka geografinės pa
dėties. Florida,būdama pu
siasaliu, išsiskleidusi virš, 
500 mylių Ilgiu tarp Atlanto { 
ir Meksikos įlankos, turi į 
virš 1OOO mylių saulės pa- , 
miltų, gražiausių smėlio; 
pakraščių. Tokiais paplūdy- , 
mlals, kurių pabaiga pra
nyksta horizonte, Florida, 
užima pirmą vietą. Vien tik 
Atlanto pakraštys, neskaitant 
ežerų, lagūnų bei kitų vi- j 
daus vandenų paplūdymlų,tu
ri virš 200 mylių pakrančlo 
maudymuisi. Tas pat yra ir 
vakarinėje Floridos dalyje , 
Meksikos įlankos pakraš
čiuose. Tokiose vietose yra 
kartais keliasdešimt mylių
Ilgio apgyventa ge r įausto mis 
sodybomis bei miestais plo- . 
tai. Pay., Palm Beach yra“ 
mliljonlertų Oįf|irortas sų-n 
gražiausiomis r< idencljo- 
mls, elegant Išklaustais res
toranais. Port Lauderdale- 
talp pat vienas Iš patogiausių, 
kurortų Atlanto pakrašty, su 
135 mylių įvairiais kanalais 
Daytona-pulki vasarvietė su 
500 platumo paplūdymlu, pa
dengtu kietu smėliu,kur ga
lima automašinomis važiuoti 
Išilgai 23 mylias. St. Pe
tersburg, prie Meksikos 
įlankos tūri 38 mylias prie 
pačios įlankos ir vidaus van
denų pakraščiuose švaraus 
smėlio paplūdymlus. O ką 
bekalbėti apie minkšto Ir 
balto lyg sniegas smėlio pa- 
plūdymlų, vieną ; gražiausių 
pasaulyje Sarasotoj Ir kitas ' 
puikias prie Meksikos įlan
kos v lėto ves, kaip Port May-.v 
er Clearwater.

Florida yra paskirstyta į j 
12 turistinių ra jonų, skirt In - 
gals pa vadinimais. Pav., Sun 
Coast pas įžymi nuolatinėmis lz| 
ir skaitlingiausiomis saulė- į| 
tomis dienomis. The Space n 
Coast rajonas- tai vieta, kur t 
pirmas žmogus "pasispyrė" 
iškilti į erdves, pasiekti mė- n 
nulį. The Florida Keys-tu-n 
rl retežį koralinių salų per x 
1OO mylių į pietų vakarus >! 
nuo žemyno. Tos salos yra>i 
sujungtos 42 tiltais. AVlenaSn 
Ilgiausias jų yra 7 mylių! .n 

/bus daugiau/

LUUO

ĮVAIRIOS °rcgos

W. LAPENAT 
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Drive, Ottawa, Oni.
• PRJVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA,

darboj* atliekamas sąžiningai lt prieinamam I a kainomis.
• Enginering & designing patarnavimas.
o IN -GROUND Swimming Peel stoty b a( 10 y e ar gu aron ty), 

TEL- (4 13) 225* 400 1
5 psi
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A. LUKOŠIUS

hamilton toronto

5 TALKA

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

ir vos tik 
gyvenimo

pasiūloma.
skaudi gyvenimo tlk- 
likimo skirta mums 
Kaip patys matėme ir

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai.) penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.

i Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----  virš $10,000,000.

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .......... 6% j
santaupas 7%

j term, depozitus 1 m. 814% 
term, depozitus 3 m. 8*4%, 
pensijų fondas .............. 9% į

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 10% j
nekiln. turto pask. .914% j

bonfjon sveikinimui. Stalus 
paruošite vaišėms, pasirodė 
vikaras kun. L. Januška Ir į- 
s įterpė tarp pasauliečių 
laukti varduvininko klebono. 
Netrukus jis atvyko,lydimas 
svečio loin.Tėvo Žiūraičio . 
Prelatą pirmas te žodžiu pa
sveikino parap. Komiteto 
pirm. Inž. J.KšlvIckls Ir į- 
telkė vokelį - dovaną. KLB 
Krašto Valdybos vardu svei
kindama vlceplrm. L. Skrlp- 
kutė, Juozapą apipylė gražių 
gėlių žodžlnlu vainiku už 
gerus darbus tikėjimo srity
je ir lietuvybės palaikyme . 
Tokios pat sėkmės linkėjo Ir 
ateičiai. L let. Bankelio Tal-

Kr iš tola lt te .
dol, 

vardu, palinkėjo ilk geros 
sėkmės ateičiai,be vokelio... 
Vietos B-ės pirm.K.Deks- 
nys sveikino Bendruomenės 
vardu, linkėdamas taip pat 
geros sėkmės, Įteikė dova
nėlę- vokelį. Po sveikinimų, 
sugiedota "Ilgiausių Ir Dar - 
blnglauslų Metų".

Už gražų pagerbimą padė
kojo prel. dr. J.Tadarauskas 
ir pakvietė dalyvius prie už
kandžių.

Viskas buvo gera ir gražu, 
tik trūko tam tikros at mos - 
fe ros Zp,

REKOLEKCIJOS R 
JUOZAPINĖS

Š. m. kovo 12 d., sekma
dienį, svečias kun. Ž lūraltte 
mūsų šventovėje painforma
vo maldininkus apie būsimas 
Rekolekc l jas. T ėv. Ž lūr a it is 
Hamiltone lankėsi jau ne 
pirmą kartą, todėl mūsų ti
kintiems žinomas ir mėgia
mas kaip geras ir Įdomus 
pamokslininkas, liberalus 
tikėjimo dogmų aiškintojas . 
Jis negązdlna pragaro ugni
mi Ir nemas Ina laimingu gy
venimu Danguje po mirties . 
Esą, suklysti žmogui yra 
ž mog tška, tač lau re Ik la 
vengti velnio pagundų.Paga-
llau velnias bandęs Ir patį ^os P'rm* J 
Kristų gundyti,bet nieko ne - sveikindamas IO mil, 
laimėjęs nuo Jo pasitraukė . 
Tautiečiai jau iš ankščiau 
pamėgę jo vadovaujamas Re
kolekcijas ir šį kartą rinko
si labai skaitlingai išklausy
ti jo pamokymų ir atlikti sa
vo tikėjimo pareigas.

Rekolekcijų pabaiga suta
po su Juozinėmis,kovo 19 d . 
sekmadienį. Ta proga mūsų 
parap.klebonas prel. dr.Juo
zapas Tadarauskas buvo 
pasveikintas vardo dienos 
proga. Per 30 vietos orga
nizacijų atstovų bei vlenakl- 
ta šeima buvo susirinkę kle-

P anevėSįeči tą veiki a
Panevėžiečių Klubas su

šaukė Jaunimo Centre savo 
metinį susirinkimą. Pirmi
ninkavo p. Petkauskas, se - 
kretorlavo p. Juodvlršlenė,

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad Klubui priklauso 180 na
rių, kasoj yra vlrš2tūkst. 
dol. Yra šelpiamas okup . 
Lietuvoj vienas žymus, į var
gą patekęs panevėžietis. Ren
giama gegužės 6 d. Pakšto 
salėje metinė vakarlenė.Prl- 
(mtl su mažomis pataisomis, 
nauji Klubo įstatai.

Po susirinkimo įvyko ka
vutė, kur dar keletą valandų 
privačiai, šiltai pasidalinta 
mintimis Ir rūpesčiais.

Lietuvos Vyčių Apskrities 
atstovų susirinkimas įvyko 
kovo 13 d. Vyčių salėje.ku - 
riam primlnlnkavo Pr. Zapo- 
Ite, sekret. I. Stankutė Bu
vo aptarti Įvairūs Vyčių 
veiklos darbai.

Be banketo Namo išlalky - 
mul balandžio 15 d.,planuoja
mas piknikas liepos 4 d. Na-

Mums bręstant, savaime 
keičiasi ir mūsų galvosena 
bei pažiūros bendrai apie 
viską. Nejučiomis subręs
tame ir tuo pačiu išeiname Į 
didįjį,triukšmingą šio gyve
nimo keią. Susirandame sau 
bendraminčius, susiburiame 
į Įvairius ratelius, savojo 
gyvenimo aplinkoje vienaip 
ar kitaip Įsitvirtiname.

O visgi, kad ir baigę 
mokslus, įsigiję profesijas , 
toli gražu, ne visi galėjome 
džiaugtis bei gėrėtis gyve
nimu, kaip kad kadaise sva
jojome ir tikėjomės.

Užėjo įvairiausi neramu - 
mai, kurie mus, tartum ša - 
pelius, pakėlę nuo žemės, 
blaško mėto iš vienos vietos 
nusviedę visai kitur, kur vi- , 
slškai neįsivaizdavome ir 
nesapnavome.

Liekame skaudžiai suk
rėsti, nes visi mūsų ligi šiol 
pasiekti laimėjimai ir pats 
gyvenimas subiro į šukes.. .

Kitur nublokšti ir vėl iš 
naujo turėjome pradėti gyve- 
nimą.Kita šalis, kita kalba , 
gyvenimo būdas ir papročiai, 

Iš Eglutės gražią pasaką, • įr vėi mus skaudžiai sukrė- 
rašyt.Alė Rūta perdavė išt - 
rauką iš savo kurmio Velykų 
Paveikslas, kun.J.JuozevI - 
člus priminė Gavėnios ir 
Velykų reikšmę. Buvo pas - 
kelbta daug s ve Ik In imu. Lie
tuvių TV sekmadienio vaka - 
re kalbėjo kun.J.Kubilus iš 
Montreal lo, Antras Kaimas 
suvaidino vieną epizodą, 
programą pravedė studentas 
Butėnas.

mų išlaikymui organizuojami 
drabužių Išpardavimai.

Rengtas Lietuvos Prisimi
nimų banketas davė keletą 
šimtų dol. pelno, buvo sėk
mingas ir Įvairus.

Mecenatas Simas Kašello- 
nls Ilgą laiką sirgo,negalėjo 
nuvykti į Kaliforniją įteikti 
Dirvos skirtos premijos ra
šytojai Tūbelytel. Dabar kiek 
sustiprėjo.

Balsus Velykų oras siau
tė Chlcagoje. Lietuvos Aldų 
radijo programoj Did. Šešta
dienio vakarą Valkų Pasaltų 
Pasaulyje kalbėjo rašyt. 
Vaitkevičienė, paskaičius l

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. — 1490 AM 
Seit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Veda K. BRAZD2I0NYTE

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

$ psl.

GYVENIMO KRYŽKELĖSE | duonai pelnytis ir vėl turėjo 
Ne kartą Popiečių metu 

mintimis nuskriejame į gana 
tolimą praeitį, kai dar jau
nuoliais būdami 
pradėję žengti 
pakopomis, mes dažnai vy
resniųjų buvome klausiami , 
kuom gi užaugę norėtumė 
būti, ir kas mus daugiausia 
domina.

Dažnai mes ir patys savo 
jaunų dienų fantazijose ban
dėme tą savo ateities gyve - 
nlmą Įsivaizduoti ir susikū - 
rėme Įvairiausias iliuzijas .

Viskas atrodė puikiai, vi - 
liojančiai, net pasakiškai . 
Jokių pavojų, audrų, nei tam
sesnių šešėlių, deja, dar ne
pastebėjome, nepamatėme . 
Pilni energijos, gražiausių 
svajonių bei minčių mes ėjo
me vis tolyn mums skirtu 
pažadėtu gyvenimo keliu.

Atėjus klek rimtesniam 
apsisprendimo laikotarpiui - 
priėjome kaip ir pirmąsias 
savo jaunų dienų kryžkeles , 
kuriose stabtelėję, bandėme 
Įžvelgti, o jei galima ir pa
sirinkti tolimesnį savosios 
ateities kelią.

Vieni norėjome saw gy - 
venimą matyti neatskiriamai 
surištą su gamta, nes ji mus 
traukia, tiesiog žavi- taigi , 
pasekėme savo tėvų į pėdo
mis, nutarėme būti ūkininkai. 
Kitus sužavėjo kitos šio 
margo gyvenimo sritys. Šie - 
kerne mokslo, daugelį metų 
paaukojome studijoms, nes 
mus viliojo medicinos pa
saulis, mokytojo, rašytojo, 
kariškio ar dvasiškio pro - 
fesija. Deja,ne visuomet ir- 
ne visiems tie mūsų troški- 9

me prisitaikinti, ir dažnai 
griėbtis ne to, ko mes nori - 
me ir sugebame, bet to, kas 
mums 

Tai 
rovė, 
dalia.
patyrėme, daugeliui iš mūsų 
visiškai ne taip išėjo, kaip 
tada jaunystėje svajojome 
bei tikėjomės.

Keitėsi metai, o su jais ir 
mes kartu, ir tik jaunų dienų 
svajonės bepaliko - tai bene 
pats brangiausias- nuosta
biausias prisiminimas.

Ir kas gi žino, kas gali pa
sakyti, kur tas pilkas kelelis 
dar benuves ir kokias dar 
savo gyvenimo kryžkeles 
mes beprieisime...

ICSM LIETUVIU NAMAI

G. Beresnevičius-

Marquette Parko kolonijoj 
’ kyla klabos.kad 69 gatvę no- 

rimą paversti lyg Į paiką, pa 
daryti lyg alėją,kur vidury 
kelio būtų suoliukai atsisės
ti. Yra juk didžiulis Parkas, 
kam gi čia tos alėjos reikia? 
Bereikalingas miesto pinigų 
Išmetimas. Tegu žmonės ei-: 
na J Parką ir ten plkntkauja, 
tada nebus vietos nė nepagei
daujamiems elementams.

B. Brazdžionis

LN 1978 m. Valdyba pa- 
siskirstė pareigomis:

J. Strazdas-pirm-kas, A. 
Senkus- vicepirm., dr. J . 
Slivinskas- iždin. , inž. H . 
Lapas sekret., S. Kuzmas- 
administr. , A. Šilelka-pla - 
navimas, 
ryšiai su valdžios Įstaigo
mis, O. Delkus - statybos 
priežiūra, B.Jackus-elekt
ros ir šildymo priežiūra, T . 
Stanulis - kultūriniai reika
lai, A. Štuopienė-parengimai.

Labdara Foundation 1978 ■ 
m. Valdyba pasiskirstė pa
reigomis^. Strazdas-pirm., 
A. Šileika-vicepirm. , dr. J . 
Slivinskas -iždinln., inž. H. 
Lapas- sekret. ir visi ki
ti LN Valdybos nariai yra 
"Labdaros" Valdybos nariai. 

g , ...... . ,, ,. LN’ V-Bos Visuomeninėj
rtaibel pasižadėjimai Bilda-į) VerBįį Komitetas rengia du

PIRMAS- balandžio 23 d. , 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Ka
raliaus Mindaugo Menėje te
ma "Lietuvių Namai ir lie
tuvybės išlaikymas". Tai tę
sinys pirmojo simpoziumo ta 
pačia tema, Vykusio š. m. 
sausio m. 22 d. Šio simpo - 
ziumo pirmininku pakvies - 
tas Romas Vaštokas ir na
riais: A. Balsys, G. Beres - 
ne vičius, Birutė Bilkštys - 
Richardson, Vyt. Bireta, Lina 
Kuliavienė ir A. Senkus.

ANTRAS- balandžio m. 30 
d. , sekmadienį, 3 val.p. p.LN 
Vytauto Didžiojo menėje te
ma :"Lietuvos laisvinimo by
la Helsinkio- Belgrado kon
ferencijų šviesoje". Prane
šimus padarys Amerikos 
Lietuvių Tarybos visuome
ninių ryšių komiteto nariai : 
dr. K. Bobelis, dalyvavęs 
Belgrado Konferencijoje pa
tarėju, dr. L. Kriaučeliūnas , 
dr. K. Šidlauskas ir kiti.

Lietuvių visuomenė yra 
kviečiama skaitlingai daly
vauti, nes abu simpoziumai 
bus labai Įdomūs.

Iš pašalpų fondų LN V-ba 
išmokėjo: LN Šachmatininkų 
Klubui - $ 150, LN Moterų 
Dainos Vienetui- $ 200; iš 
Labdaros fondų :Toronto Lie
tuvių Moterų Šalpos Grupei 
Daina- $100, Toronto Ateiti
ninkų Tėvų K-tui- $50, To
ronto Skautų Rambyno tuntui 
$ 200 ir Atžalynui - $200.

Velykų Stalo parengimas , 
Įvykęs balandžio 2 d. LN 
Karaliaus Mindaugo Menėje K 
praėjo jaukioje ir šeimyniš
koje nuotaikoje, sutraukė 
virš 350 dalyvių.

Daug svečių buvo atvykę 
iš Amerikos ir kitų tolimes
nių Kanados apylinkių.

Prasmingą atidarymo žodį 
tarė LN Moterų Būrelio pir
mininkė A. Jan kai tie nė. LN 
V-bos vicęį). A. Senkus pas-

tė. Daugumai iš mūsų jau 
visai neatatinka tai, kas per 
ilgų metų eilę buvo pasiekta, 
išmokta.

Net ir sunkiai Įsigytos 
profesijos tuo atveju neper- 
daug ką padėjo. Kasdieninei

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -----  Namų tel. 277-0814
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V TC6

IMA: 

91^2% už asm. paskolas

V Bačėnas All Seasons Travel.b.d.
22^4 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONI 'RIO ' ’k.mb.nU

... ... te/. 533-3531

a T- - -te - - A * "amų — Gyvybės
Z JEB Ji ZtZ* * Automobilių
< C ‘ Komerciniai

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

20 METŲ PATIRTISVISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

ĮVAIRUS

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

MOKA:

8’/į % už 1 m. term. dep.
81/2% už pensijų ir namų planų
7 % už taupymo s-tų .
7 ’/2% už spec, taupymo s-tą
6% už čekių s-tas (dep.)

SIUNTINIAI 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai potorr Aujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtad<en(ois ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro, Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

IŠTAIGA Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

PARAMA

9’/4% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu 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 H vai. vakaro; šeštadieniais — nuo !) vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (fiepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontar'io

ir 532-1149 MS? ’**

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTĘRIS DREŠERIS .
• įstaigos »el. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tel. 233-4446

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

Babelienės

LN Moterų 
sudainavo

L1ETU V III T AUT ODA IL ĖS 
INSTITUTO VALDYBA 

praneša, kad yra įsteigtas
Toronto skyrius. Įstojimo Ir 
kitais institutą liečiančiais 
reikalais prapome kreiptis į

Aldoną Valtonlenę, 73 
Breadner Dr., Weston, Ont., 
Canada. Tel: 248-1206.

L.T. I. Valdybos sekretorė

veikino susirinkusius ir kun. 
P. Ažubalis palaimino Vely - 
kų Stalą, kurį su didele mei
le ir kruopštumu paruošė LN 
Moterų Būrelio ponios su NL 
šeimininkės J. 
pagalba.

Popietės metu 
Dainos Vienetas
darniai keletą dainų.

Balandžio 1 ir 2 d. d. Ge
dimino Pilies salėje su di
deliu pasisekimu praėjo 
skulpt. J. Dagio darbų paro
da. Parodą surengė LN Mo
terų Būrelis, įžanginiu žo
džiu atidarė A. Jankaitienė , 
J. Dagio poezijos ištrau
kas paskaitė L. Nakrošienė.

LN nario įnašus sumokė
jo: G. Usvaldas $100, E.Ma
cijauskas ir J. Macijauskas 
po $25, E. Bubulis ir D. Bu - 
bulls po $ 20.

• LN Moterų Dainos Vlene 
tas, susidedantis iš Aldonos 
Dargytės -Bys zklewlcz, Aldo
nos Jankaltlenės, Ados Ju
cienės, Laimos Mačlonlenės, 
Valės Slmlnkevičlenės Ir Al
donos Skllandžlūnlenės atliko 
programą Velykų Stalo pa - 
rengime, Karai lauš Mindau
go Menėje.Padainavo šešias 
dainas.

Dainos Vienetas jau ir 
ankščiau yra dalyvavęs Įvai
riuose lietuvių parengimuose— 
Pernai Velykų Sį alo parengi
me, LN Talentų Popietėje , 
Mažlletuvtų Moterų rengta - 
mame "šiupinyje".Tautybių 
Karavane.

S. m. vasario mėn. 12 d. 
vienetas buvo Išvykęs Į Del
hi, Ont. Ir dainavo Vasario 
16 d. minėjime. Ten ypatingai 
šiltai buvo publikos priimtas, j 
T odė! balandžio 22 d. vėl yra 
pakviestas dainuoti Delhi ,i į 
Ont. lietuvių parengime, o 
balandžio mėn. 29 d,keliauja 
Į MontrealĮ Ir ten atliks 
programą "Nepriklausomos. 
Lietuvos" baliuje.

Vienetui vadovauja soils - 
tas muz. Vaclovas Ve r įkalt te, 
kuris kartais vienetui ir 
akomponuoja. Rūta 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

\

6

6



KRONIKA
PASISEKĘS VELYKŲ.
STALAS MONTREALYJE

Kiekvienas KLK Moterų 
D-jos rąpgiamas velykinis 
stalas Montrealyje susilauk
davo didėlio pasisekimo. Ta
čiau tiek daug žmonių, kaip 
šiemet, susilaukė tik pats 
pirmasis ir šis, penktasis , 
jubiliejinis. Žiūrint į pilną 
salę žmonių, pamiršti, kiek 
daug buvo dirbta, lakstyta, 
telefonais tartąsi, vaikytąsl 
dėl mažų ir didelių smulk
menų ir, pagaliau, kiek per 
tą laiką pasitikta įvairiausių 
nesklandumų, kuriuos reikė
jo išspręsti, tęsiant užsi - 
brėžto tikslo vykdymą. Kai 
\s tikslas yra sėkmingai 
atsiekiamas, tai yra aišku , 
didelis nuopelnas d-jos na
rių, valdybos ir kai kurių 

įskirų asmenų. Todėl no
rėtųsi padėkoti visoms na
rėms, ypatingai toms, ku
rios prisidėjo ne tik gerais 
patarimais ir auka, bet ir 
savo konkrečiu darbu. Ren
giant platesnio mąsto už
davinį, paprastai vyrauja to
kia nuomonė, kad prisidėsiu, 
nes esu d-jos narė, o visus 

/^Mtus darbus tegul atlieka 
.aldyba. Būtų gerai ateityje 
matyti ir daugiau naujų veidų 
ir rankų, ne vien tik iš vai
zbos narių. Todėl šiuo atve
ja ypatingai dėkojame mūsų 
narei Reginai Pocauskienel, 
mes ji buvo viena iš nedau -

Montreal
t 

meniškai išmargintus mar
gučius. Veikė ir loterija. 
Daugelis atkreipė dėmesį į 
loterijos stalą puošusias 
Vilniaus verbas, kurios buvo 
atsiųstos iš Vilniaus. Dėko
jame Petrui ir Julijai Ada- 
moniams už paskolinimą šių 
velykinių verbų. Gaila tik, 
kad joms nebeliko vietos di
džiajame stale. Čia daug 
daugiau žmonių būtų atkrei
pę dėmesį į šį lietuviško 
meno suvenyrą, taip vaiz
džiai primenantį velykinius 
papročius Lietuvoje.

Šio stalo koordinatorė bu
vo Jadvyga Baltuonienė, kuri 
paruošė ir trumpą, bet visus 
linksmai nuteikusią ir ma - 
žylių išpildomą velykinę 
programėlę.

Pirmoje dalyje pasirodė 
Montrealyje jau pagarsėjusi 
trijulė-Rasa ir Ina Lukoše- 
vičiūtės su Ryčiu Bulota. Jie 
atliko tris dainas. Po to se
kė patys mažieji. Pirmiau
sia Daiva Piečaitytė skland
žiai perskaitė savo pačios 
parašytą rašinėlį apie vely
kinius papročius Lietuvoje. 
Po jos A. Celtoriūtė nuotai
kingai padeklamavo eilėraštį 
apie Velykas Lietuvoje. Na , 
o po jų mažą vaidinimėlį su
vaidino Marius Valinskas ir 
Andri ja McVicar, kurie pa
dalino ir velykines dovanė
les salėje buvusiems mažy
liams.

gelio, kuri pati pasisiūlė 
dirbti. Didelė padėka pri
klauso Anelei Ūsienei ir Ma
rijai VaupšieneL neatsisa
kiusioms nuo sunkiausio 
darbo.

Apie pačius maisto gami
nius kalbėti gal jau ir nebe
reikia, nes visi ne tik matė
me puikiai ir meniškai pa
puoštą maistą, bet ir raga
vome jį. Labai gražius gry
bukus ir velykines bobas bei 
ežiukus pagamino p. Bend- 
žienė su dukra Gabija. Taip 
pat, atrodo, paskutinį kartą 
gėrėjomės puošniuoju kaktu
su, kurio savininkai ponai 
Bilevičiai išsikelia išMont - 
realio. Mūsų draugija ne - 
tėkš savo narės,o velykinis 
stalas- gražuolio kaktuso.

Be. įvairiausių puikių ke
pinių ir mėsos gaminių, ma
tėme ar galėjome įsigyti

Kad valdyba turi atlikti 
sunkiausią darbą, tai yra na
tūralu, nes ji juk tam ir iš - 
rinkta, kad dirbtų, o ne poil
siautų, tai jai daug ir nedė
kosime. Be to, gausus publi
kos atsilankymas, tai jau yra 
jos darbo įvertinimas. Bet , 
gal didžiausia padėka pri
klauso valdybos pirm-kei 
Danutei Staškevičienei už vi
są tą didžiulį organizacinį 
darbą ne tik rūpinantis dar
bininkų, maisto bei invento - 
riaus ir 1.1, reikalais, bet 
dar ir ji pati yra paruošusi 
maisto gaminių. Jei kas 
ko negavo, ar neturėjo, pas
kambino pirmininkei jprane- 
šė telefonu ir pakabino ra - 
gelį. O pirmininkei reikia 
surasti, padaryti,pristatyti . 
Taip išeina, norėjai, žmogau, 
velykinio stalo, tai ir dirbk. 
O ji ir dirbo. Ir žiūrint į tą

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoįu
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)'

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal Tel. 767-6183

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS 

Savininkai V. SuSinskas <£ Son tel. 389 - 057 1.

1 978. IV.19 d

jos nuveiktą darbą, pagalvoji, 
kad ne vien dideli žmonės 
kalnus verčia...

Nors reklamuojant šį ve
lykinį stalą ir buvo užsimin
ta, kad tai jau būtų vienas iš 
paskutiniųjų stalų Montrealy
je, bet po tokio jo pasiseki - 
mo, gal ir galima dar bus 
pratęsti jo gyvavimą. Žinoma,; 
tik tuo atveju, jei nepails vis 
tie patys darbininkai...

Nijolė Bagdžiūnlenė

LIETUVIŠKOJO SEMINARO 
MONTREALYJE REIKALU

Mokslo metų pradžioje 
susirinko 12 klausytojų, bet į 
metų pabaigą ateina 5-6.Tad 
ir kyla klausimas: ką dary - 
sime ?

Šiame laikraštyje yra de
dama anketa norint patirti, 
kas domina jaunimį, kad se- 
mina o kursą būtų galima, 
atatinkamai organizuoti. Tuo 
pačiu būtų gerai, kad dau
giau kas pasisakytų, tuo 
klausimu, nes visą laiką taip 
tęstis negalėą ir seminarą 
teks uždaryti. O tai būtų 
nuostolis lietuviškumo išlai
kymui. Lietuvišką Mokyklą 
baigia jauni mokiniai, 14-15 
metų, Ir dauguma jų po to 
išsiskirsto. Seminaras dalį 
jų suburtų, palydėtų į toli
mesnį lietuviško jaunimo 
subrendimo kelią.

Vasario 16-ios minėjime 
išklausėm eilę gražių kalbų 
ir sveikinimų, bet kas gi vi
sus susirinkusius stipriau
siai lietuviškai nuteikė ir 
davė vilties ? Ogi tie apie 
40-50 mūsų jaunųjų, pa.siro- 
dę scenoje. Kas gi jie tokie

mokiniai- dažnas jų ir se
minaro dalyvis. Nes, matot, 
be lietuviškos mokyklos, be 
stipresnio lietuviškų dalykų 
žinojimo, nėra ir nebus nei 
ansamblių, nei chorų, nei 
lietuvi šita m darbui darbinin
kų. Žinoma, mes dažnai ma-

EKSKURSIJOS į LIETUVA 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE

Gegužės -Moy I8 ir 25 dienomis 
išvykimo Birželio-June 15 diena 

r Liepoj-July 6 diena;
DATOS.‘ r Rj'flP'VČ'0’August 3diena

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.1 4 DIENU su visu išlaikymu ir aprodymu
- vilnį aus, - minsko - Maskvos -

K a i n a: nuo SI. 199.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Š( 
KRAŠTA - KANADĄ.

NUSKRISTI I MIAMI SU SUGRĮŽIMU - tiktai S 1 09.00
Rašyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 St. Lawrence Blvd.,

I Montreal, P.O. H2W 1Y7
f i'ladimir U rb anc)

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662
(Quebec Licence) I

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO 8. BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 o Tel. 255-4076

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing& "Heating kontraktoriufc

14Q-2e AVIIIVt - 36fr-0330

būtų? Tai vis buvę lietuviš- Didelis ir sunkus uždavi-. sese". Gal iki sekančių 
kos Šeštadieninės Mokyklos nys laukia lietuviškos Bend- k mokslo metų Quebec'o Švie -

ruomenės ir švietimo dar
buotojų. Visiems mums 
tektų gal net palikti ne taip 
jau svarbius veikimus ir ei
ti į talką pagrindiniam lie - 
tuvybės išlaikymo darbui, 
nes be visų talkos, mažai kas 
pasidarys. Pinigų čia

timo Ministerija paruoš ga
lutinai taisykles ir mes , lie
tuviai, ga'ėsim orientuotis , 
ką turime- patiekdami savo 
projektą. Bendrai informa - 
ei jai, ar su pasiūlymais pra
šome kreiptis pas KLB 

A-kės Švietimomažai jMcntreulio
tome tik tuos 50 .iš lietuviš- reikia. Reikia supratimo, atstovę S. Piečaitienę, tel 
ko jaunimo, nors jo yra arti darbo ir žmonių. 366-7041; Lituanistinės Mo-
250 tarp 15 ir 25 m. amžiaus. Atsakant į anketos klausi kyklos Tėvų K-to atstovęM. 
Jeigu mes, montrealiečial , mus, kreipti ypatingą dėmesį Jurkienę,tel :365 5417, Mo- 
1-2 metų laikotarpyje neiš- į klausimą: " Lankyčiau se- kyklos vedėją M. Jonynienę 
naudosime šios progos, ture- minarą, jei lietuvių kalbos tel. 4o9 2106, Seminaro ve - 
darni dar dabar šitiek jau - mokslas būtų užskaitomas deją H. Nagį,tel. 277- 7o68 .
nų jėgų- tai vėliau reikalai gimnazijos paskatinėse kla- _________________ P.Adamonis
^temvlSto^feStafleSnė ^KIRPTI IR SIUSTI P. ADAMONIUI, «« ZAB

Mokykla pradiniuose sky- Pažymėti pabraukiant dalykus. Kviečiami visi *15 — 25 m.amžiaus 
riuose turi mažai mokinių. 4—- — — — ----- ■------- - ------— •— — -------— - ----------

i iAnketa DĖL LITUANISTINIO SEMINARO i

1 MANE DOMIMA: .norėčiau žinoti, noriu mokytis.
‘ MOKYČIAUSI LIETUVIŲ KALBĄ. |EI UŽ TAI GIMNAZIJOJE ' 
J BŪTŲ UŽSKAITOMA KREDITAS. ’
1 LIETUVIŲ KALBA: kalbėti, skaityti, rašyti gramatika, I j * * ♦ 
i LIETUVIU LITERATŪRA: - rašytojai Lietuvoje
J , - rašytojai išeivijoje | >
J LIETUVOS ISTORIJA— j'

i LIETUVOS GEOGRAFIJA— v J
J LIETUVIŲ ORGANIZACIJA IŠEIVIJOJE— J

‘ LIETUVIŲ KULTŪRINIS VEIKIMAS IŠEIVIJOJE — >
• DABARTINĖ LIETUVOS EKONOMINĖ IR POLITINĖ PADĖTIS* 
; DABARTINIS LIETUVOS KULTŪRINIS GYVENIMAS - ’
4 MAN PATOGUS LAIKAS: Šeštadieniais, Šiokiadieniais, vakare.; 
i MANO PAGEIDAVIMAI ' !
: i

! t
1 . 1 
Į Pavardė Vardas -Amžius T

Adresas j
Telelonas f

M. PHILIPPE IZZI

kelnėms
pristatant

ir atsiimant
SKAMBINKIT - 365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRAL! 

49S-90e AVĖ 
coin / corner Beync 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Eitiard

7 6 6-2667.

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. Uorės (Body) taisymas ir 
dažymas nauj ame garde ir moderniom! s priemonėm! i, Kreipkitės — 
De LoVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.

7

7



NL SPAUDOS BALIUS)

-VISU BALIUS^
Pradžia—7 yg|, vakaro su Toronto Lietuviu Namų MOTERŲ DAINOS GRUPĖS 
išpildoma programa. Akompanuojant montrealietei Aidai Norkeliūnaitei.

• KARSTA VAKARIENE BARAS ORKESTRAS -

LINKSMI ŠOKIAI I

• DIDŽIOSIOS LOTERIJOS — 20" spalvotos televizijos, tautinio
kostiumo, tapyto ir iŠ medžio 
paveikslų ir iŠ šaknų 
skulptūros laimėjimų 
paskirstymas.

• MAŽOJI LOTERIJA ir kiti vakaro [vairumai,

įėjimo bilietas $6, jaunimui - studentams - $4.

O NL Spaudos Bendrovės Valdyba,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytojui 
tik už $ 7.00 metams *.

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
Su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

pabaigoje:
E. Szewezuk- Florida, Z. 

Jackus- Woodbridge; iš To
ronto: Alb. St at Ulevičius, H . 
Šiaurys, V. Skrebutėnas.Br . 
Zinkevičius, K. Liutkus. Iš 
Montrealio: St.Morkūnas, J.

Pavardė ir vardas)

Adomėnas, Ant. Saladžius , 
E. Knystautas- Quebec, VI. 
Juodis- Niagara Falls, A . 
Kenstavičlus — B. C. ,A. Pau
liukas-Hamilton, L. Daunie
nė- Ottava, A. Mikoliūnas - 
Cleveland, J. Jocas-Delhi.

Visiems rėmėjams ir au-

'Tikslus adresas)

; Spaudos Baliaus reikalu:
Atrodo, kad praeituose nu

meriuose nemažai informa - 
vome skaitytojus apie Spau- 
das Baliaus reikalus, mažą
ją ir didžiąją loterijas, pro
gramą su daina — Toronto 
Lietuvių Namų Moterų siks- 
tetą, pirmą kartą Montrea- 
lyje ir, kad joms akompa - 

•nuo s muz. studentė Aida Nor- 
• keliūnaitė.Bet nepakankamai 
informavome apie . svarbų 

‘atvejį — vakarienę. Magda
lena Kasperavičienė, žymi 
šeimininkė su padėjėjoms vi
sus svečius pasotins karšta 
vakariene. O ištroškusius, 
gėrimais patarnaus profesio-

Dr. J MaiiŠka
Dantų gydytojas

1440 n«e Ste-Calherine Oucst 
Suite 600

Tel: 866-8235, manų488 - 8528

DR. V. GJRIOnIENC
Dantų gydytoja

balus barmenas Juozas Stan
kaitis su padėjėjais. Tad at
rodo, kad nebeliko kas dau - 
giau aptarti iki sekančios sa
vaitės. NL.

(Aukotojų tąsa iš praeito nr.) 
Po $10 aukojo: A. Budvllas , J. 
Žurkevičius, B. Misius, G. 
Chernin, P. Latvaitis, Izd. 
Girdzijauskas, K. Martinė- 
nas, A. Vaičiulis, B. M a kaus 
kienė, V. Alseika, V. Tamu
levičius; po $8.- V. Pėtera’ 
tis, P. Polgrimas, M. Guo 
bys, A. Mickevičius, A. Dau- 
gelavičius ir A. Kazlauskas.

(Bus daugiau)
Ps. Nepaskelbti laikraščio 

rėmėjai, kurie prenumeratas 
apsimokėjo praėjusių metų 
^6 KLK Moterų D-ja šaukia 

visuotiną narių susirinkimą 
balandžio 30 d. Seselių na -j 
muose, po 11 vai. mišių. 

--------------------------------------------
DR. A. O. JAUGEL1ENČ 

Dantų gydytoja

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
Praneša kad,

Nuo 1978 m. kovo mėn. 1 d. turimos iš draudos bendrovių ' 
automobilių apdraudos i nterpretuojamos atitinkančiomis pagal 
Kvebeko automobilių draudos istatymac |

Apdraudos galioja iki i&sibaigimo termino, tik jam atėjus 
bus atnaujinamos pagal naujų formali r kaina.

Už Kvebeko perimta draudimo dalį, nuo kovo mėn. J dienos 
iki turimo apdraudos išsibaigimo — bendrovės apdraustajam 
per agentę, grąžins Čekiais pinigus balandžio mėnesio 
antroje pusėje. * '

Sudėjus valdžios ir bendrovių apdraudos — draudimo 
apimtis lieka tokia, kokia yra buvusi ankščiau.

Atsakomybės /Liability/ draudimo padidinimas iki 5500,000 
kainuoja tik S9.00, iki $ 1,000,300 — $14.00.

Bendrovės, kurios 1977 m. automobiliu draudime turėjo 
didesnį pelnų negu Inflation Board leidžiama, grąžins 
skirtumų klijentams.

Po automobilių draudimo tvdrkos pasikeitimų bendrovių 
draudos kainos yra gana vienodos.

Dabar tik patarnavimas nulems kur automobilius 
apsidrausti !

PETRAS ADAMONIS, 
Chartered Insurance Broker. 
Tel. 722-3545.

Toronto LN Moterų Dainos Vienetas. I? kairės: valė SiminkeviSienž, Ada Jucienė, Aldona Jankaitiėne, Aldona 
Skiland&ilnienė, Ladma Mažonienė ir Aldona Dargytfe-Byszklewicz. ;

kotojams nuoširdžiai dėkoja
me. NL.
L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
kuopos Informacija:

Gegužės mėn. 13 d. kuopa 
organizuoja išvyką į Ottawą, 
apžiūrėti garsų tulpių žydė
jimą ir kitur. Bus samdomas 
autobusas ir asmeniui kalnuos 
tik $6. Registruotis iki gegu
žės 6 d. pas Igną Petrauską —

767 - 8684.
• "JONINĖS" — Jonų ir Jo
nių pagerbimas rengiamas š. 
m. birželio 24 d. Aušros Var
tų parapijos salėje.
• OnaMylienė šiuo metiiyra 
išvykusi į Floridą, kai dauge
lis jau yra sugrįžę po ilges - 
nio ten buvojimo.
• Mirė Jonas Skuda, palai dob
tas praėjusį penktadienį.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
’u’aUCu«5C St" Toronto- Ont • Tel. 532-3400

Nemokamo visų narių gyvybės drauda Y>ogal sankaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams^

KASOS VALAI
AKTYVAI — virš 14 milijonų

MDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 814%
Antradieniais IO — pensijų ir namų s-tas

= taupomąsias s-tas
8’/2%

.....7%
Trečiadieniais uždaryta = depozitu-čekių s-tas .....
Ketvirtadieniais 10-8 =
D . m a = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 =

= asmenines

.....6%

9’/2%
šeštadieniais 9-1 = nekiln. turto ........................914%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 = 'investacines .........................

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

10%

5330 l A.io—Buvo.

Montreal.

T»l. 268-3636

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL PQ-
Tel. 932- 6662, nomH 73’- 968 I.

MONTREAL WEST 
..£K AUTOMOBILE

PoMhc ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

,r naujų AUT0M0BILIų 1
• NESITIKėTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
B < • MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,

*> ■ 5 ■> IR SU IŠIMTIMI JUMS,
PASITARNAUS I

LEFEBVRE & ROBERT
■ AauuauMTNr - ruawiruaf

PAR

LEONAS CUREOCAS
• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I a

PASIKALBĖKITE SU
Managarju 

______ LEO OUKĖKAS_________

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

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

NOTARAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livro i son grotu i te - Free delivery 
Skubus ir nekainuojanti s pristatymas 
7626, rue Central St. .Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, b*. bcl
216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

muu Montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 409-5391_______——

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

8 psi.

it

/ J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.
Suita 627, 3 Place Ville Maria, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Tel. (514)871.1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bju, B.C.L.
168 Notre Deme Street E. .Suite 205. 

Tel: 866-2063; 866 2064

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Nam, 376-3701

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK EL.IGNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komarcinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybė*, gyvybės draudimas

[VAIRIU.

BALDU

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

PER

D A V I MAS

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

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :.T 4e AVENUt 363-3887
r^3 CRNTRALR 300-1888 (DKCORATIONĮ

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE-H4E 2A8, 
Telefonas: 766-5827

MOKA Už: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
1)1 pensijų planą 
Termin. ind. 1 metams 
Terrain, ind. 2 metams 
Tetvuin, ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

6.0% 
8.25% 
8,5% 
8.75% 
9% .
9.25%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekilo, turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

10.5% 
10.0% 
12.0% 
10.5%

Nemok, gyvybė* Apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirma dieniai a, antradieniai* ir - trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo U iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki U.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 g. iki apeito 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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