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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

IR VENGRAI UŽ PARTIJOS 
LAISV|

Vengrijos Komunistų Par
tija po dviejų dienų posė
džiavimo oficialiai pareiškė, 
kad jie pritaria Euroko
munizmo idėjai ir pasisako 
už tai, kad Komunistų Parti
jos, pagal savo tautos reika
lus, turėtų veikti nepriklau
somai.

"Kiekvienos "sesers par
tijos" teisė ir pareiga veikti 
nepriklausomai ir kūrybiš
kai, pritaikant marksizmo- 
lenininzmo mokslą ir bend
rus socialistų revoliucijos 
ir struktūros pagrindus", 
pareiškė Vengrijos Komu
nistų Partija.

Ispanų, italų ir prancūzų 
komunistai galvoja panašia’..

Ispanų Komunistų Parti - 
los galva Santiago Corillo, 
Eurokomunizmo idėjos pio
nierius, praeitą savaitę lai
mėjo savo partijos pritari
mą, atmesti nuo pavadinimo 
terminą ’’leninlstinė" ir, iš 
visu pasitraukti nuo priklau
somybės nuo So v. Unijos.

Krašto ypatybės ir tradi
cijos turi būti respektuoja
mos. Panašiai galvoja ir 
Italijos komunistą.’..

Sovietai papeikė -kaip ir 
reikėjo tikėtis- savarankiš - 
kūmo idėjas, vadindami jas 
" destruktyviomis " (kam?) 
ir "reakcinėmis".

JOKIU DERYBIĮ
Prez. Carter is atmetė 

Sovietų siūlymą uždrausti 
gaminti kontroversinę neut
roninę bombą.

Prez. Carter'is pareiškė, 
kad neutroninė bomba buvo 
planuojama kaip prieštanki
nis ginklas NATO, atsverti 
didelę Sovietų tankų persva
rą Europoje.

"Prez. Brežnev’o pasiū
lymas bereikšmis. nes Sov. 
Sąjungai tokio ginklo nerei
kia, ir jie tai ' gerai žino"- 
baigė pareiškimą Carter'is.

KAS BUS?
Joseph Smallwood, buvęs 

Newfoundland*o premjeras , 
mano, kad keturios Atlanto 
provincijos atsiskirtų nuo 
Kanados 15 metų tarpe, jei 
Quebec'as taptų nepriklau
somas. Fizinis atskyrimas 
Prince Edward salos.. New 
į* answick o, Novu Scotia Ir 
7cwfoundland'o nuo Kanados 

gundytų jas prisijungti prie 
JAV.

Meier iš Ottawos, 
tapo 
kuris 

Jis, elektro- 
inžinierius, 10 metų 

žvaigždes. Naujoji ko
pa vadinta Meier 1978

KANADIETIS ATRADO 
KOMETĄ
Rolf 

mėgėjas astronomas, 
pirmuoju kanadiečiu 
atrado kometą 
nikos 
stebi 
meta
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Smallwood siūlo Kanados 
anglofonams. kad jieparo - 
dytų didesnį respektą fran- 
kofonams. Tai juos paveiktų 
ir jie nebebalsuotų už PQ , 
bet už vieningą Kanadą. Kaip 
tas respektas turėtų pasi
reikšti- nepasakė, deja...

ITALIJA DĖKINGA 
KANADIEČIAMS
Italija prisimena su dė

kingumu savo geradarius 
kanadiečius, kurie, ištikus 
dideliam žemės drebėjimui 
šiaurės rytų Italijoje, suau
kojo 4 mil. dolerių. Kana
diečių karinės trupės du mė
nesius nelaimės paliestoje 
vietovėje padėjo gelbėti nu
kentėjusius .

Pakviesta kanadiečių dele
gacija perkirpo kaspiną, ati
darydama naują butų pasta
tą ir atičtengdama paminklą.

PASIŽYMĖJO DAKTARĖ

Dr. B. Tischler, valkų 
daktarė iš Vancouver* io lai
mėjo American Association 
of Meatal Deficiency žymenį, 
suradus būdą atskleisti re
tą vaikų ligą PKU, kuri, jei 
laiku nepūs: n bė ta, iš -j J vysto 
į protinį atsilikimą.

Dabar BC provincijoje 
kiekvienas naujagimis yra 
tikrinamas jos metodu ir 
nuo 1964 m. jau 21 vaikas 
tokiu būdu buvo išgelbėtas , 
nes ligą laiku pastebėjus, ją 
galima Išgydyti.

REČIAUSIOS KNYGOS
LIKIMAS
Vakarų Vokietijos Muzie

jus Stuttgarte, varžytinėse 
New Yorko mieste užmokėjo 
2 mil. dolerių už vieną re
čiausių knygų pasaulyje-Gu
tenberg o spausdintą Bibliją, 
500 metų senumo, dviejų to
mų.

Šią retenybę buvo nupir
kę Londono Varžytinių Na - 
mai už 15. 000 dol. , 1898 m. 
vėliau ją buvo įsigijus Ame
rikos Teologijos Seminarija 
iš kurios dabar atpirkta kny
ga.

BENDRUOMENYBĖSBSB
R AŠINIU. KONKURSAS 
JAUNIMUI
Jaunas žmogau - dėmesio, 

dėmesio! Ar esi 16 -35 m. 
amžiaus ? Ar ieškai progos 
išreikšti kokią nors nuomo
nę ar mintį? Ar uorė - 
tumi išbandyti savo kūrybi
nius gabumus? Ar nori lai
mėti pinigų? Jei taip, tai 
skaityk toliau !

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga skelbia pasaulinio 
masto rašinių konkur- 
s ą. Jei gerai rašai lietu - 
viškai,neslėpk savo talento! 
Mes ieškome jaunų literatų. 
Jei silpnai rašai, - nenusi-
mink. Mums svarbu ne tik 
kaip rašai, bet ir ką nori 
pasakyti. PLJS taip pat duo- 
da pilną la. svę rašyti kiek ir nenustatome rašinių ilgio, visiems . kad lietuviškas jau
ką tik nori. Tad paskaityk Rašyk, kiek nori Ir kiek gali, nimas iš tikrųjų tari svar- 
taisykles, semkis įkvėpimo Svarbu tik, kad įrašytume! bių minčių ir kūrybinių jėgų.
ir imk plunksną.

K as g a I1 da. 1 y y a u t i ?
Šiame konkurse gali daly

vauti visų kraštų lietuvių 
jaunimas nuo 16 iki 35 m. 
amžiaus. Taip pat gali daly
vauti visų kraštų LJS valdy
bų nariai, išskyrus mūsų 
centrinės valdybos narius. 
kurie ruošia konkursą.

Konkursas padalintas į dvi 
dalis pagal amžių: 1) jauni
mui nuo 16 iki 24 m. amžiaus 
ir 2) vyresniems, nuo 25-35 
metų.

Ką re i K i a  rašyti ?
Konkursas turi tris raši - 

nių žanrus:
a) beletristika: trumpa apy - 
saka, anekdotas, novelė ar

1573 Bloor W., Toronto, Ont.
Canada, M6P IA6. •PAREMKIME GAJAUSKUS

Pa t a Rusų kai ba Maskvoje slap-
Visus rašinius PLJS Vai- tai leidžiama Einamųjų įvy- 

dybai siųsti iki 1978 gruo- kių Kronika rašo, kad 1977

DANTU GYDYMAS 
VAIKAMS
Vaikai iki 14 m. amžiaus 

Quebec? e gaus nemokamą 
dantų gydymą.

Pagal šį planą, nepaden-l 
giamas dantų lygintuvų pri - 
taikymas, kai kurios aukso 
platinos karūnos ir orto don- 
tų darbas.

bet kokia įeita grožinės lite
ratūros rūšis; '
b) poezija: eilėraštis ar ei
lėraščių rinkinys. Kiekvie
nas eilėraštis bus atskirai 
įvertintas Eilėraščiai, ku
rie sudaro tam tikrą ciklą 
ar junginį, bus laikomi vienu 
darbu:
c) žurnalistika: reportažas , 
tikro įvykio aprašymas, 
svarstymas aktualaus klau - 
simo. Temos gali būti iš 
politikos, religijos, sporto, 
meno, visuomenės reikalų ir 
kt.

T e m o s i r_ j jį i l g i s
PLJS jokių specifinių te

mų nenustato. Būtų gerai, 
jeigu jaunimas pasirinktų 
jaunimui aktualias temas, 
bet tai nėra būtina. Taip pat

lietuviškai. Gali, jei nori, 
rašyti daugiau negu vieną 
rašinį ar eilėraštį. Gali da - ( 
lyvąuti. visuose žanruoso- 
beletristikoj, poezijoj ir 
žurnalistikoje.

V K T i? kaip s?";sti ?
Rašiniai turi būti mašinė

le parašyti, naudojant kas 
antrą eilutę. Ant kiekvieno 
lapo reikia pažymėti slapy
vardį, o į atskirą vokelį į į- 
dėti tikrą pavardę ir adresą. 
Jeigu rašys! daugiau negu 
vieną rašinį, atsimink, kad 
kiekvieną atskirą rašinį ar 
eilėrašti reikia pasirašyti 
slapyvardžiu. Pažymėk ra
šinyje savo amžiaus grupę. 
Visus rašinius siųsti į PLJS 
būstinę: PLJS KONKURSAS 

džio i. Galite siųsti jau ir 
dabar.

Vertini m o Komisija
Ją sudaro trys akademi

kai, kurių pavardės bus pas 
kelbtos vėliau. Rašiniai bus 
įvertinti iki 1978 gruodžio 31.

Premijos
Iš viso bus paskirtos še

šios piniginės premijos už 

geriausius rašinius ir eilė - 
rašo lūs, t. y. abejose am
žiaus grupėse po tris pre
mijas: viena už geriausią 
beletristinį rašinį,viena už 
poeziją ir viena už žurnalis
tinį rašinį.

Mecenatai
Žurnalistų Sąjunga yra 

paaukojusi 300 dol. PLJS - 
pati aukoja 250 dol. vienam 
asmeniui padengti dalį ke
lionės išlaidų į IV Jaunimo 
Kongresą. Dar laukiame 
žodžio iš lutų mecenatų.

Brošiūra
Jei atsiras labai gerų ra

šinių ir eilėraščių, PLJS 
juos išspausdins specialioje 
brošiūroje, kuri bus platina
ma IV Jaunimo Kongreso
metu.

Taigi, jaunas žmogau, ne - 
sėdėk ir nežiopsok. Parodyk

Sis konkursas yra ruošiamas 
tau. Pasinaudok.
iš Vokietijos LB Informacijos)

Pr’statyta Tomo Venclovos 
poezijos knyga Chicagoje.

Poetas T. Venclova su
rengtame jo poezijos kny
gos 98 Eilėraščiai pristaty
me padarė platų pranešimą, 
apie išgyvenimus ’ šiame 
krašte po vlenerlų metų.

Prelegentas atsakinėjo į 
klaus lmus, dž įaugės I, kad 
Vakarų pasaulis jį gerai pri
ėmė Ir visos neigiamos pro
pagandos krašte prieš Ame - 
rtką ir kitą pasaulį supliuš
ko, nes čia jis galįs lais
va; judėti ir kurti.

balandžio 25 antrą kartą su
imtas Balys Ga j ausims. Pir
mą kartą jis buvo suimtas 
1948 m. už veiklą pogrindyje 
ir nuteistas 25 metus kalėti. 
Atlikęs visą baus nę sovie
tiniuose lageriuose,1973 ge
gužės m. buvo paleistas.

Dabar j a kaltinamas 
priklausęs Lietuvos Helsin
kio grupei ir Solžęnycino

Baliui Gajauskui esant Sibire

fondo valdybai be.i skirstęs 
pašalpas kaliniams ir jų 
šeimoms. Be to. dar kalti
namas rinkimu medžiagos 
apie Lietuvos partizanų 
veiklą pokario metais.

Jo senutė motina gyvena 
Kaune, Spynų gatvėje nr. 3 
but. 8. Norintieji moraliai ir 
materialiai ją paremti,© per 
ją ir sūnų Balį,prašome pa
rašyti.

.•Vasario 16 gimnazijai rem
ti komisijayeikiantiprie KLB 
švietimo komisijos, yra pa
pildyta buvusiais tęs gimna - 
zijos bendrabučio vedėjais 
Algiu Stankum, Marija Stan 
kuviene ir Pauliu Kolyčium. 
Komisijos tikslas yra skatin
ti jaunimą mokytis lietuviš
koj Vasario i6 gimnaijoj, tei
kti jam informaciją apie tą 
gimnaziją ir financiniai rem
ti vykstančių ten mokytis ke
lionės išlaidas. Informacijos 
tikslu kreiptis į komisijos 
pirmininką L. Tamošauską 
236 Dovecourt Rd. , Toronto, 
Ont., M6J 3R1, aukas siųsti 
komisijos iždininkei Ir. Že
maitienei, 1515 Islington, ont. 
M9A 3M1.

L. Tamošauskas 
Vasario 16 Gimnazijai 

Remti Komisija

• Kas pažino dipl. teisininką 
STEPONĄ TOMKŲ, gim. 1310 
spalii 5 Šiauliuose, mirusi 
1971 rngpj.10 Bavarijoje? 
"Informacijų" redakcijoje 
yra jo grupinių nuotraukų iš 
studentavimo laikų ir diplo - 
mo duplikatas, kuriuos galė
tų atsiimti giminės ar drau
gai-
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ku tremties taku,ilgose ko
lonose bėgo ir jaunos moti
nos vesdamos ir nešdamos 
kūdikius ant išvargusių ran
kų, o tremtis, nežinia, rū
pestis ir baimė varstė pei
liais jų Širdis.

O valiau tremties betiks
liai slankiojimai iš vietos į 
vietą, iš miesto į miestą, 
tos vargingos ir šaltos nak-

motina, alkana, išvargusi 
traukinių stotyse, tuščiuose 
vagonuose bei barakuose ve r 
kinčius vaikučius šildė savo 
glėbyje, ji—toji didžiojo pa
siaukojimo motina. Pagaliau 
grįžkime prie anų likusių tė
vynėje motinų, kada jų sūnūs 
didvyriai, išėję partizanais, 
narsiai vadavo ir gynė tėvy
nę -nelygioj kovoj krito — iš 
miškų ir girių jų kūnai buvo 
suvilkti į miestų turgų aikš
tes, išniekinti ir apšaukti 
banditais. Anosios motinos 
slankiojo fenomenais, dangs- 
tydamosiosnakties šešėliais, 
tai jug jų numylėti sūnai gu
lėjo ten, o motinos negalėjo 
prisiartinti, suklupo prie jų, 
nes priešai žudikai būtų su-

Žodis motina yra gražes
nis ir už žiedų varške apsi- 
barsčiusius pavasary sodus, 
margaspalvėm gėlėm nusag
stytus upelių krantus, skaid
resnius už rožių žieduos pa- 

' kibusius ryto rasos lašus, 
žydresnis už mėlynė dangaus 
skliautelį, tarp plaukiojančių 
pūkinu debesėlių. Nei skam
banti lyra, nei miško gojely
rytmetį paukščių čiulbėjimas, tys- kur lietuvė tremtinė - 
negali susilygint su motinos 
širdies švelnumu, sklindan
čia meilės šilima, savo vai
kams, mylimai Šeimai. Mo
tina, tai didžio gėrio, mei
lės ir pasiaukojimo simbo
lis. Tačiau ' amžių praeity 
motina ilgai nebuvo suprasta, 
dargi niekinama Romos im
peratorių laikais, antikinėj 
graikijos epochoj, net moti
nų numylėti kūdikiai buvo 
išplėšti iš motinos glėbio ir 
metami nuo kalno prarajon, 
jei valdovų nebuvo pripažinti 
tinkamais augti ir būti’ka- 
rlals. Tik vėliau žmonija 
^didžio gėrio motinai pagerb-

, ti paskyrė dieną—gražiausią 
žieduoto pavasario—gegužės 
mėnesio sekmadienį.

Kaip jau sunki daug rūpės - naikinę ir jas.
čio, meilės, nemigo naktų ir Šiandien mes jau toli nuo 
atsidavimo šeimai ir savo nelemtingų karo dienų,mūsų 
vaikams— yra kiekvienos mo-tėvynėj vis dar nebėra lais- 
tinos buitis, tai iš vis sun
kesnė ir didžiausios ištver
mės ir meilės bei kančios 
yra pareikalavus Lietuvės — 
Motinos buitis. Tik žvilgtel
kim atgal į tas nelemtas mū
sų tėvynės okupacijos dienas, 
kada atslenkančio iš rytų te
roro išgąsdinti Lietuvos vai
kai, tartum sakalai išskrido 
iš numylėtos tėviškės lizdo, 
palikdami motiną išsikryžia
vusią tarp kiemo vartų, ji — 
motina, negalėjo atsiplėšti 
nuo gimtosios žemės ir sek
ti paskui numylėtus vaikus.
Ji skausmo ir didžio kartėlio 
suspausta širdimi, suklupo 
tėviškės kieme ir iškėlusi 
rankas, palaimos ir apsau
gos vaikams prašė iš augš- 
to dangaus.Tarp daugelio iš
klydusių Lietuvos vaikų pil-

vės, vis dar daug motinų iš
tremtų merdi kaukiančio Si
biro gilumoj. Šiandien jos 
vienišos, apleistos, gal šią 
minutę mes kartu su jomis 
pakelkim širdis į mėlyną 
dangų ir mūsų mintys susi
kryžiuos dangaus stichijos 
prizmėje ir joms kentėti bus 
lengvi au.

Artėjant Motinos Dienai, 
sveikindami mamytes— mo
tinas, privalome išreikšti 
joms padėką, pagarbą ir mei
lę. Mažieji šios dienos pro
gą, pašveikinkite mamytes — 
tuo pačiu pirmuoju kūdykiu 
ištartu žodžiu — mama . O 
atsidėkodama - miela mamy
tė — motina nusišypsos gilia 
širdies meile, iš kurios sklis 
jauki vaikams šiluma.

A. Lakas

LIETUVIAI
(Feliksas Jucevičius - “AKIRAČIAI" nr.3/97, 1978)

I
Pereitame amžiuje socialistai pranašavo, kad 

XX amžius bus internacionalizmo amžius. Sociali
nė klasė turėsianti viršyti tautinį faktų. Ji būsianti 
poliarizacinis veiksnys kovoje už socialinių ir 
ekonominių santykių pagerinimų. Nietzschė skelbė, 
kad šis amžius bus nacionalinių karų amžius. Ne 
politikai, o filosofas buvo teisus. Nors klasiniai 
antagonizmai kai kuriuose kraštuose yra šiandien 
įgavę aštrias formas, bet politinė tikrovė verčia 
konstatuoti, kad ne klasiniai interesai dominuoja 
istorinę scenų, o tautiniai ir etniniai veiksniai. Kuri 
bendruomenė sumobilizuoja daugiausia žmonių? 
Ne klasės, o tautinės bei etninės grupės. Kas 
išsilaiko ilgiausiai kovos fronte už savo idealus? Ne 
angliakasiai, automobilių fabrikų darbininkai, o 
tautinės grupės, kaip airiai, baskai, škotai, lietuviai 
ir Kanados prancūzai.

Europiečių politinė mintis prileido, kad idea
lios valstybės forma turi sutapti su etnografinėmis 
ribomis. Tai reiškia, kad kiekviena tauta turi 
įsikūnyti valstybėje. Taip galvojame ir mes. Mūsų 
aukščiausias politinis tikslas yra tautinė valstybė. 
Kad valstybės nori būti grynos, rodo visa eilė 
šiuolaikinių faktų. Burma atsikrato indais, Uganda 
išvaro aziatus, žydai plaukia iš įvairių kraštų į 
Izraelį. Bet kai kurių valstybių noras tapti gryno
mis, ar kurios nors tautos pasiryžimas pasidaryti 
valstybe sukomplikuoja kartais kitų valstybių 
problemas. Viena iš tokių valstybių šiandien yra 
Kanada.

Štai keletas jos istorijos datų. Pasinaudodami 
Liudviko XIV karais, anglai užpuolė prancūziškųjų 
Kanadų. Pirmiausiai atplėšė Akadijų ir jos gyvento
jus masėmis deportavo — vyrus vienur, moteris 
kitur. (Kiek tai liečia išvežimus, rusai turi savo 
pirmtakus.) Paskui jie pasigriebė visų Kanadų. 1841 
metais buvo sudaryta dviejų provincijų unija: 
aukštosios Kanados, kuri buvo angliška, ir žemo
sios Kanados, kuri kalbėjo prancūziškai. 1867 metais 
keturios provincijos sudarė naujų konfederacijų, t.y. 
du metai po to, kai JAV atstatė de facto unijų 
(1865), ir keturi metai prieš Antrojo vokiečių reicho 
įsteigimų (1871). Kai 1967 metais atšventėme savo 
konfederacijos šimtmetį, tai kaip tik apie tų laikų 
prasidėjo pas mus visos bėdos. Ir žinote kodėl? 
Kadangi į Kanados arenų sugrįžo, tarsi „užkeikta 
dvasia“, nemirštantis nacionalizmas politinėje 
formoje. Jis pasirodė iš pradžių nekaltu klausimu: 
ar Kanada susideda iš dviejų etninių grupių, anglų 
ir prancūzų, kaip mano anglofonai, ar iš dviejų 
tautų, kaip teigia frankofonai. Tautų reikia čia 
suprasti ne tiek kaip etninę grupę, kiek kaip corpus 
ppliticum, t.y. kaip tautiniai sųmoningų ir politiškai; 
organizuotų bendruomenę, kuri nėra dar valstybė, 
bet yra jau une nation. O kai Kvebeko politinėje 
scenoje pasirodė stipri kvebekiečių partija (PQ) su 
Rene Levesque ir Ottawoje jau sėdėjo Pierre 
Trudeau, tai dalykai dar labiau susikomplikavo, 
nes pasidarė neaišku, kas yra tauta. 1976 m. 
lapkričio 15 d. kvebekiečių partija laimėjo provinci
nius rinkimus. Nevienam prancūzui 15 Novembre 
yra beveik tai, kas mums Vasario 16. Greitai po to 
pasirodė Le Devoir dienraštyje vedamasis, kuriame 
pats redaktorius Claude Ryan, kandidatuojųs dabar 
į provincijos liberalų vadus, rašė, kad Trudeau nuo 
Levesque skiria ne kas kita, kaip jų pagrindinis, 
apie tautos sampratų gravituojųs nesutikimas.

MINTYS APIE NEPRIKLAUSOMYBĘ
Mums įdomu tai, kad šios abi šakos siekia 
Prancūzijų. Rousseau yra kultūrinio romantizmo 
pirmtakas su garsiuoju grįžti į gamtų reikalavimu, o 
politiniam romantizmui davė pradžių Prancūzų 
revoliucija tautos suveriniteto principo deklaracija. 
Vox populi, ultima vox. Taip ir gimė jau mūsų 

užsimintas tautybių principas. Tačiau šis principas 
gavo filosofinį turinį Vokietijoje. Jei čia kultūri
niam romantizmui vadovavo Wackenroderis, Tiec- 
kas, broliai Schlegeliai, tai politinio romantizmo 
tėvai yra Herderis ir Fichtė. Kaip Dievas sutvėrė 
skirtingus angelus, taip jis sutvėrė skirtingas tautas, 
skelbė Herderis. Tauta yra ne kas kita, kaip šeimos 
organinė tųsa. Ji turi savo kalbų, savo papročius, 
savo menų, savo kultūrų apskritai ir net savo sielų. 
Kas negirdėjo apie Volksgeisf! Tautinis sąmoningu
mas ir tautinis auklėjimas—tai kategorijos, kurias 
nukalė vokiečių romantikai. Kultūrinis romantiz
mas buvo milžiniškas dvasinis prasiveržimas. Jis 
prikėlė Viduramžius, tautų praeitį ir Tomo Akvi
niečio filosofijų. Muzikai jis davė Mozartų, Hayd- 
nų, Beethovenų ir Wagnerj. Dailei—Delacroix, 
Goyų ir impresionistus. Neabejoju, kad jis mums 
davė Čiurlionį. Ne kiek mažesnė buvo politinio 
romantizmo jėga. Jo poveikyje gimė tautinis 
atgimimas, kuris prikėlė Graikijų, Suomijų, Lietuvą 
ir visas slftvų tautas. Bet istorijoje visada blogis eina 
šalia gėrio. Taip buvo ir romantizmo laikais. Kartu 
su tautiniu atgimimu žingsniavo nacionalizmas, 
šovinizmas, imperializmas. Politinio romantizmo 
kūdikis yra ir komunizmas su savo žemės rojaus 
eschatologija, beklasine visuomene ir darbininkų 
išsilaisvinimu.

Lotyniškosios tautos sampratos pradininku kai 
kas laiko Ernest Renaną, kuris 1887 metais rašė: 
„Tai nėra tos pačios kalbos turėjimas ar priklausy
mas tai pačiai etnografinei grupei, kas sudaro tautą, 
o didžių žygių atlikimas praeityje ir noras atlikti jų 
ateityje“. Formuluodamas šią tautos sampratą, jis 
turėjo, be abejo, mintyje to meto Elzaso ir 
Lotaringijos problemas. Kuo ypatinga ši tautos 
samprata? Politinės realybės visuotinumu. Ne kul
tūriniai ar etniniai veiksniai, bet laisvas apsispren
dimas suburia žmones į politinius vienetus. Bet 
ši politinė tautos ar nacijos samprata nėra Renano 
kūrinys. Ji yra du tūkstančius metų senesnė. Jau 
Respublikoje Ciceronas teigė, kad respublica, res 
populi, t.y. viešas dalykas yra valstybės dalykas. 
Valstybė nėra šiaip sau susibūrusių žmonių grupė, o 
pritarimu tam pačiam įstatymui ir bendrais intere
sais suvienyta bendruomenė. Si ciceroniškoji 
valstybės samprata pasiekė Augustiną (kuris ją 
plačiai diskutuoja De civitate Dei), o per jį— 
Viduramžių mąstytojus. Ji atsispindi Tomo Akvi
niečio ius gentium interpretacijoje ir Dantės De 
Monarchia studijoje. Ne tautiniais ar etniniais 
veiksniais, o bendrais interesais bei visų bendru 
gėriu pagrįsta valstybė buvo artima romėnų 
politiniam galvojimui, o taip pat ir Viduramžių 
krikščionybei. Si valstybės idėja išliko gyva iki 
mūsų laikų lotynų kultūros mąstytojų filosofijose— 
pas Ortega y Gasset ir Jacques Maritain.

II
Mes esame gerai informuoti apie tautos 

klausimą. Apie tai yra pasisakę beveik visi mūsų 
filosofai, kaip Vydūnas, Šalkauskis, Maceina, 
Girnius, Baltinis, Gaidamavičius, Gureckas ir kiti. 
Rene Levesque ir kvebekiečių partijos tautos 
samprata remiasi garsiuoju tautybių principu: tauta 
iš nieko nepriima nurodymų, ir (kur tauta, ten 
valstybė. Tai etnocentrinė valstybės sąvoka. Tru
deau pasisako už tą valstybės formą, kuri stovi virš 
tautybės principo. Valstybė yra ne tautija, o 
pilietija. Kai kas mano, kad čia eina diskusijos apie 
skirtumą tarp prancūziškos tautos sampratos ir 
angliškos tautos sampratos. Iš tikrųjų yra truputį 
kitaip. Šiame klausime Levesque skiria nuo 
Trudeau tas pats dalykas, kas skiria germaniškąją 
tautos sampratą nuo lotyniškosios tautos sampra
tos.

Germaniškoji tautos samprata turi savo šaknis 
XIX-jo amžiaus romantizme, kuris šakojasi į 
kultūrinį romantizmą ir politinį romantizmą.

IR GERAI, IR BLOGAI
-c

, Gerb. Redaktoriau, 
y. Pereitą mėnesį Lietuvoje 
lankėsi Vasario 16-tos gim
nazijos 33 mokiniai iš Vo
kietijos. Tai yra jaunimas 
kuris representuoja laisvuo
sius lietuvius ir į kuriuos y- 
ra atkreiptas okupuotos Lie
tuvos žmonių dėmesis.

Deja paskutiniame "G. K. " 
numeryje skaitome straips
nį apie juos ir turime rau
donuoti. Štai trumpa ištrau
ka iš to straipsnio ^."Turis
to" viešbučio, kur jie gyve
no, administracija vieno ki
to ' išvažiuojančio paprašė 
2 p si.

užsimokėti už sudaužytus te
lefono aparatą, grafiną, gė
rimų taures ar stiklines: ką, 
ką, o jas kai kurie tikrai 
smagiai išnaudojo. . . Šitai 
man ka tik papasakojo vieš
bučio tarnautojai tokių da
lykų sugluminti: šampanas 
tiesiog iš butelių prie vieš-' 
bučio durų ir jo koridoriuo
se, rūkymas, atsiprašau, 
spjaudomasis ir dar kai kas 
kur pakliuvo, didžiausia ne
tvarka ir veik nuolatinės iš
gertuvės numeriuose.. . M

Taigi, toks jų elgesys 
mums nesudaro garbės, bet 
tik gėdą. Ar tiktas nepakenks

ateities laisvųjų lietuvių eks
kursijoms į Lietuvą.

Kas gi norės kviesti lauki 
nių gaują, kuri ne tik mums 
gėdą daro bet ir lietuviams 
Lietuvoje pasirodant prieš 
rusų okupantą. S»Venckus 

Montreal, P. Q.

SKURDO PARADAS - iš 
1932 m. Kauno prisisiminimi^. . .

Ji stovėjo eilėje prie lom
bardo skobnies. Ašarojan
čios raudonos akys buvo to
kios, kad sunku buvo atskirti 
ar jos ašaroja iš dvasios 
skausmo, ar iš šalčio į lom
bardą ateinant. Prie jos ko-

jt? stovėjo tuščia pintinė, su 
kuriaji ėjo į turgų, o ranko
se ji laikė suvyniotą į ne - 
švarią skepetaitę kažin ką, 
ką norėjo pasiūlyti lombardo 
į vertintojui. Kvepėjo naftai! - 
nu, nes kai kas buvo įsigud
rinęs atsiimti žieminį ap
siaustą, kurį išnešęs padė
jo tarnautojas prie skobnies 
kito galo.

Prieš ją moteris atidavė 
vyriškų drabužių.eilę. Įver - 
tinto jas raukėsi, valandėlę 
pamąstė,tuo tarpu, kai mo
teriai ėjo per nugara šal
tis, ar priims, ir pagaliau 
ištarė labai mažą sumą.

Imam, - jau ištarė įvertin- 
tintojas ir akis jau įbedęs 
į kitą iš eilės atnešėją at
kišo daiktus senukei.
-Ponuli... - drebančiu bal

su ištarė senukė įj> iš jos 
rankos iškrito laikrodėlis.

- Smul. . . vėl norėjo 
tarti įvertintojas, bet jo 
akys pažvelgė į senukės 
skruostus: ten darėsi taką 
dvi sultingos ašaros.

Piktai buvo paimti daikte
liai atgal ir atsidūrė ant 
įvertintojo skobnies. Pir
ma įvertintojas pasiklausė 
prisidėjęs laikrodėli prie 
ausies, paskui su piktumu 
atidėjo ant skobnies. Žie
delis labai mažai tejudino 
įvertintojo svarstykles. . .

-Penki litai, -nuskambė
jo įvertintojo žodžiai taip, 
kad reikėjo suprasti, jog 
brangus laikas: laukia eilė 
taip menkus daiktelius at
nešusių žmonių. ..

- Tik pen-ki ?. . . Bet. . .
-Tai ar nori tamsta pa

likti ? trumpai ir šaltai 
nuskambėjo įvertintojo bal
sas.

Senukė, pamačiusi, kad 
įvertintojas eina prie skob
nies, norėdamas grąžinti 
daiktus , greičiau sudejavo 
kaip ištarė:

-Gerai. . .
Beširdis paišiukas rašė 

ant tam tikro blanko skait
linę PENKI, senukei įsa
kyta parodyti pasą.

Prie kasos jai išmokėjo 
ne visus penkis litus. At
skaitė nuošimčius ir kitą 
ką. Jos sauja sudarė ketu- 
rius litus ir varinį pinigiu-

Išeinant ties durimis su
sitiko moterį su vaiko vir
šutinėmis drapanėlėmis, 
vyrą su sieniniu kaikrodžiu, 
ir iš išvaizdos puošnią po
nią. Sustojusi pernai ant 
laiptų dar kartą senukė su
skaičiavo pinigus ir, išėjo 
pro duris. Jos lupos kaŽiri’’ 
ką tyliai kalbėjo. turbūt , 
jose dabar buvo mažiausia 
pasaulyje birža, kurioje 
buvo kalbama apie kilogra
mo bulvių, kėlių svogūnų, 
druskos šimto gramų ir ket- 
virties kruopų kainą. .. Ne
šama pintinėlė turėjo par
nešti laimę į kokią kiemo 
kertelę, kurioje langas žiū
ri tiesiai į baltai nuteptas 
duris... Senukė ėjo tvirtu 
žingsniu ir matomai skubėja 

Prie kertės ją susitiko vy
ras su skerspiūve aplink 
juosmenį. Jis buvo įpykęs , 
sušalęs, nebeištvėręs sto
vėti ant kertės gatvėje, ka
me ir daugiau tokių susiren- 
ka. Jis matomai žinojo, kad 
senukė grįš iš lombardo, to
dėl tuojau atkišo ranką ir 
kažin ko paklausė. Senukė 
priglaudė ranką prie krūtll- 
nės, kurioje sų skepetaite, 
dabar buvo pinigai, lyg gin
damasi, bet kitos rankos at- 
kiŠimas buvo jai smūgiu į 
krūtinę. . . Iškrito pintinėlė, 
senukė susilaikė ant žemės 
atremtomis rankomis...

Skepetaitė buvo numesta į 
šalį. Vyras nužingsniavo spar-

, Č,t. ’ >, , „J • -UI.-.

d i 5 Kas mano, kad filosofija turi mažai ar jokio 
ryšio su gyvenimu, tas labai klysta. Kanados 
dabartis tai liudija. Už metų ar dviejų Kvebeke bus 
referendumas, t.y. gyventojų atsiklausimas, kurio 
metu jie turės pasisakyti arba už prancūziškų 
Kvebeką, ar už Kanados antnacionalinę konfede
racijų. Angliškoji Kanada su federaline valdžia yra 
už vienų, nedalomų valstybę. Jie supranta, kad 
Kvebeko nepriklausomybė reikštų Kanados padali
nimų į dvi dalis, o gal ir pradžių Kanados pabaigos. 
Gal atsirastų angliškųjų provincijų, kurios norėtų 
prisijungti prie JAV. Be „prancūziškojo fakto“, 
koks skirtumas būtų tarp angliškosios Kanados ir 
angliškosios Amerikos, sakykim, tarp Detroito ir 
Windsoro? Koks skirtumas tarp suanglėjusių italų, 
lietuvių, vokiečių Kanadoje ir tų pačių suameriko- 
nėjusių tautybių Amerikoje? O kaip į šį klausimų 
žiūri kvebekiečių partija bei Kvebeko nacionalistai? 
Kaip jie pristato Kvebeko nepriklausomybės klausi
mų? ,

Kų tik iš spaudos išėjo Pierre Bourgault knyga 
Oui a l'independance du Quebec. Autorius—žymus 
Kvebeko nacionalistas. Kadaise jis buvo įsteigęs 
Rassemblement pour l'independance nationale, 

“ kuris nutiesė kelius kvebekiečių partijai. Štai kų jis 
rašo: „Kanada yra kraštas, kur frankofonai yra 
mažuma. Kvebekas yra kraštas, kur frankofonai 
yra dauguma. Belieka pasirinkti vienų ar kitų 
kraštų“. Kanadoje prancūzai sudaro 27 procentus 
gyventojų, o Kvebeke 82. Ten pat priduria: „Jei aš 
sakau taip Kvebeko nepriklausomybei, tai todėl, 
kad tai padės Šiaurės Amerikoje turėti kraštų, kur 
frankofonai sudarys daugumų“. Ne griauti angliš
kųjų Kanadų, o įkurti prancūziškų valstybę yra 
pirminis Kvebeko tautininkų tikslas. Jei yra 
portugališkai kalbanti Brazilija, ispaniškai kal
bančios Pietų, Amerikos valstybės bei angliškai 
kalbantys kraštai, tai kodėl negali būti prancūziškai 
kalbančio Kvebeko, klausia Rene Levesque. (B.d.),gju žingsniu atgal.

-------- ----.......... - .................. Aš mačiau, kaip senukė nu
sėlino keikdama, o vyras 
uždarė paskui save duris, 
ant kurių kabojo pakabintos 
skardinės su užrašu apie 
alų.. .

Eidamas toliau, mieste, 
radau kino skelbimą, kuris 
per visą gatvę rėkė'didelė- 
mis raidėmis apie meilės 
paradą. . .

Taip, tikrai, kiekvieną 
dieną, lygiai nuo nustatytos 
valandos prie lombardo skob
nies įvyjjsta-skurdo paradas. 
Žiaurus ir šaltas, kaip ak
muo, įvertintojas tą paradą 
priima arba daro piktas iš
kalbas parado dalyviams...

Arėjas Vitkauskas, 
New Jersey, USA.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Ka tamsta turi ? - be ce - 
remonijųbalsu paklausė, į- 
vertintojas senukės.

Jos rankos drebėjo, ske
petaitę atrišant. Sustojęs 
valandėlei tarnautojas prie 
skobnies kito galo, nusišyp
sojo. Skepetaitė buvo tikrai 
nešvari.

Pagaliau ji išrišo savo 
atneštus daiktus. Į vertin
tojas sugavo prie skob - 
nies krašto norėjusį pa
bėgti plonytį labai išnešio
tą vestuvinį žiedą, o senu
kė prieš įvertintoją pade-1 
jo kišeninį laikrodį.

- Smulkių daiktų nepri-
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Reikėtų bent kartą suprasti
Šis atbalsis gerokai vė

lins Is, nes kol Nepr.Lietuva 
pasiekia Kaliforniją, o po 
to mano laiškas nueis Ilgi 
Montreallo , tat dabar už
trunka ilgoką laiką. Bet no
rėjosi atsiliepti dėl K.Luko 
iš Vancouver’ lo B. C., nuo
monių išeivijos santykių su 
Lietuva klausimais. Gal per 
daug ir nepas (vėlins tu, nes 
tie klausimai vis netik ne
sensta,bet gangreit jau virto 
’’amžinais”. Jau gal per de
šimtmetį nuolat ir nuolat ra
šoma apie tat lalkrašiuose - 
vis apie tą patį ir vis tą 
patį...

Lygtai toks buvo ir K.Lu
ko rašinys apie "Nepateisi
namą žingsnį" / NL nr.12 , 
1978.111. 22/. Straipsnio ra- 
šytojas savo minčių ir išva
dų griežtai nepasakė.Tačiau 
aiškiai galima suprasti,kad 
jos nukreiptos prieš viso
kius mūsų vad. "bendradar- 
blautojus" (r "tiltų statyto
jus", prieš Vilniun kartais 
vykstančius iš užsienio mū
sų studentus- bei prieš tuos , 
kurie organizuoja jaunimo ar 
valkų ekskursijas į Lietuvą .

Tos mintys jau buvo rašo
mos ir tebedėstomos šim
tus kartų, ypač JAV lletuviš- 

, _ koje spaudoje, (r argumen - 
tacljos ištekliai maždaug vi
sada vienodi, kartais žodis 
žodln. Paprastai jie prasi
deda /arba baigias l/ pate- 
t tška is klaus l ma te: —Ar jūs 
nežinot, kad Lietuva dabar 
bolševikų okupuota? Ar už
miršot, kad ten laisvė už
gniaužta, patriotai kalinami, 
tikintieji persekiojami, į be
protnamius grūdami? Ar pa
miršot,kad okupantai kanki
na mūsų brolius Sibire,pūdo 
kalėjimuose, smaugia laisvą 
mintį? Ar užmiršot Rainius, 
Pravlentšklus, Kalantą? Ar 
nežinot,kad nuvykę Lietuvon 
jūs savo tėvynės nepamaty- 
slt, būsit apgaudinėjami,su
varžyti, materialiai ušnaudo- 
jaml? Argi dar negirdėjot, 
kad Ir savo tėviškės jums ne
leis pamatyti,kad bus truk - 
doma laisvai pabendrauti su 
savaisiais? ir 1.1.

Išlieję tuos graudinančius 
klaus imus, rašantleji tuomet 
vis tais pačiais žodžiais ir 
tais pačiais faktais pradeda 
skaitytojams aiškinti ir mus 
kitus tamsuolius šviesti, mus 
(gnora ritus ir obskurantus 
pamokyti,kokia iš tikrųjų y- 

s ra ta Lietuvos okupacija ir 
okupantai, kaip jie elgiasi Ir 
kokie jų kėslai. Atsieit,’tik 
tie vieni straipsnių rašyto - 
jai žino tr supranta,kaip yra, 
kaip mūsų pavergta tauta 
kankinama, kaip jos laisvė 
išprievartauja,kaip nevtdo- 
nlškal elgiasi okupanto ber
nai lietuviai.

Po tokių ilgų lamentacijų, 
kokių tikrai naujų tr aiškių 
išvadų paprastai nepasako
ma. Bet surašoma taip,kad 
liktų skaitytojui įspūdis ar 
bent nujaučiama sugestija , 
jog dabartinėmis sąlygomis 
kelionės Lietuvon ir glau
desnis pabendravimas su 
tautiečiais tėvynėje nesąs į- 
manomas. Jis pagrįstas tik 
okupanto apgavystėmis, mū - 
sų naivumu ar iliuzijomis , 
apskritai pavojingas ir ža - 
llngas - todėl neprakttkuotl- 
nas. To griežtai vengiama 
pasakyti, bet išvada palieka 
tik viena: gyvenkim ir toliau 
mes užsienyje atsįskyrę,už
mirškim bet kokių santykių 
galimybes su tautiečiais tė
vynėje/ nes jie vis vien doru 
būdu neįmanomi/. Bet, kad 
kas nepagalvotų, jog mums 
savo tauta neberūpi tr neno
rim jai nieku realiai padėti , 
talkol dar gerklės neišdžiū
vo, šaukime užsienyje ko 
1978. V.3

gars lauš lai, kad kovojam 
sukomunizmu,žodžiais savo 
tarpe kaujamės už Lietuvą 
ir atitekame svarbų Lietu - 
vos laisvinimo darbą...

Tokia "bačklnė politika " 
mūsų spaudoje Ir kai kurių 
organizacijų pobūviuose ar 
susirinkimuose trunka jau 
apie pusantro dešimtmečio, 
irpasįkeitimų menkai maty
ti. Vis nepr 1st Inga mūsų 
laikraščių ir bendradarbių, 
kuriem, matyt, atrodo, kad 
tik jie geriausiai žino apie 
tikrąją Lietuvos padėtį,arba 
apie bendravimo su taut te - 
člals kliūtis, sunkumus,pa
vojus bei komunistinės sis
temos naudojamas pinkles 
mus mulkinti. Jie laiko stip
riais ir nepažeidžiamais tik 
savo smegenis, o kiti, Lietu
von nuvykę taut iečiai, ypač 
studentai ar jaunesni moks
leiviai tai tuoj palūšią.su- 
sišmulkinsią ir jų smegenys 
bus išplautos...

Gi iš tikrųjų, tie dalykai 
/sunkumai ir pavojai/ ar kiti 
okupanto kėslų faktai, ku
riuos K. Lukas iškelia savo 
rašinyje, maždaug mums 
kiekvienam nuo seno gerai 
žinomi. Tai supranta ir ži
no kiekvienas iš tokių išei
vių, kuris dar nepamiršo ir 
nenorėjo pamiršti tėvynės 
L letuvos ir jos los re tkalų , 
savo giminių tr kitų tautie
čių gyvenimo. Ne vienas iš 
mūsų rašytojų ar laikrašti - 
n trikų, kur te tuos klausimus 
ilgus metus tyrinėja, s varsto 
ir s lelojas i, tata l daug pla- 
č tau už Luką ir panaš lūs 
mokytojus yra net specialio
se knygose aprašę. Santykių 
su Lietuva ir jos žmonėmis 
problemos bei galimybės - 
sunkenybės,pavojai, rizikos , 
suktybės, rezistenęįnto pog
rindžio priemonės, visokia dakcija tai padą^^ąmęnJn-j 
šių santykių nauda bei giles- gal ar įvyko vien toks savo- 
nė politinė, moralinė ir dva - t iškas 
s m ė prasmė - jau ne kartą 
buvo dėstoma Ir aiškinama .

Jei kas, šias diskusijas 
sekdamas neliko aklas už
sispyrėlis ir pajėgė bent 
klek suvokti santykių su tau
ta gilesnę prasmę, tas jaukas pasikalbėjimas su 
seniai galėjo įsitikinti, kad 
įvairaus pobūdžio mūsų ry
šiai su tautiečiais tėvynėje 
kaip tik dėl to labiausiai yra 
būtini ir reikalingi,kad ten 
tokia sunk! maskollnės oku
pacijos dusinama padėtis, 
kad vyksta nuolatiniai mūsų

tautos persekiojimai, kad rasti kone visus atsakymus 
santykių žmonišką palaiky - dėl pavojų ir apie tėvynė - 

je aps(lankymų prasmę,dėl' 
kurtų mus "šviesdamas" K. 
Lukas taip kankinosi ir ats
kleidė savo patriot Intus siel
vartus. Šis jaunas studentas 
/kaip iš pokalbio matyti, net 
neper daug giliai susipažinęs 
su lietuviškomis problemo
mis/ labai paprastai,tačiau 
puikiai ir įtikinamai mokėjo 
paaiškinti, kokia dvasinė, o 
per ją kultūrinė ir politinė, 
vienu žodžiu - tautinė pras
mė Ir nauda (š tos tos jo 
kelionės tėvų šalin buvo jam 
pačiam, jo draugams ir gi

lt tuo pač tu 1 tetų - 
vlškam reikalui.

Perdaug reikėtų vietos 
plačiau aptarti studento Strl- 
palčlo pasisakymams, bet 
būtų gerai, kad kiekvienas 
besidomintis išvelvtjos su 
Lietuva santykiais vėl susi
rastų tą NL numerį,dar kar
tą perskaitytų ir pergalvo
tų abiejų pusių argumentus.

Be abejo, laisvuose kraš
tuose ir laisvoje spaudoje 
galima siūlyti bei ginti vle - 
noktą ar kitokią mūsų laiky
senos ar "politikos" kryptį , 
o kam patinka, tai ir karin
gai stovėti už vieną ar kitą 
principą. O čia kaip tik ir 
turime tokių principų kon- 
irontactja:ar ginti ir puošė - 
lėci tiltų su tauta statymo ir 
bendravimo prasmę bei ver
tę- ar tai neigti ir to vieton 
žodžiais iš tolo deklamuoti 
abstraktų pas iryž imą, ka ip 
sakoma, 
Vinimą", 
lietuviais 
tikinėti,

.1 griauti Ir niekinti tuos,kurte

mą kausto ir žaloja vis! 
mums žinomi ir regimi var
žymai. Dėl to Ir reikia nuo
lat ieškoti būdų Ir priemo
nių santykiams plėsti ir ne
praleisti neišnaudotų net 
menkiausių galimumų, ka
dangi tauta yra nelaisvėje ir 
kitaip šiuo metu negali būti 
/nes nei mes (š užsienio,nei 
mūsų broliai tėvynėje tuo 
tarpu savomis jėgomis dar 
negalėtumėm atlikti pakeiti
mų/. ‘

Todėl daugelio ir puose
lėjama sveikesnė mintis,kad 
Išeivijai nedera nuo tautos mlnėms 
nusisukai, ją užmiršti ar at
kalbinėti nuo santykių palai
kymo, nurodlnėjant tiktai 
sunkumus ir pavojus ar iš 
anksto niekinant mūsų eks
kursantus ir studentus, jog 
jie tuoj bus sukvailinti, nie
ko nesupras ir kaip žuvytės 
sulįs Į pastatytą bolševikinį 
bučių. Beje,spauda dar ne
pranešė nė vieno fakto, kad 
kuris studentas būtų subol- 
ševtkėjęs ar koks vaikutis 
būtų pasilikęs pionierių sto
vykloje. Man seniai atrodo 
keista toji kai kurios mūsų 
spaudos propaganda atgra
sinti /figūratyvial kalbant / 
lankyti kalėjime uždarytą 
savo brolį ir su juo nors 
šiek tiek pas įkalbėti-dėl to, 
kad kalėjimo sargybiniai la
bai pikti ir žiaurūs ir leid
žia susisiekti su kaliniu tik 
per kalėjimo lango virbus . 
Nesuprasklt paraidžiui: čia 
tik toks palyginimas vaizdu
mo dėlei, bet maždaug ati
tinkąs dabartinės lietuviškos 
tikrovės esmę

Ta pačia proga metėsi Į jais vaikščiotų.
akį dar kitas pabrėžtinas’ Tekle debatai gali eit'be 
kuriozas. Nežinia, ar NL regalo, Ir atrodo, dar dgai eis. 
* * ' * J ik re ikėtų nors kartą jau

suprasti, kad būtų rimčiau 
liautis vis kartoti u karto
ti tą pačią informaciją apie 
Lietuvos okupaciją, kurią 
mes visi, lietuviškus laik
raščius skaitantieji, jau la
bai per ilgą laiką žinome Ir 
dėl to vienaip ar kitaip el
giamės, kad tatai žinome. 
Dėl to ir tam tikrus "politi
kos" principus giname,kad 
suprantame jų gilesnę pras
mę, atremtą ne tiek patrio- 
t izmo dėklą mac t jomis, l kiek 
tikroviško Lietuvos gyveni
mo pažinimu. „ ~ _H S.Dublngis,
California,

atsitiktinumas. Po 
gerb. K. Luko išvedžiojimų 
apie santykių su Lietuvos 
lietuviais negalimumą, be
prasmiškumą Ir kone nusl - 
kalstamumą, kaip tik greti
mame puslapyje įdėtas llgo-

Toronto un tvers tteto studen
tu Julium Str (palčių apie jo 
pabuvojimą okupuotoje Lie
tuvoje. Jei tai ne išgalvotas 
reportažas, o tikras pasikal
bėjimas sutlkru ir gyvu mū
sų studentu, tai skaitytojai 
tame pasikalbėjime galėjo

"kovot i už (šlats- 
bet su Lietuva ir 
ko mažiau • susi
es a mus tiltelius

BENDRI METMENYS APIE 
SPORTĄ VYRESNIEMS
(šio straipsnio autorius yra buvęs šernus lengvosios atletikos sportininkas — bėgikas ir ėjikas, atstovavęs Lietuvą 
pabaltijos valstybių varžybose, o organizacinėj veikloj — vadovavęs Lietuvos Atletikos Sąjungoje, visa laiką ak
tyvus bendradarbis sportinėje ir visoje lietuviškoje spaudoje).

(Tęsinys iŠ nr. 16>
Žmonės, turintieji per di

delį svorį ir kai kuriuos ko - 
jų sąnarių, o ypač kelių , 
sutrikimus, bėgimu naudotis 
labai mažai bus pajėgūs. To
dėl važinėjimas dviračiu pa- 
tlklmlausla priemonė, nes 
vidaus organus- širdį,plau
čius Ir kojų raumenis gerai 
st Ipr ma.T ur Int fe j l pal ink imą 
storėti Ir sunkesnio tipo as
menys daugiausia laimės 
plaukydami, nes vandenyje 
kūno svoris palengvėja, o ko
jos tarnauja judesiui- slinki
mu! pirmyn. Bet čia Ir įs
pėjimas, kad tie, kurie turė
jo širdies sutrikimų, vengtų 
šalto vandens*ypač gilesnė
se vietose,nes angina pecto
ris "viešnia" nelauktai ir 
aštriai tyko pasveikinti. Iš
pažymėtų nurodymų bei pa- gos kėlimu, yra stiprioji or- 
aišklntmų- nesunku nustaty- ganlzmo dalis. Jau pirmiau 
tl svarbesnes išvadas prak- minėjome,jog senstantis or- 
tlniam darbui. ganizmas kasmet praranda

1. Pagrindinė linkmė vy- elastingumą, veiksmų koor- 
resnio amžiaus treniruočių, dinaclją ir stipresnę re ak-

elgoje yra ištvermė
2. Ištvermės apimtis 

lengva! kiekvienam regu
liuojama ir be sporto trene
rių galima vykdyti

3. Sporto šakos,kaip ėji
mas, bėgimas, plaukimas, 
dviračiu važiavimas, šiau
riečių rungtys pašliūžomis 
/cross-country/ tr kiti įvai
riausi pratimai, lengvos į- 
tampos, bet tarnaujantieji 
kraujo apytakos gerinimui , 
sudaro bazę jų pas trinkimui.

Įvairioms pratyboms bū
tinas lankstumas sąnarių , 
kad judesių apimtis Išeitų 
pilna Ir lengviau bei ekono
miškiau išnaudota energija . 
Aišku, raumenys, kaip visų 
judesių centrinis variklis , 
savo tąsumu ir didesnės jė-

clją. Tam yra būdingi pa
vyzdžiai trumpų nuotolių bė
gimuose ir šuoliuose, kai 
tarp 21-27 mt. amžiaus pa
siekiama tšklllauš los pasek
mės. Taigi, vyresniųjų am
žiaus grupėse niekur nera
site tarptautinio lygio spor
tininkų tų šakų. Kur vyrauja 
ištvermė, kaip Marathono 
bėgimas /42,195/ ar 50 km. 
ėjlmas/abl olymplnės rung - 
tys/, randame atstovų,per
žengusių net 35 mt. Praktl - 
nlame gyvenime ir šių gru - 
p tų programinėje lentelėje 
pabrėžiamas naudingumas 
lankstumo, judrumo Ir rau
menų pajėgumo, nes kitaip 
mūsų pratimų Ir treniruočių 
judės lai bus lyg sukaustyti, 
nepilnos apimties Ir niekad 
nelaiduos tikros pažangos , 
nors ir gerai suplanuotam 
darbe. Sukaustyti pečiai ir 
liemens nelankstumas, jog ir
gėlelę pasilenkus sunku nus-l pūsti chatee-long kėdėje,bus 
kinti, sunkumai pilnai kūną (Nukelta i 5 psi.)

MATER ARTIUM NECESSITAE
kai vilniškei "Tėviškėj" 
Draugijai atsirado reikalas 
bent kiek "pamušti" velyki
nių atostogų metu Lietuvoje 
viešėjusius išeivijos vaiku
čių grupės kai kuriuos indi
vidus. Grupė nemaža- be
rods, 33 jaunuoliai, amžiumi 
Įvairavo nuo 13 iki 28 mėtį. 
Atrodo, kad velykinių eks
kursantų branduolį sudarė 
Vasario 16 Gimnazijos 18 
moles leivių. Gal tas pat fak
tas, bent dalinai nevisai pa
tiko, šiaipjau visada pakan* 
karnai vaišingiems šeiminin
kams vilniškėje, Santykiams 
Su Užsieniu Palaikyti Drau
gijoje. Žodžiu, jei jaučiama 
kuri nors pareiga ( bet ne 
malonumas ) tikėti "Gimta
jame Krašte" atspausdinta 
versija, atrodo, kad išeiviš- 
kieji jaunuoliai gerokai ap
vylė juos globojančios ran
kos pareigūnus, savuoju, kaip 
ten įprasta sakyti, chuliga
nišku elgesiu (daužymas!^, 
besaikis glrta/imas, išsipą- 
giriojimas, vėlavimasis ir 
visoks kitoks nedrausmin - 
gumas).

Ką visa tai galėtų reikšti? 
Viešai keliami kaltinimai ar ’•f i 
pastabos, tenykštėje siste
moje, vis jau turi tam tik
rą tikslą. Tai gali būti Įspė
jimas ir saviškiams, ir da
linai, išeivijai. Žodžiu, rei
kia dabar laukti kiek kitoid,o 
vykti Į ten norinčių skrynin
go, rūpestingesnės kandidač
ių atrankos. Turbūt panašiai 
bus elgiamasi ir su Litua
nistinių kursų lankytojų pfi’- 
rinkimu, kurių vienas kitab^, 
kaip praeitis parodė, nebuvo 
visiškai drausmingi ir pil
nai įsisavinę bei supratę 
nustatytas elgesio ir bend
rosios, ten įprastos ir įvės- 
tb‘s tvarkb’s taisyklės/

Tarp ’'Gimtajame Kraite" 
išspausdintų eilučių galima 
išskaityti, kad organizatoriai 
ir iniciatoriai dabar gailisi 
sudarę perdaug amžiumi 
skirtingą ir Įvairią velykinių 
ekskursantų grupę. Atrodo, 
kad buvę nesklandumai, ne
maža dalimi Ir bus suversti 
tam, nelemtai sudarytam, 
amžiaus skirtumui. Dabąr 
darosi itin įdomu, kokie nau
ji kriterijai bus taikomi ir 
montreal iečių šios vasarop 
metu organizuojamai jauni
mo išvyka.’. Lietuvon ? O gal., 
išvis, paskutiniu momentu ji 
bus atšaukta ?

Sunervino ( tam nevisai 
pasiruošusius ) šeimininkus 
netik išeiviškieji nudėvėtai 
išrodantieji džinsai, bet Ir 
ka’kurlų, amžiumi vyresnių 
ekskursantų drąsoki paklau
simai ar teigimai ( "ne,' 
mums nepatinka jūsiškė so
cialistinė santvarka’’) dis - 
kusijų metu. Atrodo, kad Į 
tokį reiškinį ten buvo žvel
giama, kaip į su svečio sta
tusu nesiderinantį išsišoki
mą, nemandagumį ar sąmot 
ningą norą įgelti rėžimo įs'- 
taigų patikėtiniams, Jiemjs 
atrodo, kad šioje pusėjĮe 
"kažkas" ėmėsi akcijos lyg 
ir provokuoti savuosius glo
bėjus Vilniuje. Vargiai ar 
tokia prielaida yra tikra. Ta
čiau, jei ekskursantų tarpė 
buvo nevalyvių asmenybių*, 
kurios (panašiai Į triukšmd^- 
darius Liet. Studentų Sąjun*- 
gos metinių suvažiavimų 
metu) tikrai padarė viešbu^ 
čiui materialinių nuostolių*, 
pasižymėjo neblaiviu elge - 
siu ir nesubrendusiųjų pokš*- 
tals, išeivijoje tokie tikrdl 
neras užtarėjų.

Gaila, kai dėl keleto^ 
klounų, turi nukentėti! 
viso mūsų jaunimo get
ras vardas. Ta! lygiai gafl 
Įlotų ir ten, ir čia. S

3 psl.

Šitas, dar iš žilos seno
vės laikų, šiaip jau grakštus 
lotyniškas posakis, lietuviš
kame vertime lyg Ir nustoja 
savos elegancijos ir tiesu
mo. Tačiau esminė jo min - 
tls netlek daug nukenčia, jei 
lotyniškąją išmintį lietuvin- 
tume į pakankamai racionalų 
beveik sovietiškumu dvel
kiantį teiginį, kad reikalas 
yra tarsi išradingumo moti
na. Jei eitume dar toliau, 
panašia reikšme atsilieptų 
ir visiems daugelį kartų 
girdėtas posakis apie lazdos 
labai lengva suradimą, no
rint ką nors mušti.

Visi tie lotyniški ir lietu
viški pasakymai prisimena ,

ištiesti,kojų per kelius sus - 
tabarėj imas, rankų per alkū
nes ne išties imas, neįskaitant 
jog abi rankas nepajėgiam 
p d na t ir t les lai iškelti aukš
tyn, sunki (r estetinį grožį 
prarandanti eisena, kuri jau 
daugiau panaši į kulntavlmą, 
žmogiį,kalp asmenį, nuverti
na ir tik dėl jo paties/daž
ninus lai/ llgametlnlo apsi
leidimo Ir neatydumo.

Šveicarų med.dr.U.Frey, 
kurio moksliniai ir prakti
niai tyrimai su sunkumųkll- 
notojals ir fabrikų darbinin
kais yra garsūs Europoj, 
įsakmiai akcentuoja pratimų 
naudą. Kasdien po keletą 
minučių reikia pakabotl ant 
ištiestų rankų, įjungiant siū
bavimą keliolikai sekundžių, 
rekomenduoja med. dr.Van 
Aaken, kuris savo garsioje 
knygoje Programmlert flir 
1OO Lebensjahre, charakte
ringai puola ligoninėse nau
dojamą svorių pakabi n imą ar 
gipso "gbrsetus ". Kadangi 
plačioji juosta raumenų gru
pės retai kada yra didesniam 
krū v lo darbe, todėl v Is as 1 le - 
mens mankštlnlmas stiprina 
teisingą kūno laikyseną ir 
nugarkauliui laiduoja atspa
resnę atramą sunkumams 
/ darbo eigoje pasitaikan
tiems/ pakelti. Kiekvienos 
glmnastlnės pratybos ar 
sporto šakų programinė eiga 
turi prasidėti iš lėto,duo
dant organizmui apšilti,ypač 
esant vėsesniam orui, nes 
šiame amžiuje,kaip matėme, 
visi judrumo elementai tolo
ka l ats 11 Ikę nuo jaunųjų d lenų 
ir pavojus vadinamiems 
sporto sužalojimams, žymiai 
didesnis. Ypatingas dėme
sys kreipiamas įkvėpavlmą- 
nerelkla jo sulaikyti, netruk
dyti širdies veikimo.Dauge
lis nelaimingų ir stalgių 
mirčių Ištinka žiemos metu 
sniego kasėjus, kai be gero 
ir lėto įšlllmo pilnu kastuvu 
stumia ar meta sniegą, daž
niausiai nemokėdami kada 
įkvėpti Ir iškvėpti. Toks 
darbas silpnesnės sveikatos 
žmonėms, daugumoje širdi
ninkams, neretai baigiasi 
mirtimi. Nuodugnesni kvė - 
pavimo reguliavimai bus ap
tarti klek vėliau.

Prielnamlausla ir pigiau
sia priemonė ištvermingumą 
palaikyti yra ėjimas. Kai 
maždaug nuo kūdikystės die
nų pradedam sunktai žings
niuoti, tai taip Ilgi kaisto 
dienos visą amželį pravaikš
tom. Nedaugei te, tačiau, mo
kam teisingai vaikščioti. 
Vyrams ir moterims ėjimas 
tinka ir yra naud Ingas, ne- 
žiūrint kokiai grupei am
žiaus priklauso. Svarbu, kad 
turi kojas ir pajėgia judėti.

Pradinis greitis visiems, 
kurte labai maža! juda ir 
daugiau linkę patogiai atsl-
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KŪLGRINDOS
VINGIU ŽAISMĄ BESTEBINT

Chicagos ^Dainavos/? An
samblis yra pažymėtinas 
meninis vienetas, nenustojęs 
savo veržlumo ir po kelių 
dešimčių metų. Kaip žino
me, •‘’Dainavos*' Ansamblis 
įkurtas 1945 m. vichirvasarį 
Vokietijoj— Hanau lietuvių 
stovykloje. Jis pasirinkęs 
prasmingą šūkį "Su daina į 
laisvę".

Ir taip iki dabar šis an
samblis, nors jo vadovai 
keitėsi, sėkmingai tęsia mū
sų tautinės kultūros ugdymą 
ir skatinimą ir čia atsinau
jinęs Chicagoje. Kaip ir Vo 
kietijoje, ir čia statomi mu
zikiniai veikalai. Atsimena* 
me, kaip labai pavyko atnau
jintas G. Veličkos Nemunas 
Žydi*. 1954 m. su didele sėk
me pastatyta M. Petrausko - 
J. Šarpaliaus operetė*Šiena- 
piūtėf

Praeitų metų gegužės 7-8 
dienomis dainaviečiai, di
riguojant kompozitoriui A- 
loyzui Jurgučiui, įspūdingai 
pastatė muzikinį veikalą 
Kūlgrinda" Muziką sukūrė 
tas pats muz. A. Jurgutis 
pagal rašytojos Nijolės Jan
kutės libretą.

Toronto Prisikėlimo pa
rapija švęsdama savo 25 
m. gyvavimo sukaktį, š. m. 
balandžio 15 d. paprašė dai- 
naviečių pastatyti*Kūlgrind  ̂
Kanados lietuviams. Žiūro
vai suplaukė iš Hamiltono, 
Toronto, ir kt. apylinkių.

Siužetas ne visai origina
lus, bet išplaukiąs iš pasau
lio tautų ir ypač mūsų tau
tosakos mistikos motyvų . 
Čia*Kūlgrindaxvaizduoja pas
laptingą salą, kur nuo senų 
senovės ir dabar Joninių 
naktį vyksta raganų, laumių 
ir miškinių sutelktinė puota, 
belaukiant pražystančio ir 
laimę nešančio paparčio 
žiedo...

□

JUOKINGI ESAM NE MES, 
JUOKINGAS YRA GYVENIMAS...

( vaidina Aušros Vartų Parapijos Salėje
19/8 m. gegužės mėn. 6 d., 7 v. v.)

• ■ ■ ■ ■ I

Uždangai pakilus- prologe 
kerėjimų įtampoje ragana 
Varūnė ( sol. R. Mastienė) 
skelbia, kad paparčio žiedas 
turįs likti paslapty, nes ne 
žmogui jis skirtas.

Bet staiga atsiradusi lau
mė Gilanda (sol. M. Momkle- 
nė) pareikalauja žiedo sau , 
nes ji trokštanti žmogaus 
meilės ir to pasiekti tikisi 
paparčio žiedo pagalba. Ra
gana Varūna ją įspėja, kad 
išėjus į žmones, sugrįžti pas 
laumes labai sunku. Tačiau 
Gilanda, paparčio žiedą nu- 
siskynus, išeina ir susitinka 
su šauniu kaimo bernu And
riumi ( sol. V. Liorentas ). 
taip pat prasiveržusio pas- 
laptingon Kūlgrindon papar
čio žiedo ieškoti. . .

Pirmame veiksme- paeže
rėj kaimas suruošia Joninių 
nakties programą. Jaunimas 
(choras) linksmai dainuoja . 
Pasirodo ir dėdė Degutinis 
( V. Radys) ir atneša statinę 
deguto Joninių deglams . 
Jaunimo tarpe trūkta tik 
šaunaus kaimo berno And
riaus. Todėl nerimsta ir jo 
sužadėtinė E lyte (sol. A. Si
monaitytė). Andrius, girdi , 
išėjęs paparčio žiedo ieško
ti į... Kūlgrindą. Bet tuojau

Kūlgrindos premjera Chicagoje. Viduryje komp. Aloyza* Jurgutis. Nuotr. V. Noreikos

atsiranda ir sveikas ir gy
vas Andrius. Tik jis su sa
vimi atsiveda ir nepažįsta
mą grasią merginą/1. ( tai 
merginos rūbais apsivilkusi 
laumė Gilanda). Andrius ja 
sužavėtas, bet tai skaudžiai 
išgyvena Elytė. Netrukus iš
kyla įtampa tarp Galindos ir 
jaunimo. Degutinis įtaria, 
kad Andrius parsivedė lau
mę. Andrius pritrenktas dėl 
tokio įtarimo. Bet Gilanda 
kalba tik apie. . . meilę ir tai 
užburia Andrių. Nežiūrėda
mas į nieką, Andrius su Gl- 
landą palieka Joninių vaka
ronę.

Antrame veiksme, sekma
dienį po pietų , susirinkęs 
jaunimas stebisi, kad bažny
čioje paskelbti Andriaus ir 
Gilandos užsakai. Pasirodęs 
Andrius su Gilanda kviečia 
jaunimą į vestuves,tačiau, 
ypač iš merginų susilaukia 
tik pašaipos. Andriui labai 
nesmagu. Įžeista Gilanda 
dainuoja " Kur gi meilė ža-i 
dėta" ir priekaištauja And
riui, nes jis jau pradeda a- 
bejoti savo meile Gilanda!. 
Gilanda išbėga. Skirstosi ir 
kiti. Pasilikę vieni, Andrius 
ir Elytė jausmingai dainuoja 
duetą "Oi nebe tie keleliai ", 

Grįžta Gilanda ir, pamačiusi 
kad paparčio žiedas nepa
lenkė Andriaus širdies,iš į- 
tūžimo Elytę paverčia die
medžio krūmu. > Andrius 
puola nusmaugti Gilandą, bet 
atbėgę vyra.', jį sulaiko, o 
jaunimas Išvaro Gllandą.

Epiloge vėl sutviska Kūl
grinda su ’ visais savo pas
laptingais tvėrinlais. At
vyksta Gilanda, praradusi 
Andriaus meile, nusivylusi 
paparčio žiedu ir išvaryta iš 
žmonių pasaulio. Ji norinti 
grįžti namo. .. Į Kūlgrindą. 
Ragana Varūna pastebi, kad 
grįžimas be galo sunkus . 
Kam ji nepaklausiusi patari
mo neiti Į žmones . .Gilanda 
ilgai blaškosi, bet pagaliau 
jos meilė žmogui laimi: 
draugų nustebimui ir pasl- 
biaurėjimui, Gilanda atburta 
Andriui Elytę, o pati pavirs
ta Į diemedį. . .

Gūdus Kūlgrindos gyven
tojų choras galingai griaud
žia: " Nepamirš tavęs ir 
šauks mūsų giria .. ."

-‘ė. ■

Keturi žavingi paveikslai 
praslinko kaip stipri pagava 
kaip viena estetinė valand- 
dėlė. Dėkinga publika ilgai 
plojo sustojusi. Parapijos 

[T <

pareigūnai ir mergaitės at
nešė da įgybę gėlių solis
tams ir ansamblio vadovams 
Jokių kalbų nebuvo. To tik
rai ir nereikėjo, nes įvai
riaspalvės puikios rožės juk 
viską pasakė...

"Kūlgrinda? kaip kompozi
torius A. Jurgutis sakė, yra 
muzikinis veika’as. Tačiau 
eiliniam žiūrovui atrodė,kad 
patekęs į operą ar mažiau
siai į operetę.. .'’Kūlgrindoj? 
muzika dažnai visai moder
niai skambėjo, anie ją gal 
pasisakys žinovai. Apie so
listus ir chorų vaidybą no
rėtųsi kai ką pasakyti ir 
man.

Solistė Roma Mastienė- 
mezzosopranas , vaizdavusi 
raganą Varūną, turi plačios 
apimties baisą. Ir vaidybo
je ji atliko pasiimtą rolę iki 
smulkiausių niuansų. Dai
navime aiškiai reiškėsi jos 
operinis patyrimas ( Chica
gos operoj ir kt.). Tai pul
kus dainavimas. Gal kiek 
mažesnį pajėgumą kartais, 
buvo galima pajusti jos že
mutiniame balso registre.

Sol.Margarita Momkienė- 
sopranas- pasigėrėtinai, at
liko laumės Gilandos vaid
menį- Moteris net ir laumė, 

kai įsimyli, nevaidina, bet 
gyvena. Ir M. Momklenę 
matėme gyvenančią tikro
viška', kai ji ryžosi įžengti 4 
žmogaus, ne laumės, gyveni
mą. Kiekviena jos daina, sa- 
kytume arija, klausytojuose 
kėlė nuostabą. Jos meilė 
vyrui- žmogui, nepripažįs
tanti jokių kliūčių, gaivalin
gai plaukė iš tikrai mylin
čios širdies. Kai jos sva
jonės visiškai sudužo, ji at- 
sisakė įprastinio keršto'my
limajam Andriui ir net grą
žino jam diemedžiu pavers
tą mylimą Elytę.

Juk mūsų mistikoje ir 
laumių pasaulyje keršto 
geismas-yra sakralinis: die
vai negali turėti ramybės, 
kol bus atkeršyta, ypač už 
suvedžiojimą meilėje. Gi-* 
landos šiame reikale pasi
elgimas kilnus. Rašytoją N. 
Jankutę- libreto autorę-ten
ka laba.', pagirti už šią lib-r, 
reto mintį.

Sol. Valentinas Liorentas 
- baritonas, taip pat turintis 
operinį ir vaidybinį patyri
mą ( Chicagos Lietuvių iO- 
peroje ir kt.),puikiai įsijau
tė į lengvatikio kaimo berno 
vaidmenį. Jo dainos - arijos 
aidėjo labai patraukliai,kar
tais net galingai.

Sol. Audronė Simonaltytė- 
sopranas, turėjo pavaizduoti 
tylią, ramią kaimo mergelę. 
Jos jautrus da'navimas, ypač 
desperaoinė arija dėl pra-k 
rasto mylimojo Andriaus ir 
laumės, pastojusios jai kelią 
klausytojuose sukėlė gilios 
užuojautos. Subtiliuose jos 
dainavimo niuansuose atro-t 
dė, lyg kartais jos švci -i 
nų balsą truputį užgoždavo- 
orkestras.

Vytas Radys - choro iš
kilusis bosas dainavo gana 
įtikinančiai. Tik gal jam 
būtų visai nepakenkęs di -‘ 
dėsnis judrumas scenoje, i )

Choras buvo pulkiis ir .vl.-e 
sals atžvilgiais diąftmiškas , 
mokąs laiku įsiterpti ir SO'- 
listams net pareplikuotir 
Choristai nebuvo sustingę 
scenos statistai, bet darnūs 
ir aktyvūs vyksmo varikliai.

Pagaliau, lKū!grindos‘spal- 
vingumą darniai papil
dė Puodžiūno baleto studijos 
šaunios šokėjos, patrauklios 
dekoracijos, apšvietimas ir 
stilingi kostiumai.

L. Eimantą, s

i

AR MOKAME JUOKTIS ?

Lietuviai gerai žinomi savo lyriniu charak - 
teriu, savo lyrine kūryba tiek liaudyje, tiek ir 
individualiai.

Kartais jaunieji mums pasiskundžia, kad. . , 
mes perdaug rimti, ar perdaug jau lyriški, net 
ir melancholiški. Mes permažal juokiamės, sa
ko jie. IŠ kitų, tiesa pas (juokiam. Iš savęs pa - 
juokauti dar nesam taip gerai įsispecializavę, o 
jei taip ir atsitinka - dažnai iš naujo suskaus 
tam ir vėl puolam Į lyrikos glėbį...

Kaip išimtį ir naujoj gyvenimo tempo ir ap
linkos , o gal ir Įvairaus gyvenimo pažinimo į- 
taką Į mūsų charakterį atskleidžia JAV, Chicago
je susikūręs, gerai žinomas lietuviams aktualijų 
teatras ANTRASIS KAIMAS.

Labai įdomu, kad jį pakviesti Į Montreal) , 
nors buvo daug kartų užsiminta ir siūlyta kitiem 
- galų gale išdrįso mūsų jauni mas. Atrodo, 
kad jie visai nejuokais pasiilgo kitokių nuotaikų- 
rimtai panoro- juoktis. . .

Antrojo Kaimo vaidybos stilius- moderniš - 
kas, nėra vieno ištiso veikalo pristatymas, o at
skiri, įvairūs epizodai. Nėra išraitytų,Įmantrių 
dekoracijų - o tik svarbiausios aplinkos užuomi
nos.

Temos- mūsų kasdienis gyvenimas, neKas - 
dieniai suprastas. Reikia atviros širdies ir gąl 
galvos jas priimti. O juokas ateina iš —na, pa
matysime iš kur, atsilankę į šį spektaklį. I

Taigi - sveikiname ANTROJO KAIMO pasi
rodymą mūsų didmiesčio padangėje ir nekantriai 
jo laukiame. b .

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Kol lopšys nėra
tuščias

J. Valiūnas
^Lietuva gyvuos dar amžius, 

jei lietuvių šeimose "lop
šys nebus tuščias", nes tik 
tuo būdu gali būti užtikrin
tas tautos tęstinumas. Daug 
kalbama nūdien apie žmonių 
perteklių pasaulyje ir JAV- 
ės net oficialiai pateisina 
abortus. Sakytum, lyg kul
tūrinės tautos, išgyvenusios 
šimtus ir tūkstančius metų 
Jau suseno ir privalo užleis - 
ti vietą jaunom ir veržliom, 
reikalaujančiom sau lygių 
teisių saulės spindulių lai
minamoje žemės erdvėje • 
Tad gal kam atrodytų ir 
mūsų noras pratęsti lietu
vybės egzistenciją galimai 
Ilgiau ne tik tautos kamieno 
ten Lietuvoje, bet ir čia^, 
emigracijoje, nėra nuoaek- 
lus ir pateisinamas progre
suojančio gyvenimo reikala
vimų. Bet tautos, jei svei
kos per savo atžalyną, jos 
atsijaunina, niekuomet ne
sensta. Gi gabių bei kultū
ringų žmonių pasaulyje nie- 

' kuomet nėra per daug. Ypač 
mums lietuviams, netenka 
galvoti apie savo tautos na- 
rių- perteklių, nes per ka- 

. rus ir trėmimus mūsų tauta 
proporcingai daugiau nuken
tėjo skaičiumi, negu kitos, 
skaitlingesnės tautos.

Nėra lengva spręsti dauge
lio tautų sugyvenimo proble
mas. Jei tautos ar valstybės 
nesugyvendamos sprendžia 
kylančias tarptautines bei 
tarpvalstybines nesantaikas 
karu, tad ar nėra klaidin
gas kelias, nes juk net tokie 
baisūs ir milžiniški pasau
liniai karai, kaip 1914-1918m 
ar 1940-L945m nei kiek neiš- 
sprendėitd.rptautinių santykių.

Tai kaip su tais lopšiais ? 
Praeitame šintmetyje ir XX 
šimtmečio pradžioje Lietu
voje daugiavaikės šeimos bu
vo taisyklė r vienas iš lopšio, 
o kitas Į lopšį .Ne visi jie už
augdavo, bet vis tik skaitlin
gų šeimų buvo daug. Proble 
moptarp vaikų iškildavo pas 
stapibesnius ūkininkus, kuo 
met buvo po pirmo pasauli
nio karo įvestas lygybės į 
tėvų paliktą turtą principas. 
Tad pas stambesnius ūkinin
kus atsiranda mintis mažinti 
vaikų skaičių, ir jau matėme 
augant vienvaikių šeimų 
skaičių. Po antro pasaulinio 
karo benuosavybinėje Lietu
voje nebeliko problemų da- 

— lintl tėvų turtą (žemės ūkius) 
ar krauti ko didesnį-kraitį. 
O vis tik daugiavaikių šeimų 
(kad ir kaime) skaičius ra
dikaliai sumažėjo. Sunkūs 
pokariniai pergyvenimai ir 
varginga medžiaginė būklė 
( teko išsilaikyti ant to ma
žyčio pushektarlo žemės 
sklypo) - gal tai buvo svar
biausias mūsų kaimo prie
auglio sumažėjimo prie
žastis. Daugelis jaunų išsi- 
kėlė į miestus,© ten vėl dau
guma turi tik dvi kam barį bu
tą. Tai kur tu sutalpinsi,jei 
norėtum auginti vaikų būrį.

Dar blogesni atžalyno rei
kalai išeivijoje, jei daugiau 
šia mūsų išeivių yra šiau
rės Amerikoje (JAV bei Ka
nadoje), tai čią vėl kitos ne
palankios sąlygos mažina 
mūsų atžalyną. Senoji mūsų 
emigracija ( trečioji ar ket
virtoji karta ) daugumoje tik 
iš vardo ar kilmės tėra lie
tuviai. Gi pokarinal emi
grantai dar greičiau praran
da savo 'negausų atžalyną. 
Noras ko daugiau uždirbti 
dažną šeimą nukreipė nuo 
valkų auklėjimo problemų 
sprendimo į dolerio kalimo 
aistrą. Tad dažnu atveju 
abu šeimos nariai dirba, 
stato puikias rezidencijas ar 
net vasarnamius, perka 
brangius automobilius ir di
dina banko sąskaitas. Ne
kreipiant užtenkamai dėme — 
sioį vaikų auklėjimą , šie pa
greitintu tempu suverda ame- 
rikonėjimo katile. Belieka 
nedidelis nuošimtis emigran - 
tų šeimų, kurių antroji ar 
ypač trečioji karta išlieka 
lietuviais. Tad čia jau ne
svarbu ar šeimoje " lopšys" 
tuščias ar net vienas vaikas 
iš lopšio, o kitas į lopšį (to
kios šeimos, žinoma, čia 
sudaro tik labai retą išimtį)^ 
j ei tie vaikai tas mūsų atža
lynas nebevertina lietuvybės.

Visur nauji vėjai pučia. 
Nebemadingos daugiavaikės 
šeimos. Kas iš jaunų, ypač 
gatvės užaugintų naujai ište
kėjusių merginų, augintų 
kiek didesnį vaikučių skaičių. 
Juk tiek daug vargo ir viso
kiausių rūpesčių su tais ma
žyliais. Jaunos poros pasida
rė savanaudžiomis. Sako, 
mes norime ir patys pagy
venti, norime ko daugiau pra 
mogų, ko daigiau išėjimų ir 
pokylių, žinoma, su išgėrin- 
mals ir 1.1. Tad Kur beliko' 
tos pasišventė lės, pasiauko
jančios moters tipas, kuri 
savo gyvenimo tikslą matė 
ne pramogose bei aistrų ten
kinime, bet garbiname 
skaitlingos šeimos auklėji
me. Juk ir nepriklausomy
bės laikais mūsų Kauno po
niutės, kad ir gimdė vieną 
kitą vaiką, bet pačios ne- 
augino. Jos samdydavo ne- 
šiotes, o pačios dažnu atve
ju tuščiame neveikime (nuo- 
bodžiavime bei pletkavime) 
praleisdavo laiką. Tad kur 
beliko, nelyginant tos romė
nų laikų matronos, kurios 
paklaustos, koks jų didžiau
sias turtas, atvesdavo ir 
parodydavo savo auginamą 
vaikų pulkelį. Laikai keičia
si ir mes kartu su laiku kei
čiamės. Žiūrėk, tai moteris 
nori turėti daugiau vaikų, bet 
vyras to nenori. Arba esti 
ir antraip.

Lietuvybė tarpti ir plėstis 
negali be daugiavaikių šeimų. 
Todėl tautos kamienas ir jo 
lietuvybė išsilaikys, kol šei
moms pilnas lopšys teiks gy
venimo palaimą ir kol bent 
dalis lietuvių šeimų matys 
savo gyvenimo tikslą bei už
davinį gražiai užaugintame 
ir išauklėtame atžalyne.

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

bet jeigu geri ir matai, kad gėrimas ima 
NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
Gyvenimą ir nori nustoti gerti - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME

1 TA» padėti.
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MIRĖ 
prof.dr. Jonas PUZINAS

Netekome d (del to L tetų vos 
sūnaus: š. m.balandžio 14 d. 
į amžinybę Iškeliavo prof, 
dr. Jonas Puztnas. Prieš 
mirtį dirbinėjo savo kieme 
ir š ird les pr lepuol lo išt iktas
mirė. Visiškai nesirgo, vos 
mažus skausmus prieš tai 
jautė. Taigi, 73-ius metus 
einančio didingo darbuotojo, 
žymaus Istoriko gyvenimas 
nutrūko, nors dar daug buvo 
planavęs darbų atlikti.

Ats is ve Ik inlmo akade ml ja 
įvyko Jaunimo Centre bal.16 
7 vai. v. Susirinko keli šim
tai atiduoti tam patriotui ir 
mokslininkui paskutinę pa
garbą ir atsisveikinti. Po 
religinių apeigų, nulydėtas į 
Lietuvių Tautines Kapines.

Vellontes didžiuliai darbai 
laisvoje Lietuvoje, Vokieti - 
joje ir čia Amerikoje rodo , 
kad jis atliko daug svarbių 
uždavinių. Tai jo amžinas 
paminklas

Lietuvos Aldų pokylis >
Balandžio 9 d. radio prog

ramos LA pokylis praėjo 
gražia t, kultūringą!, sus llau - 
kęs apie 200 svečių, nors 
tuo pačiu metu vyko Lietu
vos Operos užbalgtuvės.

Kun. dr.Trimakas atidarė
pokylį malda ir Ed. Ven- 
glanskas pravedė programą.

Raštu sveikino gen.Kons.
J. Dauzvardlenė, žodžiu - 
Anglijos Britanijos Lietuvių 
Klubo pirm. Lakas įteikė 
50 dol.aūką , Chlcagos sky
riaus žurnalistų vardu Zu - 
zana Juškevičienė aukojo 25 
d oi./, adv. C. P. Kai pasakė 
gražią kalbą Ir paskyrė 1OO 
dol., LB atstovė p. Rep - 
šie nė aukojo 25 dol. ir p . 
Marma 25 dol., žurn.A.Pu
žauskas 5 dol., ir kt.

Daminkas Tadas Rūta, 
akomp.M. Motlekalčtut, iš-

pildė 4 kūrinius, rašyt. A. 
Baronas paskaitė jumoristi
nių eilių, kurios visiems la
bai patiko. Toliau pasišokta 
ir daug dovanų parsinešta Iš 
Laimės Šulinio.

L tetuvos A Idų programoje 
nuolatiniam darbui yra įsi
jungę šie štabo nartai:

Kun. dr. K.Trimakas/ve-- 
da religijos skyrių Proš
vaistės, kun. J. Juozevlčlus- 
Aktualljos Religijoje, Vyt. 
Cibas-Evangel (jos aiškinto
jas, adv. Ch.P.Kal- Teisės 
Skyrių, Pr. Šulas -Socialinį 
" Jūs klausiate- mes atsa
kome", chemikas J.Pruns- 
k(s - Sveikatos, "Apžvalga 
Sve tkatoj", dr. Leonas Šulas- 
"Būk sve(kas-būs i laimingas1,' 
raš.V. Vaitkevičienė- Valkų , 
" Pasakų Pasaullr", Asta 
Motuš rūtė-Kul mari jos Kam - 
pelį, B. Brazdžionis-prog
ramos koordinatorius, žinių
teikėjas, Kazė Brazdžlonytė- 
programos leidėja ir vedėja.

Dar daug asmenų yra 
padėję:dr.Jučas,adv.Bylai - 
t is, Charles Ga ible, p. K iž le - 
nė, mokyt. Rūgytė, kun. V. 
Bagdonavičius ir kt.

P. Venglanskas kvietė vi - 
sus pr Is įdėt l pr le programos 
išlaikymo t lėk savo talentais, 
tiek ir f mans In lai, kas nebū
tų sunku, jei visl prlsįdėtų .

Kazė Brazdžlonytė tarė 
padėkos žodį,svečiams,at - 
vykus lems į šį pirmąjį LA 
pokytį, štabui,dirbančiam be 
jokio atlyginimo, rėmėjams, 
be kurių š l programa nega
lėtų gyvuoti. Nuoširdų ačiū 
tarė padėjusiai įrengti stu
diją Marcelei T iškcvlčlenel, 
įvairioms organizacijoms , 
spaudai,Aid.Daukus,LTV Ir 
Jaunimo Centro vadovams 
už garsinimą.
-uUž šio parengimo talką 
visiems ačiū tarė, išvardin
dama tr programos atltkė-

B. Brazdžionis

saultst-marie
PAVASARIO NAUJIENOS.

Mūsų Žmonės džiaugėsi pa
lyginamai lengva žiema, ku
ri buvo daug mažiau snie- 
ginga negu Londone, Montre- 
alyje ir kitose vietose, o da
bar džiaugiasi sulaukę pir
mųjų pavasario ženklų. Kal
bama, kad jau už savaitės 
galėsime gaudyti stintas 
(smelts). Jokių didesnių nau
jienų, išskyrus vieną kitą 
gandelį, neturime.

Kalba *LA" radijo s programos vedėja Kazė Brazd&onytė ir po Jos kalbėjo 
Ed. Venglanskas. Nuotrauka C. Genučio.

LIETUVIŠKA RAQIJO, 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 1 1,30 iki 12 vai nakties 

PROGRAMOS vedėjas
L. StankaviFi vs« 1053 Albanai Cr.. D.varnoy, P.O. TEL. 669-'"BTa

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COM PAN Y

TEL. 268-3071
PUl’.LiS »ERS OI THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 02127

KReĄ/I 
VE/DF?oDZ/AI

KOVO 23, 1918.
Vokietis Lietuvą pripažino, geru kaimynu būt 
ketino; bet prūsas kryžuočių kelių neužmiršo 
— šėtonas Hitleriui didybės maniją įpiršo.

(Iš Dienyno — B. Bačiūnas

akcentuoti, ats lelt, nutęsti Ir 
Iškvėpti klek daugiau anglla- 
rūkštles. Tada plaučių vei
kimas padidėja ir daugiau o- 
ro, o su juo deguonies, įkve
piame. Fizlologinlu terminu

Š. m. balandžiolO d. savo 
80-tąjį .gimtadienį atšventė 
labai malonaus būdo.iir są
moningas tautietis BALYS 
ŠVILPA, kai kurių savo drau
gų pravardžiuojamas • "žuvų
karaliumi" prisimenant prieš tą vadina plaučių gyvyblngu- 
keliolika metų jo pagautą 60 
svarų erškėtą (šturdžių). Šia 
neeiline proga solenizantą 
sveikino artimi draugai ir 
giminės.

Neperdeniai Vakarų Vokie
tijoje, Liubeke, mirė kilęs 
nuo Lyduvėnų, sulaukęs 75 
metų amžiaus tautietis Juo
zas Jurkus. Mūsų mieste 
gyvenančiai velionies dukrai 
Klementinai Slyžienei ir jos 
šeimai daug kas reiškė nuo
širdžią užuojautą.

Daug girdime ir skaitome 
apie galimus Kanadoje fede- 
ralinius ar net Ontario pro
vincijos vyriausybės rinki
mus, o galimi pasikeitimai 
ir mūsų "valdžioje", atseit 
LB apylinkės valdyboje. Dar 
pensininkės amžiaus nepa
siekusi, sočios išvaizdos ir 
raudono veido dabartinė val
dybos pirmininkė sirguliuo
ja ir net numato išvažiuoti 
gydytis į Torontą. Jeigu jos 
liga ir ilgiau nusitęstų, tai 
dabartinė ja valdyboje yra 
jaunesnių pajėgų, tačiau mū
sų tautiečiams būtų progos 
pajuokauti, kad v-bos pir
mininkų pasikeitimai vyksta 
taip dažnai kaip kokioj nors 
bananų respublikoje. . .

Dar vienas vietinis kursuo
jamas juokas, tai kad ret
karčiais susirenkančių pen
sininkų būrelį yra įsiskver-*- 
bęs "komunistų agentas" ku
rio skleidžiamų šmeižtų ar 
gandų reiktų visai neklausyt 
ir nekreipt dėmesio, lygiai 
kaip nereiktų imti galvon ar 
užsigauti dėl šio nenuola
tinio korespondento"kūrybo- 
je" pasitaikančių pajuoka
vimų ar valdžios kritikos, 
kurią kai kas skaito nereika
linga ar net destruktyvia. 
Reiktų prisiminti, kad ob
jektyvi krtlka yra net nau
dinga, ypač kada darbštūs 
veikėjai yra pažadinami iš 
savotiško savo veikla pasi
tenkinamo, snaudulio, kada 
jiems atidaromos akys, nu
rodomos jų klaidos ir duo
dami nuoširdūs patarimai.

Nenuolatinis kor.

. . . APIE SPORTĄ, i. .
(Atkelta iš 3 psl.)

4 klm. į valandą, t. y. po 15 
mln. 1 klm. ir bent 3 savai - 
tęs / 3 kart į savaitę/ lygioj 
vietovėj, kad įprastumėte į 
ritmišką Ir pagal savo or - 
ganlzmul geresnę, kvėpavi
mo eigą. Pvz. kas 2 žlngs - 
n lai įkvėpti Ir kas 3 iškvėpti, 
iškvėpimą visada lyg truputį

mo rodikliu-plaučių tūris 
Išreikštas kubiniais centi
metrais.

Jeigu trečioje savaitėje 4 
klm. lengvai įveikiami per 
50 minučių, tai savaitgalio 
dienos / šeštadieniai tr sek
madieniai/, viena iš jų gali 
s lėkti 8-10 klm. .pasirenkant 
ėjimo greitį,prilygtų malo
niam ir gaivinančiam kelia
vimui. Geros kokybės teni
so bateliai ar "jogging" a- 
valynės tinkamesni/ storas 
padas Ir kulnies vieta Itin 
minkšta/, su prakaltą suge
riančiomis kojinėmis, ne
brangi viršutinė treningo 
apranga- " sweating suit" / , 
minkštos a la frotte medžia
gos rankšluosti ant kaklo, 
prakaitui nusišluostyti, ne
varžanti Ir judesiams ne
trukdanti apatinė aprangos 
dalis,sudaro mūsų treniruo
tės kraitį.

Po 5-6 s a v. nuotolio kaita
liojimo, kuris savaitgaly jau 
sieks net Ilgi 15 klm.,kai 
kur į kalnelį, šlaitą ar pas l- 
ta ik lūs lūs la tptus, užba (g lant, 
ypač vasaros metu, plaukimu 
atsigaivinimui Ir lengvute 5- 
1O mln. gimnastika,bema* 
tant sustiprins visų jėgų ki
limą Ir dvas Inę nuotaiką kū - 
ryblngesnlam darbui.

Antrasis mėnuo jau žymi
mas gre Ič lo kėl imu numaty - 
tam nuotoliui,pvz. 5-6 klm. į 
valandą, o jei pajėgus, gali-j 
ma 1-2 klm. bandyti žIngs- 
ntuotl per 7:30- 8 mln.klm. i 
likusius- 1O- 12 mln. kilo - | 
metrą. Krūvio didinimas Ir 1 
nuotolio prailginimas yra 
artimi Ir neatskiriami 
veiksniai, keliautieji širdies 
Ir kraujo apytakos geresnį 
veikimą.

Kai savo kredite turėsime 
bent 300-400 klm. žygiavi
mo, galime drąslai mėginti 
dalyvauti savo amžiaus gru - 
pėse ir varžybose, jei tokios W 
kur netoliese pravedamos . 
Tai bus patikimiausias ro- M 
d įkils pasitikrinti jėgų lalps- 
nį. Yra nemažai žmonių,ku- 
r te niekad jaunystėje neprak- ‘ ’ 
tlkavo jokios sporto šakos , ,
bet nūdien, nors įšokę Į 60- 
lus metus, bet su 1-2 metų 
praktika ir atydž tai bei tvar
kingai vedamu gyvenimu, 12- 
15 klm.sumeta greičiau kaip 
per 2-2, 5 vai. Ir pulsas ne
viršija a 115-120 į minutę.

Apie kitas sporto šakas Ir 
jų praktinį panaudojimą pa
kalbėsime vėliau.

/ bus daugiau /

T EL. 525- 8971.

ont^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

U.O.LO

4 »

W. LAPENAT 
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Ont.
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINE STATYBA,

darbo? atllakamoa agilnlngal Ir pri aln am am I a kainamia.
• Enginering & daalgnlng p af arn a vi m a a.
• IN -GROUND Swimming Paal ataty b a( 10 y a ar gw aran'y). 

 TEL- (613) 225* 400 1
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

' | MOKAME UŽ:
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- ii depozitus (P.C.A.) .........6%
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II santaupas .........................7%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. II jterm. depozitus 1 m. 8V4 %,
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- II |term. depozitus 3 m. 8 Vi %
galius šeštadieniais uždaryta. II pensijų fondas.....................9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. II asmenines paskolas . ..10%
Kapitalas   virš $10,000,000. || nekiln. turto pask 9V4 %

TEATRALŲ DARBUOTĖ
Ontario Daugfakultūrfnfų 

Teatrų Sąjungos Hamiltono 
skyrius švęs savo metinę 
šventę, kuriai priklauso Ir 
mūsų Aukuras. Šventės pro
ga, skyrius ruošia Daugia- 
kultūrrnlų Teatrų Festivalį , 
kuris prasidės balandžio 27 
d. ir pas’baigs gegužės 7 d . 
Visi vaidinimai vyks Benuei
to Auditorijoje, 444 Hughs on 
str., Hamilton.

Minėta Sąjunga įsikūrė tik 
prieš kelis metus Tbronte , 
su šešiomis dramos teatro 
grupėmis. Dabar šiai orga
nizacijai priklauso per 40 
dramos ratelių, aptarnaujan
čių dar tik dalį Ontario pro
vincijos miestų mišriomis 
kalbomis.

Hamiltono skyrius įsikū
rė tik prieš vienerius metus.

Šis skyrius balandžio 14 d . 
dienraščloThe Spectator rū
muose buvo sukvietęs narių- 
ratelių susirinkimą aptarti 
būs įmoFestivalio programą. 
Susirinkimui pirmininkavo 
skyr. pirm. F. Spezzano, ku
ris perskaitė jau sudarytą ir 
vėliau priimtą programą 
ir pristatė dramos ratelių 
vadovus. Iš lietuvių dalyva - 
vo Aukuro vadovė ir rėžis o - 
r ė E. Kudabienė su dalimi 
savo aktorių ir pakviestas 
šių eilučių autorius.

Po susirinkimo buvo ka
vutė s u pyragaičiais, sus ipa- 
žlnimas ir pokalbiai.

Tš programos paaiškėjo, 
kad Aukurui tenka vaidinti 
gegužės 7 d.,3 v.p.p.

Aukuras statys ve įkalą 
"Ponios Dulskls Moralė" . 
Autor lūs G. Zapolska, versta 
F. Neveravlčiaus. Zp.

mas.
Tai jau didelis kultūros , 

išsiauklėjimo ir paprašė įau
sto žmoniškumo trūkumas , 
kitaip tariant, žmogaus men
kystė, jo dvasinė ubagystė ..

Taip, teisingai, mes su
tinkame su mintimi, kad ne 
visos gėlės kvepia, kurios 
gr až la Is ž leda Is dab Inas l. 
Pasitaiko nemažai trtuščia
vidurių. Nevisi ir šios že
mės vabalai mėgsta buvoti 
ten, kur gražu,kur kvepia. 
Kai kupte būtinai lenda ten , 
kur jo valas, kur dvokia.

Prieš pradėdami ką nors 
kurti,organizuoti ar veikti , 
pagalvokime ar esame tam 
tinkamai pasiruošę,ar šalia 
noro, dar turime ir tam rei
kiamo sugebėjimo. Taip pat, 
ar sugebame įvertinti, sup - 
rasti kitaip galvojančių nuo
monę, jausmus, įsitikinimus?

Jeigu šitų kvalifikacijų 
stokojame, geriau nelįskl- 
me, nestveržklme bent į va
dovaujančias vietas.

O jei ir pradėjome, iš 
pradžių viskas puikiai atro
dė, tik vėllaupastreiškė nes
klandumų, ats irado trintis - 
tai jau ženklas kad kažkas 
netvarkoje, Ir-kaipo taisyklė 
- daugiausiai su tiems vie
netams vadovaujančiais as - 
men Imis.

Yra Ir čia Išganinga pulki 
išeitis! Mes privalome pak - 
lustl daugumos vaitai, tam 
teisingiausiam ir nepamai
nomam visų laikų žmonijos -

tinkamu elgesiu pažeidžia 
mūsų svetainės tvarką,už - 
gauna patarnautojus ir pada
ro nemalonumų kitiems ats t* 
lankiusiems. Jų elgesys ne
siderina su svetainės Lokys 
tikslais Ir prieštarauja klū- 
bų įstatymams. Todėl sve
tainės vedėjas tr tarnautojai 
turi teisę tokius svečius įs
pėti ir pašalinti iš klubo pa - 
talpų. Jei pakartotini įspėji
mai nepadeda, LN administ
racija yra priversta panau
doti griežtesnes priemones 
Ir pasiūlyti LN valdybai su - 
spenduotl narius, atimant 
svetainės svečių teises.

Š.m. kovo mėn. lt> d.LN 
valdyba suspendavo šešis 
narius dėl jų netinkamo el
gesio tr jiems apie tai buvo 
pranešta raštu. Šie nariai 
neturi teisės lankytis patal
pose LOKYS ir naudotis jų 
patarnavimais. Suspenduo- 

„ tieji, tačiau, neprarado L N 
nartų teisių. Jie gali naudo
tis biblioteka, skaitykla, lan
kyti kultūrinius parengimus, 
susirinkimus. LN vadovybė 
mano, kad šis nemalonus 
suspendavimas bus naudm - 
gas patiems suspenduotiems 
LN nariams, nes tai rimtas 
įspėjimas, kad jų elgesys 
daro gėdą jiems patiems Ir 
Lietuvių Namams.

Svečių knygoje pasirašė: 
. A.A. Ašokial iš Cicero,
A. OI tai iš Rochester 
Velavlč ienė iš Ware n, 

-Velavičius tš Detroit,

‘ t

D

M.
tai yra daugumos - instinktui -Barienė iš Chicagos, P. T ar
tels ėjų l

ūsai LIETUVIU NAMAI

Tarvydas iš Erln, Ont. ir V . 
Rukšys Iš H lito n.

Algio Paul lonlo 17 m. gim
tadienio proga jo tėveliai į- 
mokėjo LN nario įnašą $1OO 
ir T omas Trinkūnas įmokėjo

SVETAINĖ LOKYS
Svetainės LOKYS tikslas 

yra sudaryti jauktą, malonią $25, papildydamas savo įna- 
ir patrauklią aplinką, kur toje §4 iki $51.

Toronto
A. LUKOŠIUS

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

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

PARAMA
IMA:

9 Vi % už asm. paskolas

9 Vi % už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'iy $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAŲDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

apsiBiAMua k
* Namų — Gyvybės Ų 

į AA&įfA A AA * Automobilių 

r * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ON i >RIO betkur pasaidyjc^skemblntl 

m*. ,s. te/ 533-3537

GRAŽUS DANGUS BET 
NE MARTYNUI

Ta’p sako mūsų tautos iš
mintis, ta’gi gal ir stabtelė
kime bent trupučiuką t les šių 
žodžių nors ir komiška,bet 
teisinga sąvoka.

Mes č la turime gana daug 
ir įvairių organizacijų, gru
pių, sambūrių, veiklos bei 
kultūros ratelių.

Neberelkalogal yra Ir ki
tas posakis,kuris sako:"Jel 
atsirado bent trys lietuviai, 
tai tuoj įsisteigė ir keturios 
organizacijos".

Niekas negali paneigti į- 
valrlų organizacijų reikalin
gumo bei jų naudingumo į- 
vairiausių pasaulio tautų vi
suomeniniame gyvenime.Ge
ra organizacija visuomenė
je, tai maždaug tas pat,kaip 
žmogaus kūne protas, širdis, 
arktta svarbi organlzmoda-

g t mums viskas atrodo ki
taip.

Čia ir prasideda visos bė
dos. Tai tikras reikalo, . o 
ypač savęs nepažinimas, 
dažnai visai neužtarnautos 
tuščios garbės troškimas,ar 
net sąmoningas nesantatkos- 
bloglo sėjimas visuomenėje .

Gaila, bet ir šioje mūsų 
gražioje Ir palyginus darbin
goje Toronto lietuvių koloni
joje tas pas įtaiko,kartas nuo 
karto visi tą matome ir jau
čiame.

Mums tikrai neprivalėtų 
šitaip elgtis'.Esame perdaug 
išretinti, o ir mūsų tauta 
tam yra permaža, kad tokį 
"1 tūles ūsą" sau leistųmėm.

Mūsų tautos' priešai tik 
trina rankas Iš džiaugsmo 
tai matydami,greItesntų pa
kasynų mums belinkėdami!

Norėdami būti naudingi sa
vo skriaudžiamai tautai,

LN nartai galėtų kultūringai 
praleisti laiką, susitikti su 
draugais, pažįstamais, pa
vaišinti savo svečius. Aišku, 
be alkoholinių gėrimų negai
lima apsieiti, kurių nuosai
kus naudoj Imas neke rik ia 
sveikatai.

Liquor Licence įstatymas 
griežtai draudžia svetalntų- 
klūbų lankytojams pasigerti 
ir įpare igoja pas Igėrus lūs 
pašalinti Iš patalpų. Pagal 
minėto įstatymo nuostatus 
sekmadieniais nuo 12 Iki 1O 
vai.p.p.svaiginamieji gėri
mai galima parduoti sve
čiams, kurie naudoja maistą 
sėdėdami prie stalo.

Tenka konstatuot l nema
lonų faktą,kad kartais ats l- 
lanko svečių,kurie savo ne-

• Toronto Rambyno ir Šat
rijos skautų tuntai šventė 
savo patrono šv. Jurgio 
šventę. Jie dalyvavo iškil
mingose pamaldose su vė
liavomis Prisikėlimo Para
pijoje, kur Tėv. Andr tekus 
OFM pasakė pamokslą.

• Dailininko grafiko V. Igno 
paroda įvyko balandžio 22- 
23 d.d. Prisikėlimo Parapi
jos Parodų Salėje. Jos metu 
skaitė savo kūrinius rašyt . 
Jurgis Jankus. Abu meni
ninkus pristatė savo kalboje 
T ėv. L. A ndr tekus. Rašytojas 
po įžanginės savo kalbos 
paskaitė įdomią novelę.

Dali. Vyt. Igno paroda pra
ėjo su geru pas tsekimu.

Prisikėlimui 25 metai
J. Karka

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

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tol. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. iPrie Kipling ir Six Point Plaza) •

lis,be kurios gi velk neįma
nomas normalus gyvenimas 
bei progresavimas.

Liūdnas, apmiręs, nuobo
dus ir tuščias būtų mūsų, o 
tuo pačiu Ir visos žmonijos 
gyvenimas be organizacijų , 
jų Išvystomos įvairiaspalvės 
veiklos.

Mes lietuviai organizacijų 
trūkumu tikrai negalime nu- 
s įskųst l: s te igt l part I jas, or
gan izuot t paskiras grupes ir 
joms vadovauti mes tlkrlau- 

• slal kad pralenkiame visą 
eIlę kItų tautų. Bet va, štai, 
neretai net spaudoje skaito
me apie įva ir taus las r lete
nas, tarpas a v to nesantatkas , 
net Ir apie aštrius įžeidi
nėjimus-užgauliojimus. Jie 
metami tiems-kitiems, su 
kurių mintimis bei Idėjomis 
mes nesutinkame, kadan- 
6 psl.

’gerbdami jos didingą praeitį, 
mes turėtumėm kuo toliau
siai šalintis nuo mūsų pa
matus griaunančios veiklos, 
netalkininkaujant Ir nepatai
kaujant mūsų žudikams, ir 
tokia savo veikla neramstytl 
prarajon ir pražūt m vedan - 
č lūs t litus...

Suprantama, kad žmogus , 
begydendamas kartais ima 
ir nusigyvena, dvasiniai su
menkėja net nė pats to ne
jaus damas. J is pas įdaro 
irzlus,sunkiai besukalbamas 
vienašališkas. Kažkokio tai 
ats įska ttymo su kitais neat- 
la Idž la l s tek ląs, prlekab m - 
gas. D idžlauš la gi bėda, ka
da organizacijai vadovaujan
tis taip elgias l, sąmoningai 
tokiu keliu užsispyręs sau 
eina,kaip niekur nieko irto- 
illau "viešpatautl"betrokšda-

Iš savo gimtosios, myli - 
mos los Lietuvos gruobuonių 
kaimynų išstumti lietuviai 
rado naują draugišką prieg
laudą Toronte,ir kitur.

Nuo lutam, lietuvių skai
čius Toronte augo sparčiai. 
Jau 1952 m. jų buvo virš 5 
tūkstanc tų. L letuv la l la (kės l 
seno papročio-darbuotis ir 
melstis. Tuo laiku vienos 
šv.Jono bažnyčios nebeužte
ko. Per pamaldas sekmadie
niais žmonės stovėdavo ant 
laiptų, šaligatvyje, aplink 
bažnyčią.

Grupė lietuvių kreipėsi į 
į J.E. kardinolą J. C. Mc 
Guigan, Toronto vyriausią 
dvasinį vadovą. Kardinolas 
sutiko pavesti naujos bažny
čios- parapijos įkūrimą Lie
tuvos Pranciškonų orde nu i, 
kurts jau buvo įs įkūręs JAV- 
se. Lietuvių Pranciškonų 
provincijolas Tėv. Jurgis 
Gatltušis, OFM įvykdė vie
nuolyno ir parapijos įsikūri
mo formalumus Kanadoje ir 
Romoje. Taip gimė 1»53 m. 
kovo mėnesį Prisikėlimo 
Parapija.

lu&3 m.gegužės mėn. Pa

rapiją iš leidimo ant pop fe - 
r taus išvesti į gyvenimą 
pradėjo naujas klebonas 
T ėv. dr. Bernardas Grauslys 
OFM, T. Placidas Barius 
OFM Ir Tėv.Petras Baniū- 
nas OFM.

P irmos ios miš los buvo 
atlaikytos 1953 m. gegužės m 
31 d.kino teatre. Ten vyko 
pamaldos,kol buvo pastatyta 
nauja bažnyčia 1955 m.rug - 
sėjo mėn. 11 d.

Prisikėlimo uažnyčlos pa
rapijiečiai gaus ia t aukojo ir 
pinigus, ir dirbo daug darbų 
be atlyginimo. Nuo 1957 m . 
rugsėjo 12 d. klebonas Tėv . 
Bernardinas Grauslys OFM , 
dėl sušlubavus los sveikatos' 
pas įtraukė ir nauju klebonu 
buvo paskirtas Tėv.Placidas 
Barius OFM.

Jis atliko visus sunklau- 
s lūs darbus, užba Igė pastatų 
statybą, įsigijo ir sutvarkė 
vasaros stovyklą. Sunkią 
klebono naštą nešė 15 metų , 
kol visas baltas tapo, o Pri
sikėlimo parapija- lietuvių 
veiklos centru.

Dabartinis kelbonas T.Au
gust Inas Simanavičius OFM

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungų 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki J93/i svarų 
gryno svorio. Turini*? >.ūidovimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai potorr gujome.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro, ieltadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vokoro.
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. |
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai,

buvo paskirtas 1973 m.spa - zikinį veikalą Kūlgrindą’>*' 
lio 21 d. Tai jaunas/tik virš muzika komp. A. Jurgučią c. 
40 m./, energingas vyras, libretto- Nijolės Jankutės , 
visų mėgiamas, jaunimo tar- režisavo Z.Kevalaitytė-Vl- 
pe irgi populiarus. Per gocklenė. Labai geros so- 
trampą laiką jau spėjo «r ligtės: A.Gaižlūnienė-Simo- 
bažnyčią Išremontuoti, at- naitytė, M. Momklenė tr R. 
naujinti jos Išvaizdą, vado- Mastlenė, tš vyrų-V.Loren-
vaujant arch. dr. A. Kulpal, 
3 kryžius pastatyt t, languose 
vitražus įsigyti, skolas be
veik išmokėti ir t kt.

Parap i j ieč la i gaus la t au
koja, o klebonas geriems 
projektams sunaudoja. Da
bar ten viskas gražu, malonu 
sekmadieniais ir kitomis 
progomis ten atsilankyti 
Todėl visada žmonių, kaip 
bičių avilyje, ir seni, ir jau
ni, ir vaikai ir sportininkai r 
juda kruta , buriuojąs i, malo
niai laiką leidžia. Kiek tūks
tančių per savaitę pereina , 
neturiu statistikos. Iš kitur 
atvykę lietuviai džiaugiasi, 
stebisi, žavisi parapijos 
pastata ts, įsta igom is, banke - 
liu ir kitomis grožybėmis.

25 m. Parapijos sukaktis 
buvo paminėta labai iškil
mingai.

Ta proga buvo pakviestas 
Dainavos ansamblis iš Chi
cagos, kuris suvaidino ma

tas, V. Radys ir kt. Iš šo
kėjų išskirtina profes tonai ė, 
V.Krosaltė.

P as ak iškas dekorac I jas 
sukūrė talentinga dali. A. 
Korsakaitė-Sutkuvienė. Cho
ras buvo puikiai sus Ida Ina- 
vęs.lyg vtenas Instrumentas. 
Gerai dirigavo pats autorius.

Publ ikos sus ir inko ap te 
1OOO. Kaip man,taip Ir ša
lia manęs sėdėjusiems gen . 
kons. dr. J. Žmuldzinui, irkt- 
tuems muzikos mėgėjams bei 
žinovams Kūlgrinda patiko ir 
publika skirstėsi patenkinti.

Mes pamatėme tikrai lie
tuvišką savo muzikinį veika
lą, lyg operetę. Kūlgrindą 
vertėtų nufilmuoti ir paro
dyti daugelyje lietuvių kolo - 
nijų, kur nėra sąlygų pak
viesti tokį didelį sąstatą.

Veikalo dalyviams ir ren
gėjams buvo suruošta vaka
rienė Parapijos Parodų Sa - 
1 ėję. Buvo daug s ve ik tn imu,

(Nukelta į 7 psl.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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tetus, stkstetus, akomponavo 
muz, J. Govėdas Ir Vytas.

Kelias dainas sudainavo ir 
Prisikėlimo Parapijos Cho - 
ras, diriguojamas muz. E. 
Knikse m no.

Programos pranešėja bu
vo Aušra Katkienė, o iškil
mes pradėjo Parapijos Ko
miteto p-kas A.Kuolas. Šei
mininkavimą tvarkė J. Vin-

TORONTO KRONIKA. . .
(Atkelta iŠ 6 psl.)

kalbų. .Vadovavo Parapijos
i Komiteto p-kas A.Kuolas.

Sekmadienį Įvyko iškil
mingos pa maldos .kurias lai
kė J. E. vysk.V. Brlzgys, a- 
slstuojant keliems kunigams.
Ta proga buvo pašventinti ir

! 3 kryžiai bažnyčios priekyje
■ / pagal arch. dr. A.Kulpos
i projektą/. Šventinimo cere - gellenė.
momjas atliko vysk. V.Brlz-

; gys,pasakydamas reikšmin
gą, kalbą.

Vakare 
viešbutyje 
ketas su 
Po vakarienės vysk.V.Brtz- 
gys savo žodyje pasidžiaugė 
parapijos nuveiktais daroats 
ir pagailestavo,kad jaunl- 
:nas nestoja į kunigų semi
narijas. Ragino visus tuo 
reikalus sus trupinti, nes tai 
prisideda prie pavojaus su-

/^Stlpnėtl lietuvybei.
Buvo keliolika sveikintojų 

kalbėtojų, kurie išpasakojo 
daug Įdomių ir ’’slaptų" pa
rapijos kūrimosi epizodų.

Meninę programą išpildė 
solistai Marcinkutė, Sriu - 
biškienė, Žemelytė,Paulio- 
nls, A. Simanavičius, Stri
maitis, Verlkattls.

v Jie dainavo duetus.kvar-

Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Naujiems

Nariams Įrašyti
1978 m. Specialus Vajus

- □
Susivienijimas kviečia visus Reros valios lietuvius ir ju drauRUs įsijunRti 

j SLA nariu Seimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lenRvatomis ir privileRijo- 
mis.

įvyko Royal York 
iškilmingas ban- 
menlne programa.

Po visų kalbų,programos, 
padėkos žodį tarė klebonas 
T. August Inas Simanavičius .

Vaišės buvo geros, salė

KRONIKA'
VAKARAS SU MERU 
JEAN DRAPEAU

Balandžio 13 d. apie pietus 
suskamba telefonas. Kalba 
mano bičiulis Liudas. Sako- 
esame kviečiami dalyvauti 
Įvykstančiame mūsų Mont
real! o mero Jean Drapeau 
priėmime Mont Royal Cha
let, kalno viršūnėje. Tai tik
rai reta proga ir garbė pa - 
buvoti tokioje rinktinėje 
publikoje. Ne be susijau - 
dinimo teko atatinkamai pa
siruošti ir- jau švilpiame 
Cote - dės Neiges pašlaitė
mis , link : Mont Royal par-

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmėsi, kad ir jie Rali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios proRos apsidrausti pridėtinėmis 
apdraudomis.

Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
z pirmųjų motų metinių mokesčių.

■S Apsidrausti Kalima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos.
•' Ąplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 iki $5,000.

Apįik.aniaLnuo51Jki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba $2,000.
I Per šj Vajų -galima pasirinkti sekančius apdraudų pianus:"’* '+
! Viso Amžiaus Mokama apdrauda (Whole Life V-11

Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metų (20 Payment Life V-2)
‘ 20 Metų Taupomąja apdrauda (20 Year Endowment V-3) ir

’ 10 Metu Taupomąja apdrauda (10 Year Endowment V-X)
-Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos apdraudų verty

bės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)
Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytu Non-Medical 
aplikacijų galima Rauti pas vietini SLA Organizatorių ar Finansų Sekreto- 
rįp. Taip pat galima kreiptis ir i Susivienijimo Centra:
J. Lithuanian Alliance of America .
g 307 W. 30th Street
p , New York. N. Y. 10001

Te). (212) 563-2210
Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo data (mėnesį, diena ir 

metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti apdraudų mokesčiai.

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimės

(Storage)''

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

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengy s G uy 

'Rlchardl, kuris Įau seniai I lėtu vi ams patarnaut a. Darba atlieka sąžiningai 
■ Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote..

1978. V.3

puošni/Canadian/,svečių per 
6OO.

Kas atsilankė- neapsivylė.

Prisikėlimo Parapijos 25-
I čio proga yra išleistas ir 
specialus leidinys, kur pa
rapijos istorija smulkiai ap
rašyta. Leidinį redagavo: 
V. Matula it is, St. P rakapas ir 
J.Vaiceltūnas. Leidinį gali
ma įs įgyti Parapijos J. Mi
sevičiaus Spaudos Kioske .

Prisikėlimo Parapija yra 
tapusi ir religijos ir lietu - 
vybės tvirtove Kanadoje.

Montreal
ko. Šis parkas, tarp kitko, 
tarnauja ne tik poilsiavimui, 
bet savo puikiais ąžuolais, 
klevais, uosiai s, vinkšnomis, 
bei žmogaus ranka sodinto
mis sidabrinėmis eglutėmis 
tampa tikru botanikos sodu .

Puikus per kalno masy
vą vingiuojantis Camilien 
Houde Parkway žavi kiekvie
ną keliaujantį montrealietį 
ar svečią iš visos plačiosios 
Šiaurės Amerikos.

Nors dar tik ankstyvas pa
vasaris, tačiau aplinka spar
čiai keičiasi. Žiemos metu , 
tūkstančius montreallečių 
viliojęs parkas paslidinėti 
ir pačiužinėti, dabar veikiai 
meta žiemos rūbą. Iš kalno 
viršūnės bei žemesnių šlai
tų skuba, kriokia sraunūs u- 
peliūkščiai.

Virš Maitrealio nusėdo 
ankstyvas vakaras. Padan
gėse suspindo tūkstančiai 
žvaigždučių. Žemai, kur tik 
akys užmato- nusidriekę 
Montreal!o metropolio žibu
riai. Ypač nuostabiai su
mirgėjo ir visokeriopai sa- 
žaravo miesto centro dango
raižiai. Tai tikras romanti
ko rojus. Čia negali nepajus
ti tos didybės, kuri išplaukia 
Aš^miįžiniškos šgiesų jūros . 
čiąipat«*emai‘ po,tavo kojų.
- r- .M ontrealitf yra.tikrai . Die
vo apdovanotas tokia išskir
tina topografija. Sunku ras
ti kitą tokį miestą ne tik 
šiame pusrutulyje, bet ir vi
same pasaulyje, kuris pri -« 
lygtų Montrealiui - nebent 
Rio de Janeiro ar Capetown.

Montrealis tikrai gali pa
sididžiuoti, turėdamas tokį 
natūralų kalną-parką miesto 
vidury. Išmintingi miesto 
tėvai tą kalną laiku suspėjo 
apsaugoti nuo naikinančios 
civilizacijos rankos visiems 
laikams.

Šį vakarą čion plaukė 
šimtai kviestinės publikoj. 
Proga - tarptautinės knygų

PflDflSflRlO
BALIUS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE
1978 m. gegužės mėn. 6 diena.

1:30 vai. po pietų

7:00 vai. vakare

KAVA su pyragais

Penktadieni, gegužės 5 d. 8 vai. vak/ 
Seselių, N amuose "Antro K aimo**prle-/ 
vaizdo — Algirdas-TItus Antanaitis/ 
skaitys paskaitą. Kviečiame visus/ 
Lietuvius atvykti. Įėjimas $ 1.00./

parodos, vykusios Place 
Bonaventure kulminacinis 
užbaigimas, bei 13-jo Mont - 
realio Miesto Grand Prix į - 
teikimas.

Viduje šių erdvių istori
nių rūmų- jau šimtai) kvies
tinės publikos. O kiek tokių 
ir daug svarbesnių pokylių 
yra šie rūmą! regėję. Čio - 
nai taipgi prieš 22 metus 
vyko Lietuvių Dienos didysis 
balius dėka to paties Mont- 
realio mero Jean Drapeaa.

Lietuviai bene bus vieni n- 
tėlia.i gavę šią išimtiną gar
bę papuotauti šiuose rūmuo
se.

Grįžkime vėl prie nūdie
nos. Aplinkui išdėstyti pui - 
kiai paruošti vaišių stalai - 
užkandžiai, kitame krašte 
ant stalų išrikiuoti vyno 
stiklai su puikiu prancūziš
ku vynu. Svečiai aptarnauja
mi kelnerių. Dar kitame 
krašte- jau ruošiama kava 
su saldumynais.

Montreal!© meras yra dė- 
-mesio centre. Vieni po kitų 
svečiai telkiasi prie jo’, kad 
-pasakytų keletą žodžių i r iš
reikštų savo pagarbą šiam 
nepaprasta^ žmogui. Artė
jam ir mes.. . Bet kaip čia 
nesijaudinti pirmą įtartą sa
vo gyvenime sutinkant ir as
meniškai paspaudžiant ran - 
ką asmens, kurio dėka Mont
realis šiandien turi model' - . 
aiškiausią požeminį -metro 
pasaulyje ; realizavusio tolį 
grandiozinį projektą Expo 67 
ir pagaliau 1976 Olimpiadą. 
Jis- neaugšto ūgio, žiban
čiom akim už stambių rėmų 
akinių. Kiekvienam randa 
atatinkamą žodį, atvykusiam 
jį pasveikinti.

Mes prisistatome lietu
viais. - A, lietuviai! . Žįnau

PAMINKLU GAMYBA

ŠOKIU MARATONAS

BALIUS

PROGRAMA

ORKESTRAS

ANTRAS KAIMAS 
į iš Čikagos)

LOTERIJA BARAS

fejimas — suaugusiems $6.00, 
studentams - $5.00, 

maratono šokėjams--$ 4.00.

Re n gi a — Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
Montrealio Skyrius

PADĖKA

Ar A ROMUALDUI MAZILIAUSKUI mirus, mūsų, 
nuoširdžiausia padėka kun. J. Aranauskui, S.J., orga
nizacijoms ir visiems draugams, kurie malda, gėlėmis, 
užuojautomis spaudoje, laiškais ir aukomis

Algimanto Mackaus Knygų Fondui 

pagerbė velionies atminimų.

Jūsų visų nuoširdumas palengvino mūsų, 
skausmo.

Ilona Gražytė-Maziliauskienė 
ir Šeimos

sako

gerai aš jūsų veiklą ir di
namišką koloniją čia Mont - 
realyje. Daug esate įnešę 
į mūsų didmiesčio kultūrinį 
ir fizinį vystymąsi, - 
muns meras.

Prisimename jam padėko
ti, kad buvome gavę šias 
patalpas Lietuvių Dienai.'

Įteikiant Grand Prix-nu* 
ras pasako pagMndtaię kalbą.

Svečiai dar valandėlę sto
viniavo kalbėdamiesi su me
ru ir Montrealio Meno Ta
rybos nariais.

Pamažu pradėjom skirs - 
tytis namo. Atsisveikinant

ir čia rašančiajam pavyko 
dar prieiti prie šio dinamiš
ko žmogaus ir palinkėti jam 
daug geros laimės ir ištver
mės vairuojant šį didžiu
lį Kanados metropolį per 
audringus ekonominius ir 
politinius vandenis. Jo pas
kutiniai žodžiai buvo -Mes 
,ię v£l dar nusitiksime....

Lauke- .ųįrš žema’ švy
tinčio, nakties gyvenimu pul
suojančio didmiesčio kabojo 
skaidri mėnesiena.

Montrealis laukia naujų 
žygių. . .

N. D, Baltrukonis

BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 36 3- 1620.

Apie darbų sąžiningų atlikimo, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366 - 2548i

kelnėms- 
[prista tani 

ir atsiimant M. PHILIPPE IZZI w ____ _ _

SKAMBINKIT - 365-7146

- MONUMENTS MANUFACTURER 
TODORO & BIGRAS LTD.

6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HTN 1C9 e Tel. 255-4076

FARDAVIMAS:
Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • Daft 
Sport • Swinger • Special e Sedan • Trucks

7 psl

ir modern i om i s priemonėm! s. Kreipkitės — 
opierreir vandens konalo. Tel. 365- 3364.

Mechoni 
dažymas 
De LoVe

nau j ame 
rendrye , pr e

MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinią prie- 
monių pardavimas ir įren- J j 
girnas. Atstovaujame — 1
Hydro-Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandens tie-" 
kimą. Veltui įkainavimas.
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing &Hsoting kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

NETTOYEURS CLEANERS 
’••‘7bbl.A CENTRAL! 

495-90e AVE
Į j coin / corner Bayne 365-1143 

29 55 Allard j reef, Ville Emard
------------7 6 6-2667.

Jette & Frėres
VISKAS ‘

(

7

7



NL REIKALAI
SPAUDOS BALIUI 
PRAĖJUS

Praeito Šeštadienio vakar 
ras montrealiečiams praėjo 
pakilioje nuotaikoje. Baliaus 
rengėjų kvietimai neliko tik 
balsu tyruose: šv.Kazimiero 
parapijos salė vos sutalpino 
svečius. Jų buvo atvykę ir 
iš toliau. Iš St. Catharines- 
J. Šarapnickas, J.M. Paukš
čiai: iš Bostono- Adomavi
čiai su dukromis o iš ar
čiau- Quebec’o- Emilija iv 
Gustavas Černių ir i š Otta- 
wos - maj. R. V. Paukštaitis 
su žmona.

Vakaras praėjo smagioje 
nuotaikoje, kurią pakėlė 
programa—Moterų Šešetu
kas, gražiai atlikęs šešetą 
dainų, elegantiškai pasi
puošusios gintaru, kuris at
simušė aukso šviesa nuo jų 
tamsių blfazių.

Jų balsai, aiškiai užgrū-^ 
dinti patyrusio dainavimo ir 
subrendę; graži tarsena bei 
laisva laikysena padarė ge - 
rą spūdi. Jeigu j repertua - 
rą įjungtų dar vieną sakysim 
komišką, greito tempo dai - 
ną ir Baliaus nuotaikai kokį 
valsą ar sambą - tai būtų 
svečius ir nuo kėdžių pakš - 
tusios.

Raudo,tas gvazdikas kiek
vienai buvo kaklas ao'ū . 
ir daug katučių...

Pianinu joms akompanavo 
torontietė Marcinkevičiūtė.

Įdomu buvo išgirsti Aidą 
Norėki tūnai tę prie pianino , 
kuri atliko du klasikinės 
muzikos gabalus. Ji padarė 
didelę pažangą nuo pas Imtinį 
kartą girdėto jos skambini - 
mo. Atrodo, kad klasikinis 
stilius jos stiprybė: ji turi 
jėgos ir precizijos užgavime 
ir atrodo mėgsta alšidą vei
kalo konstrukciją. Reikia tik 
pa’inkėti, kad ji pasirinks jai 
tinkamą repertuarą ir pasi -

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

— • —

1440 r ne Ste-Catherinc Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų 488 - 8528

liks muzikos plotuose.t
Birutė Adomavičiūtė, iš 

Bostono, maloniai sutiko 
pristatyti programą savo 
gražia lietuvių kalba ir 
skambiu balsu.

Šokiams grojo akordeonis
to Jono Remeikio trio. Tai 
neseniai susikūręs vienetas, 
savo uždavinį neblogai atli - 
ko. Linkime jiems ir toliau 
geros praktikos ir gero pa
sisekimo.

Didžioji loterija, pravesta 
B-vės p-ko J. Petrulio nu - 
džiugino laiminguosius, ‘ nes 
dovanos buvo tikrai išskir - 
tinos vertės:

J. Paąžuolis Iš Port Col - 
borne , Ont. laimėjo P. Bal- 
tuonio medžio skulptūrą. J. 
Dauderis iš Montrealio- J. 
Šiaučiulio medžio paveiks- 
ląj J. Adomaitis iš LaSalle 
-dail. R. Bukausko paveiks
lą, dali. A. Tamošaitienės 
austą taut, rūbą-A. Mikšie
nė iš Hamiltono, televizijos 
aparatą - J. Pivoriūnas iš 
Cleveland b.

(bus daugiau) 
LAIŠKAS MONTREALIO 
LIETUVIAMS

Mieli
Montrealio lietuviai,

Kaip spaudoje pastebėjote, 
jau prieš mėnesį pradėjom 
nuolat pranešinėti apie tra
dicinį jaunimo Šokių Mara
toną, iškilmingą Pavasario 
Balių, kurio meninę progra
mą išpildys Antras Kaimus 
iš Chicagos; apie įdomų 
penktadienio vakarą, kurio 
metu Antro Kaimo prievaiz
da Algirdas Titus Antanaitis 
skaitys paskaitą "Dabartį - 
nės Lietuvos ir išeivijos li
teratūros sugretinimas", 
iliustruotą garsine juostele.

Visus šiuos Įvykius rengia 
Lietuvių Ja mimo Sąjunga, 
Montreallo skyrius: jauni 
lietuviai be organizacinės 
veiklos patirties ar ypatin
gai didelio finansinio iždo , 
kuriems rūpi lietuviška 
veikl i bei jaunų sąmoningų 
ir susipratusių lietuvių ug
dymas.

Neįprastiniu būdu rašome 
Jums šį viešą laišką, kvies-

darni Jus atsilankyti į visus 
šiuos parengimus Ir tokiu 
būdu remti mūsų veiklą bei 
mūsų pastangas. Žinokite, 
kad mes imam didelę riziką 
organizuodami tokio masto 
balių ir be Jūsų paramos ar 
susidomėjimo ne tik sumen
kinsime Montreallo lietuvių 
jaunimo veiklą, bet ir užši- 
darysime sau duris kelionei 
į IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą, įvykstantį 
1979 m. vasarą, Vokietijoje .

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti į Pavasario 
Balių ir penktadienio vakarą 
ir šiuo ruoštis kartu Įspū
dingam, geram ir tinkamam 
Montreallo lietuvių visuome
nės atstovavimui IV Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kong
rese, Vokietijoje .

Iki greito pasimatymo ! 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

Montrealio Skyrius 
RAŠYTOJAS STASYS 
SANTVARAS MONTREALY 

Žinomas rašytojas-poetas, 
daugelio operų vertėjas į 
lietuvių kalbą atvyksta pas 
mus gegužės 14 d. Į Motinos 
Dienos minėjimą - Stasys 
SANTVARAS.

Jis skaitys paskaitą ir sa
vo kūrybą.

Programoje dalyvaus Li - 
tuanistinės Mokyklos molei - 
niai.

Visi kviečiami ateiti į šį 
Motinos Dienos minėjimą 14 
gegužės, po 11 vai. , pamaldų 
Aušros Vartų salėje.
MONTREALIO AUKSINIO 
AMŽIAUS KLUBAS*RŪTA".

š. m. gegužės 17 d., 1 v .
30 min. šaukia Informacinį 
narių susirinkimą.

Po susirinkimo- bendros 
vaišės. Auka už vaišes $1.50.

PRISIMENAME ŽYMIĄJĄ 
MOKYTOJĄ A.tA,Mariją 
ARLAUSKAITE

Jau du metai suėjo, kai iš 
montrealiečlų tarpo negrįž
tamai pasitraukė mokytoja 
Marija Arlauskaitė.

Pedagoginė darbą pradėjo 
lietuviškoje mokykloje, kuri 
buvo atidaryta 1929 m. rude
nį šv. Morkaus vardu Rose- 
mounte. Šią mokyklą Marija 
Arlauskaitė labai sėkmingai 
vedė pati dirbdama su sep
tyniais skyriais per septyne
rius metus. Sumažėjus lie - 
tuvių mokinių skaičiui, ji 
buvo perkelta į prancūzų k. 
mokyklą, kur sėkmingai dir
bo.

Quebec'© Švietimo Minis
terija po 35 metų darbo, Į- 
vertino jos nuopelnus Ka - 
n a do s pradžios mokyklai ir 
paskyrė garbės ordeną Or
dine du M e ritė' Scolaire.

Marija Arlauskaitė tapo 
pirma moteris mokytoja 
prancūzų ir anglų tarpe,ga
vusi tokį žymelį. 1964 m. , 
dalyvaujant Montrealio me - 
rul ir 800 mokytojų-jai ir 
72 jos kolegoms, išdirbu
siems 35 m. pedagoginį dar
bą, buvo Įteikta auksinė 
plunksna- parkeris, kaip 
garbės dovana!. Ji yra lai -. 
mėjusi du pagyrimo lapas už 
gerą mokytojavimą.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

LEONAS GUREOCAS

• HĖMlBOTAS PASIRINKIMAS vartotu 
IR NAUJU AUTOMOBILIU I

• NRSITlKtTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSų FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
lM. SU lllMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j
PASINAUDOKITE I ___

PASIKALBĖKITE SU
LĘOGįTJEKAį

KVIETIMAS

MONTREALIO LIETUVIU SŪNU IR DUKTERĮ 

PAŠALPINĖS DRAUGIJOS VEIKLOS 5 0 METU

SUKAKTIES 4 *
JbCMJ&taS

kuris įvyks gegužės(May) 20 d., Šeštadienį 7 vai. 
vakaro S v. Kazimiero parapijos salėje — 
3426 Parthenais Street, Montreal, P.Q.

I
Prašome visus dalyvauti, nes tikrai nesigailė

site atvykę. Bilietus prašome iš anksto įsigyti — 
- tel. 661- 1261.^

Valdyba

ši. Kanadoje, gyvai įsijungė į
gerokai padidėjusios lietu -

'vių grupės gyvenimą. Ji bu
vo ilgametė Nepriklauso
mos Lietuvos redaktorė bei 
administratorė, Šv. Kazi
miero parapijos, Šv. Onos lietuvę. 
D-jos sekretorė, Montre- -
alio vaidintojų grupės orga-: • Leonas ir Vanda Giriniai- 
nizatorė ir aktorė. Dirbo ir | Norvaišai su viena turistine 
Tautos Fondo pirmininke.

Daugeliui naujųji ateivių važinėti po pasaulį. Iš New 
ji yra pagelbėjus! dvasiniai York'o lėktuvu nuskrido į 
ir finansiniai. Paryžių ir iš ten į Artiniuo-

Arlauskų šeima yra Į sius Rytus bei kitas žymias, 
mokslus išleidusi kun. J. istorines vietas. Grįš gęgu-, 
Šimkų (dar gyvenantį Lie- žės antroje pusėje.

tuvoje), giminaitį J. Benių ijp M 
prisidėjusi prie kun. J. Gaud- 
zės išmokslinimo.

Visi , ypa.5 giminės, prisi
mena su liūdesiu, netekę Map 
rvtės Arlauskaitės, šaunią 
----  — Giminaitis

grupe iš JAV yra išvykę pa-

DR. V. GiRlONIENE 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L’Asiom^tiqn Blvd. 

Montreal,

Tri,. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662; nomų 73? - 968 I.

muu montreal west eutomobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 į At *h» ShtrtwtxHit Wtlll , - —

Greitas ir tikslus patarnavimą s!

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

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

n -
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvai:
999 College St, Toronto, Ont. T 
M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų \
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų
Antradieniais 10 - 3 1 pensi^ ir.nam^ StOS

= taupomąsias s-tas 
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas 

Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 f DUODA PASKOLAS:

= asmenines 
šeštadieniais 91 | nekiln. turto
Sekmadieniais 9.30 - 1 = 'investacines

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

BV4% 
8’/2% 

........... 7% 
.6%

.91/2% 
9%% 

10%

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCAAUUS1MUNT - HMNITUKl

P A R D A V MAS

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9a.m. 6-to 10 p .m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojanti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

PETRAS A D A M O N IS . C. I. B.
GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBE

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

ĮVAIRIU.

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

o Užeikite jr įsitikinsite, kad įjnonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEWTRALE r 4e A VENUE ah. 363-3887
T7043 CRNTRALR 300.4382 (DKCORATIONĮ

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, BA, BCL

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

DANPAR REALTIES CORP.
I 310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 

MONTREAL. QUEBEC. CANADA
! H3Z 2M9

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

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

MOKA Už:

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suita 627, 3 Piece Vi/ie Marie, 

Montraal, Quebec H 3B 2E3 
T *1.(514)871-1430

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

Einamąsias s-tas 6-0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Vi pensijų planą 8,5 %
Terrain, ind. Įmetami, 8,75%
fermiu, ind. 2 metams 9%
Tenuin. ind. 3 metams 9.25%
D,uodą nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 ui taup. s-to* sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Nekiln. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0% ,
Investacines nuo 10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
ui paskolos sumą.

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BA, B.C.L
168 Notra Dama Straat E.JSuita 205. 

Tai: 866-2063; 866-2064

TEL.727-3120 Namą 376-3711

A g_e n't 0 r o veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELI 0 N AS, BA. C.S.C., I.B.
Komorcinio, prhataut turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

KASOS VALANDOS
1465 De 8eve SL, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 13 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegulės 15 4 iki spalio 15 d. ir' per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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