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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Francis co Costa Gomes

senelius, dėdes, tetas, pus
brolius, pusseseres Ir 1.1. 
Šiandien, ji galvoja,per daug 
žmonių siekia lengvo spren
dimo problemose. Jų šeima 
ir dabar prisilaiko žydų or
todoksų papročių.

PORTUGALIJOJE 
LAISVI RINKIMAI
Penkiasdešimt metų 

gyje pirmą kartą Portugali
joje įvyko laisvi rinkimai. 
Prezidentas Francisco da 
Costa Gomes, ragindamas 
laikytis taikingos tvaikos, 
Pe r 
pareiškė: "-Ne su mirusiais 
Ir su žeistais Portugalija ga
li kurti laisvą, socialiniai 
teisingą Ir pasiturintį kraštą, 
kokio mes visi norime".

Reaguodamas į Išvakarėse 
įvykusius apslkumščlavlmus 
tarp konservatorių Irkalrlų- 
jų, prezidentas pabrėžė: 
" Apgailėtina, kad buvo 
smurto veiksmų, kurie,ob
jektyviai įjuos žiūrint,galė
tų patarnauti tik Interesams 
tų, kurie nenori matyti Por
tugalijoje konsoliduotą įvai
rių partijų demokratiją ".

bė-

BOURASSA RAMUS
Quebec’o prem je ras Ro - 

bert Bourassa užbaigė libe
ralų partijos metinį, suva
žiavimą, nukreipdamas sa
vo kritiką į tris svarbiausius 
taškus: PQ ,unijas Ir Kana
dos premjerą Trudeau.

Suvažiavimas’ nusprendė 
remti Quebec’o teisę kontro
liuoti Imigracijos Ir komu
nikacijos sritis. Kritikavo 
Trudeau už slmpllkavlmą 

“ debatų dėl konstitucijos.
Unijos, ypač Common 

Front, buvo apkaltinti už 
pemaudojlmą stretkavlmo

versti valdžią, Vietoj rūpln - 
tls darbuotojų reikalais.

PQ . Bourassa nuomone, 
ne laimėtų,atskyrus Que be- 
c’,ą. Nebent tik sėdėtų JT- 
se kartu su " Basutoland Ir 
Moluccan salomis”.

Kalbėdamas dėlMontrea- 
lyje vyksiančių olimpinių 
žaidynių, užgyrė jo valdžios 
įsikišimą į pastatų vykdo
muosius darbus, Ir padarytą 
pažangą pavadino "bevelk 
stebuklu".

vietų rėžimas Iki 1984?" 
į šį klausimą autoriaus duo
tas neigiamas atsakymas.

Praeitą savaitę jis sutiko 
būti Ištremiamas Iš Sovietų 
Sąjungos Ir priimti nuolatinę 
vizą į Izraelį, nors nei jis , 
ne i jo žmona nėra žydų tau
tybės. Amai r įkas, k lėtas In
dividualistas, po me tų t rūku
sių persekiojimų, atlikus 
bausmę, galų gale buvo pri
verstas sutikti priimti vizą. 
Viešai jis yra parelškęs,kad 
nenorįs emigruoti į jokį 
kraštą.

JAV-Ių, Harward’o U-tas 
jį jau pakvietė dėstyti. Čia 
galvojama, kad jis pasuks į 
Ameriką Iš pereinamojo 
punkto Vienoje.

A ndre l T ve rdochlebo v, 36 
m. amžiaus, Maskvos sek
retorius Londone bazuotos 
Amnesty International orga
nizacijos, kuri rūpinasi po - 
Iltinės represijos kaliniais , 
buvo apkaltintas Sovietų 
valstybės šmeižimu.

Praeitą savaitę jis buvo 
nuteistas penkių metų Ištrė
mimu. Bausmę netrukus su
mažino, “atsižvelgdami, kaip 
jie skelbia ,į atsėdėtą laiką 
kalėjime, belaukiant teismą

Tačiau Amnesty Interna
tional pirmininkas įsitikinęs, 
kad tiktai spaudimas Iš Va - 
karų privertė sutrumpinti 
bausmę.

BENDRUOMENYBĖS
DRAMOS FESTIVALIS

KLB Krašto Tarybos Kultūros skyrius ruošia IV D ra - 
pros Festivalį. Jis įvyks Toronte 1977 m.gegužės mėn. 2Cį 
tl, 22 d./Ilgas savaitgalis Kanadoje/ Ir gegužės 27, 28, 29 
./Ilgas savaitgalis Amerikoje/. Maloniai kviečiu visus 

dramos sanburlus dalyvauti šiame festivalyje. Užsiregis
truoti Iki 1976 m. birželio 15 d. pas Kultūros Komisijos pi r 
mlnlnkę Eleną Kudabienę, 96 East 41st St., Hamilton, Ont.

Reikalavimai: 1.-Veikalas turi būti lietuvio autoriaus , 
parašytas nepriklausomybės laikotarpyje arba tremtyje,2. 
-nestatytas Toronte Ir nestatytas trijuose Teatro festiva
liuose Čikagoje.

Šia pi'oga bus Išleistas teatrų leidinys.
Kviečiu visus dramos teatro mylėtojus įs įsijungti į šį 

dramos festival. Nepabijokime vargo Ir darbo, nugalėki - 
me visas kliūtis, nes nuo mūsų visų priklausys TV- tojo 
dramos festivalio pasisekimas. Elena Kudabienė

Kultūros Komisijos Pirmininkė

• Lietuvių T aut. Šoklų Insti
tutas praneša,kad Mūsų Šo
kiai, antroji laida, gaunama : 
4554 West 63rd Street, Chi
cago, 111,60629; Gifts Inter
national Inc. 2501 West 71 st 
Street, Ill. 60629; Marginiai 
2511 West 69th Street, Chica
go, Ill 6Oo29; Darbininkas , 
341 Highland Blv., Brooklyn, 
N.Y. 11207; V. Stankus, 7056 
So. Campbell, Chicago, Hl. 
60629. Kaina $4, neįskaitant 
persiuntimo Išlaidų.
• Š.m. kovo 27 d. įvykusia
me Lietuvos Evangelikų Re
formatų Kolegijoje posėdyje 
nutarta šių metų Sinodą 
šaukti birželio 26-27 dieno
mis Chlcagos lietuvių refor
matų bažnyčioje. Tikimasi, 
kad į šių metų Sinodą atvyks 
reforamtal Ir svečiai Iš to
limesnių vietų. j. v.
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GOLDBLOOM SENELIAI 
IŠ LIETUVOS

Dr. V. Goldbloom , Quebe- 
c’o mlnlsterls Aplinkos rei
kalams, Ir perėmęs tvarky
ti Olimpinių pastatų statymo 
chaosą, pareina Iš gydytojų 
šeimų-jo tėvas buvo žymus , 
ne tik valkų Ilgų gydytojas , 
bet Ir vy r. gydytojas Mont re
al lo Valkų Ligoninės. Jo 
motinos brolis,taigi jo dėdė, 
garsus chirurgas. O jo se - 
nellal Iš motinos pusės- at
vyko Iš Lietuvos.Motlnaprl- 
slmena, kad Vlctor*as dar 
valkas būdamas, mėgdavo 
dalykus gerai pergalvoti. JI 
tvirtai tiki šeimos solidaru
mo teigiama įtaka, įskaitant

APKAITINTI SUKČIAVIMU
RCMP apkaltino 5 as - 

me n Is vadinamoje Sky Shops 
aferoje. Jų tarpe Liberalų 
senatorių Louis Giguere Ir 
National Hooke y League pre
zidentą Clarence Campbell.

VĖL SPAUDŽIA
Paskutiniu metu buvo pie

meniškai užkablnėjam t Ame
rikos Ambasados pareigūnai 
Maskvoje už rūpinimąsi di
sidentais. Maža to,Kremlius 
dar labiau sustiprino savo 
spaudimo taktikas.

Andrei Amalrtk,37 m.am
žiaus, praleido 5 metus ka
lėjime Ir ištrėmime, kad į 
užsienį "prašmugellavo" sa
vo knygą " Ar Išsilaikys So-

EILĖ SACHAROV’UI
Nobelio premijos laurea

tas Andrėj Sacharov'as su 
žmona Jelena buvo nuvykę į 
Omską, - ten vyko Mustafa 
Džemllevo, 32 m. amžiaus 
byla, kur jis buvo teisiamas 
už organizavimą savo tau
tiečių totorių, reikalaujant 
leisti jiems grįžti į Krymą, 
Iš kur Stalinas buvo juos Iš- 
trėmęs. Jis nubaustas 2 Ir 
puse metų koncentracijos 
stovyklos. Vienas svarbiau
sių liudininkų prieš jį atsi
sakė liudyti, nes buvo gavęs 
įsakymus,ką turėtų sakyti.

Min. dr. Victor Goldbloom ir dešinėje jo motina I š Cote dės N 
apartamento gėrisi Montreal io miesto panorama. f Lietuvos > 

I nacionaline 
M.Matvydo 
bibtiol««*

Iki dabar žymusis sovie
tų fizikas Sacharov’as buvo 
niekinamas jų spaudoje,bet 
saugumas Ir milicija neras
davo priežasčių jį sulaikyti, 
ar vartotlflzlnlus veiksmus. 
Teismo salėje buvusi užka
binta jo žmona, kai Ieško
jo vietos atsisėsti Ir Sacha
rov’as, Iš nervintas, kaip jis 
vėliau pasisakė, neperneša- 
mo pasityčiojimo prieš D Be
rn lie v’ą Ir lauklnlško netel - 
Flngumo, drožė policininkui 
Ir policijos viršininkui į vei
dą. Ablems Sacharovams 
Iš policijos pusės buvo atsi
mokėta panašiai.

T ėvi skęs P ar ap i jo s choras su vadovu Lamp saiči u ir sol i ste Ugi anski ene V asario 16 m in ėii m e C hie ago 
N uotrauka C.Genučio.

Detroit’©, Rochester’ lo, Bril- 
tlmore, London*o, Hamilton’ 
o Ir, žinoma,Toronto.

Šeštadienį, 8 vai. v. ,Prl - 
s įkėlimo par. salėse nio - 
šlami tradiciniai sportinin
kų šokiai. Lietuviškoji vl- 
suomenėprašoma sportinin
kus paremti, nes Žaidynių 
pravedlmas/ salių nuoma, 
teisėjavimais Irklt./ susi
ję su didelėmis Išlaidomis . 
Lietuviškieji sporto klubai 
atlieka didelę mūsų tautinės 
sąmonės Išlaikymo m failą . 
Tat juo labiau jie nusipelno 
lietuviškos paramos.

Sporto Informacija

S ALFASS-Ž AID YNES TORONTE Kanados
Krepšinio Ir tinklinio pir

menybės įvyksta gegužės 8 
Ir 9 d. d. Dalyvauja 75 ko
mandos: 45-krepšlnlo Ir 30- 
tlnkllnlo. Torontas tą sa
vaitgalį laukia apie 600-700 
lietuviško jaunimo. Pirmo
se 5 salėse žaidynės prasi - 
deda šeštadienį,9 vai. r,ofl- 
nalat-sekmadienįjlO vai. r ,v 
Etobicoke Olymplum olim - 
pintame stadijone. Stadio
nas talpina apie 1500 žiūro
vų Ir laukiama nemažai ka
nadiečių sporto mėgėjų. Fi
nalai gali kartais būti f U— 
muo jam l lr pe rduodam l pe r

CBC televizijos 
stotį. Suprantama, lietuvis - 
kasis jaunimas laukia labiau 
lietuviškos publikos. Žaidy
nės šeštadienį vyksta lygia
grečiai visose salėse Ir įė
jimas kainuoja tik $ 1 į visas 
žaidynes, o sekmadienį į fi
nalus- $ 2.

Žaidynes praveda Kana
dos Sporto Apygarda, vad. L. 
Bazlllausko. Jam talkinin
kauja Aušros Ir Vyčio spor- 
toklubo nariai. Varžyblnlam 
komitetui vadovauja Algis 
Nausėdas. Sportininkai at
vyksta Iš Čikagos, Bostono, 
NevYoHt’o, Cleveland*©.
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Valery Maresln balandžio 
viduryje buvo teisiamas Vil
niuje, nubaustas pinigine 
bauda-per šešis mėnesius 
Iš jo algos bus atskaitoma 
20%. Nuteistas,kad atsisakė 
liudyti prieš Sergėjų Kova
liovą, kurį teisė už KLB 
Kronikos Ir kitos nelegalios 
spaudos platinimą.
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U i Lietuvos išlaisvinimą! Ui i ^tikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de I a Li tuani e! Loyaute au Canada! 
ror liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Second Class M-ail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur —$10.03. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 ». Atski
ras numeris 25 <f. Adm. Ir redaktorius F. Pr. Poukitoitis 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE t!8P IC4,Que.

 Tel. (514) 366-6220

Bendradarbiu ir korespondentą spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraSSiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus, ui skelbimu, turinį redakcija ir leidykla 
neatsako.

Kanadiečiai! Išlikite budrus
Porinklmlnlai Apmastymai /

Balandžio pabaigoje ame
rikiečiai lietuviai rinko sa
vosios bendruomenės vy
riausiuosius organus. Gali
ma turėti vienokią arkltoklą 
nuomonę apie pačią bendruo
menę, bet tikrai jai sunku 
prikišti nedemokratiškumą, 
ar nesiskaitymą su rinkėjų 
valia. Labai paprastas, ne
sudėtingas renkamų kandi - 
datų Išstatymas, nesudėtin
ga Ir pačių rlnktmųprocedū- 
ra. Norintieji balsuoti paštu, 
turėjo užtenkamai laiko tai 
atlikti, taipgi slaptu balsavi
mu.

Vis vien, kaip į reikalą be
žvelgsi, reikėtų kiekvienam 
sutikti su faktu, kad vis dėl
to, bendruomenė, vlenlntėlė 
Iš visų mūsų pagrindinių or
ganizacinių vienetų, sutrau
kia tūkstančius rinkėjų,ku
rie demokratiniu būdu pade
monstruoja savo valią Ir nu
siteikimus. Tiesa, bendras 
balsuotojų skaičius galėtų 
būti keleriopai gausesnis, 
bet nesant jokios prievartos, 
’’balsų medžioklės”, nega - 
Įima priekaištauti, kad bend
ruomenė neatstovaujanti 
bendrosios lietuviškos visu
mos. ” Bičiuli, ar pats bal
savai?’’- Jei taip, aišku turi 
pilną teisę kritikai, sugesti
joms, tokiai ar kitokiai nuo
monei. Jei ne,pats save au
tomatiškai pastatai už ribos, 
nes neturi jokios moralinės 
ar dar kitokios teisės/jei 
Išsijungei Iš aktyvios Ir gy
vosios bendruomenės dalies 
tarpo/ kaltinti, priekaištautu 
nurodinėti. Vienas dalykas 
šeimininkauti savo paties 
kieme ir visai kitas reikalas 
akmenėlius mesti per tvorą 
svetimam kieman, gal net 
paslapčiomis, stengiantis, 
kad kiti nematytų...

Tautiečius Kanadoje tik 
jau turėtų dominti padėtis 
JAV Lietuvių Bendruomenėje 
sus Ida rus t po paskutinių 
susidariusi po paskutinių

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

VILNIUJE PAGYVENUS
Gerai, kad atsiranda jau

nuolių, kurie pasiryžta lan
kyti prie Vilniaus u-to lie
tuvių kalbos kursus. Dar ge
riau, jei pavieniams’ asme
nims pavyksta IlgėĮlauten 
pastudijuoti.

Tokių laimingųjų, Ištisus 
metus Išgyvenusių Vilniuje 
jaunuolių tarpe, yra Ir mūsų 
sūnus, T Ulus. Jo jauna žmo
na Jūratė, sukuria jis susi
tuokė Lietuvoje kovo 1.1974, 
tegalėjo atvykti pas mus tik 
prieš pat Kalėdas 1974 m. Ir 
tai, galima sakyti,yra grei
tas Ir laimingas jos atvyki
mas. Tokiais atvejais lei
2 psl. 

rinkimų. Atsieit, kaip rea
guoja, kaip jaučiasi maišti
ninkai, ’’reorganlzatorlai ”, 
skaldytojai, t. y. visa toji 
neryški mažuma, norinti 
diktuoti absoliučiai daugu
mai.

Sunku būtų, bent kolkas, 
aptarti ar suprasti jų toli
mesnę strategiją Ir veiklos 
metodus. Atrodo, kad jų ak
cija boikotuoti ir raginti ne
balsuoti, visai rinkimuose 
nedalyvauti, vargiai ar pali
ko didesnį atgarsį amerl - 
kiečių lietuvių dalyje. Net 
Ir dalį svyruojančių ar abe
jojančių, labai nejaukiai nu- 
teikėtokla ne pozityvi,! les log 
negatyvi pozicija bendruo
menės visuotinų rinkimų at
žvilgiu, kurią buvo užėmusi 
’’sukilėlių" grupė.

Lietuviškoji vvlsuomenę 
kuri kasmet vis daugiau 
bręsta, daugiau persiima 
demokratinėmis Idėjomis Ir 
moka suprasti,pakęsti Irto- 
leruotl daugumos valią,kar
tu mokant vertinti Ir mažu - 
mos nusistatymus, beveik 
šokiruojančiai paveikė tų 
” pogrindininkų ” bandymai 
griauti bendruomenės struk
tūrą, veikiant ne viduje, bet 
kuisantis išorėje. Tariamos 
teisybės bandant Ieškoti net 
amerikinio teismo salėje, 
rodo tautinį Ir visuomeninį 
subrendimą Ir lietuviškos 
savigarbos laipsnį. Šis visas 
reikalas, atrodo,būtų vertas 
daugiau akademinės studijos 
ir tyrimų. Tokiam moksli
niam darbui turime savopa- 
člų tarpe gerai pasiruošusių 
ir akademiniuose sluogs- 
nluose pasiruošusių psicho
logų. ..

Tuo tarpu kanadiečiai lie
tuviai budėkite, ne s, kas žiną 
gal bus pasikėsinimų ir jū
siškę bendruomenę padrai
kyti, pap lauš tin ėtl Ir nuorga
nizuoti.

Al. G Imantas

dimai Išvykti Iš Lietuvos už- 
tęsiami 9 mėnesius ar netlr 
Ilgiau.

Galima tvirtinti, kad Vil
nius . mūsų sūnui buvo gana 
svetingas. Jis ten gaudavo, 
kaipo stažuotojas/lš psicho
logijos/ po 150 rublių į mė
nesį, Ir tų pinigų jam pilnai 
užtekdavo pragyventi, net Ir 
dviem, kai jis vedė, trečio 
kurso psichologijos studentę. 
Ats idėkodamas už tokią dos
nią Vilniaus universiteto pa
šalpą, mūsų sūnus pasiuntė 
universitetui virš 1OO įvai
rių angliškų/ daugiausia 
mokslinio pobūdžio, Ir jas 
jau unlve rs itetas gavo/ kny

Juozas L

Mūsų laikraštis "Nepri
klausoma Lietuva” dar visai 
nesenai atšventė 35-rlų metų 
sukaktį. Tat gražus amžius 
išeivijos laikraščiui.

Spauda, keliantis mūsų 
tautai Iš pirmosios rusų 
priespaudos, bet ypač mūsų 
nepriklausomo gyvenimo 
laikais, turėjo labai didelės 
reikšmės mūsų valstybės, 
kultūros Ir visuomenės gy
venime. Ne mažesnės reikš
mės ji mums yra čia, iše įvi
joje» atitrūkus nuo savosios 
tautos kamieno. JI mums 
šiandien yra mūsų kultūri
nto gyvastingumo versmė, 
kuriai Išsekus mes vlsluž- 
trokšlme arba Imsime vysti. 
Tačiau spauda, būdama sa
vyje labai galinga komunika
cijos priemonė moderniame 
pasaulyje, gali turėti labai 
įvairią įtaką žmogui: ji gali 
būti ne tik gėrio, bet Ir blo
gio šaltinis, dar daugiau, 
kaip gražiai yra - apibrėžęs 
J. Puzinas ; spauda gali būti 
” tautos ar visuomenės gru
pių etinio, kultūrinio Ir po
litinio subrendimo ženklas", 
bet ji gali būti taip pat "vi
suomenę skaldantis Ir kul
tūrą smukdantis veiksnys" 
Tas, žinoma, priklauso nuo 
mūsų spaudai vadovaujančių 
asmenų, geros valios, do
ros, Išmintingumo, nuosai
kumo Ir politinio žvilgsnio 
platumo.

šitokioje perspektyvo
je mums Ir atsistoja klausi
mas, ar mūsų laikraštis me- 1 
tų eilėje buvo mūsų etinio, 
kultūrinio Ir politinio su
brendimo atspindys ? Ar jis 
mus daugiau jungė ar skal
dė ? Ar jis buvo daugiau lie
tuvišką kultūrą keliantis, ar' 
ją smukdantis veiksnys ?

Į visus šluos klausimus, 
be jokios abejonės, atsakau 
teigiamai. Tačiau tas dar 
ne reiškia,kas mūsų laikraš
tis neturėjo ar neturi trūku
mų. Žinau, dalis kritikos yra 
pagrįsta Ir priimtina.

Iki šiolei mūsų laikraštis 
su visais pasisekimais Ir 
nepasisekimais, Išvarė gi
lią Ir labai gražią vagą mū
sų bendruomenės gyvenime.. 
Jis pergyveno Ir keletą kri
tiškų momentų.Bet šiuo mo
mentu Ir bendruomenė Ir 
mūsų laikraštis randam ės 
gana reikšmingoje kryžke
lėje : paskutinio laiko giles
ni tarptautiniai įvykiai, at
rodo, palietė pačią tremties 
lietuvio sielą. Čia su ap
gailestavimu, rūpesčiu Ir 
širdgėla tenka konstatuoti, 
kad neturint vienos, visus 
pasaulio lietuvius apjungian
čios organizacijos, kuri au
toritetingai koordinuotų Ir 
reprezentuotų mūsų žygius 
tarptautinėje plotmėje, kuri 

gų, nes tokių u-tas neturi ga
limybių užtenkamai parsiga
benti Iš užsienio. Atrodo , 
kad mūsų jaunuoliai, čia bai
gę studijas kolegijose, galė
tų pasekti mūsų sūnaus pa
vyzdžiu, pasiųs darni u-to ad
resu atliekamas nuo studijų, 
kad Ir senesnės laidos ^ang- 
lų k. mokslo knygų. /Vilniaus 
V.U-tas, Vilnius,Universi
teto gt. 3, L tthuanla S. S. R. /.

Nuvykęs Iš Ame rlkos, mū
sų sūnus nelaukė te n kokio 
Ištaigingo gyvenimo. Mūsų 
Lietuvėlė, dviejų karų nua
linta, bet Ir ten pradeda pra
sigyventi: maisto problemos 
nebėra. T (k vaisių Ir daržo-

ukoš iūnas
duotų mūsų tautiečiams ryš
kias gaires kultūrinėj Ir ry
šių su mūsų tėvyne srityse. 
Nemaža dalis mūsų politinių 
grupių vadų, kultūros dar
buotojų, dvasios vadų Ir sa
vaime suprantama, to pa
sėkoje Ir plačiosios visuo
menės dalis, atrodo, ėmėme 
blaškyt ts, pas Imet ėmė, pa- 
sįdarėme per daug jautrūs, 
kiti net visiškai rezignavo
me. Aš čia statau labai rim
tą klausimą visoms vado
vaujančioms politinėm gru
pėms, ar šis jėgų Išskaldy- 
mas yra pateisinamas, kai 
mūsų tauta tenai veda žūt
būtinę kovą už laisvę, už sa
vąjį tikėjimą, už savo, kaip 
tautos, egzistenciją? Artai 
nėra paskutinis momentas 
mums čia, gyvenantiems 
laisvėje, sudaryti bendrą 
f rontą ? Ge ibiam i vadai, ma
no nuomone, laikrodis jau 
muša 5 mln. prieš dvyliktą. 
Atėjo laikas žvelgti realybei 
Ir tiesai į akis : mūsų tautos 
tragedija turėtų stovėti 
aukščiau už politines, Ideo
logines Ir asmeniškas am
bicijas.

Taip, stoka vienybės, pa
lietė giliai lietuvio sielą. Bet 
tai tik viena medalio pusė. 
Pažvelgę arčiau matysime, 
kad didesnioji lietuvių dalis 
žvelgia į daugelį dabarties 
problemų labai realiai Ir 
dar su didesniu ryžtu jun
giasi į lietuviškos kultūros 
puoselėjimą Ir konkrečius 
žygius pagelbėti savąja! tau
tai atgauti laisvę. ’

Šį mažą nukrypimą lei
dausi, Ieškodamas psicholo
giškai Išsiaiškinti Ir vieną 
kitą jautresnį pasisakymą ar 
kaltinimą kas llečlar mūsų 
laikraščio apipavidalinimą 
Ir jo turinį. Lietuviška sie
la šiandieninėje žmonijos 
dramoje yra pe rdaug skau
džiai paliesta, todėl gal ir 
ne nuostabu, kad mes visi ta
pome per jautrūs. Todėl aš 
člašlo laikraščio nei ginsiu, 
nei jo pulsiu, tik bandysiu 
Ieškoti kelio jį patobulinti.

Visi žinome, kad kiekvie
nas laikraštis reikalingas 
gerų Ir patyrusių redakto
rių. Bet gerų bendradarbių 
Ir korespondentų talka yra 
ne mažesnės vertės. Net ge
riausias redaktorius vienas 
niekuomet nepajėgs laikraš
čio'padaryti geru. Žinoma, 
bendradarbių mums gal ne

viu, ypač žiemos metu, sun - 
klau Ir nevlsuomet galima 
gauti. Ilgiau užtrunka pasl - 
rūpinti maisto produktais, 
ypač, kad krautuvės specia
lizuotos.

Pastebėta,kad žmonės ne
mažai vartoja alkoholio, kad 
"člerka" kaip čia, taip Ir ten
yra madoje Ir kad didesnio 
visuomeninio pobūdžio kovos 
su alkoholizmu nepastebėta.

Charakteringa, kad Lietu
voje, kaimuose gimęs Ir au
gęs jaunimas doresnis Ir 
darbštesnls, negu miestuose 
gimęs, Ir kad todėl dedamos 
pastangos steigti/ ypač pa
augliams 14-16 metų/ į vai - 
rūs rateliai: muzikos, dai
navimo, teatro, Įv.sporto Ir 
kitokie, kad jaunuolių laisvą 
laiką galima užimti, Ir tokiu 
atveju , mažiau laiko liktų 
lankyti restoranus, mažiau 
įprastų vartoti alkoholį Ir 
ne pakryptų į kriminalinius 
ve Iksmus/chullganlzmą/.

Veržiasi jaunimas į 
mokslą pagal gabumus Ir 
galimybes Ir aukštose mo
kyklose gauna kuklią 40 
rublių į mėnesį stipendiją. 
Gabiausieji gauna Ir klek

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro valdyb 
vicep. J. Janusaitis, i id. D. Vakarė, vicep. 
J. Vai šnys.SJ., sekretorius A. Pužauskas 
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trūktų, jei jie būtų apmoka
mi. Tai būtų lengviausias 
problemos Išsprendimas .Bet 
kai mūsų lalk aščlal negali 
mokėti jokių honorarų, rei
kalas atsistoja visai kitoje 
perspektyvoje. Čia laikraš
čiui belieka apeliuoti į 
bendradarblų-^gerą valią Ir 
tautlnį susipratimą.O ši si- , 
tuaclja redakciją ir pastato 
į savotišką situaciją.Ne vie-
nas bendradarbis ir net 
skaitytojai ima statyti re
daktoriams neretai labai 
keistus Ir net abejotinus 
reikalavimus. Mano nuomo
ne, ir šitokioje situacijoje, 
bendradarbiai arkorespon- 
de nta i ne tu rl te is ės užk im št I. 
redakcijas šlamštu.Supran
tama, kad šioji problemų si
tuacija pateisina laikraščių 
lygio padėtį.

dauglau. T ėval, ypač Iš kaimo 
savo valkus pagal galimybes, 
dar papildomai šelpia. Ne
maža studijuojančių dalis 
turi nepilnos savaitės dar
bus, nes vien Iš stipendijos 
yra sunku išslve rstl.. Sti
pendijos skiriamos 76% stu
dentų; neparodant lems pa
žangos /gaunantiems treje - 
tukus/stipendijos nutraukia
mos, Ir jiems neleidžiama 
"įsidarbinti”.

Vasaros metu stengiama
si "įsidarbinti", kad užkaltų 
taip reikalingų visam kam 
rublių. Todėl, jei kam savo
tiškai neigiamai atrodo Lie
tuvos studentų siuntimas net 
į Sibirą darbams, tai tikre
nybėje jie ten patys labai 
veržiasi, nes už du darbo 
mėnesius tenai, parsive
ža net po 800 rublių.Tat 
nėra bauda,kad tai neva jau
nuoliai priverstinai verčia
mi vykti vasaros atostogų 
metu į tolimus Soviet įjos 
sektorius. Be to, siunčiami 
į Sibirą studentai praeina 
medicinos kontrolę; žiūrima, 
kad jie būtų sveiki Ir stIp- > 
rūs, jie yra skiepijami nuo 
įvairių Ilgų, kad ten neuž
sikrėstų, ypač dėl didelio 
skaičiaus uodų.

Studentai lanko pamokas 
tvarkingai apsirengę, Ir jų 
lankymasis yra kontroliuo
jamas. Apie mokslo laipsnių 
gavimą rašo man ten gyve
nantis/turįs daktaro laipsnį/ 
mano jaunų dienų draugas; 
Mokslo kandidato laipsnis 
pas mus įgljamas gana sun
kiai: reikalinga mokslinė di
sertacija Ir Išlaikyti specia
lybės, filosofijos ir užsienio 
kalbos egzaminus; be to, di
sertacijai artimomis temo
mis turi būti paskelbti ke
li straipsniai arba brošiū
ros. Vien tat dirbant, reikia 
2-3 metų laiko. Dažnlaus la, 
mokslo kandidato, o vėliau Ir 
doktorato laipsnius pas mus 
įglja mokslo Institutų Ir 
aukštųjų mokyklų darbuoto
jai po 5, dažnai kone 1O me - 
tų darbo ”.

Sūnus nepastebėjo • kokių 
ypatingų varžymų; per tuos 
metus, gyvendamas Vilniuje, 
jautėsi gana laisvai. Jis pa
darė didelę pažangą lietuvių 
kalboje Ir susipažino suata- 
tinkamais lietuvių kalbos 
mokslo tenkinate, Ir jam bu

a. K kairės: vykdomasis 
V. Kasniūnas, pirm. kun.

vicep. E.Pakštaite ir vicep.
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gos Centro valdybos vardu 
sveikinu Jūsų redaguojamą 
" Nepi įklausomą Lietuvą " 
trisdešimt penkerlų me 
sukakties proga Ii linkiu,kad. 
šis laikraštis ir toliau ruoš
tų kelią į Lietuvos neprl-
klausomybę.

Su geriausiais linkėjimais
J. Valšnys.S. J.

LŽS Centro valdybos 
pirmininkas

P. S. L ŽSC entro valdyb a i i a pro
ga prideda bent m a£utįf 50auką.

35 metų sukaktuvių pro
ga sveikiname ’’ Nepriklau
somą Lietuvą", skinančių 
kelius į lietuvių tautos lais
vę ir nepriklausomybę. 
LŽS Toronto Skyriaus V-ba 

Jonas Karka 

vo leista laisvai naudotis bet 
kuriomis / kaip ir visiems/ 
gyvenimo reikmenimis bet 
mokslo priemonėmis. Be to, 
jis lankė te at rus, konce rtus , 
klno-filmus, parodas, mu
ziejus ir Vilniaus plačias 
apylinkes. Galima buvo lan
kytis visur,kur galima nu - 
važiuoti miesto autobusu už 
4 kap. ;taigl toli į Veikių pu
sę ir net Iki Naujos Vilnios 
/apie 15 km. /. Jis sustpa - 
žino su daugeliu įvairių 
žmonių, ypač jaunlmu.Talgl, 
ryšiai su Lietuvos švlesuo - 
mene buvo gana platūs Ir 
jie, atrodo, bus palaikyti Ir 
ateityje. Leido sūnui važiuo
ti ir įKauną du sjklu: pirmą 
syk jį nuvežė ir palydėjo 
mano minėtas jaunų dienų 
draugas/profesorlus/, o ant
rą kartą jis vyko be palydo
vo. Taipgi jis lankė du sy
kiu Trakų pHį, Merkinę, 
Druskininkus, Anykščius, 
Marijampolę—Kapsuką/ ap
lankė pavyzdingus kolūkius/, 
Rumšlškes/Kauno marias Ir 
liaudies buities lauko mu
ziejų/. O į Palangą, Šiaulių^ 
Biržus bei kitur lankytis r 
buvo gautas leidimas.

Sūnui labai patiko Vilnius 
ir visas Lietuvoje gyveni
mas, bet ne tiek,kad jis būtų 
ten norėjęs pasilikti gyventi, 
nes,kaip minėjau,medžiagi
nis gyvenimas čia,Ameriko
je, yra daug turtingesnis.Ir, 
žinoma, ten gyvenimas ga
na suvaržytas,ypač jei nori
ma kur keliauti į užsienį... 
Pav., Vilniuje būdamas, sū
nus norėjo Išvykti į Londoną 
klausyti specialaus pslcholc 
gijos kurao/2 savaitėm/ p 
vieną pasaulinio garso pro
fesorių, bet jam nebuvo leis
ta nuvykti.

Ar patiekus čia tą tik pa
viršutinį, taigi trumpą apy - 
braižą apie buvojimą Vilniu
je, nes įprašo Išvada, kad 
toks jaunuolio iš JAV ar Ka
nados atsilankymas Ir studi
javimas Vilniuje yra 1OO% 
jaunuoliui naudingas, ypač 
visiškai sustiprinant jo be. 
Lietuvos saulės čia užaugin
tą nelabai gajų lietuvybės 
dalgelį? G! pagyvenus Lie
tuvoje,tas silpnutis augalė
lis pavirsta į ąžuolą, kurs 
"drūts’’,kalp tas te n prie Ne
rn unėllo. J, Valiūnas

Brockton, Mass.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŠI diena buvo skirta pra
mogoms po Vilniaus parduo
tuves, ypač po pačią mėgia
miausią - dolerinę.Ten rasi 
daugelį gėrybių Iš įvairių 

\ pasaulio kraštų, ko norma
liose krautuvėse nematyti, 
arba retenybė Ir tokios pre
kės vadinamos deficitinė
mis.O žmonių spūstis. Ypač 
paskutinėmis viešnagės dte- 

, nomls, kai visi skubėjo ap
dovanoti savo gimines. Ten 
teko sutikti tautiečių Iš JAV, 
Brazilijos , Venecuelos Ir 
kitų pasaulio kraštų. Girdė
josi kalbant turistus Ir Iš 
kitų Europos kraštų. Mat 
šioji krautuvė priima Ir kitą 
"kletą"užslenlo vai lutą. Pre
kės yra atžymėtos taip va
dinamais "valiutiniais" rub
liais, kurie yra vartojami 
kaipo pagrindas kalnų per
vertimui! kitas užsienio va
liutas. Čia reikėtų patiks
linti, jog faktlnal yra dvi 
rublio vertės : vidaus ir už
sienio. i

Kiekvienas turistas plrkl- 
* nėjosl čia su savo giminė

mis. Tai kitas būdas apdo
vanoti Tėvynėje saviškius 
prekėmis, kurių normaliose 
krautuvėse yra didelis trū
kumas. Prekių tarpe tenka 
prlskaltytl automobilių pa
dangas, kurių žmonės va
žiuoja medžioti net Iki Juo
dosios Jūros. Kiti labai gau
domi dalyka( tai kilimai ant 
grindų. Jie gaminami čia pat, 
Lentvaryje,bet jie turi tokią 
paklausą užsienyje, kad čia 

. renka laukti 3-4 mėnesius 
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kol gauni užsakytį prekę. 
Norintiems apdovanoti savo 
gimines nuo batelių Iki au-' 
tomašlnų, ši vieta yra pati 
maloniausia.

Atslrevenšuodaml mano 
artimieji man Iškėlė malo
nią stalgmeną.Sušokę į porą 
lengvų mašinėlių, Išvažia
vome pamandravotl po Vil
niaus apylinkes, gražiaisiais 
Paneriais, link Žaliųjų Ežo- 
rų. Tai vilniečių gyventojų 
mėgiamiausios Išvykos vie
tovės. Pulkus asfaltuotas ke
lias vingiuoja kaip žaltys 
po r kalvas Ir klonius. Pake
liui užsukame į rūmus, ka
daise priklaususius įvai
riems didikams. Dabar čia 
įsikūręs Vilniaus Universi
teto Filialas. Jei neklystu, 
vėliausiai jie priklausė, P Il
su ds k lo valdymo laikais, Vil
niaus vyskupijai. Čia buvo 
pulku? žirgynas. Kurį laiką 
čia stovėjo le nkų k avale ri
jos dalis. Dabar čia jaunoji 
Lietuvos karta semiasi siu 
mokslo, Išminties, pasakiš
kos gamtos aplinkoje.

Kiek toliau pavažiavę, nu- 
slleldž’ame į nuostabius 
slėnius, turtingus skaroto
mis pušimis bei kita Rytų 
Lietuvos augmenija. Žemai 
tviska spalvoti vandenys,to
kia žalia, emeraidine spal
va, todėl Ir vadinami Žalie
ji Ežerai. Yra gerai įrengta 
automobiliams sustoti aikš
tė. Čia pat Ir autobusų sto
telė. Šios apylinkės kažkaip 
artimai panašios į kai ku
rias mūs ų Lau re nt in n kai nų 

apylinkes. Momentui pasi
jutau esąs kur nors apie Ste. 
Agahte ar Vai Morln.

Jaunimas įsigeidė pašėlti 
po pulkaus smėlio pliažą. 
Bandome jėgas lengvojoje 
atletikoje. Mano seserėčios 
Ir seserėnai Iš rimtųjų Iš
šaukia savo dėdę į lenkty
nes. Ir ' žinote ką - Kanadą 
laimėjo porą įvykių. O koks 
malonumas pabuvoti tokioje 
gamtoje. Popietė pasidarė 
t luputį ūkanota, net pa įkūnija 
pradundėjo su smulkiu lie
tučiu. Po to viskas taip nu
tilo, kad gali girdėti bevelk 
kiekvieną gyvūnėlį pakrančių 
miškuose. Ir nuostabumas 
tos Lietuvos gamtos. Einant 
miško takeliais, žlurlu ant 
tako Ir šonuose lyg kas būtų 
stambių kaštonų p riba rs tęs. 
Iš arčiau pažiūrėjęs, pama
čiau, kad tai būta didžiulių 
sraigių. Tokių man dar nie
kur neteko matyti. Paprastai 
jos pasirodo viešumoje tik 
po lietaus ar ryto rasoje.

Žalieji Ežerai-tai kelių 
ežerų virtinė. Jie yra gilūs 
vaizdingi Ir pilni legendų.
Vienas Iš ežerų vadinasi 
Kryžiokas. Pagal senų •\»:ė- 
nlų padavimus, kartą kry
žiuočių būriai, traukdami į 
Vilnių, buvę lietuvių įvilioti 
ant plono ledo Ir nuskandin
ti. Ir dabar čia randamos 
šarvų Ir ginklų liekanos,ku
rios giliai nugrimzdę ežero 
gelmėse.

Dainų ir Šokių crsamblio dalyviai sveikina susirinkusi a publik<j>. Kalnų Parke

Jau valandą prieš, masės 
žmonių lingavo vingiuotu ke
liu į aukštumas. Visi žiūro
vą. turėjo bilietus pasirūpi
nę iš anksto. Mūsų Inturts- 
to vadovybė taipgi turėjo ir 
mums bilietus iš anksto pa
rūpinus, bet de ja, kažku r su
simaišė ryšiai taip mūsų 
vadovybės ir spektaklio 
tva.kda’ lų. Mes buvome su
tikti špale rials stovinčios 
milicijos Ir pagalbinių dall-

Taip pasimankštinę, pasi- 
maudę i r pastudijavę gamtą 
iš arti, mano palydovai nu
sivedė visą grupę į puikiai į- 
rengtą, beveik žemėn sulin
dusią, " šašlikinę "-atslclt- 
"stcak house". Puikiai tai į- 
rengta svetainė. Iš lauko ji 
primenantika^kokį ūkio pas
tatą, apsuptą aukštų medž tų . 
Didžiulis stogas bevelk nu
sėdęs ant žemės. Pusiau 
žemėje iškasta pati svetainė 
Sienose langeliai bevelk ly
gūs su žeme. Viduj, centie , 
didžiulė k ros n is, ant kurios 
čirška įvaliūs kepsniai. Ap
linkui, iš visų šonų vis stalai 
su sunkiais suolais. Gana 
jaukioj latemų švlesojpoky- 
llauja grupės svečių. Aptar
nauja šaunios blondinės lie
tuvaitės. Mano jaunimas Iš
kėlė t nikų pokylį su jautie
nos kepsniais Ir vyno bute
liais.* Tik dabar aš pradėjau 
suprasti, jog žmonės, ypač 
jaunieji, čia taipgi moka 
tinkamai gyvenimu pasi
džiaugti ir jį atatinkamai į- 
veįtinti. Pagyrimas tiems , 
kurie radopr iemonlų ir bū
dų šias puikias vietoves ata
tinkamai panaudoti visų la
bui

Atslgalvir ir paslstlprua 
fiziniai ir dvasiniai, švilpia
me atgal Vilniun, nes vakare 
9;3O vai. i csidės atidaro
masis koncertą" Kalnų Par
ke.

1 ~~ /
n tų. Jie suglaustomis gre
tomis stovėdami griežtai at
sisakė klausyti bet kokių 
mūsų įrodinėjimų, ar mūsų 
vadovės išvedžiojimų. Jiems 
visiškai nebuvo žinoma apie 
jokias rezervacijas. Teko 
savomis pastangomis šiaip 
taip užkopti ant pakrančių,1 
iš kur šiek tiek galėjome 
matyti dalį programos.

Bus daugiau.

BITININKYSTĖ IR JOS 
NAUDA 

Antanas Jonaitis

Bitininkystė yra pagalbi
nė žemės ūkto šaka. Laukų, 
pievų Ir miškų madingieji 
augalai pagamina daug rek- 
taro Ir žiedadulkių. Daugelis 
augalų, Iš kurių žiedų bitės 
renka nektarą, turi didelių 
gydomųjų savybių. Tomis 
savybėmis pasižymi Ir me
dus. Meduje randamas au
galų Ir bičių organizmo pa
gamintos medžiagos; anglia
vandeniai, vitaminai, fer
mentai, organinės rūgštys, 
mtkro elementai Irkt. Nuo 
seniausių laikų medų žmo
nės vartoja ne tik kaip 
maisto, bet Ir kaip gydymo 
produktą. Šios savo reikš
mės medus nenustojo Ir da
bar. Be medaus, bitės su
renka žiedadulkes, pagami
na bičių diloną, pienelį,pikį, 
bičių nuodus Ir vašką. Tai 
labai vertingi produktai.Da
lis jų dar reikiamai nepri
taikyti Ir ne visi bitininkai 
žino kaip juos naudoti.Todėl 
šių produktų aprašymui, 
skirsiu nemažai vietos.

Obelys, agurkai, ankšti
nės žolės, grikiai, saulė
grąžos, daugelis miško au
galų nemezga vaisių Ir sėk
los, jeigu jų žiedų nelanko 
vabzdžiai, kamanės, lauki
nės Ir naminės bitės. Yra 
apskaičiuota, kad bitės, ap
dulkindamos žemės ūkio au
galus, atneša daag didesnę 
naudą, negu jų duodami pro
duktai.

Mokslininkai teigia, kad 
naminės bitės atsirado Indi
joje prieš 10-15 milijonų 
metų. Bitininkystė Lietuvo
je buvo žinoma labai senai, 
tačiau pirmosios žinios apie 
bites Ir medų randamos tik 
X111 amžiaus kronikose Ir 
metraščiuose. To laikotar
pio Livonijos kronikininkas 
Henrikas Latvis rašo apie ... 
bičių medžius Ir . ak tinius 
ginčus dėl jų : ivonljoje. 
Kryžiuočių kr •• relnlnkas 
Dusburgas XIV aą mini Iš 
medaus pagaminą gėrimą- 
midų. 1387 m. Lenkijos ka
raliaus Jogailos sutartyje su 
savo broliu kunigaikščiu 
Skirgaila minima medaus 
duoklė. XIV-XVI amž. įvai
riose prlvelegljose Ir aktuo
se dažnai kalbama apie bi
tynus Ir medaus bei vaško 
duoklę. XV amž. ypač XVI 
amž. pradžioje, daug biti
ninkystės produktų ekspor
tuojama. Vien per Lucko 
muitinę 1500 m. Išvežta 
1OOO pūdų vaško, o tokios 
muitinės buvo 6. Pbr Klai
pėdą 1605 -1611 m.Išvežta 
14.190 t. medaus Ir 6.610 
kg. vaško. Nuo XVI amž. jau 
randama daug žinių apie bi
tininkystę, jos teisę Ir pa
pročius.

METAI NESVARBU I

■ugrįs pavasario vėl dienos: 
padangėj — vyturio daina, 
Širdy — jaunos vilties banga. 

O ^balose žydes purienos.. • 

Išdžius pievos ir arimai, 
ir dundės perkūnu vėl vežimai I 

Šiluma sruvens laukais.

Pempių šeimos vėl gyvuos 
ir gegute užkukuos. ..

O prude kūmuos varlė.

Užgriež griežlė ten pašaly, 
suriks tilvikas paupy.

O pastogėje giedos gaidys...

Rudeninis gi Želmuo 
žaliuos plotais aksominiais, 
kai ateis mišku ruduo.

O kai saule spindulinga 
tekės Žiemos Šventadienio rimty, 
šerkšnoti medžiai paupy, 
kaip eilės vėliavų puošniausių, 
blizgės auksu, sidabru.
Ir iŠ sodybų, tolimiausių, 
kaip iš senovės aukuru, 
i dangų dūmų_ sruogos kils 
drauge su rytmečio malda.

Metai nesvarbu: 
oi ir tu, toldami toliau nuo visko, 
nauja aplinka stebesim — 
apie Lietuvg kalbėsim.

Metai n e s v a r b u. • •
Vincas Vilkaitis 

(pagal tevq Vinco— žuvusį Sibire.)

Bitininkystės vystymuisi 
skiriami 4 ryškūs etapai : 
medžioklinė bitininkystė,, 
drevinė, kelminė arba sody
binė Ir rėminė bitininkystė.

Seniausia yra medžioklinė 
bitininkystė, kai žmonės 
Ieškodavo miškuose bičių Ir, 
radę drevę su bitėmis, ko
rius su medumi Išsiplaudavo, 
o bites sunaikindavo arba 
palikdavo be maisto. Drevi
nėje bitininkystėje žmogus 
radęs drėvę su bitėmis, dalį 
korių su medumi paimdavo, 
dalį korių su medumi palik
davo, kad bitės galėtų per
žiemoti Ir pavasarį vėl neš
tų medų. Drėvės arba uok
sai būdavo dviejų rūšių; na
tūraliai Išpuvusios Ir žmo
nių Išduobtos senuose me
džiuose. Vėliau žmogus pa
ruošdavo Ir įkeldavo į medį 
dirbtinių kelmų, Inkilų, kur 
apsigyvendavo atskridę bi
čių spiečiai. Praėjimui prie 
drėvlų buvo vartojamos ko
pėčios arba specialus kopi
mo prietaisas - gelnys /kab
lys, lentelė atsisėsti Ir vir
vė/., Šluos prlartalsus Iki šių 
dienų Išlaikė bitininkas Ka
zys Vilkinis, gyv. MarcI- 
konyse, Varėnos valsč.

Drėvlnėsbitininkystės lai
kotarpiu drėvė su bitėmis 
priklausė tam, kuris pirmas 
ją rado. Drėvlų savininkai 
savo drėvės žymėdavo tam 
tikrais ženklais, Iškirstais 
drėvlnl' medžio kamiene. 
Tokie ženklai buvo vienin
telis nuosavybės įrodymo 
dokumentas. Pažymėtų drė
vlų negalima buvo pasisa
vinti net žemės gavimo arba 
pirkimo atveju. Drėvės buvo 
pa ve Įdlmos, dovano jam os, 
rečiau peikamos. Nuo XVI 
amž. bitininkystei apsaugoti 
L letuvoje buvo jau įstatymai. 
Bendrieji bitininkystės pa
pročių teisės dėsniai buvo 
įtaruktl į 1529 m. Lietuvos 
statutą Ir pakartoti be l pa
pildyti vėlesnėse 1566 Ir 
1588 m. statutų laidose.Lie
tuvos statutas smulkiai nu
sako pono bei kunigaikščio 
giriose drėvlų Ir drėvynų 
laikymo tvaiką, apsaugo bi
tes, kad nebūtų Išplėštos Ir 
drėvlnlal medžiai Išnaikinti. 
Drėvlnlnkal Į savo drėvės Ir 
svetimose giriose turėjo 
laisvą kelią, bet prie savo 
drėvlų eidami, galėjo pasi
imti tik būtinus medui kopti 
Irdrėvel doroti įrankius. Gi
rios savininkas, kirsdamas 
girios plotą, kur yra sveti
mų drėvlų, negalėjo jų nei 
kirsti, nei užgauti.

Lietuvoje XVI amž. žino
ma atskira gyventojų grupė, 
vadinama bitininkais, drėvl- 
nlnkals, bartlnInkais . Jie 
tvarkė drėvlnlų bičių ūkį Ir 
mokėjo medaus duoklę.

Didžiuliai liepų miškai 
telkdavo bitėms daug nekta
ro. XVI am9. viduryje M. 
Strljakovskls rašo, kad nie
kur nėrą tokio pulkaus Ir 
skaldra’is medaus, kaip Že
maitijoje. Miškai čia esą la
bai turtingi; Iš drėvlų varva 
medus. Dar Ir XIX amž. vi
duryje minimi didieji liepų 
miškai, kurie tęsiasi nuo 
Kauno Iki Prienų, pUnl drė
vlų Ir aromatiško medaus. 
Vilniaus gubernijoje 1852 m. 
valdžios miškuose dar buvo 
466 drėvės.

Po baudžiavos panaikini- , 
mo XIX amž. pabaigoje Ir 
XXamž. pradžioje bitininkų, 
gyvenančių vien Iš savo 
verslo, jau bevelk nesuran
dama. Nuo 1 <amž. antros 
pusės bitininkystė nesudarė 
žmonių pragyvenimo šalti
nio.

Bus daugiau, i

3 psl.

3

3



Algirdas Gustaitis

Rašytojai 80 metu-*

Janina Markevičiūtė gimė 
1895 m. gegužės mėn. 17 d. 
Panevėžyje. Nuo mokslo 
metų pradėjo rašyti spauda^ 
visuomeniniai Ir kultūriniai 
plačiai reikštis tuo laiku dar 
rusų okupuotoje Lietuvoje.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpyje jos veikla įvai
riopai klestėjo, subrendo Ir 
pelnė neabejotiną prlpažl - 
ntmą lietuvių visuomenėje.

J. Narūnės slapyvardžiu 
jos rašyto j Iškilose kraičiuo
se randasi 16 atskirų lei
dinių. 1-4-Glntarėlė. Legen
da apie gintarą, Ir trys tos 
knygelės ve it tonai: anglų, Is
panų Ir vokiečių kalbose . 
5-6-Jaunlejl Dalgei lai. E Už
rašė tų rinkinys valkams. I-a 
laida 1959, n-jl I960 m. 7- 
Glntaro Takais, 8- Sutemos, 
9- Snaigių Karalaitė, 1O-BI- 
rutės Rytas, 11- Miško Dva
sia, 12-Lineliai, 13-Tiys Ir 
Viena, 14-Rūtelės Aitvaras, 
15-Mūsų Žvirblis, 16-Tėvy- 
nės Metai. '

Didžiuma šių leidinių 
skirta jaunimui. Lengvai Ir 
paprastai posmuoti pasako
jimai jaunimui patinka. Juos 
beskaitydami, vlenl,ar tėve
liams talkinant, sužlnp apie 

Lietuvą, jos gamtą,lietuviš
kus papročius Irkt. O svar
biausia, ge rlau Įpranta įlie
tu vių kalbą.

Page rbdaml 80 metų su - 
laukusią vlsuomenlnlnkę, 
kultūrininkę, rašytoją Jani
ną Marke vlčlūtę-Narutavl- 
členę-Pakštlenę-J. Narūnę, 
spausdiname jos pačios at
sakymus į klausimus.
✓ Jūsų garbingo amžiaus 80 
metų sukakties proga, norė
čiau Jus sutrukdyti. Gal ma
lonėtumėte atsakyti į keletą 
klausimų.

Pradėkime nuo Jūsų jau
nystės. Kas paragino Jus 
kurti? Ar tai buvo gyvas as
muo, ar kokia rašytojo kū
ryba, ar noras palikti ap
linkai savo raštų, ar nesu
valdomą,aistra, arkas kita?

Dar maža būdama mūsų 
namuose girdėdavau apie už
draustas lietuviškas knygas, 
kurias tėvai gaudavo Iš jau
nų vikarų Balninkuose.M m, 
septynmetei, kun.Vasiliaus
kas buvo Išrašęs vaikų laik
raštėlį /lenkųkalba/ Moję 
Plsemko, kuris man labai 
patiko. Gimnazijoje rašiau 
patyliukais eilėraščius, nle

kam jų nerodydama, nes tai 
buvo mano pirmieji senti
mentai... Dabar, kai juos 
prisimenu, norisi tik nusi
šypsoti... Vėliau rašiau į 
slaptą lietuvių gimnazistų 
leidžiamą neperiodinį laik
raštėlį. Visus straipsnius, 
eilėraščius, žinias savo gra
žia rašysena Kaziukas Gi
neitis perrašydavo į gana 
storą sąsiuvinį. Kas mokėjo 
piešti,tą laikraštį iliustruo
davo. Jame dalyvavo B. 
Sruoga, A. Januška,Pranas 
Gineitis,Bučas,abu Pundze
vičiai, Pašakamls Ir kiti.

Taip pat buvau dalyvė lie
tuvių semlna ristų kuopelės; 
sekmadienių rytais, po pa
maldų, sus trinkdavome slap- 
talprlvačlame Silvestro Pa- 
šakarnlo bute/Juozas Švals- 
tas-Balčiūnas, Šumskls, S vi
las, aš Markevičiūtė Irkltl/. 
Rašėme, skaitėme, le nktynla- 
vome-rimti idealistai.

Studentavimo laikais Pet
rapilyje rašydavau kuopelė
se refe ratus Ir juos skalty - 
davau. Taip pat trumpas ko - 
respondencljas į žurnalą 
Aušrinę. Buvau L. Studentų 
Dr-jos valdybose. 1918 m . 
grįžus su tėvais L lėtuvo n, 
teko daug rašyti į spaudą, 
prof.Alb. Rimkos užsakytus 
man straipsnius jo pirmaja
me organizuotame Spaudos 
Biure. Vėliau rašiau į Lie - 
tu vos Ž ln lų mote rų skyrių, 
Rytą, Žemės Ūkį,kurį reda
gavau Žemės Ūkio Mlnlste - 
rijoje /p.Blynui Iš tų parei
gų pas lt raukus /. Die nrašty- 
je Lietuvos Aldas, Vyt. Alan
to redagavimo metu, organi
zavau Ir pati redagavau Mo
te rų Skyrių. Be to, radljofo- 
ne /P. Babickui direktoriau
jant/ organizavau Moterų 
Pusvalandį Ir jį vedžiau iki 
pat Išvykimo į Šiaulius, kur 
mano vyras Petras Naruta
vičius projektavo Ir statė e- 
lektros stotį.

Tais laikais nieko nera
šiau valkams, kad ir buvo į- 
kurtas Marytės Nemelkšal- 
tės vaikų laikraštėlis Vytu
rys. Parašiau porą pasakų, 
le nktynlaudama su Vyte Ne
munėliu.

Buvau dalyvė redakcinės 
komisijos suVlncenta Lozo
raitiene,Plkčillnglene. Re
dagavome dailų žurnalą Mo
teris Ir Pasaulis. ’’Krikšta
vardį ” sugalvojau aš, Ir jis 
visoms patiko.

Atsidūrusi Išeivijoje, ra - 
šlau Išimtinai valkams. II- 
gėsys tėvynės ir begalinis 
rūpestis,kaip nors perduo
ti jauniesiems lietuvišką žo
dį, raštą, orname nttką, llau - 
dies meną ir visą meilę lie
tuvybe i... T ą mano m intį 
rėmė Ir a. a. prel. Myko
las Krupavičius buvęs ma - 
no Žemės Ūkio mlnisterls, 
su kuriuo susirašinėjau Ir 
siųsdavau jam savo naujas 
jas knygeles. Kad Ir ligonis 
būdamas, nepalikdavo be dė
mes lo, parašydavo, paragln - 
davo, padėkodavo Ir su ju - 
moru užbaigdavo:"Pamėgin
siu dabar likti vaikas Ir 
skaitysiu Jūsų knygelę’’. Kai 
Išleidau eilėraščių rinkinį 
Sutemos,a. a.mano vyrui K. 
Pakštui prisiminti, prelatas 
parašė ... .Gavau Sutemas. 
Ačiū.Širdimi parašyta"...

Trys ir Viena-mano jau
nystės atsiminimai apie ra
šytojus-B. Sruogą, J. Švais
tą, J.Savickį ir G.Petkevi
čiūtę. Daba r spaudoje auto
biografiniai atsiminimai 
Vaikystė- žada išeiti šiais 
metais. x

•z Kodėl išeivijoje rašiau 
vaikams? Ne ramus ir netik - 
aslalkas be tėvynės įparei

gojo rūpintis ir rašyti jau
najai kartai.

Kad ir labai išlatdlngos 4 
spalvų iliustracijos, ryžausi 
ir Kolumbijoje išleido tur
tingas spaustuvės savininkas 
dr.Ivan Bedout Glntarėlę is
panų ir lietuvių kalbomis . 
Tai buvo pirmoji gausiai į? 
Hlustruota knyga / dad. V. 
Ab rattle nės/. Atrodo, pats 
gyvenimas diktavo,ką derėtų 
rašyti.
V Kuris lietuvių rašytojų 
Jums įdomiausias Ir kodėl?

Įdomiausia man buvo poe
zija: Jono Aisčio Ir Leonar
do Andrlekaus-Atviros Ma - 
rlos- dėl jų lyrikos ir nuo- 

šlrdumo.
y Esate daug nuveikusi vi
suomeninėje veikloje. Kas iš 
tos veiklos tebėra išlikę at
mintyje ?

Šviesiai ats ime nu Č lu rllo- 
nies vakarą, nuo seniau ma
no Išsvajotą,širdyje išnešio
tą. įvyko Karininkų Ramovė
je, Kaune, prof. Puž tekis 
skambino ČlUillonio veika
lus, Vyt.Marljošius diriga
vo Mišką. Diplomatų korpu
sas buvo sužavėtas.Čiurlio
nio šeimos narlal-žmona ir 
sesuo su ašaromis akyse 
man dėkojo. Mūsų preziden
tas A. Smetona i rgl buvo la
bai patenkintas, plojo. W 
>/ Kaip reagavo jaunimas ir 
jų tėvai į išleistas jūsų kny
gas. Gal yra buvę platesnių 
tų knygų paminėjimų?

Kas buvo prieš 17-18 m. 
pa rašyta, i r k iek vėl lau, pa - 
teisina išleidimą, nes neliko 
anel vieno egzemlioriaus 
Gintarėlių- 1500, angliško 
vertlmo-lOOO, Jaunųjų Dal
ge llų-400 pirmos los laidos , 
liko tik 2-os laidos. Snaigių 
Karalaitės 1OOO. Sutemų ne
beturiu. Birutės rytas • iš
parduota lOOO.ltko 200.

Kūriniai sulaukė nemažai 
atsiliepimus jų Iškarpos 
užpildo stambų albumą ma
no archyve .Gaila,kad dauge
lis gabių recenzentų ilsisi 
kapuose. Iš mano buvusių - 
poetė ir kritikė Danutė Kll- 
mlenė, rašyt. A. Giedrius, P. 
Dulakts, nežinomas A. T.,V. 
Alse (kė, Aldona Šllupattė , 
irkltl.
✓ Ką turite savo rašyto j tš- 
kuose stalčiuose ir kurį sa
vo kūrinį laikote reikšmin
giausiu?

Tu rlu su ra rik lotą me d- 
žlagą apie lietuves, ėjusias 
aukštuosius mokslus užsie
niuose, pradedant nuo 1905- 
1920 m. iki mūsų unlve rslte- 
to at Ida rymo Kaune ir vėliau 
Vilniuje. Tai būtų dokumen
tinė knyga su tikromis pa
vardėmis, datomis,ką ir kur 
studijavo. Minėto rankraščio 
dalį buvau pasiuntusi p.Llu- 
levlčlaut Į archyvą.

Žinoma, norėčiau dar 
suspėti išleisti mano duk
tė rs tėvo, inž. P. Narutavi

čiaus, kad ir trumpesnę mo
nografiją. Turiu parašyto 
teksto ir nuotraukų, lieka 
paruošti spaudai.
V Ką dar norėtumėte pasa
kyti ir paskelbti lietuvių 
spaudoje, p rile idžlant, kad 
šis mūsų pasikalbėjimas iš
vys mūsų spaudos skiltis?

Amerika yra didi ir galin
ga šalis. Ir jeigu likau gyva 
ir galiu čia laisvai rašyti, i iš 
visos širdies dėkoju šitam 
puikiam laisvių kraštui. Aš 
prašau Dievo,kad ge asls ir 
teisingasis prezidentas ap- 
s iglntų nuo blogų patarėjų... 
Telaimina Dievas Ameriką’.

Drauge su jaunaisiais dė
kojame autorei už smagius 
skaitinius,' gražiai mūsų 
dailininkų iliustruotus.

Gyvuoki, gyvenki dar ilga 
ilgai, Janina Narūne, džiu
gindama Jūsų raštus skai
tančiuosius ’.
P.S. Šiuo laiku J. Narūnė gy
vena 421 Collins Ave., Miami 
Beach, Florida 33139,USA.

Norintieji, galite pasitei
rauti knygelių pas pačią au
torę, jei nėra pas platintojus.

Iš:
BIRUTĖS RYTAS

Saulužėlė
Rytą kėlė
I r paglostė 
Žiedelius, 
Ir prikėlė 
Paukštelius.

Sučiulbėjo 
Sugiedojo, 
Štai, maža, 
Pilka zylutė 
P rie namelio,

PAŽINKIME PRAEITI l
> J '

Iš:
PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS

, ŠEŠTAS

APIE TEISĖJUS

8. APIE TEISMO MOKESČIŲ; ĖMIMĄ.
Nustatome,kad vaivada, ir seniūnas, ir mūsų urėdai 

neturi imti teisminių mokesčių nuo nieko kito,kaip tik nuo 
priteistos sumos dešimt grašių, nuo tu\to - pagal jo ver
tę, o nuo žemės - vieną rublį.

1O. APIE GYNĖJUS.
Dėl turto, dėl nuostolių, dėl smurto joks svetimšalis ne

gali būti gynėju nei ginti prieš mus, valdovą , ar žemės 
teisme, bet vien tik tas, kuris turi nekilnojamą turtą Di
džiojoje Kunigaikštijoje.

16. JEI AS BE PAGRINDO ARBA, NE PAISYDAMAS 
TEISMO S TENDIMO, VĖL TEISMAN ŠAUKTŲ.

Taip pat ;tatome, jeigu kas, neturėdamas jokio pag - 
rlndo, arba, nepaisydamas te ismo sprendimo, pašauktų 
kurį kitą į teismą dėl dvaro, nore būtų anksčiau bylą pra
laimėjęs, ir tik dėl savo užsispyrimo vėl bylą keltų tuopa 
čtu veikiau, turi sumokėti tris rublius teisėjui ir tris rub
lius tam, kurį pašaukė teisman.

18. JEIGU KAS KĄ PASTUMTI^ARBA KAM SUDUOTŲ. 
TEISME.

Jeigu kas pakeltų ranką prieš kitą, jį pastumtų, truktel
tų ar suduotų teisme, bet nesužeistų, ir tuo padarytų ne
tvarką, tas,kuris kėsinosi, turi sumokėti dvylika rublių 
grašių baudą, ir jam negarbė, vis tiek kokio luomo bebū
tų.

O kas teismą akivaUdoje lštnuiktų kardą ar kalaviją , 
nors ir nesužeistų, tas rankos nustoja, o jeigu sužeistų 
kurį kitą teismo akivaizdoje, tas netenka galvos.
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SKYRIUS

19. JEIGU KAS IŠGĖDINTŲ. TE IS ĖJĄ ARBA ŠALĮ TEIS - 
ME, ATBA TEISĖJAS SUDUOTŲ KAM TEISME, ARBA 
IŠGĖDINTU, KIAP TUKT BŪTI BAUDŽIAMAS.

Jeigu kas teisme sakytų nepadorius žodžius kitam arba 
teisėjams ir tuo teismą bei teisėjus užgautų, tas turi būti 
baudžiamas kalėti šešias savaites. Taip pat ir teisėjas , 
atliekąs teismo pareigas, neturi nieko įžeisti. O jei tei
sėjas ką ranka griebtų ir užduotų, tai tu ii sumokėti tam 
už garbės Įžeidimą pagal luomą. O jei jis išgėdintų ką ne
pagarbiu žodžiu, tat anas turi jį pašaukti prieš, mus,val
dovą, arba ponus, o šie turi nubausti teisėją pagal riš y - 
tuosius įstatymus. O je i grąslntų arba atsikirstų teisėjui 
tai netik turi sėdėti šešias savaites kalėjime,bet ir, išsė
dėjęs šešiaą savaites,turi duoti tikrą garantiją,kad teisė
jai dėl jo turės ramybę.

20. VISŲ MIESTU MIESTIEČIAI UŽ VALSTIEČIŲSU-4 
ŽEIDIMĄ AR NUŽUDYMĄ TURI ATSAKYTI TEISME .

Taip pat nustatome,kad mūsų Ir mūsų valdinių, dvasiš
kių ar pasauliečių, valdomų miestų miestiečiai turės at - 
sakyti už mūsų arba mūsų valdinių žmonių kaimiečių su - 
žeidimą ar užmušimą pagal žemės teisę.

O jeigu miesto teisėjai vilkintų tokias bylas Ir nustaty
tų terminu sprendimo nepadarytų Ir Ieškovą be reikalo su
tink dytų ir galutiniu terminu nepadarytų sprendimo, tai 
visa toji bauda Ir mokestis turi būti miesto teisėjų sumo
kami.

SEPTINTAS SKYRIUS
APIE ŽEMĖS SMURTUS, MUŠTYNES IR BAJORŲ.

UŽMUŠIMĄ
1. JEI KAS PULTŲ KE NO NAMĄ TYČIOMIS, SU MINTI
MI UŽMUŠTI.

Taip pat nustatome,kad jeigu kas tyčiomis pultų kieno 

namą, norėdamas ką užmušti, arba įsibrautų smurtu Ir 
jėga Ir tame name ką nors sužeistų ar >. užmuštų , arba, 
nors Ir nieko nesužeistų, tik smurtu įsibrautų, toks ne - 
tenka galvos, o už nužudymąužmuštojo giminėms turi su
mokėti pagalvę Iš savo turto tiek pat Į mūsų,valdovo, Iždą; 
taip pat mokestį už sužeidimą. O jeigu tas,kieno namanį- 
slveržta arba įsibrauta, besigindamas Iš savo namų pa - 
bėgtų, Ir žmogžudystė neįvyktų, taip pat Ir žaizdų nebūtų 
padaryta, vis vien tas, kuris įsibrauna Į namą, netenka 
galvos, o už smurtą turi būti sumokama namų šeiminin
kui, okas iš jo turto atliktų, tai baudos pavidalu atitenka 
valdovui.

2. APIE SMURTO ĮRODYMĄ -KAIP JĮ ĮRODINĖTI SU 
LIUDININKAIS IR DĖL JO SKUNDĄ KELTI.

Jei kas įsibrautų Į kieno namus ir ką užmuštų, tai prieš 
tokį smurtininką turi būti toks Įrodymas: jeigu kieno na - 
mą užpultų Ir ką sužeistų ar užmuštų, tai Iš to namo tuoj 
po smurto tu »i p aneštl savo apylinkės kaimynams Ir pa
pasakoti, Ir dėl to turi paimti vlžį Iš mūsų urėdo,, kuris 
bus arčiausiai Ir parodyti smurtą arba žaizdas arba už
muštąjį. Jeigu užpuolikas neprisipažintų, tai užpultasis 
turės apylinkės kaimynų ir vižto pagalba įrodinėti, o pats 
prie sužeistojo su jo m žmona, jei vaikų neturi, turės 
prisiekti. O jei būtų suaugę valkai, tai ir su suaugusiais 
Vaikais ir su tarnais arba su šeimyna, o jei tarnų nebūtų, 
tai su dviem liudininkais ir jis pats turės dėl to prisiekti. 
O tas, kas Įsibrovė, vis vien turi galvos netekti kalpi 
smurtininkas. į

3. JEIGU SMURTININKAS UŽMUŠĘS PABĖGTŲ IŠ VALS
TYBĖS, KAIP IŠ JO TUFTO TURI BŪTI MOKAMA.

Taip pat, jeigu tas-smurtlnlnkas, užmušęs ką nors, iš 
valstybės pabėgtų, tai iš jo turto turi būti sumokėta pagal
vė, o nuostoliai Ir bauda vaddovul, kaip aukščiau nurody
ta. O jeigu jo turtas nebūtų tiek vertas, vis vien toks tur
tas turi būti atiduotas nukentėjusiajam valdyti, kol valkai 
ar giminės sumokės reikiamą sumą. O tas žudikas tu H 
būti Išvarytas Iš valstybės; bet jei paskui grįžtų atgal ir 
kas nors jį užmuštų, tai toks neturės mokėti nei pagalvės, 
nei baudos.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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(Ištrauka iŠ romano Aštuoni Lapai, autores skaityta 1975metais 
gruodžio mėnesi, per Montrealio L.K.Moterų[d - jos metine šventę)

Montrealy pavasarėja.
Ties mano langu auga di

džiulis topolis, apkibęs rau
donais liūliais. Iš tolo jo 
viršūnė atrodo lyg kraujo 
debesis.

Šeštadienio vakarą skers
gatvy tylu. Kartais sužvie- 

> gla tramvajus, apsukdamas 
ratu Viktorijos aikštę - nykų 
skverą su grubiai nudrėbta 
karalienės statula - sužai
buoja mėlynom kibirkštim, 
bljkstell apšviestais langais 
ir tratėdamas persirita ant 
kito bėgio. O paskui Ir vėl 
tylu. Tik nuo topolio šakų be 
paliovos krapnoja raudoni 
žlrgumynai ... Krinta ir 

^*"*ęrlnta ant dulkėto šaligatvio, 
šiušėdami minkštom savo 
nuga rom.

Prie namo durų sustoja 
ukrainiečių pora. Juodu gy
vena ketvirtame aukšte. Vy
ras sausas Ir palinkęs į 
priekį - pro nublizgintą 
švarką aiškiai matyti Išsi
šovę jo pečiomentės.

-Na, eikš, -atsisuka jis 
žmonos pusėn. - Eikš.

M ate ris nepajuda.
- E Ikš, - pakartoja vyras.

- Sakau gi, kad daugiau ne
auštu.

Moterį tyli.
- Netiki... - vyras atsi

krenkšėta Ir nuslsplauna.- 
Netiki, ką ?

Valandėlę juodu žiūri vie
nas į kitą. Moteris sūpuoja 
rankinuką, lyg laikrodžio 
švytuoklę ; tiku - taku, tlku- 
taku...

-Va, persižegnoju; Ma
tai? - surinka vyras,kaulėta 
ranka surmikalavęs kryžiaus 
ženklą.

Moteris atsidūsta Išslen
ka durų link. Jos žili plaukai 
Išslydę sruoga pro stambias 
špilkas, kojos susuktos venų 
mazgais - ant nublukusio 
megztinio rankovės kabo įsi
segęs raudonas topolio žir
ginėlis.

Tai tolimų pavasarių ai
das - žibučiais nubarstyta 
nuotakos karūna, basos ko
jos tarp se rbe ntų k rūmų Ir 
člvllloulbavlmas tlesūpokš-

nlo posūkiu. Tai saulėlydžio 
atšvaitai ant mergiško ber
žo liemens.

Pirmajame aukšte vėl Ima 
kvatotis rudaplaukio škoto 
papūgėlė. Aukštu, skambiu 
balsu, lyg moteris.

Pirštų galais ateina sute
mos - gero angelo valanda. 
Šviesiaplaukių šešėlių Ir 
lopšinių metas. Valanda,kai 
virtuvėj ma šnypšti arbati
nukai, kai prakaituotos ran
kos - pūslėti, paišini, aly
vuoti delnai pasineria į kve
piančio muilo putas, kai ant 
tiltų užsidega žibintai Ir 
jaunavedžiai mato pirmą sa
vo žvaigždę - žydrą Ir aš- 
trlagrlaunę.

Tai valanda, kai visas 
miestas akimirkai nuščiū
va, kad paskui galvotrūk
čiais pultų nakčiai į glėbį - 
žioruojančiai margaspalvėm 
ugnim, pilnai lengvo drabu
žių šlamėjimo, prislopinto 
juoko, jaunų kūnų pavasari
nio šauksmo. Stalgūs vėjo 
gūsiai - prerijų vėjo nuo va
karų pusės - padvelkia ašt
ria spyglių kvaptlm. Tai 
nuožmus pavasaris ; gelto- 
naklo vanago, laukinio er- 
žllopavasarls-nuogos uolie
nos, plėšrios jėgos, neper
maldaujamų įstatymų... Tai 
varinės odos tamsūs atspin
džiai Ir šiurkščių viksvų 
šiurenimas. Šiaurės pa
švaistės ūžčioja stalgiom 
šūsnim, šalti ežerai spindi 
lyg didžiulės mėlynos 
žvaigždės. Ledjūrls visai 
netoli.

Šalia Kristaus vardo ka
tedros stovi aukštas, stora
lūpis senis Ir pardavinėja 
ilgus balionus, suslranglu- 
s lūs Išpampus lom kas om.

- Take the big one. Take 
the big one. - šaukia jis;pūs
damas pavasario vėsoj at
grubusius pirštus.

Užuovėjoj, prisiglaudus los 
prie juodo katedros mūro, 
jau žydi ankstyvosios tulpės.

Nuo bokštų žiūri žemyn 
dantytos chimeros : kojotų 
galvos, lenkti snapai, gruo- 
bonlškos akys - ta pati senų

Pritemdyti Ir visagaliai ban
kai. Aikštėj tylu - tik pa
čiam vidury, pro cementinius 
liūto nas rus tebe s rove na 
vandens čiurkšlelė.

Ir tada nuo pastovo nulipa 
ponas Malsonneuve, žvangė
damas pentlruj žvaigždėm, 
girgždėdamas plačlaaulėm,

VE/D^OO^/A/

____
Jau nėra topolio ir to lango kur romano autorė gyveno. Taipgi ii 

tranvajaus bei žilo elgetos su katarinka. To laiko dulkėto šaligatvio ir 
nykios gatvės vietoje stovi šis 26,600są inch, pastatas, Belmonrt varcki 
vadinamas.
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MAT^I, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT|, TAVO IR TAVO ARTIMUJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PA DĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Įletjfc 
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totemų Išraiška. žybčiojantis, lyg pirato aus-
Mlnla plaukia Ir plaukta. karas.
Ties "Morgano" krautuve Birža jau seniai uždaryta, 

stovi žilas elgeta Ir, už
sigulęs ant Išklerusios kata- 
rlnkos, groja "Marseljetę". 
Jo Ugi plaukai nudribę ant 
pečių, lyg sentikių šventiko, 
ant kaktos užmaukšlinta ap
ie pusi fllco skrybėlė - bet 
jis turi čia stovėti Ir sukti 
nuzulintą kata rinkos ranke
ną: be jo nebūtų Montrealio . Ispaniškos mados pušhlm. 
vakaro. Vakaro, kai pasku
tiniai balandžiai nuskrenda 
miego, klapsėdami dūmo 
spalvos sparnais, kai gatvių 
sankryžos pakvimpa spragi
namais riešutais ir kukurū
zais, kai gesdama ir įsideg
dama rangosi naktinio baro 
"Copa Cabana" gyvatė. Ten 
plėšosi aižus sopranas, be
viltiškai šaukdamas :

-The thrill is go-o-on.
Dainininkės plaukai - pla

tinos spalvos.Kai ji sielvar
tingai pakelia rankas, jos 
užlauštos alkūnės atrodo, lyg 
sausi stagarai. z

Geležinkelio stotis pilna 
dūmų Ir klegesio. Iš Hali
fax o atėjo pavėlavęs trau- 
klnj's su laivo "Vulcanla" 
keleiviais. Ties perono var
tais spygauja glebesčluoda- 
mlesl Italai, bufete geria 
pieną vokiečiai; susiveržę 
odinius švarkus, nudegę pa
vasarinėj Atlan o saulėj. Jie 
važiuoja dar toliau - į vaka
rus.

Salės gale nušviestas Mė
lynųjų Kanados kalnų vaiz
das. Ftetkarčlals pro uolos 
kampą atrieda keturpėsčia 
lokio Iškamša - pabaksnoja 
snukiu skardžio kadugį Ir, 
šnlukštlnėdama nupieštą ta
keliuką, dingsta.

Lauke jau visai tamsu, bet 
ties airių bažnyčia sargas 
dar karpo akacijų žalitvorę. 
Kažkur toli paraduoja Jos 
D Ide nyb ės škotų pulkas, ga l- 
llal švilpindamas pypkės pa
vidalo* litaurais. Ties paštu 
šlama žydra vėliava su ke
turiom Burbonų lelijom.

naktį Indėnų Iš
naši ės, ant rato 

vagys rotušės

vėlės susėda prie

Ar man rūpi šio miesto 
valkatos Ir šmėklos ? Vyni
ninkai, barzdaskučiai, bebrų 
katilų plikllal ? Ar man rūpi 
nuskalpuoti jėzuitai, šiltą 
birželio 
skerstos 
nukankinti 
aikštėj ?

Trokėzų
ugniaviečių Ir įpučia lieps
ną, užgesusią prieš ketvertą 
šimtų metų. Švento Lauryno 
upės paskenduoliai vaikšto 
pakrantės pylimu - vaškiniai 
moterų veidai, mezginiuoti 
kopturėllai, jūreivių bere
tės su raudonais burbulais...

Sulplcljonų bokšte laikro
dis atskaičiuoja vienuolikę. 
Balandžio naktis tamsiai 
mėlyna. Pakimba jaunas 
mėnuo - plonas Ir nejaukiai

Už brokato mastą - trys llu- 
doral,-aksomas žalias, kaip 
miško samana, lepūs Bra- 
banto mezginiai - ant sida
brinės sagties žėri Iškalti 
žodžiai ” Mon Dleu et mon 
drolt". Taip pritinka pran
cūzų laivo kapitonui. Kalno 
papėdėj jam reikės įkurti 
miestą.Tikrą miestą su var
pais Ir su savižudžiais, su 
Indijos kilimų krautuvėm Ir 
nakvynės namais tamsiuose 
uosto skersgatviuose, suLu- 
na parko neūžaugom Ir aš
tuoniolikmetėm deblutantėm. 
Gimdyvėms bus siunčiamos 
rožės, bus smaguriaujama 
jūros kratfals, auksakaliai 
sukčiaus sužadėtuvių dei
mantais, žilos senės dažys 
plaukus sidabro atspalviu - 
švelnūs gėrimai vadinsis 
pasakiškais vardais - "Pur
purinis Flamingas", "Kara
liškas Dukatas", "Angelo 
Bučinys"...

Prie aliejaus spingsulės 
tebesėdi tėvas de Casson- 
mllžlnIškas, storas vienuo
lis :karelvis, kunigas Ir ar
chitektas. Jis pakelia penkis 
raudonodžius, lyg žabų ry
šelį, geria vyną Iš ąsočio 
snapo, o po mlšpariį, kuk - 
llems pavakariams suvalgo 
ant Iešmo Iškeptą ėriuką. Jis 
gina fortą, tratindamas Iš 
senoviško muškleto, garsiai 
besimelsdamas už krintan
čių pagonių sielas.

Jau gUl naktis, bet tėvas 
dtp Casson sėdi užsigulęs ant 
ąžuolinio stalo Ir braižo bū
simo miesto gatves. O pas
kui paseilina didžiulį smilių, 
atsiverčia storoj maldakny
gėj litaniją Ir jas pakrikšti
ja visų šventųjų bardais,lyg 
naujagimius ar katechume- 
nus ;

- Štai jums po galingą, 
šventą patroną, - Rue St. 
Domlnloue, St. Catharine.'.. 
Štai jums H U la rijus - vys
kupas, Julijonas - kankinys. 
Tegul jie saugo jus nuo vel
nio žabangų, nuo paleistu
vystės, nuo potvynio, nuo 
ugnies Ir nuo visokio pikto 
noro...

Aukštai, ant kalno, virš 
Montrealio nakties, dega di
džiulis kryžius, sudėliotas 
Iš elektros lempučių. Ir ry
tus, Ir pietus, Ir vakarus 
peržegnoja jo šešėlis. Ir 
šiaurę.

Bet ar
miesto Išganymas ?

man rūpi šito

SVEIKATA
DIABETIKAS, - KAS JIS ? Jonas Elvenls.

Člkagos VISTA /žodis 
"Vista” sudarytas Iš pirmųjų 
raidžių sakinio: "Volunters 
In Service To America”/, 
apima didelį skaičių 
savarankiškų organizacijų, 
siekiančių padėti vargstan
tiems krašto viduje.Jos dar
buotojai savo veikloje paro
dė susirūpinimą Išaiškinti 
sergančius diabetu,tačiau to 
nežinančius. Tuo tikslu ati
tinkamose /erdvesnėse/ pa- 
r~ v ------------- -----

talpose, organizuoja šia li
ga se rgančlųj ų patikrinimus 
Iškviesdami miesto sveika
tos priežiūros įstaigos spe
cialistus -kvalifikuotus me
dicinos srities darbuotojus, 
kurie ^Butaru laiku atvykę, 
pat Ink rlna norintiems krau
ją. Analizės rezultatus pra
neša kiekvienam atskirai 
raštu, po 2 - 3 savaičių.Či
kagoje šios pagalbinės ak
cijos Iniciatore yra p.Aldo-

LO
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ĮVAIRIOS PROGOS

Neinančia,* neskaitančio Ir nesimeldžiančio rojus 
Tūkstantis žingsnelių į susirinkimų, 
O mane balsiausiai šiandien miegas Ima. 
Ii’ kai salėj liepia subendruomenėtl 
Aš sallone savo negailu girdėti.

• O jei kas kovoja dėl kokio veikėjo, 
Tai tegul Ir klauso, tas kuris nuėjo.

Tūkstančius žodelių spaudoje spausdina 
Ir visus skaityti žurnalus vadina. 
Ir visi visokiais aforizmais raito, 
Tik žmogus urvinis laikraščių neskaito, 
Bet kas gi neskaito, tai tas Ir nežino, 
Kad kas nors laukiniais spaudoje vadina.

Tūkstantis žingsnelių į mūsų bažnyčią, 
Bet gi į sallūną daug arčiau lyg tyčia. 
Ir kai atsisėdi tu ramiai pas barą, 
Negirdi klebonas kaip už grlekus bara. 
Arkas nusidėjo, ar nenusidėjo, 
Sėdi tas kaip rojuj,kuris niekur nėjo.

-------------- , . Dr.S.ALIUNAS

na Rimienė, Vlstos atstovė. 
Jai už rūpestį priklauso di
delė padėka.

Daug žmonių, sergančių 
diabetais, Ištisais metais 
nieko apie tai nežino, tad

Kas yra diabetas ?
Diabetą jau prieš 3500 m, 

pirmieji aprašė graikai gy
dytojai, bet esminė tos Ilgos 
priežastis Išaiškinta t ik mū
sų laikais. Diabetas papras
tai vadinamas cukrinė arba 
cukraus Ilga. Diabetas /cuk
raus Ilga/ yra chroniška, ji 
prasideda lėtai Ir trunka li
gai. Ligonis, kaip anksčiau 
pasakyta, kartais ilgą laiką 
nieko nejaučia, o pastebi ją 
tik jau kokiai nors jos / Il
gos/komplikacijai pasireiš
kus. Žmogaus organizme yra 
daug įvairios paskirt ieš 
liaukų, kurių fizinė sudėtis 
medicinos mokslo jau yra 
gana gerai Ištirta - supras
ta, tačiau ne visų funkcijų 
veikimas jau yra tiksliai 
žinomas. Tyrimai daromi Ir 
anksčiau ar vėliau medici
nos mokslas turės tai Išaiš
kinti.

1923 m. Iš liaukos, vadi
namos kasos, pavyko gauti 
sunką /syvus/, vadinamą 
Insulinu Ir nuo tada paleng
vėjo eksperimentinis jo vei
kimo tyrimas. Stingant or
ganizme Insulino, pasunkėja 
susidarymas glikogeno, pa
spartėja jo skilimas kepe
nyse Ir sulėtėja oksidacijos 
procesas audiniuose, ypač 
raumenyse. Tačiau ne visi 
diabeto reiškiniai gali būti 
išaiškinti tik Insulino stoka. 
Trukumas arba visiškas In
sulino organizme nebuvimas 
/dingimas/, iššauka kasos 
veikimo sutrtktmą. Medžia
gos apykaita dažnai sutrinka 
ne vien nuo kasos,bet Ir nuo 
daugelio kitų organų: antl- 
Inkstlnės, skydinės Ir lyti
nių liaukų, taip pat Ir nuo nėr 
vųsistemos sutrikimo.Esant 
diabetui Ir sutrinkant gliko
geno susidarymui bei jo 
skilimui kepenyse, cukraus

kiekis kraujuje padaugėja. 
Padidėjęs kraujuje cukraus 
kiekis, per Inkstus yra Iš
skiriamas su šlapumu, tokiu 
būdų šlapume atsiranda cuk
raus. Cukraus liga - diabe
tas sutrikdo net tik anglia
vandenių, bet Ir baltlmų, ir 
ypač riebalų apykaitą.

Diabetas neretai yra pa
veldimas ne tiesiog Iš tėvų, 
bet dažniausia Iš senelių Ir 
prosenelių. Kartais gali būti 
paveldimas Insuliną gami
nančių kasos salelių silpnu
mas, o diabetą gali sukelti 
kiti veiksniai: Infekcinės li
gos, netinkama dieta, trau
ma Ir 1.1. Diabetu serga vi
sokios kilmės Ir įvairaus 
amžiaus bei abiejų lyčių as
menys. Valkai sešga rečiau, 
bet jų diabeto forma daž
niausiai būna sunki. Diabe
tas - neužkiečlama Ilga.

Diabeto s Imptomal
Diabeto pradžią nelengva 

pastebėti, nes sunkia forma 
ji labai retai staiga pasi
reiškia. Susirgęs žmogus, 
Ilgos pradžioje jaučia bend
rą nuovargį, troškulį, oda 
darosi labai jautri - niežti. 
Odos paviršiuje atsiranda 
Išbėrimų,kurie būna kartais 
spuogeliai pulluotom viršū
nėm, egzema. Be to, dažnai 
varo šlapintis, žaizdos sun
kiai gija, regėjimas susilp
nėja, o kartais, Ilgos negy
dant, gali baigtis visišku apa
kimu. Taigi, ligonis jaučia 
niekuo nepateisinamą baimę, 
jam pritrūksta oro /uždus
ta/, krenta kūno temperatū
ra, darosi labai mieguistas, 
kartais taip kietai užmiega, 
jog sunku jį prižadinti. Ži
notina, kad ne kiekvienas 
diabetikas jaučia tekius s Imp 
tomus, o kartais jokių simp
tomų nejaučiama. Daugelis 
diabetikų, kaip jau sakyta, 
nieko ne jaučia Ir Ilgai neįta
ria savęs sergant. Diabeti
kai palankūs plaučių užde
gimui, t. b. c., o taipogi 
nervų sistemos sutrikimui. 
Ilgai negydomas diabetikas 
komplikuojasi. B. d.

' NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
(NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: ChicaųoĮe ir Kanadoje metams — $30.CU, pusei metų — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JA vietose metams 
__ $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpų. t

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60G08
į—į siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.
į—j Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ................ -.................................................

ADRESAS ------ ------......................................... .................................
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Hamilton toronto

VISI KVIEČIAMI Į ANTANO RŪKO 3 VEIKSMU
LINKSMA NUTIKIMA

BUBULIS
IR DUNDULIS

HAMILTONO JAUNIMO CENTRE, / '
48 Dundurn Street N.

• _^ęš15_ck 7 vaĮ. .vok.

įėjimas: $3.00 asmeniui, pensininkams ir studentams — $1,50.
Hamiltono Dramos Teatras 

“AUKURAS”

IS SCENOS’BUBULIS IR DUNDULIS". IŠ kairės: Marytė K ai vai tienė( Rožė), 
Elena Dauguvietytė-Kudabiene (Aguleį. Nuotrauka V. Beniušio.

priklausomos Lietuvos ge- 
SLA 72-ros Kuopos gužlnę. Susipažino su J.

Veikla Paukščiu Iš St.Catharines Ir
SLA 72 Kuopos visuotina- apsivedė.

me susirinkime kovo 27 d. p. Šiais metais kuopa yra nu- 
p.Bajoraičių patalpose Kuo- mačius pagerbti Lietuvos 
pos V*ba patvirtino sekan - laisvės kovotoją, Lietuvos 
člal kadencijai: plrm.-J.Ša- okupanto Sovietų komunistų 
rapnlcką; vlcep.-J.Paukštį; įsakymu nute Istą Nijolę Sa- 
sekr. J. Bajoraitį; Ižd. Ig. dūnaltę už platinimą LKB 
Va rną;pa rengimų vadovą V. Kronikos. Sadūnattė bausmę 
Bagdoną. Iždo globėjals:Ge- atlieka Mordovskaja ASSR 
dim Iną Ma 1 nyk ą Ir Rimą Ma- 431200 Tengusevsklj ra- 
tukaltį. Ligonių lankytojais jon,pos.Baračevo, učy.ž. x. 
Z.Pultanauską Ir V.Trlponą 385/3-4 Soviet Union. Visais

Kuopa metų bėgyje įval- būdais kelkime į viešumą 
rlams lietuviškiems relka- Lietuvos okupanto nutelstuo- 
lams paskyrė 173 dol. Stam- sius, kenčiančiuosius Ru- 
besnė suma buvb pas lustą P. sijoje vergų darbo lagerluo- 
lr Alg.Bražinskams į Tur- Se.
klją- $1OO. Į SLA 59—jį Seimą atsto -

Tylos minute buvo pa- vautl delegatu Išrinktas J. 
gerbtas miręs SLA narys A. Šarapnlckas. Seimas įvyks 
Vlckosas. Paliudymas buvo liepos 5 dieną Chlcagoje Ir 
įteiktas naujam narlul-Ma- tęsis, kol bus atlktl visi 
rijai Vyšniauskaitel-Paukš- darbai.
tie nei. Pastaroji buvo atvy- po susirinkimo p.p. Ba
kus! praeitais metais Iš Su- joralčlal visus dalyvius pa
valkų T rtkamplo įMontrealį vaišino gardžiais patiekalais, 
giminių aplankyti Ir į Ne- SLA narys
6 psl.

Trys tautiečiai, prlslsta- 
tękėdes prie normalios, de
šimties apvalaus stalo kom
panijos, pietautojų grupę su
daro tokią tirštą, kad, at
rodo nei uodas negalėtų į jų 
tarpą įkišti savo snapą. ŠI 
gausinga, sekmadienio po
pietei susirinkusi kompani
ja, tiek savo apimtimi, tiek 
gerom nuotaikom savaimin
gai skiriasi Iš kitų Lietuvių 
Namų svetainėje esančių 
svečių. Ypač kiek tai matosi 
bendroje visumoje paruda
vusiais veidais Ir ponių 
įmantriais, Iš kažkurių pa
sviečių parsivežtais puoš
menimis. Pasirodo, kad tai 
yra vieni Iš ne ramiųjų to- 
rontlečlų, kurie kažkur va
žinėjo žiemos, matu Ir tik 
dabar grįžo Iš šiltųjų kraš
tų. Vieni Iš jų Uglau, kiti 
trumpiau žlemdję Ir nematę 
nei čia gruodžio pabaigos 
sniegynų, nei šiemetinių, di
džiųjų, visą sausio mėnesį 
užsitęsusių šalčių. Todėl jie 
čia dabar susibūrę, tarsi Il
gai nesimatę geri bičiuliai 
kalbasi, vieni kitiems pasa
kojasi kas kur žiemojęs,kas 
kur geriau laiką leidęs.

• JUno Beach
Vienas vyriškis sako, kad 

jam labai rūpėję pamatyti Ir 
ten paatostogauti, mūsų 
spaudoje plačiai Išgarsinta
me Juno paplūdimyje. Tą 
naują, lietuviais besikurian
čią, 70 mylių nuo Miami į 
šiaurę esančią vietovę. Ten 
jis nukeliavęs,paatostogavęs 
Ir susipažinęs su vietiniais 
tautiečiais. Toji vieta pasi
rodžiusi jam labai patraukli 
plačiomis savo erdvėmis, 
neapgyve ndlntals plotais Ir 
nuolat ošiančiu Atlanto vaą- 
dsnynu. Lietuvių ten dar yra 
tik keltos desėikos. Kaipo 
taisyklė mūšų tautiečiams, 
jie ten susispietę geriausio
se naujų statybų vietose.Tuo 
pačiu jie tvirtina, esą pa
čioje aukšlausloje viso 
vandenyno vietoje, 35 pėdas 
nuo jūros paviršiaus.

Iš pavardžių ten susitin
kame Daugėtus, Tomkus, 
Šalkauskus, Aušrotus, Sla- 
bokus, Jokubauskus Ir ha- 
mUtonlečlus PDLypavlčlus su 
Dirsėmis / šie, pastarieji, 
jau kelia sparnus Iš ten Iš
skristi/.

Daugumas Iš jų jau yra 
Išėję pensijon, bet yra Ir 
nuostabaus darbingumo pa
vyzdžių. Kaip klevelandletls 
J. Daugėla ne tik prekiauja 
nekilnojamo turto nuosavy
bėmis, ne tik dirba vietinio 
laikraščio ’The Palm Beach 
Post’’, bet aktyviai veikla 
ALTe Ir yra naujai susior
ganizavusio lietuviško klubo 
pirmininkas. A Ir V.Tomkal 
turi įslgyję Ir veda nemažą 
motelių junginį. B. Aušro
tas yra bene vienas duagįau
sta šią vietą mūsų perlodl- 
koje Išpopuliarinęs asmuo.

Šiuo metu jis planuoja 
kelionę į Braziliją, o vasa - 
ros pabaigoje aplankys To
rontą Ir dalyvaus savo brolio 
Vytauto, Paramos valdybos 
pirmininko, dukrelės vestu
vėse..

Matant tautiečius triūsiant 
prie savo naujutėlaičių, 
tvarkingų sodybų Ir pasitei
ravus, kaip jie, apskritai, 
leidžia laiką, į tai Aušrotas 
susumavo taip: šalia kas
dieninės sodybos priežiūros, 
jis daug skaitąs, retkarčiais 
parašąs į spaudą, o likusį 
laiką skiriąs Bendruomenės 
veiklai.

Daytona Beach
Viena skoningai įdegusi,o 

dar skonlnglau apsirengusi 

ponia pasakoja,kad ji perei
tą žiemą praleidusi Daytona 
paplūdimyje. Šiai vietovei 
esant šiek tiek daugiau į 
šiaurę, sausyje Ir vasaryje 
Irpas juo nebuvę gerai. Daž
nai reikėję kambaryje šilu
mą įsijungti, o maudytis jie 
pradėję tik kovo mėnesį. 
Apskritai visą tą laiką pa
plūdimys buvęs kaip apmi
ręs, tik pavasarinių mokyk
lų atostogų metu, kai pa
krantes užplūdę mokiniai, 
tuomet prasidėjęs triukš
mingas Is pa jū rlo gyvenimas. 
Paplūdimiui primenant 
Sprlnghurst vasarvietę/to 
laiko, kai būdavo galima va
žinėti su mašinom/ jie, vy
resnieji žlemotojal dėl ma
šinų Ir jaunimo gausumo, vos 
be gal ėję prie vandens bepri
eiti. Dar kas ją ten stebinę, 
tai paukščių ne buvimas ..Gy
venusi prie gražaus, šimta
mečiais medžiais apaugusio 
paiko, tiesiog panašaus į 
mišką Ir ten negirdėjusi jo
kių glesmlnykų.

Palm Beach
Vienas pilietis pasisako 

atostogavęs viename Iš Iš
kiliųjų, turčiais apgyven
dintame Palm paplūdimyje.' 
Ten esą gyvenąs Ir žinomas 
dainininkas Perry Como. Ir 
žinoma, , kas be ko, Ir mūsų 
tautiečiai. Toje prabangioje 
Atlanto pakrantėje J Ir D. 
Llutermozal su dalininku tu
ri įslgyję puošnų 70 vienetų 
motelių junginį.

Fort Lauderdale
' Gražiai saulėje įdegusi 
pora pasakoja, kad jie atos
togavę šioje arčiau prie 
Miami esančioje vietovėje. 
Vienu atveju' gražiame pa
plūdimyje jie netikėtai įpuolę 
į laikinai apsigyvenusius to- 
rontlečlus, jaunuosius Ma
tukus Ir pas juos viešinčius 
jų tėvelius : Dr. Matuką Ir 
E. Šlekį. Na žinoma, pava
sarinių mokyklų atostogų 
metu Ir šią vasarvietę buvo 
užplūdę gausūs studentai. 
Norlnt-nenorlnt teko su jais 
dalytis bendru paplūdymlu.

UC5U LIETUVIU NAMAI
VelykųSekamdlenįtlk vie

nas LN kampas buvo užsiė
męs- tat Lietuvių Pens įninku 
Klubas. L letuvoje p rakt Ikuo- 
tam Velykų papročiui prisi
minti, Lietuvių Pensininkų 
Klubas Gedimino Pilies me
nėje ridinėjo margučius.Rl- 
dlnėtojal kelias valandas la
bai nuotaikingai praleido.

Lietuvių Pensininkų klubo 
veikėjai jau dabar susirūpinę 
savo klubo 3-jų metu sukak
ties minėjimu. Minėjimo 
programa yra tokia: balan
džio mėn. 27 d., antradienį, 
12 vai.pamaldos Prisikėlimo 
šventovėje už mirusius klu
bo narius lrl;3O vai. dienos 
bendri pietūs LN Gedimino 
Pilies menėje. Minėjime 
kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai pensininkai, tačiau a- 
ple dalyvavimą p lėtuose pra
šomi pranešti Iš anksto Ir į- 
mokėtl klubo patalpose $3.-

Paskutlnlu metu svetainė
je Lokys renkasi daug spor
to mėgėjų žiūrėti sporto žai
dynių televizijoje.

Akordeonistas Algis Dlms- 
kls Atvelykio sekmadienį, 
tarp 6 vai. Ir 1O vai. vakaro 
grojo svetainėje Lokys.

Lietuvių Namų lletuvlško- 
s los pe rlodlnės spaudos 
skaitykla veikla kas dieną 
posėdžlųkambaryje. Ja nau
dotis gali kiekvienas lietuvis.

Gegužės itpėn. 2 d. Ka
raliaus Mindaugo Menėje į- 
vyks Lietuvių Talentų pople-

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame f} J&A
TORONTO LIETUVIŲ • AlfCXJVIAl
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
91/2% ui 2 m. term. dep.
8^4% už 1 m. term. dep.
7Vi% *** taupymo s-tas 
8’Zi% už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.) 
AKTYVAI virš 11

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniai^ — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

V ■____________ - . •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanot be muito: Motociklai, sklb. motinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti outpmobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19a/4 svarų 

• gryno svaria* Turime pbrddvimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patornoujome.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Baltic Exporting Co. «« Av.,IŠTAIGA r Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

tė, kurioje dalyvaus per50 
talentingų lietuvių. Jie su
kviesti K. L. B. Krašto V-bos 
Kultūros Komisijos.

KULTŪRINIS VAKARAS
Anapilio vadovybė balan

džio 1O d. suruošė Anapilio 
salėje smuiko virtuozų pa
nos ir Jurl Mazuikevlčlų 
koncertą Ir Aušros Ir Jono 
Jurašų pranešimą apie poli
tinę Ir kultūrinę padėtį da
bartinėje Lietuvoje.

Jų pasiklausyti susirinko 
pilna salė žmonių. Abi va
karo dalys buvo Išklausytos 
su dldallu dėmesiu, įsijauti
mu. Kaip smuikininkai Ma- 
zuikevlčlal, taip Ir teatralai 
Jurašai yra po karo Išaugę 
Ir Išsimokslinę daugiausia 
Vilniuje, Kaune. Abi poros 
yra labai aukšto lygio meni
ninkai, Lietuvoje buvo iš
kilę į viršūnes, bet atsisakė 
visų laurų meno pasaulyje, 
nesutikdami paklusti komu
nistų partijos diktatui, eiti 
prieš savo sąžines Ir meno 
laisvių varžymą. Jie atsira
do laisvajame pasaulyje be 
duonos kąsnio, bet su pilna 
burna meno laisvės visiems 
politiniams emigrantams. 
Svetimame krašte pirmos 
dienos yra sunkios materla- 
1 In lame gyve nlme. T ač lau 
pasiryžimas Ir žmogaus 
laisvė viską nugali. Žmogus 
gyvena ne vien duona Ir auk
su. Kaip Mazuikevlčlal, taip 
Ir Jurašai neužilgo pasieks 
ko t roško.

Toronto Prisikėlimo Pa
rapijos pajamos kasmet ky
la. Per 1975 metus pajamų 
turėta $ 108.573,10.

Salė,kavinė Ir parengimai

skolinkis

IMA:

9 Vi % už asm. paskolas
I

9!/j% už mortgičius

l '

milijonų dolerių  

davė $15.474, -Skolų išmo - 
kėta $ 20.953,32. Dar Įteka 
$185.319,18 privatiems as
menims Ir bankams. Vys
kupijai išmokėta mokesčių 
$ 5^000, dar lieka skolos 
$ 12.395,80.

Algų Išmokėta kunigams 
$ 12. 330, -tarnautojams $12. 
767, 75.

Aukojo $1OOO Ir daugiau • 
L. G. Matukas-$2490, S. J. A. 
-$2340, J. Juodtkaltlenė-$1 
610, A. V. Lukas-$ 1470, I 
S.Sakalas- $ 1445, J. J.Dau
nys- $ 1251, 50, E.Matušal- 
tlenė- $ 1129, 37, O. J. Gus
tainis- $1083, A. R. Puidokas 
-$ lO2O,Pltmasls Pensinin
kų Klubas-$1275, J. V. Alek
navičius- $1OOO, Turner & 
Porter laidotuvių biuras-$ 
- $1OOO.

Viso aukotojų buvo apie 
1200 šeimų Ir atskirų asme
nų Ir 12 organizacijų.

Turtingi parapijiečiai,ku
rių turtas y avlrš$15O.OOC* 
vertės, proporcingai mažiau 
aukojo,kaip neturtingi Ir vi
dutiniai.

Parapijos klebonu šiuo 
metu yra jaunas,energingas 
pranciškonas Vienuolis Tė
vas Augustinas Simanavičius 
O. F.M.,populiarus paia. - 
pljiečlų tarpe, ypač mokąs 
sudaryti kontaktą su jauna ja 
karta. Sėkmės visuose dar
buose. J . Ka

• Vilniaus "Trimito” solis
tė Ona Valiukevičiūtė balan
džio 1O d.koncertavo Hamil
tone su pasisekimu. Pilna 
salė buvo žiūrovų. JI Išvyks
ta namo į Vilnių prie savo 
nuolatinių pareigų, kaipo 
ansamblio solistė.
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ĮVAIRENYBĖS
Europoje atlikti tyri

mai parodė, kad atmosferą 
tepsiančios pramonės įmonių 
dujos pakyla maždaug į 2 
kilometrų aukštį, ir ten vy
raujantys vėjai nuneša jas 
net į Arktiką. Virš šiauri
nės Norvegijos ir Farerų sa
lų atmosfera labai užteršta, 
nors ten nėra stambių pra
monės įmonių. Paaiškėjo, 
kad pagrindiniai užpoliarės 
atmosferos teršėjai yra Ang
lijos, VFR, Belgijos, Olandi
jos ir Prancūzijos pramoni
niai rajonai.

• Šveicarijos mokslinin
kams pavyko iš apdegusių 
žmonių odos išskirsti balty
mą, kuris daugeliu atveju 
būna nuo ugnies nukentėju
sių žmonių mirties priežasti
mi. Greitai bus pagaminta 
nauja vaksina. Ji padės iš
gelbėti apdegusius žmones. .

Mūsų Kredito Unijos nariui
A * A

VLADUI POCIUKONIUI mirus, 
jo giminėms ir artimiesiems nuoširdžia užuojautą 
reiškia Montreolio Lietuvių Kredito Unijos 

" Lito” V a I dyba

montreal
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

CHOFAS
Kaip seniai egzistuoja Šv. 

Kazlmle roparapija, taip se
niai veikla Ir jos choras. 
Lietuviai mėgsta dainą- tad 
Ir nestebėtina, kai pavartai 
šios parapijos Istoriją, ran
di Ir ve (kušlo choro Istoriją.

Jau šio šimtmečio pra
džioje nuotraukos .odojaunų 
žmonių susibūrimą į dainos 
ii giesmės mėgėjų grupę. Jie 
l r tada tu r ėjo cho i ve dž lūs , 
giedojo bažnyčioje Ir ruošė

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY

TEL. 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY • SOUTH BOSTON, MASS.
_________________________
0 2 12 7

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 naktys) VILNIUJE

Kaina nuo $849.00(laukiama patvirtinti)

IŠVYKIMO DATOS: Gegužes 20 ir 27 d.
Birželio 17 d.
Liepos 15 d.
Rugpjūčio 12 d.
Rugsėjo 2 ir 9 d.

14 dienų su visu išlaikymu — Vilniuje — Minske 
(tik 132 mylios nuo Vilniaus) — Maskvoje.

SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS I

Mes paruoši ame reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui jusu 
gimines is Lietuvos į_ Kanada.

RUOŠIESI L MIAMI ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS. 
tik S 133.00, į_ ten ir atgal !

keliauk šįmet pro montreali
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MUSU MIESTE.

Rašyti angliškai:
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q.H2W 1Y7 CANADA

Tel: 844-5292 ir 844-5662.

konce rtus salėse.
Keitėsi ne tik ch. ristai, 

bet Ir chorvedžiai. Ilgiausią 
lalkota pį Išvargonlnlakavo 
Ir chorvedžiu išbuvo Kazi
mieras Zlžlūnas/mlręs/. Jis 
chorą išugdė j stiprų miš - 
raus ir vyrų choro vienetus. 
Jam miras, chorui vadovavo 
p.Petrauskaitė, J.Skėrys.

Šiuo metu choras turi pro
fesionalų chorvedį, baigusį 
muzikos studijas Toronte , 
Aleksą Ambrozaltį. Jam są
lygos nėta palankios vesti 
cho ui, nes jis dirba muzikos 
mokytoju Klngstono gimnazi
joje, Ontario. Bet jis y ra pa
sišventęs muzikai, Iz savait
galiais mielai padlibėtų lt 
su didesniu skaičiumi cho
ristų. Ar nevertėtų mūsų 
jaunimui atkreipti dėmesį ir 
jungtis į choro eiles. Gražu 
matyti paskutiniu meti įsi
jungusius G.Murauską Ir Z. 
Skučą.

Šį atvelykio šeštadienį, 
Kazimiero choras buvo su
rengęs tradicinį dainos Ir 
margučių vakarą. Publikos 
prisirinko pilnutėlė salė.Su- 

( sėdę prie vakarienei paruoš
tų stalų su malonumu iš- , 
klausė mote rų choro padai - 
nuotas dainas: Tėviškėlė 
Lietuva, Kai tu šalia Ir Ne- 
munėlls/sukurtos Lietuvoje/. 
Mišrus choras padalnavo- 
Jaunystė ir OI, toll, toli’-abi 
St.Gallevlčlaus.

Po šios meninės dalies, 
visi skonėjosi gerai paruoš
ta vakariene. Vincas Lu- 
k ausk as Vadovavo m a rguč lų 
kontestul,kurio komisiją ati
darė A. Grigelis,M.SmetcS- 
nifenė Ir V. Gružas.......

t (2e Tamic k!
r Mike Kutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G DELMAR AVE., 
į 

POINTE CLAIRE. P.O. H9R 4A5

TEL. 695-0370

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

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

(Lietuviams duodame spec i ai i nuofaid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Sušinskas & Son, fe/. J89 - 057 7.

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’O.

89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekąmas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
- tek 366-6237- 3b76.

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodel tuoju
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)1

6J96 BonnoRtyne Ave. Vertin, Mon t r e o I. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir j i
šildymo taisymai ir nauji 
■ rengimai. Gazinių prie- 
moniu pardavimas ir iren- 1 9
girnas. Atstovaujame — '''■'3
Hydro - Quebec išnuoma- j
vimui karšto vandenstie- Ą
kimo. Veltui įkainavimas.

& Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
___________ 366-0330 LASALLE,

1976.IV.28

Lietuvių Žvejotojo - Medžiotojų klubas “NIDA”

VISUS MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI Į KLUBO

10 METŲ (SIKŪRIMO PAMINĖJIMĄ
S/m. gegužes mėn. 1 d., šeštadieni 7 vai. vak. Aušros Vartų parapijos salėje.

Programoje: Dešimtmečio sukakties apžvalga. 
Rašytojas Ant. Gustaitis, 
satyrinė humoristine 
kūryba.

Vaišės — Orkestras — Bufetas — Loterija

įėjimas: $5.00 — $4.00.
Valdyba

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
VYRU CHORAS PO K. ZIŽIU- 
NO MIRTIES- SU VADOVU J.
SKYRIŲ VIDURYJE. IR SENIŪ
NU CHARLES AMBRASU' an
troje eilėje pirmos is kaires.)

— • —

Gražiausi margučiai buvo 
Z. Skučo, Balalšytės ir V. 
Žltkutės.

Ve Ikė dvi lote rljps Spe
cial lai paleistą galioną gė - 
rimo laimėjo Stasys Reinel- 
kls.

Bavarų orkestras smagiai 
grojo šokiams.

Choro seniūnė Sofija Sku
čienė labai gražiu žodžiu 
pristatė programą Ir padė - 
kojo dalyviams už gausų at
silankymą. prp

TEL.: 694-1037

<MIKK RUTKAUlKAlI

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING
216 BOUL. HYMUS POINTECLAIRE

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAIE - LASALLE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus
— Burlinqton — Venture —

William Dicks

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
$ 1,75 už kv. jardę ).

• Mano specialybė ir laiptu bei sienų išklojimas. 
e Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau įnatnus pavyzdžius, 
e Padarau išmatavimus ir

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 - 7962

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
I RADIO 1410 MONTREAL
! KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vale.

PROGRAMOS VEDĖJAS
! L- Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

DIDELĖ NUOLAIDA KAINŲ (Iki 60%) SIUNTINIAMS I

• Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams • <imtoprocentinė ru<is 
- pusė kainor.

• Anqliika medfiaqa 100% vilnonė. Vilnone arba polyester io - nuolaida ikt 60%.
• Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
• Megztukai, golfui ir puloverinioi - didžiausias pasirinkimas specialiomis

kainomis. . , %n
• Moterį iki paltai - Borgona (art., fur) įvairaus dydi.o tik >4Y.JU.
e Vyriški megzti marškiniai (konadiški) - pusė kainos. Taipgi, daugybe 

kilu daiktu,, reikalingu Lietuvuje.

A P/* PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
fl.O.L. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 • 909 8.

HRS

^4. $£Rot

365-7146

SERVICE
PATARNAUJA

DirtJOr^
NETTOYEURS - CLEANERS Vl*As C'ALU'

7661 -A CENTRALE 495-90e Avė 
366-1143

D M A S :__________
Chrysler • Monaco e charger e Dodge • Dart 
Sport e Swinger e special e Sedan • Trucks

Mechanizuotos rotų Ir kitų dalių reguliavimas. Harks (Body, raižymas j- 
dažymas naujame garale ir moderniomis priemonėmis. K r e i p i • * 
De LaVerendrye, Pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364. -------

—----------------------- - JpSl

7

7



NL SPAUDOS BALIUS)

-VISU BALIUS s
Pradžia- 7 vai. vakaro su jaunimo išpildoma programa: A id a Norkeliūnaitė 
piano ir Dale Lukauskaitė — jozz šokis.

VAKARIENE - BARAS - Š 0 K I AI, grojant9 bavaru orkestrui.

PREMIJUOJAMI ŠOKIAI, baliaus valsas ir kiti du šokiai.

L 0 T E R I J A ir kiti įvairumai.

Bilietai $5.00, studentams — $3.00.
Rengimo Komi sija

• — —----------4-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

'Pavardė ir vardan)

'Tikslus adresas)

RUOŠIAMASI 
SPAUDOS BALIUI

NL laikraščio rengiamam 
Spaudos 'Bailaus Šokio kon
kursui dr. J. Mallška pado
vanojo $ 20. Tikimės, kad 
atsiras Ir daugiau įvertinan
čių šio parengimo pastangas.

Loterijai dovanojo po deg
tinės bonką K. Rašytinis Ir 
J. Aslpavlčlus; vyno bonką 
P r. Paukštaltls Ir $ 2 K. 
St rausas.

Loterijai dovanas galima 
įteikti per V.Lukauską arba 
A. Kavaliūnaitę Rosemounte, 
Ir NL redakcijoje. NL.

Laukiu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.

ruošia 9 gegužės, 12 vai., 
AVartų parapijos salėje 
programą, dalyvaujant žino
mai aktorei-rėžis orei Ele
nai Dauguvietytei- Kudable- 
bel, Ryčiui Bulotai Ir Šeš
tadieninės Mokyklos tautinių 
šoklų grupe l.

DĖMESIO:
• J. Be motas, notaras, nuo 
gegužės mėn. 1. ckpakelčla 
adresą į: Suite 627, 3 Place 
VUle Marle, Montreal Que 
H3B 2E3,tel./514/ 871-1430
• Alvydas Ir Ramūnė Bulo
tai su sūnumi Ir naujagime 
dukrele Velykų šventėms 
Iš Toronto buvo atvykę į 
Montrealį, kur dukrelė buvo 
pakrikštyta K rišt Inos vardu.

OLIMPINĖS LOTERIJOS
BILIETAI

Sekantis milijoninės lote-

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488 - 8528

rijos laimėjimų paskirsty
mas įvyks gegužės 16 d.Už
tat jau pats laikas įsigyti 
Lito jos bilietus. Vieną sa
vaitę prieš traukimą nepar
duotus bilietus Litas grąžl - 
na atgal, todėl nelaukite 
paskutinės savaitės.

Taip patLlte galima užsi
sakyti visų serijų,pradedant
pirmąją Ir baigiant šeštąją , • Bruno Ir Louise Bulotai 
olimpinių pinigų oficialiomis 
kainomis.
• Prieš vestuvinė staigmena 
buvo suruošta Renatai Šim
kutei, kurios vestuvės su 
John Hogson numatomos va
sarą. Tėvelių dėka,buvo su
ruoštos gausios vaišės, su
sirinko daug svečių. Prog
ramą šauniai pravedė du jos 
broliai- abu medicinos stu
dentai / vienam beliko tik 
keletas savaičių studijų/.

Palinkėta daug laimės bū
simai porai Ir sugiedota n - 
glaus lų Metų. R . K .

MOKINOS DIENA
jau artėja. Ta proga K.L. 
Bendruomenės Montneallo 
A-k ės Kultūros Komisija

susilaukė pirmagimės duk-

DR. V. GIRIŪNIENĖ
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGEL1ENE
Dantų gydytoja

Montreal,

Tn. 255-3535

1410 our STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662; namą 737- 9681.

B.A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.IO

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

G
pharmacie 
ngnon 

■—ROBERT GENDRON LPH.nw. 

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q. - Tel: 871 -9644, namų 678-3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L,
5 P/ėce Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

8 psl.

'i

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.
168 Hotre Dama Street E. Suite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

metu

n
26
16

Visus kviečiame atsilankyti
MONTREALIO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

1. Gegužės 27 — birželio 10 —
2. Birželio 17 — liepos 1 —

Liepoj
Liepos

šventę
kuri įvyks 1976 metais gegužės mėn. 16 diena.

11 vai. IŠKILMINGOS PAMALDOS AUŠROS VARTU ŠVENTOVĖJE.
Dalyvaus aukštieji bažnyčios pareigūnai ir valdžios atstovai. 
Giedos A.V. parapijos choras ir solistė Gina Capkauskienė.

12 vai. 30 min. parapijos svetainėje IŠKILMINGAS BANKETAS:
Turtingi pietūs su vynu; Menine dalį atliks sol. Gina 
Čapkauskienė.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto.
A. V. parapijos Kunigai ir Komitetas

3.
4.
5.
6.
7.
8.

KLM EKSKURSIJOS EUROPON
2
2
2
2
3
2
8 dienų tik Vilnius ir Maskva
g » » n >• »

savaičių, 6 dienos Romoje
6 * Paryžiuje
6 " Stokholme
6 " Paryžiuje
5 d. Vienoje ir 7 d. Romoje
6 dienos Vienoje

— liepos 22 -
22 - rugpjūčio 5 -

Rugpjūčio - 5 — ”
Rugsėjo 2 — rugsėjo
Rugsėjo 16 - rugsėjo 24
Lapkričio 4 — lapkričio 12

Visos ekskursijos turi 5 dienas Vilniuje ir 2 dienas Maskvoje.
Likusios 6 dienos — kaip nurodyta viršuje.
Dėl smulkesnių informacijų skambinti V. Bačėnui (416) 533-3531,
All Seasons Travel, B.D., 2224 Dundas Street V/. Toronto. Ont. M6R 1X3

reT^Tu^d^d^ėv^d^Ca- 

rollnet
• Kun. F. Jucevičius, Šv. Šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas Išvyko mėnesiui atosto
goms.
• Tėv. J. Kubilius, A V para
pijos kelbonas praleido Chi
cago je keletą dienų, Velykų

Greitas ir tikslus patarnavimas!

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

GAISRAS •
ADAMONIS

C. I. B.
AUTOMOBILIAI S ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

INSURANCE AGENCY INC.

Tol. Bus.: 722-3545

R e s.: 256-5355

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups, brakes 
Motor s Transmission, etc.

735 LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

atostogų nroca. Mass., lankėsi Montrealyje
• P. Klslelaltlenė Velykų pas savo motiną VIrblcklenę 
švenčių proga Iš Leicester, ir kitus artimuosius.

LEONAS GURECKAS 
Solas Manager 

(Lietuvis atstoves)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

3 

AUKŠTUS

mw montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
________ I At the end of Sherbrooke Street W«$tl

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTEĘAITIS
254 - 4566 / Namų — 721-06 14*

GALVOJA TE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273~-9 18 1, 737-0844.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Manageriu 

LEO GUREKAS

LEFEBVRE & ROBERT
INC

PARDAVIMAS

AMfuaUMfwr - ru«Miru«f

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE r AVENUE LAŠALU 363-3887
j 7843 e«WTRAL« 300-1282 (DKCORATION) Į

1 metams
2 metams
3 metams

6.0% 
8.25% 
9.5%
9.75% 
10.0%

>10% 
10.75% 
12.0% 
11,0%

MOKA Už: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Termin. ind. 
Termin. ind. 
Terrain, ind.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Neklln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo 1

Nemok, fiyvjbės apdr. iki $10.000 
už paskolos- suma.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. 
vai įgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo ® 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

antradieniais ir trečia- 
penktadieniais nuo 12 iki 
Sekmadieniais nedirbar:» 
ir per visus .ilguosius aa-

NE PRIKLAUSOMA LIETUVA
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