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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSB1

/

Jean Bienvenue
Quebec’o Švietimo ministeris

toks a ( pakėlimas vlstlek ne
būtų panaudotas produkcijos 
Išlaidoms padengti.

FORDO MAŠINOS RŪDYJA 
Vartotojų Reikalams Mi

ntate ris Bryce Mackasey 
pranešė, kad jis bandysiąs 
įtikinti Ford Motor Co Ka
nadoje, kad atkreiptų dėmesį 
į tūkstančių t kanadiečių 
skundą, kurtų naudojamos 
Fordo automašinos pradėjo 
perankstl rūdyti.

MARŠ IŠ KANADOS
R. Douglas, nuteistas už 

1971 m. spalio mėn sukeltus 
neramumus Sir Georgo Wil
liams Universitete Ir atsa
kingas už milijoninės vertės, 
kompiuterio sudaužymą, at
sisakė grįžti į savo gimtą 
kraštą^omlnlca salą.

Krtltkavęs Kanados įvai
rias sistemas, jokiu būdu 
nenorėjo jos apleisti, t vi r-

SURIMT ĖJO
Anglų mokyklų, katalikų 

Ir protestantų unijos pareiš
kė, kad jos patenkintos sa
vaitgalio derybomis, nes Iš 
valdžios pusės buvo rimtai 
dlrbaipa. Tikimasi, kad Iki 
trečiadienio bus sutvarkyti 
kontraktai, atsilikę mokėji
mai Ir mokintų skaičiaus
klasėse sureguliavimas. tindamas, kad grąžęs į sa

vo kraštą gali gauti net mir
ties bausmę už parodytus 
smurto veiksmus čia.

Pagaliau pavyko susitarti 
su Jamaica,kuri sutiko jį į- 
sllelstl. Taip, su triukšmu 
"pataisęs” pasaulį- turės 
progos pataisyti Ir save...

OTTAWA RŪPINASI
Gydytojai atkreipė val

džios dėmesį dėl polio Ilgos 
pavojaus, nes jos ženklų pa
st rodė srutose, kurios gali 
lengvai pakliūti į Ottawos u- 
pę.

Jie siūlo sostinės gyven
tojams įsiskiepyti arba gauti 
papildomąjį skiepą.

Jeigu vandens tyrimai pa
rodys,kad bakterijų skaičius 
gausus, vasaros metu teks 
uždaryti paplūdimius.

TABAKO SKARDINĖ
Manltoboj, RCMP rado 

tuščią skardinę nuo tabako, 
kuri, pripildyta 5 svarais 
sprogstamosios medžiagos, 
sujungta su detonatoriais,Iš
buvo 2 savaites po vieno ber
niuko lova.

Šios ” architektūros ” jis 
buvo Išmokęs, bežiūrėda
mas TV programą. Specia
listai,kurie Išmontavo, sako, 
kad skardinė galėjo sprogti 
nuo mažiausio prisilietimo. 
Berniukas, 12 m. amžiaus, 
tikro pavojaus ne numatęs. 
Jis, su dviem panašaus am
žiaus draugais turės pasi
aiškinti teisme, nes sprogs
tamoji medžiaga buvo pavog
ta Iš uolų skaldyklos.

TRŪKSTA LIETAUS
Pagarsėjusi lietingumu 

Anglija pergyvena didžiau
sią sausrą per 200 paskuti - 
nlų metų. Ekspertai sako , 
kad kraštas pas įdaręs,kaip 
sausa kempinė.

Spaudoje siūloma gelbė
tis, taupant vandenį tokiu 
būdu:

nelatatytl savo žolės, už
sukti kraną valant dantis , 
skalbti baltinius tik pilnai 

'pakrovus skalbimo mašiną.
Rezervuaruose vanduo nė

ra normalaus lygio, nors 
šiek tiek buvo pallję,po Ilgo 
laiko, balandžio m "'n?slo 
pradžioje.

TAUP7S VANDENĮ
M jntreallečlal pradeda 

rūpintis, kad vykstant Olim
piniams Žaidimams Ir už 
plūdus miestą vienu metu di
deliam turistų skaičiui, 
guli trūkti vandens. Jau gal
vojama, ką tokiu atveju rei
kėtų darytis

KOMUNIZMAS SKAIČIUOSE IR GYVENIME (PLB pirm.B.Nainio 
fasisalcymas “Pasaulio Lietuvyje’nr. 21/84 — Š.m. kovo mėnesio 
aidoie) , j . , . , . .' kad tais metais pasaulyje

Kaip žinoma, L lėtu va-y ra 
ne tik svetimos valstybės o- 
kupuota, bet verčiama pri
imti Ir naują Ideologlją-ko- 
munlzmą. Taip pat žinome , 
kad komunizmas mums,lie
tuviams, nėra priimt Inas nei 
kaip Idėja, nei kaip valsty
binės prganlzacljos santvar
kos pagrindas. Todėl prak
tiškai mes turime du prie
šus: rusus Ir komunizmą. 
Marksas, turbūt, niekada ne
manė, kad jo sugalvotas 
metodas priespauda nūs Ik ra- 
tyt i tek la p rle spauda, pas I - 
darys pats ir taps priemone 
plisti rusų Imperializmui. 
Mes matome,kas Iš to Išėjo, 

, Ir mums rūpi,kaip su ta ne
laime susidoroti.

Komunizmo vardas pasau-

jų buvo 47.7 milijono. Iš to 
skaičiaus 44. 8 milijono, arba 
93.3 proc., buvo komunistų 
valdomuose kraštuose Ir tik 
2. 9 milijono, arba6.1 proc., 
komunistų tebuvo ne jų kont
roliuojamose valstybėse. 
Gausiausia komunistų par
tija, kaip buvo anksčiau, taip 
Ir pasiliko Kinijos partija, 
su 17 milijonų narių. Sovie
tų Rusijoje 1972 m.buvo 14. 7 
mil. komunistų. Toliau apie 
komunistus jų valdomuose 
kraštuose, kurių, be Kinijos 
Ir Rusijos,dar yra dvylika, 
leidinyje nurodoma tokia 
statistika: Lenkijoj - 2,270, 
OOO; Rumunljoj-2, 260,OOQ 
Rytų Vokietijoj- 1, 9O9,OOCį 
Š.Ko rėjoj- 1,600,000; Če
koslovakijoj- 1, 2OO,OOOŠ •

lyje plačiai paplitęs. Nera
sime žmogaus, kuris nebūtų 
to vardo girdėjęs. Tik ne vi
si vienodai komunizmą su- 
p rantą, ne s ne v Is i
jį pažįsta. O pažinti jį

Vietname- 1,100,000; Ju
goslavijoj - 1,025,000;
Vengrijoj- 724,000; B;ilga- 
rljoj- 700, OOO; Kuboj-125 ,

vlenodd.1 ■•OOO; Albanijoj- 87,000 Ir 
nėra Šiaurės Mongolljoj-58,000

lengva. Jo skleidėjų propa
ganda yra profesionališka, 
labai įmantri, įtikinanti, 
visko žadanti Ir taip saldžiai 
viliojanti, kad daugelis ja 
patiki Ir komunizmu susi - 
žavi. O antikomunistinė

komunistų partijos narių.
Ne komunistų valdomuose 

75 kraštuose, kuriuose ko
munistų partijos veikla,gau
siausia partija yra Italijos 
su 1, 596,000 narių. Po jos 
eina Japonijos komunistų

KAIP BrJS SU ALYVA?
Kanados premjeras Tru

deau susitiks su lO-les pro
vincijų p remeje ra ta derėtis 
dėl alyvos Ir natūraliųjų dujų 
kalnų pakėlimo.

Kalnų pakėlimams stipriai 
priešinasi kai kurios pro
vincijos, ypač Ontario.

Kalnas norima pakelti, kad 
esą paskatintų naujų energi
jos plotų tyrinėjimą Ir eks
ploatavimą.

Priešindamiesi kalnų pa
kėlimams oponentai, ypač 
Ontario Ir Albertos provln - 
cljų atstovai tvirtina, kad

• Hamllton’e, Multlcultur 
Council leidžiamame -T1 
NeXT Perspective mėnesini 
me laikraštyje Įdėta nuo 
rauka ir gerai parašytas / 
nei ės Kaminskaitės strains 
nls apie įvykusį Pašau! 
Lietuvių Jaunimo Kongres 
Pietų Amerikoje.
• Guelph’o,Ont. Unlve rs 
te, lietuvaitės C.Jaslnsl 
Jaslnskaltės/, ketvirtų r 
studentės, specialus dar 
Human Klntetics Depą 
mente buvo paskelbtas 1 
verslty News Bulletin,'
m. kovo 11 d.

propaganda yra dar gerokai 
primityvi, paremia daugiau 
žmonių gąsdinimais bei bau
ginimais, negu faktais Ir to
dėl nėra tokia sėkminga. Bet 
vis tiek komunizmas neplin
ta po pasaulį taip, J kaip 
jo skleidėjai norėtų,nors jam 
platinti -Kremlius nesigaili 
lėšų, nei darbo Ir nestokoja 
priemonių.

Įdomių statistinių duome
nų apie komunizmą kasmet 
patelkia JAV departamen
tas. Nors ta statistika ri
bojasi vien tik skaičiais, ro
dančiais komunistų prieaug
lį ar mažėjimą, ir vengia 
pakalbėti apie tiesioginius jų 
tikslus, apie komunizmo ža
lą tautoms, žmonių prievar
tavimą, bet mums yra svar
bi Ir žinotina. Manau, kad 
ji pravers ir Pasaulio Lie
tuvių skaitytojams.

JAV Valstybės departa
mento viešųjų retkalųbluras 
1973 m. lapkričio m. išleido 
specialų leidinį apie komu
nistų padėtį pasaulyje 1972 
metais. Leidinyje sakoma,

partija su 320,000 narių, 
toliau Prancūzijos- 275,000, 
Indijos -166,000; Čilės - 
120,000; Argentinos -70, 
OOO; Suomijos - 49, OOO Ir 
1.1.

Tos visos partijos dau
giausia yra pro rusiško nu
siteikimo. Tik penkiuose 
kraštuose veikiaprokiniškos 
partijos. Visos partijos, 
nors ir auga, bet labai pa
mažu. Per 1972 metus pa
saulyje priaugo tik pusė mi
lijono komunistų, nors per 
paskutinį ketvirtį šimtmečio 
jų padaugėjo daugiau negu 
dvigubai. 1948 metais ko 
murLd’’ yn°anlvte tebuvo tik 
21.4 milijono, o jau 1972 m. 
gale jų priaugo iki 47. 7 mi
lijono. Bet charakteringa, 
kadkomnnistų skaičiai didė
jo tik jų pačių valdomuose 
kraštuose, nes 1948 m. ne
komunistinėse valstybėse 
buvo 2. 7 milijono komunistų, 
o dabar jų yra tik 2. 9 mili
jono. Vadinas, prieauglis 
įsidėmėtinai mažas. Užtat 
komunistinių valstybių val-

Studentė C. J astn ska ite
praktikos metu.

doval jų priperėjo bevelk 
pustrečio karto; nuo 18.7 
milijono iki 44. 8 milijono. 
Tie skaičiai mus šiek tiek 
Ir paguodžia, nes parodo,kad 
savo noru tapti komunistu 
mažai kas tenori.

Valstybės departamento 
pranešimas atskirai ne nuro
do, klek komunistų yra ru
sų okupuotose Pabaltijo 
valstybėse, o tuo pačiu Ir 
Lietuvoje. Mums tenka nau
dotis pačių sovietų šalti
niais, kurie teigia, kad Lie
tuvoje paskutinio gyventojų 
surašymo metu,berods 1970 
metais,buvo 129, OOO komu

nistų partijos narių Ir kan
didatų. Tai maždaug prilygtų 
Čilės komunistų skaičiui. 
Žinodami, kas buvo atsitikę 
Čilėje paskutinių rinkimų 
metu, galime nesunkiai 
orientuotis, ką tokie skai
čiai reiškia.

Apskritai nekomunisti
niuose k raštuose veikiančios 
partijos viešame bei valsty
biniame gyvenime mažai ką 
te reiškia.Kai kuriuose kraš
tuose jos veikla nelegaliai, 
dvidešimt penkiose partijos 
yra suskilusios įproruslš- 
kas Ir proklnlškas frakcijas 
Ir tarp savęs pešasi. Dau
giausia įtakos valstybės gy
venimui turi latlljos komu
nistai. Paskutiniuose rinki
muose jie surinko 27.2 proc 
balsų Ir parlamente laimėjo 
179 vietas, bet maždaug to
kio pajėgumo jie buvo Ir 
prieš dvidešlrrttmetų. Šiokia 
tokia jėga yra Ir Suomijos 
komunistai. Jie, nors Ir su
skilę, bet, būdami Rusijos 
pašonėje ir ne be jos valdo
vų pagalbos, 1970 m. rinki
muose sugralbė!7 proc.bal
sų. Japonijos komunistai nuo 
6.8 proc. 1969 m. rinki
muose 1970 metais savo ša
lininkus pakėlė Iki 10.5 proc. 
ir atstovų skaičių parlamen
te Iš 4 Iki 38, tuo įgydami 
daugiau reikšmės.

Nors Maskva Ir laikoma 
komunizmo motina, bet daug 
jos Išaugintų valkų tapo ne
klaužadomis, o Kinijos ko
munistų partija net karu 
grasinančiu priešu. Dažnai 
prieš Maskvą panlurna Ir 
kai kurios Vakarų Europos 
komunistų partijos, neuž
mirš damos Čekoslovakijos 
okupacijos, bet Iš to mums 
maža naudos, nes jos visos 
palaiko Sovietų Rusijos po
zicijas Europos saugumo 
konferencijoje ir pritaria 
Kremliaus impe rial Ištinę i 
politikai. Vilčių mums telkia 
nebent tik Kinija, bet ir jos 
ėjimai yra dar labai mįslin
gu

Šie duomenys mums paro
do, kokią yra pasaulio ko
munistų padėtis Skaičiais. 
Įdomūs Ir jie, bet daug įdo
miau mums būtų žinoti,kodėl 
tokia mažuma, nepilni du 
šlmtadallal procento viso 
pasaulio gyventojų, kontro
liuoja Ir brutaliai valdo apie 
40 procentų žmonijos.Kodėl 
demokratinis Ir visokias 
laisves gerbiąs vakarų pa
saulis toleruoja tokias žiau
rias diktatūras ? Kodėl di
džiųjų laisvų valstybių vy
riausybių bei jų piliečių 
užuojautos susilaukia viso
kie komunistų slmpatlkų ju
dėjimai Pietų Azijoje, Afri
koje Ir Pietų Amerikoje, bet 
niekas nenorėjo girdėti ir 
labai skrupulingai nutylėjo 
apie mūsų net septynerius 
metus trukusį laisvės karą ? 
Kodėl vis,prisimenant kolo
nizuotą Afriką ir diktatūrinį 
režimą Graikijoje, užmirš
tama bent žodeliu prasitarti 
apie okupuotą Lietuvą? To
kiems klaus Imams atsakymų 
mes dar tebelaukiame.

MIRĖ BUVUSI '“NL” 
REDAKTORĖ

Ma rija A RLAUSKAIT Ė, ,
gimusi 1911 m. gruodžio 11 d. 
Montrealyje. Jos tėvai šio 
šimtmečio pradžioje buvo 
atvykę Iš Lietuvos į Kanadą.

Iš profesijos mokytoja, 
velionė dirbo prancūzų 
mokyklose, Ir taipgi mokyto
javo lietuvių mokykloje. JI 
buvo darbšti lietuvių visuo
menės veikėja.

1941 metais, pradėjus eiti 
laikraščiui Nepriklausoma 
Lietuva, ji re iškęsi,kaip l- 
nlclatorė, bendradarbė, ad
ministratorė Ir vėliau, 1946 
Ir 1947 metais buvo jo re- 
dakto rė.

Marija Arlauskaitė buvo 
pirmoji Tautos Fondo įga
liotinė Kanadoje Ir KLB-nės 
valdybos narė. Nuo jaunų 
dienų p riklaus ė DLK Vytauto 
Didžiojo Klubui Ir Šv. Kazi
miero parapijos rėmuose 
veikiančioms moterų orga
nizacijoms.

Išėjusi į pensiją, tikėjosi 
dar daugiau atsidėti lietu
viškajai veiklai. Deja, jos 
sveikatos stovis, širdies ne
galavimas, jos pasiryžlrpą 
prilaikė. Stalgiai užgęšiis 
jos gyvasčlul, balandžio 27 
diena, Montreallo visuome
nė pajuto, kad Išėjo Iš lietu
vių tarpo negrįžtamai žymi 
asmenybė.

Lalcįotuvlų namuose visą 
savaitgalį lankėsi gausus 
tautiečių skaičius. Sekma - 
dlenlo vakare vyko velionės 
pagerbimas ir organizacijų 
atstovaj žodinis atsisveikini
mas. Aušros Vartų parapl- 

. jos klebonas J. Kubilius, el- 
■ damas ir Šv.Kazimiero pa
rapijos klebono pare igas/a- 
tostogaujant kun. F.Jųcevl- 
člul/pravedė pamaldas. Pir
madienio rytą, gegužės 3 d. 
Iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
palaidota Montreallo kapi
nėse.

Marija Arlauskaitė buvo 
vienturtė duktė, Ir jos šei
mos artimųjų nebėra likę. 
Jos laidotuvėmis rūpinosi 
pusseserės sūnus Juozas 
Benius, kuriam velionė ir 
aukštąjį mokslą išeiti pa- 
dėi°- prp.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ !

C

NL Bendroves Valdyba yra nutarusi 
laikroltj siuntinėti tik ux $5.00 pir
muosius po u Įsi sakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytai am s.

1
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Ui Lietuvos i ši ai s vinim ą! Ui ištikimybę Kanadai! 
jn Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada!

For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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MUSŲ MOTINAI
Motinos Dienai pradžią 

padarė amerikietė A. Jarvls, 
kuri 1908 m. Phlladelphljos 
mieste Išrūpino motinoms 
pagerbti dieną. Pamažu 
šventėprlgljo visuose mies
tuose Ir JAV Kongreso re
zoliucija 1914 m., antrąjį ge
gužės mėnesio sekmadienį, 
paskelbė Motinos Diena.
• 'Šiandieną visos kultūrin
gos pasaulio tautos švenčia 
Motinos Dieną. Neatsitikti
nai gegužės mėnuo yra pa
rinktas paminėti Ir pagerbti 
viso pasaulio motinas. Šis 
mėnuo yra gražiausias gam
tos atbudimo Ir visokios gy
vybės suklestėjimo mėnuo. 
Jis parodo Ir pavaizduoja, 
kad motina yra visos žmo
nijos gyvybės šaltinis, jos 
klestėjimas, džiaugsmas Ir 
laimė. Kaip pavasario saulė 
šypsodamasi žemei, kelia ją 
Iš žiemos miego Ir puošia 
jtJš''išodūs, pievai Ir Ištikus 
kvepiančiais žiedais, taip Ir 
mbtlncfe šypsena savo kūdi
kiui nuskaidrina nusiminu
sį Ir paniurusį veidą, neša 
džiaugsmą ir palaimą. Gegu
žės mėnuo jau nuo seniausių 
ktykščlonybės amžių yra 
Dievo Motinos mėnuo, per 
kurį Iš visų pasaulio kampų 
Ir visokiomis kalbomis 
skamba tos pačios maldos 
žodžlal:"Melskls už mus"... 
Visų motinų motina Išklau
sys mūsų maldos. Juk Ir 
mūsų motinėlė niekad nepa
likdavo mus be paguodos Ir 
nuraminimo žodžių, atspė
davo ji mūsų mintis Ir savo 
gera ranka nubraukdavo nuo 
mūsų veido ašaras. Nors 
kartais gal jos rankos bū
davo pūslėtos nuo darbo, bet 
tų rankų švelnumo ąapakels 
niekas kitas Ir jokie dalykai, 
nors Ir kažkcklos praban
gos.

Motina, tai vienas Iš gar
bingiausių vardų Ir pareigų. 
Apie motinos meilę sakoma, 
kad ji yra kilniausias, ty
riausias ir darniausias žmo
gaus širdies jausmas. Moti
nos meilė stipriausiai pasi
reiškia, Ištikus bet kokiai 
nelaimei. Tuomet motinos 
pasiaukojimas neturi ribų. 
Ar gali būti tragiškesnis 
nibmentas, kai alkani vaikai 
prašo valgyti, o motina ne
turi nei kąsnelio duonos ir 
nežino Iš kur gauti. O dar 
balsiau, kai ji mato savo 
valkus, mirštant kankinio 
mjrtlml. Skausmo pritrenk
tą motina, pati siūlosi už 
valkus mirti...

Kūdikis, pajutęs baimę, 
skausmą ar Ilgesį, šaukia
si motinos. Ir ne vien kūdi
kis - karo frontuose sunkią! 
sužeisti Ir mirštą kariai, 
šaukiasi motinos... Net kai 
kurie nusikaltėliai 
mirti tik tuomet suslgrau - 
dena, kai prisimena savo 
motinas.

2 psl.

Talp yra bėdos Ir pavo
jaus metu, o kaip yra kas
dieniniame gyvenime ? Ar 
čia motinos susilaukia klus- 
numo,pagarbos Ir meilės ? 
Yra Išimčių, kur motinos 
labai geib lamps Ir nuošir
džiai mylimos. Bet bendrai 
Imant, motinų gyvenime yra 
daugiau ašarų, negu šypsnių 
Ir didžiausias motinos 
skausmas yra tai, kad val
kai jų nesupranta. Jlenis at
rodo, jog motiną įžeisti ne
apgalvotu žodžiu yra tas pats 
kaip susibarti su draugais. 
Ir daugeliui tokiems sūnų ar 
dukterų atrodo, kad dėl to
kio menkniekio motina per 
daug jaudinasi.

Atėjus motinos dlenal(be 
Išimties , visi valkai turėtų 
susiprasti Ir pagerbti savo 
motinas. Nuplikti joms do
vanų, atsįprašyti Ir stengflš 
bent tą dieną motinų neįžeis
ti. GI kllnlašlrdė motinėlė 
Ir tuo bus patenkinta. Viena 
diena metuose. Ar tik tiek 
ji nusipelnė už savo rūpes
čius, vargus Ir pasiaukoji
mą ? Bet Ir toks mažas lai - 
m ės spindulėlis Iššauks 
šypsnį ant raukšlėto mamy
tės veido. JI viską valkams 
atle Is.

Lietuvė motina pergyveno 
Ir pakėlė visas mūsų tautos 
gyvenimo sunkenybes. Kaipo 
motina, nlsada ji buvo pir
mose eilėse su visais tais, 
kurie kovoja už mūsų tautos 
laisvę. O mūsų motinos,ku
rios atsidūrė įvairiuose pa
saulio kraštuose, lai prisi
mena,kokia yra buvusi mūsų 
lietuvė motina Ir kad nors 
dalį to perduotų savo val
kams. Kaip ji kiekvieną va- 

■ karą klupdydavo sukalbėti 
poterėlį, bet kartu mokė Ir 
pirmųjų gimtosios kalbos 
žodžių...

Tebūna pastovi meilė mū
sų motinoms. Prisiminkime 
jas ne tik Motinos Dienos 
proga, bet meilę Ir pagarbą 
telkime joms visada.

Kalpas Uogintus

nuteisti

*P asaulis tuščias butu vis, 
kaip žeme be margų g'elių, 
be tavo motina širdies
ir tavo meilės spindulių*....

— A. ] u ra gis

PABALTIJOSIR AFRIKOS 
VALSTYBĖS
Pakuliniu laiku ne tik 

KlssIngerlul, bet Ir Krem
liui, tenka nuryti ne vieną 
karčią piliulę. Balandžio 
mėnesio gale užplanuota pi r- 
m a tok la K Is s Inge r lo kel lo- 
nė, kurios metu bus aplan
koma apie tuzinas Afrikos 
valstybių. Žymus vienos 
Afrikos valstybių preziden
tas suglaustai Išsireiškė 
apie jo kelionės paslsekl-

IZPANORAMA
BE SAVOJO LIETUVIŠKO ŽODŽIO UŽTROKŠIME 

Juozas Lukošiūnas
(Tąsa i š praeito numerio';

Kad nes įneš lotume su^sa-i 
vtmlmažave rtlakumo komp
lekso, jog mes nepajėgūs 
finansiniai tvarkytis, turiu 
pastebėti, kad net laisvose 
valstybėse dauguma savait
raščių su mažesniu tiražu, 
negali patys save Išsilaikyti 
finansiniai. Jie yra remiami 
miestų arba kitų kultūrinių 
Ir ekonominių grupių. Ar 
nevertėtų čia visoms mūsų 
organizacijoms Ir finansi
nėms Institucijoms pagalvo
ti Ir aple< mūsų laikraščių 
finansavimą, jei mes norime 
turėti laikraštį patrauklų Ir 
visiems malonų? Spauda tu
rėtų būti visų mūsų ypatin
gas rūpestis, žinant jo vertę 
bendruomenės gyvenime.

Taigi, kaip Ir neretas 
tremties laikraštis Ir ”NL" 
yra reikalinga šiuo momentu 
mūsų bendruomenės mate
rialinės, moralinės Ir ypač 
gerų bendradarbių paramos.

Kaipgi yra su mūsų para
ma ? Mes matome daug gra
žios Ir nuoširdžios para
mos ne tik Iš mūsų pačios 
kolonijos, bet Ir Iš tolimų 
pasaulyje Išsiblaškiusių lie
tuvių kolonijų. Bet, deja, tu
rime Ir liūdnesnių faktų. Ne 
vieni iš mūsų materialiai 
pasiturintys Ir neretai tur
tingi, tapome Išdidūs,siauri, 
Irzlūs, netolerantiški Ir ne
berandame reikalo remti 
save lietuviško žodžio. Dar 
daugiau, jei tik laikraštyje 
pastebime straipsnelį,kuris 
nors viena raide prasilenkia 
su mūsų siaurais politiniais 
ar Ideologiniais įsitikini
mais, mes jau šaukiame: 
laikraštis jau negeras, turi 
būti sunaikintas arba •" pa
lenktas” mūsų norima llnk-4 
me, grąsant neretai atsa
kyti laikraštį, jame nebera
šyti Ir 1.1.Tačiau esame la
bai atlaidūs Ir tolerantiški 
paėmę svetimą spaudą į sa
vo rankas _lr su malonumu 
skaitome straipsnius, at
spindinčius ne tik konserva
tyvią, bet*Ir pačlą^llberallš- 
klauslą pasaulėžiūrą. Kas gi 
įvyko su mūsų tolerancija, 
politiniu subrendimu, laisvu 
žodžiu Ir sąžinės laisve, 
apie ką tiek daug sieloja
mės ? Ar nevertėtų mums 
parodyti* civilizuotesnį Ir 
kultūrlngesnį kits kito res- 
pektavlmą, nuosaikesnį žvel
gimą į vienas kito religinį 
ar politinį įsitikinimą?

Tiesa, mūsų redakcija ar 
redaktoriai nebuvo Ir nėra 
be klaidų. Ateityje gal Ir rei
kėtų vengti šių kad Ir mažų 
nuodėmių:perėmę laikraščio 
vadovavimą,turėtume vengti 
tuojau "aptempti” laikraštį 
ant grupinio, politinio ar 
siauro Ideologinio kurpalio. 
Tačiau yra visai normalu, 
kad kiekvienas redaktorius 
uždės savo asmenybės ant
spaudą savame laikraštyje. . tu r. Bet deja, tai tik Išlm- 
Normalu taip pat, kad gali tys...

būti laikraščių su stipresniu 
Ideologiniu akcentu Ir tokia 
spauda turi savo vietą, už
duotį. Kaip aš suprantu, mū
sų visos tremties ypatinga 
užduotis yra sekanti palai
kyti ryšį mūsų bendruome
nės tarpe, su tėvynėje pasi
likusiais, palaikyti mumyse 
kultūrinį gyvastingumą, liu
dyti pasauliui komunizmo 
balsųjį melą, pagelbėti mums 
orientuotis politinėje situ
acijoje, bandyti per spaudą 
koordinuoti mūsų visų žy- 
glus į tarptautinę plotmę su 
tikslu ten Iškelti mūsų tau
tos tragedijos klausimą, rei
kalaujant jai laisvės Ir ne
priklausomybės . T algl, mūsų 
tėvynės šiandieninė situaci
ja nustatė mūsų visai trem
ties spaudai bendrą linkmę 
Ir dėl to mes nebeturėtume 
nei ginčytis, nei lieti pra
kalto, rašalo ar kraujo.

Todėl aš statau dar vieną 
drąsų klausimą, ar never- 
tėtųkal kurioms organizaci
joms, net kai kurioms lietu
viškoms parapijoms per
mąstyti Iš naujo laikyseną 
kas liečia mūsų laikraštį ? 
Laikas daug ką pakeitė. Da
barties situacija reikalauja 
ir dabarčiai pritaikytos 
mąstysenos ir lalkyse nos.

O gal šie, mano anksčiau 
minėti,tremties spaudai pa
statyti uždaviniai kai ku
rioms mūsų organizacijoms 
yra per siauri? Šiuose rė
muose galime darbuotis visi. 
O gal mes tebegyvename 
mitu, arba sąmoningai jį 
propaguojame, kad šis laik
raštis tebėra . kokio nors 
siauro politinio suslgrupa- 
Vlmo įtakoje ? Nesąmonė..:

Galvoju, kad pasakiau ne
maža tiesos Ir apibūdinsiu 
tikrą dabarties situaciją,kad 
šiuo momentu nėra jokių 
kliūčių padaryti iš mūsų 
laikraščio tokį, kokio mūsų 
bendruomenė ir visi skaity
tojai trokšta ir pageidauja. 
Reikalinga tik mūsų sutelk
tos Iniciatyvos ir gerų norų. 
Mes neturėtume kaltinti vie
ni kitų, bet tik patys save, pu Japo’nljos, Prancūzijos Ir 
Bet koks kaltinimas nėra jau 
mūsų "nuovargio" ženklai. 
Mūsų spaudos / Šiuo atveju 
"NL" laikraščio/ lygis paro
do ne ką kitą,kaip tik mus pa
čius, mūsų pačių tikrą vei
dą, mūsų kultūrinius porei
kius Ir mūsų lietuviškos 
veikios dabartinę būseną. Gal 
klystu, bet mano nuomone, 
tikrovė yra ši: mes visi, ar 
tai būtume rašytojai, visuo
menininkai, ar ideologinių 
sąjūdžių grupės, te ieškome 
dažniausiai tik pasiteisini
mo, atsisakydami bendra
darbiauti savame laikrašty
je. Kartais šis pigus pasi
leis t n Im as da r gal ima būtų 
priimti, jei atsisakantieji 
aktyviai bendradarbiautų kl-

mą: " Jeigu Klss Inge ris at
važiuos vien mušdamas į 
" Catsro tribūną", t.y. kal
bėdamas tik apie Kubos Ir 
Kremliaus įsikišimą į Ango
lą, tai geriau jis tesėdi na
muose Ir muša kubiečius 
nuo USA krantų. Mes su
prantame, kad rinkimų metu 
Kubos klausimas pirmauja 
Fordo Ir KlssIngerlo galvo
se, ypač po to kas įvyko 
Angoloje, tačiau mus erzi
na, kuomet Klss Inge ris vle-

nas pats pradeda įsakinėti 
Kubai nesikišti Afrtkon.Kas 
jam šuteIkė tokią teisę ? A r 
tai yra žioplumo, ar nežino
jimo, ar pagaliau amnezijos 
/kiti vadina "chutzpa"/ pa
sekmės ? Tegul jis palieka 
afrikiečiams spręsti Afrikos 
likimą Ir tvarkyti savo rei
kalus. Nejaugi Klss Inge ris 
įgavo kažkckį tarpplanetlnį 
autoritetą, kad jis tiki, jog 
USA valdžia turi politinį 
tarptautinį kišimosi mono-

Vienas korespondentas 
mūsų spaudoje labai teisin
gai pastebi, kad net tokioje 
aukšto lygio spaudoje kaip 
vokiečių, prancūzų ar anglų, 
geriausius straipsnius ten 
rašo Intelektualinio gyveni
mo, mokslo, meno Ir muzi
kos spezlallstal. Jų tarpe 
matome nemažą skaičių Ir 
Nobelio premijos laureatų. 
Ir jis čia pacituoja tik kele
tą vardų: A. Tonybee, He
mingway, Malreaux ... Jie 
’’ neslgėdlno ” nusileisti Iki 
’•žemos žurnallstlskos.’’Bend
radarbiavimas laikraščiuose 
jų ne pažemino, kaip darbas, 
koks jis bebūtų, nepažemina 
žmogaus. Jie padarė laik
raščius tokiais,kad kiekvie
nas ska Ityto jas galėjo 
džiaugtis Ir didžiuotis.

Trumpai, spaudos lygiui 
pakelti yra reikalinga visų 
parama. Bet mes, lietuviai, 
atrodo, dar nesuprantame Ir 
nepakankamai įvertiname, 
nors rašytojas Solženyclnas 
mums pakartotinai parodė 
savo raštais,kokios galingos 
jėgos gali būti spausdintas 
žodis ne tik kultūrinėj plot
mėj, bet Ir kovoje už tautos 
laisvę Ir žmogaus teises. 
Neveltui mus perspėja Ir 
Simas KudirkaAtėjo lai
kas kovoti su plunksna”.

Jei pavergtoje Lietuvoje 
rašytojai, kuriems neretai 
gresia kalėjimas ar psi
chiatrinės ligoninės, savo 
literatūroje, kaip gražiai 
Išslreiškla- Aušra Jurašie
nė, bando ’’paliudyti pasau
liui savo laiko tiesą", apie 
kurią kalba Solženyclnas Ir 
Kudirka, kaip gi mes, gyve
nantieji laisvėje galime ty
lėti?

Šitokioje tad perspektyvo
je aš drįstu kviesti ir pra
šyti pajėgias rašytam žo
džiui asmenybes : darykime 
viską, su atviromis širdi
mis Ir plačiomis pažlūro-

inis, kad padarytume mūsų 
laikraštį tokį,kokio mes vi
si trokštame.

Malonūs šio laikraščio 
” priešai ” Ir draugai, šis 
laikraštis yra mums ne tik 
reikalingas, bet Ir būtinas 
mūsų bendruomenei. Tai 
mūsų, kaip bendruomenės, 
gyvybingumo arterija. Dau
geliui lietuvių, gyvenančių 
tolimose kolonijose, gal tai 
vienintelis ryšis su lietu
višku žodžiu. Priešingi tvir
tinimai yra nesusipratimas 
arba pagrįsti labai abejoti
nais Išskaičiavimais.

Plačioji Išeivijos visuo
menė supranta žodžio reikš
mę Ir mūsų pastangas pada
ryti šį laikraštį vertinges
nių, visuomet parems ne tik 
moraliai, bet Ir medžiagi
niai. Nepasiduokime keleto 
fanatikų siauriems sampro
vimams, ar vieno kito as
mens neretai ’’egoistiškai Ir 
siaurai filosofijai” , kad 
šis laikraštis esą nereika
lingas. Nejaugi mes būsime 
patenkinti perskaitę tik vie
no puslapio biuletenį ? Ne no
riu tikėti,kad mūsų kultūri
niai poreikiai būtų tiek su- 
menkėję ?

Spausdintas žodis, tai lai
das pratęsti Ir Išlaikyti mū
sų kultūrinį gyvąstlngumą. 
Išlaikyti šį laikraštį gyvą Ir 
aukšto meninio lygio yra 
mūsų, kaip atitrukusios nuo 
tautos kamieno bendruome
nės, pareiga Ir uždavinys.

Galiausiai drįstu, kaip 
skaitytojas Ir bendradarbis, 
visos dvasiniai dar labai gy
vos lietuviškos bendruome
nės vardu kreiptis į jūs, ra
šytojai , Intelektualai, dva- 
slos vadai Ir visuomenės 
veikėjai, su perspėjimu Ir 
pilna nerimo širdimi, nes tai 
liečia Ir mus Ir jus, kad BE 
LIETUVIŠKO ŽODŽIO MES 
UŽTROKŠIME VISI IR LA
BAI GREITAI.

poli?

Su Kremliumi vyksta ne 
kitaip, nes jis galvoja turįs 
tokį patį kišimosi monopolį, 
kurio principus taip Išdi
džiai paskelbė Helsinkio 
konferencijos metu.Tuo tar

Ispanljos komunistinių par
tijų vadai "boikotavo" vasa
rio mėnesį įvykusį sovietų 
partijos kongresą. Paskuti
niu metu jie viešai paskelbė, 
jog jie nepripažįsta "nepri
klausomybės Ir vidaus nesi
kišimo reikalo ’’ principus, 
kas yra tikra pašlna Krem
liui. Sakoma, kad ateities 
santykiuose tarp įvairių 
kraštų komunistinių judėji
mų, turi būti pritaikyti šie 
principai ir kad kiekvieno 
krašto partija privalo būti 
laisva Ir siekti nepriklauso
mai, be kitų kraštų kišimo
si ar kopijavimo kitų pavyz
džio, savų tikslų. Taigi, ,lr 
Pabaltijui Kremlius neturi 
teisės įsakinėti ar į kalėji
mus uždarinėti tų, kurie ak
lai nekopijuoja "Maskvos 
doktrinos". Taip smogiama 
taurui tarp ragų, Iš kurių 
padarytas tas pats ginklas 
/ buožė/.

DAR NEVĖLU ATŠAUKTI
Visas pasaulis /pamatė, 

kad Helsinkyje Kremlius 
laimėjo, Vakarų Europa Iš
duota. Šios politikos vyr. di
rigentas yra dr. H. KlssIn
ge ris su neslorentuojančlu 
ar užmaskuotu G.Fordu.

Visiems jau aišku, kad dr. 
H. Kiss Inserts USA veda 
klaidingais keliais, naudin
gais tik Sovietų Sąjungai.

Bet dar nevėlu Helsinkio 
parašus atšaukti. Ten pasa
kyta, kad 1977 m.liepos 31 d. 
vėl visi konferencijos daly
viai susirinks Bulgarijoje, 
Belgrade, sudarys aktą Ir 
pasirašys, kad tęsiama to
liau.

Todėl laikas dabar pradėti 
akciją, kad USA, Kanados, 
Vatikano Ir kt. atstovai ten 
turėtų jau nevjktl Ir atšauk
ti Helsinkio aktą. USA etni
nės grupės jau dabar tifrėtų 
pradėti veikti. J.L.

Toronto, Ont.

Kas tai liečia KlssIngerlo 
kišimąsi į Rytų Europos Ir 
Pabaltijo reikalus, tat jam 
tinka tie patys principai, apie 
kuriuos kalbėjo Afrikos va
dai - tegul jis palieka Lie
tuvai, Latvijai Ir Estijai 
spręsti šių valstybių reika
lus. Juk turime tam reika
lui konsulus, ALTą bei 
VLIKą.Klsslnge ris tegul ge
riau rūpinasi savo protėvių 
ateitimi, nes gal Ir bilijo
nais tenai nenupirks talkos.

J. Benius 
Montreal, P. Q.

G ANA, NESPAUSDIN KITE
"NL" dažnai tenka skaityti 

korespondencijas Iš 
St. Catharines, Ont. Viena 
grupė kapoja kitą. Atskirai 
paėmus, abi grupės dirba 
lietuvybės darbą. Vieni gert 
vyrai Ir kiti, bet jie kapo- 
jasl kaip gaidžiai Ir taip be 
galo. Tos "kovos” atsispin
di ne tik Kanados lietuvių 
spaudoje, bet Ir Ame rikoje. 
Mums
skaityti "NL 
nlečlų " filosofijas ”. Auto
riai, pagailėkite skaitytojų. 
Atrodo, kad redaktorius, ne
norėdamas Iš St. Catharines 
prarasti korespondentų, 
spausdina jų filosofijas, bet 
jau gana, nes visiems nusi
bodo. .. J. Kelmas

Toronto, Ont.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

tikrai nebeįdomu
St.Catharl-
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Programos būta nepaprastai 
įdomios. Tarp spalvotai pa
sirėdžiusių etninių ansamb
lių, nuo žalio jaunimo, lyg 
senyvo amžiaus atlikėjų, da
lyvavo Ir žvaigždės, kaip V. 
Noreika, kurio galingas te
noras skardėjo kalnų šlai
tais, dainuojant ’’Arimų Dai
ną”. Daugelis Iš mūšų jį pui
kiai prisimename dar Iš 
Expo - 67 gastrolių Mont - 
realyje. Labai maloniai nu
skambėjo J. Švedo ” Platūs 
mūsų laukeliai”.Toliau sekė 
” Vyža”, jumoristinis šokis, 
kompozicija Lingio, muzika 
V. Klovos, dirigavo P. Bud
rys, taipgi gerai žinoma Iš 
Expo-67 lalkų.Talp pat buvo 
atliktas ’’Rokiškio kadrilis", 
kompozicija E .Morkūnienės, 
muzika J. Gaižausko, diriga
vo Tamošaitis, lankęsis su 
"Sutartine" Mont realy
je 1968 metais. Kiekvienas 
atlikimas buvo palydimas 
Ilgų plojtmų, kurie nuūždavo 
šlaitais. O masės žmonių ne 
tik buvo užplūdę vidaus sėdi
mąsias vietas, bet aukšti 
šlaitai taipgi margavo ma
sėmis žiūrovų. Visa pro
grama truko Ilgi U vai.nak
ties. Oras pasitaikė pulkus, 
tipiška liepos naktis. Kupini 
smagių įspūdžių Ir gerokai 
nuvargę, lingavome atgal 
žemyn į paneryje laukiančius 
autobusus, poilsiui į "Gin
tarą", nes rytoj laukia dar 
didesnis koncertas Vingio 
parke.

Ryte buvome pažadinti 
gatvėse skambančių trimitų. 
Klausiame vienas kito,, kas 
čia darosi.Pasirodo, jog vi

...Nuaidi pirmieji trimitu aidai, atvyksta programos atlikėjai, pasipuošę vis k itok ių_spalvų ir sukirpi
mo drabužiais. . . ' Is J. Aušrotos sūri nktų n uotrouk ų.
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suose miesto kvartaluose 
jau 6 vai. ryto pradėjo groti 
įvairių ansamblių pučiamieji 
orkestrai, žygiuodami gat
vėmis Ir žadindami visus 
gyventojus didžią jai Iškilmių 
dienai. Jau nuo pat ryto pra
sidės masinės žygiuot ės vi
somis Vilniaus gatvėmis. Žy
giuos šimtai dalyvių Iš visų 
Lietuvos kampelių.

Saulėta dienelė prašvilpė, 
besišvaistant su artimai - 
slals po Vilniaus kvartalus, 
Išnaudojant paskutinius mo
mentus dolerinėje krautuvė
je. Gatvėse, parduotuvėse 
žmonių minios.

Grįžome į "Gintarą" va
karienei apie 4 vai., nes 6 v. 
jau turime būti pasiruošę 
žygiui į Vingio parką. Visų 
veidil l lepšftčja nė paprastu 
entuziazmu. O dienelė Ir 
orelis pasitaikė kaip Iš dan
gaus atsiųstas. Giedrame 
danguje bevelk nei debesė
lio. Prie viešbučio jau laukė 
eilės Inturlsto autobusų, ku
riais rle dėsime žavingomis 
senojo Vilniaus gatvėmis 

( pagal Nėrį, link Vingio par
ko. Daugelis gatvių yra už
darytos mašinų judėjimui, 
nes jos yra tapę tikromis 
žmonijos upėmis. Būrių bū
riais margos minios vis ju
dėjo Vingio parko link.-

Pagaliau atvykome į su
stojimo aikštę, jau užkimštą 
daugybe autobusų, atgabe
nusių žiūrovus ar progra
mos atlikėjus. Išlipame Ir 
vedami mūsų vadovų pasi- 
leldžlame per žavingus pu
šynus, asfaltuotais kelia Is- 
kelelials. O tos šimtametės 

pušys net dangų remia. Rymo 
jos truputį pakrypusios pa
vėjui. Aukšti, stori kamie
nai tik pačioj viršūnėj ap
vainikuoti žaliomis skaro
mis. Tarp pušų kamienų - 
kita augmenija • lazdynai, 
krūmai, šermikšnlal, liepai
tės Ir avietynai. O žmonių 
masės tik juda Ir juda. Mes 
laikomės drauge, kad re pa
simestame Iš savo grupės, 
nes Sukartą mūsų laukia jau 
užtikrintos sėdynės, nebeto
li nuo paties didžiulio am
fiteatro.

Taip pražygiavę gal porą 
kilometrų per šluos pasa
kiškus miško parkus, atsi
duriame didžiulėje aikštėje, 
miško vidury. Matosi pus
lankio formos amfiteatras, 
kurio priekyje aukštai paka
bintas apskritime lietuviš
kas veidas su karūna Ir įra
šu :"Respubllkos dainų šven
tė - 1975". O jo šonuose vėl 
stambiomis raidėmis įra
šai-"Mūsų dainos - Tau^ė- 
vyne".

Aikštė jau bevelk užkimš
ta publikos. Mes vyngluoja- 
me, laikydamiesi savo va
dovės, kurį, kaipo ženklą, 
nešasi priekyje aukštai Iš
kėlusi kanadlšką vėliavėlę. 
Ją Ir.lkas nuo laiko perima 
nešti vienas aukštas toron
tiškis vyrukas, kilimo kau
nietis. Žmonės su nuostaba 
žiūri, kas čia per delegacija 
atvyksta. O mes vis artyn 
prie didžiulės tribūnos, ant 
kurios kalbės įvairūs vy
riausybės nariai. Pagaliau 
atvykstame į mums skirtas 
sėdynes.

Netrukus tolumoje sualdl 
pirmųjų trimitų garsai. At
vyksta Iš pušynų gilumos 
pirmieji programos dalyviai, 
susigrupavę po savo rajonų 
vėliavomis. Na Ir prasidėjo 
margaspalvės žygiuot ės, ju
dėjo rajonai po rajonų,, visi 
dalyviai - vyrai Ir mote rys- 
šauniai žygiavo, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, vis ki
tokių spalvų Ir pasiuvimo. 
Aukštai, lengvame vėjaiyje, 
plasdeno nešamos mėlynos, 
žalios, geltonos,baltos, rau
donos Ir kitokių spalvų vė
liavos, o kiekvienos grupės 
priešakyje Iškeltas klekvleT 
no rajono vardas. O tie pu
čiamųjų orkestrai aidėjo 
vienas po kito, kol pasiekė 
savo paskirtas vietas prie 
estrados.

Visų dalyvių, žiūrovų Ir 
artistų -veidai švytėjo ne
paprastu ūpu. Rodos, Ir sau
lelė šypsojosi, jau besileis
dama virš aukštų pušynų, 
vakarų link. Padanges raižė 
būriai balandžių, specialiai 
tam reikalui paleistų. O dar 
aukščiau driekėsi takai 
aukštai skraidančios aviaci
jos.

Galiausiai įžygiuoja pas
kutiniai rajonai: Pagėgiai, 
Raseiniai,Šalčininkai, Šven
čionys Ir 1.1. Jie visi žygiavo 
alfabeto tvarka. Netrukus 
prasidės programos atida
rymas. Bus daugiau.

MIRĖ 
JUSTINA 

NEKROŠAITĖ -AUGIENE
Edmonton. Alberta

1976 m. kovo mėn3I die
ną Edmontono universiteto 
ligoninėje, pasirgusi savaitę 
laiko, amžinai užmerkė akis 
Justina Nekrošaltė-Auglenė. 
Velionė buvo gimusi prieš 
88 metus, kilusi Iš Kužių 
km., 20 klm. į vakarus nuo 
Šiaulių miesto. 1907 m. Iš
tekėjo už Augio Ir gyveno 
Šapnaglų km. Po pirmojo 
pasaulinio karo gyveno Šiau
liuose. Velionė Justina buvo 
našlė, jos vyras Augis prieš 
kelias dešimtis metų mirė 
Lietuvoje. Turėjo du sūnus 
Justiną Ir Viktorą /Viktoras 
prieš du metus mirė Lietu
voje / Ir vieną dukterį Filo
meną Kantautlenę. Justas Ir 
Filomena gyvena Edmontone, 
Albertoje. Justina Augienė 
savo šeimą Išauklėjo lietu
viškoje dvasioje. JI savo 
dukrelei sudarė galimybę 
baigti Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoje agro n om įjos 
mokslus. Velionės žentas 
Adomas Kantautas Ir Filo
mena Kantautlenė yra lietu
viškoje Ir svetimoje spaudo
je pagarsėjusios knygos " A 
Lithuanian Bibliography" 
autoriai. Adomo Ir Filome
nos Kantautų didelėmis pa
stangomis Justina Augie
nė 1964 m. Iš Lietuvos buvo 
Iškviesta Kanadon Ir gyveno 
savo dukros šeimoje. Tik 
du metus prieš mirtį ji ga
vo Kanados senatvės pensi
ją. Gražios Ir įspūdlng)©®’ 
laidotuvės .įvyko 1976‘mi 
balandžio 3 d. šeštadienį, o 
pamaldos už velionės sielą 
įvyko balandžio 2 d. laido
tuvių biure 7 vai. vakare Ir 
dalyvavo gausus būrys tau
tiečių. Laidotuvių diena pa
sitaikė labai graži, saulėta 
Ir oras švelnus. Paskutinis 
atsisveikinimas įvyko St. 
Anthony Romos katalikų baž
nyčioje Edmontone, 1O v.30 
karstas su palaikais, artimų 
giminių lydimas, buvo įneš
tas į bažnyčią. T rys kunigai 
atlaikė Iškilmingas mišias, 
per kurias prie karsto sto
vėjo velionės artimieji. Baž
nyčioje per pamaldas buvo 
daug žmonių, diduma savi 
tautiečiai, atėję atiduoti ve
lionei savo paskutinį patar
navimą. Po pamaldų Iš baž
nyčios didelė automobilių 
vlrstlnė velionės Justinos 
palaikus palydėjo į amžino 
poilsio vietą, į Švento Kry
žiaus kapines Edmontone.

Velionės Justinos sesuo 
Marija Juknevičienė gyvena 
Lietuvoje. Velionė paliko 
penkis anūkus Ir tris pro- 
anūkus, dalis jų gyvena Ed
montone, kita dalis - kituose 
Kanados miestuose. Tai taip 
pasibaigė vienos lietuviškos 
širdies žemiškoji kelionė. 
Brangi Justina. Nors Tu to
li /nuo tėvynės, nors sveti
moje Kanados žemėje, Ilsė
kis ramybėje laisvoje šaly. 
Mes, gyvi likusieji, nepa
miršime Tavęs. Bejėgiai 
esajne pabėgti ar pasislėpti 
nuo mirties Ir anksčiau ar 
vėliau mes pas Tave ateisi
me. Šioje liūdesio valandoje 
visiems Justinos giminėms 
vlsųE dmontono lietuvių var
du reiškiu gilią užuojautą.

Laidotuvių apeigoms pasi
baigus, Adomas Ir Filome
na Kantautai, visus laidotu
vėse dalyvavusius, pasikvie
tė į savo erdvią rezidenciją 
pietums.

Stasys Mis lulls

/tęsiny®/
l ' 2

Nuo XVI a.sodybose pra
dėjo kurtis plrmlejlbltynal: 
palaipsniui nyko drėvlnė bi
tininkystė Ir jos vietoj vys
tėsi kelminė, arba sodybinė 
bitininkystė. Sodybiniai bi
tynai jau minimi XVI a.dva
rų Inventoriaus sąrašuose . 
Pavyzdžiui, 1597 m. Liolių 
dvaro / Kelmės valsč./ In
ventoriaus sąraše sakoma, 
jog dvare esą 1O1 bičių avi
lys.

NuoXIXa.pradžios Ukrai
nos bitininkui P.Prokopovl- 
člul Išradus rėminį avilį,be 
kelminės bitininkystės, ėmė 
plisti rėminė bitininkystė.

Rėminiai aviliai Lietuvoje 
paplintaXIXa.pabaigoje, ypač 
jų pagausėja po pirmojo pa
saulinio karo. Pirmiausia 
Išplinta K.Levlcklo tipo avi
liai, vėllauXXa. pradžioje - 
Š. Dadano aviliai.

Žinias apie bičių šeimų 
skaičių Lietuvoje turime tik
tai Iš XIX h. irtai nepilnas. 
Taigi, Kauno gub./Kauno, 
Ukmergės, Zarasų,Pane vė
žio, Šiaulių, Telšių Ir Ra
seinių apskr./ 1894 m. buvo 
23803 bičių šeimos, Iš kurių 
kelminiuose statiniuose avi
liuose- 18847, kelminiuose 
gulstlnluose Ir šlaudlnluose- 
1046 Ir rėminiuose avllluo - 
se-391O. Medaus tais metais 
gauta 64. 583 kg. vaško-12 . 
325 kg. ,t.y.po 2, 86 kg.pre- 
klnlo medaus Ir po O, 53 kg. 
vaško Iš kiekvienos bičių 
šeimos. 1912 m.Lietuvoje/ 
be Klaipėdos krašto/ rėml - 
nluose,kelminiuose Ir šiau
diniuose aviliuose buvo 135. 
OOO bičių še Imu, davuslų a- 
ple. 400 tonų ipędaus Ar 45 
tonas vaško, 1935 m.LIetu- 
voje/be Vilniaus krašto/bu- 
vo 148.720 bičių šeimų,ta
me tarpe 98. 832 bičių šei
mos- rėminiuose aviliuose. 
Tais metais gauta 570 tonų 
'medaus Ir 55 tonos vaško, 
arba po 3, 83 kg.medaus Ir 
0,36 kg. vaško Iš kiekvienos 
bičių šeimos. 1939 m.LIetu- 
voje/be Klaipėdos krašto su 
Vilniaus kraštu/, buvo 206. 
880 bičių šeimų, Iš kurių a- 
ple 45OOO-kelmlnluose avi
liuose.

BITĖ IR JOS GYVENIMAS 
Bitės kūno sudėtis

Blč lų_ šę.lma*. V le na b lt ė 
atskirai Ilgesnį laiką gyven
ti negali. Bitės gali gyventi 
tik šeimomis. Bičių šeimą 
sudaro: bičių motina, bitės 
darbininkės Ir tranai.

. B lt ės kūno paviršius. B l- 
tės kaulų neturi. Jų kūnas 
apdengtas kietu lukštu, vadi
namu kutlkula. Kad bitė ga
lėtų atskiras kūno dalis ju-

S A U

Pakilk dvasia: tu — i aunas, tvirtas, 
4 '“Silpnybe” — žodžio neminėk, 

Nueiti kelias ilgas skirtas, 
Pirmyn — į_ ateitį — žiūrėk I

Sumynes sielvartą, paklausk kas 
Ugdyti džiaugsmų tau padės ? 
Arėjas tvirtas bok Vitkauskas, 
Ir saulė tau ilgai spindės.!. . .

Arėjas Vitkauskas, 
Kalneliškią mokykla, 1929.V. 18.d .

BITININKYSTĖ IR JOS
NAUDA

Antano* Jonaiti s

dlntl, kutlkula vietomis yra 
suplonėjust Ir virtusi plėve
le. Šitose vietose kūno dalys 
gali būti lankstomos Ir ple - 
člamos Ir sutraukiamos. Bi
tės kūno paviršius apaugęs 
įvairių įvairiausiais plauke - 
llats. Vieni jų lygūs, kaip 
Seneliai, tik yra trumpesnių 
Ir Ilgesnių, antri- šakoti, 
kaip plunksnelės. Vienų Iš- 
slšakojlmal trumpesni, kitų 
Ilgesni, vienų retesni, tan
kesni Ir 1.1.

Bitės plaukeliai skirti į - 
vairiems tikslams. Vieni 
plaukeliai saugo ak Is nuo pa
žeidimų, k lt l-kvėpavtm o or
ganus nuo užteršimo dulkė - 
mis, treti turi jutimo orga
nus, ketvirti tarnauja kaip 
šepetėliai kūnui nuvalyti ar
ba žiedų dulkelėms nuo kūno 
nušluoti Ir į gurbellus sudė
ti, penkti bitės kūną dengia, 
kad jį sušildytų Ir 1.1. Rei
kia paminėti dar vieną bičių 
kūno palukellų didelį naudin
gumą. Kai bitė žieduose 
renka nektarą arba žledsdul
kes, tai tarp plaukelių prisi
sunkia tų žiedų kvapu, Ir bi
tės tais žiedais pakvimpa. 
Kai bitės sugrįžta į avilį, tai 
kitos bitės pajunta tą žiedų 
kvapą Ir greičiau suranda 
tuos augalus. Mūsų vietinių 
bičių kūno lukštas juodas,o 
plaukeliai pilki, todėl Ir mū
sų bitės/Lietuvoje/ yra juo
dai pilkos. Jauna bitė turi 
visus plaukelius, todėl atro
do pilka. Paskui,bitei sens
tant, plaukeliai pamažu nu- 
trlušta Irpagallau visai nus
lenka. Senų bičių kūnas be
velk visai pilkas, todėl atro- 
do juodas Ir blizgąs.

Bitės kūno dalys. Bitės 
kūne skiriamos 3 svarbiau
sios dalys: galva, krūtinė Ir 
pilvelis. Galvos priešakyje 
yra 2 ūseliai, šonuose-2 di
džiosios sudėtinės akys,vir
šugalvyje- 3 mažos papras
tos akys, o galvos apatinėje 
dalyje- burna.

Ūseliai Ir jutimo organai. 
Ūseliai sudaryti Iš atskirų 
narelių. Ūseliuose yra įvai
rūs jutimo organahlytėjlmo, 
uoslės Irkt.

Lytėjimo organai. Ant ū - 
sėlių yra Ilgesnių Ir trum - 
pesnlų plaukelių bei. spygle
lių. Tai lytėjimo arba ap- 
čluoptmo organai. Daugiau
sia jų yra ūselių viršūnėse , 
kaip žmogaus pirštų galuose. 
Lytėjimo organų daugiausia 
yra ant darbininkės bitės ū- 
sellų, nes jai tanka dlrbtlbe- 
vetk visus darbus avilyje Ir 
dar tamsoje. JI dirbdama , 
kaip neregys, daugiausia 
naudojasi lytėjimo plauke
liais. Ant darbininkės bitės 
ūselių yra apie 13000 lytė
jimo plaukelių. Motina avi
lyje daug mažiau dirba, todėl 
ant jos ūselių yra daug ma
žiau lytėjimo plaukeilų.Tta
nas avilyje bevelk nieko ne
dirba, tai Ir lytėjimo plau
kelių turi mažiausiai- prls - 
kaitoma tiktai apie 2000. 
Panašių lytėjimo plaukelių 
yra Ir ant kitų kūno dailų: 
prie burnos, ant kojų Ir 
pilvelio Ir kitur.

/bus daugiau/
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/Motinos Dienos proga/

H Ul'm*
Vaižgantas

ALEKSIUKO MOTUTĖ

Aleksiuko motutė Taučvlenė buvo v visiškai kitokia , 
kaip tėvelis Taučlus. Laimė lyg tyčiomis, sutuokė tuodu 
žmones, Idant vienas antrą papildytų.

Taučlus buvo mažakalbis, Taučvlenė -paskirta už 
abudu atkalbėti. Tylinčią ją tuomet tematel, kai miegojo. 
Ne ’. Jos Ir miegas buvo neramus - nuolat kosėjo. Vos 
tik pakirdo, jau jos buvo pilni namai: kėlė kitus, rikiavo 
kiekvieną darban, o tas darbas Jau buvo Iš vakaro tėvelio 
kiekvienam paskirtas; rūpino skubėti, barėsi,kad jos ne
klausą, skundėsi, kaip sunku gyventi su lėtu vyru, balsu 
pasakojosi, ką tuojau Ir vėliau darysianti; jei kas gyvas 
pirkioje tebebuvo, pasakojo senovės atsitikimus; jei nie
ko nebebuvo, viena pati traukė šventą giesmę, dažniausia 
Suplikacijas, Karunką ar Pulkim Ant Kelių. Taip visą die
ną. Susirgusi Ir atgulusi Ir tai kalbėjo -kitus rikiavo ar 
su namų moteriškųjų kuria barėsi.

Darbas, kurio nė valandėlei nepaleido, kalbos netruk 
dė. Anaiptol, juo dirbo, juo daugiau Ir balsiau šnekėjo ; 
kalba sekė darbą kaip besisukantį ratelį- tarapkėjlmas. 
Bėgo Išpirktos - kalbėdama, taisė kiaulėms jovalą, ver
šeliams putrą-kalbėdama, suko sviestą,taisė pieną,mė
są, dešras, skilandžius-vis kalbėdama.

Didžioji pusė T auč vien ės gausiosios kalbos buvo į sū
nelį Aleksiuką; kai didieji buvo Išsiskirstę, tai Ir visa kaJ 
ba. Vos tik Aleksiuko atmintis sutvirtėjo, jau jis žinojo 
Iš motutės griežtai visą tėrello Ir jos pačios giminės kro
niką, visų genčių priepuolius, nelaimes Ir džiaugsmus , 
visus būtus jos pačios vargus, esamus rūpesčius, slel - 
vartus, jausmus Ir viltis.

Ir ėmė Aleksiukas Iš pat pradžios manyti, jog visą 
namų tvarką savo kalba motutė telaiko. Tesustojle, rodės 
ji kalbėjusi, rikiavusi, raginusi - tą pat valandą visa su
irs, sugrius Ir vienas Dievas težino, kur visiems reiks Iš 
namų Išeiti. Na, Ir meldė Dievulį, kad rūpestingiausią , 
darbščiausią motutę visų gerovei teiktųsi Ilgiausiai laiky
ti.
* *Taučvlenės atsidavimas savo namams, savo valkams 
jos s lelojtmasts nuolat,kad bent visiems būtų gera, tikrai 
buvo be galo, be krašto, O mažasis Aleksiukas tikras bu
vo jos medės kankinys. Visų valkų pagrandėlis, dešlm - 
tasls Iš eilės, visiškai nebetikėtai, po Ilgo pertrūklo, jau 
sukakus 45 metus, atsiradęs, mažasis rodėsi jai ne pap
rastas kūdikis, tik kokis senatvės žaislas. Mlelavlmams 
ūkavimams, šoklnlmams nebuvo galo; meilės kanklnėlls 
turėjo po daug kartų Išklausyti kas dieną ligą litaniją gra
žių gražiausių malonėjamų žodelių. Tai argi begalėjo bū- 

• tl kame pasaulyje dar geresnė, dar meilesnė motutė už 
Aleks tuko motutę ? ? ?

Meldėsi Taučvlenė taip pat karštai, kaip karštai šel - 
mlnlnkavo Ir namus valdė: daug, dažnai balsu veikdama, 
be galo nusilenkdama Apvaizda L Vakarais dėkodama Jai 
už visą gerą per dieną patirtą, puldavo žemėn kryžium , 
ją, kaip gyvą apkabindama, ją karštai bučiuodama, visus 
žodžius tiesiog žemei sakydama.
- Juoda Žeme, Šventa Žeme ’. Aš tave nužemintai bučiuo
ju: tu mane nešioji, tu mane peni, tu mane linksmini...

Buvo pradžia kiekvienos jos vakarinės maldos.
Visur matydama kuo aiškiausią Dievo Apvaizdos įsi

kišimą, pačią Dievo ranką, prigimties gaivalus Taučvle
nė laikė Dievybės dalimi. Apie žemę neleido nė pikto žo
džio Išsitarti; lyg kentė, kad žemėje reikia kartais nešva- 
ryblų padaryti. Ugnies neleido kitokiu vandeniu lieti, kaip 
tik tyru, Iš paties šulinio atneštu. Tikėjo giliai,net fana- 
tlngal.

Nei kalboje, nel darbe, nei maldoje, nel eisenoje ne
išmanydama vidutiniškumo, vis skubėdama, vis bėgdama 
vis rūpindamasi, - Taučvlenė rodėsi visa esanti vienų 
nervų sudaryta. Mažas jos ūgis telkė vikrumą, tamsus 
veidas Ir labai tamsūs plaukai reiškė Jos temperamentą.

Šatrijos Ragana

DVARO ROŽĖS

Meilingai glaudžia sodas prie plačios krūtinės tven - 
kinį Ir rūmą - Ištikimus savo draugus Ir ž šnibžda Jled - 
vlem ka-kokias nepabaigiamas pasakas, kažkokias bylas, 
paslaptingas, Ilgas, amžinas godas.

Yra sode mažas pussalėlls, į tvenkinį įsikišęs, spl- 
rėjų žydinčių krūmų uždengtas, visas gėlėmis apibertas. 
Ant Jo kranto auga gluosnis, kurio stuobrys, matyt,kitą
syk nukirstas, Išleido tris naujus stuobrelius Ir sudarė 
tarsi fotelį, kuriame labai patogiai galima sėdėti atsilo
šus. Kanakados radova tą kampelį su mamatė. Mamatė 
Išplovė ant vieno stuobrelio mano raidę Ir tarė:

-Dabar čia bus tavo fotelis,Irusia. O kai čia sėdėsi, 
atmink mamatę - ir vien geros ir gražios mintys teatei - 
na į tavo galvelę.

Šį pavasarį dažnai sėdžiu gluosnio fotelyje, nes ruo
šiu dovanėlę m am at ės vardinėms. Žiemą pramokau siu - 
vlnėtl Ir įslgeldžlau pirmąjį savo darbą jai atiduoti. Už sa
vo pinigus nuplikau reikiamos medžiagos, Ir štai, pasis
lėpusi fotelyje, kad mamatė nepamatytų, siuvu staltiesėlę 
spintelei prie jos lovos. Pasirinkau šią dovaną, nekito^- 
geral viską apgalvojusi. Vakare,mąsčiau, kai mamatė, 
baigusi skaityti, norės užgęslntl žvakę, jos paskutinis 
žvilgsnis puls ant mano staltiesėlės, Ir ji užmigs apie 
mane mąstydama... O rytą pirmutinis daiktas jos žiūri
mas, yra laikrodis ant spintelės.. .Ir čia vėl turės mane 
atsiminti.

Krūptelėjau, Išgirdusi mamatės balsą. Greit susi - 
dėjusi darbą, paslėpiau jį už krūmų Ir nubėgau.

Liuoktelėjusi į taką, einantį nuo alėjos,, pamačiau 
antrame jo gale mamatę. Ėjo man priešais, vesdama už 
rankos mano mažesnįjį broliuką. Neturėjo užsidėjusi 
skrybėlės, tik su baltu skėteliu dengėsi galvą nuo saulės. 

Jai taip einant visai saulės spindulių apibertai,šviesus , 
melsvai pilkas apdaras, apsiaučiąs jos gražų,laibą stuo
menį, buv panašus į saulės nušviestą debesėlį. Skėtelio 
paūnksmėje juodavo ant galvos storų kasų vainikas, o Iš 
blankaus veido liūdnai Ir meiliai žiūrėjo juodos didžiulės 
akys Iš po antakių, lyg kregždės sparnai. Mažas Jonelis 
šalia jos su savo balta eUute, neseniai pakeitusia jupelę, 
Ir didele skrybėle atrodė kaip Išlindęs Iš krūmų pasakos 
nykštukas.

-Esu, mamatė ’. - susukau pribėgusi Ir liemenį jai ap
kabinusi.

O ji, su rankele mano veidą glostydama, paklausė: 
-Savo fotelyje sėdėjai, Irusia? O ką ten dirbai ?
Per jos lūpas pralėkė lengvutė šypsena, o man ding

telėjo, ar tik ji ko nenumanė. .Nelaukdama mano atsa - 
kymo, tarė: \

-Eisim pažiūrėti, ar nepražydo jau mūsų rožės.
Nuėjome pirma prie vadinamųjų mano rožių- dviejų, 

senų, aukštų, sulyg mamatė,ke rų, kažin kieno Ir kažin 
kada pasodintų. Buvo juodu pilnu baltuojančių pumpurų , 
bet žiedo neradome nė vieno.

Perėję per tiltelį, atsidūrėme, kitoje sodo pus ėję .Te n 
ant aukšto tvenkinio kranto, buvo maža dirvelė pūna jau
nų rožių kerelių, pačios mamatės neseniai padiegtų. Ant 
visų baltavo gražūs, dideli žiedai švelniais lyg šūkal. Ir 
baltais, lyg sniegas .lapeliais,pačiame viduryje vos pa
raudusiais. Ir rodės, kad po tuo raudonumu slepiasi ro
žių siela.

Mamatė ėjo nuo vieno kerelio prie kito,lytėjo rožes 
savo plonais piršteliais Ir pasilenkus traukė jų nuostabų 
kvapą.

Išrinkusi puikiausią rožę, pasistiepusi įsegiau ją ma- 
matei į kasų vainiką ant kaktos Ir gėrėjausi, kad ant juo
dų plaukų ji atrodė lyg sidabrinė žvaigždė. Ir ūmai pama
čiau, kad tarp mamatės Ir baltų rožių yra kažkokio pa - 
našumo...

Ir taiau:
-Mamatė, rožės į tave panašios.
-Kuo , Irute ?
-Tokios jos meūlos meūlos Ir taip liūdnai žiūri,kaip

!
Iliustracijos Iš LIEPSNA, Montreallo Lituanistinės 

Mokyklos laikraštėlio, 1976m.

PAŽINKIME PRAEITI !
Iš: 

PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS 
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4. JEIGU KAS UŽMUŠTŲ SMURTININKĄ ARBA JO 
BENDRININKUS SAVO NAMUOSE AR UŽPUOLIMO ME
TU.

Taip pat nustatome, kad jei kas įsiveržtų į kieno na — 
mus smurtu, o tas, būdamas tikrai savo namuose, iž - 
muštų tokį smurtininką,begindamas savo namus, arba 
užmuštų ar sužeistų kurį nors jo bendrininką, tai netu
ri mokėti nei pagalvės, nei už sužeidimą, bet Iš tų su - 
žeistųjų dar turi Išieškoti už namų užpuolimą. Tačiau , 
turi įrodyti jų kaltę savo asmenine priesaika pats- tre - 
č lasts su savo žmona Ir su suaugusiais valkais Ir, betek 
jeigu būtų liudininkų, tai vis dėl to dar turi prisiekti Ir 
prie liudininkų. Ir jeigu priesaika patvirtins užpuolimo 
faktą, tai smurtininko jam turi būti sumokėta pagal jo Ir 
jo liudininkų priesaiką dvylika rublių grašių.

5. JEIGU KAS UŽPULTŲ KIENO NORS DVARĄ ARBA 
VALDINIUS, O TAS, BE GINDAMAS NUOSAVYBE, Jį 
UŽMUŠTŲ.

Taip pat nustatome: jeigu kas, begindamas savąjį ar
ba savo valdinių turtą, būdamas užpultas, užmuštų ba
jorą, pagalvės neturi mokėti, tačiau dėl to turi būti rim
tai pagrįstas įrodymas, kad savo žemėje jį užmušė,otal 
turi įrodyti savo asmenine Ir jo apylinkės kaimynų prie
saika.

6. APIE MOTE RS IR ME RGINOS IŠPRIEVARTAVIMĄ .
Taip pat nustatome: jeigu kas Išprievartautų mote rį ar 

merginą, bet kurio luomo jis bebūtų, aukščiausio ar že - 
m įausto, Ir toji moteris ar mergina šauktųsi pagalbos 
prieš smurtą, ir žmonės atbėgtų į prievartavimo vietą,o 
ji parodytų jiems prievartavimo žymes, paskui kaltinin
ką teisman pašauktų Ir su dviem ar trim liudininkais įro- 
rodytų, Ir be to,prie tų liudininkų asmeniškai prisiektų, 
4 p si.

tai toks turi būti nubaustas mirtimi. Bet jeigu jinai norė
tų už jo Ištekėti, tada tai josios valia.

Bet jeigu toji moteris ar mergina negalėtų pagalbos 
šauktis, tai po šitokio smurto, kai tik ji Išsivaduotų,te - 
pasiskundžia žmonėms, o anąjį tepašaūkla teisman ir 
žmonių liudijimais įrodo, tada Jis turi būti baudžiamas 
tuo pat būdu, kaip aukščiau parašyta.

7. JEI KAS KAM GRASOMAI KALBĖTŲ IR PO GRASI - 
NIMŲ ATSITIKTŲ ŽMOGŽUDYSTĖ AR NAMŲ PADEGI - 
MAS.*

Tai pat, Jei kas kam grasomai kalbėtų arba glrtųsl 
žmonėms, kad jam norįs nuostolį padaryti, padegti na - 
mą ar klojimą ar jį nužudyti, Ir jeigu po tokio grasinimo 
Ir kalbų būtų anam nuostolis nuo ugnies arba atsitiktų 
nužudymas, o šis įrodytų, kad anas grasino sudeginsiąs, 
ar nužudysiąs, tai teks nuostolis turi būti priteistas Iš tQ 
kuris grasino ar gyrėsi. Bet jeigu anas užginčytu, saky
damas,kad jis tai nedaręs, tai, kad niekas niekam ateity
je negrasintų, teatlyglnle pats nuostolius, o sau kaltinin
ko teieškal. Tačiau tas grasinimas neturi būti kitaip įro
domas, kaip trijų bajorų liudijimu prieš bajorą, o dėl 
nuostolių nukentėjusysis turi pats su žmona Ir su valkais 
prisiekti.

> ri'
8. Jeigu dėl vieno bajoro nužu
8. JEIGU DĖL VIENO BAJORO NUŽUDYMO KELI AS
MENYS BŪTŲ TEISME PAKALTINTI.

Taip pat, jeigu teisme būtų pakaltinti keli asmenys dėl 
▼leno bajoro nužudymo, tai tik vienas žmogžudys turi bū
ti nuteistas dėl šito nužudymo, Ir būtent tas, dėl kurio 
skundėjas, jei pagristų įrodymų neturėtų, pats trečiasis 
su dviem bajorais, sau lygiais, prisiektų, ypač jeigu pats 
užmušėjas neprisipažintų dėl šito nužudymo.

9. JEIGU KAS BAJORĄ SUŽEISTŲ, RANKĄ AR KOJĄ
SUŽALOTŲ AR AKĮ IŠMUŠTŲ. ' x

Jei kas sužeistų bajorą Ir dėl tokios rankos ar kojos 
žaizdos jį apluošlntų, ar akį Išmuštų, ar nosį nukirstų , 
ar lūpas peikIsrstų, ar ausį nukirstų, tai turi sumokėti 
pusę pagalvės, Išskyrus tai, jeigu sužeistų veidą, tat tu
ri sumokėti trisdešimt kapų grašių sužeistajam Ir tiek 
pat baudos į valdovo Iždą, jeigu nukentėjusysis, neturė - 
damas pagrįstų įrodymų, pats trečiasis su dviem liūdi - 
nlrikals prisieks.

10. JEIGU KAS SUŽEISTAS VAŽINĖTŲ Į PUOTAS ARBA 
Į SMUKLES, O PASKUI NUMIRTŲ.

Jeigu kuris bajoras,sumuštas ar suluošintas,po to su
mušimo ar suluošinimo, važinėdamas į puotas ar smuk - 
les, ar muges, vėliau numirtų, nors po to sužeidimo Ir 
gutėtų, Ir nuo žaizdų šį pasaulį paliktų, tai tas,kuris jį 
sumušė ar sužeidė, neturi mokėti pagalvės, be tik už 
žaizdas.

13. KURIS TIKRŲJŲ BROLIŲ IR SESERŲ TURI IEŠKOTI 
UŽ TĖVO AR BROLIO NUŽUDYMĄ.

Jeigu būtų kelt tikrieji broliai Ir seserys, Ir vienas tų 
brolių ar tėvas būtu nužudytas, tai tie broliai vieni,be lš- 
kmitintųjų seserų, tu r Ieškoti pagalvės. O jeigu broliai 
Išmirtų, tai Išk mitintos los dukterys turi pagalvės Ieško
ti. O jeigu sūnūs Ir dukterys Išmirtų,tai turi Ieškoti gi - 
minės.

14. JEI KAS UŽMUŠTŲ SAVO TĖVĄ AR MOTINĄ.
Taip pat nustatome, kad jei kas savo tikrąjį tėvą ar 

motiną užmuštų, tas netenka galvos Ir garbės.

15. JEI KAS BROLĮ AR SESE RĮ UŽMUŠTŲ.
O jei kas užmuštų brolį ar sese rį, t Ik ėdamasis gauti jų 

dvarą, toksai netenka to dvaro,kuris užmušėjui turėjo a- 
tįtekti pagal įpėdinystės teisę,o tas dvaras po tų užmuš - 
tųjų, tėvo ar motinos,brolio ar sesers,turi atitekti kl - 
tiems broliams ar seserims. O jei kitų brolių ar seserų 
nebūtų, tai tas dvaras turi atitekti kitiems kraujo gimt - 
nėms. O žudikas turi būti nubaustas mirtimi.

z '
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ROŽIŲ AUGINIMAS 
IR PRIEŽIŪRA
( IšLietuvos “T.M.* žurnalo)
Rožės mėgsta atvirą, iiltą, nuo 

vėjų apsaugotą, tačiau ne per
daug saulėtą vietą. Rožėms patin
ka, kai vidudienj nuo medžių arba 
trobesių susidaro mažas pavėsis.

Dirva rožėms turi būti pralei
di vandeniui, tačiau kartu ir pa
kankamai drėgna. Jei drėgmės dir
voje maža, rožes reikia gausiai 
laistyti. Geriausiai tinka priemolio 
dirvos. Labai sunkias molingas dir
vas reikia pagerinti: primaiiyti dur
pių, perpuvusio arklių mėšlo ir 
smėlio. | smėlingas dirvas pride
dama molio, durpių ir perpuvusio 
galvijų mėšlo. Pagerintuose ir gau
siai patręštuose smėlynuose rožės 
taip pat gerai auga.

pumpuro išaugusius šoninius pum
purus. POLIANTINĖS rožės genimos 
taip: stambiažiedžių veislių ūgliai 
nuplaunami aukščiau 3—J pumpuro, 

,smulkiažiedžių — aukščiau 1—3 
pumpuro, o turinčių silpnus ūglius 
— aukščiau 1—2 pumpuro. FLORI- 
BUNDINĖS rožės genimos panašiai, 
kaip arbatinės-hibridinės rožės arba 
stambiažiedės poliantinės. LAIPIO 
JANCIŲ (vijoklinių! rožių krūmas su
daromas iš 3—5 žydinčių ir 3—5 
vienamečių pakaitinių ūglių. Jei pa
kaitiniai ūgliai yra stiprūs, tai 
nužydėjusius ūglius reikia tuojau pat 
išplauti. Ir atvirkščiai, jei tinkamų 
pakaitinių ūglių nėra, tai nužydė
ję ūgliai paliekami, kad žydėtų se
kančiais metais. Visi nereikalingi, 
silpni ir vėlai išaugę ūgliai išpjau
nami iki pat žemės. PUSIAU LAI
PIOJANČIŲ rožių ūgliai kiekvieną 
pavasarį nupjaunami aukščiau 1—3 
pumpuro. Tokiu būdu suformuojamas 
gražus, gausiai žydintis krūmas.

Senosios lietuvių išeivijos istorijos, gyvenimo ir darbų paroda Chicagoje 
atidarant. IŠ kairės: parodos vadovas red. B r. K vik ly s, L ie tu vd s- g en. k on- 
sul ė J. Dauzvardienė, '.Draugo* adm. kux P . C i.i ik as i r d ip lo mg įteikęs 
JAV 200 metu sukakties ruošos komiteto atstovas St. B alzekas.

' Nuotr. V.Noreikos

Prieš sodinant rožes (4 savaites 
prieš sodinimą), dirvą reikia giliai 
(50—60 cm gyliu) suarti arba per
kasti, patręšti mėšlo puvenomis. Gi
liai dirva perkasama rudenį.

Rožės gali būti sodinamos pa
vasarį, prieš pumpurams sprogstant, 
arba rudenį, spalio—lapkričio mė
nesiais. Sunkesnėse dirvose rožes 
patariama sodinti pavasarį, o leng
vesnėse — rudenį.

Paruoštoje dirvoje kasamos 40 
cm pločio ir 25—35 cm gylio duo
butės. Prieš sodinant rožių šaknys 
apipiaustomos ir pamirkomos molio 
bei galvijų mėšlo skiedinyje. Dedant 
rožę j duobutę, reikia žiūrėti, kad 
šaknys būtų normaliai išsidėsčiusios, 
nesusipynusios ir nesusikryžiavusios. 
Užberta ant šaknų žemė gerai ap
link suspaudžiama, kad krūmelis 
stipriai stovėtų ir, patrauktas už 
viršūnės, neišsitrauktų. Pasodintos 
rožės gausiai palaistomos.

TRĘŠIMAS. Rožės tręšiamos kas
met. Svarbiausios trąšos: perpuvęs 
mėšlas, kompostas Ir fekalijos su 
durpėmis. Mineralinės trąšos — 
amonio salietra, superfosfatas, kalio 
druska ir kalkės. Mėšlu Ir kitomis 
organinėmis trąšomis rožės tręšia
mos rudenį, įterpiant jas j dirvą 
11 —15 cm gyliu. Pavasarį, prieš 
žydėjimą, rožės laistomos minerali
nių trąšų tirpalu (10 Ijtrų vandens, 
20 g trąšų) arba praskiestomis gal
vijų mėšlo srutomis (10 litrų van
dens, 2 litrai srutų). Mineralines 
trąšas galima Ir barstyti. Barstoma 
nuėmus žiemos apdangalus, prieš 
sprogstant pumpurams. Į 1 m be
riama 50—80 g trąšų (15—25 g 
amonio salietros, 20—30 g super
fosfato, 10—15 g kalio druskos Ir 
10—12 g kalkių) Nuo rugpiūčio 
mėn. rožės nebetręšiamos. Kalkė
mis rožės tręšiamos kas treti metai.

DIRVOS PURENIMAS. Piktlclės 
naikinamos ir dirva purenama nuo 
lat — po kiekvieno smarkesnio lie
taus ar gausiau palaisčius.

pridengimas žiemai. Lapkri
čio mėn. rožės jau pradedamos 
dengti. Pirmiausia nuskinami lopai 
ir nesumedėjusios šakučių viršūnės) 
Po to rožės prilenkiamo-, f. ne , 
mės ir, kad laikytųsi, prismęigiamps 
kuoliukais. Kai esti 8 — 10 šalčio, 
rožės uždengiamos eglių šakomis, 
sausais medžių lapais ar smėliu, 
durpėmis, medžio pjuvenomis, spyg
liais ir t t. Geriausia danga ro
žėms — lentinės dėžės, ant kurių 
uždedama eglių šakų ar kita me 
džiaga. Pavasarį, šalčiams praėjus, 
dažniausiai balandžio mėn., rožės 
atidengiamos.

PAVASARINIS GENĖJIMAS. Ro 
žės genimos pavasarį, kai tik nu
imama danga. Genint REMONTANTI- 
NES rožes, krūmas formuojamas Iš 
5—6 stiprių ūglių, kurių viršūnės 
nuplaunamos aukščiau 5—7 pumpu
ro, o stipriai augančių veislių' — 
aukščiau 10 —12 pumpuro. Remon- 
t,antines rožes reikia genėti ir va
sarą. Visas šakutes, ant kurių buvo 
pirmieji žiedai, reikia patrumpinti, 
paliekant 2—3 pumpurus. Tuomet iš
auga stiprios, gausiai žydinčios pa
pildomos šakutės. ARB ATINĖS-HIB 
RIDINĖS rožės genimos, nuplaunant 
ūglius aukščiau 3—4 pumpuro Ta
čiau norint, kad žiedstiebiai išaug
tų ilgesni, ūglius reikia nuplauti 
aukščiau 2 — 3 pumpuro. Be to. kad 
šios grupės rožių žiedai būtų ge
resnės kokybės ir didesni, reikia ša
linti visus šalia pagrindinio žiedo

PARKO rožės genimos reguliariai 
kiekvieną pavasarį. Išpjaunami pa
senę, ligoti, silpni ūgliai iki pat že
mės. Paliekami tik jauni, stiprūs 
5—7 ūgliai, kurie laikomi 3—4 me
tus.

ROŽIŲ KENKĖJAI IR LIGOS Svar
biausieji rožių kenkėjai: cikada, 
amarai, lapsukis, jaunų ūgelių juo
dasis pjūklelis, geltonasis pjūklelis 
ir pelės. KOVOS PRIEMONĖS: pa
vasarį, nuėmus dangą, rožės purš
kiamos 6 sodo karbolineumu; pa
sirodžius kenkėjams — 0,2—0,3 
nikotino arba anabazino sulfatais, 
primaišius 0,4 žaliojo muilo tir
palo. Nukarpyti ir sudeginti pjūk
lelio pažeistus ūglelius. Pelėms nai
kinti rudenį, rožes uždengiant, 
dedami apnuodyti jaukai. Iš ligų 
svarbiausios: degligė, miltligė, rū
dys ir lapų raudonjuodis dėmėtu
mas. KOVOJAMA: rudenį, prieš už
dengiant, rožės purškiamos 2 o 
pavasarį, pumpurams dar neišspro-. 
gus, — 1 Bordo skysčiu. Vege
tacijos metu kas mėnesį rožes purkš
ti 0,3—0.4 . žaliojo muilo skiedi
niu. Pavasarį šalinti ir deginti visus 
ligų pažeistus rožių ūglius bei ša
kutes.

ROŽIŲ DAUGINIMAS. Rožės dau
ginamos atlankomis, auginiais, skie
pijimu ir krūmų dalijimu. Naujoms 
veislėms išvesti naudojamas daugi
nimas sėklomis.

ATLANKOMIS dažniausiai daugi
namos laipiojančios, remontantinės 
ir parko rožės. Pavasarį arba lie
pos—rugpiūčio mėn. žemė apie 
rožių kerus patręšiama durpžemiu ir 
gerai supurenama. Suaugę jauni 
ūgliai keliose vietose persukami ir 
persukimo vietose prismeigiami prie 
žemės kabliukais. Prismeigti ūgliai 
apdedami drėgnomis samanomis ar
ba semaninėmis durpėmis ir nuola
tos drėkinami. Kai prismeigimo vie
tose atsiranda pakankamai šaknų, 
ūgliai supjaustomi ir tokiu būdu gau
nami atskiri rožių krūmeliai. AUGI
NIAIS gerai dauginasi poliantinės, 
floribundinės, miniatiūrinės, kai ku
rios arbatinės hibridinės ir laipio
jančios. Blogai auginiais dauginasi 
remontantinės ir kai kurios parko 
rožėt- Pusiau sumedėję auginiai su 
3—4 lapais pjaunami po pirmojo 
žydėjimo (birželio—liepos mėn.) ir 
sodinami po stiklais inspektuose 
arba dauginimo dėžėse į drėgną 
smėlį arba smėlingą durpžemį (pri
dengti galima ir polietileno plėve
le). Kad auginiai gerai įsišaknytų, 
jiems reikia 25 — 30 šilumos ir 
70—90 drėgmės. Auginiai įsišak
nija per 3—4 savaites. SKIEPIJIMU 
dauginamos rožės greit žydi, būna 
patvaresnės, žiedai geresnės koky
bės. Poskiepiams dažniausiai yra 
naudojamas paprastasis erškėtis Pa 
grindinis rožių skiepijimo būdas — 
akiavimas. Akiuojama birželio, lie 
pos ir riugpiūčio mėnesiais. Geriau-- 
sia, kai poskiepio žievė lengvai 
atsilupa. Ant poskiepio aštriu peiliu 
daromas T raidės pavidalo piūvis, 
j kurį įstatoma išpjauta iš viena
mečio ūglio gerai pribrendusi aku
tė. Akiavimo rezultatai matomi po 
2—3 savaičių. KERO DALIJIMU 
dauginamos parko rožės. Pavasarį 
arba rudenj išrautas motininis krū
mas dalijamas į kelias dalis taip, 
kad kiekviena dalis turėtų sveikų 
šaknų Ir jaunų ūglių. Atidalytasis 
krūmelis pradeda žydėti po 2—3 
metų.

O. SKEIVIENĖ

ATSISVEIKINIMAI
Išeivijos lietuvių sostinė 

vėl prarado visą eilę žmonliį 
Palaidojus prof. dr. Vandą 
Tumėnienę,kovo 26 mirė Il
gametis šachmatininkas VI. 
Karpuška, kovo 31 d. atsis
kyrė kūrėjas savanoris , dlv. 
gen. M. Rėklaitis. Jis, daug 
dirbęs Lietuvos kariuome
nėje, Išeivijoj, daug padėjo, 
Ir senatvės sulaukęs, ‘'vista' 
tarnyboje. Su juo laidotuvė
se atsisveikino visa eilė o r-j 
ganlzacljų. Tik ne žinia, kas 
pakvietė atsisveikinimą pra
vesti ne kariškį. Juk jo 
draugų Ramovėnų, kuriuose 
jis labai plačiai reiškėsi, 
pakankamai daug Chicagoje. 
Balandžio 15 d. staiga mirė 
kun. Raibužis Jonas, jėžliltas 
Jaunimo Centre, sulaukęs 67 
m. amžiaus.

Draugo administratorius 
kun.P.Cinikas vos Išltkogy- 
vas, kai bal. 5 d. bekrausty
damas parodos eksponatus

LIETUVIŲ FONDAS
šaukia savo narių metinį 

suvažiavimą gegužės 15 d . 
Jaunimo Centre. Suvažiavi
mo pradžia 9,30 v. ryto.

LF popui l a rūmas tai kyla, 
tai mažėja. Keleivyje p. Bu- 
nelkls uždavė kelius klausi
mus p. A. Nakui LF ateities 
Ir paskirties reikalu. Tais 
klausimais bus galima tei
rautis suvažiavimuose, ku - 
rle yra atviri. Visur lt 
visada buvo skelbia
ma, kadLF skiriamas tik 
Lietuvai.

BALFO CENTRO VALDYBA
Išleido savo Bendraraštį 

nr. 2, kuriame sutelkta daug 
žinių.

/Balfas gauna prašymų pa
dėti emigruoti Iš įvairių pa
saulio šalių. Balfas tik šel
pia, bet jokių dokumentų ne
gali daryti, jis tik gali su
teikti Informacijas.

Visi lietuviai kuriems yra 
reikalinga pagelba, gali 
kreiptis visada į Balfo cent-

buvo Ištiktas širdies prie
puolio. D&a greitosios pa
galbos Išliko gyvas, da- 
bar gydosi Šv.Kryžlaus 11- rln<? įtaigą 2606 West 63 
gonlnėje. Ten yra sunkiai atr., Chicago, 60629, UI. 
sergančių Ir daugiau mūsų, i
tautlečlųjšaulys A. DLdžballs :fJR^OTną- tinkamą.vietą, 
M.Tiškevičienė Ir eilė kitų. J'L.i Bal. Brazdžionis

SVEIKATA
DIABETIKAS, - KAS JIS ? Jonas Elven Is.

Komplikacijos reiškiasi ne
vienodai. Kartais kojų pirš
tus Ima labai niežėti,o į ga
lūnes įsimeta gangrena. To
kiu atveju kitos Išeities nė
ra - gelblnt gyvybę, gangre
nuotą galūnę nuplauti. Pati 
rimčiausia Ir pavojingiausia 
diabeto komplikacija yra taip 
vadinama ” Diabeto Coma ”, 
t. y. didelis, kartais Iki są-

tal dažniausia atsitinka, kai 
diabetikas nesilaiko priva
lomos dietos arba kai, jo or
ganizme pritrūksta Insulino, 
be kurio jis negali apsieiti. 
Diabetikas kartais darbo
vietėje ar gatvėje sugniūžta 
Ir krenta be sąmonės. Pana
šūs atsitikimai yra labai pa
vojingi ir reikalauja labai 
skubios Ir tikslios pagalbos. 
Delsimas Ir abejojimas nu-

Bhicagos dangum
KONSUL ES PAGE RBIMAS 

įvyko balandžio 4 d. .Tau
tiniuose Namuose,kur susi
rinko virš trijų šimtų asme
nų Ir organizacijų atstovų.

Ją sveikino Ir ameri
kiečių vyriausybės žmonės , 
atsiuntę telegramas Ir laiš
kus, o kongresm. De rvlnskls 
atvežė Iš Washington*o A-

monės netekimo Ir nes lo
re ntavlmo nei latke, nei ap
linkybėse Ir taip pat mie
guistumas. Tai gali Išsivys
tyti Iš lėto,bet gali Ir staiga 
atsitikti. Pradžioje pajunta
ma apetito stoka, išdžiūva 
ir suskyla liežuvis, verčia 
vemti. Seniau J' Dlabetlškojl

statant to priežastį/ tokiais 
atvejais ligonis kartais pa
laikomas nūs Igė rus lu/ be - 
velk visada gresia mirtimi. 
Todėl praktiškai, kiekvie
nam diabetikui patartina; 
visadaprle savęs turėti kie
to popue riaus kortelę su įra
šu : ” Dlabetls milutis” su

Gen.konsulė J. Daužvar- 
dlenė tikrai Išgyveno malo
nų pagerbimą,kurto ji tikrai

mertkos vėliavą,kuri plevė
savo ant kapltollaus.Paren- 
girną suruošė Liet. Fed.Mo-

Koma" bevelk visada baig
davosi ligonio mirtimi. Tik 
Išradus Insuliną, žmonės su

savo vardu, pavarde, adre
su Ir telefono numeriu.Taip
gi su adresu Irtel. numeriu

užsipelnė per eilę metų. Jalterų Klubas suplrm.Mar- 
teko LF, kaip veikliausiai-tlnėnlene Ir pirm.D Semi - 
visuomenininke I, 1OOO doL nlene. Mes visi linkime jai 
premija Ir visų dalyvavusių sveikatos ir sėkmes ateities 
adresatas. darbuose.

gydytojo pagalba, gali sėk
mingai su diabetu kovoti. 
Diabeto comos priežastis 
medicinos dar nėra visai 
susekta, ne Išaiškinta. Tačiau

asmens ar asmenų, kuriems 
dera apie tokią nelaimę pra
nešti. Tokiais atsitikimais, 
nelaimingąjį dažniausia pa
kelia policija,kuri nežlnoda-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
A'T.E IK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADETL_______________________________________________

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietų? 
yjlkai. Jie atviri visiems, ieikantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
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YRA IR TAIP GYVENIME:

Tūlame bare klijentus stebina po
keri lošiantis šuo.

-Niekai - aiškina baro savininkas 
- silpnas iš jo lošikas. Kai tik gauna ge
resnę kortą tuoj iš džiaugsmo ima viz
ginti uodegą.

Cirko direktoriui skambina tele
fonas:

-Norėčiau jūsų cirke gauti darbą
- O ką tamsta moki? Mes priima 

me tik pirmaeilius talentus.
- Moku skaičiuoti iki 10.
- Čia joks talentas. - Atsako cir

ko direktorius.
- Taip?..'. bet čia kalba šuo.

ma, kas su juo Ištlkrųjų yra, 
uždaro daboklėje, nore li
gonis tuojau pristatytinas li
goninėn. Todėl Ir reikalinga 
prie sąvęs turėti minėto tu
rinio kortelę...

JAV- bėse yra apie keturi 
milijonai diabetikų, visai 
nežinančių, kad jie šia "sla
puke” cukrine Ilga serga. 
Pavyzdžiui: aklieji dažnai 
neslorantuoja, kodėl jiems 
nesiseka Išmokti skaityti 
pagal Brailio sistemą, pirštų 
galais paliečiant spausdintas 
raides, arba jiems einant 
pasidaro sunku savąją lazdą 
valdyti. Mat, diabetikai nu
stoja pirštuose jautrumo, 
kurį turi ne diabetikai ak
lieji.

1957 m. pradėta gaminti 
Insulino tabletės "Orlnase", 
"DBI" Irkt., kurios diabe
tikam yratlkra Dievo palai
ma, nes sergantieji Insulino 
Injekcijas patys sau 
įšvirkšti dažnai vengdavo, 
o gydytojo ar gailestingos 
sese rš juk‘ne vis adą galima 
prisišaukti Ir kitas dalykas, 
tie specialistai kainuoja pi
nigo, kurio ne kiekvienas li
gonis-diabetikas pakankamai ’ 
turi. GI, naudojant tabletes, 
nei gydytojo, nei gali, sese re 
šauktis nereikia. Tačiau ži
notina, jog tos tabletės/talpgl 
Ir įšvlrkščlamas Insulinas/ 
veikla tik lengvesniais Ilgos 
atvejais Ir naudinga tik vi
dutinio Ir vyresnio amžiaus 
ligoniams, bet ne valkams. 
Nore minimos tabletės dia
beto gydymo srityje padarė 
tikra revoliuciją, tačiau jos 
ligonio neišgydo, o tiktai li
gą kontroliuoja, .t.y apvaldo 
jos plėtrą, neprileidžia kom
plikacijų. Diabetas kol kas 
neišgydomas. Mat, medici
noje pažanga yra žymiai lė
tesnė negu atsronom įjoję. 
Atsronomal prieš kelis me
tus, ar net kellollką metų, 
tiksliai nustato dangaus kūnų 
judėjimą erdvėse. Medicina 
gi, ne tik kol kas neišrado 
daugelio ligų priežasties, 
bet Ir gydymo būdo...

Pastangos padėti 
sergantiems

JAV ir kituose kraštuose 
didmiesčiuose yra savival
dybių ar valstybės Išlaiko
mos sveikatos įstaigos su 
tam tikru kadru įvairių Ilgų 
specialistų gydytojų etatu. 
Pasijutę susirgę, ypač men
kai pasiturį žmonės diabeti
kai, širdininkai Ir kt., be 
niekur nieko kas dieną gali 
į ten kreiptis. Tenai būna 
Ištiriami Ir gauna atitin
kamus nurodymus bei pata
rimus, kur toliau kreiptis Ir 
kas dairyti.Esmėje diabetikai 
niekuo nesiskiria nuo kitų 
ne dlebetlkų, nebent tik tuo, 
kad jie privalo visada būti 
atsargūs' savo darbuose /ne
pervargti / Ir mityboje - 
vengti alkoholinių gėrimų, 
nevalgyti saldumynų, negerti 
su cukrumi gamintų gėrimų 
bal .saldaus maisto. Šiaip, 
socialiniai; diabetikas gali 
tęsti savo gyvenimą, verstis 
savo profesijos darbu, santy
kiauti su aplinka, vesti 
šeimyninį gyvenimą kaip Ir 
ne diabetikai. Kai kuriais 
atvejais gali valdyti Ir tą 

' patį maistą, kurį Ir ne dia
betikai valdo, tik, žinoma, 
savojo šeimos gydytojo ži
nia Ir pritarimu, nes kiek
vieno valgomo maisto pro
dukto kiekis, privalo būti 
normuojamas pagal ligos 
stovį /cukraus kraujujekle- 
kį/, ką nustato gydytojas. 
Diabetikas privalo Išmokti 
pats tirti savo šlapumą, cuk
raus kiekio jame Išaiškini
mo reikalu. Jis taipgi pri
valo Išmokti daryti sau In - 
s ui Ino Injekcijas, jeigu ku
riam nevalia naudoti table
čių.

Jeigu diabetikas prisilai
kys šių ir savo gydytojo pa
tarimų, nieko balsaus su juo 
neatsitiks. Kontroliuojami 
diabetikai būna iiiblngl Ir 
gali Ilgai Ir aktyviai gyventi, 
sulaukdami gilios senatnės, 
kaip Ir daugelis ta liga ne- 
se rgančlų.

■ naūjĮTIkaitytojų vajus
'(NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų jgalioti- 
j niais.
KAINUOJA: Chicajoįe ir Kanadoje metams — $30.Cu, pusei metu — $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 esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608

į—į Siunčiu ...................... dol. Naujienų prenumeratai,* Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į—Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ........................................................ -......... .....

ADRESAS ..................-.................................................................................
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $7.000.000.

DAIL. P. BUGAILISKIO 
TAPYBOS PARODA
Š.m. balandžio mėn.9-11 

dienomis Hamiltono parapi
jos salėje įvyko dali. P.Bu- 
galllšklo, gyvenančio Angli
joje, tapybos paroda, kurią 
globojo KLB apyl. valdyba. 
At Ida rymo kalbą pasakėp-kė 
L. Skrlpkutė Ir klebonas dr. 
p rel. J. T ada rauskas. S ve č lai 
buvo pavaišinti kava su py
ragaičiais. Svečių tarpe ma
tėsi Ir LŽS-gos p-kas kun. 
J. Valšnys S. J., kuris ten 
vedė rekolekcijas.

(Pašnekesio tęsa iš praeito nr.)

Miami Beach
Žinoma daugiausia kalbos 

Ir įspūdžių yra Iš tos žie
mojimo Meccos Ir dažno į 
pietus pas įnešus lo torontle- 
člo neaplenktos, piečiausios 
Floridos vietovės Miami. 
Tenka stebėtis,kaip aktyviai 
Ir gražiai ten koordinuoja 
savo veiklą vietiniai lietu
viai. Tai tie mūsų broliai, 
kurie dar vis puoselėja savo 
svajones apie raudonojo ro
jaus vartus Ir visi kiti,kurie 
yra taip ats(kandę tos pa
tirties, kad dėl to apleido 
savo tėvynę.

Tenykščių lietuvių Veikla 
daugiausia bazuojasi sek
madienio apimtyje. Pirmieji, 
klek toliau užmiesčio esan
čioje savo klubo patalpoje, 
duoda pietus I vai., o ant
rieji,klek ankščiau,5 val.No- 
rlnt aplankyti abi vietas,la
bai patogu. Ypač pirmųjų, 
neperdldžlauslą, stambių 
medžių paunksmėje esantį 
klubą. Čia pietautojų susi
renka apie gera šimtinė.

Floridos auksiniai smėlėtas mėlyno vandenyno papludinys, kuriame nemažai musų tautiečių žiemavojo. 
6 psl.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ...............8’/s %
term, depozitus 1 m. 9'/i %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 1 1 %

Sus Idomėjimas paroda bu
vo didelis, parduota 24 pa
veikslai. Dali. P. Bugalllš- 
klo paveikslai turi pasiseki
mą visose parodose, nes jo 
kūriniai vaizduoja Lietuvos 
gamtą, gražiąsias Aukštai
tijos vietoves, laukus, miš
kus, kalnelius Ir pan. Pa
veikslai kalba suprantama 
lietuviams kalba.

Pabaigoje šio mėnesio P. 
Bugalllškls Išvykšta į Ang
liją. Kitais metais žada vėl 
atvykti į Jav Ir Kanadą su 
savo kūriniais. K.

Daugiausia vyresnio am
žiaus žmonės. Čia matosi 
daug gerai atrodančių 80-90 
metų amžiaus tautiečių. Sa
vo skaičium dominuojančios, 
dar gerai atrodančios, Išsi
dabinusios apie 75 metų am
žiaus turinčios moterys.

Ant ilgų, per visą eilę Iš
tiestų, niekuo ne padengtų 
stalų, duodami, geri, trijų 
patiekalų / viename daviny
je / pietūs, kainuoja $ 2.50. 
Po pietų, nuėmus stalus,vie
ni eina į barą atsigaivinti, o 
kiti lieka salėje šokti prie 
gan gero 3 asmenų orkestro. 
Ant scenos kabo prezidento 
Roose velto Ir Kennedy port- 
retąl, o salėje ant scenos,, 
tarp kitų nereikšmingų pa
veikslų yra Rimšos Vargo 
Mokykla.Kampe prie scenos, 
ant nediduko stalelio matosi 
išdėstyta spauda. Tarp kitų, 
jų vietinių leidinių, yra vė
liausios laidos per dvi sa
vaites Iš Vilniaus atėjusi 
" Tiesa". Svečių tarpe dau
gelis nekalba lietuviškai, o 
pranešimuose naudojama 
anglų kalba.

Antrasis klubas,esąs prie 
aerodromo, apsuptas plačių 
esfaltuotų mašinoms pasta
tyti aikščių, Iš tolo ženklinu
si amerikoniška Ir lietuviš
ka vėliavom. Šalia esąs vie
nintelis medis, šiai vietai 
sutelkia nedaug paunksmės. 
Bet klubo patalpos čia daug 
erdvesnės, svečiai jaunesni, 
įvairiau apsirengę Ir visi 
kalbasi tik lietuviškai. Pie
tūs čia paduodami ant .pailgų, 
dešimtį asmenų talpinančių, 
popierinėm staltiesėm pa
dengtų stalų. Pietūs čia vie
no patiekalo Ir kainuoja 
$ 3.00.Svečių čia susirenka 
gerokai per 300.

Pietaujant Ir klausant nuo 
scenos daromų lietuviškų 
pranešimų, paalškl, kad 
daug lauš la bes Is ve č luo janč lų 
svečių yra kanadiečiai, o 
žymiausia jų dalis yra Iš 
Toronto. Pristatant " Nu
žmogintieji " knygos autorių 
Petrą Česnulį Ir ponią An
gelę Iš Paryžiaus, Ont., sa
lėje esą svečiai juos pasi
tinka nepaprastais plojimais. 
Kartais čia dar pasirodo ko
kia meninė pf. jėga. Solistė 
ar deklamatorė.

Visiems papietavus Ir su
rinkus stalus, čia ligi pra
sideda šokiai. Čia groja Irgi 
neblogas trijų asmenų or
kestras. Dalis svečių persi
kelia į erdvų, ne atskirus 
stalelius turintį barą. Čia 
yra daug šokančių žmonių. 
Šiuo atveju juos stebint, api
ma savaiminga nuotaika.To
kiu atyeju pas i rodo j ką reiš
kia šiitas klimatas gyvenimo 
rūpečių nebcturlnčlnr' 
žmogui. Stebint nei vieno šo
kio nepraleidžiančias poras, 
Iškyla įdomus jaunystės po
lėkio se nt Ime ntas. Ypač k tek 
tai liečia tokį teigiamą žmo-; 
nlų pasikeitimą, Prieš kele-J 
tą metų, gyvenant jiems dar 
Toronte, daugiau trr mažiauJ 
su jais r' susitinkant; analS’’ 
laikais, kai kurių netekdavo 
matyti nei viename ItetuVlš- ; 
kame parengime ar pasi
linksminime. O dabar, jiems 
taip be atvangos šokant, ta r- ’ 
si vėl prisiminė nerūpestin
gieji jaunystės laikai. Tie 
laikai, kai prie nenutilsian
čios "Ton" muzikos, norė
josi tik šokti Ir šokti. Šokti 
iki neišpasakytos kulminaci
jos Ir tai nespėjus apšok- 
dlntl visų patinkančių "mer
gaičių.

Salės kampe, šalia scenos 
esančiame kambaryje, yra 
įsikūręs, jau 2 metus vei
kiąs A. Stangvllos vedamas 
knygynas. Knygų jame dar 
nėra labai daug, bet skai
tytojų yra. Vienas Iš dau
giausia žurnale atžymėtų, 
yra skaitytojas, torontletls 
Pijus Lapinskas. Čia pat 
matosi prie lentynų knygom 
besldomlantl torontletė p. 
Jakimavičienė.

' I *• l ’
Knygynas prenumeruoja Ir 

lietuviškų laikraščių, bet 
kanadtškų čia nėra. Jeigu 
neskaityti privačių skalty- 

tojų atne štų keleto "NL" nu
merių Ir kažkieno Iš Mont- 
reallo atvežto "NL" š.m. 
1 N r. keleto egzempliorių.

Key West
Vieną Iš įdomesnių paty

rimų turėjęs tautietis, kuris 
atostogavo Key West. Gal 
ne tiek pačios atostogos toje, 
vos 90 mylių nuo Kubos 
esančioje kaip ir saloje, bet 
privažiavimas prie tos vie
tos. Visu 160 mylių nuo Mia
mi salų - salelių nutiestais 
tUtų-tUtėliais, kurie vietom 
Ištįsta net Iki 7 mylių Ūgio. 
O vietom, abipus kelio di
džiuliai žydinčių 'azalijų Ir 
oilandrųkrūmai sudaro tar
si pasakišką, ugninėm var
som nulietą, į rojų vedantį 
kelią.

St. Petersburg
Bet šauniausiai savo žie

mos atostogas bus bene pra
leidusi viena, kantriai pasa
kojimų pabaigos laukusi po
ra. Kaip vyras, taip Ir žmo
na, vienas kitą užbėgdami, 
vienas kitą pe t rauk darni, pa
sakoja apie tenykščlą kolo
niją Ir ten įsikūrusius mūsų 
tautiečius. Kas įdomiausia, 
vienas Iš linksmiausių paty
rimų buvę, kad jie, per vi
są savo žiemojimo laiką,be
veik kasdien ballavoję. Jie 
taip ūllavoję, kad kartais,, 
sekančią dieną nebespėdavę 
net į paplūdimį nueiti. Jei ne 
pas savus torontlečlus, tai 
pas naujai pažintus člkaglš- 
klus, ar kitus Iš kitų pasvie
čių čia žiemojusius tautie
čius, prie progų, ar be jų, 
vis esant kokiam naujam, 
privačiam parengimui, vis 
atsirandant kokiai Ištaigiai
puotal.Tik dabar grįžę į To
ronto, jie susivokė, kad šie
met nėra pailsėję kaip rei
kiant. O tos nesibaigiančios 
ĮjJĮpjąpS buvę kaip p^įęš sūd7 
ną cįlleną.... > .,.!■ u.r.;r

Tuo metu Key West atos
togavęs pilietis įsiterpda
mas sako, kad tokią dieną 
numatydami Ir norėdami pa
gelbėti savo tautiečiams, 
greičiausia dėl to ten įsikū
rė ir mūsų tėveliai pranciš
konai.

ueai lietuviu namai
Praeitą savaitgalį L N bu

vo gana didelis judėjimas . 
Šeštadienio rytą jau 1O vai. 
prasidėjo Lietuvos Šaulių 
Sąjungos T remtyje atstovų 
suvažiavimas, kuris tęsėsi 
Ir sekmadienį. Buvo Išrink
ta 3 metų Sąjungos v-ba Ir 
nustatytos veikimo gairės. 
Šeštadienio vakarą suvažia
vimo banketas sutraukė apie 
500 svečių.

Vlado Vaitiekūno meno 
darbų paroda turėjo taip pat 
gražaus pasisekimo. Parodą 
aplankė daugiau pusės tūks — 
tančlo žiūrovų Ir nupirko a- 
ple 50% parodoj Išstatytų
pavelkslų. Menininkas Mo
terų Būreliui, globojusiam 
parodą, padovanojo labai 
gražų Vydūno portretą.

Pasižiūrėti Velykų Stalo,
suvalgyti tą stalą puošuslus cagos dailės meno darbų pa- 
velyklnlus valgius, pereitą rodą įvyko Toronto Lietuvių 
sekmadienį į L.K.Karaliaus Namuose,Gedimino Pilies 
Mindaugo Manę suėjo 430 Menėje 24-25 balandžio. Ją 
asmenų. Svečių tarpe buvo globojo Moterų Būrelis.
daug jaunimo. Daugelis s te- Dall. VI. Vaitiekūnas lyra 
bėjosl Ir grožėjosi ant stalo baigęs Kauno Aukšt.Meno 
Išdėtais dailiai papuoštais Mokyklą. Buvo gimnazijos 
valgiais. Popietėje dalyva- paišybos mokytojas. Jis yra 
vuslūs , viešnia Iš Lietuvos, realistas, portretistas Ir 
Onutė Valiukevičiūtė užbal- metafizinės meno kūrybos 
gal svečius pavaišino estra- reiškėjas, gamtos valzduo-

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
Geriousio* Amerikoj Ir Europoj **JIB Hoorpflege-Lotion'* preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikino pleiskanas, palotina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų iaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. jraftyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq^S uncijos 16. savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB je jj
TORONTO LIETUVIŲ HZIKZI/VIaI
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------—T

MOKA:
93/i% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8!/i% už pensijų ir namų planų 
8 Va% už spec, taupymo'sqsk. 
7ki% už taupymo s-tas 

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 12 n

IMA:

9l/i% už asm. paskolas

9’/$% už mortgičius 

f
nilijonų dolerių

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. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
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; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždarytą). 
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

dlnėmls dainomis. Visi po
būvio dalyviai skirstėsi la
bai geroje nuotaikoje.

Moterų Būrelis jau ruo
šiasi gegužės mėn.9 d. Mo
tinos Dienos pietums. Pietūs 
vyks Karaliaus Mindaugo 
Menėje. Bus paruošti spe- 
daliai geri valgiai Ir galimi 
naudoti vynai bei kiti gėri-
mal. Motinos bus papuoštos ( 
gėlių žiedais. Šeimininkių 
patogumui, maną dalyvauti 
su mamytėmis pietuose,už
sisakykite stalus Iš ank,st.p. 
f Motinos Dienos minėjimo 
Iškilmės, kartu su Maironio 
Mokyklos Iškilmingu metų 
užbaigimu, įvyks gegužės 
mėn. 9 d., sekmadienį , 5 vai. 
p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje.

Kredito Kooperatyvas Pa
rama praneša,kad narių pa
togumui Paramos advokatai 
sutiko penktadienio vakarais 
Paramos raštinėje telkti ne
mokamai Paramos nariams 
teisinius patarimus. P ra d - 
žloje patarimai bus teikiami 
pagal susltarlmus/paskam - 
blnus į Paramos raštinę/, 
vėliau advokatai penktadienio 
vakarais bus Paramoje.

Paramos V-ba susitarė su 
foto studija dėl šeimų ar pa
vienių narių nuotraukų pa
darymo. Nariai, norį įsigyti 
spalvotų foto portretų/lO" k 
8"/ nemokamai, prašomi 
pranešti Paramos raštinėje .

Pereitą savaitę nario įna
šus įmokėjo: Kallnskas Juo
zas $123, 77, Remelkls Jonas 
$1OO, ValeškaE duardas $50 
Juikaltė W. Ir Ališauskas 
P. po $1O. '

DAIL. V. VAITIEKŪNO 
DAILĖS PARODA
Dall.VI. Vaitiekūno IšChl-

cojas, istorinių asmenų, įvy
kių užfiksuoto jas.

VI. Vaitiekūnas parodoje 
buvo Išstatęs 48 kūrinius į- 
valraus dydžio, įvairiomis 
temomis:Vilniaus, Trakų , 
Kauno, Medininkų Ir kt.pi
lių vaizdai, LDK Vytauto, 
Birutės, Vydūno,M.K.Čiur
lionio Irkt. portretai, metų
lalkų vaizdai, Pabėgimas, 
Zapyškio bažnyčia, nature
mortal, gamtos vaizdai Iš 
Lietuvos, Chlcagos Irkt.

y^Ępfią .ąjLldarė pedagogas , 
Istorikas / buv. Lietuvoje | 

‘gimnazijos direktorius/ p. ' 
Štuopls. Jis trumpai nupasa
kojo dali. VI. Vaitiekūno biog
rafiją, jo kūrybos kryptį Ir 
bendrai Išryškino šių dienų 
tapybos rūšis.

Dall.Vl. Vaitiekūnas savo 
kalboje paaiškino,kad meno 
pasaulis dabar pergyvena a- 
narchljos laikotarpį, kurio 
pasėkoje yra ir atsiradęs 
nedlsclpllnuotas menas, su
karikatūrinęs klasikinį.

Mano supratimu, ge rlau- 
slas meniškai atliktas buvo 
Vydūno portretas, kurį au
torius padovanojo LN Mote
rų Būreliui.

M Būreliui labai sėkmin
gai vadovauja A. Jarikaltlenė. 
Moterys svečius pavaišino 
kava Ir pyragaičiais.

Paroda pavyko gerai,par
duota 22 paveikslai. Kainos 
buvo prieinamos. J. K
• Naujas Prisikėlimo Pa
rapijos prezldljumas: plrmr 
Aloyzas Kuolas, vice-pirm.- 
Aušra Kaikienė, sekt.- 
KonstancljaPošklenė, rellg. 
seko. pirm.-Silvija F re Ima
nte nė, jaunimo sekc.plrm.- 
Inž. Algis Čepas, rinkliavų 
sekcijos pirm.- Mykolas 
Petrulis, flnans. sekcijos 
plrm.-St.Prakapas,Stovyk- - 
lavletės priežiūros sekcijos 
pirm.-Vytautas Taseckas Ir 
visuomeninės sekc. plrm.- 
Janė Vlngelfenė. Tarybą /be 
aukščiau paminėtų /sudaro 
V.Abromavičius, E.Abro - 
maltis, A. Arlauskas, L. Ba- 
zlliauskas, V. Blreta, B, 
Genčlus, R.Glnlotlenė, V . 
Montvila, J. Stravinskas, R. 
Sungalla Ir A. Žemaitis.

• Dr. J.Kaškells visą žiemą 
praleidęs Gulfport, Florluu- 
je, per Havajus Išvyko Ko- 
rėjon į Pasaulinės Antiko
munistinės Lygos konfe
renciją. ji vyksta nuo 
gegužės 1 iki 4 d. Iš Korėjos 
sugrįš į Toronto.

N E P R IK L A U SO M A L IE TUVA
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montreal
Litas

'LITO* VASA ROS LAIKAS 
Sekmadieniais Litas nebe

dirbs, kaip Ir kasmet, nuo 
gegužės mėn. 15 d. Iki spalių 
mėn. 15 d. Taigi, gegužės 
mėn. 9 d.bus paskutinis dar
bo sekmadienis.

nlų apylinkių sąmatoms. Po
sėdyje buvo sugestijonuota , 
kad Kanados lietuvių organi
zacijos Ir pavieniai nariai 
turėtų žymiai labiau remti 
savo centrinės organizacijos 
valdybą, kuri su esamomis 
menkomis savo pajamomis 
tikrai negali tinkamai Kana
dos lietuvių atstovauti.

Parama Organizacijoms
Lito metinis narių susi

rinkimas nutarė 1976 metais
• Reikalinga tarnautoja nuo 
š.m. rugpjūčio mėn.pradžlos 
Lito Aušros Vartų skyriui, 
mokanti prancūzų kalbą žo
džiu Ir raštu. Darbas nuola
tinis. Smulkesnių Informa
cijų kreiptis į Litą tel.766- 
5827.

KLB Krašto Valdybai $200 
Paskutiniame posėdyje 

Lito Valdyba paskyrė Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybai $200 Ir 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai $1OO paramos. 
Diskusijose buvo konstatuota, 
kad pačios didžiausios Ka
nados lietuvių organizacijos, 
KLB vlršūnė-yra labai men
kai remiama kaip jos pačios 
padalinių- KLB apylinkių, 
taip Ir kitų lietuviškų orga
nizacijų. Krašto *i Valdybos 
metinė sąmata* tesiekia vos 
apie kelis tūkstančius dole
rių Ir neprilygsta net dldes-

paremtl lietuviškas organi
zacijas sekančiomis sumo
mis:

Šeštadieninei Lituanisti
kos Mokyklai $1500, Balti
jos stovyklavietei $750, 
Sporto Klubui Tauras $200 , 
Nepriklausomai ' Lietuvai 
$250 Ir po $1OO Tėviškės 
Žiburiams, Lietuvių Radijo 
programai,Kanados Lietuvių 
Fondui,Tautos Fondui IrVa- 
sarlo 16 d. Gimnazijai. Be to, 
visa dividendų suma $508. 
50 buvo paskirta Baltijos 
stovyklavietės žemės Išpir
kimo fondan,kadangi lig šiol 
vis dar visi Baltijos pastatai 
tebėraant nuomojamos že
mės Iš Provincinės valdžios.

Tuo būdu Lito susirinki
mas Iš 1976 metų Išlaidų 
paskyrė organizacijoms $3. 
708.50. Kita dalis palikta 
skirstyti valdybos nuožiūra 
pagal reikalą. P r. R.

EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 naktys) VILNIUJE 

! Kaina nuo $849.00( laukiama patvirtinti ) ’

ANTANAS GUSTAITIS
IS BOSTONO

Žvejotojų Ir Medžiotojų 
klubo "Nida” dešimties mietų 
veiklos sukakties paminėji
mas praėjo gražiai. Šešta
dienio vakaras su pavasa
rišku lietum nebuvo palan
kus svečiams rinktis,kaip Ir 
žvejams lyjant meškerioti. 
” Nidos " klubo pasiryžimas 
atšvęsti dešimtmetį, buvo 
didelis Ir todėl, jie ryžosi 
kviesti satyrlstą - rašyto
ją Antaną Gustaitį Iš Bosto
no. Jis negirdėtos, naujos 
satyros pasakojimu, galėjo 
žavėti daug daugiau susirin
kusios publikos. Pasirodo, 
montreallečlams negana 2-jų 
laikraščio laidos skelbimų, 
nes nepastebėjo, kad humo
ristas A. Gustaitis atvyks*- 
ta...

Paminėjimą pravedė "Ni
dos” klubo pirmininkas A. 
Myiė, o apžvalgą gana įdo
miai paskaitė S. Kęsgailą, 
Sveikino KLB Montreallo„ 
Apylinkės pirm. J.Šlaučlults 
Ir kitų organizacijų atstovai. 
Taip pat žodžiu sveikino 
Quebec Wildlife Federation 
tlon Vice President M, Albert 
Courtemanche Ir Regional 
Counsll 8 th. President M. 
Roger Mouffe.

Sveikinimo laiškus pers
kaitė Iš Sudbury "Geležinio 
Vilko", Hamiltono "Giedrai
čio ", Oshawa " Ešerio" Ir 
Tlllsonburg "Vilko" klubų.

Svečiai, pasisotinę gerai 
pa ruoštu E .Krasovski mais
tu, prie linksmos muzikos,

mažesni, labai originalūs, 
Iš sviesto padaryti avinukai. 
Taip pat akį viliojo labai 
meniškai Išmarginti margu
čiai.

KLK Moterų d - jos Mont
real lošk .pirmininkė DJStaš- 
kevlčtenė, atidarydama pro
gramą, pakvietė " Aguonos" 
skilties skautes: Ž.Jurkutę, 
G. Naruševičiūtę, K.Ottaltę, 
D. Plečaltytę, R. Žurkevl- 
člutę Ir jų vadovę R.Luko- 
ševlčlutę programos Išpil
dymui. Šios mergaitės, jau 
sėkmingai užsirekomendavo 
per NIDOS rengiamą jaunųjų 
talentų vakarą. Tik šį kartą, 
be kelių ge ral atliktų dainų, 
jos paruošė publikai visai 
naują dalyką, tai jumoristinį 
Raudonkepuraitės pasakos 
perdavimą,perpintą minčiai j 
pritaikintomis dainomis.Tali 
buvo vienas Iš geriausių 
programos numerių, įnešęs j 
gaivinančios naujovės Ir tuo 
užvaldęs publiką, rodos, te
belaukiančią, kad Raudon-L 
kepuraitės pasaka vis tęstu-j 
si. Mergaitėms Ir jų vado
vei už programos Išpildymą 
buvo įteiktos dovanėlės.Taip 
pat velykinio stalo metu ko
misija, susidedanti Iš p-lės 
Balčiūnaitės, I. Kllčlenės Ir 
šeštadieninės m - klos tėvų 
komiteto pirmininko V.Ple-

VELYKINIO STALO FRAGMENTAS; viršuje KLK Moterų draugijos 
Montrealio skyri au s valdybo s pi rmininke D. StaškeviČ iene( deŠ ine- 
je) su pagel tininkemi s B, Rupšiene ir Ę. B ernotiene.

< Nuotrauka N. B agdžiūnienes. / '

tojus: Iz.Millšką, A.Mvlę , • Gegužės 9 d. Ne^ Yorke 
D. Staskevičienę, J.Šlaučlu- Kultūros Židinyje Meno Ir 
lį Ir V. Suš’nską. Kultūros šventėje Gina Čap-

čalčlo, premijavo šeštadie
ninės mokyklos mokinių tris 
geriausiai Išmargintus mar
gučius. Premijos atiteko K. 
Člčlnskaltel, Sh. Muller Ir 
R. Žuikevlčlutel.

Po progi'amos Tėvas J,

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
< i • nv...

Mes paruošiame reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui įūsu -i 
gimines id Lietuvos į_ Kanada.

RUOŠIESI L MIAMI ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS, 
tik S 133.09, į ten ir atgal !

keliauk Šįmet pro montreal/
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MUSU MIESTE.

Rašyti angliikai:
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

- . v Tel: 844-5292 ir 844-5662.

leldo laiką Iki vėlyvos nak
ties. prp.

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

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

(Lietuviam, duodame special i tį nuol aid a)

I APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Suiinskas & Son, . te/. J89 - 057 7.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekąmas sąžiningai ir orieinamomi s k ainom, s.
- tol. 366-5237- 3b?*.

VELYKINIO STALO 
RUOŠAI PRAĖJUS. . .

Buvo daug galvota Ir spė- 
llota, kaip praeis šiemeti
nis, jau ketvirtas Iš eilės , 
velykinis stalas Montrealy- 
je. Rengėjoms teko Išgirsti 
visokių nuomonių Ir opti
mistinių Ir nemažai pesi
mistinių. Tačiau visos dve
jonės Ir nuogąstavimai neū
pas įteisino, nes tiek žmonių 
skaičiumi, tiek Išskirtinu 
stalo puošnumu, ši Katalikių 
Moterų rengiama šventė pil
nai pasiteisino. Gal klek už
simiršta paskutiniųjų metų 
velykiniai stalai, tačiau 
paskutinysis visada atrodo 
puošnesnis Ir gausesnis sa
vo kepinių šedevrais. Taip 
atrodė Ir šį kartą. Ir ko ne
sugeba padaryti tos darbš
čios lietuvės moters rankos, 
nuo įvairių mėsiškų patie
kalų Iki tortų,kaktusų, ežiu
kų, babkų, beržo šakų Ir 1.1. 
O koks velykinis stalas gali 
apseltl be avinėlių, kuriuos 
kiekvienais metais paruošia 
mūsų stalulseselės.Tlk šie
met prie jų dar atsirado du

JUOZAS G RA Ž Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

(Mike Rutkauskas )
green ware Glazes firing Kilns 

477-G Delmar Ave.,

Pointe Claire, p.q. H9R 4A5

TEL. 695-0370

Aranauskas palaimino stalą 
Ir visi buvo pakviesti prie 
vaišių stalo.

KLK Moterų d-jos Mont
real lo sk. valdyba, pažadėda
ma velykinį stalą surengti 
pavasariškoje nuotaikoje, 
pilnai savo pažadą įvjkdė. 
Ne tik visas stalas skendo 
tradiciniuose avižų žalumyr- 
nuose, bet Ir scena bei visa 
salė žaliavo nuo kačiukų Ir 
sprogstančių medelių šakų. 
Šie pirmieji pavasario šauk
liai gaivino visus savo ma
lonia jauna žaluma.

Velykiniam stalui praėjus, 
dėkojame visiems atsilan
kiusiems Ir parėmus lems 
m^sų pastangas puoselėti 
lietuviškas tradicijas, na o 
visoms narėms priklauso 
ypatinga padėka už darbą, 
pasiaukojimą Ir visą rūpestį, 
nes jo dėka daugeliui žmonių 
yra sutelkta galimybė pasi
grožėti lietuviškų rankų su
gebėjimais.

Nijolė Bagdžlūnienė

JONINĖS
Ir Aušros Vartų klebono 

Tėvo Jono Kubiliaus S. J. jo 
amžiaus sukakties pagerbi
mas ruošiamas birželio 26 d. 
L.K.Mindaugo šaulių kuopos 
Iniciatyva Aušros Vartų sa - 
Įėję.

Programoje yra numatyta 
meninė Joninių laužo prog
rama, gera Jonų-Jonlų vaka
rienė, muzika, šokiai.

Norintieji Joninėse daly
vauti, maloniai prašomi Iš 
anksto Iki birželio 20 d.įsi
gyti pakvietimus pas platln-

(MIKE 4UTKAUIKAII

TEL.: 694-1037

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

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Guziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976.V .5

Rengėjai: L.K. Mindaugo kauskienė duos lietuviškų 
šaulių kuopa; talkininkauja: dainų rečitalį. GI gegužės 
A. V. Parapijos k-tas, L . 29 d. solistė koncertuos 
Kat. Moterų D-ja, klubas Nl - Worcester Mass., Dr. Vinco 
da, Neringa Jūrų Šaulių kuo- Kudirkos Šaulių kuopos me- 
pa. tlnės šventės metu.

- pusė kaino?.
• Angliška medžiaga 100% viinonė. Vilnonė arba polyester’io — nuolaida iki 60 %.
• Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
• Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
• MoteriLki paltai - Borgana (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
• Vyriški megzti marškiniai (konadiški) — puse kainos. Taipgi, daugybe 

kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

4 Jį 0 PARCEL SERVICE 3891 St. Lawr.nce Blvrf., 
<7.47.1. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9 0 9 8.

HRS

SERVICE
PATARNAUJA

CLEANER AND VALET SERVICE LTD. lle
NETTOYEURS . CLEANERS * l “LUs

7661 -A CENTRALE 495-90e Ave. 
365-7146 366-1143

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
. PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

7
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NL SPAUDOS BALIUS) 22-ji KANADOS LIETUVIŲ DIENA
.. _ — ’ MONTREALYJE _ 1 97 6 - SPALIO MENESI 0 9 - 10 DI ENOMIS

VISŲ BALIUS
Pradžia—7 vol. vakaro su jaunimo išpildoma programa: Aida Norkeliūnaitė 
piano ir Dalė Lukauskaitė — jazz Šokis.' 

VAKARIENĖ - BARAS - ŠOKIAI, grojant bavaru orkestrui.

L O T E R I J A ir kiti įvairumai.

Bilietai $5.00, studentams — $3.00.

GEGUŽĖS 8 d., į
ŠEŠTADIENĮ, 1 
šv. Kazimiero I 

parapijos salėje. '

MONTREALYJE - 1976

Motinos
Diena

PREMIJUOJAMI ŠOKIAI, baliaus valsas ir kiti du Šokiai.

Rengimo Komisija

Laukiu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.

KLB Montrealio Apylinkės Kultūros Komisija ruošia 
Motinos Dienos paminėjimą gegužės 9 d., sekmadienį 
tuojau po 11 vai. pamaldų, Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Programoje dalyvaus aktorė-rėžisorė E Iena 
Dauguvietytė-Kudabienė iš Hamiltono;
Rytis Bulota ir Šeštadienines
Mokyklos tautiniu šokių 
grupė.

įėjimas laisva auka.
KLB Montrealio Apylinkės
Valdyba

2.
3.
4.
5.
6.

26
16

MALONIAM DĖMESIUI
” NL ” rengiamas spaudos 

balius jau čia pat, laukiami 
svečiai, atvykstąnt Ir Iš to
liau. Tikime, kad montrea- 
llečlal rengėjų neapvils Ir 
gausiai dalyvaus baliuje.

Prašome nepabūgti pro
gramos, nes kaip matome Iš 
skelbimo, tik bailaus atida
rymas vyks su programa. 
Taigi, programa bus trumpa 
Ir, norinčius linksmiau laiką 
praleist'!, nevargins. Sudaiy-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojos

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, narnų 488-8528

Viename Spaudos baliuje nuotaikos prie baro. B arm on as Charles 
Ambrasas kontaktuoja su sol. G.Čapkauskiene. Šalia bestovįs P. 
Žukauskas, dail. R. Bukauskas, R. V alinskienė ir kt.

ta atskira rengėjų komisi
ja Iš Jono Petrulio, A.O. 
Noikellūnų, J. S. Skučų, A. 
Aslpavlčlaus, V. Lukauskd, 
H. Adomonio, G. Noikellū- 
naltės Ir dr. J. Daugirdo. 
” NL ” bendrovės valdyba 
šiems rengėjams talkinin
kaus Ir todėl tikimasi, kad 
šių metų spaudos bailus bus 
Įdomus Ir svečiams nuobo
džiauti nereikės.

Vyks kellpremljavlmal už 
šoklus,kuriems piniginę do
vaną paskyrė po 20 dol. P, 
Adamonls /apdraudos įstai
ga / Ir dr. Jonas Mallška. 
Skanų Ir puošnų tortą paža
dėjo Iškepti Kazimiera Pet
rulienė. Tikime, atsiras Ir 
daugiau ge radarlų.

Vyks turtinga loterlja.ku-

DR. V. GIR10N1ENĖ
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

Montreal.

Tel. 255-3535

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL. P-Q.
Tel. 9 32 - 6662; n am ii 73? - 968 1.

Dr.A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.fC'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24 

K Suite 215, Montreal 109, Que.

G
pharmacie

canon
ROBERT GENDRON LPH-prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAL. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

8 psl.

Išganaitis, ba. bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O. - Tel: 871 - 9644, namu 678 - 3660.

Į

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel.(514)871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,El.
168 Notre Dome Street E.JSuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

2 savaičių, 6 dienos Romoje
2 - *
2
2
3
2
8
8

Paryžiuje 
Stokholme

6
6
6
5 d. Vienoje ir 7 d. Romoje
6 dienos Vienoje 

dienų tik Vilnius ir Maskva

KLM EKSKURSIJOS EUROPON
1. Gegužės 27 — birželio 10 — 

Birželio 17 — liepos 1 — 
Liepa* — liepos 22 — 
Liepos 22 — rugpjūčio 5 - 
RugpiūČio — 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- 3 53 1,
All Seasons Travel, B.D.. 2224 Pundas Street VL Toronto. Ont. M6R 1X3

8.

rial gaunamos vis naujos 
dovanos tP.Klezas -1O dol., 
V. Lietuvninkas - 3 dol., A. 
Rusinas, J. Gudas, J.Vasi
liauskas po 2 dol., O. Ži
linskaitė-Martini vyno bon- 
ką, E. Šukienė - elektrinį 
plaukams džiovinti aparatą: 
Irt.t. Daugelis dovanas at-, 
neš atvykdami į bailų. Lote
riją tvaiko V. Lukauskas.

Taipgi, svečiai bus pa- 
valgdlntl, šeimininkaujant GJ 
Kazlauskienei. Na Ir galiau
siai, kaip Ir visuomet, veiks mergvakarį.Be įvairių svel- 
gėrlmų baras su įvairiais klnlmų raštu, pažymėtini 
gėrimais. eiliuoti sveikinimai nuo gl-

Tad Iki pasimatymo. NL. minių Iš Lietuvos. Gražus 
• Ir jaudinantis momentas bu-

• ReginaiStaškevielutei, Iš- vo,kai Regina priglaudė prie 
tekančiai užjuozo Plečalčlo, lūpų Iš Lietuvos dtslųstą 
rengėjos surengė gražų Ir austą rankšluostį su žodžiu 
labai turtingą dovanomis "Lietuva”

e Mirė Marija Arlauskaitė, Elena V le ra lt le n ė, kurios ku- 
G. Andrukaltytė-MUlenė Ir palaidotos šioje savaitėje.

Greitos ir tikslus patarnavimas!

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

C. 1. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBR • GYVYBC 

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

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU 1

GM

LEONAS GUREOCaS 
Sale* Manager 

(Lietuvi* at»tova»)

MONTREAL WEST i
AUTOMOBILI

Pontiac ★ Buick ir Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS . 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I z ,
UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE t

PASIKALBĖKITE SU
ManageHu 

LEO OUREKAS_________

GM
narnoj

mu Montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_________________ (At the end of Sherbrooke Street West) ________ _______

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups. Brakes
Motor * Transmission, etc.

73S LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

©Royal Trust*
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Longelier, Montreol, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namui - 72 1-06 14

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

a

Foto E.M.L.S.
Si sterna.

D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273~918J, 737-0844.

Montreal, Que.

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 NORKEL JONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LEFEBVRE & ROBERT
INC

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

AMtUBUMfNT - HltHITUItl

KRAUTUVES

■nns

3

AUKŠTUS

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

11.0% 
10.75% 
12.0% 
11.0%

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

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635CEMTRALE :.r4e AVENUE LASAU! 363-3887

j 7843 CANTRALK 306-1282 (DKCORATION) Į

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas

{Terrain, ind. 1 metams 
Termin. ind. 2 metams 
Temiin. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

6.0% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 
10.0%

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

antradieniais ir trečia-

Sekmadieniais nedirbama

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v.
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius. I

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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