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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

KARTOJASI ŽEMĖS 
DRE B ĖJIMAI

Italijos šiaurės rytuose 
pakartotinai drebėjo žemė. 
Drebėjimai pasiekė Ir Ju
goslaviją. Jau apie 1006 už
muštų Ir apie dvigubai tiek 
sužeistų.

Medicinos Ir maisto ap
rūpinimas nukentėjus lems 
vyksta normaliai, epldeml - 
jai pavojaus nėra. Tarptau
tinė pagelba jau veikla, pri
sideda Kanados Ir JAV ka - 
rluomenės daliniai.

Alitalia lėktuvų bendrovė 
siūlo nuskraidinti savo tau
tiečius Iš Kanados nemoka - 
mal į žemės drebėjimo pa - 
liestas vietoves, jeigu gi
mimo dokumentai paliudija , 
kad ten gimęs Ir turi giminių

LEBANONE DAR NE RAMU
Vėl Išslvystėkautynės prie 

Belrut’o tarp krikščionių Ir 
musulmonų kairiųjų, kurie 
reikalauja pašalinti naująjį 
Lebanono prezidentą Ellas 
Saikls. Civiliniai neramu
mai šiame krašte tęsiasi 
jau 13 mėnesių. t

SALYGA ANGOLAI
Klsslnger*ls pranešė,kad 

JAV pasiruošus los pripažin
ti sovietų remiamą Angolą , 
sunormuotl su ja santykius 
Ir siekti ekonominio bend
ravimo, jeigu Iš jos bus Iš
kelti kubiečių daliniai vienų 
metų bėgyje. Kubiečių ten 
yra apie 15.000.

Jis taip pat siūlo: 200 mH. 
dolerių ekonominės pagalbos 
juodajai Afrikai, 15 mU. do- 
’ertų dovanų Afrikos Vysty- 
-iosl Fondui,paremti Indus
trijai, asistuoti Energijos 
Institutui, sumažinti tarifus 
tropiniams produktams.

STE RILIZACIJA INDIJOJE
Indija desperatiškai kovo

ja su žmonių prieauglio per
teklium. Pagal naujausią įs- 
tatymą,Individual lalklekvle- 
na valstija galės pravesti 
privalomą sterilizaciją Ir 
potvarkius, raginančius tu
rėti mažesnes šeimas. Taip 
pat vedybų amžius bus pa - 
' llamas -me rga lt ėms 18 m.

-rf jaunuoliams- 21 m. Siū
loma 3-jų valkų riba še Imat 
Po to-p rival omą stertllza - 
clja. Visi kiti savanoriškai 
sutikę sterilizuotis, bus 
kompensuojami vidutiniai 
dviejų savaičių alga.

PAKĖLĖ ALGAS
Naujoji valdžia Argentino

je paskelbė 15% algų pakėli
mą. Taip pat pakelti mokėji
mai šeimų Išmokėjimams Ir 
pensijoms.Iki dabar,po Isa
bel Peron nuvertimo nuo 
valdžios, buvo laikytasi la
bai griežto taupumo, kad at
silaikytų prieš 500% meti
nę Infliaciją.

Maurice Laniel, žmogžudysčių ir 
kitu nusikaltimų vyr. tardytojas 
Montrealio mieste, kuriame nusi
kaltimu skaičius prašoka kitus 
didmiesčius.

PADUGNĖS KE RŠIJA
MUC policijos žmonės, 

kurie daro apklausinėjimus 
tam tikruose Montrealio ba
ruose dėl 2. 8 mH . dolerių 
Brlfik's vagystės, jau ketvir
tą kartą savaitės bėgyje bu
vo įvairiais, būdais terori
zuojami- sumušti', bandy
ta pervažiuoti juos mašina , 
Ir pan.

SURINKO ŠLAMŠTĄ
MUC policija Montrealio 

šiaurinėje dalyje,Repentlgny 
ir Jollette.perėjęper spaus - 
tuves Ir jų sandėlius, surinko 
virš 73.000 pornografinių 
leidinių.

Nors suaugusiems laisvė 
pasirinkti ką skaityti- Ir 
niekas dėl to neslglnčyjar- 
tačlau užmirštama, kad rek
laminiai Ir prekyblškal Iš
dėstyta tokia spauda nuolat 
matoma Ir prieinama val
kams Ir jaunimui. Erzini
mas, jausmų Iškraipymas Ir 
sadizmo užuominos neabejo
tinai neša derlių jaunose pa- 
sąmonėse.

Ne ^alp seniai amerikonų 
spaudoje buvo su nusistebė
jimu paskelbta, kad beside - 
rant su Kinija prekybos rei
kalais, nepasisekė įpiršti ki
niečiams pornografinių žur
nalų. Taigi,kultūriniai mai
nai nevisai pasisekė...

NEŽINO KĄ DARO
Claude Rouleau, Olimpinių 

įrengimų Komisijos pirmi
ninkas pareiškė susirūpini - 
mo, nes lėtėja darbai dėl kai 
kurių elektrikų Ir vandentie
kio bei kanalizacijos me - 
chanlkų sabotažinių veiksmų 
” Dauguma darbininkų dirbo 
labai Intensyviai Ir aš nulmu 
prieš juos savo kepurę. Bet 
minėtos specialybės kai ku
rie asmenys nukirpo vielas 
Ir perplovė vamzdžius”,-pa
reiškė Rouleau paslkalbėjl - 
mo metu. "Jei kontrakto rial 
negali savo darbininkų su
kontroliuoti, mes Ieškosime 
kitų kontraktorlų".

, kad 
dienas 
atlikti

Pasirodo, taip pat 
kai kurie jų dirbo 3 
darbą, kurį galima 
pe r 3 valandas...

BENDRUOMENYBĖSBB
iŠ ELTOS PRANEŠIMO:
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Tarybos 
posėdis, įvjkęs 1976 m.ba
landžio 30 d., Kultūros Ži
dinyje Brooklyne, svarstė 
š.m. Vilko sąmatą, kurios 
projektą paruošė Valdyba. Jis 
su nežymiais papildymais 
priimtas.

Sąmatą Tarybai referavo 
finansų reikalams Valdybos 
narys Algis Vedeckas.

Vilko pirm. dr.K. Valiūnas 
painformavo ’ Tarybą apie 
bėgamąją tarptautinę politiką 
Ir dviejų mėnesių Valdybos 
veiklą.

Hglau buvo sustota ties 
Helsinkio susitarimais Ir 
dabar lietuvių visuomenėje 
varoma akcija,kad tie susi
tarimai būtų signatarų vyk
domi. Per diskusijas,pra
nešėjas Iškėlė mintį,kad 
Lietuvai Konferencijoje ne
dalyvavus, Konferencijos 
nutarimai jos neįpareigoja. 
Be to, buvo pas įsakyta,kad 
Helsinkio susitarimai sienų 
nepažeidimo klausimu Lie
tuvai yra visai nenaudingi. 
Todėl nesą reikalo lietu
viams re įkalanti, kad tie su
sitarimai būtų vykdomi. Vil
ko pirmininkas, Konferencl- 
jos metu nuvykęs į’Helsinkį 
buvo policijos sulaikytas Ir 
arešte Išlaikytas net ketu
rias valandas. Šluos Ir kitus 
Helsinkio susitarimų klausi
mus Taryba pavedė savo 
Teisių IrPolltlnel Komisijai 
apsvarstyti Ir savo Išvadas 
patelkti Tarybai.

Dr. K. Valiūnas pam Inėjo 
savo Ilgesnį pasikalbėjimą 
su Mr.'O’Neal, kuris 1975 
rudenį vadovavo jaunųjų a- 
merlklečlų politikų ekskur
sijai į Sovietų Sąjungą Ir 
svečiavosi Vilniuje. Iš pasi
kalbėjimo paaiškėjo,kad pa
našių ekskursijų galėsią būti 
Ir daugiau, todėl ekskursijų 
dalyviai turėtų būt l ge ral
apšvlestl apie Baltijos vals- pavyzdžiu,(feglnosl Ir daugiau • fo 1x1 P. Case pasiūlytam įs- 
tublų padėtį sovietinėje oku- žmonių. Kilusios demonstra- tatymo projektui, kuriuo 
pacljoie. c įjos buvo žiauriai malšina- steigtam speciali komis Ija ,

Lietuvos sporto draugai — veteranai su midaus ragu ir Jauk sm u "Vai i o Juįa , pasitinka sportininkę 
Vladą Adomavičių, ir jo Žmoną Liucija Vilniaus aerodrome praeitų metų, pavasarį, atvykusiu « aplankyti 
savo tėvi <kes. IŽ kairės: Bielskus, Choniavfca, D. Ilgūnas, Kostkevičius, VI. Adomavičius(Juįa), 
Apuokas, Genys, Dzindziliadskas, Dirgėla, Rinkevičius, Suslavičius.

Dr. K. Valiūnui teko ple - 
tautl su senatorium James 
L. Buckley. Šio Ogesnio pa - 
s įkalbėjimo proga buvo pa - 
s įkalbėjimo proga paliesti 
Lietuvos reikalai Ir patirtas 
senatoriaus pUmas mūsų by
los supratimas Ir noras da
lyvauti Lietuvos bylos gyny
boje./Šis senatorius prieš 
porą metų buvo paėmęs lie
tuvių politinių kalinių sąra - 
šus Ir juos Kremliuje pa
naudojo.

Taryba patvirtino savo 
nario Stasio Lūšio Bostone 
sudarytą Teisių Ir Politinę 
Komisiją Iš šių asmenų: 
Stasys Lūšys, pirm-kas, dr. 
Algirdas Budreckls, Inž.E . 
Cibas, ekonomistas Vytautas 
Mačys Ir redaktorius Jackus 
Sonda- nariai.

GUDAI NE DRAUGAI
Kovo 25 d. Išeiviai gudai 

minėjo savo valstybės ne
priklausomybės 1918 metais 
Minske paskelbimo sukakties 
šventę. Kaip Ir kasmet, 
šventę aprašo ne tik savo 
laįkrašč tuose, bet pasklei
džia atskirą brošiūrą. Visur 
savlnasl Lletuvos valstybę , 
13-me šimtmetyje įsikūrusią. 
Brošiūroje rašoma,kad Dl - 
džlojl Kunigaikštija buvusi 
neva Gudijos valstybė. Sab 
nasl Lietuvos Vytį Ir teri
toriją Iki netoli Kauno. Tai 
nebe pirmas slavas-lmpe ri
al Is t as, kuris kėsinasi į 
Lietuvos Valstybės Istoriją 
Ir teritoriją su pačia L letu
vos sostine Vilniumi. Šitą 
savo Lietuvai nedraugingą 
politiką emigrantai gudai 
pradėjo prieš 22 metus.Lie
tuviams apie tai reikia žino
ti.

ROMO KALANTOS 
SA VAIT Ė

Gegužės 14 dieną sueina 
ketverl metai, kai jaunuolis 
Romas Kalanta Lietuvoje, 
Kaune, skęsdamas liepsnose 
reikalavo Lietuvai laisvės Ir 
dėl jos mirė. Po to, Kalantos 

mos mušimu, areštais Ir 
teismais.

Metinių proga, VLTKas 
skelbia Romo Kalantos sa
vaitę gegužės 9-15 d. d.

IŠ ALT INFORMACUOS:

Sonnenfeldt’as paneigia
Amerikos Cekoslovakų 

Tarybai užklausus Helmutą 
Sonenfeldt’ą apie jo parelš - 
kimus Londone, jis raštu, 
bal. 5 d. atsakė, kad spau
da. jo pareiškimus perdavusi 
netiksliai. Jis pats esąs pa
bėgėlis Iš prispaustos Euro
pos Ir pasisakąs už laisvę , 
nepriklausomybę, talką Ir 
normalius santykius Rytų 
Europoje. Jis dldžluojąsls 
JAV palaikoma laisvės poli
tika Ir pašvenčius tam rei
kalui savo jėgas, nepaisant 
šmeižiančių kitokių užuomi
nų.

Rytų Europos skyr. direk
torius apie Londono parelš - 
kimus.

Valstybės departamento 
Rytų Europos skyriaus di
rektorius Nicholas G. And
rews, atsakydamas į Bendro 
Ame rlklečlų Pabaltlečlų ko
miteto raštą Sonnenfeldt’o 
doktrinos! klausimu, užtikri
no, kad laikraščių praneši
mas buvęs netikslus Ir pa-
žymėjo:" Mūsų Ilgalaikė po
litika link Rytų Europos nė
ra pas Ike Itus l' ’. Ame rlka 
pasisako už didesnę autono
miją Ir nepriklausomybę bei 
normalius santykius Rytų 
Europoje. "Aš užtikrinu jus, 
kad mes pasiliekame tvirtai 
įsipareigoję tų mūsų Ilgalai
kės politikos siekimų atžvil
giu Ir mes atatinkamai vys
tysime savo santykius su Ry
tų Europos kraštais", -baigė 
p. Andrews.

Komisija Helsinkio susita
rimams vykdyti
Senato Užsienio Reikalų 

komitetas bąlandžlo 13 d. 
vienbalsiai pritarė sen.Cllf- 

stebėti Helsinkio susitarimų 
vykdymą. Laukiama dabar, 
kad senatas tos komisijos 
sudarymą priims. Amerikos 
Lietuvių Taryba telegramo
mis buvo kreipusis į visus 
Užsienio Reikalų komiteto 
narius, juos prašydama šį 
įstatymo projektą priimti.

Pagal šią rezoliuciją 
S. 2679, kai ji bus priimta, 
bus steigiama bendra senato 
Ir atstovų rūmų Europos 
Saugumo Ir kooperacijos ko
misija, kuri stebės Helsin
kio susitarimų vykdymą, y- 
pač domėdamasi žmogaus 
teisių reikalais. Komisija 
bus Iš 11 narių; po keturis Iš 
senato Ir atstovų rūmų, po 
vieną Iš Valstybės, Gynybos 
Ir Prekybos departamentų. 
Komisija turės teisę apklau
sinėti pareigūnus, peržiūrėti 
susirašinėjimus Ir turės pe
riodiškai Informuoti senato 
Ir atstovų rūmų narius.

480 laiškų j
se natorlams

Ve Iklus L letuvlų Ame rtkos 
Tarybos skyrius Lake aps
krityje, vadovaujamas Al
berto G. Vinicko, norėdamas 
paskubinti priėmimą rezo
liucijos 319, įpareigojančios 
JAV vyriausybę nepripažinti 
Baltijos kraštų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, pasiryžo 
Išsiųsti senatoriams 480 
laiškų, Ir tą laiškų akciją 
pravedė.

GE N. KONSULO DR.
J. ŽMUIDZINO ŽODIS 
Šaulių Suvažiavimui Toronte

Šio giedraus įvykio proga, 
kyla klaus Imas,ką gi reiškia 
šis suvažiavimas ?

Ogi jis rodo bei liudija, 
jog ta organizacija, kuri gi
mė pirmomis Lietuvos vals
tybės atstatymo dienomis; 
kad ta organizacija, kurios 
konstitucijos širdin padėtas 
brangiausias lietuvių tautos 
Idealas- kovoti už Lietuvos 
laisvę Ir ją lšsaugotl;kad >ta 
organizacija, kurią vadinam 
Šaulių Sąjunga, - tebėra gy - 
va, veiksminga Ir veikli.

Tikrai, be Šaulių Sąjungos 
politinės, kultūrinės Ir vi
suomeninės ve įklos ats Ive rtų 
nejauki tuštuma mūsų Išei
vijos gyvenime.

Štai kodėl nuoširdžiai 
sveikindamas Suvažiavimą , 
linkiu visiems šauliam ko 
didžiausios sėkmės tolimes
niuose darbuose,ypač tuose, 
kurie paremia Lietuvos lais
vės bylą bei ją palaiko gyvą 
Ir kurie labiausiai užverbuo
ja jaunimą į Šaulių Sąjungą 
jos nuolatybel Išlaikyti.

Taip pat linkiu Suvažiavi
mui vieningai Ir darniai at
likti visus savo užsibrėžtus 
uždavinius.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

<
NL Bendrovė, Valdyba yra nutarusi 

lalkraktį, siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po ulslsokymo motus, t. y, 
naujiems skaitytojams.

1

1



T

r panorama ; __
Ųi Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Abu labu tokie 
patys***

Kieno blogesnis paštas: JAV ar Kanados?

Se nokai čia be rašiau triim- pvz. 
pesnlų korespondencijų. 
Priežastis? Vis Iškalti nusto
jau pasitikėjimo paštais. 
Parašai apie įvykį,kuris bus 
tik už mėnesio, o laikraštį į 
rarikas gauni... už mėnesio 
po įvykio. Taip, su Kanados 
lietuviais mūsų lalktaštinė 
komunikacija yra pačioje 
blogiausioje būklėje. Pirmos 
klasės laiškai, regis, dar To
rontą Ir Montrealį pasiekta 
per 3-4-5 dienas, tad perto- 
kį laiką,kaip pasiekta Euro
pą, kartais net Lietuvą. Bet 
laikraščiai,laikraščiai* Štai, 
korik retus pavyzdys. Kai 
Kanados paštų st re įkas pe
reitą rudenį prasidėjo ir 
nustojome gauti iš Kanados 
laiškų, už savaitės dar su
laukėme vieno Xėvlškės Ži
burių nume rlo. Re išk la, tas 
nume ris kažkur malėsi Dėt * 
rolto paštų sandėliuose. Bet 
su Nepriklausoma Lietuva 
buvo dar gražiau: du jos nu
merius gavau po trijų 
streiko savaičių ’. Tiek laiko 
jie gulėdami pelijo Detroito 
paštų rūsiuose. Argi tai ne 
kriminalas ?

Didieji JAV Ir Kanados 
dienraščiai Iš miestų į 
miestus abiejose pusėse ve
žiojami specialiomis gele - 
ž Inkelių siuntomis, savais 
sunkvežimiais, o kai kurie ,

riallnlų nuostolių.
Dusko vėliau te Iravosl,kGi

dė! nebuvo Imtasi jokių prie
monių apsisaugoti nuo tos 
nelaimės- netikėtumo, jam 
buvo atsakyta: Popov, už
miršk apie viską, - Ieškant 
teisybės virš savo galimy
bės ribų gali būti pavojinga. 
Tai gali įkvėpti Hoover’tui 
kokių nors minčių. Iki Pearl 
Harbor įvykio tarp Britų 
žvalgybos Ir FBI nebuvo 
nuoširdaus bendradarbiavi
mo. FBI viršininkas Hoover 
buvo keistas, savotiškas 
žmogus. Time žurnalas 1975 
gruodžio 22 d. straipsnyje 
The T ruth About Hoove r, ra
šo:.. ."Dabar, praėjus 3me- 
tams po J. E dgar Hoove r 
mirties, sklinda gandai,kad 
tas legendarlnls Amerikos 
vyras pe r 48 metus laiko 
būdamas direktorius, sukū
ręs vieną Iš geriausių pa
saulyje policijos organlzacl- 
ją-FBI-, nebuvo toks Idealus

Tam stalui vadovavo vienas 
jo pažįstamas . "croupier". 
Prie stalo lošė vienas,DUsko 
rašo:"An insignificant -loo
king but wealty Lithuanian, 
named Bloch, who attempted 
to compensate for his tiny 
stature by arrogant play. 
When holding the Jbanque 
would never set a limit, as 
was customary. Instead, he’ 
d announce haughtily" banque 
ouverte”,kas reiškia, . kad 
kiti lošėjai gall kelti klek 
kas nori. Toks lietuvio elge
sys, autorius rašo,buvo"os - 
tentatlous and annoying" ne 
tik Duskai bet Ir kitiems 
svečiams. Popov sako, ne
žinau kas man užėjo, bet kai 
lietuvis pranešė "Banque 
ouverte" irkrupjeris pasakė 
"Gali lošti ir vis i stovintieji’ 
Dusko šaltai pas tūlė 50.000 » 
dolerių Ir Išsiėmęs Iš kiše
nės pinigus, pradėjo juos 
skaičiuoti ir dėti juosiant J 
stalo. Tokią suma karo lai
kais net ir Kaslno mąstubu- 
vo didelė krūva pinigų. Sa
lėje visi nutilo. Visi svečiai 
priėjo prie jų stalo trstebė- 
jo,kalp viskas baigsis. Lie
tuvis pradėjo neramlalkėdė—. 
je judėti Ir pasijuto nepa - 
toglal. Tada Dusko kreipėsi 
į vyr. krupjerį, klausdamas 
arkas Ino vadovybė atsako už 
žaidėjo pakėlimus. Kodėl 
kaslno vadovybė neužprotes
tavo prieš lietuvio "banęue 
ouverte". Buvo atsakyta,kad 
kaslno už žaidėjo žodį"stake? 
neats ako. Dusko, nuduoda - 
mas nepasitenkinimą pasakė 
kad ateityje kaslno adminis
tracija neleistų tekių neatsa
kingų žaidimų, nes toks ne
rimtas lošimas tai įžeidinė
jimas rimtų žaidėjų. Lie
tuvis, Blochas, tapo pagydy
tas. Daugiau jis tame ’.kasi- 
no nešaukė "banque ouverte?.’ 

Kaip matome,karui vyks"- 
tant, kur tų lietuvių nebūta . 
Vieni buvo Sibiro stovyklose 
kiti Vokietijos koncentrac. 
stovyklose ir kalėjimuose 
dar kiti fronte Ir belaisvėje 
Bet,kad karo metu "lietuvis 
su tokia pavarde, kaip Bloch 
naktiniame klube tokiomis 
sumomis loštų kortomis, tai 
dar nebuvo girdėta. Tai pa
našu į sapną.

Karui pasibaigus, 1945 m . 
Dusko anglų uniformoje,pul
kininko laipsnyje per visas. 
keturias Vokietijos zonas 
Ieškojo savo vokiečio draugo• 
-bendradarbio Johann Jebse- 
no žudikoSD gestapo majoro > 
Walter Salzer,kurį suradęs 
prie Hamburgo, norėjęs jam 
atkeršyti. Bet kai tas žu
dikas Iš baimės apsidirbo ir 
pasmlrdojkalp krūva mėšlo, 
apkūlęs jį smarkiai, paliko 
suglebusį miškelyje.

Stepas Vararika

BRITU ŽVALGYBOS AGENTAS IR LIETUVIS KORTU KLUBE
Neseniai, 1974 metais pa- vojlngą darbą. Jis savo lals- 

sįrodė Dusko Popov atslml- va valia, su draugo Johann 
nlmų knyga- Spy Counter Jebsen pritarimu, paruošė 
Spy- Žvalgyba Ir Kontra dirvą,kad vokiečiai krelptų- 
Žvalgyba, - Išleista A. Faw- si į jį su propozicija,kad jis 
cett Crest Book leidyklos, sutiktų bendradarbiauti su 
Library of Congress Cata- Abwehr, vokiečių karine 
log Card nr. 73-14131. Įvadas žvalgyba. Buvo suplanuota , 
parašytas The Hon. Ewen kad Dusko dirbs vokiečiams , 
Montagu, C. B.Ę . Q .C. ,ku-kad galėtų padėti Sąjungl- 
rls yra buvęs aukštas ad- nlnkams. Jo draugas Johann 
mlrallteto pareigūnas anglų buvo paskirtas Į vyriausiąjį 
žvalgyboje. žvalgyvos centrą Berlyne.

Yra daug gerų atsiliepimų Nepaprastai drąsus,nerū- 
aple šią knygą. Žurnalistas, peStingas, linksmas, šaltas 
Jack Anderson, rašo;"Fas- būdas ir jaunystė Iškėlė jį Į 
clnatlng... Dusko Popov was 
the model for Ian Fleming’s 
James Bond". Boston Globe 
sako: " Highly readable and 
hlstorlcaHy significant" . 
Detroit Press skelbia: "An 
exciting narrative behlnd- 
the scenes-Worid War 2"... pas vokiečius jo slapyvardis kaip apie jį ankščiau buvo 

buvo Ivan, pas britus Try - skelbiama Ir rašoma. Dabar 
cycle. sklinda gandai, kad jis buvo

Atleistas nuo tylėjimo. garbės trokštantis vyras. 
Dabar, po daugelio metų, Kad jis net prezidentus lab 

jls yra atleistas iš British kęs savo "rankose", tai yra, 
Official Secrets Act įslpa- turėjo užvedęs jiems bylas 
relgojimo laikyti paslaptyje su jų žmoniškomis ydomis, 
savo anų metų rizikingą ir Pats Hoove r* is savo prlva- 
kompllkuotą darbo sistemą, člame bute turėjo daug nuo
giame straipsnyje nedėsiu 
visų jo nuotykių. Noriu tik 
paminėti iš tos knygos cha
rakteringą faktą, kuris Iki 
šiol nebuvo viešai žinomas;
kad FBI,tiksliau sakant, JJE. 1 lojimų apie jo privatų gyve- 
Hoover’lul ’ ouvo pranešta nlmą. Atrodo,kad yra žmo- 
maždaug prieš 6 mėnesius , nių, kurie nori suniekinti šį 
kad bus puolamas uostas vyrą, kuris Amerikai norė- 
Pearl Harbor. jo gero. FBI direktorium

Gen.Ste wart Menzies, brl- Išbuvo 48 metus. Po jo mir
tų žvalgybos vlršlnlriko pat-ties, atsiradus įvairiems 
va įkymu, Popo v buvo pasiųs-Hoove r* lo kritikams ir 
tas Į Ameriką, kad jis ten šmeižikams, jo gyvnėjal Ir 
asmeniškai, smulkiai galėtų draugai sako labai cha rakte - 
Išdėstyti kaip,kur,kada Ir Iš ringai: When the Hon dies , 
ko jis surinko žinias apie the rats come out. Labai 
japonų rengiamą užpuolimą teisingai pasakyta. Amerl- 
ant uosto Pearl Harbor.

KalDusko pasiekė Ameri
ką, Hoove r* Is nenorėjoje 
priimti pasikalbėjimui. Jis 
turėjo 
kol jį 
Dusko 
mėšlo 

‘Smirdančiu balkanlečlu,’’ 
"playboy" ir kitais vardais. 
Pasikalbėjimas neužtruko 
Ilgiau, kaip porą minučių. 
Vėliau paaiškėjo, kad Hoover 
net nepranešė apie tai vy
riausiai karo vadovybe i. Ko- 

Tricycle* Britu žvalgybos dėlHoover’is, visos Ameri
kos saugumo vlršlnlrikas 

____________________  taip pasielgė ir šiandieną y- 
ra paslaptis. Visur buvo 
skelbiama Ir rašoma , kad 
japonai netikėtai užpuolė 

dlOfcll uostą Pearl Harbor, užmuš- 
_------------------------------ darni tūkstančius žmonių,pa

darydami milijardus mate -

Aple autorių
Popov Dusko, pradėdamas 

pavojingą dvigubo šnipo dar
bą, buvo apie 30 mėtų am
žiaus, nevedęs. Jis buvo ju
goslavas, teisininkas, kUęs 
Iš senos žinomos Ir turtin
gos ' šeimos. Mokėjo 6-7 
svetimas kalbas. Turėjo 
daug įtakingų gerų pažįstamų 
užsienyje. Dusk , studijuo
damas Vokietijoje, sus Idrau- 
gavo su vienu vokiečiu stu
dentu Johann Jebsen, kurio 
tėvai buvo kilę Iš garsios 
pramonininkų dinastijos. Tų 
dviejų studentų draugystė Iš
sivystė Iki vienas kitam di
delio pasišventimo. Vėliau 
juos dar labiau surišo jiems 
nepriimtinos Hitlerio politi
nės Idėjos. Jo tėvai Ir brolis 
daktaras gyveno Jugoslavi
joje.

Knygoje aprašyti autoriaus 
tikri jo pavojingo pasiryži
mo nuotjklal- pergyvenimai.

Dusko Popov nlekeno ne - 
buvo verčiamas ar šantažuo
jamas pradėti dirbti tokį pa-

Walstreet Journal, net 
lėktuvais. Leisgyvė etninių 
grupių spauda tokių liuksusų 
negali sau leisti. Ji atlduo - 
dama Į paštų rankas. Ati
duodama Į dvi, tur būt, pa
čias arogantišklaustas, la
biausiai apsileidusias val
džių tarnybas pasaulyje.Mes 
plūstame savo laikraščių ad
ministracijas, dažnai atsi
sakome prenumeravę, kai iš 
tikrųjų paštai, ir tik paštai 
dėl visko kalti. Jei etninės 
spaudos pristatymas šlu
buoja pačiose Jungtinėse 
Valstybėse / mūsų člkagiš - 
k lai dienraščiai po savaitę 
keliauja Į New York’ą ir 
Bostoną* ’ tai adresatai JAV 
ar Kanadoje, spaudą prenu
meruoją priešingose valsty
bėse, turi pamesti bet kokią 
viltį.Teisybės Kanados paš
tuose dar neieškojau, bet ne 
kartą skundžiasi JAV paš
tams. Atsakymas visada 
trumpas ir "loglškas":žlnal» 
koks Kanados paštas... Kas 
atsitiko su mano Nepriklau
soma Lietuva Kanados pašto1 
streiko metu, nė nebandjk 
jiems aiškinti. \

Taigi,kurie paštai bloges
ni- JAV, ar Kanados? Abu 
labu tokie patys. Dėl jų nefr- 
vaikos kas nors, ką nors, 
būtinai turėtų daryti. KNYGOS AUTORIUS: Dusko Popov

Alf. Nakas “lvan” “ 
agentas.

vieną Iš geriausių Ir patiki
miausių agentų 2-jokaro 
metu, vokiečių Ir anglų žval
gyboje. Jam pasitikėjo vo
kiečiai, o anglams jis buvo 
reikalingas. Jis tapo vienas 
Iš svarbesnių dvigubų agentų

gų mote rų pave tkslų Ir sta
tulų. Sakoma, kad pas jį bu
te kabojusi Ir pagarsėjusi 
nuogos MarUyn Monroe 
nuotrauka. Yra įvairių spė-

laukti 6 savaites, 
Hoover*ls priėmė. Į 
pranešimą jokio dė- 
nekrelpė. Išvadino Ji

koj atsirado neaiškios sro
vės, kurtos nori Ameriką 
sužlugdyti. Dusko taip pat 
kaltina Hoover’į dėl Pearl 
Harbor.

Dusko sutiko lietuvį
Of iclallal Dusko Popov bu

vo Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministerijos, pareigū
nas. Jis buvo informacijos 
attache, važinėdamąs po į- 
valrlas Europos valstybes . 
Dažnai lankėsi Lisabonoj . 
Ten buvo jo tiesioginis "ab- 
wehr" viršininkas užsienyje 
majoras vonKarsthof.Lisa
bona buvo visų šnipų s_>stl- 
karo metu.

Dusko vieną naktį užėjo Į 
Estoril Kaslno. Ten jis tu - 
rėjo pažįstamų, su kuriais 
retkarčiais susitikdavo.Atė
jęs, sustojo prie vieno stalą 
kur buvo lošiamas "baccarat".ALDONO^V^ARDlį YRA ŽINOMA1 metų, buvo susižiedavusi su 

kunigaikščiu Voslllju. Vedy
boms buvo reikalingas did
žiojo Lietuvos kunigaikščio 
Jogailos sutikimas,kurio jis 
nedavė. Antrą kartą, 1390 m. 
Vytautas persikėlė pas Ordi
ną. Šį kartą Ordinas buvo 
atsargesnis Ir pareikalavo 
labaj didelį įkaltą, įskaitant 
Ir jo žmoną Oną su dukteri
mi Sofija. Jos buvo apgyven
dintos Marienburge. Vėliau 
jos buvo perkeltos į Baigos 
pilį IT joms buvo le Ista lan
kyti Vytautą,kuris buvo ap
gyvendintas Rostenburgo pi
lyje.

Vos U i jus 1389 metais .Tė
vui Dlmltriul Doniečlul mi
rus, buvo iš malonės Chano 
Tochtamyšo pasodintas į 
Maskvos dldž. kunigaikščio 
sostą, Ir jau 1390 m. siuntė 
savo pasiuntinius Išvežti 
nuotaką į Maskvą. Ordinas 
tam nesipriešino,kunigaikš
čiui Vosllljul buvo didelė 
garbė turėti žmoną Iš di
džios Gedimino giminės, o 
Vytautui per tas vedybas bu
vo svarbu įsigyti stipresnį

GEDIMINO DUKTĖ
Su įdomumu skaitau Don. 

Baltnikonlo kelionės įspū
džių aprašymus * pavadintus 
Brolių Milžinų Šaly.

Labai įspūdingai aprašyta 
atstatyta T raku P Uis.

Atkreipiau dėmesį-į di
džiosios menės aprašymą , 
kur Vytautas priimdavo 
svarbius svečius Ir kėlė 
vestuvių puotą savo dukrai 
Aldonai. Mes žinome Iš Is
torijos, kad Vytautas Ir Ona 
turėjo tik vieną dukterį,var
du Sofija, kuri Ištekėjo už 
didžiojo Maskvos kunigaikš
čio Vos UI jaus, bet vestuvi
nės puotos jis jai kelti nega
lėjo, nes tuo laiku jis nebu
vo T raku Pilies šeimininku. 
1388 m.,kuomet Vytautas po 
pirmo atsimetimo nuo ordi
no, Iš JogaUos. .malonės 
gavo valdymui Lucką, buvo 
atvykęs pas jį kunigaikštis 
Vosllljaus, Dim lt r l jaus Do- 
nlečlo sūnus, pabėgęs Iš 
Auksinės Ordos belaisvės. 
Yra tikrų dayjnių,Jtad jau
nutė Sofija, dar hepUnų 15
2 psl.

užnugarį.
Iš šitų Istorinių davinių 

matome, kad Vytautas nega
lėjo kelti vestuvių dukrai 
"Aldonal’Trakų pilyje. ..Jei 
čia apsirikta Ir vietoj duk
ters turėjo būti sesuo, tai Ir 
to negalėjo įvykti, nes Vy
tautas turėjo t Ik tris seseris 
vardu M įklausė, Danutė Ir 
Rlngalla.

Aldonos vardu yra žinoma 
Istorijoje Gedimino duktė, 
krikštyta Anna Ir apvesdinta 
sulenkųkaralalčlu Kazimie
ru.

Tai tiek pastabų dėl neva 
tai Aldonos, Vytauto dukters, 
vestuvių. Valerija Anyslenė

Toronto, Ont.
RAŠO NIEKUS. . .
Vartydamas lietuvių spau

dą, kokių nesąmonių joje 
randi. Kartais suriku su
prasti, ką žmonės sau gal - 
voja. Gal jie mano, kad y- 
ra tapę dideliais asmenimis, 
ar garsiais žinovais. Nebe- 
sllatko jokių padorumo Ir e- 
tlkos dėsnių.

“Laisvojoj Lietu vo/Marl jus 
Blynas rašo apie Lletuvos-

Gudijos s lenas:"!940 m. lie
tuviški kvlsllngal J. Paleckis^ 
S. Pupetkls Ir Gudzevlčlus, 
nustatė Lietuvos su Gudija 
sienas. Siena buvo nustatyta 
vienašališkai 1OO% gudų 
naudai, netgi jiems atiduo
dant didelę dalį lietuviškų 
žemių, kurios Aukščiausiojo 
Sovieto nutarimu buvo pripa
žintos Lietuvai".

Blynas rašo toliau: "ŠI sie
na buvo nustatyta Gardine • 
lietuviškiems kvlsllngams 
puotaujant Ir geriant vodką. 
Paleckiui netlek buvo svar
bu teisingas sienos nustaty
mas,klek medžioklė Gudijos 
miškuos Ir gėrimas vočkos’.' 
M. Blynas, rašydamas a- 
ple L te tu vos -Gudijos sieną, 
pats sau prieštarauja-. Kito
je vietoje jau rašo, kad okup. 
Lietuvoj Išleistoje knygoje 
Mažoji Enciklopedija įdėtas 
žemėlapis, atžymėtas 1939 
m., su sienos sutartimi su 
Sovietų Sąjunga. Tai ką gi 
pagaliau M. Blynas rašo? 
Kokias Paleckis žemes att-

davė gudam? Klek žino
ma Paleckiui ’’ prezidentau
jant" prie Lietuvos buVo 
prijungta Druskininkai Ir 
Švenčionys.

Keista,kad "Laisvoji Lie
tuva" redaktoriai tokius nes
kanius prasimanymus pra
leidžia Ir talpina. Jie gi ga
lėtų suprasti,kadtoklos nes
klandžios korespondencijos^ 
ne tik nepadeda lietuviškam 
reikalui, bet dar kenkia. Gal 
tik Marijus Blynas nežino, 
bet Šiaip daugumai žinoma, 
kad 1939 m.po spalio 1O die
nos Lietuvos derybininkai 
Maskvoje turėjo kietas Ir 
sunkias derybas. Buvo kovo
jama dėl kiekvieno kaimo, 
slėnio Ir kalvelės, kad kuo 
daugiau atgautų Vilniaus 
krašto teritorijos. Viskas 
buvo atžymėta sutartyje. Tą 
patį rudenį Maskva atsiuntė 
Lietuvos Ir Gudijos sienos 
nustatymo komisiją Lietuvon 
vadovaujamą pik'. Sokolovo. 
Iš lietuvių pusės, Karo To
pografijos Viršininkas pik .

Kriščiūnas. Būstinę turėjo 
n-jl Varėna 1939, Ir 1940, 
pradedant Vištyčiu Iki Lat
vijos sienos visu pasieniu 
buvo pravestas rubežlus . 
Rusai savo pusėje statė 
stulpus su rusų ženklu- kūju 
ir plautuvu, lietuviai savo 
pusėje statė stulpusLletuvcs 
valstybės žeriklu Vytim.

Komisija negalėjo daryti 
jok lų pake lt imu, latk ės i Mas 
kvos susitarimo. Vedant 
sieną, kokių tragedijų ma
tėsi. Daugybė lietuviškų kat
inų buvo perskirti per pusę. 
Klek šauksmo Ir.ašarų gir
dėjosi. Moterys, 20 laips
nių šaltyje iri m.sniege su 
mažais valkais būriais ver
žėsi Lietuvon. Rusal paste - 
nlečlal vaikydavo šaukia n - 
člas žmonių minias.

Ta pati siena ir šiandien 
tebeskiria Gudiją nuo Lietu
vos. Tik pirmaisiais rusų 
okupacijos metais Druskl- 
nlrikal Ir Švenčionys priskir
ti prie Lietuvos.
Vancouver, B.C. K. Lukas 
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( Pradžia 8 numeryje)

I- IškUmlngojl dalis
Pirmiausia, sugiedotas So

vietų Sąjungos himnas, po to 
LTSR valstybinis himnas.

Sekakantata Brolių Milži
nų Šaly, parašyta specialiai 
šiai šventei V. Barausko. 
Muziką jai sukūrė A.Bra
žinskas. Šis gana Ilgas vei
kalas, buvo atliktas didžiulio 
orkestro, trijų chorų-vyrų, 
moterų Ir valkų, paįvairin
tas trijų deklamatorių: vyro, 
moters Ir jaunuolio.

TI-dalls-Mlšrus Choras
Išpildo visą eilę lietuvių 

kompozitorių kūrinių: Dai
nuoja Da rbo L lėtu va-muz. V. 
Laurušo, žodžiai J. Nekro
šiaus; Mano Gimtinel-muz. 
L. Povilaičio, žodžiai V.Bą- 
raūsko; Plovė Lankoj Šleną- 
E. Bals lo harmo nlzuota 1 le - 
tuvių liaudies daina; Per 
Laukelį- A. Račiūno harmo
nizuota lietuvių liaudies dai
na. Be to, Iš BBmetana ope
ros Parduotoji Nuotaka ”Ko 
mes turim neslllhksirilnt” . 
Sudainuota Ir viena rusų 
liaudies daina rusiškai- Va
riago Žuvimas. Pas įkels da
rni, dirigavo penki dirigen
tai.

UI- Valkų Choras'.
Skambėk Pionierių Daine

le- muz. E. Balsio,žodžiai 

H V

DVIDESIMTUKSTaNTINEI miniai vingio parke dainuoja bendras choras
1976. V. 12

buvusio mano klasės draugo 
K. Kubilinsko; Džiaugsmo 
Vainikai- muz. K. Kavecko, 
žodžiai J. Nekrošiaus;Te Vi
sad Šviečia Saulė-rusų kū
ryba.

IV- Vyrų Choras :
Valkščlojau-lletuvlų llau - 

dies daina, harmonizuota J. 
Žilevičiaus, galingai nus
kambėjusi, susilaukė ligų 
plojimų. Mano Tėvynė-Lle - 
tuval meilės pfl.nl žodžiai 
sukurti J.Lapašlnskof’Prle 
Vilniaus,Klaipėdos Ir Kauno 
trispalvė plakasi laisva,/ 
Dainuoja dainą amžiais jau
ną Tėvynė žemė- Lietuva. 
Išpuošime tą kraštą mielą / 
Garbinga didvyrių kova. 
Brangi, šventa lietuvio stelai 
Tėvynė žemė Lietuva.../. 
Virš Vingio pušynų nualdė - 
jo parašyta jai V. Budievl- 
člaus muzika. Sekė viena es
tų liaudies daina Ir Parti
zanų daina.Edv.Grleg’o Jū
ra Ir Krantas , užbaigė šią 
dalį.

V— Styginis Orkestras
Išpildė b. Dvariono Pjesę 

Ir Sibelijaus ” Iškilmingoji 
Muzika", puikiai nuskambė
ję dalykai,kuriems dirigavo 
Ir montreallečlams pažįsta
mas Iš 1968 m. gastrolių S . 
Sondeckis.

Trečias kūrinys buvo gru
zinų kompozitoriaus.

VI- Moterų Choras
OI ūžkit; gauskit - K. Ka

vecko harmonizuota lietu
vių liaudies daina; Utkele, 
putpele- J. Povilaičio, žo - 
džlal V. Bložės; Sedula- L. 
Abariaus, žodžiai M.Kuda- 
kauskaltės. Pabaigai- ru
sų muz. Dunajevsklo daina .

VTI-Jungtlnlš Choras
Daina Apie Tarybų Tautą- 

muz. J.Švedo, žodžiai A . 
Venclovos;Ant Kalno Gluos - 
nls-M.K.Čiurlionio harmo
nizuotą lietuvių liaudies dai
na. JI bus panaudota Ir kino 
f Urnoje apie M. K. Čiurlionio 
gyvenimą.Viena rusų liau
dies daina Ir pabaigai Lietu
va Brangi , Maironio sukur
tais žodžiais, puikiai J.Nau
jalio harmonizuota. Šimta
tūkstantinė minia Ugal plojo, 
bet nebuvo kartota. Netrukus 
ataidėjo kaimo kapelos.

VIII- Kaimo Kapelos
Sviro Svirtys- J. Gaižaus

ko, Mergvakario Valsas-J . 
Juozapaltls; Llriksmuolė- J. 
Karoso muzika, sukėlė to
kias ovacijas, jog turėjo būti 
kartojama. Pažymėtina, .kad 
J.Karosas,pats Ir dirigavęs, 
buvo publikai pristatytas, 
kaipo dainų švenčių vetera
nas, einąs 80-ją vasarą... 
Masės žiūrovų Ir patys dai
nininkai estradoje jam Ugal 
plojo.

IX -Finalas
Ant Nemuno Kranto- B.

Dvariono muzika, poeto E.
Mieželaičio žodžiai, dainuo
jant visiems chorams, nūs- mlejl,
kambėjo tikrai įspūdingai. 
Žodžiai, persunkti subtilios 
kovos už būvį, jos egzlsten-

RAŠO ALF. NAKAS

0. Valiukevičiūtės koncertas Wir.dsore, Ont
Apie kovo 27 ld. Detroite 

įvjkusį Danutės Stankaltytės, 
Stasio Baro, Jono Vaznello 
Ir /akompaniatoriaus/Alvy
do Vasalčlo koncertą rašiau 
kitur. Jis sulaukė visų t dė
mesio, Ir spaudoje visi ko
respondentai jį gyrė. Tik ty
lomis praėjo už s ava lt ės,tad 
balandžio 4 d. , Wlndsor*e į- 
vjkęs Onos Valiukevičiūtės 
koncertas. Gaila, jis vertas 
Irgi paminėjimo. Todėl,kad 
Ir smarkiai pavėluotai, člą 
keletas pastabų.

Ona Vallukevlčlūtė-estra- 
dlnė Lietuvos dainininkė. 
Kanadoje ji viešėjo pas savo 
tėvą Ir Ilgesnės viešnagės 

clją- ant Nemuno kranto..
Na, Ir viskas buvo užbaig

ta su Daina apie T ėvynę - 
Dunajevsklo.

Virš pušynų jau plazdeno 
šilta liepos naktis. Iš estra
dos nuskambėjo- Ant Kalno 
Mūrai, Joja Lietuviai. Daina 
prapliupo per visą plačią 
žmonių masę. Staiga, mūsų 
dešinėje trinktelėjo, kaip Iš 
patrankos Ir į padanges nus
krido ugninis kamuolys,pra
žydęs daugiaspalviu žiedu . 
Ir vėl kitas, trečias,ketvir
tas Ir 1.1. O žemyn vis lei
dosi gęstančios žvaigždelės, 
palikdamos viršuj kabančius 
vingiuotus, sukralpytus dūmų 
kaspinus.. .Mes, pagaliau , 
įslsąmonlnom, kad šis gra
žus sapnas jau baigės. Lai
kas judėti atgal. Ir vėl žmo
nių sriautai pasipylė takais, 
keleliais, romantiškai apš
viestais vienišų lempų, per 
paslaptingus nakties šešėlių 
pUnus Vingio pušynus.Prie
ky Ir užnugary dainos vis 
gausėjo tr skambėjo; Augo 
Girioj Ąžuolėlis, Ant Kalno 
Mūrai, Sutems Tamsi Nak
tužėlė- Ir daugiau kitų, mūsų 
kadaise dainuotų žygio dainų 
skardeno Iš šimtų krūtinių, 
daugumoj jaunimo, priklau
sančio įvairių rajonų an
sambliams. Ir taip aidėjo 
pušynai lig pačių miesto 
pakraščių.

Buvo šiek tiek vargo, kol 
suradome savuosius autobu
sus atgal į viešbutį.

O ten jau laukė Iš Vingio 
Paiko susirinkę mūsų artl- 

atslsvelklnlmo poky
liui Lazdynuose, nes rytoj - 
mums VUnluje- Diena Pas - 
kutlnė... /bus daugiau/ 

metu surengė keletą koncer
tų įvairiuose Kanados mies
tuose. Gavusi kvietimų dai
nuoti Ir Čikagoje bei kitose 
JAV vietovėse, bet ten jos 
koncertai nebeįvjko Ir dabar 
jau ji yra grįžusi į Lietuvą. 
Windsore, W. Lowe vldurlf 
nės mokjklos scenoje, dai
nininkė jautėsi "kaip namie". 
Jos balsas- nepaprasto gro
žio Ir stiprumo altas. Kaž - 
kodėl man jis priminė jau
nystėje sužavėjusį vokiečių 
adoptuotos švedės Žaros Le
ander balsą, nors aną, re
gis, klasifikuodavo mezzo 
sopranu. Dainavo daugiausia 
dabartinių Lietuvos kompo-

BITININKYSTĖ IR JOS , 
NAUDA

Antano* Jonaitis

/tęsinys/ tose kūno dalyse, ypač ant
Bičių uoslės organai yra liežuvėlio, aplink burną Ir 

įvairaus dldumo(butelių pa- burnoje, 
vldalo su plaukeliais vidų- Girdėjimo organai. Nors 
ryje. Uoslės organų anttra- pas bites atskirų girdėjimo 
no ūselių yra daugiausia - organų nerasta, bet jos gar- 
aple 30.000. Darblnlkės sus girdi. Pačios bitės pa- 
bltės ūseliuose jų yra daug daro įvairių garsų: badau- 
mažlau - viso apie 6000, o jančlos bitės vienaip zirzia, 
motinos ūseliuose dar ma- pamaitintos Ir sočios kitaip, 
žlau - tiktai apie 2000. be motinos vienaip ūžla/ver- 

Trano uoslės organai Iš- kla/, turinčios motiną-kl- 
vystytl, nes jo gyvenimo taip, žinomas jaunų motinų 
tikslas apsėkllntl motiną, dainavimas /kukavimas/ 
Tranas su motina suslpo- prieš spietimą, splečlančlos 
moja ore. Kad greičiau su- bitės vienaip ūžia, o susem- 
sltlktų su motina, tranas tu- tos kitaip, į darbą lekiančios 
rl ją Iš tolo suuosti. Neval- bitės vienaip ūžta, o Iš dar- 
sIngos motinos leidžia gana bo grįžtančios su medumi 
stiprų kvapą, kurį tranai arba žiedadulkėmis - kitaip 
Iš tolo suuodžia Ir lekia prie Ir 1.1. Mokslininkai Ištyrė, 
jų. Kai kurie tyrinėtojai sa- kad bitės gali padaryti apie 
ko, kad tranai nevaisingą 20 įvairių garsų. Spėjama, 
motiną suuodžia net už ke- kad bitės gali girdėti Ir pa-' 
lėtos kilometrų. daryti ultragarsus, kad glr-

D t rolnlnkėms bitėms uos- dėjimo organų yra visame 
lės organai reikalingi, kad kūno paviršiuje: ant kojų, 
jos galėtų suuosti augalus, prie sparnų pagrindo Ir ki
tu rlnč lūs žieduose nektaro tu r. 
arba žiedadulkių.Kvapas pa- Šilumos jutimo organai. 
deda pažinti maisto skonį Ir Kur yra ŠUumos ’utlmo or- 
t.t. Kiekviena bičių šeima ganai - nežinoma, bet, be 
turi skirtingą kvapą. Pagal abejo, Ir bitės, kaip Ir žmo- 
kvapą vienos šeimos bitės gus, turi atskirus šUumos 
atsiskiria nuo kitos šeimos jutimo organus, nes labai ge- 
blčlų. Kvapas bitėms padeda ral moka reguliuoti avilio 
surasti savo avUį. šUumą.Kal avUyje yra perų,

Motinos uoslės organai visą laiką palaikoma 35-361. 
yra silpniau?’, nes gyvenime C. temperatūra. Jei avUyje 
mažai jie jai yra relkalln- darosi šalčiau, bitės garnl- 
gl. na daugiau ŠUumos,o jei dar

Uoslės organų yra Irki- rosi karščiau,tai avUį vėdl- 
■■ • - ■ ■ ■— na Ir net dalis bičių Išeina
zltorlų linksmas Ir liūdnas laukan.
dainas. Ne sustingusi, o ju- Bitė ūseliuose gal turi Ir 
dėdama, gestikuliuodama, kitokių jutimo organų, kurie 
puikiai naudodama veido ml- dar nežinomi, arba minėtieji 
mtką Ir akis. Iki šiol taip organai kitaip jaučia, negu 
dainuojant buvome matę Ir žmogus mano.
girdėję tik Arnoldą Voketaltį. Akys Įr bitės aklų san- 
Jokla moteris taip raiškiai, dara, Bitė ts’rl 5 akis: šo- 
vlsa temperamentinga esybe nuošė 2 didelės sudėtinės 
mums nėra dainavusi. Sakau akys Ir galvos priešakyje 
mums, tad lietuviams. Ne- arba viršugalvyje 3 mažo- 
mažu minusu buvo tik elekt- s los akys.
ronlnė dainininkės palyda,a- Sudėtinės akys yra sudė- 
kompanlmentas’. Aprūpintas tos Iš daugelio mažų akelių, 
galingais garsiakalbiais,ku- Motinos abiejose akyse to
rte Iš abiejų scenos šonų bu- klųakellų yra6000-10.000 
vo atsukti į salę, tas patefo- darbininkės bitės akyse yra 
nas ar magnetofonas publiką 8000-12500 akelių, o trar » 
gerokai vargino,net nervino, akyse -14000-26000 ake- 
Nors dainininkės balsas nle- Uų. Taigi trano sudėtinės 
kur nebuvo užmuštas nė akys bevelk dvigubai dldes- 
prlsloplntas,bet, sakau,me- nės už darbininkės bitės Ir 
tallnlo akompanimento daž- viršugalvyje jos bevelk su- 
nal buvo pe rdaug. s Išlekia. Tiek daug akelių

Koncerto surengimu rūpi- tranui reikia, kad jis galėtų 
nosį Windsor*o mergaičių greičiau pamatyti motiną, 
kvartetas Aušra. Publikos Kuo greičiau tranas motiną 
didumą, gal pusantro šimto, pamato, tuo greičiau su ja 
sudarė Detroit’© lietuviai, susiporuoja. Tada motina 
nes Windsor*as gi teturi tik greičiau sugrįžta į avUį Ir 
kelias dešimtis koncertų mažiau pavojaus jai pražūti, 
klausyti pajėgios publikos. Sudėtinėmis akimis bitė 
Gaila, kad tik tiek. Ona Va- gali matyti tiktai šviesoje Ir 
llukevlčlutė turėjo s sulaukti jomis ji naudojasi tiktai Iš- 
daug didesnės auditorijos, l&usl į or-,.
Rengėjos vertos klausytojų Paprastųjų arba mažųjų 
padėkos. Joms galima p r l- aklų bitė turi 3. Jos sudėtos 
kišti tik tai, kad neparūpino galvoje trikampiu. Motinos 
nors paprasčiausio progra- Ir darbininkės bitės akys 
mos lapelio.T lesa, dalnlnln- yra bevelk viršugalvyje, o 
kė labai garsiai Ir aiškiai trano - galvos priešakyje. Jo 
Ištarė dainuosimas dainas sudėtinės akys užima visą 
bei jų kompozitorių vardus , viršugalvį Ir mažąsias ; akis 
o neretai Ir plačiau paalškl- nustumia į priešakį.Papras- 
no apie dainas Irkompozlto- tosios akys yra labai jaut
rius. Bet kur gi šiandien,kai rlos. Jomis bitės mato Ir 
po trijų savaičių rašau, jos patamsyje. Tikslios šių aklų 
žodžiai? O turėtume I gražų" funkcijos galutinai dar ne- 
prlslmlnlmą Ugesnlam lai- nustatytos. B.d.
kul.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
ATSIUSTA PAMINĖTI

tebau, kad ta šoklų salė tokia mažutė Ir tąlp jaukiai įreng - 
ta. Viduryje stovėjo elegantiškas, apvalus staliukas, ap
sagstytas patogiomis, minkštomis kėdėmis, sunkios žals - 
vos langų užuolaidos nepraleido jokio garso Iš gatvės, o 
viršum stalo kabojo dldellst sietynas, apčtauptas tamsiu

būtų pasisavinęs jos nuosavybę.
■/Taigi, kad vedė: susitaikė Ir vedė. Teisybę sakant,'? Ir 

aš būsiu prikišusi pirštus tam mazgui Išnarplioti. Juk Iš 
tavęs pirmos aš išgirdau, kad Dana lakstanti su negrais. 
Atsimeni, tu man sakei, tą gandą Išgirdusį Iš labai! rimtų 
šaltinių. Aš tuojau sumečiau,kad tas rimtas šaltinis bus ne 
kas kitas, kaip tavo Kunigunda.

-Kunigunda ’. - Serelklenel pagaugais nuėjo šaltas šiurpu
lys. -Aš tau nesakiau, kad Kunigunda man sakė Kaip

ATSPINDŽIAI ŪKANOSE, 
Vytautas Alantas, novelės. 
Išleido Lietuvių Enciklope
dijos Le Idykla 1976 m.• Bos
ton, Mass. Tiražas 1OOO 
egz.

Šis novelių rinkinys tuo Į- 
domus, kad jame talpinamos 
kelių autoriaus kūrybinių 
laikotarpių, net Ir geografi
niu atžvilgiu, parinktos no
velės. Taigi, lyg vieno auto
riaus novelių antologija.

Pirmame skyriuje- Ant 
Nemuno Krantų- novelės Iš 
rinkinių, Išėjusių dar Lietu
voje. Antrame skyrluje-Už 
Suplyšus lų Užuolaidų- Iš Vo

kietijoje Išleisto rinkinio Ir 
viena novelė Iš ketvirtojo 
rinkinio Svetimos Pagairės.

T reč lame skyriuje - P rte 
Mičigano E že ro- atrinktos 
Iš penktojo rinkinio Nemu
nas Teka pe r Atlantą, pora 
Iš periodikoje paskelbtų Ir 
trys dar niekur nespausdin
tos novelės.

Taigi pasirinkimo Ir Įvai
rumo netrūksta. Cha rakte - 
rial vaizdingi, kalba turtin
ga Ir talsjkllnga. Temos at
siremia Į dabarties realybę 
ąr sukelia Ir praeities nos
talgijų.

, B.

„ _ Vytautas. ALANTASIš:
AŠ IR JI

/ pirmasis knygos skyrius/
Nežinau, ar man šiandien keltis, ar, užrakinus duris, 

gulėti, kol atsikvėpsiu paskutiniu atodūsiu ? Per visą naktĮ 
aš nesudėjau aklų, svyruodamas ant Ištemptos per prarają 
virvės tarp meilės Ir neapjkantos, tarp gyvenimo Ir mlr - 
ties.'-Ne, aš nebenoriu mylėti, ne, aš nebenoriu gyventu
- šaukiau,1 žiūrėdamas į tamsą. - Užmiršti ją, pačiam už
simiršti, nebegalvotu - Taip, bet kas atgnlauš jos aštrius 
nagelius, kurtuos ji taip gUlal suleido Į mano širdį ? Kas 
Kastyčiui Ištrins Iš atmlntleą Iki sielos padugnių Įstrigusį 
baltakūnės Jūratės paveikslą ? Kam aš nusilenkiau? Kokį 
stabą aš garbinu ? -Bet čia pat aš šnabždėjau: - Ne, aš no
riu gyventi*. Ne, aš noriu mylėti Praeis, viskas praeis Ir 
didelio džiaugsmo balzamas užgydys visas žaizdas '. - Ar 
aš nepanešėjau Į skenduolį, beslgralbstantį už šiaudo ?

Vakarykščio mūsų pąšnekeslo aš neužmiršiu Iki gyvos 
galvos. Kiekvienas jos žodis dega įrašytas mano širdyje , 
kiekvienas jbs šypsnys žeidžia mano krūtinę, kaip ggyvatės 
geluonys.
- Ar tu pavydus ? - paklausė JI.
- Ne.. .Nežinau...

gaubtu. Bežiūrint, stalas buvo apkrautas šaltais, rinktiniais 
valgiais Ir pasidabruotame kibire atsirado į ledus sumerk
ti šampano buteliai.., Bet kodėl tavo kaktoje,' brangusis » 
raukšlės eina gilyn, Ir tavo veidas Im blykšti ?
- Iš susikaupimo, mano brangioji, Iš susikaupimo. Pasa
kok toliau: tavo Istorija mane neapsakomai domina. *
- Tu žinai, kaip mane veikla šampanas ? Ne, tu nežinai , 
brangusis ’.- JI apkabino mane abiem rankom Ir glausdama
si žiūrėjo į akis. Mane visą nupurtė šiurpas,kaip nuo gyva
tės žvilgsnio. - Šaltas šampanas mane pragariškai kal
tina, - JI kalbėjo toliau. -Kai taurę Išgeriu Iki dugno, man 
rodos, į mano krūtinę linksmybės dievaitis kllūstelėja tau
rę ugnies, Ir aš visa Imu liepsnoti... Bet ar tu nežinai,ko
dėl šaltas šampanas toks pragariškai karštas ?
- Dabar nežinau, gal paskum sužinosiu.. .Pasakok toliau.
- Tu nieko nežinai: nežinai, kas yra meilė, nežinai, kodėl 
mane myli. .. Aš noriu tuojau sužinoti,kodėl šaltas šampai- 
nas būna teks karštas ?- ji nekantraudama stuktelėjo batu
ku į grindis.
- Kai kitą kartą ponas Šilinis nusives tave Į restpraną,pa
klausk jį: jis geriau nusimano apie šampano temperatūrą . 
Pasakok toliau.
- Kaip vakaras pasibaigė, dabar nieko nebežinau, tik lyg 
pro miglas atsimenu, kaip, šokdama ant stalo, smailiais 
batukų užkulniais traiškiau taures, o jis, plodamas ranko
mis,kvatojosi parvirtęs ant sofos. Paskum ... O kodėl tu 
šypsais tokia pakaruokliška šypsena ?
- Iš didelės me U ės, b rangioji, Iš didelės meilės ’. Tavo 
naktinis nuotykis man žadą užėmė...

JI žiūrėjo Į mane truputį nustebusi Ir šypsojosi savo kru
vinai raudonomis lūpoml. Jos balti, smulkūs dantukai man 
priminė graužiką, kuris paslsmaglnėdamas graužias savo 
auką.

yg. Vytautas ALANTAS
UGLY LITHUANIAN

Nors Kunigunda dėjosi, lyg nieko nebūtų atsitikę, bet Se
re Ik le nė vis tiek sunerimdavo, pažvelgus į dukters sausas, 
tarsi sustiklėjusias akis Ir jos užsikirtus į, kažkaip sustln - 
gūsį veidą. Ji matė, kad duktė jos vengia Ir niekad nepaž
velgia jai tiesiai Įakls. Bet Irtą dukters pasikeitimą Ieva 
aiškino ta prasme, kad Kunigunda daug dirba, rengdamasi 
paskutlnlems egėamlnams. Ir vėlgi Serelklenė nerimavo ,

tu galėjai jos vardą Įvelti į tą Istoriją?
- Jei ne Kunigunda, talkas ?-ramiai paklausė Gluosnle- 

nė.
Ieva blaškėsi, rakinėdama galvą susukti kokį patikimą 

melą, bet, Iš susijaudinimo nieko nepajėgdama sumegzti , 
puolė savo draugę:

-Kaip tau negėda ? Tu viską Išpllaupei Kranausklenel, 
Ir, žinoma, su pagražinimais.

- Man buvo gaila Danos. Įsivaizduok, jei kas tavo dukte
rį būtų taip apšmeižęs, ką tu sakytum ?

- Vadinas, jokių vestuvių nebuvo ?- pertraukė ją Serel - 
klenė. '■

- Kaip nebuvo ? Buvo pakviesti tik patys artimieji gimi
nės Ir draugai, apie 20 žmonių.

-Tu, žinoma, buvai ?
-Buvau. Po vakarienės jaunieji Išvažiavo medaus mėne

sio.
-Dabar aš matau, kokia tu mano draugė ’.Tu apšmeižė! 

mane Ir mano dukterį’. Kad tau liežuvis nupūtų ’.- jt trenkė 
ragelį.

Seretklenė griuvo į fotelį Ir Ugal Išsėdėjo įbadus akis į 
kampą. JI galvojo Iš lėto Ir ryši lai. Greičiausia ji i nustos 
sav draugų, bent kuriam laikui jie jos vengs, bet ar tai 
jau tekia didelė blogybė ? JI susiras kitų draugų. Balys ve
dė Daną, tai negerai, bet ar ji jau buvo tekia tikra, kad jai 
pavyks Kunigundą suvesti su juo Į porą ? Tad Ir tekiu atž - 
vllglu per daug jaudintis Ir daužyti galvą į sieną nėra ko . 
Dabar jai reikia susirasti Kunigundai palaltalą. JI suruoš 
didelį pokylį Kunlgundos diplomui aplaistyti, sukvies daug 
jaunimo Ir tada bus galima pasižvalgyti, gal kas nors Išeis. 
Sere Ik lens nuotaika pagerėjo, nes dar toli gražu ne viskas 
buvo prarasta.
.. .Nutilo Sere Ik lų namuose barniai, gyvenimas apmirė . 
Slinko dienos, savaitės, mėnesiai be jokios žinios Iš dūk - 
terš Ir be jcklų atmainų. Nutrūko ryšlaį su žmonėmis į nie
kur jie nebevaikščiojo, niekas Ir pas juo nebeužeIdavo. Ga
lutinai nutrūko ir jų pačių savitarpio ryšiai. Seretkals, grį
žęs Iš darbo, sėdėdavo užsidaręs savo kambarėlyje Ir, Į - 
kopęs į ”Pasakų pDLI”, mąstydavo Ir mąstydavo apie • savo 
gyvenimo niekybę Ir beprasmybę. Jis Ir savo plūstažodžlų 
bloknotėlį pamiršo, nes nebuvo ant ko plūstis. Didžiąją 
savo šeimos nelaimių kaltininke jis laikė Ievą, bet, matyda
mas Ir ją kenčiant, nebematė prasmės beprlekarlštautl.

- Gerai, aš nekenčiu pavydžių vyrų. Jei žinočiau tave e - 
sant pavydų, tuojau nustočiau mylėti. Klausyk, aš tau pa - 
pasakosiu, kaip vakar praleidau vakarą: juk tu viską nori 
žinoti, ką aš darau būdama be tavęs. Teatre aš susitariau 
su draugais po vaidinimo nueiti Į restoraną pavakarieniau
ti. Nežinau, kaip ten atsitiko, kad mano draugai ir draugės 
Išbėgiojo... Bet kodėl tavo kaktoje staiga pasirodė dvi gi - 
Įlos raukšlės ?
- Iš didelio susidomėjimo, mano brangioji, Iš didelio susė
dom ėjimo.'Pasakok toliau.
- Visa didžioji restorano salė buvo pUna žmonių: nė vieno 
laisvo staliuko. Mano palydovas, žinai, tas verteiva Šilinis, 
kyštelėjo padavėjui į delną penkinę, Ir jis tuojau ] pasiūlė 
mums staliuką šoklų salėje. Mes sutikome. Tik įėjus, nūs-

kad Kunigunda grįžta iš mokyklos labai vėlai, daug ėvėllaų 
kaip pirma, bet kai jt motinai paaiškino, kad dirbanti uni
versiteto bibliotekoje, Serelklenė nusiramino.

Ieva ėmė dažnai skambinti Kranausklenel teiraudamasi , 
kaip sekasLjos sūnui*kariuomenėje Ir aplamai stengdamasi 
visaip jai įsiteikti Ir labai stebėdavosi, kad Balio motina 
kalbėjo su ja santūriai Ir net šaltai. Kartą ji pakvietė K ra- 
riąusklenę ją aplankyti, bet ši šaltai atsakė neturinti laiko 
Ir padėjo ragelį. Serelklenė pasijuto labai nejaukiai pagal
vodama, kad ta mužlkė blogai Išauklėta...

Bet Serelklenel buvo dar kur kas skaudesnis smūgis, kai 
po savaitės Gluosnlenė jai pranešė, jog Balys netikėtai par
važiavęs atostogų Ir vedęs Daną.

-Vedė*. - ne savo balsu riktelėjo Serelklenė, lyg kas

RŪTOS IR LELIJOS’,Pranas 
E nskaltls, Skautiški Apsa
kymai. Spaudė Llthuanlca 
Graphics, 1976 m.

Tai Iliustruota piešiniais 
ir nuotraukomis knyga, skir
ta jauniesiems skautams.

Apysakaitės iš aktualaus 
skautų gyvenimo, kalba jau

niesiems bus patraukli, nes 
turi vieną gerą privalumą - 
trumpi sakiniai, skalndūs . 
Be to, Įvykiai iš jaunimui čia 
gerai pažįstamos aplinkos . 
Viena kita Ir fantazija,be
sivystanti pažįstamame is - 
tortnlame fone.

PAŽINKIME PRAEITI l
Iš: 

pirmasis LiBTuvoi Statutai
/tęsinys/

16. JEIGU KAS KĄ PAKELĖJE IŠ PASALŲ UŽPULTŲ^O 
PATS BŪTŲ SUŽEISTAS.

Taip pat, je Igu kuris bajoras Iš pasalų tykotų pakelėje 
ko kito, ar daugelio žmonių; norėdamas juos sužeisti, ar 
apiplėšti1 ar nužudyti, Ir būtų jis pats užmuštas tų,kurių 
jis Iš pasalų tjkojo pakelėje, Ir jeigu užmuštojo giminės 
prisiektų, kad anas jį užmušęs ankščiau negu tas užpuolė, 
tai užmušėjas turi sumokėti pagalvę. O jeigu užmuštojo 
giminės prisiektų, kad anas jį užmušęs 
giminės nenorėtų prisiekti, pareiškę, kad jie ten ne daly - 
vavę, tai užmušėjas gali Išteisinti, prisiekdamas pats tre
čiasis su dviem bajorais, netgi jei tie bajorai būtų buvę jo 
tarnai, Ir tada toksai neturi mokėti pagalvės. O jeigu pa
sirodytų, kad jis kitą užmušė, begindamas savo gyvybę , 
kada jį puolė užmuštasis, tai jis atleidžiamas nuo baudos 
ir pagalvės.

18. JEI KAM KIENO NAMUOSE SKRIAUDA AR PAKĖLĖ - 
JE SMURTAS BUTŲ PADARYTAS SU NAMŲ ŠEIMININKO 
ŽINIA.

Jeigu kam būtų padaryta skriauda namuose ar smurtas 
pakelėje arba kur kitur su valia, ar įsakymu, ar žinia tų 
namų šeimininko, o tas šeimininkas būtų pašauktas teis
man Ir būtų patikimais įrodymais ar asmenine ieškovo prie 
priesaika prieš jį įrodyta, Ir bet kurios žymės būtų paro
dytos urėdui, tai toksai turės atlyginti už tą apiplėšimą ar 
skriaudą savais pinigais, o tuos piktadarius pats susiras
ti.

19. JEI KAS,KIENO KAIMAN KITUS PASIUNTĘS AR 
PATS RAITAS UŽPUOLĘS, AUMUŠTŲ, SUŽEISTŲ IR A- 
PIPLĖŠTŲ.
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Taip pat, jei kas pats raitas užpultų kieno dvarą ar kai
mą, ar žmones, arba kitus pas lustu, taip pat žaizdų Ira- 
plplėšlmų ar bet kurių skriaudų smurtu padarytų, tai toks 
nukentėjusiai šaliai, kuri tai įrodys priesaika ar patiki
mais įrodymais, turi atlyginti už žaizdas bei žalą, sugrą
žinti dvigubai tai, ką pagrobė, Ir sumokėti smurto mokes
tį, o valdovo Iždan tiek pat. O jeigu nei sužeistų, nei su - 
muštų, bet įsibrovęs ką paimtų, taip pat turi sumokėti 
smurto mokestį, o žmonėms atlyginti nuostolius tokio dy
džio, klek jie priesaika patvirtins.

20. UŽ PAPRASTĄ KAIMYNINĮ SMURTĄ DVYLIKA 
RUBLIŲ GRAŠIŲ.

Taip pat nustatome, kad už kiekvieną paprastą kaimyni
nį smurtą, teisme įrodytą, turi būti priteisiama nukentė
jusiajai šaliai dvylika rublių grašių Ir tiek pat baudos 
mums, valdovui.

21. JEIGU BAJORAS BAJORĄ PAKELĖJE APIPLĖŠTŲ.
Taip pat, jei bajoras bajorą apiplėštų pakelėje,o tas jį 

atpažintų Ir savo žalėdas parodytų geriems žmonėms ar a- 
plplėšlmo žymes parodytų urėdui ar pašaliniams žmo
nėms, o be to parodymo Ir žaizdų, dar nurodytų tą asme
nį,kuris jį apiplėšė, Ir te tsman pašauktų tą, kuris jį su
žeidė, o tas norėtų priesaika Išteisinti, tai nukentėjusieji 
dėl savo žaizdų turi priesaikos pirmenybę. Tačiau, ' jeigu 
fcas, kuris plėšikavo, nenorėtų taikintis su nukent ėjus tuoju 
Ir prileistų jį prisiekti prieš save, tai, kai nukentėjusysis 
prisieks, anas turi būti baudžiamas kaip plėšikas.

Jeigu kas pakelėje susimuštų, bet neapiplėštų, , tačiau 
būtų apkaltintas plėšikavimu, tai sužeistasis turi prisiekti, 
o kaltininkas turi sumokėti jam už sužeidimą, bet neturi 
netekti galvos dėl minėtojo apiplėšimo.

22. APIE KIVIRČUS.
Taip pat, jei kas su kuo susikivirčytų Ir besikivirčydami 

abudu susižeistų, Ir vienas Iš jų ar abudu kreiptus t teis
man, bet neturėtų liudininkų, kurie galėtų paliudyti,kaip y- 
ra buvę, Ir vienas ant o neprileistų prisiekti, o abudu no
rėtų, tai teisėjai turi liepti jiems burtus traukti. Tada tas, 
kuris pirmas burtą Ištrauks, turės prisiekti,kad anas pir
mas ėmęs jį mušti Ir dėl to įvykęs tas kivirčas. Ir kai tas _ 
prisieks, tai antrasis turi atlyginti prisiekusiajam už žaiz
das pagal jo luomą.

23. APIE KIVIRČĄ VAKARE.
Jeigu kurio nors kivirčo metu vakare koks nors žmogus 

užgęslntų žvakę , Ir tuo metu kuris nors tų, kurte klvlrčl- 
joslbūtų sužeistas nežinia kieno, Ir pašauktų teisman tą,: 
kuris užgęstno žvakę, sakydamas šltalš ;”Kalp tik besiki
virčydamas buvau nežinia kieno sužeistas dėl tavo kaltės”, 
ir dėl to Įrodymus patelktų arba, jei įrodymų neturėtų, iš - 
drįstų prisiekti, tai tas, kuris užgesino žvakę, turės su — 
mokėti jam už sužeidimus. Taip pat turi būti teisiama Ir 
dėl žmogžudystės tokiomis pat aplinkybėmis. O tas, su
mokėjęs už žaizdas ar pagalvę, turi pats kaltąjį susirasti.

23. JEI KAS KĄ NETYČIOMIS SUŽEETę IR BŪTU PA
ŠAUKTAS TEISMAN.

Taip pat, jei kas pašauktų teisman kitą dėl sužeidimo, o 
šis, pašauktasis, tvirtintų; "Aš esu sužeidęs tave netyčio
mis” Irtai Įrodytų,mes,turėdami galvoje,kad niekas be 
savo kaltės neturi būti sužeistas, nustatome Ir Įsakome: 
už tą sužeidimą Ieškovui turi būti sumokėta.

25. JEI TARNAS, BEGINDAMAS SAVO PONĄ, KĄ SU
ŽEISTŲ AR UŽMUŠTŲ.

Taip pat nustatome, kad jei kokiame nors kivirče tarnas 
bajoras, begindamas savp poną, ką nors sužeistų ar už - 
muštų, toks yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės. 
Tačiau nukentėjusysis turi teisę patelkti Ieškinį už sužel - 
dlmą ar užmušimą to tarno ponui.

/ bus daugiau /
- NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SVEIKATA Shicagos dangum
ESU ALKOHOLIKAS

/Skaityta per Liet. Radijo 
pusvalandį Montrealyje CF 
MB stotyje, gegužės 4 d./.

anglų grupes. Jų Montrealy
je yra virš Soo. šimtų. Kas
dien vyksta kur nors tokie 
susirinkimai.

Šiuose susirinkimuose 
grupės pasidalina savo pa
tirtimi, bėdom, laimėjimais 
Ir padeda vieni kitiems ne - 
gerti šiandien. Ne amžinai , 
ne priesaikomis. Tik ;. visai 
paprastai stengiasi nepalies
ti to pirmojo stikliuko. Šian
dien. Šią valandą. Šią mlhu- 
tę. Dabar.

AAturl savo labai papras
tą metodą- arba programą-, 
kaip tokio stebuklo pasiekti. 
Tai 12 Žingsnių programa.A- 
ple juos pakalbėsime kada 
kitą kartą. Juose kartais y- 
ra minimas Dievas. Tačiau 
ne kurios nors religijos Die
vas, bet toks, kokį mes as - 
meniškai jį suprantam. Tai 
mūsų pačių suvokta,priimta, 
pripažinta Aukštesnioji Jėga, 
kuri padeda mums sunkią 
valandą atsispirti pagundai 
Išgerti tą pirmą stiklą. Nes, 
kaip AA sakoma, Tau vieno 
stiklo bus perdaug, o 99-lų 
nebus gana.

Tas vienas vlenlntėlls 
stiklas, kurio negali atsisa
kyti, Ir pradeda neišvengia
mą gėrimo grandinę, Ir tave 
klampina vis į gilesnę dės - 
peraciją, kai žinai, kad ne
begali gerti Ir nebegali sus
toti.

Mes tau galime padėtines 
esame tokie,kaip tu.Mes ta
vęs neteisime, nekaltinsime. 
Nesistebėsime tavim Ir tavo

i gėrimo Istorijom, nes mes 
puikiai žinom, kaip buvo, 
kaip yra, nes mes patys e - 
same tokie,kaip tu. Mes e- 
same viską Išgyvenę paųa- 
šlal, Ir dar balsiau, Ir nie
kas mūsų nenustebins. Mes 
tik žinome, kad vienas kitam 
padėdami neliesti alkoholio, 
mes sugebame Išlikti ne tik 
blaivūs, bet Ir laimingi.To
dėl šį trumpą radijo kreipi
mąsi baigsiu nuoširdžiu 
kvietimu; ateikite, paskam
binkite mums /ai'ba liet. AA 
arba į kitų kalbų/ , Ir pama
tysite, kad esate jau pusę 
kovos laimėję. Negėda sirg
ti, bet neslgydytl-neprotlnga. 
Atėjęs pas mus- nebebūsi 
vienišas-vieniša.

Dar kelios pastabos: man 
sunku likti anonimu, ne s ma
no balsą daugelis pažįsta. 
Bet AA nesvarbu,kas kuo y- 
ra, svarbu, kad jam reikia 
pagalbos.E su laimingas,kad 
drįsau prisipažinti jog be 
jos savo gėrimo problemos 
negailu Išspręsti. Dabar,be
velk po 3-jų metų,man gerti 
nesinori, Ir žinau,kad šian
dien negėriau Ir negersiu. 
Rytojum-neslrūplnu. Kai a- 
tels- tada pažiūrėsim.

Taip pat įsidėmėtina,kad 
šios pastabos, kurias man 
mielai leido paskelbti per

nebūsiu 11-

balsiai bl- 
kad turime 

Kažkoks

Aš esu alkoholikas,kuris 
dieną po dienos atsigauna. 
Žinau, kad mano Ilga nepa
gydoma, bet taip pat žinau, 
kad tol, kol nepaliestu to 
pirmo stikliuko, 
gonls.

Mes lietuviai, 
jom prisipažinti, 
bėdų su gėrimu
užsispyrimas ar kletagal- 
vlškumas neleidžia mums/ 
atverti save. Užtai Ir noriu 1 
pasakyti dar kartą: žinau, 
kad esu alkoholikas; žinau, 
kad tik nuo manęs šiandien 
priklauso, ar noriu nūs Ižu- • 
dytl, gerdamas alkoholinius 
gėrimus, ar noriu dar gy
venti. Taip, tai tiesa. Kiek
vienas alkoholikas paskuti
nėje stadijoje geria tam,kad 
mirtų. Jam- ar jai- nebe - 
svarbu tada darbas,šeima, 
atsakomybė. Svaiblausla tik 
toji bonka. Tada nebesvarbu 
ar rytoj gyvensi, ar ne;kad 
tik užsimiršti, kad tik gauti 
tuos kelius stiklus,kurių jau 
seniai nebenori, bet jų t tau 
reikia. Be jų tu drebi, tave 
pila prakaltas, esi nervin
gas, piktas , prislėgtas, p r Iš
kabus. Be jų tau plaka širdis 
pergrelt, skauda vtel sąna
riai, purto šaltis Ir 1.1., Ir 
1.1. Tu pats puikiai i žinai , 
kad kažkas netvarkoj, kad 
nebegali gerti taip, kaip kltį 
kad tave degtinė, alus ar vy
nas visai kitaip veikla. Tu 
darai, ko nenori, nebeatsi
meni, ką sakei ar kaip elgei
si. Bet kaip tikras, tvirtai 
užsispyręs lietuvis, nenorit 
prisipažinti nei sau, nei ki
tiems,kad be pagalbos ne Iš
sikapstys l Iš to užburto ratą

Tiesa, prisipažinti suriku. 
Kažkoks kvailas Išdidumas 
neleidžia. O neprisipažinda
mas, grlmstl vis gHyn į bė
das. Alkoholizmas gi yra 
nuolat blogėjanti liga, Gal 
galėsi negerti porą dienų, 
savaitę, gal net mėnesius. 
Bet vėl ,bet kokia proga, Iš
gersi tą pirmą stiklą Ir vis - 
kas pras įdės Iš naujo...

O Išsigelbėti gali, jei tik 
nori. Yra žmonės,kurie gali 
tau padėti. Jie puikiai tave 
supranta Ir žino, kaip tau y- 
ra. Nes jiems visiems taip 
yra-buvę. Tai vyrai Ir mote
rys, susibūrę be ndrljon,ku
ri vadinasi Alkoholie Anonl- 
mous/AA, Nežinomi Alk oho - 
likai/. Ten ranka tau visada

—Ištiesta. Niekas nežinos,kad 
tu esi su jais nes jie nepa - 
sakos niekam, kad štai tu a- 
tėjal pas juos, nes esi žmo
gus, nebegalįs kontroliuoti 
savo gėrimo Ir gyvenimo.

Montrealyje Ir lietuviai 
/turi savo AA grupę. Tai ant
roji tekia lietuvių grupė vi
same pasaulyje. /Pirmoji į- 
kurtaChicagoje,prieš 3 me
tus/. Montreallo grupė gy
vuoja virš vienų metų. Jo-

r x je Tu būsi kaip namuos.Gali mūsų radijo pusvalandį Llu- 
jel nori,eiti Ir įprancūzų ar das Stankevičius, nenori Ir

LTETUVRĮ.TELE VIZIJA
Metinis rėmėjų susirinki

mas įvyko bal.ll d.T.Šluto 
filmavimo studijoje, kurį 
gerai pravedė E d. Vengtans- 
kas. Protokolą surašė E d. 
Radavlčlus, veiklos ... prane
šimus padarė pirm.T.Siu
tas, rev. Indriūnas, P r.Kašu- 
ba. Iš jų paaiškėjo,kad da
bartinė televizijos skola yra 
900 dol. už laiką stotyje, Ir 
stotis spaudžia kuo greičiau 
užmokėti. T.Siutas pažymė
jo,kad Tėvai Jėzuitai atėjo į 
pagelba su savo valandėle L* 
Televlzljal-kltalp,esą, jau ji 
būtų uždaryta.

P. Šlutlenė paskelbė,kad 
liepos 1O d. Union P le r, Pet
rausko salėj numatomą su
ruošti LTV dieną, o lapkri
čio 27 d. 1O metų sukakties 
banketą.

Valdybos vlceprez. Šid
lauskas patvirtino LTV lai
kyseną. Aš pa ryškinau, kad 
LTV turi glausti lygiai vi
sas organizacijas Ir lietu
vius solidariai, ne skirda
mi'’mes" Ir "jūs", lalkyda - 
mašl vidurio, nes ją remia 
visi. J.Janušaltls siūlė pa - 
daryti tokio pobūdžio loteri
ją', kaip Illinois valstybės, 
bet atsakyta,kad negaus lei
dimo, kaip jau parodė prak
tika. Dėl lėšų telkimo buvo 
daugiau pasiūlymų. DĖkota 
rėmėjams Ir besiskelbian
tiems.

Išrinkta nauja 1976 m.LT 
V Rėmėjų V-ba: j\Indrlūnas, 
Ei. Lūklenė, J. Šidlauskas, 
T. Šlutas, P r. Šlutlenė, E d . 
Radavlčlus,St. Patlaba, adv. 
C.P. Kai, O. Naureckienė , 
A;Stakėnas ilrEd. Venglane- 
kas. Re v. Komis Ija-P r. Ka
šubą, dr. Avižienius ir V • 
Kuliešius. ■

Buvo tartasi dėl LTV 
programų. Gaila,kad niekas 
nenori dirbti veltui, taip 
sumate rial ėjome...

VEJDRODZ/mNETEKOME 
RADIJO PROGRAMOS

Balandžio 23 d.lietuvišką
ją visuomenę pasiekė žinia , 
sukėlusi liūdesį Ir susimąs
tymą: uždaroma virš 40 m . 
veikusi lietuviška radijo 
programa MARGUTIS.

Paskutinius žodžius tarė 
vedėjas P.Petrutls. Jis pa
reiškė viltį gauti lalkąkltose 
stotyse, tik nežinia kada. 
Margučio direktorių Tary
bos vardu atsisveikino V. A- 
damkus. Jis su gailesčiu pa
žymėjo, jog po lO-les (metų 
darbo toje stotyje mums ne - 
bėra vietos, nes nuo pirma
dienio Iki penktadienio prog
ramos bus tik anglų kalba-Už 
didesnę pinigų sumą, stotis 
savo nusistatymą mūsų atž
vilgiu, pakeitė...

Algis Regis, kurte taip pat 
jau apie 5 metus Išdirbo 
Margutyje, atsisveikino su 
liūdesiu širdyje, nes daug 
meilės Ir rūpesčio buvo įdė
jęs į programos eigą.

P.Petrutls dėkojo visiems: 
rėmėjams, talkininkams , 
prekybininkams Ir visuome
nei, per tiek metų sus įgyve
nus lai, kartu padėjus lai įvyk
dyti įvairius Ir Lietuvai nau
dingus darbus. Tikėkime, 
kad "poilsis"nebus Ilgas,bet 
žinant, kaip maža stočių sa
vininkų nenori užsiimti 
programomis svetlmomkal- 
bom, bus labai sunku kur 
pritapti. Kaip gaila,kad per 
30 metų niekas nesirūpino Ir 
nenumatė į ateitį, kad suda
rytų savo bendrovę Ir įsigy
tų savo stotį.

Dabar Chlcagoje liko tik 
dvi lietuviškos programos: 
kasdien veikianti Sophie Bar
čus ir sekmadieniais -A.M. išreikštu padėką galima vl- 
Rudžlų vedamas Lietuviai Fo- sur Bal. Brazdžionis
rūmas. Jos veikla labai nepa
bėgtu laiku.

KASDIENINĖS PASTABOS:
Pardavėjas skambino telefonu į namus plršda- 

mas savo prekes. Išgirdęs atsiliepiant berniuką.
užklausė: — Ar tėvai namuose ?

■—ne, atsakė berniukas.
— Kas dar yra namuose ?
— Tik sesuo.
— Pakviesk ją ’.
Po geros minutės pasigirdo atsakymas:

— Aš jos nepajėgiu Iškelti Iš lovytės...

Klaidas daro Ir genijai, tik jie moka jas Išlaikyti 
paslaptyje.

Jei sėdi, tai sėdėk. Jei eini, tai eik. Ir nežiūrint 
ką bedarytum, tik nesvyruok.

Nieko naujo neatsitinka jums, kas jau atsitiko 
kitiems.

Ir Al.Brazis, A. Valelšaltės 
baleto šokėjos Ir Suku rys- 
Neo- Lithuania tautinių šoklų 
grupės. Oikestras Išpildė 
keletą prof. Jakubėno kūrinių 
Ir pabaigai visi sugiedojom 
God Bless America, buvo 
sugiedoti abu himnai Ir ati
daryme. Veteranai pagerbė 
vėliavų įnešimą su vlsapub- 
llka, maldas kalbėjo vysk. 
Brlzgys Ir kun. A.T rakis, 
sveikino kons.Daužvardlenė, 
Alto pirm. Bobelis Ir Balfo 
pirm.M. Rudienė. Mėro Da
ley atstovė įteikė specialų 
at žymė j Imą. Po to vyko ban
ketas. Viskas praėjo gražiai 
tik kažin ar vertėjo eiti į 
McCormtk salę? Amerikai

Paruošė V.Š.

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 - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Gearqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu: 
yįškai. 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. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868. - '
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nesistengia verbuoti narius į 
AA. Tai organizacijai mūsų 
t.y., alkoholikų, nereikia. 
Mums ji yra reikalinga.

Mes nevalkštome po kar
čiam as pamokslaudami, ne- 
puolam kryžium prieš ge
riančius, netempiame jų už 
rankovių, negelbstlme jų Iš 
nuodėmių ar pragarų. Nesa
me nei mjsljonlerlal, nei a- 
paštalal, nei šventieji. Ne - 
daužom Snapso, ar alaus, ar 
vyno buteliu ,, nes nieko 
prieš alkoholį neturime.Ži
nome tik, kad mes negalime 
gerti, kad mums alkoholis 
yra nuodas ,lr je l jūs tą patį 
žinot, tai mūsų ranka jums 
Ištiesta. Tik tiek.

Jūs p a t y s turite kreip
tis į AA, jei norite pagalbos, 
nes niekas kitas, o tik jūs 
patys galite arba save žudy
ti, gerdami alkoholį, arba 
Išsigelbėti nuo to, jei to nuo
širdžiai trokštate. Labąnak- 
tls.

Ame rlkal 200 metų
Šiemet lietuviai įsijungia 

į Amerikos 200 m.sukaktį. 
Ta proga įvyko parengimas 
bal.25 d.McCormtk salėje,į 
kurį susirinko virš dviejų 
tūkstančių dalyvių. Virš 
scenos matėsi įspūdingas 
dall.Tlrčlo sveikinimo ženk
las Happy Birthday, Ame rlca. 
Minėjimą atidarė dr. Bal
čiūnas Irpravedė dr. Dargls. 
Dalyvavo Chlcagos simfoni
nis oikestras, sol. BIčkIenė

sur,

“ ĮVAIRENYBĖS
RAUDONASIS ŠEŠKAS
Čekų laikraštyje buvo ats

pausdinta pasakėlė:
Kadaise, gana seniai,tū

las triušis, skambiu Komso- 
molčtk vardu, Išsikasė sau 
urvelį Ir įsirengė jį pagal 
savo kuklias triušiškas Iš
gales.

Mūsų graužiko sodyba a- 
tatlko tūlo plėšrūno skoniui, 
kuris be. jokių ceremonijų 
jon įsikraustė. Neprašytas

svečias buvo šeškas, loty
niškai, elegantiškai vadina
mas " mephitis inephltls ” . 
Pavadinimas, pagaliau,nėra 
esminis reikalas, nes kaip 
Šekspyras sakydavo, tai, ką 
vadiname rože, kitaip vadi
nant, taip pat kvepėtų.

Šeškas kvepia specifiniu 
kvapu. Iš zoologinių knygų 
galima sužinoti, kad kalba - 
masls tvarinys turi liaukas , 
kurtos gamina dvokiantį 
skystimą apsigynimo Ir ag
resijos reikalui. ŠI savybė 
jautriai triušio nosiai buvo 
sunkiai pakenčiama, tačiau 
jis to šeškui nesakė, neno
rėdamas įžeisti savosvečlą. 
Bet pagaliau, po keletos die
nų bendro gyvenimo, pats 
šeškas visai netikėtai Iškėlė 
šį klausimą:

-Tu turi labai malonią re
zidenciją, bet vlenlntėlls 
daiktas kas man čia nepatin
ka, tai tas balsus kvapas.

Triušis nedrįso pasakyti 
savo nuomonę šios smarvės 
kilmės reikalu, bet tik ma- 
lonlal užklausė savo svečią, 
kad atsižvelgiant į šias ne
malonias sąlygas, ar nebūtų 
linkęs, savo asmeniškam 
gėriui, Išsikraustyti ?

- Savaime aišku, kad Išsi
kraustys lu- atsiliepė šeškas 
- kaip tik Iš čia pradings ta 
nepakenčiama smarvė...

L IE TU VIŲ F 0R ŪMAS R A D U 0 
P ROGRAMA N AUDOJASI 
B ALFO V EIK ĖJA I

Lietuvių AA Grupė 
Montrealyje

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
Į Stankevičius, IQ53 Albonel Cr., Dwvtrnoy, P, Cl. TEL. 669- 8834

! NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienos tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 

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

KAINUOJA: Chicaųoje ir Kanadoje metams — $30.CU, pusei metu — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn.
*• — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

JA.' vietose metam* 
— 2.50. Užsieniuo- 
tavaitę nemokamai.

6 3 6

PRENUMERATA S 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
EAST BROAD WAY • SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608

□ Siunčiu .....................  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDfi IR VARDAS ........ -.......................................... .. ...............

ADRESAS

5 psi

5

5



Hamilton
(

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs 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 mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ---- viri $7.000.000.

GRAŽI PRADŽIA
Š.m. gegužės 1 d. Hamil

tono Jaunimo Centro salėje 
įvjflko mergaičių choro ’’Al
das ” puikus koncertas.Su 
šluokoncertu Ir buvo pradė
tas piniginis vajus, kad su
kaupus klek galima daugiau 
choro ” Aldas ” kelionei į 
Pietų Ameriką 1977 metais 
piniginėms Išlaidoms pa
dengti.

Kartais mes nuslskun- 
džlarne, kad lietuviai jau 
nebelanko įvairių parengi
mų Ir bendrai nutolsta nuo 
lietuviškos veiklos. Bet šis 
atvejis parodė, jog tai nėip 
šimtaprocentinė tiesa. Dar 
gerokai prieš koncerto pra
džią, bevelk visos vietos-jau 
buvo užimtos Ir vėliau atvy
kus lems reikėjo papildomų 
stalų Ir kėdžių. Atsilankiusių 
nuotaika buvo pulki, nes J. 
Centro Išvaizda yra jau 
ge rokai pas Ike Itus l, t. y. pa- 
s Ipuošus l daugube gražlų par

Velykų Stalas
Po netikėtų, Velykų sa

vaitgalyje Ištikusių karščių, 
Atvelykio sekmadienį staiga 
atšalęs oras Ir gaus lai kren
tantis sniegas, tarsi vėl su
grąžino nemaloniąją žiemą. 
Žiūrint pro langą į siaučian
čią pūgą , visai neatrodė,kad 
tai pavasarį ženklinanti Šv. 
Jurgio šventė.

Bet LNamuose, kuriuose 
buvo ruošiamas Velykų Sta
las, buvo ganėtinai šilta Ir 
visai jauku. Tiek Išpuoštoje 
salėje, tiek gausių svečių 
veiduose vyravo jauki šven
tinė, bevelk šeimyninė nuo
taika. O ant baltai pade ngtų, 
apvalių, po 1O žmonių talpi
nančių stalų, šalia žvakių Ir 
šviežiais dalgeliais sudygu
sių avižų, vyravo įvairias- 
palvlų margučių lėkštės.

Šis, jau Velykų švenčių 
tradicija tapęs Moterų Bū
relio parengimas, susilau
kia vis didesnio torontlečlų 
dėmesio. Jeigu prieš metus 
kitus, kelios desėtkos susi
rinkusių Išsitekdavo prie 
poros Išilginių stalų, tai šį
met didžioji salė taip prisi
pildė, kad Iš anksto neapsl- 
rūplnę pakvietimų, nebega - 
Įėjo patekti į vidų.

Kaip jau įprasta, Velyki) 
puotą pradėjo LNamų pirmi
ninkas Jurgis Strazdas,pa
dėkodamas Moterų Būrelio 
narėms, o ypač jų plrmlnln- 
nlnkel- Aldonai Jakutienei - 
už įdėtą triūsą, taip puikiai,

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

IMAME UŽ:
asmenines paskalos .. 12% 
nekiln. turto pask. 11 %

veikslų.
Šis koncertas Irgi buvo 

Išskirtinio lygio, nes prie 
” Aldo ” choro, be dirigento 
V. Verikalčlo, dar prisidėjo 
sol. R.Strimaitis.

Šia proga žodį tarė pre
latas dr. J. Tadarauskas Ir 
palinkėjo geros sėkmės,kau
piant ‘pinigą toltmąl "Aldo” 
kelionei.

Svarbiausia yra tai, kad 
"Aldo " Išvyką į Pietų Ame
riką remia pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba. Jos 
pirmininkas Inž. B. Nainys 
taip pat buvo atvykęs į šį 
koncertą Ir šia proga palin
kėjo laimingos kelionės Ir 
pradžiai įteikė čekį sumoje 
2.500 dol.

Tad pradžia jau yra graži- 
Ir tik reikia mūsų visų soli
darios paramos, kad ’’Aldo” 
choras galėtų nuvykti į toli
mus kraštus Ir ten dar stip
riau pakurstyti lietuvybės 
ugnelę. K-s.

tiesiog prabanglal,paruošus 
įvairiausiom gėrybėm ap
krautą pagrindinį stalą. Jis 
pristatė svečių tarpe buvusį 
miesto valdybos narį A.O* 
Donahue su žmona Aldona, 
T. Eugenijų Jurgutį, kun.J. 
Staškų, W. Dalrį su tik ką Iš 
Lietuvos atsikviesta žmona 
/pernai gegužės mėn.Nepr . 
Lietuvoje buvo minėta,kaip 
vienas diplomatinėje tarny
boje tarnaujantis kanadietis, 
tarnybos reikalais apsilan
kęs Lietuvoje, taip susiža
vėjo viena sutikta lietuvaite, 
kad po keletos pakartotinų 
vizitų apsivedė Ir sėkmingai 
ją Iš ten Išgavo/Ir savo 
viešnagę Kaąadoje baigiančią, 
pramoginės muzikos daini
ninkę Oną Valiukevičiūtę. J. 
Strazdas toliau trumpai nuš
vietė Velykų Stalo reikšmę . 
Jis papasakojo,kaip toks k U- 
mlngųjų pavasario švenčių 
stalas būdavo ruošiamas 
Lietuvoje, kokią paskirtį jis 
turėjo laukiant kaimynų Ir 
gerų pažįstamų. Kaip tėviš
kėje būdavo marginami kiau
šiniai Ir mėginamas jų stip
rumas.

Pakvietus kun. Staškų su - 
kalbėti maldą, Ir šios puotos 
dalyviai p radėjo rinktis gra
žesnius margučius Ir tarp 
savęs mėginti jų stiprumą.

Svečiams gerai pasistipri
nus pas Igėrėt Inos kul Ina rijos 
skaniais valgiais Ir užslgė- 
rus geru vynu,po to kava su 
pyragaičiais- pramoginės

muzikos dainininkė ©.Va
liukevičiūtė padainavo keletą 
dainelių. Solistės geras bal
sas Ir laisvas elgesys 
scenoje žavėjo klausytojus; 
žmonės nepagailėjo jai gau
sių katučių.

Po trumposios solistės 
programos, žmonėms nle - 
kur neskubant, tarp savęs 
šenkučluojant, vieni suskato 
atsinešti stipresnių gėrimų 
Iš Lokio baro, o kiti persikė
lė į viršų. Ten Gedimino Pi
lies menėje tuo laiku vyko 
Moterų Būrelio globojama, 
čtkaglšklo dali. Vlado Vai
tiekūno kūrinių paroda. O 
dar kiti, susimetę į gerais 
baldais apstatytą pensininkų 
seklyčią pažaisti šachmatais, 
ar tik šiaip jaukioje nuotal- 
feroje tarp savęs pasišneku
čiuoti.

uesw lietuviu namai
Gegužės 1 Ir 2 d.savaltga- 

lls LN buvo judrus. Šešta
dienį Atžalyno bailus sutrau
kė daug jaunimo. Šokiuose 
dominavo jauni žmonės Ir, 
atrodo, šokiais buvo paten
kinti.

Sekmadienį,gegužės 2 d. , 
LN susilaukė apie 250 sve
čių. Daug buvo Iš tolimesnių 
vietų: S. Naujokaitis Iš Los 
Angeles, Callf., L. Domschelt 
Iš MUncheno, Vokietijos, Alf. 
Ir Alb. Pilipavičiai Iš Juno 
Beąch, Fla. ,muz. A. Ambro - 
zattls Iš Montreal,Que., R. 
Čepulis Iš Clnclnatl, Ohio , 
rašyt. Vytautas Alantas su 
ponia Iš Detroit, Mich., P . 
Stone lūs, A. Razma Ir T. Le
onas Iš Ch leago, 111., H .L. K . 
Baronas, Ant.Gledrlmas su 
šeima, J. Blekaltls su ponia 
Ir G. Repčlenė Iš HamUtorį 
Ont., lrdr.K.Ambrozaltls Iš 
Ne v Market, Ont.

Popietėje atšventė savo 
gimtadienį Albinas Malvydas. 
PeV' garsiakalbį jis buvo ta 
proga pasveikintas.' Draught 
jam sugiedojo Ilgiausių Metų 
Ir popietės dalyviai paplojo.

Birutė Matulaitienė, Iš
vykstanti gyventi į Floridą , 
L N Bibliotekai padovanojo 27 
geras knygas. Biblioteka jai 
dėkoja Ir llrikl pasisekimo 
naujoje gyvenvietėje.

LN parklnlmo aikšte l pri
žiūrėti reikia dar dviejų 
žmonių. Darbas atlyginamas.
Kreiptis į Martyną Račį, 
paikinimo aikštėje, arba LN 
raštinėje.

LN narių būrelis ąupliko 
Lietuvių Namams puošti 
dailininko VI. Vaitiekūno ta
pybos, Vytauto Didžiojo Ir 
kunlgalKštlenės Birutės pa
veikslus.

Velykų stalo pobūvio metu 
kažlnkas per klaidą pasiėmė 
Iš Lietuvių Namų rūbinės ne 
savo paltą Ir skėtį. Padaręs 
klaldą, p rašomas skambinti 
A. Basalykui 762-9564, arba

reta bažnytiniams chorams.
Pirmoje dalyje choras pa

dainavo "Kur giria žalluoja’4-

paltą Ir skėtį atnešti į LN.
LN organizuojamas litua

nistinių dalykų muziejus jau

pildymui. ,
Šis choras, vadovaujamas 

talentingos Ir prityrusios

m , S

turi Lietuvos žemėlapių,ku
riuos galima panaudoti paro
dose. Muziejaus organizavi
mui vadovauja Istorikas P. 
Štuopls.

ŠAULIU, SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

ŠaullųSąjungos suvažiavi
mai vyksta kas treji metai. 
Ir jie visada vykdavo JAV- 
se. Šių metų suvažiavimas 
įvyko pirmą kartą Kanadoje , 
Toronte. Toks nutarimas 
buvo padarytas paskutinio 
suvažiavimo metu. Ypatingai 
kanadiečiai jam ruošėsi, ti
kėdamiesi Išrinkti sąjungos 
vadovybę Iš Kanados lietu
vių.

Suvažiavimas įvyko ba
landžio 24-25 d. d.Toronte , 
Lietuvių Namuose. Suvažia
vo apie 150 atstovų Iš JAV 
Ir Kanados. Suvažiavimo 
dienotvarkė bevelk be Išim
ties kopijuojama Iš Lietuvo
je veikusios Šaulių Sąjungos 
suvažiavimų.

Suprantama, kad ne vis
kas įmanoma pritaikyti da
bartiniams laikams pasiva
dinusiai Šaulių Sąjungai 
Tremtyje. Pagrindinę pas
kaitą skaitė VLIKo atstovas, 
Bronius Blellukas tema apie 
lietuvių tautos rezistenciją.

Suvažiavimą rengė Toron
to VI. Putvlo šaulių kuopa Ir 
gal todėl suvažiavimo atida
rymą Ir atidaromąjį žodį pa
sakė tos kuopos pirmininkas 
St. Jokūbaitis, o ne Kanados 
Rinktinės pirm. P. Kanopa.

Sąjungos Centro V-ba Ir 
vėl buvo Išrinkta Iš didžiu
mos amerikiečių. Pirmi
ninką rinko atsklral-lšrlnk - 
tas Karolis MUkovaltls Iš 
Cicero, gavęs daugiau balsų 
už Stasį Jokūbaitį Iš Toron
to.

Naują Centro V-bą suda
ro: pirm. K. MUkovaltls, vi - 
cep. A.Šukys, dr.K.Pautle- 
nlus, J. Žemaitis, sekr.K. 
Juozaitis, Ižd. St. Bernotą- 
vlčlus, kult. neik. St.Jokū 
kūbaltls, Jaunimo reikalams 
A. Markauskas Ir narys P . 
Padvalskas. Moterų sky
riaus vadovė R. C Ice vlčle nė, 
kapelionas kun. J. Borevlčlus 
Ir Jūrų Šaulių vadovas Step. 
Paulauskas.

Šeštadienio vakare LNa- 
muose įvyko suvažiavimo 
bailus, sekmadienį pamaldos
Prisikėlimo parapijos baž
nyčioje. Po pamaldų sugrį
žęs į LNamus,suvažiavimas 
baigėsi diskusijomis dėl 
pranešimų. ,

MONTREALIO A. V. CHORAS 
ANAPILYJE
Š.m. balandžio mėn. 24 d.

KLK Moterų d-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius 
Anapilio salėje surengė pul
kų koncertą, pasikviesdami
Montreallo Aušros Vartų pa
rapijos chorą programos Iš

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB jb * j| jb
TORONTO LIETUVIŲ K AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------- —-—

MOKA:
9^4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/4% už pensijų ir namų planų 
8V4% už spec, taupymo sųsk. 
7!4% už taupymo s-tos

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 12 n

IMA:

9’/a% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

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 sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

muzikės Madeleine D.Roch, j. Gudavičiaus, " Mergytė 
yra gerai Išbalansuotas Ir jaunoji - J.Bendorlaus,"V0 
susiklausęs vienetas. Dainų kur tata elsma"/tarmlškal/- 
Interpretaclja Išieškota Ir L.Andriulio, "Už jūrelių,už 
puikiai suprasta. Nors Mme marelių’’ - J. Bendortauš,
Roch yra prancūzų kilmės, 
bet mūsų chorvedžiai galėtų 
paslmokytlkalp Interpretuo
ti lietuviškas dainas.

Nors choristų sąrašuose 
figūruoja 52 pavardės, jų 
atvyko tik 44, todėl jautėsi 
silpnesnės kai kurios sek
cijos, kaip antai bosai Ir al
tai.

Kas dar daro šį chorą 
ypatingu /mėgėjiška pras
me /, jog jis yra vienodai 
stiptus dainose Ir religinių 
giesmių Išpildyme, kas yra

F oro C .G enuti s

’’Motuš, motušėle"-M.Pet
rausko, "Viens chanter avec 
nous / Dainuokime kartu/ 
prancūziškai - M. Frank Ir 
"Eisim grybus vajavot" - J., 
Juzelluno. Visos liaudies 
dainos ge ral Inte rpretuotos 
Ir su geru balsiniu skambe
siu.

Montreallo Aušros Vartų 
Vyrų oktetas pasirodė kaip 
stiprus vienetas. Jų balsai 
liejosi sutartinai, be Išsl- 
šokimui Jie padainavo "Tė
viškėle" - B. Budrluno, "Su-
aidės vėl laisvės dalnos’’-B. 
Jonušo, "A la clalre Fontai
ne/ Prie šaltinio/-R. Filiat
rault, "Baltos gėlės’’-J.Šve
do su sol. A.Kebliu Ir "Vai 
tylūs, ramūs vakarai"su sol. 
G.Čapkausklene.Čla G.Čap- 
kausklenėpaslrodė Itin stip
ri Ir patraukli. Jos dėka ok
tetas buvo Iškviestas bis ii' 
Ir padainavo B. Budrluno 
dainą "Mano protėvių žeme".

Po pe rtraukos atėjo so
listų eilė. G. Čapkausklenė 
padainavo populiarųjį "Mė
lynąjį Dunojų" J. Štrauso Ir 
du duetus su A.Kebliu: "Dlte 
alia glovlne" Iš op. La Tra
viata G. Verdi Ir ’’ C rudei, 
perche flnora " Iš op. "Fi
garo vestuvės" W. A. M ocat- 
te.

Man asmeniškai geriau
siai Čapkausklenė patinka, 
kada dainuoja aukštesniame 
re gist re be koloratū ros. Vio
letos Inte rpretacl ja buvo

/nukelta į 7psl./
6 pj|. N E P R IK LAUSOMA L IE TUVA

6

6

koncertas.Su


MONT RE ALIO A. V. CHO RAS.
/atkelta Iš 6psl./

puikiai atlikta tuo tarpu "Du
nojuje" aukštoje koloratūro
je jautėsi pertempta.

Paskutlnėje dalyje choras 
pasirodė su operų Ištrau
komis bei originaliomis lie
tuvių kompozitorių daino
mis. Čia choras padainavo; 
" Lėkit mintys" Iš op. "Na
bucco " - G. Verdi, "Pasvei
kinimo choras " Iš op. "Pi
lėnai" - V.Klovos, "Tremtl- 
blų Ir Išvežtųjų daina" - VV 
Jckubėno, "OI toll, toll" - St. 
Gallevlčlaus. Vėliau įsijun
gus solistams, Ištraukas Iš 
Br. Budrluno kantatos "Lie
tuvos šviesos keliais","Ver
pėjos dainą", "Laisvės vasa
ris" Ir finalą "Garbė, Tau 
mokytojau". Šioje dalyje 
choras skambėjo darniai, bet 
ne taip vykusiai, kaip pir
moje. Čia Ir dlkslja klek 
sušlubavo nors choristai 
turėjo rankose gaidas. So
listų ne gal Ima buvo girdėti 
/bet čia yra kaltas kompo
zitorius, parašęs solistams 
nepatogią partiją/.

,šį chorą ir toliau dirbti. 
Mme Roch, A.Kebllul Ir vi
sai choro valdybai didelis 
ačiū už tokį koncertą. Taip 
pat KLK Moterų Kankinių 
parapijos skyriaus valdybai 
už pakvietimą.

Torontletls V. V.

montreal

Šio choro organizavimui 
Ir įlvėptmul vadovąuja A. 
Keblys. Jo nenuilstama e ne r- 
gija Ir pastangos paskatina

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 naktys) VILNIUJE

Kaina nuo $849.00(laukiama patvirtinti)

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 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

l Mes paruošiame reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui jūsų 
gimines i i Lietuvos i_ Kanadą.

RUOŠIESI L MIAMI ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS, 
tik S 733.Q0, £ ten ir atgal I

keliauk Šįmet pro montreall
IR pamatyk olimpines žaidynes mUsu mieste.

Rodyti angliikai:
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

Tel: 844 -5292 ir 844-5662.

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., La Salle. - Tel. 3 6 6-7281

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

(Lietuviam* duodame spec i ai i Cį nuo I ai d a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $užinskas & Son, te/. 389 • 057 7.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekąmas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis.
- tel. 366-6237- 3b76.

JUOZAS G RA Ž 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6J96 Bannontvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams I

Visi kiti vandentiekio ir j I
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- pį 
moniu pardavimas ir iren- j 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuomo- < j
vimui karšto vandenstie- Ą
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorius.

140 - 2e AVENUE 
V366-O33O LASALLE,

1976. V.12

Lietuvių didžiajai visuomenininke!
1 A MARIJAI ARLAUSKAITEI mirus, J. J. Beniams 

giminėms ir artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą —

Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS 
CHORAS

Montreal i o Aušro s V artų p arapijo s 
choro sastata s( nepi I nas) su diri- 
gonte muz.M.Roch.

Buv. 'NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS* redaktorei ir daug 
pagalbi jusi ai naujiems ateiviams a. a. MARIJAI ARLAUSKAITEI 
mirus, vietoje gelių skiriu $ 15.00 NL laikrodžiui.
,________________________ Bronius M o z G r a s____

_ .....

AUSROS VARTŲ. PARAPIJOS
2 5 METU SUKAKTIES 
UŽBAIGA
Gegužės 16 d. Montreallo 

Aušros Vartų parapijos 25 
metų sukakties proga, di
džiajame minėjimo baliuje 
sol. Gina Čapkausklenė savo 
dainomis paįvairins progra-

• Iš Aušros Vartų parapijos 
biuletenio; Parapijos jubi
liejinėje šventėje dalyvauja 
Jo eminencija kardinolas 
P. E. Leger Ir daug įvairių 
valdžios žmonių Ir dvasiš
kių.
• Olimpinių žaidimų orga
nizatoriai kreipiasi į para-

f Mike Rutkauskas )

green Ware Glazes firing Kilns

477-G DELMAR AVE.,

POINTE Claire, P.O. HSR 4A5

TEL. 695-0S70

piją, prašydami jėgų tvar
kyti žaidėjų "kaimą’', jiems 
pagelbėti susikalbėti, dirbti 
sekretorių darbą, padėti or
ganizuoti' priėmimą, pasi
linksminimus Ir t. t. Yra 
svarbu mokėti be prancūzų 
Ir anglų kalbų dar vieną kitą 
kalbą. Kurie norėtų tekio 
darbo, yra prašomi tuojau 
kreiptis į parapiją.

TAURAS VEIKIA
Montreallo LletuvlųKrep- 

šlnlo Komanda TAURAS 
p rane ša, kad jaun lų/bantam / 
grupei reikalingi žaidėjai. 
Kviečiami užsirašyti jaunuo
liai, kurie nebus vyresnlkalp 
15 m. 1977m.sausio 1 d.

ŠI jaunių grupė Ieško me- 
i cenato-ų.

Dėl Informacijų, arba už - 
s įrašyti į grupę, skambinki
te: J.Celtorlul 381-2923, ar
ba H.Celtorlul 678-4427.
• Koležas, kuriame dėsto 
Birutė Valtkūnaltė-Naglenė, 
mokinių diplomų įteikimo 
programon įtraukė jos pa
ruoštą su mokiniais chore
ografiją.
JI su sūnum Gintaru vyksta 
į Chicagą, Lietuvių Operos 
dvidešimtmečio sukaktį- 
premjeras, Ir aplankyti gi- 
minių.
• Regina Staškevlčlūtė su 
motina Danute Staskevičiene 
lankėsi Toronte pas gimines.

Olimpinių žaidimų metu 4 asmenų 
šeimai (vaikai suaugę) reikalinga, 
nakvynė du savaitgalius: liepos 
17 - 18 ir liepos 31 - rugpiučio 1. 
Prašau rašyti: H. Lapas,

10 Teakwood Giove, 
Don Mills, Ont. 
M3B2J1

TEL. 525-8971.

'on^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

(MIKE KUTKAUlKAil

TEL.: 694-1037

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

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

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

Mūsų Kredito Unijos narei 
AU

ELENAI VIERAITIENEI mirus, 
jos vyrui Juozui, giminėms ir artimiesiems nuoširdzię 
užuojautą reiškia -

Montrealio Lietuvių K redito
Unijos “Lito* Valdyba

A 1 A Didžiai gerbiamai MARYTEI ARLAUSKAITEI 

mirus, jos gimines ir artimuosius prietelius 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu — 

<r

Bronius Mozūras

Mūsų kuopos narei ELENAI VIERAITIENEI 
mirus, jos vyra š. Juozą Vieraitį nuoširdžiai 
užjaučiame —

L.K. Mindaugo Šauliu Kuopa

ELENAI VIERAITIENEI mirus, jos vyra Juozą 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Žvejotojo-Medžiotoju klubas
“NIDA* “

ELENAI VIERAITIENEI mirus, jos vyrui Juozui, 
visoms giminėms ir artimiesiems, gilia, 
užuojauta reiškia — 1

G. M. Čapkauskai
K. Butkiene

Už mirusį A. V. parapijoje buvusį kunigą ir giminaiti ;

A f A JONA^ RAIBUŽI 

atnašaujamos sv. Mišios birželio 13 d.9 vai., 

Aušros Vartą parapijos bažnyčioje* 
Petras Beleckas

DIDELĖ NUOLAIDA KAINŲ (iki 60%) SIUNTINIAMS I

Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir ^varkams - Šimtaprocentinė rūšis 
— pusė kaine?..
Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester’ia -4 nuoloido iki 60 %.
Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis 
kainomis.
Moteriški paltai -Borgana (art.,fur) įvairaus dydžio tik S 49.00.
Vyriški megzti marškiniai (kanadiški) - pusė kainos. Taipgi, daugybė 
kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

A ĮĮ f PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
O.O.C. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 ■ 9098.

FUNERAL HOMi

123 MAPLE BLVD 

CHATEAUGUAY

5784 VERDUN AVE

VERDUN. QUEBEC 

TEL 7<>7 9956

HRS

366-1143

SERVICE
PATARNAUJA

NETTOYEURS - CLEANERS '^5 /

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

K J >0% CLEANING

g Tfl 491 4Z«0

7

7



NL REIKALAI
SPAUDOS BALTUS

T radlclnls NL Spaudos 
Bailus, įvjfcęs 8 gegužės, 
šv.Kazliųlero parapijos sa
lėje, praėjo geroje nuotai
koje, sutraukęs Ir jaunimo.

Spaudos Bailaus Rengimo 
Komisijos plrm-kas J. Pet
rulis, pasveikinęs susirin
kusius, perleido pravesti a- 
ttdarymo programėlę dr.J. 
Daugirdui,kuris Ir rūpinosi 
joje dalyvavusiu jaunimu.

D. Lukauskaltė su savo 
drauge Iš mokjfclos,prancū
zaite, Išpildė porą Jazz šo - 
kliu Aida Norkellūnaltė gra
žiai pagrojo pianinu kelėtos 
kūrinių pynę Ir J. Remelkls, 
energingai akordeonu pag - 
rodamas kelis dalykėlius , 
parodė savo amžiui nemažą

patyrimą. loterija nevienam Iššaukė mirštąs.
Vaišių gražus stalas ypač šypsnį, o jaunimas ypač, da- Bavarų orkestras llnks- 

nusteblno lėkštėmis mari-, lyvavęs šoklų konkursuose , mino šokančiuosius Iki vė - 
nuctų grybų. Gausi Ir gera taip pat nebuvo laimės už - lyvos valandos.

JONAS RIMEIKISDALE LUKAUSKAITE SU DRAUGE
AIDA NORKELIUNAITĖ Foto: T’Laurinaiti*

NL RĖMĖJAI :
Adamonls Insurance A- 

gency In. įstaiga, jos ve - 
dėjas Petras Adomonis,lie- 
tuvlškuoju spausdintu žod - 
žiu besirūpiną, NL laikraš
čio 35 m. sukaktuvių proga 
įteikė $ 35.
Rėmėjo mokestį nemažiau 
$15 įmokėjo;
Iš Hamiltono - \
O. Šarūnlenė, A.Pakalniš
kienė, J.Mikšys, S.Senkus, 
A. Leščlus, VI. Bagdonas, 
A. Petraška, K.Mileris.
Iš Toronto:
J.Pikelis, D. Keršienė, J. 
PlkšUlngls, P r. Jankauskas, 
E.SmllgyB,P. Dabkus, V.A- 
nyslenė, A.Mazlaveckas.M. 
Aukšta lt ė.
Iš Ontario:
P. Gaigalas, dr.Ę.Malkus ,

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —* t

1440 rue Ste-Catherinc Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488- 8528

R. Petkevičius, V. Bakūnas , 
P.Polgrlmas, T. Bartkus, A. 
Ališauskas.
Iš JAV :
J. Vizgirda, J.Krištolaitis ;
K. Algenls, A. Grlška/• a- 
bu Iš New Yoik’o/.
Iš Ottawos A.Paškevičius . 
Iš London, O nt: Auš rotas J . 
Iš Montreallo:
J. Ir S.Skučal, St.Palaltls, J. 
Osclla, M.Vaksells, K. 
Šimkus.
Iš LaSalle:
J.Lukošiūnas, E.Szewczuk, 
Iš Winnipeg: J.MallšauskaS' 
Iš Vancouver*IO:L.Pečiulis. 
Iš Longue H: O. Dranginienė.

/bus daugiau/
Visiems r ėmėjams, t alk l- 

nlnkams-kėms, atsilankiu
siems Ir tuo parodžius lems 
rūpestį lietuviškiesiems 
reikalams, nuoširdus ačiū 

i N L
• Jaunųjų talentų festi
valyje, kurį surengė KLB 
Kultūros komisija Toronte 
gegužės 1-2 d. d. 32 dalyva
vusių tarpe buvo Irmontre-

al Iečių: Rasa Lukoševlčlūtė, 
Ina Lukoševlčlūtė, LinasI
Staškevičius. Instrumenta
listų grupėje Linas laimėjo 
TV vietą už grojimą akorde
onu.

Dailiojo Skaitymo grupėje 
I vieta Ir žymuo teko Rasai 
Lukoševlčlūtel už deklama
vimą Pūtimo ’’Aras”.

Dainavimo grupėje I vieta

Ir žymuo teko Rasai Irinai 
L ūko še vielutėms už duetą.

• Suėjo metai nuo J. Gedvl- 
los stalgios mirties.Ta 
proga 23 gegužės, 11 vai. A V 
bažnyčioje Uršula Gedvl-» 
llenė užprašė mišias.

Mirusiojo pala tkal-pe le
nai su urna palaidoti Sutton 
Catholic Cemetary.

JEI NORITE NUOTRAUKŲ redakcijoje Ir, jei patiks 
iš Spaudos Bailaus, kurio- užsisakyti.

se Ir patys esate, pavyz- Nuotraukas darė
dž lūs gal Ite pas Ižlū rėt l NL metu T. Dau rlna lt Is.

bailaus

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

DR. V. G1R10N1ENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L'Aiiomrtion Blvd. 
Montreal,

Tbl. 265-3635

DR. A. O. JAUGEL1ENE 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11 - 12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662; nomM 737-968 1.

-------- ------------------------------------------------------------------------ j

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune ups. Brakes 
Motor • Transmission, etc.

TEL.r 630-6417 

736 LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

@ Royal Trust 
Atstovas J. Skučas,

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Sc., I .M.C.C-, E.R.C.Sfc'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 - 4 0 2 4
Suite 215, Montreal 109, Que.

6966 ‘i'erasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė - sklypai ir žemė )

G
pharmacie 
a g non

■—ROBERTGENDRON LPH.fr...

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7 

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254-4566 / Namų - 7 2 1 - 0 6 14

TRUST GENERAL DU CANADA

VIETA GE RAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS- t GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

ADVOKATAS

R. J. išganaitis, e*, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O. - Tel: 871 - 9644, namų 678 - 3660.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon .West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273 -9181, 737 ■ 0844.

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

Montreal, Que.

8 psl.

\ 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.bjl, B.C.L.
168 Notre Dame. Street E.JSuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

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 NORKELIONAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

n.

LEONAS GUWEOCAS 
Solee Manager 

(Lietuvi* atstovo*)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

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

GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managahu

LEO GURĖK AS_________

1 GM

muu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
________________ (At the end of Sbertxooke Street West) .

LEFEBVRE & ROBERT
AMfuauMfwr ■ Hiemruei

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ

BALDŲ 

PER

KRAUTUVES

3

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 COiTRAtt r 4e AVENUE LASAU! 363-3887 
į 7M3O«XTRAJ 386-1282 (DECORATION) [

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s- tas
Terrain, ind. 1 metams
Terrain, ind. 2 metams
Temin, 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%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

11.0% 
10.75% 
12.0%
11*0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniai.* nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1

8

8
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