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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

SĄSKAITA 
PABĖGĖLIAMS
Prieš 18 mėnesių atvy - 

ko Iš Vietnamo Ir Į Montre a- 
1Į pabėgėliai. Daumtma jų Iš 
4. 500 gyvena suslklmšę ma
žuose butuose, dirbdami ma
žai apmokam is darbus. Šį 
pavasarį jie pradėjo 'auti 
iš Imigracijos Ir Darbo M' - 
nls erljos laiškus,primenan
čius,kad atėjo laikas pradė - 
tl mdcėti už kelionę. Dau-e - 
Ils jų skundžiasi, kad apie 
tokius mokėjimus jie nebuvo
painformuoti, o tik apklausi
nėti kokios specialybės t-1- 
Pastoriui ambasadoje buvo į- 
tetktas raštas pas įrašyti, ką 
jis l-r padarė, ne supras damas 
nei angliškai,ne i prancūzlš - 
kai. Situacija buvo despera
tiška.

Kiti pabėgėliai tvirtina , 
kad jie buvo pilnai painfor
muoti, buvo įspėti,kad Kana
doje medaus ir pieno upės 
neplaukia, kad reikėsią sun-
klal dirbti.

Siūlyta naujai Įsikurti šiem 
rašyti į Ottavą, prašyti iš - 
dėstyti kelinės mokėjimus 
dalimis. Tačiau,procentai 
bus pr įskaitom i. Dauguma 
vietnamiečių turi skaitlingas 
šeimas. Profeslonalai-teisl- 
nlnkai ir pan. -savo profesi - 
joje čia verstis nėra atatin
kamai pasiruošę ir turi dirb
ti paprastą Indų plovėjo dar
bą.

Ar ne panašiai ir mums 
buvo ? Tik dabar kelionės 
žymiai brandesnės. Be to, ir 
niekas nesidomėjo mumis 
tada, ką ir kur mes veikė
me, kiek mes uždirbome. ..

DAR VIENA SUTARTIS
JAV ir Sovietų Sąjunga 

pasirašė 5 metų sutartį, ap
ribojančią požeminių bran
duolinių sprogmenų stiprumą 
ir pirmą kartą leidžiančią a- 
blems kraštams inspektuoti 
branduolinių bandymų vieto
ves.

Susitarimas riboja bran- 
dtfOl tniušsproytf In tarus tai - 
klotiems tikslams Iki 150 
k U Otonų, t. y. 1O kartų stip - 
resnlus už Hlroshlmon nu
mestą atominę bombą 1945m.

Kai kurie JAV atstovai 
nuslskundėprlvačial.kad ri
ba yra tokia aukšta, jog šis 
susitarimas yra minimalios 
reikšmės. Kiti tačiau, gyrė 
šią sutartį, pastebėdami,kad 
abu kraštai turi atominius į- 
taisus jtoll prašokančius da
bar nustatytą stiprumo ribą.

SVEČlAI
OLIMPIADOJE

21-o j i Ollmpijada Montre 
alyjebus atidaryta iškilmln 
gomis ceremonijomis, į ku 
rlas ruošiasi atsilankyti ke 
H karaliai, Anglijos kara 
lie nė, še ikal, princai, ir 1.1.

Vieni jų atvyks, re pre 
zentuodaml savokraštus,ki
ti, kaip privatūs asmenys, 
besidomintys Ollmpijada.

SKAUTAI
TALKIN INKAUJA

Skautų ir skautų vadovų 
į’rupė iš 375 asmenų, Olim
pinių ŽaldynlųKomlte to pak
viesti, talkininkaus Olimpl- 
jadal, Iškeldami vėliavas tų 
kraštų,kurių atletai laimės, 
perduos rungtynių rezultatus 
spaudai bei svarbesniems 
asmenims.

Skautai panašias pareigas 
atliko praeitą vasarą paruo
šiamose rungtynėse.

Skautai buvo parinkti iš 65 
tūkstančių, juos apklauslnė- 
jus. Išskyrus skautų vado
vus, kurie pereina toms pa
reigoms specialų kursą, visi 
dirbs veltui, gaudami trans
porto ir maisto išlaidas.

Savo gera talka ir sąžinin
gumu skautai yra pasižymė
ję Vasaros Žaidynėse Mel
bourne ,Londone ir Meksikos 
mieste, bei Innsbruck*o Žie
mos Žaidynėse.

GRASINO LAFLEUR
U

i \ -

BENDRUOMENYBĖS™
Mūsų ledo'rutulio žvaigž

dė Guy Lafleur buvo 1O die
nų saugojamas policijos , 
/ privati apsauga tęsėsi il
giau/, sužinojus, kad pla
nuojamas jo pagrobimas per 
Montre ai io-Chica.f os ketv . 
finalines rungtynes. Pavojus 
praėjo, kai busimieji gro- 
blkalbuvo sulaikyti policijos 
už kitokius nūs ikal t imis.

OPOZICIJA SKUNDŽIASI
Quebec* o opozicijos nariai 

PQ atstovai protestavo pak
lausimų peri jodui skirtu lai
ku prieš mlnlsterlų nesilan
kymą posėdžiuose. Tik 12 
mlnlsterlų iš 27 buvo pasi
rodę klausimams skirtu lai
ku. Kiti du atvyko keletą mi
nučių pavėlavę. Susirinki
mas išviso vėlavo 20 minu- 
člų, nes reikėjo laukti kol 
susirinks pakankamas skai
čius atstovų.

KreditlstųSamson ir Roy, 
Popular National Party va
dai, prisidėdami prie PQ 
protestų, pasisakė,kad ir 
jie jokių paklausimų neturį 
nes nesą keno klausti.

Ne tik partijų nariams yra
žinoma,bet gyventojų eilėse, 
taipgi kursuoja pastabos,kad 
nei paral pareigų svarbumą, 
nei pagal algą, atatinkamai 
rimtai dirbama Que be c* o 
mieste. . .

GRĖSMĖ
MONTREALIUI

Montrealio Concordia U- 
nlversiteto aplinkos specia
listai įspėja, kad mūsų ra- 
žlojo miesto oro tarša labai 
sustiprėjo. Dėl to, kvėpavi
mo organų ligos bei vėžys 
plečiasi nepaprastu greičiu .

Geresnis technologijos 
panaudojimas pastatų apšil
dymui Ir apšvietimui galėtų 
per pusę sumažinti energijos 
naudojimą.

Perdirbimas atma'ų į me
tane gazą, salėtų suteikti 
daug energijos miestui, bet 
nei Industrija, nei provinci
nė ar mies o valdžia nepa
rodo tam reikalui tinkamo 
dėmesio.

TORONTO LITUANISTINĖS MOKYKLOS CHORAS

BATUN’UI SUKANKA 
DEŠIMTMETIS

UBĄ - BATUNas šiemet 
mini savo veiklos 1O metų 
sukaktį. Įsisteigęs pasėkoje 
Lapkričio 13 Manifestacijos 
ir Žygio į Jungtines Tautas, 
per tuos dešimt metų jis 
daug dirbo ir, nežiūrint įvai
riausių sunkumų, atsiekė 
tiek, kad šiandien visas pa
saulis per savo atstovus 
Jungtinėse Tautose žino dau
giau apie mūsų krašto neda
lią , negu bet kada anksčiau. 
Tas darbas dar nėra baigtas, 
jis bus tęsiamas iki mūsų 
tėvynė Lietuva, taipgi Lat
vija Ir Estija, bus vėl lais
va ir nepriklausoma.

Gyventojai turi reikalauti 
iš valdžios neatidėliojant 
paruošti tinkamesnį miesto 
energijos naudojimo planą. 
" Mes galėtume miestą pa
daryti ekolo' iniu pavyzdžiu, 
tačiau tam eilinių priemonių 

* ;>e beužtenka"- tvirtina u-to 
prof.Knelman. "Mūsų godu-
mas energijos žaliavai ma
tos i iš to, kad Montre al is 
dabar sunaudoja 1O % vi
sos Kanadoje sunaudojamos 
energijos. Žinomoji Plaoe 
Ville Marle vieta sunaudoja 
tiek energijos, kiek miestas
Trols Rivieres.

Monirealis yra vie'nlntėlis 
Š. Amerikos miestas, neturįs 
jokio patariamojo komiteto , 
kuris prisidėtų prie miesto 
planavimo ir vystymosi pro - 
jektų.

KRITIŠKA PADĖTIS 
LIGONINĖJE

Quebec*o Ligoninių Sąjun
gos prezidentas Douglas Mac 
Donald paprašė valdžios už
drausti ligoninės darbuoto
jams streikuoti St. Justine 
Vaikų Ligoninėje, siųsdamas 
Socialinių Reikalų Ministe
rial telegramą.

Pasikalbėjime MacDonald 
patvirtino, kad" Igoninės tar
nautojai pasldarėlabal aršūs, 
ypač slaugės, ir situacija yra

V. Maželio nuotraukoje pavergtųjų tautu demonstracija, lietu vių 
grupe Carnegie Hall, New York, (Nuotrauka dary ta pries 10 metų)

BATUNo dešimtmetis bus 
iškilmingai paminėtas jo

labai bloga, tiesiog neįtikė
tina. 1

Paskutiniai 3 streikai 
Quelie c’o Slaugių Pederaci - 
jos stipriai sumenkino prie
žiūrą naujagimių, ypač per 
anksti gimusių,kūdikių.Mums 
reikia dvigubo slaugių skai
čiaus tinkamai priežiūrai 
šute lieti . "

Royal Victoria . Hospital 
slaugės grąsino pasitraukti 
iš pareigų, jeigu pažadė+as 
avansas už užsigulėjusius 
mokėjimus,pagal kontraktą, 
nebus išmokamas. Atrodo, 
kad vyriausybė laiku patvir
tino teisę užtraukti banke 
paskolą, kurios suma siekia 
5 mil. dolerių, vykdyti išmo
kėjimams.

PRIEŠ VAGYSTES
Montrealio Policija siūlo 

vagysčių apsunkinimui,įves
ti privalomą savo vertinges
nių daiktų atžymėjimą elekt
rine plunksna, nematomai Į- 
rašant savo socialinio drau
dimo numerius ar panašiai.

Pagreitinti įvykdyti šiam 
projektui ) su^estijonuojama 
prašyti įtaiką skautus,kurie 
tinkamai paruoštl.eldaml iš

I namo Į namą; tokius Įrašus 
' atliktų.

metinės konferencijos proga, 
šeštadienį, birželio 5 dieną, 
Carnegie International Cen
ter salėje, priešais Jungti
nes Tautas, 345 East46th 
Street,New York. Konferen
cijos darbo posėdžiai prasi
dės 1 vai.p.p, o pats minė
jimas - 5 vai. vai. Po minė
jimo bus vaišės. Visi šios 
konferencijos posėdžiai Ir 
pats minėjimas yra vieši. 
Plačiosios visuomenės da
lyvavimas šioje konferenci
joje maloniai laukiamas.

Jungtinės Tautos raštu iš 
Ženevos tik dabar pranešė 
BATUNui, kad jo du memo
randumai JT Gen. Sekreto
riui bei Žmogaus Te isių Ko
misijai, gauti vasario 1 d., 
yra persiųsti visiems JT 
nariams. Taipgi pranešama, 
kad šiedu memorandumai, 
kartu su visa medžiaga, yra 
prijungti konfldenclallnės 
dokumentacijos svarstymui 
Žmogaus Teisių Komisijoj 
bei jos pakomisijo j dėl dis
kriminacijos ir apglnlmo 
mažumų. Šie BATUNo me
morandumai dėl religinės 
priespaudos Lietuvoje, dėl 
Nijolės Sadūnaltės ir dėl ke
turių nuteistų estų, ban
džiusių persiųsti JT Gen. 
Sekretoriui Estijos pogrin
džio laišką, yra Įtraukti Į 
JT dokumentaciją numeriu 
SO 215/1. Patikrinus Jungti
nėse Tautose, paaiškėjo,kad 
šie BATUNo memorandumai 
yraįregistruotlkaip pirmie
ji kaltinamieji dokumentai 
prieš Sovietą Sąjungą šiemet,

"The Violations of Human 
Rights in Lithuania - 1975", 
kurtų 200 egz. be jokio at
lyginimo JAV LB Krašto 
Valdyba perleido BATUnul, 
panaudoti Jungtinėse Tauto
se, BATUNas gauna daug 
puikių atsiliepimų bei pra
šymų dėl papildomos Infor
macijos. E U ė kraštų bei už
sienio korespondentų prašė 
net papildomai prisiųsti šių 
knygučių.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ !

<
NL Bendrovė* Valdyba yra nutarusi 

lalkrattj, siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius pa užsisakymo motus, t. y. 
naujiem* skaityto (am s.
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Ncptikhwui
L' i Lietuvos i ši ai s vinim ą! L £ ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Liluanie! Loyaute an Canada! 
For liberation of Lithuania! For lova!tv to Canada!
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Ituk savo raiko
,iiflraugas

i

Daugelis tėvų vengia savo 
valkų draugų autoriteto, bi
jodami netekti juose savo 
autoriteto. Tai pagrindinė 
klaida, nes esmėje yra visai 
atvirkščiai. Tikra , esminė, 

’nuoširdi draugystė-yra vie
na pagrindinių sąlygų auto
ritetui Išlaikyti, ypač šian
dieną, kada daugumoje, val

akai žinojimo srityje pralen
kta” savo tėvus. Jeigu tokio
je situacijoje vis būdami Įsi
tikinę, kad savo ” žinojimo 
Ir patyrimo srityje” virši
jame valkų ”žlnojlmą”,mūsų 
autoritetas greitai smuksjr 
valkas nustos mumis tikė
jęs. O jeigu sugebėsime bū
ti jo draugu, visus jo reika
lus pilnai suprasime Ir sie
kius atspėsime, jeigu ati
tinkamu būdu valkui Išaiš
kinsime, jog Ir mes dar ne 
viską žinome /nes viską ži
noti niekas ; negali/, betgi 
dar klek daugiau už jį /val
ką/ žinome Ir mūsų patyri
mai taip pat atlt Irikamal tur
tingesni, nes Ilgiau gyvena
me... Draugui daug kas at
leidžiama, nes paprastai, juk 
draugas mylimas. Iš to seka 
pastovus jausminis, tarp 

^dviejų gentkarčlų psicholo
ginis kontaktas. Ne tiesa,kad 
Valkas savaime, natūraliai 

' tėvą myli. Ne. To valko mei
lę reikia pelnyti. Mat, gyve
nime taip jau yra,kad ko bi
joma, to nemylima. Valkas 
neturi gaivališkai tėvo bijoti, 

'tada jis tėvą myli. Bet čteiž- 
nal juk būna Irkltap... Tas 
brangus auklybos rodyki Is 
ligljamas brangia auklėjimo 
kaina. Valką reikia gerai pa
žinti, suprasti, rėkta jį pas
toviai, sistemingai nuolat' 
studijuoti. T Irikamas valko 
Išauklėjimas yra valko ak- 
Ceptaclja. Didelę klaidą da
ro tas, kas nori’’šutve rtl" 
Valką pagal nuosavą koncep
ciją, t. y. turėti tokį,, kokį 
sau pageidauja, kokį Išsva
jojo.
~ Tėvai savo valkuose daž
nai Ieško savo ypatybių,lau
kia įvykstant savo nereali
zuotų siekių Ir svajonių, 
rečiau pagalvojama, kad 
valkas ateina į pasaulį su 
savo nuosava asmenybe.Jis 
yra vlsalkltas, naujas žmo
gus. Visi naujagimio gyve
nimiški procesai kuriasi 
tik jam vienam būdingu bū
du. Ir juo ge rlau tą naująjį 
žmogų pažinsime, juo geriau 
jį Išaukiėslme. Tėvai daž
niausiai trokšta valkuose 
rasti rekompensaclją savųjų 
nesėkmių.Nori jiems geres
nių gyvenimo pozicijų Ir 
stengiasi juos į tai palenkti, 
į jas įvesti...

Be formuojant valko asme
nybę, svarbus yra reikalas 
namuose viešpataujančios
2 p si. 

atmosferos įtaka. Čia turi 
dominuoti Išmintis, nuošir
dumas Ir meilė bei vyres
niųjų tarpusavi pagarba Ir 
kitų įsitikinimų bei pažiūrų 
tole ravimas, o valkų - vy
resniųjų Ir kitų šeimos na
rių gerbimas Ir mandagu
mas.

Aišku, tėvai privalo pri
žiūrėti, mokyti valkus, pa
laikyti jų tarpe sąmoningą 
drausmę, bet... jų su val
kais santykiuose neturi būti 
vietos beprasmiam griež
tumui, prievartai, smurtui. 
Kiekvienas valkas gema ge
ras. Tik beaukiėjant, dažnai 
sugadinamas jo cha rakte - 
ris Ir jis nukreipiamas krei
vais gyvenimo keliais. Nuo
širdumas Ir tole rancljos at
mosfera valkams yra reika
linga taip, kaip oras. Bena- 
grlnėdami auklėjimo proble
mas, valkų psichologiją Ir 
be diskutuodami dažnai pasa
kome, jog ... dabar valkai 
per gerai gyvena ir todėl 
jie yra blogesni.

Iš tikrųjų dabar valkai tu
ri geresnes medžiagines gy
venimo sąlygas. T ėval daž
nai nori sutelkti valkui visą 
tai, ko jie patys neturėjo. 
Jeigu pvz., sunkiai dirbo, 
nori apsaugoti savo valkus 
nuo tekių sunkių darbų /nuo 
Išnaudojimo/, jeigu turėjo 
kovoti su vargu, tai nori,kad 
valkai vargo nepažintų.

Veltui, vienok, dedama 
pastangos apsaugoti nuo 
įvairių sunkenybių, vargų. 
Tai nelogiška. Žmogus, ne
kovojęs su įvairiomis gyve
nimo sunkenybėmis,su įvai
riomis kliūtimis, reikalui 
Ištikus , pats nesugeba susi
tvarkyti, nepajėgia su tais 
negandais kovoti. Gyvenime 
branginama tiktai tas, kas 
įgyjama sunkiu nuosavu dar
bu, nuosavu vargu Ir tuo bū
du įgyjama reikalingas gy
venimui patyrimas.

Taigi, būkime Ištikimi 
vyriausiam mūsų tikslui - 
kad turėtume savo valkų pa
sitikėjimą Ir būtume nuošir
dūs jų draugai.

Išmint Ingai, nuoširdžiai 
mylėkime juos tokius, kokie 
jie yra Ir kol dar galime, 
formuokime jų asmenybę, 
kad užaugtų Ir subręstų do
rais žmonėmis Ir gerais lie
tuviais - kovotojais už savo 
tėvų krašto, Lietuvos laisvę 
Ir ne priklausomybę. Kaip ta
lentingas, geras, nepallstąs 
skulptorius savo kūrinį, taip 
mes savo prieauglį, jeigu 
taip čia Išsireikšti leisti
na , Išdrožlnėklme, Išgra
žinkime.. .Juk tame Ir glūdi 
visa esmė.

Kai pas Uogintus

□panorama
RŪPINAMASI NE SAVO-MASKVOS NUSIKALTIMAIS,— 
BET WASHINGTON!}.

(Perspausdiname iš Vilniaus “Ti esąs* — N usikaltimąK tonik a)

Pastaruoju metu pasaulin visuomenė sužinojo naujus faktus 
•apie nusikalstama JAV Centrinės žvalgybos valdybos veiklą pHeS 
suverenias Calls įvairiose Žemės rutulio vielose. Paskutinieji pra
nešimai lietė slaptą buržuazinių partijų Italijoje finansavimą, pa
ramą Angolos skaldyto]likoms grupuotėms.

Pasakojimas, kurį persispausdiname sutrumpintai IS „Litera- 
turnaja gazela", paremtas klek ankstesniais faktais. Šluos impe
rialistinės žvalgybos „žygius" 1S dCkino oficiali JAV senato ko
misija nusikalstamai CŽV veiklai tirti.

Šiandien Amerikos krimi
nalinės literatūros mėgėjai, 
numetę į šalį Įprastus roma
nus, neatsitraukdami slcaito 
i<nygą r,Kaltinimai sąmoks
lais tikslu nužudyti užsienio 
valstybių veikėjus". Jos au
torius -- speciali Jungtinių 
Valstijų senato komisija žval
gybos organų veiklai tirti. 
Tai jos „išankstinis praneši
mas". Vasario mėnesį komisi
ja planuoja paskelbti galuti
nį dokumentą.

Knygos turinys bendrais 
bruožais žinomas tiems, kas 
seka sensacingus demaskavi
mus, kuriems, matyt, nebus ir 
galo. Pranešimo paskelbimu 
buvo siekiama sustabdyti sti
chiškus Centrinės žvalgybos 
valdybos puldinėjimus, kad 
ateityje CŽV spaudoje būtų 
kaltinama ne visais nusikal
timais, o tik tais, kurie „įtei
sinti" pranešime.

Viešo paskelbimo prieši
ninkai prašė kongresą „ne
nešti šiukšlių iš Kapitoli
jaus koridorių". Visas pasau
lis sužinos, kari sąmokslai, 
nusikaltimai. žudymai čia ta
pę valstybine politika. Apsi
nuogins oficialūs išvedžioji
mai apie tariamą laisvę ir 
demokratiją. Išaiškės ir klas
ta - - net to. ko niekaip ne
galima pavadinti „komuniz
mo grėsme". ..

Tai, lęas pasakojama doku- 
mienle, sukrėtė Amerikos vi
suomenę. Tačiau dar liko 
laktai, kurie nebuvo įtraukti 
į pranešimą. Komisijos narys 
senatorius Volteris Mondci- 
las papasakojo apie tyrimo 
sunkumus. Dokumentai arba 
visiškai neegzistavo, arba 
„kažkur užsimetė". Daugelis 
iššaukti] j komisiją liudinin
kų staiga imdavo skųstis at
mini imi.

Komisijos pirmininkas se
natorius Frenkas Cerius, per
duodamas dokumentą senatui, 
išreiškė savo asmeninį įsiti
kinimą, kad „kai kurie liudi
ninkai nepasakė visos teisy
bės, o kiti nuslėpė ją."

Centrinės žvalgybos valdy
bos vadovai nemėgo skambių 
žodžių. „Daugelis asmenų, — 
sakrHYia' pratiešiniė, heiSorl 
nei ištarti, nei girdėti tokių 
žodžių kaip „nužudyti". Pa
vyzdžiui, vienam aukštam 
Irako kariškiui nunuodyti bu
vo pasiūlyta sukurti „komi
siją jo sveikatos būklei pa
keisti’. „Komisija" paruošė 
generolui „dovaną" — užnuo
dytas nosines su gražiai išsiu
vinėta jo monograma.

Kas atsakingas už CŽV 
ruoštas žmogžudystes? Komi
sijos pranešime kalbama: 
„Nepriklausomai nuo to, ži
nojo ar ne atitinkami prezi
dentai apie sąmokslus, sank
cionavo juos ar ne, kiekvie

Dail. Adomas Galdikas prisimintas ir dabartinėje Lietuvoje. J am pastatytas paminklas 
gimtajame GirSonių km., Mosėdžio vallFt. Kretingos apskr. Prie paminklo jo brolis su 
šeima, (po 10 metų ‘atostogų* Sibire).

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

NE MŪSŲ. NAUDAI:
JAV Užsienio Re įkalu Mi

ntate ris d r. H. Klsslnge r’ls, 
yra verčiamas atsistatydin
ti. Prezidentinis kandidatas 
Reagan įrodo, kadKlsslnge- 
r’Is yra padaręs nepatalso- 
mųklaldų užsienio politikoje 
Ir JAV nustūmęs į antraei
les valstybes. Tai tiesa, ta
čiau, prez.Ford’as tvirtina, 
kadKlss Inge r* Is yra ge riau
ktas minis te ris...

GI mūsų akims žiūrint, jis 
yra vienas Iš prasčiausių, 

nas jų, kaip vyriausias Jung
tinių Valstijų vykdomosios 
valdžios atstovas, turi atsa
kyti už savo pavaldinių 
veiksmus."

Tuo atžvilgiu įdomus CŽV 
karininko ryšiams su krimi
naliniais elementais Viljamo 
Harvio memorandumas, pa
rašytas 1992 metų rugpiučio 
14 dieną:

„Nužudyti Fidelį Kastro 
pasiūlė gynybos ministras 
Maknamara valstybės sekre
toriaus D. Raško kabineto po
sėdyje rugpjūčio 10 dieną. 
Kartu posėdžio dalyviai nuta
rė neįtraukti šio klausimo į 
oficialų pasitarimo protoko
lą". Iš tikrųjų, kai komisija 
surado rugpjūčio 10 dienos 
protokolą, jame nužudymo 
svarstymas nebuvo minimas.

Taigi pagrindinės CŽV tai
syklės -- nepalikti pėdsakų 
— buvo kruopščiai laikoma
si. Komisija stengėsi aptikti 
tokius pėdsakus penkiose ša
lyse: Konge, Kuboje, Domi
nikos Respublikoje, Pietų 
Viriname ir Čilėje.

TRAGEDIJA 
KONGE

Komisija gavo savo žinion 
palikimus sąmokslo nužudy
ti Patrį lumumbą įrodymus. 
Gal but, aiškiai priešiški JAV 
vyriausybės atstovų žodžiai 
Kongo pirmojo ministro pir
mininko adresu turėjo tapti 
pretekstu tokiai operacijai 
paruošti. laktai jiatvirtina: 
kai prezidentas D. Ėizenhauc- 
ris l'Jtii) metų rugpjūčio 18 
diena Nacionalinės saugumo 
tarybos posėdyje išreiškė ne
pasitenkinimą L u mum bos
veikla. Menas Dalesas supra
to tai kaip sankciją nužudy
mui.

I'>6() metų vasarą CŽV pla
navimo skyriaus viršininko 
pavaduotojas Ričardas Bise- 
las jsisiūlė Afrikos skyriaus 
viršininkui Bensonui Tvidui 
ištirti galimybę fiziškai likvi
duoti Patrį Lumumbą. Kartu 
Biselas pasiūlė CŽV moksli
niam darbuotojui Džozefui 
Seidcriui paruošti nuodus 
,,Vienam Afrikos veikėjui" (jo 
jąavardės jis nepranešė) nu
nuodyti arba jį išvesti Iš ri
kiuotės. Seiderio žodžiais, Bi
selas tvirtino, kad užduotis 
sankcionuota „pačiu aukš
čiausiu lygiu". Seideris pa
ruošė toksingas biologines 
medžiagas, kurios turėjo bū
ti perduotos rezidentu ros Leo- 
poldvilyfe bendradarbiui.

Rugsėjo antroje pusėje 
Seideris persiuntė nuodus ir 
Patrio Lumumbos nužudymo 
instrukcijas į Leopoldvilį. 
JAV žvalgybos darbuotojas, 
dirbęs Konge, komisijos na
riams pareiškė, jog, Seiderio

nes kaip JAV, taip Ir Europa, 
Azija, Afrika praranda tai, 
ko galima buvo Ir nepraras
ti.

Sakyčiau,kad Klss Inge r’ Is 
yra Vakarų pasaulio griovi
mo architektas Ir net Izrae
lio žlugdyto jas, žiūrint į a - 
teltį. Jis-pave rgtųjų tautų 
laldotojas, Amerikos nelai
mė.

Popiežius Paulius VI pas
kelbė naują, 21-ąjį kardino
lą. Jų tarpe nėra nė vieno 
lietuvio.. .Lietuvių tauta,ko

žodžiais, nužudyti Lumumbą 
įsakęs prezidentas D. Eizen- 
haueris. Likviduoti Lumumbą 
buvo įsakoma ir slaptais ka
nalais Įjerduotose CŽV cent
rinio aparato telegramose, dvi 
iš” kurių buvo asmeniškai pa
sirašytos /Meno Daleso. „Iš
ankstinio pranešimo" autoriai 
tvirtina, kad CŽV bandymai 
susidoroti su afrikiečių lyde
riu buvo nesėkmingi. Vėliau, 
1961 metų sausio mėnesį, 
Pat ris Lumumba buvo niek
šiškai nužudytas.

VARNAI
VIRS KUBOS

Painiodama CŽV sąmokslų 
prieš Fidelį Kastro kamuolį, 
komisija išgirdo pačias fan
tastiškiausias istorijas.

Iš pradžių buvo sumany
tas planas išpurkšti radijo 
studijoje cheminę medžiagą, 
kurios poveikis analogiškas 
narkotikui LSD: ji turėjo ap
svaiginti Kastro kalbos per 
radiją metu ir tuo sugriauti 
jo autoritetą klausytojų aky
se.

Pagal kitą planą buvo gal
vojama mitingo metu per
duoti Fideliui Kastro cigarą, 
išmirkytą specialiuose che
mikaluose. Jie turėjo sukel
ti žmogaus dezorientaciją 
erdvėje. Kiek vėliau kilo 
nauja idėja: CŽV laboratori
ja pagamino dėžutę cigarų, 
užnuodytų botulinu — mir
tinais nuodais. 1961 metų pra
džioje dėžutę perdavė agen
tui vykdytojui, tačiau žinių 
apie tolesnį jos likimą komi
sija neaptiko.

Pati kaitriausi iš visų isto
rijų — operacija originaliu 
pavadinimu „Barzda". CŽV 
ekspertai, ilgai galvoję, nu
sprendė. kad Fidelio Kastro 
populiarumą galima paaiškin
ti. . . jo išore. O jeigu taip, 
tai visiškai nesunku pakenkti 
jo autoritetui. Buvo spėjama, 
kad. F. Kastro išvykus į už
sienį, jis, kaip dera viešbu
tyje, paliks batus koridoriu
je, kad juos nuvalytų. Štai 
tada CŽV agentas (matyt, 
persirengęs kambarine) išteps 
Kastro batus specialiai pa
ruoštu talio druskų prepara
tu. Talio druskos sukelia vi
sų plaukų iškritimą. Tariau 
operacija nebuvo įgyvendin
ta, nes F. Kastro atšaukė ke
lionę.

Vėliau CŽV svarstė gali
mybę išmėtyti pliaže, j kurį 
galėjo ateiti Kastro, kriauk- 
lių-minų. Jas reikiamu mo
mentu agentas galėtų su
sprogdinti.

Buvo pagamintas automati
nis plunksnakotis su vos ma
toma adatėle: užtenka žmo
gui ja įsidrėksti, ir suveikia 
stiprūs nuodai.

Dar vienas variantas nu
matė, kad Džeimsas Donova- 
nas, atstovavęs Amerikai da
lybose su Kuba po nepavy
kusio įsiveržimo į Kočinos 
įlanką, padovanos Kastro po
vandeninio plaukiojimo kos
tiumą. CŽV ištepė kostiumo 
vidų grybeliu, sukeliančiu 
chronišką odos susirgimą. Be 
to, į kostiumo kvėpavimo 
sistemą buvo įpurkštos tuber
kuliozės bacilos. Ir vėl pla
nas nebuvo įgyvendintas — 
Dž. Donovanas nebuvo įspė
tas. Jis anksčiau laiko pado
vanojo F. Kastro akvalangi
ninko kostiumą — savo ini
ciatyva ir be CŽV „įdaro".

Ar reikia skaitytojams pri
minti, jog čia cituojamas ne

vodama pirmose Unijose už 
krikščionybės Išlaikymą Ry
tų Europoje yra verta tokio 
page rblmo Ir pagalbos. De - 
ja, Vatikanas pamato lauki
nes tautas Afrikoje, prote
guoja lenkus,bet lletuvlųka- 
tallkų neužtaria, ne globoja Ir 
Informacijas / Iš seno/ Ima 
Iš lenkų ar kitų tautų šalti
nių. Deja,mažai kada Iš pa
čių lietuvių. Geriausias pa
vyzdys, kad paskirtas Vil
niaus vyskupas tebesėdi 
Gardine Ir laukia užimti 
Vilniaus sostą...

jumoreskų ar anekdotų rin
kinys. o oficialus Amerikos 
kongreso senato komisijos 
dokumentas?!

Jame išdėstyti ir žurnalis
to Tedo Šulco parodymai apie 
jo jx>kalbį su prezidentu Ke
nedžiu 1961 metų lapkričio 
mėnesį. Prezidentas jjaklau- 
sė žurnalistą: „Ką jūs pasa
kytumėt, jeigu aš įsakyčiau 
nužudyti Kastro?" Sis atsa
kęs, kad Jungtinėms Valsti
joms nederą užsiiminėti poli
tinėmis žmogžudystėmis, ir 
prezidentas pasakė, kad Ir 
jis taip manąs.

Tačiau po mėnesio buvo 
nuspręsta paruošti operaciią 
„Mangustas", kurios tikslas 
„surasti galimybių padėti Ku
bai nuversti komunistinį re
žimą". Tuo metu buvęs CŽV 
direktoriumi Ričardas Helm- 
sas komisijai papasakojo: 
„Aš manau, kad tuometinė 
politika numatė atsikratyti 
Kastro. Ir jeigu tam būtų 
reikėję jį nužudyti, vadinasi, 
nužudymo galima buvo lauk
ti.”

Buvo sukurtą speciali iš
plėstinė giuĮjė, o vadovauti 
operacijai buvo pavesta ge
nerolui E. Lensdeilui. Šis sa
vo memorandume pavaldi
niams paskelbė, jog šiam pro
jektui įgyvendinti įiems su
teikiama visiška veikimo lais
vė.

„Lensdeilas pripažino, — 
kalbama pranešime, — kad 
jo pasiūlymai rinkti ir ver
buoti gangsterių gaujų na
rius reiškė svarbiausių Ku
bos veikėjų nužudymo ruo
šimą".

Generolo Lensdcilo siūlytas 
planas cukrašvendrių nuėmi
mo metu masiškai panaudoti 
cheminį ginklą ir tuo 24 - 48 
valandoms išvesti iš rikiuo
tės visus vyrus buvo atmes
tas. Priežastis — techniniai 
sunkumai.

Iš karto atmesta buvo ir 
operacija „Premija". CŽV 
dokumentuose ji aprašyta 
kaip „finansinio skatinimo 
sistema". Išdavikams už žino
mų komunistų nužudymą ar
ba izoliavimą — priklausomai 
nuo užimamo posto — turėjo 
būti išmokamos premijos. Bu
vo siūloma iš lėktuvų barsty
ti lapelius, kuriuose būtų nu
rodytas ir „premijų" dydis: 
nuo 5000 dolerių už eilinį 
komunistą iki 100.000 dolerių 
— už vadovaujantį šalies 
veikėją.

Senato komisiją ypač šoki
ravo tai, kad CŽV naudojo 
kriminalinius nusikaltėlius. 
Du nusikaltėliai priklausė Fe
deralinio tyrimų biuro ieško
mų pavojingiausių recidyvis
tų dešimtukui. Jie kilniai at
sisakinėjo CŽV pinigų, tikė
dami, kad žvalgyba apsaugos 
nuo teismo. Gangsteriai sam
dė žudikus, o Edvardas, Hu- 
veris (FTB direktorius,,]— 
red.) neskubėjo sodinti juos 
už grotų. 1960 methts jis net 
pranešė Centrinei žvalgybos 
valdybai: „Džankana (žino- 

> mas gangsteris — red.) tei
gia, kad Kastro nužudymas 
visiškai paruoštas, žudikas su
sitarė su mergina, kuri įmes 
nuodų tabletę j Kastro gėri
mą ar valgi".

Beje, pats Džankana pra
ėjusių metų birželio mėnesį 
buvo nužudytas savo namuo-; 
se Čikagoje. Pėdsakų lieka' 
vis mažiau ir mažiau...

B. d.

JAV veiksnių Išlaidos per 
1 metus atrodo taip: /1975m., 
VLIK o- apie 60.000 dol. , 
ALT A- ” 17.000 ” ,lr 
JAV LB- ” 9.800 ” .

Taigi JAV lietuvių Insti
tucijos labai mažai Išleidžia 
plnlgųlletuvybės reikalams.

Su tokiomis sumomis di
desnių lietuvybės darbų ne
galima įvykdyti Ir gerų re
zultatų sulaukti. Prisideda 
Ir senosios kartos veikėjų 
pavargimas, nebemok ėjimas 
sugyventi su savo buvusiais 
bendradarbiais, neparuošl - 
mas jaunosios kartos visuo
meniniam veikimui.

Pabuskite, jaunieji i lie
tuviai, paimkite vairą Iš tar- 
pusavyje bekovojančlų, Išsi
sėmusių lietuvių veikėjų*.

!
Lietuvos bylai kenkia 

tarpusavio kova. Pasaulio 
Lietuvyje Išspausdintas pa
sikalbėjimas tarp LB parei
gūno A. Gečlo Ir ALT-dr. V. 
Šimaičio. Jis sako, kad į 
Baltuosius Rūmus turl lan- 
kytls tik viena lietuvių dele
gacija Irkalbėtl vlsųlletuvlų 
reikalu, o ne LB, Vilkas, Altą 
atstovai atskirai. Lietuvių 
vadų nesutarimas, vienas ki
tiems ne nūs įleidimas labai 
kenkia Lietuvos bylai.

Ar tie ponai tai galų gale • 
supranta? J. Britas
Toronto, Ont.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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( Pradžia 8 numeryje)

SUDIE , VILNIUS, 
SUDIE , LIETUVA...
Jau tik paskutinės minu

tės teliko, kai mes pajudė
sime Iš šio malonaus vleš- 
bučlo-"Glntaro", kuris buvo 
mūsų pastogė septynioms 
naktelėms, brangiosios Tė
vynės pada ng ė je . Bū ria Is, 
būreliais stoviniuoja Išvyks
tantieji svečiai, apsupti gi
minaičių be l b lč lul lų ratel lų, 
susirinkusių Išlydėti mus Ir 
pamojuoti mums, kol pra
nyks Ime geležinkelio bėglų 
taške.

Atrodo Ir dangus įsijungė 
į šį dramatišką momentą į 
Porą valandėlių prieš- jis 
smarkiai pravirko bangiu 
lietučiu, tačiau, prieš pa- 
dant, jis vėl nusiblaivė Ir 
vakaro dangus lyg surimtė
jo.

Pagaliau- pajudame. Iš 
viešbučio į geležinkelio sto
tį- tik keletą minučių pės
čiomis. Lėtai žingsniuojame 
per pulkų skve rą su gėlynais 
Ir žydinčiais krūmynais. 
Jaunimas nešh mūsų laga
minus. Ranka į ranką, ne no
romis, pamažu žingsniuoja
me paskutinius žingsnius 
gimtosios Lietuvos žemele.

Stoty, perone- žmonių 
prisirinko jau geroka minia . 
Vyksta paskutinių atsisveiki
nimų scenos. Daugelio ran - 
koše- gėlių bukletai. Pasi
keičiama paskutiniais jaus
mingais sakiniais su savo 
mielaisiais. Netrukus atš - 

t nypščla Talino-Mlnsko eks- 
y presas. Mums yra skirtas 

atskiras vagonas. Nervingai 
skubame lipti vidun Iružtm- 
tl patogesnę poziciją lange . 
Daugelis Iš mūsų turime po 
3-4 bagažo gabalus, pri
kimštus giminių Ir bičiulių 
suneštom dovanėlėm. Taigi, 

< spūstis ir maišatis buvo pil
nai suprantama. Kažkas net 
įsinešė didžiules fanleros 
dėžes sukankiėmls ar kitais 
lietuviškais liaudies Instru- 
mentals, kruopščiai supa
kuotais tolimai kelionei į 
Kanadą.

Pavyksta Ir man, paga
liau, tuščią vietą atsisės
ti Ir prlslskverbtl prie lan
go, kurie jau buvo apgulti 
ankstyvesnių keliautojų. O 
perone- žmonių masės,kaip 
per atlaidus, kur nors per 
šv. Petrą ar Baltramiejų. 
Visų akyse blizga kristali
nės ašaros. Kažkas užtrau
kia- Lietuva, brangi. . . Tai 
lyg antrasis Lietuvos him
nas. ŠI didinga daina,kaip 
miško gaisras... išsiplėtė per 
plačią minią. Giedojom visi: 
Ir perone, Ir traukiny. Ta
čiau, puikios dainos akordai

gumos gerklėse-lyg vatos 
kas būtų prikišęs...

Pagaliau, traukinys truk
telia Ir- jau mes pamažu l- 
mame tolintis... Sudie, su
die. . .skamba ten Ir atgal. 
Oru skrenda paskutiniai 
bučkiai.. .Šimtai rankų mo
juoja mums iš tolstančlope- 
rono. O mes mojuojame at
gal viskuo;- rankomis, gė
lių puokštėmis, skarelėmis, 
skrybėlėmis. ..

Netrukus peronas su mūsų 
brangiaisiais pranyksta, 
traukiniui nuolat didinant 
greitį. Mes visi jautėmės , 
- lyg kas būtų negailestingai 
dalį mūsų širdies Išplėšęs.. .

Daugelio ten paslltkuslų- 
Ir mūsų - sąmones Ir at
mintis perskrlejo tie traglš- 
k i pe rgyve nimai, knome t, 
prieš ketvirtį šimtmečio 
taipgi Išriedėjo traukiniai Iš 
šios stoties į Pytus, bet ke
leiviai buvo be gėlių, tik ku
pini didžiausio sielvarto, 
kaip tas Lietuvos ąžuolėlis, 
ar eglelė, smurtu Išplėšti Iš 
savo gimtosios vietelės. Jie 
važiavo draskomi neapsako
mų skausmų Ir sielvarto, 
prievarta palikę gimtąsias 
sodybas, žvelgdami žiau
riam Ir nežinomam likimui 
į akis... O daugeliui tai 
reiškė jau tik paskutinę ke - 
llonę; jau daugiau nebe iš
vysti savo kruvinu prakaltu 
pastatytų . gimtųjų namų . 
Daugelis liko amžiams Ilsė
tis svetimose, šaltose toli - 
mųjų Rytų žemėse...

Ironiška, kad Ir mes rle
dame tais pačiais keliais, 
taip gausiai nulaistytais lie
tuviškomis ašaromis. O klek 
čia traukinių nudundėjo šiais 
bėgiais į Rytus,per tą šlmt- 

liejosi labai graudžiai. Dau- D. Baltrukonis (antras ) su savo artimaisiais R as u k apin ėse.
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mėtį, nuo jų nutiesimo?
Riedėjo jie visokiausio 

sąstato Ir paskirt les nuo ca
ro laikų Ilgi praeito karo e- 
šalonų, pak rautų mode mišką 
karo technika, skirta milži
niškoms kovoms Ir mū
šiams kur nors apie Tūlą, 
Kalugą, Vitebsko ar Smo - 
lensko žemėse. Riedėjo jie. 
Ir pokario tragiškais mūsų 
tautai metais. Rledame tuo 
pačiu ruožu Ir mes, tik mū
sų aplinkybės yra žymiai 
malonesnės Irlalmlngesnės.

Akys godžiai stebi kiek
vieną,pro šonus prabėgantį, 
Vilniaus pastatą ar vietovę. 
Pagaliau, jis pasilieka ten , 
gaubiamas vakarų saulė
lydžio. Tolumoje pranyksta 
paskutiniai jo aukštumų kon
tūrai su Gedimino Pilies 
bokštu. Apylinkės tokios ža
vingos *. Kalnai, kalneliai, 
daubos Ir vaizdingi slėniai 
tyliai prabėga, lyg nebylūs 
liudininkai, kol sekančios a- 
kys juos vėl aplankys.

Netrukus Išnyra N. Vilnios 
aukštumos su savo šauniais 
senoviniais didikų rūmais Ir 
naujals, moderniškais dau - 
glaaukščlals namais. Tai gal 
jau paskutinės žavingos Vil
nijos apylinkės. Jos netru
kus pakeičiamos jau žemė
jančių, smčllngų vietovių, su 
pušynėliais. Gyvenviečių jau 
žymiai rečiau, negu keliau
jant kitomis kryptimis nuo 
sostinės.

Apsiblausę, paskendę sa
vose svajonėse, stebime 
praslenkančias paskutines 
lietuviškosios Vilnijos apy
linkes. Klenos stotelė, net
rukus Šumskas - Ir, štai, - 
jau pervažiuojame nemato
mas Lietuvos TSR rytines 
ribas. Jau rledame apylin
kėmis, priklausančiomis 
Baltarusijos TSR. Įspūdis 
tuojau pasidaro kitoks. Vie
tovės jau nebetoklos žavin
gos, Į r skurdžiau atrodan
čios gyvenvietės. Jau tems
tant, pravažiuojame Guda- 
gąjį Ir Salas /Saly/, - stote
lės, Iš kur gali pasiekti Aš
meną. Šios vietovės man 
buvo ypač aktualios, nes jo
mis man teko keliauti tais 
lemtingais 1944 metais...

Tai tik už kelių dešimčių 
kilometrų, Ašmenos kapuo - 
se ilsis l kaulai, jau gal ap
žėlusių Ir nežinomų kapų 
jaunųjų Lietuvos sūnų, žu
vusių nelygiose kovose su 
gerai vokiečių ginkluota bal
tale nklų ka rluomene. M atau 
aš juos Ir dabar ten sugul
dytus eilėse, su peršautomis 
krūtinėmis, granatų nuneš
tomis rankomis. Matau aš 
juos, gulinčius jaunus, žu
vusius be tikslo, be naudos 
T ė v y n e l... Neapraudojo jų 
čia nei motinėlės, nei jau
nos sesės, nei jų mergužė
lės. Guli jie ten, smiltingo
se Ašmenos žemėse, visų

SKAUTAMS!
SKAUTIŠKI LEIDINIAI

JAV-se gyvenantis mūsų 
Sąjungos pirmūnas v.skt. 
Petras Jurgėla pp Ilgesnio 
Ir kruopštaus darbo paruošė 
sakytume, kapitalinį veika
lą " Lietuviškoji Skautlja”, 
kurią pernalIšleido Lietuvių 
Skautų Sąjunga.

Didžiuliame, virš 800 
puslapių, veikale aptarta mū
sų Skaut įjos Istorinė apžval
gą, skautų nuopelnlngumal Ir 
didvyriškumas, mūsų tautos 
prieauglio ugdymas bei su
dėta nemaža autoriaus atsi
minimų. Veikalas paremtas 
gausia dokumentine medžia
ga ir skiriamas, kaip auto
rius pastebi, skautų vado
vams, rėmėjams, globėjams, 
skautavuslems lietuviams, 
jaunuomenės auklėtojams Ir 
motinoms - tėvams, kurie 
leidžia Ir ateityje leis savo 
valkus skautautl. Veikalas 
tikrai turįs daug naudingų 
davinių Ir žinių. Ypač tai 
brangi medžiaga skautų va
dovams, tačiau daugumoje 
tai liečia mūsų skautavlmą 
tėvynėje. Visą įsisavinti, 
suprasti Ir norint pritaikyti 
ve įkloję bus Įmanoma tik at
sidėjus ir ve įkalą pastudija
vus.

Mūsų jauniesiems todėl 
gal nevisai lengva bus šia 
knyga naudotis. Bet kaip ten 
nebūtų, tenka pasidžiaugti, 
kad tokio, sakyt ūme moksli
nio veikalo , susilaukėme.

Šalia didžiosios "Lietu
viškos Skautljos" prieš akis 
ant stalo guli 135 puslapių 
skautininko Prano Enskalčlo 
paruošta Ir Išleista knyga

ghieagos dangum
MIRĖ ADOMAS DIDŽBALIS

Po ilgesnės Ilgos mirė, 72 
metus amžiaus sulaukęs, A- 
domas Didžbalis.

Jis buvo darbštus žmogus, 
kur be°yve no: Lietuvoje bu
vo pažangus ūkininkas , 
Žvirgždaičių valsčiaus vir
šaitis.

užmiršti.. .Gal tik raiba ge
gutė jiems kartais liūdnai 
užkukuoja, ar pilka lakštutė 
naktį jiems užlakštuoja...

- • -

Naktis jau globė praskrie
jančius pro vagono langus 
vietoves. Tik apšviestos 
stotelės lalks nuo laiko 
šmėkštellapro šonus. Praš
viečia Smurgonė Ir Molo
dečnas. Tai paskutinės, 
stambesnės stotys prieš 
Minską.

Daugelis iš mūsų snūdu
riuoja patogiai Įsitaisę sė
dynėse. Estaltė konduktorė 
lalks nuo laiko pasiūlo 
mums Įvairių paslaugų. JI 
pasirūpina mūsų vystančių 
gėlių puokštėmis. Praeida
ma, ji mums sako rusiškai; 
"Man gaila jūsų gėlių", -na , 
ir atgabena kibirą su vande
niu, kur Ir sumerkėme sa
vąsias gėles. Minsku Ir bai
gia savo darbą šis Talino- 
Mlnsko ekspresas. Ten jis 
jau apsisuks Irgrįš per V11- 
nlų-Kauną-Šlaul lūs-Rygą at
gal Į Taliną.

Konduktorė labai nudžiugę 
sužinojus, jog mes esame 
lietuviai Iš Kanados. Ją mes 
gerokai apšvietėme apie Ka
nados gyvenimą, apie ne
menkas estų kolonijas Įvai
riose Kanados provincijose .

Netrukus Ima vis labiau 
žėrėti Minsko priemiesčių 
žiburiai, kur turime atvykti 
apie vidunaktį.

/Bus daugiau/

"Rūtos Ir lelijos".Tai skau
tiški apsakymai, legval pa
skaitomi, turi pesudėtlngą 
fabulą Ir Intrigą Ir dažnai - 
Išvadoje net moralą. Sktn. 
Enskaltls " Rūtose Irlelljo- 
sū " parodė nemaža publi
cistinio talento. Čia taip pat 
nemažai gyvumo Ir emocin
gumo. Bet gal svarbiausia 
"Rūtose Ir lelijose " yra tai, 
kad kai kurie Įvykiai atrem
ti į tikrovę arba tiksliau sa
kant sknt J] nskaltis daug kur 
aprašo mūsų Išeivijos, Ka
nados rajono lietuvių skautų 
būdingesnius įvykius ar es
mingesnę veiklos eigą. Kai 
kurių apsakymų vietoves ar 
veikėjus net nesunku atpa
žinti. Juk apsakymai "Raga
nos palapinių mieste " ar 
"Nakties uždavinys" atremti 
į tikruosius įvykius be sto
vyklaujant prieš kelis metus 
" Romuvoje ", esančioje į 
šiaurę nuo Toronto. Kai ku
riems skautams - skautėms

V- skti Petras Jurgela ir skt.Pr. E.nskaitis su t aikaiėiais.

'Gyvendamas Hanau sto
vykloje, DP laikais- vertėsi 
trūkstamoms prekėms. Ne
blogai Įsikūręs Chlcagoje , 
neužmiršo visuomeninės 
veiklos. Buvo laikraščių 
bendradarbis Ir nemažai jo 
aprašymų apie šaulių veiklą 
talpinome ir šio laikraščio 
puslapiuose.

. PaskutiniUjlyf Ir atsisvei
kinimo laišku Iš š.m. sausio 
6 d. rašė;" Siunčiu spaudos 
palaikymui auką ir linkiu ne
nuilstamai sklebtl Ir toliau 
lietuvišką žodį. Mano ne
perstojanti Ir stiprėjanti li
ga silpnina mano visas jėgas, 
kartu ir regėjimą". NL

- Lietuvių Tautos praeltls-
toklu pavadinimu Išeina 

Chlcagoje, jau 17 metų,lietu
vių Istorijos d-jos leidinys . 
Jis buvo įsteigtas kartu su 
draugija 1956 m.liepos 30 d. 
Leidinio redaktorius Juozas 
Jakštas Ir pad. J.A. Rač
kauskas, suskirstytas dali - 
mis Ir duoda daug Įvairių 
faktų Iš Lietuvos istorijos Ir 
Ir aiškinimus, kaip okupan
tas nori juos Iškelti už jos 
ribų. Jame be ndradarblauja 
įvairūs šios srities žinovai. 
Istoriniai faktai yra labai 
aiškiai nušviesti, kaip kas 
tikrai buvo, one kaip kad 
Sovietai nori aiškinti.. . 
Verta besimokinančiai Ir 
lietuviškai jaunajai kartai 
tuo leidiniu susidomėti.

-Balfo Ve tkla-
vyksta apskritus metus . 

Dabar stengiamasi surengti 
gegužines, rinkti lėšas per 
parapijas, ruoštis vėl pla
čiau padėti su siuntiniais po 
visą pasaulĮ, kur tik reika
lingas lietuvis pagalbos.

Marquette Parko 5 sky - 
rlus geg. 2 d. sušaukė sa
vo metinį susirinkimą, ku
riame dalyvavo Balfo pirm. 
M. Rudienė, kun. Zakaraus
kas, apskr. pirm. VI.Šimkus , 

bus malonu, beskaitant mi
nėtus apsakymus "pamatyti" 
ir savo asmenišką " reiški
mas!". Apsakyme "Gimsta 
mintis " įamžintas buvęs 
mūsų Vyriausias skautinin
kas v.s.Stepas Kairys,prieš 
kelis metus nelauktai miręs 
Toronte .Jo asmenybėje įkū
nytas Idealus skautų vado
vas. Jo įkurtas ir jo vardu 
pavadintas muzikinis kanklių 
vienetas Toronte veikia Ir 
puikiai reiškiasi ir dabar.

Dar kiti knygelės apsa
kymai liečia Hamiltono lie
tuvių abiejų tuntų skautes Ir 
skautus. Ne vienam Iš jų taip 
pat bus malonu pasiskaityti 
apie save.

Todėl atrodo, kad "Rūtas 
Ir lelijas" reikėtų paskaityti 
visiems. Kalbą žiūrėjo Vla
das Kalbdkas. GaUa tik,kad 
knygelėje visgi Išliko kai 
kurių ne Ištaisytų korektū 
ros klaidų.

Knygelė gaunama pe r au
torių Hamiltone ir, turbūt, 
mūsų apylinkių spaudos 
k loskose . L. E -tas

Ir apie 40 narių. Valdybos 
nariai su pirm .Mackevičium 
padarė veiklos pranešimus, 
Iš kurių paaiškėjo,kad sky
rius metų bėgyje surinko 
virš 14 tūles t. dolerių šalpai. 
Padėkotakun. Zakarauskui Ir 
kun. T rakiui, kurie leido 
rinkti aukas bažnyčiose. Į 
valdybą įėjo du nauji nariai; 
J. Vlnclūnas Ir J. Skeivys. 
Dabar kasoje yra jau vlrp 
500 dol.

-Skaudi ŠeImos Nelaimė - 
palietė Leshkles še Imą jų 

18 m. sūnus Išvyko su dviem 
draugais į Wisconsin© vals
tybę atostogų Ir ten sutiko 
mirtį. Apsistoję viename 
viešbutyje, maudėsi base Ine 
Ir Leshkles jame prigėrė. 
Abu draugai buvo pollcl - 
jos išlaikyti tris dienas,aiš
kinant prigėrimo priežastį , 
bet draugai sakosi nežiną, 
kaip tai atsitiko. Balsus 
pergyvenimas motinai, kai 
Motinos dienoje geg. 9 d 
karste gulėjo jos jauniausias 
sūnus.

-Northern Illinois U-to
rn oTčslo pabaigtuvės įvyko 
geg. 8 d.Oras pasitaikė la - 
bal gražus. Iškilmės vyko 
sporto stadione,kur susirin
ko apie 30 tūkst. publikos Ir 
virš 4 tūkst.baigusių unlveil
site tą Iš įvairių sričlų.Sta - 
dljone grojo orkestras, vyko 
gražios ceremonijos,kurios 
per valandą pasibaigė. Įteik
ti diplomai tik daktarams,© 
visi baigusieji, marširuoda
mi pasiėmė juos po priesai
kos.

Iš tiek daugelio baigusių 
studentų, Išskaičiau R. Gen
čių Ir C. I. Brazdžlonį. Gal 
buvo Ir daugiau, bet atrodo 
lietuviškos pavardės jau su
darkytos. Tenka pasidžiaug
ti R. Genčlum, kuris bai
gė žurnalistikos kursą,svei
kiname kaip spaudos naują 
diplomuotą žurnalistą, nes 
taip maža jų priauga. C.I. 
Brazdžlonytė baigė biologiją 
pagrindiniu mokslu, Ir radi - 
jo, televizijos, filmavimo 
antriniu. B. Brazdžionis

3 psl.
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BAL.2JEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZUETUf

Turėdamas laiko mėgstu 
lankyti Lietuvių Kultūros 
Muziejų, nes tai pirmas 
toks muziejus mūsų Išeivi
jos pasaulyje. Jis, vaizduo
damas lietuvių kultūros rai
dą nuo neatmenamų laikų, 
ugdo meilę tautai Ir žadina 
stipresnius sentimentus sa
vajai tautai Ir mūsų tėvų že
mei. Iš muziejuje kabančio, 
įrėminto Čikagos miesto 
majoro R. Daley sveikinimo 
matosi, jog šis muziejus įs
teigtas Ir lankymui atidary
tas 1966 metų birželio mėn. 
22 d. Vadinasi, šiemet,bir
želio 22 jam sukanka 1O sėk
mingų gyvavimo metų!

Dešimt metų-tal būtų dar 
valko amžius, Irdldellų rei
kalavimų jam reikšti kaip 
Ir netiktų. Bet šis muziejus 
priskirtinas vitalinei kate
gorijai, jis yra gerai žlno- 
mas-plrmaujantls tarpChl- 
cagos tautybių etnografinių 
muziejų. Kas met jį lanko 
keliolika tūkstančių žmonių: 
ypač daug įvairių mokyklų, 
turistų Irkt.ekskursijų.Per 
pastaruosius dešimt metų 
šio muziejaus pagrlndan pa
dėta šviesaus atminimo,bu
vusio čtkaglšklo, žinomo į - 
vairių senienų rinkėjo, ve
lionio dr. Al. Račkaus rin
kiniai, kuriuos įgijo atpirk
damas,St. Balzekas, jaun.

Per dešimtį savo egzis
tencijos metų muziejus ne 
tik Išaugo, Išsiplėtė, bet Ir 
sutvirtėjo, Ir, nepaisydamas 
piktadarių skriaudų /po
rą kartų buvo aplplėšt&s/- 
jls praturtėfd vertingais 
eksponatais Ir techniškai y- 
ra gražiai, moderniai tvar
komas.

Šiuo muziejumi jo įsteigė
jas St. Balzekas jaun.pasi
tarnauja lietuvių tautai, Iš
keldamas Ir pabrėždamas 
gražią, didingą jos praeitį , 
Ir Išsaugodamas būsimoms 
kartoms tai, kas Istoriškai 

vertinga. Gausiai sukauptais 
eksponatais saviems Ir sve
timiems parodo Lietuvos 
praeitį, jos kultūrinį gyve
nimą Ir kūrybą vaizduojan
čią medžiagą. Tuo būdu jis 
realizavo daug me tų puošė- 
lėtą svajonę-pagerbtt tautą 
Ir šalį, Iš kurios jo tėvai Ir 
jis pats buvo kilęs.

Pagyrimo Ir padėkos ver
tas Stasys Balzekas jaun. II 
už tokio muziejaus įkūrimą 
ir plėtimą, už įkūrimą jame 
luslpelnuslų Lietuvai ir lie
tuvybei žmonių, o ypač už 
karinio skyriaus jame 
įsteigimą.

Muziejaus įsteigėjas yra 
Chicagoje vtmęs, augęs ir 
čia augštuos lūs mokslus bai
gęs lietuvis. Nuo pat mažens 
domėjosi istorija ir muzle- 
joloclja. Šalia prekybos 
mokslų dar studijavo ir bai
gė bendrosios istorijos 
mokslus magistro laipsniu. 
Daug keliavo po pasaulį, ir 
daugel metų puoselėjo mintį 
įsteigti lietuvių Istorijos- 
kultūros muziejų ir tuo pa - 
s (tarnauti savo tautai.

Senosios kartos imigran
tai lietuviai, kaip ir naujieji 
ateiviai, po II-jo Pasaulinio 
Karo čia atsiradę, bolševiz
mo grėsmėje besiskirdami 
su savo tėvyne, bučiuodami 
ir graudžiomis ašaromis 
laistydami gimtąją žemę, 
kiekvienas savo gimtos ša
lelės, savo tėviškėlės atmi
nimui pasiėmė nors mažą 
jos dalelę: kas kryželį, rū - 
plritojėlį, šv. paveiksi ėlįjkas 
tautinių audinių- staldengtę , 
lovatiesę, rankšluostį, juos
tą, takelį, tautinį kostiumą, 
maldaknygę, "kantišką” , 
šlalpkoklą lietuvišką knygą, 
kalendorių, ar vėl kokį savo 
giminei ar tautai brangaus 
atminimo daiktelį. Arba, pa
galiau, gimtosios žemės,ku
rioje ango, kurią kaip gerą 
motiną mylėjo, už kurią ne

vienas kariavo Ir aukojosl- 
saują. ..

Gyve nlmo ratui bes įsukant, 
viskas keičiasi: senieji,per
sikeldami amžinybėn, visas 
savo brangiausios gimtosios 
šalies relikvijas- simbolius 
palieka... Člaglmlal pali
kuonys dažnai jų jau nebe
vertina, jais nesidomi ir 
nebrangina tų simbolių, prie 
kurių tėvai ir senoliai buvo 
prisirišę.

Ne kartą lengva širdimi, 
jas, kaip "bevertes”, sunai
kina arbaki*u būdu praran
da. Stasys Balzekas, jaun. , 
nuoširdžiai besisielodamas 
išgelbėti tokį pinigais neį
kainuojamą turtą, per spau
dą ir asmeniškais kontaktais 
per žmones, skelbė tokius 
daiktus renkąs į muziejų,te n 
juos tvarkąs, globojąs ir 
saugąs. Tuo būdu, šis mu
ziejus surinktais ekspona
tais praturtėjo ir prasiplė - 
tė.

Tose pačiose patalpose 
įstelgtalltuanlsttnė bibliote
ka, kuri taip pat,kaip ne pel-
no siekianti kultūrinė insti
tucija, Sėkmingai auga ir 
plečiasi. Ypač bestudijuojąs 
jau i imas, net ir nemokąs 
lietuvių kalbos, bet esąs 
lietuvių kilmės, įvairiems 
mokslo darbams ruošti daž
nai naudojasi šios bibliote
kos medžiaga. Šalia biblio
tekos veikia įvairių laikraš
čių, žurnalų, kalendorių, kny
gų, plakatų, įvairių organi
zacijų archyvų, žymesnių 
asmenų eplstoltarinės lite
ratūros" rinkiniai, įvairių 
dokumentų, fotog;rafljų, die
nynų ir 1.1. ir 1.1, archyvas, 
kurio medžiaga mūsų istori
kai, žurnalistai ir kiti rašto 
žmonės gali pasinaudoti. Be 
to, archyve randasi ir savo 
metu pagarsėjusio martyro- 
logijos veikalo projektuotojo 
buv. politinio kalinio Jono 
Rimašausko menkos archy - 
vo liekanos.

Muziejuje veikla dar gra
žiai Liudo Kairio tvarkoma 
filatelijos sekcija. Yra ir 
numizmatikos skyrius.

Bes įlanka utie ji labai mie
lai apžiūrl”dūminę”. šiaudi - 

nlu stogu, didelio formato, 
bakūžę samanotą. Bet gal 
visų įspūdingiausias skyrius 
yra Karinis Skyrius.

Čia nuo sienų iš rėmų į 
lankytoją žvelgia visi trys 
mūsų buv. nepriklausomos 
Lietuvos valstybės prezi
dentai: A. Smetona, A.Stul
ginskis ir K. Grinius. Taipgi, 
Lietuvos laisvės Ir nepri
klausomybės metų kovotojai 
ir frontų kovotojai karlal- 
plrmieji kūrėjal-savanorlal:

Vyr. pusk. Stasys Butkus , 
gen. štabo pik. K. Škirpa, 
būr- kas Povilas Lukšys, 
k-kas A. Juozapavičius, e ii. 
Pranas E imutls,L. Š. S. įkū
rėjas Vi. Putvys-Putvlnskas, 
gen.St.Raštikis, gen.M. Vė- 
lykis, gen.S. Žukauskas, gen. 
Vladas Nagius, gen. M. Pe- 
čiullonls, pulk. P. Genys,sa- 
vanorlus tėvynę ginti pašau
kęs Mykolas Sleževičius ir 
daug kitokių pavienių Ir ka
rių grupių paveikslų. Tie 
visi paveikslai gražiuose, 
vienoduose rėmuose įrė
minti, su atatinkamais me - 

BLKMuzie jaus kuratorius Ir karinio skyriaus organizatorius , kūrėjas - savanoris 
Konstantinas PETRAUSKAS, tarp to skyriaus mecenačių: iš dešinės Della Zunas, iš 
kairės Marija Kraučiūniėnė. Abi aukotojos- muziejaus pagalbinio moterų vieneto 
pirmininkės. Trečioji-viešnia JudyStoen. Foto J.Kasakaičio

n Iškals-kaligrafiškais para
šais.

Paminėjus karinį skyrių, 
būtų neteisinga nepaminė
ti uolaus jo įsteigėjo,kuris 
gavęs muziejaus direkto
riaus St. Balzeko sutikimą ir 
vietą, visiems paveikslams 
atlikti lėšas savo trlusu Ir 
darbu parūpino pats- rinko 
aukas. Tūkstančio dolerių 
tiems eksponatams vargu 
bau užteko. Tai retai pasi
taikąs darbininkas, kuris ne 
tik nuoširdžiai, tvarkingai, 
gražiai dirba, bet ir reika
lingas tam darbui lėšas pats 
parūpina, negaudamas jų nei 
cento iš įmonės savininko, 
kurio naudai viską paaukojo . 
O, gražioji Teisybe, nejaugi 
Ir tu jau patekai kur nors į 
muziejų, kad gyvenime taip 
sunkiai esi aptinkama ? ...

Kol muziejuje dirbo K. 
Petrauskas, muziejus kas 
met rengdavo Vasario 16-ios, 
Lapkričio 23-los ir pan. įvy
kių minėjimus su atitinkama 
programa. Tie minėjimai 
publikai patlko-būdavo prl - 
slrenka pilnutėlė muziejaus 
salė, net nebetllpdavo.

Muziejus leidžia neperio
dinį leidinėlį anglų kalba 

The Museum Review. Pet - 
rauskas, paskui A. Nakas, 
parašydavo jame po stralps- 
nėlį lietuviškai Šiems vy - 
rams iš muziejaus pasitrau
kus, dingo minėjimai ir lie
tuviški rašinėliai iš leidinė
lio.

Vyriausias Muziejaus 
tvarkytojas, kitaip sakant, 
spiritus movens, yra pats jo 
savininkas Stasys Balzekas, 
jaun. Biblioteką tvarko dip
lomuotas teisininkas ir blb- 
llteklnlnkas Jurgis Kasa - 
kaltis. Archyvą dabar tvar
ko p. Kinka, kuriam padeda 
Kazys Baltrimaltis- laikraš
čių iliustracijų- Iškarpų 
tvarkytojas.

Muziejus rengia specia
lius kursus-kalėdinių eglu
čių šiaudinukais puošimo ir 
Velykų margučių meniško 
marginimo, paišybos,skulp
tūros ir kt. Tam reikalui 
pasikviečia atitinkamus spe
cialistus.

Muziejuje dažnai būna į- 
valrios mūsų ir amerikiečių 
menininkų darbų parodos.

Muziejus atidaras kasdien 
nuo 1 vai. Iki 4:30 v.

Bal. Brazdžionis

PAŽINKIME PRAEITI /
Iš: 

PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS 
/tęs inys/

Taip pat riustatome.kad jei kas neteisėtai medžiotų sve
timose medžioklės plotuose, tai tam, keno girioje būtų 
medžiojęs, turi sumokėti smurto atlyginimą dvylika rublių 
grašių, o mums, valdovui, tiek, klek yra vertas sume 
džlotas žvėris, pagal kainą, kaip žemiau nurodyta. O jei 
kas pasiųstų medžiotojus svetlmonžemėn, girion arba pats 
vogčia užmuštų žvėrį, tai, jei bus įrodyta prieš jį tinka - 
mals įrodymais, toks turi sumokėti už žvėrį,pagal kainą, 
kaip žemiau nurodyta. O, jeigu pagautų medžiotoją su žvė
rimi, užmuštu girioje, tai jis tūri būti atvestas pas urėdą, 
o teismas turi jį nubausti mirties bausme, kaip ir kitus va- 
gls. O jei kas medžiotų savo žemėje, bet tas žvėris 
spruktų svetlmon žemėn, tai tas gali savo žvėrį vytis per 
svetimą žemę ir ten jį užmušti. Jeigu kas pašautų žvėrį 
savo žemėje, o tas žvėris spruktų svetlmon žemėn, tai , 
vydamasis pašautą žvėrį, gali įžengti ir svetlmon žemėn.

2. ŽVĖRIŲ KAINOS.
Taip pat nustatome laukinių žvėrių kalnas: už stumbrą- 

dvylika rublių grašių, už briedį- šeši rubliai grašių, už 
elnią, patiną ar patelę - trys rubliai grašių, už mešką - 
trys rubliai grašių, už arklį ar kumelę -trys rubliai gra
šių, už šerną, patiną ar patelę - rublis grašių, už stlrną- 
puskapls grašių Ir už lūšį - rublis grašių.

3. KAIP TURI TVARKYTIS TAS, KURIS TURI SVETIMOJE 
GIRIOJE BITYNUS, EŽERUS AR PIEVAS.

Taip pat nustatome, kad jei kas laikytų savo b bitynus 
mūsų, valdovo, ar kunigaikščių, ar ponų, ar žemininkų 
girioje, kokiu gi būdu savo bitynais turi naudotis. O tai 
tokiu būdu; kas turi svetimoje girioje savo bitynus, ar e - 
žerus, ar pievas Ir prie tų pievų lūšneles, tai prie ežero 
jis gali vykti su tinklu, bet negali Imtis nei šunų, nei ra - 
gotlnės, nei jokios šaudyklės, kuo galėtų padaryti žvėriui 
žalą. Kas turi pievas svetimoje žemėje, tas gali naudotis
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savo senosiomis pievomis, bet negali jų didinti. Jei seno
sios pievos užželtų, tai gali jas prasivalyti. Jei kas turi 
bitynus svetimoje girioje, tai bitininkai, kurie turi eiti 
prie savo bitynų, neturi su savimi Imti nei šunų, nei ra - 
gotlnlų, nei jokios šaudyklės, kuo galėtų padaryti žvėrims 
žalos, bet jie, bitininkai, hgall pasiimti tik kirvį Ir skap
tą, kuriuo aviliai skaptuojami. O į pievas negalima eiti 
su nieku kitu, tik su kirviu krūmams pravalyti Ir su dal - 
glu, su kuriuo jas gali nušienauti. Tačiau tiems, kurie 
turi ežerus svetimoje girioje, kai ateis laikas žiemą sa - 
vo ežeruose žvejoti, leidžiama pasiimti toje girioje mal - 
kų į savo lūšneles Ir medžiagos geldoms žuvims laikyti. O 
tie,kurie turi pievas, gali miško medžiagos paimti stir
toms ar kūgiams, ar daržinėms įtaisyti ir aptverti. O 
bitininkams yra leidžiama lupti karnas kopėčioms Ir žle - 
ves krepšiams Ir kitiems reikalams, kurie priklauso bi - 
tlnlnko verslui, klek jiems bus reikalo. O ką gali patys 
paimti, bet ne vežimu vežti, tiek gali su savim pasiimti 
Iš tos girios, kur yra jo bitynai. O kai medis,kuriame y- 
ra jo spiečius , nuvirs su bitėmis arba Ir ne bičių, arba 
Ir ne nuvirs, tai galės Išskaptuoti avilį Iš kamieno, o to 
medžio viršūnė Ir šaknys turi palikti girioje tam ponui , 
kieno yra giria. Tačiau niekas, naudodamasis tokia įėji - 
mo teise, neturi Imti savo reikalams nei medžių statybai, 
nei malkų Iš svetimos girios. O kas Iš seno turi ežerus , 
pievas ar bitynus kieno nors girioje, tas negali užimti sve
timos girios tais ežerais, pievomis Ir bitynais. Tačiau , 
tas,kieno ^Irioje yra ežerai, pievos Ir bitynai, negali už
drausti tiems svetimiesiems įeiti į savo girią. O tas, ku
ris turi savo gft-lą, Ir svetimų avilių jo girioje būtų, jei 
norėtų savo girią Iškirsti, neturi padaryti jokios žalos nei 
aviliams, nei avilių medžiams. O jei kas, kirsdamas gi - 
rlą, avlllnį medį ar pritaikytą aviliui medį su bitėmis, ar 
•Ir be bičių, apsvilintų ar ugnimi apdegintų Ir tam me
džiui žalą padarytų, Ir dėl to tas medis nudžiūtų, tai anas 

tam, kieno medžiui žalą padarys, turi apmokėti už tai pa
gal žemiau surašytą mūsų nuostatą. O jeigu kieno nors 
lauke būtų svetimas avlllnis medis, tai, ardamas tą savo 
lauką, neturi arti arčiau to svetimo medžio, klek nuo va
gos galėtų pasiekti mesdamas pagalį. O jeigu šitą medį Iš 
arti apars Ir tas medis dėl to nudžius, tai turės sumokėti 
už tą medį tam, kieno tas medis yra.

4. KĄ TURĖS MOKĖTI TAS, KURIS SAVO GIRIOJESVE- 
TIMUOSE EŽERUOSE ŽVEJOS IR PIEVAS ŠIENAUS.

O kas žvejos savo girios svetimame ežere, tas turi su
mokėti už smurtą tam, kieno ežeras, Ir mums, valdovui , 
tiek pat, o už žuvį tiek, klek anas Išdrįs prlslektlfkad jam 
už žuvis yra padaryta nuostolių.

Taip pat, jeigu savo girioje kas neteisėtai svetimas 
pievas nušienautų Ir, Išguldamas aną Iš jo pievos, pešty
nes sukeltų, tas turės sumokėti už smurtą, o mums, val
dovui, tiek pat. O jei muštynių nebūtų, bet kas nors sve - 
tlmas pievas nušienautų, tai turės grąžinti šieną dvigubai.

5. JEI KAS UŽTIKTŲ SAVO GIRTOJE KIENO ŽMOGŲ IR JĮ 
SULAIKYTŲ.

O jei kas sulaikytų savo girioje kieno žmogų Ir Iš jo ką 
nors atimtų, tai už tą atėmimą neturės mokėti baudos, ta
čiau turės atiduoti tą žmogų Ir tą grobį ponui kaip garan - 
tlją, o poną nuvesti į tą girios vietą, kur atėmė, Ir įrody
ti jam padarytus nuostolius. Ir jeigu įrodys, kad anas pa
darė jam nuostolių, tai kaltininkas turės jam atsilyginti . 
O jeigu girioje nebūtų jokių nuostolių padaryta, Ir anas ne
kaltai jį būtų sulaikęs, tai toks grobis turi būti jam grą
žintas dvigubai .

8. JEI KAS KAM SAKALŲ LIZDĄ SUŽALOTŲ AR SUKA
POTŲ.

Taip pat nustatome,kad jei kas sužalotų ar sukapotų sa
kalų lizdą, arba sąiponlngal sakalą Iš lizdo pagautų, ar Iš-, 
vogtų šakaliukus Iš lizdo, tai turi sumokėti tam,kieno yra 
lizdas, jei tai įrodys, dvylika rublių grašių. Taip pat, jei 
kas sužalotų gulbių lizdą, ar Išvogtų gulbes, tai turi su - 
mokėti dvylika rublių grašių. Taip pat, jeigu kas sukapotų 
spąstus ar tinklą pavogtų- dvylika rublių grašių.

/ bus daugiau /
NEPRIKI. AUSOMA LIETUVA
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MEŠKERIOJIMAS klauso. Pareikalavus niekas 
daug nesiginčijo Ir tarptauti
nės Institucijos tas sienas 
mums pripažino. Būdinga, 
kad lietuviai nedaug domė
josi jūromis Ir tokį papras
čiausią žygį, kaip atrasti 
Ameriką, turėjo atlikti Co
lumbus su keliasdešimt tam 
tikslui pale Istų kalinių. Lie
tuviai prie jūros Ir per ją 
šuoliuoja tik tada, kai vyres
nysis brolis ruselis už ne
paklusnumą pradeda svilinti 
padus.

Nežiūrint to, mūsų pra
eities tyrinėtojai turėtų at
kreipti dėmesį ar tik nesa
me darę trumpą žygį Ir jū
ros link. Londonas Ir bent 
pusė D. Britanijos salos tu
rėtų priklausyti mums. To 
Įrodymas yra daugybė tų pa
čių žodžių anglų Ir lietuvių 
kalbose. Be to, dabartinis 
lietuvis, klek pramokęs ang
liškai, turi lietuvišką tar
seną.

Žodis London pareina Iš 
žodžio "Landynė", nes pir
mieji lietuviški vikingai bu
vo sulindę kažkur Temzės

SAULĖTA AR DEBESUOTA 
DIENA ?

Paklausus dešimti meške
riotojų, kokią dleną-saulėtą, 
ar apsl-ilaūkuslą, vėjuotą ar 
ramią jie laiko į geriau
sia meškeriojimui,- iš 
kiekvieno gausi kItokĮ atsa
kymą. Mano atsakymas yra 
- saulėta, kaip vėjelis pučia 
iš šiaurės vakarų, būtų ge - 
rlausia meškeriojimui die
na. Šitos nuomonės aš nie
kad nebuvau pakeitęs per 11- 
ną mano meškeriojimo lai
kotarpį, kuris prasidėjo to
limo Nevėžio pakrantėse . 
Tokiam orui esant, aš pasi
tikiu savim’, gaunu naujos 
energijos ir pasiryžimo sėk
mingam meškeriojimui .Pa - 
slryžlmas visus nepasiseki
mus nugali .Bet faktą reikta 
pripažinti, 'Težiūrint,koks o- 
ras būtų, kartais būna ne - 
sėkmingas meškeriojimas , 
panaudojant įvairiausią

VE/D^ODž/Ą/

meškeriojimo techniką. Pa - 
sitaiko momentų,kada žuvis 
neslmarina, žuvis būna, sa
kyčiau, pasyvi, nerodo jud
rumo, tuomet ąakoma, žuvis 
nes įkabina.

Vėjuotą dieną, ypatingai 
vasarą,kada oras vėsus, ba
rometras kyla, daugumoje 
būna geras meškeriojimas 
dėl keletos priežasčių. Upės, 
kur krantai apaugę medžiais 
ar aukštomis žolėmis, įvai
rūs vabzdžiai nuo medžių ir 
žolių krenta į vandenį. Tuo
met žuvys gaudo juos įkritu
sius. Antra, vėjuotą dieną 
sukeliamos ant vandens ban
gos, lūždamos primuša daug 
deguonies į vandenį. Deguo
nies didesnis kiekis vande
nyje sužadina žuvų gyvumą . 
Aktyvesnė ir daugiau judanti 
žuvis greičiau papuola ant 
meškeriotojo kabliuko. Ypar 
tingai geras būna meškerio
jimas žuvų, kurios daugu
moje maitinasi vandens pa- 
viršiuje, gaudydamos vabz
džius, pav. trautal, goldeyes , 
basųkalkurlos rūšys, ir pa
našiai.

Vėjuotą dieną meškerioja
ma skilesnėse vietose, nau
dojant pavandenį nlus jaukus , 
kaip "wet files, streamers , 
splners", skęstančius-"ra - 
palą, voblerlus"lr natūralius 
jaukus, kaip žiogus, sliekus 
ir 1.1.
VANDENS TEMPERATŪRA 

Vandens temperatūra 
rišama su žuvies maitini
mus i. Prie tam tikros tem
peratūros . tam tikra žuvis 
sunaudoja daugiau maisto, y- 
ra aktyvesnė ir meškerioto
jai, maitinimosi metu, jas 
ant kabliuko pagauna. Užeina 
periodas, kada tam tikra žu
vų rūšis mažai maitinasi, 
tuomet meškeriojimas būna 
neproduktyvus. Nuo tempe - 
ratūros priklauso, kuriuose 
vandenyse žuvis daugumoje 
laikosi, Išskyrus atvejus , 
kuomet plaukia pamedžioti 
maisto, kad ir nelabai jai 
pageidaujamoje vandens 
temperatūroje. Paslmaltl - 
nusl grįžta į sau palankios

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.
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Montrealio Žvejų klubo 'Nida* narys Albinas Urbonas su laimikiu, 
retai pagaunama 8 svaru Chain Pike. '

temperatūros vandenis.Meš
keriotojai, žinodami tuos fak
tus .išnaudoja tas žuvų savy
bes žvejojimo tikslams. Že
miau duodu lentelę pagal Fa
renheito termometrą, kokios 
žuvų rūšys, kdk lą derlaus lai 
mėgsta vandens temperatūrą. 
Ežerų trautai-35-48^trautai- 
50- 65', walleyes- 55v- 7OJ 
muskls / lydeka /- 60- 80', 
basas - 60-90'.

Prie nurodytos tempera
tūros žuvys būna aktyviau
sios ir sunaudoja daugiau 
maisto. Žymiai pasikeltus 
vienon ar ki'dn pusėn van
dens temperatūrai, žuvis 
labai sumažina maisto davinį 
ir daugumoje plaukia, kur 
randa tinkamiausią sau tem
peratūrą. Ežerų trautal va - 
sąrą gyvena giliuose ežeruo
se, kur ir vasaros metu y- 
ra žema vandens temperatū
ra.

Tas dar nereiškia,kad tik 
tuome t gal im a dau glaus i a 
žuvies pagauti, kai vanduo 
yra čia nurodytos rūšies žu
viai palankiausios tempera
tūros. Lydeka yra visada al
kana Ir lengvai pagaunama 
ant kabliuko visais metųlai- 
kals. Walleyes lengvai pa
gaunama ant žuvyčių rugsėjo 
pabaigoje arba spalio pra
džioje, kai vandens tempe
ratūra leidžiasi žemiau 55'F, 
nes ji tuomet stengiasi daug

LIETUVOS IMPERIJA IR JOS 
PROBLEMOS

Lietuvių tauta Iki šiol 
miglotai težinojo apie didin
gą praeitį. Dabar darbštūs 
mokslininkai tatai Išieškojo 
Ir nustatė prieš tūkstančius 
metų buvusias sienas, že
mėlapiuose nubrėžė suan
glėjusių medžių stuobriais 
užvirtusį garsųjį gintaro ke
lią. Paaiškėjo, kad Lietuva 
buvo nuo Atlanto vakaruose. 

ėst, kad pasidarytų maisto 
atsargas savo kūne ir žie
mos metui, kada trūksta 
mals o, ir kad perdaug ne- 
sul lesėtų.

Nereikia leis'ls į kraštu
tinumus, bet dauguma meš
keriotojų žino faktą, kad 
žiemos metu mažiau ant 
kabi iuko pagaunama " wall
eye^' ar"smallmouth bass ", 
negu vasaros sezono metu.

Žuvų tyrinėjimo biologai, 
maitindami žuvis baseinuose 
ir kaitaliodami jame van
dens temperatūrą, nustato 
su ja surištus žuvį} maisto 
suvartojimo pas ike itim is. 
Tanke pakėlus vandens tem
peratūrą ikr 90c F, beveik 
visos žuvų rūšys nustoja 
maitintis.

Meškeriotojai, atsižvelg
dami Į tuos faktus, pas įdaro 
sau išvadas, kuomet ir ku
rias žuvų rūšis geriausia 
meškerioti, kur meškerioti 
šaltam vandeniui esant ir at
virkščiai .

ORAS
Žuvies maitinimasis pri

klauso nuo daugelio aplinky
bių. Galima jų išvardinti 
kete tą: vande ns ir oro tem
peratūrą, vėją ir jo kryptis , 
oro slėgimą ir drėgmę, van
dens skaidrumą, debesuotu - 
mą ir mėnulio atmainas.

/bus daugiau/ 

Z. Tamosauskas

rytuose nusitęsė už Baku 
naftos versmių, pietuose ėjo 
toli už Reino ir Dunojaus 
upių, pasuko į Krymo pusia
salį ir Kaukazo kalnyną. 
Šiaurėje, kažkur toli už La
dogos Ir Hmenlo ežerų.

Visa tai įrodyta neginči
jamais duomenimis Ir įteik
ta Veiksniams su nurodymu 
NEPROTESTUOTI, bet REI- 
KALAUTI kas mums prl

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA 

I RADIO 1410 MONTREAL
' KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
j L. Stankevičiui, 1053 Albonel Cr., Duvernay. P.O. TEL. 669- 8834

paupiuose į urvus. Vėliau 
tatai Išvirto į "London".Ma
tomai, būta besiverčiančių 
gyvulininkyste, nes Iš kur 
galėjo atsirasti ” cat and 
bull" ? Juk tai katė Ir bulius. 
Linksmi vyrukai, besidai
rydami į mergas, pirštais 
rodė, šaukdami "ši", o da
bartiniai anglai šaukia taip 
pat. tik rašo "she". Statybi
ninkai į pastatus dėjo duris, 
dabartinis anglas - Ištautė- 
jęs lietuvis deda "door".One, 
two, three - juk tai lietu
viškiausias vienas, du, trys. 
Vienas iš pirmųjų vikingų 
ar tik nėra buvęs Būkys ga
limai, nuo Ukmergės, nes 
tokių pavardžių Ir dabar ten 
yra. Jo žmonai nusibodo gy
venti landynėje Ir pareika
lavo pastatyti rūmus. Buvo 
smarki - smart - boba, pati 
prižiūrėjo statybą Ir Iš Būk- 
nienės palociaus pasidarė 
Buckinghan Palace. Įrodymų 
daugiau ne reikia, tik PAREI
KALAUKIME Ir bus gražin
ta,kas mums priklauso. Vien 
tik dėl Įdomumo reiktų nu
statyti, kada ten lietuviai 
apsigyveno:prieš Atlantldės 
nugrimzdimą, ar po jos, bet 
tas teisinės reikšmės neturi. 
Pagaliau tą išaiškinti gali Ir 
paprastas naras. Jei Laman
šo sąsiaurio dugne rastų 
gintaro gabalų, ar jo dirbi
nių, tai būtų, kad lietuviai 
atsikėlė po Atlantidos nu
grimzdimo, nes tie gabalai 
galėjo iškristi Iš kišenių , 
beplaukiant per sąsiaurį.

Ats lėmus mums priklau
sančias žemes,liko Išspręs
ti valdymosi būdas trespubll- 
ka, ar monarchija. Daugu
mas mūsų veiksnių Ir skait
lingų organizacijų pasisakė 
už monarchiją. Mokslininkai 
išieškojo ugniavietes -auku
rus ir kompluterlų pagalba 
nustatė, kuris jų seniausias. 
Toje apylinkėje Ištyrė, kas 
prieš tūkstančius metų buvo 
vyriausias žynys Ir Iš jo pa
likuonių seniausią pakvietė 
tapti Imperatoriumi. Kad 
būtų demokratlšklau ir lie
tuviškiau, nusprendė duoti 
Vyriausio žynio titulą. Iš
rinktasis dabartinis valdo-

vas pasirinko LIZDEIKOS II 
vardą.

Toliau vyr. žynys Lizdei
ka II su pagalba organiza
cijų Ir veiksnių visą milži
nišką šalį suskirstė l admi
nistracinius vienetus Ir juos 
pavadino GAU.o jų viršinin
kais Gauleiteriais, nes tas 
žodis yra visiems žinomas 
ne toj. Imos p rae lt les. Nuo se l- 
mo teko atsisakyti /bent lai
kinai/, nes Iš užsieny esan
čios lietuviškos 2001 orga
nizacijos visos panoro turė
ti po keliasdešimt atstovų. 
Visoje imperijoje tokiam 
skaičiui nerasta patalpų. 
Kažkas pasiūlė, kad seimas 
galėtų posėdžiauti atvirame 
ore, kur nors palei Volgos 
upę, bet Vyr. Žynys su tuo 
nesutiko, girdi, jaunesni at
stovai ir atstovės pradės 
landyti po karklynus ir ap
leis posėdžius.

Nors Vyr. Žynys Lizdei
ka II yra nepaprastų gabumų 
valdovas, bet tvarkyti vie
nam tokio dydžio valstybę 
yra neįmanoma. Tam tikslui 
Iš Įvairių organizacijų pa
sirinko jų pirmininkus lyg 
tai mtnlste rlų pareigas e Itl.

Pvz. Šv. Onos Pašalplnės 
Draugijos pirmininkę pasky
rė Socialinio Aprūpinimo 
Reikalams. Panevėžie
čių Klubo pirmininką-Pilie
tybės ir Imigracijos bei Re- 
patrljacljos Reikalams.Vie
ną Iš buvusio Lietuvių Klubo 
Montrealyje pirmininką Į 
paskutinį - Prekybos Ir Fi
nansų Reikalams. Medžioto
jų Meškeriotojų plrmlnlnką- 
MaistoPramonės Reikalams 
Ir pan. Nuo pavadinimo "Mi
nis te ris" atsisakė, o sutelkė 
" Vyresniųjų Žinių" titulus 
tokiems ir tokiems reika
lams, nes tatai yra grynai 
lietuviškai.

Vyriausias Žynys, atlikęs 
organizacinius paslruošl-

■r NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
^NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 

neimamos ir nesidėdnmos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
į—į siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų. i
į—į Vajaus proga prašau siųsti T^aujienas vienų savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų. •

PAVARDE; IR VARDAS ............................................................... .
ADRESAS ................. —•
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mus, ėmėsi krašto atstatymo 
darbų. Atnaujino užžėlusį 
Gintaro kelią, nutiesė naf
tos vamzdžius Iš Baku vers
mių Į tolim lauš las Impe rijos 
dalis, atidarė Įvairių metalų 
kasyklas Ir kt. Paaiškėjo, 
kad Šatrijos kalnas suside
dąs Iš gryno u rant j aus. Išty
rimui, kiek Gintaro yra likę 
nuo tų laikų,kai jį transpor
tavo jaučiais, pasikvietė 
Jacoues Custeau su jo laivu 
Apocalypso. Jo narai nustatė^ 
kad vlsasBaltljos jūros dug
nas yra padengtas 20 - 30 
metrų storumo klodu Ir jo 
Ištekliai ne apskaičiuojami.

Pirminiu pas i ruošimo me
tu atrodė viskas b rili jautiš
kai, bet neužilgo prasidėjo 
rūpesčiai. Pirmiausia dide
lis trūkumas aukštesnės kla
sės ir gryno kraujo lietuvių, 
kurie tiktų Vyresniųjų Žynių 
pareigoms. Buvo visokių 
sambų, gambų, jotvėnų, upė- 
nų, rusėnų, bet labai mažai 
belikę aukštaičių, žemaičių, 
dzūkų, zanavjkų, Telšių že
maičių, Kretingos žemaičių 
Ir kt. Pasidarė taip trumpa, 
kad gauleiteriais pradėta 
skirti 5-6 m. vaikiščius. Tas 
nebūtų taip blogai, bet tie 
gauleiteriai reikalingi auk
lės Ir pramdklntl pasirašyti, 
bet kur gauti tą dldžlletuvę 
auklę? Kito kilimo srityse 
auklę galėtų rasti, bet kalba 
yra skirtinga savo tarme ir 
jauną gauleiterį gali dalinai 
nutautinti. Dėl mokslo nebū
tų taip svarbu, nes Iš patir
ties žinome,kad gaulelte rlul 
jo daug nereikia. Svarbu, 
kad turėtų partiniai Ištikimą 
rankovę raiščiui užmauti. 
Nemokant pasirašyti po pot
varkiais, galima pabrėžti 
tradicinius 3 kryžiukus, bet 
blogiau su paskolos lakštais : 
be parašo Iš demokratijos 
tvirtovės atvykę mafijos 
agentai juos lengvai padlrb-

/Bus Daugiau/
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

Rakama

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo valandos: pirmad'eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai J šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----  viri $7.000.000.

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 8!zs%
term, depozitus 1 m. 9!4 %

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

ya lavų paradas
Vienas pilietis pasakoja, 

kaip tą dieną jis vos nepra
miegojęs nepaprastą ir gan 
įdomų atsitikimą. Ir tai įvy- 
kę pereito Atvelykio sekma
dienį.

Tą šeštadienį pas kaimy
ną jie turėję gan dailų nugė- 
rlmą. Kol kiti svečiai Išsi
skirstė, kol jie Išsiruošė į 
namus buvo jau vėlokas lai
kas. O parėję atsiminė, kad 
tai yra į vasaros laiką grį
žimo savaitgalis ir jie turi 
pasukti laikrodį viena valan
dą pirmyn.

Jeigu ne žmona, jis tik
riausiai būtų pramiegojęs tą 
rytmetį Ir sekmadienio pa
maldas. Be to, ta ankstyvoji 
nenuorama,tiesiog jį Išvertė

st.catharines
1 Pavyzdinga bendruomenės 
valdyba. Šių metų b-nės val
dyba vien tik Iš moterų Ir 
jau tvirtai pasirodė, kaip 
labai veiklus, sumanus Ir 
darnus vienetas. Ypatingai 
gerai ir gražiai ta valdyba 
surengė šių metų Vasario 
16-tos minėjimą^su gera pa
skaitininke Birute Juozapavi
čiene Iš Hamiltono Ir puikiai 
paruoštom vaišėm dideliam 
skaičiui tautiečių.

Šios valdybos suruoštas 
Motinos Dienos minėjimas 
įvyko gegužės 9 d., tuojau 
po pamaldų, pranciškonų vie
nuolyno salėje. Paskaitą 
skaitė studentė Ir jau žymi 
lietuvybės veikėja Nijolė 
Gverzdytė.

Šiais metals St. Catharines 
švenčia 1OO metų sukaktį 
nuo įsigijimo miesto teisių, 
tad judėjimas čia didelis Ir 
lietuviams tenka gerokai pa
sitempti. Iš rinkta Ir Nemuno 
ansamblio metinės šventės 
pasirodyme tapo karūnuota 
" Miss Lithuanian Communi
ty " Vaidilutė Šetlkaltė. Tuo 
tarpu valdyba pravedė "Open 
House" pa rengimą, kuris yra 
rengiamas kartu suėstais. 
Buvo pakviesti valdžios Ir 
miesto atstovai.

Linkime mūsų šauniai mo
terų valdybai, ypač jos pir
mininkei p. Anelei Ališaus
kienei, Ir toliau taip gražiai 
veikti, kaip Ir Iki šiol.

Nemuno ansamblio šventė. 
JI praėjo puikiai Ir sėkmin
gai, nes. dalyvavo daug lie
tuvių Ir žymių kanadiečių 
Gražiai pasirodė Toronto 
"Atžalyno" šokėjai Ir nemu- 
nlečlal. Šios šventės pro
gramos metu žymus " Folks 
Art Counsel" atstovas pada
rė netikėtą staigmeną: jis 
įteikė Nemunui specialiai 
atspausdintą atžym ėjimą ir 
pabrėžė, kad šiame gausių 
tautybių mieste lietuviai yra 
ve tkl taus i puošė Įėjime savos’ 
Ir tuo pačiu Kanados kultū
ros irkad kanadiečių visuo
menėje jie yra vieni iš la

sai lo. Lietuvius atstovavo 
ramovėnų pirmininkas An
tanas Šukys ir jo pakviestas 
S.Šetkus.

Mirė Antanas Satkevičius. 
Kanadon atvykęs 1928 me
tais. Tai retai pulkus žmo
gus ir pavyzdingas lietuvis- 
patriotas. Iš septynių brolių 
beliko gyvi tik trys, kurių 
du gyvena St. Catharines, o 
pats jauniausias-pavergtoje 
Lietuvoje.St. Catharlnėje li
ko ir jo žmona Kotryna. 
Užuojauta jo gausioms gi
minėms, žmonai ir bro-f 
llams. Ilsėkis, Antanai, kad1 
Ir svetimoje, bet svetingoje 
žemėje. Kor.

Winnipeg
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Šių metų gegužės 9 d. Wi
nnipeg© lietuvių Šv. Kazimie
ro prapljos bažnyčion prisi
rinko labai daug žmonių-lle- 
tuvių ir kitataučių-su lietu
viais- ėms vedusių mišrių 
šeimų. Kun.Justinas Berta- 
šlus-parapljos klebonas-pa- 
sakė labai gražų pampkslą 
apie motinų gerbimą. Po pa
maldų, pavyzdingasis Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės vietos skyriaus pirmi
ninkas Bronį lovas Vaičaitis 
pakvietė visus susirinkusius 
eiti į apatinę bažnyčios sve
tainę dalyvauti tai dienai 
sklrtamė koncerte.

Pirm. Vaičaitis yra moky
tas žmogus, bąlgęs univer
sitetą, labai tinka vadovauti 
tokiems garbingiems poky
liams. Atidaręs programą, 
jis pasakė labai gražią įžan
ginę kalbą Ir pakvietė pas
kaitai p. Fe de ravlčlų, kurią 
gražiu žodžiu pabrėžė mo
tinų gerbimo vertę.. Po to, 
pirm. Vaičaitis Iššaukė Jono 
Mališausko sūnų Bruno, ku
ris anglų kalboje pe rdavė 
motinos dienai skirtą žodį. 
P. Ramančauskų dukrelė 
vikriai pašoko baletą. P.Ti
me rmanų sūnus padeklama
vo eilėraštį Ir kartu pats su 
maža armonikėle grodamas,

Iš lovos sakydama, kad tekį 
svarbų sekmadienį po Vely
kų, jie negali praleisti baž
nyčios. O dar didesnė jo 
nuostaba buvo, atsikėlus Ir 
pamačius lauke siaučiančią 
pūgą. Ir tai atsitiko po to 
gražiojo Velykų savaitgalio, 
kada Toronte buvo 80 1. F., 
oWasagoje net 94 l.F. šilu
mos.

Nors Ir labai skubėdami 
sniegupadengtom gatvėm, jie 
ge rokai pavėlino. Atvažiavę 
į Prisikėlimo parapijos baž
nyčią, jie vos-ne-vos įsiga
vo į žmonėmis perpildytą 
šventnamį. Kas jį nustebino 
įsibrovus į vidų, tai prie al
toriaus pamatytas tikras vė
liavų miškas. Vėliavų ten 
buvo tiek daug, kad pro jas 
vos matėsi pamaldas laikąs 
ir pamokslą sakąs čikaglš- 
kis svečias kun. J. Bore- 
vlčlus. Jis priskaičiavęs tų 
vėliavų ten bevelk visą 20, 
jo žmona vėliau tvirtino,kad 
jų buvę kur kas daugiau.

Iš gražių pamokslininko 
kun. J. Borevlčlaus žodžių 
apie krikščionišką sustklau- 
slmą, lietuvišką vienybę Ir 
organizuoto poveikio gailą, 
jie tik dabar suprato, kad 
prie altoriaus esą vėliavi
ninkai ir priekines lonkas 
užimą uniformuoti žmonės 
yra šauliai, čia suvažiavę į 
dviejų dienų konferenciją. 
Tuo pačiu pamokslininkas 
priminė, kad šį sekmadienį 
su savo vėliavomis pamal
dose dalyvauja Ir Šv. Jurgio 
šventę švenčlą Toronto 
Rambyno Ir Šatrijos tuntų 
skautai.

Greta sėdįs tautietis, klek 
nustebintas tokiu vyriškio 
neslorentavlmu savo koloni
jos reikaluose, paaiškina 
kaip iš tikrųjų ten buvę. Jei
gu vietoj to šeštadieninio 
nugėrtmo pas kaimyną, jis 
būtų atėjęs į Lietuvių Na
muose įvykusį šaulių bailų, 
jis būtų ne tik nesigailėjęs, 
bet būtų Išvydęs didesnių 
dalykų. Viena tai, kad toje 
šaulių konferencijoje buvo

suvažiavę labai daug svečių 
Jų buvo Iš įvairių Kanados 
Ir Ame rlkos vietovių. O Iš 
Čikagos atvažiavo net pilnu
tėlis autobusas. Ypatingai 
vakaro metu buvo ko pasi
žiūrėti čtkaglečlų, tiek jų 
vyrų puošniųjų uniformų, 
tiek jųmoterų prabangių ba
linių suknių. Žinoma, mums, 
kanadiečiams buvo malonu, 
kad svečiai mont re ai Iečiai 
Irgi neužsileido savo šaullš- 
kų uniformų puošnumu.

Šalia geros vakarienės Ir 
trumpos tautinių šoklų pro
gramos, klek Ilgiau užsitęsė 
svečių tarpe dalyvavusių 
parlamentarų Ir miesto sa
vivaldybės atstovų angliškos 
kalbos. Bet šiaip visas su
važiavimas, vykdomų organų 
rinkimai ir ypatingai gra
žios organizacijos dalyvavi
mas pamaldose,praėjo pasi
gėrėtinu įspūdžiu. Ir tą ten- 
ką ypatingai pabrėžti dėl to, 
kad viso to parengimo našta 
ir rūpesčiai buvo sukrauti 
ant vlenoToronto šaulių pir
mininko St. Jokūbaičio pe
čių. Nemažiau triūso tiek 
šeimininkavime, tiek sve
čių priėmime parodė ir jo 
patrauklioji žmona Marija.O 
jų gražutės, nendrele išau
gusios dukrelės Danutės bu
vo visur pilna. Ir šokant tau
tinius šoklus, Ir dainuojant 
scenoje, Ir patarnaujant Iš 
įvairių tolių atvykusioms 
svečiams.

IC5M LIETUVIŲ NAMAI
Saulėto pereito sekradie- 

nlo dangus daugelį Toronto 
gyventojų išviliojo iš miesto. 
Pyoporclngat imant,liėtuviai 
gal net pl-mavo pabėgti į 
savo vasa-vletes p"le eže^ų 
ir miškų. Popietėje dalyva
vo tik apie 130 dalyvių. Jų 
tarpe, 11 gu savaitgaliu pasi
naudojusių svečių dalyvavo 
ne Iš Toronto. Svečių kny- 
oje pasirašė: P.Polgrlmas 

ir P. Baronas Iš St. Cathe
rines, J. A. Gatautas Iš Sud
bury, M. Žilinskas Ir V. Žl - 
linskas Iš Montreallo, J. 
Didžballs ir V. Poplkaltls iš 
Eimonton-Albe r ta, S. ir J. U~ 
župlal iš Chicago.

Simonas Šakys, iš New 
Jersey, pereitą savaitgalį 
viešėjęs Toronte pas T.Sta- 
nulį, aplankė Toronto Lietu
vių Namus. Jis taip susiža
vėjo LN Idėja, kad pats . į- 
stojo LN narius Ir tuojau 
įmokėjo 1OO dol. nario įnašą 
šą^

' Člka^letls Juozas Užupis 
gėrėjosi Toronto lietuvių 
nražlu sutarimu,kad jie visi 
gali sutilpti vienuose LN-se 
kad padovanojo 1O dol. Ačiū’.

Angelė ir Alfonsas Šml- 
gelskal vasario 13 d. Flori
doj atšventė 50 metų savo

MOKA:
93/t% u* 2 m. term. dep.

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

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/ž% už asm. paskolas 

91/2% už mortgičius

________ AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

paminėjo dviejų metų sukak
tį. Į minėjimą buvo pakvies
ti ir Toronto LN Pensininkų 
Klubo nariai.

Nario įnašus įmokėjo: D. 
Jokubaltytė, S. Šakys, M. 
Bulvlčlenė po 1OO dol., Ba- 
nelis Stasys papildė $50 ir 
Stauskas Paulius $ 24.

GRAŽIOS IŠKILMĖS

Toronte, gegužės 9 dieną, 
sekmadienį, P ris įkėlimo pa
rapijos pilnoje dalyvių salė
je buvo paminėta Motinos 
Diena Ir Iškilmingai užbaig
ti Maironio mokyklos moks
lo metai. Konsulas dr. J. 
Žmuldzlnas, baigus lems mo
kyklą 45 mokiniams, įteikė S,Į^uzmas, L ie tuviu N amt^valdy 
pažymėjimus. Mokiniai buvo 60s vicepirmininkas', įteikia kon- 
apdovanoti knyga -mokykloskurs° l^diojams dovanas.

metraščiu Ir rožėmis, ku- lančiaus Ir dali. M.K.Člur-
rlas jie įteikė savo mamy
tėms, padėkodami už jų pa
siaukojimą. Baigusiuosius 
sveikino konsulas, bendruo
menės švietimo komisijos ir 
mokyklos tarybos plrmlnln-- 
kai, vedėjas, tėvų komiteto 
pirmininkas Ir klasės auk
lėtoja.

Lietuvių Namų valdybos 
vicepirmininkas St. Kuzmas 
įteikė konkurso laimėtojams 
dovanas, kurias finansavo 
Lietuvių Namai. Mokykloje

llonlo temomis Ir Iškalbos 
konkursai. Taip pat X - jų 
skyrių klasių atstoyal tarė 
atsisveikinimo žodžius Ir 
mokytojams įteikė dovanas.

Meninėje programoje buvo 
Iškelta ir pagerbta lietuvė 
motina, o taip pat Ir visų 
motina - tėvynė Lietuva. Įs
pūdingai praėjo dainos, žo
džių Ir vaizdų pynė. Dar pa
įvairinta šoklu Ir plano.Mo
kyklos choras padainavo ke
letą dainų. Iškilmės baigtos

buvo pravesta vysk. M. Va- Tautos himnu. B.

blausiai ge rblamų. T as pažy
mėjimas dabar kabo parapi
jos salelėje.

Nemunlečlalsparčiai ruo
šiasi dalyvauti Čikagos tau
tinių šoklų šventėje. Nese
niai keli Nemuno šokėjai at
stovavo Kanadą Ir, žinoma, 
Lietuvą, T rlnldade.

Brocko Unlve rsltetas pa- 
kvletė ramovėnus - "Lithua
nian Vete rans " - dalyvauti 
4valandas užtrukusiose stu
dijose apie rajoninę miestų 
savivaldą Ir piliečių parei
gas toje savivaldoje. Iš visų 
tautybių dalyvavo tik lietu
viai Ir vokiečiai. Visi kiti, 
kruopščiai parinkti kanadie
čiai Iš viso Niagaros pusla-

yenucio nuoirauKOįe ts saulių Sjį/ungos suvažiavimo, kalba buvff 
Sąjungos pirmininkas Vincas I amosiunas, Yalia naujasis pirmininkas 

Karolis Milkovaitis ir iŠ kaires dalis suvažiavimo pre zidiumo, šluosto si 
džiaugsmo ašaras po valdybos rinkimų.

vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga jie neužmiršo ir 
LN,kurių nariais jie abu y- 
ra. Parodė gražų visuome
ninį pavyzdį , įteikdami LN 
$ 1OO dovanų.

Karavano pasai platinami 
ir LN sekmadieniais popie
čių metu, o savaitės dieno
mis, raštinėje.

Šiemet Toronto LN sueina 
25 metai. Tą įvykį ruošia
masi iškilmingai paminėti . 
Minėjimas įvyks LN-se , 
spalio 23 d. Tuo reikalu ge
gužės 20 d. Valdyba ir Mo
terų Būrelis turėjo bendrą 
pasitarimą.

Hamiltono Lie tuvių Pensf^ 
ninku Klubas gegužės 29 d.

TRISDEŠIMTIS METU
1947 m. liepos mėn. 31 d. ŽINIMO vakarą - bailų. Šis 

" General M. B.Stuart" laivu bailus Įvyks 1977 metais 
Iš Vokietijos į Kanadą atvy- rugsėjo man. 3 d. Lietuvių 
ko būrys jaunų vyrukų ir Namuose. Į jį kviečiami vl&l 
Išlipo Hallfakxso uoste Per-lietuviai, kurie atvyko į Ka- 
ėję muitinę Ir gavę po 5 dol.nadą 1947 metais, pirmojo, 
jie buvo susodinti Į traukinį antrojo Irtrečlojo transpoi>- 
tęstl savo kelionę į Kanados to vyrai Ir moterys Ir kurie 
gilumą miškų kirtimui. At-yra atvykę pavieniai pas gl- 
vykę į Velloros stotelę, su- mines o taip jų draugai bei 
sodinti Į sunkvežimius, galų svečiai.
gale pasiekė kelionės tiks- Atslpažtntmo vakarui su
lą :stovyklas 105 Ir 107, kur ruošti yra susidaręs lalkl- 
pradėjo savo paskirtį, pernas komitetas, į kurį įeina: 
prakaltą pelnyti duoną. Šiai O. Delkus, D. Jančys, A.Skre- 
grupel priklausė 165 vyrai, butėnas, M.V.Ūsas, J.Plel-

Balgę sutartį, o kiti darnys, V. Verlkaltls IrM.ŽU- 
Ir anksčiau, pasiskleidė po vytis.
visą Kanadą, Ieškodami lai- Komitetas prašo, kad lle- 
mės. Vieniems pavyko ge-tuviai, atvykę 1947 metais, 
rlau, kitiems blogiau o jau jau dabar reglstruotusl. Idant 
dalis Iškeliavo amžinajam palengvintų komitetui pla- 
po ilsiu i. nuotl šį bailų. Reglstruojan-

Ir štai 1977 metais sueis tls, pranešti savo adresus, 
lygiai 30 metų nuo jų atvy-klek narių dalyvautų o taip 
kimo Kanadon. pat Ir savo pageidavimus.

Dalis Iniciatorių Iš plr« Laiškus rašyti: V. Vert
inojo transporto vyrų sugal-kaltis, 22 Oakmount Rd. Apt. 
vojo šią sukaktį paminėti 1510, Toronto, Ont. Cana- 
suruošlant Toronte ATSIPA- da, M6P 2M7.
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KRONIKA

Aušros I'artą parapijos 25 m. sukakties minėjimo uŽbaisos dieną iš 
bažnyčios išeina dvasiškiai, tarpe kardinolas P aul- Emile L eger ir 
organ izaci ju atstovai. N uotrauka R. Šiaučiulio

Į ARGENTINĄ
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Švietimo Taryba

WINNIPEG. . .
(Atkelta iš 6 psl.) 

pats sau pritarė. Buvo labai 
malonu pasiklausyti. P.Šar- 
suskų du anūkai gražiai pa - 
deklamavo, o motinėlė Hilda 
savo sūnums talkininkavo . 
Visa buvo labai gražu.

Po koncerto pirm. Vaičai
tis pakvietė visus dalyvius , 
be skirtumo- senuosius ir 
naujuosius atelvlus-kalp vi
sus lygius tautleč lūs prie 
kavutės irgražlų užkandžių. 
Garbė jam, kad visus savo 
tautiečius jis lygiai gerbia . 
O prieš kiek laiko, daugelis 
naujų ate iv tų prieš senuosius 
- paprastus darbo žmones- 
išslstatydavo lyg dideli po
nai. Tai ir sutikimo,tarp 
senųjų ir naujųjų ateivių ne
buvo. Dabar yra kitaip , 
mes jaučiamės vieningi, ko 
ir toliau reikia linkėti.

Kazys Be n lūšis

pakvietė Rasą Lukoševlčiūtę 
važiuoti Argentinon, į i Bue
nos Aires trims vasaros 
mėnesiams dirbti lltuailsti- 
koje su vietos ir apylinkių 
lietuviais.

Darbšti ir ideal istė jauna 
montreal letė 1 tetuvaltė, re - 
ral žinoma savo veikla, °-avo 
labai nelengvą savo jaunam 
amžiui uždavinį. Visi linki - 
me jai kuo .geriausios sėk
mės, kartu su būriu jauni - 
mo, kuris, susirinkęs jos na
muose, su ja atsisveikino 
visai vasarai.

DĖMESIO DĖL SIUNTINIU!
Iš ABC Parcel Service 

praneša, kad nuo 8 birželio 
siuntiniams į Lietuvą kainos 
bus pakeltos trigubai. Kai 
kurių daiktų persiuntimas 
bus visai suvaržytas.

LIETUVIS LEIDĖJAS
Alaln Stanke yra leidyklos 
savininkas. Jam teko garbė 
išleisti kny<”ą, kuri laimėjo 
Montreallo miesto 3000 doL 
premiją.

PARDUODAM*
r* 44taa

PEINTL'RE DEXTERIEW*

900

PIRKITE IR BŪSITE PATENKINTI...

Jei nemėgote dažyti savo namus — jūs pamėgsite dažydami 
su d’Exterieur CIL dažais, nes jų graži ir patvari spalva 

Pasiteiraukite apie mūsų Blanc Trutone

DE LASALLE HARDWARE
W. Theroux prop.

7688 Edouard, La Salle, P.Q.
Tel. 365-0470 (kampas 6 ave.).

TEL. 525- 8971.

on^ '5 photo Studio
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

FINA TEL.: 694-1037

<MIKK MUTKAUSKAtl

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

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

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

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

(Lietuviams duodame spec i ai i nuo! aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Sušinskas & Son, *•/♦ 38? • 057 1.

976. V I. 2

PADĖKA
Mūsų gilaus liūdesio valandoje, mirus mano vyrui 

ir tėveliui KAZIMIERUI (Charles) SPAICIU I, nuošir • 
džiausiai dėkojame visiems, pareiškusiems mums 
užuojauta ir dalyvavusiems asmeniškai laidotuvių 
apeigose.

Širdingai dėkojame A.V. parapijos klebonui kun.dr. 
J. Kubiliui už visokeriopą moralinę paramą, religinių 
apeigų atlikimų ir gražų žodį prie velionies karsto.

Ypatinga mūsų padėka priklauso asmenims, skyru- 
siems aukas šv. Mišioms, papuošusiems vainikais ir 
gėlėmis a. a. Kazimiero katafalkų ir davusiems įna
šą "Cancer Research Society"

Didelė padėka visoms Šeimininkėms, kurios paruo
šė pagrabui stalą, prikepusioms pyragaičiu ir visaip 
talkininkavusiam s.

Atskirai dėkojame Bronei Vasienei ir Romo Knys- 
tauto šeimai, kurie ryžosi atvykti iŠ toliau, kad ati
davus pagarbą mūsų brangiam mirusiam.

Dar kartę dėkojame visiems, kurių dėl gausumo 
išvardinti neįmanoma, kurie vienu ar kitu būdu mus 
užjautė skausmo valandose.

Jūsų dalyvavimas žymiai mums palengvino liū
desio valandas, v

Žmona Rozalija Spaiifienb, 
duktė Jenny Bennet ir 
sūnus Edvardas su 
šeimomis

MOTINOS DIENA
A V parapijos salėje, po 

Pirmosios Komunijos šven
tiškų mišių, įvyko Motinos 
Dienos minėjimas, kurį su
ruošė K. L. B.Montrealio A- 
kės Kultūros skyrius.

Programa buvo maloni, į - 
domi, dalyvaujant retai 
viešniai aktorei ir režiso- 
rel Elenai Dauguvietyte {-Ku
dabienei, Lituanistinės Mo
kyklos taut, šokių šokėjams , 
vad.RasalLukoše vičlūtel, a- 
kordeonistul L.Staškevičiui, 
Ryčiui Bulotai, padainavu
siam prancūziškai ir lietu - 
viškai maloniu balsu, prlta - 
riant gitarai.

Šauniai Ir gerai programą 
pristatė Audronė Jonelytė , 
pradžioje paprašydama su
sikaupimo minute parerbtl 
motinas.

Prisirinko daug svečių; 
motinos buvo apdovanotos po 
gėlele prie įėjimo, visi buvo 
pavaišinti kava Ir kepiniais 
prie elegantiško stalo, kurį 
paruošė jaunosios Montrea- 
llo lietuvaitės?

Su nekantrumu laukta ak - 
torė Elena Dauguvietytė sa
vo šiluma, tikru subtiliu 
jausmingumu, puikiai par- 
ruošta Motinai skiria litera
tūrine pyne, laimėjo visų gi
lią simpatiją Ir katutes.

Matėme- girdėjome mūsų 
liaudies Motinas įvairiose 
gyvenimo etapuose, su ju i - 
g lama is dainų posmeliais, 
kuriuos pati aktorė padai na - 
vo. Buvo nauja, originalu, 
nuotaikinga.

Savo aktorišką skalę paro
dė pereidama į ritmingą, di
namišką, vaikams sklr'ą, o

V. BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti 

fe/. 533-3531

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’O.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q,
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainom/s.
- tai. 366- 6237- 38?'-.

JUOZAS G RA Ž Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

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

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams 1

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

Plumbing & Heating kontraktorlus.

140- 2e AVENUE 
366.0330 LASALLE,

x Musu Kredito Unijos nariui
A t A

A.NTANUI JURGUCIUI 
mirus, jo žmonai Marijai, sūnums D onaldui ir 
Ričardui bei artimiesiems nuoširdžią užuojautų 
reiškia - Montrealio L ie tu vių K re dito

Unijos ‘‘Lito” Valdyba

A t A v 
VALERIJAI GRAŽIENEI 

mirus, jos vyrui, dukrai, žentui, seserims, broliams 
ir giminėms, nuoširdžią užuojauta reiškia — 
' Montrealio Lietuvių Katalikių

Moterų Draugija

A t A VALĘ GRAŽIENĘ amžinybėn išlydint, giliam 
liūdesy likusius teisėją vyrų Antaną, dukterį dr.lloną 
Maziliauskienę, seseris Adą Rudytę.dr.LiucijųPus- 
kepalaitienę, brolius dr.Rudį,inf. Praną Lietuvoje, bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai uŽjaudfiame — 

Teodora ir Petras Cipkai, 
Ona ir Leonas Čečkauskai

Amžinos atminties VALERIJAI GRAŽIENEI 
mirus, skausmo prislėgtiems: vyrui, dukrai — 
Maziliauskienei, seserims, broliams ir 
artimiesiems, reiškiame gilią 
užuojauta —

G. V. KudŽmu Še ima i r 
E. Navikėniene

Mielą kolegę, dr. Ilona Gražytę - Maziliauskiene 
netekus motinos, liūdesio valandoje širdingai 
užjaučia —

Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje

ADOMUI DIDZBALIUI m irus Chicagoje, nuoširdi 
užuojauta likusiai jo Šeimai ir brolio sūnui 
Zigmui su šeima Hamiltone —

P r. ir A. P aukšta ic ia i

suaugusių nemažiau pamėg
tą; Grybų Karą- atvaizduo - 
dama bent dešimt skirtingų 
grybų charakterių didelėje 
ve iki oje.

Valkai darniai ir nuošird
žiai pašoko. Aktorė buvo ap

dovanota didele rožiųpuokš- 
te. Po gražią gėlę gavo ir 
Rasa su Ryčiu.

Tikimės, kad. tereikės per 
ilgai laukti,ko' mes pamaty
sime viešnią savo scenoje - 
p’al ir ne vieną. b.

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS J,

b Medžiaęo suknelėms* Crwnlenr, kostiumams ir Švarkams • Šimtaprocentine rūšis 
- pusė kainor.

1 Angliška medžiaga 100 % vilnonė. Vi.lnone arba polyester 'io - nuolaida iki 60 %.
i Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.

Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausius pasirinkimas specialiomis 
kainomis.
Moteriški paltai - Borgana (arL.fur) įvairaus dydžio tik S 49.00.
Vyriški megzti marškiniai (konadiški ) - pusė kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

R C PARCEL SERVICE 3891 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 * 9 09 8.

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE

coin/ corner 5e ave 365-7146 
495-90e AVE

coin Z corner Bayne 365-1143

7 psl.
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NL REIKALAI
SPAUDOS BALTUS

Baigiant aprašymą apie 
Spaudos Baliaus pasisekimą, 
turim pasakyti,kad jis toks 
buvo dėl daugelio montrea- 
llečlų rūpestingumo ir noro 
ši laikraščio pt parengimą 
remti. Pirmiausia, rengi
mo komisljon Įėjo žmonės 
ne dėl to, kad turėjo laisvo 
laiko perteklių, bet kad no
rėjo laikraščiui pasitarnauti, 
suprasdami, kad kas metais 
ruošiamas balius nėra vien 
tik tradicijai išlaikyti, bet ir 
laikraščio kąsal papildyti.

Dauguma bailaus dalyvių 
taipgi atvyko iš pareigos 
jausmo, o ne specialiai pra
mogų ieškodami. Pavasario 
savaitgalis nebuvo perdaug 
palankus užsidaryti salėn; 
be to, eilė savaitgalių prieš 
tai ir po to vis buvo užimti 
ir numatyti parengimams.

Mališkos. Be to, ankščiau 
buvo rašyta, kad vieną pre - 
ml ją skiria A. Adamonio ve
dama apdraudos įstaiga. 
Vietoj to, jis paskyrė 35 dol. 
laikraščio 35 m. sukakties 
proga. N L

BIRŽILIO TRĖMIMU 
MTNĖJIMAS MONTRE\t'Y

Įvyks birželio 14 d. pirma
dienį, 7v. v. Dominion Skve - 
re. Bus padėtas valnikasj

8 v. v. Estonian St.John 
bažnyčioje, 4345 Morcel av., 
Montreal, Religinis koncer
tas, kurį atliks Estų,Latvių 
meniniai vienetai Ir sol.G. 
Čapkausklenė.

Minėjimą rengia Baltų Fe
deracijos Montrealio skyrius. 
Šiais metais jam vadovauja- 
estal.

VISI Montrealio lietuviai 
prašomi Lietuvai rusų oku - 
panto padarytus skaudžius

LITO EKSKURSIJA
Šiais metais Lito jaunųjų 

narlųekskursl  ja Įvyks liepos 
mėn.27 dieną, antradienį Į 
Olympinį stadl joną pusfinali
nėms futbolo /soccer/rung
tynėm. Ekskursijoje galės 
dalyvauti jaunieji nariai Ir 
narės nuolO iki 16 metų am
žiaus. Registracijos lapeliai 
Ir kita Informacija bus Iš
siuntinėta su sekančiu Lito 
biuleteniu.
• Visi lietuviai dailininkai, 
kurie norėtų dalyvauti Ka
nados Lietuvių Dienos dai
lės parodoje - spalio mėn. 
9-10 dienomis Montrealyje - 
kreipkitės pas Gintarą Nagį, 
700 - B Campagneur A ve, 
Montreal, Qubec, H2V 3P8. 
Pageidaujame atsakymą 
gauti Iki 1976 m. birželio 
mėn. vidurio.

Gintaras Nagys 
Kanados Lietuvių Dienos 
Dailės Parodos Ko-rlus

22-j. KANADOS LIETUVIŲ DIENA
MONTREALYJE - 1 976 - SPALIO MENESIO 9-10 DIENOMIS

JONINĖS
IR A.V. PARAPIJOS KLEBONO TĖVO JONO KUBILIAUS, SJ. AMŽIAUS SUKAKTIES

PAGERBIMAS
■ vykstantis birželio 26 d., šeštadieni 7 vai. vak., Aušros Vartiį parapijos salėje.

Programa: Tėvo Jono Kubiliaus, S. J. pagerbimas, 
Jonių — Jonų vakarienė, 
Perkūho’muzika ir šokiai.
Bufetas. 

Joninių laužo meninis pasirodymas,
I ė j i n-a s: 5.00 dol. suaugusiems; 3.00 dol. studentams ir moksleiviams.

Pakvietimai jsigijami iš anksto iki birželio 20 d. pas platintojus: Iz.Mališka, A. Myle, D. 
Staškevičiene, J. Šiaučiulį, V. SuŠinskę ir J. Babrausko.

Rengėjai: L.K. Mindaugo Šaulių kuopa, talkininkaujant A. V.parapijos 
Komitetui, KLB-nės Montrealio Apylinkei, L.K. Moterų Drau
gijai, “Nidos* klubui ir “Neringos* J ūru Šauli ų k uopai.

D Stojame visiems atsi
lankiusiems Ir ypač tiems , 
kurie net pirmą kartą atėjo 
/dr.L. Be ldikas su tėvais /.

rėmimus prisiminti Ir ml - 
nėjlme dalyvauti.

K. L. Bendru omenės 
Montrealio Apylinkės V- ba

• Birutė Ir Henrikas Naglal 
vietoje gėlių, mirus Valei 
Gražienei, aukoja 15 dol. 
Liet. Akad.Sambūrio Mont -

realyje Vinco Krėvės vardo 
literatūrinei premijai.
• J. Vilimas su šeima lan
kėsi pas tėvus LaSalle.

Ir ateityje prašome NL pa
rengimų nepamiršti.

Buvo atvykusių ir iš to
liau: J. ir V. Jocal iš Delhi, 
Ont., Asta Dasytė Ir Krlstl- 

- na BaltaItė Iš Bostono Ir V. 
Matulaitis Iš Toronto /jis į- 
telkė ta proga 50 dol. auką/, 
V. Brllvlckų šeima iš Bed - 

‘ ford’o, P. Q ., Ir kt.
Nuoširdžiausias Ačiū ba

ilaus vakaro šeimininkei 
Genei Kazlauskienei Ir jos 
padėjėjoms A. Urbanavičie
nei, E . Allnauskienel, O. My- 
llenel, S. Skučienei,kurios be 
atlyginimo dirbo ir visus 
dalyvius skaniai pavalgydi - 
no. Taigi Ir kitoms gera - 
darėms, kuo nors pad ėjų- 
s toms.

Praėjusios savaitės nr. 
aprašymo atsitiko netikslu - 
mas: už tan^o šokį įteikta $ 
20 premija, kaip ir po nuot
rauka pažymėta, yra dri. J.

Spaudos Baliaus rengimo komi si įo s dalis narių. /s kaires: dr. J. Daugirdas, H. Adomonis, J.P elrulis,

• Gegužės mėn. 29 d., Dai
navos vasarvietėje staiga 
mirė Valė Gražienė, palik
dama vyrą Antaną, dukterį 
Iloną Mazlllausklenę, dvi 
seseris ir tris brolius. Se - 
šuo Ada Rudytė gyve nė Mont
real yje.

• Mirė A. Jurgutis virš 70 
m. amžiaus, kuris Išgyveno 
Kanadoje virš 40 metų.

• Rudinsklenė G. IrBuzlenė 
sirgo ir buvo operuotos li
goninėje .

(Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G DELMAR AVE..

| POINTE CLAIRE. P.Q. H«R 4A5

Tel. 695-0370

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

G. Kazlauskiene (šeimininke), A 
Norkeliūnas, V. Bukauskas.

Tony’s Ploto Studio.

• Albertas Ir Malvina Jone
liai atšventė 25 m. vedybinę 
sukaktį savo namuose, arti
mųjų tarpe. Švente pasirūpi
no jų valkai: Audronė, Lilija 
Ir Juozas.

Greitos ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DR. V. GJRIUnIENĖ
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

C. I. B. 
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Montreal, 

Tft. 265-3536

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q. 
Tel. 932- 6662'; namH 737-9681.

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

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

Gpharmacie

cignon
ROBERT GENDRON LPKprop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. JI. Išganaitis, BA, BCL

606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O. — Tel: 871 -9644, namų 678 - 3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., i
Suite 627, 3 Place Ville Mario, 

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

ADVOKATAS

168 Notre Dame Street E. (Suite 205. 
Tel: 866-20 63; 866-2064

8 psl.

@ Royal Trust ;gį>
Atstovas J. Skučas, 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žejne )

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langelier, Montreal, P.O. H IN 3A7
PIRKTI AR PARDUOTI 

NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS 

t V. PĖTEB AITIS
254-4566 / Namų — 72 1-06 14'

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

rarrgai
Foto E.M.L.S. 

Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Montreal, Que.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

A g e n t 0 r a veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LEONAS GURf.OCAS 
Sol«, Manager 

(Lietuvi, atstovo,)

GM

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManageNu

LEO GUREKAS _______

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
___________________I At the and of Sherbrooke Street Wo st I

LEFEBVRE & ROBERT
■L AMtueuMfNT - ruemruet į Į INC

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LASAILK 363-3887
|~7643 CUMTRAUĮ 300-1202 (DKCORATION) Į

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

KASOS VALANDOS
1465 De Scve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo & iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbarra 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s- tas 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Terrain, ind. 1 metams 9.5% Čekių kredito 12.0%
Terrain, ind. 2 metams 9.75% Investacines nuo 11.9%
Terrain. ind. 3 metams 10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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