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Hamiltono Tautinių Šokiu “Gyvataro” grupė šoka Australijoš

SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

Lietuvių Dienose savo 
metais gruodžio 29 d.

STIPRUS ŽEMES 
DREBĖJIMAS

Didelis žemės drebėji
mas. jaučiamas nuo Romos 
iki Maskvos žiauriai palie- 
tė Rumuniją. Sunaikintas 
Bukarešto centras pusantro 
milijono gyventojų buvo at
sidūrę gatvėse.

Valstybėje paskelbtas ne
paprastas stovis. Kariuo
menės daliniai valo miestą 
ir teikia kitokią pagalbą.

Jugoslavijoje drebėjimas 
sunaikino apie 1O daugia
aukščių pastatų.

Pajutę drebėjimą., žmo
nės bėgo į gatve*. Jugosla
vijoj , Vengrijoj, šiaurinėj 
Turkijoj.

visos žemės buvo rezer
vuota 250 OOO europiečių 
ir kitas 50$- 6-iems mili - 
jonams juodųjų.

ŽMOGAUS TEISĖS 
UGANDOJE

Anglija ir Kanada parei
kalavo skubaus viešo ištyri
mo ir debatų dėl Žmogaus 
Teisių išniekinimo Ugandoje 
ir šią savaitę tuo reikalu į- 
teiks raštu rezoliucijas Tau
tų F ą jungoj e.

Anglija savo rašte siūlo 
5 žmonių grupę, kuri rinktų 
žodinę dokumentaciją. Rei
kalauja tai tyrinėtojų grupei 
vyriausybės kooperavimo ir 
judėjimo laisvė".

Kanados delegacija papra
šė tarptautinės grupės ištir
ti arkivyskupo Luwum ir ki
tų mirties aplinkybes.

Kaip žinome, T.,uvum ir 2 
min. kabineto ministerial 
mirė vasario b d. 
po arešto.

iš Kampai os pranešama „ 
kad Idi Amin sudarė nužudyti- 
nų krikščionių sąrašą iš 7 . 
000 asmenų, profesionalų ir 
vidurinės klasės tarnautojų . 
Jis nusiuntė pulkus kariuo
menės į džiunglių kaimus , 
kad juos sunaikintų.

Reikšminga taip pat- kac 
Amin, as nusitiko su Sovietų 
ambasadorium i r Kubos ats
tovu Kampaloje, norėdamas 
gauti ginklų ir mllitarinės 
paramos.

Manoma, kad Kuba jau yra 
pasiuntusi 2. 000 technikų ir 
kareivių į Ugandą. Castro 
šiuo metu randasi Libijoje, 
pasimatymui su Khadafy, A- 
minb pagrindiniu pritarė
ju.

Trudeau,
Nepažei-

PARTIJA LEGALI, BET 
VEIKSMAS NETEISĖTAS

Šiomis dienomis Kanados 
premjeras Trudeau pasiūlė 
oficialiai ištirti CB' -Radio 
Canada ir Televizijos pran
cūzų ir anglų stočių progra
mas, kiek jos propaguoja se
paratizmo idėjas.

■Didelė dauguma 
nautojų . pareiškė 
yra separatistai,
džiant laisvė* kalbėti, CFG 
mandatas yra atstovauti su
vienytą Kanadą. Parlamente 
yra žmonių, kurie pažįsta 
radikaliuosius separatistus . 
dirbančius C* C ir pageidau
ja, kad jų ten nebūtų. Tad, jei 
per Radio Canada varoma 
separatizmo propaganda , 
nors partija legali-veiksmas 
neteisėta * ir kenksmingas 
Kanados vienybei.

PAŽANGA RODEZIJOJE
Rodezijos min. pirminin

kas Jan Pmith Asamblėjoje 
pravedė įstatymą , kuris 
leidžia juodiesiems pirkti 
žemes, ankščiau rezervuo
tas tik baltiesiems. Nubal
suota 2/3 balsų dauguma.

e Honda Civic, pagal Aplin
kos Apsaugos Agentūros ty
rinėjimų Išdavas, yra pats 
ekonomiškiausias auto mo
delis 1977 m.: greitkeliuose 
jis važiuoja 52 m. už galioną 
Ir 40 m. mieste. Po Hondos

VASARIO 16 PAMINĖJIMAS
Lietuvos Gener. Konsulo 

ir VLKo suruoštame Vasa
rio 16 priėmime dalyvavo 
per šimtą svečių, kurių tarpe 
New Yorko Miesto valdžios 
atstovai, draugingų valstybių 
konsulai, televizijos bei ra - 
dio komentatoriai ir i'Iew 
Yorko lietuvių organizacijų 
vadai.

Cen. Konsulas A. šimutis 
trumpu žodžiu apibudino Va
sario 16 Aktą ir kartu at
kreipė susirinkusių dėmelį į 
tai, kad šiuo metu okupantai 
yra suaktyvinę žmogaus tei
sių ir, ypatingai., religinės 
laisvės varžymą okupuotoje 
Lietuvoje.

New Yorko Miesto Majoro 
ir savo vardu sveikino Kon- 
sularinio Korpuso direktorė 
Marcia Dawkins. Taipgi 
sveikinimo žodį tarė New 
Yorko Fvetimų Valstybių 

netrukus Konsulų D- jos dekanas U - 
rugvajaus gen. kons. H. Y. 
Goyen-Alvez ir Kinijos gen. 
kons. 
Fhah. 
game žodyje 
nors kiniečiai ir lietuviai gy
vena priešinguose žemės 
šonuose, jie turi daug bend
ro- abi tautės myli laisvę, 
už kurią kietai kovoja. Dė - 
kodamas už sveikinimą ir 
linkėjimus (konsulas šimutis 
priminė, kad šiandien yra 
kiniečių naujųjų metų diena 
ir pasveikino jį su 4375-iais 
metais. Dalyviai prisidėjo 
karštais plojimais.

Pabaigai konsulas prista
tė ką tik iš Vilniaus atvykusį 
kovotoją už Žmogaus Teises 
okupuotoje Lietuvoje, rašy
toją Tomą Venclovą. Atsi
prašęs, kad dėl nepakankamo 
anglų kalbos mokėjimo jis 
negalįs tinkamai išsireikšti, 
padėkojo susirinkusiems už 
dėmesį ir papasakojo, kad 
jis yra vienas iš grupės pen
kių lietuvių, kurie yra viešai 
išreiškę protestą prieš Hel - 
sinkio susitarime garantu© -

ambasadorius Konsin 
Pastarasis jausmin- 

priminė. kad

tų Žmogaus Teisių laužymą 
Lietuvoje. Numinėjęs kitus 
keturis grupės narius, jis 
prašė juos prisiminti, nes jų 
likimas dideliame pavojuje. 
Jo trumpas žodis, pasakytas 
gana gera -anglų kalba .buvo 
sutiktas šiltais plojimais.

Kalbos užbaigtos Lietuvos 
Himnu.

A. Simutis

ALTO INFORMACIJA

kiant, kad būtų užbaigta 
prievarta, daroma prieš 
lietuvių tautos laisves.
Atstovų Rūmai ir kiekvienas 
jų narys turi priešintis prieš 
Sovietų Sąjungos vykdo
mą prievartą prieš lietuvių 
tautos žmonių teises

Sofija Maslauskaitė.

Tarsi balandžiai, is toli ■ 
Per kalnus ir per okeaną, 
Jūs lekiate laiškai mieli, 
Kaip tos nebylios godos mano 

Kiek abejonių ir skausmu 
\ Per jus, džiaugsmingai 
\ išblaškyta,

Kiek daug vilčių neregimų. 
Jūs nešate kartais iš ryto !to !

Kiele ilgesio neisnasakylo, 
Kiek daug vilčių neregimų, 
Jus atnešat kartais iŠ ryto

PLJS INFORMACIJOS 
BIULETENIS RAŠO:

ENCICLOPEDIA
LITUANICA
Encyclopedia Lituani ca V 

tomas baigiamas įrišti;kovo 
mėn. bus siuntinėjamas 
prenumeratoriam ir biblio
tekom. Paskutiniam tome 
bus papildymai^ pataisos ir 
platus dalykinis indeksas. 
Kas būtų pastebėjęs išleis
tuose tomuose stambesnių 
praleidimų ar klaidų,, malo
nėki te pranešti Leidyklai ne 
vėliau š. m gegužės 1. Re
daktoriams reikia iš anksto 
žinęti, klek papilamai ga
lėt-,
kokių nors pageidavimų ne
bus 
pačia proga norime priminti, 
kad dabar dar yra laikas už
sisakyti pilną Encyclopedia 
Lituani ca komplektą. Visų S 
tomų kaina $ 120, plius per
siuntimas -

Rašyti:
Encyclopedia Lituariica 

Press, 395 W, Broadway 
P. O. Box 95, South Boston . 
Mass. 02127.

Tel: 617) 268-7730 
vakarais 282-2/59

užimti vietos. Vėliau

■t

galima patenkinti. Ta

Politika yra Sunkiai defi- 
nuojama sąmprata, kurios 
viena įdomi savybė yra tab 
kad jei politika savanoriškai 

eventualiai 
būsime padėties priversti ja 
domėtis. Ligi šiol politinę 
veiklą esame palikę visai 
nuošaliai. Dabai’ staiga pra
dedame daugiau dėmesio 
skirti šiai veiklos plotmei, 
nors dar nežinome kuriuo 
keliu žengti pirmyn. Tikimės 
daug iš šio ruošiamo semi
naro pasisemti, tačiau nori - 
me visus iš anksto angažuo-, 
ti šiai veiklai. Šiaurės Ame
rika jau pradėjo šiuo reika
lu rūpintis per bendrą JAV 
ir Kanados LJS suvažiavi
mą gruodžio mėnesio gale. 
Dabar jau laikas ir kitiems 
kraštams daugiau dėmesio 
kreipti. Žinome, kad sąjun
ga dar yra labai jauna ir net 
nėra visur sustiprėjusi. Yra 
tendencija pradžioje daug 
laiko praleisti rūpintis sta
tutais. Organizaciniais rei
kalais, atstovais, valdybų 
sudarymu ir 1.1. Taip pat 
žinome, kad ne visur yra 
vienodos sąlygos politinei 
veiklai vystyti. Tačiau at
rodo, kad daugumas kraštų 
yra sąjunginius reikalus 
daugiau ar mažiau apšlifa
vę ir yra pasiruošę pradėti 
gilesnį visuomeninę veiklą. 
Matome, kad daug dėmesio 
yra kreipiama lietuviškiems 
kultūriniams momentams :

Aovykloms, koncertams, 11- 
tnistikos kursams ir 1.1.

Įsigijo Patalpas
Amerikos Lietuvių Tary-i nesidomėsime, 

bos veiklai plečiantis, val
dyba) vykdydama paskutinio 
suvažiavimo nutarimą, va- 
sario25d. Įgijo nuosavybėn 
patalpas, kurios iki šiol bu
vo nuomojamos.

seka Volks wage nR abb it Die 
sei ir Datsun B-21O’

■*—"—— .

žanga, nes iki dabar 50

—---------_ ---- o— __■ šalčiai kamavo Ontario provincija. Nors ir tobuli įrengimai ūkyje,
bet netikėto vargo susilaukė ne tik žmonės , bet ir gyvuliai.

P koto Ministry of Agriculture and Food information Branch,

Kronika Kongreso posėdy
Kongresmanas Frank An- 

nunzio vasario 16 d. Atstovų 
Rūmuose pasakė kalbą ku
rioje priminė Lietuvos teisę 
į nepriklausomybę, priminė 
Nijolės Badūnaitės nuteisi
mą, iškėlė LKB Kronikos 
reikalą, pasirūpindamas 
"Congresional Records ” 
puslapiuose perspausdinti 
kun. K Pugevičiaus įžangą 
leidžiant Kronikos 1O nr . 
vertimą į anglų kaibą, kur 
faktais pavaizduojama 
priespauda Lietuvoje.

Kongresmenas prašo Carte
rs į ginti Lietuvą

Kongresmanas A. r enja - 
min vasario 16 d. Atstovų 
Rūmuose savo kalboje pa
reiškė: " Aš kreipiuosi į 
Prezidentą: ir toliau ginti 
Žmogaus Teises, o ypač 
teises lietuvių, dabar So
vietų Sąjungos pavergtų ir 
jos dominuojamų. Mes pri
valome panaudoti technolo
giją^ finansus ir kitas Fov . 
ISąjungos ,f geidžiamas ver
tybes, kaip priemonę, sie-

Ontario premjeras 
sveikina mūsų konsulą

William B.. Davis, Ontario 
Premjeras atsiuntė tokio tu
rinio laišką :

kerbiamas dr. Zmuidzine*
Ontario Provincijos Vy

riausybės ir žmonių vardu 
aš reiškiu Tamstai jū*ų 
Tautinės Šventės dieną labai 
nuoširdžius sveikinimus.

Naudojuos Šia proga už - 
tikrinti Jums mūsų pastovų 
nusistatymą ir gerą valią 
dėl jūsų ir Ontario žmonių 
bendradarbiavimo.

Sveikinimai ir geriausieji 
linkėjimai šia reikšminga 
pro ga.

Nuoširdžiai 
pas. William Gr Davis

Dr. Jonui Žmuidzinui, 
Lietuvos Gen. Konsului, 
1 Trillium ITerrace, Toronto 
Ont.

LAIKRAŠTIS LAUKIA

N L B endrovės Valdyba y ra n 
I alkrostį. siuntinėti tik už 
muosius po užsisakymo m 
nau|iems sknitytoĮams.

rusi 

etų's, L*y.
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TRUMPINAMI IR TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA, GRĄŽINAMI 
tik I? ANKSTO SUSITARUS. UŽ SKELBIMU TURINĮ REDAKCIJA 

IR LEIDYKLA NEATSAKO.

Susimąstymai ties 
Kronika'7
Beskaitant mūsų periodi

koje nuolat skelbiamus LKB 
Kronikos tekstus, vis daž
niau kyla įvairios mintys ar 
net ir savotiškos prielaidos.

Viena yra pakankamai aiš
ku ir neginčijama- kronika , 

į

tegu ir nevisai reguliariai, 
leidžiama toliau ir jos duo - 

' dama informacinė medžiaga
• yra įdomi, ir, tikėkime, vi- 
siškai autentiška. Supran-

) tant tenykščias sąlygas ir 
? visas aplinkybes, tiesiog
• stebėtis tektų leidėjų ryžtu , 
j drąsa ir pasišventimu savą- 
' jam tikslui. Gerai žinome , 
’ kad visos rašomosios maši- 
’ nėlės, kopijavimo priemonės, 
j net, dalinai ir popieriaus
' lakštai yra suregistruoti ir 
suskaičiuoti. Budri, visur 

< visada ir betkur milicijos ir 
! vidaus saugumo akis budi 
; nuolat, greičiausiai, net ir 
į šventnamių sienų neišski

riant. Tad, kokiu būdu ir 
kaip dar įmanoma Lietuvoje 

; toji s^v’^arda ?
Ta’ klausimas, kuris 

mums, čia gyvenantiems, te
lieka ir toliau be atsakymo . 
Tačiau, iš atsldrų laidų 
sprendžiant, atrodo, kad Kro
nika yra redaguojama- su
statoma vis kitų asmenų. Sa
koma- asmenų- nes vargiai 
ar yra ten įmanomas be tkoks 
kolektyvinis darbas, turint 
minty reikalingą slaptumo 
išlaikymą ir būtiną leidėjų 
gyvenamosios vietos keitimą.

Bet s u tais, vis naujais au
toriais, matyt, pagal skonį , 
išsilavinimą ar bendrąjį as
menybės subrendimą, skiria
si ir bendrojo turinio niuan
sai. Atsieit, vargiai ten ten
ka vadovautis redakcinio ko
lektyvo nuovoka ir atsako- 

į mybe.tuo tarpu atskirų indi- 
vidų-leidinio sudarytojų vie
noks ar kitoks nusistatymas 
(kartais, gal labai sveikas, 
kartais gal net ir klystantis) 
lemia turinio svorį, implika
cijas . ar ir pačio teisėjo 
vaidmenį ir bendrąsias iš - 
vadas.

Todėl, kai kurių mūsiškių 
stebėtojų nuomene, savotišku

LAIŠKAS REDAKCIJAI
i Lapkričio mėnesį "NL” 
- tUpo laiškas Iš Brazilijos 
| nuo Meldučlo Liuplaalčlo, 
įkuriame Jis pranešė, kad po 
’ vargo Ir triūso jis Išgavo 
‘ Iš federalinės policijos cen- 
s zūros leidimą jo veikalui 
1 "Aš kaltinu sovietų genoci
dą" Išleisti.
J Didelis kovotojas yra 
(Meldurls Lauplnaltls, Jeigu 
}po tokių pastangų jis net nu- 
pclrto keliems cenzūros tar- 
Inautojams galvas ,/šle buvo 
< 2 p s I.

disonansu skamba kai kurie 
tiesioginiai kaltinimai Kro
nikoje, skirti tokiems ar ki
tokiems dvasiškiams Lietu
voje. Darosi aišku, kad jei 
tokie kaltinimai atitinka tie
sai, reiškia Lietuvos Katali-
kų Bendrijos susiskaldymas 
yra įvykęs faktas. Tai turė
tų būti pati liūdniausi? > 
skaudžiausia žinia, bent jau 
tiems, kurie nuoširdžiai rū
pinasi ir sielojasi religine 
padėtimi Tėvynėje.

Bet rasi, tas susiskaldy
mas gal dar nėra savo es
mėje, bet tik paviršiuje. To
kiu atveju,reali padėtis būtų 
kiek šviesesnė ir ateičiai 
mažiau pavojingesnė. Gali - 
mas dalykas (čia galimi tik 
spėliojimai), kad Kronikoje 
pakaltinami dvasiškiai tėra 
tik neapsižiūrėjimo,nepilnos 
tarpusavės komunikacijos 
aukos. Kas žino, tikslai visų 
yra tie patys, gi skirtumai į- 
žvelgiami tik taktikoje, me - 
todų vykdyme.

■ Skausme ir ašarose rašy
tos Kronikos skiltys yra te- 
to heroizmo pavyzdžiais 
išeivijos skaitytojui. Gi pa
sitaiką asmenų puolimai 
kažkaip lyg ir mažina svar
bių žodžių svorį, lyg su
smulkina visą kovos ir pasi
priešinimo sąjūdį. Nenorint, .dytas Stalino-Hitlerio 1941 m. 
ar neįstengiant sulaukti lai
kų, kada be jokios baimės ar 
pasikarščiavimų tikrai pa
aiškės kaltintojų ir kaltina
mų tikros intencijos.

Juk ir išeivijoje nesuta
riame dėl būdų santykiauti 
su tautos kamienu. Ir čia 
balsiai šaudome vieni į kitus 
iš garsių nors ir tuščiavi
durių šaudyklių. Visa tai 
vyksta kilnių ir šaunių tauti
nių idealų ženkle. Niekas juk 
nenori pakenkti — tik pa
dėti savajai tautai. Tas pats 
vyksta ir Lietuvoje, skirtu
mas tame, kad jų turimas 
sąlygas nė iš tolo negalime 
lyginti su saviškėmis. Gali
mas dalykas, kad atlaidumo , 
supratimo ir tolerancijos 
stinga ir mums.ir jiems.

Al. Gimąntas

atleisti Iš tarnybos/toklems. kymo ? 
kurie bandė sukliudyti lel- 
dlm-' gavimą.

Po sunkaus žygio pasiro
do Meldučlil Lauplialčlul 
vargai ne užsibaigė. Veika
lui Išleisti reikia pinigo, o 
pinigo piitj jį nėra, tad jis 
kreipėsi į VLKą, bet Ugi 
šiol tiktai... kapų tyla.

Nejaugi tokia tikrovė?
Nejaugi VLIKas negalėtų 1 
nors dalimi prisidėti prie 
šio veikalo tšleldjmo ? Jeigu menės 
negali padėti, tai kodėl ne
duoda M. Laupimalčlul atsa-

PANORAMA
> NAUJA ERA JAV UŽSIENIO POLITIKOJE

(Tąsa iš praeito numerio, kur pra
ėjo be autoriaus parašo)

Brežnevo “packeage deal”
Prez. Carterio inaugura- 

vlmo dieną, Brežnevas jam 
pasiūlė eilę principų, kaip 
išspręsti pasaulines proble
mas :

1. Susitarti strateginių 
ginklų sumažinime pagal 
Vladivostoko 1974 m. nuta
rimus su G. Fordu;

2. Susitarti kariuomenės 
sumažinimu Europoje;

3. Susitarti tarp NATO ir 
WARSAW PACT ir nenau
doti pirmiems atominių 
ginklų;

4. Užbaigti polemikas, kas 
tai liečia Helsinkio konfe
renciją ;

5. Išspręsti tarpusavyje 
Vidurinių Rytų klausimą, ne- 
nepažei džiant kitos pusės 
interesų.

Brežnevas ypač pabrėžė 
svarbumą greito kariuome
nės sumažinimo būsimose 
Vienos derybose spalio mė
nesį. Jis taip pat pasiūlė sa-
vo sutikimą susitikti bet ku
rioje vietoje ir bet kuriuo 
laiku: Vienoje, Vašingtone 
ar Maskvoje ( kodėl nepasiū
lyti VILNIAUS, juk tai būtų 
tikrai simbolinis susitiki
ma? J. B.)

Prez.Carter "package deal" 
ir Pabaltijo klausimas 
Prez. Carteris, atsakyda

mas telegrama į ALTos pir
mininko K, Bobelio užklausi- i 
mą . apie jo planus Rytų Eu
ropos Valstybių atžvilgiu, 
aiškiai pabrėžė, kad jis su
sirūpinęs Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių likimu. 
Jis sieksiąs daryti detan- 
tės veikimą abipusiu taip, 
kad galima būtų susilaukti 
pasikeitimų sovietų siste
moje ir visame pasaulyje.

Tikėkimės, kad prez',. 
Carteris pasmerks Helsin
kio susitarimų nemorališ
kumą ir nepripažins"galuti- 
nio akto ar veiksmo’’ būsi- , 
mo3e Vienos derybose šį 
rudenį. Juk tai būtų antras 
Lietuvos panaikinimas, įvyk- 

rugpiūčio mėn. 23 d. susi
tarimuose. Pirmas toks pa
naikinimas įvyko irgi Vie
noje 1915 metais, Vienos 
Kongreso nutarimo išdavoje.

Būsimame Vienos Kong
rese Sovietai turi atitaisyti 
ne tik 1941, bet ir 1795-93 ir 
1772 metų padalinimų skriau
das , remiantis Helsinkio ir 
1920 metų sutarimais. Jie 
turi grąžinti visus politinius 
dar gyvus kalinius, užgrob
tus turtus ir žemes, atsily
ginti (kaip naciai žydams) 
už padarytas ir daromas 
skriaudas, siekiančias dar 
Ivano Didžiojo laikus. Štai 
mūsų "package deal" sovie- , i tams.
Bosimas Vienos kongresas ir 
Pabaltijo klausimo 
išsprendimas

Kanados Lietuvių Bend
ruomenė nesenai įteikė per 
VLIK o suvažiavimą* salima 
sakyti, stebuklingą 26 tuksi, 
dolerių sumą. Kanados Lie
tuvių B-vės atstovai, kepu
res nusiėmę, įteikė tokią 
sumą turtlngesnlem3 už sa
ve JAV broliams.Anksčiau 
taip pat yta įteikę nemažas 
sumas.

Kada tos pačios bendruo-
* : švietimo skyrius 

prašė pinigo pagaminti ne
priklausomos Lietuvos valz-

Remiantis Brežnevo-Car- 
terioir mūsų "package deal", 
bei Helsinkio susitarimais, 
turime jau dabar reikalauti:

1. Mes daugiau nepripa
žįstame dviveidės užsienio 
politikos Pabaltijo klausimo 
Išsprendime. Mes pareiškia
me kurdų vado Mustafa Bar- 
zano žodžiais : "We do not 
want to be used to destroy 
relations between USA and 
USSR. We do not want to be 
anybody's pawn,. We are an 
ancient people, we want our 
autonomy, we want Sarbas- 
ti - freedom. Todėl, ta
riantis su sovietais taikos 
ir prekybos reikalais, rei
kia padėti Pabaltijo klausi
mą ant dienotvarkės svars
tysiu ir tik tada pradėti de
rybas.

2. Pagal 1920 m
ir Helsinkio susitarimus, 
sovietai turi laisvai leisti 
susisiekti su saviškiais, ap
lankant ką nori ir kur nori 
Turi leisti laisvai susiraši
nėti ir pasikeisti siuntiniais, 
dovanomis, knygomis ir

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Šešias dienas trukusios 

Australijos Lietuvių Dienos 
(ALD) praėjo sklandžiai ir 
sutraukė į Victoria valsti - 
jos sostinę Melbourne apie 
pusantro tūkstančio tautiečių 
iš visos Australijos. Aust- 

1 ralijos lietuvių mąstu tai yra 
labai daug.

ALDbuvo pradėtos pamal
domis Katedroje 1976 m. 
gruodžio mėn. 26 d., daly
vaujant iš visos Australijos 
suvažiavusiems lietuvių ka
pelionams ir Melbourne vys
kupui Little.

Po pamaldų, didelėje Dal
ias salėje ALD atidarė Aust- 

>• ralijos federalinio parla
mento pirm. Bill Snedden, 
dalyvaujant Victoria prem
jerui Dick Hamer, Melbour- 

1 no vysk. Little ir kitiems 
ministeriams bei parlamen
tarams.

Po atidarymo sekė meninė 
programa, kurią(be vietinių 
pajėgų y praturtino iš Čika
gos atvykę solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis ir Hamiltono 
tautinių šokių grupė Gyvata- 

Lras.
Vakare, Lietuvių Namuo

se, įvyko Literatūros ir 
Dainos vakaras.

Gruodžio 27 d. prasidėjo 
sporto šventė ir įvyko stu
dentų suvažiavimas. Buvo 
atidaryta 3 dienas trukusi 
Meno ir Tautodailės paroda. 
Pirmą kartą ALD buvo iš
statyta Lietuvos pašto ženk
lų paroda.

Vakare įvyko tautinių šo
kių vakaras, kuriame daly
vavo Adelaidės "Žilvinas",

dų filmą dėl šeštadieninių 
mokyklų, negavo nieko. Ka
da dabar M. Lauplnaltls pra
šo VLIKo ir vS nieko, tai 
kum tie visi pinigai ?

Atėjo laikas atsikirsti kai 
kuriems žydam? jų pr įdėtai 
akcijai prieš lietuvi m. At
kirsti reikia smarkiai ne gl- 
nantlSjO atakuojant. Kas at
nešė komunizmą Lietuvon ? 
Kas jie tokie, kurie atėjo 
kartu su komunistais į Lie
tuvą 1940 melais ? Kas dau
giausia tardė, areštavo,kan
kino, žudė, trėmė lietuvius? 
Ar ne VLKul tuo rūpintis ? 
Geriems Ir svarbiems tiks
lams lietuvių visuomenė yra 
visada duosnl. Ir M. Laupt- 
nalčiul šiek tiek pinigo tu
rėtų atsirasti.

K. Mikna, N. Y. USA. 

spauda. Tai būtų pirmas 
žingsnis derybose.

3. Sovietai turi pamaž 
atitraukti, sumažinti savo 
kariuomenę ne tik Rytų Eu- 
ropoję, bet ir Pabaltyje tol, 
kol galutinai atsitrauks iš 
šių respublikų.

4. Galutinai arba kaip "fi
nai act" ( Br e žne vo žo
džiai), Vienos ar Europos 
Konferencijoje būtų pripa
žintos Lietuvai visos už
grobtos žemės, t. y. "... the 
final act must be seen and 
acted upon as an organic 
whole". Nes Brežnevas pa
reiškė, kad " We regard the 
final act of the European 
Conference as a code of in
ternational obligations^ 
aimed at insuring lasting 
peace". Juk tenai, Vienoje, 
kaip ir 1815 metais, bus su
sirinkę beveik visi tie, ku
rie išdrąskė Lietuvą 1772- 
1793 - 1795 ir 1941 metais.
Tai tikrai būtų gražus ir 

sutartis moralinis paskutinis aktas, 
nes jis grąžintų Lietuvai vi
sas užgrobtas slavų-vokie-
člų teritorijas ir taip ir vėl 
atgautų savo "organinę” vis u- 
mą".

Juozas Benius

Melbourne "Gintaras" ir 
"Klumpakojis", Perth "Šat
rija, Sidney "Grandinėlė", 
ir svečiai iš Kanados - Ha
miltono Gyvataras.

Viso dalyvavo 200 šokė
jų ir tą vakarą jie pašoko 20 
šokių.

Gruodžio 28 d. buvo M. K. 
Čiurlionio koncertas, vaka
re gi - jaunimo vakaras-kon 
certas, kuriame dalyvavo 
Adelaidės, Melbourne, 
Perth ir Sydney miestų jau
nimas.

Gruodžio 29 d. įvyko Aust
ralijos lietuvių kunigų kon
ferencija. Vakare buvo Ha 
miltono Gyvataro tautinių 
šokių vakaras. Pilnoje žiū
rovų salėje svečiai pašoko 
19 šokių.

Gruodžio 30 d, įvyko Jau
nimo Sąjungos ir atskirai In
žinierių ir Architektų suva
žiavimai. Vakare Dalias 
Brooks salėje įvyko Dainų 
šventė, kurioje dalyvavę 
Adelaidės choras "Lithua
nia " , Geelong lietuvių cho
ras , Melbourne Dainos sam
būris ir Sydney "Daina".

Gruodžio 31 dieną įvyko 
ramovėnų suvažiavimas ir

nuaiidnjus Lietuvių, uienose jaunimo vakaro 
Milanas ir Violeta Maksvytytė pantomimoje "

N E PR IK LA U

sporto šventės uždarymas. 
Vakare - Naujųjų Metų ba
lius.

Sekančios ALD įvyks 1978 
m. gruodžio pabaigoje Syd-
nėjuje.

ALB suvažiavimas
1976 m. gruodžio 28 30

dienomis Melbourne įvyko 
ALB Tarybos atstovų 15-ji 
sesija, dalyvaujant 66 ats
tovams. Tarybos pirmininku 
buvo Išrinktas Albertas Bal
sys, vicepirmininku V. Ko- 
ženiausklenė ir A. Šernas.

Dviejų metų kadencijai Iš
rinktoji ALB Krašto valdy
ba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai : pirm. prof. Al
gimantas Kabaila, vicepirm. 
Vytautas Patašius, Sekre
torius Viktoras Jaras, ižd. 
Algis Milašas, švietimo ir 
kultūros reikalams dr. dipl. 
inž. Ramutis Zakarevičius, 
Jaunimo reikalams Laurie 
D. Cox ir lėšų telkimo rei
kalams Petras Ropė. ALB 
Krašto valdybos būstinė - 
Sydnėjuje. Pirmininko ad
resas : 1O Vista St. Green
wich, N.S.W. 2065, Aust
ralia.

Pirmą kartą į krašto val
dybą buvo išrinktas austra- 
las Laurie Cox. Jis yra 
vaistininkas, ve dės lietu
vaitę, šeimoje auga 4 duk
terys. Visa šeima kalba lie
tuviškai ir yra aktyvi lietu
vių gyvenime. Laurie yra 
lyg naujas "eretas" Austra
lijos lietuvių gyvenime.

Chicagos dainininkai 
Australijos scenoje

Gruodžio 20 d. su 22-jų 
lietuvių grupe į Australiją 
atvyko solistai Nerija Llh- 
k?. .ičiūtė ir Bernardas Pra- 
pu lenis. Jis kelis kartus 
dainavo įvairiose ALD pro
gramos dalyse, o vėliau da
vė atskirus koncertus. Mel- 
nourne, pilnoje Lietuvių Na
mų salėje, koncertas įvyko 
sausio 2d., o Sydnėjuje, 
Lietuvių klube, sausio 5 d. 
Abiejuose miestuose lietu
viai žavėjosi jaunų daininin
kų gražiu susidalnavimu, 
stipriais balsais ir gražio
mis dainomis. Jiems akom
panavo Nemira Masiulytė iš 
Adelaidės, Gaila, kad dėl 
laiko stokos, dainininkai 
negalėjo aplankyti kitur gy
venančių lietuvių.

Hamiltono Gyvataras 
Australijoje

Iš Kanados atvykusius Ha
miltono Gyvataro šokėjui 
šiltai sutiko Melbourne gy
venantieji lietuviai ir gal dar

2
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* > ■’ 709. Steiblienė, Elena, 

Hamiltonas $100
710J Pręikšaičio, Jurgio atmin., 
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Kudirkos, Simo vardu, 
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Jocas, Juozas, Delhi 
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šilčiau Australijos vidurva
saris su virš 30 laipsnių C. 
temperatūros.

Gyvataras dalyvavo ALD 
atidaryme, papildė Austra
lijos jaunimo tautinių šokių 
vakarą,, o gruodžio 29 d. 
davė ate kirą, dvi valandas 
trukusį tautinių šokių vakarą 
Melbourne.

Pravažiavę autobusu apie 
2000 mylių Australijos ke
liais, Gyvataras šoko Ade
laidėje sausio 8 d. , Can- 
berroje - sausio 11 d., Syd- 
nėjaus lietuviams - sausio
15 d.

Sausio 14 d. Gyvataras šo
ko da kartus miesto aikštė
je Festival of Sydney pro
gramoje (festivalis tęsėsi vi
są sausio mėnesį), stebint 
tūkstantinei miniai žmonių.

Australijos lietuviai yra 
labai dėkingi užjūrio sve
čiams už parodytus gražius 
šokius, drausmingą užsilai
kymą, kultūringumą ir drau
giškumą. Australijoje, trijų 
savaičių viešnagės metu, su
sipažino abiejų kraštų lie
tuviškasis jaunimas ir pa- 
jmilo vieni kitus. Todėl ne
nuostabu, kad atsisveikinant 
Sydnėjaus aerodrome sąusio
16 d. , nutekėjo daug, daug 
ašarų. Ne sudiev, o tik iki 
.nasimatymo, kanadiečiai.

27-ji Sporto Šventė
Praėjusių metų gruodžio 

27-31 dienomis įvyko Aust
ralijos lietuvių sporto šven
tė Melbourne, sutraukusi, 
apie 300 sportininkų iš vi
sos Australijos. Šventėje da - 
lyvavo : Adelaidės "Vytis", 
Canberros "Vilkas", Gee- 
longo "Vytis", Hobarto 
"Perkūnas" Melbourne 
"Varpas" ir Sydnėjaus "Ko
vas”.

Per 5 dienas trukusias 
varžybas krepšinio laimėto
jais išėjo vyrų grupėje Gee- 
longo "Vytis", 2-ra vieta 
Melbourne "Varpas" ir 3-čla 
vieta Sydnėjaus "Kovas".

Moterų krepšinyje pirmą 
vietą laimėjo Melbourne 
"Varpas" , 2 - Sydnėjaus 
"Kovas" ir 3 - Adelaidės 
"Vytis".

Taip pat krepšinį žaidė 
berniukų Jaunių ir mergai
čių komandos.

Tinklinį užtikrintai laimė
jo Sydnėjaus "Kovas" vyrai 
ir moterys, nugalėdami kitų 

'klubų komandas.
Dar buvo žaista - lauko 

tenisas, stalo tenisas, gol
fas, squash ir šachmatai.

Šventės pabaigoje buvo su
darytos Australijos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio repre
zentacinės rinktinės. Jos 
gins lietuvių garbę tarptau
tinėse rungtynėse.

Sporto šventės dienomis 
Įvyko sporto klubų pirmi
ninkų ir atstovų suvažiavi
mas ir aptarti einamieji rei- 

. kalai. Išrinkta nauja ALFAS 
(Australijos Fizinio Auklėji
mo ir Sporto) valdyba : pir
mininkas Antanas (Laukaitis, 
sekretorius Vincas Binkis ir 
iždininkas — Valentinas Gul- 

^.bihas.
įįį^;’-Tikimasi, kad Australijos 

sportininkai dalyvaus Pa
saulio . -Lietuvių Olimpiadoje 
Toronte 1978 metais.

.. J. Z inkus
1977.111.9

716. Klemkos, Adolfo atmin., 
Torontas

717. Bulionio, Jono atmin., 
Hamiltonas
Dalinis įnašas: 
Bieliauskaitė, Lionė 
Įnašus papildė:

175. Daugelavičius, St., 
Montrealis

385. Kerulis, V., Torontas
217. Poderio, Kazimiero atmin., 

Sudbury
388. Butkus, Jonas, Londonas
289. Dr. šulma, V.,

Saskačevanas
23. KLB Otavos apylinkė

127. Januška, Mykolas, 
Winnipegas

186. Basčio, Prano atmin., 
Torontas

370
400

800
2900

300

400

mesKą mes darome ir ką 
bedarysime -turi viskas ei
ti mūsų tėvynės ir pavergtų
jų brolių vardan. Tad stok į kienė, T. P. Člpkai, 
Lietuvių Fondą. ____________

Šis trumpas laikotarpis j. J. Adomoniai, A. P. Dreše- 
buvo labai skaudus lietuviu 
bendruomenei. Netekome 
daug taurių lietuvių širū.^ J 
Montrealyje, Toronte ir Ha
miltone.

Pulk. Aleksandras Lapinas 
mirė praeitų metų pabaigoje. 
Jo vardui įamžinti K. L. Fon-

dui draugai bei pąžĮstaml,jo vičial, E. V,Smilgiai, B. C. 
bendradarbiai Sudėjo aukas: 
J, Šostakų ir S. Jaugelių šei
mos, Ansamblis Gintaras ,

; J. O. Šablauskai, J. Michel, 
Slka Chemical Ltd. of Cana
da, Froncon Division de 
Vanfarge Ltee. , I. P. Luko - 
ševičial, V. Pėteraltls, J. P. 
Adamoniai, M. J. Adomaičiai 
C. J. Januškevičial, B.Bunių 
Šeima, A. P. Povilaičiai.. L.
R. Kunnapūu, G. Urbaittenė, 
L. K.Mindaugo Šaulių Kuopa , 
Aviation Electric Recr. & Ed 
Assoc. , I. A. Kilčiai, G. 
Gedvilaitė, L. Gedvilaitė ,
S. J. Naruše\ Ičiai, A. L.Pas
cale, V. P. Efertal, J. S. Kęs
gailai, G. J. Žurkevičial, A. 
R. Odai, E. V.Kerbellai, N. 
Akstinienė, G. V.Kudžmos, 
R. L. Urbonai, M. Kasputlenė 
O. Biellūnaitė , R. J. Piečal- 
čial, M. J. Pakuliai, J. Poš-

Z. G 
Barysai, G. J. Zabieliauskai,

rial, D, B. Staškevičiai, S. V. 
Plečaičlai, S. A. Staškevičiai, 
H. Z. Lapinai, J. Vleraitls ir 
A. Kalvaitis.

Montrealis liūdi ir kitos 
brangios lietuvės - Kotrynos 
Taūjenlenės. Jos atminimui 
į Fondą įnešė:O. C. Januške-

Joniai ir duktė Stasė Danal- 
tienė su vyru.

Hamiltone netekome 
darbštaus ir pareigingo lie
tuvio Jono Bullonio. Jo at
minimui, kaip buvusiam 
Talkos Koop. plrm-kul, Talka 
įrašė jį Į mūsų Fondą.

Toronto lietuvių visuome
nė pereitų metų pabaigoje 
neteko Jurgio Prelkšalčio- 
brangaus patrioto. Jo at
siminimai draugai aukojo 
Fondui:A.Rakauskas, J.Jo- 
cas, K. B.Žutautai, V. Kaspe
ravičius , A. Kuz mars kis, V. 
V. Jurkai, V. Štreitas, J. 
Daubaras, M. D.Bartullai, 
P. Augalčlal, M.. Norvaišie
nė, D. J. Žiogai, J. M. Rim
kai, A. B. Rudokai, S.V.Ja- 
kubickai, M, Juodis, J. Jake- 
laitls, A. Petraitienė ir P. 
Kanopa.

Šių metų sausio 22 d. mi - 
rė didis lietuvių veikėjas, 
žurnalistas, vaikų llteratū-i 
ros knygų autorius ir ilga
metis Kanados Liet.* Fondo 
Tarybos narys ir v-bos vi- 
cepirm. Pranas Bastys.

Fondo Vadovybė reiškia 
gilią užuojautą jo seseriai ir 
kitoms giminėms. Jį ir jo 
veiklą pagerbdami, draugai

L. Ble-
. R.

E. Šlekys, A. J. 
Bernatoniai, V. Skrlnskas, 
T, B, Stanlullal, A.Jakelai- 
tlenė Ir K. Lukošius.

Pagal seną tvarką Ottawa 
apyl. Įgaliotinis Ir vėl paro
dė savo sugebėjimą: padidi
no apylinkės įnašą iki #2900. 
Kas kitas gali tai padaryti ’.

Dėkojame visiems nau
jiems ir įnašus padidinu
siems nariams, nes stodami 

įsirašome į 
už mūsų Tė-

bei pažįstami,vietoje gėlių ir kontai, J. Karpiai 
kitų praeinančių blizgučių, liaus kaltė, S. Kudulis, 
prisld&jo’į L, Fondą: Mattucci,
prisidėjo į L.Fondą: H.Ste- 
paitis, M. F. Yokubynienė, 
L. Šeškus, P.Alšėnas, V.Ke- 
corius, V. L; Na kr o šiai, L. 
Česekienė, G. Balčiūnienė, 
S. M. Bončkus, E.Jaškienė , 
A. Mašalas, S. Pociūnas, M . 
Juodis, J. G. Baltaduoniai, 
C. Senkevičius, J, Urbonas, 
S. Kudulis, J. Karka, J. And
rulis. dr.A. Paeevičlus, P. 
Povilaitis, M. B. Barai, O. 
Delkus, V. Ignaltis, L. G 
Vyšniauskai, J, O. Gustalniai 
E.J.Čupllnskai, S.V.Aušro
tai ir K, Lukošius.

Tą patį mėnesį netekome 
ir kito brangaus lietuvio - 
Lietuvos karininko Klemkos 
Adolfo. Jo vardui įamžinti, 
švogeris Sidaravičius Arū
nas įrašė Adolfą pilnu nariu, 
įnešdamas $1OO. Artima 
šeimos giminė Seniūnlenė 
Petronėlė Ir sūnus Liudas jų ir medžiotojų klubas, kovo 
įnešė Fondan $1OO. Vietoje 19 d. Finish Hali, 195 Spruce St. 
gėlių paskyrė TFondui drau- nariams Ir svečiams ruošia 
gal bei pažįstami :K, Daunys , metinį pobūvį — vakarienę . 
P. Šernas, A. J. Lukošiūnai , Pradžia 7 vai. vakaro. Bus 
J. G. Račiai, J. Urbonas, Je-metinnė programa, kurią iš- 
_ ’ Katelė, P. pildys "Sudburlo Trejetukas"

• — D. E. Rotkial ir Gediminas 
Visi, dalyvaukime.

organizaci-

į K. L. Fondą, 
kovotojų eiles 
vynės laisvę. 

Primenama
joms, kad norint gauti pa
šalpų. įteikti prašymus: 28 
The Palisades,Toronto, Ont. 
M6S 2W 8.

K, L, F, Valdyba

sudbury
"Geležinis Vllkas"žūklauto

gelavlčius, V. Į
Ščepanavičlus, S. M. Petry- 
lai, A. M.žižlal, S. A. Vis - Remelkis

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS DEPARTAMENTE 
Daugiakultūrė programa yra skirta padėti bei 
skatinti kultūriniam vystymuisi visų Kanados 
grupių, norinčių išsaugoti savo kultūrinį lobį ir juo 
praturtinti Kanadą. Sekančios programos padeda 
siekti to tikslo:

KANADIŠKOS TAPATYBĖS PROGRAMA
Ji siekia stiprinti mažumų grupių kultūrinį 
identitetą, skatinti didesnį supratimą bei pažinimą 
kultūrinio Kanados įvairumo per rankdarbius, 
teatrą, etninio meno festivalius ir literatūrą.

PAGALBA ETNINĖM GRUPĖM
Ši programa teikia profesiįonalų pagalbą grupėms 
viso krašto ir vietiniu mestu organizacijos ir 
komunikacijos srityse.

ETNINĖS KANADOS STUDIJOS
Vadovaujant patariamajam etninių Kanados 
studijų komitetui, sudaromos programos tirti 
etninėm studijom Kanadoje. Patariamasis 
komitetas taip pat administruoja vizituojančių 
profesorių ir lektorių programą Kanados 
unversitetuose.

„ oidlabib o >
Pagrindinėdaugiakultūriškumo idėja — padėti 
kanadiečiams sugyventi, suprasti vienos kito 
kultūrą bei skirtumus.

Kadangi tai pastovi vyriausybės politika, 
apimanti visus kanadiečius, daugiakultūriškumas 
yra savanoriškos. Jo veiksmingumas priklauso 
nuo mūsų pačių.
Federacinė mūsų vyriausybė yra sudariusi 
sekančias programas bei paruošusi priemones:'

Daugiakuttūriškumas?
Tai jūsų reikalas

NEOFICIALIŲ KALBŲ MOKYMO PRIEMONĖS 
Ši programa parūpina lėšas paruošti ir pagaminti 
mokymo priemones kalbų klasėms.

DAUGIAKULTŪRIŲ CENTRŲ PROGRAMA 
Padeda savanoriškom grupėm organizuoti 
daugiakultūrius centrus vietinėse bendruomenėse.

IMIGRANTŲ INTEGRAVIMO PROGRAMA 
Padeda įvairiom grupėm, teikiančiom pagalbą 
imigrantams, kad galėtų pilniau dalyvauti 
kanadiečių visuomenėje.

PROJEKTAMS REMTI PROGRAMA 
Skiria lėšas savanoriškom grupėm ir tuo būdu 
remia jų daugibkultūrę veiklą.

VALSTYBINĖJE FILMŲ VADYBOJE 
Valstybinė Filmų Vadyba, kaip savo įnašą į 
daugiakultūrę programą, yra pagaminusi apie 400 
filmų 19 įvairių kalbų. Tie filmai yra nemokamai 
gaunami Valstybinės Filmų Vadybos raštinėse 
šiuose miestuose: Vankuveryje, Winnipege, 
Toronte, Montrealyje, Otavoje ir Halifakse.
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE 
Valstybinis Žmogaus Muzėjus Otavoje renka 
istorinę medžiagą visų Kanados etnokultūrinių 
grupių tradicijų. Muzėjus turi surinkęs daug 
meniškų rankdarbių, įrekorduotų magnetofono bei 
vaizdinių juostų ir filmų. Specialus dėmesys 
kreipiamas į liaudies architektūrą, namų baldus, 
primityvią maisto gaminimo techniką ir 
rankdarbius, tradicinus.pasakojimus, šeimos ir 
bendruomenės gyvenimą, šventes bei apeigas. 
Rengiamos kultūrinės parodos, jų tarpe ir 
kilnojamosios.
VIEŠUOSE ARCHYVUOSE
Etninis Valstybės Archyvas rūpinasi suradimu bei 
apsauga etnokultūrinės medžiagos, kad ji 
nepražūtų ar nebūtų sužalota. Atitinkamų sričių 
specialistai pradėjo rinkti medžiagą reikšmingo 
bei svarbaus mūsų gyvenimo aspekto, kreipdamiesi 
į etnokultūrines organizacijas, sąjungas bei 
paskirus asmenis.
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE
Valstybinė biblioteka suorganizavo daugiakalbę 
tarnybą. Jos tikslas — įsigyti knygas neoficialiomis 
kalbomis, vartojamomis Kanadoje, ir padaryti jas 
prieinamas per viešąsias bibliotekas; išplėsti 
turimus neoficialiom kalbom knygų rinkinius 
daugumoje bibliotekų. Pirmoji knygų siunta 
dešimtyje kalbų buvo išsiųsta iš Otavos 1975 m. 
kovo mėnesį. Planuojama pridėti kasmet penkias 
naujas kalbas prie turimųjų 70.

Norintieji pareikšti savo nuomonę arba gauti 
platesnių informacijų rašykite:

Multiculturalism, 16th Floor, 66 Slater Street, 
Ottawa, Ontario K1A 0M5

Hon. John Munro L hon. John Munro 
Minister Responsible Ministre charge 
for Multiculturalism du multiculturalisme
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KULTŪRINIS PUSLAPIS Iš:SAui-^S

A, Gustaitis Literatūros vakare

Magiškas 7-ių dešimčių 
skaičius paliečia vieną iški
lųjį mūsų rašytoją- Antaną 
GUSTAITĮ š. m. kovo 12 d.

Gerai išstudijavęs teat
ro ir scenos techniką ir dra
maturgiją, po pedagoginio 
darbo, dėstant kalbas, nuo 
1936-39 buvo pask’^t.’s Klai
pėdos, o 1939-te- Vilniaus 
radiofonų vadovu. 1940- 41 
Vilniaus Valst. Dramos Te
atro direktorius ir vėliau

klausimais. Išeivijoje nuo 
Išeivijoje nuo 1944 m.

1944 m. parašė eilę smul
kesnių vaidinimų.

Nuo jaunų dienų pamilęs 
ir studijavęs poeziją, ypač 
iškilo savo humoristine-sa - 
tyrinę kūryba, kurios išleidc 
tris
sybės 1956 m. , Ir Atskrido 
Juodas Varnas I960 m. -pre
mijuotas Lietuvių Rašytojų 
Draugijos,-Saulė s Šermenys

rinkinius: Anapus Tei- vauja

tiliausias ir sunkiausias iš
sireiškimo būdas). Antanas 
Gustaitis pasirodo meistriš
kai kondensuota, originalia 
forma, lengvu, muzikaliniu 
kalbos ritmu, kūrinių iš
baigtumu.

Apdovanotas ir akto
riaus talentu, sukaktuvinin
kas 5 metus buvo nuolatinis 
literatūros vakarų dalyvis p 
apkeliaudamas kartu su Pul- 
giu Andriušiu, Bernardu 
Brazdžioniu ir Stasiu Sant
varų eilę tremtinių stovyklų 
Vokietijoje. Vėliau su Braz
džioniu ir aktorium Henriku 
Kačinsku aplankė didžiąsias 
Amerikos ir Kanados lietu
vių kolonijas. Amerikos 
kontinente dažnai kviečia
mas, skaito programose sa
vo naujausios kūrybos.

Kartu su rašytoju Sta
siu Santvarų išleido jų skai
tytos poezijos plokštelę 
Pirmoji Lietuvių Poezijos 
Plokštelė (1964 m.). Tais 
pat metais vaidino R. Šležo, 
pagal J, Jankaus novelę Vel
nio Bala, filmoje. Ji JAV 
universitetų konkurse buvo 
laimėjusi Hl-ą vietą.

Daugelį metų vado- 
Šeštadieninei Mokyk

lai Bostone. Eilę metų va
dovavo Bostono Dramos 
Sambūriui.

IŠ: IR ATSKRIDO JUODAS VARNAS

vkiksniadienio RAMYBE

Ak, tai tylumėlė kad girdi, kaip jaunas 
Partijos veikėjas sau lizdelį kraunas, 
Kaip, iš jo nupelnęs elgetyne būstą, 
Senas veteranas lovoj atsidūsta.
Kaip po karo žygių, tautai pranašautų, 
Sučirpia balselis žvirblio nenušauto 
Ir ant smaigo dzidos, ašmenų kindžalo 
Kalasi lapeliai dolerėlio žalio, 
Kaip lentynoj šnabždas atminimų knygos 
Baras jų herojai, viens kitam nelygūs. . .

Ak , tai ramumėlis, kaip gaida lopšinės, 
Kai klausais pro snūdą jau nusivaišinęs 
Lyg svaigus saldumas žieduose gulėjus - 
Be darbų atšventus savo jubiliejus. . .

Ai, kas aprašytų tą graudumą tyrą,
Kai mums krokodilo ašarėlė byra, 
Kai po sutartinės ir dienos vardinės 
Kūną atsipūtęs ir atsivėdinęs,
Vėl geidi pakilti kur skliautai žvaigždėti 
Tik nuo sunkumėlio negali judėti. . .

gal apgiedoti tą tylos kodyląKas
Kai neprasižiojus jau mintis nudyla.
Kai svajoj sugrįžta troškuliai gajausi - 
Pagarbos žodeliai tau pačiam į ausį; 
Kai girdi iš tolo, rods kovų arimuos, 
Kaip širdy pajutom po audrų nurimus? 
Į kalbūno gerklę, alučiu įtrintą. 
Asbacho lašelis, kaip rasa įkrinta. . .

DIALOGAS SU KRAŽTU

Susitiko gentys gentį, ;
Alpo laimės burte.
Vienas kentė, kitas šventė, 
O visi apkurtę.

Vienas skundžias: rentė trobą. 
Kai ten purga ūžė,
Kits- jog širdį graužia boba, 
O degtinė .gūžį.

CONTINUATION

Viens- kad žemė ten sustirus. 
Karčios tundrų uogos, 
O kitam- Nevados tyruos 
Visos mergos nuogos. . .

bu tirpdo šimtmečiai lyg snaigę 
Bailius ir didvyrius dienos , 
Ir žemėj vis kiti pabaigia 
Jų žygius, vyną ir krienus.

Nudildo garbanas į nieką 
Minučių virtinė ilga, 
Ir žemėj vis kitiem palieka 
Merginos, meilė ir alga.

Kalba broliai, kalba sesė, 
Kalba ne tą patį:
Viens Vorkutoj vargą tęsė, 
Kits- Las Vegas matė.

Atminimą atgaivinęs,
Brolis broliui sako. 
Kaip viens verkė be tėvynės,. 
Kitas- be tabako.

Per auką, ašaras ir maldą? . 
Džiaugies, į dangų pakilai, 
O žemę vėl kiti užvaldo 
Raguočiai-, šunys, asilai...

Kauno Radiofono redakto
rius.

Antanas Gustaitis yra 
vienas pirmųjų, kūrusių lie
tuvišką radiofoninę drama
turgiją. Jų rankraščiai, deja, 
liko Lietuvoje. Pirmajam 
Lietuvos Marionečių Teatrui’ 
jis parašė eiliuotą pjesę Sil
vestras Dūdelė, kuri buvo 
pastatyta Kaune 1934 m. Ko
medija Slogučiai, 5 veiksmų, 
1937 m. buvo pastatyta Klai
pėdos Valstybinio Teatro.

Antanas Gustaitis rašė 
periodikoje eiles, straips - 
nius teatro ir literatūros

1973 m. - laimėjęs Vinco 
Krėvės literatūrinę premiją 
skiriamą Lietuvių Akademi
nio Sambūrio Montrealyje.'

Antano Gustaičio origi
nalus talentas šviečia išra
dingais, gyvais ir taikliais 
vaizdais. Per kasdienybės 
aktualijas jis sugeba aštriu 
ki'.mpu pasukti skaitytoją į 
amžinųjų temų peizažus: 
žmogiškąsias pastangas ir 
suklupimus, pasiryžimus ir 
jų sugriovimus,į tikrosios 
ir nuduotos meilės sūpuok
les. . .Juokas pro ašaras,ir 
ašaros pro juoką. (Sub-

Si magiškojo skaičiaus 
sukaktis tepadeda mums 
prisiminti rašytojo Antano 
Gustaičio kūrybos dėka, kad 
ne viskas šiame gyvenime 
tik juoda, ir ne viskas tik 
balta. Kad gyvenimas yra 
pilnas, kai tu gali ne tik 
verkti, bet ir juoktis, ne tik 
juoktis, bet ir verkti.

Džiaugiamės, turėdami 
Antaną Gustaitį savo tarpe , 
giliai jį vertindami, linkime, 
kad jo kūrybinė magika iš
laikytų jį mums dar ilgus 
metus. b. n.

POEMS WANTED-IEŠKO POEZIJOS
The National Society of Published Poets 
is compiling a book of poems. ; If you 
have written a poem and would like our 
society to consider it for, publication, 
send your poem and a self-addressed 
stamped envelope to:

NATIONAL SOCIETY
OF PUBLISHED POETS, INC.

P. O. Box 1976
Riverview, Florida, U. S. A. 33569

The National Society of Published Poets 
ruošia poezijos rinkini. Jeigu esate pa- , 
rašę poezijos ir norite, kad svarstytume j 
ją atspausdinti, atsiųskite kartu su sau 
adresuotu ir apmokėtu voku. Siųskite 
žemiau nurodytu adresu:

I

PAŽINKIME PRAEITI ’
VOtClRČCg SIAUTĖJIMAS mano APYLINK-iUE 

iB4l 1544 motais 
/ATSIMINIMAI/ 

Balys Brazdžionis
/ tęsinys /

Rudajam okupantui rūpėjo ne. tik medžiaginiai nualin
ti Lietuvą, bet ir žmonėmis Diena is dienos ėjo nauji pot
varkiai, įstatymai. Visas sritis valdė apygardų komisarl- 
jatai. Jie įsrkė y kad ūkininkas , turįs pav. , 24 ha že
mės, per metus atiduotų apie 50 centnerių grūdų. 40 e.-., 
buvlių bei daržovių, 10 et mėsos , 50 kiaušinių nuo vienos 
vištos, 10 kg vilnų ir kt. produktų. Tai nejuokai. Dar ir šei
mynai reikėjo algos, mokesčius mokėti ir kt. Nualinus 
ūkį ii apkaltinus žmones .buvo jiems lengva savlemsvtiks- 
lams paimti darbininkus ir ūkininkus.

Pasvalio valščius turėjo duoti nemaža darbo jėgų šiaip 
visokiems valdiškiems darbams. Įstatymai privertė ūki - 
ninkus būti karo talkininkais- jie turėjo atlikta transporto 
darbus užfrontėje ir net pagal patį frontą rytuose. Nemaža 
miesto gyventojų, kurie buvo be šeimų, o pagaliau ii su 
šeimomis, buvogaudomi ir vežami.dr”"bams į frontą. Ūki
ninkai turėjo vykti su. savais arkliais, vežimais patys,ar 
pasamdyti už juos. Tas ūkininkui brangiai kainavo.

Vienas Jaleckonių km ūkininkas Saja, jau pie 60 m. , 
vyko su savo arkliu ir vežimu. Tuo pačiu sykiu vyko net a- 
pie 30 ūkininkų iš valščiaus. Vyko samdiniai ar tiems dar
bams ūkininkų pasamdytieji. Saja pasiaukojo, būdamas jau 
nejauno amžiaus .Važiavo kartu, bijodamas, kad nekonfis
kuotų arklio ir nepaimtų žmonių į kareivius. Tris mene - ’ 
sius šis žmogus išgyveno už Lietuvos ribų, atlikdamas s u 
arkliu įvairius darbus. Jam ten buvo gana sunku, dažni 
banditų užpuolimai trukdė transportą.' Vežė šovinius, mais
tą ir kt. Ypatingai buvo jam sunku, kai pafrontyje reikė
jo lavonus krauti į vežimą ir vežti į kapinyną. Jo grupėje 
buvo ir daugiau lietuvių iš kitų apskričių. Iš mūsų apylin - 
kės nuvykusius vokiečiai išskirstė po visus Rusijos kam - 
pus.
4 p s i.

Karo transportas per Lietuvą dieną iš dienos ėjo į r^y-- 
tuc. Jam perkrauti reikxjo nuolatinių karo talkininkų. Ėmė 
kviesti savanoriais į trant portotarnybą, į kariuomenę, iš
kabindami atsišaukimus ir sąlygas. Jie skelbė, kad būti 
priimtam transporto nariu ar kareiviu, reiškė "didelį pa
sitikę jimį lietuvių tauta". Visi tie, kurie stosią savano
riais, skaitysis pilnateisiai gauti visas karių pašalpas ir 
teises su privilegijomis laisvai gyventi Naujojoj E uropoj... 
Nors pažadai gražūs, bet savanorių iš mūsų apylinkės labai 
mažai teatsirado. Komisijos važinėjo, nustatydamos ku - 
riais metais gimusieji turi eiti savanoriais į komisijas už
sirašyti. Nors ragino užsirašyti gražiausią, s veiką., jauni
mą, į komisijas susirinko ir kai kurie nauji po tų raginimų 
-tai raiši, susikūprinę, buvo ir nepllnapročių. Komisijos 
labai niršo, kad daugiau neateina. Pradėjo pakartot’nai 
skelbti apskrity, paeiliui valsčiuose, neaplenkdami sąra-< 
šuose ir ūkininkų, neatsižvelgdami, kad laukai bus neap - 
dirbti, javai nepasėti. Rudosios komisijos tik keletą nuo - 
laidų suteikė - jei vyras yra ūkio savininkas, ir nėra dau
giau šeimos narių. Seni buvo atleidžiami. Jaunimas, tačiau 
buvo nusistatęs neiti. Daug padėjo slaptoji į pogrindinė 
spauda, kur žėrė rudiesiems tiesiog į akis aiškų lletuviš - 
ką nusistaymą prieš jų sistemą ir įstatymus.

Aš buvau vienas ūkyje. Nuo mažens mane buvo paėmę 
giminės globoti. Nors pavardė neatatiko, bet buvau valš - 
čiaus viršaičio ir sekretoriaus dėka pervestas dokumen - 
tuose kaipo sūnus. Tokių apeinančių įstatymus, melagingų 
dokumentų nemažai sudarydavę iš įvairių kaimų. Su jais 
reikėjo prisistatyti į komisijas asmeniškai ir iš ten gauti 
atleidimo pažymėjimą Komisija vyko Pasvalio gražiuose , 
pradžios mokyklos rūmuose. Prie jų buvo iškabinta vokiš
ka ir lietuviška vėliava, didelis vokiečių herbas, apipintas 

vainiku. Keli rudmarškiniai viskį tvarkė. Kas atklydo ir u- 
žėjo iš smalsumo, pateko į siųstus. Prie durų tikrino pa - 
vardes, vartė sąrašus. Aš laimingai gavau atleidimo raš - 
tą. Gaila buvo, kai mūsų parapijos "špitolininką" paėmė. 
Tą dieną su keliais savanoriais turėjo palikti šelmį, dau
giau į namus nesugrįžo. Šeima verkė, klykė, bet tai nie
ko nepadėjo.

Pasibaigus komisijai, paaiškėjo naciams priešingi re
zultatai. Jie tikėjosi prikrauti savanorių pilnus sunkvezi - 
mius. Labai kraipė pečiais, kad jų tik keletą. Žinoma,ne
mažiau nišo, matydami mokyklose ir laukuose gražaus jau
nimo. Taip nepavykus, ėmėsi griežtų represijų. Prasidėjo' 
vyrų gaudymas.

Po kelių dienų suruošė pirmą "medžioklę" Pasvalio 
mieste. Pamatę vyrą, ėmė vietoje su savim. Atvykę geš - 
tapas ir kareivių šimtinė, apsupo kino teatrą, kuris buvo 
pradžios mokyklos rūmuose. Iš jo pasipylė būrys žmonių , 
einančių į namus, įvairaus amžlo. Juos stabdė ir suimi
nėjo. Visi ..pajutę pavojų, nešėsi.,kur papuolė. Iš j kelių 
šimtų vos kellollką papuolė į "savanorius".

Visa mūsų apylinkė ėmė niršti ant vokiečių. Buvom 
susitarę nė grūdo neduoti. Nei vienam netalkininkauti nei 
įstaigose, nei šiaip savo darbu.

Komisijų veikla aptilo, žmonės apsiprato, vėl jauni - 
mas ir vidutinio amžiaus, pradėjo rodytis bažnyčioje, ki - 
ne, laukuose. Su dideliu atsargumu atėjo į pagalbą mūsų 
policija. Tometlnis policininkas ir viršininkas p. Audzljo- 
nls sugebėjo sudaryti slaptą, ne tik su miestu, bet ir su 
kaimais ryšį pavojaus atveju. Jis pakvietė buv. 1941 m. su
kilimo partizanus, parinko patikimus žmones. Jam už tai 
grėsė sušaudymas, ar ištrėmimas į stovyklą. Partlza - 
nai ryšininkai kasdien atvykdavo į miestą. Pranešus, kad 
po kelių valandų bus gaudymo ekspedicija ryšininkui, ži
nia aplėkdavo kaimus ir viensėdžius.

Vokiečiai nekartą, atvykę gaudyti vyrų po miestą,lau
kuose ir net namuose , te matydavo tik senius, moteris ir 
valkus. Jie stebėjosi ne vieną sykį. Visus reikalus atlik - 
davo tėvai, moterys ir seneliai. Nesigirdint, kad netolie - 
se būtų "ekspedicijos"- jaunimas vėl dirbo laukuose, vaikš
čiojo po miestą.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



Šarūnas
Juozas Kaributas

(Pradžia 7numeryje) veido vaikigalis Ir, paslsa-
Skambutts. Pirmas skam- kęs vardą bet pavardę, prl- 

butls. Kūlversčiais vist, vle- dūrė dar Ir kad jis mlasčlo- 
nas kitą pralenkdami, bėga nts esąs. Jis atsiminė pa- 
korldorluml į klases moki- ' stabas tėvų, kad. su mles- 
nlal. Visi jie tokie drąsūs, člonlokals nedraugautl. Tad 
veržlūs, tik Šarūnas naujo- burbtelėjo jam porą žodžių 
kas.Pirmi matai Ir dar ant- Ir nusisuko eiti. Tas dar Iš 
roję klasėje, Visiems jis paskos pabėgėjo tr m ?.t y da
ne pažįstamas, nes praeitą mas, kad ne draugauja, pa- 
žlemą ne trynė Idas ės suolų.
Visi žiūri Ir nuo jų žvllgs- T~" 
nlų Šarūnui darosi nejauku.

sUlko.
Eina Šarūnas besidairy

damas per miestelio gatves. 
Viskas čia jam nauja Ir ne
įprasta. Pirmas žvilgsnis 1 
ūkininkų pilną miesteli, kur 
jam atrodo, jog visi kas gy
vas, Čia sugužėjo.

■Rinka , kur vyksta turgus j 
pilna vežimų Ir žmonių. Jo- 
markas pačiame dienos 
Įkarštyje. Žmonės Iš kaimų 
eina, važiuoja pilnus ratus 
prisikrovę prekių. Tat pavė
lavę. Gi ankstyvieji jau Iš- 
_________ i '-r—.—

dėmesį. Šarūnas kerta tie
siai per rinką, nes tenai Jis 
apsigyveno, kaip tik antroje 
pusėje 1 pietus.Mato jis prie 
silkių bačkos sukinėjasi žy- 
dellokal. Jie .pamatę Šarūną, 
Ima užkabinėti;

-UI, Jurgai, iš kokiu kai
mą atvažloval?

-Apie koki kulną tu čia 
kalbi ? - nusijuokia Šarūnas 
ir kyšteli jiems lležlvį. Pa
sileido bėgti, ką žinai...

BUS DAUGIAU.

ve/d^od^ai
Amin: ..”. ir pasakyk 
Dievui, jei jis nori man 
įkalbėti, žino, kur mane 
galima rasti”

Jis kukliai, be triukšmo, at
sisėda į ketvirtą suolą, su
sipažįsta su kaimynu tr lau
kia. Po minutės prasiverta 
durys Ir Įžengia Uga nosimi, 
klek i priekį pasidavęs, su 
juodąls akiniais mokytojas, 
Jis peržvelgė klasę, nieko 
netaręs leptelėjo dienyną ant 
stalo Ir atsikosėjęs pradė
jo:

-Na, tai sveikinu sustain-
kuslūs antriems mokslo ma
tams. Aš linkiu, kad šie 
nauji mokslo metai jums at
neštų naudos, o tuo pačiu 
man, kaip jūsų klasės auk
lėtojui, džiaugsmo.

Šarūnas atydžlal seka 
kiekvieną mokytojo judesį. 
Klasė nuščiuvo. Mokytojas 
ima dienyną, varto lapus Ir 
pagaliau pradeda patikrini
mą alfabetine tvarka Iššauk
damas kiekvieną. Pagaliau 
nugirsta - Šarūnas Žledo
nas t Jis šoka Iš vietos Ir at
sako - esu. Nori vėl sėsti, 
kaip Ir visi kiti. Mokytojas 
jį sulaiko Ir Ima teirautis•:

-Tai pirmus metus čia?
-Taip, pone mokytojau.
-O Iš kur būsi ?
-Nuo bajoriškių, ponas 

mokytojau.
-Reikia sakyti Iš Bajoriš

kių - pataisė - Hm, bajoriš
ką Ir pavardę turi. Vadina
si peršokai vieną klasę ?

-Taip, ponas mokytojau.
-Tai gabus būsi, ge^al 

žiūrėsim, sėsk!.
Šarūną net prakaltas Iš

pylė. Jis klestelėjo Ir atsi
kvėpė taip, tarytum kas kal
ną būtų nuo jo pečių iiuvertę.

Po patikrinimo mokytojas 
papasakojo dar nuotykių Iš 
vasaros atostogų. Pasitei
ravo mokinių, kaip Jie pra
leido vasaros atostogas Ir 
pranešė, kad pamokų nebus, 
kad gali eiti į namus Ir ryt 
Ir vėl susirinkti. Atsisvei
kino.

Suklego, suūžė klasė. Vie
ni skuba l namus, kiti dar 
susitikinėja Ir dalinasi va-
saros nuotaikomis. Prie Ša
rūno prieina toks šlakuoto

SVARBI 
PAJAMŲ MOKESČIŲ INFORMACIJA

Lėšos, jeigu jas uždirbate 
privalote deklaruoti. Kitaip 
sakant, turite užpildyti paja
mų mokesčių blankus kartą į 
metus ir pasiųsti Kanados 
pajamų mokesčių ministe
rijai Ottav oje (Revenue Ca
nada, Taxation).

Kiekvienas Kanados gy
ventojas, turėjęs pajamų 
1976 metais daugiau nei nu
statyta neapmokestina - 
ma. suma ir asmeninės ats
kaitos, privalo užpildyti as
meninius blankus TI (Indivi
dual Income Tax) ir išsiųsti 
iki 1977 metų balandžio 30 
dienos. Jei negavote savo 
mokesčių blankų, . kreipia
tės į vietinę pašto arba apy
linkės mokesčių įstaigą 
(District Texatloa Office).

Mokesčių blankuose įra
šoma vardas, pavarei?, pa
jamos iš visų šaltinių, ati
mama neapmokestinama su
ma, asmeninės ataskaitos ir 
tada apskaičiuojami mokes
čiai. Jums pagelbėti pridė
jome prie blanko mokesčių 
vadovą (i»i ^«me Tax Guide), 
kuris teiks Jums visą rei
kalingą pagalbą.

Svarbu tinkamai ir tiks
liai užpildyti mokesčių 
blanką. Visų pirma įrašyki
te visas savo pajamas, ne 
vien tik pajamas, sužymė
tas jūsų darbdavio ant T4 
lapelio, bet ir visas kitas, 
gautas metų laikotarpyje. 
Pavyzdžiui : kiekvieną atly
ginimą už patarnavimus 
nors ir nebūtumėte gavęs T4 
lapelio, arbatpinigius, pini
gines dovanas, investacines 
pajamas iš visų šalf’-lų, 
įskaitant palūkanas už pa
skolas draugams bei gimi
nėms, nuomos pajamas ir 
visas gautas šeimos priedų 
išmokas.

Pasinaudokite viso
mis mokesčių lengvatomis 
bei lengvatomis, į kurias 
turite teisę. Pavyzdžiui : jei
gu išlaikote arba padedate 
išlaikyti asmenį, kuris gy
vena Kanadoje (arba ir ne 
Kanadoje, jeidu tas asmuo 
būtų laikomas aprūpinamu 
šeimos nariu, jei gyventų 
Kanadoje), galite prašyti 
asmeninės ataskaitos. Jei 
išlaikomas asmuo gyvena ne 
Kanadoje, privalote užpildy
ti blanką TIE-NR, kurį ga
lite gauti savo apylinkės mo
kesčių įstaigoje (Districkt

Taxation Office) ir prijungti 
prie užpildymo mokesčių 
blanko drauge su reikalin
gais kvitais. Minėtame spe
cialiame blanke turi būti 
įrašyta išlaikomųjų asmenų 
vardai, pavardės, amžius.

Įrašykite tikslius duome
nis ant atitinkamos linijos, 
gerai aps kaičių old te, patik
rinkite kartą ir kitą, pasi
naudodami mokesčių vadovu.

Jeigu^ dar lieka neaišku
mų, kreipkitės į apylinkės 
mokesčių įstaigą. Jos tar
nautojai jums padės. Apy
linkių mokesčių įstaigų tele
fonai surašyti ant mokesčių 
vadovo užpakalinio viršelio. 
Neužmirškite - jūsų užpildy
ti mokesčių blankai privalo 
būti išsiųsti iki 1977 metų 
balandžio 30 dienos vidur
nakčio.

■ Revenue Canada Revenu Canada
■ Taxation Impdt

Hon. Monique Begin L’hon. Monique Begin
Minister Ministre

KAINUOJA: ChicagoĮe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. __ $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
_  $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo- 
M __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

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

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT^, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI. _______________________________________________

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Beht 
yįškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 

nebebusi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui s. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.

1977.III.9

važiuoja. Žydės sukiojasi 
aplink vežimus Ir renkasi 
sau vištas. Mato, kaip viena 
sena žydė kilnoja vištą, pa
pučia jai Į pauodegę Ir susi
raukusi vėl. meta atgal Į ūki
ninko ratus.Šarūnas,visą tai 
Iš tolo stebėdamas, negali 
juokais tverti. E Ina toliau 
Ir mato, kaip žydai su jar- 
malkomis eina nuo vežimo 
prie vežimo Ir knibinėja 
avelių Ir tellokų šonus. Il
gai derasi, peikia Ir tol zu
linąs! aplink ratus, pakol 
ūkininkas, jau Iš kantrybės 
Išėjęs, už siūlomą kalną 
atiduoda.

Slenka nedrąsiai Šarūnas 
visą tai stebėdamas. Klek 
tolėliau žvengia arkliai, 
mauroja karvės ir buliai 
mirtingai šnairuoja.

Krautuvių tarpduryje šnai
ruoja senyvos žydelkos Ir
šaukia praeinančius kalmls- Nekantraudama laukiu prenu- 
člus. Nedaug kas kreipta meratos apsimokėjimo NL.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRAOlENį NUO 11,30 iki U vai nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. StonkeviTius, 1053 Atbon.l Cr.. D-jv.rnoy. P.O. TEL. 669-8834

1977-IŠVYKOS |SfSSŽ LIETUVĄlw YjgnoS—sgyattęs kęIionę į Lietuvą.. į. 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 

TOURS...........
■ 1 ’■   *' '* ' "JT I IY f r T ■$ r m 1 <7^ U UlCilUd II U

naktys Vilniuje, 1 dienos ekskusija į Kauna ir 1 naktis Maskvoje —

• Balandžio 24 — gegužės 2...,$858. e Rugsėjo 18 — 26. . .$858.
• Spalio 9 - 17. . .$826.

• P-vi»iuL savaičių kelionė į Lietuva. Vokietija, ir Anglija, , . 1 naktis 
Į Maskvoje, 6 dienosijr 5 naktys Vilniuje, 1 dienos ekskursija i Kauna,

4 naktys Muenchene ir 3 naktys Londone.
• Birželio 26 — liepos 10. ;. . J, 1,253. e Liepos 17 — 31. , . $ 1,253.

įskaitoma: Bilietas “ekonomy class GIT", pirmos eilės viešbučiai, po du asmenis 
kambaryje, trys valgymai dienoje; pusryčiai ir pietūs Mūenchene ir Londone, 
miestų apžiūra, persėdimai jr bagažų pristatymai. ;

Kainos nuo Y)77 m. f>al andžio 1 d. f>us patvirtintos vyriausybės, suderintos su lėktuvu kainomis 
iš Bostono, New York’o ir Montreal io per Pan American World Airways arba IATA linijas. , 

Daugiau informacijų apie kelione į Lietuvą gausite pas:
SPECIALI DVIEJU SAVAIČIŲ kelione f Lietuvą, Vokieti jo A. gidų Mitkų. - Baltic Tours
ir Prancūzija: 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5naktys . ,8 White Oak
Vilniuje su dienos ekskursija i_ Kauną, 4 naktys W Newton, MA 02168
Muenchene ir 3 naktys Paryžiuje. JSirielio 8-22d.-$ lt27į. Tel. (617)-969- 1 190

Žmonių skaičius visoms kelionėms ribotas. Užsirašykite kaip galite skubi au I

C FMB
PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
P l B L i S111N (i CO M PA N Y

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

636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 02127

5 p si.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

.Įsikūręs nuosovuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Koopcratv/m

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- 
H'ois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 va!., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $8,000.000

MOKAME UŽ:
depozitus <P.C.A.) 6 %
santaupas 7,5%
term, depozitus 1 m. 8,5 %

IMAME UŽ:
asmeninei paskalas 11% 
nekilo, turto pask. %

. _ - - ------ . * —

PRANEŠAME, kad ruošiame priešvelykinį laimės ratą 
kovo 26 d. , šeštadienį, lietuvių parapijos salėje. Pradžia 
7 vai. vak. "Laimėjimai - kumpiai kt. premijos. Bus 
stiprių gėrimų ir kavutė.

Žūklautojų ir Medžiotojų klubo
"Giedraitis" V al d y b a

toronto
A. Lukošius

namuose
Žiauri Žiema

- Sveiki prieteliai, ir kaip 
laikomės ? Ar nesušalote per 
tuos balsius šalčius, -trrnutį 
vėliau popietė?', užsukęs , 
skardžiu balsu pragysta į 
besivaišinančius savo pažįs
tamus.

- Nedaug jau ir betrūko, - 
atsako jam vienas iš būrio ,

tik ką nurijęs gabalą jautie
nos ir keldamas bokalą alaus 
O kas pas patį ?

-Taigi matėte, kas čia da
rėsi; Sakau, svieto galas- jau 
tikriausiai netoli. Kalnai to 
sniego, ir dar šalta, kaip Si
bire ar Aliaskoje, vėjas tik 
staugia kaukia per dienas.

- Čia pas mus tai dar pu
sė bėdos, bet kas darėsi te

tam

pilietybės
aktą

■ Secretary
■ of State

John Roberts 
Minister

naują

liau į pietus Amerikoje. Kai 
kurios vietovės ypač skau
džiai buvo paliestos. Pritrū
ko jiems elektros, gazo, aly
vos. Sustojo fabrikai.Sniegas 
kai kur siekė iki 30 pėdų 
aukščio. Nemažai rasta ir 
sušalusių užpustytuose auto
mobiliuose. Izoliuoti pritrū - 
ko maisto.

- Ir kasmet eina blogyn . 
Ankščiau tokių "šposų" ne
būdavo. Vasaromis būdavo 
šilta, gražu, O žiemomis- 
taip, kaip ir turi būti.

- Greičiausiai, kad ta visą 
betvarkę padaro tie įvai
riausi atominiai bandymai , 
šimtai šaunamų galingų ra
ketų, aibės skriejančių sa
telitų.

Gamta ištisus amžius ėjo 
savuoju keliu, o štai dabar 
žmogus baigia viską sumai
šyti. Be atvangos skrodžia 
tą erdvę, lekia į n mėnulį, 
Marsą, gaudosi vieni kitus, 
nori būti pranašesni- tai ko 
tu gali laukti geresnio ?

- Ar girdėjote, kad šia 
žiemą Aliaskoje buvo sunku 
pagaminti dirbtiną ledą ledo 
rutulio žaidynėms, kai tuo 
pačiu metu ir už tūkstančių 
km.į pietus, nuo šalčio buvo 
mirusių.

-Aš sakau, kad gamta tur 
ri savo dėsnius ir su ja 
žaisti reikia atsargiai. Jei 
ne-pats sau kilpį užsinersi, 
jos nepamokinsi, tik užrūs
tinsi, ir tada ji tau smogs 
atgalios.

- Niekados gamtoje ne-
trūksta įvairiausių netikėtu
mų, bet va, šitokio jos sau
valiavimo tai jau neįmanoma 
suprasti. Perdaug jau jis 
rimtas, skaudas ir nesu- 
prantams mums žmonėms .

- Tai kad žmogus pats to 
noriisiaučia, laksto, daužosi 
sprogdina, nuo vienos plane
tos ant kitos šokinėja...

Jis be atodairos skriaud

žia žemelę maitintoją, trau
kia iš jos įvairius chemika
lus, gamina nuodus, o kad tai 
darydamas, pats sau duobę 
kas- visai nepagalvoja.

Šiais laikais žmonija pa
gauta kažkokio nesupranta
mo svaigulio. Nežino, nei ko 
ji nori, nei kur eina.

- Visur tik nelaimės, ne
tikėtumai, potvyniai, žemės 
drebėjimai, besiveržiantys 
ugniakalnlai. Kitur- negir
dėti šalčiai, vėtros, arba 
net ir saus ' c .

Tai štai ką iš noriu pasa
kyti. Vyksta kažkoks mums 
nesuprantamas, pasikeiti - 
raas.

Čia ir baigėsi šis nelabai 
jau smagūs pašnekesys. 
Visi girdėjusieji tikriausiai 
buvo vienodos. arba labai 
jau panašios nuomonės.

UCSM LIETUVIU NAMAI

LN Vyrų V-ba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. - T.Staru 
lis, vicep. -B. Jackus, sekr. -
V. Kulnys, ižčL - M. Račys , 
parengimams- V. Bubelis. ir 
J. Laugalis, koresp. -A. Lu
košius , ligonių lankymo rei
kalams- J. Dambaras, ryši
ninkas-H. Chvedukas.

Apie sergančius prašoma 
pranešti LNraštinei tel:533- 
9030.

Moterų Būrelis išrinko 
naują vlcepirm-kę - Birutę 
Ąbromaitienę.

Jų ruošiama Talentų Po
pietė , kurios programos dalį 
atliks pačios narės, įvyks 
kovo 13 d. 3:30 p. p.

Jūrų Šaulių Kuopa Baltija
VI. Putvio Šaulių Kuopa , 
kovo 19 d., šeštadienį, 7 v. v. 
Gedimino Pilies Menėje ruo
šia Juozinėse

Kovo 27 d.. sekmadienį , 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
įvyks LN narių visuotinas 
susirinkimas.Pradžia 3 v. p. p.

Sis aktas pradėjo galioti nuo 1977m. yasario 15 d.
Diena, kai Jūs tapsite Kanados piliečLu>.gaaslte 

visas piliečio privilegijas ir įsipareigojimas, 
Jums bus pasididžiavimo diena.

Naujasis Pilietybės aktas nepakeičia padėties 
tų asmenų, kurie jau yra tapę Kanados 
piliečiais.

Naujai atvykę imigrantai, kurie nori tapti 
Kanados piliečiais, turi įsidėmėti sekančius 
naujus pakeitimus:

1. Moterys ir vyrai, neatsižvelgiant į vedybinį, 
stovį, yra traktuojami vienodai;

2. Užpildantieji pareiškimus pilietybei gauti,turi 
būti Kana do j ę Išgyvenę trejus metus;

3. Kandidatas pilietybei gauti turi būti 18 metų 
amžiaus;

4. Imigrantai iš visų kraštų yra traktuojami 
vienodai.

Kaip ankščiau, taip ir dabar užpildantieji pa 
pareiškimus turi sumokėti nustatytą mokestį. 
Valstybės sekretoriaus ministerijos tarnautojai 
be užmokesčio duos reikalingą informaciją bei 
pagelbą pareiškimų užpildymui.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos, raštu 
arba asmeniškai, kreipkitės į Jums artimiausią 
Kanados pilietybės teismo įstaigą. Taipgi, galite 
kreiptis: The Registrar of Canadian Citizenship 
130 Slater Street Ottawa. Ontario KIA OM5.

Secretariat 
d'Ėtat
John Roberts 
Ministre

Pirmutiniame ir didžiausiame p* ja ja jįjį ja 
TORONTO LIETUVIŲ PAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE —--------------- ----------—

MOKA:
9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sjjsk.
7už taupymo s-tas 

6% už Čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 14 milijonų dolerių

IMA:

9Vi% už asm. paskoldk
b urj

9’/2% už mortgičius .į, <

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario |

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno

20 METŲ PATIRTIS

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ~ Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6 ------------------------------------------- ---------------- ------------------------------------i

aKDCiUAlĮjaa
WALTER DAUGINIS

Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 
įvairių d ra ūdos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Ortt.
___________ Tel, 533-1121, namų 249-2067_____________ £

Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W. Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctkur *asau,yie ^•*"»>inU 
m** »x«______________________ tel. 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Narys "Better Business" Biuro •---- —------------------------------------ ’ ~

Visų rūšių drauda •' VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226*

Lietuviu kalba patarnbuja ■— V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais — 9 v.r. 12 v.p.p.
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS
SIUNTINIAI 

j Lietuvę, Latviją, Estijų, Ukrainą, Sov. Sąjungų 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19^4 svarų 
flryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA: Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeJtadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

IŠTAIGA ExportsYoronto 3, Ontario ,
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai j

nė,-, kuri dirbs L N admi
nistratore^ jos vieton išrink
ta L Pocienė. Kandidatėmis 
J. Bubulienė ir V. Pace nienė.

Susirinkimas praėjo labai 
darbingoje nuotaikoje. Po 
susirinkimo narės pasivai - 
šino kavute su pyragais ir 
atydžiai išklausė N. Kulpavl- 
čienės gerai paruoštos pas -

ri buvo pailiustruota skaid
rėmis.

Į LN Moterų Butelį įsto - 
jo 2 naujos narės:J. Bubu - 
lienė ir menininkė Z. Par- 
cevičienė.

Sveikiname naujas nares 
ir linkime įsijungiant į Mo
terų Būrelio eiles) padedant 
LN ■, tapti visus mus jun * 
giančiu centru. C, K,-.-Ru|

DĖMESIUI
VISU ATVYKUSIU i. Kanad^ 

1947 metais (30-ties metuįsukai 
ciai atžymėti) — Toronte, Lietu' 
vių. Namuose, k.m. rugsėjo tpert 
3 d. yra ruošiamas atsipažtn'ilnc 
VAKARAS - BALIUS.

Registruotis ir informacii<j^i|aj- 
Šame kreiptis: Vacį. Verikūins,

• Vasario (■ d. , LN Gedimi
no Pilies Menėje įvyko Mo
terų Būrelio susirinkimas.

Pirmininkė A. Jankaitienė 
padarė išsamų pranešimą 
apie pereitų metų nuveiktus 
darbus ir padėkojo narėms 
už visokią talką.

Buvo suruošta 4 meninin
kių paroda: ? Balsienės C.
Krašauskienės, F. Pacevižie- kaitos Moteris ir Menas , ku- 
nės ir ' . Valiūnienės Ke
ramikos ir Sidabro išdirbi
nių paroda. Paroda labai 
gerai pasisekė, nemažai iš
dirbinių parduota. Kiekvie
na menininkė paliko ŲN po 
gražią dovaną.

Kartu su LN V-ba buvo 
suruošta: Velykų Stalas LN 
25 m. minėjimas, Kūčios, N. 
Metų sutikimas. Ruošiant 
tradicines šventes,pagrindi
nis tikslas buvo ne pelnas o 
noras suburti visus lietu
vius ir perduoti tradici
jas jaunajai kartai.

Kovo 13 d. Būrelis ruošia 
tradic|nę popietę su menine 
programa ir vaišėmis. Bus 
loterija ir veiks baras.

Vietoje P. Skilaridžiūnie- 80 DorvaI Rd.Toronto, Ont. T
NEPRIKLAUSOMA LIETUV
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Winnipeg
: Palaidota Marija Daubariene

$' X '
S. m. sausio 23 d., sekma-

vedę lietuvaites, A.Alfonsas 
Balčiūnas ir Algis Radzevi
čius- naujieji ateiviai.

Marija Daubarienė palai
dota Elmwood kapinėse, ap - 
klota daugybe gražių gėlių. 
Kadangi ji priklausė ir prie

vietinės lietuvių parapijos, kienė, Helen Beniušienė, M. Sa 
tai klebonas jos dukters Vik
torijos vardu, pakvietė visus 
palydovus važiuoti į parapi
jos svetainę pusryčiams.

Patarnavo senųjų lietuvių
žmonos kitatautės: Helen Yuš-

rausko žmona Ema ir ketu - 
rios kitatautės- i velionės 
dukters Viktorijos draugės 
iš The Swinging 69- ers 
Dance Club.

Malonu priminti, kad jauni 
lietuviai ir lietuvaitės prati
na kitataučius prie lietuvių , 
supažindinant su mūsų pap - 
rečiais ir draugiškumu. |

Kazys BeniuŠįs 
irontreallsKRONIKA

PRASMINGAS JAUNIMO MARATONAS
Maratonas truko 4 vai an- 
s, jame dalyvavo arti 40 

Šoki ds 
J onelis; 
Kristina

ir

Wliaui esu mkihmi

i Švykimo

DATOS:

green Ware Guazes Firing Kilns

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. P.O. HSR 4AS

TEL. 685-0370

l^£,Cmaz
' , ' Mike Rutkauskas )

(Storage)'

T EL. 525- 8971.
T. L aut inait is

ony s
268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS'- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS °RCGOS

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
otl i ek amas sąžiningai ir ar i einamomi s kainom: s.

- t ei. 366- 6237/3896

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

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

lėms susirinkę sudėjo po do
lerį ir pagal Klubo nuostatus 
iš iždo dadėjo $20. Tad su - 
dėjo iš viso $43.

Marija Daubarienė buvo
dlenlo rytą Wlnnipege, Mi- pašarvota Cropo Funeral 
sericordia General Hospital koplyčioje. Daugeliui arti - 
ligoninėje mirė Marija Dau- mųjų , giminių, draugų 
barienė, sulaukusi 71 m. , pažįstamų; senųjų ir naujųjų
kilusi iš Lietuvos, Malė tų emigrantų dalyvaujant, kun . 
miesto ir vaiščlauš, Utenos Justinas Bertašius kalbėjo 
apskrities. Į Kanadą atvyko maldas. Kitą dieną, sausio 29 
1926 m. Kadangi velionė pri- velionė buvo atvežta į Dietu- 
kląusė prie Winnipeg, o se- vių Šv. Kazimiero bažnyčią . 

Klebonas kun. J. Bertašius 
atlaikė gedulingas pamaldas; 
Savaitei buvo paaukotos ii kas
dien laikomos specialios mi
šios.

Karstą nešė Norman Sta - 
pon-Steponavičius (vienintė -

nųjų Lietuvių Klubo, tai Klu
be^ pirmininkas Bpb Urbonas 
ir^vicepirm. Tadas Yuška , 
telefonais pranešė apie jos 
mirtį. Pakvietė į Klubo sve
tainę susirinkti, aptarti jos 
laidojimą. x x

’ Nariams susirinkus, ve- lis lietuvis aldermanas), Joe 
llonė buvo pagerbta vienos Frigo, Walter Mellen, Wal- 
minutės susikaupimu. Gė- ter Ozuk- visi kitataučiai -

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS (6noktys) VILNIUJE

Gegužės - May 19 ir 26 dienomis 
Birželio-June 16 diena 
Liepos-July 7 diena 
Rugpjūčio- August 4 diena
Rugsėjo-September 8 ir 15 dienomis.

14
DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU 
- V I L N I A U S, - MI N S K 0 - M A S K V 0 S - 

f K a i n a: nuo $ 1,065.00 į 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IS LIETUVOS I ŠĮ 
KRAŠTA - KANADA. ,

Jeigu keliauji i Miami ar Fort Lauderdale ?. .
- Užsirašyk pas mus, tik $145.00 su 

sugrižimu.
Rašyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H2W 1Y7

-icence N.50040) - Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

FINA MBHT TEL: 694-1037

LMIKE RUTKĄUSKAŠ)

. PLAZA EINA ,
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AUPOINT - RGMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

Kailių siuvėjas

SENANTVĖS 
PENSININKAI

GARANTUOTŲ 
PAJAMŲ 
PAPILDO 

BLANKAI

UŽPILDYKITE JUOS !

ATSIŲSKITE JUOS !
Garantuotų pajamų, papildo blankai 
neseniai buvo išsiųsti visiems 
pensininkams, gaunantiems papildą 
Kad įusu pensijos papildas būtu 
tęsiamas ir po kovo mėnesio 3 1 
dienos, privalote vėl prašyti. 
Dėlto būtinai užpildykite savo 
blanko ir gražinkite adresuotame 
voke, kuris yra pridėtas prie 
blanko, kaip galint greičiau.

Pasaulio l ietuvių Jaunimo 
c-gos skyrius Montrealyje 
pravedė Šokio Maratoną va
sario 26 d. . 1977 m, Aušros 
Vartų Parapijos salėje.

Tokį linksmą. dinamišką 
ir savo širdžiai ,o taip pat ir 
kojoms .artimą pasillnksmi - 
nimą jaunimas suruošė ne 
vien tik savo pramogai, bet 
ir prasmingam uždaviniui: 
paremti Montrealio' lietuvių 
Šeštadieninę Mokyklą.

Ne tik džiugu, kad įvyko 
Maratonas, kad jo vertingas 
tikslas. Po jo buvo suruoš
tas ir smagus vakaras,, su - 
pažindinant mus ru jaunute 
Pietų Amerikos gražiabalse 
lietuvaite, Adriana J o c y t e. 
Galiausiai-m al onus ne
tikėtumas. Vakaro me
tu PLJS-gos Montrealio 
skyriaus atstovė Rasa Luko- 
ševičiūtė pranešė, kad jau - 
nimas, nors ir rūgėdamas 
kartais , kad reikia keltis 
ir šeštadienio rytais į Mo - 
kyklą( kas ir jai , prisipa - 
žino, yra atsitikę), skiria 
500 ’’žaliukų" tai Mokyklai .

Karštai visiems plojant , 
dovana buvo įteikta Mokyk - 
los vedėjai Monikai Jonynie- 
nei) kuri labai nuoširdžiai už 
ją padėkojo.

Sigitas Baršauskas, atsto
vaudamas Tėvų Komitetą, 
pasidžiaugė, kad daugelis 
jaunimo- maratoniečių ir 
svečių-entuziastingai prisi - 
dėjo prie šio vakaro par-m- 
gimo. Pasidžiaugė, kad kai 
kurie, baigę Mokyklą, nori 
joje dirbti, be&irūpindami 
išlaikyti mū.sų kalbą ir lie - 
tuvybę.

jaunuolių ir vaikų, 
pravedė Juozas. 
Paulius ' Mališka> 
Mališkaitė, Ina LukoŠeviČiūtė.

Laimėtojai - tauniausia 
šokėja- Fil vi j a Vazalinskaitė, 
vyriausias ( o tikrai ir aukš
čiausias)- Zigmas Ėkučas . 
Netrūko ir jumoro: užimpoi- 
navęs labiausiai plaukuotom 
kojom- Robertas Valinskas . 
O smarkiausias, surinkęs 
daugiausia mecenatų -Romas 
Staškevičiui. Visi gavo ata
tinkamas dovanėles.

Malonu kad ,pranešinėti, 
laikyti kontaktą su puoliką 
pradeda ir mūsų jaunuoliai . 
Štai šį vakarą jų buvo du : 
Linas Staškevičius ir Pau
lius MaliŠka. Pro gramos 
vedėja- Rasa Lukoševičiūtė, 
Loterija rūpinosi Alma Dre- 
šerienė, vaišėmis Audronė 
Jonelytė. Sukosi aplinkui, pa- 
tarnaudamos Lilė Joneiytė » 
Gabija Bendžiūtė ir kitos . 
Kai kurie jaunuoliai pa^S|A- 
no aparatus. plokštele?, 
transportus ir 1.t.

Svarbiausias Šio vakaro 
dėmesys nukrypo į lietuvaitę 
iš Argentinos, Adrianą Jo- 

(N ūkei ta i 8psl.)

Health 
and Welfare 
Canada 
Marc Lalonde. 
Minister

Santė et 
Bien-ėtre social 
Canada

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
MontrL J, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

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

Savininkai V. Susinskas & Son tel. 389 • 057 1.

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

(Lietuviams duodame specialioj nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

1977.III.9

Viskas moderniems nariams !
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vdndenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing Heating kontroktorius.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums'pall būti stogdengys Guy 

‘Richardl, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote,

364*1470 R

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAIE LASALLE 365-0770

Skubiai 
išvalome
paimame, 

pristatome 
365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e ava 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143
ni/trfs

7
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NL REIKALAI buvę ką parodyti Adrianai iŠ 
muzikaliosios pusės.—

Matėsi ir jaunosios mūsų

ry ligoninėje.
• Arvydas fmailys iš To
ronto » inžinierius 5 atsikelia

Spaudos Balius gegužės 7 d.
Šių metų NT, laikraščio, 

Spaudos Balius įvyks gegu
žės mėn. 7 d. , šeštadienį 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Prašome visų montre- 
aliečių šiai datai laiką re
zervuoti, nerengti kitokių pa
rengimų bet visiems atvykti 
į šį laikraščio naudai ruo
šiamą, vakarą.

Dėmesio torontieciams
Šio laikraščio leidėjai pra

neša. kad nuo dabar šis sa - 
vaitraštis pasiekia Torontą 
labai greitai, sekančią dieną 
po išleidimo t. y. ketvirta
dieniais ir nevėliau penkta - 
dieniais.

Toronte jį galima įsigyti jaunavedžių poros, neatitrū - dirbti į Montrealį. Jo suža- 
šiose vietose: kusios nuo mūsų veiklosykas dėtlnė, Vida. Bubelytė ir jis
Lietuvių Namų svetainėje 
Lokys ir fekmadienio Po - 
pietėse. 1573 Bloor str. W.

Lietuvio Margio vaistinėj, 
408 Roncesvalles avė. , tel : 
533-1944 ,

Parkside Meat Market , 
lietuvių krautuvėje 335 Ron- 
cesvalles avė, tel:! 535-1258

Astra Meat Produce, eu
ropietiška krautuvė, 2238 
Bloor st. W. tel:7 3-1093

Prisikėlimo parapijos 
kioske sekmadieniais 1021 
College st.

Lietuvos Kankinių parapi
joje Anapilyje sekmadie
niais 2185 ctavebanl Rd. . 
Mississauga Ont.

ypatingai džiugu.
Susilaukta ir svečių iš to

liau. Pirmiausia-p. Jocienė, 
iš Argentinos, Adrianos mo 
tina, Iš Toronto- dr. kun. P. 
Gaida, Tėviškės • Žiburių 
re daktorius, dalyvavęs
pasitarimuose Multikultū - 
rizmo reikalais Montrealyje. 
Atsilankė ir seselė Marga
rita iš Putnamo, p. Rudokai- 
iš Tillsonburg, . Ont.

Geriausios sėkmės mūsų 
jaunimui iš arti ir iš toli? B.

• Jonas Lukoševičius neti
kėtai susirgo, vairuodamas 
automobilį. Policija jį rado 
be sąmonės ir nuvežė Į li-

pats buvo veiklūs jaunimo 
tarpe Toronte.

Abu apsilankė Montrealyje., 
apsilankė ir redakcijoje.
• Kovo 20, po 11 v. pamaldų, 
Jūrų šauliai ruošia Juozapi- 
ner. Programoje išgirsime 
Gintarėlio orkestrą. Po to 
vaišės- pietūs. Visi kvie
čiami '.
• Visi fotografavęs! portre
tams Lite,prašom© juos atsi
imti Lito patalpose. Portre
tai bus Idemonstruojami kovo 
12 d., šeštadienį nuo 1O vai.— 
Iki 5 vai. ir kovo 14 Ir 15 d. d.
— nuo 12 Iki 8 vai. vakaro.ar
ba bent kuriuo laiku vėliau, i

goninę.
Atkelta iš 7 psl.

cytę. Įdomu ir miela, kad ši 
jau 3-ios kartos lietuvaitė ( 
apdovanota patraukliu, int - 
ryguojančiu balsu ir meile 
dainai, simpatinga ir be pre
tenzijų. Jaunimo Kongreso 
dėka,dar labiau susidomėjo 
lietuvių kalba ir dainomis. 
Kražiai išaugusi pietų sau
lėje, ji turi ypatingą mezzo 
kvaliteto balso tembrą.

balsą pa s kompetentingą mo
kytoją, kai labiar subręs Ti
kimės , kad jai bus progos 
susipažinti ir su autentiško
mis, įvairiomis mūsų Iiau-

© Teisininkas Antanas Gra
žys, blogai pasijutęs, nuva
žiavo Į ligoninę. Patikrinus, 
pasirodė, kad susirgo šir
dies liga ir gydomas St. Ma-

R TOŠKIMĖ S GRANDINĖ LĖ S
KONCLRTL’I

Kaip buvo skelbta, atvyks 
vienas iškiliausių mūsų tau
tinių šokių ansamblis.Ne tik 
patys ruoškimės į jų kon-

diee dainomis. Gal ir pati, 
jų įkvėpta, sukurs estradinių 
dainų; Nesistebėčiau, jeigu 
ji išverstų Į lietuvių kalbą, 
ar kas nors jai padėtų.ir tų 
puikių . ispaniškųjų dainų. 
O gal įkvėps mūsų jaunuo-

IDĖJOS - NELAIMĖJE į
Važiuoji namo baliaus — kitas įvažiuoja i Tave ir 
sužeidžia ilgesniam laikui. Iš darbovietes negauni 
atlyginimo- Kaip išsimaitins Tavo šeima ?
Jums paaiškinsiu kaip į- skambink 937-634-1 arba 
366-9916 — Vytui P t aš in s k ui. ;

,9% 
... 9% 

714%
6%

a Aušros Vartų choras pasi
žadėjęs nuvykti 1 Worse ste\ry 
Ir ten lietuviams konoertuoll 
gegužės mėn. 26 d.. Ir chorb 
vyrų oktetas — balandžio 13 
d. koncertuos Baltimoreje. i

Linksmai nusiteikę Jaunimo Šoklų. Maratono šokėjai, kurie surinko $500,00 
Montrealio LietuviUw SeŠtadieninei Mokyklai.

certą, bet kalbinkime ir in - 
formuokime ievo bendra
darbius. kolegas studentus 
ir kitus pažįstamus kitatau - 
čius atsilankyti, pasigėrė
ti mū‘ ų liaudies šokiais .

-----------------------------------------------------
Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

M?HC?A89e St' To,ont°’ Ont • Tel. 532-3400

To platumą galima buvo ypač 
(nujausti ispaniškoje dainoje 
Crrnavalito. Padainavo ji 
lietuviškų dainųjkurias kaip 
sakėsi Pietų Amerikoje lie
tuviai išmoko iš savo motinų 
ir močiučių. Mums įdomu 
buvo klausyti negirdėto teks
to ir molodijų.apie kritusius 
už tėvynę, apie jaunųjų mei
lės ilgesį-Palydėjo pati-pra
mokusi .gitara, (Estradinių 
dainininkų mums ir mūsų 
jaunajai kartai labai trūksta. 
Trūksta ir dainų gero teksto 
ir įdomesnių melodijų. Ad
riana, nors pasirenka , kaip 
ją pristačiusi Rasa T ukoše- 
vičiūtė pastebėjo, gydytojos 
kelią tikimės-atras laiko ir 
toliau tobulinti savo gražųjį

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— e —
) 44(' t ne Sie-Citthei ine Quest 

Sum 600 .

Tel: «tib - 8235, namų 4 88 - 852 8

sius jai sukurti ir dainų, ir 
muzikos f Kodėl ne?

Montrealiečiai savo sim
patijas jaunajai lietuvaitei 
parodė karštais plojimais. 
Jaunimo S-ga Įteikė dovanėlę. 
O septyni kavai i ėraičiai, vie
nas po kito,įteikė jai po porą 
raudonų rožių scenoje. ( Ko
dėl vėliau nesimatė jų,šok - 
dlnančių Adrianą-sunku pa - 
sakyti. Gal nedrįso^ o 
gal Adrianai buvo perdaug 
prirūkyta salėje, ir ji neno
rėjo šokti 'į ).

Bavarų orkestras iš 4-ių 
muzikantų linksmino publiką. 
Smagi nuotaika neatslūgo iki 
pat vakaro pabaigos. Jų pol
kos smagiai trankios;neblogi 
tango ir valsai -tiesa viena, 
kita rumba- Tačiau, pasige
dome savojo Perkūno.. . ž ūtų

Jusu INCOME TAX, pensininku 
priedu ir kitas valdiškas formos, 
užpildys, šiuo reikalu turyrlmo — 
Kazys Gudžiūnas.

Skambinti: 728 - 0343.

r MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJU AUTOMOBILIU ».
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS,

LEONAS GUREOCAS

Pirmadieniais 

Antradieniais 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

AKTYVAI —viri 11 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA U1-.

10-3 E (’erm* indėlius 1 metų 
= pensijų ir namų s-tas 
E taupomąsias s-tas 

depozitų-Žekių s-tas .
10 - 8 =
10 8 = DUODA PASKOLAS:

= asmenines ..............................91/2%
9^- 1 = nekfln. turto............................ 91/2%

9.30-1 = investacines ................... 101/2%
ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

PASITARNAUS I

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ 
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662; nomų 73? - 968 1.

DR, V. GIR10N1ENĖ
Dantį; gydytoja

— ts —

L* A sso»"-TiCh Buvo. 

MONTREAL,

Tel 255-3636

Dr. A.S. Popieraitis
n.A.. M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C- E.R.C.S.(c>

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
San»edi:‘9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison grafaite - Free delivery
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl

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

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H3B2E3
Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BA, B.C.L
168 Notre Dame Street E.JSuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

Solei Manager 
(Lietuvi* atstovo*)

PASIKALBĖKITE SU

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE f

■Mnnageriu
IEO GURĖKAS

GM

muj montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the «no of $Ueet y/u*||   . .. ,. , ,   

A A WALTER TRUMPA B. Sc.
LES iMMEUBLES

mainville - poirier £
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kita, nekilnojama, 
turtą. Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Ste Adele Blvd., Ste- ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

JONAS&COTE^fįEALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
VISOKERIOPAS. NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041 

© Royal Trust
Atstovas J. Skučas,

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žemė )

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

. D-N- baltrukonis
Sylko Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res. 737-0844.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A q_e n t u r a veikia nuo 19 4 5 m.

Albertas N O R K E LI 0 NAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.
1 . .............. ............. ....... .. Į............................................. ' i,

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Re*.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.'

8

8
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