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Ottawa Journal pranešė,

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Šeštame'Baltų * Vakare 
Parlamento Rūmuose Otta- 
wojel978. III.l dalyvavo apie 
220 svečių. Pati Iškilmin
giausia Parlamento salė, 
Confederation Room, buvo 
vte Iška l pr Iptldyta.

Pradžioje buvo vienos va
landos priėmimas,po to Iš
kilminga vakarienė, parla
mentarų ir balt iečių kalbos 
Ir koncertas.

Daug žymių svečių
Tarp 30 senatorių Ir 50 

Parlamento narių buvo Bar - 
ney Dans on- Krašto Apsau -

Baltų Vakare Parlamento Rūmuose. IŠ kairės: Estijos konsulas I.Heinsoogos MlnlSterlS, Anthony Alj- atstovas pronuncljųs Anege- 
KraSto apsaugos ministeris Barney Dan son,(pasakęs pagrindinę kalbę) su bot-Smulkios Pramonės Mik lo Palmas, Graikijos amba- 
^mona, Vakaru Vokietijos ambasadorius Max von Podewi nlSterlS, Jack Cullen-Iml'- sadortUS T. Chrysanth opOU-

’ gracijos Ministeris Ir Nor- los,Italijos ambasados sekr.
man Caftk- Dauglakultūrlnlų Mario Cappetta, Turkijos 

OTTAWA RAGINS PRANCŪZIJOJE RINKIMAI Reikalų Ministeris. Atsllan- Charge d,’affaires Akin Em-
VIENYBEI Prancūzijos 32 mil. bal- kė Senato "Speaker” p.Re- regul Ir Britanijos High

kad Federalinės- Provinci
nės Vyriausybės Ryšio Mi
nisteris Marc Lalonde ne
trukus praneš stiprų vei - 
kimo planą įvairiomis ko
munikacijos priemonėmis , 
raginant laikytis Kanados 
vienybės principo ir nesu
tikti su separtizmo idėja . 
Ši kampanija ypač bus tai
koma kvebeklečiams. Viene- 
rių metų laikotarpyje buvo 
renkama dokumentinė sta
tistinė medžiaga įvairiose 
gyvenimo srityse ir tyrinę -
tas federalinės vyriausybės 
dalyvavimas provincijos gy - 
venime.

Planuojama taip pat pas
kelbti informacinius lape
lius ir juos visiems išsiun
tinėti. Bus paliesti jausmi
niai, ekonominiai ir politi
niai aspektai.

MARC LALONDE

VASAROS DARBAI 
STUDENTAMS
Quebec’o vyriausybė pra

nešė, kad paskyrė 12 mil. do
lerių šių metų studentų va
saros darbams. Tai apimtų 
apytikriai, 23 tūkstančius 
studentų iš gimnazijų, CE - 
GEP ir universitetų. Jau 60 
tūkstančių studentų užsire
gistravo darbams Quebec* o 
Darbo Biure ( Manpower 
Center). Ta proga Biuras 
primena,kad bus labai sunku 
rasti darbo, turint tik gim
nazijos diplomą.
1978. III. 15

suotojų netrukus turės pasi-
sakyti už ar prieš kairiųjų 
programą. Šioje programoje 
numatoma suvalstybinti 
Prancūzijos bankus ir did
žiąsias industrijoj įmones , 
apriboti privilegijas ir stai
giai pakelti gyvenimo stan - 
dartą darblnlnkaips.

Balsuotojams primenama, 
kad Prancūzija pergyvena 
reguliariai, apie kas dešimt
metį, neramumų ir sąmyšio 
periodus. Paskutinis toks 
buvo 1968 m. , pasižymėjęs 
studentų neramumais ir de
Gaulle pralaimėjimu.

Socialistai ir komunistai 
bendromis jėgomis dabar, 
atrodo, surinko 52% balsuo - 
jančių pritarimo. Tačiau ir 
tos dvi partijos dar nesutin
ka, kaip toli jos turėtų eiti 
su savo reformomis ekono - 
minėse ir socialinėse srity - 
se.

Rinkiminė kampanija vyks
ta jau ilgesnį laiką, bet bal - 
suotojai, atrodo, nelabai jos 
paveikti ir lyg indiferentiški 
dėl per ilgai užtrukusio rin
kimams pasiruošimo.

ITALIJOS KOMUNISTAI 
PARLAMENTE
Italijos politinė įtampa iš

sisprendė, sutikus su komp
romisiniu susitarimu: stip
ri Italų komunistų partija 
pirmą kartą per 30 metų 
priimta dauguma į J Parla
mentą. Pagal susitarimą, ko
munistai Italijoje kabineto 
postų neturi, bet gali balsuo
ti politiniuose nutarimuose .

KINIJOJE NAUJA 
KONSTITUCIJA
Kinijos vyriausybė pas

kelbė naują konstituciją, ku
rioje sustiprintos piliečių 
teisės pasisakyti. Sustiprin
tos Parlamento teisės sąry
šyje su komunistų partija.

Po Mao mirties, tai vie - 
nas svarbiausių įvykių. Kas 
kiniečius privertė įrašyti 
šiuos naujus punktus kons - 
titucljai- sunku pasakyti :1a -

BENDRUOMENYBESHB
ŠEŠTASIS BALTU. VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE

naude Lapointe Ir Senato
valdžios partijos vadas Ray-

biauslal gal, numatomi pla - 
tesni kontaktai su Vakarų , 
nekomunistinėmis valstybė - 
mis.

NEPASIDUOS QUEBEC O 
SPAUDIMUI
Canadian National Rail-' 

ways praeitais metais už
dirbo 28 mil. dolerių, nežiū
rint, kad ekonominės sąlygos 
buvo sunkios.

Canadian Pacific Ltd pra
nešė, kad jie bandysią daryti 
viską, kas įmanoma, kad ga
lėtų pasilikti Quebec', e, bet 
savo centrinę įstaigą iškels 
iš Montrealio, jeigu Provin
cinė vyriausybė bandys pri
versti dirbti prancūzų kal
boje.

ŠEŠTASIS BALTU VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE. iš dešinės: Juozas Danys, senatorius P. Bosą, 
Rūta Šlulytė, daugiakultūriniu reikalų ministeris Norman cafik, Kristina Augaitienė, Dana Danienė, V. Aušrotas, Aldo
na šimoneliene ir Rūta Danaitytė. Nuotrauka Lado Giriūno.

rl ministerlų tltal is. Buvę 
ministerial-Mitchell Sharp, 
Marcel Lambert, Stanley 
Haldasz Ir Robert Staribury. 
Dalyvavo ir opozicijos par
tijų vadai:Joe Clark-konser- 
vatorlų- kuris yra kartu Ir 
Parlamento opozicijos vadas 
Ir Edward Broadbent, NDP 
partijos vadas.

Gads lai buvo atstovauja
mas Ir diplomatinis korpu- 
sas:JAV ambasadorius Tho
mas Enders ir pirmas sek
retorius S. Bartlett, Vaka
rų Vokietijos ambasadorius 
von Podewllls, Popiežiaus

Commissioner pavaduotojas
D.E. Lyscom. Svečių tar - 
pe buvo parlamento galeri
jos žurnalistai T. Hargre
aves, Jack Best, Lubor Zink 
ir vietinių dienraščių atsto
vai Patrick Best, "The Citi
zen" ir Kelly, "The Journal". 
Daug parlamentarų Ir dip
lomatų atsilankė su žmono - 
mis.

Dalyvavo ir visi trys Bal
tijos valstybių konsulai: dr. 
J. Žmūidzinas- Lietuvos, 
dr. E. Upenieks-Latvijos ir 
I. Heinsoo- Estijos.

Parlamentarų Kalbos
Senatorius Paul . Yuzyk, 

vienas iŠ Parlamentarinio 
Komiteto globojančio bpltie- 
čių vakarą pirmininkų, kal
bėjo pirmas, primindamas , 
kad dabar sukanka 60 metų, 
kai Lietuva,Latvija ir Estija 
atgavo nepriklausomybę, 
sėkmingai kūrė nepriklauso - 
mą gyvenimą, padarė didelę 
pažangą, bet buvo okupuotos 
Sovietų Rusijos, paskiau fa-- 
šistinės Vokietijos ir vėl 
Sovietų Rusijos, kuri ir da
bar laiko visas tris vals - 
tybes okupuotas.

Parlamento narys iš To
ronto Charles Caceia, antras 
Globojančio Komiteto pir
mininkas, trumpoje kalboje 
pabrėžė, kad įvairių tauty - 
bių kilmės imigrantei ir jų 
įpėdiniai turi dpug reikšmės 
Kanados gyvenimo forma vi - 
me.

Walter Baker, konserva
torių partijos vadas Parla
mente turiningai kalbėjo vi
sų opozicijos partijų vardu : 
konservatorių, NDP ir Social 
Credit. Jis pažymėjo, kad 
Parlamentarinį Globojantį 
komitetą sudaro visų parti
jų atstovei, ir kad visos Ka- 
nados partijos rūpinasi hu
manitarinėmis teisėmis ir 
pritaria baltiečių siekimams 

Min. Barney Dąnson
Kalbą

Ministeris Danson, pag
rindinis vakaro kalbėtojas , 
pasakė ilgesnę kalbą. Joje 
jis paminėjo Kanadą ir kitus
kraštus liečiančius klausi
mus, saugojant taiką. Kana - 
dos karinės jėgos yra pir
miausia ginti Kanadą, toliau, 
pagal esą mus susitarimus , 
Šiaurės Ameriką ir Europą . 
Kalbėdamas apie Žmogaus 
Teises ir laisves, pacitavo 
vieno rašytojo posakį, kad tų 
laisvių ir teisių nėra, jei iš 
šimto žmonių, vienas galvo
jantis skirtingai kaip ir kiti 
99, negali to viešai pareikšti 
arba ir ten, kur vienas su
varžo kitų 99 teises ir lais
ves. Ministerio Danson tė
vukai, žydų kilmės, {Ka
nadą atvažiavo iš Vilniaus- 
Kanados daugiakultūriškumą 
jam akyvpizdžiai liudijo pe 
neitais metais aplankyti ka
nadiečių karių, žuvusių pas
kutiniame kare, kapai Pran
cūzijoje: 60% pavardžių yra 
ne anglosaksiškos. Tarp jų 
yra ukrainiečių, italų, veng
riškų, vokiškų, lietuviškų ir 
eilės kitų tautybių. Nors So
vietų Rusija rodo didelę ag
resiją, bet jis nemano, kad 
jie norėtų pradėti karą. To
dėl nėra reikalo daryti dide
les nuolaidas.

Baltiečių Kalbos
Dr. L. Lukas, Latvių B-ės 

Kanadoje vice- prezidentas 
pasakė ilgesnę kalbą apie 
estų, latvių ir lietuvių Kana
doje pastangas padėti savo 
tautiečiams okupuotose tė
vynėse,, kur gyvenimo sąly
gos yra tokios, kurių daugu
mas kanadiečių neįsivaiz
duojamai pailiustravo gyvais 
pavyzdžiais.

Lietuvių B-ės Kanadoje 
pirm-kas Jonas R. Simana
vičius pasakė trumpą vakaro 
užbaigiamąjį žodį: Kanadoje 
nėra "geležinės užuolaidos" 
įvažiuoti ir išvažiuoti gimi
nėms, draugąms ar šeimos 
nariams, ir niekas neslun- 
člamas į psichiatrines ligo
nines,jei pareiškia skirtingą 
nuomonę, kaip kad vyriausy
bė. Tokių pačių laisvių bal- 
tiečiai nori ir jų tėvų žemėje

Koncertas
Latvių pianistas P. Zarins 

ir smuikininkas A. Jansons 
pagrojo tris sonatas,o ketu
rias liaudies dainas padai
navo trys Lindau seserys , 
akomponuojant gitara P. 
Kopvillem. Gina Čapkaus - 
kienė ir Rimas Strimaitis . 
akomponuojant Jonui Govė- 
dul, dainavo duetus iš Verdi 
Traviatos ("Pakelkime tau - 
res linksmybės" Ir " .Aplel- 
slm tą kraštą ", J. I Stan
kūno "Meilės Balsai" ir S. 
Romberg "Atminki gegužį ". 
Pasisekimas buvo labai di
delis: buvo Iškviesti kartoti 
ir padainavus prancūziškai 
kitą duetą, susilaukė "stan
ding ovation", susirinkusie
ji solistams plojo atsistoję. 
Visa koncerto programa bu
vo labai gera, bet mūsų so
listų koncertinė dalis pada
rė didžiausią įspūdį.

Kitos Programos Dalys
Senatoriai Andrew Thomp

son ir buvusiam Ministeriui 
Robert Stanbury įteikta Ka
nados Baltų Federacijos 
garbės narių pažymėjimai. 
Abu ilgą laikį remia baltie
čių veiklą; R. Stanbury per
eitais metais oficialiai pris
tatė Parlamente Lietuvos , 
Latvijos ir Estijos konsulus 
ir suorganizavo parlamenta
rinę Helsinkio nutarimams 
studijuoti grupę. Jiems bu-:- 
vo įteikta lietuviškos ginta - 
rinės sagos į marškinius ir 
kaklaraiščius, padarytus To
ronto menininkės G. Balsie
nės.

Priėmimo salėje buvo su
rengta baltiečių tautodailės 
parodą. Lietuviai buvo ats
tovaujami tautodailės kūrėjų 
Genės Montvilienės ir Danu
tės Staškevičienės (abi Iš 
Montrealio) spalvingomis 
juostomis ir tautinėmis lė - 
lėmis.

Gražiai dekoruotas lietu
viškas vaisių stalas , kur do
minavo didžiulis raguolis 
(A.Arštikaltienės iš Bramp
ton), "ežys miške tarp gry
bų" (Grigalienės lš‘Montre- 
allo) ir (Ottawos moterų)

(Nukelta į 3 psl.)
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui išti.ldmybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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VUKu pasitiki ir 
pavergtieji

PANORAMA

(Iš VLIKO pirmininko pranešimo seime)
Lietuvių tautos valstybi

nis apsisprendimas, arba 
valstybingumas, yra tautos 

-per ilgus amžius išugdyta 
vidinė jėga, kurios s gyvastis 

-ir atsparumas prieš paver
gimą ištvers šimtmečius , 
nežiūrint okupanto nuož
miausių priemonių, siekian
čių pasmaugti tautos valsty
binę sąmonę. Šią tiesą pat
virtina mūsų tautos istorija 
ir dabartinė sovietinė Lietu
vos okupacija: įrodo, kad 
valstybingumas yra gajus, 
nemarus, iš tautos sieloą 
gelmių neišraunamas.

Sovietinės imperijos 
vientlsybė ir bendroji tarp- 
-tautinė būklė yra nepastovūs 
dydžiai. Sovietinė imperija , 

^veikiama jos vidaus nesek
ami ų bei sunkumų ir tautinio 
tkomunizmo savarankėjimo, 
ankščiau ar vėliau ims irti . 
/Tarptautinės padėties įpras
tinė kaita, ėmus akivaizdžiau 
-ąiįpti sovietinei imperijai ir 
mažti jos politinei įtakai, ga
li palinkti lietuvių -tautos 

.laisvės ir valstybinės nepri
klausomybės labui veikiau 
negu mes, remdamiesi šios 
dienos duomenimis, manome. 
Vadinasi, tarptautinį palan
kumą Lietuvoslaisvės bylai 
gali visiškai netikėtai iš
šaukti bet kuris žymesnis 
tarpvalstybinis kivirčas. Mes 
turime būti tokiems, kad ir 
netikėtiems įvykiams tinka
mai pasiruošę: darniai su
tvarkę laisvinimo organiza
ciją, visiškai suderinę poli
tinę veiklį, draugėn sutelkę 
.savo jėgas ir tikslingai jas 

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

INVESTAVIMAS —
1 NE AUKA
. Siųsdamas laikraščiui sa
vo tradicinę paramą ($25. - ) 
pabrėžiu, kad tai nėra auka 
gelbėt skurstančią spaudą, 

.reikalaujant ačiū, bet pras- 

.mingas investavimas su pro
ga pasakyti redaktoriui ačiū, 

.ne dėl pigaus popieriaus,bet 
-dėl brangių minčių. Dėl šios 
temos esu turėjęs tragiškai

• pasibaigusį konfliktą su vie
nu lietuviško laikraščio re-

< redaktorium.' y
Tradiciniai vadinama auka} 

j nereiškia šio, laikraščio pas-
- merkimą, bet, atvirkščiai, pa- 
r gerbimą. Jis nėra fanatiškas y 
,,redakcija nerašo savo''pa-
- mokslų" ir yra viltis, kad pi- 
..niginiai sustiprėjus išdrįs

vietoje srovinių pamokslų 
^spausdinti ir kitų srovių in-

raštis ginčus į tiesą išmaino, 
bet kai redaktorius su savo 
profesionalais tą biznį varo, 
tai jovalą iš spaudos padaro. 
Dauguma skaitytojų jovalo 
ne mėgsta.Tautosir tikėjimo 
vardu spaudą žudo asmenys, 
apšaukdami tautiečius šykš
tuoliais, kurie tautos vardu 
nemėto pinigų į balą, ar kar
tais į ugnį, kiti kaltindami ne
veiklumu,kad brolis skirtin
gam broliui bent su plunksna 
smegenų netaško. Dievobai
mingi žmonės "apspiaudyda
rni" savo artimą persižegno
ja,įrodydami bavo gilų tikėji
mą,nes okupantas rusas taip 
nedaro-nesižegnoja. IŠ kitos 
pusės,tautietis,kuris taip ne
sielgia, yra bolševikas. Tuos 
reikalus vien liežuviu mal
dami gauname neskanią ko
šę, bet išnagrinėję juodu ant 
balto gaunam tikrai komišką

ojormaciją arba apmokamus vaizdą. Dėlto investuojam-re- tyvas.
- skelbimus,nes fanatikų tiesa, miam spaudą, kad ji negamina Piešiniai ir redakcija kul- 

nekritikuojamas žodis, reiš- košės, bet duoda tikrą vaizdą,'tūrinių reikalų vadovės Gun- 
kia spaudos žudymą. Laik- į kurį įsižiūrėję patys kalti - dos Kodatienės, tel:866-3044.
2 psi.

nukreipę į Lietuvos priešą. 
Tokiomis sąlygomis ilgai 
tvers lietuvių tautos valsty
bingumo gyvastis ir bus tin
kama Lietuvoslaisvės bylai 
parengtis.

Su pasididžiavimu 
tenka priminti, kad 
žinios iš okupuotos Lietuvos 
liudija - Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, kaip 
lietuvių tautos iš pavergimo 
išsivadavimo kovos vadovy
bę laisvajame pasaulyje, 
naudojantis visišku pa vergtos 
lietuvių tautos pasitikėjimu. 
Pavergtieji lietuviai deda 
dideles viltis į mus ir lau
kia iš mūsų paramos šven
toje kovoje dėl lietuvių tau - 
tos laisvės. Mes, būdami 
laisvi, negalime jų apvilti ir 
visomis Išgalėmis turim 
ryžtis į jų lūkesčius atsi
liepti, kad veikiau lietuvių 
tautai grįžtų laisvės palai - 
ma.

WAŪkėjX|pą 
VLIKui vaizdžiai byloja jam 
teikiamoji visokeriopa lie
tuvių visuomenės parama : 
moralinė, .intelektualinė ir 
materialinė. Pritarimas 
Vliko veiklai, jon dėjimasis 
protu bei darbu ir per Tau
tos Fondą ateinanti, vis au
ganti piniginė parama yra 
veiklos pagrindas, be kurio 
Lietuvos laisvinimo kova 
nebūtų įmanoma. Už šią pa
galbą, įgalinančią laisvaja - 
mė pasaulyje sėkmingai ves
ti lietuvių tautos iš pavergi
mo išsivadavimo kovą, Vliko 
Valdyba reiškia didžiausią 
savo dėkingumą mūsų išei - 
vijos visuomenei.

AR SOVIETU SĄJUNGA 
GALI UŽ IMT T VISĄ 
PASAULĮ ?

Dėmesį atkreipė du J. Va
liūno straipsniai, kuriuose 
jis Išvedžloja, jog Sov.Rusi
ja yra pas Iryžus l užvaldyti 
visą pasaulį ir kad niekas 
nieko nedaro, kad toks už
valdymas būtų sustabdytas.

Jo nuomone, Rusija savo 
tikslo tikrai pasieks, todėl 
mūsų pastangos išlaisvinti 
Lietuvą ne tik bergždžios , 
bet Ir žalingos,nes be rei
kalo žuvo partizanai, be rei
kalo kiti nuėjo į kalėjimus 
bei Ištrėmimus. Jo many
mu, yra geriau nieko nedary
ti tik taupyti jėgas, nes vls
tlek Sovietų Rusija "nuosek
liai eina prie pasaulio pa - 
verglmo" Ir niekad nesu
žlugs,' kaip tą pranašauja 
toks Almartkas, ar Iš pa
vergtos Lietuvos atvykęs 
toks Štromas. J.Valiūnas 
mano, kad tokie dalykai yra 
tik labai panašūs į provoka
ciją, kuri padėtų sus llpnlnt' 
mūsų jėgas. •

Šiaip ar taip,reikia ver
tinti tokių lietuvių jėgas,ku
rie, turėdami laiko, gilinąs l 
įtarptautlnės politikos eigą, 
daro savo Išvadas ir pataria 
kitiems lietuviams jomis pa- 
s Inaudot l. Klaus Imas tač lau, 
ar tikrai Sovietų Rusija yra 
tokia gal Inga,kad gali užval
dyti visą pasaulį? Šio raši
nio rašėjo į šį klausimą at
sakymas yra toks:

Sovietų Rusija niekad pa
saulio neužvaldysl Neužval- 
dys todėl,kad pati vos stovi 
ant savo dirbtinų kojų Ir rū
pinasi kaip nors nesubyrėti 
Į šipulius,kaip t<,kad teigia 
net Ik Almartkas .Štromas bet 
Ir Solženycirtas, bei 
eilė kitų sovietų 
žinovų, kaip A. Zacharov’as 
/Sov.Rusljos atominės bom
bos tėvas/. Visi jie teigia , 
kad ne tik sovietai pasaulio 
neužvaldys, bet netolimoje 
ateityje sugrius, kaip koks 
kortų namelis.

Būtų bergždžia įrodinėti, 
kodėl ta sov lėtinė Rusija su
grius, nes kas seka jos gyve
nimą pasaulio politikos fone, 
tas pats gali pasidaryti 
reikiamas Išvadas. Čia pa
duosiu tik keletą tos sovle - 
tin ės propagandos bruožų.

Jau 1917 metais sovtetų 
agitatoriai dėjo galvas, kad 
pasaulio užėmimas yra tik 
trumpo laiko klausimas, kad 

ninkai išsigąsta.
Kai spauda tarnauja skai

tytojui, o ne skaitytojas jai- 
įvyksta susitarimas, nekyla 
apmaudai.

B. Bačiūnas
Sincoe, Ont.

PASIRODĖ "ŽUVĖDRA" 
Nr I.

Miami lietuviai išleido 
Žuvėdrą nr. 1: "Su entuziaz
mu skrendu pas visus Miami 
Klubo narius ir bičiulius. 
Su šiuo pirmuoju numeriu ir 
laisvės mintį nešu, kad *ją 
skleistumėte toliau ir toliau.

Šio numerio spausdinimo 
išlaidas apmokėjo Domazas 
ir Olga Braukliai.

Sekančiam numeriui iš
leisti bus sudarytas kolek- 

komunizmas labai greitai 
papils visame pasaulyje Ir 
kad tas pasaulis įkris į so
vietų rankas, kaip prinokęs 
obuolys. Ačiū Dievui,praėjo 
nuo to laiko jau 60 metų Ir 
nieko panašaus neats įtiko'.

Nežiūrint visų nežmoniškų 
pastangų, Sovietų Rusija ne- 
daėjo net Iki Belgijos vals
tybės sienų.

Tai yra faktas,kurio nie
kas neturėtų pamiršti. Ką 
Sov. Rusija pasiekė - tai tik 
atstatė buvusias cąrlstlnės 
Rus,įjos sienas su keliais 
žingsniais į buvusios Aust
rijos- Vengrijos valstybės 
ribas.

Tiesa, Vokietija tapo pa 
padalinta- bet nesunaikinta. 
Vakarinė dalis yra patapusi 
laisvo pasaulio gynybos 
centru, pro kurį 400 Sovietų 
divizijų, vis tiktai, nedrįsta 
peržengti Ir per kelias va
landas prasistumti Iki Anglų 
kanalo, nors tą padaryti ga
lėtų visai nesunkiai.

Sovietai nėratokle naivūs,
kad tikėtų, jog tuo jau viskas bet suskilo Į neatpažįstamas 
Ir pasibaigtų. Jie pallestų- 
bePrancūzijos- dar 14 Šiau
rės Atlanto Sąjungos narių, 
į kuriuos įeina: Belgija,Da
nija, Vakarų Vokietija, Grai
kija, irlandlja, Italija, L luk- 
senburgas, Olandija, Norve
gija, Portugalija, Turkija, 
Britanija,Amerika plius da
bar jau Ir Ispanija. Taigi, 
palietimas NATO, puolimas 
bet kurio NATO dalyvio pa
gal sutartį reiškia puolimą 
visų Sąjungos narių. Tai 
reikštų tokį karą,kurio So
vietų Rusija, nežiūrint jos 
tikrai gero apsiginklavimo,
jokiu būdu negalėtų laimėti . Solženycln’ą, komuplstal Iš- 
Tal ir paaiškina, kodėl so- skerdė nemažiau 60 mllljo- 
vletal neužima likusios Eu- nų opozicijos žmonių, o gal 

)el vlsa ropos. Neužima todėl, kad net visą šimtą,kaip nurody- 
polltlkos ^tiegall. ta brošiūroje "Laiškas so

vietų vyriausybei". Tame 
laiške siūloma kreiptis Į Le
ningrado universiteto statis
tikos skyrių, įsitikinti,kad 
paduoti skaičiai yra tikri.

Rusijoje liko baimės su- 
žmonės, saugomi 

žingsnyje dl -

Vd. būtų tuščias laiko gai
šinimas Ir spaudoje vietos 
užėmimas aiškinant, kaip 
niekur pasaulyje Sovietams 
nepas Isekė užimti, Išskyrus 
gal vlenlntėlę Kubą.Ta Kuba
padeda jai veržtis į centrinę kaustyti 
Afriką, į Etiopiją per Ango- kiekviename 
lą,kuri jau skaitoma IrglSo- džlulės policinės armijos

Jūs priklausote Kanadai
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... o Kanada priklauso 
jums

Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena 
provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas 

miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 
valstybinės sostinės sritis, didingieji 

Rockie kalnai vakaruose ir už jų. 
Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis;

didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su 
plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 

neturi jokia kita šalis.
Ryžkitės šiais metais pažinti 

naują Kanados dalį!

Kanada - 
tiek daug įdomybių

i Canadian Government Office de t< nu įsmie 
Office of Tourism du Canada

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

vietų laimėjimu.uNiekas,ta- Auga tačiau jaunoji karta, ir 
čiau, dėl šių ėjimų nesi-) ji jau reiškiasi grasinančiai, 
jaudina. Šiaip ar taip, Afrl- Kas patriko Sovietų žmo- 
ka nebebus valdoma baltųjų . riių viltis - tai propaganda 
Reikia tik laukti, kuo pasi
baigs Sovietų įs įvėlimas ta
me žemyne. Tuo tarpu So
vietams tiek Kuba,tiek ban
dymas Afrikoje atsieina 
milžiniškas sumas Iš jų,pa
lyginti menkos,kišenės.

Sovietai nieko nelaimėjo 
nė Vietname. Vietnamas Ir 
Kambodlja, neva komunisti
nės šalys, veda žiaurų pa
sienio karą'. Vietnamas pa
laikomas Sovietų Rusijos,© 
Kambodlja Kinijos. Tuo bū
du, dar vienoje vietoje so
vietai erzina už savelOkar- 
tų skaltllngesnlus kiniečius .

Indija Irgi Išslydo Iš so
vietų nagų, išslydo Čilė 
Ir taip pat Portugalija. Italų, 
prancūzų bei Ispanų komu
nistai nieko bendro nenori 
turėti su Maskva. Kokiu bū
du Sovietų Rusija tokiose 
sąlygose gali užvaldyti pa
saulį?

Pagal Sovietų seną teoriją, 
komunizmas turėjo irgi įsi
galėti tuoj po 1917 m.revo
liucijos. Netik neįsigalėjo,

apie greitą Sovietų įsigelė - 
jimą vispme pasaulyje. Net 
60 metų pažadai tų vll&lų 
nepalaužė. x)’ Period v pobė- 
dė komunizmą’." /pirmyn Į 
komun izmo la Imėj Imą/ šū- 
kial dar daug kur uždengia 
tuščias pastatų s lenas, nors 
retas tais šūkiais betiki.

Pažadas "rojaus", jau nuo 
1917 metų tik Ir palaiko Ru
sijos nugarkaulį. Palaiko Ir 
patį rėžimą, nes be to paža
do jis negalėtų egzistuoti. 
Klek Ilgai tas žmonių mulki
nimas tęsis, niekas negali 
pasakyti. Šiaip ar taip,da
bar Rus įjoję žmonės geriau 
gyvena, negu prieš karą. Nlf 
kas badu nemiršta, o Ir pa- 
s įgauna visokių geresnių da
lykų. Automobilis Irgi ne
bėra kažkas nepaprasto. 
Žmonės gallkentėtl ir laukti 
žadėtojo "rojaus". Tad ir 
laukia. Neretas didesnis So
vietų valdžios funkcionierius 
svajoja, kaip jam bus gerai 
gyventi tame "rojuje". Tuo 
labiau,kad s ovietų propagan
dos fabrikai dirba trljomls 
pamainomis. Ir kurčią pri
verčia girdėti, Ir net tikėti

Faktai,tačiau,yra kitokie

dalis. Sovietų viltis-Kinija- 
nettk atmetė Sovietų komu
nizmą, bet dar pasidarė jo 
mirtinu priešu. Jugoslavija Rugtja atgulusi nuo ypi . 
seniai Išmetė Iš savo šalies 
rus Iškąjį komun izmą. Ir i
šiuo atžvilgiu Sovietų Rusija 
šiandieną yra likusi viena Ir 
izoliuota. Apie jos pasaulio 
užėtnlmą nė vienas aiškes
nio proto žmogus nenori nė 
kalbėti. Nori kalbėti tiktai 
apie tai, klek dar laiko ta 
Rusija blaškysis politinių 
nesąmonių karštligėje.

Sukilimo Rusijoje kol kas 
dar negali būti, nes pagal

so pasaulio įvairiais atžvil
giais, o lablaus lai ekonomi
niais. Eiliniai žmonės vos /*"’ 
pragyvena. Aukštosios tęch- 
nologljos atžvilgiu, sovietai 
yra atsilikę apie vienu šimtu 
metų. Jei sovietai mokėtų Ir 
galėtų pas Igaminti tokius
ginklus, kaip pav.,Amerikos 
Trident laivai, tai netektų 
netik apatinių kelnlų;,bet Ir 
marškinių. Neutrcnlnė bom
ba į nulį paverčia visus So
vietų tankų spiečius, nekal
bant jau apie lazerio spindu
lių pajėgumą, dar toli Iki 
Sovietų apie jį supratimo.

Vlstlek Sovietai nepasi
duoda. Puola,lenda, skver
biasi, nes kitaip negali. Tuo 
paremta visą dirbtina siste
ma. Sustotų-tal Ir sugriūtų. 
Tokio sugriuvimo visai pa
matuotai laukia toks Alma-

(Nukalta 1 3 psl.)
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TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE
TAUTOS FONDO ATSTOVYBES KANADOJE 1977 METŲ 

SA P Y

1.
2.

J9.000.00 
3.300.00 
1.500.0C 
1.268.40

5.

H amiltono. 
Montreal io 
Londono. • 
Til I sonburgo* Delhi 1.210.00

6. Sudburio. • • •
7. Windsor©. ...
8. St. Catharines.
9. Cambridge. • •

BENORI METMENYS APIE 
SPORTĄ VYRESNIEMS • -

pereitais metais,bet daugiau 
išplėsti neįmanoma, nes sa
lė daugiau netalpina. Pag
rindinis- šių vakarų tikslas- 
supažindinti parlamentarus 
su baltlečių 
klmais yra 
mas.

T A
Ottawa s. • • .
Thunder Bay. 
Atsk. asm. • 
Procentai. ._______________

Viso: 33.697.82
- Likutis iš 19/6 6.00 1.62

išviso: 39.699.44

K A I

17.
\ 18.

19.
20.

IU5.00 
97.76 
160.00 
436.9 1

reikalais ir slė
ptinai atsiekia- 

J. V. Dns.
(šio straipsnio autorius yra buvęs z^mus lengvosios atletikos sportininkas — bėgikas ir ėjikas, atstovavęs Lietuvą 
pabaltljos valstybių varžybose, o organizacinėj veikloj — vadovavęs Lietuvos Atletikos Sąjungoje. Visa laiką ak
tyvus bendradarbis sportinėje ir visoje lietuvižkoje spaudoje).

1.002-50 
894.00 
653.00 
450.00 
446.00

, 313.00 
295.00

. 253.00 
202.00 
152.00 
146.00

RAŠYTOJŲLIETUVIŲ 
DRAUGIJA 
Lietuvių Rašytojų Draugi

jos premijos komisija suda- 1 I J»U I
___ ___________ 543.40 ' ryta iš Čikagoje ir Detroite 

Viso: $ 30-977. 16
Likutis 1978 metams 8.722. 28

Balansas:$ 39.699.44 
i

Nuoširdi padėka aukojusiems Tautos Fondui, auky rinkėjams ir
visiems T. F. bendradarbiams. v

11. Sault Ste Marie. 
Rodney. • . • • •

14 Colgorio. ■ .
15. Winnipeg©. <
16. Edmonton©.

1. Jteikto Tautos Fondo Centrui 
VLIKo seime, ... $ 3O.OOO.OJ3 

200.00 
118.75 
115.0 1

VLIKo seime, .. • $
2. Salės nuoma................
3. Spauda.............................
4. Raštinės Išlaidos • • 
5" K e I i on e s iš laidos. . •

J. VaiŠeliunas, pirm.
V. Gudaitis, i £d.

gyvenančių rašytojų.Į komi
siją įeina Živilė Bilaišytė , 
Povilas Gaučys , Česlovas 
Grinkevičius, Kęstutis Keb- 
lys ir Julija Švabaitė-Gylie
nė -visi LRD nariai. Komisi
ja vertins I977metų literatū
rines knygas.

> ŠEŠTASIS VAKARAS. . .
(Atkelto iš 1 psl.)

lietuviški žagarėliai ir py - 
ragaičiai- atkreipė visų dė
mesį ir daugelis teiravosi, 
kaip tas viskas pagaminama. 

Baltiečlų vakarą globojo 
jungtinis visų partijų komi - 
tetas iš 19 narių. Pirminin
kai buvo senatorius Paul 
Yuzyk ir Charles Caccia, 
Parlamento narys iš Toron
to ( Davenport). Kiti nariai:
senatoriai R. Belisle, E. A . per savo skyriaus atstovus 
Forsey, G. L. Molgat, R. Stan- i Ottawoje. Vakaras visais.

ander (Hamilton), D. Alken- 
brack (Frontenac-Lennox ) , 
Eudor Allard (Rimouski), 
W. D. Baker (Carleton, Otta
wa), J. Epp ( Provencher, 
Manitoba), L. Francis(Otta- 
wa), Sima Holt (Vancouver) , 
O. Jelinek(High Park, Toron
to), K. Robinson (Lakeshore, 
Toronto), J. Roy \ (Timmins) 
ir M- Saltsman (Waterloo).

Baltų Vakarą suroganiza- 
vo Kanados Baltų Federacija

/tęsinys/ nesnl, niekad neturi mėginti
Nors sporto medicina alš- lygintis arba stengtis atlikti 

k lai pabrėžia, kad Ir senes
nio amžiaus žmonių pasek
mių gerinimas yra galimas , 
kaip rodo praktika, bet tuo 
pačiu Irgi įspėja,kad rizi
ka Ir pavojus taip pat neiš
vengiami, jei griežtai ne
prisilaikoma nurodymų 45- 
65 amžiaus grupėmis. Tie , 
kurie Ilgą laiką nuo prakti
nės treniruotės buvo nutolę, 
ar esantieji fiziškai sllp-

pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjūnga paskelbė ■? rašybos 
konkursą viso pasaulio jau
nimui nuo 16-35 m. amžiaus. 
Pagrindinis konkurso tikslas 
yra paskatinti kuo daugiau 
jaunimo rašyti lietuviškai. 
Kad visi dalyviai turėtų pil
ną laisvę kurti ir išreikšti 
savo mintis, mes nenustatė- 

_o—._______ ,______ j-- ____ -__ _____ . me, nei griežtų temų, nei ra- 
bury ir A. Thompson;Parla -) atžvilgiais gerai praėjo, šį- žinių ilgio. Viskas yra palik, 
mento nariai dr. S. Haidasz met buvo kiek daugiau par- ta individo nuožiūrai ir suge- 
(Parkdale,Toronto). L. Alex- lamentarų ir diplomatų, nei bėjimams. Buvo paskelbta,

<3^5

1978.III.1 5

Health and Welfare 
Canada

BALTU VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE. IJ k aires:’P^Sturmas (Toronto), kun. A. Simono- 
vii,u s (Toronto), majoras V.R. P auk Staiti s (Ottawa), Rūta Siulytė (Ottawa),, sol. G. Capkauskienė (Montreal), 
sol. R. Strimaiti s (Toronto) L. Giriūnas (Ottawa), K. Augaitienė (Ottawa) ir R. Danaitytė (Ottawa). _

Nuotrauka L ado Giriuno.

Jeijju esi virš65m
atsiųsk savo 

GIS formas
Kasmet privalote paduoti prašymą dėl 

GUARANTEED INCOME SU P P L E ME NT nors 
dabar jį ir gaunate.

Užpildykite prašymą, kurį gaunate paštu. 
Grąžinkite jį adresuotame voke kaip galima 
greičiau.

Mes negalime toliau mokėti Supplement - 
papildą po 1978 m. kovo mėn. 3 i d., jei neat
siusite savo formos. «

Jeigu turite klausimu, dėl informacijų skambinkit 
i artimiausią Old Age Security įstaigą.

Santė et Bien-ėtre jočiai 
Canada

Monique Begin, Minister Monique Begin, Ministre

kad konkursas susidaro iš 
trijų rašymo sričių:beletris
tikos, poezijos ir žurnalisti
kos. Tačiau, daugiau mum a- 
pie tai padiskutavus iškilo 
svarbus klausimas: kaip į- 
traukti tą jaunimą, kuris be
veik lietuviškai nemoka ?

. Nors dauguma tokio jaunimo - 
randasi Pietų Amerikoje,bet 
jo netrūksta ir Kanadoje - 
Amerikoje. Nenorėdami pa
šalinti ar atstumti to jauni
mo, kuris domisi lietuvybe , 
bet dėl vienos ar kitos prie
žasties nemoka kalbos,nuta
rėme pridėti dar vieną rašy 
mo sritį.

Ši dvikalbė sritis veikia 
šitaip: dalyvis parašo origina
lų rašinį ■ savo krašto kalba 
(anglų, ispanų.portugalų ar kt) 
Rašinio turinys turi liesti 
lietuvišką temą it turi būti 
ne beletristinio,bet žurnalis
tinio pobūdžio. Dalyvis tada 
susiranda žmogų, kuris tą ra
šinį išverčia į taisyklingą 
lietuvių kalbą.' Dalyvis pa
siunčia mums abu rašinius 
(originalą ir vertimą) su sa
vo vardu ir slapyvardžiu.Ko- 
misija įvertins lietuviško ra
šinio kopiją pagal turinį ir 
temos gvildenimą. Premija 
bus duota rašinio autoriui, 
tačiau autorius bus laisvas 
pasidalinti savo premiją su 
savo vertėju.

Skatiname visą jaunimą da
lyvauti šio konkurso srityje. 
Nors ne visi galės laimėti 
premiją, tačiau visų dalyvių 
darbai bus įvertinti. Konkur
sui pasibaigus, PLJS paskelbs 
kokie kraštai dalyvavo,o taip 
pat ir atskirų rašytojų pavar- ftų eigą 
dės ir rašinių temas.

Šia proga norime išvardin
ti vertinimo komisijos na
rius., Jie yra:prof. dr.R. Šil
bajoris, prof. dr. D. Valiuke- 
naitė ir jaunas daktarato kan
didatas Vytas Mickevičius . 
Visi trys akademikai gyvena 
Amerikoje ir turi daug patir
ties rašyme ir literatūros 
kritikoje.

Linkime sėkmės visiems 
konkurso dalyviams.

PANORAMA. . . ]
(Atkelta I X 2 p s I.) 

rtk’as, Štromas (r kiti.
Mūsų tauta, nori to kas 

ne, veda kovą už savo laisvę 
tikrai dldvyrlškal.Mažlaustu 
lietuvybės darbu kiekvienas 
lietuvis prisideda prie tos 
kovos. Mūsų tauta tos kovos 
ne Ieškojo, bet ją primetė So
vietų gruobu on Iškurnąs. Ta 
kova, Iš tikrųjų, yra gynimas 
šventų Teisių, duotų kiekvie
nai tautai,taip pat ir mūsų - 
gyventi laisvėje ir tvarkyti 
savo gyvenimą savo ranko
mis. Kažin, ar begali kas 
būti paprastesnuo Ir aiškes
nio tam, kas nėra gimęs 
vergu Ir nenori gyventi ver
go gyvenimo?

ar

S.Šetkus

amžluję,bet klek sporto me
dicina Ir patirtis leidžia, 
pridėjus asmeniškus užmo
jus, Ilgas dienas esti pilni 
vitališkumo, daug kur talki
ninkaudami plačių organiza
cijų darbuose.

Šioj grupėj /6O-les Ir 
virš/ asmeniškas progra
mos krūvis vaidina pagrin
dinę rolę, nes kiekvieno 
s ve Ikatos la Ips n te, nors am- 
žlus Ir vienodas,turi žymių 
skirtumų, o ypač dvasinis 
stovis Ir reakcija į dabarti
nio gyvenimo slinktį. Tie, 
kurie Ištisai visą gyvenimą 
be Ilgesnės pertraukos ak - 
tyvlal reiškėsi, gali Ir čia, 
kartas nuokarto/3-4 kartus 
Į metus/kur nėra stipri kon
kurencija, Irgi pasirodyti.

Aplamai Imant, rungtynia
vimas turi būti antroje vie
toje. Svarbiausia, atatinka
ma plano eiga Ir kasdieni - 
nte, nors 1 vai. leAgvas atsi
gaivinimas laukuose, miške , 
parke ar savoj sodyboj.

Čia patelkiu sporto šakas, 
kurios daugely Europos 
kraštų sporto medicinos 
priimtos Ir pagal fiziologi
nių tyrimų duomenis,siūlo
mos praktikuoti Išvardin
tom grupėm:

Sporto šakos 35-45 mt. 
amžiaus grupei tlnka:krep- 
š Inte, lank Inte futbolas, t Ink- 
llnte, dviračiai, jojimas, lau
ko ir stalo tenisas,keliavi
mas , golfas, lengvoji atletika, 
plaukimas, Irklavimas. Iš jų. 
45- 60 mt. amž lauė-grupe I, 
krepšinis Ir irklavimas ne
patartina. Įrankių, tikriau

tas treniruotes, kurios ne
sunktai įmanomos pajėgęs - 
n le ms.

Širdies negalavimais be
siskundžiant le ji ar negaluo
jantieji kraujo Indų funkcio
navimu, be daktarų specla - 
Įlos apžiūros Ir nurodymų, 
aišku, turi susilaikyti nuo 
praktinio darbo.

Sveikatos Indėliai, jei jau
nystėj buvo tinkamai prteI- 
lalkoma visuotino saikingu
mo, dar trunka apie dešimt
metį pajėgumui Išsilaikyti 
/35-45 mt.tarpas/, bet, jau 
peršokus 45 mt. visa vidaus 
organų s totemą, o ypač šir
dis, rodo mažėjantį funkcijų 
darnumą. Tas pastebima 
lankstumo pratybose Ir su
dėtingesnių judės lų atlikime, 
kaip mėtymuose Ir šuoliuose 
Pastangos atsigriebti, nors 
dalimi Ilgi jaunesniųjų dienų, 
ypač buvusiems aktyviems 
sportininkams, turi būti at
sargiai naudojamos. Mums , 
lietuviams, kurių dauguma 
jau peržengę 30 mt. slenkstį, 
atsitolinus nuo sportinio pa
sipriešinimo, yra rimtas 
siūlymas Ir neatidėliotinas 
Įsipareigojimas, pasitikrinti 
sveikatos stovį pas sporto 
medicinos daktarus ar spe
cialiuose fiziologijos kabi
netuose. Šių turi velk vfel 
universitetai ar kolegijos , 
nes treneriai artimai ko
operuoja su sporto medici
nos personalu.

4 5-60 mt. laikotarpis tu
ri ' skirtingus sportinės 

vpirograYtibš' punktus7/ kurte -tariant,prietaisų gimnastika 
apima s tefė mat Ingą ’ Ir me
todine patirtimi nustatytą 
kelią, būtent: 
1/išlaikyti Ir,klek Įmanoma, 
gerinti Ištvermę;
2/ Išlaikyti Ir gerinti jude
sių lankstesiiį Ir pilną atli
kimą;
3/ lavinti bendrą koordinaci
ją visame sporto plote nau - 
dojamų veiksmų;
4/ išlaikyti Įgautą raumenų 
jėgą;
5/ nesiekti jokios pagrlndl - palengva bus bėglojama.Tas 
nes specialybės kokioj nors 
sporto šakoj,bet kreipti dė
mesį Į bendrą šių 4-Ių punk-

Ir sunkumų kilnojimas lei
džiamas tik tiems / abiejų 
amžtdus grupių asmenims/, 
kurie pirmiau tai praktika vq 
turi gerą mokyklą Ir šiam 
amžiuj taip pat vadovą-ste- 
bėtoją, aiškiai nusimanantį 
šio sporto technikoje.

Virš 60 mt.grupėgrležtal 
nusako sunkumų kilnojimo 
pavojų,labai atsargiai elgtis 
su Irklavimu. Dalinai leis - 
tinas lauko tenisas, jei tik

pat taikoma Ir stalo tenisui. 
Ir įvairiems kovos kamuolio 
ža Id Imams -futbolul, krepš l - 
nlul, ranklnlul Ir kt. Mat, vi
suose žaidimuose būtini /Daugelyje pasaulio kraštų 

dabar praktikuojami vadina- trumpi bėgimai kamuoliui- 
ml savaitgaliniai užslėml- 
mal,pav. ,10,12-20 klm. ėjl - 
mal, 20-30 klm.dviračiais , 
10,15- 20 klm. lėtu greičiu 
bėgimai Irkt. ,po 2-3 mėn . 
paruošos darbų, duoda progą 
Įsijungti Į šį rungtyniavimą . 
Alšjcu, reikia vengti persi
tempimo, ir pasirinktą nuo
tolį,pagal savo jėgas Įmano
ma nesunkiai Įveikti. Čia 
jau vyrauja tie rezultato 
pradas, kad tik kuo greičiau 
mušant sekundes, kovoti už 
pirmaujančias vietas, bet 
socialinis. Gausiam suėjime 
mielai vykdomas Įvairių 
sluoksnių bendravimas,kar
tu telkiantis džiaugsmą Ir 
s ve tkatlngumą.

Po garsiosios kapos metų 
- 60 -les- nereikia dairytis
Ir prisiminti, ką jaunieji apimties mankštą, 
veikla, bet saikingas Ir at- Sporto medicina įsakmiai 
rinktas sportinio užsiėmimo pabrėžia, kad jėgos Ir grel- 
planelte Irgi būtinas. Kaip 
jau ankščiau minėjau, nese
nta I pradėtos pasaulinės pir
menybės "ponų senjorų",kur 
žllapūklai tarp 40 Ir virš 70 
mt. amžiaus susirenka tš vi
so pasaulio kontinentų, ..įro
do realaus gyvenimo didžiu - kvėpavimo,plaktų Ir tuo lab
ilus laimėjimus žmonių,ku- duotų ištvermę, 
rle nepasimeta vyresniame /bus daugiau/
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svledlnlul priimti, paduoti, 
ar užimti poziciją,bei ap 
versti prlešlnlnkką. Šiame 
amžiuje širdis nepajėgi to
kiam darbui, nes visi tie 
trumpieji Išbėginiai liečia 
stalgią raumenų reakciją Ir 
yra tik raumens darbas, o 
pati širdis tuo metu lieka 
velk be deguonies, lygiai 
kaip Ir trumpų nuotolių bė
gimuose /6O ar 1OO mtr./ , 
kas senyvam amžiuj jau ne
leistina, nes kenkia sveikatai, 

Visiems tiems asmenims, 
kurie niekad aktyviai ne- 
rungtynlavo jaunystėj arba 
tik 3-5 mt.,bet jau peržen - 
gus lems 40 mt., visiką- 
muollo kovos žaidimai yra 
draudžiami, Išskyrus kas
dieninę įvairios judesiui

člo naudojimas bet kokioj 
sporto šakoj ar eiliniuose 
žaidimuose turi būti Itin at
sargus. Geriau iš lėto,pa
lengva Ir Ilgiau pratęsti sa
vo programėlę, kad širdis 
ritmiškai Ir be sulaikymo
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poetė Liūne Sutema

fiėRA žviegi 02
Žmonės yra sotūs,laimin

gi ir patenkinti... Klystate , 
mielieji, jei tie žodžiai yra 
kokia nors,citata iš sovieti- 
namos Lietuvos, valdinės ir 
kontroliuojamos spaudos. ŠĮ 
kartą norėtųsi tą teigimą 
taikyti mums patiems, kurių 
bent daugumos, bendrasis 
gerbūvis yra viskuo perte
kęs. Gi, jei kas turi gilesnių 
problemų, tai rūpestis, kaip 
geriau ir našiau investuo
ti santaupas, galvoti apie 
nuosavybės įsigijimą pietuo
se, kada ir kur pakeliauti po 
svečias šalis. Žodžiu,tai vis 
tipiško sumiesčionėjimo 
(anoj pusėj sakytų-suburžu- 
azėjimo ) pavyzdžiai, beveik 
klasiškai rodančių mūsų 
dvasinės (dalinai ir fizinės) 
Sveikatos stovį, nuotaikas ir 
’! tremtiniškojo " gyvenimo 
Varnės supratimą ir iš to iš
kaukiančių tautinės reikš- 
rpės uždavinių vykdymą.

! Esant tokiame ramiame , 
patenkintam stovyje, atsi- 
įjanda atskirų individų, lyg

tyčia norinčių .sudrumsti to 
ramaus ir taikaus vandens 
paviršių. Tokie, dažniausiai, 
yra plačių polėkių Įvairių 
menų atstovai.Intencija jų , 
tikra ar dirbtinė, yra lyg ir 
šokiruoti patogiai įsitaisiu
sius, priminti tokiems, kad 
tas mūsų kasdienis,Įprasta 
vaga riedąs gyvenimėlis,tu
ri ir kiek kitokias gilumas, 
tikslus, ir nebūtinai vilkįs 
švelnią aksominę pirštinaitę. 
Nebūtinai visa tėra tik ele
gancija,krištolinis blizgesys, 
švelniai glostomas dar vis 
nespėto išgerti naujametinio 
(ir kasmetinio) šampano.

.Tokios mintys, ne visai 
skaidrios, apniko aną šešta
dienio vakarą, besiklausant 
Liūnės Sutemos poezijos re
čitalio. Noromis, nenoromis 
susimąstai ties Liūnės lyri
ka, “V^FfeiS*tavė
sustoti, apsidairyti,“perkai - 
nuoti Įprastą vertybių skalę.

Poetės žodžiai nevynioja- 
mi vaton, bet tiesiai žeriam! 
auditorijon, be jokių marš-

kinelių, beveik dar žemėti , 
dar lyg nešini šaltos ir juo
dos žemės kvapu. Graži ar 
negraži, patraukli ar ne Su - 
temos poezija ? Kas žino... 
Bet ji yra tikra, gili Ir ge
rokai brandinta autorės kū
rybiniame procese. Tuo bū
du tas žodis turi būti pavei
kus ir efektingas, be dirbti
niai sukelto dulkių debesio , 
kuriam 
daug kas 
tas pačias 
kių nėra, 
šviesioje 
kūryboje.
aišku, jos šiurkštoki žodžiai 
negali būti mieli, suprantami 
ir laukiami absoliučios dau
gumos. Tai daugumai, grei- 
čiausiafAš nesuprantu, ne - 
si domiu modernia poezija") , 
Sutemos žodžiai skamba 
svetimu akcentu, nesupranta
ma reikšme.

Mūsų kietasprandėms są
žinėms, tikriausia, yra pa
geidaujami šviesūs, entu
ziastingi ir pranašo .vizijo
mis alsuoją posmai, gerokai 
apvirškintos kilnios mintys , 
perpintos viltimi, patrlotiz- 
mu ir šiluma. Tų elementų 
Liūnės rinktiniuose žodžiuo
se, kaip ir nėra.
taiksto masei, jai užtenka ir 
atskirų individų. Juk 
skonio, intelekto ir resursų 
nesiginčijama. Vieni savo 
pirkinius atlieka K-Mart. ki
ti tik Saks 5th Avė. tepasitiki.

Kai po Liūnės Sutemos 
(anoj pusėj sakytų: autorinio 
vakaro) poezijos vakaronės , 
dalinomės įspūdžiais Vitali - 
jos irKųstučio Keblių globo
je, pati autorė užtikrintai 
tvirtino, kad ji būtų paten
kinta, kad bent vienas iš 
dviejų šimtų rastų jos lyriką

i sava, suprantama Ir reika
linga. Tai, žinoma, labai 
kuklus, nors ir realus lūkes
tis, vaizdžiai rodąs išeiviš- 
kosios visuomenės emocinį 
stovį. Taškas.

išsisklaidžius, ne- 
telieka, išskyrus 
dulkes.Ne,tų dul- 
šlaip jau nevisai 
Liūnės 
Aišku,

PAŽINKIME PRAEITI

Iš EilėraščiŲrinkinio BADMETIS, ciklo VIGILIJA

liOnė sutema

MANO GERAŠIRDŽIAI KAIMYNAI ŠNIBŽDA PAVĖJUI:
- - NELIKS AKMENS, ANT AKMENS. . .
SAULĖ APTEMS, LIŪTIS UŽSEMS
PO MUSŲ ...
NESIDŽIAUGSIT, NESIDŽIAUGSIT MŪSŲ DAIKTAIS - -

Ji nesi-

dėl

Sutemos 
visiškai

VIKTORAS LIBERTIS

MASKVA aSA&OM tfgTIKi !

LIETUVIAI RUSIJOS/RSFSR/ KODEKSO PARAŠTĖJE
x (tęsinys)

■ J
Algimantas Pietaris etapan, kaip planavo, neišvyko , 

ries "nariado", paskyros į IT L, pagal Solženycin*ą, į Gu - 
lago salyną, Maskva, dėl niekam nežinomų priežasčių, ne
atsiuntė. Paprastai toks apiforminimas užtrukdavo 6-8 
rpėnesius.bet tai prie Stalino,© neiN. Chruščiovo demokrati 
jbs , - patylomis mąstė Algimantas. Kokia ten demokra - 
tįja, - susigėdęs atsitraukė nuo pirmosios minties Lūkiš- 
kio politinis kalinys, bet yis dėlto, negalima ir lyginti su 
anais stalininiais laikais, kai jis, Klaipėdos . Mokytojų 
Instituto studentas, buvo tardomas Vilniaus MGB kapitono 
E. Naganovo. Baisu net prisiminti, ir Algimantas užmer
kė akis, kad nematytų kruvinų vaizdų su kapitonu mušeika. 
O ar geresnis jo pavaduotojas vyresnysis leitenantas Iva
nas Ruseika? Pastarasis, tai puslietuvis, Stalinui ištiki - 
mas "nacionalinis kadras", kuris 1949 metų gruody jį 
spardė batais, kai rusas F. Naganovas pertrenkė ant grin
dų vienu nagano rankenos smūgiu Į galvą. Kas buvo po to, 
niekam nežinoma. Atsibudęs nuo šalčio, matyt, buvo aplie
tas kibiru šalto vandens F. Naganovo tardomajam kabi - 
ne te, margavęs beveik mirtiną smūgį-į pakaušį, be sąmo
nės gulėjo kaip miręs. Čekistai tokiais atvejais, kad iš - 
gautų daugiau žinių, savo aukas nenorint gelbsti nuo mir
ties. Pietaris, visas šlapias ir sukruvintas, negalėjo pa - 
sikelti nuo ledinių grindų, o apie kokią nors medicininę pa? 
gąlbą tais laikais nebuvo galima ir svajoti, tuo labiau, kai 
rsįndlesi pas F. Dzieržinsklo tardytojus Jie tais, taip va di
dinamais,aukščiausio savivaliavimo metais, buvo padėties 
viešpačiai : tardytojai,teisėjai ir "gydytojai". Taigi, ne
nuostabu, kad lietuvis studentas, suimtas ’ už " Laisvės 
VdYpo " platinimą, kitą dieną, varomas Į tardymą, jau pate 
negalėjo paeiti. Vedė j Į kalėjimo "korpusinis", Lietuvos 
žydas Mošė Ladonis, kuris, lyg koks Kristaus laikų far! - 
ziąjus, įkalbinėjo Algimantą prisipažinti. Jo aprišta(savo 
paties rankšluoščiu) kruvina galva atrodė pernelyg sunki , 
šopai liepsnojo, o nugara degė taip, kad stipresnis balti - 
nliį prisilietimas prie jos spaudė ašaras. Vedamasis į tar
dysią ėjo koja už kojos, neskubėdamas, pratęsdamas lais- 
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MANO KAIMYNŲ VĖJARODŽIAI SMINGA SAULĖTEKIN , 
AŠ DANGSTAU JĮ SAVIM, 
APSAUGOT NORĖDAMA , 
IR KALBU PRIEŠ VĖJĄ:
- - KAS APSKELBĖ JUS PRANAŠAIS ?
SUSIRINKIT AKMENIS ,
SUSLĖPKIT VĖJARODŽIUS
IR LEISKIT DAR ŽAISTI SAVO VAIKAMS, 
TARP PLASTIKINIŲ GĖLIŲ KALADĖLĖMIS, . 
GIMTAJAM KIEME -

MANO KAIMYNŲ VAIKAI ŽAIDŽIA GATVĖJE, 
PEILIAIS IR AKMENIM, 
STIKLU IR UGNIM, 
IR JUOKIASI,

MANO DARBŠTUS KAIMYNAI
GRINDŽIA TIESŲ KELIĄ I NAKTĮ, 
GRUODU IR LEDU -
IR NEGIRDI ŠAUKIANČIŲ SAVO VAIKŲ:
- - PALAUKIT, DAR MUMS NENUMEZGĖ KOJINIŲ
DAR NESUDĖJOM NEI ŽODŽIO IŠ KALADĖLIŲ, 
DAR NEIŠMOKOM MYLĖTI DAIKTŲ IR GYVENTI SU JAIS. . .
KAS PAVERTĖ JUS ANGELAIS
KAD TREMIATE MUS
BASUS, GELDAMI UGNINIAIS LIEŽUVIAIS ?

PAKELY Į NAKTĮ, MANO KAIMYNŲ VAIKAI, 
DEGINA GĖLIŲ STAGARUS, VĖLIAVAS, LAPUS, 
DEGINA DEŠIMTĮ DIEVO ĮSAKYMŲ , 
DEGINA BALTAI DAŽYTUS NAMUS 
IR ŠILDOSI -

rrr/h

Tėvynę- Lietuvą 1940 metais, kai ją Maskva aneksavo. Tai, 
tur būt, dėl tos priežasties, laikydamas sunkią galvą, 
šnibždėjo Pietaris savo sieloje, mes, lietuviai, turime bū
ti draskomi tų atėjūnų -šakalų. O kas labiausiai dėl tos jo 
vergiškos padėties kaltas? Naganovas ar Ruseika ? Mask
va ar Berlynas? Žinoma, tos abi sostinės, tie du rykliai 
amžiais siekė užkariauti Pabaltįjį .Lietuvą. Kalti.be abe
jonės, visi, visos Vakarų laisvos tautos, leidusios Maskvai 
ir Berlynui dalintis mažomis valstybėmis. Tai tik per jas 
ir per savuosius išdavikus, jei ne sąmoningus išdavikus ,

byloje
kaip

vesnes minutes, nes jis gerai žinojo, kad yra tempiamas 
kankinimui, o tardomajame muš jį visi, kurie ateis pas 
kapitoną F. Naganovą. Skaudžiausiai jį spardė L Ruseika 
ir jo viršininkas kapitonas, kai pus lietuviui . nusibosdavo 
arba per daug pavargdavo. Jų Algimantas labiausiai bijo
jo, nes jie buvo jo gyvenimo arba mirties šeimininkai, ku
rių rankose, kaip ant plauko, laikėsi visas jo sukruvintas 
likimas.. . Tačiau, Algimantas, rizikuodamas gyvybe , 
pernešė Vilniaus MGB Gal gotą,- Lietuvos Laisvės Armi
jos (LLA) bunkerio, kur spausdinosi "Laisvės Varpas", jis 
neišdavė, išlaikęs L.Berijos pragaro kankinimus.. Stebė - 
josi čekistas I. Ruseika Algimanto fiziniu patvarumu, o ka
pitonas F. Naganovas siuto, kai lietuviškojo pogrindžio ak
tyvistas, kaip Įtarė jį operatyvinis MGB skyrius, 
vienas. Tai retokas atsitikimas. Tas Pietaris,
svarstė laike pietų du čekistai, ne žmogus, o geležis, tik
ras lietuvis, .bet nesvarbu, juokdamiesi užbaigdavo: 
tiek katorgoje pastips, o vienam dar liūdniau. Tiesa 
Pietaris pateko Į katorgą, gavęs 25 metus, tačiau nepra- 
matė emgebistai, kad po penkių metų jų neribotai sauvalei 
ateis galas ir Pietaris gyvas grįš.

Nuteistas pagal RSFSR baudžiamojo kodekso straipsnį 
58-Ia ir 58 -10, lietuvis Pietaris Vorkutos anglių kasyklo
je Šu-2 susitiko su rusu S. Solovjovu, kaip priešai ir kaip 
draugai, nešdami tas pačias nelaisvės grandines, z/k nu
merius, valgydami iš nedubių aliumini jaus lėkščių, tą pa
čią lagerio "paiką", košės normą arba sriubos bliūdelį , 
vadinama "balanda". Buvęs raudonasis karininkas S. So
lovjovas, patalpintas į savo nuosavo kodekso puslapius, ir 
Klaipėdos studentas, lietuvis, nelegaliai įspraustas į RSFSR 
kodekso paraštę: skirtingi ir labai panašūs vienas į kitą. 
Panašumas buvo toks, kad jie abu katorgininkai, teisti pa
gal tą patį kodeksą, o skirtumas gliidėjo tame, kad stu - 
dentas iš pavergtos Lietuvos, nei pagal vieną tarptautl - 
nės teisės paragrafą nepriklausė tai Sergiejaus tėvynės 
baudžiamajai knygutei, pavadintai kodekso vardu. Dar blo
giau, kad šis šlamštas, pagal Algimantą, buvo atvežtas į jo

vis 
kaęl

tai per aklus, apolitiškus poetus ir rašytojus, žurnalistus 
ir tautinius komunistus, bėgusius Į Maskvą, atnešti Stalino 
saulės". "Matote,"- ironizavo pats save Algin^antas ," ką z~ 
tie idiotai atnešė mums: vietoj Nepriklausomos Respub - 
likos, tik atgavusios Vilnių ir Vilniaus kraštą, tarpininkau
jant Kremliui po Lenkijos sumušimo, jie9nacionaliniai ne
mokšos, trumparegės pelėdos, nuplovė valstybės gaires 
pasieny ir patys padėjo Stalino " kartografams", žemėla - 
pių paruošėjams, išbraukti Lietuvą iš Europos žemėlapio, 
perkrikštijant savo valstybę į LTSR. Pagaliau, ar kas dar 
iš lietuvių abejoja, kad kalti nebuvome ir mes, leisdami sa
vo buvusiai neutraliai, demokratinei vyriausybei pasitrauk
ti Į Vakarus, kad be šūvio atiduotų Lietuvą priešui. Sunki 
būtų buvusi kova ir nebe aukų, jbet užtat po 1945 m. karo 
mūsų Tėvyne Lietuvą Maskva nebūtų i galėjusi .pavadinti 

“LTSR". Algimantas nuo tų minčių išprakaitavo, pasilik - 
damas tos nuomonėj. , kad 1940 metų kapituliacija privedė 
jį ir kitus prie dabartinės vergų padėties,įvedant nelega
liai tą prakeiktą RSFSR baudžiamąjį kodeksą, "laikinai vei
kiantį Lietuvos TSR teritorijoje., . Tas kodeksas jau antrą 
kartą stūmė Algimantą Pietarį į svetimos valstybės , jam , 
svetimą, Gulago "perauklėjamąjį lagerį".

Dar gerai, kad jis 1960 metų gruody nebuvo mušamas, 
o seni ant nugaros randai, Naganovo ir Ruseikos rankų 
darbo pėdsakai jam netrukdė, gulint ant narų Lūkišklo ka
lėjime, skaityti žvaigždes per grotų plyšius,prieš palie - j 
kant tą savo pamotę- LTSR, nusikaltusią prieš didžiąją 

‘daugumą lietuvių tautos, amžinai pasmerktos ir parduotos 
svetimų globon, atimant iš jos politinę laisvę, tautinį imu
nitetą ir-Jdentiškumą. Na,,ko gi tau sielotis dėl tos Lie
tuvos kaip valstybės, pasakytų koks LTSR komjaunuolis , 
pasodintas Į tą pačią kamerą su giliai, sąmoningai mąs - 
tančiu Algimantu. Štai, matai- laikai smarkiai pasikeitė ir ; 
lietuviams kapitonas Naganovas galvų šiuo metu nedaužo. Į 
Juk po Beri jos likvidavimo 1953 metais F. Nagano vą at - ; ; 
leido iš MGB ir,tą kaulų laužymo valstybinę. institucijąJNl- 
klta pavadino kitu vardu, KGB. O kas atsitiko su Ivanu Ru- 
seika? (bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pąvasario darbai 
Bityne

Antanas
Nuo bičių aps(skraidymo, 

prasideda bitininkui svarbus 
pavasario laikotarpis. Per 
trumpą laiką jis turi pada
ryti daug svarbių darbų:pa- 
š alinti žiemos neigiamus 
padarinius, sudaryti bitėms 
geras sąlygas, kad šeimos 
greit sustiprėtų Ir gerai Iš
naudotų medunešį.

Kai pavasarėjant sniegas 
pradeda s mark lai tirpti,pra
dedama ruošti bityno aikšte
lė bičių aps Iskra Idymul. 
Svarbu,kad joje kuo greičiau 
nutirptų sniegas, pradžiūtų 
Ir sušiltų žemė. Priešais 
avilius sniegą reikia paša
linti. Jei oras stalgiai sušy
la Ir bityne nespėja Iki bičių 
aps (skraidymo nutirpti snie
gas, tai jį prieš avilius rei
kia apkloti šiaudais,kad bi
tės nenutūptų ant sniego 
nežūtų.

Ir

Bičių aps Iskraldymaa
Per Ilgai trunkančią žiemą 

bičių Išmatų žarnoje susi
kaupia daug Išmatų,todėl bi
tės pavasarėjant darosi ne
ramios- nori Išskristi Išsi
valyti. Pirmą kartą bitės ap
siskraido kovo mėn. ,kal at
viroje vietoje oras sušyla Iki 
9-10 š Uumos.

Kuo bitės anksčiau aps Is- 
k valdo, tu o gerlau-Aps (skrai
džiusios bitės esti aktyves
nės, o motina deda daugiau 
kiaušinėlių, Ir šeimos grei
čiau sustiprėja. Jei bitės Ir 
anksti apsiskraido, feet po to 
Ilgainiui atšąla, tai šeimos , 
ypač šaltesnluose aviliuose , 
vystosi lėtai.

Iš pirmo bičių apsIskral- 
dymo gal Ima nustatyt I b ič lų 
šeimos būklę. Todėl biti
ninkui re’lkla būti bityne Ir 
stebėti apslskraldančlas bi
tes.

Kartais, aktyviai aps Is
kra įdydamos bitės, Iš atski
rų avilių susimaišo ore Ir 
patenka ne Į savo avilius. 
Todėl vienos bičių šeimos 
sustiprėja, kitos nusilpsta. 
Kad bitės neskraidytų kartu

JONAITIS
Iš visų avilių Ir nes įmaišy
tų, reikia eilėse kas antro 
avilio laką pridengti. Jei bi
tės tik ką Išneštos Iš patal
pų- lakos atkišamos taip pat 
kas antro avilio.

Šeimos, kurių bitės visai 
neišskrido laukan, reikia, 
įkišus guminę žarnelę pro 
laką į avilį, pas įklausyti, ar 
jos ne žuvus los. Jei bitės ne
gyvos- laka uždaroma. Blo
gai žiemojusių šelmųJjltės 
apsiskraido skirtingai. Ste
bint jų elgesį, galima nusta
tyti šluos nenormalumus:

1/ jeigu apsIskraldžluslos 
bitės Ilgai nesusirenka į avi
lį, vaikšto ant prtelaklo len
tos, avilio s lenų, lyg ko Ieš
kodamos , gal Ima įtart l, kad* 
jos neturi motinos, 2/ bi
tės Išpūstais pilveliais lėtai 
Išeina Iš avilio, čia pat ant 
prlęlaklo lentos Išsivalo, 
sunkiai skraido,- krinta ant 
žemės, tai rodo, kad jos vi
duriuoja dėl blogo maisto 
arba serga nosematoze, 3/lš 
avilio lėtai Išeina nedaugbl- 
člų ir neenerglngal skraido 
nusilpusių arba badaujančių 
šeimų bitės.

Aps Iskraldymo metu nu
kritusių ant žemės Ir nepa
kylančių pusgyvių bičių ne
reikia rinkti Ir atgal į avilį 
leisti. Tai daugiausia ser
gančios ba nusenuslos bi
tės, Iš kurių nebus jokios 
naudos.

Kiekvienos šeimos paste
bėtus bičių apsIskraldymo 
nenormalumuslbltlnlnkas pa
sižymi užrašų knygelėje.

Bitėms apsIskraldžlūs,la
kos sumažinamos, paliekant 
stiprių šeimų bitėms praėji
mą 4-5 cm., sllpmų 1-2 cm. 
Bičių apsiskraldymo dieną 
reikia dirbti skubiai,.kad būtų 
galima spėti apžiūrėti ne- 
nor mal la l ž le mojus lų b ič lų 
šeimų lizdus Ir pašalinti 
pastebėtus trūkumus.

Sekantį kartą apie pagalbą 
blogai žiemojusių bičių šei
moms.

/bus daugiau/

LIETUVOS AIDAI
Punkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Seit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Veda K. BRAZD2I0NYTF

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

Lietuvos Aldai į 
Trečiuosius Metus

Radio programa Lietuvos 
Aldai įžengė į trečiuosius 
savo veiklos metus. Ji gir
dima du kartu per savaitę 
-penktadieniais nuo 9:30v. 
v. Iki 1O v. v. stotyje WOPA 
AM 1490 Ir šeštadieniais 
WLNR FM, nuo 8-10 v. v.

' Programoms vadovauja Ka
zytė / Charlotte/Brazdžlo- 
nytė. Ji suorganizavo gana 
didelį būrį kultūrininkų,ku
rie šias programas paįvai
rina naujausiomis žiniomis, 
mokslo naujienomis ir šiaip 
į va Irę nyb ėmls.

Lietuvos Aldų štabo nariai 
yra kun. Juozevlčlūs,skaitąs 
paskaitas religinėmis temo
mis, dr.Jonas Prunskls,pe
riodiškai patelkta naujausių 
informacijų iš chemijos sri
ties, dr. Leonas ŠulasT duoda 
praktiškų medicinos patari
mų popui taria kalba, advoka
tas Charles P. Kai bevelk 
kas penktadienį duoda pata
rimų teisinėmis problemo
mis, teisininkas Pranas Šu
las kas šeštadienį atsako į 
klausytojų klausimus Iš So
cialinio Draudimo srities , 
Stasys Gečas patiekia ret
karčiais informacijų Iš VIST 
os veiklos.---------------- -----------------------------

Paskutiniu laiku Lietuvos 
Aldų programoj šeštadie
niais transliuojama kun. V. 
Bagdanavlčlaus Gavėnios 
mintys ir kun.A.Kezlo va
dovaujami ekumeniniai pa - 
s įkalbėjimai tarp katalikų Ir 
evangelikų. Tuo būdu, aukš- 
člau minėti pranešėjai s 
savo įdomiais, aktualia 
dienos klausimais
vėles nėm datom, dėl ko nu
kenčia programa. Fab.

Sunkėja Radio Valandėlių 
Išlaikymas

Radio stotys vis kelia kal
nas Ir nori Išstumti ,ypač , 
etnines grupes. Stipriausiai 
dabar laikos t Ispanai Ir por- 
tortklečlal, įvairios juodųjų 
sektos, meks Ikleč lai, nors Ir 
jie np be problemų. Visi kiti, 
kaba kaip ant plauko...

Sophie Barčus radio prog
rama Ilgus metus veikusi 
nuo 1O vai. ryto,.tapo nus
tumta į 3 vai. p. p. Jau vėl 
pakelta kaina-6 dol.už pus
valandį, o gauti rėmėjų sun
ku. Todėl Lietuvos Aldų ra
dio programa rengia baland
žio 9 vai.,4 vai. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose susi
pažinimo vakarą, pristatant 
naujos programos darbuoto
jus. Šiame bankete bus

Vasario 16 Minėjimas
Nežiūrint labai šalto oro, 

Vasario 16 d., minėjimas 
Marijos Mokykloj praėjo s U 
dideliu pasisekimu. Vasario 

d. tiek Gimimo Parapijos 
Bažnyčią, tiek salę pripildė 
tūkstančiai tautiečių. IškUlo- 

\ ji šventės programa buvo 
įvairi. Reikšminga senato - 
r lauš Dole kalba ryžtinga Ir 
telkianti vilties, kad Lietuva 
nebus pamiršta Amerikos , 
kai okupanto replės surūdys.

ALTo veiklą žmonės pa
ryškino tuo, kad sudėjo neto
li 12 tūkst. dol. vien tik mi
nėjimo eigoje.

Gaila kad Lietuvių Tele - 
'lzįjoję tą patį vakarą pra
vestos p.Kasparo diskusijos 
labai pesimistiškai nuteikė, 

" nes jaunimui tokie minėjimai

nesukelia jokių patriotinių 
jausmų: jaunimo juose nesi
mato*. Vaje, kaip keturi 
asmenys gali per tokį trum
pą lalką-24 mln.-atsakytiuž 
visą jaunimą? Ar nereikėtų 
sukviesti jaunimo organiza
cijų vadovus Ir su jais pada
ryti simpoziumą, Išsiaiški
nant, kuo jaunimas nori pa
dėti kovojant už Lietuvos 
laisvę?

Vasario 16 d. per ameri
kiečių WJOB radio stotį bu
vo perduota dr. K.Bobelio 
kalba. Circle U-te lietuviai 
studentai suruošė minėjimą, 
Lietuvių Moterų Klubas sa
vo tarpe gražiai prisiminė 
tą šventę. Taigi, Vasario 16 
gyva Chlcagos padangėje, 
mūsų Ir amerikiečių gyveni
me!

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU CERI IR M At Al,. 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. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group) 

susirenka kiekvienų trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kolframp lietuj 
yjkkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pogelbos. Atejf s pas mus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) orį a 489-5391 (darbo tel.),
Juozui £6317 6834, Henrikui N. 277-7868.______________________

1978.111.15

GANA RIMT4 PAŠNEKA. . .
— Ką darote ponas meistre ? — klausia
jauna mergytė.
— Ar nematai, rengiu gražų kambarėlį — 
namų areštą — neklaužadoms.

kRem 
VE/dRoDZ/AI

programa ir šokiai, grojant 
Stelmoko orkestrui. Visas 
pelnas bus skiriamas prog - 
ramos Išlaikymui

Iškeliavusieji negrįžtamai 
Mūsų gyvenimo . mirtis 

nė 9 •‘lenkia, ji ateina ypač 
žiemos laiku. Štai,bekasda
mas sniegą prie savo gara
žo, gavo širdies priepuolį 
Bronius Grtkenls, buv. Ilga
metis Utenos gimnazijos

Pajaunu mokesčiai
gyvenimo faktas

Kiekvienas kanadietis, turėjęs pajamų 1977 me
tais daugiau negu neapmokestinamos atskai
tos ir asmeninės nuolaidos, privalo įteikti už
pildytą formą "T 1 Individual Income Tax" iki 
1978 m. balandžio 30 dienos. Jeigu jos dar ne
gavote paštu, galite pasiimti vietinėje pašto 
įstaigoje arba rajoninėje mokesčių įstaigoje.

Pajamų mokesčių formoje įrašoma vardas bei 
pavardė, sužymimos pajamos iš visų šaltinių, 
atimamos nustatytos atskaitos bei nuolaidos 
ir pagaliau apskaičiuojami mokesčiai. Mokes
čių forma šiais metais buvo suprastinta, kad 
jūsų -I uždavinys būtų kiek galint lengvesnis. 
Jums pagelbėti prie mokesčių formos yra pri
dėtas vadovas — "Income Tax Guide", kuria
me rasite visą reikalingą pagalbą.

Svarbu užpildyti mokesčių formų tiksliai ir tin
kamai. Visų pirma neužmirškite sužymėti visas 
savo pajamas — ne tik tas kurios įrašytos jūsų 
darbdavio išduotuose lapeliuose T4, bet ir visas 
kitas, kurias gavote metų laikotarpyje; pavyz
džiui, pajamas už patarnavimus, nors ir nebūtų 
išduotas T4 lapelis; arbatpinigius, pinigines 
dovanas, investacijų pajamas iš visų šaltinių,

LIETUVIŠKA RAQIJO, 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11,30 ik' 12 nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. S *.on k

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metų.

FIBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
636 EAST BROADWAY • SOUTH BOSTON. MASS.Z 02127

iŠ

kultūros'piešimo Ir kūno 
mokytojąs. Ilgo amžiaus su-’ 
laukęs, atsiskyrė veikėja#' 
V. Mankus, SLA, Balfo, Alto , ' 
Demokratų Ir kt. organlzau> 
cljų narys. Neseniai mirė, ' 
Ilgus metus gyvenęs Anglijo
je, Jonas Mot lek on Is, žinomos' 
mūsų veikėjos Jadvygos Le
kienės tėvelis. Buvę Angli
joj lietuviai reiškia gtH<- 
užuojautą.

B. BrazdžlonlBn

įskaitant palūkanas už skolas draugams bei gi
minėms, nuomos pajamas ir visus gautus šei
mos išlaikymo priedus.

Ką galima atskaityti? Pavyzdžiui, jei išlaikote 
ką nors Kanadoje (arba už Kanados ribų, jeigu 
jie yra atitinkami šeimos nariai), galite prašyti 
asmeninės nuolaidos. Jeigu jūsų išlaikomasis 
asmuo gyvena už Kanados ribų, privalote už
pildyti formą (T1E-NR), kurią galite gauti ra
joninėje pajamų mokesčių įstaigoje. Ją prise
kite prie mokesčių formos drauge su reikalin
gais pakvitavimais.

Jei norite būti tikras, kad jūsų forma yra tin
kamai užpildyta, rūpestingai laikykitės vadovo. 
Patikrinkite kartą ir kitą savo apskaičiavimus. 
Pridėkite visus pakvitavimus, lapelius ir išsiųs
kite nevėliau kaip 1978 metų balandžio 30 die
ną 12 valandą nakties.

Revenu Canada . Revenue Canada
Impdt Taxation
L'hon. Joseph P. Guay Hon. Joseph P. Guay 
Ministre Minister

TEU. 525- 8971

'on^ 5
2680 FRONTENAC ST.' - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS °RCGOS

A j

W. LAPENAI ę
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Ont. .mu
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINE STATYBA, o-

Jarbop atliekamas sjSlnlneal Ir prl oln am om I s kainomis.
O Enplnorlnę 8, Joslpnlnp patarnavimas.
a IN -GROUND SwImMlap Pool statybai 10 yoaj pueronty), 

TEL.(BU) 225-400 1
’ 1 5“psl.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs rtuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

“TALKA’?

Būrelio V-bos narys/paren
gimų vadovas , Henrikas 
Chvedukas. Galima sakyti , 
kad šis asmuo turi kaip Ir 
užburtą lazdelę,Įgimtą gabu
mą, nes kur Ir kada jis ką 
organ Izavo-vlsuomet gražiai 
pas teekė.

Vteuose ŠĮ Būrelį liečian
čiuose reikaluose daug jud
rumo parodo Ir vtetir su ma
lonumu padeda V-bos narys 
Vytautas Bubelte.

Su tokiais vyrate, vadovau
jant nepaprastai energingam 
plrm-kul Vytautui Kulnlul , 
malonu dirbti, planuoti, o po 
to Irtais darbo vaisiais pa
sidžiaugti’.

—

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame v* jz jz zz JZ 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE —--------

MOKA:
fr’/4%už 1 m. term. dep.
8’/j% už pensijų ir namų planų
7 % už taupymo s-tę
7 už spec, taupymo s-tą
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
9’/4% už asm. paskolas

9% % už mortgižius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

L8M 1L6

Darbo valandos: pirmod’emois - ketvrtadie- 
n«Qi'» nuo 10 iki 5 vol , penktadieniais nuo 
10 iki 7 vcl , še’iodieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūč-o men ir pries ilgus savait
galius šez♦□dieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 

'Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapiiafas ----  viri $ 10,000.000

6%
.... 7.%

(4 16) 544 •7 125

MOKAME UŽ: 

depozitus (P.C.A.) 
santaupos
term, depozitus 1 m. 8’^ % 

pensiją fondą.9%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11% 
nekiln. turto pask. 93/4 %

lietuvių veikėjas, kuris 18 
minučių kalboje daugiau pa
sakė negu mūsų patyrę "se
ni vilkai” dvlęjų valandų 
tarpe.. Jaunas prelegentas , 
per 4 minutes anglų kalba

MINĖJOME VASARIO 16-JĄ
Iš spaudos puslapių maty

ti, kad Šešiasdešimtosios 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo metinės laisvojo 
pasaulio lietuvių kolonijose
buvo minimos Iškilmingai: sugebėjo svečiams daug pa
ir sėkmingai tautiečių ats l- sakyti apie Gedimino L lėtu - 
lankymo bei programų/kal vą tada, Ir jos esImą šlan- 
kur Ir palankaus oro/pras- dlen, bet Ir apie to seno 
me. Tą patį galima pasakyti’ krašto tautiečių aspiracijas 
Ir apie Hamiltono Lietuvių' dabartyje. Lietuviškame žo- 
Bendruomenę. dyje apie tėvų gimtąjį kraštą

Čia šios šventės mlnėjl- kalbėdamas,klausė-kur niu
rnas vyko vasaruo 19 d.Toji sų jaunimas? Bet atsakymo 
diena vietos miesto burmist
ro buvo paskelbta Lietuvių 
Diena Ir virš Rotušės Rūmų 
buvo iškelta mūsųtrtepalvė.

Iškilmingos pamaldos vy- 
ko AV šventovėje, vadovaus
iant kleb.prel. dr.J.Tadar- 
rauskul Ir asistuojant kun . 
Januškai. Jose dalyvavo 
skaitlinga lietuvių visuome
nė ir drganlzacljos su vė
liavomis.

Po pietų, 4 vai. vyko Scott 
Park gimnazijos auditorijo
je Akademija, kurioje taip 
pat labai skaitlingai atsilan
kė lietuviai Ir kviestieji 
svečiai, bei pareigūnai iš 
angliškojo pasaulio.

See non atlydėjus mūsų 
trispalvę, mūsų organizacijų 
Ir Kanados vėliavas, pianinu 
buvo pagrotas Lietuvos Him
nas.

Pranešėja p, Stanevičienė 
anglų kalba pristatė šio su
sirinkimo tikslą Ir pakvietė 
kleboną prel. dr. J.Tada- 
rauską skaityti Invokaclją. 
Buvo pristatyta šio vakaro 
programa bei jos eiga lietu
vių Ir anglų kalbomis. Iškil
mingą Akademiją pradėjo 
vietos Lietuvių B-ės pirm. 
A. Deksnys, visus pasveiki
nęs Ir taręs trumpą žodį.

Kalbėjo bei sveikino 
kviestieji svečiai: Hamiltone 
Wentworth apygardos pirm. 
A.Jones atstovė, miesto bur
mistras J. Macdonald,kuris 
dar perskaitė proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16 d . 
;-Lietuvių Diena, Fed.parla-
;mento narys L. M. Alexander, Atrodytų, kad poros valandų 
estų Ir latvių b-ntų atstovai, turėtų užtekti visokio pobū- 

Pagrlndlnlu šventės kal-Įdžio renginiui ar,pagaliau,Ir 
bėtoju buvo Viktoras Nakas visuomenintam žmonių susl- 
IšDetroito, jaunas Amerikos rinkimui

nebuvo rasta. Jis manąs,kad 
jaunimas nesidomi pakanka
ma© senuoju tėvų kraštu to - 
dėl,kad iš šių dalykų nerei
kia - laikyt! egzaminų. Po 
kalbos prelegentas buvo la
bai šiltai priimtas, ir jam 
padėkota gausiais aplodis
mentais už vertingą Ir Įdomų 
žodį.

Po oficialios dalies sekė 
meninė programa, kurioje 
dalyvavo 'Xukuras* vad. rež. 
E. Kudabienės, mūsų parapi
jos mišrus choras, vad.muz. 
A. Paullonlo lr*Gyvataro"vl- 
sos trys grupės, vad. G. 
Brelchmanlenės. Nerandu 
reikalo sakyti atskirai,kurte 
meno ratelis Ir ką mums 
atliko, nes visiems jau žino
ma, kad mūsų menininkai’ 
savo uždavinį visada atlie
ka gerai ir pavyzd Ingai. Taip 
buvo ir šį vakarą. Jiems 
tenka tik padėkoti už nenu
ilstamą darbą Ir palinkėti 
niekad nepavargti.

Meniškąją programos dalį 
su dideliu dėmesiu stebėjo 
mlnėjlman atvykęs Dauglakt. 
Meno Reikalų Vadovas p . 
Bunting.

Pabaigoje .sugiedojus Lie
tuvos Himną, B-es p-kul vi
siems padėkojus už atsilan
kymą Į minėjimą,svečlalpa- 
mažu skirstėsi namo.

Pats minėjimas užtruko 
tik apie dvi supuse valandos, 
Iškaitantis mln.pertrauką . 
Taigi, laiko tarpsnis toks, už 
kurį renginių lankytojai nie
kad nereikš nepasitenkinimo,

Z.p.

toronto

Solistai G. Čapkauskienė ir R. 
Strimaitis po koncerto.

no telkianti prošvaistė, nau
jomis varpomis sužėrėjusi 
mūsų pilkoje kasdieninio gy
venimo padangėje.

Tai lyg Ir pirmieji anksty
vo pavasario ženklai, sielos 
šventė,palaimintas atsipalai
davimas nuo mus supančios 
kasdienybės.

Įspūdinga buvo stebėti jų 
judesius, klausyti Ir įsi
jausti Į jų pulk lai atliekamus 
vaidmenis, meilės, Ilgesio, 
Ir kančios Išgyvenimuose... 
Šiame didingame Lietuviškos 
Operos pagrindinių solistų 
pasirodyme nuostabiais mu
zikos garsais juos lydėjo 
šioje kolonijoje gyvenantis 
mūsų Iškilusis kompozito
rius Stasys GallevIčlūs.Daug 
kas Iš salėje esančių stebė
jos l jo dar nepaprastu mik
lumu Ir be mažiauslų prie
kaištų jaunatviškai atlikta 
šio koncerto muzikine paly
da.

Publika labai šUtal sutiko 
mūsų mieluosius solistus, 
griausmingai jiems plojo,su 
nuostaba juos stebėjo,klau - 
s ės l bes 11 le ja nč los skamb los, 
visus žavinčios dainos.

Koncertui pasibaigus,visi 
buvo pakviesti Į kitą, šali
mais esančią salę,kur mūsų 
mielosios moterys,Vyrų Bū
relio žmonelės,jau laukė vi
sų su pyragais Ir šilta, ga
ruojančia kavute.

Teko girdėti, kad jos sa
vanoriškai, nlekeno neragi
namos, su didele meile visą 
tai padarius los, Įvertindamos 
tų savo gerųjų vyrų puikiuo
sius užmojus.

Šis gražus gestas paįvai
rino, pridavė jaukumo šiam 
gražiam parenglmul-koncer- 
tul.

Toronto Lietuvių Namų 
Vyrai nuoširdžiai dėkoja 
mūsų mieliems programos 
atlikėjams- Ginai Čapkaus
iu lenel Iš Montreallo, mūs Iš- 
klul Rimui Strimaičiui, muz J 
Stasiui GaUevlčtul. Jie sako, 
ačiū Ir savo žmonoms,bei 
visiems prls įdėjus lems prie 
šio koncerto gražaus suor
ganizavimo; o svarbiausia - 
gausiai atsilankiusiems da
lyviams ačiū,be kurių pana
šūs renglnla’l nebūtų Įmano
mi.

LN Vyrai jau yra suruošę 
visą eilę puikių renginių,to
dėl visuomenėje turi pasiti
kėjimą, darosi vis daugiau 
populiarūs, Į jų parengimus 
mielai vis atsilanko . pare
mia.

Sekantis didesnis šio bū - 
rello parengimas- tai vasa-

uai LIETUVIU NAMAI
VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Artėjant visuotinam me
tiniam narių susirinkimui, 
yra naudinga susipažinti su 
LN Įstatais, patvirtintais 
1975 m. kovo m. 23 d., kurie 
sutelkia visiems nariams , 
dalyvaujant le ms sus Ir Ink t me, 
atitinkamas teises Ir uždeda 
atitinkamas pareigas Ir at
sakomybę.

Visuotinis narių susirin
kimas yra vyriausias valdo
mas te organas, kurį sudaro ' 
pilnateisiai nariai virš 18 m. 
amžiaus ir lietuvių organi
zacijos, sumokėję V-bos nu
statytą nario Įnašą, patvlr - 
tintą visuotinio narių susi
rinkimo. Pilnateisiai nariai 
yra asmenys Ir organizaci
jos, Įmokėję Iki 1973 m.blr- 
žello mėn. 20 d. nemažiau 25 
dol. Ir po šios datos-4 mė
nesių laikotarpyje po finan
sinių metų,kurie baigiasi 31 
gruodžlp .

Visuotinis susirinkimas: 
a/ renka valdybą, kontrolės
Ir kitas komisijas, b/ išklau
so v-bos Ir kontrolės komi - 
sijos pranešimus Ir juos Į- 
verttna, c/ tvirtina . apys
kaitą Ir sąmatą, d/ nus
tato veikimo gaires Ir tvirti
na Įstatus, e/ svarsto visus 
valdybos Ir narių Iškeltus 
pas lūlymus.

Visuotinas narių susirin
kimas yra teisėtas, jei jame 
dalyvauja vienas penktadalis 
nar lų. Nes ant paka nka mo 
narių skaičiaus .sekantIs su
sirinkimas šaukiamas po 
pusės valandos, Ir jis laiko
mas teisėtu, nežiūrint daly
vaujančių skaičiaus. Susi
rinkimui vadovauti pusiau 
slaptu balsavimu yra renkar 
ml pirmininkas Ir sekreto - 
rlus. SUslrlnklmo nutarimai 
daromi viešu Ir slaptu bal
savimu , paprasta balsų dau
guma. Įstatai keičiami dvie
jų trečdalių dalyvaujančių 
susirinkime balsų dauguma .

Balsavimo teisę turi pil
nateisiai nar lai,organizacijų 
Įgaliotiniai Ir garbės nariai. 
Kiekvienai organizacijai su
sirinkime atstovaujattk vie
nas Įgaliotinis, kurte negali 
būti renkamas Į LN valdo
muosius organus Ir komis i
jas. P llnate te lai nariai, or
ganizacijų Įgaliotiniai Ir 
garbės nariai turi tik po 
vieną balsą.

Sekmadienio Popietėje da

A. LUKOŠIUS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais,— 
nuo 10 vai. ryto iki K vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

_ * Namų — GyvybėsĮ UGUIiA U f*E * Automobi,i‘<< <r UC * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais
TORONTO,. ONTARIO be,l‘u' “IT“"“
... ... te/. 533-3531

lyvavo virš 250 svečių.Kny
goje paslrašė:J.Tarvydas Iš 
Hamiltono, O. Roznleklenė 
Iš Chlcagos, V.Tarvydaitė 
Iš Lietuvos, E. Z. Vidmantai 
Iš Rochester, L.Macevlčlenč 
Iš Oshawa Ir G. Čapkauskie
nė Iš Montreallo.

Koncertų ir parengimų 
planuotojai, jei yra reikalin
ga specialios šviesos,pra
šomi apie tai pranešti pora 
dienų prieš parengimą,kad 
laiku būtų galima paskirti 
budėtoją.

Nario Įnašus Įmokėjo:Al- 
gImantas Mikalauskas $25, 
Napąlte Jukna $50, Vincas 
Seniūnas $75/ papildė Iki 
$1OO/ ir , Juozas Vaserte 
$1OO.
PARAMOS JUBILIEJUS

Šiais metate Toronto Kre
dito Kooperatyvas Parama 
švenčia 25 metų veiklos su
kaktį. Tą svarbią sukaktį 
paminėti š. m.sausio 28 d., 
Toronto Lietuvių Namuose 
buvo surengtas paminėji
mas, kuriame dalyvavo apie 
400 narių bei svečių.

Po kun.dr.P. Gaidos Invo- 
kacijos ir vakarienės sekė 
trumpa oficialioji dalis, ku
rios metu Į susirinkusius 
prabilo dabartinis Ir Ilga
metis Paramos plrm-kas H. 
Stepą lt te. Jis priminė, kad 
nepaisant sunkios pradžios , 
Parama sugebėjo per 25 me-

• MAT ĖMĖ, GIRD ĖJOME,
■ ŽAVĖJOMĖS

Su dideliu dėmes tu lauktas 
mūsų solistų Ginos Ir Rimo 
didyste koncertas LN did
žiojoje salėje, vasario 26 d. 
jau liko praeityje .- Įsirikia
vęs pačių didžiųjų Ir plrma-

Tal tikrai neeilinis Įvykis 
Toronte .kadangi abu solistai 
su šia žavinga programa čia. 
pasirodė pirmą kartą.

Gaus lai ats dank lūs lai pub
likai buvo džiugu juos matyti, 
malonu klausyt te retai gyve
nime bepasitaikančia tokia

eli lų šios mūsų kolonijos 
parengimų grandlnėn.

proga, gėrėtis.Tai šviesi , 
gaivinanti,daug dvasinio pe-

ros stovykla vyresniems 
žmonėms- šeimoms. Jau 
dabar ruoš lamas l. Sus Ido- 
mėjlmas tokio pobūdžio sto
vykla, kaip parodė praėjus lų 
metų pat Irt Is, yra dldel te.

Šia proga pridera paminė
ti, kad pačią didžiausią šio 
koncerto suorganizavimo 
naštą pas lėmė, puikiai viską 
pramatė, suplanavo , ve Iklus 
šios kolonijos šakotame or

PARAMOS” 25 metų sukaktį minint, susitiko lietuvių kredito kooperatyvų- 
bankelių pirmininkai. i3 kairės: S. Čepas- Prisikėlimo, J. Bernotas - Lito, V. 
Leparskas - Talkos, ir H. Stepaltis - Paramos6 p si.

ganlzaclnlame veikime,pla
čiai besireiškiantis/Ir Vyrų

tus išaugti Į svarbią finansi
nę instituciją,kurios patar - 
navimals naudojasi apie 
4.500 narių,kurie Paramo
je turi sutaupę apie 19 mil. 
dolerių kapitalo. Savo gyva
vimo metu Parama yra Iš
davusi vien paskolų namų 
pirkimui už 27.5 mil. dol., 
už žymiai mažesnius pro
centus, nei Ima kitos finansų 
Institucijos. Lietuviai čia 
taupydami bei skolindami 
yra uždirbę virš 2 mU.dol.

Vien kultūrinei, visuome
ninei veiklai paremti do va 
nota virš ftO. OOO dol. Kas 
taupo ar skolinasi Paramoje „ 
tas remia Ir lietuvišką veik
lą.
' Pirmininkas padėkojo ir 
buvusiems V-bos pirminin
kams-P. Šernui, V. Meilui, J, 
Strazdui, V. Aušrotul, tar-' 
nautojams Ir visiems Para
mos nariams.

Paramą sveikino žodžiu 
ge n. L lėtu vos konsulas dr.J. 
Zmuidzinps, miesto atstovps 
T. O'Donahue, KLB p-kas R 
J .Simanavičius, Lygos atsto
vas J. Caskanette, estų Ir 
lenkų kredito unijų atstovai.

Buvo pristatyt l garbės 
svečiai: Lito pirm.J. Berno
tas, Hamiltono Talkos pirm, 
p. Leparskas, Prisikėlimo 
dr. S. Čepas Ir kiti.

Programą gražiai pravedė 
Ir. Melklejohn- Še r na lt ė, ku
rios tėvas P. Šernas bu ve 
specialiai pagerbtas, Kaip 
pirmas Paramos narys,turįs 
knygelę nr.l.

Po oficialaus minėjimo, 
prasidėjo šokiai, o išalku
sio ms buvo proga vėl atsi
gauti prie p.Bubullenės me
niškai paruošto bufeto.

Rengimo komisiją sudarė 
St. Kuzmas, V. Balsienė,V. 
Daugonte, A.Ramanauskienė 
Ir A. Stepaltlenė.

Metinis sukaktuvinis Pay
ramos susirinkimas Įvyks 
š.m. balandžio 9 dieną. Yra 
ruošiamas specialus sukak
tuvinis leidinys, kurĮ reda
guoja Augustinas Kuolas. ?

N. A .
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Winnipeg
KLUBO NAUJIENOS

Klubo banketas įvyko va
sario 4 d.,kuriame dalyva
vo apie 125 asmenys. Nariai 
Ir svečiai įėjimui mokėjo po 
2 dol., Klubo Išlaidoms pa
dengti. Buvo Ir šilta vaka
rienė, o gėrimai pardavlnė - 
jaml atskirai. Prie baro 
dlrbopats pirm. B.Urbonas , 
talkininkaujant jo sūnui su 
žmona. Klubo šeiminin
kas V. Novogrockls dirbo 
visur, pagelbėdamas virtu
vėje Ir priimdamas svečius. 
Pelno šiame bankete nebuvo 
Ieškota,bet susidarė Iš baro 
pajamų.

Vasario 5 d. įvyko Klubo 
narių visuotinas susirinki
mas. Pirm. B.Urbonas ati
darė susirinkimą ir paprašė 
dalyvius atistoti Ir pagerbti 
minutės susikaupime miru
sius šio Klubo narius.’ Vė
liau padarė pereitų metų 
veiklos apžvalgą. Padaryta 
gera pažanga. Visų klubIe
čių naudai, šiais metais įs
tojo 3 nauji nariai.

J. Mališauskas pranešė, 
kad sausio 22 susirinkusi 
Revizijos Komisija rado, 
kad Ižd. V. Novogrocklo Klu
bo sąskaitų Ir ataskaitų kny
gos vedamos tvarkingai ir 
tiksliai.

Valdybos rinkimai praėjo, 
kaip buvo numatyta.V.Ste
ponavičius paprašė senąją 
Valdybą pas tltktl.Tam prl - 
tarė visi dalyviai plojimu, Ir 
Valdyba pasUlko’savo parei
gose dar vieniems metams . 
Buvusi vice-prezidento pa
reigose Z. Brazauskaitė < dėl 
nepakankamo lietuvių kalbos 
mokėjimo,atsistatydino. .Ji 
pasiliko V-je kaip "minis - 
terė be portfelio", o reikalui 
esant, galės atlikti bet kurio 
valdybos nario pare Igas. Jos 
buvusią vietą valdyboj ^užė
mė V. Steponavičius. Susi
rinkimas praėjo sklandžiai 
Ir greitai.

Vasario 8 d. Klubo V-ba 
susirinko aptarti reikalus Ir 

-nustatyti gaires šių metų 
veiklai.

• J. Radzevičius, po ope
racijos sveiksta namuose^

K. Be n lūšis, grįžęs Iš li
goninės, gydosi namuose. 
Vasario 12 d. jį aplankė 30 
gerų draugų atžymėti Ir pa
gerbti seną Klubo veteraną,

sulaukusį 80 metų. Sveikino 
Klubo pirm. B. Urbonas ir 
kiti jo draugai.

Vasario 25 d.V.Kureckas 
Klubo patalpose minėjo savo 
73 metų gimtadienį. Kviestų 
draugų Ir gerų draugų Iš se
nų laikų susirinko apie 60.

V.M.

bndon,ont.
AKTUALI PARODA 
VISIEMS

Londono Lietuvių Skautų 
vletlnlnklja š. m. balandžio 
mėn. 2 d. sekmadienį, tuoj po 
12 vai.pamaldų parapijos sa
lėje suruoš retą- kultūrinį 
parengimą. Tą dieną Iš To
ronto atyksta vyr, sktn.Č . 
Senkevičius Ir kiti skauti
ninkai, Ir Londono lietuviams 
išstatys retą, visiems pa
matyt Iną parodą- "Kovojanti 
Lietuva" y paruoštą žinomo 
visuomenininko redaktoriaus 
Ir vyr, sktn. Broniaus KVIK
LIO.

Londonlšklal Ir artimes
nių apylinkių lietuviai malo
niai kviečiami aps Uankytl *.

Paroda "KovojantiLietuva" 
jau buvo net kelis sykius ro
dyta Toronto lietuviams, o 
taip pat Ir kitų miestų mūsų 
tautiečiams. Visur^ukėlė di
deli susidomėjimą. L. E-tas 
GRAŽI DOVANA 
MOKYKLAI

Išeivijos lietuviuose jau 
įsigali gražus Ir sektinas 
paprotys, kai atsisveikinant 
su amžinybėn Iškeliavusiais 
asmenimis, vietoje gėlių, 
skiriamos aukos,Institucijų, 
organizacijų ar visuomenės 
reikalams.

Neseniai Londono lietuvių 
aktyvioji bendruomenlnlnkė, 
Irena Černienė Mokyklos 
vedėjui įteikė 20 Australi
jos dolerių Ir pažymėjb,kad 
tai yra Vlado Aglinsko, gy
venančio net tolimojoje 
Australijoje, auka Londono 
lietuvių Šeštadieninei-' Mo
kyklai, vietoj gėlnį ant mi
rusios Marijos GLIZICKEE- 
NĖS kapo.

Mokykla, dėkodama už au
ką Ir reikšdama užuojautą , t 
užtikrina, kad mirusios M. 
Gltzlcklenės šviesusis atmi
nimas neišblės. Mokyklai 
mirusią visada primins jos 
vaikaičiai- malonūs Ir jud
rūs mokinukai Vincukas Ir 
Edukas Černlal, Irenos Čer
nienės sūneliai. L. E-tas

Tel. 767-6183

Highland Auto Body

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gall būti stogdengys Guy 

"Rlchardl,kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

1 364-1470 &

• ATLIEKAME AUTOMOBILIQ iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

JUOZAS G R A Z
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
f • Taisau ir remodeliuoju

• Vasaros laiku saugojin
(Storage)'

19 78.III.8

st.catharines
MAZA KLAIDA — DIDELI 
NUOSTOLIAI. . .

Nemažai yra lietuvių dir
bančių industrijose ar valdiš
kose įstaigose atsakingus dar 
bus. Vienas iš daugelio yra 
st. catharlnietis S. Šetkus,l<6 
mefų bedirbąs TRW Thomp - 
son fabrike. Jis yra sukons - 
trūktavęs per 200 fundamen - 
tų įvairiom mašinom, kurių 
kapačl^tas siekė virš trijų 
šimtų tūkstančių svarų. Taip 
pat jo konstrukcijos keliolika 
mašinų buvo priimtos kituo - 
se TRW fabrikuose, net vi
suose pasaulio kraštuose. Ša
Ua talpinama nuotrauka buvo on’.ou
patalpinta fabriko laikraštyje.ction'of a foundation for the new Eumuco.

KRONIKA Montreal

KLB MONTREALIO APYLINKES ĮTEIKTO KILIMO 
MONTREALIO MIESTUI, IŠLAIDOMS PADENGTI AUKO- 
TOJŲ SARAŠAS DOLERIAIS: eisi, A. S. Kilčiai, S. J. Naru-

Montrealio Lietuvių Kredi- ševičiai.
to Unija Litas -$ 600 Po 15 dolerių aukojo:

Aušros Vartų parap. -$300 L. G. Dainiai, F . Celtorienė,
Šv.Kazimieroparap. -$I00 
Kanados Lietuvių Katalikių

Montrealio skyrius -$ 100
Šv. Kazimiero parapijos 

Choras - $ 50
Šv. Kazimiero parapijos 

šv. Onos Draugija - $50,
Po 25 dolerius aukojo;

Adamonis Insurance Agency, 
L. K. Mindaugo Šaulių Kuopa, 
Montrealio Lietuvių Žvejoto- 
jų ir Medžiotojų Klubas"Ni
da ", Mr. &Mrs Bernotai

Po 20 dolerių aukojo:
S. V. Piečalčiai, J. A. Kiblrkš-

A. O. L. , Dr. A. O. Jaugelienė, 
P. Norkeliūnienė, Daugelpvi- 
čiai, KJ. Petruliai, Alb. Nor - 
keliūnas,,Iz. Mališka, J. Nor- 
keliūnaitė

Po 10 dol;
S. A. Baršauskai, M. A. Bernu
žiai, K. Andriuškevičius B. M 
Makauskai, E. J. Valiuliai, V 
Markauskai, J. P. Buniai, S. J. 
Laimikiai, J- P Žukauskai, 
Rutkauskas, J-M. Juodviršiai 
I. P. Lukoševičiai, J. Mališka, 
Br Zinkevičius, D. Jurkus, J. 
Zabiellauskas, A. Jonelis, B.

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE 

Gegužės -May I8 Ir 25 dienomis
Išvykimo Birželio-June 15 diena 

Lieąąs-Jujy 6 diena^ 
p AT p S; Rugpiūčjo-^ugust 3dieną

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.
| 4 DIENU SU.VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

- VILNIAUS,-MINSKO — MASKVOS —
K a i n a: nuo SI. 199.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Ši 
KRAŠTA^ - KANADĄ.

NUSKRISTI I MIAMI SUSUGRįŽIMU — tiktai $109.00
Rašyti angliikai:

* ADRIA TRAVEL SERVICE 
, 4159 St. Lawrence Blvd.,

Montreal, P.Q. H2W 1Y7 
f'ladimir U rb anc)

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 
(Quebec L icence)

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

Jette & Frėres 
VISKAS MODERNIEMS N’A MAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
J et te & Frėre Lt ė e 

Plumbing &*H*dring kontraktorius.

140-2e AVENUE - 36»-0330

PADĖKA

Lietuvoje mirus mano tėveliui, uošviui ir sene
liui JUOZUI MAŽEIKAI, nuoširdžiai dėkojame 
visiems pareiškusiems mums užuojautą, 
asmeniškai, spaudoje ir už
prašytas šv. Mišias,*

Aušros Vartų parapijos Chorui taip 
iškilmingai giedojusiam Libera.

Duktė Nora Gudienė ir šeima

Zinkevičius,L. Bernotienė, A,« Inž. Algis Kllčius iš savo 
Baršauskienė, R. Z. Valins — darbovietės yra išvykęs In-
kai, L J Dalmotai, A Dasys, darbovietės reikalais yra iš- 
L Gurtckas, M Kringelis, vykęs į Indoneziją. Šiuo laiku 
S. P. Šukiai, J. Valiutis, S. Nr s-pas jį yra išvykusi ir žmona, 
tor, J. Kęsgailienė, R. M. Jur- kurie sugrįžti žada prieš Ve- 
kai, Pr. Rudinskas, P. Effer - lykas.
tas, V Pavilanis, M. Jone lie -. 
nė, P. Povilaitis, Z. K. Lapi •- 
nai, V. Žurkt vičius, V. Gruo — 
dis, J. R. Piečaičiai, R. V. Kil
čiai, L. V. Stankevičiai, A. Z. . 
Urbonai, R. Lapinas, Br. J. 
Niedvarai, A. R. Ottai,R. V. 
Verbylai, V. Sabalys.

Po 5 dol:
A. Pundžius, P. Vapšys, K. 
Rašytinis, V. Lietuvninkas, O. 
V. Lukauskai, G. V. Kudžmai, 
J. C. Ambrasai, L. Balaišis,
O. Bieliūnaitė, J. Araminas,
P. KlezaSjA.Danaitis, A. Vaps- 
vienė,E. Borlsienė, J. Žitkus, 
V. Lietuvninkaitė, I. Čipkienė, 
J. Gabrusevičius, V.Kalinaus
kas, L. Gedvilaitė, G. Gedvilie 
nė, J. Vazalinskienė.

Po 4 dol:
A. Keblys, V. Pakalniškis, O. 
Grigelienė ir J. Lukoševičius.

Vajaus atskaitomybę 
tvarkantis Juozas Šiaučlulis 

ru Miliumi

• Sol. G. Čapkauskienė šį 
sekmadienį dainuoja Jaunimo 
Centre Chicagoje, Putnamo 
Seselių parengime.

• Ona Adomavičienė su duk
terims Birute ir Ramūne ir 
Daiva Izbickaitė iš Bostono, 
lankėsi Montrealyje svečiuo- 
damos pas J. K. Petrulius.

• Auksinio amžiaus klubas — 
"Rūta"kdvo 23»d. , 2 vai. p. p.
rengia Velykų pasiruošimo 
vakarone.
• Mirė Jonas Mickūnas, 77 m.
amžiaus. Viengungiu išgyve
nęs iki mirties. f
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----- D.N. BALTRUKONIS -
FOTO M.L.S.

sistema Sylko Realties Ine. *j~ 
445 Jean Talon W, Suite 30 5,Mfi’J 

Tel; 273-9181.2-3. Res.73l7-084<|

PRmMMH
La plupart des gens ne possėdent pas leur pro- 
pre ordinateur. Pour trouver rapidement la liste 
des hommes d'affaires, des commeręants ou 
des hommes de profession de leur quartier, 
its consultent le Bottin Vert. C'est pratique, 
direct, dconomique!

.15,000 participants en tirent profit.
Pourquoi pas vous?
Pour plus de renseignements, 
composez 254-5302

INSCRIVEZ-VOUS
AU BOTTIN VERT!
C'est VOTRE meilleur programmed

kelnėms
pristatant

atsiimant fA PHILIPPE IZZI ... _ _ __

SKAMBINKIT - 365-7146 
NETTOYEURS CLEANERS - 

coin, corner 5. eu. 7661 A ^^R^ 

495-90e AVE 
coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

7 6 6-26 6 7.

Mechanizuotas ratų Ir kitų dali* reguliavimas. Harks (Body) taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės- «- 
De LoVerendrye, pr'e Laplerreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.
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NL REIKALAI
I

N. L. SPAUDOS BALIUS 
įvyks balandžio 29 d., šešta
dienį šv. Kazimiero parapi
jos salėje.Prašome montrea 
liečius tam vakarui laiką re
zervuoti,pasikviesti artimuo
sius ar pažįstamus iš toli
mesniųjų vietovių.Taipgi ne
planuoti tam vakarui kitus 
renginius, kad nepasidarytų

nepatogumų mūsų pastoviem 
ir naujiem tradicinio spau
dos baliaus lankytojams.

Loterija vertingų daiktų, 
kurios laimėjimų paskirsty
mas įvyks spaudos baliaus 
metu, intensyviai vyksta- 
grąžinamos bilietų šaknelės. 
Prašome neuždelsti ir kitus.

NL.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ noujam akoitytojui i 
| tik už $ 7.00 metams > į

| Prašome iškirpti ir prieiųfti J
i (u virš nurodytu----------------------------------------------------

• prenumeratos Pavardė ir vardas) /
| mokesčiu. ~ --------------- f

'Tikslus adresas) ‘

L. K. MINDAUGO ŠAULIU 
KUOPOS METINIS SUSIRIN
KIMAS

padaro Juozas Šiaučiulis.
Gražiai atliekamas naujų 

šaulių priesaikos priėmimo 
1978 metų kovo 12-toji šyp- ceremonialas, kurį atlieka 

•sosi linksmai ir pavasariš- kunigas Juozas Aranauskas . 
• kai,kai Aušros Vartų bažny - po priesaikos prasideda 
čioje,Montrealyje,vyksta iš- naujos valdybos rinkimai,ku 
kilmingos mišios. Svečias iš riuose išrenkarpa į naują 
Urugvajaus, kunigas Jonas kuopos valdyba iš 11 asmenų 
Sukackis laiko mišias. Kara- Mindaugo Šaulių Kuopos pir- 
liaus Mindaugo Kuopos šau- mininku išrenkamas Ignas
liai, vadovaujami kuopos pir
mininko Viktoro Sušinsko, 
stovi garbės sargyboje.

Po šv. mišių uniformuoti 
šauliai ir šaulės renkasi į 
parapijos salę, i savo metinį 
susirinkimą. Šaulys Mylė Au 
gustinas sudaro garbės pre- 
zidiumą^į kurį pakviečiami:

• Kanados Šaulių Rinktinės pir
mininkas Juozas Šiaučiulis 
ir kuopos pirmininkas Vik -

• tortis Sušinskas.
Po šauliškos maldos ir 

kitų dienotvarkės formalumų, 
akaitomii pranešimai: pirmi
ninko, iždininko, moterų sek - 
ciios vadovės, šaudymo-spor
to vadovo ir revizijos komiai 
jos. Pd to vyksta diskusijos, 
kuriose baigiamąjį reziumė

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

— o —

1440 rue Ste-Cathevine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, narnų 488 - 8528

Petrauskas.
Antroje programos dalyje 

seka patriotinės kalbos, bro
liški linkėjimai ir vaišės šil 
toje lietuviškoje atmosferoje.

V. L.

DĖMESIO TĖVAMS
Gintariečių tėvų susirin

kimas įvyks š. m. kovo 19 d. 
po 10 vai. pamaldų Sese
lių salėje.

Kadangi šis susirinkimas 
įvyksta po ilgesnės pertrau
kos, yra daug įvairių reikalų, 
kurių aptarime turėtų daly - 
vauti visi gintariečių tėvai. 
Iki malonaus pasimatymo 
sekmadienį.

Tėvų Komitetas

• E. Navikėnienė sulaukusi 
75 m. amžiaus buvo pagerb
ta gražiomis vaišėmis ir do
vanomis tarpe savo artimųjų.

• Rūta Danaitytė gavusi dar
bą Daugiakultūrizmo įstalgo - 
je, persikėlė gyventi į Ottawą.

DR. V. G1R1ŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L'Ahommio* Buvo. 

Montreal,

Tel. 255.3535

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja ‘ 

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL PQ-

Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

Or. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M.. M.Se.. L.M.C.C-.E.R.C.S.(C»

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

PHARMACIENS PHARMACISTS
| M. CUSSON - R. GENPRON 

PHARMACIENS
j Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 

Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

. Išganaitis, ba, ecu
216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Maria, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514) 877-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJU, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.Juite 205. 

Tel: 866 2063; 866-2064

8 psi.
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VELYKINIS STALAS - TURTINGAS SKANUMYNAIS

VELYKINIS STALAS
KLK Moterų D-jos Mont - 

reallo skyriaus ruošiamo 
Velykinio stalo darbai da
bar jau yra pačiame įkarš
tyje. Valdybos narės ir J. 
Baltuonlenė deda visas pas-
tangas, kad šis, atrodo, vie-
nas iš paskutiniųjų stalų, kuo 
geriau pavyktų. Nors susi
rinkimo metu, priimant nu
tarimą ruošti Velykinį sta - 
lą visos narės labai entu
ziastingai rėmė, pažadėda- 
mos visokeriopą savo pa
galbą, tačiau šiuo metu dau
gelis atsiriboja nuo darbo, 
duodamos geriau piniginę 
auką. Pinigai, aišku, labai 
reikalingi, bet to dar visai 
negana. Supirkti produktus 
ne taip yra sunku. Tačiau 
pagaminti maistą vienai val
dybai ar J. Baltuonienei to
kiam didžiuliui stalui, kaip 
būna Velykinis-*yra visiškai 
neįmanomas dalykas.

Todėl, dar kartą kviečia - 
me visas nares į bendrą tal
ką, nes jos nesulaukus, šis

stalas bus tikrai vienas pas
kutiniųjų.

Ypač kviečiame į bendrą 
darbą tas nares, kurios taip 
entuziastingai pasisakė už 
šio stalo surengimą. Jūsų 
entuziazmas tada buvo rei -
kalingas darbo nuotaikos pa-
kėlimui, o dabar to paties 
darbo įvykdymui.

Bilietai jau gaunami pas 
J. Baltųonienę ir visas Vai - 
dybos nares. N •

• Katalikės moterys praneša, 
kad yra galimybė įsigyti iš 
anksto biIi etus,o taip pat re 
zervuoti vietas prie .Velykų* 
Stalo, t>, organizuojamo Ka
talikių Moterų Būrelio Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
Bilietus galima gauti sekma
dieniais parapijos patalpose.

• Stud. Rasa Lukoševičiūtė 
nemažai veikdama su jauni
mo organizacijoms dar pri - 
siėmė redaktorės pareigas , 
re daguoti "Tė vi š kė s "Ži bur i ų " ’ 
Jaunimo Skyrių;

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

LEONAS GUREOCAS 
Sole* Manager 

(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Poirtiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

GM

I • • UŽEIKITE I (SITIKINKITE j
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
•Manage**, 

LEO OUEEKAS_________muj montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH ABB-5391

_________________ (At ths ęng pl Shf<tKOOkS St'HI WtMl -_______

Tel: Bus. 482-3460.
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J.A.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

A g_e n f ū r a veikia nuo 1945 m.

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

. ' ' 1 ' ' .J
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIUS 

balandžio men. 2 d. — 

ATVELYKYJE RENGIAMAS

Velykinis Stalas
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE. '

PROGRAMOJE MENINĖ DALIS,
VAIŠES, LOTERIJA.

Pradžia 12 vai.

Bilietai 6dol., Jaunimui 3 dol. 
v I

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

Valdyba
I

e Jėzuitas kun. Jonas Sukac- • šv. Kazimiero parapijos 
kas iš Urugvajaus svečiuoja- Jaunimo Klubas kviečia visą 
si Aušros Vartų par. klebo - Montreal!© jaunimą atsilan-
nijoje ir talkininkauja einan - kytl į jaunimo šoklų vakarą
ciam klebono pareigas kun. J.balandžio men. I d. 8 val.vak.
Aranauskui.

• Šį sekmadienį tuojau po pa
maldų Aušros Vartų parapi
jos salėje "Neringos" Jūrų 
Šaulių kuopa ruošia juozines, 
pagerbtą Juozus ir Juzės.

Gros orkestras įvairiausią 
muziką pritaikytą jaunimui. 
Užkandžiams bus galima gau
ti pizzos klek kas norės ir 
veiks visokiausių gėrimų ba- * 
ras. Bus trys vertingi laimė
jimai. Į vakarą atsiveskite 
ir savo draugus. J. A.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HC°A89e St' Toron,°' °nt • Tel. 532-3400

Skyrius

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

AKTYVAI — virš 14 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 814%
pensijų ir namų s-tas 8J4%
taupomąsias s-tas 7%
depozitų-čekių s-tas..................6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
'investacines

ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

91/2%
914%

10%

Nemokama visų 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 sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sgžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCAAUuauauNr - ruPNiruet

ĮVAIRIU

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

PARDAVIMAS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEUTRALE X4e AVENUE masalu 363-3887
j 7043 CRNTRAUR 308-1282 (DECORATION) Į ______

į ■HH HM
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766-5827

MOKA Už: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Vi pensijų planą 
Termin. ind. Įmetamo 
Termin. ind. 2 metams 
Terrain, ind. 3 metams 
D(uoda nemokamą gyvj
dą iki $2,000 už taup. s-toi sumas.

DUODA PASKOLAS:
6.0% Asmenines 10.5%
8.25% Nekiln. turto 10.0%
8,5% Čekių kredito 12.0%
8,75% Investacines nuo 10.5%
9% .
9,25% 

b anriraii. Nemok, gyvybės ąpdr. iki 1
už paskolos rantą.

*10.000

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniais ir ~ trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo U iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbsiąs 
vasarą nuo gegužės 15 A iki spalio 15 d. 1T' per visus ilguosius t*- 
vaitgalius. t
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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