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k let įjos dalyvavimo, jokių 
ženklų grobiko nė premjero 
neranda.
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BEGIN NEBEPOPULIARUS
Po Invazijos Į Lebanoną, 

Izraelio premjeras Begin, 
lankydamas Is JAV, daug 
simpatijų nesusilaukė, , nes 
stalgūs Ir Išėję Iš proporci
jų Izraelio keršto veiksmai 
Lebanone dėl Palestinos ge- 
rllų užpuolimų sustabdė ge
rai pradėtas Vidurinių Rytų 
talkos derybas. Begin nelai
mėjo ne l ginklų, ne l s Impat l- 
jų. Izraelio Krašto Apsau- 
gos minister Is Welz man ,
kaip irAmertkos vyriausybė,, stinga Amerikos prlpažlnl- 
sugestljonuoja.kad Begin tu- 
tėtų iš vyriausybės pasi
traukti.

JungtlnlųTautų Talkos Da
liniai patruliuoja Izraelio Ir' R IKOS (r LIETUVOS 
Lebanon© pasfenĮ, nors pietų 
Lebanono krikščionių mi
licijos grupės dėl to nepa
tenkintos Ir geriau norėtų , 
kad patys izraelitai pasi
trauktų Į neutralią zoną.

P. E. Trudeau
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susijusi dokumentacIja.Per ' absurdiškos padėties prie
žastį. Priminė Zenkevičiui 
štai kokį aukšto Amerikos 

pareiškimą: 
Jungtinės Valstybės ne-

BENDRUOMENYBĖSBHb
gu tik būtų tas Amerikos 

: pripažinimas, tai atkristų 
daug suvaržymų, palengvėtų 
kultūriniai mainai ir imtų 
normalėtl santykiai / tarp A- 

( mertkos ir Lietuvos/,kurie , 
kaip korespondentas nuo 

vfetljos ambasados pareigu- sav?s paaiškina, "nutrūko , 
komunistams užėmus Lietu
vą įl Pas.Karo metu".

Zenkevičiaus svajonė apie 
tokį pripažinimą, kokiu nau
dojasi Lenkija, liudija Ir jo 
apgailestavimas, kad, esą, 
daugelis Amerikos lietuvių 
pensininkų norėtųgrįžtl Lie
tuvon gyvenimo baigti, bet - 
"kadangi Jungtinės Valsty
bės mūsų nepripažįsta/m . 
pabr.E./,tal tie žmonės ne
gali grįžti Ir te begauti savo 
amerikinės pens įjos čekius". 
Matyt, Zenkevičius pamiršo, 
kad maskvlnlų jo viršininkų 
galvos kietesnės už Lenkijos 
valdovų galvas, ir jie nesu
sipranta leisti bent tokių są
lygų Iš užsienio gaunamoms 
lėšoms naudoti, kokias Len
kijoj leidžia. Ir Zenkevičius 
- lyg būtų nepastebėjęs - 
kad pensininkams apsigy
venti priimtinų sąlygų nėra 
ne tik Lietuvoje, o nėra Ir 
Gudijoj, Ukrainoj Ir pačioje 
Rus įjoję,kur maskvlnės val
džios teisėtumo Amerika 
neginčija, taigi tą valdžią 
pripažįsta ir su ja palaiko 
santykius.

Nors korespondentas Ir 
nesusiprato paklausti Zen
kevičių, ar jo pageidavime 
sunormaltotl tlesloglnlus/ne 
per Maskvą/Lietuvos san
tykius su Amerika kartais 
neglūdi mintis siekti Išsto
jimo Iš Sovietų Sąjungos, vis 
dėlto tas korespondentas , 
matyt, suabejojo Zenkevi
čiaus pozos rimtumu Ir pa
klausė, koks gi Iš tikrųjų e- 
sąs Zenkevičiaus darbas , 
kaip LTSR užsienių reikalų 
ministro? Čia, tariamas 
suvereninės valstybės mi
nistras Iš karto sus įtraukė į 
konsulinio skyriaus vedėjo 
lygį. Atsakė štai kaip: "Ma
no darbas yra atlikti konsu
lines funkcijas, apimančias 
reikalus nuo užs tento pasų , 
Iki svetimšalių, norinčių ap- 1 
atlankyti ar apsigyventi Lie- žosl patlksllnt,! neprlpažlnl- 
tuvoje. Žodžiu, visa su tuo mo prasmę ir priminti tos

I § ELTOS 
INFORMACIJOS

ZENKEVl&US PASIGENDA
AMERIKOS PRIPAŽINIMO

Vytautas Zenkevičius
prieš 10-15 metų buvo So-

nas Washington’©. Vėliau, 
kone kas met ats lunč lamas Į 
JT posėdžius kaip sovietinės 
delegacijos narys. Jis pa
puoštas Lietuvos TSR Užs te
ntų Reikalų Ministro/pava
duotojo, o pastaruoju metu, 
jau ir ministro titulu. Vasa
rio paskutinę dieną, Vilniu
je, kalbėdamasis su UPI ko
respondentu E mil tu S ve litu , 
pasirodė esąs gerokai nepa
tenkintas savo padėtim:

metus gauname apie 80. 
OOO laiškų su Įvairiais pa
siteiravimais". /Pažymėti- pareigūno 
na, kad Zenkevičius čia nu
tylėjo, jog užs tenlo pasus iš-pripažįsta Sovietų okupacl-

> tikrųjų Išduoda tik Sąjunginė 
■ Užsienių Ministerija Mask - 

voje, o Vilniuje Vizų tr Re
gistracijos Skyrius - OVIR- 
yra Vidaus Reikalų Ministe
rijos padalinys/.

Zenkevičius dar pridėjo , 
kad konstitucija jo vyriausy
bei leidžianti siųsti diplo
matinius atstovus Į užsle
mus, bet, sakė, "mums neį - 
manoma turėti tiek daug pa- 
s iuntlnlų,todėl Sąjunginė vy
riausybė / Maskva / mums 
atstovauja". Be to, Zenke
vičius aiškinęs, kad, nors 
Maskva ir galinti atmesti 
Lietuvos sutartis su užsie
niais, vilniškė vyriausybė 
galinti tokiais atvejais kreip
tis su savo argumentais Į 
Aukščiausią Sovietą Ir rū
pintis nutarimą pakeisti". 
"Nepasakė,kaip sėkmlngal"- 
pastebėjo korespondentas.

Taip Zenkevičius gana a - 
k įvaizdžiai Įrodė, kad nei jis 
pats, nei ta jo vyriausybė 
Vilniuje / kaip tr Rygoj,ar 
Taline/ nėra tarpvalstybi
niam diplomatiniam santy
kiavimui kompetentingos fi
gūros. Jis rodėsi neva ne
suvokiąs Iš viso, apie kokį 
čia nepripažinimą Iš tikrųjų 
kalbama. Girdi, - "Kaip ga
lima pripažinti visą Sovietų 
Sąjungą Ir tuo pačiu metu 
nepripažinti jos dalies?"

Arba, nepatenkintas, kad 
Amerikos kpnsulato parei
gūnai, lankydamiesi Vilniu
je, susitinka su žemesniai
siais pareigūnais-kultūrinių 
Įstaigų ar miesto administ
racijos vadovais,bet oficia
liai nesikalba su Zenkevi
čium ar kitais ministrais, 
vadina tokĮ elgesį juokingu . 
Tai esą, atrodo, tartum lan
kytume 1st Paryžiuje pas 
merą, bet ignoruotum P ran- 
zūz įjos p re z ide ntąl /Č ta Ir 
vėl prasiveržė Zenkevičiaus 
megalomanlja, lyginimas Is 
net su Prancūzijos prezi
dentu/. Tvirtino, kad Ir kai 
kurte Amerikos diplomatai 
laiką tokią padėtį absurdiš
ka. Čia korespondentas ry-

jos tuose kraštuose, nes tai 
buvo padaryta prieš daugu
mos žmonių valią. Tai yra 
pastovi J. V. politika tr nėra 
buvę minties ją pakeisti. 
Hels tokio konferencijoje irgi 
buvo nurodyta, kad ši J.V. 
politika gailos Ir numatomo
je ateityje". Bet Zenkevi
čius Ir toliau dėjosi lyg ne
suprantąs, kad nepripažini
mo priežastis yra gi ne k°~ 
munlzmas, o prievartos būdu 
sukurta Lietuvos /ir paties 
Zenkevičiaus/ priklausomy
bė nuo maskvlnės valdžios . 
Jis dar prikalbėjo virtinę 
keistokų pareiškimų. Tarp 
kita ko, užsiminė, kad tarp 
" Lietuvos vyriausybės ne- 
prlpažĮstančlų " valstybių 
esanti Kanada,Prancūzija Ir 
Vakarų Vokietija. Ir dar Va
tikanas, kur lo pripažinimas, 
esą, būtų paspirtis Lietuvos 
valdžios prestižui, kadangl3. 
4 milijonų gyventojų daugu
ma yra katalikai.

mo.
Žinoma, sako, pripažint-1 

mas staiga nesukurtų Inty
mios bičiulystės tarp AME- 

bet 
visdėlto.tal esą būtų žlngs - 
nls teisinga linkme. Pasi
kalbėjime Zenkevičius poza
vo, lyg būtų ministras ma- 
ž lauš (a, kok tos, s ątel lt Inėš 
valstybės, kaip pa v. Lenkija 
ar bent Bulgarija, kurios yra 
tarpvalstybinėje plotmėje 
prlpažtoots, kaip nepriklau
somos, ir su kuriomis Ame
rika ir daugelis kitų valsty
bių turi tiesioginius diplo
matinius santykius.Esą, jel-

TRUDEAU NEW YORKE
P re mje ras T rudeau, nuvy

kęs Į New Yorką,kalbėjo žl- 
nomtaustems Wall 
biznieriams, apie
Eponomte Club of New York 
nariams, užtikrindamas,kad 
federalinė Kanados vyriau
sybė yra tvirta, nežiūrint 
problemų su Quebec’o pro
vincija. Savo gerai paruoš - 
toje Ir stilingai perduotoje 
kalboje Kanados premjeras 
užtikrino,kad Investor lai ne
turi pagrindo nepasitikėti 
Kanada, nes iškilusios prob- Salyut 6 rekordinį? 96 dienų 
lemos pasikeltus Quebec’o 
vyriausybei tik skatinančios 
Ieškoti konfliktų sprendimo 
konstituciniu būdu.

Jo kalba buvo išklausyta 
su dideliu dėmesiu, Ir nors , 
kaip dažnai, joje nebuvo tle- 
s lų, praktiškų pasiūlymų ar 
sprendimų, buvo priimta su 
nemažu entuziazmu.

SO VI ETŲ, E R. DVĖS 
REKORDAS

Du sovietų kosmonautai 
Yuri Romanenko Ir Georgy 
Grecko išbuvo erdvėlaivyje

laiką,sumušdamt amertkle - 
čius.

Erdvėje kosmonautai pir
mą kartą sujungė 3 skrai
duolius ir roboto pagalba pa
pildė erdvėlaivio atsargas .

Sugrįžus žemėn ir jos 
traukos jėgon po tokio Ugo 
laiko, pastebėti sunkumai 
vaikščioti Ir gerti. /

RODEZIJA DEMOKRATĖJA

Rode z įjoję, pere Ina mon 
vyrlausybėn iki šių metų pa
baigos Įjungti 3 nekraštutl- 
nlal juodieji. Jie prisiekė 
lojalumąRodezIjal Ir jos Įs
tatymams.

Vyskupas Muzorewa, atli
kęs priesaikos ceremonijas, 
nes e i lai grįžo Iš Britanijos 
Ir JAV. Jo žodžiais , Zim
babwe bus kraštas,kuriame 
netruks "tiltų,kelių (r darbų' 
Taip pat jis užtikrino, kad 
Zimbabwe nebandys pra

lenkti kitus Afrikos kraštus , 
kurie Išvarė baltuosius, Ir 
tada negalėjo sus lorganlzuc*- 
tl ir parūpinti savo gyvento
jus net paprasčiausia is reik
menimis,kaip muilu Ir 1.1.

TANKLAIVIO NELAIMĖ
Amerikos tanklaivis Amo

co Cadiz Prancūzijos pak - 
rašty audros metu užkliuvo 
Ir prakiuręs, prarado virš 
100.000 vežamos alyvos , 
užteršdamas krantą 130 km. 
ilgio su vėžių Ir austrių 
specialiomis neršyklomis.

GROBIKAMS DIDESNĖS 
BAUSMĖS
Italijos vyriausybė,kanki

nama grobimų epidemijos, 
sustiprino policijos teises Ir 
pakėlė grobikams bausmes 
iki gyvos galvos kalėjimu.

Raudonosios Brigados te
roristai dar nepaleido buvu
sio (talijos premjero Aldo 
Moro. Jie,po ilgos tylos,pa
siuntė žinią, kad jis būsiąs 
teis lamas "liaudies teismo". 
Nežiūrint Intensyvaus Ieško
jimo ir specialistų Iš V. Vo-

PEN GINA RAŠYTOJUS
Tarptautinė Rašytojų Są

junga PEN Klubas paskelbė 
ats Išauklmą,kuriuo gina ra
šytojus Sovietų Sąjungos val
domuose kraštuose,kur yra 
Įsteigtos Helsinkio grupės. 
Atsišaukime pabrėžiama, 
kad Hels tokio grupių tikslas 
UKRAINOJE, ARMEN ĮJOJĘ , 
LIETUVOJE ir GRUZIJOJE 
yra prižiūrėti, kad pasirašę 
Helsinkio Žmogaus Teisių 
nuostatus, jų nepažeistų.

Neseniai rusų rašytojas 
Feliksas Serebrov’as Įkū
rė specialią komisiją tirti, 
kaip Sov. Sąjungoje panaudo
jamas psichiatrijos mokslas 
prieš politinius disidentus. 
Už tiesos Ieškojimą, Seteb- 
rov’as atsidūrė kalėjime. 
Toks tai yra progresas pa
žangiausios, kaip save va
dina, valdžios...

BIZNIERIAI RŪPINASI 
MONTREALIU
Grupė žymių biznio o: or

ganizatorių paskelbė išsamų 
stralpsnĮ, analizuodama di
desnių korporacijų pa grin - 
dlntų Įstaigų iškėlimą Iš 
Mo ntre ai lo, Ir gal Imybe s 
joms neišsikelti.

Bfll 1O1, be abejonės,kas 
liečia anglofonus , turės būti 
pakeistas, nes, anot vieno ži
nomo korporacijos valdytojo, 
"anglų kalba biznio pasauly
je yra tas pat, kaip nuo vi
duramžių bažnyčiai lotynų 
kalba".

ATOSTOGAUKIME 
KANADOJE I

Susirūpinusio Jean Chre - 
tie n raginimas Velykų atos
togas pralelstlKanadoje,pa
laikant savąjĮ ekonominį gy
venimą, nerado daug atgar
sio. Velykų šventės atrodė 
daugiau panašios Į kalėdines, 
Ir žymieji valdžios žmonės 
pradedant Trudeau, Broad - 
bent tr Clark džiaugiasi Ja
maikos, Floridos saule ir jū
ra. Gal pats laikas prisi
jungti tas pietų saleles, ku - 
r tos prašės i Kanados glo
bos? Tada galėsime maudy
tis pietuose be priekaištų...

PASITARIMAS TORONTE
P. L. Dienų organizacinio 

komiteto suvažiavime dalyva
vo KLB-ės ir J. A. V., L. B., 
atstovai.

Ten buvo beveik galutinai 
priimta P. L. D. programa - 
dienotvarkė.

Kaip žinoma, per P. L. D. 
bus trys renginiai: PLB sei
mas, Penktoji Dainų Šventė, 
Sporto Žaidynės (26.06-4.07, 
1978 ).

Toronto lietuviai turės 
daug svečių iš visų pašau - 
lio kontinentų. Susitiks ir gi
minės, ir draugai, ir seni pa
žįstami.

Visiems bus daug linksmų 
valandų. Tie, kurie ruošiasi at 
vykti,gurėtų iš anksto susira
šinėti, pasirūpinti nakvynėmis 
susirasti draugus,pažįstamus. 
Svarbiausia reikia sekti lietu - 
višką spaudą,ten yra dedama 
daug informacinių žinių.

Toronto lietuviai Visus su
tiks broliškai, tėviškai. Iki pa
simatymo Toronte 1978 metų 
vasarą, 1-4 liepost

P. L. D. Spaudos 
Informacija

BALTŲ VETERANŲ LYGOS SUVAŽIAVIMAS TORONTE. N uotrauk a St. D abk au s.
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PANORAMA
Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už iŠ tikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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ir politikos bei kitais klau
simais visada lieka objekty
vus- bešališkas.

Mums, išeiviams, tokia 
The Gazette laikysena yra 
tikrai užg Irt Ina, ypač žinant, 
kad kitur universitetuose ar

Metine prenumerata Kanadoje —$12.00, visur kitur —$13.00. RčaijĮo 
prenumerata nuo $18.00. Atskiros numeris 35 et. Adreso pakeitimas 50 et.

P s. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gedi 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik iŠ anksto susitarus, fjž skelbimu turini redakcija arba 
Leidykla neatsako.

Redaktorius Pr. P aukštaitis

minimame Universitete,at
siranda galvojančių, kad. 
kraštutinis- Intelektualinis 
liberalizmas, o per tai ir ko
munizmas vis dar atrodo

ADRESAS: 7722 George St. LaSalle, P.O. H8P 1C4. Tel.(5 14)36 6 - 6 2 20.

tųjų, pH Tautiniam humaniz
mui Ir jo ateičiai yra tikra 
grėsmė, galinti atnešti pra
gaištį. Pavergto Žmogaus

Ar Kremlius toks 
nenugalimas ?

Paskutiniais laikais, pri
siklausę perdėtos propagan
dos, Ir Išeiviai pradeda ti
kėti SSSR galybe. Vienijai 
lenkiasi, kiti sus llalko,tre
ti kapituliuoja. O ta Krem - 
liaus galybė, ar ne muilo 
burbulas ?

Visi,.pabėgę nuo komuniz
mo žudynių, Sibiro, turi ne
bijoti sakyti, aiškinti,kas tas 
rusų bolševizmas, ko iš jo 
galima tikėtis. Svetimoms 
tautoms rusai neša vergiją , 
sunaikinimą, rusų komuniz
mas netinka kultūringoms 
tautoms valdytis.. Blog lauš la 
organizuota demokratija,bet 
kurtoje valstybėje, yra ge
resnė žmonėms visais at
žvilgiais už komunizmą.

Komunizmas yra grupės 
žmonių diktatūra,kuri pri
pažįsta laikina lt Ik savo gru
pės žmonių gyvenimą. Kitų 
pažiūrų žmonės/nors Ir jų 
milijonai/, yra niekas, pas- 

f kirti išnaudojimui,prievar
tai ar sunaikinimui.

Lenino ir-Stalino komu
nizme žmogus prilygintas 
gyvuliui. Jei jis tyli ir veža 
sunkų, purviną vežimą, pa 
kenčiamą plutą pagraužti 
gauna. Jei ne,tai jis viso
kiais suktais būdais sunaiki
namas: sunkiu darbu, nuola
tiniu teroru, kai ėjimu ar KZ 
stovyklose.

Komunizmo sistemoje vl- 
s l turi aklai vykdyti partijos 
įs akymus ,1a tkyt te, karta te, ir 
kvailiausios linijos...

Atskirų asmenų kūrybai, 
nuomonėms, sumanymams 
vietos nėra. Visos tautos 
kūrybinės jėgos nėra Įtrauk
tos į darbą. Kaip lietuviški 
komunistai pasakytų,'liaudis 
eina savo keliu, o Kremliaus 
buržujai savo.

Taigi, tautos dauguma at- 
s įdurta slaptų kritikų,skep
tikų, nepasitenkinusių eilėse. 
Varovai' dirba, bet meilės 
basliu ne Įvarysi.

Virš 60 metų Kremlius 
tik kalba Ir žada žmonėms 
duoti, o vis neduoda nei lais
vės, nei sočiai pavalgyti, nei 
žmoniškai apsirengti. Žmo
nėms Įkyrėjo kombinuoti - 
vogrl, kitaip sakant, pas įimti 
kas priklauso už darbą, mal- 
n(kauti, stovėti dar vis ei
lėse prie prekių, lenktis "vy
resniam broliui", važiuo
ti tūkstančius mylių dlrvo - 
nų plėšti, tvartų statyti.. .Ir 
klausytis propagandos melų’. 
Kaip sakoma, net Ir patiems 
rusams komunistams tas Į- 
kyrėjo Iki kaulo.

Kremlius mtlltarlškal 
tvirtinąsl Iš neatmokė
to darbininkams 
uždarbio ir šelpia vi
same pasaulyje komunisti
nius Įsitvirtinimus. Visatai 
nepatinka rusų tautos daugu
mai. Gi Baltijos kraštų tau
tos , Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija, R. Vokietija yra 
priverstos kar iškas medž la- 
gas, ginklus ir kt.strateginę 
medžiagą siųsti Kubon, ar 
kt. Šios tautos tyli,kenčia 
Ir žino,kaip "vyresnis bro
lis" padeda "stiprėti" socia
list Inlems kraštams. Nepa
sitenkinimas Kremliumi vi
sur auga.

Jaunieji komunistai Inte
lektualai vis daugiau ir dau
giau Išeina Į kovą prieš ko
munistinę blurokratlją- 
"aparačlkus".

Rašytojai, mokslininkai, 
generolai, studentai ruošia 
viešas kritikas Ir eina drą
siai Į KZ-us, net psichiatri
nes ligonines,sakydami sa - 
vo vyresniesiems teisybę Į 
akte. Jų eilės vis didėja ir 
šaukiasi laisvojo pasaulio: 
gelbėkite rusų Ir kitas tau
tas Iš vergijos’.

Tad reikia neprarasti vll- 
tfesl

J. Laikas

MUSU BALSAS TURI BŪTI 
IŠGIRSTAS

Sakoma,kad viešajai kraš
to opinijai susidaryti dtde - 
lės Įtakos turi spauda, radlą 
televizija Irkltos komunika
cijos priemonės, o krašto
ateitis priklausys nuo da-kolegijose, o taip pat Ir čia 
barties bes įmoksi Inanč lo ir 
sąmoningo jaunimo’.

Kanadoje Western Ontario 
universitetas, kurte šiemet 
švenčia savo 1OO metų gy
vavimo sukaktį, turi sutelkęs patrauklus, nors tai iš tik - 
virš 15 tūkstančių studentų, 
atrodo, daugumoje tikrai są
moningų. J fe pastoviai leid
žia savo savaltraštįThe Ga
zette, maža ką jaunesnį už Teistų gynimą jie temato tik 
patį Unlvers Itetą, nes sava lt- Afrikoje ir kai kur Pietų A- 
raščlo metrikoje yra pažy- mertkoje, dažniausiai nuty- 
mėta Volume 86,kas turbūt , lėdaml apie pavergtas tautas 
reikštų, kad laikraštis gy
vuoja jau 86 metus. The 
Gazette tiražas- apie 20 
tūkstančių. Atrodo,kad savo 
laikraštį studentai tikrai 
mėgsta, nes jis yra pla
čiai skaitomas ne tik stu
dentų akademikų, bet ir pla
čiosios visuomenės. Todėl 
manytlna, kad The Gazette 
turi nemaža Įtakos studenti
jai Ir jų viešajai opinijai.

Bene pats populiariausias 
The Gazette i * 
" Laiškai Redakcijai 
pasisako daugelis studentų 
bei akademikų Įvairiais rū
pimais klausimais. Būdinga 
gal būtų tai,kad šis studentų 
laikraštis, atrodo, gerbta 
kiekvieno rašančio nuomonę

skyrius yra 
iclial ". Čia

mente per visas televizijos 
stotis specialia lalda.Pla- 
člajai visuomenei, o ypač 
studentams, tai buvo staig
mena, verčianti persigalvo
ti.^.

A.Jusys rašo:"Mes kana
diečiai, pagal Sov. Rusijos 
"filosofiją",esame fašistai , 
"kapitalistinės kiaulės". Met 
Mes, pagal juos, laikome 
priespaudoj darbininkus ,kalp 
urvinius žmones. Mes už- 
stojame Sov. Rusijai kelią Į 
domlnaclją pasaulyje. Mes 
kliudome darbo žmogui pa- 
s lėkti savo galutinį tikslą" .

Nors visa tai yra melas , 
bet Sov. Rusija mus vlstlek 
supa tokiu dideliu šnipų tink
lu, nori mus suptūdytl Ir 
sugniuždyti,kad lengviau bū
tų užvaldyti Ir pavergti 
visą pasaulĮ.

Toliau A. Jusys rašo:
"Daugelis kanadiečių visai 

nemanė,kad Sov.Rusija būtų 
mums priešas. Aš sugestl- 
jonuoju šią nuomonę dabar 
persvarstyti Ir Išnagrinėti 
šiuo reikalu turimus faktus . 
Kai aš kalbu apie šluos da
lykus, nebūtinai tai reiškia , 
kad mums reikia pakeisti 
status quo. Tiksliau būtų,jei 
mes savo pakeistas nuomo
nes apie Sov.Rusiją relkš- 
tume savo vyriausybės gal -

ir engiamą Žmogų už gele
žinės uždangos Europoje.

Tuo tarpu The Gazette Į 
šlųdleninį gyvenimą, atrodo, 
žiūri daug Įžvalgiau š. m. 
vasario mėn. 28 d. Šio laik
raščio numeryje tilpo Išsa - 
mus studento Algio Justo 
straipsnis, skelbiantis, kad 
" Sovietų Rusija kanadiečius 
laiko savo priešais". ŠĮ 
tvirtinimą A.Jusys paremia 
keliais faktais, kurtų bene voms Ir tuo jas paakintume’, 
svarbiausias yra - vienu Taigi, atskleiskime Sov.Ru- 
kartu net 13 Sovietų Rus įjos sijos užmačias prieš visą 
šnipų Iš Kanados Išvarymas. pasaulĮ. Aš prašau mūsų vy- 
Tal labai rimtas reikalas , rlausybę r Imtai pers varstyti 
nes š.m. vasario 9 dieną mūsų diplomatinius ireko- 
aple tų šnipų Išvarymą plr- nomlnlus ryšius su Sov.Ru- 
mlausla buvo paskelbta Ka- pija. Aš prašau Vyriausybę 
nados Federal In lame Parla- padidintu, vanaglšku akylu-

Dali. Dagys savo kūrybą rodys balandžio 
1 d. Toronto Lietuvių Namuose — Gedimi* 
no pilies menėje.
mu ir aktyvumu stebėti So- 
vietų oficialius pareigūnus . 
Šitokia ryžtinga Vyriausybės 
akcija bus sveika mūsų 
kraštui Ir daugiau naudinga 
pavergtiems žmonėms už 
geležinės uždangos. Šia ak
cija tiki 23 milijonai kana
diečių, Įskaitant Ir mane . 
Mūsų balsas turi būti Iš
girstas’. Aš perdaug myliu 
Kanadą ir nenoriu jos maty
ti pavojuje. Sveikinimas mū
sų RCMP už gerą darbą".

Taip rašo čia gimęs, jau
nas, rimtas Ir sąmoningas / 
studentas-lietuvis. Jo nuo
monei, manytlna, daug kas 
pritars. Taip pat reiktų 
laukti, kad šis laiškas Iš
šauks Ir kitų pasisakymų. 
Viena jau Ir dabar alšku-kad 
tai rimtas Įspėjimas apie 
komunistinę grėsmę. Hanl - 
bal ante portasl L Damulls

CANADA PENSION PLAN

Kai kurie pagerinimai
Skyrybos arba Anuliavimas.
CPP pensijų kreditai, uždirbti vyro ir 
žmonos vedybinio gyvenimo laike, gali 
būti lygiai padalinti tarp jų, jeigu 
vedybos anuliuojamos arba skyrybų 
atveju, nuo 1978 m. sausio 1 dienos. 
Garantuojama, kad abiejų pastangomis 
uZdirbtos pajamos bus abiejų vienodai 
panaudotos vedyboms iširus.

Susirinkusios Pensijų naudos 
išmokėjimai.
Pensijų [mokėjimai gali būti išmokami 
už iki 12* mėnesių atgal tiems, kurie 
yra tarp 65 - 70 metų amžiaus, ir 
nebedirba.

Pomirtiniai Mokėjimai
Pareiškimą: už p raeita I aiką m okėjim am s 
(iki 12 mėnesių) gali būti paduodami 
mirusio asmens vardu, jei mokantysis 
to nepadarė prieš mirtį. Šeimos arba 
turto globėjai tokiais atvejais turi 
teisę gauti tuos išmokėjimus.

Panaikinami sumažinimai išmokėjimams 
už vaikus
Mokėjimai našlaičiams ir invalidams 
vaikams, nors tai būtų penktas ar 
sekantis vaikas, bent kokio didumo 
šeimoje, turi teisę gauti po lygiai 
mokėjimus vaikams.

Šie svarbūs pabrėžimai Kanados Pensijų Plane 
galioja nuo 1978 metų sausio 1 d.

Dėl informacijų kreiptis i artimiausia Kanados. 
Pensijų piano |staigį.

■ ■ Health and Welfare
■ ■ ■ Canada

Santė et Bien-ėtre social 
Canada

Monique Bėgin, Minister Monique Bėgin, Ministre

PONAS SAVO, O VELNIAS 
SAVO. ..

Labai nusivyliau, perskai
tęs J. VAIČELIŪNO straipsnį 
" Kam reikalingas Tautos 
Fondas" (T. Ž. 1978.11.23) Jis 
dažnai savo objektyviais 
straipsniais pasirodo TŽ ir 
kituose laikraščiuose, bet jo 
pasikeitimas iš pavyzdingo 
Kanados Lietuvių Fondo rė
mėjo Į fanatišką Tautos Fon
do garbintoją yra stačiai 
nesuprantamas. Kai kas ga - 
Ii pasakyti, kad JAV Lietu
vių Fonde nebuvo nei tary
boje, nei valdyboje, tai ir 
pakeitė dūdelę, bet tuo neti
kėkime, nes šiais laikais 
visokių gandų prisiklausome. 
2?sl.

Aiškinama, kad JAV Altas 
ir bendruomenės demokra
tiškai rinkta vadovybė nega - 
11 susikalbėti, nes Alto va- 
dams labai patinka kelionės 
Į Washington*ą ir kai kurių 
iš jų žmonos nenorėtų atsi
sakyti savo apmokamų dar
bų ALTos štabe, o visai už- 
simirštama dr. K. Bobelio 
nuopelnai Belgrade. Reikia 
tikėtis, kad šią vasarą Įvyks
tantis Pasaulio Lietuvių Sei
mas Toronte šį ‘ susiskal
dymą pagydys. Arba, štai , 
dėl dailininko Jonyno sovie
tinės Lietuvos garbinimo , 
sako, gerai pavaišino ko
munistai senelį, pavėžino ir 
dar pakvietė kitam 30 dienų

vizitui, tai dabar jis už vai - 
šingumą apsimoka saldžia - 
liežuvavimu...

Gali kaip nori J. V. įtiki - 
nėti, bet, turbūt, jau buvo ii 
pasiliks toks tradicinis Įp
ratimas lietuviškose sale
lėse visoje Š. Amerikoje , 
kad Tautos Fondui daromos 
rinkliavos tik vieną kartą 
per metus, o Lietuvių Fon - 
dui kiekviena proga. Iš J. V . 
straipsnio atrodo, kad Tau
tos Fondas be savo kasdienių 
dabartinių reikalų dar turi 
suplanavęs net: tolimos atei
ties veiklą, kas beveik su
tampa su Lietuvių Fondo 
planais ir tada, nerašoma, 
bet galima išvesti, kad vieno

iš dviejų fondų tikrai ne
reikia. ?

J. V. rašo, kad Tautos 
Fondui palikimo reikalai jau 
buvo iškelti 1973 mt. Vilko 
seimo, bet tai ir man, ir dau
geliui tautiečių paliko neži - 
noma, o yra žinoma, kad 
pernai Lietuvių Fondas su
sirūpino palikimų reikalu, 
buvo apie tai ir spaudoje, tik 
kad dabar tikrai atsirado 
varžovas- Tautos Fondas . 
Jeigu straipsnyje bauginama, 
kad už daugelio metų už vie
ną namelį reikės mokėti300 
tūkstančių dolerių- tai irgi 
prašosi išvada, kad gal iš 
viso milijoninių ar didesnių 
fondų lietuviams nereikia? . 
Išleisti, pramušti viską da
bar, būkime "vienadieniai" , 
kaip daugelis kanadiečių da
ro. Nereiktų tautiečiui Vai - 
čeliūnui jaudintis kas bus už 
20 metų, kada Lietuvių Fon -

dą perims dabartinis jauni - 
mas, nes tas pats jaunimas 
perims ir Tautos Fondą, : o 
Lietuvių Fondo patekimą Į 
kanadiečių rankas apsaugo
ja ir apsaugos šio Fondo 
nuostatai, visuotini Fondo 
narių susirinkimai ir lietu-

keliasdešimt tūkstančių ža- 
lianugarių kasmet, pajaučia 
lietuviškos mokyklos, sporto 
klubai, meno ansambliai ir 
kitokios organizacijos.
Lietuviais esame visi—Lie
tuvių Fonde ar esi? Jurgis, 
Sault Ste-Marie, Ont.

vių bendruomenės atstovai , 
kurie ir dabar deleguojami į 
Lietuvių Fondo atstovybę.

Nors mano ginčas su J. V. 
turbūt, pasibaigs kaip to le - 
gendinio popo ginčas su vel
niu, bet aš vistlek raginu 
tautiečius skirstant paliki
mus, pirmoje eilėje nepa
miršti Lietuvių Fondo, kuris 
bus didžiausias lietuvybės

MUSU SENOLIŲ ŽODŽIAI
IŠ ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų 
didingos tautos tikrąja praei
tį, jos kuklumą, jps-' būdą ir 
jos gamtos nesugriaunamais 
dėsniais sukurtą gyvenimą bei 
tikrą visatos pastovumenusta- 
tytą amžinumą. Remiantis mū 
sų tautos padavimais, tikra1 
tautine valia ir sveiku- tarp -

bei lietuviškumo rėmėjas ar tautinių šmėklųneužburtupro-’ 
išlaikytojas ateityje, kada tu, šioje knygoje yra išdėsty- i 
mūsų šioje ašarų pakalnėje ta tikra ir nieku kitu nepa-į 
jau nebus. mainoma mūsų tautos būtis. !

Štai ir dabar Kanados Knyga 306psl "kaina $4 ir už lipia* 
Lietuvių Fondo išdalinamus tinimu $1. MantM Auk8tuolls 
dividendus- palūkanas, po 4 Elizabeth Ave.,springdale,Conn.06907

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Baltų veteranų 
Lygos s uva&iavimas 
' Pabaltlečlų bendradarbla- glausta Algordo Blelskaus 

vttno klausimas nuolat ke- iniciatyva C leve landė. Ta- 
1 lamas. Visi sutinka,kad su- člau šiuo metu ir jos veikla 
glaustos gretos būtų žymiai yra apsilpusi. Gal dldžlau- 
d (dės n ės Ir stipresnės, bet s tas priekaištas, Ir tai bend
rai reikia planus paversti ral visoms trims tautybėms,

alglmanto skiltis
PREMIJA DAKTARUI

kad nebandoma kooperuoti 
meno, scenos, muzikos srity
je. Nepas lapt is, kad ir vieni 
ir kiti neturime daug meni
nių pajėgų, Ir nuolatinis jų 
pasirodymas mažina dėmesį, 
jei nesakytl-kella nuobodulį. 
Aišku, Ir menininkai nėra 
kokie robotai,kad kiekvieną 
sykį vis su nauja programa 
pasirodytų. Tam pas įruošti 
reikia nemažai laiko. Tuo 
tarpu pas tke lt Imas meninin
kais balt iečių tarpe įneštų 
nemažai šviežumo. Tada Ir 
publikos daugiau atsilankytų. 
Atrodo,ta iniciatyva prlklau 
klauso lietuvių bendruome
nės valdybos m Ir parengimų 
rengėjams.

veiksmais, prarūkstama jė
gų. Greičiaus tai ir estus, ir 
latvius, ir lietuvius kankina 
getlnls paralyžius. Tautinis 
instinktas saugo nuo svetimų 
kultūrų Įtakos. Tai skamba 
juokingai, nes mes,baltai tu
rime bedrąn kultūrą. Tiesa, 
Kanadoje veikla PabaltIečių 
Federacija, bet stipresnės 

’bendros veiklos nėra Iš vys- 
č lūs l, nes sus trenka ma t Ik du 
kartu l metus: 1/kat daromi 
Birželinių Išvežimų minėji
mai ir 2/ kai ruošiamas pa
balt tečtų vakaras Ottawoje , 
parlamento rūmuose Kana
dos politikams. Velkė taip 
pat Ir North American Baltic 
Athletic Federation, ir dau-

Išlaikyti vieningai 
Kanadai reikia...

DVIKALBE VALSTYBE

LAISVŲ PILIEČIŲ VALSTYBĖS
Kaip laisvų piliečių valstybė, mes skatiname 
kiekvieno individo veržlumą bei norą kąnors 
pasiekti. Laisvė, kaip vienas kertinių akmenų 
didžios mūsų valstybės yra idealas, kuris 
reiškia jog kiekvienas kanadietis šiame krašte 
turi lygias galimybes.
Taip pat mes turime respektuoti vienas kitą ir 
pripažinti teisę asmenims išlaikyti ir išsaugoti 
jų vertybes, tradicijas ir tapatybę.

Mūsų kraštas yra dvikalbis, vartojąs dvi oficialias 
kalbas - anglų ir prancūzų. Tai reiškia, kad visi 
piliečiai turi teisę kreiptis į vyriausybę viena iš 
šių pasirinkta kalba. Be to, tai reiškia, kad 
tokioje laikysenoje glūdi kanadiečių laisvė vartoti

DEMOKRATINĖ VALSTYBĖ vieną arba kitą oficialią kalbą-

Mes, kaip kanadiečiai turime privilegiją gyventi 
demokratijoje. Tai dalykas, kurio neturi daugybė 
žmonių visame pasaulyje, ir dėlto yra mažiau 
laimingi nei mes. Mes tikime, kad demokratija 
yra antra šios didžios valstybės atrama. Bet 
demokratija reiškia daugiau nei valdymosi forma. 
Su ja siejasi svarbios teisės ir pareigos. Tai 
piliečių teisė į informaciją, valdžios rinkimą 
pagal savo nusistatymą, priėmimą įstatymų 
tvarkančių jų gyvenimą. O valdžios pareiga - 
suprasti kiekvieno poreikius ir pageidavimus. 
Šis supratimas yra esminis tokiame krašte kaip 
mūsų — tai didžioje demokratijoje.

DAUGIAKULTŪRĖ VALSTYBĖ
Tai faktas, kad įvairių kultūrų žmonės gali darniai 
sugyventi integruotoje visuomenėje, yra vienas tų 
pradų kurie prisidėjo prie nepaprasto šios valstybės 
augimo ir gyvastingumo. Vyriausybė tai pripažįsta 
ir skatina daugiakultūrę savo politiką. Ši politika 
yra užtikrinimas, kad kanadiečiai gali laisvai puo
selėti savo vertybes bei kultūrą, ugdyti savo 
talentus bei gabumus savo pačių, savo bendruo
menės ir savo krašto naudai. Iš tikrųjų daugia- 
kultūriškumas yra viena valstybinio pastato atramų, 
įgalinanti kiekvieną iš mūsų išugdyti save ir 
prisidėti prie Kanados augimo bei gyvastingumo.

... ir truput} supratimo 
DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS

• L' honorable Norman Cafik Honourable Norman Cafik
V JL rn *■ *W -W-K HwH Ministre d’Etat Minister of StateqIIIII <11.1 ■ mH Multiculturalisme Multiculturalism
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BALTIC VETERANS’LEACUE W CANADA |
“ .AUwrurinN march 4. W8 1

St. Dabkaus nuotiauloje išfkaires: kalba Estijos Gen.konsulas Kanadall. 
Heinsoo, sėdi- latvis O. Berztis, estas K.Tori ir St. Jokūbaitis, Baltic ve
terans League in Canada pirmininkas.

Gal geriau šiuo atveju se
kasi kariams veteranams. 
Jau senokai veikla Baltic 
Veterans’ Corps In Toronto. 
ŠI sąjunga apima visų trijų 
tautybių karinių organizacijų 
vienetus Toronte. 1976 m. 
gruodžio 6 d. buvo įsteigta 
Baltic Veterans’ League In 
Canada. Tai irgi karinė ly - 
ga, bet apima visą Kanadą. 

Lygos centras randasi To
ronte. Estų, latvių ir lietu
vių kariniai organizaciniai 
vienetai - skyriai siunčia po 
vieną atstovą į lygos tarybą . 
Tarybos atstovai Išrenka 
valdybą dviem metams. Šiuo 
metu lygos valdybai pirmi
ninkauja perrinktas VI. Put - 
vlo Šaulių Kuopos pirm.To
ronte St. Jokūbaitis. Į lygos

Vieni mūsų gana skeptiški 
kiti gal net perdėtai entu
ziastingi, tačiau, bendrąją 
kreivę išvedus, neabejotina 
skaitančiųjų dauguma nema
žu dėmesiu seka med.gydy
tojo J. Adomavičiaus medici
ninės žurnalistikos stralps - 
nlus amerikiečių lietuvių 
spaudoje. Tai didelis, ne
lengvas tr nuolatinis įsipa
reigojimas. Materialinės 
naudos, t. y. profes Inlo hono
raro - - visiškai jokio. Va
dinasi, žmogus dirba savo 
artimo gaudai, vien tik gerų 
norų vedamas, nelaukdamas
net tr to įprasto Ir visur 
lengvai tarpusavy svaidomo 

suvažiavimą kiekvienas sky
rius turi teisę siųsti penkis 
atstovus. Minėtos lygos pir
masis suvažiavimas ir įvyko 
š. m. kovo 4d.Toronto Prl - 
s (kėlimo parapijos Parodų 
Salėje. Falyvavo 42 atstovai 
ir vis l uniformuoti. Įspūdis 
buvo tikrai pasIgėrėtInas.Į- 
neštos dalyvaujančių dalinių 
vėliavos IrsugrotasKanados 
Himnas. Invokaclją sukalbė
jo Prisikėlimo parapijos 
kleb. T, Aug.Simanavičius . 
Suprąntama, visa suvažiavi
mo programa vyko anglų 
kalboje.

Grįžtant prie lygos sudė
ties, paminėtina, kad šios 
lietuviškos karinės organi
zacijos Į ją įelna:šaullai, jū
ros šauliai (rKarlų-Vetera- 
nųSąjunga Ramovė Toronte , 
Montrealyje .Hamiltone, Del
hi l, Sudbury, St. Cathar Ines Ir 
Windsore. Suvažiavime da
lyvavo atstovai Iš Toronto , 
Ųamlltono Ir Delhi.

Lygos pirm. St. Jokūbaitis 
supažindino dalyvius su pas
kirų vienetų atstovais Ir vė
liau pakvietė kalbėti Estų 
generalinį konsulą Kanadai 
[.Heinsoo.Konsulas aktyviai 
dalyvauja ir estų veteranų 
veikloje. Savo žody palietė 
pabaltIečių bendradarbiavi
mą aplamai ir pabaltIečių 
rengiamus vakarus Ottawoje 
specialiai. Anot jo, ruošia
mieji vakarai- supažindini
mai duoda pabaltIečių atsto
vams gerą progą pat lėkti sa
vo sugestijas, prašymus tr 
reikalavimus šlokrašto fed. 
politikams. Reikia pasakyti, 
Kanados parlamentarai Ir 
senatoriai labai noriai daly
vauja, klausosi tr neretai 
mūsų reikalus gina. Kovo 1 
d. priėmime dalyvavo Ir 
Dauglakultūrlzmo Mln. Nor
man Cafik, kuris pažadėjo 
Žmogaus Teisių re įkalą pri
minti sovietams. Žodį tikrai 
Ištesėjo.Nuvykęs į Belgrado 
Konferenciją sovietų atsto
vui tuoj priminė disidentų 
reikalus ir jiems iškeltas 
bylas. Priminė žydus Ir pa- 
baltfečlus. Vargiai efektin
gesnės veiklos iš Kanados 
politikų būtų galima laukti. 
Sovietams tai skaudus rei
kalas ir jiems, užuot kaip 
buvo Įprasta pulti, tenka gin
tis. Tai prilaiko sovietinę 
veržlą. Konsulas toliau pa - 
kartojo, kad pabalt tečtams 
reikia derinti savo veiklą. 
Bendras taitiečių žingsnis 
tvirtesnis Ir efektingesnis , 
ir sovietai tai pastebi. Bet- 
koks laisvame pasaulyje bal- 
ttečtų veikimas sovietus 
erzina, jie turi kol loti tr 
teigti,kad tai tėvynės išda - 
vtkat, hitlerininkai Ir parsi
davėliai, girdi, visi patriotai 
gyvena savo tėvynėse. Tai 
jiems didžia dalimi ir trukdo 
gauti okupacinį pripažinimą.

4 Pd to pranešimus padarė 
lygos pirmininkas ir Iždi
ninkas. Nubalsuotas Ir me -
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"lietuviško ačiū’.”
Išsamūs daktaro • straips

niai bazuojasi ne vien tik jo 
medicinos praktika, patyri
mu, bet ir giliu apsiskaity
mu, nuolat sekant gana greit 
bes (ke Ič lanč lą, naujas Išva
das atnešančią profesinę li
teratūrą, medicininę perio
diką. Išties, neturime savo 
tarpe kito tokio medlko-spe- 
c tails to, kuris taip uoliai 
bandytų didžiu ryžtu,tiesiog 
užsispyrusiai, skleisti vi
siems mums labai reikalin
gus bendrosios/ fizinės Ir 
dvasinės/ sveikatos patari
mus. Jis nekreipia dėmesio 
į pasitaikantį jo adresu sar
kazmą, šypseną, nebando 
tuščiai ginčytis su pasitai
kančiais kritikais, bet visą 
energiją dar didesniu uolu - 
mu nukre Ip la, ste ngdamas te 
pažadinti mūsų sąžines ir 
jausmus, kviesdamas budėti 
mūsų pačių sveikatos sar
gyboje.

Tiesa, mums žinoma,kad 
vienas kitas jo profesinių 
kolegų klek skersakiuoja , 
stebėdami pakankamai sėk
mingą sveikatos reikalų ap
tarimą spaudos puslapiuose. ’ 
Gal juos klek stebina tų me
dicininių žinių / dėstomų 
kiekvienam suprantama .pap
rasta kalba ir tokiu pačiu 
stiliumi/ pasisekimas skai
tytojų tarpe, tačiau niekas 
nedrįstų paneigti tikrai ne
mažo populiarumo, kuriuo 
naudojasi skaitytojų tarpe 
dr. J.Adomavičiaus skiltys .

Gal vienam kitam nevisai 
patinka toks lyg Ir pamoks - 
lavlmas, kartkartėmis net ir 
šv. Raštą pas įteikus, bet tiek 
pačiame šventraštyje,t tek Ir 
Adomavičiaus didaktikoje, 
esmėje, skaitome kelius Ir 
būdus tapti geresniais žmo
nėmis, laikytis Dievo ir 
gamtos įsakymų. Tas, savo 
ruožtu, niekad neina prieš 
žmogiškąją prigimtį ar as
mens orumą. Žmogiškasis 
gėris,tiesa, yra tie priva
lumai, kurių prisilaikant, ga
lima tikėtis sveikame kūne 
Ir sveikos dvasios. Tuo tar
pu nikotinas, besaikis alko
holio naudojimas,seksuali - 
n te nesivaldymas,- tai vis 
dažnos neigiamybės, visapu
siškai žalojančios tiek s ve - 
t imuos lūs, tiek tr mūsų pa
čių tautos žmones.

Tie trys, ką tik minėti dar- 
lykal, tai lyg rakštys kasdie
niniame gyvenime Ir dr. J . 
Adomavičius, kaip tik šias 
negeroves dažnai iškelia , 
kalba, šaukia, aiškina ir pa* 
kartotinai nurodo tikrą ir 
gilią žalą, neįsten r’^ntlems 
ats įspirti toms maloaloms 
vilionėms. Visa jo akcija 
rodo didelį rūpestį ir medę 
savo tautiečiams. Tuo jis 
lieka savotišku unikumu mite 
sų tarpe. Ar nebūtų laikas , 
kad kas nors įsteigtų vien
kartinę/ ar nuolatinę/pre - 
ml ją- at žymėj Imą asmeny
bei, kurt, pirmų plrmlaus (a, 
sus trupinusi ne savo,bet sa
vo artimo gerbūviu,sveikata 
ir visapusiškai Išlygintu 
sveiku Ir naudingu gyvenimą 
pirmoje eUėje savo tautos 
reikalams. Mūsų pirmasis 
kandidatas, be mažiausios 
abejonės, turėtų būti dr.J. 
Adomavičius, kuris sava ja 
ve iki a, rodos, gana paprasta , 
bet logiškai ir Intensyviai 
vedama, turi žymios įtakos 
šio kontinento lietuviams. Jo 
žoždlo klausomasi, jo pata
rimų paisoma, Ir, tuo būdu , 
jis mumyse turi ir svorį, ir 
autoritetą, ne vlent (k Chlca- 
goje.bet ir tolokai už jos ri
bų. Apie kurį kitą autoritetą 
šiandien drįstame lygia! taip 
pat Išsireikšti?
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Rita Gale

DAINIUS

Jisai tiktai pasisemta 
iš'vasaros dienų, 
iš mūrų Ir Iš paukščių, ' 
kad būtų mums rytas Ir žiema.

Taip, kaip skambėjęs , 
jis vėliai ataskamba, 
kol dar nespėjom supinti 
jų kartu su dainom.

. ‘ i

Rita Ga 1 e 
n

TĖVUI

Atsigult ir užmigti saldžiai, 
ir niekados nepabušt.
Bet jeigu taip skauda, 
kad miegas nebeateina, 
kas tada ?

Lėtai nuteka gyvybės srovė, 
džiaugsmas negrįžta net šaukiamas. 
Sunkią naktį už lango 
rytas vos švinta.

Pilki tavo pėdsakai, 
pilkas kelias ištirpsta tolyje. 
Ir nežinau, kas tave pasiėmė: 
žemė, vanduo ar vėjai ?

Baltijos tautų- estų, latvių 
ir lietuvių poezijos popietė 
įvyko New Yorko mieste, š . 
m. kovo mėn. 18 dieną, Uk - 
rainiečių Instituto Ameriko
je patalpose. Šiuos puikius 
rūmus padovanojo ukrainie
tis milijonierius.

Vakaras buvo tuo įdomus , 
kad trijų tautų poetai skaitė 
eilėraščius originalia kalba , 
ir angliškai vertimus.

Vakarą pradėjo Ukrainie
čių Instituto Namų p-kas , 
paminėdamas Instituto isto - 
riją.

Gunars Salin š tarė trumpą 
įžanginį žodį, Jonas Zdanys 
perdavė mintis apie proble - 
mas, verčiant poeziją į ki - 
tas kalbas, pailiustruodamas 
pavyzdžiais.

Leonardui Andriekui ne - 
galint asmeniškai dalyvauti, 
jo eiles skaitė J. Zdanys , 
Voldemaras Avens latvių po
etas skaitė pats, jo duktė 
angliškai, Baiba Bičole sa - 
vo peziją skaitė pati, o ang
liškus vertimus estų akto - 
rius Kuuse. Jurgis Blekai- 
tis skaitė lietuviškai, o jo 
sūnus Vilnius vertimus ang - 
liškai. Rita Galė-pati pers - 
kaitė. Alna Kraujietės anglų 
vertimus skaitė aktorius Ku
use.
r

Po pertraukos, Jonas Me - 
kas perskaitė savo kūrybos ,

kur viena eilutė lietuvių kai - 
ba, keitėsi su kita eilute 
anglų kalba, lietuviški pos

mai su angliškais. Jo poezi
jos vert imus angį iška l pas - 
kaltė Vytas Bakaitis. Henri
kas Nagys skaitė savo poe
ziją lietuviškai ir angliškai, 
taip pat latviškai bei lietu - 
viškai savo vertimus poečių 
Alnos Zemdega ir Veltos 
Snikere.

Aleksls Rannlt skaitė sa
vo poeziją estiškai ir ang
liškai, padaręs trumpą 
įžangą apie estųpoetlnę kal
bą.

Danguolei Sadūnaitel ne - 
galint dalyvauti, jos poeziją 
puikiai perskaitė Joseph Bo- 
ley-Bolevičius, žinomas ak
torius. Gunars Sallnš.pa - 
lydėdamas t sąmojingais, 
trumpais komentarais, skai
tė savo kūrybos latviškai ir 
angliškai. Skaityme talkinta - 
kavo ir Vytas Bakaitis.

Vakarą pravedė ir trum
pu žodžiu užbaigė viena i šio 
vakaro organizatorių •, Alina 
Staknienė ( kita buvo latvių 
dailininkė ponia Šturms/.

Į šį poezijoj yakarą su - 
sirinko virš 100 dalyvių. Vį-. 
si buvo labai susidomėję.

Prie vaišių vyko įdomios 
diskusijos ir išsivystė li
teratūrinių planų. Išsiskirs
tyta apie vidurnaktį. b.

Vertė Henrikas Nagys 
„ / 

Baiba Bičole

KANKINTOJAS

Nerimas pakabina 
aukštai vadžiose, 
sudraskęs tinklą po kojų, 
atgena šiaurės vėją, 
atgena dykumų vėją 
stūgaut,

jūra įsisupa savy, 
neišsitaško,

žemės obuolys perplyšęs pusiau, 
išstumia degančią sėklą —

krisdama nenukritau , 
leisdamos! nepakilau ,

mėtydamosl 
vadžiose 
raudonom pėdom.

Vėrė Liūnė Sutema

Gunars S a į 1 n š
PASKUTINIO TEISMO RYTAS

Jei mirtis tėra miegas tiktai, 
o, kaip keltis aš nenorėsiu, 
kai Šauks paskutiniai gūdūs trimitai.. • 
Jei mirtis tėra miegas tiktai , 
gal būt man nedraus angelai , 
kai išsitiesiu ant kito šono.
Jei mirtis tėra miegas tiktai, 
o kaip keltis aš nenorėsiu.

Vertė Henrikas Nagys

Vertė Henrikas Nagys

ELENA URBAITIS

paintings MARCH 18 - APRIL 6, 1978 
and 
collages

30 WEST 57TH ST NYC 10019/^.

PHOENIX GALLERY

VIKTORAS LIBERT IS

MASKVA A&AHOM N&TMU. I
LIETUVIAI RUSIJOS/RSFSR/ KODEKSO PARAŠTĖJE

(tęsinys)

K. Liaudis /Karl Volks man/ mylėjo tr skriaudė abi 
tautas: ir žydus, Ir lietuvius. Jis,kaipo žydas ir lietuvis, 
tarnaudamas sovietų KGB, kitaip ir negalėjo pas teigti . 
Palaikius sovietams Ir draugus,kaip Zimaną, Lempertą, 
Izraelį,Juozą Baltušį, Šarmaitį, Šumauską Ir KGB dar - 
buotojus Ruselką, kapitoną Jankevičių Ir kitus panašius , 

i mylėjo tr nelietė, bet kitiems lietuviams jis buvo negal- 
lestligas, taip pat ir žydams,tokiems kaip Weismann , 
Friedman J Litman , nuėjusiems su lietuvių nacionalinio 
pasipriešinimo srove. T lesa, tokių buvo labai mažai, 
bet, kaip te i bebūtų, pasitaikydavo, ir K.Liaudis, anot 
to sovlettilų rusų posakio, "įdėdavo į vokus tr pasiųsda
vo pas baltąsias meškas. "Įdėti Į voką" Ltaudžlo ter - 
mlnologljoje reiškia sudaryti bylą, o ją stalinizmo lai - 
kals sukurti vieni juokai. K.Liaudis buvo L.Bertjos mo
kinys ir jis gerai įsisavino jo mokymą:" duokite žmogų , 
o bylą mes visuomet sudarys Im".

Algimantas P fetarls laukė pavasario pas savo pa - 
motę -LTSR, kuri, kaip jis sužinojo iš KGB "nadztratel- 
nlcos'J prižiūrėtojos Lydos, dar jaunos ir pus tau žmoniš
kos Dono kazokės, ruošė naują lietuviškai sovietišką ko
deksą. Tas kodeksas turėjo būti išleistas 1962 metais Ir 
jis, anot Lydos aiškinimo, Išves lietuvius Iš to RSFSR ko
dekso paraštės, baus mažiau, Ir laikys savo respubliko
je. Bet kur? Kauno 9 forte, Pravlentšklo miškely, Šilu
tės ar naujai statytuose lageriuose? Nieko sau idėja Ir, 
būk ta t, ją sugalvojęs žinomas nacionalinis komunistas , 
Suvalkijos "dvarininkas".peraugęs savo socialinę kilmę, 
Antanas Sniečkus, savo laiku vadinamas i niekšingiausiu 
lietuvių .tautos išdaviku. Jeigu jis sukurtų lagerius pa
čioje LTSR /paprastai nacionalinėse respublikose tokių 
Gulagas niekad neorganizavo/, tai jį būtų galima pavadin
ti lietuvišku Leninu,kaip F (del* į, kurį Maskva patylomis 
skelbė Amerikos LeninuJTai kaip su tikruoju Leninu? Vla
dimiras Leninas, gal Ir genijus, prileido Algimantas, bet 
ne be minusų, juk jis pirmas sukūrė lagerius Sibire. Ta
čiau,kaip nesukurti, kai kontrare vol ručinis elementas, lai-,
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komas kalėjimuose, pradėjo nuobodžiauti Ir pats paprašė 
darbo? Tuomet Leninas ir patvirtino jų racionalų pasiū
lymą - per sąžiningą darbą trumpesniu keliu Į laisvę. Jo 
pasekėjas, gal ir nevisiškai teisėtas s’osto paveldėtojas, 
gruzinas Joslf Džiugašvili- Stalinas - tą reikalą,panašiai 
kaip socialistines lenktynes, taip išvystė,kad visa SSSRį 
jo gyvenimo pabaigą pas įdarė lagerių valstybe. Leninas 
taip ir toliau lieka šventu, nes visą kaltę galima suvers
ti ant "nacmeno" /Rusijoje taip buvo vadinami visi nera
šai, išskiriant lenkus,lietuvius ir ukrainiečius/ tautinės 
mažumos.

Algimantas buvo griežtas Stalino priešas,bet auklė
tas marksistinio tai raudo šviesoje, sutiko, kad be Stalino, 
Išgverusi porevoliucinė Rusija negalėjo gyventi. Jis,Sta
linas, Algimanto supratimu, balsus uzurpatorius ir tau
tų laisvės išprievartauto jas, daug padarė ir gero Rusijo
je, o dėl Pabaltijo pavergimo ar užgrobimo kitų nėra - 
slškų teritorijų, kaip Moldavijos, Karelijos, viso Kauka
zo, vidurinės musuimonlnės Azijos, tai čia kaltė carų ir 
vėlesnių Rusijos imperializmo šauklių, tokių kaipgraf as 
Člčerlnas, žymusis diplomatas Litvinovas /Flnkelštel - 
nas/, buvęs caro elito sūnelis Vlačeslovas Molotovas ir 
kiti.

Lūkišky nebuvo pavasario, nors šv. Velykų šventė buvo 
jau arti. Algimantas dvasiškai merdėjo, nes kriminalinis

• elementas,gausus tame kalėjime, įgriso Iki kaulų sme
genų. Kriminalistai, matydami Algimantą "progulkos" ', 
leidžiamo valandinio paslšlldymo prie begrotės saulės 
metu, šaukdavo: "Fašlst, daj zakurlt*. "-Fašiste,duok už 
surūkyti*. Tai jį nervino labiau, negu žydo Mošė kuždent- 
mas į ausį "prisipažink’,’ 1949 metais,vedant pas mušeiką 
Naganovą ir kankintoją lietuvį Ruselką. Alg (mantas ^nebu
vo nei fašistu, nei nusikaltėliu, net tėvynės išdaviku. Jis 
jokios tėvynės neišdavė, kadangi jos neturėjo. Pietaris 
nusisuko nugara į kriminalistus, nustojęs vaikščioti kie
me: ’’ Pasigailėjimo verti žmogiūkščiai’’,galvojo jis,

.’’ dauguma rusai, girdite ,katp pataikauja savo valdžiai1. 

.Aišku’’, dūsavo Algimantas, "tokie tokius greitai suran-

- ' / 
da..."

Koks balsus tas kriminalinis sašlavynasl Jei ne jis , 
dar pora studenčių, pasodintų už "politiką", už ryšį su 
užsienio piliečiais tr trejeto kareIvlų, sugautų bebė - 
gant'per sieną Į Vakarus, tai tas Lūklškls būtų vteap 
šlykšt l,grotuota landynė.

Ėjo pavasaris per Lietuvos, jo pavergtos tėvynėsi 
laukus, bet kameroje jo nebuvo, kaip ir Algimanto širdy. 
Algimantas Pietaris nesulaukė pasimatymo dienos su 
žmona Elze Ir dukterim Audra, nes K. Liaudis, sąmonln-^/ 
gal nedavė leIdlmo, užpykęs ant jo už aštrius parelškl - 
mus bylos klausimu dar sėdint KGB, kai jis grąslno jam 
apsįskųsląs Nikitai.

Dvi nelaimingos lietuvės, motina ir dukra,prieš pat 
Kristaus Prisikėlimo šventę , .nesulaukdamos Iš Vilniaus 
"rozrešenIja",leidimo, aplankyti Algimanto Pietario 
švenčių metu, atėjo prie Dangės upės Į tą pačią vietą,kur 
verkė abi gruodyje, grįžusios Iš Lenino prospekto Vilniu
je, atsisveikinusios su nuteistuoju vyru ir tėvu. Audra < , 
pastebėjusi mažam parke naujai dažytą suolą,- pasiūlė 
savo mamai atsisėsti, ir, Ištraukusi iš žalio rankinuko 
naują laikraštį, rašytą kirilica, "Sovletskaja LItva",pa
tiesė jį ant suolo.Tą patį padarė ir. jos mama, ir taip d1<_ 
tus Chruščiovo veidas laikraštyje buvo užsėstas. Jis ten 
meiliai šypsojosi prancūzų komunisčių delegacijos lydė - 
rel J. Coton. Ji paveiksle koketavo su Nikita /prancūzės 
nemoka nekoketuotl/ , norėdama įrodyti, kad vatinukai, gar 
minami Rusijoje, gal ir gerl.be abejonės šilti, bet pran
cūzų moterims netinka, nes paslepia jų gražias figūras . 
Nikita stalgus, tr be mažiausių gero tono įmantrybių, nu
tapęs,kad Coton nenusimano reikaluose, netikėtai pasakė 
per vertėją,kad jo rasės, vadinasitsovietinės moterys , 
nėra'tokios amoralios,kaip prancūzės,kad rūpintųsi dėl 
tokių bereikšmių niekų. "Jei šilta, tai Ir gerai, Ir jei ne
norite pirkti mūsų vatinukų, tat imkite nemokamai, tik jau 
be tokios nemokšiškos kritikos ’’- užbaigė N (kita, palikęs 
Coton.

Elzė tr Audra stebėjo besileidžiančios , jau pusiau pasi
nėrus los Baltijos bangose saulės grožį. Baltos Ir pilkai 
murzinos žuvėdros labai keistai klykavo tą pavakarę. Iš 
rytų pusės, drumzliname Dangės vandenyje pasirodė di
džiulė barka "Leningrad", kurt ūždama praplaukė j pro 
jas, išgąsdindama Elzę Pietaris.

( bus daugiau)
N EPR ĮKLAUSOMA LIETUVA

4

4

gerl.be


mes sutiktum.
— O aš atsimenu visus Įvy
kius,kada tu būdama neteisi- 
ginčijai.Šį rytą mano muilas 
buvo šiapias.nors aš dar ne
siprausęs buvau.
— Reiškia-per klaidą ne sa
vąjį panaudojai.
— Tai gi, visada ir viskas 
"per kiaidą"-klaldinga.
— O, Viešpatie.Ir šitai žmo
gystei aš paaukojau gražiau
sius savo jaunystės metus...
O kiek turėjau puikiausių

nueina

kamba- 
balsas-

Šaltasis Karas
(Neseniai mirusio Chicagoje K. Petrausko rašinėlis Velykoms, kurį prisiusdamas 

raže: — dalykėlis gyvenimiŠkas-humoristinis, tegul pasiskaito šventėse. K.P.)

(Tąsa iš praeito numerio) dyti.o vonia buvo pilna plau- 
Pietūs praeina maždaug ra- kų. Galėjai nuplauti. Bet juk 

mybėje. Pyragaičiai pripažin- tai buvo ne mano plaukai, 
ti kietoki, o barščiai nepakan — aš neatsimenu Įvykio, kad 
karnai rūkštūs. tu kada su mano aiškinimu
— O štai, o štai kada 
pas Zaurus pietavome..
— Taip, taip, taria žmona — 
pas svetimą tvorą ir žolė vi
sada vėšlesnė.
— Aš nesakau, kad barščiai 
iš žolės, bet aš...
— Ak, užtuks, susimildamas, 
tavo priekabiai ėste ėda ma
ne, -ir ji ašarodama 
tablečių.
— Maurai, Iš vonios
rlo pasigirdo Karinos
vaistų spintelėje aš nerandu
savo tablėčių - trankvileize- jaunikaičių.
rių. Tu jas paėmei ?
— Kokios dar ten tabletės ?
— Ružavos,pailgos -kapsulės 
tokios.
— O ar tai jos tavo? Hm, aš 
maniau, kad tai viduriam pa
leisti ir nurijau porą kapsu
lių.
— Tavosios gi žalios ir be
veik apvalios.
— Skubant galima juk ir apsi kaubojai, arkliai, trenkia šū-

.rikti. Už tat padėjo. O tu pri
imk manąsias. Okey ?
— Naudokis pats, gal kiek 
proto Įsigysi.
— Kvaila boba, kaip visada.

) Po pietų vyras ir žmo
na abu ima knygas ir bando 
skaityti, bet "ginčo dvasia " 
abėjuose dar teberusena.
— Rytą aš norėjau išsimau-

—Pasa-a-a-a-ky-ky-y-y-te, 
prašau ar tie "gražiausieji" 
jaunystės metai buvo ne to
dėl, kad juos paaukavai man, 
ar ne aš juos padariau gra
žiausiais ? .. * Juk aš tada 
nebuvau joks senis. Aš buvau- 
oho,brač...

Jis Įjungia T. V. Ekrane 
laksto, šokinėja indi jonai,

vlai, klykta moterys ir val
kai. ..
— Atsuk ką nors žmoniškes - 
nio. Užtenka mums žmogžu - 
dyščlų, muštynių ir be to.. 
netgi dienos viduryje gatvėn 
išeiti pavojinga, jeigu neuž
muš, tai apiplėš: atims tau 
rankinuką su pinigais ir 1.1. 
Mauricius. plačiai šypsoda
masi s,per jungia T. V.ir čia 
būriai pusnuogių jaunų mer
ginų vikriai, gražiai šoka, 
aukštai kilnoja kojas.
— Še,tau,iš vienos biaurybės 
į kitą.
— Ar tai biaurybės ? Tu nie
kada taip nesugebėtum. Juk 
tai puikus menas.
— Gelbėk, Viešpatie,nuo to
kio meno.Juk-tai pornogra
fija. ..
— Mūsuose dabar šis žodis- 
kur reikia ir kur nereikia . 
Tereikia žmogui tik su vie
nom kojinėm pasirodyti ii? 
jau... pornografija ir dar ne 
bet kokia,ongrynojo vandens "
— Tai kas gi tavaip?
—O gi nieko. As mens kultas, 
tik truputį apnuogintas.
— Fu, - čia pasigirsta tele
fono skambutis ir žmona 
džiugiai puola prie telefono. 
O tai jau gerai: prasideda 
laistymas iš dyko į tuščią ir 
visų pažįstamų net artimų 
draugų ir giminių nevisai 
švarių skalbinių skalbimas; 
visi jų kauleliais perčiupinė- 
jami, perskaitliuojami, visų 
našlių ir nenašlių meilužiai 
ir meilužės iškritikuojamos 
ir 1.1, irt. t. Mauricius gi 
tuo metu laisvai gėrisi T. V. 
su ekrane rodomomis mer
ginomis, intrygomls, žudynė
mis ir visą kitą, ką žniona 
jam trukdė. Baigusi telefoni
nį pokalbį, žmona Maurlčių 
klausia:
— Prižiūrėjai visokių šlamš
tų, ar pątenkintas ?
— Kiekvienam žmogui sklr - 
ta kas nors pagal jo skonį:

Posies 
Canada

T EL. 525- 8971.

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

TtLJ«U) 275-400 1
5 ps
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ĮVAIRIOS °RCGOS

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
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BALTŲ VETERANŲ. . ;
( Atk elta iš 3 P si.) 

tints mokestis Į lygos Iždą . 
Paliestasbuyo ir klausimas, 
kaip padėti savo tautiečiams

► Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje? Kokią talką organ l- 

.*» zuot t?
Suvaž lavlmo dalyv lams 

buvo parodytas Latvijoje 
slaptai pagaminta filmą apie 
priverčiamųjų darbų stovyk
las Latvijoje. T Ikrai Sovie
tus inkriminuojanti medžia
ga. Sovietai net buvo pri
versti griebtis tam tikrų 
saugumo priemonių,kai pa - 
tyrė apie filmo atsiradimą 
Vakaruose.

Suvažiavimas buvo baig
tas visų trijų tautų himnais . 
Padaryta Ir dalyvių bendra 
nuotrauka. Šaulės M.Jokū- 
baltlenė irT.Gražullenė tik
rai suvažiavimo dalyvius 
skaniai pavaišino.

Estų veteranų organizaci
joje yra aukšto rango kari
ninkų. Klek mažiau latvių 
dėl suprantamų priežasčių. 
Ltetuvlų kariaIrikų, buvus lų 
šaulių irpollcljos tarnautojų 
mūsų karinėse organizaci
jose tikrai nedaug. O vis 
dėlto, dalyvavimas padėtų, o 
ne pakenktų lietuviškiems 
reikalams. Nes įnori tikėti, 
kad mūsų kariškių laikrodis 
būtų sustojęs 1940 metais . 
Tiesiog Ir nesmagu, kad Į 
paklausimą, kurioj kariuo
menės daly tarnavai, reikia 
paaiškinti, kad esi tik šaulys 
Ir kariuomenėje netarnaVal.- vienam šmeižti,apkalbėti ir

St.D . žeminti kitą bei meluoti, ki-

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

susirenka kiekviena trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kolboma lietui, 
Yjikai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelto*. Atėjęs pas mus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) orfca 489-5391 (darbo tol.), 
Juoxui S.631, 6834, Hennkui N. 277-7868. 
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tam niekam nieko blogo neda- 
rant-paslžiūrėti ekrane ro
domų gražių, grakščių, jaunų 
mergaičių šoklų, sporto. O 
kartais ir pabendrauti su nu
sikalstamuoju pasauliu : įsi
laužėliais, vagimis, prievar
tautojais, detektyvais, ypač 
kai esi su žmona savo pasto
gėje, kai tavo durys užsklęs
tos ir tau didelis pavojus ne- 
gręsla.
— Taip? Tas tau garbės ne
daro.
— Kas tai,ar mano su tavimi 
sutuoktuvių priminimas ?
— Viso tavo gyvenimo vienlry 
telis teisingas žingsnis...
— Taip, tai žingsnelis... bet 
ir jis ironiškai iki šiol juokė
si.
— Kvailys, visai neinteligen
tiškas žmogus, o šneka su 
dama.
— Kokia gi tu dama? Tu tik 
mano žmona.Tai dveji dideli 
skirtumai.
— Taigi, žinoma, " dveji ". 
Bent kalbėti išmoktum.Ir kur 
tu mokeisi ?
— Aš tai žinau,bet kur Tams
ta sužinojotapie"magneziją "
— Nežinau kaip tu,bet aš bai- vietoj, barškėjo šalavijas.
giau Kauno kitataučių (mažu- — O Viešpatie, ne šalavijas , 
mųj gimnaziją,kuri buvoKau- bet kalavijas.Daug ką tu apie 
ne, Vytauto prospekte. karių uniformas bei ginklus
— Taigi,taigi,tenai aš Tams- nusimanai. Kvailė buvai, to - 
tą ir nutvėriau,baigdamas ge- kia pasilikai.
nerallnio štabo akademiją. - Iš kiaulės girdžiu, -ašaras
— Tu ? Akademija ? Juk tau šluostydama tarė žmona-ka

dar gi pro šalį jos neteko ei- kalavelagvard -cha, cha, cha. 
ti. nusikvatojo pro ašaras.
— Na,tai aš mokiausi komer- O kam tu mano šampūną 
elnėje aukštesniojoje mokyk- naudoji. Aš nusipirkau sau 
loję, koks gi čia skirtumas ? kiaušinlnio.
Aš tada dar ir plikas nebuvau — Labai jis tau reikalingas, 
ir skilviu bei diabetu nesir - Pakaušyje belikęs tik vienas 
g>au, ir vitaminų nenaudojau, plaukelis ir tas jau gerokai 
Darbavausi mėsos kombinate Pašutęs.
"Maistas" buhalteriu, kur’po ~ Vienas,bet tankus. Noriu 
savim" turėjau net 30 "skrl- <Henai pietums sriuba ir 
bų" ir atrodžiau kaip koks 
kavalergardas.
— Kaip kas ? Kaip Kas ?
— Na ir pristojo, kaip van
tos lapas prie sėdimosios 
pirtyje.
— Tai kariškiai, kariškiai to
kie. Jie nešioja aukštus, kaip 
Ugne ges! ai, šalmus, virš ku - 
rių tirtėjo iš arklio karčių 
bukietas, o prie šono, kardo

T

NUO balandžio 1 d. 1978 m. pirmos klasės 
laiškai ir atvirlaiškiai neatsižvelgiant 
i nuotolį Kanadoje ir JAV-se... 14et.

Sveikinimų kortele’s pačioje 
Kanadoje kalnuos tik 12cL 

Laiškai ir atvirlaiškiai Į kitus 
visus kraštus kainuos 30 et. 

Norint gauti tikslių 
Informacijų, pasitikrink 

savo vietiniame 
pašte.

'z m.i

Kanados paštas jungia 23 milijonus kanadiečių

vištienos kotletų.

viso negi tu suprasi.
— O tu žinai ką kalbėjo Žuraus* 
klane ?
— Reikia mat, man tavo Žu- 
rauskienės kalbas žinoti.
— Tai štai kas. Be Earatust- 
ros gyventi galima., o be Žu- 
rauskienės nei vienos dienos 
negyvensi.
Ir vyrasMauricius su žmona 

Karin pradeda prisiminti,kaip 
vietoj dabartinių skardinėlių 
su valgyti paruoštais produk
tais, patys minkydavo tešlą, 
darydavo įvairius tešlainius: 
šaltanoslus,ketvirtainius .varš
kėčius, . sūrelius su grietine, 
kepdavo obuolius, ruošdavo 
stalui rūkytus ungurius... ir 
taip prisimindami praeiti su 
pačių gamintais skanėstais ,

. tik seilę rijo. Ir visi tada tu-
— Tai-i-i-i-p? Tai nukeliaut rė jo gerus apetitus, niekas ne
sveikas, rytoj ir nupirk visą žinojo, kas yra dieta, kas yra 
tai, nes pas mus nėra. skilvio "kataras ". Vyrai prie 
Kaipgi taip aš ir bėgsiu, de - to dar gerokai nuo žolių mi
riau eisiu pas gydytoją. Tegu sunkdavo ir taip jie būdavo 
patikrina kraujo spaudimą- Si links mūs ir smagūs.Bepigu ta- 
tavim kalbėti, tai tuojau žar-da būdavo ir Velykas švęsti ir 
nyno psichoneurozę su anemi stipriems būti.
ją įsigysi.O pas mane blužnis 1
ir taip jau nuo nuolatinių su Tai buvo geri laikai. Velykas 
"miela žmonele" derybų padi-Kalėdas ir kitas šeimos šven- 
dėjusl. tes ne taip kaip dabai; ne po

Taip jai ir reikia.... Ar tuvieną dieną bet trijų dienų ne- 
niekada neskaitei kaip kalbėjo užtekdavo-švęsdavo tikrai lle- 
Zaratustra? tuviškai-po ištisąsavaltę:-val-
— O ką gi jis pasakė ? gydavo, gerdavo ir visiems vis-
— O, jis daug ką pasakė, bet ko užtekdavo.

Laiškas 
puiki dovana 
tik 14 centų

Hon. J. Gilles Lamontagne, 
Postmaster General

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Onr
• *RI,VATi industrinė ir komercine statyba
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

.01 \ fį, BK

A. LUKOŠIUS

torontomilton

iiMJU

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

“TALKA”
830 MTTnStraat Eoit, t.lefonai

L8M 1L6

Darbo volandoa: nimod’rmon - ketvirtodie- 
n<o>> nuo 10 iki 5 vol , pcnktodicniois nuo 
10 iki 7 vcl , ieilodieniois nuo 9 iki 12 vol. 
Liepoj • ruQpiuf'O men k priei ilgus sovoit- 
golius ieOodicniois uždaryto.

!(•><••>• t — viri $ K),000.000 '

^IŠRADĖJAS IŠ CHAMBLY
Josef Elsner. 46 m. am

žiaus. savo mašinų dirbtu
vėje Chambly,išrado prie
taisą išmontuoti bombas .jas 
neutralizuojant iš nuotolio ir 
tokiu būdū pašalinti sprogi
mo pavojų jas bečiupinėjant,

Naujasis prietaisas vadi
nasi Neutrex. Išradėjas dir
bo 8 mėnesius, kol aura - 
do sprendimą Ir pirmą Neu
trex pagamino per savaitę. 
Prietaisas veikia,jeigu bom
ba yra ir įpakuota.
Naujas Advokatas

Mūsų jaunosios kartos ge
riausias šachmatininkas Ka
nadoje Juozas Chrolavičius, 
baigęs teisės mokslus,atli
kęs praktikos darbus Otta- 
woje ir Toronte, apsigyveno 
Hamiltone ir kiek vėliau čią 
atidarys advokato kabinetą. 
-• Algis ir Vanda Ulbinai už
pirko 32 vienetų motelį Flo
ridoje, Sarasotos miesto ri - 
bose. Jo paėmimas įvyks 
kiek vėliau.

Ottawa K1A0M5

1*1 Le Secrėtaire d’Ėtat du Canada The Secretary of State of Canada
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MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
sontoupos ... .-•• 7 ?o 
term, depozitus 1 m. 8'/z % 
panslĮų fondo .... 9 %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto pask. 91-4 ’o

sudbu
METINIS POBŪVIS

Medžiotojų ir žūklauto jų 
Klubas’Geležlnis VtHęas7š. m. 
balandžio mėn. 8 d. šeštadie
nį, 6:30 vai. p. p. 195 Spruce 
st., Suomių Salėje ruošia 
savo nariams ir svečiams 
metinį pobūvį.
• Įkurtas Vyrų ChorasVa- skaičius 
dovauja muz.Danguolė Re - 
melkytė- Rotklenė. Choris
tai yra: Aleksas Kus Inskls , 
Erikas Rotkts, Petras Vens- 
kus, Antanas Gatautls, Sta
sys Tolvaišą, Pranas Vi
sockas, Gediminas Re me Ik Is. 
Pirmasis pasirodymas Lie
tuvos Nepriklausomybės ats- 
statymo minėjime buvo labai 
sėkmingas. Taip pat, Dan
guolė Remelkytė- Rotklenė 
vadovauja ir Pavasario Bal
sai trijulėj. Su programa 
yra aplankę Ir kai kurias 
lietuvių kolonijas Kanadoje . 
Sėkmės’.

Brangus Skaitytojau:
Daugumas iš jūsų gal jau žinote, kad Kanados naujasis Pilietybės Aktas 

praėjusį mėnesį sulaukė vienerių metų sukaktį. Ištikrųjų tai buvo labai 
darbingi pirmieji metai.

Nuo 1977 m. vasario 15 d. virš 200. 000 asmenų padavė prašymus pilietybei 
gauti; AŠ kaip pilietybės atsakingas ministeris, esu labai patenkintas, kad tiek 
daug žmonių yra parodę savo pasitikėjimą Kanada, laisvai pasiręJikant įsijungti 
į mūsų demokratinę visuomenę ir jo’je dalyvauti Kanados piliečiais. Tai yra 
puikus atpildas visiems Parlamento nariams, kurie įdėjo tiek daug darbo pra
vedant naująjį Pilietybės Aktą, kuris susilaukė tokį didžiulį visuomenės 
atsiliepimą.

Naujuoju Pilietybės aktu visi nori tapti Kanados piliečiais ir būti teisingai 
ir lygiai traktuojami. Kai kurios senojo įstatymo provizijos, turėjo palinkimą 
diskriminuoti moteris, buvo panaikintas. Dauguma, dabar legaliai atvykusių 
į Kanadą apsigyvenimui yra patenkinti, kad dabar gali prašyti pilietybės jau 
išgyvenus tik tris metus šiame krašte. Jau visur yra žinoma, kad Kanados 
Pilietybės Aktas yra vienas iš teisingiausių ir progresyviausių įstatymų 
visame pasaulyje.

Kaikurie žmonės praėjusiais metais prašydami pilietybės patyrė užsitę- 
simų Pilietybės teismuose, todėl, kad buvo paduotas labai didelis skaičius 
prašymų. Tad aš norėčiau tiems žmonėms padėkoti už jų kantrybę ir kartu 
noriu užtikrinti, kad yra dedamos visos pastangos šiam procesui 
pagreitinti.

Šio pirmojo metų sukakties Pilietybės Akto proga, norėčiau visus gavusius 
pilietybę praėjusiais metais pasveikinti. Tad sveikinu jus visus pasirinkusius 
prisijungti į mūsų visų Kanados piliečių eilęs ir kartu augti su Kanada.

Su nuoširdumu Jūsų

Ottawa K1A0M5

l tų modernaus gyvenimo 
būt inumų, patogumų.

Sakyk, kaip pačiam visa 
tai atrodo? Prie ko mes ga
lime prieiti šitaip reikalams 
bes Iklostant? ”

- Mano supratimu, mums 
tai dar, ypač šitame krašte, 
visko pakaks. Ateityje, po 
mūsų, savaime suprantama, 
turės būti kitokia tvarka ir 
gyvenimas. Visa,ką dabar 
turime, turės Iš pagrindų pa- 
s įkeisti.

- Pats žmogus taipogi tu
rės persimainyti, persiimti 
kitokiu gyvenimo stiliumi, 
kitaip kasdieninio gyvenimo 
reikalus tvarkyti.

Dabar gi susidaro įspūdis, 
kad jau nėra valstybininkų , 
sugebančių kas kartą vis 
s marklau įs is lūbuojan- 
čloms minioms vadovauti . 
Nuolatos vykstančios įvai
rios revoliucijos, karai, 
gamtos nelaimės, truputį 
prilaiko vis besiplečiančią 
žmoniją.

Esu įsitikinęs, kad joks 
genijus nei ateityje nesuge
bės Išvengti karų, nei kitų 
paties žmogaus suplanuotų, 
t les log pragariškų sumany
mų užtai, kad kiekvienas 
šios žemės gyventojas savo 
galvojimu, gabumais, cha
rakteriu, inteligencija, yra 
skirtingi, arba vienas kitam 
priešingi.

Šjos žemės turtai taip pat 
nevienodai visiems atitenka, 
ir tai pati didžiausioji šių 
moderniškų laikų žmonijos 
b ėda, t Ikras tautų nesantaikų 
aruodas.

Taip, drauguži, viskas ne
sulaikomai reidą pakalnėn, 
.Ateitis žmonijai nieko gero 

• Aiežada. Nepas įtikėjimas, Iš*
Išteklių, bei k.t- naudojimas silpnesniųjų

MUMS GAL DAR UŽTEKS?
Kasdienis mūsų gyve - 

n Imas ties log mirga, marga 
nuostabiu įvairumu Ir,gali
ma sakyti, kad visa ko jame 
pasitaiko. Mes, lietu v lai, e - 
same jautrūs žmonės,giliai 
pergyvename ne tik savas , 
bet Ir mūsų artimiesiems 
pasitaikančias nelaimes.Be 
to, dargi nuolatos sieloja
mės ten Tėvynėje Ir vergi
joje likusių savo brolių 
skaudžtuoju likimu.

Kasdieną mes girdime vis 
daugiau pasisakymų bendrai 
apie' visos žmonijos nuola
tos Ir dideliu tempu sunkė
jančią kovą už būvį.

Šioje šalyje dargi nėra 
taip bloga, palygtaus su kito
mis pasaulio šalimis,tačiau 
Ir mums čia neįmanoma už
simerkti Ir nieko nematyti, 
negirdėti.

kY, jis £ 
nielėje jau

Su dideliu dėmesiu klau
sausi tautiečio, kuris man 
kalba: "Nepamlršk'f, jis sa - 
ko, ” kad šioje že 
yra velk keturi bilijonai 
žmogiškųjų būtybių, ir tas 

dideliu spartumu 
vis auga. Ką pats manai ? 
Kas gi čia bus dar už kelio
likos metų? Jau Ir dabar di
desnė pusė visų tų žmonių 
alkani, pusbadžiai, dar Ir ki
tų įvairiausių bėdų, nedatek- 
1 lų aps ėst l...

O kur g t kita, įvairi, gausi 
žemiškoji gyvybė, kuriai 
taipogi reikia išsimaitinti? 
Visiems šiems tvariniams, o 
ypač žmogui, šalia maisto, 
reikalinga ir įvairios kitos 
gėrybės- aprangos, gyvejna 
pios vietos, susis lėkimo,ę- 
nergljos

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame g* js a j| ja
TORONTO LIETUVIŲ H AK/MYlA
KREDITO KOOPERATYVE ----------—----------

MOKA:
8*!4%už 1 m. term. dep.
8’/a% už pensijų ir namų pianą
7 % už taupymo s-tq
7 ’/i% už spec, taupymo «-tq 
6% už čekių s-tas (dep.)

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto Iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

B D 4k BB 4^ * Automobilių
< <r<r VC * Komerciniai

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

V Badenas All Seasons Travel.z.o.
2224 DUNDAS STREET W 
TORONTO, ONTARIO 
mH IX*

skriaudimas, visus traukia 
pražūt ta. Prarajon vedantys 
tiltai bei keliai gal Inges n tųjų 
paskubomis atstatomi, nauji 
tiesiami, tobulinami. )

- Gerai pats sakai, tik
rai jau nėra tokių gabių, ku
rie sugebėtų pražūtta žy
giuojančioms masėms vado
vauti, jas ant geresnio, aiš
kesnio kelio Išvesti.

Priėjome kryžkeles, ku
riose belieka arba persio
rientuoti, pasikeisti, arba 
tolyn tuo pačiu, vis dldėjan- 
člon pakalnėn Ir prarajon 
vedančiu keliu žingsniuoti.

Atrodo, kad niekas nė ne
siruošia Iki šiolei turėto 
pulkaus, prabangaus, saky
sim, kad Ir šio mūsų kraš
to pakasynoms...

-Drauguži, kitos Išeities 
nėra,pats visatai gerai ma
tai, supranti.

Stebuklų š la is la tka te 
taipogi nėra. Na, tai ir lik > 
s ve įkas pakol kas... La Iky- 
klmės...Mums dar,gal būt, 
ir užteks visa ko...

uesj lietuviu namai
Praeito sekmadienio Po

pietėje dalyvavo per 200 
svečių. Knygoje pasirašė : 
P. Juodkojis iš Montreaiio , 
A. Dolata iš Williamsville, 
J. Grikis iš Buffalo, R. R. 
Bagdonai iš Hamiltono; D. 
Berry iš Cleveland, R. Baly
tė iš Cleveland, V. Gamzln- 
kienė ir E. Šakienė iš Buffa
lo.

Kovo 4 d. LN Vyrų Būre
lio V-ba susirinko posėdžiui, 
kuriame buvo svarstyti 
veiklos planai. H. Ch ve dūkas 
pagrindinis organizatorius 
įvykusio duetinio koncerto . 
padarė išsamų pranešimą ir 
padėkojo Būrelio vyrams, 
parėjusiems įvairiuose pa
rengimo darbuose.

Posėdyje buvo diskutuota 
ateities planai. Nutarta su
organizuoti birželio m. 4 d., 
sekmadienį, gegužinę, neper- 
toli nuo Toronto. Svarstyti

IMA:
9’/a % už a>m. paskolas

914% už mortgižius

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
stovyklos organizaciniai rei
kalai suaugusių šeimoms. Ši 
stovykla bus Tėvų PranciŠ - 
konų stovyklavietėje. Naujo
je Wassagoje ir Užtruks dvi 
savaites,nuo rugpiūčio 5 iki 
19 d. d.

Nemažai kalbėtasi ir gy - 
vai diskutuota visa eilė kitų 
lietuviškąją veiklą llečian - 
člųjų reikalų, pirmon eilėn 
statant ir mums visiems 
taip opų klausimą.

Kaip žinia, į Toronto su
važiuos ne vienos kurios 
valstybės, bet visame lais
va ja hk pasaulyje pasklidę 
mūsų šaunieji tautos valkai, 
laisvės šauki lai, lietuviškųjų 
reikalų neatlaldūj gynėjai, 
veikėjai, sportininkai,daini
ninkai, mūsų lietuviškoj 
gyvenimo pagrindiniai gai
vintojai, šulai. •

Visi Iki tol buvę mūsų 
renginiai, toli gražu negali 
savo apimtimi nei turiniu 
prilygti šiam sąskrydžiul- 
Pasaullo Lietuvių Dienoms.

Tai nei aprastas įvykis 
mums vis lems .Šitokio masto 
renginiai labai reti,gal tik 
kartą žmogaus gyvenime be
pasitaikantys. Tam re įkalta - 
ga daug darbo, energijos .pa
siaukojimo, drąsos, Ištver
mės. Žodžiu-didelių, neel- 
1 ta lų pastangų...
• Kovo 12 d. Toronto skau
tai Lietuvių Namuose buvo 
surengę gražų dr. J. Basana 
vičiaus paminėjimą. Apie 
jį kalbėjo Rūta Poškienė , 
Gediminas Kurpia, Vladas 
Šaltmiras, Donata Puterienė<

Programoje dalyvavo dai
nos vienetas Volungė. Pag
rindinis programos atlikė - 
jas, kuris tiesiog užbūrė 
gausiai susirinkusius, tai 
garsusis mūsų žodžio meis
teris, aktorius Henrikas Ka
činskas Iš JAV.
• Lietuvi'ų Namų Moterų bū
relio kviečiamas dailininkas 
skulptorius Dagys rodys save 
kūrybą LN Gedimino pilies 
menėje balandžio 1 ir 2 die - 
nas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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saultstmarie KRONIKA. Montreal

PASKUTINĖ S NAUJIENOS
Netikrovės Ir sunkiai ats

pėjami ateities debesys,kaip 
ir visoje Kanadoje, temdo 
ir šį šiaurinio Ontario pro ~ 
vincijos užkampį. Dolerio 
kritimas, nekontroliuojama 
infliacija ir kasdienis kainų 
kilimas verčia pagalvoti,kas 
darysis,kai balandžio mėne
sį vyriausybė nuims algų ir 
kainų kontrolę. Štai, jau da
bar antrą savaitę streikuoja 
miesto mokyklų sargai, no
rėdami gauti net 35% algų 
pakėlimą.. .

Turbūt, vienintelė gera 
naujiena, tai kad šiais metais 
turime gerą žiemą, nes tuo 
Įtaiku, kada Londonas, Toron
tas, Hamiltonas ir Montrea- 
lis prakaitavo, kasdamiesi iš 
sniego, mūsų miesto gyven- 
tojai džiaugėsi be jokių kri 
tulių Žiemos Karnavalu, va - 
dinamų BON SOO

Iš lietuviškų naujienų pati 
didžiausia buvo 60-asis Lie 
tuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas. Va
sario 16- ąją prie miesto ta
rybos rūmų buvo iškelta lie
tuviška vėliava. Jos pa kėli
ame tačiau dalyvavo mažas 
tautiečių skaičius, nes Apy
linkės V ba nesuspėjo sa
vuosius painformuoti Vieti- 

x niame dienraštyje Sault Star 
šia proga straipsnio ar laiš
ko nebuvo,bet buvo patalpin
ta burmistro ir jam įtei
kiančios lietuviškais raštais 
juostą Virginijos, Cote nuot
rauka (tuo laiku ji ėjo A kės 
V-bos p-ko pareigas). Apa--

KAZIUKO MUGĖ
Kovo mėnesio 4-5 dieno

mis Montreallo skautai ir 
skautės suruošė tradicinę 
Kaziuko Mūgę. Atidarymas 
įvyko šeštadienį su Iškil
minga tuntų sueiga, kurioje 
dalyvavo Seserojos vyriau - 
sla skauttnlnkė Irena Kere -

Po iškilmingos tunto suei
gos, kurios metu jaunas Ge
ležinio Vilko skautų tunto 
tuntminkąs Gintaras Nagys 
davėpaskautminko įžodį, se
kė trumpa meninė progra
mėlė.

Vyr.skautė Ina Lukoševl- 
čiūtė papasakojo apie s’avo

ševtčiūtės , vadovaujamas 
skaučių chorelis. Po to pra
sidėjo seniai visų laukta 
skautų ir skaučių Mūgė.Su - 
ėjo daug tėvelių ir svečių, 
vyko visokie traukimai,lote
rijos, pardavimai; valgėm, 
juokėmės (r džiaugėmės . 
Palaikėm tipingą mugės nuo
taiką, tikrą skautiškos šei
mos šventę.

Rasa Lukoševlčtūtė

čioje nuotraukos paaiškini
mas buvo nevisai tinkamas, 
nes buvo galima susidaryti 
įspūdį, kad Lietuvi 1940 m. 
pati įsijungė Sovietų Sąjun-
gbn.

Nesinorętų kritikuoti, bet 
galėjo V-bos pirm-kė Vir
ginija naudoti savolietuviš - 
ką pavardę ir tokia neeiline 
proga dėvėti tautinį rūbą. . .

Minėjimo programa ir po
būvis įvyko vasario 25 d. 
Lenkų Salėje. Dalyvavusių 
nuomone, svečiai, įskai
tant miesto burmistrą, buvo 
labai gerai pavaišinti, prog
rama, esamomis sąlygomis, 
buvusi patenkinama ir sve
timtaučiai svečiai savo skai
čiumi viršijo tautiečius

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

e. Verdun, Montreal.. Tel. 767-61836396 Bannantyne Av

lie nė. Ji pirmą kartą aplankė 
Montrealį ir oficialiai Ne
ringos tuntą.

Montreallo Neringos skau
čių tuntlnlnkė Alma Dreše - 
rlenė, Išreikšdama visų se - 
slų padėką Ir viltį tolimes
niam seseriškam bendravi
mui, įteikė sesei Irenai tau
tinę juostą. Vyriausia skau
tui ink ė, beveik atspėjusi jai 
skirtą prisiminimą belpa- 
ryšk'ndama tamprius sese- 
r’škus ryšius, įteikė Almai 
gražią medinę juostinę.

Vyr. skauL Irena Kerellenė rlSa žfali^ 
kaklaraištį tuntinlnkul Gintarui Nagiui

kelionę Australijon į Tautinę 
stovyklą, iliustruodama savo 
įspūdžius gražiomis skaid
rėmis. Sesė Ina, vlenlntėlė 
montrealletė Australijoje 
pilnai atstovavo Montrealį , 
įsijungdama į stovyklos lau
žų pravedtmus, pasirodyda
ma surengtame talentų vaka
re, pranešinėdama dvejose 
radio valandėlėse.

Šiais metais Montreal lo 
Baltijos stovyklavietė šven
čia 15 metų jubiliejų. Minint 
šį gimtadienį, programoje 
buvo įtrauktas skaidrių mon
tažas, kurtame atgaivinome 
15 metų smagaus skautiško 
stovyklavimo. Jaunieji ir 
vyresnieji plyšo juokais, 
akyva izdž lai prisiminę senus 
ir nelabai tolimus laikus , 
grožėjosi savo jaunatviška 
Išvaizda, ar gėdinosi savo 
ligų kojų ir rankų..

Pas (vaišinomekava,pyra
gais ir visokiais Kaziuko 
Mugės skanumynais , ir Iš
siskirstėme, aptardami ry
tojaus laimikius, spręsdami, 
ką pirksime.

Sekmadienį visi skautai ir 
skautės dalyvavo uniformuo
ti mišiose, kurių metu gie
dojo vyr. skautės Inos Luko-

Montreallo Neringos Skaučių 
Įtintas

AUŠROS VARTŲ OKTETAS 
KANADOS SOSTINĖJE

Kvietimą koncertuoti Otta- 
wojė Vasario 16 d. minėjimo 
proga, Oktetas mielai pri
ėmė. Minėjimas vyko vasa
rio 18 d.vakare.

Mažesnėm lietuvių koloni
jom mums reikta daugiau 
talkininkauti, o ypač Ottawoi.

Važiavome 3 mašinomis.
A. Mickus,kuris gyvena kaž 
kur už šv.Lauryno upės,tu
rėjo pareigą surankioti ke
leivius, gyvenančius Montre
al lo rytinėje dalyje. Kitos 
dvi mašinos, M.Roch Ir V. 
Kačerglauš pasirinko išvy - 
kimo punktą De Seve gatvė
je. Čia susirinko ir likusie
ji keliauninkai.

Pagal lietuviškus papro
čius, kadangi M.Roch pirmą 
kartą įkėlė koją įkuklų vien
gungio oktetlnlnko butą, pa - 
S trinkt Inai turėjo pabučiuoti 
še Imlnlnką arba kros nį/š luo 
atveju, elektrinį pečiuką/. 
Dideliam šeimininko
džiaugsmui, M. Roch pabu-

Korespondencijos sutrum
pinimui, neišvardinami visi 
programos vykdytojai, pra
dedant daininkėmis, dėklą -
muotojais ir akordeonistu, o 
baigiant, sunkiai pasidarba
vusiomis skanius kopūstus 
ir kitus valgiusparuošusio 
mis šeimininkėmis Kaip ten 
bebuvo, bet mūsų "valdžia " 
už įdėtą darbą ir pastangas 
užsitarnavo pagyrimą, o taip 
pat ir už jau ankščiau pradė
tą ir. kaip girdėti, sėkmingai 
vykdomą Pasaulio Lietuvių 
Dienoms paremti rinkliavą .

Spėjama, kad sekančioji 
" lietuviška rpošvaistė" bus 
Motinos Dienos proga.

Nesivaržantis kor.

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE 

Gegužės -May I8 ir 25 dienomis 
išvykimo Birželio-June 15 diena 

. ...... -Liepos-July 6 diena, 
DATOS:..... Rugpjūčio-August 3diena

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- V l\ N I A U S, - Ml N SK 0 — M A S K V 0 S —

K a i n a: nuo Si. 199.00 
(laukiama patvirtinimo)

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

NUSKRISTI [ MIAMI SU SUGRįŽlM U - tiktai $109.00
RaJyti angliikai:

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

f V lad.im.irU rb one)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

(Quebec Licence)

č lavo jį. . .
Seniūnas H. Celtorlus pas

kirstė keleivius į mašinas ir 
” pirmyn į sos tap 11 į". Keltas 
visiems žinomas, Ir latvių 
salė randasi prie garsios 
gatvės Success Drive, kur 
yra Trudeau rezidencija, 
metalinių pinigų kalykla,ka
ro muziejus Ir 1.1.,tad ne - 
nuklydo nė viena mašina.

Atvykę į salę, radome 
Ottavos Lietuvių Bendruo
menės plrm-ką Ladą Glrlū- 
ną su talkininkais paskutines 
vinis bekalantį į*slenas: rei
kia juk latvių salę šiek tiek 
sulietuvinti. Netrukus pra
dėjo rlnktlsį tą sallukę lie - 
tuvės moterys su ryšuliais 
Ir dėlioti juos ant stalų. "Ap
nuoginus" ryšulius, pas Ir odė 
visa jų grožybė- skanumynai 
skirti vaišėms tuoj po mi
nėjimo. Sunku mums buvo 
Iškęsti "nenugnybus" kokio 
nors skanėsto...

Minėjimas prasidėjo pa
maldomis. Mišias laikė ir 
tikrai gražų, didžiai patrio
tišką pamokslą pasakė Otta- 
wos lietuvių dvasios vado
vas kun. V.Skllandžlūnas.Jo 
tiesioginės pareigos- dvasi
nis patarnavimas kaliniams , 
esantiems Ottawos apylin
kėje .

Oktetas rado progų įterpti 
į mišias 4 giesmes. Pradėjo 
su gavėnlška Alyvų Daržely 
vėliau pagiedojo Sancta Ma - 
rla/Gounod/, Jesu, RetfAd - 
mlrabūls / Palestrina / Ir 
baigė su lietuviška Marija , 
Marija...

Kaip pavyko sugiedoti, ne
galim pas akyti, nes pamaldų 
dalyviai mums visiškai ne- 
plojo. Oktetui dirigavo : ir 
vietomis pianinu palydėjo 
M. Roch.

Tuoj po pamaldų prasidė
jo taip vadinama oficialioji 
dalis, kurtoje oktetas neda
lyvavo, nes turėjo gretimoje 
sallukėje Išklausyti pasku
tinių nurodymų. Po pertrau
kos, prie buvusio altoriaus , 
Išsirikiavo mūsų aštuoniukė. 
Pirmoj dalyj sudainavo Mes 
Žengiam Su Daina, Gaidelio ; 
Lygl°j Lankelėj, J. Švedo; 
T ėvlškėlė-Br. BudrlūnojSto- 
vl Žirgelis, K. Karoso;Kur 
Tas Šaltrlnėlte., J. Karos o ir 
Sugrįžimas,C. ^f. von Weber.

Mums atrodė, neblogai sū
dą inavom, nors publikos Iki 
b įso neprlvedėm.

Antroje dalyje sudainavo m: 
Šlama Šilko Vėjas, K. Žlžlū- 
nas- oktetui pritaikė Z.La

pinas; Lietuva Brangi, J , 
Naujalis; Sualdės Vėl Ląte - 
vės Dainos, Br. Jonušas; Atė
jau Prie Lūšnos, S;Sodelka; 
Naktis Gražl.B. Jasenauskas; 
Ant Nemuno Kranto, V.Juo- 
zapaltte.

Antroje dalyje publika Į- 
šllo Iki tokio laipsnio, kad 
turėjom pridėti 2 dainas. 
Sudainavo m: Aras ir Gaud >- 
žla Trimitai.

Po koncerto, programos 
pravedėja.Rūta Šlulytė Okte
to dalyvius po vieną prista
tė publikai. Šiame koncerte 
dainavo: A.Gudas, R. Bulota, 
A. Urbonas, A. Rus Inas, V . 
Murauskas, H.Celtortas, V. 
Kačergtas ir A. Mickus.

Mano supratimu,pranešė
ja klaidingai pasakė,kad tik 
vienas Iš Okteto nevedęs . 
Faktlnal du nariai nešioja 
"skaistybę"- abu bosai /jau
niausias ir seniausias am
žiumi/.

Buvo pristatytas publikai 
Ir Okteto meno vadovas sol . 
A.Keblys.kurls puikiai atli
ko parengiamuosius darbus 
Ir visą laiką moraliai parė
mė Oktetą.

Po minėjimo Ir padėkų pa- 
s idarbavus le ms as men ims , 
visa publika buvo pakviesta 
vaišintis Ottawos lietuvių 
moterų suneštais skanumy
nais, pavilgant skaniu vyne
liu. Dainų pertraukų metu 
galvojau Ir negalėjau su
prasti, kaip galėjo ateiti į 
minėjimą virš 200 lietuvių, 
nes Iš viso, įskaitant Ir lop
šeliuose begulinčius, otta- 
w iš k lai suskaičiuoja vos apie 
200. Tik besIvaIštnant pa
aiškėjo, kad "lopšlnlal’Tcūdl- 
kėllal nedalyvavo minėjime, 
bet juos pavadavo atvykę Iš 
kitų miestelių pavieniai Iš- 
s įmėč tas lų 1 letuvlų būrelis . 
Buvo atvykę Iš North Bay, 
Pembrocke, Deep River Ir 
kt. ( ątgns ' j

Smagu buvo pabendrauti ir 
pas Idai int l įspūdž la te su pa- 
žįstamals ir nepažįstamais, 
bet apie 22 vai. seniūnas 
Celtrotas pradėjo raginti 
vykti namo. Pikta buvo,kad 
seniūnas neišlaikė pažado. 
Mat, išvykstant Iš Montrea- 
llo, jis sakė Įeisiąs viešėti 
Iki minėjimo Plateau salėje. 
Sunku buvo "atsiplėšti" nuo 
pažįstamų, bet juk reikia 
klausyti valdžios’.

Grįžti tekobe mėnulio,to
dėl apslšvletėme savomis 
pr lemenėmis. Skubotal ats l- 
gulėme polis tai,kad būtume 
tinkami kitam minėjimui - 
Plateau Hall, Montrealyje.

K. Justas

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIlį iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V* Šulinskas A San tek 389 - 057 1.

1978. III. 29

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Plumbing 8.'Heating kantroktoriu*.

14Q-2e AVBMUE - 36»-033Q

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. 
Jettė & Frėre. Ltėe

S kelnėms- 
pristatant 

ir atsiimant 
M PHILIPPE IZZI —_____ _ _ __

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

....... ........ 7661-A CENTRAI!
F 495-90e AVĖ
, 1 coin / corner Beync 365-1143
'J 2 9 55 Allard Street, Ville Emard

7 6 6-26 6 7.

Mechanizuota* ratų ir kitų dalių reguliavimas. Kark* (Body) taisymas ir 
dažymai naujame garai* ir moderniom!* priemonėmis. Kreipkite* — 
De LoVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tol. 365- 3364.
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NL REIKALAI
“ NL" SPAUDOS BALIUS

Kartojame ir vėl, kad laikraščio spaudos balius įvyks š.m. 
bal andžio mėn. 29 d., Šeštadienio vakare šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Primindami šį laikę mieliems montrealiečiams, prašome 
neplanuoti kitus renginius Šia data, bet iš anksto rezervuoti s 
laiką dalyvavimui laikraščio tradiciniame — kasmet ruošia
mame baliuje. NL.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ naujam skaitytojui i 
| tik ui $7.00 metams I ,

Į Prašome iškirpti ir prisiųsti Į

i su viri nurodytu --------- - . — . .
prenumeratos Pavardė ir vardas) /

1 mokesčiu. ----------- ------ - ------ -------------------- I
'Tikslus adresas)

I  I

NORIMA GAUTI UŽSKAITO 
LIETUVIU 
KALBA

Montreal!© Lituanistinė 
Mokyklos vardu yra įteiktas 
Ouebeco Švietimo Ministeri
jai dėl 3-čios ( lietuvių kal
bos ) mokymo reguliariose 
mokyklose. Trečioji kalba, 
pagal projektą būtų mokoma 
gimnazijų 2-siose paskutinė 
se klasėse. Kadangi lietuviai 
yra labai išsisklaidę po IMont 
realio ir apylinkės miestus 
yra siųloma Švietimo Minis - 
terijai.kad lietuvių kalba bū
tų galima dėstyti vakarais 
arba šeštadieniais specla - 
liai parinktoje mokykloje, 
kad būtų dėstoma cenzuotų 
mokytojų ir už išeitą kursą 
kreditai būtų užskaitomi 
moksleivių lankomose gim - 
nazljose.

Šiuo metu yra tik pro
jektas, bet švietimo minis- 
teris yra šiam reikalui pas
kyręs žmogų, kuris dirba ir 
norėtųsi tikėtiį kad toks pro
jektas bus įgyvendintas.

Be abejo,lituanistiniam se 
minarui tai būtų didelis pas - 
kalinimas. Tuomet už lietu

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rne Ste-Catherme Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235. namų 488 - 8528

vlų kalbą būtų gimnazijoje 
duodami kreditai, kaip ir už 
kurį kitą mokomą dalyką -. 
Tai turėtų sudominti ir pas
katinti jaunimą mokytis lie
tuvių kalbos.

P. Adamonis.

ŠOKIŲ MARATONAS IR ' 
PAVASARIO BALIUS

1979 metų vasarą, Vokieti
joje įvyksta IVPasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas.

Kongresai yra svarbūs 
lietuvių jaunimo veiklos 
įrankiai, įkurtuos suvažiuoja 
jauni lietuviai iš vlsųpasau- 
llo kampų , diskutuoti svar
bius lietuvių išeivijos klau - 
simus. Montreallo lietuvių 
jaunimo sąjungos skyriui rū
pi pilnai įsijungti į IV PLJK 
ruošos darbus,kad daugumai 
jaunuolių tektų patirti Ir iš
gyventi šį svarbų lietuvių 
išeivijos įvykį.

1978 m. gegužės mėn.6 d. 
Aušros Vartų parapijos sa - 
Įėję organizuojamas 4 va
landų Šoklų Maratonas, su- 
telkti lėšas Montreal lo lie
tuvių jaunimui nuvykti į tą 
Kongresą.

Tą patį vakarą, 7 vai.kvie
čiame visus atvykti į Pava - 
s ar lo Bal tų, kur lo programą 
išpildys Antras Kaimas iš 
Ch leagos.

Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Montreallo Skyrius

RAMOVĖ NŲ SUSIRINKIMAS 
L. K. V. S. Ramovės Mont- 

realio skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas Įvyks šio 
mėnesio 16 ČL Aušros Vartų 
salėje, Šaulių kambaryje. .
• Vladas ir Grąžina Dreše- 
rlai išvyko nuolatiniam gyve
nimui Į Floridą, kur jie turi 
St. Petersburge Įsigiję nuo
savybę. Montrealyje liko jų , 
sūnus Petras su žmona Al
ma, nes antrasis sūnus Leo
nas jau seniau išvykęs Į Al
bertą .

V. Ir G. DreŠerial išvyk
dami iš Montrealio atvyko Į 
NL redakciją atsisveikinti ir 
ta proga atvežė nemažai do
vanų būsimam spaudos baliui.

• Mirė Jonas Mecelis 75 m. 
amžiaus. Paliko žmoną So
fiją ir dukterį Juliją. Palai- 
dotas per Šv. Kazimiero baž
nyčią.

Toronto "Varpo* choras, kuris koncertuos balandžio men. 15 d. Aušros Vartų salėje, Baltijos*
Stovyklavietės 15 m. sukakties paminėjime — baliuje.

DR. V. GlRlONlENE | 
Dantų gydytoja

5330 L'Asio-otio* Buvo.

Montreal,

Tel 265-3636

DR. A. O. JAUGELlENė 
Dantų gydytoja

— • —

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
RA.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R C.S.lc'

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

PHARAAACIENS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9a.m. d-to 10 p.m. Open.
Saniedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
76'26, rue Central St.,Ville LaSalle

ADVOKATAS

R. J. iSganaltis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-Q-
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Svita 627, 3 Place Villa Maria, 

Montreal, Quabae H 3B 2E3
Tai. (S 14)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJL, B.C.L
168 Notre Dome Street E. .Suite 285. 

Tel: 866-2063; 866-2064

'BALTIJAI* SUEINA 15 METŲ ! 

ŠIA PROGA RENGIAMAS

KONCERTAS - BALIUS
PROGRAMOJE: TORONTO CHORAS ‘ VARPAS'

Balandžio 1 5 d. 7 vai. yak. A.V. salėje
KARŠTA VAKARIENE,

BARAS, 
ORKESTRAS - ŠOKIAI

Bilietai: $6.—
(jaunimui iki 18 m.) — $4.-

"Baltijos” Stovyklavietės
Komitetas.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA ’LITAS:
METINIS LITO SUSIRINKIMAS

Lito Valdyba kviečia metinį narių susirinkimų balandžio men. 
8d., Šeštadieni, 4 vai. po pietų šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenai's Street, Montreal, P.Q. Registracija prasidės pu- 
sę valandos ankščiau. Po susirinkimo - vakarienė.

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

AKTYVAI — virš 14 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius T metų 8!4% 
pensijų ir namų s-tas 814% 
taupomąsias s-tjns 7%

i ...........,......6%

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais 

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seštadienia'is 
Sekmadieniais 

Skyrius

10-3
10-3

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PottiM ★ Buick ★ Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
0 NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manager**

LEO OUREKAS_________

LEONAS GURECKAS 
Salei Manager 

(Lietuvi • atttovoa)

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH ABB-5391
<At the sno of Shartorooke WfMl______________________ -

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. Kanadosprovincijose

Greitas F r tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE a GYVYBE

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montraal 409 
tel.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NO R K ELI 0 N AS , B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

10-8 =
10 8 | DUODA PASKOLAS:

= asmenines 9!/i%
9-1 = nekiln. turto 914%

9.30-1 = fnvestacines ..............................10%
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

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

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių tekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUSUMfNt. fUSNITWS 

PARDAVIMAS

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

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635CEMTRALE :,"4e AVENUE 363-3887

Į 7643 CSNTRALM ' 366 1282 (DECORATIOMĮ Į ______

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

MOKA U2: 
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
U z pensijų planą 8,s %
Terrain, ind. Įmetama 8,75%
Terrain, ind. 2 metams 9% .
Termin, ind. 3 metams 9,25%
puodą nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-toS sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Nekiln. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 1°.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniai b, antradieniais tr~ treėįs- 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
B v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama, 
vasarą nuo gegužės 15 A Iki spalio 15 d. ir* per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nub 1 iki 8 v. vakaro.
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