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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

real Matin žurnalistų darbo

BENDRUOMENYBĖSBB
/

NENUGALIMASIS 
DRAPEAU

Kaip nekritikuosi Montrea- 
lio merą Drapeau, vieno 
privalumo negalima jam nu - 
ginčyti - jo greitą situacijų 
išnaudojimą ir plačias vizi
jas.

Los Angeles, pasisiūlęs 
1984 m. pravesti Olympines 
Žaidynes,pakliuvo į konflik
tus su Tarptautiniu Olympi- 
niu Komitetu.

Mūsų meras, mandagiai ir 
diskretiškai suredaguotame 
laiške siūlosi pasidalinti 

v Olypmiados patirtimi su Los 
Angeles, o iškilus nenugali - 
miems sunkumams, sutinka 
perimti Žaidynes.

RUOŠIASI
REFERAMDUMUl

Mobilizuojamos priemo
nės pravesti Quebec, o refe- 
rendumąPQ norima linkme, 
patvirtino premjeras Leves- 
oi,ue. Tačiau iki dabar daž - 
nai vartojamas posakis su
vereninė asociacija nėra iš
aiškintas ir kiekvienai gru - 
pel ką kitą reiškia. "Kvebe - 
kiečiai turi pamesti ir kvai
lą iliuziją, kad jie gali bal - 
suoti Quebec' e už PQ ir už 
liberalus Ottawoje" -užtik - 
rino premjeras Levesque.

SPAUDOS DARBININKAI 
' DAR STREIKUOJA

Apie 150 La Presse ir 
Montreal Matin laikraščių 
streikuotojų susirinko ties 
žinomo biznieriaus Paul 
Desmarais namais. Jis ne
tiesioginiai yra tų dviejų 
laikraščių savininkas. Strei
kuotojai protestuoja dėl šių 

x laikraščių blogos administ
racijos. Juos palaiko Con - 
federation of National Trade 
Union. Dėl ko dar nepaten
kinti streikuotojai ? O gi - 
per sunkus darbas ir per il
gos darbo valandos. Žurna
listas su 7-ių metų praktika 
gauna $360 į savaitę. Mont- 

L a Presse ir Montreal Matin laikrali&u dirbantieji apie 150 asmenų plkietuoja Paul Desmarais gyvenvietę.
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LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFO IR VLIK o PIRMININKO 
PASITARIMAS

Vilko plrm-kas dr. J.K . 
Valiūnas,kovo mėnesio 14 ir 
15 dienomis buvo Romoj,kur 
jis tarėsi su Diplomatijos 
šefu mlnteterlu S.Lozorai
čiu, dalyvaujant Lietuvos 
atstovui prie Šv.Sosto.

Dr. J .K. Valiūnas Išsamiai 
painformavo apie Vilko Sei
mo darbus Ir nutarimus. Jis 
ypatingai pabrėžė tų nutari
mų trečiojo Ir šeštojo punk - 
tų svarbą.

MIn.S.Lozoraitis pareiškė 
kad Diplomatinė Tarnyba re
mia kvalifikuotų as menų ko - 
misijos sudarymo projektą 
ir sutinka,kad joje dalyvau-

savaitė jau yra 4-ių dienų .
Tokie reikalavimai mums 

Lietuviams, europiečiams, o 
dar labiau laikraščiuose 
dirbantiems, atrodo begė
diškai besotiški...

POPIEŽIUS PRAŠO 
TERORISTŲ
GAILESTINGUMO

Negirdėtas Italijos gyve - 
nlme įvykis - pats Popie - 
žius kreipėsi viešai į tero - 
ristus, kad paleistų pagrob - 
tąjį Aldo i Moro, Krikščionių 
Demokratų Partijos veikėją.

NUTEISTAS MIRTIES 
BAUSME
Buvusiam Pakistano prem

jerui Z. A. Bhuttui teismas 
paskyrė mirties bausmę. Ši 
bausmė jam taikyta už poli
tinę žmogžudystę, nes jis 
1974 metais įsakęs nužudyti 
N.M. Khaną, tuo laiku prieš 
jį didžiausio kritiko tėvą. Šis 
teismo nuosprendis Irgi at - 
s i duodąs politika, nes jei Z. 
A. Bhutto nebūtų buvęs areš
tuotas, tai praeitų metų rin
kimus į parlamentą būtų lai
mėjęs.

KUNIGAS PRIEŠINGAS 
SUARTĖJIMUI. . i .
Rytų Berlyne vyresnysis 

Protest '.ntų Bažnyčios ku
nigas R. Stelnlein atsistaty - 
dino iš bažnytinio komiteto , 
protestuodamas prieš pas
kutiniu metu vykstantį judė
jimą suartėti su komunisti - 
ne vyriausybe.

NEVISAI SAUGU
Šiomis dienomis, po dvie

jų metų tyrinėjimo, JAV iš
leido oficialų įspėjimą mo
terims, naudojančioms gimi
mo kontrolės piliules, ne
rūkyti, nes rūkymas reikš
mingai padidina galimybes 
gauti širdies ataką arba pa
ralyžių ("stroke").

PASAULIO 
LIETUVIU 
DIENOS

DĖMESIO TORONTO 
LIETUVIAI ’.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
įvyksta Toronte š.m.blrže- 
llo 28-llepos 3 d. d.Tai maž - 
daug už trijų mėnesių.Pasl - 
ruošimas visose srityse 
vyksta pilnu įkarščiu.Svar - 
bus yra Ir nakvynių klausi - 
mas. Todėl į lietuvišką Ir 
svetingą talką kviečiami To
ronto lietuviai. Dalis svečių 
apsistos pas gimines,pažįs - 
tarnus, draugus, k It lems bus 
patogiau viešbučiuose ar 
studentų bendrabučiuose, ta - 
čtau daugeliui svečių vlstlek 
reikės nakvynės. Todėl Ir
kreipiamės Ir prašome,ku
rte gali savo namuose pri
imti lietuvius, atvykusius Iš 

.Australijos, Europos, P.A-
merlkos ar kitų tolimų kraš
tų, pranešti: Mrs. J. V ingei le- dėlių įsipareigojimų bei rel-
nė, tel: 536-1785. kalavlmų. Svarbu svečius

v ' . ...  -^priimti nuoširdžia t, pripras -
Kaip jau buvo skelbta , 

sportininkai / pavieniai /, 
sporto klubų vadovai s a - 
vokomandoms nakvynių rei
kalu kre Ip las l: Mr. Kęstutis 
Budrevlčlus, 519 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ont. .Cana
da M6H 2W3, tel: 1-416-535- 
9755. Sportininkams yra 
gautas Toronto universiteto 
bendrabutis papigintomis 
kainomis .Prašome Iš anks
to rezervuoti, nes ribotas 
vietų skaičius’.

Visi chorų vadovai ar pir
mininkai choristų nakvynių 
reikalais kreipiasi: Mr.VI . 
Dauginis, 1613 Bloor Str. 
West, Toronto, Ont., Cana
da M6P 1A6, tel: 1-416-533 - 
1121. Taip pat prašoma ne - 
delsti dėl rezervacijų.

Norime Toronto lietu - 
vlams priminti, kad prlėml - 
mas svečių nekelia jokių dl-

VLIKO Ir ALTOS PASITARIMO DALYVIAI: pirmoj eilėj - islkairės: J. ValrJUs, L. Kriau<*ellunas, B. 
Nemickas, K. Bobelis, T. Blinstrubas, v. Šimaitis; antroje eil"e- A. Sabalis, A. Kasulaitis, K.Šid
lauskas, A. Vedeckas, b. Bieliukas ir J, PaSemėnas. Nuotrauka L.Tamošaičio.

tal Ir duoti jiems progą pa
ilsėti. Suprantama, atvyks
tantiems Iš kitų kraštų,par- 
relkalaus didelių Išlaidų,to
dėl kiekviena proga sutau
pyti išlaidas, būtų visų mū
sų didelis laimėjimas. Ta 
pačia proga prisimintinas Ir' 
lietuviškas posakte:"Svečlas 
į namus, Dievas į namus".

Kadangi Pasaulio Lietuvių 
Dienų surengimas krinta ant 
Toronto-Hamlltono-Oakvllle 
- Mississauga Ir kitų greti
mų apylinkių lietuvių, todėl 
visi kviečiami būti PLD 
rengėjais, kas sumanymu, 
siūlymu ar geru patarimu . 
Visais reikalais, rašyti ar 
skambinti: PLD Organlzacl - 
nlo K-to pirm. J. R.Simana
vičiui, 1O11 College Str. .To
ronto, Ont., M6H1A8, tel: 
533-0621.Už talką nuoširdus 
lietuviškas ačiū*.

PLD Informacija

tų Tarybos pasiūlytas as- lietuvių tarporganlzaclnlų 
muo. Ypač pageidautinas šJo santykių padėtis tebėra ne- 
projekto numatytas jaunųjų 
jėgų įtraukimas į darbą.

Diplomatijos šefas padė
kojo Vilko pirmininkui už 
susirūpinimą sutvirtinti Di
plomatinės Tarnybos egzis
tenciją Ir pažymėjo, kad yra 
daromi atatinkami zondavi
mai nustatyti, kur yra gali
ma skirti naujus diplomatus.

Pasikeltus mintimis dėl 
esamos tarptautinės padė
ties, buvo prieita Išvados, 
kad valstybingumo tęstinu
mui užsienyje turi būti ski
riamas didelis dėmesys,ta
čiau tęstinumo pilnaties at
kūrimas šiuo metu nėra ak
tualus .

Pasitarimo dalyviai iš
reiškė vUtį, kad politinis 
darbas, kurte reikalauja Iš 
vteų užsienio lietuvių didelių 
Ir vieningų pastangų, vyks Ir 
toliau, Išlaikant gerą bend
radarbiavimą ne tiktai tarp 
įvairių veiksnių,bet Ir poll- 
tlnlų bei visuomeninių orga
nizacijų viduje.

VLDKAS IR ALT A TARĖSI 
NEW YROKE

Šių 1978-jų m.kovo mėn. 
19 d. New Yorke Amerikos 
Lietuvių Tarybos Ir Vy
riausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atstovai 
buvo susirinkę pasitarti.

P Irmlaus la, kalbėta Lietu
vos laisvinimo darbo padė - 
ties klausimais po Belgrado 
Konferencijos Ir sutartos 
ateities veiklos gairės bei 
konkretūs žygiai tiek JAV- 
se, tiek Europoje. Susitarta 
š lo darbo padalos klaus Imu . 
Paliesta veikiančios Lietu
vių Žmogaus Teisių Komisi
jos ateities veikla Ir uždavi
niai.

Pas Idai Inus nuomonėmis , 
su rūpesčiu konstatuotą,kad 

patenklnama, Ir kad dėl to 
šiuo metu sąlygų sukviesti 
sėkmingą Lietuvos laisvini
mo darbo organlzacl jų bend
rinę konferenciją nėra. Pas
tangos padėti šias kliūtis 
pašalinti bus tęsiamos,be 
kita ko, pripažįstant tiesą , , 
kad bendrą( darbą vykdant , 
kad Ir riboto" apimties už
davinius., mus jungia.

Pakartotinai sutarta abi
pus lai f Inans In lai remti ats - 
kirų projektų vykdymą Ir 
skirti jiems daugiau dėme
sio, kaip praėjusiais metais.

Išryškinus Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Ir Amerikos Lietuvių Tary
bos darbų apimtį, įsiparei
gota stengtis palaikyti glau
desnius abipusės informaci
jos ryšius.

PrlS įminti praėjus lo Vilko 
Seimo nutarimai. Išsklrtl- 
nal pasllnformuota dėl nuta
rimo, kalbančio apie išsi
laisvinusios Lietuvos politi
nės padėties Ir galimų prob
lemų reikalą. Sutarta, kad 
jis aktualus ir vykdytinas 
nedels lant.

Pasllnformuota kitais ei
namais klausimais, kurių 
tarpe paminėtinas Pabaltijo 
Santalkos studijų dienų pro
jektas, numatytas vykdyti šį 
rudenį.

Kalbamame pasitarime 
dalyvavo Vilko V-btos nariai: 
dr.B. Nemickas, J.Valaitis , 
B. Bieliukas, A. Sabalis,A. 
Vedeckas Ir Tarybos plrm- 
kas J.Pažemėnas.

Altos V-bos nariai:
dr. K. Bonelte, T.Blinst

rubas, dr.L. KraučelKinas, 
dr. K. Šidlauskas, dr.V.Ši-

* maltis Ir Delegacijos narys 
J. A. Kas tula It Is. ,
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U! Lietuvos išlaisvinimą ! Už iŠtildmybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie 1 Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Sveikinimai

PANORAMA

Vargiai ar bet kurt, bent 
klek Iškilesnė lietuviška Iš
kilmė apsieina be oficialioje 
programoje Įrašytos labai 
svarbios dalies, kuri daž
niausiai skamba Iškilmingai: 
s v e Ik inlma l. Visa tai 
rodos, įprasta, priimta, lau - 
k lama, suprantama, ne Išven
giama, kartojama, planuoja - 
ma, gir lama, peikiama.. .bet 
ir toliau praktikuojama. Su- 
s įdaro įspūd Is, kad , je l koks 
įvykis, kokiu nors būdu pra
bėgtų pro tuos .paragrafu nu
matytus s velkini mus,tai jau 
visas renginys būtųlalkomas 
ne nūs Isekus lu, ne vykus lu ,
blogai suorganizuotu. Įpro - 
člai,tradicijos lyg Ir įparei
goja, tad kažin ar verta ro
dyti bet kurį optimizmą,gal - 
vojant Ir tikint, kad vieną 
kurią gražią d leną/ar vaka
rą/, imsim ir atsisakysim 
tos laiką užimančios Ir* nie
ko konkretaus neduodančios 
sveikinimų bangos. Ne, nieko 
nebus,kasgl laisva valia su
tiktų atsisakyti to, kas de
šimtmečiais buvo įprasta 
laikyti tuos sveikinimus kuo 
ne svarbiausia viso renginio 
dalimi, maždaug kulminaci
niu punktų?

Judinant svetklmlnę prob - 
tematiką, prisimena Ir vie
nas kitas, bevelk tragiškai 
juokingas atsitikimas, tiesa, 
įvykęs prieš gerą penkmetį. 
Vieno sekmadienio popietę , 
kaip įprasta mūsų veiklos 
kalendoriuje, įvyko ketvertas 
ar penketas sus Ir Ink Imu, po
sėdžių, konferencijų. Nema
žos vietinės organizacijos 
vadovas buvo įpareigotas/ Ir 
laukiamas/visur ten pas Iro- 
sįrodyti su sveikinimo žo
džiu. Pareiga buvo sąžinin
gai atlikta jau vakarui įpu
sėjus. Dienos pabaigai teli
ko jam tik sustoti šermenų 
koplyčioje, tarti atsisveiki
nimo žodį sU savo žemišką
ją kelionę užbaigusiu vyrės-
nlo amžiaus tautiečiu.Visą 
popietį tesakius vien tik 
svetklnmų žodžius /turbūt , 
mažiau ar daugiau panašius/ 
burnai Įpratus, Ir čia .atsis
tojus šalia pašarvoto numirė
lio, nuo visų kalbų pervar
gęs veikėjas ir pradėjo savo 
atstevetklnlmą:"X.Y. Ir N. 
N. valdybų Ir vteų narių var
du, sveikinu Ir linkiu..kaž 
kam, lengvai sukosėjus, 
sveikintojas tuoj pat susi
griebė, kad čia ne sveikini
mų, bet atsisveikinimo mo
mentas. Guvus tautietis ne
pasimetė, bet tiesiog gra
cingai Ir deramu rimtumu, 
permetė savo mintis tinka- 
mon plotmėn ir taikliu žo- 
žlu tarė paskutinį sudiev....

Tiesa, katkada Ir kalkur, 
gavus sveikinimų šūsnį,jie 
jau nebeskaltoml, tepamini
mi jų siuntėjai ir lakštai de
dami sekretoriato archyvam 
Žinoma, nieko blogo pers
kaityti Ir porą pačių trum- 
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plausiu, bet kai kada,per
krautoje programoje sveiki
nimams skiriamas pirminis 
dėmesys, nukenčia /dėl laiko 
stokos/tlkral svarbesni rei
kalai, problemos, svarstybos, 
būsimos veiklos gairių nu- 
smalgstymal. Būna atvejų , 
kai tie sveikinimai įneša 
bendrojon vetklon Ir nema
žai erzelio, nervų Įtampos, 
nepas Ite akinimo.

Štai vyksta toks ar kitoks 
suvažiavimas, šventė,tų ar 
kitų ruošiama akademija. 
Dabar reikia ir takto, ir dip
lomatijos. Tas ar kitas 
veiksnys sveikins, kitas ųe. 
Tenka spėlioti Ir Išvadas 
daryti Iš to. Sakykim, gau
tas sveikinimas, telegrama, 
laiškas, na Iš Altos, L let. 
Bendruomenės Centro ar at
virkščiai. Ar prts įmins įvy
kį, tarkim, gen. Garbės Kon
sulo įstaiga. Jei ne,kodėl? 
Arba, pasipiktinimai ir spė
liojimai kodėl sveikino, 
na, kad Ir reorgų suvažiavi
mą ALT,gen.Garbės Konsu
las, vyskupas? Žodžiu, tie 
sveikinimai tampa Itin jaut- 
rlu objektu, kai ką patenki
nančiu,kai ką papiktinančiu, 
kai ką jaudinančiu. Po tru
putį mūsų veikloje mažėja 
rezoliucijų srautas /Vieš - 
pat fe, klek daug jų buvo 
priimtų per dešimtmečius, 
Ir kas šiandien jas tebepri
simena? .../, ras t, mažinsi
me Ir sveikinimų tiradas, 
mandrlų frazių ekvilibristi
ką. Beje,tik "socialistinėje 
tėvynėje"dar balsiai madoje 
Ir šūkiai, Ir svelklnlxnal Ir 
rezoliucijos. Ar mums bū
tina sekti juos ?

Al. Gimantas

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

MENO TALENTAI
A me r (ka yra la is v lų kraš - 

tas, čia visi daro kas kam 
patinka.

Toronto lietuvių visuome- 
nėlalmlnga, nes įvairios lie
tuvių grupės turi daug salių 
ir menininkus labai remia, 
duryš parodoms visiems at
viros. Už tai dažnai vyksta 
dailės parodos. Iš vteos A - 
merlkos, Europos, žymūs 
tapytojai, seni Ir jauni, Ir 
naujokai savo kūrinius Iš
stato ir visuomenė apžiūri, 
susldonv ir net nuperka. Vi
sos pusės patenkintos, Ir 
taip ugdoma kultūra, palai - 
komi talentai ir papuošlaml 
sallonal privačiuose namuo - 
se.

Žiūrime, stebimės ir 
džiaugiamės menininkų gau - 
sumu. Atrodo, kad gal šio 
kontinento visi lietuviai pa
sidarys meno žvaigždėmis ?

VIENUOLIKTAS LAIŠKAS iŠ 
AMERIKOS

Neseniai amerikiečių Iš
laikomų radio stočių Radio 
Liberty ir Radio Free Eu
rope direkcija paskelbė,kad 
jie gauna daug nusiskundimų 
Iš komunistinių kraštų, esą 
jų per radio duodamos infor
macijos už geležinės uždan
gos, nesančios objektyvios , 
todėl direkcija yra sumaniu
si per tas savo radio stotis 
leisti kalbėti Ir komunistinių 
kraštų atstovams/’./, kad jie 
galėtų "atremti" tas Infor
macijas ir patiekti savo su
manymus. /Dar to betrūko’. 
T ar si komunistiniai kraštai , 
turėdami dešimtimis savo 
stočių, dar nepakankamai 
pripuola miglų late va jampa- 
saullul į akte apie savo 
"laisves Ir gerovę" . Bet, 
kaip spauda rašė, šitoks su
manymas turėtų būti aps
varstytas Kongreso, kurte, 
tikriausiai, nesutiktų duoti 
"lygaus laiko" per savo sto- 

/tte Ir komunistų agitato
riams kalbėti. Naivumui ga
lo nėra’...

Vis dar randama "nacių"
Praeitų metų pabaigoje, 

Chicago Dally News dien
raštis įs įdėjo drobulės dyd
žio įmantriai užvardintą 
straipsnį: "New Yorko vy
ras rastas aukščiausiu nacių blogo lietuvių 
padėjėju karo nusikaltimuo
se". Laikraščio korespon - 
dental sakosi gavę žinias Iš

Kad reikalas būtų "tik -

korespondento JayBushons- 
ky, kuris savo ruožtu gavęs 
tas žinias Iš jau mirusio Iz
raelio karinės žvalgybos su
per intendanto -----  Gershon - įlalkraštįjįdė-
Lengsfelderlo, kad buvęs Il
gametis Lietuvos Valstybės 
Saugumo Departamento pa
reigūnas St. Č., esąs dl -
džiausiąs "karo nusikaltėlis" 
ir žydų žvalgyba jo ieškoju
si visuose kraštuose metų 
metate, o jis sau ramlaus lai 
begyvena viename New 
Yorko priemiestyje.

Gavę šitokią "kaltę Įro
dančią Informaciją",to laik
raščio reporteriai net suši
lę lakstė skersai vteą konti
nentą, apklaus m ėdami jį pa
žinusius asmenis, ar tikrai 
tas žmogus galėjo būti toks 
balsus "kriminalistas",kaip
žydų žvalgyba jį numallavojo. pūd te, kad lietu v lai patys su- 
Nesurasdaml tlkj-ų "Įrody- griovė savo miestus... Kas 
mų",korespondentai brovėsi geriau pažįsta Lietuvos

Vienas stebisi, Iš 
žmonės turi laiko Ir žino 
taip gaminti šedevrus?!

Dlroąntysls Eaton’o krau
tuvėje pastebi,kad čia visai 
paprastas, lengvas dalykas . 
Reik tik nusipirkti Foster 
žurnalą, ten viskas paaiš
kinta. Jis sako: "Prisipirk 
masonlto,suplaustyk Į gaba
lus pagal dydį būsimo meno 
šedevro, prisipirk visokio 
spalvoto popieriaus, sukar
pyk į gabaliukus, nusipirk 
bonkutę klljaus,paimk įvai
rių rūšių spalvų, ak vare - 
llų ar aliejinių dažų. Viską 
sus įnešk į rūsį, Į "laundry 
room" prie clnkos, sušla - 
pink tą gabalą masonlto,pa
tepk kl l ja te, ap ip ilk v te ok to
mis ryškiomis spalvomis , 
išbarstyk popieriukais, pa
leisk kraną su vandeniu, ne - 
taip daug, ir,stalgiai užjdok 
viską stiklu, palaikyk kol

kur tie _ vanduo

į butus, šaukė telefonu Ir vi - 
salp stengėsi surasti1 "tei
sybę", o kaltos "teisybės" 
nerado, tai prirašė visokių 
fantazijų lig lauš lą straipsnį. 
Pavyzdžiui, yra žinoma,kad 
tie korespondentai apsilankė 
Chicagoje pas vieną žinomą 
lietuvį patriotą ir turėjo su 
juo Ilgesnį pasikalbėjimą 
bendrai apie padėtį Lietuvo
je pirmos bolševikų okupa
cijos Ir vokiečių okupacijos 
metu. Tas asmuo korespon
dentams papasakojo, kokių 
žiaurumų 
pridarę 
smurtu užėmė Lietuvą 1940 
m. birželio mėnesį, k lėk ne
kaltų žmonių buvo sukišta į 
kalėjimus, klek Išgabenta į 
Sibiro vergų stovyklas,klek 
sušaudyta. Paskui korespon
dentai norėjo žinoti Ir kaip 
elgėsi Lietuvoje užėję na
ciai.

Buvo jiems Ir tai papas a - / 
kotą, kad lietuviai nuo nacių to straipsnio konkurso davi- 
kentėjo nedaug ką mažiau , niai jau paaiškėjo. Konkurse 
kaip nuo bolševikų, k lek Ite - dalyvavo 7 autoriai, 
tuvių patriotų buvo uždaryta 
į Stutthofo Ir Dachau sto - 
vykias,k lėk tardyta ir laiky
ta kalėjimuose. Jie žinoma , 
norėjo žinoti Ir klek, ir kaip 
pr te įdėjęs pr te nac lų ve įklos 
Ir tas apkaltintas lietuvis . 
Buvo paaiškinta Irtas. Ta
čiau, didelei skaitytojų nuos
tabai, laikraštyje visai ne- to jas, laimėjęs premijas už 
minėta, ką bolševikai yra noveles, Andrius Mironas, 
padarę /ir dabar dar daro / Premijos mecenatas yra

j tautai, o Iš Klaipėdos jūrų šaulių kuopa 
nacių okupacijos laikų jie Cicero, Iii.
Išlukštlnėjo tik vieną kitą 
žodį, kurte tinka jų j pasl- 
r Inktal te ma l, kad daugel te 
lietuvių buvo uoliausi "nacių 
talkininkai".

bolševikai yra
Lietuvoje, kai jie

jo Iš sovietinių šaltinių Im
tą "Lithuanian S. S. R. "že - nalo dalyje, Tremties/Trimi- 
mėlapį,.kur nurodytos ke - 
Įlos vietos, kur buktai Č.
pavaldiniai padarę nusikalti
mų. Žemėlapyje parodyta Ir 
niekuomet neegzistavusi 
"Kaliningrad State"/atsfelt , 
Kaliningrado valstybė, tai 
s ov lėtų okupuot l Rytprūs la l/

Ir dar "geresniam" pa - 
vaizdavimui straipsnio, įdė
ta didžiulė "sugriauto Lie 
tuvos miesto "fotografija , 
kur per griuvėsių lauką 
žingsniuoja "lietuvė", užsi
dėjusi maišą sutikusiais jos 
nuosavybės. Susidarytų Įs - 

nubėgs. Paskui at-, 
sargiai nuimk stiklą Ir me
no šedevrą padėk prie "fur- 
naco"ant grindų,kol sudžius. 
Linijos,gyslos, spalvos gau
nas l įdomės nės, ka Ip Rafae - 
llo ar Da Vlnčl. Jei su van - 
deniu nenori "petskotte" tai 
pr te ip irk į va Ir lauš lų dėžuč lų 
su dažais. Paimk šepetį,da
žyk ir suk, suk ratu, pilk dar
žus , užs įmerk, skuduru pat - 
rink: jei didelis paveikslas , 
kojom pamindžiok. Vienas 
žymus amerikonas dailinin
kas P. dviračiu arba sunk- 
vežimui pervažlnėdavo bent 
1O kartų,berūkydamas ciga
rą, nūs išplaudavo. Jei norl- 
gall išdraskyti storų siūlų 
maišą, pamerkti Į įvairių 
spalvų dažus Ir, užs Imerkęs, 
išmėtyti po pavetkslą.aptep - 
tą klijais Ir spalvomis. Kai 
kas dar savo "fiance" plaukų 
pribarsto.

V fe nas tapytojas, stud Ija-

Simas Kudirka Zanavikijos lygumų - Grisk abudietis kartas nuo karto par 
sirodo televizijoje. Neseniai buvo matomas “To Tell the Truth" progra
moje., v. Bacevičiaus nuotraukoje sveikinasi su NL bendradarbiu

Algirdu Gustaičiu, kai sausio mėnesi lankėsi Los Angeles, cal.

miestus, tuoj atpažins,kad 
nuotraukoje parodytas ne 
koks Lietuvos, o Estijos 
sostinės Tallln’o vaizdas.

A. Beržinis

L.Š. S. T. CENTRO
VALDYBOS 
INFORMACIJA

Praeitais metais paskelb-

I-ją premiją laimėjo, žino
mas rašytojas ir daugelio 
premijų laureatas Jurgis 
Gliaudą ( $150. 00 ) Premijos 
mecenatas Vytauto Did. Šau
lių rinktinė Čikagoje.

II-ją premiją laimėjo rašy-

III-ją premiją laimėjo vi
suomenininkas, žurnalistas 
Stepas Jakubickas. Premijos 
mecenatas yra LŠST centro 
valdyba.

Premijuotieji straipsniai 
bus spausdinami Kario žur- 

te.
Premijavimui straipsnius 

atrinko:Stefanija Kaunelienė, 
Petras Petrušaitls ir Juozas 
Stašaitis.Konkurse dalyvavu
sių skaičius rodo, kad kon
kurso keliu galima sutelkti 
vertingų ir įdomių straips- 

vęs mediciną, atsiverčia 
knygą su įvairiais celių 
vaizdais per mikroskopą ir 
perduoda ant masonltogaba
lo. Čia jau "modern art" , 
šedevras’.

Gera lpas Ipraktlkavus, ga
li ruošti parodas ir jau va
dintis da din Inkų. Tik, gink 
Dieve, nereikia Išduoti pas
lapčių kaimynui,ką velki rū
sy laisvalaikiais. Tai tikras 
talentų ugdymas, nesurištas 
nei su amžiumi, nei mokykla.

Prof.dalininkas Kuosa 
Toronto, Ont.

February 16, 1978 

Dr. Meldutis LaupĮkaltis
• F.I.C.C.

Delegado a America do Sul
Caixa Postal: 2082
01000 - S. P. - Brasil \ *
Dear Dr. Laupinaitis:
This refers to your recent letter concerning Pranas and Algirdas 
Bražinskas.
As you know. Private Bills introduced in their behalf are pending 
before the Congress of the United States. If enacted, the Bills 
would grant Pranas and Algirdas Brazinskaš permanent resident 
status in the United States as of the date of enactment, upon the 
payment of the required visa fee.
Your interest in this case has been noted. We appreciate hearing 
from people like you who take time to write us their views.
Sincerely,

Ž.
McKinley

\ssociate Commissioner,
Management »

■Jrf
Brazilijos fiirnalistui Melduciul Laupinaitfiul iŠ vashingtono atsakymo 
(sumažintas nuorašas,del Prano ir Algirdo Bražinską padėties JAV-se. -

nių.
Romui Kalantai paminklo 

statymo reikalai neskubiai, . 
bet užtikrintai eina pirmyn. 
Tiriamos vietos sąlygos, kur 
paminklas būtų statomas, ta
riamasi dėl projekto ir lėšų/®?S 
telkimo.s Šaulių sąjungai, be 
plačiosios lietuvių visuome - 
nė s paramos, paminklą pas
tatyti bus sunku. Todėl šiam 
uždaviniui įvykdyti bus laukia 
ma paramos iš visos lietu 
vių visuomenės. Romas Ka - 
lanta yra ne pirmas ir ne pas 
kutinis už tautos laisvę žuvęs 
didvyris.Bet jo žuvimo aplin 
kybės ir plačiai pasklidęs 
"Laisvės Lietuvai" šauksmas 
simboliniai išreiškia visų pa 
vergtųjų lietuvių siekimus, 
viltį ir Lietuvai laisvės troš 
kimą. Jo auka parodo, kad pa- 
sudarytoje neapsakomoje kan 
čioje sulaukta mirtis skirta 
tam, kad būtų atkreiptas dė
mesys į už laisvę kovojančią 
tautą. r

Gegužės mėn. 27d. šaulių 
namuose Čikagoje,šaulių są
jungos centro valdyba ren 
gia specialų renginį,iš kurioj 
gautas pelnas bus skiriamus 
Romo Kalantos paminklui 
statyti.

LIETUVIŲ KALBOS
VADOVĖLIS

Pedagogas Antanas Rinku- 
nas, žinomas vaikų vądovėllų 
ir elementorių jau Lietuvoje, 
autorius, gavo iš Kanados 
Federalinės valdžios pašal
pą parašyti vadovėlį, skirtą 
lietuvių vaikams-mokiniams, 
ne mokantie ms lietuvių kai - 
bos.

Čekį įteikė Kanados Fede
ralinės valdžios M. P. dr. St . 
Haydasz.

Mūsų žymusis pedagogas
A. Rinkūnas vadovėlį jau z 
pradėjo rašyti.

Iki dabar tokio vadovėlio , 
mes neturėjome, o lietuvių 
mišrių šeimų vaikų kaskart 
didėja. Vadovėlis pagelbės 
lengviau pramokti lietuvių 
kalbos. Ka.

PATAISA: Tautos Fondo Aistovy-
b?s skelbtame-aukų sąraSe nr, 11 
turėjo būti: Wellando.apyl. $326,26 
dol. ir atsk. asmenų $ 1.647.00.NL.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, 
IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE 

Washington, D.C. 20536

CO 892.84-C

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i
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2

1.647.00.NL


TAUTOS DALIS, KURI
Nenori mirti

l mišką, būdavo, eini
,Tai net akį Virio, 

Taip linksmina dužia 
Ubu Širdies tveria.

Apllnka - pirmutinė 
sąlyga

Jeigu augalą pasodinsi į 
smėlį, jo nelalstysl Ir jis 
negaus saulės - ilgai ne ve - 
getuos. Taip yra Ir su tau - 
tybe. Ners tautybė yra prl- 
glmta/kalp sėkla/, jos klės - 
tėjlmas Ir augimas priklau
so nuo tautinio auklėjimo į- 
takos. Savame krašte gyve
nant, tą sutelkia pati a p - 
11 nk a .

Gyvenant Išeivijoje, re Ika- 
1 Ingos asmeninis lietuvybės 

'pažinimas, Idat/. savęs lai
kymas lietuviu būtų sąmo
ningas ir patvarus. To gali
ma tikėtis nuo mažens jau

Visa pradingo, 
T ik ant lauko pliko 
Kelios pušeles apykreivės liko...- 

(Braranausko — l š Anykščių Šilelio*)

tr juodvarniai neskraidys 
virš jų galvų.

jamos $99.699, Toronto LN 
numato per metus $100-150 . 
OOO, Hamiltono bankelis 
Talka, 1976 m. pajamos $ 76. 
OOO, Toronto bankelis Pa
rama / nežinoma, bet apie / 
$50.000, Montreallo Kre
dito Unija Litas, 1977 m.pa- 
jamos $35.312 / su atsargos 
kapitalu/ -$231 245, Tautos 
Fondas /gali lengvai surink
ti Ir dauglau/aple $20.000, 
KLBendruomenė apie -$20. 
OOO, bažnyčios / gali dalį 
paskirti tautos reikalams/ , 
apie $2O.OOQ, vienuolynai 
/ gali dalį paskirti tautos 
reikalams/, apie $20.000 ,

L t.t u a n I s t l n ė M ok ykl ą
M o n t r e a 1 y j e 

Šeštadieninė Lituanistinė 
Mokykla Montrealyje Vasa
rio 16 proga išleido laikraš
tėlį Liepsna, kur redaktorės 
žodyje sakoma:

"Šis laikraštėlis yra įdo
mus pavyzdys mūsų darbo 
lituanistinėje mokykloje.Tai 
yra vaizdas lietuviško gy- Federalinės valdžios para- 
venlmo Montrealyje, kuris 
labai liūdnai, kaip deganti 
žvakė, leidžiasi žemyn.Da
bar, kol dar nepervėlu, reikia 

-----  -----------------  - “pastatyti naują žvakę , 
n Imą auklėjant sąmoningais suSaukt( vtsus ifetuvlus' Iš 
lietuviais, kad į amžInybę vteų kampų, Išlaikyti savą 
Iškeliaujančius darbininkus kalbą Ir kultūrą,kad vėl būtų 
pakeistų jaunoji karta. pilnos mūšų bažnyčios, mo-

Daugells lietuvių tėvų šią kyklos Ir klubai", 
pareigą sėkmingai atlieka 
/ kurie turi gausesnes šel-

Išlaikyti savą

pilnos mūšų bažnyčios, mo-

Kovo mėn. 12 d. Seselių 
Namų patalpose įvyko me - 

mas, abu augę Ir gimę Lietu-į Įn tėvų Ir mokytojų su
loje/ ,tačiau kita dalis to at- s trinkimas, kuriame turėjo 
likti nepajėgia/v lenas valkas būti diskutuojama mokslo, 
mišri ar čia augusi karta/ . finansų,ateities planai ir t .

,.A ŠlU lr kitų aplinkybių ver-1. Atvyko 5 mokytojai/iš e- 
člaml, tėvai kapituliuoja .
Jiems į pagalbą turi ateiti 
visa visuomenė: lietuviškos 
mokyklos/5-tų dienų savai - 

"tėję, kaip Jewish Dally 
‘ Schools/, organizacijos/įs - 
kaitant pensininkus, banke-' lietuviškos mokyklos Mont 
ftus, įva Ir lūs fondus... / .pa
rapijos, vienuolynai Ir ALT-

I as su VLIKu.bel diplomatai
/kurie gauna algas Iš Lietu

-Vos Iždo, suaukoto daugumo
je 'senesnės kartos Tautos 
Fondui/.

samų 12/ ir 13 tėvų, kurie 
atstovauja esamus 65 mokl- 
n lūs.. Nutarta dar kartą 
sušaukti metinį susirinkimą 
balandžio 9 d.,kuris nu - 
spręs "to be or not to be" -

Me s nenori me m Irt I..
Kad ligšiolinė sistema ne

pajėgė ir nepajėgia Išauklėti 
jaunimo sąmoningais lietu
viais, liudija faktai. Nereikia 
būti dideliu filosofu,kad pri
pažintumėm tiesą,kurią pui
kiai nupiešia Maironio Šeš - 
tadlenlnę Mokyklą bebaigtą 
mokiniai /1O sk./.

Štai keletas Ištraukų Iš jų 
pas įsakymų/T Ž., 78, nr%-2,pu 
5/ :

" Mes larįkome anglišką 
mokyklą 5-ias dienas savai
tėje. Savo klasėje esu v le - 
nlntėlė lietuvaitė, su 
draugėmis kalbu tik angį Iš- 

' kai. Užaugau anglų at mos fe - 
roję. Net mūsų kaimyną lyra 
anglai..."

" Aš įpratau kalbėti ang
liškai mokykloje Ir su drau
gais. Visur reikta kalbėti 
angliškai... Ir dabar mano 
gyvenimas vyksta angliškoje 
atmosferoje".

• " Kanadoje Ir Amerikoje 
šiais laikais lietuviukai ne
kreipia daug dėmesio į lle- 
tuvlųkalbą. Jų problema yra 
ta,kad jie nesidldžtuojaLie
tuvos kultūra Ir praeitimi."

realyje likimą...
Taigi, labai 1 lū d n a 

vaizdas lietuviškojo gyveni
mo Montrealyje. Jeigu tė
vai kapituliuos , 
kapituliuos ir mokytojai.

Mokyklos vedėja Monika 
Jonynlenėparelškė.kad KLB 
Švietimo Valdyba turėjo su
šaukti visų lietuviukų Šešta - 
dieninių Mokyklų Toronte ar 
Hamiltone seimą, bet ji dar 
negavusi jokios žinios.

Ką svarstys Selmas?/TŽ , 
nr 10/78/- gi vieną Iš "de - 
gančlų problemų", t. y. LB - 
lėšų klausimą. Kitos dvi 
"akademiškai diskutuotinos" 
problemos būsią: Bendruo
menės žvilgsnis į save/ per 
25 m. laikotarpį/Ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
organizavimas. Tuo tarpu 
jaunimas nenori mirti filo
sofų sukurtų vizijų sūkury - 
je, jis reikalauja konkrečių 
planų.

Negeresnls vaizdas susi
daro, peržvelgus baigusių 
Lituanistinių Mokyklų padėtį. 
Šiuo metu Montreallo Litu - 
anlstlnto Seminaro dalyvių 
skaičius nesiekia nė 1O.Pa
sitaiko dienų, kada nesusl- 
renkama, Ir mokslas atide
damas kitam šeštadieniui. 
Tuo tarpu turime gražaus 
paaugusio jaunimo,kur jis ? 
/P.Adamonls.NL, nr.lO/78 , 
p. 8/. Nejaugi reikia kapitu
liuoti Ir čia?

s

ma.gall siekti Iki $20.000, 
Mokyklų Komisijos/ school 
grants,etc./ -$5.000,tėvų 

l mokesčiai, aukos - $5.000 . 
, Viso apie $500.000/ arba 

pusę milijono/.

b/ Patalpos
Sus trinkime buvo iškelta 

tr patalpų klausimas. Da
bartinėse sąlygose neįmano
ma dirbtines nei mokytojai, 

_nel mokiniai nepatenkinti da- 
bartlnlų patalpų nešvara, ne
patogumais, Ir 1.1. Kitą me - 
tą bus bandoma pasamdyti 
geresnėje aplinkoje esančią 
mokyklą.. Tuo tarpu klausF- 
nias gali būti lengvai Iš
spręstas LITO,pastatant ne 
tik sau, bet ir jaunimui mo
kyklą su ce otru, valgykla ir 
1.1. Pradžia nebloga, nes 
prie Seselių Namų yra daug 
žemės. Prijungus jų namus , 
bažnyčios salę Ir kleboniją , 
susidaro tikras lietuviškas 
centras.

c/ Mokytojų Ir mokinių
klaus Imas

Mums reikia semils' Štlp*-- 
rybės Iš senesnės kartos pa* 
vyzdžlų, kurie gana gerai 
suprato a pTT n k o s svar
bą. Jie stengėsi kaip galint 
Uglau išlaikyti vaikučius 
kartu. Teko Ilgą laiką pa
laukti, kol buvo užauginti Ir 
Išmokinti savi mokytojai,nes 
po caro valdžios jie "neturė
jo nei rašto, nei druko".

" Aš pažįstu daug valkų, 
kurie _yra lietuviukai Ir nė 
vieno žodžio nemoka lletu- 
v Iška I. V is l kaltina tėvelius, 
kad neišmokė taip kalbėti ."

" Mums yra, sunku kalbėti 
lietuviškai, nes mes 1 letu- 
vlškal mažai kalbame... Aš 
manau, kad didžiausia prie
žastis yra ta, kad mes eina
me į angliškas mokyklas. 
Lietuvoje valkai kalba lietu
viškai, nes turi lietuviš
kas mokyklas Ir gyvena Lle- 
tuvoje."

Taigi, Išvados labai aiš
kios: pakeiskime sąlygas Ir 
mūsų jaunimas augs,klestės 
1 978. IV. 5

arba
"nauja p rad ž la "

Ko mums trūksta:-plnlgų, 
patalpų, mokytojų ar jauni - 
mo?’. Trumpai pažvelkime į 
kiekvieną iš šių faktorių. F l- 
nanslnlu atžvilgiu Lietuvių 
Bendruomenė Kanadoje Ir 
Amerikoje stovi ant tvirtų 
pagrindų,tik tebetrūksta vie
nos centrinės Instltu - 
c įjos, kuri mūsų sutelktus 
pinigus ar tais pinigais už
dirbtas palūkanas planingai 
Išskirstytų lietuvybės retka- 
lams pagal reikalo svarbunąą. 
/A.Rlrikūnas.TZ, nr.lO/78/ .,

Sųrs ų m c orda

a/ Lėšų telkimo šaltiniai 
Kanadoje;

- Lietuvių Fondas, 1977m.pa-

Balandžio 16 d. Montrealio Neringos Skaučių ir Geležinio Vilko skautų tuntai organizuoja tradicinę 
iškylą t Mount St. Grėgoire, La ^oupe aux pois, kur jaunimas bei jų tėveliai pavalgo skanius tipiš
kus kanadietiškus pietus, lipa į aukšta įspūdingą kalna, ragauj a klevu sulos ir praleidžia smagiu 

p avasari ską diena, gamtoje. Autobusas išvazi uos nuo Aušros V artu p arapijos baŽnyčio s po 9 vai. ) 
ryto rųišių. Skautai ir skautės kviečiami registruotis pas savo draugininkus. Susidomėję ir norinti 
prisijungti prie šios iškylos ne skautai, skambinkite Almai Drešerienei 768 - 5823 arba Gintarui 
Nagini 277-7868. (Nuo trauko s\R. Lukoševičiiites iš praei tų metų išvykos)

švara
J. Valiūnas

Be lygsvaros daiktas 
virsta ant šono ir nukrenta. 
Atrodytų, kad motinos gam-

no> 16- 20 mokinių su sep
tyniais skyriais vienoje kla
sėje / tarsi kaimo mokykla 
Lietuvoje,bet ten būdavo tik 
keturi skyriai/.

Reikia pastebėti,kad Kata
likų Mokyklų Komisija Mont- 
rp^lyję., sutelkė kambarius 
/klascs/j t-’p gi mokytojams 
mokėjo algas. Tikybos pa- 
mokos buvo kasdieninės Ir 
klebpnas /buvo tik vienas/ 
aplankydavo vieną kartą sa - 
valtėje mokinius ir puikiai 
Išaiškindavo vaikučiams 
Kristaus mokslą.

d/ Iš valios
Montrealyje nieko 

rūksta - nei finansų, nei pa
talpų, nei mokytojų, nei jau
nimo. Mums trūksta tik vie
no daikto - pas įšven
timo, nes tik".. .per au - 
kas Ir pasišventimą" Išlik
sime nemirštanti tauta.

Todėl siūloma sekančia
me metiniame tėvų- mokyto
jų susirinkime Išnešti Ir 
vykdyti sekančias rezoliuci
jas:
1 - Išrinkti trijų asmenų 
vykdomąjį komltetą-valdybą, 
kuri būtų įgaliota visų vardu 
reikalauti Iš valdžIos'Llthu- 
anlan Dally School" ;
2 - kad š t valdyba pas Irū - 
pintų Lietuviškos Mokyklos 
statymu šį rudenį;
3- kad ji pasirūpintų direk
toriaus paskyrimu, kuris rū
pintųs I programos, mokyto
jų suradimo Ir kitais švieti
mo re įkala Is;
4 - kad ji pasirūpintų moks
lo stipendijomis / school 
grants/, federallne parama, 
Ir kitais finansiniais Ištek
liais;
5 - kad po pietų , Ir šešta
dieniais būtų
lietuviški dalykai,, 
jaunimo seminarai, 
vaidinimai, šokiai, 
bazaral ir 1.1.

Taigi, kol dar nepervėlu, 
pastatyti naują 

liepsna

net-
Pirmutinė lietuviška mo

kykla Montrealyje buvo įs - 
teigta 1916 metais kun. J. 
Vyšniausko dėka,kuris visas 
pastangas dėjo Ir nenuilsta
mai darbavosi, kol ją įgijo, 
pakvietė mokytojus Ir suor
ganizavo vaikučius. Pirmoji 
šios mokyklos mokytoja bu-1 
vo Marietta Malinauskaitė. 
Jos pasekėjai buvo:p.Valan - 
člauskas, Al.P.Alekna, J.J. 
Pocius, J. Aučlus, Juzė 
Staugalčlūtė Iš Three Rivers, 
JuzėLeonaltė Iš Worcester , 
Mass.,Elzbieta Budrtūtė Iš 
Nova Scotla.

1929 metais buvo susi - 
laukta čia gimusių ir mokslą 
baigusių mokytojų: H. Ir O. 
Bandžlutės, P.Tautkus Ir M. 
Arlauskaitė. Lietuviškose 
mokyklose-klasėsebuvo mo
koma trimis kalbomis :1 lėtu - 
vlškal, angliškai Ir prancū
ziškai.

POINT ST.CHARLES mo
kykloje lietuviškoje klasė
je mokytojavo mok. Helen 
Bandžlutė. Ji turėjo 35 mo
kinius ir mokino Iki ketvirto 
skyriaus.

VILLE EMARD mokykloje 
mokytojavo mok. Pranas 
Tautkus. Jis turėjo irgi 35 
mokinius Ir penkis skyrius.

SAINT ANSELME mokyk - 
loję mokytojavo mok. Ona 
Bandžlutė. Ji turėjo 30 mo
kinių Ir keturis skyrius.

ST.MARC, Rosemount , 
mokino mok. Marytė Arlaus
kaitė. Gal didžiausia atsako- kyklos ir klubai/ ne vien tik 
mybės dalis buvo ant jos pe- piniginės’. /.

_čtų, nes per 7 metus ji moki-. Susirinkimo dalyvis J.B .

dėstoma tik 
vakara Is 
dainos , 
mugės ,

reikia " 
ž v a k ę", kurios 
tirpdys senųjų Ir jaunųjų 
širdis kaip vašką- tada bus 
pilnos mūsų bažnyčios, mo -

tos visi aprūpinti lygsvara , 
gyvi padarai turėtų gyventi 
santaikoje ir harmonijoje. 
Bet tokia pažiūra greit pasi
keičia, kai tik pradedama 
stebėti augalus ar gyvulius. 
Visur vyksta savotiška kova 
už būvį, nes kiekvienas nori 
tęsti galimai ilgai savo gy
venimą, labai dažnai nesis
kaitydamas su kitų, ypač 
silpnesnių, tokiais pat no - 
rais, juos nuskriaus damas 
ar net juos sunaikindamas 
bei absorbuodamas.

Kalbama apie ekologinę 
lygsvarą gamtoje, kuri gal ir 
buvo senovėje išlaikyta. Šian-. 
dien tačiau, civilizacijai 
žengiant milžiniškais šuo
liais pirmyn, mažai kur be
ras! nesutrukdytą gamtą . 
Žmogus, nerasdamas gyvių 
tarpe sau lygaus konkurento , 
juos visus užvaldo ir net pa
vergia. O jei, be atodairos 
naudodamas nuo praamžių 
sukauptą požeminę energiją 
( akmenines anglis, dujas , 
naftą).žmogus pamatys, kad 
jis, užteršdamas orą,net že
mės klimatą pakeičia, tai tuo 
atveju nebetektų kalbėti apie 
gamtos lygsvarą.

Bet mums įdomesnė pa
vienio žmogaus lygsvara 
kaip fizinė, taip ir dvasinė . 
Kas, rodos, gali būti papras
tesnio: gyvenk pagal gamtos 
dėsnius, nes juk esi gamtos 
vaikas, ir būsi sveikas, kaip kolūkius, 
ridikas. Deja, taip paprastai 
labar retai tebūna. Moderni 
civilizacija, ypač gyvenant 
didmiestyje, sukomplikuoja 
visi tavo fizinį gyvenimį.ir , 
žiūrėk, sulaukęs 50 ar 60 
metų tavo kūnas tampa ne- 
besubalansuotas, ir tu da
raisi jau invalidas. Ką be
kalbėti apie vyresnius,70 ar 
80-mečius. Ar daug rasime 
asmenybių, nesiskundžiančių 
bet kuriais nepatogumais ar 
skausmais. Ir tie negalavi - 
mai pasitaiko tokie tragiški , 
kad nutraukia gyvenimo siū - 
lą.net nepasiekus pusamžio, 
50- les metų. Toks katast
rofiškas gyvenimo lygsvaros 
netekimas įvyksta, deja, 20- 
jo amžiaus pabaigoje, kuo
met medicina yra pasiekusi 
neįtikėtinai aukštą lygį.

Imkime konkretų pavyzdį: 
jei esi vidutinio ūgio, saky
kim, 5 pėdų 8 colių ir sveri 
130-140 svarų,tai esi fizinė-, 

_ je lygsvaroje. Kur kas dau-

giau yra asmenų, norma
lų svorį perviršijančių de
šimčia. dvidešimčia ir dau - 
giau svarų. Tas svorio per
viršis juos vargina, ypač, jei 
tenka kiek toliau vaikščioti . 
Aišku, tlokie jau yra nete - 
kę savo fizinės struktūros 
lygsvaros. Ir žiūrėk, jie pa
sensta be laiko, ir yra dažni 
gydytojų pacientai. Gamta 
keršija tiems, kurie nesilai- 1 
ko jos dėsnių. Sveikas žmo
gus troškulį ramina vande
niu, o iie bet kuriais skonį 
"gerinančiais" dirbtinais 
gėrimais, ypač, kai juose, be 
chemikalų f dar pridedamas 
nuodingas alkoholis. Sveikas 
žmpgus alsuoja galimai gry
ną orą ir vengia apnuodyto , 
taigi, bet kurių dūmų, ypač 
tabako ar marijuanos, nes 
plaučiai reikalauja deguo
nies, kuris randasi gryname 
ore. Sveikas žmogus naudo
ja natūralų maistą, kuriame 
yra visos reikaingos kūno 
ląstelėms atnaujinti dalys. 
Šiandien sveiko maitinimosi 
problema jau daugelio labai 
rimtai studijuojama ir ver- 
tinania.nes dažnas nori iš
laikyti fizinę lygsvarą.

Sunkesnis klausimas su 
dvasine lygsvara. Žinoma , 
kol jaunas, dažnai visai ne
paiso savo dvasinio gyveni
mo ir gyvena tąja diena,anot 
lotynų patarlės :”carpe diem 
Quam minimum ere dūla pos- 
tero"(gaudyk dieną, kuo ma
žiausia rūpindamasis ryto
jumi). Toli gražu, nevisi 
gyvena, netrukdomi išorinių 
aplinkybių. Sakykim, ūkinin
kams atėmė žemę, sudarant

Lengva yra įsi
vaizduoti jų savijautą: jie 
yra absoliučiai išmesti iš 
dvasinės lygsvaros. O ar 
geriau buvo su tais, kurie, 
viską pametę, kaip "akis iš
degę", bėgo 1944 m. iŠ Lie
tuvos j nežinią, į Vokietiją, 
o vėliau į Ameriką ?Tai va
dinami Dievo Paukšteliai- 
DP. Apie kokią čia dvasinę 
lygsvarą galima kalbėti 1 
Jei tuo keliu kaimo žmogus 
pateko į didmiestį- ar jis 
nebuvo visiškai išblokštas 
iš pusiausvyros? Arba:kas 
pasidaro su žmogaus dvasi
ne lygsvara, kai jį užpuola 
"nelemtoji " senatvė?

Surambėjimas, minčių ne
lankstumas, užkietėjimas 
įsitikinimuose^ "toks žmo
gus nebepajėgia įsisavinti 
naujų idėjų, nes jo vaizduotė 
nebelaki. Dažnas jų nebeturi 
ko "nusitverti",jam prailgs
ta laikas ir atsiranda vie
numos jausmas. Rasime bet

(Nukelta j 7 psl.)
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IR NEBEPASIMATĖ M,
Jurgis Jankus. Pasakojimai, 
343 psl. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Aplankas Rū
tos Čepaitytės. Kaina 7 dol.

Nors ši paskutinioji Jurgio
Jankaus knyga pasirodė ne - 
seniai, ji datuota 1977 m .

Dedikuota Tėvui, knyga tai-1 sakojimas yra meistriškas , 
pina 5-ius pasakojimus :Ir ne- gyvas, pilnas veiksmo ir 
bepasimatėm, Istorija iš intrygos". b.

___________________ ___ j 
pirmųjų šaltinių, Gal tokios 
tik vienos, Šiapus ir anapus 
teisybės, Liudininkas.

Aplanke Jankaus kūryba 
aptariama j:"Pradžioje pasi
žymėjusi lyrišku impresio-; 
nizmu, vėliau pasuko į psi
chologinį realizmą. Jo pa -

Iž Jurgis Jankus
LIUDININKAS

Prieš penketą metų Bertulis palaidojo žmpną.bet ki
tos nebeieškojo. Šimto hektarų ūkį tvarkė pats su por^f 
samdinių, didesniems darbams o pasišaukdamas padienių, 
o šeimininkavimą užkrovė šešiolikametei dukteriai. Buvo 
kietas sau, neatlaidėsnis nė dukteriai. Iš pradžių kaimy - 
nai dar priekaištavo, kam vos į mergaites beišeinančiam 
vaikui tokią naštą užvertė, bet jis paprastai apsimesdavo 
tų priekaištų negirdįs, o kai primindavo jai pačiai,atsa -

MASKVA ATAROM HKTIKi {

PAŽINKIME PRAEITI I
VIKTORAS LIBERT

LIETUVIAI RUSIJOS/RSFSR/ KODEKSO PARAŠTĖJE
(tęs

• Priekyje bėgęs leitenantas,įlindęs įperdldelę,mėlyną 
MVD palaidinę su žemai ant dešinio šono nuleistu naganu, 

•A kaukšėjo gatvės grindiniu paskui gerai dresiruotą šunį, 
liūdnai tautinio gyvenimo nuotaikai pakelti vadinamu Svo- 

■ bodą- Laisvė. Mongoliško veido, sovietinis enkavedistas, 
'i: Chruščiovo laikais vadinamas moprįninku /MVT— VRM

Vidaus Reikalų Ministerija vadinosi MOP, Mlnlsterstvo 
Obščestvennovo Porladka, kitaip sakant, VTM, Vlsuo - 
meninės Tvarkos Ministerija/, tempiamas kalės Lais
vės, siaurom, mažom akim gaudė kiekvieną pilietį, einan
tį priešinga gatvės kryptimi, stengdamasis juos visus su
talpinti į savo įstrižus, katlntškus vyzdžius. Tuo metu Iš 
dešinės plento sankryžos Iššoko KGB džypas -amerikie
tiškas suvenyras - skirtas žuvusio S.Solovjovo armijai , 
senai htpokrItlškal draugystei sustiprinti tarp antagonls - 
tlnlų sąjungininkų, ne meilės, bet būtinumo ryšiais suriš
tais, dalyvaujant antihitlerinėje koalicijoje Antrame Pa - 
sauliniame kare.

Tamsūs debesys virš Gedimino pilies bokšto , virš 
Vilniaus apleistų bažnyčių, lyg kokia juoda nežinomybės 
skraistė užtemdė Algimantui akis. Jis,per prižiūrėtojų 
klaidą pateko į mirtininkų kamerą, o ten geležinės neju
damos taburetės, pritvirtintos prie betoninių kalėjimo 
grindų, nepaprastai liūdnai jį nuteikė. Pietaris, sėdėda
mas nugara į durų "vilkiuką", Ilgai bežiūrėdamas į vieną 
tašką, pastebėjo ant seniai dažytos sienos kraujo dėmes . 
Algimantas neišlaikė Ir,pribėgęs prie staliuko, stovinčio 

„ kameros gale, ant kurio gulėjo RSFSR baudžiamasis ko- 
deksas lietuvių kalba, sugriebė jį Ir, nukėlęs geležinį 
dangtį nuo metalinio kubilo, "parašos"/kibiro tualeti
niams reikalams/, sviedė kodeksą į chloramlno skiedi - 
nį. Su trenksmu užmetęs geležinį "parašos" dangtį, ins - 
tlnktyvlal pažvelgė į kameros duris.

Pietario juodos,pilnos pagiežos žiežirbų akys susi - 
tiko su rusės prižiūrėtojos Šūros žvilgsniu, kuris, kaip 

; koks atbukęs kruvinas peilis, atsirėmė savo briaunomis į 
4 psl.

kydavo labai paprastai: "Man patinka. Niekas nestumdo. 
Darau, kaip man atrodo geriau". Bet šiaip viena niekur 
iŠ namų nesirodė. Į turgų su tėvu, į bažnyčią su tėvu, kur 
į svečius irgi abu kartu. Ir vyrai vengė sparną parėžti - 
tėvas vis rasdavo būdą, kaip atgrasyti dar nei vienam,nei 
kitam pirmo žingsnio nežengus. Kai kas net pajuokaudavo, 
kad Bertulis dukterį labiau saugo, negu pačią. Pats Sabo
nis kaimyno reikalą svarstė kitaip. "Nepavydžiu Bertuliui',' 
sakė. "Išleis kitur.namie tuščia vieta paliks. Vargu ar 
parveši tokią, kuri taip viskuo, net ir juo pačiu rūointųsi. 
Priimsi užkurį, nežinia, kaip pačiam bus. Užgrūs į už 
pečkį, ir manykis. Kokį plikį ant tokio turto negi ims , o 
jeigu ateis su gera dalim, norės ir balsą turėti".

Bertullams artėjant prie liepto, visi Sabonių namai pa
judėjo pakalnėn: ir bernas, ir pusbernis, ir abi mergos , 
net ir pusmergėlė vijosi kibirais tarškėdama.

- Tai nuo kur imsim? - pirmas prašneko Bertulis .
- Manėm, kad berną atsives!, įsiterpė Sabonienė. - 

Manajam kojas tai atgels, tai vėl naktimis vietos neras .
- O kad nepagalvojau. Pernai patrakę išplėšiau : li

nams, tai nusiunčiau velėnų padraskyti. Reikės jau ir sė
ti. Mudu su Valyte praskyrėm rankas, sakom, pabėki m 
kaimynams į talką.

- Kad tetulyte, vanduo visiškai drungnas. Kaip pašil
dytas, - atsiliepė Valė iš sietuvos.

Ji jau buvo įsibridusi ligi kelių, net ilgo drobinio si - 
jono nepasikeldama.
" Susirengė ir vyrai. Sabonis paėmė tinklo vidurį, Ber

tulis su Petru, Sabonio bernu, iš kraštų ir paniro į sietu - 
vą. Ties viduriu Saboniui ir Petrui vanduo siekė ligi pa - 
žastų, o Bertuliui jau net smakrą reikėjo į viršų kilstelė
ti. Gale sietuvos iškėlė tuščią tinklą.

- Suks i m ratu arčiau pakraščių, o jūs visi susibris - 
kite į meldynus ir taškykitės, drumskit. Švariam vandeny 
tokio nepaimsim, - užjudino visus Sabonis.

- Ir mes, vyrai, drumskim kojomis, kiek įmanydami, 
- nurodinėjo Bertulis.

- Pusę sietuvos apsukę vėl iškėlė tinklą. Tinkle tarp 
žolių suspurdėjo poros sprindžių vegeliukė. /

- Kaip tu čia dabar?. - nustebo Sabonis. 
Bertulis vikriai pagavo ir išmetė į krantą.
- Tegu gyvena, kas iš tokios, - pastebėjo Petras.
Valė Išbrido iš meldyno, pagavo žuvį ir įmetė į van - 

denį.
Į kibirą mesk ! O tu. .. - susibarė Bertulis.

- O ką su ja veiksi ? - nusijuokė ta ir vėl įšoko į mel
dyną. - Kad čia ir klampu.

- Užtat drums k . Kol vanduo nebus kaip kisielius, ne
paimsim.

el WK^R88- mau8’. - Syptelė-
jo Petras. lo
* - -. I 9 , 1Li x> O * •- Gali išeiti ir taip, - pritarė Sabonis.

- Tada atsinešiu šautuvą ir nupilsiu. Gal taip reikėjo 
iš karto padaryti.

- Kad, matai, mielas Juozai, šautuvas žvėriui, o tinklas 
žuviai. Jeigu ji viena bus gudresnė už mūsų tokį būrį, tai 
taip jau ir bus, - kitu sietuvos pakraščiu tinklą vesdamas 

i n y s )

nelaimingojo kaklą. Algimantas Impulsyviai sudrebėjo tr 
greit nusisuko nuo Šūros aklų, vis tebežlūrlnčlų į jį. Šū- 
ra, tai ne vis besišypsanti kazokė Lyda, o nuožmiai žiau
ri čeklstė, kurios vyras buvo nukautas Lietuvos partiza
nų 1948 metais prie Jurbarko. Tuomet LLA kovotojai,de
šimt partizanų sunaikino tris engeblstų mašinas, kurios 
vežė apie 1OO kareivių į partizanų gaudynes. Nė vienas Iš 
tos operacijos negrįžo. Šūros vyras, buvęs frontininkas, 
Iš Smolensko, gulėjo ant griovio krašto kniūbsčias, tarsi 
savo v^Idą slėpdamas Iš gėdos nuo lietuvių valkų, su
bėgusių po mūšio paskaityti lavonus. Pati Šura atvyko į 
pagalbą savo vyrui jau antrame pastiprinime, vakare Ir , 
pamačiusi lietuvę mergaitę, grįžtant namo iš miesto, ją 
sustabdė "stoj bandltka" /sustok, bandite/ Ir, nesulaukda
ma atsakymo, trenkė jai šautuvo buože į galvą- SužeIsta 
lietuvaitė, netekusl sąmonės, krito šalia negyvo Šuros vy
ro. Šura ją spardė, draskė,pagaliau nurovė nuo galvos 
plaukus. Po keliolikos minučių, kraujui išsiliejus į sme
genis, lietuvaitė mirė. Partizanų jau seniai nebuvo nė 
pėdsakų, oemgebtstų įsiutęs dalinys te r lojo kaimą: mu - 
šė, šaudė tr degino lietuvius. Sovietiškos pactflkacljos 
aktai, panašūs į nacių Lenkijoje, Jugoslavijoje ar Graiki
joje, buvo ne naujiena tais metais Lietuvoje. Šešios em- 
geblstų sunkios los mašinos su trimis areštuotais lietu - 
v tais ir šimtu savų lavonų, su nukankintos mergaitės kū - 
nu, gį?įžo vidurnaktį į Jurbarką.

Algimantas,suspaudęs kumščius, stovėjo ■'kameros 
kampe, laukdamas čekistų, sukurtais norėjo grumtis Iki 
mirties, keršydamas jiems už anuos metus. Jis laukė , 
kada atsidarys durys Ir du-trys rusai prižiūrėtojai, as te - 
tuojant Šūral,pradės jį mušti Ir tempti į karcerį, kur per 
3-5 paras jį maitins duonos riekele su vandens stikline. 
Tačiau, kaip nekeista, durys neats įdarė, čekistai jo ne
puolė, o Šura, lyg susigėdusi, tyliai užspaudė "vilkiuko " 
akį. Algimantas, kuriam kada tai Klaipėdoje Šūra kartojo: 

dėstė Sabonis. - Kiekvieną savo keliu paimti, kiekvienam 
savas išmanymas kailį išnešti.

- O iš sietuvos išėjimus dėlto seniai užraizgei.
- Žinoma*. O kai gi kitaip. Ar kad toks laimikis į pak

luones nuplauktų. Kai dėl užraizgymo, tai čia jau Juozuko 
darbas. Kai tik upelis į vagą suėjo, tuoj ir užrezgė. Sako, 
ko, ko, o to jaučio iš sietuvos tai neišleisiu! Ir Petras 
pirštus krimto

- O? ... sušuko Petras. )
- Aš nieko ne jutau,-ėmė kelti tinklą Sabonis.
- Ne tinkle, ne! Man tik pro jas kažin kas ūžtelėjo.
- Nebemato ! Pateks ir į tinklą ' - su džiaugsmu šūk

telėjo Bertulis ir dar labiau ėmė kojomis versti sietuvos 
dugną. ~

- Žiūrėkit, - sušuko pusbernis, bet žiūrėti nebebuvo 
ko, tik drumzlino vandens bangos sklido į šalis. - Ir didu
mas, kaip penlūkšlisl Kad šoko !

- Taip jau ėemi ir viską iš karto pamatei, - kažin ku
ris paerzino vaikį, bet tas rimtai spyrėsi ir išskėtęs ran
kas rodė, kokia ilga buvo.

Tuo tarpu vyrai pasuke vėl per vidurį sietuvos, paskun 
pakraščiais ir vėl per vidurį, visaip - skersai ir išilgai,o > 
visi kiti, ligi juosmens subridę taškėsi meldyne. Lydeka ■' 
dar porą kartų šoko į paviršių. Žybtelėjo saulėje gelsvais 
žvynais ir vėl smego į dumbliną vandenį.

- Darosi ankšta, - pastebėjo Petrasu su smagia šyp - 
sena.

- Tik pribijau, kad mes greičiau pavargsim, negu ji.
- įsiterpė Sabonis.

- O gal ir reikėjo pasiimti berną. Nepagalvojau, kad 
tokioj mažoj vietoj taip ilgai reikėtų turkštis, - jau be to 
smarkumo šnękėjo ir Bertulis. - Būtų buvę su kuo pasi 
keisti. Bet vis tiek. ..

Jo šneką nutraukė Valės klyksmas. Kai vis atsigrįžo, 
ji drumstelėjo abi rankas į vandenį, ir karto beveik visa pa
niro, paskum iškėlė gaivą ir ėmė šaukti:

- Turiu l Greičiaul Turiu ! ■ > O
Pirmas prišoko Petras ir lenkėsi į vandenį, žiūrėti,

kur lydeka, bet Valė įspėjo.
- Ištrūks. Nešk mane lauk4. Aš laikau '. Paleisiu !

Nešk .* >
Visi subėgo aplink Valę, o Petras pasilenkė, Išgriebė 

mergaitę iš vandens ir su ja ant rankų išbėgo į krantą.
Ji laikė rankomis susukusi sijono padelkas, o iš jų 

kyšojo tamsi žuvies uodega. Tik kai Petras nubėgo beveik 
į padirvį, Valė atleido rankas ir didžiulė lydeka žnektelė
jo ant pievos. Kelis akimirksnius gulėjo paslika, paskum 
smarkiu šuoliu pašoko į viršų ir ėnįė blaškytis. Visi shbė 
go artyn.

- Griebk? Laikyk,* Kur tu ją išlaikysi! Per galvą, per 
galvą ! - šaukė vienas per kitą, mėgindami sutvarkyti žu
vį.

Petras tebelaikė Valę ant rankų, kaip mažą mergytę, 
ir abu žiūrėjo į žuvį. Po valandėlės mergaitė viena ranka 
apkabino Petrui kakalą ir tyliai pasakė:

- Paleisk. t V - Ii5-
Petras nuo vienos rankos paleido kojas slinkti žemėn, 

bet kita tebelaikė apkabinęs per liemenį. Kelis akimirks
nius žiūrėjo vienas kitam į akis, paskum ji paleido Petro 
kaklą, įrėmė abi rankas į krūtinę ir atstumdama pasakė :

- Tai meška! Su tokia sveikata galėtum kalnus,nuvers 
versti.

"Tavo tauta yra pasmerkta mirčiai", negalėjo suprasti, 
kodėl ji dabar nekviečia korpustnlo. Kada tai ji kartu su 
Moše Ladonlu tampydavo sužeistus partizanus už ausų , 
sptaudydaml jiems į veidus. Sušaudytus Ir pamestus ant 
grindinio partizanus Šūra,grįždama Iš naktinės pamainos, 
mėgdavo paspirti "kerzovtnlu" batu. Deja, 1 1961 metų
chruščiovinis pavasaris buvo kitoks. Neskambėjo raktai 
korpustnlo Ladonlo rankose, į kamerą neatėjo čekistai su 
"naručnlkals" , antrankiais. Niekas netempė Algimanto į 
karcerį. Suglumęs Ir vos aepravlrkęs Iš džiaugsmo, jis 
suklupo prie savo narų Ir mechaniškai sukalbėjo Tėve Mū
sų, o padėjęs galvą ant narų krašto, klausėsl Šūros žingi
nių. Šūra monotoniškai žingsniavo koridoriųje, kartas nuv 
karto atsargiai pakeldama "vilkiuko" akį. Jt vaikščiojo 
susinervinusi Ir prteįminusi,galvojo:" Už ką aš nužudžiau 
tą nekaltą aštuoniolikmetę 1948 metų pavasarį? Juk ne ji 
atėjo plėšti ir žudyti mus, o mes juos. Tie prakeikti 11 - 
tovcal nužudė mano vyrą .trečią fronto meilę... Na.kągl 
padaryti su jais? Išnaikinti juos visus, ar grįžti į Rusiją? 
Ne. Bet už ką juos naikinti? Jie teisūs,kaip Ir mes, kai 
gynėme Smolenską. Ar mes nesipriešinome fašistams , 
ar nemušėme juos visur, kur tik pagriebdavome, o mūsų 
kova ar nebuvo šventa? Mes buvome partizanais Ir gynė
me savo kraštą. O ką daro lietuviai dabar? Jie ginasi,kaly: 
Ir mes. Neliestu to lietuvio šį kartą " - nusprendė Šūra.

" Apie įvykį su įmestu kodeksu į "parašą" neužsiminsiu 
Ladonlul. Bog s nlm, tegu Dievas atleidžia’." Šūra prlsl - ’ 
minė,kad vaikystėje, jos mama,laukdama Paskos, Velykų, 
visuomet būdavo labai gera Ir nupirkdavo jiems, trims 
valkams, švenčių proga mažų dovanėlių. Čektetė pasken
do vaikystės minčių miraže, paskambino korpuslnlul Mo- 
šė,pareikšdama,kad ji jaučiasi blogai ir norinti kalėjimą 
palikti valandą ankščiau. Algimantas neats įmena, kaip jis 
ant narų nenusirengęs valandėlei užsnūdo. Pabudino jį ka
zokė Lyda, nepiktai primindama, kad jis jau turi eiti mie
goti.

Velykų rytas, saulėtas Ir žalias Vilniuje, pradžiugi
no Algimantą. Pietūs pasitaikė Irgi bevelk velykIškįšal
ti barščiai. mėsos gabalėlis su ryžių koše Ir didelė, ma - 
lenkovlnė stlklln ė raudono kisieliaus. Pietų Išnešiotoją 
lenkė Vanda, mokėjusį neblogai lietuviškai, pasvetklpo 
Algimantą su švente, slaptai paėmusi Iš jo laiškelį žmo
nai. Vanda gana vikriai tai padarydavo: pirma apžvelgda
vo abi puses, po to per dureles" Ištraukdavo tuščias lėkš
tes su laiškeliu. Virtuvėje tokias "bombas" paslėpdavo x 
priejuostės kišenėje. Žinoma, Vanda daug rizikuodavo,Įbet, 
turint katalikišką širdį, kitaip pasielgti negalėjo. ( b. ti. )
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dangum
°*JAV LB MARQUETTE 

PARKO AP-KĖS V-BOS 
VEIKLA

Š. m. vasario mėn. Vlsuo - 
tintame Susirinkime 
pranešimą padarė 
Tervydls:

Pasaulio Lietuvių
f ruomenės pirmininke,gerb . 

prezidiume, mieli bendruo- 
°menlnlkal Ir vis čia susi -

ve įklos
pirm.

Bend-

Norėčiau trumpai su Ju- 
mis pasidalinti, LB Mar
quette Parko A -kės valdybos 
vardu, rūpesčiais ir pra
giedruliais, kurte per pra- 

S?'eitus mętus palietė valdybą . 
Būkite atlaidūs man; kaip 
jaunos los kartos*atstovui te
ko pirmininko pareigos, o 

‘jos nėra lengvos, ypač ma
žiau patyrusiam plačiuose 
LB-nės veiklos baruose,ku
riuos suglaudinus . gal būtų 
galima nusakyti: - meilė 
Lietuvai ir pagarba jos nau
dai besiaukojančiam lietu
viui.

Jūs visi žinote, kokius 
darbus yra nuveikusi LB-nė 
per 25-lus savo gyvavimo 
metus, be puoš ei ėdama lietu
vių tautos kultūrines apraiš
kas Ir tas pastangas- Išlikti 
svetimame krašte lietuviais, 

—v Šių ir kitų sumetimų skatl - 
narni, į 1977 m. valdybą įėjo 
Ir pareigoms pasiskirstė: 
Romas Tervydls - pirm. , 

jU Bronius Pr lalgaųskas-vice - 
- ė. pirm. .Kristina Martlnkutė- 

nsekret., Stasys Žilevičius - 
ėr’jlžd., Povilas Norvllas-ren - 

gintų vad. .Apolinaras Bag - 
donas -švietimo vad., Daina 
Kojelytė Ir Algis Avlžlenls- 
jaunlmo reikalų vad., narys 

,ęjluozas Fabijonas.
.-’c Kontrolės Komisiją su- 

darė:Adolfas Šimkus-pirm. , 
nariai - Viktoras Dlmlnskls 

nėlr Jonas Kaunas/iam sus Ir - 
gus K. Būga/.

Valdyba, vykdydama narių 
vai lą tr ja l s ute Iktą pas lt l- 
kėjlmą, pradėjo darbą nepa
lankiose apystovose, nes 
Marquette Parko 1 letuvlų ko- 
lonįjoję dar nebuvo nusisto
vėjęs tas sriautas, kurį su- 

, kėlė nesutinkantys su LB 
veikla. Nežiūrint į tai, nau
jai Išrinkti į valdybą asme
nys 1977 m. vasario 24 d. 

'susirinko į pirmą posėdį Ir 
pas tek Irstė pareigomis, su- 

. darė pradinius veiklos pla
nus- kreipiant daugiau dė- 
mesto į solidarumo mokes- 

->r člo Išrinkimą, kultūrinius 
parengimus, LB-nės 25 m . 
sukaktį, atstovavimą Mar
quette Parko lietuvių para
pijos 50 m. jubiliejinėj šven
tėj, geguž Inės suorganizavi
mą, kultūrinę popietę ar va
karonę Jaunimo Centre Ir 
kt.

Valdyba, suprasdama, kad 
t, lietuviška parapija yra ne tik 
-ėireliginis centras, bet dauge

liu atveju ir didelė lietuvy
bės atrama, todėl v-ba jautė 
pareigą prisistatyti mūsų 
parapijos klebonui Ir su juo 
aptarti parapijos 50 m. su
kaktį ir kt. Gavus Iš klebo
no sutikimą, V-bakovo 14 d.

aps llankė klebonijoje, įte tkė 
75 dol. auką ir paprašė kle
bono atlaikyti šv. mišias 
birželio 12 d. .kada bus mi
nima lietuvių deportacijos 
sukaktis ir kartu pasakyti 
tai dienai pritaikytą pa
mokslą.

Kaip jau buvo įprasta,De
portacijų Dieną visada bū
davo Iškeliamos vėliavos , 
bet praeities praktika paro
dė, kad jų iškėlimui puolasl 
Ir kiti, įvyksta nesus įprati
mų. Todėl V-ba, (tenorėda
ma lenktyniauti Ir eiti į var
žybas, kuri LB pirmoji pa
trauks vėliavų virvutę, nuta- 
rė:štoje taip skaudžioje lie
tuviams dienoje nelenkty- 
nlautl, bet geriau visus prar- 
šytl susikaupti šiai Intenci
jai skirtose pamaldose.

Artėjant parapijos litua
nistinės mokyklos abituri
entų Išleistuvėms jų apdo- 
vartojlmut buvo nupirkta LK 
B Kronikų III t. atltlnkąmas 
ska Ič lūs, kur tuo j le Ir buvo 
apdovanoti per išleistuves 
1977. V. 26 d.

Valdyba,turėdama galvoje 
nelengvą lituanistinių mo
kyklų materialinę padėtį, 
stengėsi joms padėti- ski
riant tam tikras pinigų su
mas Iš savo kuklių pajamų , 
pav., parapijinei Lituanisti
nei Mokyklai - 190 dol. , 
Aukštesn. Chlcagos Lit.Mo
kyklai - 70 dol. .Duonelaičio 
Lit.Mokyklai - 50 dol.

Valdyba dėjo pastangų su- 
ruošdama Išvyką į Union 
Pler, Mtch. Bet deja, teko 
nūs Ivlltl, nes mažai kas ap- 
s llankė, o pas Iruoš Imul buvo 
įdėta daug pastangų:ruošlant 
kultūrinę programą, samdant 
orkestrą Ir ruošiant užkand
žius. Atrodo,kad ruošti ge
gužines toliau nuo Chlcagos , 
neapsimoka, nes pelnas vos 
padengia išlaidas.

Renkant solidarumo įna - 
šus, vėl susidurta su nema
žais sunkumais. Mūsų kolo - 
nljos gyventojai labai plačiai 
pas ISkįrstę po apylinkę, o be 
to, suskilę (r nebenorlntlejl 
susimokėti visada randa pa
siteisinimą- kad aš nepri
klausau jūsų bendruomenei.. 
Vis dėl to surinkta 675 dol. 
Ir už šią sumą atsiskaityta 
su PLB-1O%, Krašto V-ba- 
35% Ir Vidurio Vak.Apygar- 
da- 20%.

Aukomis paremtas su
ruoštas L B-nės 25 m. sukak
ties minėjimas Connecticut 
valstijoje, taip pat paremtas 
auka 1OO dol. žygis į Wa
sh Ingtoną, ryšyje su Belgra
do Konferencija, 
spauda: Draugas, 
Lietuvis Ir kt.

Rudeniop buvo 
vakaronė Jaunimo
kurioje Tėvas Saulaltis rodė 
skaidres Iš Pietų Amerikos 
lietuvių gyvenimo.

Smulkesnę finansinę apys
kaitą padarys Ižd. St. Žllevl- 
čius. Baigiant valdybos var
du reiškiu padėką visiems , 
kurie prisidėjote savo darbu 
ir auka prie LB veiklos./ 

Ačiū. Valdyba

lletuv Iška
Pasaul Io

suruošta
Centre,

A@A 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 

k ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekvieno trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama ĮiętUs,, 
iilksL Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 

1 — nebebusi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juoxui $.631,6834, Henrikui N. 277-7868.

1978. IV. 5

KLB KraSto Valdybos pirm. J. R. Simanavičius "Lietuvos AidŲ"pro
gramoje kviečia klausytojus į PL Dienas Toronte. Šalia jo brolis — 
chicagietis.

• Lydimas brolio lankėsi 
Chicagoje Ir LA radio prog
ramoje, kur buvo paslkalbė - 
j Imas apie ruošiamas š ven
tes Toronte, Kanados LB-ės 
pirmininkas J.R.Slmanavl- vyks programos, 
čius. Jis kvietė Chlcagos 
lietuviškąją visuomenę ruoš
tis vykti į Lietuvių Dienas , 
kur bus Dainų, Sporto šventė 
Ir PLB Seimas. Ypatingai 
labai laukia svečių iš Ame
rikos, nes reikės užpildyti 16

Nuotrauka B. Brazdžionio.
tūkstančių talpumo salę.To - mm 
dėl visi lietuviai,kurie galite, 5 
Imkite atostogas birželio ga- W 
le Ir liepos pradžioje,būkite 
Toronte, nes visą savaitę

K.ReA/1
VE/Df?OD2/A/

APRIL!AUS PIRMOSIOS PROGA;
9 Lietuviai sako, kad apriliaus pirmąją galima meluoti 

o kodėl ne ir kitomis progomis ? — Štai, kad ir po
H "pėdės" kiek pavėluotai sugrįžus į namus ir radus 
{priesaikos rūstų veidą:

Ak žmonele užtrukau, gerą draugą sutikau.
Įdomu buvo pasikalbėt, niekam blogo nelinkėt.

A Palinksmint širdį, vargų apsėstą,

•
 Užėjom aludėn tik atsigavimui...
Taip žmonele nemeluoju ir tiesiai gatve važiuoju, 

(4 O raudonšniūriai iš paskos, o aš atsiradau už grotos. 
£ Ko jie nori ir ko geidžia, bet jie mane ir Įžeidžia !

Nutariau rimtai, Gavėnios laiką praleidau šventai ?
V. M. Winnipeg, Man.

Informacijų dėl bilietų, gh 
nakvynių,kelionių Ir 1.1.bus 
spaudoje. Chlcagoje gall- V 
te gauti Informacijų ir Lie- 
'•uvos Aidų radio programos 
raštinėje. a uetuvisKą dvasią iš anglį;

Bal.Brazdžionis " keistai,, laužytai skambą.

APRILIUS: New Times rašo, kad Jungtinės Tautos 
renkasi posėdžio svarstyt vyriausiojo mėsininko 
skundą, kad prakeiktų kapitalistų sukurstytos avys 
mėsinėjamos vis kelia triukšmą ir prlteršia sker
dyklą.

Ottawa News praneša, kad daugiakultūriniams 
reikalams ministeris gavo iš liet, jaunimo prašymą

|. pagamint lietuvių kalbos žodyną. Esą sunku pagaut 
lietuvišką dvasią iš angliško žodyno ir beto, žodžiai

, B. B. Simcoe, Ont.

Lenkijos gyvenimo 
vaizdai

P. Indre Ika
Neseniai grįžęs vienas 

čikagictis iš Lenkijos, kuris 
ten gyveno ilgesnį laiką, pa
sakoja, kad Lenkijos disi
dentai daro nemažos įtakos 
Lietuvos pogrindžio veiklai .

liūs VI paskelbtų 1978 metus 
Lenkijai Ištisais pasntko 
metais, nes jaučiamas dide
lis mėsos trūkumas. Dėl 
prekių trūkumo ir jų kalnų 
aukštumo lenkai jau tris

sunktąją pramonę. Jis ati
darė duris Vakarų technolo
gijai Ir gavo stambių kreditų 
mašinų pirkimui. Neužilgo 
Lenkijos eksportas į JAV 

___________________ ________ pas lėkė bilijono dol. apyvar - 
Nežįūrint, kokie santykiai kartus streikavo, o paskuti-_tos Ir lenkiškas kumpis tapo 
buvo susiklostę amžių slink
tyje, šiandien apie tai ven
giama kalbėti, nes abu 
kraštu slegia ta pati Mask - 
vos okupanto letena. Vis dėlto 
lenkams daug lengviau atva
žiuoti į Vilnių, negu lietu
viams patekti Į Waršūvą , nėš 
Lenkijos vyriausybė magiau 
varžo savo piliečiams judė
jimo laisvę.

Pokarinė Lenkija, nors tr 
būdama Sovietų Sąjungos 
globoje Ir įtakoje, sugebė
jo prasimušti į dešimtąją 
vietą, lyginant su pasauli
niais Industriniais kraštais . 

Dabartinėje Lenkijos 
Liaudies Respublikoje yra 
virš 35 mtl. gyventojų 120, 
359 kv. mylių plote. Komu - 
nlstlne valstybe Lenkija tapo 
1947 m., tampriai surišta 
politiniais Ir ūkiškais ry
šiais su Sovietų Sąjunga. 
Sostinė Warszawa turi 1.460. 
OOO gyventojų. 90% Lenki
jos gyventojų priklauso R. 
Katalikų Bažnyčiai su jos 
primatu kardinolu St. Wy- 
szlnskl.

Prieškarinėje” Lenkijoje 
pagrindinis žmonių verslas 
buvo žemės ūkis, o dabar tik 
vienas Iš trijų tedirba že
mės ūkyje, kiti pramonėje , 
kuri pirmauja laivų statybo
je ir išbujojusioje chemika
lų gamyboje.

> Lenkai yra linksmo ir ne
rūpestingo gyvenimo mėgė
jai, daž n (aus (ai iš mažiausio 
įvykio sukuria linksmas Is
torijas. Pasakojama, kad 
prieš trejetą mėnesių komu
nistų partijos vadas Ed. Gle
rek važiavo į Vatikaną vien 
tik todėl, kad Popiežius Pau-->tuvo.

nte Silezijos angliakasių populiarus užkandis ant a- 
strelkas, kilęs prieš tris merlklečlų stalo.
mėnes lūs, vos
visame krašte. Vyriausybei

ne išsiplėtė

člose rankose,kas komunis
tiniuose kraštuose yra nesu
prantama.

(Bus daugiau)

Padėka
KLB Montreaįio Apylin

kės stovyklavietės"Baltija" 
valdyba dėkoja už aukas že
mės nuosavybės įsigijimui:

Sąrašas Nr. 1. 
50 
15 
10 
15 
10 
5 

TOO 
100 
50 
50 
50 
20 

5 
5 

JO 
5 

25 
5 

75 
5 

10 
10 

5 
15 
10 
2 

10 
100 
20 
25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. B.

D. Jurkus.........
R. Kličius.... 
P. Petrauskas 
A. Vaupšas...
J. Žitkus....

Pavilanis.Pasaulinė Infliacija palte t ė 
šSkubus pristatyti "į krautu- ne t,k kapitalistinius kraštus, 
ves didesnį mėsos kiekį,pa- bet Ir konduntstlnį pasaulį . 
vyko jį sustabdyti. Maskva Lenkija ypač nukentėjo nuo 
atydžlaį stebi įvykius Lenki- blogų metų, nederliaus,kuris 
joje, vengdama,kad per 5OO paatkartojė per paskutlrtluš II. P. Verykis... 
mylių bendrą s leną jie ne - ketverius metusv Nederlius 12. V. Bilevičius 
persimestų į Sov. Sąjungą, privertė ūkininkus Išskersti IT. J... u Lukošius..

bet Ir korhuntstlnį pasaulį

V
Iz. Mališka
P
P

Jurgutis. 
Beleckas 
Mozūras.

ar kitas respublikas. Lenkai 
taip pat vengia erzinti savo 
didįjį kaimyną, kuris laiko 
Lenkijos teritorijoje keletą 
divizijų raudonosios armijos 
Ir kiekvienu momentu gali 
pajudėti neramumo malšlnt- 
mul. Jie puikiai prisimena , 
kaip 1970 m. kilus neramu
mams, lengvai buvo pašalin
tas Gomulka, jo vieton pas
tatytas Edw. Glerek,sutel
kiant jam gailą užšaldyti 
maisto produktų kalnai .Taip 
pat prisimena, kalpSov.Są- 
junga 1956 m. tankais nura
mino Vengrijos laisvės troš
kimą ar 1968 m.Čekoslova
kijos, aptemdydama laisvėji
mo prošvaistes.

Glerek atėjus į valdžią, 
krautuvių lentynose pradėjo 
rodytis užsieninės prekės- 
coca-cola, "blue jeans",Flat 
automobiliai Ir kt. Buvo su
telkta daugiau laisvės kultū
rinėje veikloje: leista rodyti 
užsienines filmas Ir atleisti 
varžtai kelionėms į užsienį . 
Lenkijos komandai laimėjus 
trečią vietą pasaulinėje 
sporto olimpiadoje, lenkų 
ambicijos dar daugiau palin
ko Glerek pusėn,kuris,lavi
ruodamas tarp kūjo ir plau- 

dar daugiau Išjudino —

LIETUVIŠKA RAQIJO, 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRAOlENį NUO 11,30 iki 12 vai nakties 

programos vedėjas
L. St on k•v<£ius, 1053 Albonol Cr.. D'jvernoy, P.Q« TEL* 6£9-<'83<

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY

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

636 EAST BROADWAYeSOUTH BOSTON. MASS. 02127

14. P. Bendikas.................
15. J. Kęsgailienė............

Keblys..................
Daugėlavičius... 

Kačergius............
Stankūnas............
Januškevičius...

21. V. Kudžma.....................
22. Br. Staškevičius....
23. J. Araminas..............
24. S. J. Verbyla................
25. VI. Juodis...................

gy vul tus, ats Irado mės os 
trūkumas, kuris kelia nera
mumus, o taip pat Ir duonos 
trūkumas. Reikėjo impor
tuoti Iš JAV kviečius Ir net 
pašarinius javus. Tokiu bū
du sunyko Išpopuliarinti 
Lenkijos kumpiai ne tik už
sienio,bet Ir vidaus rinkoje , 
sukeldami darbininkijos ne
pasitenkinimą. Teko brist į 
skolą, kuri jau siekia virš 
13 bilijonų dolerių. Dabar Ir 26. J. Adomėnas 
patys lenkai sako,kad komu
nistinis rėžimas - gyvena, 
vargsta Ir viską Ima "ant 
bargo", net 220 bilijonų 
zlotų primokant Iš biudžeto 
kalnų stabilizavimui, o kiau
lienos mėsos svaras vis dėl
to pašoko Iki 70 et., ir jos 
negalima gauti. Vyriausybė , 
norėdama sumažinti skolas , 
stengiasi suvaržyti importą, 
kas sukelia gyventojų nepa
sitenkinimą. Raginama ūki
ninkus auginti daugiau gyvu-' yra prašomi siųsti Valdybos 
llų, telkiant jiems įvairių 
lengvatų gauti sėklų,trąšų . 
Pirmą kartą Lenkijos Isto
rijoje pasiūlyta ūkininkams 
mokėti pensijas,kad tik dau
giau paskatinus užsiimti že
mės ūkiu. Taip pat paleng
vinti žemės paveldėjimo su
varžymai, nors Ir dabar 80% 
žemės Lenkijoje yra prlva-

T EL. 575- 8971.

16. A.
17. A.
18. V.
19. V.
20. C.

127. V. S. Piečaitis
28. Alb. Guobys..
29. A. Bulota...
30. D. Dargis.... 
Viso šiame sąraše .. . .$ 817

Aukų yra gauta daugiau ir są
rašas bus tęsiamas toliau. 
Šiuo metu yra reikalinga ap
mokėti matavimo darbus. Vyk.x 
sta derybos su miškų Apart - 
mentu dėl kainos už sklypą - 
(29 akrai). Kas dar neaukojo

kasininkui J. Šiaučiuliui, 
1500 De seve Str. Montreal. 
Pinigus-aukas galima įnešti 
į Litą(stovyklos s-tą N- D 
984) arba įteikti P. Adamo - 
niui.

Su nuoširdžia padėka, 
P. Adamonis,

Lėšų Telkimo Baltijai 
Vajaus Reikalams.

yoni^ 5
268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

i ĮVAIRIOS °RCG0S

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Ont.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 Iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ---- virš $10,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ......... 6%
santaupas 7 %
term, depozitus 1 m. 8V4% 
term, depozitus 3 m. 8*/4% 
tensijų fondas ..................9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolos .10% 
nekiln. turto pask.......93/* %

toronto
A. LUKOŠIUS

namuose

*A [DO* KONCERTAS
AIDO metinis koncertas V

įvyks š. m. balandžio 29 d. , 
šeštadienį, 7:30 v.v., Jau
nimo Centre. Šiam koncer
tui Aldas sparčiai ruošiasi. 
Kartu su choru dainuos Ir 
operos solistas Rimas Stri
maitis. Aidui šiuo metu va
dovauja jaunas muzikas Jo
nas Govėdas.Tal bus jo plr - 
mas pasirodymas Hamiltone. 
Aldas su šiuo koncertu mi
nės savo aštuntąjį gimta
dienį. Per tuos aštuonis me
tus Aldas apkeliavo bevelk 
visą laisvąjį pasaulį.,1974 m.i 
koncertavo Europoje :Anglt- 
joje, Vokietijoje Ir [talijoje. 
Turėjo garbės dainuoti pa
čiam popiežiui Pauliui VI ir 
per Vatikano radio į paverg
tą Lietuvą. Ia77 m. vasarą 
chorąs koncertavo P lėtų A - 
me r Ik o je: A rge nt l no je, U r ag- 
vajuje, Brazi įjoję, Kolum
bijoje ir Venezųeloje. Be to, 
Aldas savo daina žavėjo 
klausytojus Šiaurės Ameri
koje: Chtcagoje, New Yvrke, 
Cleveland’e, Detroite, Bal- 
t įmotėje, PhUadelph įjoję,
Toronte, Montrealyje Ir ki
tose, mažesnėse lietuvių ko
lonijose. Visur Aldas buvo 
šitai žiūrovų priimtas.Apie 
jo koncertus spaudoje atsi
liepimai buvo gražūs, teigia
mai įvertinti. Aldas ne tik

ĮDOMI [R REIKŠMINGA 
PARODA

Paroda, pavadinta KOVO
JANTI LIETUVA, buvo su
rengta Verbų Sekmadienį a- 
blejose mūsų šventovių sar- 
lėse. JI vaizduoja Lietuvos 
kančias nuo jos laisvės ne
tekimo Iki šių laikų. Virš 
400 knygų- leidinių, gausy - 
bė nuotraukų bei originalių 
laiškų, rašytų partizanų bei 
tremtinių,dabartiniai rezis
tenciniai latkraščlall ,Slbl - 
ro kankinių rankų darbeliai, 
net duonos gabaliukas iš 
Lietuvos,nugabentas Į Sibirą 
Ir dabar atsidūręs Ameriko
je. Daugybė labai Įdomių bei 
jautrių dalykų, ate ttles isto
rijai labai g dus žinių šulinys.

Paroda pasako,kodėl lie
tuvis taip ryžtingai kovoja 
už laisvę,kur tik jis bebūtų . 
Parodo pavergėjo - Sovietų 
Rusijos - tautžudlškumą , 
prieš kurį būtų nuodėmė ne
kovoti.

"Kovojanti Lietuva" rinki
nį paruošė žymus luetuvlų 
veikėjas Amerikoje Bronius 
Kviklys, vienas Draugo re - 
daktorių. Jis atliko mUžl - 
nlšką darbą, kurį pamatyti 
ir įvertinti turėtų kiekvienas 
lietuvis. Parodą atgabeno ir 
ją parengė visuomenininkai: 
V.Skrlnskas, Č.Serikevlčlus,, 

<•£ psl.

dainavo, bet įvairiomis pro
gomis, ypač kituose kraštuo
se, atstovavo Lietuvą. Aldo 
dainininkės buvotlkros Ule - 
tuvos ambasadorės.

Šio koncerto rengėjal-rė- 
mėjų komitetas tikisi,kad 
hamltonIečiai Ir apylinkių 
lietuviai, suprasdami ir į - 
vertindami Aldo pastangas 
Ir darbą, skaitlingai daly
vaus jų koncerte. Komlte - 
tas dirba, planuoja, kad šis 
parengimas praeitų gražio
je, jaunatviškoje nuotaikoje . 
Po koncerto bus smagūs šo
kiai, grojant geram orkest
rui. Laimei Išmėginti bus 
turtinga loterija. Laimės 
staliukai, aukoti Aldo rėmė
jų: A.E. Liaukų, F.P. Krl- 
vlnskų, F.E.Clparlų Ir J. G* 
Krištolaičių. Jiems nuoširdi 
padėka už paramą chorui.

Rengėjai kviečia visus ba
landžio 29 dienos vakarą 
skirti Aldui. Savo dalyvavi
mu paremslte Aldo veiklą 
Ir tuo pačiu paskatinsite 
jaunas dainininkes Ir toliau 
lietuviška daina garsinti 
Lietuvos vardą.

• Chlcagoje, š.m. gegužės 
21 d. PLJ Sąjungos Ryšių į 
Centras pakvletėkoncertuotl 
Aldą Jaunimo Centre. Kartu 
su choru dainuos Kanados 
tšklusts operos solistas Ri
mas Strimaitis. J. P.

N.Sendžtkas Ir L.Kalinaus
kas.

Gada tik, kad apie šią pa
rodą nieko nebuvo spaudoje 
pranešta iš anksto. Žmonės 
būtų pasiruošę jai daugiau 
laiko paskirti. Ją apžiūrėjo 
didelis skaičius žmonių,su
važiavusių Į Verbų Sekma - 
dle n lopą maldas Iš viso Nia
garos krašto. Parodos Ini
ciatorius žymus skautų vei
kėjas, Petras Balsas,kuriam 
ir tenka visų mūsų padėka’. .

Kor.

GRAŽI ŠEIMOS IŠVYKA SLIDINĖTI - TAI E. ir D. ČUPLINSKŲ 
ŠEIMA itf Toronto - Darius, Vytas, Indrė ir Rimas, gavą naujo 
pavasariSko sniego G. Stripinio Čiuožykloje "Loretta", Ont.

REIKALINGA TALKA
" Vyrai, 2-ą vai. po pietų 

ateikite į pasitarimą, yra 
reikalų, kuriuos reikia ap
svarstyti" - vikriai pro šalį 
praeidamas išdrožia ke 
liems šion Popietėn atsilan
kiusiems vaikinams Vyrų 
Būrelio pirmininkas V.Kul
nys. " Norime sudaryti gru
pelę savanorių, kurie sutiktų 
vykti talkon į Tėvų Pranciš
konų stovyklavietę Naujoje 
Wašsagoje. Sakyk, ar pats 
galėtum važiuoti ten truputį 
padirbėti ateinantį savaitga
lį, ar esi numatęs jau ką 
nors ? Važiuoja Izidorius , 
Petriukas, Dūda ir aš pats. 
Reikėtų dar vieno ar dviejų".

- Nežinau, dar nieko nesu 
nutaręs. Reikės atsiklausti 
šeimos, ką ji galvoja. Pats 
gerai žinai, kad eiti tai visur 
galima, visi tik kviečia, tu - 
rėk tik noro ir sveikatos. Bet 
va, vėl bėda. Ateinantį sek
madienį pradedu naktinę 
fabrike. Pats gali suprasti, 
kokia ta mano nuotaika, ka
da tokia pamaina priartėja.

- Žinai, jiems reikia pa
dėti, ten jie daro pertvar
kymus. Iš bendrų barakų 
daro gražius patogius kam - 
barius, kurie ir šeimoms 
poilsiauti bus pritaikinti . 
Matei, kaip praėjusią vasa
rą jie mums buvo draugiški, 
mažai ir nuomos paėmė, tik 
pageidavo truputį talkos 
tiems pertvarkymams ?

- Taip, teisingai, mačiau. 
Tai puiki mintis ir tas bus 
labai naudinga, ne vien jau
nimui, bet ir suaugusiems 
bei šeimų stovykloms, ku
rios. atrodo, jau įeina į m^ -

- Apie tą stovyklavietę 
štai ką aš pačiam galiu pa
sakyti: tai puiki, karališka 
vieta, ir viena iš pačių ge
riausių man žinomų stovyk
laviečių. Svarbiausia - kad 
nėra perdaug toli nuo did
žiųjų pagrindinių centrų ir 
susisiekimo kelių. Puiki, 
žavinga Georgian Bay įlanka 
- ežeras. Įvairi spygliuočių 
ir lapuočių augmenija, neiš
skiriant nė stipruolių ąžuo
lų, puikiai dabinančių šias
pakrantes.

Čia vyrauja smėlis, gra
žios kalbelės, įdubimai. Net
gi didelės ir staigios liūtys 
čia būna nebaisios. Viskas 
tuoj pat pradžiūsta, išsivalo , 
joks purvas ar vanduo nie
kur nesilaiko, nesudaro bė
dos.

Nepeikiu aš ir kitų:skautų 
stovyklavietė Romuva tolė
liau Į šiaurę, mano suprati
mu, gal visiškai neatsilieka 
nuo šitos. Tai irgi puikus , 
žmogaus dar nesugadintas , 
gilios gamtos kampelis.

4

Vermonto kalnuose lietu - 
valčių Seselių Neringos sto
vyklą supa taipogi reto gro
žio gamta. Tenai poilsiau
damas visai be didelio vargo 
paryčiais gali klausytis ir 
amerikoniškos lakštingalos 
suokimo. Vienintelis šios 
stovyklavietės minusas, tai 
dirbtinis ežerėlis, upokšnio 
tėkmėje.

Nėbloga,galima sakyti, net 
didinga ir visur plačiai gir
dima Dainava. Tai tikras 
lietuviškas bajorų dvaras , 
net su mūro palociais,ir 
taipogi gražia gamta.

Tiesa, ežerėlis ir čia ne - 
perdi džiausiąs, betgi karš
tomis vasaros dienomis ne
blogiausiai atgaivina.

Bet va, štai ši., apie ku
rią mes dabar kalbame, man 
už vis mieliausia. Kaitrio - 
mis vasaros dienomis čia, 
galima sakyti, tikras žemiš
kasis rojus. Po šito persi - 
tvarkymo ji dar pagerės, bus 
patogiau jauniesiems ir vy
resniesiems stovyklauto
jams.

Kantrūs, darbštūs ir išra
dingi šios puikios stovykla
vietės tvarkytojai vadovai 
Vyt. Taseckas, Br. Genčius 
ir Al. Arlauskas.

Laimingi buvo Tėv. Pran
ciškonai, Prisikėlimo Para
pijos Įsteigėjai, prieš 25 m. 
Įkūrę čia taip gyvą, judrią , 
energingą parapiją, laimingi 
ir šios kolonijos lietuviai , 
juos čia apslkvietę. Pran- 
slškonų dėka, ši stovyklavie
tė ir buvo gauta, kurią jiems 
perleido iškilus lietuvių tau
tos sūnus, visuomenės vei- 

*ta&jae<'>s?SJEndrius Buntinas . 
' - Tai s kai, kad pats šį
kartą negalėsi prisidėti?

-Kad ne ta naktinė -tai 
mielu noru.

- Gerai, kai galėsi, duok 
žinią .

- Prižadu, progai pasitai
kius, tikrai nuvažiuosime te
nai patalkininkauti, nes tai 
tikrai verta ir mums vi
siems naudinga, geras su
manymas. . .

ĮJCSM LIETUVIU NAMAI

METINIS LN NARIŲ ; 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Namai, įsigiję 
nekilnojamąjį turtą ir rū
pindamiesi jų išlaikymu, tuo 
pačiu Įgyja ir verslo organi
zacijos pobūdį. Kaip verslo 
organlzacja, LN priklauso 
patarnavimo organizacijų 
grupei, kurios operacijos 
yra suskirstytos į atatinka
mus skyrius. Šios organiza
cijos savininkai yra narlai.o 
veiklos vykdytojai yra jų iš
rinkta Valdyba iš 11 asmenų. 
LN Valdyba rūpinasi LN 
tikslų Įgyvendinimu, admi
nistruoja turtą, daro nutari
mus veiklos planam? įgy
vendinti, samdo tarnautojus 
ię yra atsakinga už visas 
verslo organizacijas.

Pagal LN įstatus, š. m. ko
vo 19 d. buvo sušauktas vi
suotinis metinis susirinki
mas, kuriame nariai buvo 
supažindinti su vykusių 1977 
metais verslo operacijų fi
nansiniais daviniais ir vi
suomenine, kultūrine veikla .

Pagal balanso davinius, 
LN turtą sudaro bankuose 
laikomi pinigai, prekės ir kt. 
bendroje sumoje $69,416 , 
kilnojamas ir nekilnojamas 
turtas (žemė, pastatai, bal - 
dai) - $ 810.196 ir nurašius 
nusidėvėjimo išlaidas, ši 

, minėta suma sumažėjo iki

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

®'%%už 1 m. term. dep.
8’/i % už pensijų ir namų planų
7 % už taupymo s-tų
7 ’/2% už spec, taupymo «-tą 
6% už čekių s-tas (dep.)

k o I i n k i s

PARAMA
IMA: 

9’/a% už asm. paskolas

9’/į % už mortgičius

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 -t 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Exp ress) Kitos paskolos: (Line of Credit) it 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 X 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  
; • —''X "L

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont.M8V 1 C6

aPODQAQLtia
* Namų — Gyvybės

/ Af&įį įA A AA * Automobilių
< V y * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b d. ■
2224 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais V 
TORONTO. ONTARIO b"k;
M 6 a 1X6 J) ___

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS}l ..

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 • j
• 3828 Bloor St. W. iPrie Kipling-ir Six Point Plazo) • , •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1944 svarų 
gryno sverto. Turime >. u.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai potarr .lujame. 
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadiemais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro, Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

X" ai Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Jonovičim ;

$ 608.510. Tai buhalterinė nas už savo paskolą $86. oĮ 
knygų vertė, tačiau rinkos ir V. Valaičiui,paaukojusiam 
vertė mūsų pastato ir sklypo $ 12.
yra dvigubai didesnė. o Prisikėlimo Parapijos

Balanso Pasyvas rodo, kad Bankas praneša, kad vasario 
LN dar turi skolų bankams mėn. gale balansas pasiekė 
ir privatiems asmenims $ 14.016,023. Šiuo metu ba- 
$ 315.184 ir nariams pri - lansas jau gerokai pažengęs į 
klausantis kapitalas yra 15-ąjį milijoną. Metiniame 
$ 288.431. susirinkime kovo 15 d. daly-

Pajamų ir išlaidų apys- vavo 285 nariai ir visa eilėj 
kaitos rodo LN operacines svečių. Šiuo metu bankas
pajamas ir išlaidas. Iš viso turi pakankamai pinigų mort- 
pajamų buvo gauta $1. 066 . gičiams ir asmeninėms pas- 
466, iš kurių, atskaičius o - 
peravimo išlaidas grynų pa
jamų buvo $460.142,0 išlai - 
dų $282. 472. Nurašius turto 
amortizaciją $46. 080 gryno 
pelno liko $131. 590, ku
ris atatinkamai sumažino LN 
skolas.

Dėl naujų valdžios patvar
kymų liečiančių Bingo žai
dimus, LN valdyba turėjo 
pertvarkyti juridinę žaidimų 
padėtį ir tam tikslui organi
zuoti papildomą organizaci - 
ją LABDARA FOUNDATION 
vardu. Dėl šios priežasties 
reikia atitinkamai papildyti 
LN Įstatus, kurie buvo pa
siūlyti nariams patvirtinti.

LN Valdyba reiškia šir
dingą lietuvišką ačiū A. Pl- 
ragiui, paaukojusiam palūka-

koloms, tad skolinkimės ir 
taupykime tik savo banke.
o Parapijos choras repe
tuoja trečiadieniais 7:15 v. v. 
Muzikos studijoj. Laukia 
naujų balsų.
o Dali. Vytauto IGNO dailėh 
paroda Įvyks balandžio 23 4 
24 d. d. Prisikėlimo Para - 
pijos Parodų Salėje. Paro
dą atidarys ir ta proga savo 
poezijos paskaitys Tėv. L.. 
Andriekus. OFM. Visi kvie - 
čiami.
• Chlcagos Lėlių Teatras, 
kuriam vadovauja D. ir L. 
Lapinskai, atvyksta pas mus 
balandžio 30 d. Tai lietuviu
kai kalbančių lėlių teatras 
kuris turėtų būti įdomus vi
siems.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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sudbu
| VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 60 metų su
kaktis paminėta < dalyvau
jant miesto merui J.Gordon 
su žmona, ukrainiečių,latvių 
atstovams, vietos ir apylin
kės lietuviams. Minėjimą 
atidarė LB Apylinkės p-kas 
A. Kuslnskts ir, visiems da
lyviams sugiedojus Kanados 
himną,pristatė valdžios ats
tovus ir etninių grupių 
kviestuosius svečius. Svei
kino miesto meras J. Gordon 
latvių tr ukrainiečių atsto - 
vai.

Paskaltlnlnkė Mrs. Mae 
Lean, mokytoja, poetė, publl- 
ctstė, pilnai suprantanti Pa
baltijo tautų problemas Ir 
gerai pažįstantlkomunlzmą, 
kalbėdama ribojosi polltlnė- 
inls temomis, telkdama vil
ties,kad komunizmas pergy
vena savo egzistencijos pas
kutinę laikotarpį,kad jis kel
sis Ir žlugs, o Pabaltijo tau
tos sulauks laisvės. Sugie
dotas Tautos Himnas.

Programoje vyrų choras 
Ir Pavasario Balsai, vado
vaujant muz. Danguolei Re- 
metkytet- Rotklenel Išpildė 
keletą liaudies Ir mūsų kom
pozitorių dainelių.Sesutės J. 
D.Stankutės - smuikininkės , 
virtuoziškai išpildė 3 llau- 
dies daineles. Tenka paste
bėti, kad Stankutės pasirodė 
talentingai. Joms sėkėmės i

LB V-bos p-kas A. Ku- 
stnskls trumpu žodžiu pas
veikino J. Kručą, švenčiantį 
p metų amžiaus sukaktuves, 
p J. Labucklenė, moterų šau
lių pirmininkė, šaulių vardu 
prisegė raudoną rožę.Ačiū . 
Programai pasIbalgus,sekė 
f Inks ml šokiai Ir vaišės.

Sekančią dieną . sekmadie
nį,Kristaus Karaliaus šven
tovėje, dalyvaujant Maironio 
fuopos uniformuotiems šau
tams, šaulėms -su vėliava, 

visiems vietos tr apylinkės 
ltetuvlams-su tautine vėlia - 
va, kun. A. Sabas Ltetuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
60 metinių proga atlaikė pa
maldas tr pasakė pamokslą.

L.Š.S. Maironio Kuopa 
perrinko valdybą: Juozas 
Staškus- pirmininkas, Anta
nas Gatautls- vicepirminin
kas, Audra Albrecht le n ė-Iž

dininkė, Juozas Kručas-sek- 
retorlūs.

Judras Staškus- Maironio 
kuopos atstovas į Centrinę 
PabaltIečių Lygą.
o Kanados Federalinė vald
žia, per Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės V-bą Tumo 
Vaižganto Šeštadieninei Mo
kyklai paskyrė $200.

J. Kručas

LYGSVARA. .< , 
(Atkelta 3 psl.)

ir tokių vyresnio amžiaus 
asmenų, kurių laikas visuo
met užimtas. Tokių neslegia 
senatvės jausmas, nes jie 
neiškrypsta iš dvasinės 
lygsvaros. Arba vėl, dažnas 
jų skundžiasi esamais ir ne
samais negalavimais ir juos 
pokalbyje linksniuoja. O ki - 
tas neturi jokių skausmų ar
ba juos laiko menkniekiais , 
neapsistoja prie jų ir net 
sakosi neturįs jokių ypatin
gų rūpesčių.

Tad, pagal dvasinės lygs
varos stovį, esama dviejų 
skirtingų rūšių vyresnio 
amžiaus asmenybių. Vieni 
senatvėje pasidaro labai 
šnekūs,tiesiog "pelpučlai ", 
visai neatsižvelgdami, ar 
partneriui įdomios tos iš
tęstai pasakojamos smulk
menos. Vėl kiti tampa la - 
bai taupūs su žodžiais. Vieni 
veda reguliarų gyvenimą : 
tam tikru laiku darbuojasi , 
valgo, poilsiauja, o kiti netu
ri paskirto laiko nei valgiui , 
nei poilsiui. Vieni saugojas!, 
kad vartotų sveikus, natūra - 
liūs valgius, naučb ja vitami
nus, kaipo papildomąjį mais
tą ir' nenuodija organizmo 
maistu su chemikalais, ven - 
gia alkoholio ir rūkalų. Kiti 
vėl nieko nepaiso ir nenori 
savęs varžyti, reguliuojant 
maisto kokybę ir kiekybę ir 
jų dažnas neapsieina be 
vaistų vartojimo. Vieni mei
liai užaugina savo vaiku - 
čius, o kiti visai nepaiso nei 
savo šeimos, nei atžalyno . 
Vieni išmokina vaikus ir net 
anūkėlius mylėti tėvų kalbą , 
o kiti nebesusikalba gimtąja 
kalba net su savo vaikais , 
nors patys gal gerai nemoka 
ir gyvenamos šalies kalbos! 
Vieniems visi žmonės ma
lonūs ir draugiški, o kitiems 
visur vaidenasi nedraugai, 
juos peikiantieji, kritikuo -

jantiejl. Vienas kantrus ir 
nesijaudina, kas beįvyktų, ar 
ką jam kitas partneris besa
kytų, o kitas karštuolis .greit 
užsidega kaip parakas, ir 
savo elgesiuose neboja taktą

Todėl,pagal dvasinę lygs
varą esama dviejų rūšių as
menybių: jei pilnos lugs va
ros žmonių yra tik nedidelis 
nuošimtis, tai nestebėtina, 
kad mūsų tarpe1 pasitaiko 
nesutarimų, nesantaikos , 
tuščių ginčų. Be fizinės ir 
dvasinės lygsvaros asmenys 
yra prasižengę nuo praam - 
žiu nusistovėjusiems gamtos 
dėsniams, ir jie, savotiški 
paliegėliai, ardo mūsų vi
suomenės darnų sugyvenimą.

KRONIKA
GĖLIŲ VIETOJE. . .

Staigiai mirus žurnalistui, 
lietuviškosios knygos ger
bėjui ir mylėtojui Romualdui 
Maziliauskui, jo paties ir jo 
žmonos Ilonos pageidavimu , 
vietoje gėlių, šermenų metu 
buvo suaukota Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo 
Fondui:

P. J. Adamoniai- $15, N . 
Akstinienė- $25, V. Akstinas- 
$25, N. A. Baneliai -$20, K. 
Barteška - $15, College A- 
huntsic - $30, Dep. dės Hu - 
manites, C. A. - $55, D. L . 
Garbaliauskai-$20, E. Gold -

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju • 
Vasaros laiku saugojimas 

(Storage)'

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal,. Tel. 767-6183

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas & Son tai. 389 • 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas Ir darbo atllkdjas jums gali būti stogdengys Guy 

"Richard, kuria jau seniai lietuviams patamau|a. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas arkai statotov 

"364-1470

1978.IV.5

Vilgaliai- $20, M. V. Žižlai-

PflDflSflRlO 
BALIUS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 
L

1978 m. gegužės mėn. 6 dieną

1:30 vai. po pietų - ŠOKIU MARATONAS

7:00 vai. vakare - BALIUS

1
PROGRAMA - “ANTRAS KAIMAS” - 

( ii Čikagos)

KAVA su pyragais - ORKESTRAS - LOTERIJA - BARAS

įėjimas — suaugusiems $6.00, 
studentams - $5.00, 

maratono šokėjams—$ 4.00.

Rengia — Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
Montrealio Skyrius

leidžiamas Amerikoje, tenka
$20. primokėti 10%. Prisideda

field - $50, A. Gražys- $50 , 
D. V. Gruodžiai -$20, F. A. 
Jasaičiai -$23.64, V.G.Ja-j.

Montreal
tūliai-$15, I. A. Jurkal- $10 , 
N. J. Kibirkščiai - $20, I. A. 
Kilčiai - $10, Vyt. Kudžma - 
$5, H. Z. Lapinai -$20,R.R. 
Lapinai -$20, Lr C. LeBlanc 
$1O, I. Mazlllauskienė-$174. 
36, Ed. Mazys- $50, B. H. 
Naglal - $20, A. R. Ottair$10, 
Pr. Paukštaitis - $10, I. V . 
Pavilaniai - $10, R. J. Pie- 
čaičiai -$10, S. V. Plečaičial 
- $10, G. Procuta - $15, V. 
Ptašinskas - $10, L. Puske- 
palaitienė - $55, G. Rudins- 
kienė - $7, dr. L. Rudis -$20 
A. Rudytė - $10, B. A. Spudai 
-$20, S. A. Staškevičiai-$20, 
J. C. Tanner- $25, R. L. Ur
bonai -$10, E. Urbonaitė-$10, 

Urbonavičius - $5, I. J.

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE

Gegužės -May 18 ir 25 dienomis 
išvykimo Birželio-June 15 diena

Liepos*^ įdy 6 dieną 
datoss Rugpjūčio-August 3dienq 

* Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- vTlniaus.-minsko-maskvos-

Kaina: nuo S i. 199.00 
(laukiama patvirtinimo)

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

NUSKRISTI [ MIAMI -SU SUGRįŽIMŲ - tiktai $109.00
Rašyti angliškai:

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

f Vladimir Urbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

(Quebec Licence)

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Plumbing S+lnating kontraktoriųs.

140-2e AVENUE - 360-0330

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Viso suaukota $ 1. 000.

KNYGOS MONTREALYJE
Lietuviškoji knyga Mont- 

realio lietuvius pasiekia 
daugumoje per Aušros Vartų 
Knygyną, vedamą B. Jurkie
nės. Dalinai rytų Montrealio 
lietuvius aptarnauja Rose- 
monto knygų lentyna prie 
Adamonio Draudimo Agen - 
tūros. Taip, per eilę metų 
vyksta lietuviško žodžio 
skleidimas kukliai, paprastai, 
net daugeliui nekreipiant di
desnio dėmesio savo apsi
lankymu ar B. Jurkienės 
pastangų įvertinimu lietu
viškam bendruomeniniam 
darbui. Nuo jos, pastangų 
priklauso ir Rosemonto Įmy
gu lentyna, dalinai kaip A V 
Knygyno skyrius. Ne vienas 
pagalvoja, kad čia vyksta 
pelningas biznis. Knygos 
pardavimo- platinimo padė
tis yra .tokia: dėl mažo 
spausdinamų egzempliorių 
skaičiaus lietuviškoji knyga 

knygų leidžiama kietais vir
šeliais, kas dar labiau ją pa
brangina - lyg leidėjų ir ra
šytojų noras būtų išleisti 
knygą, nesvarbu kiek jos nu
pirks. Sumažėjo drastiškai 
knygų pirkimas mažiesiems 
skaitytojams. Sakome, kad 
neturime mažų - bet faktas,

dar ir pašto išlaidos už per
siuntimą, o paštas irgi, 
brangsta.

Žvelgiant į ateitį - vienu 
iš svarbių klausimų šiuo 
reikalu tenka laikyti B. Jur
kienės pasisakymus, kad gy
venimas bėga greitai,lr už 
ją daug jaunesni jau pasi
traukė. Kiek gi ji galėsianti 
rūpintis ? Laikas pagalvoti ir 
apie pakaitalą. Ne visos 
knygos pasiekia duris paštu. 
Kartais tenka ir į paštą ke
liauti, ar į muitų įstaigą ir 
pokus tempti.

Lietuviškos knygos Mont- 
realyje pardavimo- platini
mo darbui yra reikalingas 
viduriniosios kartos žmogus, 
gyvenąs arčiau Aušros Vartų 
parapijos, norįs užsianga
žuoti pastoviai lietuviškam 
svarbiam darbui. Gal Bend
ruomenės švietimo ir kultū
ros darbuotojai, gal organ! - 
zacijų galvos ar paskiri as
menys pasvarstykime šį rei
kalą? P. Adamonls
PAGERBTAS 
SUKAKTUVININKAS_ u' ,Petras Rzevuckas savo 
artimųjų ir draugų tarpe at-, 
šventė 65 m. amžiaus sukak
tį. Gimtadienio pobūvį bdvo 
suorganizavęs Augustas My- 
lė su talkininkais.

Į šį pobūvį buvo atvykęs
kad jaunesnieji tėvai jau ne- jubiliato brolis Stasys iš 
begali perduoti savo vaikam Hamiltono, taip pat dalyva - 
lietuviško rašto, o gal tik vo J° Šeri draugai prancūzų 
apsileidžia. Tėvukai, nors tautybės, kuriems labai pa- 
nekurie mėgsta patriotiškai tiko lietuvių vaišingumas ir 
pakalbėti, ne visi nori su sa- (^ar labiau mūsų dainos, ku- 
vo anūkais padirbėti, kad ir tą vakarą netrūko. n. 
jiems lietuviškai paskaityti. • Mirė Elena Virbalienė 64

Nukritus Kanados doleriui, 
atsiskaitant už knygas, iš-

m. amžiaus. Paliko vyrą Sta
sį ir 4 sūnus bei jų šeimas.

I kelnėms-
l pristatant 
ir atsiimant

ŠA. PHILIPPE IZZI _ ___ _ _

SKAMBINKIT- 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

— — —766l.A CENTRALE 
F 495-90e AVĖ
j coin / corner Bayne 365-1143

Z 29 55 Allard Street, Ville Emard 
766-2667.

frl/tO'S

Mechanizuotas ratų Ir kitų dalių regu!iavimas. lfork«(Body) taisymas ir 
darymas n au j ome garaže ir moderniom i s priemonėmis. Kreipkite* — 
De LaVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 33^4.

7 psl.
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NL SPAUDOS BALIUS) 

VISU BALIUS ? 
Pradžia — 7 ya|. vakaro su Toronto Lietuviu Namų MOTERŲ DAINOS GRUPĖS 
išpildoma programa.

• KARŠTA V A K A R I E N Ė - BARAS - ORKESTRAS -

LINKSMI ŠOKIAI I

• DIDŽIOSIOS LOTERIJOS — 20" spalvotos televizijos, tautinio 
kostiumo, tapyto ir i S medžio 
paveikslų ir iŽ Šaknų 
skulptūros laimėjimų

• MAŽOJI LOTERIJA ir kiti vakaro įvairumai, 

įėjimo bilietas $6, jaunimui - studentams — $4.

NL Spaudos Bendrovės Valdyba
NL laikraščio spaudos vakare Toronte A. S k i I a n d z i tTn i e n ė ir B. J ank aitiene pravedusios 
loterija, dalina laimėjimus. Kairėje m o n tre ai ie č i ų, stalas - matosi R.Bulota ir kt.

* Nuotrauka V. Butelio.

NL, laikraščio spaudos ba- gytė. Montrealiečlams jos pa
lias tik už kėlių savaičių lai - darys staigmena savo pirmu 
ko. Malonu pranešti, kad ba-atsllankymu. Todėl savo gau- 
liaus meninę programą atlikti siu atsilankymu, tikimės jas 
sutiko Toronto Lietuvių namų nenuvilti.
Moterų vokalinė dainos grupė Taipgi pranešame, kad jau 
— si katėtas.' Jo sudėtyje dai - nupirkome spalvotą TV-20", 
nuoja V. Siminkevičienė, A. ° ne 18" kaip skelbėme. Pra- 
Jucienė, A. Jankaitienė, A. šome visus nedelsiant grąžin- 
Skilandžiūnienė, L. Mačio- tl bilietų šakneles, kurių di- 
nienė ir A. Byszkievicz-Dar- džiuma jau yra sugrįžusi. NL.

'BALTIJAr SUEINA 15 METU. I
t

ŠIA PROGA RENGIAMAS

KONCERTAS - BALIUS
PROGRAMOJE: TORONTO CHORAS ’ VARPAS'

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA ’LITAS;
METINIS LITO SUSIRINKIMAS

Lito Valdyba kviečia metinį narių susirinkimų balandžio mėn. 
8d., Šeštadienį, 4 vai. po pietų Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenai s Strėet, Montreal, P.Q. Registracija prasidės pu
se valandos anksčiau. Po susirinkimo - vakarienė.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui i
I tik ųt $ 7.00 m • t a m s I j

Į Prašome iškirpti ir prisiųsti 1
i tu viri nurodytu ............. ..............— j----------------------

prenumeratos Pavardė ir vardas) /
I mokesčiu. ------ —----------------------------------------- i

'Tikslus adresas)
* ------ ------------------------------------------ I

Balandžio 1 5 d. 7 vai. ;vak. A.V. salėje
KARŠTA VAKARIENĖ,

BARAS, 
ORKESTRAS - ŠOKIAI

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

"Baltijos" Stovyklavietės 
Komitetas.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
S?uc,°«9e s*' Toro",°- Onf • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų

ATGYJA GINTARO 
VEIKLA

Š. m. kovo mėn. 19 d. Sese
lių Namuose įvyko Montrea- 
lio Lietuvių Jaunimo An
samblio Gintaras tėvų susi- galima 
rinkimas, kuriam pirminin
kavo J. Piečaitis, s ekreto-

Dr. J MaliSka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235. namų 488 - 8528

------------------------------------------- 1 
rlavo R. Valinskienė.

Susirinkimas vyko skland
žiai, visi jam buvo gerai pa
siruošę. Išrinkta nauja va
dovybė iš jaunųjų, Gintaro , 

sakyti "veteranų":
Rasa LukoŠevlčlūtė vado
vaus šokiams, Algis Lapinas 
orkestrui, dainoms vado
vauti lieka Ina Kličlenė.

Į naująjį Tėvų Komitetą 
išrinkti: A. Čičlnskienė, J. 
Dalmontas, H. Lapinienė, P. 
Lukoševičius ir J. Piečaitis. 
Kandidatai- Iz.Mališka ir J. 
Naruševičius.

LEONAS GUREOCAS 
Sales Manege.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

GM

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJI) AUTOMOBILIU I 
NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I 
t

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-ManageMu

LEO GUKĖKAS___________

DR. V. G1R10NIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L'AssommvioM Blvd. 
Montreal.

Tbl. 265-3536

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

- • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12.
MONTREAL PQ-

T«f. 932- 6662; namų 73?- 9681.

muu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

. _______ ___________ (At »ht eno of ShBrtHOOkt Suoof Wbm)_____________ .

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

DANPAR REALTIES CORP.

KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10 -3 E 

Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E 
Penktadieniais 10-8 E 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 8V4%
pensijų ir namų s-tas 8Vi%
taupomąsias s-tas  7%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS:
asmenines 9Vi%
nekiln. turto 9!/4%
fnvestacines ..............................10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMfuauMrwr - ruaniruar

PARDAVIMAS

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C^E.R.C.S.tc'

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

pharmaciens PHARMACISTS

1 m. CUSSON - R. GENpRON
■ PHARMACIENS

Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a. m. d 9:30 p .m.

B Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuojanti s pristatymas

Į 76'26, rue Central St.,Vilie LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

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

. ____  ___________________ —------------- - --- ----------------------

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 

'H3Z 2M9

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYB£ • GYVYBk

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

8 psl.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bju, B.C.L.
168 Notre Deme Street E.Juite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
tel.727-3120 Namų 376-3701

AųentOra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK ELIO N AS,B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

KRAUTUVES

3 

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kod įmon®ie baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :.~4e AVENUE lašalu 363-3887
r~7043 CMNTRALM 360-1882 IDKCOH ATIONĮ

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniais ir—trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 13 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegulės 15 g. iki spalio 15 d. ir' per visus ilguosius ee- 
▼aitgaiius.

MOKA Už: DUODA PASKOLAS
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 10.5%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekilo. turto 10.0%
vi pensijų planą 8.5% Čekių kredito 12.0%
Termin. ind. 1 metams 8.75% Investacinea nuo M.5%
Terrain. ind. 2 metams 9% .
Terrain, ind. 3 metams 9,25% 
EĮuoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 ut taup. s-tot sumas.

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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