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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

JAV PARODYS SAVO 
LAIVYNĄ.

JAV vice- prezidentas 
Walter M on dale lanko Azijos 
kraštus, užtikrindamas są
jungininkus, kad Amerikos 
rūpestis jų saugumu nesu- 
mažėjęs.

Mondale sustojęs Austra
lijoje paskelbė, kad JAV-bės 
Naujoji Zelandija ir Austra
lija netrukus Indijos vande - 
nyne praves laivyno mane v - 
rus, norėdami pademons
truoti savo pajėgumą srityje, 
kurioje Sovietai ypač spar - 
čial reiškiasi.

Mondale buvo sutiktas la
bai draugiškai Australijos 
vyriausybės, tarėsi 2 valan
das su premjeru Fraser ir 
paskelbė tokių manevrų efek
tingumą.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
PRITRŪKO PINIGU,
Jau 150 metų veikianti ži

noma organizacija Raudona
sis Kryžius, kurios tikslas 
gelbėti gyvybes visų armijų 
kareivių, padėti politiniams 
kaliniams bei kitokių nelai
mių ištiktuosius, nežiūrint 
tautybių bei tikėjimo, viešai 
paskelbė Šveicarijoje , kad 
savo veiklai pritrūko pinigų 
ir turės siaurinti savo darbų 
apimtį.

AFGANISTANE 
PERVERSMAS

Afganistanas pralaimėjo 
nes įvykęs perversmas ir 
po jo vykstą žiaurūs veiks - 
mai bei "atsiskaitymai" la - 
bai panašūs į komunistų 
instigacijas. Nužudytas pre
zidentas Mohammed Daoud 
perversmo metu preziden
tūroje. Sakoma, kad yra iš
žudyta visa jo šeima ir net 
vaikų vaikai. Sukilėliu vadu 
pasiskelbęs generolas Abdul 
Oadir įvedė karo stovį sosti
nėje, Udekvienas žmogus pa-i 
sirodęs vakare gatvėje be į- 
spėjimo šaudomas. Spėjama, 
kad So v. Sąjunga ir kitos ko
munistinės valstybės naująją 
revoliucinę vyriausybę yra 
jau pripažinusios.

Afganistanas yra valstybė 
su £0 milijonų gyvento  jų, ne
priklausomybę įgijęs po per
sų apleidimo 1747 metais.

Afganistano prez. M. Daoud, 
žuvęs per perversmą.

SADATAS TURI VILTIES
Užkliuvusios taikos dery

bos neatbaido Sadato. Jis 
yra psiruošęs ieškoti naujų 
būdų taikai, pareiškė Suda
no prezidentui Nimeiri.

(Foto:“The Montreal Star“) 
NEPARDUOS LĖKTUVŲ

JAV Atstovų rūmų komi- 
premjeras ir tetas apsvarstęs prezidento 

Quebec o J- Carter pasiūlymą par duo- 
lyderis naujausius karo lėktuvus 

Ryan buvo susitikę Ottawoje Izraeliui, Egiptui ir Saudi A- 
ir tirs valandas tarėsi bei rabijai, nubalsavo šių lektu- 
učtikrino visus, kad jiedu ga
li gerai dirbti kartu išlaikyti 
Kanadą vientisą ir 
Quebec o žmonėms.

RYAN IR TRUDEAU 
TARIASI 
Kanados 

naujai išrinktas 
Liberalų pratljos

padėti

IZRAELIS SULAUŽĘS
PASIŽADĖJIMĄ,

Izraelio gynybos ministe- 
ris Weizman išsitaręs , kad
įsiveržimo į Libaną metu ne- Susirėmimų su policija buvę 
reikėjo pavartoti vadinamą 
"Cluster Bomb". Ši bomba 
galima buvo vartoti tik kilus 
visuotinam karui, tarp Izra
elio ir arabų. Šiuo kartu nuo 
jos nukentėjo civiliai as me - 
nys.

ILGOS STATYBOS - 
NELAIMINGA PABAIGA
W. Virginijoje bebaigiant 

statyti jėgainę įvyko nelaimė 
170 pėdų bokšto viduje. Žuvo 
51 darbininkas kai griuvo šis 
bokštas. Tiriama šibs nelai
mės priežastis.

BENDRUOMENYBĖS
LIETUVIAMS KATALIKAMS PASAULYJE

Ne vienas lietuvis katali
kas pokalbiuose ir laiškais 
išreiškia pageidavimą, kad 
pagreitinus Dievo Tarno 

vų neparduoti. Izraelis šiuo 
nutarimu, atrodo, liko pa
tenkintas, nes arabams būtų 
jų daugiau tekę.

GEGUŽĖS PIRMOJI
JAV komunistinė spauda 

nusiskundžia, kad ne visur 
taikingai kaip Sov. Sąjungo
je atšvęsta gegužės pirmoji.

Prancūzijoje, Italijoje, Čilė
je ir net Danijoje. O Agli - 
jos Londono kapinėse išnie
kinę piktadariai Karlo Mark
so antkapį su raudonais ir 
kitokiais dažais.

AMINĄ ŽAVI GRAŽIOS 
MOTERYS

Ugandos prezidentas Idi 
Amin, pagarsėjęs savo žiau
rumais, žavisi gražiomis ir 
svarbiausia pagarsėjusiomis 
baltosiomis moterimis.

Nepasisekus susitikti ka - 
ralienės Elžbietos-atsisuko 
į Kanadą ir kviečia Marga
ret Trudeau jį aplankyti. 

arkiv. Jurgio Matulaičio be
atifikacijos- kįinonizacijos 
bylos eigą, kad pradėjus to
kias bylas asmenims kaip 
arkivyskupai Teofilius Ma
tulionis, Mečislovas Reinys 
vysk. Vincentas Borise vi - 
čius, prof. dr. Pranas Dovy
daitis, dr. Ignas Skrupskelis 
ir daug kitų kunigų ir vie
nuolių, pasauliečių. Yra kuo 
džiaugtis, kad mūsų žmonėm 
rūpi toki klausimai.

Būtina tačiau žinoti, kad 
jokia šios rūšies byla nega
li būti pradėta, tuo labiau 
negali būti sėkmingai už
baigta be pakankamos med
žiagos apie asmens gyveni
mą, darbus, raštus, lai škus , 
jo dvasią, mūsų kontaktus su 
juo kitame pasaulyje.

PŽL.K, Bendrijos Valdyba 
prašo kiekvieną lietuvį su
rinkti paminėtų ir kitų pana
šių asmenų laiškus, raštus , 
užrašytus savus atsiminimus 
surinkti ir viską Siųsti ad
resu: Dr. P. Kalaldė, 663, E . 
7th St. So. Boston, Mass. 
02127, USA.

Šventų žmonių gyvenimo 
nepalyginamai daugiau, negu 
yra paskelbtų palaimintais 
ar šventaisiais. Patirtis sa
ko, kad nė vienas nebuvo 
paskelbtas palaimintu ar 
šventuoju be tikinčiųjų ma
sių intensyvios maldos,pra
šant Dievą parodyti vienokį 
ar kitokį ženklą, kad asmuo 
yra pidalmintųjų tarpe. Ir 
mes lietuviai supraskime , 
kad vien laiškai, prašymai 
Apaštalų Sostui paskelbti 
palaimintu ar šventuoju kurį 
nors lietuvį nebus sėkmingi 
be mūsų pačių pastangų su
rinkti visokią naudingą tam 
reikalui medžiagą ir be mū
sų maldų prašant ženklo, kad 
tas ar kitas asmuo yra pa
laimintųjų skaičiuje.

Pagal reikalą galės būti 
paskelbti asmens ir adresai 
rinkti medžiagai atskirų as-
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SPAUDOS KONFERENCIJOJE OTTAWOJE. balandžio mėn. 17 d. If! kaires: prof. V.Lbiis, senatorius Rheal Belisle, 
Aloyzas Jurgutis Ir Viktoras prlsceplonka. Nuotrauka Lado Glriuno.

Arklv. Jurgis Matulaitis

menų reikalu, o tuo tarpu, 
laikykimės aukščiau pami - 
neto adreso. Sielodamiesl 
mums brangių asmenų gar
be apie juos ne tik kalbėki
me, o veikime ir mels
kimės.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos Valdyba

VASAROS DARBAS VLIKe
Šią vasarą, kaip ir per 

praėjusias tris vasaras,Vy
riausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas siūlo darbą 
vienam jaunuoliui, vyrui ar 
merginai, norintiems susi
pažinti su šia Lietuvos iš
laisvinimo institucija. Rei
kalauja, kad kandidatas būtų 
studentas, mokąs laisvai ra
šyti, skaityti ir kalbėti lie - 
tuvių bei anglų kalbomis. 
Dirbančiam Vilke vasaros 
metu teKs atlikti kasdieni
nius raštinės ir technikinius 
darbus. Šių eilučių autoriui 
teko dirbti Vilko būstinėje 
1975 m. vasarą. Tuomet te
ko rašyti lai šiais angliškai 
ir lietuviškai, sekti lietuvių 
išeivijos bei Lietuvos spau
dą, rašyti straipsnius lietu - 
viškai Eltai, suredaguoti 
spaudos leidinius amerikie
čių spaudai, prisidėti prie 
memorandumo ryšium su 
Helsinkio konferencija pa
ruošimo, paruošti brošiūrą 
apie Lietuvos moterų paver
gimą Lietuvoje( ji buvo iš

platinta Tarptautinėje Mote
rų Konferencijoje Meksiko
je). Dirbantis Vilke šią va
sarą gali tikėtis panašių 
darbų.

Sąlygos yra sekančios:
VLIKas pageidauja, kad 

žmogus darbe pasiliktų bent 
du vasaros mėnesius. Dėl 
tiklsių pradėjimo ir užbai
gimo datų su studentu-dar- 
bininku vėliau susitars. At
lyginimas - 150 dol.už kiek
vieną 30 vai. savaitę.

Pernai, iš tuzino kandida
tų, darbą laimėjo Rima Ja - 
nulevičiūtė.

VLIKas paprašė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos, 
kad ji pravestų šią vasaros 
darbo talentų "medžioklę”. 
Taigi, norintys Vilke šią va
sarą dirbti turi nusiųsti sa
vo rezutnė PLJS vlceplrmi - 
ninkui Viktoriul NAKUI ne 
vėliau kaip gegužės 20 d . 
Siųskite laiškus adresu 2608 
N. 18 th St., Arlington, VA. 
22201. VLIKas su visais 
kandidatais susisieks ir pra
neš, kuris gavo darbą.

Viktoras Nakas

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA

KLJS Valdyba turėjo rei - 
kalų su organizacija Amnes
ty International, kuri, kaip 
jau žinote, dirba dėl kalinių 
išlaisvinimo pasaulyje.

Kanados skyrius buvo su
sisiekęs su manimi, kaip 
KLJS sekretore, liečiant Sa- 
dūnaitės ir kitų lietuvių iš
laisvinimo.

Prieš kelias dienas jie 
sužinojo iš Londono, Ang
lijos Sadūnaitės naują adre^ 
są (rusų stovykloje) ir man 
tuojaus pranešė. Atsiunčfo 
Jums šį adresą, kad galėtų* 
mėt įdėti į spaudą kuo greit, 
čiau:

SSR
RSFSR
Krasnoyarsky Kray 
Boguchansky raion, 
s. Boguchany 663430 
Vlavpochta-Do. vostrebo- 
vaniya

Su pagarbai 
Nijolė Gverzdytė 

KLJS sekretorė

f I-ietuv<)s \
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Fhsaulio lietuvių 
sportinės 

žaidynės

MINTYS APIE NEPRIKLAUSOMYBE
Montreal} yra gražūs kainai, kur mūsų žmonės 
pasistatė prie ežerėlių vasarnamius. Visą gyvenimą 
sunkiai dirbo, kad turėtų užtikrintą senatvę. Ir štai 
Levesque laimi rinkimus. Žmonės, ypač anglai, 
pradeda pamažu bėgti iš Kvebeko. Pajuda ir 
bendrovės su savo tarnautojais. Atsiranda begalės 
parduodamų namų. Savaime krinta jų kainosi 
Vietoj užtikrintos ateities, prieš lietuvius atsiveria 
nežinia. Kas kaltas? Prancūzų nacionalistai.

c. Komunizmo baimė yra ne tiek Kvebeko 
politinės tikrovės analizės išvada, kiek suėjusios į 
konfliktą sąžinės reikalas. Pasisakyti kartu ui 
Lietuvos nepriklausomybę ir prieš Kvebeko neprik? 
lausomybę, ar tai nereiškia turėti du skirtingus 
matus—sau ir kitiems. Kad nebūtume apkaltinti 
veidmainiškumu, savo nusistatymą prieš prancūzu 
tautines aspiracijas mėginame pateisinti komuniz
mo grėsmės mitu. Nėra jokios abejonės, kad 
Kvebeke ir kvebekiečių partijoje yra marksistų ir 
maskvinių komunistų. Bet kur jų nėra? Italijoje kas 
ketvirtas italas balsuoja už komunistus, Prancūzi
joje kas šeštas prancūzas, bet dėlto nėra pasaulio 
pabaigos. Kvebeke komunistai nesurenka nė 1% 
balsų. Bet čia rusų agentai dirba slapta! O kur jie 
dirba viešai? Man atrodo, kad tų agentų yra 
daugiau angliškoje Kanadoje, negu Kvebeke, 
šiomis dienomis Tom Cassit išvardino Kanados 
parlamente penkias bendroves, kurios esančios rusų 
kontrolėje. Visos penkios yra angliškos bendrovės, 
ir nėvienos iš jų nėra Kvebeke. Ką tai reiškia? Kad 
rusams yra daug svarbiau angliškoji Kanada, negu 
prancūziškasis Kvebekas. Apskritai, iš Kvebeko 
padaryti „antrąją Kubą“ yra tokia pat galimybė, 
kaip šiuo metu iš Lietuvos sutverti JAV koloniją.

sąlygos tikrai yra sunkios, ■***> ■* A Ik JI A
Kai bendra nuomonė spaudoj H*\|\RM^'’lAAiVlAX

KVEBEKAS IR
LIETUVIAI
(Feliksas Jucevičius - -AKIRAČIAI" nr.3/97, 1978)

Pasaulio Lietuvių Dienų 
sąrangoje sportinės žaidy - 
nės užima išskirtiną vietą. 
Šešias dienas truks pilna 
varžybinė programa, kurioje 
kamuolio žaidimai krepšį -t 
nls Ir tinklinis apima didelę 

.rungtynių dalį. Sportinis ak 
tyvumas Ir likusios pasiruo
šimo dienos duoda geresnes 
sąlygas komandų atrankai ir 
sudėčiai nustatyti. Šiuos ne
lengvus ir atsakingus užda
vinius sprendžia klubų (spor
to sekcijos) vadovai ir dau
giau prityrę atatinkamų 
sporto šakų pareigūnai.

Organizaciniai ruošos 
'darbai,liečiantys patalpas ir 
Stadioną, plius aikšteles lau
ko tenisui ir reikiamą šau
dykla yra išnuomuotL. Taip,- 
Sunkiausias krūvis, kartu ir 
brangiausiai - kainuojantis v 
laiduoja 1 visų sporto šakų 
pra vedimo rungtyniavimo
sąlygas. Techniškoji ir ad
ministracinė žaidynių sėk
mė priklauso nuo žaidynių 
varžybinio komiteto sugebė
jimų Ir priežiūros, artimai 
derinant programos eigą su 
atskirų sporto šakų vadovais 
ir numatytų teisėjų kadru - 
Sunkumai greičiausiai iš
kils dėl lengvosios atletikos, 
kurios 
žymiai 
giant į

programa , nors ir 
apkarpyta, atsižvel- 
mūsų esamą lygį ir
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: IR GERAI, R BLOGAI., 
nuomones, laiškai, atgarsiai

KOKIA TURĖTI BŪTI 
LIETUVA ?

Pastaraisiais laikais, tai 
vienur tai kitur spaudoje 
drąsiai tvirtinama, kad Lie
tuva turinti ir turėsianti bū
ti tiktai katalikiška. Taip iš
drįso teigti iš Lietuvos var
gais negalais atvykęs ir be 
pažiūrų bei tikybinių skirtu
mų daugelio lietuvių įvairiai 
ramstomas Jaunas žmogus . 
Neatsilieka ir "Draugas". 
Š. m. nr. 37 iš "Dievas ir Tė
vynė" šeštojo numerio ci
tuoja:. .. " Lietuva turi bū
ti giliai katalikiška, nes tik 
Kristaus vėliava garantuoja 
tikrą, pilną sąžinės laisvę". 
Kitą dieną rašinio tęsinyje 
sakoma:".. . Valstybėje, ku - 
ri kovoja prieš Dievą, negali 
būti ir niekados nebus nei 
harmonijos, nei teisingumo".

Kokia Lietuva bus ateityje, 
neišspręs ir nenulems nie
kas kitas, kaip tik laikas, ir 
įlietu vos gyventojai. Už Lie
tuvos gyvenantieji politiniai 
gydytojai, disidentai, teologai 
bei lengvo žanro žurnalistai 
2 psl.

labai negausų dalyvių s kai - 
čių: dauguma prieauglio kla
usių menkai orientuosis var
žybų eigoj, o teisėjai, kurių 
šiandien gal kas 5 tą iš jų 
tik tokiais pavadinti galime - 
sudarys sunkiausią žaidynių 
rungčių problemą.

Paskutiniame sporto ats
tovų suvažiavime, kuris va
dinosi specialus, galutinai 
apsprendžiantis visą žaidy
nių programą, dėl kai kurių 
Šešėlių . o po to įkliuvęs į 
bereikalingus aiškinimus , 
neišrišo keletos būdingesnių 
klausimų: lengvosios atleti
kos teisėjų klausimo, kasdie
ninės spaudos informacijos , 
dalyvių įėjimo į kitų sporto 
šakų rungtynes ir tikslios 
apimties turinio, numatyto 
leidinio programos. Organi
zacinis ir varžybinis komi
tetai tūri jidslrūpinti.'kad šie 
reikalai susitvarkytų.

plotmėje 
varžybinė 

nemažai 
veikloj ,

sporto
turi dar

Socialinėje ir kultūrinėje 
įvairių apraiškų 
mūsų 
slinktis 
kliuvinių bendroj 
kur dažnai mūsų iškilieji 
visuomenės veikėjai ar tūli 
akademikai, sportinį sąjūdį 
mažai vertina.. Dar blogiau , 
kad jie Jo nepažįsta nei iš 
teoretinės, nei iš praktinės 
pusės. Taigi, ŠALFASS gal 
ir visiems jos klubams darbo 

užuot svarstę tą klausimą , 
turėtų susikaupti savo ma
žutėlėje mąstymo orbitoje 
ir per jos atida rytus langus 
žvilgterėti į plačiąją pasau
lio sferą. O ten jie galėtų 
pamatyti daug ko gražesnio 
ir įvairesnio už katalikybę , 
bent tokią, kuri šimtmečiais 
egzistavo, vienoj rankoj lai
kydama Kristaus vėliavą, o 
kitoje kruvinąjį kalaviją . 
Kalaviją prieš tuos, ku
rie išdrįsdavo mąstyti ir ti - 
kėti kitaip, negu Katalikų 
bažnyčia nurodydavo.

Jeigu kada nors ateitų 
toks nedėkingas laikas, duo
damas progos katalikybei 
Lietuvoje įsiviešpatauti, 
Lietuva atsidurtų Romos į- 
takoje.o per ją pajustų lenkų 
leteną. Lietuva su savo tau
tine kultūra gali suklestėti 
tada, kai joje nebus posūnių 
protestantų,pavainikių lais
vamanių ir net ateistų. Visi 
Jie turi teisę džiaugtis gim
tosios žemės dangumi. Nė 
vienas iš tikinčiųjų ir neti- , 
kinčiųjų negali girtis turįs

ir net kai kurių laikraščių 
atsuktas užnugaris plates
niam sporto žodžiui, yra lyg 
aptemdytas, tada didesnieji 
darbai ar keliems metams 
būtina programa neturi pro
gų įsilieti į mūsų sporto 
judresnį aktyvumą.

Mes negalime atsilikti nuo 
gyvenamų kraštų sporto ju
dėjimo, nes čia, kaip ir kito
se kultūringose šalyse,^fi
zinio lavinimo ir sporto gy
vybingumo rodiklis yra. 
rungtynės, kurios laiduoja ir 
nustato lietuvių sportininkų 
vietą kitų tautybių ir viso 
krašto sąrangoje.

Žaidynės,lyg grandiozinis 
pastatas, akcentuoja tautinio 
išsilaikymo idėjoms ugdyti 
ir opllminių idealų bei spor
to siekiams plėsti, pačių 
žaidynių vyriausią tikslą.

Iš tolimųjų kontinentų ir 
kraštų atvykatantieji svečlai- 
- mūsų pavergtos tėvynės 
sūnūs ir dukros , įsijungia 
talkon. Apytikriai skaičiuo
jant, bent dabartiniais duo
menimis, aktyvioji sporti
ninkų šeima, greičiausiai 
viršys 1000- les rikiuotę.

Jeigu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas pri
ims ŠALFASS-gą į savo su
dėtį, kaip savarankišką narį 
ir jei nuostatuose įrašys fi
zinio lavinimosi ir spor
to paskirties būtinumą tauti
niam ir bendram prieauglio 
ugdyme, tai vėl bus lyg ir 
antrasis laimėjimų akstinas, 
moralinis sportininkų palai
kymas.

Likusis nepilnas 2 mėn. 
laikotarpis teišjudina spor
tinį gyvenimą į pilną tempą , 
nes praleistos spragos bus 
per vėlu taisyti žaidynių 
metu. Užimtoji propagan
dinė linija ir visuomenės iš
judinimas talkon turi atsis
pindėti mūsų krųopščiąmę t 
darbe žaidynių gerarriė pra- ' ’ S. 
vedime, sportinio "fair play" 
dvasioj ir taurių lietuvių 
sportininkų garbingoj laiky
senoj.

Toks kelias tikrai bus re 
miamas plačios visuomenės. 
Taigi savo siekius ir darbus 
aukodami Tėvynei Lietuvai, 
kurios sportinis veidas su - 
žalotas komunistinių užmojų, 
kada lietuvio laimėjimas ne
kartą užginčijamas, tebūna 
giliu ir istoriniu įvykiu, kal
bančiu už tautybę ir sporto 
idealą.

Br. Keturakis

jiems vieniems duotas dan - 
gaus ar žemės privilegijas. 
Didžiausias filosofas bei te
ologas yra Laikas. Ir jam 
nėra ant žemės vienintėlės 
teisingos religijos. Jam vi
sos religijos bei politinės 
pažiūros yra buities gėlės 
su ypatybėmis augti; žydė
ti ir vysti. Oficialios kata
likybės apetitai istorijos ei
goje buvo grobuoniški ir fa
natiški. Argi net 20-jo am
žiaus kaitroje neprablaivės 
katalikiški karštagalviai?

"Draugo" 39 nr. buvo ra
šyta, kad Argentinos karinė 
vyriausybė paskelbė įsaką 
visoms religijoms valdžios 
įstaigose užsiregistruoti. 
Nuo registracijos atleidžia
mi tik Romos katalikai. Įsa
ke pasakyta, kad valdžia ga
li visų įslregistravimų ir 
nepriimti,tokiu būdu netole
ruos to tikėjimo. Argentina 
oficialiai 90% katalikiška ". 
Dėl šios žinutės "Draugas" 
nieko nerašo.

Ne kitaip atsitiktų tuo at
veju, jei katalikybė išplistų

Už ką pasisakys Kvebeko gyventojai: už 
Kanadą ar už Kvebeką? Angliškoji Kanada, kurios 
kontrolėje yra didžioji pramonė, bankai ir politinė 
jėga, daro viską, kad kvebekiečiai atmestų nepri
klausomybės idėją. Prieš Kvebeko nepriklausomybę 
yra visos etninės grupės, neišskiriant lietuvių. Kad 
lietuviams yra nepakeliui prancūzų aspiracijos,, 
rodo jau tas faktas, kad šiemet LB pasikvietė į 
Lietuvos nepriklausomybės minėjimą kalbėti 
Claude Ryan, kuris yra prieš Kvebeko nepriklauso
mybę. Tai yra, be abejo, viena iš tų lietuviškojo 
politinio galvojimo subtilybių, kurių kartais aš, 

-kaip žemaitis, nebesuprantu. Bet kodėl lietuviai yra 
prieš Kvebeko nepriklausomybę? Nurodysiu tris 
priežastis, kurios yra būdingos beveik visų imigran
tų galvojimui: kalbą, ekonomiją ir komunizmo 
baimę.

a. Kaip visi imisrantai. taip ir lietuviai 
įsijungiame j anglofonų pasaulį. Viena, angliškosios 
bendrovės duoda mums darbą, antra, išmokti anglų 
kalbą yra lengviau ir, trečia, kaip karališkos tautos 
palikuonys, mes einame visada su galingąja 
dauguma. Panašiai yra su lietuviais JAV-se, 
panašiai yra ir Lietuvoje. Nors ir slepia savo 
karališką kilmę mūsų lietuviai komunistai, tai 
vistiek išsiduoda, šliedamiesi prie „didžiojo brolio**. 
Bet grįžkime prie kalbos. Imigrantas gali angliškai 
kalbėti vardininkais ir bendratimis, ir jis bus 
suprastas. Niekada jis negalės susikalbėti vardinin
kais ir bendratimis prancūziškai. Čia yra vienas iš 
tų esminių skirtumų tarp tų dviejų kalbų. Po 
dvidešimties ar trisdešimties metų daugelis lietuvių 
gerai kalba angliškai, o jų vaikai—dar geriau. Ir 
štai dabar Kvebekas nepriklausoma valstybė, 
kurioje bus kalbama tik prancūziškai. Kaip seni, 
taip ir jauni bus priversti viską vėl pradėti nuo 
ABC. Mūsų tarpe yra nemaža merginų ir berniokų, 
kurie mokytojauja anglų katalikų mokyklose. 
Kokia jų ateitis? Pereitą vasarą PQ valdžia pravedė 
Įstatymą 101. Kvebeko anglofonai yra juo labai 
nepatenkinti, nes jis nubraukia jų senas privilegijas. 
Bet pagal teisybę šis įstatymas suteikia anglams dar 
daugiau teisių, negu angliškosios provincijos 
prancūzams. Už Kvebeko ribų gyvenantieji franko- 
fonai būtų laimingi, jei jie turėtų kažką panašaus, 
kaip /. 101. Šis įstatymas įsako visiems imigran
tams, kokios jie bebūtų tautybės ir iš kur jie 

. beatvyktų, siųsti savo vaikus į prancūziškas 
mokyklas. Kadangi dabar anglų katalikų moky
klose imigrantų vaikai sudaro tarp 80% ir 95% 
mokinių, tai šešių ar septynių metų bėgyje du

siuvykloje*1 yra lietuvių „formanų“. Bet jei jie 
nemokus prancūziškai, jie turės užleisti savo vietą 
mokančiam, šie ir panašūs dalykai sukelia lietu
viuose nepasitenkinimą prancūzais.

b. Visi lietuviai yra gerai įsikūrę. Jie turi 
išmokėtus namus, o kiti įsigijo net kelis. Aplink

Tačiau nepamanykite, kad lietuviai yra svarbūs 
veiksnys Kvebeko politinėje scenoje. Visi imigrantai 
yra bereikšmis veiksnys. Rene Levesque gali laimėti 
referendumą, visai ignoruodamas visus anglofonus. 
Bet jis gerai žino, kad yra dar daug ir prisiekusių 
prancūzų federalistų. Kvebeko liberalų partija yra 
prieš Kvebeko nepriklausomybę, nors jie ir siūlo 
konstitucinę reformą. Liberalai yra prieš, nes jie 
visą laiką sėdi Ottawos kišenėje. Prieš yra ir didieji 
prancūzų biznieriai. Nacionalistai vadina juos 
žmonėmis be tautinės sąžinės. Tačiau milionierių. 
yra ir kvebekiečių partijoje. O kur stovi Kvebeko 
Katalikų Bažnyčia? Oficialiai ji yra visai neutrali. O 
neoficialiai? Jei leisite pasakyti asmenišką nuo
monę, tai manau, kad 80%, o gal ir 90% prancūzų 
dvasiškuos yra už nepriklausomybę. Ir lengva 
suprasti kodėl. Kvebekas išsilaikė prancūziškas tik 
dvasiškijos dėka, nors šiandien kairysis sparnas 
mėgina tai savaip aiškinti. Nors kartais prancūzų 
kunigai piktnaudojo savo galią politinėje plotmėje, 
bet jie niekada nesusvyravo tautiniame fronte.

Šiuo metu dar labai neaišku, kuria kryptimi 
pasuks Kvebekas. Yra manančių, kad referendumas 
nepraeis, ir kad PQ pralaimės sekančius rinkimus. 
Tai galimas daiktas, Bet jęi kasrųano, kad su,tuo>/ 
pąsibaigs ir Kanados bėdos, tas tiarai/.gyv^ąa^ 
iliuzijomis. Man atrodo, kad tada tik prasidėtų visų 
mūsų vargai. Sis mano įsitikinimas remiasi mūsų 
poeto istorinės tikrovės gilia įžvalga:

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu. 
Nebesulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikinti tau ir baisu

Lietuvoje. Gera būtų, prisi
minus nepriklausomybės lai
kus, senesniems katalikams 
ateiviams, žvilgterėjus Į 
gausias nuodėmes, kukliai 
atlikti viešą išpažintį. Bet 
to dar maža: reikėtų Jiems 
nuoširdžiai pasižadėti į vi
sus tautiečius žiūrėti kaip į 
savo brolius. Pagal Evan- 
geli jos principus- o ne pa - 
gal kai kurių katalikų prak ~ 
tiką.

Kristaus vėliava graži. 
Tik tos vėliavos nešikas - 
oficiali bažnyčia- neretai 
klampoja purvinu keliu, tą 
vėliavą sumurzindamas . 
Kol katalikybės praktiškieji 
teologai gausiomis dūdomis 
triūbys, kad tik katali
kybės vėliava ir jos 
praktiškoji veikla yra tikro - 
ji Dievo dukraitė, tol pasau
lyje nebus taikos,o Lietu - 
voje jokios socialinės 
harmonijos .

Politikuojančių katalikų 
dvasininkų tarpe įsivyravusi 
pikta tendencija apšaukti be
dieviais, bolševikais, ereti
kais visus,kurie vienu ar ki
tu būdu Iškelia aikštėn kuni
gų, oficialios bažnyčios klai
das ir nutolimą nuo Evange - 
lijos principų. Kovok už me
trikaciją- ateistas! Pasi
priešink prieš kokio kuni
go veiklą, nesiderinančią su 
Jo pašaukimu - bolševikas J 
Pasisakyk už neprivalomą 
tikybos dėstymą mokyklose**' 
šėtono pasiuntinys. Skleisk 
mintį nebučiuoti kunigėliui 
rankos- nevertas būti vals
tybinėje tarnyboje! Neauko
si pinigų bažnyčiai- negau
si metrikų. Taip buvo Lie-

tuvoje dar ir tada, kada ka
talikai buvo bent iš dalies 
išstumti nuo valstybinio a - 
pa rato.

Reikėtų gerai įsidėmėti, 
kad religijos praktiškąją 
veiklą vykdo žmonės. Ir kaip 
tokie turi visas ypatybes, 
būdingas kiekvienam žmo
gui: palinkimą ir pralobti,ir
fiirtuoti.ir išgarsėti ir įsi
galėti, ir begalinį norą dik - 
tuoti kitam savo įsitikinimus.. 
Nesvetimas palinkimas taip 
pat eiti į kompromisus su 
morale, teisingumu, meile, 
dorybėmis. Nuo tokių nuo
dėmių nėra laisvas ir neturi 
visiško imuniteto kiekvienas 
ne tik tikintysis, bet Ir aukš
to rango dvasininkai.

Dievas nėra įsikūnijęs tik 
dvasininko sieloje bei veik - 
loję. Jis gali būti kiekvieno 
žmogaus sieloje ir reikštis 
per jo veikią. Labai toli nuo 
Dievo tikslesnės sampratos 
tas,kas Jaučiasi Dievo akyse 
esąs kilnesnis, teisingesnis 
ir Jaučiasi turįs paties Die
vo kredencialus skleisti Jo 
valią. Dievo valia nesireiš- 
kia. per nuodėmingąjį žmo - 
gų. Jo valia sklinda tokiais 
keliais bei įstatymais, apie 
kuriuos mes galime tik spė
lioti, blaiviai galvodami ar 
mistiškai nusiteikę. Vargas 
tokiam pranašui ir jo šauks
mo pasekėjui, kuris, vaiz
duotę įsikinkęs, pradeda į - 
sitikinti esąs dangaus rūmų 
šveicorius, Pusė bėdos būtų 
jeigu toks kukliai gyventų. 
Bet Jis būtų nusikaltėlis ir 
prieš Dievą,ir prieš žmoni
ją, jeigu stengtųsi donkicho
tiškai kovoti su nesamais 

v

šėtonais, rūmus Dievui s ta - 
tytų iš savo suvartotų sielos 
bei proto degtukų. Dievo rū
mai - visas pasaulis. Su vi
su tuo, kas gyva ir negyva. 
Juose niekas neturi privile
gijų. Niekas neturi tiesos 
kredencijalų. Dangaus vir - 
tuvės šaukštai pagaminti iš 
aukso visiems. Visiems lie
tuviams ir visiems žmo
nėms. Visokių religijų se- k. 
kėjams, abejojantiems,neti- 
kintiems. Aš tikiu, kad dan
gus laimins nuoširdžiau 
Lietuvą margaspalvę, žydin
čią įvairių religijų ar abe
jojančių spalvomis,., sklei
džiančią tolerancijos aro - 
matą.

Kazimieras Baltrukonis, 
Chicago, Ill, USA

UŽSIGEIDĖ "PAMOKYTI"
Ponia ? 1 ’> 'v.

Tamstos straipsnis apie 
Velykų stalą N. L. Nr. 12. 
Tamsta pirmiau pastudijuok 
lietuvių kalbą ir tada rašyk, 
nes ragaišių bei kepsnių pa
vadinimus naudoji žmonių 
pavardes Aš Tamstai pata
riu ir kartu įspėju. 3

Ukmergtis
Tokį laišką gavau, nes pa 

vadinau savo koresponden - 
cijoj tradicinį pyragą "Vely 
kų Boba" vietoj "Babka".Ko •' 
dėl dėl to nepasitenkinimą ne' 
norėjo anoniminis autorius -• 
autorė išreikšti man asme
niškai - nežinau, 1

Be to, anoniminis kalbos 
žinovas neišvengė klaidų.

Nijolė Bagdžiūnlenė 
Verdun, P. Q.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



Seimą išgyvena terorą alglmanto skiltis
i»i _

S. m. balandžio 17 d. Alo - 
yzas JURGUTIS lankėsi Ot- 
tawoje, kur įvyko jo pasiro
dymas televizijoje ir spau
dos konferencijoje su spau
dos ir radio atstovais,ir 
parlamentarais.
it.

Lobanov išprovokuoją 
skaitytojus__

Maždaug prieš metus , 
Worldwide News’zurnalis- 
tas John Best Ottawos dien-
raštyje 'Ottawa Journal*iš- 
spausdino straipsnį apie gy
venimą Sovietų Rusijoje, ku 
riame tarp kitko paminėjo , 
kad KGB sovietų slaptoji 
policija- įtraukia į sekimo 
veiklą ir jaunimo organiza
cijų jaunuolius.

Piktai reagavo Sovietų 
spaudos attache Igor Loba
nov, pavadindamas viską 
prasimanymais, propaganda 
ir pabrėždamas didelę hu
manistinių teisių laisvę ir 
apsaugą Sovietų Rusijoje.

Reagavo daug skaitytojų 
gyvais pavyzdžiais, nurody
dami, kaip Sovietai žmones 
varžo ir terorizuoja. Buvo 
paminėtas ir Aloyzas Jurgu
tis, kuris daugiau kaip treji 
metai ne tik negali gauti vi
zų atvykti savo žmonai ir 
dukrelei, bet jos yra dar vi — 

’ są laiką dėl to terorizuoja
mos.

Jurgutis Ottawos 
Televizijoje

Ottawos CTV-13 televizi - 
jos stotis susidomėjo tuo 
įvykiu ir norėjo surengti te
levizijos pasirodymą. Proga
pasitaikė, kai A. Jurgutis su 
Ttaina vos* ansambliu atvyko į
Torontą balandžio 15 d. kon
certuoti su savo muzikaliniu 
veikalu ’Kūlgrinda* Po -kon
certo - 'A;. • Jūrgtftįs '‘atVykd "‘į 
Ottawąv Kiir Viktoras Prfš- 
čepionka tarpininkavo jo su
sitikimui su CTV-« 13 repor
teriu Bruce Page, ir vėliau 
surengė spaudos konferen
ciją-

Tą patį vakarą televizijoje 
buvo parodytas pasikalbėji
mas su Jurgučiu. Pradžioje 
jam skambinant pianinu, pra 
nešėjas kondensuotai bet iš
samiai papasakojo Jurgučio 
Šeimos tragišką gyvenimą. 
Vėliau Jurgutis atsakinėjo į 
klausimus.

p-

Spaudos Konferencija
Spaudos konferencijoje, 

Įvykusioje Chateau Laurier 
viešbutyje, atsilankė Otta - 
wos dienraščių ir ''Citizen’ 
ir "Journal* atstovai, parla
mento spaudos ir Toronto 

*Sun*žurnalistas Lubor Zink, 
’World Wide News’kores- 
pondentas John Best, sena
torius Rheal Belisle, parla - 
mento atstovai Lloyd Fran
cis ir Steve Paprocki, latvių, 
estų, ukrainiečių, žydų ir ki-< 
tų organizacijų jitstovai, taip 
pat’Tėviškės Žiburių,*lNe - 
priklausomos Lietuvos* ir 
"Draugo* atstovai.

7 Konferencijoje buvusios 
CBC radio komentatorės 
Doreen MiUin ir Talin Var
tanian tos pačios dienos pa
vakarę padarė ilgoką repor 
tažą, iškeldami Sovietų 
Žmogaus Teisių nuostatų 
nesilaikymą, net ir jų panei
gimą. Pastebėjo, kad Kana
dos vyriausybė tokiais atve
jais mažai ką padeda.

Virš dviejų valandų truku
sioje konferencijoje buvo 
daug klausinėjama Jurgučio 
apie jo pastangas sujungti 
savo šeimą ir nepasisekimų 
priežastis. Didelį įspūdį pa
darė atsivežta iš Lietuvos 
originali kopija L. K. B. po — 
grindinio leidinio Kronikos 
15 nr.
1978. V 10

Aloyzo Jurgučio pastangos sujungti savo šęimą.
Spaudos Atsiliepimai vykdymo. Ar kur nors kitur

Visi trys Ottawos dien-; 11 metų valkas kaltinamas 
raščiai, kurių bendras tirą - 
žas yra apie 300.000, iš
spausdino ilgokus aprašy
mus ir įdėjo Jurgučio ar jo 
žmonos Marijos ir dukters 
Dainos nuotraukas. ,

»The Citizen" žurnalistas 

dele antrašte "] Lietuvio 
žmona ir duktė "išdavikai" 
dėl noro išvykti", Jurgutis 
tikėjosi, kad po jo pasitrau
kimo iš Lietuvos, žmona ir 
duktė galės prie jo prisi
jungti po kelių mėnesių, bet, 
deja, jau beveik ketveri me
tai ir dąr vis vilties nema - 
tyti. Vietoje vizos, Jurgutie- 
nė turi išgyventi nuolatinius 
tardymus ir grąsinimus ka
lėjimu. Ji yra apkaltinta 
"nebalansuota" proto būkle . 
Jau laikas, - pareiškė Jur
gutis, kad kanadiečiai įsisą
monintų, kad Sovietų Sąjunga 
visiškai paneigia šeimų su
sijungimo principą.

'Ottawa Journals t ripsni s 
pavadintas "Tėvas kovoja už 
žmonos ir dukters išlaisvi
nimą", reporteriui gilų įs 
pūdį padarė mergaitės at
siųsta nuotraukėlė su užra
šu " Mano tėveliui". Deja , 
jau daugiau kaip treji metai 
ir dar savo tėvelio negali 
susitikti. . . Be to, dažnai, 
grįžtant iš mokyklos yra 
kvočiama KGB agentų. Jur 
gutis pareiškė, kad žmonės 
gimę Kanadoje negali su
prasti, kad ten, Sovietų 
valdomuose kraštuose nėra 
nei teisių, nei konstitucijos

Akim i r kas 1977- jų Europoje

Prologas
Kai 1949 metų kovo 21 iš 

ERNIE PYLE laiveliūkščio 
išlipau ant New Yorko grin
dinio, cementas po kojų siū
bavo, kaip Dimtreliškių rais
to liūnas. Myniau muitinės 
grindis, o regėjosi, kad ko
jomis minkau tešla, Truko 
keliolika minučių., iki ausų 
machanizmas ir smegenys 
atgavo pusiausvyrą ir kieti 
daiktai vėl tapo kietais . Ši
taip buvau paveiktas penkias . 
ar šešias dienas varginusios' 
jūrų ligos. Tuomet sau paža
dėjau, kad į jūrų laivą nie
kada nebesėsiu, nebent suri
šę kas įmestų. Kadangi lėk
tuvas varganam žmogui buvo 
tuomet nepasiekiama sva
jonė, ir be to lėktuvą laikiau 
nepatikima priemone, tariau
si su Europa amžinai ateis- 
sveikinęs .-.Atsisveikinimas 
su kuo nors amžinai - biau- 
rus dalykas. Vistiek jaunam 
ar senam. Gerai, kad dėįam
žino praradimo" tuomet ne
buvo kada raudoti. Darbo 
medžioklė. Vedybos. Vaikas, 
vakarinė mokykla. Vaikas. 
Geresnis darbas. Vaįkas. 
Patogesni namai... Ir kai jau 
buvo šis tas pasiekta, prasi
dėjo pasivažinėjimai automo
biliu. Iš pradžių tik iki Chi- 
cagos ir Toronto. Paskui į 
New Yorko valstiją ir Naują
ją Angliją. Į -Wlnnipegą 
Brooksą ir Calgary. Į St. 
Petersburgą ir Miami. Į Las 
Vegas, Los Angeles, Reno, 
Yellowstone Parką, Salt 
I Lake City. Vėl į Brooksą 
ir Vancouverį... Vėl į Flo
ridą. .. Apetitas ėmė aug
ti. Kilo mintis bent kartą 
į penkerius metus nusidan
ginti ten kur automobilis ne- 
nuveža. Taip gimė 1972-jų
metų vasaros kelionė Euro- -■ mėti. Biberach, Schorndorf ,

politiniu išdavimu?

9Le Droifišvardino Jurgu- 
tienės ir Jurgučio kelioliką 
prašymU Sovietų ir kitų 
kraštų įstaigoms ir parei
gūnams. Jurgutienę atleido 
iš darbo ir pasiūlė vėl pri-

savo straipsnį pradeda dl- imti į darbą, jei išsiskirs su 
vyru ir jį viešai pasmerks , 
bet ji atsisakė tai padaryti .
Dukrą Dainą grasinama pa - 
siųsti į specialią mokyklą 
kur "susęvietintų" jos protą 
ir dvasią. Teroras vykdo
mas visokiais būdais: išjun
giamas telefonas, sulaikomi 
laiškai ir siuntiniai ir t-1.

Kelios Pastabos Iš
Konferencijos
„ Raštai,laikraščiai kažkaip 

nelabai įtikina kanadiečius , 
bet pasidaro kitaip, kai pa
mato gyvą asmenį, išgyve
nusius visus sunkumus,per
sekiojimus ir terorizavimą. 
Gyvas liudininkas visada 
daug daugiau yra įtikinantis 
faktas.

Kanadiečiams sunku įsi
vaizduoti, kad žmogus, no - 
rintis emigruoti, laikomas 
nusikaltėliu. Dar daugiau 
nesuprantama, kaip žmona ir 
vaikai ne tik neišleidžiami, 
bet irgi laikomi nusikaltė - 
liais. Juk Kanada per dauge
lį metų įsileisdavo daugy
bę imigrantų.

Konferencijoje ir buvo pa
liestas klausimas,ar reikia

Alfonsas Nakas 

pon. Tą kelionę esu apra
šęs “DRAUGE" 1973-jų metų 
pradžioj. Kadangi dėl kelių 
priežasčių tuomet tegalėjau 
keliauti tik su abiem sūnu- 
misz už pemkerių metų nu
tarėm kelionėn leistis su 
abiem moteriškosiom.

Penkmetis - baisiai ilgas 
laiko tarpas. Mažiausia de
šimt nuošimčių subrendusio 
žmogaus gyvenimo. Per tiek 
laiko įvyksta daugybė per
mainų pasaulyje ir tavo šei
moj. Jei tvirtai neužslbrėž- 
tum, jei datos į kalendorių 
neįrašytum, miglotų žodi
nių pažadų tikrai neįvykdy- 
tum. Priešingai, rimtai nu
tarus ir iš artimųjų pritari
mą gavus, planą įvykdyti vie
ni niekai. Ak, gal kuris skai- 
tutojas neperpras, kam tie
kos metų planavimas ?Atsa
kymas labai paprastas. Man 
tiekos metų reikalinga, kad 
kelionę atlikus šeimos bu- 
džetas nebūtų iš vėžių iš
muštas, kad kelionei nebūtų 
įsiskolinta, kad grįžus ne
reiktų klausyti priekaištų, 
jog dėlei kelionės buvo paau
kotas vienas ar kitas svar
besnis projektas.

Per penkerius metus 1977- 
jų vasara niekad nebuvo už
miršta. Dabar ji praeity. Da
bar 1977-ji eina į galą. Dabar 
vėlyvo rudens -žiemos susiti
kime, sėdu rašyti penkių sa
vaičių ir vienos dienos įs
pūdžius.

Pasiruošimas
Europon tai Europon... Bet 

kur? Į kurias šalis, į kokius 
miestus? Kai kurie taškai 
jau 1972-jų gale buvo sužy- Pasus mes, trys šeimos 

nariai, užsakėme 1977 m.

)

viską viešai kelti, ar pasi
tenkinti tylia veikla. Kana
diečiams atrodo, kad toki 
dalykai turi būti visada ke 
liami viešai, nes tyla suda - 
ro pritarimo įspūdį. Etninių 
grupių kai kurie žmonės ne
drįsta viešai iškelti savo 
tautiečių sunkų gyvenimą 
Sovietų valdomuose kraštuo
se. Tai Sovietų teroro ilgos 
rankos įtaka. Bet kaip disi
dentai ir kitos apraiškos 
liudija, neigiama pasaulio 
opinija Sovietams labai ne
maloni ir daugeliu atveju 
juos sulaiko nuo žmonių įka
linimo ar pasmerkimo. So - 
vietai deda nepaprastai daug 
pastangų patraukti savo pu - 
sėn įtakingus vakariečius, 
ypač intelektualus. Propa
ganda yra jų veikimo prog - 
ramos dalis.

"Neprikl. Lletuvos’*Rep.

SPAUDOS KONFERENCIJOJE OTTAWOJE.- Aloyzas Jurgutis su CBC repor
teriais Doreen MiUin ir Talin Vartanian. Nuotrauka L. Giri tino.

Munchen, Roma. Ketvirtuose 
metuose žmona ir duktė įsi
rašė Vilnių. Aš — ne. Ten 
nenoriu važiuoti, kol neleis 
laisvai į tėviškę, kol ribos 
tik penkiom dienom. Septy
niasdešimt šeštųjų rudenį 
mano nusistatymas ėmė kis
ti. Aplinkybės jį keitė ( sa
kiau gi, kad penkeri metai- 
baisiai ilgas laiko tarpas) 
Susirgo žmonos sesuo. Bu
vo su manąja, keturios. 
Vieną palaidojom Chlcagoj. 
Antroji, nė penkių dešimčių 
nesulaukusi, 'mirė Žemaiti
joje. Dabar paskutinė. Žmo
nos ultimatumas: seserį tu
rime pamatyti visi. Jei tik 
gausi vizą . Jei tik įsileis.

Kaip ir 1972-siais, nuta
rėme nesidėti prie jokios 
ekskursijos. Keliausime try- 
se, laisvi nuo visokių vado
vų. Išgirdę mūsų planus, ši
taip keliauti panoro dar trys 
žmonės. Ėmėme ruoštis še
šiese.

Pirmas žingsnis - užsie
nio pasas. Nieko nėra leng
vesnio, kaip paso gavimas. 
Keletas nuotraukų, kelioli
ka minučių didesnio pašto į- 
staigoje, keliolika dolerių, 
ir už poros savaičių iš 
Washington© jis atkeliauja. 
Jis galios penkerius metus 
nuo išėmimo dienos ( mano 
naudotas prieš penkerius 
metus buvo ką tik pasenę^, 
bet Washlngtonui jis buvo 
Rinkamas tapatybės įrodymo 
dokumentas ). Kaip kartas, 
pradedant šiais metais jo 
formatas sumažintas , jis 
sueuropintas.telpa į mažes
nes kišenes.

MOTINOS DIENĄ
Savaime suprantama, kad 

ne apie vyrus kalbėsime *.
Tokia Iškilminga proga 

bus ne puokštė įvairiaspalvių 
žiedų, bet gerokai vėsaus 
vandens čiurkšlė.. .Kaip tat? 
Kodėl?

Ne todėl, kad dabar mada 
būti skirtingu, ar net, kai 
niekas nemato, pasirodyti 
itin drąsiu. Ne, priežastys 
klek kitokios,nebūtinai ado
ruojančios visas lietuves 
moteris,gal daugiau bylojan
čios apie Iš Imtis, tačiau ne- 
talp labai retas... Kągl, ver
tingų Ir visiškai tinkamų 
šaunių žodžių prisiklausysi
me apie mūsiškes moteris 
salėse Ir lietuviškoje perio
dikoje. Tačiau, kaip sako - 
ma,kiekviena moneta turinti 
dvi puses... Kodėl gi lietu
viškoji pusė turėtų būti skir
tinga šiais moderniais, pa
siutusio tempo Ir aukso ver-

-i— -r

sausio 10 d. Maždaug tuo 
painiu laiku šį pirmą žings - 
nį žengė ir mūsų busimieji 
bendrakeliaiviai. Sausio 30 
visi šeši susirinkome pir
majam pasitarimui. Sausio 
31 užmezgiau ryšį su ta pa
čia kelionių įstaiga, kuri 
puikiai mūsų reikalus tvarkė 
prieš penkerius metus - su 
Spiekermann Travel Service. 
Telefono ragelyje greit atpa
žinau tą patį vokiško akcento 
balsą. Kalbėjausi su Marga
rete Myers. Mudviejų abipu
siai komplimentai, atrodo, 
buvo nuoširdūs: aš džiau
giausi, kad kelionės reika
lus vėl paklosiu Į geras ran
kas; ji mane gyrė, kad ir vėl 
duodu pakankamai laiko -be
veik pusmetį. O darbo jai 
užteko: sovietų ir lenkų vi
zos, viešbučiai Varšuvoje ir 
Vilniuje, traukinių bilietai 
lenkų ir sovietų geležinke
liais, kontaktai su keliomis 
skirtingomis lėktuvų bend
rovėmis ir jų papigintų bi
lietų gavimas, (ilgalaikiai 
Vakarų Europos geležinkelių 
bilietai (Eurailpass, ai ).

Jei ne Vilnius, mums pa
tiems ruošos būtų kaip ir 
nebuvę. Tik kartais pasikal
bi telefonu su . Margarete. 
Tik kai jau ką naujai parūpi
na, apmoki sąskaitą. Tik 
kartais pasvajoj!, Į kuriuos 
kaštus keliausi ir kiek būsi. 
Viskas. Sakau, nebūtų rū
pesčių, jei ne Vilnius. Da
bar - ten seserys, broliai, 
jų antrosios pusės, jų pa - 
augliai ir vedę vaikai, ve - 
dusių vaikų antrosios pusės, 
vaikaičiai, uošviai... Arti
miausių giminių net kelios 
deširiitys. Negi po tris — 
dešimt trejų metų nuvažiuo
ti tuščiomis. ?

(Bus daugiau)

-APIE MOTERIS
šio garbinimo bevelk zeniti
niame taške? Va,šioje vie
toje vienu kitu brūkšniu no
rėtųsi prabilti apie tuos 
skirtingumus. Vietoje įpras
tinių himnų gledojlmo,ban-j 
dyklme susipažinti Ir su ne-j 
visai šviesiais lietuviško-! 
s los buities pavyzdžiais, j 
kuriuos, vienu ar kitu būdv 
yra įsipainiojusios Ir/tam 
tikras skaičius / mūsų ge • 
resnloslos pusės atstovių.

" Nustok su savo tuo Lie
tuvos vadavimu. Gaišini lai
ką Ir beretkalo eikvoji pini
gus.. .Kam tau tie lietuviški 
laikraščiai? Niekas, Išsky
rus tave, pas mus jų neskaly 
to, niekam jie ne reikalingi jį 
tik pinigų leidimas.. .Užbaiki 
kartą su tais posėdžiais Ir 
susirinkimais. Tiek darbų 
laukia namuose,© tavęs nie
kad nėra... Balk su tuo lie - 
tuvlškų knygų pirkinėjimu. 
Išlaidos didelės, o naudos 
jokios nesimato. Nematai, 
kad neturime kur jų Ir dėti... 
Neužlmk telefono tais lietu
viškais reikalais! Kas nori 
mums paskambinti, vis už
imta ir užimta. Dėlto jau 
eilę baliukų nebuvome pak 
vlestl. Žmonės negali pri
siskambinti pas mus... Nu* 
r Imk su tuo važinėjimu sek >- 
madlenlals į lietuvišką baž *- 
nyčlą. Ž turėk, klek benzino 
Ir laiko be reikalo sunaudo s- 
ji. Turime gi bažnyčią člū 
pat... T Ik ne išdrįsk man vėl 
įeiti į valdybą ar kokį komi-“ 
tetą. Tu neturi tam laiko nei 
gabumų. Tedirba ten vien - 
gunglal ar pensininkai. Jie 
bent laisvo laiko turi... Kas 
Iš tavo tos visos veiklos ?
Valkai vtetlek tarpusavy 
angliškai kalbasI. . .Tegu vl- 
s I t ie fondai ftps įeina be tavė 
plnlgotr - -vardo. ‘ Tukime if» 
žinome, kaip pinigą naudln- 
glau sunaudoti, teaūkoja tle^ 
kurie tikrai daugiau už ta vėl 
uždirba...Mačiau, aną kartą 
Ir vėl penkinę paaukojai“'. 
Liaukis, mes jau prlslauko* 
jom. Teduoda dabar tie,ku-1* 
rle Iki šiol dar nieko ne 4 
davė... Nesiųsk i pinigo ir* 
vėl. lietuviškam radio pusva* 
landžlul. Pačios geriausios-’ 
TV programos tuo metu/ 
Vistiek neklausau, tad,kam* 
Ir remti?... Ž Inok, neislme’! 
daugiau Į jokius lietuviškus* 
parengimus. Visokiose sky-a 
lėse vis ruošia. Va,kai bus 
koks bailus H lito n, Sheraton! 
ar Hyat-Regent CY.taI galė-j 
Sime nueiti... Nedaryk manį 
gėdos Ir nekalšlok žmonėms’; 
po nosimis to aukų sąrašo i 
Jei ne, aš tuoj pat važluojųį 
namo viena, - nematai, kad 
žmonės nepatenkinti, bėga 
nuo tavęs, šalinasi. Daugiau 
niekur pas lietuvius su ta
vimi kartu nevyks lu”...

Šitos visos dailių žodžių’ 
litanijos nėra išgalvotos,’ 
perdėtos ar padidintos. Šis' 
rinkinys surinktas Įvairiu- 
metu, Iš Įvairių liet aviškųjų • 
kolonijų savaitgalinės velk 
los atgarsių. Tebūna šis 
vaizdas pusiau karčiu prl- 
minimu, kas, vis dėlto,/gal 
Ir dažnėjant/ Išeina Iš kai 
kurtų lietuviškų burnų Ir 
minčių. Šiuo atveju - mouslš-' 
klų moterų. Tai vis praktlš* 
ki, realūs Ir atviri patarimai^ 
s ugest įjos, draud Imal ai 
kontraraglnlmal mūsų vy- 
rlškajal,dar veikti norinčiai^ 
galinčiai Ir pareigą jaučian-’ 
člai pusei. Čia neturima ln-! 
tencljos specialiai kam noržli 
įgelti ar paspirti,tačiau ke
liant Į padanges /t Ikrai vet*1’ 
tal/daugumą mūsų moterlš 
klų, pravartu neužs įmerkti ^ 
prieš tuos tikrai neretėjan -- 
čius šeškinio kvapo atsitikt-^ 
mus mūsų pačių tarpe.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS *
IMPROVIZACIJA

j ; '
•I Už mano lango Lizdą krauna

> Varnėnų pora ...
' Tai jaudina Širdį jauną,
- Lyg pasiklydus padangėj gervių vora..
.j

11 Ir tu sukrautum jaukią gūžtą -
" Tiek meilės Širdy I -

Bet žodžiai kaip ledas lūžta ,
’ ~ Kaip šmėkla seka mane abejonė skaudi... 

d
~ Tyloj paskendo mūsų menė,

Aptemo langai ...
** Apvylė princą Pelenė,

Miražas buvo žiedai, jduo kurių tu svaigai...

I' Už mano lango lizdą krauna
* Varnėnų pora —
« Tai sudrumstė širdį jauną,
& Lyg pasiklydus padangėj gervių vora...

K

;1; MYLIU TAVE
-L
_ Ar tu bijūno žiedas, skubantis pražysti,
8[Ar tu naktis, nugrimzdus į save -

Tu man esi karštų audrų jaunystė, 
Myliu, myliu aš tave. ..

Lyg angelų giedojimo pilna krūtinė, 
Širdis it paukštė klestinčiam kleve -

' Tu meilė ir pirma, ir paskutinė, 
Myliu, myliu aš tave...

'Palaima pabučiavimų ugny liepsnoti, 
Palaima žaist aistringa jaunatve - ~ 
Tu ir ugnis, ir toliai ūkanoti -

> Myliu, myliu aš tave...

Gal tu tik nusidėjėlė graži Magdalo, 
Gal tu naktis,nugrimzdus į save , - 
Gal tu, kuri visiem jausmus iš dalo - 
Myliu, myliu aš tave...

J
'o PASAKA

o;Seno miesto aikštėj stovi admirolas
- Stovi žalvario didingastatula' - ' v » 

Skrenda, skrenda mintys į pasaulio kraštą,
n Rėkia paukščiai, nuo statulos erdvėsna kylą ...

STASYS SANTVARAS

DAINOS
SAPNAI

DAINOS IR SAPNAI, Stasys 
Santvaras, Lyrika, 127 psl. 
1977 m. Viršelis ir skyrių
pavadinimai dali. J. Špakevi-
čiaus,išleido Juozas Kapo —
čius • 1 < t •* ■ ' * t : , ji j ■ 4* ♦‘'J**-'’ c ilVZlk

Knygos apdaila- K. Simą- .H-Jjii; o.<...-izi ovuq
navičius. < irtvi *. .u >k Siera antelė, dangaus gulbelė ,

Klydo nuklydo į pelkių ežerėlį — 
Vai aš paimsiu šaudlų Šautuvėlį, 
Mesiu užmesiu aš tankų tinklelį...

/ •

PRARADIMO SONATA
ALLEGRO SOSTENUTO

Tu prikalei prie kryžiaus mano sielą, 
Negynei tu manęs nuo niekšų ir Šnipų .... 3
Pati į purvą nardini dviveidę sielą , 
Mane laikydama, lyg vėjų mėtomu šapu 
Prie apleistų ir gal nešventintų kapų... <q i
Saldu Dailiai niekinti Samsoną, 
Kai be jėgų jis krinta ant akmens grindų.... 
Bet pelkėn tu stumi save, o ne Samsoną, - 
Tik atsako net ir žydriam (danguj aš nerandu: 
Kieno vardu, žiaurumai tie - kieno vardu •?. ...

Tu man buvai palenkus vyšnios šaką - 
Kokie balti ir skaistūs degė jos žiedai ... 
Dabar grubia ranka pati tą laužai šaką — 
Ir ką buvimo atmatų duobėj tu rast bandai ? 
Ir ką brangesnio čia už meilę atradai ?...

Tu prikalei prie kryžiaus mano sielą , 
Negyveni tu manęs nuo niekšų ir šnipų ... 
Pati į purvą nardini dviveidę sielą, 
Mane laikydama, lyg vėjų mėtomu šapu 
Prie apleistų Ir gal nešventintų kapų...

DAINOS ,

1. ’
Saulelė raudona, vakaras ant kalno, 1
Verkia našlaitėlė ir dalelę bara - - 
Tai aš pakelsiu kelio akmenėlį, 
Kviesiu mergelę į tėvelio dvarą...

/ , 4
Plačiai atsivėrė žalvario varteliai, 
Įžengė mergelė Į užburtą daržą - - 
Tai ir suskato loti kurtužėlial, 
Laužo bernelį, tarsi jauną beržą...

Metgelė paklydo rūmuos balto dvaro, 
Meilę išdalino, kaip tą margą raštą - - 
Tai aš pakėliau kelio akmenėlį - 
Sunkią ir liūdną savo dalios naštą ...

n Daugel vandenų apskriejo admirolas,

B Uostose pravirkdė daug jaunų širdžių — 
Ilgesį širdy mokėjo jis uždegti,

~ Verkiančios merginos balsą pamary girdžiu...

Admirolo antpečiai žvaigždėm spindėjo,
Buvo didelis jisai kaip kolona —

; Tartum stirna į paspęstą girioj kilpą,
Puolė jo glėbin žvaigždžių užburta mergina...

Guodė ją didysis admirolas,
Ja svaiginos, lyg burgundišku vynu - - 
Vėjas laivo vėliavas aukštyn pakėlė - 
Okenao toly plūsta dūmai kaminų...

:jMylimą praradusi, ant kranto rauda , 
^Tartum linas, geltonkasė mergina — 
n Visą ateitį, lyg seną medžio pirkią, 
jį. Pavertė į pelenus saldi aistrų liepsna...

Glaudė ją didysis jūrų admirolas , 
Ja svaiginos, lyg burgundišku vynu , - 
Bet negrįžta laivas į apleistą uostą, 
Ir negrįžta pasaka prabėgusių dienų... '

Miesto aikštėj regim rūstų laiko veidą -
Stovi žalvario didinga statula...
Mergina aprauda graudžią meilės godą -
Verkia metai, tarsi paukščiai,pražūtin kylą...

KAIP GREIT

Kaip greit, kaip greit atšalo vasaros kaitra, 
• Sprogdinusi ledus, medžius ir širdis .... 

? Laike susotjusių akimirkų nėra,
Rūku apsidengė giedra -
Taiktai žalių dienų skridimas girdis .t.

Ir mudu, gėrę meilės ilgesį smagiai , 
Jau baigiam alkio perteklių išsemti — 
Į rudenį nebeskrenda balti drugiai , 
4r mudu geistam kaip rugiai,
Gelmėn4 lyg aklą nuobodį, nardinam lemtį...

Negrįš, negrįš atšalus vasaros kaitra, 
Į ledą stingsta meilės glamonėsial — 
Ir skaudžiai dunda rudenio rūsti audra - 
Kvailų vaikų pamotė negera , -
Ir mes- gal tik voratinkliųšalti pelėsiai... 
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Stasys Santvaras parašė 

tris operų libretus: Pagirė- 
nai- muz. St. Šimkaus, Eglė, 
Žalčių Karalienė- J. Karna- 
vičiaus, Atlantida (rankraš
tyje). Parašė libreto ir bale
tui Sužadėtinė- muz. J. Pa
kalnio.

Kurį laiką Stasys Santva
ras buvo Jaunimo Teatro di
rektorius, kur ypač rūpinosi 
ir skatino repertuaro4r kal
bos kultūra, išjudindamas ir 
kitus mūsų rašytojus kur
ti originalius dramos veika
lus.

1944 m. turėjo pasitraukti 
iš Lietuvos.

Išeivijoje jo rūpesčiu Tii- 
bingene buvo atgaivinta Lie
tuvių Rašytojų D-ja bei at
gaivintas grožinės literatū
ros veikalų premijavimas. 
Apvažinėjo eilę stovyklų, 
dalyvaudamas literatūros 
vakaruose.

1949 m. rudenį išvyko Į A- 
meriką ir pastoviai apsigy - 
veno Bostone. Čia kurį laiką 
vaidino Bostono Dramos 
Sambūryje.

Parašė eilę dramos vei
kalų, ir kurių ;• populiariau
sias Žvejai, išverstas į lat
vių, estų ir vokiečių kalbas. 
Be to, pjesę Kaimynai ir ko
medija Moterų Santarvė.

Dainos ir Sapnai yra šeš
tasis Santvaro poezijos rin
kinys.

Stasio Santvaro erudicija , 
lengva plunksna pasireiškė 
ir mūsų laikraščiuose"Dir - 
voje, Vienybėje, Drauge, Ai - 
duos e.

b.

STASYS SANTVARAS, ži
nomas pirmoje eilėje, kaip 
Lietuvos Operos solistas, 
operos libretų vertėjas, dra
maturgas ir poetas.

1926- 27 m. Klaipėdos 
Konservatorijoje studijavo 
muziką ir dainavimą.

1927 m. Švietimo Ministe
rija jam davė stipendiją tęs
ti muzikos ir dainavimo stu
dijas Milane, Italijoj, kurias 
baigė 1932 m. Ten pat stu
dijavo ir italų kalbą bei li
teratūrą ir dailės istoriją.

Grįžęs į Lietuvių Valsty
bės Operą solistas-tenoras, 
Stasys Santvaras dainavo 
operose Gražina, Demonas, 
Radvila Perkūnas, Undinė , 
Trys Talismanai, Borisas 
Godunovas ir kt.

1932-44 m. laikotarpyje jis 
iš originalų išvertė visą ei
lę HbretųrMozaro Don Juaną 
ir Figaro Vestuves,Smeta- 
nos Parduotąją Nuotaką, Bo
rodino Igorį, Flotovo Martą, 
Verdi Otelio, Massenet Ma
non, Puccini ; Bohemą , 
Humperdincko Jonuką .'ir 
Grytutę.

Operos Teatro 20-iui iš 
naujo peržiūrėjo ir patobu
lino Verdi Traviatą. Be to , 
peržiūrėjo ir atnaujino bei 
patobulino Rigoletto, Truba
dūrų, Madame Butterfly, 
Toscos, Romeo ir Julijos , 
Kitežo, Sultano libretus. Be 
to milžiniško ir reikšmingo 
mūsų operai darbo, St. Sant
varas išvertė visą eilę arijų 
ir dainų, parašytų Schuberto, 
Schmuanno, Brahmso, Debu
ssy ir kt. J^s ypač rūpinosi 
kalbos skambumu ir grynu

Dienelė brėško, audra dundėjo, 
Baidė pabaidė iš pelkių gulbinėlį - 
Vai trenk žirgeli, tu aukso pasagėlėm - 
Gal aš pagausiu antelę ant vėjo...

Siera antelė, dangaus gulbelė, 
Klydo nuklydo Į juodą debesėlį — 
Tai kas paguostų jauną bernužėlį — 
Rado prarado jis godų mergelę ...

3.
Tu nenori aukso žiedo, v
Tu kalbi, kad aš pragersiu bėrą žirgą — 
O širdy tokia graži dangaus naktelė, 
Žbalgždės erdvėje mirga ...

Tai ir sodo medžiai matė. 
Ir žydrioj padangėj baltos gulbės gieda:" * 
Meilę tu pašovei, tartum sakalėlį, 
Laužei žodį ir žiedą ...

Vai pragėrė i a tik per naktį,
Vyno taurėj paskandinčia aš mergelę - 1
Taip jinai pa vylė, taip jinai pravirkdė'' 
Mano jauną širdelę...

SONETAS
APIE SKRUZDĖLE

Aš su nuostaba stebiu tave, mažytis gyvūnėli:
Greitai, greitai tu pribėgsi dideles, erdves
Kas tave ten darbo žygin čia atkėlė ? f 
Kas namo iš tų klaidžių miškų parves ?...

Tokio storo medžio mano strėnos niekad nepakeltų 
Kokį tu per kalnus, slėnius ir girias neši . - 
Po tokių darbų man kojos, rankos geltų, 
Nors tava jėga į mano,rodosi, nepanaši...

Aš ir meilės troškulio įveikti nepajėgiu - 
Maža, maža man skaistumo mėlyno dangaus ... 
Siela jam, tur būt, lig sutemų vergaus...

Dieve, kartais ir maža vargdienė skruzdėlytė 
Savo nuostabia jėga prieš žmogų švyti ...

H EPR ‘.KLAUSOMA LIETUVA
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DOLERIS INFLIACIJOS
SUKŪRIUOSE

Petras Indre tka 
nas, 6-7% yra grėsmingas 
tautos ūkiui tr visiems pi
liečiams, neišskiriant Ir po
litikų.

Paskutiniu laiku technolo
ginė pažanga sugebėjo pa
kelti pramonės plėtrą, padi
dino gaminių gausą,bet kartu 

' Iškėlė Ir naujų problemų y- 
pač ūkinių Ir ekologinių. Iš
kilusias problemas buvo 
bandyta spręsti tarptauti
niais sus įtarimais,kad dole
ris būtų pagrindinis atsis
kaitymo vienetas tarptauti
nėje prekyboje, išvedant kitų 
kraštų valiutų santykinį pa - 
ritėtą, pa v. prilyginant anglų

Po II-jo Pasaulinio Karo 
JAV doleris tapo vyriau- 
s lu tarpln inkų tarptaut m tuo
se mainuose, nes jis buvo 
pastoviausias piniginis vie
netas tarp kitų valiutų. Jis 
puikiai atstovavo Amerikos 
gerbūvį ir jos nusistovėjusią 
santvarką. Doleris buvo vi
sų mėgiamas Ir grobstomas 
gal daugiau, negu kitos med
žiaginės gėrybės, nes už jį 
visur buvo galima šių gėry
bių įsigyti.

Ūkinės veiklos apykaita 
lemia gėrybių ir patarnavi
mų paklausos, paremtos pa - 
jamų panaudojimu gamybos 
vaisiams pirkti. Atrodytų, sterlingų svarą 2.80 dol.Šls 
kad ūkinė apytaka tol nesu- ■uniforminis susitarimas Į- 
trlnka,kol vienų Išlaidoskl— įvyko 1971 m. tr pakenčia - 
tiems sudaro pajamas. Ta- vetkė Iki 1974 numa
čiau praktiškai taip nėra, (ja pras įdėjo rodyt te visame 
nes vartotojai dalį uždirbtų pasaulyje ekonominio gyve— 
pinigų palieka pragyvenimui, nlmo atoslūgio ženklal.Di- 
mokesčlų mokėjimui Ir kl- dėjant depres Ijal,kiekvienas 
tiems reikalams. Iš kitos kraštas šokosi gelbėtis nuo 
pusės, viešoji valdžia dažnai gresiančio pavojaus, bes Iš
turi daugiau Išlaidų negu pa- tengdamas mažinti bedarbę, 
jamų. Pasidaro taip vadina - didinti eksportą ir pagamln- 
ml biudžetiniai deficitai - tų prekių perteklių grūsti Į 
trūkumai. Prie to dar prlsl- Ameriką, net žemiau jų pa
deda užsienio prekybos ba- gaminimo savikainos, 
lanso nesubalansavimai ir 
kt. Atsiranda tautos ūkyje 
sutrikimai, Iškyla kalnų ly
gio šokinėjimai, o valdžiai 
griebiantis finansuoti dar 
pašalinius dalykus- visokius 
politinius užmojus ir Išlai
doms prašokus pajamas, ta - 
da- trumpai tariant- atžy
giuoja visų nelaukiama vleš-portuotu plienu. Youngstown 
n la- infliacija: kalnų kilimas, Sheet & Tube Co. uždarė 
nedarbo plėtra, aukštas pa - vieną fabriką Youngstown, 
lūkanųprocentas Ir piniginio 
vieneto vertės kritimas.

Žmonės sako,kada pinigai 
buvo pagrįsti tauriaisiais 
metalais- auksu ar1 s tdaoru- 
tada nebuvo jokių infliacijų, perkelti Į žemesnio atlygtnl- 
Net les a, ji pasireikšdavo vi- mo kraštus - Talwaną ar 
soklals laikais,tik gal ne to- Meksiką. Doleris už Impor- 
kloje aštrioje formoje įr ituojamas prekes plaukė Į už- 
lengvlau būdavo Iš Infllacl- slėnio bankus, rodydamas 
jos Išbristi. Tik prfe įminki- raudonus brūkšnius nesuba- 
me gudrius romėnus: kai jų lansuojame prekybos balan- 
valdovus 
sunkumai, 
kviesdavo 
kollzlejų 
liūtai drasko krikščionis- lengvos Ir duos n los mūsų 
visų blogybių šaltinįl..Te -politikų rankos, pildydami 
bestovi Romoje suaižėję Ko- autokratinių ir diktatorinių 
Hz te j aus sienos, kurias ap- valdovų kišenes. Per pasku- 
saugotI ėmėsi popležIal-Be-tintus ketverius metus yra 
nedtktas XIV, PijusXI Ir kt . išdalintos gigantiškos dole- 
Arenojejau nebėra gladiato- rtų sumos, kurios padidino 
rlų Ir žvėrys nebedrasko mūsų vyriausybės Įstekollnl- 
žmontų, o infliacija Italiją mą vietiniams bankams. Dl- 
varglna nemažiau kaip kitus 
kraštus.

Washingtone mes turlme’lablau pakirto pasitikėjimą 
kitą Koliziejų- Kongresą , doleriu ne tik viduje,bet Ir 
kuriam patikėta rūpintis pi- užsienyje. Iki šiol vyrlausy- 
1 Iečių reikalais ir krašto bė nerodė jokios iniciatyvos 
gerbūviu bei dolerio pašto- dolerio vertės stablllzavl - 
vumu Ir kalnų stabilizavimu, mul tr nėra paruošusi antl- 
Prekybos Departamentas infliacinės programos.Ame- 
nesenlal paskelbė, kad kas- rlkos finansinė politika vis 
dieninio vartojimo prektų.Jdar dedasi vaidinanti ne nu
kainos per vasario mėnesį galimo Galijoto vaidmenį , 
pakilo 7,4%, o ne taip seniai laikydama save pramonln- 
buvo sakoma, kad 3% kalnų glausiu kraštu visame pa- 
paktilmas yra normalus,4% šaulyje. Bet - lašas po lašo 
-pavojingas, 5% netoleruoti-, ir akmenį pratašo. Dolerio

Greitu laiku Amerikos 
rinka prisipildė užsieninė
mis prekėmis ir vletlnėpra- 
monė fits įdūrė merdėjančio
je padėtyje. Plieno įmonės 
net pagrąslno, kad joms ne- 
beaps įmoka ga ml nt I pi le ną, 
nes neįmanoma konkuruoti 
su Europos Ir Japonijos im-

Ohlo. Tas pats atsitiko ir su 
kitomis pramonės šakomis: 
Zenith B-vė atleido 5.600 
darb m inkų, pra ne šda ma, kad 
savo operacijas ruoštasi

Ištikdavo ūkiški se 
savo piliečius jie 
Į Romą užeiti į ne
Ir pamatyti, kaip prekybos balanso, bet Cr dėl

Dolerla l užs lenyje kaupės l 
vien tik dėl pasyvaus

rlų sumos, kurios padidino

džlulės skolos Ir už jas mo- 
jkaml aukšti procentai dar

P

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

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

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

susirenka kiekvienų trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama liętu^ 
tilkeL Jie atviri visiems, ieškantiems page! bos. Atėjus posmus 
' — ^c.jbOsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tei.). 
Juosui £.631-6834, Henrikui N. 277-7868.

gelbėjimu susirūpino užsie
nio bankai: Japonijos Cent
ral Inte Bankas per kovo 
mėn. išpirko Iš rinkos virš 5 
bll. dol., neats lllko Ir Vak . 
Vok let Ija.

Užsieninių bankų įsikiši
mas nėra joks pagalbos tel
kimas, bet grynai savanau - 
dlškas gestas, gelbstint savo 
krašto valiutos pabrangimą . 
Nuo 1971 m.kurso skirtumas 
tarp Japonijos Ienos Ir dole
rio pasiekė jau 30%, o tarp 
Vak. Vokietijos markės net 
38%. Nukritus dolerio vertei 
pasidarė sunkumų parduoti 
prekes Amerikos rinkoje, o 
amerikoniškos prekės atpigo 
Japonijoje ir Vak. Vokietijo
je. Mūsų vyriausybė vylėsi, 
kad dabar bus galima suba
lansuoti prekybos balansą ir 
bėgąs laikas Išlygins skirtu
mus . Bet Ir č la teko aps l-

šū'd^dėjančla'in- 
fllaclja Ir kapitalas reika
lingas industrinei polltlkal- 
mtestų atjauninimui Ir naujų 
darbų sukūrimui. Pramonės 
Įmonės skundžiasi pelno su
mažėjimu dėl. nuolatinių uni
jų reikalavimų vis kelti Ir 
kelti atlyginimus, o senato
riai Ir kongres manai laiką 
praleidžia bestudijuodami 
"Koreagate", t mažiausiai 
rūpindamiesi, kaip Ilgai dar 
bus atidarytos fabrikų durys.

Vilčių dedama Į prezidento 
vizitą į egzotiškus kraštus : 
Nigeriją,Liberiją, Braziliją , 
Venezuelą. Amerika įsiveža 
alyvos net 23% iš Venezue- 
los, Nigerijos - 16%, bet e- 
nergljos klausimas ttkrlau- 
s la l ats Idurs paskut mė je 
vietoje, nes šie kraštai turi 
kitų problemų su aparte Idlne 
politika, Žmogaus Teisėmis 
Ir kt.

atsllalkytl Infliacijos pagun- ( mos sugriauti aukštą pragy
dai. Į Ameriką yra nukrelp- venlmo standartą, kurio In
tos viso pasaulio akys-mal
daujančios visokeriopos pa
galbos ir namuose verdantis 
gyvenimas su rasinėmis 
problemomis, šlubuojančiu 
socialiniu draudimu, strei
kuojančiais ūkininkais Ir 
angliakasiais užsienio poli
tikos nesėkmėmis.

Visas problemas admi
nistracijai sunku aprėpti. Į 
pagalbą turėtų ateiti kongre
sas: neskatinti vyriausybę 
perviršyti numatytą biudže
tą, o jį suderinti su pajamo
mis. Keistokai atrodo pas
kaičius spaudoje,kad Natio
nal Science Foundation pas - 
klrta 406.000 dol.padaryti 
robotą,kuris būtų panaudotas 
amžinai užšąluslos tundros 
tyrinėjimams arba kada, a- 
teltyje išmestas ant kokios 
dar nežinomos planetos.Kas 
žino, kokie milžinai toje pla
netoje gyvena ir vargiai ta - 
r lamas robotas atlaikytų 
mūšį- norėdamas įsibrauti Į 
jų teritoriją.

Šiandien doleris Irgi veda

dekslnial rodikliai iki dabar 
buvo grindžiami JAV doleriu.

Tikime,kad prezidento e- 
konomlnial patarėjai pasiū
lys gerą planą,kaip pažaboti 
Infliaciją Ir atstatyti dolerio 
vertę, nors ši kova būtų sun
ki ir pareikalautų gyventojų 
pasiaukojimo, kaip ir kiek
viena kova. Iš prez. Carter’ 
to paskutinės kalbos atrodo , 
kad jis nenori maišytis į di
džiųjų kompanijų reikalus Ir 
ūkis paliekamas Dievo valiai

ta ės labai greitai suskubo a- 
teltl į pagalbą - suteikdamos 
savo industrijai ir ekspor
tuojamiems gaminiams mo
kesčių lengvatas, teikdamos 
įvairias subsidijas ir pan. , 
kad tik iškišus savo gami
nius į užsienį , sumažinus 
bedarbių skaičių Ir išlaikius 
savo krašte ūkinę pusiaus
vyrą.

Kiti sako, kad didelis aly
vos Importas, Ir kongreso 
neišspręstas energijos su - 
vartojimo klausimas, labai 
daug prisideda prie infliaci
jos didėjimo ir dolerio ver
tės kritimo. Aišku savaime, 
kad jų pusėje yra didesnė 
dalis teisybės,bet kai kurie 
ekonomistai aiškina: alyvos 
Importas nėra kenksmingas 
krašto ūkiui, nes jo. t r ūku n 
mas uždarytų Įmonių duris , 
o antra vertus, už alyvą iš
mesti pinigai grįžta atgal 
pagamintų gėrybių pavidale 
ar įvairių investavimų bei 
banko depozitais ir 1.1.

Bet šio krašto ūkiui tai 
nesudaro didelės reikšmės 
Ir neatsako į klausimą- ko
dėl tvirtai laikosi Japonijos 
ar Vak. Vokietijos pinigai? 
Juk šie kraštai Irgi perkasi 
alyvą iš arabų, nes savos 
energijos neužtenka sukti 
savos pramonės ratus. Ml - 
nėtų kraštų vyriausybės ne- poniją, Australiją, Naująją 
turi tiek problemų,kaip mū- Zelandiją veda kovą tarp sa- 
slškė, todėl joms lengviau vęs Ir Infliacijos, nenorėda-

Trečiasis pasaulis, kaip 
dabar įprastą jį vadinti, nė
ra labai suinteresuotas kova 
su Infliacija. Jį sudaro dau
gumoje naujos Afrikos vals
tybės, kurios dar tebeslblaš- 
ko tarp savo vidaus proble
mų Ir "antrasis pasaulis ’u 
komunlstlnlal kraštai, dar 
labiau aštrina šias proble
mas. Tuo tarpu Vakarų Pa
saulio tautos, pr įskaitant da

paliks

gelyje , daugelyje kraštų.
Tavo kely nėra nenumatytų 
vingių, *
Tau nėr kada s ua be jot ki
tais ar savimi,
Tu maltini išalkusį, dengi 
sušalusį, guodi pravirkusį. 
Moterie, tavo atsakomybė 

dabar turi apimti visą pla
netą. Tu negali daugiau sa
kyt-aš nežinojau, nemačiau, 
nesuvokiau, aš neturėjau 
balso, manęs niekas neklau - 
sė ir neklausė.

Mes turime kur nors pra
dėt: paklausk vyriškio, kiek 
moterų yra jo firmoje ir ko
kias vietas jos ten turi, kiek 
jų turi balsą ir kiek jos šita 
teise naudojasi ,ir jeigu ne - 
tai kodėl ne ?

Mes žinome šovinistų 
standartinius atsakymus,pa
šaipas - visa tai yra sena, 
kaip pasaulis; durnam - iš 
visko juokas.

Visoks melas, visokia 
priespauda turėjo savo gy
nėjų - vergija, rasizmas , 
kankinimai, žudynės. To-; 
kie atakuos ir šviesią,ir kū
rybinę mintį, pa re m darni sa
vo pozicijas citatomis iš 
"gerų" knygų. Ignoruokite , 
visa tai.

Kurios galite ir sugebate , 
atsiliepkite per šį laikraštį , 
ar per kitus, kad jūsų balsas, 
jūsų kūrybinės, pozityvios 
mintys būtų išgirstos. Šitos, 
kaip srovelės,tirpstant le
dams, bėga į upelius žemyn, 
gaivindamos visa pakelyje , 
valydamos,nešdamos šapus.

Vyras prie durų: - Nė, aš 
neinu į jubiliejus, aš neš - 
venčiu nė savo. Kodėl? Jei
gu ką nors gero esu pada
rius čia būdama- Viešpačiui 
garbė ir padėka, jeigu ne - 
|ai Jo atleidimas irpasigai- 
lėjimas būna su manimi.

Moteris prie durų: -Ačiū, 
ne, aš neinu Į ’Tupperware' 
vakarus, nebent jūs susineš -

morstis.
Gegužės mėnuo - moters 

mėnuo. Pripildykime tad, 
bent vieną numerį kiekvieno 
laikraščio grynai moterų 
raštais. Ne tik senoviniais , 
kuriuos gerai žinome, bet 
dabartiniais, jų gyvenamo
mis ir išgyventomis patir
timis.

Apie motinystę esame pri
rašę tomus. . .

Ir Tavo grožis ant šio au- 
aukuro sudėtas 
Nesunai ki na ma s 
laiko ugnies.
Čia mano Motina, šita Se
nelė čia, Pramotė.
Atvaizdą blunkantį palies 
meiliai lengva ranka. 
Tavo garbė nesubyrės it 
krintąs meteoras, 
Jinai spindės sava, i ne- 
blunkančia šviesa 
Visa tai buvo gražu ir tei 

singa. Bet motinos dabar 
čia nebėra, mes esame jos 
vaikai, anūkai .proanūkai. . . 
Mes paveldėjome šitą šimt
metį. Ar jis geresnis dėl 
to, kad ji gyveno ? Mūsų at - 
siminimai šviesūs dėl to, 
kad ji gyveno, tačiau, kuomet 
ratai rieda į pakalnę, jie 
rieda per ją ir per visa, kas 
su ja surišta. Ji net nežino
jo, kad jai priklausė tarybo
se oalsas, kad jos teįses-tų- -tumėteu ką■ -gražaus 'esate 
rėjo būti ginamos valstybių, ..pa dariusi oš-, ką naujo, įdo- 
konstltucijose, kad jos vaiko maus pačios per save esate 
reikalai turėjo būti pirmoje 
ne paskutinėje vietoje. . . Ir kitą, ne apie viena kitą). . . 
taip yra ligi šios dienos dau

sugalvojusios(ne apie viena

Aguona-

Montrealyje Velykų Stalo.surengto per AtvelykizKLKM d-jos valdybos pagrin
dinės rengėjos, iš dešinės: G.Kudžmlenė, J. Adomonienė Ir D. StaškeviSlenė. 
Viršuje: A-V.Klebonas kun. J. Kubilius, S.J., ir kUsvečlai. ‘Kiškelis"(Marius 
Valinskas) atneša velykines dovanėles vaikučiams. Nuotr. J. Žurkeviėlaus.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE 
Atostogavimo sezonas pranciškonų vasarvietėje Kennebunk- 
porte, Maine, prasideda liepos 1 ir baigiasi rugsėjo 4 dieno
mis- Tai vasarviete su Lietuviška aplinka ir nuotaika, žino 
ma Amerikoje ir Kanadoje. Duodama butas ir maistas. Be to 
svečiams ruošiama koncertai, dailės parodos, literatūros va
rai. Visi lietuviai kviečiami praleisti atostogas šiame garsia 
me Amerikos kurorte — Kennebunkporte — prie pat Atlanta 
vandenyno savo tautiečių draugystėje. Informacijai adresas: 
Franciscan Guest House, Kennebunkport, maine 04046. 
Tel. (207)967 - 2011.
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Keleivis
P l B L1S II IN <; CO M PA N Y

T E L . 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON. MASS. 0 2 12 7

T EL. 525- 8971.

UCtlOony J

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNO5 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS “RCGOS I

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’O.

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Onr.
• • PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA.
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IN -GROUND Swimming Peel «tefyb 
T E L-(6 13) 225-400 1
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

To u p y k i r s k oIi n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame g% jb gy jb * 4| jb 
TORONTO LIETUVIŲ KAK AMA
KREDITO KOOPERATYVE

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

i MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ......... 6%
santaupos ..................

'term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 4V4 % 
pensijų fondas..................9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas ...10%, 
nekilti. turto pask. .914%

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 prieS ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $10,000,000.

LIETUVIO DINGIMO 
PASLAPTIS

1975 m. gruodyje šiame 
laikraštyje buvo rašyta apie 
hamtltoalečlo Vaciaus Paši
lto paslaptingą dingimą. Jis , 
Išvvkęs darban nuosavu au
tomobiliu 6 vai. ryto į vietos 
plieno Įmonę Stelco niekada 
jos nepasiekė Ir d ingo be ži
nios su visa mašina,kaip sa
koma, lyg Į vandenį. Jam 
neatsiradus net namuose,nei 
darbovietėje, vietos policija 
užallarmavo Kanados Ir A - 
mertkos policijas,bet vis be 
jokių pasekmių per 2 metu ir 
4 mėnesius.

Pagaliau ši paslaptis pa
aiškėjo. Š.mjbalandžto 17 d. 
popietėje buvo tęs lamas On
tario ežere Hamiltono uosto 
krantinės gilinimas Ir valy
mas. Krano vairuotojas be- 
semdamas purvą, užkliuvo 
už automobilio. Pakvietus 
policiją, mašina buvo Iškelta 
Į krantą, o jos Viduje rastas 
žmogus už vairo. Iš turimų 
davinių policija nustatė,kad 
automašina priklauso Vaciui 
Pašilui,ojos viduje žmogus 
- jnašlnos savininkas. Žmo
nai tuoj buvo pristatyti ma
šinoje rasti katkurle daiktai, 
tarpe jų dar veikiantis ran
kinis laikrodėlis Ir dalis do
kumentų, kuriuos žmona at - 
pažino esant mirusiojo nuo
savybe. Padarius skrodimą, 
nustatyta, kad pašalinės jė
gos naudojimo nebuvo.

Krantinės valymo darbų 
virš Inlriko nuomone, V. Paš l- 
lys gatvės gale bus atsitren
kęs Į krantinę ,o po to Įkri
tęs Į ežerą. Panagrinėjus, jo 
naudojamą kelią darbovletėn 
per 15 metų, sunku suprasti , 
kodėl jis nepasuko dešinėn , 
Įmonės kryptimi, bet leidosi 
tiesiai ežero link?

VACIUS PASILYS

Nuo posūkio už klometro- 
gatvės galas Ir uosto kranti
nė. Nuo krantinės už 300 
metrų stovi aukšta vielos 
tvora su vartais. Galima tik 
spėti, kad jo diabeto Ilga at
nešė jam netikėtą mirtį . 
Didžioji dalis šios tragedi
jos paaiškėjo,tačiau,kaip Ir 
kodėl jis pateko ežeran-pa- 
sltks visiems laikams pas
laptis.

Balandžio 20 d.žuvusiojo 
palaikus palaidojome Hamil
tono kapinėse per A V para
pijos bažnyčią, dalyvaujant 
gana skaitlingam skaičiui 
hamltonIečių laidojimo na
muose IT kapinėse, nors die
na buvo lietinga.

Jo šeima dar nebuvo nūs - 
tojusl vilties jį sutikti gyvą, 
betgi likimo buvo lemta ki
taip.

Vellonles liūdinti liko 
žmona Albina, sūnus Algi
mantas Ir duktė ' Vilija su 
šeima ir kiti giminės Lietu
voje. Šeimai Ir giminėms 
reiškiama gili užuojauta.

Velionis kilimo aukštaitis 
nuo Zarasų. Kanadoje gyve
no nuo 1948 m. Savo laiku 
rašinėjo Ir šiam savaitraš
čiui. Hamiltone priklausė 
kai kurtoms organizacijoms .

Zp.

VYRAI VALDO PASAULĮ
T oronto 1 letuvių kolon (ja i 

Įsigijus dabartinius erdvius 
ir patogius LNamus,gall - 
ma sakvtl.tuojau pat išsivys
tė Ir žymiai plačiau viską a- 
p imant i gausių išlos kolonijos 
organizacijų veikia.

Įvairus judėjimas tiesiog 
virte užvirė. Gausiai šių 
Namų Valdybai, o taipogi ir 
samdomiems tarnautojams 
ats Irado net perdaug.

Ypatingai viskas pagyvėjo 
kada vakarais Į čia ėmė 
rinktis gausi blngo lošėjų 
bendruomenė,o savaitgaliais 
vestuvininkai, Įvairių minė
jimų, koncertų rengėjai, su- 
s Ir Ink Imu, pas Itar Imu be l 
posėdžių neatlaidūs entu
ziastai.

Organizacijos savo rengi
niams sales pradėjo užsisa
kyti net metus Į prlekĮ, tuo 
nejuokais- pr (versdamos su- 
s trupinti Ir kitas ve Odos 
grupes be l s anbūr lūs.

Visiems be išimties čia 
patiko puošnios erdvios sa
lės .patogus sus tslek Imas, vi
su mėgiamas šio didmiesčio 
kvartalas.

Įvairiomis kryptimis besi
plečiant organizuotai veiklai, 
pagaliau šių Namų Valdyoa 
ėmėsi iniciatyvos dar pla - 
tesnlam veiksmlngesnlam ne 
tik šių Namų eksploatavimui, 
bet trkultūrlnel prganlzuotal 
veiklai praplėsti.

Tam reikalui talkininkauti 
Įsisteigė Moterų Burei te .At
liko daug gražių ir pasigė
rėtinų darbų. Be jų Įdėto 
nuoširdaus darbo ir patyr t- 
mo, čia nebūtų Įvykę visos

eilės didžiulių puikių paren
gimų, kuriate ši kolonija tik
rai didžiavosi ir žavėjosi.

Naujųjų Metų sutikimai, 
Kūčių vakarienės, Velykų 
stalas, visa eilė koncertų, 
minėjimų Ir 1.1.tai šio būre
lio nuopelnas. Įdėta daug 
kruopštumo, pasišventimo, 
darbo, meilės ir sielos. Mo
terų Būrelio veikla šiems 
Namams Ir šiai kolonijai 
nepaprastai buvo ir yra re i- 
kallnga Ir naudinga.Tai tas 
pat, kaip gražiai tvarkingai 
prižiūrimas gėlių darželis, 
be kurto niūrūs, klaikūs Ir 
liūdni būtų mūsų lietuviškieji 
namai bei sodybos.

Aržiau šių Namų prtetlal - 
kantlejl mūsų vyrai pagaliau 
pasijuto gan toli atsilikę Ir 
niekam nereikalingi, niekam 
tinkami, o gal jau Ir Iš ma
dos Išėję... Nejuokais buvo, 
susirūpinta, sukta Ir laužyta 
galvos, kaip Ir ką čia dabar 
padar lūs, kad nors nuo mo
terų neats 11 tkus.

Nusprendė, nutarė Ir jie 
nepasiduoti, žengti pirmyn, 
jas pasivyti, gal net ir pra
lenkti. Susibūrė krūvon, par 
slvadino šių Namų Vyrate Ir 
nutarė parodyti,ką jie gali.

Į savo parengimus visas 
moteris Ir paneles jie net 
veltui kvietė Ir viltojo. Net 
stovyklą visiems senstelėju
siems surengė. Ne taip blo
gą Ir gegužinę suorganizavo, 
keletą koncertų bei kitokių 
Įdomės nlų pas tepardymų... 
Kada jau viskas ne taip blo
gai pasisekė tai sudūmojo ir 
vėliai iš naujo, Ir net dar gal 
būt mandrlau viską pakartoti

Tie Vyrai pagaliau taip 
Įsismagino, kad moterims 
neperdaug kas bepaliko da
ryti. Taip sakant, atėmė iš 
jų teisėtąjį ĮnrėfcąjĮ Į pirmu
mą. Pasirodo Ir vieni Ir ki
ti ką nors organizuodami be 
vieni kitų negali išsiversti ,.

MOKA:

8,’/į%už 1 m. term. dep.
8!/2% už pensijų ir namų planą
7 % už taupymo s-tg
7 ’/4% už spec, taupymo s-tą
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA: 

9’/a% už asm. paskolas

9’/į% už mortgičiui

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A4

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

_ . _ * Namų — Gyvybės
/ U f* E * Automobilių
< irfB ry<r 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 
TORONTO, ONTARIO bct,“,r •
MH >x* teL 533-3531

priklausantiems, o Vyrai ne- konstatavo, kad jaunieji nėra 
išdrįsta Irgi taip pasielgti... susirūpinę išlaikyti lietuvy- 

Kažkas,kažkur Ir kažkam bę. LN pagrindinis tikslas

PRANEŠIMAS

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMU Akcinės B-vės Vai- 
dyba Šaukia visų narių metinį susirinkimą, Šeštadienį — 
gegužės 27 d. 2 vai. p.p.

Susirinkimas įvyks Hamiltono Lietuvių Medžiotojų, ir 
Žūklautojų klubo “Giedraitis** patalpose,

York Rd., Caledonia, Ont.
HLN B-vės Valdyba

Ps. Velionis Vacys Paši- 
lys praeityje ilgus metus bu
vo šio laikraščio bendradar
biu. Jis nemažai straipsnių 
yra rašęs iŠ savo darbovie - 
tės darbininkų padėties ir jų 
unijos veiklos. Taip gi daug 
yra rašęs visuomeniniais lie
tuvių klausimais čia ir Lie - 
tuvoje. Dar ir dabar turime 
jo vieną straipsnį apie Zara
sus, kurį patalpinsime se
kančiuose numeriuose. NL.

PAVASARIS ONTARIO PROVINCIJOS LAUKUOSE, 
(Photo from the R.R. si lows collection, Ontario 
Ministry of Agriculture and Food).

6 psi.

PAVASARIO DINAMIKA

Laikas niekada nemeluoja, 
Kad atėjo pavasario žinia 

kursuoja;
Balandis meilę burkuoja, 
Žemė gyvybe alsuoja.

Į dangų spokso šulinys, 
Kalba maldas virdulys; 
Kūdroj maudosi varlė, 
Po langu juokiasi gėlė.

Šokit varlės, juokitės gėlės,
Tegu joms pavydi 

mergužėlės.
Pavasaris vasarą pasivys — 
Pranašauja vyturys.

Šunes šokit, katės grokit,
Vaikai savo pavasariu 

džiaugtis išmokit, 
Nes ateis jūs vasara, 

rudenys 
Ir visi pavasario malonu

mai išnyks.

Moterų parengimams dažnai 
reikalinga vyriškoji talkos 
ranka, o vyrams moteriško
ji.

Gudrūs vyrai ir čia sura - 
do išeitį. Jie talkon past - 
kviečia savo žmonas, dukras 
arba ir artimesnes kaimynes, 
bet tik jau ne Moterų Būre
liui plrklausančlas. Moterų 
Būrelis šaukiasi šių Vyrų 
talkos,betgi rezultatai lygūs 
nuliui. "Kaip gi dabar, čia

tikrai netalp veikla galvelė , 
kaip turėtų... Žinoma, šia 
proga verta prisiminti jau 
eilė metų . kaip viso pasaulio 
moterys veda sunkią ir ne
lygią kovą dėl savo te te lų;s ap
valinę suprantam, ir šio Bū
relio narės to neatlaldžlal 
siekta...

Vyrai, tai ką gi- greičiau
siai, kad jie jau visiškai pa
miršo vieno labai šaunaus, 
populiaraus ir viską lemian
čio posakio antrąją dalĮ, o

yra sudaryti sąlygas reikš- į 
tis ir veikti senąjfffr, vidurį- | 
nei ir jaunajai kartai.

Lina Kuliavienė pastebėjo,' 
kad LN patalpos naudoja 
mos daugiau blngo žal - 
dimams.gi organizacijos 
turi tenkintis patalpomis > 
kurios nepatenkina jų reika
lavimų. Kritikavo pašalpų 
paskirstymą. Ji siūlė suda - 
ryti centrinĮ jaunimo komi
tetą, kuris rūpintųsi jų 
reikalais.

jos daro Ir jų reikalas , 
mums nėra ko maišytis ”,
girdisi pasiteisinimai. ’’Jūs 
darykite savo, o mes savo” .

Šio dviejų Būrelių "nesu
tarimo” neįmanoma mlrtln-
gam žmogeliui suprasti, nes 
jis atrodo yra labai "svar
bus”, kadangi prasidėjęs Iš 
"nieko".

Vienas dalykas tai vtedėlto 
neaiškus. Sakykim, moterys 
dar neuždraudžla Į jų paren- 

ateltl Vyrų BūreliuiB. Bačiūnas gimus

atsimena vos tris pirmuti
nius žodžius,kur sakoma:

"Vyrai valdo pasaulĮ, o 
vyrus valdo moterys".

ūsai LIETUVIU NAMAI

LIETUVIU NAMAI IR LIE
TUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Šia tema vyko labai į do 
mus ir aktualus simpoziu
mas balandžio 23 d. po Sek 
madienio Popietės, kuriame 
dalyvavo per 200 žmonių.

Simpoziumą atidarė T . 
Stanulis, pakviesdamas 
Trento u-to prof.Romą Vaš- 
toką pirmininku ir sekreto 
rials V. Kulnį ir J. Šimkų.

Prof. R. Vaštokas pristatė 
susirinkusiems simpoziumo 
paskaitininkus, kurie atsto
vavo jaunąją kartą. Prof. R. 
Vaštokas savo Įžanginėje 
kalboje priminė, kad šiuo 
metu vyksta labai didelis 
susidomėjimas visų tautų 
istorija, jų kilme, kultūra , 
tradicijomis. Tai tautinio 
atgimimo reiškiniai, kuriuo 
yra ypač susidomėjęs jauni
mas pavergtuose komunistų 
kraštuose. Kanadoje yra pa
lankiausios sąlygos išlaikyti 
lietuvybę ir ją perduoti jau
najai kartai.

Paskaitininkas Gintautas 
Beresnevičius pareiškė savo 
nuomonę, kad LN turi būti 
centras, kuriame koncent
ruotųsi visuomeninė, kultū
rinė ir finansinė veikla. Jis

Algis Senkus savo prane
šime analizavo mūsų orga-r 
nizacijų santykius, numaty - 
damas patalpų didinimą ir 
sporto salių Įrengimą.

Jauniausias kalbėtojas Al- ' 
gis Balsys pasiūlė Įvesti 
premijų sistemą už lietuvių 
kalbos naudojimą ir knygų 
skaitymą.

Birutė Bilkšytė-Richard
son iškėlė menininkų ir ra- 
šutojų problemas ir ragino 
LN su jais užmegsti ryšius 
ir jiems sudaryti sąlygas 
pasirodyti viešumoje.

Vytautas Bireta kreipėsi Į 
jaunimą, ragindamas būti di
desniais idealistais ir mo
kytis tėvų kalbos.

Prof. R. Vaštokas iš visų 
pranešimų padarė sekančias 
išvadas,kad LN funkcijos yra j 
1. Išvystyti stiprų veiklos 
centrą 2. Sujungti jauni rho, 
vidurinę ir senimo kartas , 
3. Sudaryti koordinacinį 
komitetą visų organizacijų 
veiklai derinti 4. Plėsti LN į 
patalpas 5. Premijuoti jau- į 
nimo atsieki mus 8. Kreipti . 
daugiau dėmesio Į meni - ? 
ninkus 7. Būti optimistais, | 
nedejuoti ir daugiau dirbti | 
8. Jaunimas yra atsakingas į 
už lietuvybės išlaikymą. į |

Po pranešimų vyko gyvos | 
diskusijos. /

Simpoziumas baigtas 4 W į 
Stanulio padėka LN vardu,yi-| 
slems paskaitininkams, ir 4 
dalyviams. į 1.'.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Naujiems 

į Nariams įrašyti
1978 m. Specialus Vajus

u
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir ju draugus įsijungti 

i SLA nariu Seimu ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmes), kad it jie gali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti pridėtinėmis 
apd raudomis.

•’ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
pirmųjų m"tu metiniu mokesčiu.
Apsidrausti Kalima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos.

į •’ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo SI.000 iki $5,000.
• Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba $2,000.

Per šj Vaju galima pasirinkti sekančius apdraudų plannė: ”
Viso Amžiaus Mokama apdrauda (Whole Idle V-D
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metu (20 Payment Life V-2)
20 Metu Taupomąja apdrauda (20 Year Endowment V-3) ir
10 Metu Taupomąja apdrauda (10 Year Endowment V X)

•.’ Po trijų metu nariams garantuojamos neprarandamos apdraudų verty- 
bės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesniu informacijų ir specialiai Siam VAJUI pritaikytu Non-Medical 
’aplikacijų Kalima gauti pas vietini SI,A Organizatorių ar Finansų Sekreto
rių. Taip pat galima kreiptis ir i Susivienijimo Centra:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street 
New York. N. Y. 10001 
Tel. (212) 563 2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo data (mėnesi, diena ir 
metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti apdraudu mokesčiai.

Sol. BIRUTĖS KEMEŽAITĖS naujai išleista plokštelė 
“Operų Arijų Rečitalis" su Romos Operos Simfoninio Orkes
tro palyda, jau galima gauti pas platintoją V. A. Aušrotų, — 
29 Sun Row Dr., Weston, Ont. M9P 3H5 Canada. Kaina S 7.00.

Jau yra išėjusi antroji laida B. Kemežaitės pirmosios 
; plokštelės “Lietuvių Kompozitorių Solo Dainos", kaina $6.00.

I
 Užsakymus galima siųsti: G Kulikauskienei, 6527 So. 

Maplewood, Chicago, IIL 60645’USA arba B. K emefaitei, - 
7124 So. Mozart St.,Chicago, III. 60629 USA.

J. I. B. La boratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 
Illinois 60650, U. S. A.

I DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausios Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoarptlsge-Lotion" preparatai sulaiko 
ptoukg įlinkime, naikina pleiskanai, pataline nležSjlmg, plauk*, •kilime, 
stiprina plauke iaknlt, padeda atgauti noMrallg plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pilki 100%. jraiytl vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicina Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

MontrealKRONIKA

LITO SUSIRINKIMAS
Metinis LITO susirinki

mas įvyko balandžio mėn. 8 
d. , Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Susirinkimą pradėjo 
pirm. J. Bernotas, kviesda - 
mąs atsistojimu pagerbti per 
praeitus metus mirusius Li
to narius, jų tarpe ilgametį 
Kredito Komisijos narį Ste
poną Kęsgailą ir pradžioje

šių metų staiga mirusį Lito 
vedėją Prafrą Rudinską. ’ Giria ČJtipkaūskienė, čia vist}

Pirm. J. Bernotas pristatė praminta Šiaū'rės Lak Stinga- 
susirinkimui' Valdybos nau
jai paskirtą vedėją Reginą 
PIEČAITIENE. Ji priėmė iš 
p-ko Litui Alfonso Vazalins- 
ko tapytą a. a. P. Rudinsko 
portretą, kuris bus pakabin
tas Lito patalpose.

Susirinkime dalyvavo 240 
pilnateisių narių ir 16 svečių 
Lygos Draudimo Skyriaus 
vedėjas Gil Constantin! ir 
CUMIS Apdraudos Bendro -

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.

(Lietuvioms duodame specialių nuolaida)

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

GUY
RICHARD

'■ ROOFER----- COU VREUR
7725 George LaSalle

Geriausios patarėjos Ir darbo atlikėjas jums gall bull stogdengys Guy 
Ttlchardl,kuris jau seniai llatuvlams patarnauja. Darbo atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Saukite kol namo stogas blogas ar kol statote.

“364-1470
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vės atstovas Hector Barbe 
keliais žodžiais pasveikino 
susirinkusius.

Metinius pranešimus pa
darė pirm. J. Bernotas, ve
dėja ir buhalterė R. Plečai- 
tienė, Kredito Kom. pirm. J. 
Kibirkštis ir Revizijos Kom 
narys B. Niedvaras. Litas 
užbaigė metus su $7.336 . 
732 balansu ($ 7 . 086 . 922 -
1976 m.) ir rekordiniu $35 . 
312 pelnu ($19. 394;. Nariams 
už santaupas išmokėta $540. 
300($524. 259). Narių 1(32, 
skolininkų 446.

Lietuvybės reikalams per
1977 m. išleista $9330. Be to 
19/7 metų dividendai už Še
rus $519. 80 sumoje buvo pa - 
dalinti per pusę Aušros Var
tų parapijos ’ chorui ir An
sambliai Gintaras,

Diskusijų metu buvo P. A- 
damonio pasiūlyta ir susi
rinkimo priimta,įamžinti P. 
Rudinti ko atminimą, paski
riant kiekvienais metais po 
$ 1000 stipendiją jaunimui, 
einančiam komei’ ji ii us
mokslus.

Balsų skaičiuotojai H. A- 
damonis, G. 
Dainuotas ir 
pranešė, kad 
išrinktas ir
perrinktum į Valdybą. Akla
macijos būda į Kredito Ko
misiją buvo perrinktas J. 
Kibirkštis, o į Revizijos Ko
misiją perrinktas B. Niedva
ras ir išrinktus K. Toliušis.

Susirinkimas baigėsi J. 
Garbuse vlčlenės skaniai pa
ruošta vakariene.

Regina Piečaitienė

•Llto“ valdybos pirmininkas notaras J. Bernotas Įteikia naujai vedėjai Reginai Pledaittenei •Litui’ a.*. Prano 
Rudinsko paveikslu, tapyta Alfonso Vazallnsko. Nuotrauka T. Laurinaičio.

Allnauskas, J.
P. Juodkojis
A. Ptašinskas

R. Išganaitis

ŠIAURĖS LAKŠTINGALA 
FLORIDOJE

St. Petersburgo lietuviai 
jau antri metai pajunta pava
sario palaimą-ypač šiemet , 
po ilgesnės, taip čia vadina
mos šaltesnės. žiemos, kai 
kolonljon atvyksta solistė

la.
Neperseniausiai susitvė

rusi JAV Lietuvių B-ės Flo-

Sol. Gina čapkauskiene

listės Ginos Čapkauskienės 
koncertą St. Petersburgo 
lietuvių Klubo salėje.

Kaip solistė yra vertina
ma galima iš to spręsti, kad 
beveik perpildytoj salėj pub
lika ramiausiai, tiesiog kva
pą užėmusi, gėrėjosi . įdo
mios programos išpildymu.

Pirma koncerto dalis la
biau kamerinio pobūdžio: 
Haendel io, Mozart’o, Bi- 
shop’o kūriniai. Antroje da
lyje išgirdome S. Sodeikos , 
V. Kerbelio, V. Jakūbėno, G . 
Gudauskienės, J. Stankūno , 
St. Gailevičiaus dainas.

Susižavėjusi auditorija 
tris kartus sustojusi ovaci
jomis išprašė simpatingąją 
solistę tęsti koncertą. Dar 
labiau publika jaudinančiai 
pareiškė koncerto įvertinimą 
kai rengėjai,įteikdami gėles 
padėkojo ne tik už puikiau
siai Šiaurės Lakštingalos at
liktą prograrrųįrbfLįr už ne- 
ėmimą jokio atlygiTikno.

Po koncerto prie kavutės 
toje pačioje salėje dalyviai 
galėjo jaukiai su miela so
liste Gina pabuvoti ir palin
kėti, kad visame pasaulyje 
galima būtų pademonstruoti 
tokį retą lietuvių tautos per- 
lą-koloratūrinį sopraną, ko
kiu solistė Gina Čapkauskie- 
nė yra apdovanota.

Džiugu, kad lietuvių tauta 
turi aukščiausio lygio dai
nos menininkus- be Ginos , 
trumpai pernai pasirodžiusi 
Kanadoje mezzo sopranas 
Nijolė Ambrozaitytė, lyrinis 
sopranas Lilija Šukytė, o 
ir šaunių vyrų daininikų-te-

kelnėms
pristatant

4
j siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodehuoju 
Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)"'

iPAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

NAMŲ REMONTAS

Taisymas stogų įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 36 3- 1620.

Apie darbų sąžiningų atlikimą, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366 - 2548/

FUNERAL HOME

D E R N l O S

F. Wilson & Sons Ine1.
123 MAPLE BLVD 57«4 VEPDUN AVĮ

CHATEAUGUAi VEPDU* QUEBEC

TEL 6914760 TEL 7679956

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS 

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

Plumbing BiUnating kontraktorius.

140-2e AVINUI - 366-0330

ridos Apygardos vadovybė norą Virgilijų Noreiką, bosą .Ostrauskas, Antanas Vaičiu- 
balandžio 12 d. surengė so- V. Daunorą ir dar kai ku 

riuos kitus išeivijoje.
Tik apgailėtina Ir smerk

tina,kad dvidešimto amžiaus 
bukapročiai barbarai trukdo 
visiems lietuviams ar tai 
pačioje Lietuvoje . ar tai 1- 
šeivijoje turėti tų tarptauti
niai iškilių menininkui kon
certus.

- laitis, Kazys Barė na s, Juozas 
Kralikauskas, Liūnė Sutema, 
ir Eduardas Cinzas.

Vertinimo komisijos sąs
tatas bei kitos detalės bus.f 
paskelbtos vėliau.

J. Kaškelis

RAŠYTOJAS STASYS 
SANTVARAS MONTREALY

Žinomas rašytojas-poetas, 
daugelio operų vertėjas į 
lietuvių kalbą atvyksta pas 
mus gegužės 14 d. į Motinos 
Dienos minėjimą - Stasys 
SANTVARAS.

Jis skaitys paskaitą ir sa
vo kūrybą.

Programoje dalyvaus Li - 
tuanlstinės Mokyklos mold - 
niai.

Visi kviečiami ateiti į šį 
Motinos Dienos minėjimą 14 
gegužės, po 11 vai. .pamaldų ‘ 
Aušros Vartų salėje.
LITAS NEVEIKS 
SEKMADIENIAIS

Vasaros metu Litas sek- ,■ , - ir, . t, i * ’r. - -'JT

rudenį, M on t - 
bus paskirta jau 

Vinco Krėvės 11- 
prnmJja. Ji ski- 
visas 1976-77 m.

DVYLIKTOJI VINCO .
KRĖVĖS LITERATU R DS 
PREMIJA 

1978 m.
realyje, 
dvyliktoji 
teratūrinė 
riama už 
išleistąsias grožinės litera*- 
tūros knygas išeivijoje.

Premija skiriama kas 
antri metai ir jos dydis- 500 
dolerių.

Vinco Krėvės literatūros 
premija rašytojų tarpe turi rt, -
pažymėtinai gerą vardą, Be . madieniais neveiks n.uo.GE 
Jono Aisčio, laimėjusio pir
mąją V. Krėvės lit. premiją 
štai visi kiti šios premijos 
laureatai:

Jonas Mekas, Marius 
Katiliškis, Vincas Ramonas, 
Algimantas Mackus, Kostas

GŪŽĖS mėn. ,16.d. iki SPAtt 
LIO mėn. 16 d. Taigi,gegu
žės 14 d. sekmadienis bus 
paskutinis, kai Litas dar 
ve i les prieš vasarą.

Regina Plečaltienė

t

KEITH BUILDING MAINTENANCE

$

r

i

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
HETTOYEURS CLEANERS 

con °.7661-A CENTRAIS
f 495-90e AVĖ 
i 1 coin i corner B«yns 365-1143

29 55 Al lard Street, Ville Emard 
7 6 6-2667.
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TONY’ S PHOTO STUDIO nuotrauka 18 Spaudos Baliaus. Jono Rimelkio orkestrui gerai grojant, linksmai leido lalk^ šokėjai.

NL REIKALAI Visiems už loterijų dova - * Dr. E. A. Juodis yra su- 
nas ir talką nuoširdžiai dė- , žiedavęs su Rūta Dragūne- 
kojame. NL. (b. d.) vičiūte iš London, Ont. Jų

vestuvės Įvyks gegužės 27 d. Londone.

Spaudos Baliui praėjus...
(Tęsinys)

Praeitame numeryje skel- 
į bėme, kad Spaudos Baliaus 
1 metu Didžiosios Loterijos 
laimikiai atiteko J. PIVO
RIŪNUI iš Cleveland o TV- 
20" spalvotos televizijos a- 
paratas, dovana Montreal!© 
Lietuvių Kredito Unijos Li
tas; J. Adomaičiui iš LaSalle
- dali. R. Bukausko naujau - 
sias vertingas tapybos kū
rinys; J. Dauderiul iš Mont- 
realio- J. Šiaučiulio origi - 
nalus medžio paveikslas; J . 
Paužuollul Iš Port Colborne, 
Ont., - Pr. Baltuonlo medžio 
skulptūra ir A. Mikšienei Iš 
Hamiltono-dali. A. Tamošai
tienės austas tautinis rūbas.

Kai kurie jau atsiėmė lai
mikius.

Mažajai loterijai pinigais, 
gėrimais- degtinės, likerio 
ir vyno bonkomis bei daik
tais dovanojo:
— pinigais - Adamonis Insu
rance Agency Ine. $50, Alber-

Dr. J MūliŽka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namą 488 - 8528

tas Norkeliūnas $15, P. Amb
razaitis $4, V. Kalinauskas 
$2; gėrimais -po 3bonkas M. 
Guobys, po 2 bonkas P. ir A. 
Buikai ir po 1 bonką: P. Žu - 
kauskas, J. Valiulis, J. Paun
ksnis, M. Kringelis, K. Gu - 
džiūnas, P. Petrauskas, A. 
Dasys, J. Keršys, J. Dalmo
tas, C. Ambrasas, R. Poli - 
šaltis, A. Šmitas, A. Mylė, 
K. Rašytini s, B. Kirstukas, 
J. Asipavičius, P. Mickus, 
M. Šulmistras, P. Šukys, P. 
Bunys, Z. Valinskas, J. Biliū
nas, D. Baltrukonis, V. Bu
kauskas, J. Pileckienė, A. 
Jonelis, B. Bunys ir 2 bon
kas J. S. Skučai ir V. G. Dre- 
šerial; daiktais - V. G. Dre- 
šeriai, J. Lukošiūnas, M.
Čapkauskas, K. Sitkauskas ' 
ir kt.

Didžiąja! loterijai vadova- ’ 
vo Bendrovės pirmininkas J. 
Petrulis v-bos sekr. J. Šiau- 
čiulis. Laiminguosius bilie - 
tus Ištraukė J. Šarapnickas 
iš St. Catharines, Ada Jucie
nė iš Toronto, Birutė Adoma
vičiūtė iš Bostono, Maj. R. V. 
Paukštaitis iš Ottawos ir inž. 
A. Kličius iš Montrealio.

Mažosios loterijos prave- 
dimą vykdė Vincas Lukaus - 
kas su pagelbininkais R. ir M 
M. Pollšaičiais.

kvietimas

MONTREALIO

PAŠALPINĖS

SUKAKTIES

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ naujam skaitytoju 
tik už $ 7.00 metams I 1

LIETUVIU SŪNU IR DUKTERU.

DRAUGIJOS VEIKLOS 5 0 METU

Banketas
kuris įvyks gegužės(May) 20 d., Šeštadienį 7 vai. 
vakaro šv. Kazimiero parapijos salėje — 
3426 Parthenais Street, Montreal, P.Q.

Prašome visus dalyvauti, nes tikrai nesigailė
site atvykę. Bilietus prašome iš anksto įsigyti — 
- tel. 661- 1261.

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

‘‘Pavardė ir vardas) I

'Tikslus adresas)

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. -g- ■ r-jn 
M6H 1A8 • Tel.

OR. V. GIRIŪNIENC
Dantų gydytoja

5330 L*Asoommt>cm Blvd. 

Mohtreal.

Tel. 265-3536

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tai. 932- 6662. namą 737-9681.

v*

LEONAS GUREOCaS
Mana,.,

(Lietuvi, atstovo.)

Valdyba

MONTREAL WEST
. AUTOMOBILE

Poktiec ★ Buick ★ Astra
O NERIBOTAS pasirinkimas vartotų 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
O NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JOMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

ALBĖKITE SU

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 814%
Antradieniais 10-3 H pensi^ "."“‘"Y 8’/2%

= taupomąsias s-tas .... 7%
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10- 8 1 DUODA PASKOLAS:

.... 6%

= asmenines 9Vė%
Šeštadieniais 9-1 g neki|n. turto 914%
Sekmadieniais 9.30 - 1 = investacines .....................

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

10%

LEO OUEEKAS

GM

nu montreal watt automobile

11 WESTMINSTER SOUTH ABB-5391

1 ;•

LEFEBVRE & ROBERT
■ amtuaiMUNr - MMMruer ■—> inc

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open> 
Samedi: 9 a.m. ė 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. ė 9:30 p.m. 
Livrai$on gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R.J. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Mm/e, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tai. (5 14) 871 -1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER’BJU, B.C.L
168 Notre Dome ifritt E.Juite 205.

Te/. 866-2063; 066 2064

8 Tsl.

Tel. Bus.: 722-3545
z Rei.: 256-5355

c. i. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYB*

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

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

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

Agentūra veikia nuo 1945m.

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

PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

ĮVAIRIU

BALDU

e Užeikite ir Įsitikinsite, kad įjnonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE r 4e AVENUE uasau. 363-3887
Į TG43 CSNTRAL« 300.1288 įDKCORATIONĮ_________

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25 %
Už pensijų planą 8,5%
Termin. ind. 1 me tam s 8,75%
Tcnnin. ind. 2 metams 9%
Tetmtin. ind. 3 metams 8,25 %
D,uodą nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tot sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 10,5%
Nekilo. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10.5%

Nemok, gyvybė* ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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

iHll ■kb
1J m P

/Monti i’iiho Liet tiriu K ved i to L hi i jt i

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1> iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 g. Ud spalio 15 d. ir' per visus ilguosius sa
vaitgaliu*.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8* v. vakaro.

• į'

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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