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NICOIAE CEAUSESCU

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

kė Raudonos los Brigados te - 
rorlstus, o Rytų Vokietijoje, 
Komunistų partija paskelbė , 
kad respektuosianti krtkščlo- 
nlškjąjį auklėjimą Ir tikėji
mą; leido pirmą kartą Lelp- 
ztge pravesti Krikščionių 
Festivalį su iškilmingomis 
pamaldomis. Taip pat paža
dėjo nekliudyti krikščionims 
siekti aukštojo mokslo.

r>Ar>*i ii iz-v ■ ir—r-i ■« ■ r^ir-Mi i p*»*uuo lietuviu benoruomenCs SEIMASPASAULIO LIETUVIU DIENU v Kanados ir a*v lietuviu dainų Šventė
RENGINIU TVARKA pasaulio lietuviu SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

Galutinai nustatyta,kad PLD prasideda Į97B m«blr - 
žęįlo26 d., 9 v. r. SPORTO ŽAIDYNĖMIS ir baigiasi PA
SAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMO posėdžiais , 
liepos 4 d.

Sporto Žaidynių Informacija
Sporto Žaidynės prasidės:
Birželio 26 d., pirmadienį,krepšinio rungtynėmis, kurios 
vyks:
1. Burnhampthorpe Rd., Colg. Inst.,
2. Martin GROVE C. I. 13 nr.plane.į 3. SUverthorne C. I.

Medicinos pagalba: dr. J. Vlngllte,! Beaverbrook Ave. 
Islington, Ont., Canada, tel:1-416-231 -1310.

Slidinėjimo varžybos buvo pravestos Moonstone Ski 
Resort Moonstone, Ontario.

Nakvynėms' rezervuota 400 lovų, /kiekviena $44- $55 
savaitei/. The St. George Campus, University of Toronto. 

■ Taip pat rezervuota 300 kaftibarlų Holiday fnn, 970 Dixon 
Road, Rex dale, Ont,

RUMUNIJA - KINIJA
Niekas nenori būti izo

liuotas, ir nepaprastai stoiš
ki kiniečiai neapselna galų 
gale be vakariečių vizitų Ir 
jų bent tuo tarpu, techniškųjų 
sugebėjimų, šiuo momentu, 
labiausiai trūkstamų Kini - 
joje. Nors Sovietų Sąjungos 
Ir Kinijos santykiai paskuti
niu metu vėl klek įsltempė- 
Rumunljos kompartijos va
das ir prezidentas Ceauses
cu viešėjo Peklnge penkias 
dienas. Jis pasirašė techni
nio Ir ekonominio bendra
darbiavimo sutartį.1

Ats IS ve tk Inlmo pokylyje 
ir Kinijos užsienių reika
lų mlnteterte ir pats Ceau - 
sescu pasmerkė Imperialis
tinius Sovietų Sąjungos 
veiksmus praeityje Ir ypač 
dabar vykdomus Zaire , 
įtraukiant Kubą.

KAS LAUKIA 
AFRtKOS ?

JAV, AnglljosįPrancūžljos 
Ir V.Vok let įjos užsienių mi
nisterial susitiko Washing - 
ton’e prie tradicinio pietų 
stalo, prieš pradedant NATO 
tus trinkimą.

JAV pre z. Carter’Is ir 14 
kitų Pakto valstybių lyderiai 
svarstys Ilgalaikę programą 
Sąjungininkų ryšių sustipri
nimui, atsižvelgiant į vis ml- 
1 įtarimai stiprėjančią Sovie
tų Sąjungą.

Neabejojama, kad iškils Ir 
probeima dėl Kubos bei So
vietų karinių jėgų kišimosi į 
Afriką.

Kuomet Carter’te išreiškė 
savo susirūpinimą Gromyko 
dėl Kremliaus politikos Af- 

xos atžvilgiu, Gromyko 
paaiškino ”, kad Carter’Is 

esąs tuo reikalu netinkamai 
Informuotas. Todėl spėjama, 
kad Valstybės Sekretorius 
Cyrus Vance Informuos kitus 
apie įvykusį Carter’to ir 
Gromyko pasikalbėjimą dėl 
Afrikos.

IZRAELIS ATŠVENTĖ 
TRISDEŠIMTMETI
Neseniai Izraelio valsty

bė šventė savo atgautos eg
zistencijos 30 metų jubiliejų 
labai iškilmingai ir tarptau
tiniu mastu.

Tačiau, neparodė jokio no
ro atsitraukti iš užimtų a- 
rabų žemių, eiti į įmanomą , 
reikalingą taikos kompromi
są. Pabrėžiama buvo tiktai, 
kaip visas pasaulis turi 
globoti Izraelio jauną vals
tybę, nes tai ,buvęs kultūros 
lopšys. Krikščioniškoji kul
tūra kilo iš to krašto, ir tošy 
tautos Silnaus, bet patyt'iz
raelitai nei tos etikos, nei to 
mokslo nepriėmė ir nepri
ima.

Sutapo su šia švente ir 
Holocaust - žydų kančios ke
lias hitlerininkų įsteigtuose, 
jų operuojamuose kaeetuose. 
Nežiūrint šiurpios tragedi - 
jos ir tikrų kančių, filmą 
nepajėgė būti objektyvus net 
paprastuose istoriniuose 
faktuose ir neišėjo už savo 
tautos ribų į visotina žmo - 
niškumą. _ Buvo kaltinamos 
Pabaltijo tautos.

A

Izraelio mln. pirm. Begin JAV-,..
i3

4. Vincent Massey C. I. 17 5. Westway H. S. |16|
6. Etobicoke Olymplum Į3TĮ

Birželio 27 d«, antradienį, Stalo tenisas:
1. Richview C. L fžOl/EglIngtonžIslIngton w./

Blržello28 d,, trcčlądįęnį. Lauko tenisas:
1. Trlnnlty-Bell wood Park jl2| 2. High Park- Bloor 1191
3. Etobicoke Stadium Complex (~2\

Birželio 29 d., ketvirtadienį;
Lengvoji atletika : Etobicoke Centennial Park [2~I
1. Tinklinis - New Toronto SS |I5j 2. 'West Humber Cl)ldį

Šachmatai - Toronto Lietuvių Namuose [D
Šaudymas: Brampton ir Downs view šaudyklose.

Birželio 29 d.,ketvirtadienį, ATIDAROMOS oficialiai PLD
SPORTO ŽAIDYNĖS ETOBICOKE OLYMPIUM JU
Birželio 30 d. .penktadienį^Plaukimo rungtynės Etobicoke
OLYMPIUM [51 G°lfas: Nobletom Lakes Ir Country Club

Birželio 30 d., penktadienį, 7 v. v.
SPORT IN(NKŲSUS(PAŽINIMO VAKARAS TORONTO LIE
TUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor st.
Liepos 1 d,, šeštadienį iš ryto krepšinio Ir tinklinio fina - 
lai Etobicoke Olymplum pTĮ P liepos 3 d,,Futbolo rung
tynės, Earlscourt Park |Į1I •

Tikslūs adresai Ir programos tilps LPSŽ leidinyje.
Bilietai parduodami į atskiras arba vienas- į ’ visas 

sporto žaidynes.
PL Sporto Žaidynių organizacinio k-to pirmininkas 

yra Pranas BERNECKAS, 32 Rivercrest rd. .Toronto,Ont 
M6S 4H3, Canada, tel: 1-416-763-442SL Varžyblnlo k- to 
p-kas - Ą,KLIMAS, 223 Church st., Weston, Ont. , teisi - 
416- 245-7210.

Informacijos Koordinatorius Jonas Karpis, 34 War
wood Rd., Islington, Ont., Canada M9B 5B3, tel:l-416-622-

- 4742
Nakvynių Komisijos p-kas Kęstutis Budrevlčlus, 519 

Dovercourt Rd., Toronto,Ont.,Canada M6H 2W3,tel: 1— 416-535-9755
Bendravimo, informacijos ir priežiūros komisijos 

p-kąs Bronius Stundžia, 53 Yorklelgh A ve., T oronto, Ont., 
'Canada, tel: 1-416- 247-5634

Žaidynių leidinio redaktorius arch. Algimantas Banę- 
lls, 4iO Davenport Rd.,Toronto, Ont,Canada M4V 1B5,teh 
1-416- 924-6450.

Parengimų Kolnteljos pbkas Jonas Budrys, 329 Run- 
nymede Rd. .Toronto, Ont., Canada M6S 2Y5. tel:1-416 - 
769-1254

II PLD sudaro šie didieji renginiai:! |io Lie,a;vVšport^dyn^'-- 
PASAULIO LIETUVIU DIENU T~&" R O N T E - - -

Road, Rex dale. Ont. Viešbutis randasi prie Toronto In
ternational Airport ŲlŪl .

VISUOMENĖ KVIEČIAMA PAREMTI SPORTO ŽAl - 
DYNES GAUSIU ATSILANKYMU

Kiti parengimai, pamaldos
PLD pamaldos katalikams įvyks liepos 2 d.,sekma - 

d le nį, 10,30 v. r. ANAPILIO SODYBOJE prie La te vės pa- 
mlnklo, šalia kapinių. Anapilio adresas: 2185 Stavebank 
rd., MISSISSAUGA, Ont. Ten randasi tr^Tėvlškės Žlbu-

PLD metu 27-30- VI įvyksta ir Kanados-JAV lietu - 
vlų mokytojų konferencija, ROYAL YORK viešbutyje [~4*| 

PLD metu pamaldos lietuviams evangelikams įvyks 
liepos 2 d., sekmadienį, U v. r. ST. ANDREWS LATVIAN 
LUTHERAN CHURCH, 383 Jarvte st. Carlton kanopas, į 
rytus nu6 Maple Leaf Gardens,kur vyks Dainų Šventė,

PLD metu Toronte vyksta TARPTAUTINIS KARAVA
NAS, įvairių tautybių pavlllonal būna įrengti skirtingose 
Toronto vietovėse.

LIETUVIU PAVILIGNAS VILNIUS bus PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS PATALPOSE {įj

VILNIAUS pavtllone bus pardavlnjėjaml lietuviški val
giai, suvenyrai ir vakarais vyks lietuviškos meno parodos. 
Pavlllonal atidaryti nuo 6 vai. v. iki 11 vai. v. Vilniaus pavl- 
lloną ruošta KLIj Toronto Apylinkės Valdyba.

Birželio 29 d.,ketvirtadienį p.p.Kalados' < Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga organizuoja laivu ekskurs lją*po Ontario 
ežerą. Norintieji dalyvauti, registruojasi pas iškilos va
dovę D. Juozapavičiūtę, tel.1-416- 767-5637.

PLD metu organizuojama Royal York viešbutyje kana
diečių lietuvių dailininkų MENO PARODA •

LIEPOS 1 d., ŠEŠTADlENį, 8 vai, yak. ROYAL YORK 
viešbutyje, CONVENTION Floor įvyksta DIDYSIS PLD SU
SIPAŽINIMO VAKARAS, šokiai. Convention Floor aukš
tas talpina apie 3000 svečių. Bilietų kaina - $8.00. ^4 ]

Liepos 2 d., sekmadienį, tuoj po Dainų Šventės,ROY
AL YORK“viešbutyje įvykss UŽBAIGIAMASI PLD BAN - 
KETAS su pflclalla Ir meno/trumpa/ programa.

PLD metu bus platinama sporto ir DŠ suvenyrai, 
ženkliukai Ir kt.

PLD INFORMACIJA veiks TORONTO LIETUVIŲ NA- 
muose,1573 Bloor st. W., tel:l-416-533-9O3O, ir I- 416 - 

532-2911.
PLD informacijos skyrius veikla ir Chicagoje, J. Vaa- 

nello prekyboje Gifts International, Inc. 2501 W., 71 st. st. 
Chicago, QI., tel: 471-1424.

VISI Iš VISUR LEETUVLAI-ĖS kviečiami _ ATSILAN
KYTI Į PLD TORONTE* VISI LAUKIAMI, BUSITE : PRI
IMTI LIETUVIŠKU NUOŠIRDUMU IR SVETINGUMU.’

PLD
ORGANIZACINIS KOMITETAI

V'“ Lieluvm Bendruomenė. ■

~ R C N I N I M PLANAS

GALU GALE PARUPO 
REPUTACIJA
Raudonieji, ypač po absur

diško ir sadistiško Aldo Mo
ro pagrobimo ir nužudymo , 
sus trupino, ką pasaulis apie 
juos gal vos,-ir gal net ma - 
sės pradės abejoti jų "pasl - 
aukojimu” žmonių gerovei.

Italijos komunistų partija , 
viešai ir oficialiai pasmer-

BRAZILIJA PERKA _
KVIEČIUS U

(121 
Brazilija užsakė 800 tūks- — 

tančių tonų kviečių Iš Ka- O 
na do s už $100. 000.

Kviečiai bus siunčiami
St. Lawrence uostų.

LIETUVIAI UŽJAUČIA

iŠ

INFORMACIJOS CENTRAS - LETUVIŲ NAMAI
P.L.S.ŽAID-------- -------------------------------- -
DAINŲ ŠVENTI

- LZT-.-.Ų - 1573 Bloor St. W. Tel. 533-9030 (DUNDAS SUBWAY
IES - ETOBICOKE OLYMPIUM'- 590 Rathburri Rd. ST.)
- MAPLE LEAF GARDENS - 60 Carlton St. (College Subway St.'

ROYAL YORK HOTEL - 100 Front. St. W, (Union Subway St^
197&V&3 į
A 4 P.L.B..SEIMAS - ROYAL YORK NOTEI

— SUSIPAŽINIMO VAKARAS ir BANKETAS

9 • n

£

BC.I
Grove Rd.
S.S
Avė

AIRPORT

ISLINGTON

ršl PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
*—1021 College St.
□O ANAPILIS, PARAPIJA ,

tėviškės’žiburiai- savaitraštis
2185 Stavebank Rd.Missisf>au£;o 
ŠV. JONO 
LIETUVIŠKOS KAPINES, 
ML&s.saauga
EVANGELIKU LIUTERONŲ PARAPIJA

THE ST. GEORGE CAMPUS, 
University of Toronto 
HOLIDAY INN 
970 Dixon Rd. Rexdale 
EARLSCOURT PARK 
St. Clair - Lansdowne 
TRINITY - BELLLWOODS PARK 
Q:een-Gorevale 
MARTINGROVE C.I 
50 Winterton Dr 
WEST HUMBER 
1675 Martin 
NEW TORONTO 
350 Kipling 
WESTWAY U.S. 
10 Denfield St., 
VINCENT MASSEY C.I 
105 Eringate Dr 
SILVERTHORN C.I 
291 Mill Rd.,

I POWNTC

PH. v

3

Eg

Gen. Lietuvos Konsulas 
dr. J. Žmuidžinas atsilankė 
Italijos konsulate Toronto 
mieste ir pareiškė Italijos Nr.a, 11-19 pąsymetone 
konsului užuojautą dėl Aldo 
Moro tragiško likimo.

kltib-is-BLOOR-
PARKSIDE DR.

vietovėse vyks sporto 
taidyncp |Uo|rt»CHv,g

' Lietuvos > 
nacionalinė 
M.Mažvydo, 
vbibliotslca j
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U! Lietuvos išlaisvinimą ! Ui iŠti Idmybą Kanadai !
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ.
Visuomeniniam* Reikalam* vlce-pirm.L.Girlnls-Norvallo.
11 Apple Hill Rd.. Bale D’Urfe, P.O. H9X 3G7
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B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi ‘atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai geli 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliūra, grąžinami 
tik iš anksto susitarus. įj! skelbimų turinį redakcija arba
Leidykla n e at s ano.
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Pr o t e s t a s
ALT A PROTESTUOJA 
PRIEŠ ŽYDŲ KALTINIMUS 
DAROMUS LIETUVIAMS

Smerkdami smurtą ir 
prievartą, kur jis besireikš- 
tų, lietuviai buvo ir yra 
priešingi bet kokiai diktatū
rinei sistemai, naikinančiai 
žmonių laisvę ir teises.Lie
tuvių tauta savame krašte 
nacių okupacijoje sunkiai iš
gyveno prievartą, nuo kurios 
labai nukentėjo patys lietu
viai ir kuri žiauriai palietė 
žydų tautybę. Dabar tie nacių 
žiaurumai ryškinti filmqje 
"holocaust! rodyti net televi
zijos tinkle šių metų baland
žio 17-20 dienomis, keliami 
laikraščiuose ir teismuose .

Nelaimei, čia prasiveržia 
visiškai neteisingai metami 
kaltinimai lietuvių tautai. 
Bolocaust" filmoje minimi 
lietuvių SS daliniai. LIE
TUVOJE LIETUVIŲ SS DA
LINIŲ IŠ VISO NEBUVO. 
Priešingai, daugelis‘lietuvių 
yra labai nukentėję dėl to, 
kadnestojo į vokiečių 
organizuojamus SS da
linius’ir prieš tai pro
testavo.

Filmoje yra užuomina ne
va lietuviai dalyvavę nacių 
vykdomuose žiaurumuose. 
Tai melas ir pikta valia . 
Nacių okupacijos metu Lie
tuva savo vyriausybės 
neturėjo. Viską vyk - 
dė savo atsakomybe, 
naciai. Bandydami kaltę 
kitiems suversti, jie kai ku
riais atvejais net savo žudi
kus buvo įvilkę į lietuvių u- 
niformas ir paskiau filmavo.
Lletuvių vardu prieš žydų 
naikinimą Lietuvoje protestą 
daug kas reiškė, pav:i bu-, 
vęs Žemės Ūkio ministeris 
prof. J. Aleksa, buvęs vals - 
tybės prezidentas dr. K. 
Grinius, buvęs Žemės Ūkio 
ministeris prel.M.Krupavi
čius ir daugelis kltų< dėl ko 
nacių buvo deportuoti ar lai
komi arešte. Daugelis lietu
vių gelbėja žydus,išstatyda
rni savo laisvę ir gyvybę pa
vojum Mes turime pareiš
kimų išgelbėtų žydų, kiek 
daug lietuviai jiems padėjo . 
Mes turime eilę pavardžių 
lietuvių, kurie buvo įkalinti, 
sušaudyti už žydų gelbėjimą. 
Galėjo atsirasti pavieni as
menys ir iš lietuvių, kurie 
nusikalto. Jie galėjo būti iš
blokšti iš pusiausvyros,nes 
matė žydus talkinant komu
nistiniam okupantui, kai ko - 
munistai gabeno tūkstančiais 
lietuvių į Sibirą ir kalėjimus. 

• Taip pat pasitaikydavo indi
vidualių avantiūristų. Bet u& 
pavienių išsišokimus negali
būti pakaltinta visa 
tauta.

Nepriklausomoje Lietuvo
je žydai turėjo savo kultūri - 
nę autonomiją:! turėjo savas 
mokyklas, savo spaudą, savo 
organizacijas ir eilę metų 
savo ministerius(Soloveiči- 
kas, Robinsonas)žydų reika- 
2-psl.

Redaktorius Pr. P aukštaiti*

lams krašto vyriausybėje. 
Lietuvoje žydų teologinės 
mokyklos ( kaip ir visos ki
tos jų mokyklos) buvo išlai
komos valstybės iždo lėšo
mis, garsėjo visoje Europoje 
ir dar plačiau. Lietuvoje bu
vo žymiai aukštesnis pro
centas žydų gydytojų, advo
katų, prekybininkų, negu jų 
tautybės procentas Lietuvoje.

Apgailėtina, kad Baltisti - 
nių studijų konferencijoje 
Toronte, Kanadoje, gegužės 
mėnesio 11-14 dienomis buvo 
sukviesta gausiai Izraelio ir 
kitų kraštų žydų paskaitinin
kų, nesistengiant laikytis be
šališkumo ir nepakviečiant 
atatinkamo skaičiaus kom
petentingų lietuvių ir kitų 
pabaltiečių mokslininkų, 
svarstant žydų klausimą Pa- 
balty.

Amerikos Lietuvių Tary
ba reiškia PROTESTĄ prieš 
NETEISINGĄ LIETUVIŲ 
TAUTOS apkaltinimą ir raš
tu kreipėsi į NBC televizi
jos tinklą, kad būtų duotas 
laikas lietuviams atsakyti į 
neteisingus kaltinimus. Jei 
tas reikalavimas nebus iš
pildytas, Amerikos Lietuvių 
Taryba tiria galimybes šią 
lietuviams neteisingais kal
tinimais daromą skriaudą 
iškelti teisingumo įstaigose 
ir jei tas reikalas tektų kel
ti teisme, tikimasi lietuvių 
visuomenės pritarimo ir pa
ramos.

Dr. Kazys Bobelis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas
Kun. Adolfas Stašys

Dr. Martin Abend, ziniiukomentatorius per WNEW-TV 5 kanalo kalbėjo apie nekaltai nuteistą Balį Gajausku 
Sekretorius ir -Supažindino kl ausytoj usfprie Lietuvos žemėlapio) su okupuoto,kraŠto problemomis.

_____________________________ Nuotr. L. Tamošaičio

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

NESIBAIGIANTIS 
ELGETAVIMAS

Lietuviškame ii šei vijos 
gyvenime bereikalingas el
getavimas yra labai paplitęs 
ir nematyti galo, kada jis 
pasibaigs. Beveik visi elge- 
tautojai prašydami aukų, ne
pamiršta apeliuoti į aukoto - 
jo tautinius jausmus.Supran
tama, kad būtinam ir aiš
kiam reikalui,kiekvienas pa
gal išgales turėtų paaukoti , 
bet atsiranda visa eilė elge- 
tautojų, kurie surinkę šim - 
tus tūkstančių dolerių, nu
meta lyg į balą ir daro lie
tuviškiems reikalams didelę 
nenaudą. Galėčiau sudaryti 
bereikalingų aukų elgetavi -
mo ilgoką sąrašą, bet čia 
pažymiu tik kelis atvejus:

Kai po Antrojo Pasaulinio 
Karo keli šimtai dypukų vos 
pasiekė Amerikos krantus ir 
kai 10. 000 evangelikų, dau - 
giausia iŠ Klaipėdos krašto , 
beširdiškai buvo išstūmti iš 
DP stovyklų ir gyveno skur-

PANORAMA
DVYLIKTAS LAIŠKAS, IŠ 
AMERIKOS

'•Gimtojo Krašto” pusią - 
plus pavarčius
1.” Gimtasis Kraštas ” jau 
kuris laikas?kallabai rūpes
tingai registruoja,kas ir kur 
užsieniuose mirė ir ’’paliko 
palikimą”. Ypatingai jo dė
mesį patraukia mirusieji 
JAV ir Kanadoje. Vis "leš- 
komi giminės”. Tarsi tie 
mirusieji būtų palikę mili
jonus dolerių, o čia būtų gy
venę ”kalp iš kelmo išspirti”.

2. Praeitų metų nr. 50 GK 
pranešė labaf’džlaugsmlngą 
žinią”,kad ir okup.Lietuvoje 
buvo paminėtą "Žmogaus 
Telslų”dlena. Paminėjimas 
įvykęs gruodžiolOd. Vilniu
je, Lietuvos Mokslų Akade
mijoje, o 11 pravedęs Prof
sąjungų Tarybos p-kas A. 
Ferensas. Žinia, tas pami
nėjimas nieko bendro netu
rėjo nei su okupuota Lietu
va, nei su "didžiojo brolio " 
tėvyne, kur žmogaus teisės 
labiausia laužomos. O pa
minėjimas buvęs labiausiai 
reikalingas, anot kalbėtojo , 
"kad pasaulyje dar vis daug 
neteisybės. Žmogaus teisės 
įžūliai pažeidinėjamos Pietį; 
Amerikoje, Čilėje, Izraelio 
okupuotose arabų žemėse . 
Tai negali mūsų nejaudinti . 
Tariame ryžtingą "ne"tlems, 
kurie trypia kojomis žmo - 
gaus teises ir laisves", šū - 
kauja tas "Žmogaus Teisių" 
gynėjas. O kaip būtų gražu , 

de ir neviltyje- Amerikoje 
Tėvai pranciškonai savo 
spaudoje paskelbė Japonijos 
karaliui ir jo broliui aukų 
elgetavimą ir savo atsišau - 
kime nurodė, jog Japonijos 
karalius labai skurdžiai gy
vena,. o jo brolis, vai r uodą- 
mas taksi, mažai uždirba . 
Kodėl Tėvams pranciško
nams tada parūpo Japonijos 
karalius, o ne brolis lietu
vis- klaipėdietis?

Lietuvos nepriklausomy
bės laikais, jeigu kas nors 
būtų užsiminęs, kad Jogailai 
reikėtų pastatyti paminklą 
ar koplyčią, toks žmogus bū
tų buvęs pavadintas bepro
čiu. Elgetautojai, išviliotais 
iš lietuvio sūraus prakaito 
uždirbtais pinigais Romoje 
pastatė koplyčią, kurioje yra 
Jogailos paveikslas. Su 80 .
000 dol. pasitarnauta- len
kams, kurie džiaugiasi, o kas 
lietuviams iš to? Statant tą 
koplyčią, kurioje yra Jogai
los paveikslas, buvo tvirti
nama, kad Ji būsianti Lietu -

kad tas jgynėjast nes įvažinėtų 
po afrlkas ar člies, o pas l- 
dalrytų čia pat, po savo kie
melį, ar kartais nėra tos tei
sės pažeidžiamos.

Ogi Amerika, ta laisvės 
gynėja, " varo milžinišką 
šantažo, provokacijų Ir melo 
kampaniją prieš socializmo 
šal is, pas įteikdama įva tr lūs 
’•disidentus” ir perbėgėlius . 
Viena galingiausių Imperiš
llstlntų valstybių- JAV prl - 
glaudė daugybę karo nusikal
tėlių, žudikų, kurių sąžinė 
sutepta tūkstančių žmonių 
krauju”, štai kaip mus ’’pui
kiai" atestuoja tas šūkauto -
jas. Tačiau,būkime tikri , 
nei jis, nei kiti nė vienu žo
deliu neprašneka apie tai , 
kaip AP žinių agentūra šio
mis dienomis pranešė, kad 
Vilniuje buvo nubaustas 1O 
metų kalėjimo tūlas Balys 
Gajauskas vien už tai, kad 
padėjęs Aleksandro Solženy- 
clno sukeltą fondą perduoti 
kalėjimuose ir koncentraci
jos lageriuose esantiems di
sidentams Ir kitiems, kaip 
tik kovojantiems už Žmo-i 
gaus Teises.

3. "Gimtasis Kraštas"išsl- 
juosęs ieško "karo nusikal
tėlių Ir nacių bendradarbių" 
ne pas save, namuose,kur jų 
tikrai daugiau, nei čia, bet 
tolimuose kraštuose- Ame
rikoje, Kanadoje, Brazili
joje ir kitur. O kad "užsle - 
nto lietuviai "geriau supras
tų", pradėjo savo tuos 
straipsnius rašinėti angllŠ- 

viųKankinių Koplyčia. Kuni
gaikštis Kęstutis buvo Jo
gailos apgautas ir pasmaug
tas, tai Kęstutis yra kanki
nys ir toje koplyčioje turėtų 
būti kunigaikščio Kęstučio 
paveikslas, o ne Jogailos...

Tie patys elgetautojai pas
tatė ir kitą koplyčią Wa
shingtone, kuriąpavadino Ši
luvos koplyčia. Ji kainavo 
lietuviams keli šimtai tūks
tančių dolerių. Lietuviai re - 
formatai-evangelikai į ją ko
jos nekelinės, ji yra dedi
kuota Lietuvoje reformaci
jos sunaikinimo proga, o ir 
lietuviams katalikams joje 
organizuotai melstis drau
džiama. ..

Toliau į mišką—daugiau
medžių. Tėvai jėzuitai, 
pranciškonai, marijonai ne - 
atsilieka ir klebonai, Vardan 
tos Lietuvos... Gaudo lenk - 
tyniaudami palikimus. Ligi 
šiol didžiausią "žuvį" paga
vo Tėvai marijonai. Gera
širdis žmogus jiems paliko 
daug turto, kurį pardavus, 

kai, tarsi manydamas, kad 
užsienio lietuviai lietuviškai 
jau pamiršo.

Prieš kiek latko įsidėjo 
net trimis nuotraukomis pa
iliustruotą straipsnį, esą, 
trys lietuvis t/duotos jų as
meninės žlnlos/1942 m. tar
navę Travnlkl policijos mo
kykloje, o po to buvę per
kelti į Trebllnkos naikinimo 
stovyklą, kur pas įžymėję į- 
va irtais žiauru malajau Iš jų 
dabar gyveną JAV, trečia
sis - Brazilijoje. Dar ■ ki
tas,kilęs iš Tryškių, plrmo-
mis vokiečių okupacijos die
nomis, buvęs lietuvių parti
zanu” "baltaraiščiu”, kaip 
jie vadina, vadas, dabar Irgi 
gyvenąs JAV viename mies
te.

Straipsnyje su pašalpa 
pridedama,kadangi "nei JAV, 
nei Brazilija "nieko nežino" 
apie jų kraštuose gyvenan
čius tokius "karo nusikaltė
lius", tai mes Jiems pagel- 
bėsime". Ir čia pat paci
tuoja tų asmenų pavardes 
/ arba naujai priimtas pa
vardes/ ir jų pilnus adresus 
Atsieit, va, žinokite ,su kuo 
reikalą turime. Tačlau-bū- 
klme tikri, kad nė koks ten 
Vytautas ŽeImantas, rašęs 
tą straipsnį, neieškojo tų 
"nusikaltėlių" po visus pa
saulio užkampius, o tą da - 
rė sovietinė KGB,kuri tu
ri savo agentus visur. Ji tik 
pakišo Želmantul jau sugru- 
mulluotą medžiaga: še, pa - 
rašyk angliškai į " IGlmtąjį 
Kraštą", kad ir visi,ypač 
gyvenantieji JAV-se tai ži
notų.

Tačiau Ir sovietinė žinių 
rinkimo agentūra kartais 

marijonai gavo apie milijo
ną dolerių. Vardan tos Lie
tuvos. .. Jie būtų galėję pas
tatyti lietuviams priklausan
čią radio stotį, gal TV stotį, 
ar lietuvišką gimnaziją A- 
merikoj,Kanadoj ar kitur. O 
jie tą milijoną nutempė į 
Romą ir-atidavė lenkams. O 
ištuštėjus jų lizdeliui- vėl 
elgetauja Vardan tos Lietu - 
vos... O antai prel. Mende - 
lis, Baltimorės klebonas, 
lietuvis, giriasi surinkęs ar
ti 300. 000 dolerių misijoms 
Afrikoje. Nemaža krūva do
lerių, bet kodėl gi ne Lie - 
tuvos ar lietuvių reikalams?

1977 m. rudenį mus pa
siekė Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos platintojų 
atsišaukimas su nauju planu. 
LKBK būsianti plačiai plati
nama ispanų ir anglų kalba 
kalbančiuose kraštuose, Lo
jolos universiteto vardu ir 
kad tam tikslui reikėsią daug 
lėšų. Bet kodėl čia prireikė 
Lojolos universiteto? Kodėl 
nenori ar negali Kroniką 
platinti savo vardu? Ar Lie
tuva iš to turės kokios nau - 
dos, ar vėl bus tiek,kiek iš 
Romos ir Washingtono kop - 
lyčių?

prašauna pro šalį. Turimo
mis žiniomis asmuo, gyve
nęs Brazilijoje, jau 5 mete
liai kai po velėna, tai jam 
nei šilta, nei šalta,ką ten ko
kie GK korespondentai prl- 
vapalluoja.

A. Beržinis

**
GENEROLAS MAJORAS 
GRIGORENKO TORONTE

Gen. maj. P. Grigorenko, 
disidentas, 70 m. amžiaus 
Raudonosios Armijos II Pas. 
Karo herojus, ukrainietis, 
apdovanotas Lenino ir kitais 
aukščiausiais ordenais, vė
liau buvo degraduotas, iš
tremtas, Sėdėjo 5 m. kalė - 
jįmuose ir 5 m.psichiatrl - 
nėję ligoninėje. Išleistas , 
Grigorenko apsigyveno pae 
sūnų New Yorke.

Š. m. gegužės 16-19 d. d. 
lankėsi Toronte ir darė pra
nešimus apie SSSR gyvenimą 
ir Kremliaus diktatūrą.

Gegužės 16 d., 2 vai. p. p., 
gen. P. Grigorenko sutiko 
dalyvauti pasikalbėjime She- 
rato viešbūtyje su Toronto 
spaudos atstovais. Jų tarpe 
buvo ir 2 lietuviai. Gen . 
Grigorenko kalbėjo rusiškai 
su ukrainietišku akcentu. Jo 
kalba buvo verčiama J anglu 
ir prancūzų kalbas, televi 
zuojama, fotografuojama.

Pirmiausia gen.Grigoren- 
ko papasakojo savo trumpą, ■■ 
autobiografiją ir konfliktus 
su Chruščevu bei Brežnevu. 
Jis išryškino SSSR siekius- 
sukūrti pasaulinę komunisti
nę imperiją, sunaikinti visus, 
kas priešinasi:asmenis,tau
tas. Visos tautos tirpinamos, 
rusams vadovaujant. Atkak
liausiai kovoja prieš Krem
liaus kliką (generolas taip 
juos pavadino) ukrainų, gru
zinų, lietuvių ir armėnų tau
tos. Užtat šių tautų žmonių 
pilni kalėjimai Gulag Archi
pelage. Kremliaus klika-dik
tatūra- be pasigailėjimo 
kemša, žudo laisvės kovoto - 
jus, kurie kovoja už Žmo
gaus Teises- Human Rights , 
nes Kremlius nesilaiko ir 
savo konstitucijos. Religijos 
praktikavimas SSSR baigia - 
mas išnaikinti, ypač rusų 
tautoje.

Helsinkio Konferencija 
SSSR Valstybei buvo reika
linga, kad de facto pripažin
tų Vakarų pasaulis Krem
liaus užimtus kraštus-nau
jas Jų sienas. "Detente"-di- 
džiausia Vakariečių klaida - 
"pasidavimas be kraujo 
Kremliui".

Iš Belgrado Konferencijos 
išėjo fiasco. Baigiamajame 
akte Human Rights-Žmogaus 
Teisės visai n eį r a šy to s . 
Tai apgaudinėjimas tautų - 
masių, žinoma, ir pačių Va
karų pasaulio valstybių gal - 
vų. Kremliaus didikai tik 
juokiasi iš "amerikancu".

Bendrai, Vakariečiai, ypač 
JAV, yra pasyvūs, minkšti, 
nuolaidūs SSSR agresijos 
veiksmams, atsieit,"darykite 
ką norite, tik mus palikite 
ramybėje"...

Vakariečių ekonominė pa< 
galba ( paskolomis, fabrikų 
statymu ir kt.) labai stip - 
rina SSSR karines pajėgas . 
Todėl daugelyje ginklų rūšių 
Kremlius pralenkė Vakarie
čius. Afrika-jau rusų kont - 
rolėje, niekas ten jiems.ne - 
kliudo. Italija, Ispanija, 
Prancūzija komunistėje, o

(Nukelta į 7 psl.)

Niekas neturi teisės kišti
savo nosies į kito žmogaus 
privačius reikalus. Kas kam 
nori tam aukoja ar neaukoja, 
bet ar dar nėra atėjęs lai
kas pagalvoti, kur lietuvio 
sunkiai uč dirbtas turtelis 
nueina* f

Stasys Misiulis 
Edmonton, Altą 
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Istorijos mokslas
Pranys Alšėnas

Šio mokslo sritis, geriau 
pasakius, rėmai - labai pla- 
tūs. Istorijos mokslas riša- 
'si, kertasi, blokuojasi ir „ 
pagaliau, išsiryškina besam 
tykiaudamas su daugybe kitų 
ištisų mokslų ar tų mokslų 
Šakų. Sėkmingam istorijos 
mokslo tyrinėjimui - reika
lingos žinios iš metodologi
jos ir žinotina istorijos me
todologija - specifiniu atžvil
giu. Taip lygiai istorikui ter* 
ka susidurti savo darbe su 
visa eile kitų - pagalbinių 
mokslų, kaip archeologija, 

^chronologija, netgi - astro
nomija.Be šito - dar jam la
bai svarbus faktorius kalbų 
žinojimas, kad galėtų skai" 
tyti ir studijuoti šaltinius 
originaluose.

Taip lygiai istorijos moks
lui ir pačiam istorikui yra 
lygiagretūs ir žinotini, kaip 
santykiaują su istorija dar 
šie mokslai: geografija,pa
saulinė istorija ( tai ypač 
svarbu specifiniai kurio 
nors krašto istorijos moks
lininkui ir to krašto istori
jos tyrinėtojui ), geologija, 
botanika (žiedadulkių! moks
las ir kt. archeologinai ty
rinėjimų duomenys). Kaip 
matome, čia jau braunamasi
į proistorinį laikotarpį.Taip 
pat žinotina ir istorijos ty
rinėjimuose nepamirština 
paleografija, diplomatika, 
sfragistika (sphragistic), he
raldika, ikonografija, mito - 
logija, tautosaka, literatū
ros istorija, bendroji kultū- 

. ros istorija etc.
Be to, reikalinga turėti iš

kili istorinės kritikos sam
prata, na ir stilistika, arba 
mokėjimas tiksliai ir pa
traukliai išdėstyti savo min
tis, nes savaime aišku, is- 

‘torlkas ne tik tyrimėja mok
slą,, bet jį ir užrašo bei su
rašo į istorinius straipsnius 
spaudoje - laikraščiuose bei 
žurnaluose ir knygose - is
toriniuose veikaluose.

Medotologija bendrai - tai 
žodis, kilęs iš graikų me- 
thodos "tyrinėjimas" ir lo
gos "sąvoka, mokslas" ■— 
teorinis mokslinių metodų 
mokslas. Metodologijos ter
minas vattojamas dvejopa 
prasme. Filosofijoj meto
dologijos pavadinimai? ■ tai
komas tai logikos daliai, 
kuri nagrinėja taisyklingo 
mąstymo bei pažinimo pro
cedūras indukcijas - deduk
cijas, aprašymo, išaiškini
mo ir galimumo metodus. 
Taičiau anglų kalboje, kurio
je žodis "methodic" yra tik 
būdvardis ir reiškia ne me
todikos mokslą, ©atitinka tik 

1 žodį metodiškas, metodolo
gijos terminas vartojamas 
metodikos prasme.

Dar kitais žodžiais ta
riant, metodologija - logi
kos dalis, kuri nagrinėja 
įvairius pažinties būdus 
arba - metodologija yra 
mokslas apie mokslinio ty
rinėjimo metodus.

Gi istorijos metodologi
ja - tai mokslas apie isto
rinio tyrinėjimo metodus.

Istorikui reikalinga visa 
eilė pagalbinių mokslų to
dėl, kad pati istorija nėra 
vienalytis mokslo dalykas, 
kaip kad, pasakytume, ato
mo tyrinėjimas ir jo su
skaldymas, bet istorija - 
sulesinėjama iš begaliniai 
daugelio šaltinių, suderi
nama, apibendrinama ir iš 
to gaunamas vaizdas apie 
praeitį:kaip ta praeitis at
rodė, kas žmogaus ar žmo
nių anuomet buvo daryta, 
veikta ir kaip veikta, kaip 
pragyventa ir 1.1. Be to, 
istorijai, kitaip sakant, 
19 78. V.31

praeities tyrinėjimams, 
priklauso begaliniai daug 
sričių ir praeities aspek
tų. Juk kiekvienas neisto- 
rikas - nori, kad jam is
torikas ištirtų ir praneš
tų savo raštais, knygomis 
ir veikalais ne tik apie tai, 
kaip seniau žmonės gyve
no, kaip jie atrodė, kaip 
maitinosi, elgėsi, kokį ci
vilizacijos bei kultūros 
laipsnį buvo \ pasiekę ir 
apie tai, kaip anuomet pa
saulis atrodė, kokia žemės' 
aplinkuma, augmenija, gy
vūnija, žmonių gyvenama
sis būdas, jų patalpos, ur
banistika. Kaip atrodė a- 
nuomet tas kraštas, ku
riame mes gimėm, augom, 
gyvenom, sakysime, kad 
ir mūsų gimtoji Lietuva. 
O to viso - iš karto nepa
tirsi, nors žmogus turė
tum ir geriausias istori
ko kvalifikacijas. Istori
nės praeities neatidarysi, 
kaip kokios magiškos dė- 
dėžės, ir nepasižiūrėsi 
jon, kad galėtum ne isto
rikui pasakyti, kaip toji

I

Akimirkos 1977-jų Europoje
(Tqsa iš praeito numerio) 

Kilimo tako laukiam ne 
mes vieni. Tik vakaras gie
dras, tai trukdymų nėra. 
Kas pora minučių vis lutas 
milžinas šauna į erdves. Be 
penkių devintą mes jau prie 
tako. Ceremonija kartojasi 
kaip Detroite. Kai kylant, 
nugara prilimpu prie atlašo, 
mano laikrodis rodo 9:01. 
Viršuj dar prislopinti žvaig-1 
ždžių žiburėliai, nes vaka
ruose dar siauras pažarų 
ruoželis. Po kojų milijardai 
žiburių. Koks nesimetriškas 
Bostono labirintas. Matau 
daugelį šviesomis nusagsty
tų gatvių, bet nei vienos tie
sios. Dar pikčiau, negu Det
roito vidurmiestis. Kažkoks 
žiburiuojantis nesimetrlšitas 
voratinklis. Žaižaruojanti jū
rų žvaigždė. ,

Lėktuvo kapitonas paskel
bė mums jau žinomą! naujie
ną, kad skrisime 37, 000 pė
dų aukštyje(bostoniškiams ta 
žinia). Kad iki Londono už
truksime 5 valandas ir 20 
minučių. Kad oras Londone 
dabar debesuotas, bet iki jį 
pasieksim, išsigiedrys (po 
velnių L ir vėl bus karšta ?) 
Pakeliui numatyta turbulent 
weather, tai prisiveržk!te 
diržus,kai būsite prašomi...

Dešinėje tamsus horizontas 
ir Atlantas. Kairėje vis dar 
žiburių spiečiai ir vos beįžiū
rimi saulėlydžio pažarai. Į 
kairę žvelgti man bene per 
devynias galvas reikia, kad 
matyčiau žiburius ir pažarus. 
Ne, ne. Į Atlantą taip greit 
nešoksime. Tarp Bostono ir 
Londono nėra salų. Skrisime 
pakraščiu Atlanto, JAV ir 
Kanados pakrantėmis į šiaurį 
Tik paskui į rytus ir pietus.

Kylant lėktuvą . aptemdė. 
Kaip ir virš Detroito, už 12 
minučių pasiekėm maksi ma
linį aukštį . Užsižiebė švie
sos. Atsileidome diržus. Ap
sidairiau. Keleivių gąlvos - 
kur tik žiūri. Tuščių vietų 
beveik nelikę.! Margarete 
teisybę sakė. Net ir kur at
rodo tuščia, tai pūpsąs ma
žas vaikutis. Šeimų su ma- 
žėiiais skrenda labai daug.

Visiškai užpakaly manęs 
sėdi aziatas. Tvarkingai ap
sirengęs. Inteligentiško vei
do. Aš rašinėju į bloknotėlį, 
o jis į didžiulius popieriaus 
lakštus. Rašo, rašo ir popie
riaus pritrūksta. Šaukia stiu- 

praeitis atrodė. Visiškai 
pilno vaizdo - gal nė vie
nas istorikas nė nesisten
gia gauti. Istorikai praei
tį dažniausiai tyrinėja da
limis, sritimis. Jie ne vi
si siekia to paties tikslo. 
Sakysime, vieni iš isto
rikų daugiau akcentuoja 
politinį, antri - ūkinį, tre
ti - kultūrinį momentą ir 
1.1.
Istorijos rašymo formos - 

taip pat ne vienodos:; vieni 
istorikai linkę daugiau į cha
rakteristikas, ypač didelių 
žmonių (psichologinis polin
kis), kiti -t į platesnio pobū
džio apibendrinimus (filo
sofinis polinkis), treti -ap
lamai į stilių ar vaizdingą 
formą (estetinis ar meninis 
polinkis). Iš to susidaro ir 
mokyklos, universitetai su 
specialiais istorijos dėsty
mo polinkiais.

Mestinas žvilgsnis į kitus 
mokslus,padedančius istori
jai atsekti praeitį ir susida
ryti sau bei patiekti kitiems 
istorinės praeities pilnesnį 
vaizdą. Pirmiausia - tai ar

Alfonsas Nakas 

ardesę. Prašo, kad atneštų. 
Imu jį įtarinėti. Aplamai, 
lėktuvuose vis ieškau, kuris 
ar kurie būtų geriausi kandi- 
didatai į oro piratus. Tokių 
kandidatų vis po keletą susi
randu ir juos observuoju. Ka
žin, kai gaus popieriaus, gal 
tai bus laiškutis orlaivio ka
pitonui. Skrisk į Alžyrą ar į 
Libiją, ar pas Aminą. Ne. 
Pas Aminą tai šitas neskris. 
Aminas aziatus senai išgrū
do. Bet į Libiją tai tikrai. O 
ką rašinėjo iki šiol buvo ul
timatumas valdžiai, kad...

Ateina lininių plaukų ang
liuke su popierium. Jo plati , 
šypsena ir mandagus ačiū. Ir 
vėl rašinėja. Atsigręžiu kar
tą, kitą. Jis ir man išsišie
pia ir kažką burbtelia. Nenu
girdau ką. Bet man davė pro
gą paklausti.| Ne, ne, neklau
siau, ar bandai ponaiti, mus 
į Libiją pristatyti. Sakau ne
besu tikras, bet manau, kad 
nuo Detroito skrendate. Tie
sa ? Ar tik Bostone įlipot? 
Taip, jis skrenda nuo Det
roito. Šitaip, šitaip. Dabar 
nė nebekiausiamas pasisako 
ir į kur. Per Londoną į Ka
rachi. Tai esate pakistanie
tis? Taip pakistanietis. O 
angliškai kalbate puikiai. Vėl 
plati šypsena. Studijavęs A- 
merikoje, neperpratau kuria
me universitete, humanitari
nius mokslus, paskui Univer
sity of Rhode Island gavęs ma 
gistro laipsnį iš bibliotekinin
kystės.

Bibliotekininkystės ? Sakyk 
cu man. Mano sūnus tokį laips
nį gavo University of Michi
gan. Kaip malonu, sūnaus 
kolega.

Tai kaip gi čia dabar į Det
roitą papuolėt?

Dalyvavau bibliotekininkų 
konvencijoj. ..

Net rankom suplojau. Mano 
Jonas toj konvencijoj visą sa
vaitę sukiojosi. Ten buvo ne
blogų paskaitų ir šiokia to
kia darbo pasiūla. Mano Jo»- 
nas su šituo aziatu gal sėdė
jo gretimose kėdėse Detroi
to vidurmiestyje, o aš' va, 
su juo skrendu į Londoną. 
Tikriausia jis į Libiją nepla
nuoja. .. Jis klausia namo pa 
vardės. Nenorėdamas, kad 
pavardę girdėtų ir tier kurie 
su sūnum konvencijoj buvo, 
sakau patyliukais.Ūžesy jis 
nenugirsta. Vėl klausia. Už

cheblogija. Ji gal ir yra pa
rankiausia istorijos mokslo 
pagalbininkė ir, sakytume, 
savos rūšies sąjungininkė.

Archeologija - graikiškai, 
mokslas apie senovę. XVIII 
amžiuje tuo žodžiu buvo pra
dėta vadinti mokslą apie kla
sikinės senovės grynojo ir 
taikomojo meno paminklus 
ir liekanas. Šiuo gi metu ar
cheologija, be kurio kito pa
pildomojo apibrėžimo, vadi
namas mokslas apie seno
vės pažinimą iš jos materi
alinių liekanų, ypač randa
mų kasinėjant, ne iš rašto 
palikimų.

Archeologiniai kasinėjimai 
- tai planingas senovės kul
tūros paminklų tyrirmas, at
liekamas specialiai tam 
darbui paruoštų žmonių, va
dinamų archeologais/ arba 
proistorikais. Kasinėjant 
senovės paminklus, pilią - 
nius, kapus, sunaikinama 
ar jo pirminė padėtis pakei
čiama, todėl ypatingai rūpi
namasi visa smulkiausiai už
fiksuoti raštu, ■ piešiniais, 
fotografijomis, planais, mo
deliais ir 1.1, i Kasinėjimų 
metodai, be abejonėfe, kaip 
ir visų mokslų, ilgainiui kei 
čiasi. Seniau daugiau žiūrė
ta į patį surastą daiktą bei

A C K N 0 W L

Bandant talkininkauti lie
tuviškajai spaudai savoturl- 
mų ribotų gabumų plotmėje , 
kartais išdrįstlpats sau sta
tyti nevisai simpatingą klau
simą: gal rašai ir skaitai 
savo pastabas pats sau, gal 
esi tik rašėjas ir skaitytojas 
s avo pat les mlnč lų...T ok lu 
atveju taviškiai "popieriai" 
netik kad menki, bet Ir as
meninė ambicija gerokai pa
žeista. Vadinasi, niekas ki
tas nebeskatto, nesi įdomus , 
mintys neaktualios, :tegadlnl

jo vertę. Dabar, tyrimo me
todams patobulėjus, stebi
mos aprašomos radinių ap
linkybės, tiriamos organi
nės medžiagos (chemiškai, 
mikroskopiškai), blogai iš
likusi medžiaga, parafino ir 
gipso pagalba, neardant jos 
pirminės padėties, paima
ma ir gabenama į laborato
rijas tolimesniam tyrimui. 
Tyrimo metodai skiriasi ka
sinėjant senovės kapinynus, 
piliakalnius, sodybas, dur
pynus ar kitas priešistori
nes vietas. (Bus daugiau)

rašau bloknotėlio lapely ir 
'išplėšęs paduodu. Jis papra
šo mano bloknoto ir įrašo 
savo. Abdullah A. Kader jis 
vadinasi. Ir vos išskaitomas 
jo adresas Karachi, kažku
rioj ambasadoj kur jis dirbs. 
Ne čia jau ne oro piratas, 
ką aš išsigalvojau, ne, Vie
nas kitą pakviečiam į sve
čius, "kai pasitaikys proga 
būti mūsų mieste. "Kaži ka
da gi dabar Detroite bus 
kita bibliotekininkų konven
cija, ką ? Bet aš į Karachi tai 
nenumatau dar kokius tris
dešimt metų. Atleisk, Abdu
llah. . .
Dešimtą valandą davė va

karienę ir dar vadino. ..pie
tumis (dinner). Dešimtą nak
ties Detroito laiku. Lėkėme 
į rytus, tad jau buvo arti vi
durnakčio. Bet gal dar ne į 
rytus ? Gal virš Kanados ? 
Vistiek, tokių vėlyvų, pietų 
nė anglų lordai nevalgo. Tu
rėčiau paskelbti kuo maiti
no, kad ir skaitytojas kartu 
pasidžiaugtų,- nes maistas 
Pan Am lėktuve visą laiką 
buvo geras ir dažnai būdavo 
tiekiamas. Tik į šį pirmąjį 
kelionės bloknotėlį bandžiau 
kuo mažiau rašinėti. Tai to
dėl, kad keliavau į Vilnių. 
Jeigu pakratytų, jeigu atim 
tų, gali ten tiem enkavedis
tam atrodyti, kad kokie slap
ti kodai. Rašiausi tik labai 
aiškias pastabas, jokių įta
rimų nekeliančias.

Vidai vis labai bloga. Da
bar ji sėdi šalia mamos. Jai 
ant peties atsirėmusi snau
džia, tai dar nieko. .Jeigu 
tik išsibudina, tai tuoj važiuo
ja į Rygą. .JI nieko nevalgo. 
Nevalgys nė vienam lėktuve 
visą kelionę, nors po penkių 
savaičių kgrįžtant jausis ge
riau. Vidos porciją galėtume 
kas kiti panaudoti,bet mais
to taip gausu, kad nepajėgiam 
nė savo suvalgyti.

Po vienuoliktos pradėjo ro
dyti filmą, Neduok Dieve, tie 
lėktuvų filmai. Kriminaliniai- 
seksualiniai, kad tik daugiau 
įtampos. Ausinių iš mūsų 
grupės nė vienas neėmė m. 
Bet akys negali visą laiką 
išvengti ekrano, kai nemie
godamas šen ir ten dairaisi. 
Ten ekrane, lakstė automo
biliais Ir greitlaiviais. Šau
dėsi, bučiavosi, gulinėjo. 
Šnipinėjo, degino namus,

alglmanto skHtis

sprogdinosl. Ir vėl šaudėsi, 
vėl gaudėsi, vėl bučiavosi su 
pusnuogėm merginom. ’ Vis 
ratu, vis be galo, gal pustre
čios valandos. Kaip Rakiau, 
apie mus daug vaikiukų. Ne 
tiek paauglių, kiek tokių ke- 
liamečių pipirukų. Jie nesis
kubino užmigti. Kaį Jjurie 
žvalgėsi į ekraną. Vienas ki
tas turėjo ausines. Dauguma 
jų gal mažai ką suprato. Bet 
kokio gi mentaliteto ir suau
gusiems toks filmas gklėjo 
patikti ?

Mano vis dar nesukiotas 
laikrodis rodė 0:06. Detroite 
tai buvo 1977 metų liepos 23- 
čiosios šešios minutės. Ry
tuose pastebėjau siaurą, ilgą 
šviesos ruožą. Brėško nau
jas rytas. Horizontas ėmė 
kisti minutėmis. Žvaigžsdžių 
švieselės trąukėsi ir blanko* 
o dangų ėmė plieksti aušros 
pažarai. Turbinų kontūrai ry
škėjo. Už kelių mylių po mū
sų kojomis bolavo tiršti de
besų kalnai. Mano laimei, 
keleiviai kitoje pusėje lan
gelio irgi neužsidengę, t^d 
žvalgausi čia į vieną, čia į 
kitą pusę. Laikas -0:27.Kai
riam langely raudona ryto 
žara. Pusė horizonto juodo 
pusė šviesiai rausvo. Pasa
kiškas vaizdas. Kumšiu Bro
nei į pašonę. Žiūrėk, naudo 
kis proga. Tokių fenomenų 
kasdien nematysim. Kiti ke
leiviai arba žvalgosi į ekra
no pusnuoges mergas, arba 
suglebę snaudžia. Keisti šių 
laikų žmonės. Tikri snobai ir 
ignorantai. Moka tokius pini
gus, skrenda į turistines ke
liones, o elgiasi, lyg autobu
se, važiuodami į darbą...

Dar keliolika minučių ir 
jau šviesu. Šviesus visas lan
gas. Per keliolika minučių 
dingo žvaigždės. Ant turbinų 
saulės spinduliai. Detroito 
laikas -0:58 po vidurnakčio. 
Jei būtume keliavę tuo pačiu 
skrydžiu prieš mėnesį, ato
grąžos metu, saulė lėktuvo 
nosį būtų prieš vidurnaktį pa
bučiavusi. Ai, kokia trumpa 
šios kelionės naktis.

Įsižiūriu į debesis apačioje. 
Čia jų masyvūs kalnai. Čia 
pasakiškų pilių, bokštų, rai
telių kontūrai. Užsimerki ar 
nusigręži keliom minutėm. 
Vėl žiūri žemyn ir bematai 
tik rūgusio pieno milžinišką 
dubenį. Taip, rūgusio pieno 
su melsvų išrūgų properšom. 
Tos properšos tokios siauru
tės. Nemątai nei Atlanto pa
viršiaus, nei salų, nei laivų, 
nei kitų lėktuvu. (B.'fj,

E D G M E K T

ttkpoplerlų, ir v (s kas... Ma
žai / tekiais nuotaikos mo
mentais/ betrūksta, kad ir 
nūs įminimo ašaros pradėtų 
vtlglntt sausokus skruostus.

Laimei, kartkartėmis į-1 
gauni lyg ir naujų jėgų, lyg; 
po kokios vaistažolių Injek -; 
cljos tiesiai mlnkštesnėn Ir ; 
beveik visada ūždengton odos 
vieton.IšgelbstI mūsų kaip ir 
nuolatinių kr It tkų/relškla —Ir! 
skaitytojų/ traškus ir s va - 
rus žodis Naujienų vedamųjų 
skiltyje. To kiečiausio ir , 
maždaug d įdž lauš lo 1 letuvlš- 
ko dienraščio redakcinio J 
štabo žmonės, nori-nenori, 
plunksnos darbo žmonės,ne
mažu įnirtimu ir pakeltu dė-' 
mesiu seka kaip kiekvieno, 
taip Ir šio autoriaus rašinį , 
žodį ar mintį. T lesa, daž - 
niaus lai vertinimai, komen - 
tarai Ir kritika, gerokai at
miešta sieros rūgšties dvel
kimu, kurio kvapas normaliai 
nosiai nėra jau taip malonus. 
Tačiau, gal Ir nederėtų čia 
purkštauti ar rūgotl—juk esi 
skaitomas, vienaip ar kitaip 
vertinamas tr jokiu būdu ne- 
Ignoruojamas. Tad ir tas 
balandžio mėa» 21 d/Naujlenų 
Tgokas, tirštas tr klek "pa - 
rūgęs" vedamasis, esmėje 
turi pačias geriausias Inte ra
cijas-bandyti paklydusią avį 
grąžinti bendrojon kalmenėn. 
Rasi, gal ten turimi ir klek 
kitokį norai. Pavyzdžiui , 
reiklūs ano dienraščio skai
tytojai, neskaitą ’Nepriklau
somos Lietuvos" Ir ^Tėviškės 
ŽlburlųJ gali susidomėti tais 
dviem kanadlškals leidiniais, 
jei Ir ne vien patriotiniais 
sumetimais, tai bent tiesio - 
gintai patys susipažinti su 
bevelk nuolat cituojamo ir 
kritikuojamo,šiaip jiems ne
pažįstamo autoriaus minti - 
mis, intencijomis a^, anot 

‘Naujienų* vedamųjų rašytojų 
įsitikinimo- žalingomis ir 
perdėm klaidingomis nega
tyviomis idėjomis.

V ad tNas l, ‘Nau j ie uos ‘ atl le - 
ka pakankamai gilų auklėja
mą darbą. Šiais laikais,kai 
pedagogai tvirtina, yra itin 
sunku dirbti lt auklėti jaunt- 
msį, tiesiog džiaugtis tenka , 
kai atsiranda laisvanorlų, 
baidančių įtaigoti, šviesti , 
jau senokai peržengusius 
jaunuolių amžiaus ribą. Rei
kia suprasti, kad iš vis, visa 
mūsų spauda turi tam tikrų 
sunkumų, kurie • itin ryškūs 
santykiuose su jaunąja karta. 
Dalykas paprastas /nors ir 
Itin apgailėtinas/ —jaunieji , 
kažkaip nepuola mūsų spau
dos glėbin ir tiek. Todėl 
sveikintinos visų be išimties 
pastangos,kaip nors daugiau 
suįdominti mūsų jaunuosius , 
kad jie pamėgtų lietuvišką 
spausdintą žodį, tr mūsiš
kiai krttlkai,,Nauj lenų* arsena
lo tarpe kurkas daugiau 
"kredito" pelnytų i vietoje 
senimo, bandydami daugiau 
pr įtraukt t, pakeisti ar suįdo
minti ribotą mūsų jaunimo 
skaičių, kurtuos gal dar ir 
būtų galima suįdominti lie
tuviškąja spauda.

Nelietuviškoji antraštės 
" acknowledgment" ■ vers Ija 
šio rašinio pradžioje, tereiš
kia tik paprastą ir etinį 
ma ndagu mą*N au j le noms*pr l - 
menant, kad jų žodžiai buvo 
skaityti, bandyti virškinti ir 
atrajoti. Atrodo, kad lietu
viškai nenorint ar neišgalint 
suprasti, telieka svečio tei
sėmis naudotis tuo angį te iz- 
mu, visiškai nes įsarmatlnant 
nebent telaukiant naujų kai - 
tinimų tirados. Kągi,kailis 
dar gerokai sukietėjęs, ir, 
bent pirmieji kirčio smūgiai 
dar vis nesunkiai pakeliami.

3 Psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
PO ŠEŠTOSIOS BALTISTIKOS STUDIJŲ SKATINIMO

SĄJUNGOS KONFERENCIJOS
J. V. DANYS

būdžlo sąjunga balt Iečių 
akademikų įkurta prieš 1O 
metu. Narių skaičius iš 1OO 
jau išaugo Iki virš 700 ir jų 
tarpe yra ne tik balt Iečiai - 
lietuviai, latviai ir estai, - 
bet daug tr kitokios kilmės 
narių iš įvairių pasaulio da
lių. Dabar Sąjunga jau past - 
darė tarptautinio pobūdžio 
organizacija.

Sąjungos tikslas yra ra
ginti ir remti studijas apie 
balt Iečių istoriją, tautotyrą , 
į iteratūrą, kalbas, soclologl - 
ją ir kitus su tuo s'įrištus 
klausimus. Remia knygų lei
dimą Ir pati leidžia žurnalą 
journal of Baltic Studies </4 
kartus per 
Newsletter, 
organizuoja 
įvairiuose 
kurios 
mokslininkų,rašytojų, profe
sorių ir įvairių sričių žino
vų iš visų kontinentų.

metus/ Ir AABS 
Kas antri metai 

konferencijas 
unlvers itetuose,

pritraukia daug

■Konferencijos Studijų 
Programa

Konterene '.joje skaityta 
120 paskaitų Iš U sričių: so
ciologijos /II sesijų/, Isotrl- 
jos /7/,literatūros /5/,Bal
tijos Žydai /4/ blbllogratl- 
jos /4/, toliau mažiau gau
singos paskaito mis-kalboty
ros, tautos akos, balt iečių iš
likimas išeivijoje, teatras, 
menas Ir archeologija.

L letuv iškomis te iriomis 
paskaitų buvo apie 20. Jas 
skaitė ir nelietuviai. Lietu
vių paskaitininkų tarpe buvo 
F.A.Aškėnas, A. Barūnaltė- 
Wllleke, J. Cadzow, M. 
Gimbutienė, A. Gedmintas , 
V. A, J-bnynas/lš Montreallo, 
tema The Spell of Homeland 
in the Poetry of O. W. < Mi
losz/, B. Jonlenė/Toronto , 
Lithuanian Language Reten
tion among Supplementary 
School Pupils/, L.Kelertas , 
A. Musteikis, A. Paula it Is 
/ Toronto, Methodology of 
Research Resource Access- 
Llbratles/, G.Procuta/Ot- 
tawa, Political Socuallzatlon 
of Non-Russ lan Nat tonalities- 
The Case of Lithuania/, J .

Rėklaitis, R. Šilbajoris, J . 
Slavėnas. Lietuviškas temas 
gvildeno ir nelietuvių kilmės 
as menys: W. R. Schmalst leg 
/Lithuanian Statlve Verbs of 
the Type TURĖTI/, M. 
Friedman / The KehtUah In

Anglija, The 
in Polish and

paskaitų buvo

AABS-ASSOCIATION FOR 
THE ADVANCEMENT OF 
BALTIC STUDIES- Baltisti
kos Studijų Skatinimo Sąjun
ga- VI-jl Konterenclja įvyko 
š.m.gegužės U-14 d.d. .To
ronto Universitete.

AABS yra akademinio po-Lithuania/, J.E.Levin/The 
Myth at the Stress Pattern 
in Lithuanian/ ir D.S.jGuild 
/ Edinburgh 
Conditional 
Lithuanian/.

Daugelis
grynai akademlnlopobūdžlo, 
bet nemažas skaičius buvo 
ir bendresnio turinio,visiem 
įdomaus. Apie tai tektų pa
sisakyti atskirai. Šiuo metu 
įdomiausios sesijos buvo a- 
ple balt iečių Išlikimą Išeivi
joje ir žydų-baltlečlų santy
kiai dviejų <okupacijų metu. 
Pastarasis klausimas pasi
darė savotiškai jautrus po 
neseniai rodytų Holocaust 
filmų. Konferencijoje, ku
rios programa buvo sudary
ta gerokai Iš anksto, steng
tas išnagrinėti šluos klausi
mus objektyvlal.be emocijų. 
Nevisai buvo to Išvengta,be
ne daugiausia dėl Toronto 
dienraščio Globe and Mali 
pabrėžtino citavimo tik bui
tie čiams nepalankius išsi
reiškimus. Bet mums v Ie
tį intėlls kelias nagrinėti 
šluos klausimus ir yra aka- 
deminėse- 
ferencljose Ir atatinkamoje 
spaudoje.

mokslinėse kon-

Iš kur baltai atėjo?
Prof. dr. M. Gimbutienė, 

Išrinkta sekančiai kadencijai 
AABS prezidente, šia tema 
kalbėjo šeštadienį, gegužės 
13,konferencijos bendrų pie
tų metu.

Prof. Gimbutienė yra au
toritetas baltų etnografijos 
srityje. Ji yra atspausdinusi 
apie 50 mokslinių darbų, jų 
tarpe kelias knygas apie bal
tų ir europiečių etnografiją 
ir archeologiją. Josios kny - 
ga The Balts Išleista 1963 m. 
ir jau negaunama, yra pag
rindinė knyga baltų klausimu. inal i anglų kalbą, bet ret

karčiais tie patys ellėraš- 
č lai lyglagreč lai buvo pas - 
kaityti Ir gimtoje kalboje. 
Stipriausią įspūdį padarė 
Henrikas Nagys ir Ivar Ivask 1 
tiek poeėljos turiniu tiek ir 
skaitymo technika..

Psskutlnį dešimtmetį M . 
Gimbutienė atliko daug ar
cheologinių kas (nėjlmų Tur
kijoje, Graikijoje ir pietų Eu
ropoje ir patiekė naujų min
čių apie žmonių kilnojimasl 
Europoje. Tenka žiūrėti,kas 
įvyko per paskutinius 1O 
tūkstančiu metų /anksčiau 

ribotas 14.000 metų/.Atro
do, kad į baltų gyventas sri
tis tautų antplūdžių būta iš 
įvairių krypčių įvairiais lai
kais, todėl visi tie žmonių 
judėjimai paliko savopėdsa- 
kus. Vargu ar galima teigti , 
kad baltai atėjo iš vienos 
krypties Ir Išliko monolitinė 
grupė.

tapestryOtilija Mezulis Winter

Dr.MARIJA GIMBUTIENĖ 
Kalifornijos U-to profesorė, 
archeologė, gyvenanti Los 
Angeles. Devynių knygų ir < 
daugiau kaip 200 straipsnių 
autorė, redaguoja Journal of 
Indo-European Studies, plr - 
klauso ir Olandijos institu - 
tams. Už jos pasižymėjimus 
baltų antropologijoje ir ar-

Gimusi ir augusi Vilniuje, 
studijavo tautosaką, ir kalbo
tyrą Kaune, archeologiją Vil- 
liuje. Studijas tęsė Vienoje , 
Innsbrucke ir Tuebingene.

Nuo 1950-63 Tyrinėtoja - 
mokslininkė ir lektorė Har- 
wardo antropologijos depar
tamente. b .;

Poezijos Vakaras
Penktadienio vakarą, gegu

žės 12, Universiteto Hart 
House muzikos salėje įvyko 
estų,latvių ir lietuvių poezi
jos vakaras. Dalyvavo Ast- 
rida Ivaška, Ivar Ivask, Alna 
Zemdega, Urve Karuks Ir 
Henrikas Nagys. Tomas 
Venclova negalėjo atvykti,tai 
jo poeziją perskaitė R.Šilba
joris. Buvo skaitomi verti -

Męno Paroda
Universiteto Hart House 

galerijoje meno paroda atl - 
daryta š. m. gegužės 1O d . 
Pagrindinį parodos organi
zavimo darbą atliko Estų 
Meno Centras Toronte. Lie
tuvių atstovas rengimo ko
mis įjoję buvo Al.Banells.

Parodoje, pavadintoje Bal
tic Roots, stengtas l parodyti 
lietuvių, latvių Ir estų da
bartinę kūrybą išeivijoje Ir 
tautinių elementų įtaką joje . 
Apie 1OO menininkų patiekė 
savo kūrintų skaidres ir iš 
jų jury komisija atrinko 43- 
jų da d įninku 53 eksponatus 
parodai: 35 dailės Ir 18 
skulptūros darbų.

Lietuvių .dailininkų paro
doje yra šešetas: V. Brtčkus, 
D, Stončįkaitė- Kuolienė, J . 
Račkus, T.Vaitus ir skulp
toriai J. Dagys/2skulptūros/ 
Ir A.Plioplys.

Bendrai parodos ekspona
tai reprezentuoja ’’konser
vatyvų modernizmą”, šalia 
grynai abstraktinių yra gana’ 
realistinių kūrinių. Iš 7-lų 
skirtų premijų, viena teko 
daū. J. Račkul.

• Baltų Studijų VI-los Konfe
rencijos proga yra išleistas 
puikus meniškas Meno Pa - 
rodos katalogas, pavadintas 
Baltic Roots.

Išleido Mall Puhm, apipa
vidalino Uno Ramat, nuot
raukas darė Vello Muikma, 
Urmas Wompa.

Šio puslapio darbų i liūs - 
tracijos yra iš šio katalogo.

Paroda vyks iki š. m. bir
želio 4 d. Hart House , Art 
Gallery, Toronto U-te b.

UR1I

serigraphGeorge Rackus Dimensions Extended

Mai Onno Sacred Mushroom with pastel 
a Cross

Samogitia

graphic

ir Tautodailės Paroda
Universiteto didžiojoje J 

P. Robarts bibliotekoje vyko 
paroda, pavadinta A Decade 
of Baltic Studies. Ši paroda 
pirmiausia buvo skirta apie 
Lietuvos,Latvijos Ir Estijos 
kultūrą ir kraštus išleistoms 
Išeivijoje per paskutinį de
šimtmetį Ir kurios yra To
ronto Universiteto bibliote
kose. Jų yra nemažas skai
čius, bet, žinoma, dar vis tik 
dalis visų išleistų per tą lai
ką. Knygų paroda papildyta 
Lietuvos, Latvijos tr Estijos 
pinigų rinkiniais ir įvairiai^ 
t aut oda tl ės eksponatais, pas- 
kol Intais iš pr ivač lų kolekc I- 
ju.

Eksponatai sutalpinti 20 
didelių vitrinų ir visa knygų 
tr tautodailės paroda suruoš
ta labai tvarkingai, ir sko
ninga. Parodą tvarkė O. G . 
Amolevtčlenė.

Keletas Pastabų
Konferencija ir visi pa

rengimai buvo labai gerai 
suorganizuoti. Istorinio Unt- 
ve rs ity C (diege patalpos ,ka ip 
ir kitos U-to patalpos,sutel
kė rimtą įspūdingą aplinką .

AABS yra sąjunga be kapi
talo ir kol kas be pastovios 
būstinės, bet parodo nepap- . 
rastą gyvastingumą. Tai dė - 
ka pasišventusių ir sumanių 
žmonių, kurte atlieka Lietu
vai, Latvijai ir Estijai didelį 
darbą. Atsiranda ir pakan - 
karnai rėmėjų, kai dirbama 
naudingą darbą ir dirbama 
Idealistiniai. Šios konferen
cijos rėmėjų tarpe buvo To
ronto U-tas, Centre for In
ternational Studies,The Mul
ticultural History Society of 
Ontario, City of Toronto Ir 
daugelis baltlečių organIza-' 
cljų Ir Institucijų,kaip To
ronto ir Hamiltono lietuvių 
bankai, privatūs rėmėjai , 
daug asmenų paaukoję savo 
darbą ir 1.1.

Konferencijoje oficialiai 
registravosi keletas šimtų 
dalyvių, paskaitos Ir paren
gimai buvo gausiai lankomi , 
nemažai matėsi Ir torontiš
kių lietuvių. Bet labai pa
geidautina,kad daugiau lietu
vių taptų nariais. Šiuo metu 
sąrašuose lietuvių yra labai 
mažai. Iš bene 11O paskaiti
ninkų buvo 15 lletuvtų/4 Iš 
Kanados/. Tai statistika 
aiškiai rodanti, kad mes at -i 
s niekame nuo kitų šiame 
taip svarbiame tarptautinio 
pobūdžio darbe.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Migracija Floridon - Dr. J. Kalkei i s

( n — Tąsa iš 17 numerio) ga tauta ir kur nebūtume; vk 
Kartu su Floridos bendru sur turime stengtis burtis ir 

gyventojų skaičiaus dldėjl- geografiniai kuo glaudžlau-
mu, didėja tenai ir lietuvių 
skaičius. Vieni atvyksta a- 
toetogų, kiti nuolatiniam ap
sigyvenimui. Floridos gu
bernatorius Reuben Adaskln 
savo proklamacijoj lietuvių 
Vasario 16-los šventės 1»76 
m. pažymėjo kad ’’maždaug

s lai I gausesnes bendruome
nes. Taip lengviau palaiky
sime tarpus a v lūs asmeni
nius santykius, organizaci
nius socialinius ryšius Ir 
eventualiai galima būtų plės
ti kokius nors verslo užs l- 
mo j (mus. Svarbu ne Išs Iblaš-

25.000 lietuvių reziduoja kytl pavieniui j visas puses. 
Floridoj”. Kiek kur lietuvių Tada- lietuvių tautos Ištlr- 
gyvena Floridoj tiksliai sun- p imas svetimuose katiluose 
ku nustatyti, nes nėra pra- ne taip greitai vyktų. Būtų 
vestų statistikų.- nedovanotina, kad lietuvių

Lietuviai Floridoje yra tauta, kuri istoriniai yra 
daugiausia pensininkai. Kiti prakilni,kūrybinga,garbiu - 
jaunesnio amžiaus laisvų ga, - pas įduotų išnykimui. Ir
protesljų arMfrlaip palinkę J 

'" verslą ar kapitalo Investa
vimą, vis daugiau susidomi 
apsigyvenimu Floridoje.

Pirmieji lietuviai apsigy
veno Miami, St. Peter sburge 
Tampoj.Ten pirmiausia Įsi
kūrė tr lietuvių klubai. Pas
kutiniu metu vis mažiau lie
tuvių vyksta Į Miami, nes ten 
perdaug Įslg'alėjo judrus ku
biečių Ir juodukų elementas. 
Daug lietuvių pradėjo kurtis 
Įvairiuose pakraščiuose ry
tinės Floridos ir Atlanto 
pakraščiuose—Palm Beach, 
Port Lauderdale, Pompana, 
Juno Beach, Daytona Beach , 
Lake Wortho, Hollywoode ir 
kt. Taip pat nemažai vilioja 
lietuvius ir vakarinės Flori
dos dalys prie Meksikos į- 
lankos, ypač saulėta Sun 
Coast apylinkė. Ten randa
si St. Petersburg, Clearwa- 
tef* Soras ota, Port Mayer ir 
t.p. Kai kas tvirtina,kad St. 
Petersburg'as yra pensinin
kam rojus ir Čia dauguma 
lietuvių yra susispietusių. 
Tačiau reikia žinoti,kad ir 
kitos vietos turi savotiškų 
ypatybių Ir apsįgyvenusieji 
nenori nuo jų skirtis. Bend
rui Imant, jeigu kalbėti apie 
neišvengiamą lietuvių mig
raciją, svarbu atkreipti dė
mesį, kad esame nekaitlln-

tol lau tegul stengias l būti 
toji vertinga gėlė visoje tau
tų puokštėje.Lietuvių tau - 
ta, nors neskaitlinga,tačiau 
vertinga— lygiai kaip kad 
gyvenime yra Įvertinama 
tie daiktai, kurių yra ; kuo 
mažiausiai- deimantai, 'auk
sas. Lietuvių tautos savi - 
saugos Impulse susidarė ži
nomas talkos principas:"Kur 
du stos, visados daugiau pa - 
darys. Viens padės,kits pra
dės, draug toliau varys".

Tai lietuviai, pasirinkda
mi gražias, malonias Flori
doj ar kitur gyvenimo vieto
ves, pirmoj vietoj pasirinki
me ten,kur yra daugiau lie
tuvių ir kur geresnės gali
mybės lietuviams bendrauti 
Ir ugdyti savo kultūrinį Ir 
ekonominį gyvenimą. Atsls - 
kyrtmas nuo didesnių lietuvių 
susibūrimų* aroa savotiškas 
užsidarymas gal yra klek pa
teisindamas, jeigu to rei
kalauja jo kūrybinės ypaty - 
bės, jo individualus pasireiš
kimas. Tokių tautiečiu tech- 
n iškas nepr (s įjungimas prie 
didesnių bendruomenių nėra 
taip smerktinas. O visų kitų 
atsiskyrimas nuo bendravl - 
mo su tautiečiais yra tik 
pulkaus medžio nudžiuvusl 
šaka arba nereikalinga 
šiukšlė tautų kelyje...

Atrodo, kad toks būrima
sis uš šiaurės JAV ir Kana
dos į didesnes lietuvių kolo
nijas ir yra Florida, pirmau
jant St. Petersburg’ut. Čia 
gyvenimas palyginant, ra mus, 
ne tiek "amerikoniškas". Vi
sas judėjimas yra lėtas . 
Niekas neskuba, vienas ki
tam ant kulnų nelipa. Labai 
mažas nusikaltimų skaičius , 
juodukų neperdaugįausta, su
daro tiesiog savotišką oazę, 
neramių Amerikos miestų 
gyvenimo tarpe. Žmonės yra 
mandagūs, nenervingl, ypač 
viešose įstaigose-bankuose , 
parduotuvėse, paimki kll- 
jentams gražios dienos, o 
merginos nesigaili maloniai 
nūs išypsotL Pas ivaikšč lojant, 
labai retai kas iš praeinan
čių nepas velkina.

Gultporte daugiausia su
tiksi lietuvių ant cementinio 
tilto- molo,kurį jie pavadino 
Palangos Tiltu. Atrodo,kad 
vaikščiojant Gultporte ma- 
ž tau aps tr Iks l, je l su prae l- 
nančlals sveikinsies lietu
viškai, nes lietuviai dažniau-
s lai eina pavakariais pasi
vaikščioti, o ne TV žiūrėti,

Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Naujiems 

Nariams įrašyti 
1978 m. Specialus Vajus

u
. Susivienijimas kviečia visus Keros valios lietuvius ir ju draugus Įsijungti 

Į SLA nariu Seimą ir pasinaudoti Šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis.

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

Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
pirmųjų nv'tu metiniu mokesčiu.
Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos.
Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo SI,000 iki S5.000. 
Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba-$2,000. 
Per šį Vaju galima pasirinkti sekančius* apdraudę planirrf:
Viso Amžiaus Mokama apdrauda (Whole Life V-l)
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metų (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 šiam VAJUI pritaikytų Non-Medical 
aplikacijų galima gauti pas vietini SLA Organizatorių ar Ėinansų Sekreto
rių. Taip pat galima kreiptis ir Į 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 Imėnesj, diena ir 
metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti apdraudų mokesčiai.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU G E ft I IR MATAI.. KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekvieną trečiadieni, NL redakcijas patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbamo-liahte; 
yjikoi. Jie atviri visiems, ieškantiems page!bos. Atejgs pasmus 

nebebūsiu vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548 (namu) arfca 489-5391 (darbo tel.L
Juozui $531" 6834, Henrikui N. 277-7868._____________________
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KReM 
VE/DRoDZ/AI 
$24 milijardai
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arba gamakuose ate įgulus , 
alų gerti.

Gražuoles gatvėje dienos 
metu suskaityti užtenka vie
nos rankos pirštų per metus. 
Jaunimas dieną dauglaus la 
dirba arba susimeta į atski
ras vietoves-paplūdymlus, o 
vakarais į atskirus barus, 
šoktų sales. St.Petersburg’ 
as per dešimtmečius sutrau
kia labiau subrendusius gy
ventojus, pensininkus. Jie jej sucigsįm 24 milijar- Išlaidos kurios kainavo 
jau čia jokludarbu nebenori (įus dolerių, naujus nesuglam žmogui pasiekti mėnulį sudaro 
u s įimti, a nal net Ir var žytus vieno dolerio banknotus maždaug tą pačią sumą kurią 
tlnmkal- durininkai yra' jau- vienp gausime 780 pas tais metais peln6 - 500 di-
nesnl. Miestas te la aug tatą kiekvieną po 100 aukštą džiausią Amerikos industrinių 
patogumų ir lengvatų vyrės -aukščio. Jei jūs užsinorėtu-korporaciją.
nlo amžiaus gyventojams • mėt juos transportuoti, tai Žvelgiant iš kito taško 
Jie yra tinkamai įvertinami šiam tikslui reikėtų 166 kimš- 24 milijardai dolerių yra tru- 
vlsokiate atžvilgiais:soc(all - tinaj prikrautu Greihound au- pūtį mažiau kaip viena dešini
niai, kultūriniai Ir ekonoml- tobusąir kiekvienas iš šių au-toji Jungtinių Amerikos Vals- 
ntat. Miestas gauna Įplaukų tobusų svertų 15 tonų. Jei šįtybių iždo įsiskolinimo.
Iš jų Įplaukų, pensijų, vete "banknotų krovinį norėtumėt Tik 5 milijardus dolerių 
ranų kompensacijų, Įvairių transportuoti traukiniu tai rei daugiauamerikiečiai išleidžią 
aps (draudimų, už Tin vestacljų 22 prekinių vagonų, o jei per metus alkocholiui ir taba- 
procentus bei dividendų pa - milijardus dolerių dešim-kui.o karo ministerijos meti y 
vjdale bevelk tiek pat,klek ties dolerių banknotais jungtu-ni° biudžeto kelionės į mėnulį 
Išmokama vietiniams algų, mgte vienas su kitu, tai ši juosišlaidos tesudarė tik vieną ket- 
Be to, tokiems gyventojams pasiektp mėnulį. virtadalį.
Įplaukos yra pastovios, ne-
žiūrint ar geri ar blogi 
laikai.

saultstmarie
Nors rusų satelitas mūsų 

80. 000 gyventojų "didmies
tyje " nenukrito, bet blogų 
naujienų bevelk visuomet yra 
daugiau negu gerų ir atrodo, 
kad nieko geresnio ir ateity
je nesulauksime, o ypač jei
gu Kanados min. pirminin
kas ir finansų ministeris 
pataria susiveržti diržus ir 
apie gerus laikus pamiršti...

Ne senai po ilgokos ligos 
pasimirė tautietis Vincas 
Sakalaukas, 81 metų am
žiaus, buvęs Lietuvos sava
noris - kūrėjas ir dalyvavęs 
nepriklausomybės kovose 
prieš lenkus. Laidotuvėse 
dalyvavo didokas tautiečių ir 
kitataučių skaičius reikšda
mi užuojautą velionies duk
rai Marijonai Poškienei ir 
jos šeimai.

Ilgesnį laiką ALGOMA 
plieno fabrike ( "formanu" 
dirbąs tautietis Benius Da- 
bul&is iškentėjo sunkią,bet 
sėkmingą operaciją. Ligonis 
jau sveiksta, o artimieji lin
ki jam greito pagerėjimo.

Staiga susirgo vienas iš 
senesniųjų pensininkų ir ge
rai mūsiškiams žinomas bei 
populiarus tautietis, daug pa
dedąs kitiems, kai reikia ge
ro vertėjo. Nugabenus ligo
nį į ypatingos priežiūros (in
tensive care) ligoninės sky- 
ir net 3 daktarai negalėjo nu-

1Š BENDRUOMENINĖS 
VEIKLOS
• Ilgesnį laiką Išbuvusi ir 
labai sėkmingai suruošusl 
23-ląslas Kanados Lietuvių 
Dienas Apylinkės Valdyba, 
vadovaujama M iro Ohalnaus - 
ko, atsistatydino.

Susišauktame sus trinkime 
pradžioje manyta, kad bus 
sunkiau sudaryti naują Apy - 
linkės Valdybą, bet visgi pa
vyko išspręsti šį klausimą . 
Būdinga, kad Į naują Valdybą 
įėjo net trys moterys, žino - 
mos darbščios vlsuomeni- K 
n Ink ės.

Linkėtina naujai Apyl.V- 
bal geriausios sėkmės*.

kartą buvo d ides n is X - ts sky- 
rius, net 9 mokiniai. Tai 
bus gera pradžia lietuvių 
kalbos specialiems kursams, 
veikiantiems prie Clark Side 
Secondary School, už kuriuos 
duodamas kreditas XIII kla
sės angliškos gimnazijos 
diplomui gauti. Kursus veda 
diplomuota High School mo - 
kytoja Gr.Petrauskienė.

dienų išrašė iš ligoninės. 
Šio tautiečio pavardė nemi
nima, nes jo paties žodžiais, 
tai pamatymas savo pavar - 
dės spaudoje ar klausymas 
laužytos ir angliškais barba
rizmais atmieštos kalbos 
yra jam tas pat kaip sudavi - 
mą į veidą.

Turime ir limksmesnių nau
jienų. Tautietį Antaną Motuzą 
nustebint jo artimųjų draugų 
ir kaimynų būrelis "užpuolį?’ 
jį 60-tojo gimtadienio proga. 
Ilgiausių metų Antanai! Kai 
"Neprikl. Lietuvoj" pasirodo 
iš mūsų miesto koresponden
cija, tai tokia sensacija su
kelia savotišką susidomėjimą 
net ir lietuviškos spaudos ne
gaunančių tarpe, (o tokių vis # Londono Lietuvių Šešta- 
dėlto yra.) Daug darbo tada ( Steninė Mokykla š. m.gegu- 
turi plepių liežuviai, o iš kai 
kurių neprotingų komentarų 
galima tik garsiai pasijuokti

Š. m. vasario 23 d. "Tėv. 
Žib. " korespondencija pasi
rašiusi pilna pavarde ir val
dybos pirmininkė tautietė 
sakosi esanti valdybos sek
retorė ? Vadinasi valdžia kei
čiasi pareigomis, bet ar tai 
labai svarbu ? Svarbiau ir 
maloniau pastebėti, kad mū
sų apl. valdyba suruošė š. 
m. gegužės 20d. lenkų salė
je paminėti Motinos' Dieną. 
Sėkmės tolimesnėje veikloje.

Tas pats kor.

žės 14 d., suruošė Motinos 
Dienos paminėjimą. Paskai
tėlę ir meninę dalį atliko 
mokiniai^

Tą pačią dieną Mokykla 
užbaigė ir savo mokslo me
tus. Šiemet, turbūt, pirmą

• Lietuvių Pensininkų Klu - 
bas gražiai veikla ir kartą Į 
mėnesį rengiamame susirin
kime patiekia ką nors nau
dingo. Štai, Š. m. ge ūžės m .
17 d. dr. Antanas Kaveckas 
skaitė Įdomią paskaitą kaip 
Ir senatvėje išlaikyti gerą 
sveikatą. Planuokime savo 
ateitį,lyg šimtą metų gyven
tume. Nelaukite, kai jau vi
sai blogai pasijusite. Laiku 
lankykite gydytoją. Mediojna 
dabar labai pažengusi Ir 
jums pagelbės bei duos nau
dingų patarimų.

krp. birželio mėnesį iš spaudos išeina monografija: 
"GENEROLAS POVILAS PLECHAVIČIUS’.

Knyga 300 puslapiu, gausiai iliustruota, kietais viršeliais su 
aP|anku’ Kaina - $9.00.

Užsakymus siusti: KARYS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Užsienio Sakiai priimami, kur'uose yra atžymėta: ' 1207 USA.
U.S. $ arba U.S. Currency.
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PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY

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

6 3 6 EAST BROADWAY eSOUTH BOSTON. MASS. 02127

W. LAPENAT
GENERAL CCKSTRUCTIOH REG'D. 

79 Woodfield Drive, Ottawa, Ont.
• PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA,

4 ar be f* atliekamo* sąžiningai Ir prieinamomis kainomis.
* Englnerlng & tiesigning patarnavimas.
, IN -GROUND Swimming Pool statyk o( 10 y e ar oran ty).

T EL-13) 225- 400 1
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r
/ienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

hamilton

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

r

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ..... 6%
santaupas ...............
term, depozitu* 1 m. 8 */i % 
term, depozitus 3 m. % 
pensijų fondas .............. 9%
IMAME UŽ:
asmenine* paskolai 10% 
nekiln. turto posk....... 93Z< %

' Darbo
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo

• 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
į? Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait-
* galius šeštadieniais uždaryta.

S Nemokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda, 
j Namokamos pilnas Čekių patarnavimas.
J Kapitalo* — virš $10,000,000.

valandos: pirmadieniais - ketvirtadie-

MOKSLO METU 
JDŽBAIGIMAS 
5 Vysk. Motiejaus Valan
čiaus Šeštadieninės Mokyk
los mokslo užbaigimas įvyko 
gegužės 6 d. Iškilmės pra- 
a įdėjo pamaldomis Aušros 
(Vartų parapijos šventovėje . 
Rištas atnašavo irtai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
'prelatas dr. J.Tadarauskas . 
Po pamaldų visi rinkosi į 
jaunimo Centrą. Užbaigimo 
‘Iškilmes pradėjo Mokyklos 
vedėjas K. Mileris, iškvies - 
damas į sceną šių metų abi - 
turtentus: R. Bakšytę, D. 
Beržąitytę, A. Kėzytę, R. 
Plelnytę tr R.Trumplcką.
’ Mokyklos vedėjas taip pat 
Iškvietė J garbės prezidiumą 
prel.dr. J.Tadarauską, 
mokytoją A. Mikšienę, Tal
kos V-bos pirm. J.Kristo- 
lait|, Hamiltono A-kės p-ką
K. Deksnį, buvusį dgamętį 
Mokyklos vedėją J. M. MtkšJ, 
Šalpos Fondo p-ką J.PlelnĮ, 
KLB švietimo Komisijos 
atstovą K. Norkų ir Mokyk
los Tėvų Komiteto p ir m. D . 
Vaitiekūnienę. IX skyriaus 
mokiniai abiturientus ir gar
bės svečius papuošė rožė
mis.

Abiturientų vardu kalbėjo 
R.Plelnytė, o s imbolmį rak - 
tą perdavė R.Trumpickas 

; iXskyrlaus mokiniams. X sk. 
į skyriaus mokytoja A. Mik
šienė pasveikino ablturlen - 

; tus, prašydama nepamiršti , 
‘ ko Išmoko Mokykloje,bet ir 
toliau skaityti lietuvišką

- spaudą,dalyvauti lietuviško
je veikloje. Hamiltono apy-

.1 Ink ės V-bos p ir m-kaa K . 
Deksnys pasveikino abitu
rientus ir ta proga įteikė 
Mokyklos vedėjui piniginę 
auką. Taip pat abiturientus 
sveikino Talkos Vaidybos p-

i kas J. Krikštulaits, KLB 
Švietimo Komis ij^s atstovas 
K.Norkus ir J.Mtkšys. Visi

; abiturientai buvo apdovanoti 
gražiais lietuviškais albu-

k hiės- R.Plemytė (r R. Bak- 
šytė- gavo pinigines pre ml - 
jas, kurias paskyrė hamllto- 
nletls Juozas Dubinskas, ypar 
tingai mylintis lietuvišką 
jaunimą. Trys skyrių ge
riausi mokintai buvo apdova
noti lietuviškomis knygomis: 
1 sk. A.Ciparytė, R. Mactkū- 
naltė, A.Butkevičius; H sk.- 
A.Rudaitis, B.Jakučlnskaltė’ 
L. Llaukutė, Risk.-R. Ma- 
Mačytė, O. Stanevičiūtė, T. 
Gudelytė, IV sk. - G. Jasevl - 
člūtė, A. VerbickąItė, L . 
Kontenytė; V sk. - O. Žukaus
kaitė, D. Grajauskaltė, S. C l- 
parytė: VI sk. - S.Kareckas, 
R. Sadauskaitė, L. Macytė; 
VII sk. - D. C tparytė, D. Ruk
šėnas, L.Stanaitis; . VIII sk. 
J. Kareckas, R.Kamaitytė, 
E. Rukšėnaitė; I sk. - K . 
Aušrotai!ė,E.Lhbučkas, R . 
Btlevlčlus. Taip pat apdova-
notl mažomis dovanėlėmis 
nepraleldę pamokų mokslo 
metų bėgyje tr padarę '(pa
tingą pažangą moksle.

Paskutinį žodį tarė i Mo
kyklos T ė'/ų Komiteto p-kė 
D. Vaitiekūnienė, išreikšda
ma padėką tėveliams bet mo
kiniams už parodytą gražų 
bendradarbiavimą su Tėvų 
Komitetu, ruošiant šias už
baigimo Iškilmes, Taip pat 
išre iškė padėką Mokyklos 
rėmėjams: Talka Valdybai , 
Aušros Vartų parapijos kle
bonui prel. J. Tadarauskul , 
Hamiltono A-kės valdybai , 
Šalpos Fondui, Medžiotojų 
Klubui Ir visiems kitiems 
rėmėjams. Pabaigoje visus 
pakvietė prie vaišių.

• Zosei ir Juozui Rickams, 
jų 25 m. vedybų sukak
čiai pagerbti, š. m. gegužės 
13 d. į Jaunimo Centro salę 
susirinko nemažas skaičius 
gerbėjų , daug giminių iš 
Chicagos, Montrealio ir kt .

Rytojaus dieną bažnyčioje 
vyko pamaldos Vizgirdų ir 
Rickų šeimų mirusių prisi-

SVEČIlį BELAUKIANT
Pasaulio Lietuvių Dienos 

jau visiškai priartėjo. Ne
mažai apie jas buvo kalbėta 
ir spaudoje rašyta. Belieka, 
galima sakyti, tik užbaigti 
dar keletas paskutiniųjų pa
siruošimų.

Kaip jau visi girdėjome r 
šis renginys yra didžiulio 1 
masto, milžiniškos apimties, 
pareikalaujantis daug orga
nizuoto darbo, triūso bei ne
eilinių pastangų iš mūsų vi - 
sų, o ypač organizacijų.

Mums,torontiškiams, yra 
didelė garbė, kad šitokio 
masto • lietuviškųjų jėgų pa
demonstravimas įvyksta 
mūsų mieste.

Mums nereikės niekur ke
liauti, liksime čia, savuose 
namuose ir tik lauksime 
gausaus svetelių atsilanky
mo. Mes negalime jų apvilti, 
teisintis, kad nežinojome, 
esame užsiėmę, neturime 
laiko ar nuotaikos. Savaime 
suprantama, mums tenka ir 
didelė atškkomybė, kaip mes 
šeimininkai tuos visus sve - 
telius priimsime,kaip jiems 
pasirodysime, kaip užimsi
me, vaišinsime, ką jiems sa
kysime, ką rodysime.

Visi įsijunkime į šią Di
džiąją Visų Lietuvių Šventę, 
pabendraukime su įvairiuose 
pasaulio kampeliuose bėgy - 
venančiais savo tautiečiais , 
pasidalinkime su jais ne tik 
savo asmeniškais patyrimais 
bet ir bendrai visus mus ir 
mūsų Tėvynę liečiančiais 
reikalais.

Pagyvenkime plačiajame 
pasaulyje pasklidusių mūsų 
sesių-broliųbendromis nuo
taikomis. Šitoks susibūrimas 
ir nuomonių pasikeitimas, 
neabejotinai mus visus pra
turtins, dvasiškai sustiprins, 
kasdienybės slegiančią mo
ralę praskaidrins, naujo į- 
vairumo mūsų gyveniman 
apsčiai atneš.

- Daugelis iš mūsų sieloja
mės savo jaunimu, trokšta
me, kad ir jie išliktų lietu
viškoje dvasioje.su giliu ne
rimu juos stebime. Mes tu - 
rime jiems suteikti galimy
bę sueiti, susiburti, susipa
žinti, pabendrauti, susidrau
gauti .

Patirtis rodo nemažai at
sitikimų, kad po panačių su
sibūrimų, įvyksta ir visa ei
lė pasigėrėtinai puikių lie
tuviškų vedybų .

Visiems mums skaudu , 
kada mūsų tautos dukra arba 
sūnus sau gyvenimo draugą 
pasirenka iš kitos tautos.

Žiūrint į tai iš lietuviško 
taško,lai yra nieko daugiau, 
kaly tikros laidotuvės, nes

lietuviškajai bendruomenei 
ir mūsų tautai toksai asmuo 
svf-mažomls išimtimis- ga - 
lutinai pranyksta.

Šiame svarbiame, visus 
mus rišančiame likiminiame 
reikale mes, tėvai, neturime 
praleisti nė vienos, kad ir 
menkiausios progos. Suda
rykime sąlygas, galimybes, 
kiek galima plačiau ir veiks
mingiau tarpusavyje pabend
rauti ir susipažinti.

Šiame reikale mes netu
rėtume vengti net lietuviško 
piršlio "melagio". Viši šia - 
me "amate" turintieji šiek 
tiek gabumų , pasinaudokime 
šia' puikia proga, ir tuo pa
sitarnaukime lietuviškiems 
interesams.

Tai įdomus, sveikas ir 
gražus lietuviškas paprotys. 
Tiek išgyvenę ir visko matę, 
neturėtumėm bijoti ir to 
piršlio "pakorimo"... Tik
riausiai, kad šios rūšies me
nas veiktų ir šiame krašte . 

I Žinoma, to piršlio derybos 
čia būtų trupučiuką kitokios . 
Čia su tėvuku nereikėtų de - 
rėtis nė ginčytis dėl kai ku - 
rių, anais laikais "pasogon” 
priklaususių t būtinybių. Čia 
nereikėtų užsispirti, kad su 
j auna ja kartu dar priedo rei
kalinga bent viena žalmargė, 
riebiai nupenėtas paršas, 
pora avelių, dveigys kume
liokas, bent viena kapa iššu
kuotų linų saujų, naminio au
deklo rietimas...

Čia pilnai pakaks lietuviš- 1 
kai alsuojančios ir lietuvius 
mylinčios širdies.

Šiandieninė pasoga ir did- 
čiausias jaunosios turtas, tai 
tėvų- senel|ų gimtoji kalba , 
lietuviškas žodis, spalvin - 
gieji tautinio rašto rūbai, 
gintarais papuošta krūtinė.

UBSM LIETUVIU NAMAI-
Š. m. gegužės m. 14 d.LN 

Karaliaus Mindaugo menėje 
įvyko iškilmingi Motinos 
Dienos pietūs, kuriuose vi
sos moterys buvo apdovano
tos gėlėmis ir pavaišintos 
specialiai joms parengtais 
pietumis ir vynu. LN vardu, 
motinas pasveikino Visuo
meninės Veiklos Koordina
cinio Komiteto pirm. T. Sta- 
nuiis. Buvo padeklamuota 
atatinkamų eilėraščių. Da - 
lyvavo per 400 žmonių.

Popietėje Svečių Knygoje 
pasirašė iš Amerikos- V . 
Stankus, A. R. Idzeliai, A . 
Rukšėnas, E. Klimas, H . 
Meilus ir O.Meilutė iš Cle - 
veland o, S. Šakiai iŠ New 
Jersey, R. Lapas iš Chicar 
gos; I. Stanaitytė iš Hamil - 
tono, A. J. Karaliūnai iš St . 
Catharines, A. E.Mickai iš 
Stayner ir Steponas Šakys, iš

Taupyk j r
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

8*!4%už 1 m. term. dep. 
8’/2% už pensiją ir namą ploną 
7 % užtaupymo s-tg .
7 &% už špec. taupymo s-tg 
6% už čekių s-tas (dep.)

s k o J i n k i s

PARAMA
IMA:

9’/į % už asm. paskolas

9’/4% už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

_ * Namų — Gyvybės
Z D A H f*E ★ Automobiliųr V<T * Komerciniai

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

Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , 
TORONTO, ONTARIO 
M«« 1X*

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
—----------- —----------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plazo) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

j Lietuvę, Latvijq, Estijq, Ukrainą, Sov. Sqjungq 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/» svarų 
gryno svorio. Turime f.u.davimui (vairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai potorr .lujome.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniai*, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v ryto iki 7 v. 
vakaro, ieltadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vokoro.

JSTAIGA Baltic Exporting Co. ^To^*' 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai,

Vy«k.M. Valančiaus seltadieninės mokyklos abiturientai su savo mokytoja A. Mikšiene. Iš kairės: 
R.PIeinytė, D. Bsr raityte, Mok. A. Mik lienė.A. Ke-Jytj, R. Bakšy tė ir R. Trumpi ckas. Nuotr. J. MU tenio

. 6 psl.

Vokietijos.
Toronto Maironio Šešta- 

HUMBER TRAILS parke, 
prie Nobleton.

LN nario mokesčius įmo
kėjo :Antąnas Pušinskas $100, 
Zuzana Pušinskas- $100 ir 
Edvardas Grybas $25.

LN Antroji Poilsio Stovyk
la atidaroma rugpiūčio 5 d.. 
12 vai. ir uždaroma rugpiū - 
čio mėn. 19 d. šeštadienį, 12v.

Mokestis į savaitę vienam 
asmeniui nuo 10-20 dol. .vie
nai šeimai nuo 30 iki 40 dol.

Rezervuojant patalpas iki 
liepos mėn. i d. turi būti į- 
mokėta pusė kainos. Stovyk
los metu veiks virtuvė.

Dėl informacijų kreipkitės: 
Vytautas Kulnys,tel:769-1266į 
Sekmadienių Popietėse- M . 
Račys, Lietuvių Namuose- 
K. Daunys.

Siunčiamus čekius adre-

dieninės Mokyklos choro re
peticijos vyksta kiekvieną 
antradienį 7:30 v. v. Mindau
go Menės scenoje. Ruošia - 
mas naujas repertuaras Dai
nų Šventei. Jaunimas 9-16 m. 
maloniai kviečiamas įsijung
ti į šį chorą. Vadovauja Da - 
nutė Garbaliauskienė.

LN Vyrų gegužinės birže
lio 18 d. vieta pakeista* Ji 
įvyks n e Clairville Parke, 
kaip buvo paskelbta, bet

suoti:
Lietuvių Namų Vyrai, Sto
vyklavietei, 1573 Bloor St. 
West, Toronto,Ont. M6P-IA6.

• Lietuvių Kankinių Švento
vės- Mississauga šventini
mas įvyks birželio 11 d. , 
sekmadienį, 3 vai . p. p.

šventovės Komitetas kvie
čia visus dalyvauti ir banke
te, ir prašo bilietus įsi-, 
gyti iš anksto.

REAL ESTATE — PERKANT — PARDUODANT —
PASKOLŲ REIKALAIS prošoma kreiptis i

REALTOR

CO-OP TRUST
Patarnavimas greitas, 

malonus, profesijonaliai 
kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY 

OF CANADA
Mūsų Įstaigos veikia 

visoje Kanadoje 
Toronte jums patarnaus
Stasys Jokūbaitis 
1310 Bloor St. W.

Tel. 537-1245
' Ilgametis jo patyrimas, 

remiamos didelės bendrovės, 
užtikrins gerą patarnavimą

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6

dvasioje.su


KRONIKA' Montreal

O SKAMBINK PER AM - 
ŽIU S VAIKAMS LIETUVOS - 
TAS NEVERTAS LAISVĖS, 
KAS NEGINA JOS...

Šie žodžiai su galinga A. 
Vanagaičio harmonija nus
kambėjo Montreal lo Aušros 
Vartų parapijos salėje, ba
landžio mėn.15 d.

Tą vakarą mūsų salės 
scenoje Išsirikiavo Toronto 
Lietuvių Choras "Varpas* di
riguojamas jauno chorvedžio 
Jono Govėdo.

Gal pirmą kartą mūsų pa
dangėje pasirodė toks pulkus 
jaunas Ir pajėgus choras 
/aišku,-Išskyrus mūsų nuo- 

■ savą Aušros Vartų chorą, 
kuriam ir rašantysis pri
klauso/.

Atvažiavo jie kviečiami 
Montreallo Baltijos Stovyk
los Valdybos. Jie atsivežė 
gana turtingą repertuarą, su
sidedantį iš lietuviškų bei 
tarptautinių . kompozitorių 
kūrinių. Kai kurios dainos 
buvo mūsų chorui žinomos Ir 
dainuotos. Kitos yra paimtos 
Iš šią vasarą Toronte Jvyte- 
tančlos V-los Dainų Šventės 
repertunr o, kur Į mes dar te - 
bekalame.

Kaip jau ml nėjau-p Irmoj l 
koncerto dalis buvo pradėta 
Laisvės Varpui tradicine to 
choro daina. Po to-Malda 
už Tėvynę, mūsų mielo ma
estro J. Gaidelio, gyvenančio 
Bostone,kūrinys,kuris taipgi 
bus dainuojamas jungtiniame 
chore, Toronte. Šią giesmę 
mes dar tebesimokome.Tai 
nepaprastai prasmingas kū
rinys, turtingas nuostabia 
harmonija ir jautriais žod
žiais.

Trečia dama- Slūbau lln- 
gau paukšteli/ J. Zdanlaus , 
bus dainuojama Dainų Šven
toje. Šis navjas kūrinys, pa
rašytas neseniai išeivijoje 
mirusio kompozitoriaus, nu
skambėjo labai nuotaikingai.

Ketvirtoji daina-V.Klovos,- 
Tu, Ąžuole. Tai gražus kū
rinys, supintas iš simbolinių 
motyvų, padarė didelį įspūdį. 
Pirmą kartą girdimas Mont- 
realyje, parašytas jauno, ga
baus muziko,gyvenančio Tė
vynėje.

Penktoji daina- "Nurimk , 
Sesutė parašyta Amerikoje 

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage^

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

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas 8. Son tai. 389-0571.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

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

'Rlchardl,Kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgllnlngal

mirusio žinomo kompozito
riaus VI. Jakubėno. Šis mu - 
z i kas paliko gana turtingą 
dainų ir kitokių muzikos kū - 
rinių pluoštą. Dąina nūs - 
kambėjo labai puikiai ir 
klausytojų buvo jausmingai 
priimta. Daina įeina į Dai
nų Šventės repertuarą.

Šeštoji- J. Švedo 'Tykus 
Buvo Vakarėlis? seniai dai - 
nuojama,. pažįstama, miela 
daina. Autorius, miręs Lie - 
tuvoje, paliko didžiulį įnašą 
lietuviškosios muzikos loby
nam Jis yra sukūręs daug 
dainų, vyrų, moterų ir miš - 
riesiems chorams. Mes irgi 
giedame vieną iš jo sukurtų 
kalėdinių giesmių. J. Švedas 
taipogi vadovavo bei kūrė 
muziką instrumentiniams 
liaudies ansambliams Lietu
voje.

Pirmoji koncerto dalis 
užbaigiama J. Gaidelio ^Pa
sėjau Dobilą.6' Šis gana 
komplikuotas kūrinys,pilnas' 
naujos dinamikos, kurį jau
nasis chorvedys gerai pra
vedė. Šiuomi jis ir daininin
kai užsitarnayo daug ilgų 
plojimų.

Antroji dalis buvo pradėta 
aštunta daina - V. Klovos 
Pasisveikinimo Choru’Tš o- 
peros “Pilėnai,“ Tai mums 
visiems'labai gerai žinomas 
kūrinys;buvo įdomu kiaušy - 
tis, kaip kiti jį atlieka. Ma - 
no manymu,Varpui gerai pa
vyko.

Devintoji daina- R. Schu
mann ofČigonai* buvo mums 
negirdėtas. Tai nuotaikingas 
veikalas, pilnas čigoniško 
nerūpestingumo— " keliauja 
čigonai, o kur- nežinia... "

Dešimtoji- Verdi *Čigonų 
Choras? kurį mums patiems 
teko kelioliką kartų atlikti 
New Yorko, New England , 
Montrealio ir kitokiai publi
kai. Tai visų mėgstamas 
kūrinys. Atsimenu, jis visur 
sukėlė skambių ovacijų 
mums jį sudainavus. Pasa
kyčiau, varpiečial užsipelnė 
nemenkesnių aplodismentų 
ir iš mūsiškės publikos.

Vienuolikta- ' atidarymo 
choras iš ''Cavaleria Rusti- 
cana-Mascagni operos.

Kūrinys pilnas pavasarinių 
motyvų bei gėlėtų momentų.

atlikimu
R eiki a pasakyti, kad varpie- 
čiai šio kūrinio 
siekė į pačias choralinio dai
navimo aukštybes, kas jiems 
pavyko puikiai, nes tokie vei
kalai, kaip ši opera ir ki - 
tos čia minėtos, nėra lengvai 
išmokstama muzika.

u Nuo Birutės Kalno** -K . 
Kavecko- grynai lietuviškas, 
supintas iš mūsų protėvių 
tikėjimo motyvų. Čia kei
čiasi vaidilučių choras su 
vaidilų ir karžygių grupė - 
mis. Kiekviena dalis nus
kambėjo su jiems skirtu 
charakteriu.

Tryliktoj vietoj buvo at
liktos ištraukos iš i operos 

’Faustas? parašytos šio ne - 
pamainomo operinės muzi
kos kūrėjo Gounod. Jis yra 
palikęs daugelį muzikinių 
deimantų, kurių truputį iš
girdome šiose ištraukose.

Koncertas užbaigiamas B. 
Budriūno "Dainuojame Visa - 
da', iš operos Sidabrinė Die - 
na, parinktas gal būt grynai 
iš sentimento: "Sukas sma - 
gus vėjelis, skamba juokas , 
skamba dainos. . . "

Chorui akomponavo Jane 
Coop,gasiręiėkė‘ kaip gabi ir, 
patyrusi jjiąąistė. Jįję^.1 Pai
kiai atliko visas palydimą
sias ir įžangines partijas.

Po šio puikaus rečitalio 
sekė vakarienė, o po to-šo- 
kiai ir žaidimai iki ansktyvo 
ryto. Svečiai buvo puikiai 
priimti prie atskiro puoš
naus stalo, pačioje garbin
giausioje vietoje. Laikas nuo 
laiko mūsų choristai suda
rydavo jungtinį šokių ratelį 
su svečiais iš Toronto. Ma
nau, kad jie parsivežė iš 
Montrealio geriausius įspū - 
džius.

Užbaigiant , norėtųsi pa
minėti, kad Torontas šį pa-* 
vasarį itin, gausiai pasirodė 
čia, Montrealyje- net su 3 

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
‘--^1 šildymo taisymai ir nauji 

įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir jren- 

—i  girnas. Atstovaujame — 
fe.—Hydro - Quebec išnuoma- 
iSI? vimui karšto vandens tie-
WęL kimų. Veltui įkainavimas.

Jettė & Frėre Ltėe 
Plumbing &’Heating kontroktoriu*.

140-2e AVtNUE - 3>»-03Į0

meno grupėm. Pirmiausia - 
kovo mėnesį atskrido’Vo- 
lungėsf Jas pasekė “Varpas 
ir galiausiai- Moterų voka
linis sekstetas dainavo 
mums Spaudos Baliaus pro
ga, balandžio 29 d.

Visi šie vienetai savo mi
sijas atliko labai gerai. Rei
kia tik tikėtis, kad šis gau
sus bendradarbiavimas tarp 
šių dviejų Kanados didmies
čių lietuvių-bus tęsiamas ir 
toliau su nemenkėjančiu en
tuziazmu ir energija savo ir 
lietuvybės labui...

D. N. Baltrukonis

BALTIJOS SKAUTŲ 
STOVYKLA

Kaip jau buvo pranešta , 
skautai šiemet stovyklauja 
vieną savaitę-nuo liepos 29- 
rugptūčlo 6 d. d.
KAINA: -1 asmeniui-$50 , 
2 asmenims Iš tos pa pačios 
šeimos- $90, 3 - $120 ir 4- 
$ 150.

Skautai, norintieji vykti į 
TAUTINE STOVYKLĄ /rug- 
ptūčlo 13-26 d.d./,Paxton , 
Mass., informuojąs L Ir re - 
glstruojasl pas skautą Vytį 
Rimą PIEČAITI, tel?7G7-877a

Visi raginami stovyklomis 
pasinaudoti.

• Ričardas Simaniūkštis šį 
pavasarį buvo nuvykęs į Lie
tuvą. Tai jau antrą kartą jis 
ten aplanko savo artimuo
sius. Ta pačia proga aplan
ko ir sesutę Marytę, kuri 
gyvena Bonnoje, Vokietijoje.

. . GRIGORENKO TORONTE..
(Atkelta iš 2 psl.)

Vakariečiai tik stebi. Wa - 
shington'as bijo gaminti neu
troninę bombą, nes Brežne-

KAROLINAI BUTKIENEI mirus, 

šaulę GINĄ ČAPKAUSKIENE ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

L. K. Mindaugo Šaulių kuopa

• Mylimai mamytei
' A f A K. BUTKIENEI mirus, mielą mokslo 

dienų draugę Giną ČAPKAUSKIENĘ ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu —

Genė Montvilienė ir šeima

Sol. Ginos Čapkauskienės mamytei —
KAROLINAI BUTKIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiu G. ir M. Čapkauskams —

Ričardas Simaniūkštis

Sol. GINOS ČAPKAUSKIENĖS MAMAI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame Solistę ir jos vyrą 
Motį - Čapkauskus —

V. ir L. Stankevičiai

BRANGIAI MAMAI mirus, mielą

GINĄ ČAPKAUSKIENĘ 
užjaučiame ir kartu liūdime —■» 

Elena ir Vaclovas Kerbeliai 
ir Skolastika Remeikaitė

Teisių. Vakarų pasaulis tur 
ri remti tautinius judėjimu^.

Politika turi būti princij 
pinė. Neužtenka prez. Car f 
ter io palankių žodžių dėl 
Human Rights- reikia veiks
mų. i

Reikia nušalinti Kremliau^ 
kliką. "Aš esu patriotas sar 
vo krašto, ne jie", - pabaigi 
gen. Grigorenko. /

Buvo klausimų:
" Kai Brežnev’as mirs.ar

vas supyks.Turkija jau rau
donuoja ir gali netrukus į- 
kristi Kremliaus sterblėn.

Vakarai padeda išlaikyti 
Kremliaus klikos uždėtą 
vergiją. Vakarų laikraščiai 
slepia, kas ten iš tikrųjų de
dasi su pavergtaisiais. Disi
dentai, kaip Sacharov'as, 
veikia, kovoja už Žmogaus 
Teises,bet iš Vakarų mažai 
pagalbos susilaukia.

Norint sulaikyti Krem
liaus klikos ekspansiją, rei - yra vilties pagerėjimo?" '» 

. kia aktyvesnės Vakarų vals - - " Jei jaunesni ateis į
tybių veiklos prieš Kremlių : Kremlių, gali būti reformų - 
sulaikyti ekonominę pagalbą daugiau laisvių". Buvo daug 
ir protestuoti prieš vergiją, klausimų, į visus nuosekliai 
KZtus, kankinimus žmonių, 
kurie reikalauja Žmogaus

atsakė.
J. Labaitls

J^KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMŲ REMONTAS

Taisymas stogų įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363- 1620.

Apie darbų sąžiningų, atlikimo, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366- 2548.

kelnėms
pristatant 

ir atsiimant 
M PHILIPPE IZZI __

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

°" °.......... 7661-A CENTRALE
f 495-90e AVĖ 
j coin Z corner Bayne 365-1143

29 55 Allard Street, Ville Emard 
766-2667.

Mechaniįuotot rotų ir kitų dalių reguliavimas. Marks (Body) taisymas ir 
dalymo. naujam* garai* ir moderniomis priemonėm i t. Kreipkitės — 
De L. a Verendry*, pr'e Lopierrelr vandens kanalo. Tel. 365-3364.

7 psl.
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NL REIKALAI
Nuoširdžiu užuojautų reiškiame

solistei GINAI ČAPKAUSKIENEI,

dažnai talkininkaujančiai laikraščiui ir jos vyrui, bendradarbiui 
Moriui čapkauskui, staigiai netekus mylimos mamos ir uošves — 
KAROLNOS BUTKIENĖS -

NL Spaudos B* vės Valdyba
ir Redakcija

Karolina BUTKIENĖ stai
ga mirė gegužės 24 d. Dar 
tą i pačią dieną ji dalyva
vo Auksinio Amžiaus Klubo 
Rūta susirinkime ir grįžusi 
į namus, sveikata nesiskun
dė. Nuėjusi į lovą miego, dar 
skaitė laikraščius. Dukra 
Gina, įėjusi užgęsintl šviesą 
pamatė, kad reikia greito
sios pagalbos. Nuvežus sku
biai į- ligoninę, pasitvirtino , 
kad buvo per vėlu- širdis 
buvo sustojusi.

Laidotuvės buvo gražios. 
Daug ž&onių praėjo Laido
tuvių Namuose, šeštadienį , 
prieš vežant į krematoriumą 
buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos Aušros Vartų baž-

rapijos Choras ir sol. R 
Strimaitis iš Toronto.

Velionė buvo gimusi 1908 
m. rugpiūčlo mėn. 20 d., Jo-' 
niškio apylinkėje ir sukūru
si šeimą, toliau ten gyveno . 
Antrojo Pasaulinio Karo me
tu pasitraukė į Vakarus su 
dukra, ir likimas lėmė at
vykti į aKanadą. Gyveno su 
dukra sol. Gina Čapkauskie- 
ne ir žentu Moriu C apkaus - 
ku. LaSalle. NL

* Mirė Jonas Valašimas su
laukęs apie 80 m. amžiaus- 
Jis jaunas atvykęs į Kanada, 
turėjęs darbovietėse gerus 
darbus ir nors mėgo drau - 
gus bei' save pasivaišinti,

. bet ir buvo įsigijęs nemažai 
turto. Paskutiniai gyvenimo 
metai jam buvo vargingi, nes 
tapo paralyžuotu- Laimė, kad 
turėjo gerą žmoną, kuri jį 
slaugė iki mirties.

• Aušros Vartų parapijoje 
Pirmąją Komuniją priėmė 
Aušros Baršauskienės pa
ruošti 8 valkai, iškilmės bu
vo labai gražiai paruoštos.

.•Gegžėsmėn. vidury Mont- 
realyje vyko Amerikos farmar 
kologų sąjungos ( priklauso 
JAV, Kanada ir Puerto Rico) 
konvencija - seminaras. Ja
me dalyvavo ir Daina Asta- 
Šaitytė (Wayne Statė Univer
sity) iš Detroito. Pirmą kar
tą Montrealy besilankančiai, 
itin daug draugiškumo ir 
nuoširdumo parodė Vida Ado
monytė, pati greitai išvyks
tanti tolimesnėms studijoms 
į Waterloo universitetą.

• Pranas Vapšys buvo išvy
kęs į Aziją-, ilgiau buvo su
stojęs Japonijoje. Grįžo pa
tenkintas su maloniais įspū - 
džials pamatęs pasaulio kitą 
dalį. O tai ne kiekvienam 
montrealiečiui tokios kelio
nės yra prieinamos. . .

SKAUDŽIUJU TRĖMIMU - BIRŽELIO 14-15DIENU

MINĖJIMAS
Birželio 14 dienų, t r e č i a d i e n i.

4.30 vai. LIETUVIAI, LATVIAI, ESTAI renkasi į Philips Square, Atwater ir Roderick
Gates (McGill ir Sherbrooke College)., su tautiniais rubais ir plakatais. Iš 
čia bus žygiuojama [DOMINION SQUORE.

6 vai. ivak. Dominion square demonstraci ja, tautiniai Šokiai ir dainos. i

7 vai. vak. VAINIKO PADĖJIMAS prie paminklo.

37.30 v. v. PAMALDOS- Mary Queen of the World Gtedral , Dorchester St. West.

VISI MONTREALIO LIETUVIAI KVIEČIAMI 
GAUSIAI DALYVAUTI,

Minėjimą rengia BALTIC FEDERACIJA ir šiais
metais vadovauja lietuviai. <

K. L. B. Montrealio Apylinkės 
Vai d y b a

Pirkite Bilietus į PI.R 
renginius iš anksto
Jau dabar bilietai į Pasaulio Lietuvių Dienų renginius 
parduodami:

/
1. Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.
' W.est. Tel. (4161 532 - 29H/533-9030.

2. Prisikėlimo Parapijos raštinėje , 
1011 College Street, tel. LE 3 -0621

3> Anapilyje — V. Aušroto Spaudos Kioske.

YRA IR TOKIU 
JAUNUOLIŲ.

MUC Policijos vadas ap
dovanojo 10 metų berniuką , 
o leiten. detektyvas pavadi - 
no jį tikru heorjumi.nes gu
vus ir drąsus vaikas išgel - 
bėjo savo 15 metų žaidi - 
mo kompanjonę, kurią bu - 
vo prisiviliojęs nepažįs -

tarnas, kaip vėliau paaiškė - 
jo, policijai žinomas nusi - 
kaltėlis į sa«o mašiną.

Jis, kaip tikras detekty
vas, atsekė mašiną, užrašė 
jos numerį ir pranešė poli - 
cijai, greitai susiorientavęs 
ir tokiu būdu išgelbėjęs 
mergaitę.

nyčioje. Mišias atnašavo 
kun. kleb. dr. J. Kubilius, S J, 
giedojo Laidotuvių Biuro 
Choras su soliste, AV Pa-

NAMAI - AP ARTMENTAI- 
fAAi ŽEMĖ - PASKOLOS
iMv/

D.N, BALTRUKONIS 
FOTO M.U.S.

SKITMA Sylko Reoltles Ine.
445 J.on Tclon W, SuHa 305,Mtl. 
T.h 273-9 181-2-3. Res.737-0844

PARDUODAMAS NAMAS
Del darbovietės iškėlimo par

duodamas vienos šeimos, moder-1 
nūs "Split level1 n amas su dide
liu žemės sklypu prie mokykloj 
Beaconsfield vietovėje.

Namas statytas statybininko 
tėvo sūnui. Prašoma kaina daug 
žemiau savikainos — $85.000.

Del sąlygų ir apžiūrėjimo 
skambinti tel.7 21- 1 656 po 
6 vai. vakaro.

4. Chicagoje - J. iVaznelio - Gifts Inter
national Ine. Tel. 471 - 1424.

Bilietų kainos: a/ į Dainų Šventę liepos 2 d. 3 vai. p.p. 
(Maple Leaf Grdns) — $6, 8 iri O,- b/ Į Didyjį Susipaži
nimo vakarų (Royal York vieŠbutyje) Šeštadienį, liepos 1 d.
8 vai. vakare — $8.; c/po dainų Šventės banketas - vaka
rienė — $ 15 asmeniui; d/ Spoto Žaidynės į visas varžy
bas per 7 dienas - S 15. Bus parduodama ir atskiroms 
varžyboms.

Galima bilietus užsisakyti ir paštu, atsiunČiant čekį — 
Mrs- Aldona Jankaitis, "Amber Draperies, 
2231 Bloor St. W. .Toronto, Ont. M6S 1N7. Tel. 762-3838

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8 Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas 

- • -
1440 rue Ste-Catheriue Quest 

Suite 600
Tel: 866-8235, namų488-8528

IŠNUOMUOJAMI apartamen
tai prie ežero, panoraminis 
vaizdas — 2Yz — 3’/i—4’/? su 
1 metų sutartim. Skambinti 
pas lietuvi 933-7829.

OR. V. G1RIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L’AJiOMP’toH Blvd. 
Montreal,

Trt. 265.3536

DR. A. O. JAUGELIENfc 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11 - 12 
MONTREAL P Q-

Tel. 932- 6662. nomM 737-9681.

R.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C^’E.R.C.S.(C»

Medicol 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. 0-to 10 p.m. Open,

366-9742Saniedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livrą i son grotui te - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJK., B.C.L.
Suite 627, 3 PI act Villa Maria, 

Montraal, Qu abac H 3B 2E3
Tai. (514)671-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.C.L
168 Katra Dama Straat E.Juitt 205. 

Tai: 866-2063; 866-2064

8 psf.

LEONAS CUREOCAS 
Sol,, Manager 

(Lietuvi, at,tava,)

GM

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE 

v.PdMoc ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKŠTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Managar*, 

tEO OUKEKAS__

mu montraal watt automobili

1.1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_________ (At the of Sbortxookt Shoot Wttll _ _______

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBR
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 ?M9

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Agentūra veikia nuo 1945m.

Albertas N O R K ELI 0 N A S , B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

H MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų 814%
E pensijų ir namų s-tas 814%
= taupomąsias s-tas......................7%
E depozitų-čekių s-tas 6%

= DUODA PASKOLAS:
= asmenines 914%
= nekiln. turto 9!4%
E fnvestacines ..............................10%

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

Nemokama 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 sgskaitų patarnavimas. 9 Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AAUUSIMUWr ■ HIKNIruat 

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ.

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LASAU! 363-3887
______

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
UŽ pensijų planą 8,5 %
Terrain, ind. Įmetama 9% .
Terrain, ind. 2 metams 9,25%
Tannin, ind. 3 metams 9,5 %
Dįuoda nemokamą gyvybės apdrau
dė iki $2,000 už taup. 1-tdS tarnas.

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

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

KASOS VALANDOS
1485 De Seve SL, pirmadieniais,, antradieniais lr~ treėia-. 
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbant, 
vasarą nuo gegužės 15 d. Iki spatfb 15 d. ir* per Tisus ilguosius •» 
▼aitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nue * 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniai* duo 1 iki 8 v. vakaro.
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