
L I THU AN I E INDEPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA

1979 m. GEGUŽES - MAY CANADA - MONTREAL - (Established 1941)Nr. 22

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Khomeini pakartotinai Ieškojimas lit. švietimui Iš-
skelbė, kad mažumų religi - 
niai įsitikinimai bus res 
pektuojami ir žydų grupė kol 
kas dar nekelia panikos.

BENDRUOMENYBĖS

SOVIETAI LEIDŽIA 
ĮSTATYMUS IR 
KANADIEČIAMS. . .

Dienraštis The Toronto 
Sun š. m. gegužės mėn. 11 d. 
5 psl. įdėjo Ted Welsh 
straipsnį, pavadintą "Strange 
you don t look like a Soviet" 
( keista, neatrodai kaip so
vietas).

Jis rašo: "Daugelio pasi
piktinusių metropolio etni
nių grupių atstovų bendras 
" niet " pasveikino naują so
vietų pilietybės įstatymą.

Įstatymas pradės galioti 
liepos 1 d. ir duos 3 milijo
nams kanadiečių sovietų 
"nationality"-( taip rašo ko
respondentas. Jis, kaip dau
guma šio krašto žmonių, ne
daro skirtumo tarp tautybės 
ir pilietybės), - a r jie to 
nori ar ne.

Naujasis sovietų įstaty
mas sako, kad asmuo, kurio 
abu tėvai gimę kraštuose , 
kurie dabar sudaro SSSR, bus 
laikomi sovietų piliečiais. 
Kanadiečiai, kurių tik vienas 
tėvų ten gimęs, gali pasi
rinkti- sutikti su tuo ar at
mesti.

Bob Mykytchuk pareiškė, 
kad naujasis įstatymas yra 
"juokingas".pridėdamas, kad 
ilgas kelias nuo Smooth 
Rock Falls, kur jis gimė 
prieš 50 metų, iki Maskvos.

Kalbėdamas už Ukrainie - 
čių Tautinę Federaciją, My
kytchuk pasakė, kad Kana
dos vyriausybės užsie - 
nio reikalams departamen
tas dėl to dar nepareiškė 
sovietams protesto.

"Kas po galais, blogo su 
Kanada", jis klausia?Tai yra 
prieš tarptautinius įstaty
mus; aš esu gimęs Kanado
je ir staiga - aš esu rusų 
pilietis"1.

Mykytchuk sako, nujaučia, 
kad naujasis sovietų įstaty
mas tarnausiąs didesnei tu
ristų kontrolei 1980 m. va
saros Olympiados metu.

"Jie nenori, kad atvykę 
pradėtų reikšti nepasitenki-

rūmą dėl disidentų. Tai yra 
prievartavimas Kanados gy
ventojų",kalbėjo Mykytchuk.

Lietuvis advokatas Al. Ju- 
zukonis kalbėjo už lietu
vius. Jis gimęs ir užaugęs 
Toronto mieste, pasisakė, 
kad jis yra "ypatingai suer
zintas, nes SSSR pilietis tu
ri laikytis labai apribojan
čios konstrukcijos".

Jis pasakojo, kaip jo tėvai 
pabėgo iŠ Lietuvos, norėda
mi Ištrūkti iš Sovietų tironi
jos.

"Tai tikrai pasityčiojantis 
įstatymas. Atrodo, kad jis 
įvestas specialiai kontro
liuoti žmones Olympiadoje )"•

Lauksime komentarų iš 
teisininkų ir konkrečių, ofi
cialių protesto pareiškimų 
iš mūsų veiksnių. Reikia at
kreipti ir Kanados vyriausy
bės dėmesį, kad svetima 
valstybė ir vyriausybė ki
šasi į jos piliečių asmeni
nius reikalus, veikdami 
prieš tarptautinius įstaty - 
mus.

SADAT AS PRIIMS ŠACHĄ
Egypto prez. Sadat' as už 

mėnesio, praėjus rinkimams, 
pasiūlys nuverstajam Irano 
šachui politinį prieglobstį.

” Gaila, kad toks asmuo , 
kaip Irano šachas, dar vis 
negauna prieglobsčio", pa
reiškė Sadat’ as.

Kaip žinoma, Khomeini 
fanatiškasis rėžimas, jau 
daugelį nužudęs, paskelbė 
šachui mirties sprendimą.

Elghanian teismo metu

IRANE KERŠTO
BAUSMĖS TEBEVYKDOMOS

Egzekucijos tebevyksta 
Irane. Jų aukomis tapo jau 
ir du biznieriai, kurie netu
rėjo jokių oficialių pareigų 
šacho vyriausybėje.

Abu biznieriai buvo mul - 
timilijonieriai. Vienas žy
dų tautybės Habib Elghanian 
pirmasis pasmerktas žydas 
Irane, kitas Ali Khorram , 
savininkas lošimo namų ir 
prostitucijos namų.

IR RYAN 
DĖL

rinkimus Joe

LEVESQUE 
PASISAKO 
RINKIMŲ

Laimėjus
Clark. Levesque pareiškė, 
kad rinkimų rezultatai, jo 
nuomone, parodė, jog kvebe- 
kiečiai yra tauta, atmesta 
angliškosios Kanados.

Ryan, Quebec ui balsavus 
nepaprasta dauguma už li
beralus ir Trudeau, pada - 
rė išvadą ( kuri labai nepa
tinka PQ), kad 
parodė
stipriai žmonės nenori PQ 
partijos 
Kanados programos.

rinkimai 
akivaizdžiai, kaip

atsiskyrimo nuo

PREZ, CARTER IS 
PASVEIKINO IŠRINKTĄJĮ 
KANADOS PREMJERĄ 
JOE CLARK

JAV prez. Carter is pa
siuntė sveikinimo telegramą 
Joe Clark, užtikrindamas ta 
proga ir draugiškų.ir artimų 
ryšių tęstinumą. Taip pat 
patvirtino joje, kad ameri
kiečiai savo širdyse Kana
dai skiria ypatingą vietą.

Malonūs žodžiai, tikime ir 
prez. Carter io nuoširdumu. 
Kol, tačiau , neprasidėjo ža
liavų problemos, amerikie - 
člai labai mažai domėjosi

tlka su vadovėliais mokant 
lletuv. nekalbančius, c. Se
minaras. d. Vakaronė.Poe
zijos vakaras įkūrėjai ir ak
toriai.

MOKYTOJU STUDIJŲ SAVAITĖS 
PROGRAM A

JAV Ir Kanados lituanis
tinių mokyklų XIII Mokytojų 
Studijų Sava lt ė ruošiama JAV 
LB Švietimo Tarybos š.m. 
liepos mėn. o-15 dienomis 
Tėvų Pranciškonų vasarvie
tėje Kennebunkport, Maine. Trečiadienis, liepos 11 d 
Registruotis Iki š. m. birže
lio mėn. 15d., Įmokant $ 25 
čekį Franciscan Fathers 
vardu Ir siųsti kun.L. And- 
rtekul Franciscan Monaste
ry, Kennebunkport, Maine , 
O4O4b. Kviečiami dalyvauti 
visi lituanistinio švietimo 
darbuotojai, kultūrininkai Ir 
bendruomenlnlnkal su šel - 
momls.

a. Lietuvių kultūrinis — 
bendruomeninis auklėjimas 
lit. mokykloje, b. Švietimo 
Tarybos darbų kryptis litua
nistinio švietimo Išlaikyme . 
Prelegentai: keturių lit. mo
kyklų vedėjal-dlrektorlal.c . 
Seminaras, d. Vakaronė . 
Paskaita: Muzikos, kaip auk
lėjamosios priemonės gaila.

laikyti ateityje. Prelegentai: 
Penkių lit.mokyklų mokyto
jai Iš JAV Ir Kanados. 3:45- 
6:00 Mokyklų vedėjų-dlrek- 
tortų pranešimai, pareiški
mai, pasiūlymai. Kanados 
Švietimo Komisijos, JAV 
Švietimo Tarybos Ir mokyk
lų veiklos pranešimai. 8:00 
-10:00 Studijų savaitės už- 
balgtuvės. 
mečių lit. 
direktorių 
gerbimas.
Sekmadienis,liepos 15 d.

8:00-9:00 v. r.Pusryčiai. v 
9:00 - Pamaldos.

10:00 Mokytojų studijų 
savaitės dalyviai Išvyksta.

Dabartinių llga- 
mokyklų vedėjų, 

bei mokytojų pa- 
Valšės.

SAVAITĖS DIENOTVARKĖ 
8:00 - h:3O v. r. Pamaldos 
8:00 - 9:00 
9:00 - 12:00 
sijų paskaitos, 
diskusijos 
12:00- 1:00 
1:00 -4:30 
4:30 -6:00

Pusryčiai
Rytinių se-

praktlka ,

Ketvirtadienis, liepos 12 d.
a. Naudojamų vadovėlių 

Ir skaitlinių tinkamumas da
barties lit. Mokykloje, b. 
Grupinės s varstybos/work - 
shop/ dėl mokslo priemonių 
pritaikymo: spec, klasėse, 
valkų darželiuose, pradžios 

aukštęsnlojoje 
Konkretūs pa-

Pietūs
Vasarojimas 'mokykloje,
Lietuvių kai- mokykloje. __

bos Ir rašybos pasitobulini- siūlymai ^vtetTmoTarybal. 
mo seminaras 
6:00 
a:OO -9:30 
vakaronės
10:30 Tyla miegojimui

Vakarienė
Kultūrinės

c. Seminaras, d. Vakaronė. 
Prozos vakaras: kūrėjai Ir 
aktoriai.

Penktadienis, liepos 13 d.
a. Pedagoginės psicholo

gijos panaudojimas lituanis
tinėje mokykloje, b. Moky
tojų prieauglio paruošimas 
lituanistinei mokyklai, c . 
Vakaronė. Studijų dalyvių

PROGRAMA
Sekmadienis, liepos 8 d.

Studijų savaitės dalyviai 
atvyksta popietėje Ir regist
ruojasi 2:00-5:00 vai.

6:00 v. vakarienė, 8:00 v. kūrybos vakaras.
Studijų savaitės atidarymas.Šeštadienis, liepos 14 d. 
Sveikinimai. Sus Ipažlnlmas. 
Pirmadienis,liepos 9 d.

a. Pačių pagamintų moks
lo priemonių naudojimas lit . 
mokykloje, b. Praktika 
/workshop/ su Mokslo Prie
monių Centro medžiaga. Visi 
prašomi atsivežti pačių pa
gamintas mokslo priemones, 
c. Seminaras, d. Vakaronė . 
Kultūrintai filmai ir skald-

Antradienis, liepos 1O d.
a. Lietuviškai nekalbančių 

mokymas lituanistinėje mo
kykloje. Programa. b.Prak-

LITUANISriNIŲ MOKYKLŲ 
VEDĖJŲ- DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

9:00- 10:15 Administra
cinės problemos lituanisti
nėse mokyklose. Prelegen - 
tai: Penkių lit. mokyklų ve - 
dėjai- direktoriai Iš JAV Ir 
Kanados. Diskusijos.
10:30 - 12:00 Lituanistinių 
mokyklų Išlaikymas dabar Ir 
ateityje. Prelegentai: Keti*- 
rlų lit. mokyklų tėvų komi - 
tetų pirmininkai. 2:00 - 3: 
30 v. p. p. Naujų priemonių

VADOVYBĖ IR 
PRELEGENTAI
XIII JAV Ir Kanados Moky

tojų Studijų Savaitės vadovas: 
Antanas Masionis, 9- 05 
Third street Fair Lawn, N. J. 
07410, tel:/2Ol/ 791-9483 
Programos koordinatorius: 
Bronius Juodelis; Lietuvių 
kalbos seminaro lektorius: 
kun. Juozas VaIšnys.SJ;Va
karonių programos vedėja: 
Nijolė Jankutė- Užuballenė; 
Studijų prelegentais pakvies
ti: dr. S. Ramanauskienė, An
tanas Rlnkūnas, dr. J. Girnius, 
Aleksandras Radžtus, T. 
Gečienė, Paulius Jurkus, An
tanas Gustaitis, Bronius 
Krokys, Lionė Simona lt lenė , 
J. Maslllonls, dr.Mirga Gir- 
nluvlenė, V.Gurecklenė,Ka
zys Mileris, dr. Ina Už- 
glrlenė/Rūta Penktūnlenė , 
dr. J. Račkauskas, Mykolas 
Drunga, jr. .Antanas Masio
nis, Vladas Pažiūra, Vida 
Augulytė, Juozas Plačas, 
Stasys Rudys, jr., Julius 
Šlrka, R. Česonls, E.RIbo- 
klenė, Roma Veltlenė,Gintas 
Žemaitaitis, Roma Česonle- 
nė Elena Ruzgienė, R.Špo- 
kevlčlenė, Jonas Jasaitis,
Alfonsas Samušls, muz.Ju
lius Gaidelis Ir kiti. Pak
viestiems prelegentams ne
galint r Is įdėti prie XIII Mo
kytojų studijų savaitės prog
ramos, bus kviečiami kiti. 
Programos punktai Irgi gali 
būti keičiami.

III Mokytojų Studijų 
Savaitės Rengėjai

irinu*

HAMILTONO VYSK. M. VALANČIAUS MOKYKLOS ABITURIENTAI SU KLASĖS AUKLĖTOJA MOKYTOJA A.MIKŠIENE; dešinėje tos mokyklos mokytojai, iš kairės: D. Lukavlčiūtė, 
D. Grajauskaitė. A. Mikšienė, R. Jusytė, K. Mileris (vedėjas), D. Pajarskaitė. L. Lukavlčiūtė, M.Kalvaltienė, G. Repšienė ir A. Matulienė. Nuotrauka J. Miltenio.
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U! Lietuvos išlaisvinimą! US ištikimybę Kanadai!
Paur la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty tn Canada!
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VLiKo reikalu
Pa

VLIKo vidaus kai kurie 
audringesnį pergyvenimai, 
kad tr jam neįprastu būdu, 
buvo pradėti 1975 metų gruo
džio pradžioje Brooklyne, 
sudarant naująVLIKo valdy
bą. Tos audrelės kartojosi 
per visą trejų metų valdybos 
kadenciją. Ją karts nuo kar
to vis sukeldavo keli ekspar- 
ttečlal .

VLIKas su savo būstine 
New Yorke gyvavo nuo 1955 
metų.Tačiau, toliau nuo New 
Yorko esą VLIKą sudarančių 
partijų Ir kovos organizacijų 
centrai, akylai sekę įvyktus , 
labai susirūpino tolimesniu 
VLIKo likimu. . Įvyko lūžis, 
kai 1978 m. gruodžio 9-10 d. 
Čikagoje posėdžiavo VLIKo 
seimas. Kai VLiKo valdyba 
Ir taryba Iš New Yorko vyko 
į seimą savo veiklos meti
nę apyskaitą seimui atiduoti, 
tai tuo pat metu Čikagoje 
esą centrai ruošėsi kitai me
dalio pusei - paimti į savo 
rankas VLEKo tarybą Ir val
dybą . Jie tai norėjo,atlikti 
neįprastu "revoliuciniu" bū
du, nesiskaitydami su VLiKo 
statutu. Tačiau, seime Iški
lus "revoliucinėms" nuotai
koms tr kalboms, jos buvo 
apt Ūdytos. Šių eilučių auto
rius pacitavo VLiKo statutą 
kaip sudaroma taryba Ir val
dyba Ir paaiškino, kad tik 
tokiu keliu Ir toliau turi būti 
einama. Įvyko gana kietos 
replikos Iš abiejų pustų - le- 
gallstų tr "revoliucionierių", 
o po jų visų organizacijų, Iš- 
skirinat vieną, nuoširdus iš
siaiškinimas ir susitarimas, 
kad turi būti tvarkomasi 
VLiKo teisiniais pagrindais. 
Padėtis išgelbėta, teisiniai 
pagrindai nepažeisti, ir nors 
dėl to gerokai pavėluotai, su 
siorganizavo Čikagoje visai 
nauja VLiKo taryba ir ji 1979 
m. kovo 11 d. savo posėdyje 
sudarė VLiKo valdybą, taip 
pat iš naujų asmenų.

Turime naują tarybą ir 
naują VLiKo valdybą. Netru
kus ir pati VLiKo įstaiga iš 
New Yorko bus perkelta į 
Washington‘ą, DC. Ir taip 
per 35 metų savo gyvavimą, 
VLIKas nuo pirmosios savo 
būstinės laikinojoje Lietuvos 
sostinėje Kaune, per trem
tinių stovyklas Vokietijoje, 
1955 m. atsidūrė New Yorke. 
Taryba pasilieka pasaulio 
lietuvių sostinėje Čikagoje, 
o Tautos Fondas -New Yor
ke.

įvairių audrų mėtytas VLl- 
Kas per 35 savo veiklos me
tus nesuklupo, nepašėrė, o- 
kupuotoje Lietuvoje laba, iš
populiarėjo tiek pavergtoje 
tautoje, tiek ir okupanto a- 
gentūrose, kurios jau daug 
straipsnių apie jį ir jo vei
kėjus prirašiė ir net dvi kny
gas išleido. Tai "rakštis ", 
kurios okupantas niekaip ne-
2 psl.

sisakymas
gali išpešti iš savo raume
nų. ( Taip maždaug pasakė 
VLiKo seime Čikagoje Ofe
lija Braškaitytė du mėnesius 
dirbusi VLIKe). Vlikas sa
vos plačios apimties infor
maciniais biuleteniais pla
čiai žinomas ir laisvajam 
pasauliui - ministerijose, 
bibliotekose, universitetuo
se, Amnesty International ir 
kt, Ir taip dabar jau naujų 
žmonių rankose, susitvar
kęs VLIKas pirmą kartą iš
ėjo į viešumą su savo dekla
racija, kaip ir turėjo būti 
padaryta. Joje pasisakoma, 
ne tik vieniems lietuviams , 
bet ir pasauliui, kad po 35 
metų VLIKas tebėra ištiki
mas savo pažadams duo
tiems tada tautai už jos jam 
suteiktą7 mandatą dirbti, ko
voti ir veikti jos vardu, iki 
bus atkurta laisva ir nepri
klausoma Lietuva.

Deklaracijoje pasisakyta, 
kad "Lietuvių tautos Įgalio
tas ir viso pasaulio lietuvių 
remiamas Vyriausias Lietu
vos Komitetas su nauja e- 
nergija ir pasiryžimu tęs 
kovą už Lietuvos nepriklau
somybę". Ta kova esanti vi
sų lietuvių, esančių tėvynė
je ir svetur, bendra kova 
prieš okupantą. Kad ta kova 
būtų sėkmingesnė, deklara
cija kviečiama: "Padėkime 
vienas kitam, atjauskime ir 
supraskime vienas kitą ir jo
kiu būdu nekenkime jokiam 
lietuviui, nes mes juk visi 
esame tos pačios motinos 
Lietuvos vaikai". Deklara
cija paruošta gana gerai Įsi
jautusią atvira širdimi, ko 
mes labai ir dar kartą labai 
pasigendame mūsų spaudos 
polemikoje vedamoje dėl po
litinės veiklos.

Bendrai imant, deklaraci
jos užsimojimai visų jėgų 
būrimo Į Lietuvos laisvės 
kovą, dėl lietuvybės išlaiky
mo ir dėl visų bendradar
biavimo, yra platūs, nuošir
dūs ir Įtikinantys. Tai tvir
tas laidas, kad tuos užsimo
jimus seks aktyvūs darbai ir 
kad VLIKas nesuklupęs išsi
laikys tol, kol bus 5 jis ir jo 
veikla Lietuvai reikalinga. 
Geriausios jam sėkmės .

Juozas Audėnas

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

KAS BĖGA NUO SAVO 
BANDOS ?

NL nr.6-ame,skaitant pa- 
s is aky mą: " A š nepr Ūdaus au 
nė vienai bendruomenei ", 
prisimena tėvų pasakojimas, 
kaip vienas kalnų as ŪTukas 
be priežasties pradėjo 
trauktis nuo savo šeimos to
lyn Į kalnus. Motina, še linos

S smiliu molis
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Globojo L.Š.,S.T. Vilniaus šaulių Rinktine Kanadoje — 1500 De .Seve Av«.(

VILNIAUS ŠAULIŲ, 
RINKTINĖS TARYBOS 
POSĖDIS

Balandžio 28 d. Hamiltone 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje, D. L. K. Algirdo Šaulių 
Kuopos globoje įvyko bend
ras Rinktinės Valdybos, 
kuopų pirmininkų ir kuopų 
moterų vadovių posėdis, ku
ris praėjo darniai ir dar
bingai.

Posėdyje buvo aptarta
Rinktinės praeitų metų ir 
ateities darbų eiga, nustaty
ta sekančio V. Š. Rinktinės 
Atstovų suvažiavimo vieta 
1980 m. Hamiltone.

Posėdį atidarė ir jį pra
vedė Rinktinės pirm., sek
retoriavo P. Gabrys ir Aug. 
Mylė. Išklausyta pirmininko, 
iždininko, moterų vadovės, 
sporto- šaudymo vadovo ir 
kitų pranešimai. Aptarti 
čarterio pertvarkymo ir 
uniformų suvienodinimo rei
kalai, priimti kai kurie pa - 
siūlymai bei nutarimai S- 
gos Atstovų Suvažiavimui.

Kiek ilgiau apsistota ties 
Rinktinės Leidinio-Metraš- 
čio medžiagos ir lėšų teiki
mo. Posėdis baigtas Tautos 
Himnu ir D. L. K. Algirdo 
Šaulių Kuopos sesių paruoš
tomis vaišėmis, vadovaujant 
Rinktinės Moterų Vadovei St. 
Petkevičienei. Jai ir jos 
talkininkėms priklauso 
Rinktinės V-bos nuoširdus, 
šauliškas Ačiū.

Vakare visi posėdžio da
lyviai turėjo progos daly
vauti Hamiltono Mergaičių 
Choro "Aidas" metiniame 
koncerte, Jaunimo Centre.

- * -
Tenka džiaugtis,kad Rink

tinės Leidinio- Metraščio 
Fondas auga.

Nauji aukotojai:
Hamiltono Lietuvių Kre

dito Kooperatyvas TALKA- 
200 dol. Tai viena stam
besnių aukų, už kurią Rink
tinės Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

D. L. K. Algirdo Šaulių K. 
aktyvūs nariai Rinktinės 
Moterų Vadovė St. Petkevi
čienė ir And. Petkevičius,
Rinktinės posėdžio proga į- vime, įvykusiame gegužės ji šauliai pagerbti atsitojimu.

D. L. K. Algirdo šaulių kuopos valdyba su pirmininku P. Kanopa ir moterų 
vadove St. Petkevičiene (viduryje). Foto: Bella Studio.

Instinkto diktuojama, sių> - 
ras dama ,kad t Ik bendras gy
venimas padeda lengviau at- 
s(laikyti prieš visus žemėje 
esančius pavojus, vijosi jį Iš 
paskos, mėgindama susigrą
žinti jį atgal. Jam pranykit 
jai iš aklų, nusiminus grįžo. 
Jo likimas, turbūt, visiem? 
yra aiškus- buvo sudrasky
tas alkanų kalnų žvėrių.

teikė loo dol.
Veiklusis St. Catharines 

Lietuvių A-kės visuomeni
ninkas. spaudos bendradar
bis Vlado Pūtvio Šaulių K . 
narys J. Šarapnickas-50 dol.

Po 25 dol. : ''Montrealio 
Aušros Vartų Parapijos Ko
miteto pirm. J. Zabieliaus- 
kas; Lietuviai Pranciškonai 
Toronte; Povilo Lukšio‘Šau
lių K. Valdybos sekr. Pr. 
Dauginas; P. A. Česnulis iš
Paris,Ont. .Vilniaus Krašto 
lietuvis, pergyvenęs sunkius 
lenkų okupacijos persekioji
mus ir kankinimus kalėji
muose, knygos "Nužmogin
tieji "autorius; Tėv. K.Rau - 
deliūnas S. J. ; A. S. Kensta- 
vičius iš Hope, B. C. buvęs 
aktyvus šaulys nepriklauso
moje Lietuvoje, pridėtame 
laiške pašymi: "Sveikinu Jus 
kad ėmėtės iniciatyvos. 
Priede- kelių asmenų sąra- 
šiukas, tikriausiai ir jie pri
sidės".

Nenuilstamas Toronto vi
suomenininkas Aug. Kuolas, 
Vyt. Oželis iš Malartie, P. Q. 
buvęs šaulys nepr. Lietuvoje, 
pensininkas; Tėv. J. Ara- 
nauskas S. J., "Neringos " 
Jūrų Šaulių K. Garbės Narya

2Odol.aukojo veiklus Monfr- 
realio lietuvių bendruome - 
nės narys inž. Iz. Mališka ir

15 dol. - J. J. Diliai iš St. 
Catharines.

Visiems V. Š. Rinktinės 
Leidinio Išleidimo Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. Laukia 
ir daugiau, ypatingai iš bu
vusių šaulių nepriklausomo
je Lietuvoje, šį V. Š. Rinkti
nės užsimojimą paremti.

J. Šiaučiulis
V. Š. Rinktinės Pirmininkas

JONINĖS
L. K. Mindaugo Šaulių 

Kuopa, birželio 23 d. A V sa
lėje ruošia tradicines visų 
Jonų, Jonių, šaulių ir ne šau
lių, kartu ir Aušros Vartų 
parapijos klebono L. K. Min
daugo Š. K. Garbės šaulio 
pagerbimą- Jonines. Ma
loniai kviečiami visi Mont- 
realio lietuviai dalyvauti.

Sąjungos Atstovų Suvažia-

Gimdytojai " parašė"jam 
"chartą" laikytis bendrai, 
kaip vieningam vienetui, kur 
visuomet lengviau išvystyti 
stipresnę kovą prieš bend
rus priešus, bet šis dvigubos 
prigimties asflas pasisakė 
už "aš nepriklausau nė vie
nai". ..

Žmonijos IšsŪatkymo ty
rinėtojai nustato, kad žmo- 

19-20 dienomis Chicagoje iš 
L. K. Mindaugo Šaulių Kuo
pos buvo nuvykę vicep. Aug. 
Mylė ir V-bos ižd. A. Žiu - 
kas.

Vilniaus Šaulių Rinktinę 
atstovavo Valdybos sekreto
rius P. Gabrys. J. Š.

— • —

ŠAULIU ŠVENTĖ LOS 
ANGELES, KALIFORNIJOJE 
(Dalyvavo atstovai iš Chica- 
gos, Detroito ir Toronto)

Los Angeles Juozo Dau
manto Šaulių kuopa 1979 m. 
balandžio 23 ir 29 d. d. mi
nėjo savo veiklos 15 metų 
sukaktį, taip pat ir Šaulių 
S-gos įsteigėjo Vlado Put- 
vinskio-Pūtvio 50 metų mir
ties.

Koncertas-Balius
Balandžio 28 d. vakare pa

rapijos salėje šauliai suren
gė puikų balių su karšta va
kariene. Gausiems dalyviams 
duota maloni meninė progra
ma: aktorius Jonas Janušaus
kas padeklamavo gražių ei - 
lėraščių, solistas Henrikas 
Paškevičius, akomp. Ber
nardui Fiedleriui, puikiai 
padainavo linksmų, maloniai 
skambančių dainų, publikos 
iššauktas pakartojimams. H. 
Paškevičius turėtų parengti 
savo Įdainavimų plokštelę.

Mišios, Koncertas - 
Akademija

Sekmadienį, blandžio 29 d. 
ryte parapijos kieme buvo 
pakeltos Lietuvos ir JAV-ių 
vėliavos, dalyvaujant unifor
muotiems ir vietiniams šau
liams - šaulėms. Tuoj po to 
mišios šv. Kazimiero baž
nyčioje, dalyvaujant unifor
muotiems šauliams-šaulėms 
su savo vėliavomis ir kitoms 
organizacijoms taip pat su 
vėliavomis. Parapijos kle
bonas prelatas kun. J. Ku
čingis pasakė gražų, šau
liams skirtą, pamokslą. Pil
nutėlė bažnyčia susirinkusių.

Tuoj po mišių parapijos 
salėje koncertas-akademija. 
Įnešus vėliavas, A. Polikai- 
čiui sugiedojus Amerikos 
himną, prel. J. Kučingis su
kalbėjo invokaciją. Mirusie- 

gus nebūtų Išlikęs šioje že
mėje, jei jis neturėtų tos 
prigimties laikytis bendruo
menėje. Jo prigimtis prijun
gė jį prie savo šeimos,prie 
giminės, kalmo-tautos. Ne
gallma nuginčyti,kad jis per 
amžių Istoriją buvo talkus 
sutvėr Imas, bet "aps Igrūš la- 
vęs"vėl traukė bendra gyve
nimo vaga žagrę tolyn.

M. Krupavičius parašė 
"chartą", turėdamas trigubą 
žmogaus bendruomenės pa
šaukimo prtglmtį:kalp žmo
nijos bendruomenės, kaip 
bažnytinės, kuri save dažnai

Solistas Henrikas Paškevičius.
Svečių pristatymas, vado
vaujant J. Daumanto Šaulių 
kuopos pirm. Kaziui Karu
žai. Akademijai -Koncertui 
vadovauti pakvietė Algirdą 
Gustaitį.

Sveikino : Lietuvos gen. 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas, Šaulių S-gos Centro val
dybos vardu Vladas Išganai- 
tie iš Čikagos, Šaulių S-gos 
Centro Valdybos Vice-pirmi- 
ninkas ir Detroito Švyturio Jū
ros Šaulių kuopos vardu- 
inž. Alfas Šukys, Vlado Put - 
vinskio-Pūtvio Šaulių kuopos 
Toronte vardu - Stasys Jokū
baitis, Vytauto Didžiojo Šau
lių Rinktinės Čikagoje vardu- 
Petras Padvaiškas, Stasio 
Butkaus Šaulių kuopos Det
roite vardu - Vincas Tarno - 
šiūnas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu — Feliksas 
Masaitis, Lietuvių Bendruo- 
menėš ir Jaunimo ansamblio 
Los Angelėje vardu - Ona 
Razutienė, Tautinės S-gos 
Centro Valdybos vardu- An
tanas Mažeika, Birutiečių 
vardu - Rūta Šakienė, Ame
rikos Liet. Tautinės S-gos 
Los Angeles skyriaus vardu- 
arch. Jonas Steikūnas, Ra- 
movėnų vardu - Vladas Ši - 
moliūnas, Ateitininkų vardu- 
Antanas Polikaitis, Lietuvių 
Dienų žurnalo vardu - Anta
nas Skirius, Dailiųjų Me
nų Klubo vardu - Algirdas 
Gustaitis, Žurnalistų vardu- 
prof. Jonas Kuprionis, Lie
tuvių Fronto Bičiulių vardu- 
Juozas Kojelis, Lietuvių Ra
dijo Los Angelėje vardu-Da- 
nutė Kaškelienė, Los Ange
les Tautinių Namų vardu — 
Bronius Dūda, BALFo ir Los 
Angeles Šeštadieninės Mo
kyklos vardu — Vladas Pa
žiūra.

Pagrindinę kalbą pasakė 
čikagiečių šaulių atstovas - 
Vladas Išganaitis. Reto iš
kalbingumo vyras, parinktai 
gražių sakinių ir minčių dės
tytojas, viską tarė iŠ atmin
ties. Jo kalba taip patiko , 
kad visi atsistoję plojo.

Meninėje programoje da
lyvavo :Los Angeles vyrų Ket- 

vadlna bendruomene/ e van - 
gelIkų, R.katalikų Ir 1.1./, į 
ją Įsijungė Ir jis pats. Iš jos 
semdamasis stiprybės, su
kūrė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kaip Išeivijos 
tautą, vieningai kovai Lietu
vos valstybės likimui gelbė
ti.

Dvigubos prigimties asi
las naudojasi lietuvio, kaip 
žmogaus, net kartais trigu
bos prigimt leis pasiektais 
nuopelnais: gražlaja kultū
rine kalba, clvūlzuota spau
da ir jos laisve visiems asi
lams reikšti savo dvigubą 
prigimtį, pamokant trigubą 
žmogų’. Vyrai Ir moterys , 
mes negalime sutikti su asi
lų dėstymais, jų pamoky
mais, nors galima ir gaūė- 
tls.kalpta jo motlnh,kurl jį 
vijosi,gal Ir su ašaromis a- 
kyse. Jo nelaiminga dviguba 
prigimtis jį nuvedė į greitą 
pražūtį. Mes, vadovauda
miesi triguba žmogaus pro
to prigimties sukurta Pasau
lio Lietuvių Bendruomene , 
stokime už jos titulo garbę .

K.Adlckas , 
Chicago, UI, JAV
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Mūsų Tautos Gyvybė INŽ. MANTAS AUKŠTUOLIS Garniai parskrldę
Lietuvoje

"Dirvoje" tilpo straipsnis 
Aleksandros Valstūnlenės , 
kuriame buvo klausiama: 
Kodėl Mes Nutautėjame Taip 
Greitai?

Tai labai svarbus klausi
mas. Tam yra daug prie
žasčių, kurias reikia žinoti 
Ir giliai įsisąmoninti, nes 
priešingai - galime sunykti 
kaip tauta.

Žmogus nutautėja,nustojęs 
gyventi savo tėvų būdu Ir 
papročiais.

Pirmiausia žmogus yra 
kilnus gamtos
Gamtoje gėlė nekeičia nei 
savo s palvos, nei savo kvapo. 
Gamtoje gyvulėliai per am
žių amžius nekeičia nei sa - 
vo būdo, nei savo polinkių. 
GamtOs dėsniai yra nepa
mainomi Ir amžini.

Senovėje mūsų tauta buvo
kilni Ir galinga. Ji turėjo įs- / Kodėl tautinės minties lle- 
tatymą, kad nė vienas sve- tuviai vengia jas skaltytl?O 
tlmtautls negali gyventi jų ypač vengta mano knygos: 
tarpe. Tol,kol ji taip gyvena /Mūsų Senolių Žodžiai Iš A- 
savlm pasitikėjo, buvo nenu
galima Ir valdė didelę dalį 
pasaulio.

Vėliau,blogai aplinkybėms 
susidėjus, mūsų tauta save 
dėsnio - laikytis vien tarp 
savęs - negalėjo Išlaikyti Ir tinės mintys vėliau i 
nežiūrint į tai, kad ji griež
tai Ir kilniai kovojo, pradėjo 
mažėti Ir trauktis nuo žiau
rių Išnaudotojų.

Dabartiniu metu mūsų tau
tai gręsla didelis pavojus , nlals, blaškosi 
nes rusų stallnlstal naikina 
mūsų tautą pačiu žiauriausiu 
būdu. O išeivijoje daugumas 
mūsų kllntų Ir Išslmoksll - 
austų lietuvių, neturėdami 
tikros savigarbos, patys nuo 
savęs tolsta Ir nutautėja.

Tauta, kuri tokiose sun
kiose sąlygose nori Išlikti tuvių turi svetimus vardus 
gyva, turi turėti labai griež
tą- tautos neliečiamumo ap
saugojimui įstatymą.

Žydai, per du tūkstančius refčlauskas, vietoj Alis Jū- 
metų nenutauto.Kodėl?Aky - raltls, Ir pan. Kaip kilnus 
vaizdu, kad jie gyvena savo 
griežtais tautiniais dėsniais: 
savo kalba, savo tautiniu ti
kėjimu Ir savo papročiais . 
Dabar įsivaizduokim mūsų 
tautą: jeigu kryžuočlal sun
kiuoju kardu Ir šlykščiausiu 
melu nebūtų privertę mūsų 
tautos pakeisti savo kilniau
sio ir gamtos įkvėpto tlkė-

vertukas: Emanuelis Jarašū- 
nas, Bronius Seliukas, Rim
tautas Dapšys, Antanas Po- 
likaitis ir akomponiatorius 
Rimas Polikaitis. Jie atliko 
Per naktelę Šokau - J. Žile
vičiaus , Kalniškės mūšis- 
A. Mikulskio, Tėvynei- Br . 
Budriūno.

Solistė Janina Čekanaus- 
kienė padainavo: Žemė kry
žių ir smūtkelių- žodžiai P. 
Karužos, komp V. Jakubėno ; 
Kampelis mielas ir brangus 
- V. Rahaanausko; Bet idėjos 
amžiais bus - žodžiai P. 
Lemberto, komp. G. Gudaus
kienės. Akomponavo pianis
tė Raimonda Apeikytė. Mū - 
sų puikioji pianistė išpil - 
dė Chopin'o kūrinį Scherzo 
B flat minor.

Vėl vyrų ketvertukas pa
dainavo: Jau žirgelis pabal
notas- J. Dambrausko, ] Lie - 
tuva brangi- J. Naujalio, 
Gaudžia trimitai- M. Pet
rausko ir bisui-Dunda, tran
kosi griaustiniai.

Visa meninė programa ir 
akademija buvo aukšto lygio.

Prieš pradedant meninę 
programą visi sugiedojo 
Lietuvos Himną.

Koncerte-akademijoje da
lyvavo pilnutėlė parapijos 
salė. Net keli fotografai da
rė nuotraukas. Visa progra- kas sava 
ma įrašiyta į garso juostas.

1979 .V, 3 0 

jlmo, lietuvių tauta nebūtų 
niekada nutautus Ir nebūtų 
jai buvę reikalo blaškytis 
pasaulio tarptautiniuose 
dvasios tyruose, kuris bu
vo sukurtas žiauriausių me
lų kūrėjų,turėjusių tik vieną 
tikslą—apgauti žmones,pa
vergti juos Ir Išnaudoti.

Šiuo metu mūsų tauta to 
melo Ir jo žiaurumo yra 
taip užkerėta, kad jeigu kas 
nors mėgina tą melą Iškelti 
į šviesą, tai kilnūs tautos sū
nūs bijo Ir vengia to net 

kūrinys . klausyti.
Kad Išgelbėtume mūsų 

kilnią Ir žmonišką tautą Iš to 
melo sūkurių, aš parašiau 6 
teisingas Ir mūsų tautos sa
vybėmis paremtas knygas . 
Visos parašytos laisvu jaus
mu Ir jokių tarptautinių 
šmėklų nesuvaržytu būdu .

napus* kur yra be jokio var
žymosi išreikštos mūsų tau
tai gamtos Ir tikro žmoniš
kumo pagrįstas gyvenimas/. 
O, Praamžiau, gal Ir mano 
griežtos Ir teisingos tau - 

susi
lauks tikrojo pagerbimo Jš 
savųjų.

Talg - mūsų tauta nutau
tėją todėl, kad ji negyvena 
savo tikrais gyvenimo dės- 

svetlmuose 
tyruose, užsimiršusi,kas ji 
buvo Ir kuo turi būti.

Pirmiausia- dar Iki dabar 
daugumas lietuvių turi pa
vardes su lenkiškomis galū
nėmis. Tai yra taip blauru Ir 
nenatūralu. Antra, galima 
sakyti, kad didelė dalis lle-

Mane Ima siaubas, kai aš 
skaitau mūsų laikraščiuose 
pavadinimus: Aleksiejus Ju- 

lletuvls to nejaučia?
Amerikoje vyksta dar blo

giau. Kai kurie lietuviai va
dina savo valkus- Riki, Blr - 
kl.Humprl, C Irki, t. y. anglų 
šunų vardais.Kur dingo mū
sų tautos kilnumas? Jeigu 
tokie lietuviai kada nors su
grįžtų į laisvą Lietuvą, tai jų 
ne tik savi žmonės, bet Ir 
tikros šeimos senelė nepa
žintų Ir nepripažintų.Todėl 
gelbėkit Ir saugokit savo 
valkus nuo svetimo purvo’.

Kentėdamas Amerikoje 
mūsų tautos pažeminimą Ir 
niekinimą, parašlau:"Amžl- 
nl Dėsniai Lietuvių Tautom 
Gyvybei Išlaikyti". Ten yra 
Išdėstyta tautos pastovi 
santvarka;kad ji amžinai Iš
liktų tyra,garbinga Ir savita.

Turime įsisąmoninti savo 
tautos žmoniškus dėsnius 
kurie gali reikštis tik Iš sa
vo senovinio tautos būdo Ir 
gamtos įkvėptų dievybių. Be 
to, lietuvių tautos šeima turi 
būti tyra, be jokių svetimų 
priemaišų. Todėl lietuviai 
vyrai Ir moterys gali tuoktis 
tik su savo tautiečiais. Nes 
maišyta tauta nustoja savito 
būdo Ir garbingumo.

Visi valkai turi būti tik 
lietuviškais vardais vadina
mi ir gyventi savo tautos 
tikroje šeimoje. Turi gerai 
Išmokti lietuvių kalbą. Visi 
lietuvių valkai turi lankyti 
lietuviškas pradžios mokyk
las. Kur tokių nėra- reikta 
jas sukurti. Savo pradžios 
mokyklose Ir gimnazijose 
ruošiamas jaunimas giliai, 
Ištikimai Ir moksliškai,Iš
augs savo tautos dvasinėje 
kūryboje: dainose, šoktuose , 
tautodailėje Ir visame kame

Visas tautos jau
nimas turi turėti vieną gry-

K. Gardinas nal tautinę organizaciją, o ne

MŪSŲ SENOLIU ŽODŽIAI 
IŠ ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą
ją praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą 
bei tikrą visatos pastovumo nustatytą amžinumą. 
Remiantis mūsų tautos padavimais, tikra tautine va
lia ir sveiku — tarptautinių šmėklų neužburtų protu, 
šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir niekų kitu nepa
mainoma mūsų tautos būtis.

Knyga 306 psl. Kaina 5 dol. Už platinimą 1 dol. 
šią knygą turėtų skaityti ir į duotus padavimus įsi
gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jau
nimas

Knygos autorius M. Aukštuolis. Užsisakyti gali
ma pas autorių šiuo adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza
beth Ave., Springdale, Conn. 06907.

blaškytlS.Kai dabar jaunimas 
gyvendamas svetimuose še
šėliuose, vėliau Ir pats ne - 
bežino ,kas jis yra Ir kam 
jis gyvena, bei ko jis siekia.

Visas tautos jaunimas nuo 
gimnazijos laikų turėtųi būti 
lavinamas kariškai Ir supa- 
žlndlnams su visais mūsų 
laikų ginklais, kad priešui 
pavergus tėvynę, visi lietu
viai griežčiausiomis priemo
nėmis kovotų, o ne vien pro
testuotų Ir skųstųsi. Dabar 
kiti laikai, dabar Ir mažes
nė tauta, naudodama mūsų 
laikų priemones, galt sunai
kinti Ir didelį pavergėją.

Dabartinlu metu mūsų 
tauta, gyvendama laisvuose 
kraštuose, neturi blaškytis 
su visokiais Išsiblaškėliais. 
Mūsų jaunimas turi sukurti 
vieną darnią organizaciją Ir 
ruoštis tikrai tautos Išvada
vimo kovai.

Be to, tos pačios lietuvių 
šeimos valkas, auklėjamas 
tikru savo tautiniu būdu, bus 
savo tautos gynėjas, 
lėjamas tarptautiniu 
blaškėllų būdu, bus 
priešas, Išsigimęs 

o auk
lės t- 

tautos 
nutau-

Dienraštis apie Velnių 
kolekciją Lietuvoje

raidėmis: " It IS a

Pranys Alšėnas
" The Spectator", Kanados tuvos miestą, kuris apgy - 

Hamiltono miesto dienraštis, ve nd Ino 4.000 velnių kolek- 
1979 m. vasario 13 d. buvo 
įsidėjęs gana Ilgą rašinį di
delėmis
helluva collection for this 
Lithuanian town".

Straipsnio mintys perduo
damos Kauno /AP/ žinių a- 
gentūros vardu.

Esą, Kaunas - velniškas 
miestas. Kaip kitaip jį rei
kėtų pavadinti tą 
čtus pragyvenusį

štmtme- 
seną Lle-

PRAEITOJE VASAROJE MONTREALIO JAUNIMO EKSKURSIJA PRIE KAUNO MIESTO VARTŲ.
3 psl.

tėlts, o kartais net tautos Iš
davikas. Todėl tautos valkas 
turi priklausyti savo tautos 
tautinei neliečiamai šeimai.

Leisti jaunimą auklėti į- 
va Ir lems dvasintai susi jau - 
kuslems tai yra tas pats, 
kaip leisti jaunimą nužudyti. 
Gal dar blogiau- nes Išsigi
męs jaunimas žudo ne tik 
save, bet Ir kitus savo tautos 
valkus.

Lietuviai atslbusklm, su- , mas jon velnių tlgūras ne tik 
slprasklm. Gyvenkim savo 
kilniu senolių būdu Ir Išim
tinai tik savo tautos kultū
ros grožiu - tai būsim sau 
žmonės, priklausantieji 
didvyrių žemei Ir semslm 
stiprybė Iš praeities. >

Kilnūs lietuviai, kurie jau
čiat mūsų tautai daromą bal
sią priespaudą, atsiųskit sa
vo adresus.Aš tada atsiųstu 
jums mano mažą knygutę 
"Amžini dėsniai lietuvių tau
tos gyvybei Išlaikyti ".Kai 
susipažins lt su š\oj knygoj 
pareikštomis mintimis, tai 
pasistengsime susiburti Ir 
tiksliai aptarę aprašytus 
dėsnius, oficialiai Išlei
sim įstatymą Mūsų Tautos 
Gyvybei Išlaikyti.

clją, norėdamas Išlaikyti 
įdomiausią folklorą šiame 
Baltijos mieste.

Visa tai, girdi, pras įdėję 
birželio 13 d., 1906 m. .ka
da vienas Romos katalikų 
kunigas,atėjęs į vieno Lie
tuvos dailininko Ir kolekto
riaus, Antano Žmuidzinavi
čiaus namus, vildamasis 
šį netikintį dailininką per
kalbėti, kad jis pradėtų lan-

kytl bažnyčią. Kai dailinin
kas tai padaryti atsisakęs , 
pyktelėjęs kunigas įteikęs 
jam dovaną- grubiai tšskulp- 
tuotą medinę stovylėlę, be
sišypsančio veido šėtoną.

"Tada,' mažų mažiausia, 
pas Ida rys Ite dr auga i s • s u 
velniu’." -išeidamas prldū - 
ręs kunigas.

A. Žmuidzinavičius,kuris 
jau turėjęs 22 kolekcijas vl- 
s ok taus lų vein tų t Ipų - labai 
atsidėjusiai pradėjo rinkti 
23-čląją kolekciją, jungda-

Iš Lietuvos, bet Ir Iš viso 
pasaulio...

Po dali. A. Žmuidzinavi
čiaus mirties/ jis mirė su
laukęs 90 m. amžiaus, 1966 
m./ Lietuvos vyriausybė 
pėrė mus l tų kolekc l jų kont- 
rolę Ir vykdo parodas nedi
deliame A. Žmuidzinavičiaus 
Memorialiniame Muziejuje, 
įrengtame vienoje miesto 
siaurų, tašytais akmenimis 
grįstų gatvelių. Išorinėje 
pusėje Muziejaus- stovin
ti akmeninė velnio skulptūra 
pritraukianti kasdien maž
daug po 2.000 lankytojų.

Kaunas esąs Lietuvos ant
ras Is didumu miestas. Jis 
randasi 60 myllų/lOO km/ 
atstume nuo sostinės Vil
niaus. Šiuo metu jame gy
ventojų - 370.000.

Lietuviškajame folklore 
sakoma, jog velnias - ne vi
suomet reiškęs blogą pradą. 
Labai dažnai ,girdi, jis net 
pagelbėdavęs neturtingiems 
ir, kai kuriose pasakose, net 
vaizduojamas kaip komiš
kas personažas arba absur
diškas ir pasigailėtinos Iš
vaizdos sutvėrimas.

Daugelis lietuvių, esą, lllgl 
dabar tebettkį senam prie - 
tarul, jog jeigu kas sudari - 
n ėja velnių kolekcijas, Ilgai
niui pasidarys turtingiausiu 
Ir galingiausiu asmenlml, 
nes jam, girdi, truputį Ir 
šėtonas padėsiąs.

Čia minimame Muziejuje 
viena nedidelė skulptūra, e - 
są, vaizduojanti \elnlą, 

tlnglal besiilsintį po savo 
darbo. Muziejaus aiškinto
jas, rodydamas į tą aptingu
sį velniūkštį teigiąs, jog 
velniškasis tinginystės pap
rotys - jų visuomet puoselė
ja mas. Šėtonas, girdi, vlsuo - 
met tedirbąs 14 minučių, o 
llslsįs - visą valandą.

Kita figūra - rodanti gau
ruotą velnią, apsikabinusį 
vodkos butelį, o dar vienas 
velniūkštis - glamonėjąs mo
terį. Visa tai,girdi, rodą, jog 
lietuviai, kaip Romos katali
kai, dar šėtonui sutelkia no
rus žmones gundyti girtuok
liauti Ir nesivaldyti seksua - 
llnlal.

Šalia jauturlmų minėtame 
Muziejuje velnių, esą, dar 
gaunama velnių skulptūrinių 
figūrų Iš visos Sovietų Są
jungos Ir A. Žmuidzinavi
čiaus originalios kolekcijos 
papildomos bevelk kasdien. 
Siunčiamos girdi, skulptū
ros Ir skulptūrėlės Iš pla
taus pasaulio Ir nemažai jų 
atveža Muziejaus lankytojai 
asmeniškai- atvykdami pa - 
s įžiūrėti jau surinktų Ir su
klasifikuotų rinkinių.

Iš Afrikos gauti velnių 
šalmai, Iš Vokietijos - velnio 
laikrodis Ir netgi gauta su
venyrų Iš Atlantic City, N. Y.

Kažkoks britas lietuviams! 
prisiuntęs velniškai atro - 
dančlą mažos mergaitės sto
vylėlę su tokiu įrašu:"Good 
lltt|e girls may go to heaven. 
But bad little girls go eve
rywhere".

Tenai esanti Ir velnė-mo - 
terls, skulptūra pr Is įlįsta Iš 
Japonijos. Aiškinto jas, girdi , 
pabrėžtinai pranešąs, kad 
daugiausiai vyrai lankytojai 
saką, kad toje skulptūroje 
moteris, atrodanti kaip me - 
dūza, "panaši į mano uošvę".

Mes gi,laisvėje gyvenan
tieji galime pajuokauti, pri
siminę, kaip bolševikams Iš 
Lietuvos pabėgus Ir na
ciams -vokiečiams Lietuvą 
užplūdus,"Pupų Dėdė" eilia
vo Ir dainavo: "Šimtas velnių 
Išvažiavo,penki šimtai atva
žiavo. .."
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ŠĮMET SUEINA 25 METAI. NUO MŪSŲ DIDŽIOJO 
RAŠYTOJO.MOKSLININKO, KLASIKO VINCO KRĖVĖS- 
MICKEVlClAUS MIRTIES. MIRĖ JIS IŠEIVIJOJE , 
AMERIKOJE, NETOLI PHILADELPHIJOS MIESTO .

VINCAS KRĖVĖ

V I S T OI J I AMERIKA, KAD JI 
PRASMEGTU...

Praeitą pavasarį nukeliavo Amerikon Jono vienaam - 
zis, Kazys Balius, ir dabar rašė namo ir sėbrams, kad 
ten jam labai gerai sekasi. Namie tai buvo nekemėžnas 
bernas, pastumdėlis, visų niekinamas ir pajuokiamas, o 
ten, matyti, jam tikrai sekėsi, nes, vos pusei metų pra
slinkus, jau atsiuntė tėvui visą skolą, kurią tasai buvo už
sitraukęs sūnui Amerikon išleisti; už pusantro mėnesio 
vėl atsiuntė tėvams trisdešimt rublių ir savo atvaizdą . 
Kai pamatė bernai, net akyse jiems sutemo, tikėti neno -1 
rėjo: ponas ir tiek - ir rūbai gražūs, ir laikrodis yra, vi
sai kitas žmogus, nors iš tolo kepurę kelk. O čia jis ber
nams atrodė trijų skatikų nevertas .. Jei Amerikoj tokis 
gerai uždarbiaudavo ir įsirėdė kaip ponas, tai apie 
juos nėra ko nė . kalbėti !

Sumanė tada visi bernai, jų tarpe ir Jonas, nurašyti 
Kaziui laišką, kad jisai jiems atsiųstų "šifkartes". Tasai 
"šifkartės" .žinoma, niekam neatsiuntė,bet atrašė tokį 
laišką, jog visi užsispyrė, ar mirti, ar Amerikon eiti. Ki
taip sapne nesapnavo, tik kad Amerikon eina. Vienas ki
tas ėmė tėvams akysna lįsti. Tėvai iš pradžių ir klausy
ti nenorėjo.

- Kas tu, kampininkas ar kas, kad bruktais!, velniai 
žino, kokion Amerikon galo sau jleškotų? Maža tau namie 
duonos ar darbo? - barė jie vaikus. Bet kad vaikai nesi
liovė lindę akysna, ir kad senis Balius, kuris vėl gavo 20 
rublių, vis labiau gyrėsi sūnumi, kaikuris tėvų ėmė jau , 
kasyti pakaušį.

- Dievai žino, galgi ten patys pinigai kišenėn lenda, - 
galvojo ne vienas ir ėmė dairytis, iš kur čia gavus skati - 
ko išleisti sūnui Amerikon.

Visų bernų labiausiai dabar spyrėsi Jonas Kasiulis. 
Siunčia jo motina kur darbo - <

- Eik sau pati, - murma jisai: - aš čia jums visiems 
nedirbsiu kaip vergas. Ko neleidi manęs Amerikon?

- Kam gi tu čia darbuojiesi,kad ne sau? Juk daugiau 
nieko nėrą, o aš su savim ūkio nenusinešiu.

- Nereikia man tavo ūkio, leisk mane Amerikon !
- Kaipgi dabar aš tave leisiu, valkeli ? Kas gi ūkį 

prižiūrės? Žinai.kokis dabar samdininkų darbas,o jei 
vyriškio namie nėra.

- Tuščia jo, šito ūkio. Kiti ir be ūkio ponauja, o aš 
einu ir einu, ir batų gerų, kepurės neturiu per tavo malo - 
nę. Trankausi, kaip pragare, o vlsdėlto kaip elgeta vaikš- 
čioju, kad net žmonių gėda. Jei tu manęs Amerikon nelei
si, nedirbsiu aš tau: eik pati.

- Nei tu man kalbėk, nei aš tavo kalbų noriu klausy
ti'. - atūždavo sūnui. - Vai, kad jau tą Ameriką žemelė bū
tų prarijusi, negu mes apie ją sužinoję...

Ir taip diena dienon ....
Buvo laikai, kada sūnelis .geru apsimetęs.pasakojo 

motulei, kaip būtų gera ir jai ir jam, kad jis Amerikon nu
eitų. Motulė maloniai tada klausė Jono kalbos, nors Ame

riką vis tebekeikė, kad ji ten vietos baltam pasauly ne - 
rastų, bet tai jau ne iš širdies keikė, tik kad keikti Ame
riką buvo pripratusi... O kai Balienė atėjus ima girtis , 
kad josios sūnus ten Amerikoje gaunąs pinigų kaip mėšlo, 
moteriškė nebežinojo, nei kas ir bemanyti.

- Galgi ten ir gerai, kad žmonės eina, kaip nemunai 
plaukia. O kas tik nueina, be pinigų negrįžta. Pabūsiu 
kaip nors viena, teeina, pamėgina savo galva gyventi. Gal
gi jo ten laimė laukia .... - manė dabar Kasiulienė.

Bet praslenka diena,dvi, ir vėl moteriškė svyruoja..
Baisu.’ Ir pinigo tiek neteksi, ir ūkis nusitrėks...

• •••♦•
Per užgavėnias susitarė su žydu, kuris apsiėmė nu - 

vežti Joną Amerikon. Suderėjo už kelią šimtą septynias
dešimt rublių. Turėjo šimtą duoti prieš išvažiavimą, o 
likusius, kai sūnus jau bus Amerikoj.

- Vai boba, boba, nėra tau gero rimbo, - lingavo se
na galva Baublys: - kam treki ūkį? Ištuštinti lengva. E, 
kad senas Kasiulis iš kapo atsikeltų, nupertų gerai jum a- 
biem šonus.

Šie žodžiai kaip jiešmas pervėrė Kasiulienės širdį. 
Visą amžių gera buvo ūkininkė, pilna buvo visur, ir aruo - 
duose ir tvartuose, o dabar visur tuščia. Išeina kiefnan , 
- gryna kaip tyruose, nes visą ūkio padargą išpardavė už 
nieką; įeina tvartuosna - kur arklys, kur karvė stovėjo - 
tuščia.

Atsistojo sykį kampe pas tvarto sąsparą Kasiulienė ir 
verkia: taip jai gaila ir savęs ir ūkio, kurį ištuštino.

- Ko gi dabar tu verki, motule ? Kas tau? - klausia 
sūnus sustojęs. - Ar aš mirti einu, ar karan, kad tu ver
ki.

- Ne tavęs vaikeli, verkiu, tik savo laimės. Visą am
žių mes kaip tos skruzdėlės krovėme, nešėme į krūvelę , 
džiaugėmės, kad visko yra. Štai, vienu metu viską pra
radome.

- Yra ko verkti motule. Gyvi būsim, užteks mums 
visko, geresnius dar padarus sumanysim'. Neverk, motule.

- Kaip aš neverksiu , vaikeli; tu nueisi sau, o kaip aš 
čia viena liksiu? Gyvenau, gyvenau visą amžių kaip visi 
žmonės, o atėjo senos dienos, viena liksiu kaip pirštas. Ir 
akių nebus kam užmerktų, - šluostydama akis skarelės 
kampu aimanavo Kasiulienė.

- Dievaž, neverk, motule. Ar aš ilgam, ar kas? Nu
eisiu, metus kitus pabūsiu, užsidirbsiu gero skatiko ir grį
šiu. Jau kad Kazys Balius, tokis nekemėžnas, tiek uždir
ba, tai jau aš— - ir toliau negalėjo kalbėti, nes ašaros 
pačios brovėsi iš akių ir jis tik glostė motinos galvą. Krū
tinėje lug katės draskėsi,ir riste ritosi iš lūpų žodžiai: - 
Tuščia joę.tos Amerikos. Neisiu, nes ir man ir tau sunku 
skirtis...

Bet visgi susilaikė ir tų žodžių neištarė, tik tylėda
mas glostė motinos pečius ir vos galėjo sulaikyti ašaras.

Už pusantros savaitės Kasiulienė gavo iš sūnaus laiš
ką, kad jis jau sėdo laivan. k a

Praslinko mėnuo vienas ir kitas, o Kasiulienė jokios 
žinios iš Amerikos nesulaukė. Kiek jau ji priverkė, kiek* 
naktų nemigo, vienas tik Dievas žino__

Tik rugius nupjovus Kasiulienė gavo laišką ir pakvie
timą iš pašto, kad jos vardu atsiųsta trisdešimt ir du rub
liai

Tai- nudžiugo moteriškė, lyg jai sausi medžiai būtų 
prasprogę. Išėmusi pinigus ir laišką, Kasiulienė apibė - 
ginėjo visą sodžių, apėjo visus namus, pas visus pabuvojo, 

kur tik kas mokėjo skaityti ir kiekvieną prašė, kad dar 
perskaitytų jai kartą.

Sūnus rašė, kad jis jau Amerikoj, gavo darbą "maino- 
se", eina po žeme ir uždirba pusantro, kartais ir du dole
rius į dieną. Kasiulienė net tikėti nenorėjo, kad tai būtų 
galimas dalykas tiek daugel pinigų uždirbti. Štai, žiemą , 
kada kerta mišką, koki būna uždarbiai, o vis daugiau kaip 
du rubliu žmogus ir su vežimu neuždirba.

- Tai šalis, tai šalis ! - stebėjosi moteriškė. - Ten 
gal jų tik vieni ponai gyvena.

Sūnus žadėjo daugiau atsiųsti ir gyrėsi, kad ir ją pa - 
imsiąs Amerikon.

Viena tik rūpino moteriškę, kad eina po žeme. Žmo - 
nės kalba, ir ji pati gerai supranta, kad tai baisu ir baugu- 
Dievas vienas žino, dar žemė gali užgriūti-

Vėlai rudenį, bulbes jau kasant, gavo Kasiulienė kitą 
iš Amerikos laišką. Pinigų sūnus daugiau nebeatsiuntė , 
tik skundėsi, kad sumušė kojos pirštą, ištisą mėnesį sirgo, 
išleido viską ,ką buvo uždirbęs, ir dar skolon įlindo. Skun
dėsi sūnus ir keikė Ameriką ir save, kad ten nuėjo. (

Vakarą Jonas Galinis atnešė jai laišką nuo sūnaus. 
Kasiulienė ir nusidžiaugė ir nusigando kartu. Ji laukė pa
kvietimo - manė, kad sūnus nors kiek parsiųs.

Sūnus laiške vėl skundėsi, kad sumušė sau kojos pirš
tą, paskui sirgo kiaurą mėnesį ir išleido visa,, ką buvo už
sidirbęs, ir dar skolon įlindo. Skundėsi, keikė Ameriką ir 
save, kad tenai nuėjo. "Nežinojau motule, kas vargas, ne
mačiau, kaip žmonės sunkiai dūsauja, tai aš, belaimis, pa
norėjau pavargti, o tu manęs, jauno nesusipratėlio, motule, 
nesulaikei", - raudojo sūnus. Kasiulienė beklausydama z 
net nusiverkė, ir taip jai gaila sūnaus pasidarė.

' ( iš.’Vincas Krėvėj RAŠTAI H t.)

Elena Kepalaitė PRIEŠYBĖ bronza

( į anglų kalbą išvertė S. Talbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Crankshaw)

Paskutiniu metu prieš Stalin'o mirtį, mes vis susitik
davome su juo grupėje- Beria, Malenkov, Bulganin ir aš. 
Bulganin' as nevisuomet būdavo prie pietų stalo to vidinio 
rato tarpe. Kasmet vis labiau ryškėdavo, kad Stalin* as ir 
protiniai menkėjo , kartu su fiziniu silpnėjimu. Tai būda
vo ypač akivaizdu jo proto "šoktelėjimais" ir atminties 
praradimais. Kai jis geriau jausdavosi ir būdavo blaivas, 
jis.dar vis nuostabiai vadovavo, bet smuko žemyn spar
čiai. Kartą jis atsisuko į Bulganin ą ir pradėjo kažką sa
kyti, bet negalėjo atsiminti jo vardo. Stalin as aštriai į 
jį žiūrėjo ir paklausė "Tu, tenai, koks tavo vardas ?"

- Bulganin !
- Žinoma, Bulganin J Tą aš ir norėjau pasakyti.
Stalirf as labai susinervindavo, kai atsitikdavo pana - 

šūs incidentai. Jis nenorėdavo, kad kiti tai pastebėtų, bet 
tokie atminties nučiuožimai vis dažnėjo ir jis dėl to ei - 
davo tiesiog iš proto.

Kartą girdėjau, kaip Stalinas pradėjo įtarinėti Moloto- 
v ą. Jam Šovė staiga į galvą, kad Molotov'as buvo Ame - 
rlkos Imperializmo agentas. Kokie įrodymai ? Pasirodo , 
Molotovui lankantis Jungtinėse Valstybėse,prireikė ke - 
liauti jam iš Washington’o į New York’ą. Stalinas su
galvojo, kad jeigu Molotov as keliavo traukiniu, tai jis tu - 
rėjo turėti -savo privatų vagoną. Jeigu jis turėjo savo 
privatų traukinio vagoną, tai kur jis tam reikalui gavo pi
nigų? Išvada - Molotov'as parsidavė amerikonams. Mes 
4 psi.

aiškinome Stalin ui, kad Molotov'as negalėjo įsi
gyti vagono užsienyje. Jungtinėse Valstybėse Visi vagonai 
priklauso privačioms geležinkelio kompanijoms. Nežiū - 
rint to, Stalin as nusiuntė telegramą Vyshinsky'iui ( vyr . 
prokurorui viešuose teismuose trečiame dešimtmetyje? , 
kuris tada jau dirbo UN, ir prašė jo ištyrinėti, kiek tik 
galima apie Molotovo veiklą užsienyje. Ar Molotov as į- 
sigijo asmenišką traukinio vagoną JAV-se ? Žinoma, Vy
shinsky tučtuojau atsakė, kad Molotov’as neturi, ir net ne
galėjo turėti geležinkelio vagono..

Stalin o įtarinėjimų dėka, Molotov as ir Mikoyan as 
buvo "padėti ant ledo" po XIX Partijos Kongreso. Mes vi
si buvome labai susirūpinę jų likimu. Mes gerai žinojo - 
me, kad Stalin’as sugalvojo kokį nors triuką, kai jau jų ne- 
beįjungė į Politbiurą. Izoliacijos politiką prieš juos Sta
lin'as pradėta tuojau po Kongreso.

Mano nuomone, jau karo metu Stalin as pradėjo rody
ti sukrikimų simptomus.

Po karo,Beria tapo Politbiuro nariu ir Stalin as pra
dėjo rūpintis dėl jo vis augančios įtakos. Ne tik tai - jis 
pradėjo ir bijoti Bertos. Tuo metu aš dar nežinojau kur 
tos baimės šaknys tūnojo, bet vėliau, kai visa mašineri
ja Bertos metodų išnaikinti žmones paaiškėjo, viskas pa
sidarė aišku. Praktiškieji būdai pasiekti Stalin-'ui savo 
tikslus buvo Bertos rankose. Stalin’as suvokė, kad jeigu 
Beria gali pašalinti kiekvieną, į kurį Stalin’ as parodyda
vo pirštu, tai Beria taip pat galėjo panaikinti ir tuos, ku - 
riuos jis pats sugalvotų parinkti, savo iniciatyva. Stall r? as 
bijojo, kad jis pats būtų pirmasis asmuo, kurį pasirinktų 
Beria. Pradėjau matyti Stalin’o baimės intensyvumą 

vieną dieną po karo, pas Stalin’ą prie pietų stalo. Staiga 
jis apmetė akimis žmones, kurie patarnavo ir piktai pa - 
klausė: "Kodėl aš apsuptas gruzinų?"

Beria iškart sunerimo ir pasakė: "Draugas Stalin' e, 
tie žmonės yra jūsų ištikimi tarnai; jie visi jums-pasi - 
šventę",

Stalin’as pasipiktino: "Ar tai reiškia, kad rusai yra 
neištikimi? Ar tai reiškia,kad rusai man nepasišventę?"

"Ne, " atsakė Beria, "aš to nesakiau. Bet žmonės , 

kurie yra rinkti čia dirbti visi yra patikimi . tarnai'. "
Stalin'as suriko: "Man nereikia jų ištikimybės.’ Lauk 

su tais žmonėmis! " Gruzinai- įskaitant ir garsųjį šašli - 
ko virėją ir tiekimo tvarkytoją- buvo tuojaus pašalinti iš 
akių ir Beria išslinko iš kambario kaip žmogus, kurį būtų 
kas primušęs.

Kartą,išvaręs visus gruzinus tarnus ir pakeitęs juos 
rusais, Stalin’as turbūt tikėjo,kad jis nutraukė Bertos 
ryšį su jo virtuve. Tačiau, Stalin'as ėjo senyn ir ne- 
beįsivaizdavo, kiek dar galios Beria turėjo. Beria tikru - 
moję dar kontroliavo Stalin’ o pavaldinius ir po gruzinų iš
varymo. Beria dirbo čekoje ilgus metus ir pažinojo visus 
čekistus. Jie visi bandė įsiteikti Beria’i ir jam buvo le - 
bai lengva naudoti tuos žmones savo tikslams. Taip Sta - 
lin'as negalėjo net pasitikėti ir savo rusiškais pavaldi - 
niais, įskaitant ir čekistų asmenišką saugą.

Mano jausmas, kad Stalin as bijo Bertos pasitvirtino; 
kai Stalin’as sukombinavo Mingrelių aferą. Aš esu visiš
kai tikras, kad "konspiracija" buvo sufabrikuota tam, kad 
būtų galima atsikratyti nuo Bertos , kuris pats buvo 
mingrelis. (mingrelial-gruzinų tautelė ,vert.). Stalin’as 
paskelbė dekretą, sakydamas, kad mingreliai palaiko ry - 
Sius su turkais ir kad kaikūrie politiškai orientuojasi į 
Turkiją. Žinoma, tokie apkaltinimai buvo nesąmonė. Ka - 
dangi Stalin’as jau sirgo ir buvo nusenęs,nepajėgė nuosek
liai savo schemą įvykdyti. Beria visą tą reikalą apsuko 
savo naudai ir gudriai save pristatė, kaip Stalin’o budelį. 
Niekas iš mūsų nebūtų išdrįsęs kištis į reikalus , liečian
čius Gruzijos Respubliką... Berta save paskyrė vykti į 
Gruziją ir įvykdyti įsivaizduotiems priešams mingreliams 
bausmes. Vargšai buvo paskersti kaip avys.
(Savo slaptoje kalboje Chruščev’as davė suprasti, kad 
Mongrelių afera - sunaikinimas nacionalistų konspiraci - 
jos Gruzijoje - buvo suprojektuota Bertos. Tikrumoje , 
kaip jis dabar sugestijonuoja, tai buvo dalis sąmokslo su
niekinti Bertą. Tas reikalas buvo ištrimituotas Stalin* o 
parėdymu vieno Chruščev* o šalininko S. D. Ignatiev’o, ku
ris ir sukūrė Gydytojų Sąmokslą. Kn-os Kom.). (b. d.)
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pulkininko laipsnyje. Vienin 
telio sūnaus mirtis, labai 
sukrėtė tėvus. Motina nebe-

taitienė paskaitė mūsų poetų 
St. Santvaro, B. Brazdžionio , 
Putino Mykolaičio ir kitų ei
lėraščius, skirtus motinai 
pagerbti. Malonu buvo klau-

džio, kuris vis rečiau pasi
taiko sutikti. Elena Dausie- 
nė padainavo kelias lietuviš- " 
kas dainas, jos sūnui Grego- £ 
riui akomponuojant. Grego- £ 
rius yra 12 metų amžiaus, £ 
gerai grojo pianinu. Savo J

KReM 
ve/dRodz/m

NEDAŽNAI FOTOGRAFAMS PASISEKA
tokioje pozoje pagauti. . .

CHICAGO:
MIRĖ DAKTARAS Gusėnai išaugino sūnų Ri-
ANTANAS GUSENAS čardą, kuris iš mažens pa-

Kiekvienas jaunas žmogus sakė, kad tėvo pėdomis neis,, 
svajoja kuo jis bus paaugęs, bet bus lakūnu. Taip ir buvo. 
Tačiau dažniausiai gyvenimas Sūnus mirė pačioje jaunystė- 
nueina kitais keliais. Anta- je, būdamas JAV aviacijos 
nas Gusėnas ir mažens nusi
statė būti daktaru, bet jo tė
vai turėjo nemažą ūkį ir no
rėjo, kad Antanukas jį pavel- atsigavo ir po kelių, labai 
dėtų, bet šis buvo griežtai nu sunkių, ligos metų, pasimi- 
sistatęs mokytis. Negalėda - rė. Vyras budėdavo prie Ser
mas su tėvais susitarti, su.- gančios žmonos dieną ir nak- 
sirado adresą vieno gi minai - tį, o kai pats nusilpo, tai 
čio Kanadoje ir motinos kiek 
sušelptas, ten išvažiavo. Bet 
tas giminė Kanadoje nebuvo 
toks, kokį Antanukas tikėjosi 
rasti ir vietoje mokslo jį už
gulė sunkus fizinis darbas. 
Tačiau mokytis ir būti dakta
ru noras nepraėjo ir Antanu
kas dirbdamas Kanadoje, o 
kai ten liko be darbo, atva
žiavo Amerikon ir vis mo
kėsi. Bet iki daktaro dar bu
vo toli ir ėmė šlubuoti svei
kata. Tačiau jam laimė nu- daktaru ir gražiai per Jean 
sišypsojo, kai susipažino 
taupią dirbančią mergaitę, 
kuri jį suprato ir medžiagi
niai padėjo ir vėliau tapo 
daktaro Guseno žmona.

Gusėnas buvo gimęs Gus- 
t aini u 1897 m. Bliuviškių km. 
Griškabūdžio vaisė., Šakių 
apskr. Mirė 1979 m. gegu
žės 10 d. Ciceroje. Daktaro 
laipsnį gavo Čikagoje Loyo- 
los universitete. Yra para
šęs 3 knygas, o ketvirtoji li
ko rankraštyje. Prie a. a. An
tano Vanagaičio penkius me
tus vedė sveikatos skyrių 
Margučio radio programoje. 
Iki pat mirties bendradar
biavo Naujienose, Sandaroje 
ir Tėvynėje.

buvo išvežęs žmoną į ligoni
nę, bet iš mirties ją išgelbė
ti niekas nebegalėjo. Žmo
nos mirtis, su kuria jis taip 
gražiai sugyveno, pagreitino 
ir daktaro Gusėno gyvenimo 
galą. Nors jis nerūkė ir svai
galų nevartojo, bet po kelių 
operacijų, mirė vėžiu.

Liko sesuo Liudvika Du- 
bauskienė ir jos sūnus Sta
sys su šeima, kurie pasku
tiniu laiku labai rūpinosi

Vance palaidojo.
S. Paulauskas

• Balandžio 22 d. Gen. Dau
kanto Jūrų Šaulių kuopa Či
kagoje. Vyčių salėje suruo - 
šė Šaulių S-gos 60 metų įkū
rimo ir vieno iš jos steigėjų 
Vlado Pūtvio 50 metų mirties 
minėjimą, kurį pravedė kuo
pos pirm. Edmundas Ven - 
gianskas. Paskaitą skaitė 
LŠST pirm. Karolis Milko- 
vaitis. dalyvavo ir sveikino 
savanorių-kūrėjų pirm. Ta
mulis. Keli Daukanto kuopos 
šauliai davė priesaiką, o 
Klaipėdos Jūrų Šaulių kuopos 
vicepirmininkui Ašokliui bu
vo prisegtas medalis.

Po oficialiosios dalies so
listė Irena Petrauskienė , 
pianinu palydint muzikei Li
lei Šleiterytei. padainavo: 
Kada Aidas IŠ Toli, Tamsi
Dienelė, Tėviškėlė ir Gegu- sytis artistės gražaus žo- 
tėlė, o bisui - Mano Gimtinė. 
Dviem dainom žodžius buvo 
sukūrusi pati solistė.

Tenka pažymėti, kad ofi
cialioji ir meninė progra - 
mos dalis užtruko tik vieną 
valandą. Po programos, gen.
Daukanto kuopos šaulės vi-, motinai jis pirmą kartą vie
šus susirinkusius nemoka
mai sočiai pavalgydino, o 
šaulys Klemensas Vidžius 
prakaitavo aptarnaudamas 
su gėrimais.
• Gegužės 19 d. Chicagoje, 
Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinės Namuose įvyko L 
Šaulių ST atstovų suvažiavi
mas, kuriame balsų daugu
ma pirmininku perrinktas 
Karolis Milkovaitis. Jis pri
statė Centro Valdybos iš 
anksto sudarytą sąstatą, ku
rį suvažiavę atstovai patvir
tino, darinkę Gediminą Janu- tingai įdomiai perteikta ir 
lą rūpintis Oro Šaulių reika- susilaukė didelio dėmesio.

"lais. Detroito Jūrų Šaulių 
Kuopos p-kas inž. Alfa Šukys 
pranešė, kad šiemet Jūros 
Diena įvyks rugpiūčio 11 , 
Union Pier, Michigan. Suva
žiavimui labai gerai pirmi
ninkavo Jonas Jasaitis.

Vakare Šaulių 
įvyko balius.
• Gegužės 20 d. 
miero ' Lietuvių 
Chicagoje, buvo 
Romui KALANTAI pamink
las.
• ALTos Cicero skyrius bir
želio 1O d. 11 vai. 30 mln. 
Clceroje, parapijos salėje , 
1500 So. 4a Court, ruošia 
Sovietų Sąjungos daromo lie
tuvių tatutos naikinimo mlnė-

S. Paulauskas

šai akomopnavo. Motinos 10 
dienai tai labai tiko. gfe

Inžinierius Kazys Daugėla 
parodė 102 skaidres,kurios 
buvo sugrupuotos pagal me- $ 
tų laikus: pavasarį, vasarą, A 
rudenį ir žiemą. Labai įdo- 
miai prelegentas aiškino, J 
kaip jis žiūri ir pamato W 
gamtos grožį. Toliau sekė Ę) 
serija motinos: iš senosios A 
Lietuvos, tos, kurios išlaiko a 
mūsų lietuvybę, motinos da
bartinėje Lietuvoje, motinos W 
lagęryje. Ši dalis buvo ypa- 0

Namuose

šv. Kazi- 
Kapinėse. 
atidengtas

Po programos dalyviai« 
vaišinosi skaniais valgiais. ’ 
Padėka Irenai Ulpautei, vy- W 
riausiai šio parengimo Šei- £ 
mininkei, jai padėjusioms: a 
p. Ulpautei, Teresei£>tankū-™ 
naitei, p. Lendraitienei, p. 
Vileniškienei, p. Andriušie- 
nei, p. Skudinskienei ir ki- ( 
toms ponioms > prisidėju
sioms maistu ir darbu. Pa- ! 
rengimo metu buvo perskai- ! 
tytas laiškas skirtas šv. Tė- ; 
vui jo gimtadienio proga ir | 
paskyrimą Mrsg. Bačkio į 
aukštas bažnytines pareigas. 
Dalyviai pasišnekučiavę, pa
bendravę,patenkinti skirstė
si namo. E. J.

••
••

••

i k i m a 
patiek

tarpas
Pri'k!, _ ------- , --------- -------------------- -------
j liemenį. Todėl šia sritj reikia papildo- 
nnal padailinti pakulomis. Pakulos kem
šamos paeiliui j vieną ir | kitą pusę, 
Išlaikant simetriją. Kemša n t pakulas, 
reikia kartas nuo karto pažiūrėti Iš
kamšą. Dirbant be sistemos, vargu ar 
pavyks išvengti disproporci jos — juk 
tai priekinė iškamšos dalis, ir visi ne
tikslumai bus gerai pastebimi. Kemšant 
tamponus j žvėrelio liemen), reikia at
sižvelgti | raumenų padėtį: iš pradžių 
suformuojami krūtinės raumenys, po 
to nugaros ir t. t. Tamponai daromi 
įvairaus dydžio ir standumo. Modeliuo
jant krūtinės dalį Ir kemšant | ją tam
ponus, pradedama užsiūti viršutinė pil
vo piūvio dalis. Tuo pat metu įkišami 
tamponai ir po siūle. Po to. kai jau 
suformuota krūtinė, viršutinė pilvo da
lis. kryžkaulio sritis, pradedamos tvar
kyti užpakalinės kojos. Reikia nepa
miršti tarp užpakalinių kojų vielos ir

i Torontiškio dailininko Jurgio Račkaus darbų meno paroda vyko Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, vasario mėn. 23 d. Dešinėje dail. Adolfas Valeška kalba parodą atidary
mas; kairėje dail. J. Račkus kalba ir parodė filmą apie savo kūrybą. Nuotr. E. Šulaičio.

IŠKAMŠŲ 
DARYMAS

rj. Labai svarbu teisingai apskaičiuo
ti šį atstumą, kad nepadarius perdaug 
plačios arba, atvirkščiai, perdaug siau- --- -- . •juoJan| jr

dalis. iŠ- 
reikiama 
liemuo —

Figūros
j viršų) padedamas 
Mio prie kairiosios 
<os, Jei kiaušas pa-

ku bus suformuoti 
mas į galvos odą. 
akiduobės sutaptų

Reikia žiūrėti, kad 
su kailiuko akies 

užpildyta nosies oda 
kad savo v.etose bu

South Boston
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Motinos dienos minėjimas 
įvykęs gegužės 13 dieną Tau
tiniuose namuose So. Bostone 
praėjo žavinga nuotaika. Ry
te, šv. Petro parapijos kle
bonui kunigui Kontautui atna
šaujant šv. Mišias, Moterų 
Federacijos narės, pasipuo
šusios tautiniais rūbais ,mel- šori pasakymu, kad kūdikis 
dėsi už mirusias motinas gimsta kurčias ir aklas, bent

Lietuvoje. Pamaldos buvo 
paįvairintos menine dalimi, 
kurią išpildė Elena Dausienė, 
sopranas, Iz. Vasyliūnas, 
smuikas, vargonais pritarė 
Jeronimas Kačinskas.

Pats minėjimas, įvykęs po 
pietų, sutraukė pilną Tauti
nių namų salę.

Programą pradėdama klu
bo pirmininkė Elena Vasyliū- 
nienė pabrėžė motinos reikš
mę kiekvieno žmogaus gyve
nime. Besiremdama Monte-

porą valandų, prelegentė iš
kėlė motinos reikšmę vaiką 
auginant. Ji pabrėžė, kad 
motina yra ir platesne pras
me svarbl:Dievo Motinai Ma
rijai šimtmečiai skyrė gra
žiausius paveikius ir reiškė 
jai meilę., Motina turi sim
boline prasmę, kurią šian - 
dien ir švenčiame. Šių die
nų laikai yra motinos panie
kinimo ir motinystės pažei
dimo metai, todėl . motinos 
reikšmė turi būti juo labiau 
gerbiama. Mūsų lietuviškų 
parengimų prasmė yra ta , 
kad pagerbtumėm savo tik
ras motinas ir savo bendrą 
moti ną- Lietuvą.

Toliau dramos artistė ir 
režisorė Aleksandra Gus-

relio dantys (ypač graužikų) suglausti 
kreivai. vadinasi. galva netiesi, ir 
kiaušą reikia išimti ir įvilkti į odą iš 
naujo.

Molis mankomas per odą pirštais — 
taip kuriamas galvos reljefas, išryški
namos būdingiausios ir svarbiausios 
jos dalys: gerklės anga, kramtomieji 
raumenys, antakių lankai ir kt. Galvos 
reljefą patogu formuoti higroskopinės 
vatos gumulėliais. Jie pincetais įkišami 
per akių angas. Kad džiovinant galvos 
reljefas netaptų lygus, kailiukas pri
tvirtinamas segtukais (smulkių žvėrelių 
pionesniais — entomolog iniais). Jie per 
žvėrelio kailiuką įsmeigiami į kamštį, 
drožles. Suprantama, taip daroma tik 
tuo atveju, jei modeliuojami turintys 
retas plaukų dangas ir gerai pastebi-

rpi per pilvo angą pakulomis arba va
tos gumulėliais. Ypač svarbu žiūrėti, 
kad dešiniosios ir kairiosios kaklo ir 
galvos reljefo dalys būtų simetriškos. 
Kai tik kaklas baigiamas modeliuoti, 
tarp liemens vielos ir kailiuko įdedama 
ilga atraiža higroskopinės vatos ar pa
kulų — imituojami nugaros raumenys. 
Ji pr itvir tinama prie kaklo. Kitas at
raižos galas turi siekti uodegos pagrin
dą. Po to pradedama modeliuoti kojos.

pėdos oda. Maždaug 3 — 5 centimetrų 
vielos galas iškišamas laukan — bus 
galima pritvirtinti iškamšą prie stovo. 
Prie vielos tvirtais siūlais pririšamas 
kojos ske'etas ir apvyniojamas lygiais 
pakuly sluoksniais. Reikiamose vietose 
išryškinamas raumenų reljefas. Stan
dūs pakulų gumulėliai ir visa koja 
standžiai apvyniojama siūlais. Labai 
svarbu teisingai sumodeliuoti užpaka
lines kojas su gerai išvystytais šlau
nies raumenimis, sausgyslėmis. Prieki
nių kojų viela praveriama per pirmąjį 
liemens vielos žiedą (prie kaklo pa
grindo) ir stipriai užsukama. ‘Pritvirti
nant priekines kojas, reikia atsižvelg-

kamšai iš karto si 
poza — sulenkiamos 
..lipdoma" žvėrelio

Tuo pat metu modeliuojami iškam
šos šonai ir pilvas. Prieš pritvirti
nant priekines kojas prie liemens vie
los, turi būti užbaigta modeliuoti nu
gara. žvėrelis paguldomas aukštielnin
kas ant kairiosios rankos plaštakos, ir 
pincetu po oda įkišami tamponai.

Po to pradedama modeliuoti uodega. 
Uodegos viela apvyni6jarna lygiomis ir 
minkštomis pakulomis. Uodegos galas 
padaromas siauresnis. Pakulos stan
džiai apvyniojamos siūlais, tuo pat me
tu išlyginami visi nelygumai. Kad taip 
padarytą uodegos pagrindą lengvjau 
būtų įkišti j makštį, jį galima patepti 
arseno muilu. Tai, tarp kitko apsaugos 
iškamšą nuo vabzdžių Labai dažnai 
uodegai montuoti naudojama plonesnė 
viela. Ji pritvirtinama prie liemens vie
los antrojo žiedo. Kartais liemeniui ir 
uodegai naudojama viena vielos atkar
pa. Tada Ją, prieš kišant j uodegos 
makštį tenka smargiai išlenkti. Po to 
uodega ištiesiama.

Iškimšus apatinę pilvo dalį ir šonus, 
iškamša baigiama modeliuoti ir užsiu
vamas pilvo piūvis. Mankant iškamšą 
pirštais, jai suteikiama norima poza, 
ištaisomi netikslumai. Ypač reikia žiū
rėti. ar teisingai pritvirtintos kojos, iš
lenkta kaklo — nugaros dalis. Dabar jau 
iškamšą galima pritvirtinti prie laiki
no stovo. Tik iš pradžių stove reikia 
pažymėti, kuriose vietose išgręžti sky
les. Per išgręžtas skylutes perveriama 
viela ir jos galai užlenkiami. Pritvirti
nus iškamšą, baigiama modeliuoti jos 
galva, ten kur reikia įkišami tamponai, 
įstatomos dirbtinės akys.

Akis reikia stengtis parinkti reikia
mo dydžio, spalvos, svarbu ir kaip jos 
(statytos. Žvėrelio snukio išraiška la
bai daug priklauso nuo akių, vokų, 
ausų, lūpų padėties. Vokai akių kam
puose laikinai pritvirtinami smeigtu
kais. Smeigtukais pritvirtinami ir ausų 
kaušeliai. Plač i aau si am s Ir ilgaausiams 
žvėreliams ant ausies kaušelio užde
damas kartono bandažas ir kartu su 
oda susiuvamas siūlais.

Nė kiek ne mažiau svarbu gerai su
formuoti nosies sritj, šnerves. | abi an
gas pincetu įkišami higroskopinės wa- 
tos tamponai ir paliekami, kol iškam
ša išdžius. Reikia patikrinti ir gerklės 
angą, ją pataisyti. Svarbu teisingai su
dėti kojų pirštus. Vienų žvėrelių jie su
spausti į kumštelį (voverė, kiaunei, ki
tų plaštakos plokščios, pirštai išskėsti 
(ežys, ondatra). Kad džiūdami pirštai 
nesideformuotų. pėda ir pirštai pritvir
tinami smeigtukais arba popieriaus 
juostelėmis. Kad žvėrelio plaukai bliz
gėtų, gražiai gulėtų, juos patartina 
perpūsti oro srove iš dulkių siurblio. 
Iš pradžių pučiama prieš plauką (nuo 
uodegos į galvą), paskui paplaukiui. 
Oro srovė iš kailiuko išvalys krakmo
lą, švelniai suklostys plaukus. Smul
kios iškamšos (pelė) džiūsta tris, pen
kias. stambesnės — septynias, dešimt 
dienų.

ryškinimas, kitant vatos tamponus per 
akiduobes; D — kojos modeliavimas;
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IO

liemens vielos; F — iikamios nugaros 
modeliavimas: G — liemens vielos {kiti
mas | uodegos makit|: H — Iškamšos 
pritvirtinimas prie takos; I — ausų 
kaulelių ir galvos odos užfiksavimas.

Iš Vilniaus "Mūsų Gamta" 
žurnalo.

f7 NAUJA LJETUVIŠKA RADl’jO PROGRAMA

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio Iki penktadienio 9 vai. vak, 
sestadlenials -7-8 vai. vakare.

!
 Visos laidos iš WOPA stoties 1 4 90 AM

St. Petersburg'e 5:30 - 6:00 po pietų bon9a

Adresas: WT IS 1110 AM banga
■ 2646 WEST 7 1ST STREET - CHICAGO, IL 60629 

Telefonas: (3121 778-5374

5 psl.

5
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

A. LUKOŠIUS

T o u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskaly drauda. 
Nemokamas pilnas šakių patarnavimas.
Kapitalas — viri $13X00,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 9’4 %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 914% 
pensijų fondas 9 Vi %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12%
nekiln. turto pask. 11 %

ĮSPŪDŽIAI ATSILANKIUS į LIETUVIU NAMUS
— A. Lukošiaus skiltyje) 

nuvyko į Lūšę, kur galėjo 
trumpai apžvelgti savo gim
tąjį kampelį. Vykstant vo- 
klečių-rusų karui, kovų me -

VYSK. M, VALANČIAUS 
MOKYKLOS MOKSLO 
METŲ BAIGMĖ

Šios mokyklos mokšlo 
metai iškilmingai baigti ge
gužės 12 d. Jų iškilmės pra
dėtos Aušros Vartų švento
vėje 9 vai. 30 min.

Susirinkus moksleivių tė
vams bei svečiams, švento
vė!! įžygiavo rikiuotėje abi
turientai. vadovaujami jų 
mokytojos ir auklėtojos A. 
Mikšienės, o toliau likusioji 
mokinių dalis vadovaujami 
mokyklos vedėjo K.Milerio, 
dalyvaujant ir kitiems mo
kyklos mokytojams.

Pamaldas laikė ir mo
mentui skirtą pamokslą pa
sakė kleb. ptfel. dr. J. Ta- 
darauskas. Lekciją graliai 
lietuviškai skaitė abiturien
tas A. Venslovas. Maldų 
metu pora moksleiviu atnešė 
duoną ii’ vyną, kita gi pora - 
gėlių prie altoriaus. Pamal
dos buvo baigtos visiems su
giedojus Lietuvos Himną.

.Iškilmingas aktas pradė
tas Jaunimo Centro salėje, 
mokyklos vedėjo K. Milerio 
atidaromąja kalbą. Jis iš
kvietė scenon 11 abiturientų: 
K. Aušrotaitę, R. Bilevičių, 
E. LabuCką, A. Liškauską, D . 
Liškauskaitę, A. Luliavičių , 
R. Morkūnaitę, L. Raguc- 
kaitę, A. Stanaitę, A. Venslo- 
vą ir D. Verbicką. Po kiek
vienos jų paminėtos pavar
dės sekė eilė katučių.

Į Garbės Prezidiumą buvo 
iškviesti: J. E. Vysk. Brizgys, 
prel. dr. J. Tadarauskas. mo
kyt. A. Mikšienė, B-nės 
pirm. M - Gudinskas, KLB-ės 
Švietimo Komisijos p-kė V. 
Stanevičienė, Talkos Banke
lio pirm. J. Krištolaitis ii 
Tėvų K-to pirm. P. Mačys.

Malonų siurpryzą sudarė 
vysk. Brizgio dalyvavimas, 
kuris vėliau pastebėjo, kad 
čia atsiradęs pripuolamai, 
sustojo čia, vykdamas į 
Montrealį. Abiturientams ir 
Garbės Prezidiumo nariams 
buvo prisegtos raudonos ro
žės. Po šio momento dešim
tokai perdavė klasės simbo
linį raktą devintokams.

Pagaliau atėjo bene svar
biausias šventės momentas- 
diplomų ir įrašų įteikimas, 
dėl kurių buvo dirbta ir 
stengtasi per 10 metų. Juos 
įteikti buvo pakviestas 
Vysk. Brizgys, kuris kiekvie
nam diplomą priėmusiam, 
saulėtam veidui, maloniai 
paspaudė ranką.

Toliau,diplomantė K. Auš- 
rotaitė, abiturientų vardu at
sisveikino su mokykla,dėko
dama tėvams, mokytojams 
už jų įdėtą darbą,vargą ir 
rūpestį, sudarant galimybe 
išmokti savo tėvų kalbos ir 
pažinti jų kraštą. Su abitu- 
6psl.

rientais atsisveikino ir jų 
skyriaus mokytoja ir auklė - 
toja A. Mikšienė. Jai l*tvn 
įteikta dovana. Abiturientų 
pagerbimas buvo baigtas 
vysk. Brizgio, B-nės pirm. 
M. Gudinsko ir Talkos Ban
kelio pirm. J. Krištolaičio 
sveikinimais. Jie, tarp kit
ko, nurodė svarbą savos kal
bos mokėjimą ir daugiau 
kalbų žinojime svarbą. Tai 
duoda daugiau galimybių už
imti aukštesnes pozipljas 
baigus mokslus. Kvietė ne
pamiršti išmoktos lietuvių 
kalbos ir palinkėjo geros 
sėkmės ateičiai.

Mokyklos vedėjas K. Mi
leris, kviesdamas kalbėti M. 
Gudins ką, , priminė, kad ir 
jis yra baigęs šią mokyklą, 
o dabar esąs mūsų B-nės 
pirmininku. M. Gudinskas 
baigęs sveikinimą B-nės 
valdybos vardu, mokyklai į- 
teikė dovaną 200 dol. čekį.

Šalia abiturientų buvo pa
gerbti ir mokyklos skyrių 
pirmieji mokiniai. Jiems 
atžymėjimus įteikė prel. dr. 
J. Tadarauskas. Nebuvo pa
likti nuošalyje ir tie moki
niai, kurie nepraleido nė vie
nos pamokos. Jiems po kny
gą įteikė V. Stanevičienė. 
Tokių mokinių buvo 21.

Pagerbimui einant prie 
pabaigos, mokyklos vedėjas 
dar priminė, kad Tėvų Ko
mitetas buvęs labai darbin
gas ir su gerais darbo pla
nais, todėl viskas vykę labai 
sklandžiai. Baigus darbus, 
sekretorius A. Aušrotas pa
liekąs K-tą. A. Aušrotu! bu
vo įteikta dovana. Tėvų K-to 
pirm. P. Mačys savo žodyje 
padėkojo mokinių tėvams ir 
mokytojams už jų atliktus 
svarbius 'darbus; klebonui 
prel. dr. J. Tadarauskui , 
kaip mokyklos globėjui ir 
rėmėjui, Bankeliui "Talka" 
už ypač stiprią finansinę pa
ramą, be kurios vargu ar ga
lėtų išsilaikyti mūsų mokyk
la, Tautos Fondui, taip pat 
ir kitiems.

Mokyklos vedėjas visiems 
padėkojo už atsilankymą į 
šią šventę ir kvietė naudotis 
čia paruoštomis vaišėmis ir 
dar pridėjo, kad € abiturien
tų rašto darbai rasti visiš
kai be klaidų, pasidžiaugė, 
kad mūsų mokyklos padėtis 
ne taip jau bloga kaip norima 
manyti. Ir dar pridūrė, kad 
šioji laida esanti 15-ji ir 
30—ji mokslo metai. Mokyklą 
yra baigę 170 abiturientų. 
Išklausę paskutinius žodžius 
svečiai skubėjo prie šiltos 
kavos ir kitų skanumynų. 
Garbės svečiai rinkosi prie 
jiems skirto atskiro stalo. 
Maždaug taip praėjo mūsų 
Bendruomenėje dar viena ne
eilinė diena.

Z. Pulianauskas

(Juozo Sarapnicko
Perskaitęs spaudoje To

ronto Lietuvių Namų žinias , 
buvau radęs gerą naujieną: 
sekmadienį, vasario 25 d . 
bus duodami specialūs 5-lų 
patiekalų Užgavėnių pietūs . 
Iš St. Catharines vykstu 
ankščiau į Toronto Lietuvių 
Namus,kad galėčiau užsisa
kyti tuos specialius pietus , 
nes ten kas sekmadienį su
sirenka daug lietuvių netik 
Iš Toronto, bt Ir Iš kitų 
miestų.

Lietuvių Namuose patie
kalai, paruošti patyrusių 
šeimininkių yra labai gardūs 
Ir pigūs, todėl į juos kas 
sekmadienį susirenka daug 
lietuvių.Be to, nerasi geres
nės vietos Ir atvykusius sve
čius pavaišinti lietuviškais 
valgiais. Pietų metu galima 
užsisakyti Ir visokio skysti
mėlio.

Įėjęs į salę, kairėje pu - 
s ėję pastebėjau Išdėstytų 
gintaro Išdirbinių, tautinių 
juostų Ir kitų daiktų. Prie 
jų Ir SLA 236 Kuopos veikė
ja L. Novogrocklenė. Vos 
pradėjus su ja pokalbį,Aldo
na Skllandžlūnlenė, sužinojus, 
kad esu Iš St. Catharines , 
tuojau paprašė užsirašyti į 
Svečių Knygą. Pamačiau Ir 
senus pažįstamus O. Ir J. 
Rinkevičius Ir kartu sėdome 
prie vieno stalo pietums .Dėl 
svečių gausumo, reikėjo 
laukti gerą pusvalandį, kol 
padavėja atnešė pietus, bet 
nebuvo nuobodu. Stalai po 
1O vietų, visi šnekučiuojasi , 
vist geros nuotaikos. Vieni 
platina knygas, kiti parengi
mų bilietus Ir 1.1. Aldona 
Skįlandžlūnlenė huo scenos 
daro pranešimus, svečiams 
pristato atvykusius lietuvius 
Iš kitų miestų, kurie papra
šomi ats įstoti, o torontiškiai 
jiems paploja. Be manęs 
buvo Eugenija Krupšlenė Iš 
JAV Ir keletą Iš Sault Ste. 
Marte. Man buvo staigmena, 
kad po daugelio metų nesi
mačius , priėjo agr. Žemaitis 
Ir pasisveikino. Su juo buvo
me keletą metų Austrijoje 
Rledo DP stovykloje. Priėjo 
pasveikinti Ir p, Mlkelėnlenė, 
Prieš daugelį metų atvykus į 
Kanadą, dirbdamas pas ta
bako augintojus ūkininkus , 
Delhi mieste, teko artimai 
bendrauti Ir su p. p. Mikelė
nais.P.Mlkelėnlenė nuvyko 
pasveikinti savo .buvusios 
gimnazijos mokytojos E. 
Krupšlenės. Dėka A.Skllan- 
džlūnlenės pranešimo, man 
teko proga atnaujinti pažin
tis su asmenimis, su kuriais 
ankščiau buvome geri pažįs
tami, bet po daugel metų 
vieni kitų jau nebebūtumėm 
atpažinę. Taip pat'buvo ma
lonu susitikti su geru prle- 
tellu, su kurluom vokiečių 
okupacijos metais teko arti
mai bendradarbiauti Lūšėje.

tu dėl Lūšės geležinkelio 
stoties užėmimo dalis gyve
namų : sudegė Ir niekas 
kitų nebestatė, ties Ir liku
sius, nesudegusius namus 
komunistai atėmė Iš savi
ninkų. Dabar, buvę gražūs 
pastatai, dėl remonto stokos 
baigia sugriūti. Vaizdas yra 
skurdus, žmonių nuotaika 
prislėgta.Tačiau buvęs (la
ktų Žemės Ūkio Kooperatyvo 
skyriaus pastatas tebesto’-! 
nesunaikintas. Tame sky
riuje teko man dirbti virš 3 
metų.

Vykstu į Vlado Pūtvlo 
šaulių kuopos metinį susi
rinkimą, kuris vyko Kara
liaus Mindaugo Menėje. 
Nuvykau an šėlau, nes rei
kėjo sumetėti nario mokestį 
Ir tuo palengvinti darbą Ižd. 
A. Brokertul. Susirinkimas 
nepaprastas Ir reikšmingas: 
šauliai Ir šaulės uniformuo
ti. Šaulių Sąjungos įsteigėjo 
Vlado Pūtvlo portretas ant 
specialaus pjedestalo, port - 
reto kampas perrištas juodu 
kaspinu, šalia Vyčio Kryžius, 
dvi žvakės Ir gėlės. Ant 
priekinės dalies užtiesta 
plati tautinė juosta.Tai VI. 
Pūtvlo 50 metų mirties su
kaktuvių proga.

Taip Lietuvių Namuose 
Toronte sutelpa visi, norln - 
tieji pasistiprinti Ir kūnlš - 
kav Ir dvasiškai.

Pastarasis, neperseniausiai matymo 
lankydamasis okupuotoje 
Lietuvoje "sukombinavo" Ii

KAS VYKSTA LIETUVIU , 
NAMUOSE

Nežiūrint, kad Šeštadienį, 
gegužės 12 d. buvo dvi dide
lės vestuvės Anapilyje,kur 
dalyvavo virš 500 svečių, ir 
vienos Prisikėlimo parapijos 
salėje su 250 svečių, Vyrų 
Choro krikštynos Lietuvių 
Namuose taipogi buvo labai 
gausios svečiais. Vaišėse 
ir krikštynose dalyvavo kū
mai - muz. A. Mikulskis su 
ponia. Jis dirigavo chorui jo 
paties harmonizuotoms 
dvejoms partizanų dainoms, 
kurios ypatingai sužavėjo 
klausytojus. Koncertas pa
vyko visapusiškai. •

• Birželio 17 d. , sekmadie
nį, Toronto Lietuvių Namų 
Vyrai Claireville Parke ren
gia linksmą gegužinę, Į kurią 
kviečia visus iš arti ir toli 
atsiząnkyti.

Šis parkas randasi truputį 
į šiaurę nuo Toronto,visai 
šalia 7-ojo kelio, ten * kur 
užpernai Įvyko gegužinė.

Tad— iki malonaus pasi- 
gražioje visus mus

buriančioje gamtoje. A. L.

Dėmesio Vyrai!
TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ. CHORAS "ARAS" KVIEČIA 
VYRUS SU GERAIS BALSAIS IR KLAUSA ĮSIJUNGTI I 
NAUJAI PAKRIKŠTYTO. CHORO "ARAS" EILES.

Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis 
kreiptis pas:

Juozą Karasiejų, tel. 279-9079,
Teodorą Stanulį, tel. 533-6074 arba 

tiesiog ateiti į choro repeticijas, kurios vyksta Pri
sikėlimo parapijos muzikos kambaryje, — ketvirta - 
dieniais 7:30 v. v. Chorui vadovauja visiems žinomas 
muzikas, sol. Vaclovas Verikaitis. Šiuo metu choro 
sąstatą sudaro 37 vyrai.

Choro Valdyba

MOKA:
10% už 1 m. term, indėlius 
91/į% už 3 m. term, indėlius 
9V4% už pensijų ir namų planą — 
9!4% speciali taup. sąsk.
8?4% už taupymo s-tas
6Q.. už čekių s-tas (dep.) = 

AKTYVAI virš 22 mi

IMA:

lOl\i% ui a*m. paskola*

10!4% už mortgičiu*

i jono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

•r 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė, 
Visų rūšių Drauda, 
24 metų patirtis, >
Telefonai: Bus. 251-4864 —251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403, 
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

♦ Namų — Gyvybė*
A įA AA* Automobilių

< VC * Komerciniai

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
RlftnrStreet W Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO . too OXIO1
M6P 1A5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto -gaminių krautuvė

PARKSIDE MAZKZT
335 Roncesvolios Avė., _ . _ _ ...
Toronto, Ontario TelefOIMIS 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokama* pristatymas a

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIOM9B IKI

ĮVAIRUS J 
SIUNTINIAI

, BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ ' 

o Priimame užsakymus iv maisto siuntinių iš Danijos, 
o Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — S vip.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);

ieštadianiais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniai, uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai I

• Juozas ir Janė Šarūnai, 
išbuvę visą žiemą Floridoje 
sugrįžo į Toronto.

St. Petersburg Beach jie 
turi įsigiję nuosavybę, kur 
priglaudžia ir kitus atvyku - 
sius.

Šią žiemą pas juos pra
leido montrealiečiai-brolis
ir sesuo Gapučiai.

Juozas Šarūnas yra cho
ristas nuo jaunų dienų. To
ronte jam gyvenant, be jo 
neapsiėjo Varpo choras, pa
rapijų ir LN Vyrų choras, 
dabar pasivadinęs Aru. Ga - 
liausi ai ir Floridoje gyven
damas, prisijungė į chorą , 
vadovaujamą muz. Aro mono.

• Poeto dr. Henriko Nagio 
išleistos poezijos knygos pri
statymą Toronto visuomenei 
rengė akademikų draugija ge
gužės 25 d. vakare Prisikėli
mo parapijos Parodų salėje. , 
Į renginį atvykęs buvo ir pats
poetas. Prieš programą įvy
ko Akademikų Draugijos su-
si rinkimas. -UI

PAIEŠKOJIMAS
JONAS VRUBLIAUSK AS 
laiko EDUARDO PETRAUSKO 
Ir JUSTINOS POCIŪTĖS. Taip 

pat norėtu susirašinėti su drau
gais Ir buvusiais pažįstamai s.

Prašomo rašyti:
Mr. J.P. Vrubllouskas, 
211 Parksldo Ava., 
Barnahurst, Kent, 
DA 7 6NR, 
ENGLAND.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Skaudi nelaimė 
Venezueloje

tas, Clevelando "Vilties" 
d-jos šimtininkas, Lietuvių 
Centro namų "San Casimir" 
mecenatas, Lietuvių Tautos 
Fondo USA tūkstanties dole
rių aukotojas, Maracay 
mieste ' /"Vargo Mokyklos" 
steigėjas, šiuo metu buvo

1979 m. balandžio 25 d. iš
tiktas širdies smūgio staiga 
mirė buvęs ilgametis Vene- 
zuelos Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybos Pirmi
ninkas inž. Vladas Venckus, 
Maracay mieste, Venezuelo- 
je.

Inž. Vladas Venckus gimė Lietuvių Bendruomenės Cenfr- 
1907 metais gruodžio mėn. 
20 dieną Liepojuje. Pradžios 
ir vidurinį mokslą taip pat 
baigė Liepojuje. Nuo 1931 m. 
iki 1936 m. studijavo Kaune 
VD Universitete matemati — 
kos, gamtos bei technologi
jos fakultete, bet dėl susidė
jusių aplinkybių studijas tu
rėjo nutraukti. 1944 m. pa- to naujose kapinėse, 
sitraukė į Vokietiją. 1948 m. Venckaus žmoną ir gimines 
Reutlingene Textiles Inge- Caraco Lietuvių Bendruome- 
neure Fachrichtung Chene į- užjaučia ir kartu liūdi, 
sigytą diplomą apvainikavo. 
Lietuvoje priklausė studentų 
korporacijai * " Samogitia ", 
buvo šaulių sąjungos narys, 
skautas — apdovanotas Leli
jos Ordenu ir Jaunosios Lie
tuvos narys. 1940 m. kalin
tas KSD kalėjime už lietuvy
bę ir išlaisvintas tik prasir 
dėjus antrajam pasauliniam 
karui. Čia Venezueloje dir
bo įvairiose įmonėse ir fab
rikuose.

Nuo pirmos atvažiavimo 
dienos į Venezuelą, aktyviai 
pasireiškė visuomeninėje 
veikloje, t. y. nuo 1948 m. 
spalio mėn. 30 dienos.

Pats apsimokėjo kelionės 
išlaidas ir dalyvavo kaip Ve- 
nezuelos lietuvių atstovas, 
keturiuose Pasaulio Lietuvių 
Kongresuose : Argentinoje, 
Brazilijoje, Pietų Amerikoje 
ir Washingtono seime - kaip 
VLIKo atstovas Venezuela!.

Didelis lietuvių spaudos 
mylėtojas, buvp užsisakęs 
beveik visus mūsų išeivijoje 
išeinančius laikraščius ir 
žurnalus.

Inž Vladas Venckus y., buvo 
vienas iŠ stambesnių mece
natų Trijų Lietuvos Prezi — 
dentų vardo literatūros pre
mijai skirti, kuri atiteko ra
šytojui Pulgiui AndriušiuL 
žurnalo "Tėvų Kelias" Vene
zueloje pirmo numerio išlei
dėjas ir "Venezuelos Lietu
vio" vieno numerio mecena-

ro Valdybos Garbės Teismo 
Pirmininkas, nuolatinis lie
tuviškų pamaldų lankytojas 
Maracay mieste.

Inž. Vlado Venckaus trys 
broliai partizanai žuvo kau
tynėse 1945-1955 metų laiko
tarpyje už Lietuvos laisvę.

Palaidotas Maracay mies-

Aleksandra Vaisiūnienė 
Caracas, 1979 m. geg. 1 d.

- miesto se, pas lėkė žemiausią lygį, nljos vadovaujami, ruošia 
visokius visuomeninius INCO 
bendrovės direktoriams 
teismus, demonstracijose 
degina INCO derybomis su 
unija vadovaujančių asmenų 
Iškamšas, siunčia prašymus 
Ir reikalavimus Federallnel 

vena ramų?kalp ir kiti rhlc s-dūmų. Kasimo, transpor - Ir Ontario valdžiai, visų re- 
talgyvenlmą, vysto prekybą , tacljos Ir nikelio apdirbimo llgijų dvasiškiai laiko bend- 
pramonę, statosi namus, da
ro visokius pagerinimus... 
Žmonės gimsta.. .auga.... 
miršta. Tuo pačiu laiku po
žeminiame Sudbury : rieda 
didžiuliai elektriniai trau - 
kiniai, tempdami nikelinių 
akmens nuolaužų didelius 
vagonus, dunda akmens ma
sė nuo sprogdinimų šūvių, 
ūžia visokių rūšių gręžimo, 
kasimo, ; sprogdinimo maši
nos, o prie jų stovi tas pats 
žalių "popierėlių" Ištroškęs 
miesto gyventojas, žinoda
mas, kad už savaitės Iš tos 
vietos Išneš į paviršių gražų 
Ir apvalios skaitlinės čekį . 
Jis įsijungs į vieną bendrą 
viršutinio miesto finansinės 
sistemos mašiną, kuri suka 
fabrikus, prekybos bei pra - 
monės įmones,ligonines, ho- Ieškoti į kitas vietoves,ar 
teitus, klubus, "butlegertus" 
Ir.. .kapines.

Tai bendras vaizdas Iš 
Sudbury dvigubo miesto, pa
saulinės nikelio sostinės.

Į šio miesto Ir apylinkių 
gyvenimo tėkmę yra įsijungę 
apie 200 lietuviškų "dūšių", 
pradedant pirmaisiais lietu
viais emigrantais, buvusiais 
D.P.lietuviais, tik ką gimu
siais Ir kitais, besidžiau
giančiais pensija Ir gražia 
senatve asmenimis.

Materialinis gyvenimas 
vyksta grynai pagal pasauli
nę finansinės sistemos nu
statytą tvarką, tautinis-kul
tūrinis pagal norą, energiją, 
tautinių aspiracijų suprati
mą Ir turimas veiklos Ir 
meno pajėgas.

Sudbury, rašant šias eilu
tes, jau aštuonl mėnesiai ty
lus, ra mus,gyvento jų nuotal- 

tautines bury miestas. Tai tik viena J<a bloga, nes materialinis 
Rambyną jo pusė. Antrasis Sudbury gyvenimas, kaip pramonėje,

tyviai dalyvaudavo Joninių 
šventėje su chorais, dekla
macijomis, vaidinimais, pas
kaitomis ir tokiu būdu iškel
davo Lietuvos praeitį,© Jo
ninių šventės dalyviai- tiek 
jaunimas ir senimas-grįž - 
davo iš šventės kupini mei - 
lės savo gimtam kraštui- 
Lietuvai.

Šiandieną, kaip anais, 1884 
m., Lietuva yra rusų oku
puota. Sovietų dėka, tautinė 
ir senosios Lietuvos praei
tis prisiminti yra draudžia
ma. Tad šią tradiciją stip
rinkime čia, išeivijoje ir į 
Šventę atvykime pasižiūrėti 
jaunimo išpildomos progra
mos.

Niagaros Pusiasalyje lie
tuvių nedaug. Rengėjai kvie
čia iš Hamiltono, Toronto ir 
kitų kolonijų lietuvius daly
vauti Joninių šventėje. Ka
dangi šauliai ruošia šią 
Šventę, todėl rengėjai prašo 
ir kitų šaulių kuopų šaulius 
dalyvauti šioje šventėje ir 
paraginti atvykti ir savo 
draugus. Be jūsų paramos , 
būdami neskaitlingi, negalė
sime tinkamai suruošti 
šventės be nuostolių. Jei 
liks pelno, dalis jo bus 
kirta Jaunimo Kongreso

’ šai Vokietijoje.
Šventės metu gros 

muzika, veiks kietų 
minkštų gėrimų baras. Bus 
pagerbtos Jonės ir Jonai.

Šventės pradžia 6 v. v. 185 
Bunting Rd. , St. Catharines , 
Ontario.

slaši giliai po žeme ______
ir jo artimų apylinkių rlbo- Streikas. Sustojo INCO dar- 
se. Čia verda požeminis gy
venimas Ir darbas 24 va-

bovletėse nikelio gamybos 
mašinos fabrikuose- raflne- 

landas paroje. Tai Aidžiau- rijose Ir požemyje. Antras 
slas pasaulinių nikelio ka-a«kštumu Kanadoje nikelio 
sykių požeminis miestas . apdirbimo fabriko kaminas 
Kada paviršiaus Sudbury gy- nebesplaudo aitrių Ir nuodln-

mašinas aptraukė rūdžių trraspamaldasužstretkopa- 
dulklų sluogsnlal. Tik apie baigą, bet pasekmių dar ne- 
darbovietes vaikšto darbi- matyti.Po visą Kanadą unija 
nlnkal, Steelworkers, 6500 streikuojantiems darblnln- 
unljos skyriaus nariai, ne- karos renka paramą. Steel- 
šlodaml plakatus "ST RE i- workers unijos centras A - 
KAS". Nors nikelio bend - merlkoje tam reikalui jau 
rovė INCO ir Steelworkers Išleido apie $12.000.000. 
unija tariasi, praėjo jau « Per savaitę darbininkui mo- 
mėneslal, bet 12000 darbi-ka' $25, žmonai $ 5 ir val- 
nlnkų dar nedirba Ir streiko karos po $ 3. INCO darblnln- 
pabalgos dar nematyti. Vie
nos pramonės miestui kaip 
Sudbury, to yra perdaug. 
Daug lietuvių Irgi neša sun
kią streiko naštą, bet Išdir
bę Ilgesnį laiką toje darbo
vietėje, didelio pavojaus ne
jaučia. Daug vietinių, jau
nesnio amžiaus asmenų yra 
praradę namus, mašinas Ir 
kitokį turtą, Išsikėlę darbo

kal, negalėdami gauti darbų 
vietoje Ir kitur, per žiemos 
« mėnesius nedirbdami,pra
dėjo sirgti " tingėjimo " Ir 
"nutukimo" liga, apie grįžt - 
mą į darbą mažai Ir bėgai - 
voja; Visgi, reikia tikėtis , 
kad INCO turės pagalvoti ne 
vien tik apie savo, bet Ir jai 
pelną uždirbančių darbininkų 
re įkalus.

J. Kručas

DALYVAUKIME JONINIŲ 
ŠVENTĖJE

Šiais metais birželio 23 d 
St. Catharines mieste įvyks 
tradicinė Joninių šventė , 
naujoje salėje Multicultural 
Centre, 185 Bunting Rd.

Šventę ruošia Niagaros 
Pusiasalio Povilo Lukšio 
Šaulių Kuopa. Programą iš
pildys Toronto Jaunimo Me
no Ansamblis "Gintaras".

Joninės- sena tradicija, 
lietuvių tautoje įleidusi gi
lias Šaknis. Labai iškilmin
gai būdavo rengiamos Joni
nės Rambyno Kalne. Todėl, 

/ visai nenuostabu, kad pradė
jus kelti senosios Lietuvos 
praeitį aušrininkui Martynui 
Jankui, Zauniaus ir kitų džtullų kalvų Ir žuvingų e- 
veikėjų buvo atkreiptas dė- žerų, miškų,padūmavusių Ir 
mesys į Rambyno kalno verčiant degančią 
reikšmę.

1884 m- pradėta ruošti, y - 
pač per Jonines, 
lietuvių šventes.
pamilo jaunimas, kuris ak- miestas nematomas, nęs tę- prekyboje, taip darbtnlnkuo-

provincijas. Darbininkai u-

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMė-PASKOLOS

D.n. BALTRUKONISPOTS M.t.S. 
sistfma »ylka Realties Inc.

445 Jeon Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273.9151 R(1s.737-084<

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

(Storage)

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

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas A Son Tel. 364-5712.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gall būti stogdengys Cuy 

"Richard',Kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngol 
|r prieinamomis kainomis. Jaukite kol namo slogas blogas ar kai statote

364-1470 P,

1979.V 30

pas-
ruo-

gera 
ir

J. Šarapnickas

REPORTAŽAS IŠ
PASAULINĖS NIKELIO
SOSTINĖS

Šiaurinėje Ontario pro
vincijos dalyje,apsuptas dl-

nikelio 
liekanų lavą apšviestomis 
padangėmis , sapnuoja Sud-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1979
_ tiktai 1,133.00 kanadiški doleriai !

IŠVYKIMO DATOS:
Gegužes 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpiūcio 16 

ir Rugsėjo 20 dienomis.

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į ŠĮ 
KRAŠTAv - KANADA.

KELIONĖ į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU
Rašyti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

f k'ltidimirUrb one)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS I LIETUVA.PATARNAUJAME VIRŠ 26 METAI /

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

MontrealKRONIKA
vičiams, A. Kalvaičiui, V. 
Kačergiui, B. Kirstukui, A.’ 
O. Mylėms, K. Martinėnui, 
R. S. Pocauskams, J.M. Pa
kuliams, J. Paškevičiui, D. 
Rupšiui, A. Rzevuckienei, B. 
Spudulienei, A. M.Šalteniams,
J. M. Šiaučiuliams, R. Sima- 
niūkščiui, A. Sytkaltienel, V . 
Sodeikai, P. Tekutienei.M. 
G. Taparauskams, K. Toliu- 
šiui, A. Urbonavičienei, A. J. 
Vazalinskams, J.Virbickui,
K. O. VadiŠiams, J. Venckui, 
J. S. Verbylams, A. R. Žiū
kams, K. Žižiūnienei, E. Ži- 
baitei, A. Zabukui.

jfūsų moralinė parama bei 
dovanos, jūsų malonus man 
dėmeęys visada liks mano 
širdyje su giliu dėkingumu.

Nuoširdžiai ačiū 1 
Ignas Petrauskas

PADĖKA
Po sunkios ir pavojingos 

operacijos mane lankė ir 
moraliniai sustiprino,reikš
dami viltį pasveikti, draugai 
ir pažįstami. Visiems jiems 
esu dėkingas:

Kleb. kun. J. Kubiliui, SJ, 
Tėy. J. Aranauskui, N. P. Se
selėms- Olivetai, Teresei;J. 
Adomaičiui, A. Ališauskui, 
N. Bagdžiūnieni, P. R. Bri- 
kiams, J. V. Biliūnams, J. 
Babrauskams, V. O. Baraus
kams, V. Blausdžiūnui, A. 
Bendžiui, J. Bytautui, P. 
Beaulieu, A. Čepuliai, P. 
Gabriui, P. V. Dikaičiams, 
V. Daniel, M. M. Grinkams, 
J. Jukonienei, A. Jurjonui, J. 
Jurgučiui, J.Kęsgalienei, V. 
Keturkienei, B. M. Kaspera-

73 dienų su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga liepos 16—liepos 30 d. 
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d. 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772
2385 Dundas St. W.. Toronto Ont. Telefonas 537-2165 

M6P 1X2
Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

zTĮ kelnėms- 
y pristatant 

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

........... ......7661-A CENTRAIS 
495-90e AVĖ

coin / corner Bayne 165-1143
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

įotymos nou ame gar c te ir modęr n i am i s priemonėmis. Kreipkitės — 
De L a Verendry • , pre Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

ARDA V IMAS*.
Chrysler e Monaco e Charger • Dodge • Dart 

• Swinger • Special o Sedan a Tracks

7 psi.

7

7



NL REIKALAI
Rėmėjai atsiuntę nemažiau Que.; D. Ralys - Clarenville, 
$ 20 rėmėjo mokestį: Que.; J. Račinskas -Water-
P. Gaigalas -Timmins,Ont., loo, Ont. ; V. Juodis - Nia - 
A. Petrauskas - London, Ont. gara Falls, Ont.
A. Urbavičius - London, Ont., Aukojo po $ 5 ir mažiau: 
V. Tamašauskas - Australija, Ch. BeniuŠis, E. Linkonie- 
V. Petraitis, M. Račys, L. nė, L. Simonelis, R. Vabo- 
Al^ramonis, S. Jokūbaitis, J. lis, B. Tamošaitis, A. Ma- 
Pilipavičius, E. Smiltis vi- tusevičius, V. Alseika, V. 
si iš Toronto; A. Mickus, V. Šipelis, S. Banelis, O. Bie- 
Qečas, J. LukoŠiunas - La liunaitė, J. Liubinskas, V. 
Salle, Que.; G. Petrulienė , Dagilis, J. Urbonas, J.Bla- 
P. Latvaitis, Z. Bakaitis, P. zys, J. Kęsgailienė. A, Mingė- 
Šukys - Montreal. Que.; K. la, Pr. Di kaiti s, A. Petrutis 
Gudžiūnas - Ottawa; J. Vait-.J- Riauba, V. Morkūnas, V. 
kutis, V. Sabalys -Duvernay; Erslovas, A. Gurklys, S. Jo- 
L. Rutkauskas - Point Clare; kubilius, J. Pukteris, R.
B. Botyrienė - Longueuil, Q Striukas.
P. Alekna - Rigaud, Que.; Rėmėjams ir aukotojmas 
E. Lukošienė - St. Lambert; nuoširdus ačiū. NL.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" nouiom skaitytojui 0 
tik už $7.00 visiems 

P ra/ome Iškirpti Ir prisieiti metams !
GO su virk nurodyti įįfa

prenumeratos — — — — — — — — _ —
mokesčiu. (Pavarde ir vardas)

čaitytė, Karolina Ottaltė.E - 
dita Vazalinskaitė.

Tai pažymėtinai veikli , 
gabi ir smagi grupė, labai 
gerai savo tarpe susidrau
gavusi.

Abiturientai gavo pras - 
mingą ir menišką dovaną : 
po neseniai išleistą kny
gą Lietuvių Šeimos Tradi
cijos. Visi buvo labai pa
tenkinti tokia dovana.

Abiturientai apdovanojo 
savo mokytojus po gėle ir IX 
sk. mokytojai gavo iš abitu - 
rientų knygelę su visos lai
dos nuotraukomis. ( Labai 
apgailestaujame, kad tokios

nuotraukos negavome, nors 
ir labai norėjome patalpinti 
į šio laikraščio skiltis).

Baigiamąjį jumoristinį 
žodį mokinių vardu tarė 
Daiva Piečaitytė.

Smagių,gerai paruoštų Se
selės Teresės dainų padai
navo visi-mažieji ir didieji- 
Mokyklos mokiniai: pašoko 
tautinius šokius, gerai vado
vaujant Inai Lukoševičiūtei.

Karšta kava ir pyragėlis 
buvo taip pat neprošalį. Mo
tinoms įeinant į salę, buvo 
prisegta po gėlelę.
Sklandžiai ir gražiai prane
šinėjo Ginta Jurkutė. b.

(Tikslus adresas)
"Nidos" klubo buv. valdyba ir talkininkai. IŠ dešinės sė

Siurpryzaš buvo J. E.
LITUANISTINĖS MOKYKLOS vysk. Brizgio atsilankymas .

di pirm. A. Mylė, A. Urbanavičienė, M. Kasperavičienė. O., 
Mylienė; stovi: A. Žiūkas, B. Kasperavičius, J.Babraušfcas 
A. Račinskas. B. Kirstukas, J. Šiaučiulis. S. Pocauskas.

LAIDOS PAGERBIMAS 
MONTREALYJE

Dvi Svarbios Šventės su
tapo gegužės 13 d. Montre - 
alyje.

Aušros Vartų parapijos 
salėje po pamaldų susirin - 
ko' netikėtai gausus būrys 
svečių išklausyti prelegen
tės iš Cleveland'o, Mildos 
Lenkauskienės Motinos Die-, 
nos proga. Gražiu, konden - 
suotu, moderniems laikams 
pritaikytu žodžiu, prelegentė 
visus maloniai nuteikė.

Jis pasveikino ir mūsų Li
tuanistinę Mokyklą baigian - 
čiųjų gražią laidą, 11 mie
lo jaunimo.

Mokytoja Marija Malcienė 
nuoširdžiu žodžiu pradėjo 
mokslo metų pabaigos prog
ramą.

Šiemet Lituanistinę Mo
kyklą baigė Jonas Dainius , 
Andrius Dasys,Karia Gruo
dytė, Živilė Jurkutė, Rūta 
Žurkevičiūtė, Ramona Lapi
naitė, Gaila Naruševičiūtė, 
Valytė Valiulytė, Daiva Pie-

LEONAS GURECKAS

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Poirtiac ★ Buick ★ Astra 
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 1 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Monegeiėu

IŪLESTUVIŲ 
PIETŪS

/

JAUNIMUI, VYKSTANČIAM Į Vl-jį

P.L.J-. KONGRESĄ, sekmadienį, 
birželio 3d. po 11 vai. pamaldų

AUŠROS VARTŲ salėje.

VYRIAUSIA ŠEIMININKĖ M. Kasperavičienė, 
menue: cepelinai.

Kaina: 3 doleriai.

LAUKIAME VISU !
i - i

VI-jo P. L. J. Kongreso 
Finansų Komitetas 
Montrealyje

. Julė ir Jonas Mastaičiai ^iek tiek sveikata

susilaukė sūnaus ir duktė ^^irė Otto Ramanauskas. 
Natalija - broliuko, aujagl- gujauĮęęs 71 metų amžiaus, 
mtu džiaugiasi seneliai Jo- Llko žmona> du sūnūa> duk_ 
nas Ir Agnė Gaurlal. šeimos. Jis buvoda-
• Stanislava Balsienė sun- žymo kontraktorius.
kiai susirgusi. Ją ištiko pa- e Mirė Ričard Čičinskas, 
ralyžius vienai gyvenant na- sulaukęs vos 15 metų am
inuose. Kaimynas V. Mileris glaus, Alfredo ir Yvetės sū- 
įtaręs, kad kas netvarkoje nus<
jos namuose, ją rado pusgy- o Mirė Kenny KalaŠinskas. 
vę, parkritusią ant grindų. 68 m. amžiaus. Paliko sese-
Nuvežta į Verduno General rį Albiną ir kt. gimines.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cath/etine Ouest, 
Suite 600

Tel: 666-6235. numq468-6528

DR. A. O. JAUGELIENfc
Dantų gydytoja

— e —
1410 OUY STAfiET

SUITE 11*12 
MONTREAL I Q.

Tel. 932-0662, nomų 737 • 968 I.

muj montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH

automobile

469-5301

AKTYVAI - 
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 E 
šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

-virš 16 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų...... 93/4%
pensijų ir namų s-tas 9Vą%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

10’/a%
10'/4%
10’/a%

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

Dr. E. Andrukaitis, « <>.. r.«.e.e. «=>

TtL.: 522-7236 MONTREAL HZJ 1 K4
832. BOUL. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

Dr.A.S. popieraitis
R. A., M.D.. C.M.. M.Se.. L.M.C.C .'E.R.C.S.ir'

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. Wait, Tgl. 931 -4024 
Suite 215, Mon***0! 109, Que.

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 o.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 o.m. d 9:30 p.m. 
Dimonche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraifon grafaite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St,, Ville LaSalle

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

LIGOS IR NELAIMĖS ATVEJU 

APDRAUDŽIAME SVEČIUS, 
ATVYKSTANČIUS Į KANADĄ IŠ BETKURIŲ KRAŠTŲ. 

APDRAUDŽIAME KELIAUJANČIUS ATOSTOGŲ 1 

VISAS PASAULIO ŠALIS (nes neviskų ir. nevisur 

MEDICARE apdraudžia).^

MES ATSTOVAUJAME IR " B L U E CROSS".

Nemokomo visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2.000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atve|ais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AHUUtUMtMT . MMMttMf 

PARDAVIMAS

8 pal.

NOTARĖ

Rūta PocauskosncL
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

59 47 Park Ava. Montreal, P.Q. H2V 4H4

Teh 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Plm» V lll» U ari*, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Te/. (514)871-7430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.cx.
768 Notre D*m* $fr**t E. jai t* 205.

T*l: 866-2063; 866-2064

GYVYBĖS DRAUDA KIEKVIENAM REIKALUI — 

PASKOLOMS, TAUPYMUI, MIRTIES ATVEJU.

V. PTAŠINSKAS

Adamonis Insurance Agency Inc.
Tel. 722-3545

ĮVAIRIŲ

BALDŲ 

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

INC

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

• Užeikite it Įsitikinsite, kad Į/nonėj* baldai yra 
aukltos kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635CEMTKALE r AVENUE LASALLE 303-3887 

f~704a CBNTRALR 300-1282 (DKCORATION) I_______ _

DANPAR REALTIES CORP.
3io victoria avenue, suite 40tf 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAIT1S

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos jįA. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 3Sth Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3701

AųjentOra veikia nuo 1945m.

Albertas N O R K E Ll 0 N A S , B A. C.S.C., 1.8. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

, —_ KiūMTHEflUŪ UETlKHlį 
UI/L3 HREDfrg UNJfl

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias' stos 6.0 %
Taupomąsias s-tas ..................9.25%
Pensijų plonas .................... • %
Term. lad. 1 m.................10.29%

DUODA PA5KOLAS:
Asmenine* ............................11.5%
Nekiln. turto ................. ........ 11 %
čekių kredito ................. 12 %
Investacines nuo .....................12 %

Duoda nemokamą gyvybė* apdraUdą 
iki $2,000 ui taup. s-to* sumos.

Nemok, gyvybė* apdr. iki $10.000 
ui paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3-v.; ketvirtadieniai* nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki A. v.; 
sekmadieniai* nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą, nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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