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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

POPIEŽIUS GRĮŽO ROMON
Po 9 dienų sukrečiančio 

vizito Lenkijoje, popiežius 
Jonas Paulius pabučiavo 
Lenkijos žemę, lūžtančiu 
balsu ir pilnomis ašarų aki
mis atsisveikino.

Manoma, kad apie 6 mil. 
lenkų savo akimis matė "sa
vo Popiežių", kaip jie jį va
dina.

Nuovargis ir Išsisėmimas 
privertė Popiežių praleisti 
pirmą grįžimo dieną lovoje.

Patys lenkai mano,kad jo
kių politinių pakeitimų dėl 
jo vizito neĮvyksią. Marksiz
mas valdys čia nepatogioje
atmosferoje ir kompeticijo- 
je su krikščionybe.

FLORA MACDONALD 
SPRENDŽIA PROBLEMĄ

Užsienio reikalų ministe- 
rė Flora MacDonald yra už
klupta labai svarbios prob
lemos, nes Joe Clark, o 
priešrinkiminis pažadas iš
kelti Kanados Ambasadą Į 
Jeruzalę iš Tel Aviv’o, pa
sidarė aktualija. Didelį ne
pasitenkinimą pareiškė ara
bų kraštų atstovai, tiesiai 
pasisakydami ir apie būsi
mas sankcijas- alyvos su
varžymą.

Spauda, organizacijos , 
biznieriai, net ir dalis žydų 
visuomenės.tokiam skubiam 
nelaiku ir nevietoj bei iš 
viso diskutuotinam planui 
nepritaria.

Flora MacDonald parodė 
taktą ir sugebėjimą. Pasi
kalbėjusi su Arabų ambasa - 
doriais ir Musulmonų Ko
mitetai Kanadoje, pareiškė , 
kad jokia data tokiam planui 
nenumatyta, kad nebus vyk - 
domas. nepasitarus su kitais 
kraštais arba jiems prieš
taraujant.

Tačiau, šis nevykęs 
premjero Clark'o pirmas 
stambesnis pareiškimas su
neramino visuomenę ir yra 
plačiai diskutuojamas.

Min. Flora MacDonald kandidatuojant Į PC lyderius , 1975

KANADA TARIASI SU 
KINIJA DĖL TEKSTILĖS 
GAMINIŲ<

Tekstilės importuotojų 
grupė prašo Kanados-Kini - 
jos Prekybos Tarybos ir 
Kanados biznierių peržiūrė
ti naujuosius prekybos susi - 
tarimus.

Kinija iki dabar galėjo per 
1979 m. Įvežti prekių už 14. 2 
mil. dolerių ir numatyta 1981 
m. už apie 17.2 mil. dol.

Kadangi kiniečiams ne
nustatyta, kad prekių įveži
mą išdėstytų lygiai per me - 
tus.tai rūpinamasi, kad visas 
medžiagas iš karto neatga
bentų ir nesudarytų preky - 
boję netvarkos.

RODEZIJA- DABAR 
ZIMBABVĖS ŠALIS

Afrikoje gimė nauja vals
tybė Zimbabvė-buv. Rodezi- 
ja. Naujasis premjeras 
Muzorew dabar pareiškė, 
jog juodieji gyventojai laukė 
šios minutės 88 metus.

VILNIEČIAI PRAŠO 
GRĄŽINTI PAIMTAS 
VERTYBES

įvairiais invazijų, karų ir 
okupacijų laikais daug bran-

BENDRUOMENYBĖS
PAKEISrA PASAULIO 
LIE TUVIŲ BENDRUOME-. 
NI^ KONSTITUCIJA

1979 m. gegužės 31 d. 7 v. v. 
Detroite, Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros Centre , 
PLB Konstitucijos Keitimo 
Komisija tikrinoPLB V-ojo 
Seimo narių korespondencl- 
nlo balsavimo rezultatus dėl 
formalaus Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Įjungimo Į 
Pasaulio Lietuvių Bendruo - 
menę.

Posėdyje dalyvavo komi
sijos pirm. Vytautas Kutkus, 
sekr. Jonas Urbonas Ir narė 
Violeta Abarlūtė bei PLB 
Valdybos vardu pakviesti 
stebėtojai- PLB Kontrolės 
komisijos narys dr.Adolfas 
DamušlS Ir JAV LB Detroito 
Apylinkės Valdybos plr- 
mlnlnkrs Algis Rugienius.

Popiežius JONAS PAULIUS II meldžiasi prie nukankytų 
kapų sienos Auschwitce.

gaus istorinio turto iš Vil
niaus Univėrsiteto buvo pa
imta ir išvežta Į Rusiją.

Vilniaus U-to 400 m. ju
biliejaus proga vilniečių ofi
cialiai yra paprašyta Uni - 
versitetui priklausantį tur - 
tą gražinti tikrajam savinin
kui-

Įdomu, kaip reaguos į tai 
kultūringieji Rusijos intelek
tualai.

V. Vosyliaus nuotraukose Australijos Lietuvių B-nės Krašto valdyba. Iš kairės: Vyt. Neverauskas(pirm.), G. 
Vasiliauskienė, J. Vabolienė, J. Lapšys; stovi: A. Zamoiskis, L. Gerulaitis ir M. Pocius. Kairėje kalba Emi
gracijos ir Etninių reikalų ministeris Walter Joną vienos Šventės metu. Už jo stovi Melbourno Apylinkės 
pirm. A- Pocius ir skautė Jadvyga Vaičiulytė.

Patikrinus pagal V-ojo 
PLB Seimo narių sąrašus 
rasta, kad korespondencl— 
n lame balsavime daly va - 
vo 99 Iš 129 V-ojo PLB Sei
mo narių. Balsavo šių kraš
tų Seimo nariai / skliaus
teliuose pažymėtas balsavu
sių skaičius/: Argentinos-6, 
Australijos - 4, Belgijos-1, 
BrazllIjos-7, Dldž. Britani
jos-4, JAV-39, Kanados-11, 
Kolombljos - 1, Nauj. Zelan
dijos - 2, Prancūzijos - 1, 
Šveicarijos- 2, Uragvajaus- 
3, V. Vokietijos-4, Venecu- 
elos - 3, PLB Valdybos-9, 
PLB Garbės Teismo- 1 Ir 
PLB Kontrolės Komisijos-1.

Suskaičiavus balsus rasta, 
kad už pasiūlytus konstituci
jos pas keitimus balsavo 93, 
prieš - 2, sus Raikė-1 Ir 3 
balsai negaliojo.

PLB Konstitucijos 17 str. 
sako, kad PLB Konstitucijai 
keisti reikalinga kvaltflkuo - 
ta dauguma, tai yra du treč
daliai nuo sesijos užsire
gistravusių atstovų.Kadangi 
balsavime dalyvavo 99 Seimo 
nariai,todėl du trečdaliai y- 
ra 66 balsai, o už konstitu
cijos pakeitimą balsavo 93 
Seimo nariai, todėl PLB 
Konstitucijos Keitimo Komi
sijos paruoštas korespon- 
denclniam balsavimui pro - 
jektas yra priimtas Ir ga
lioja nuo 1979 m. gegužės 
31 d.

Pagal pakeistą konstituci
ją PLJS p-kas arba PLJS V- 
bos paskirtas atstovas Įeina 
Į PLB Valdybą, o kraštų 
Lietuvių Jaunimo Sąjungų V-. 
bų pirmininkai turi balsavi
mo teisę Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Seime. PLB 
Garbės Teismas ir PLB 
Kontrolės Komisija tampa 
ir PLJS Garbės Teismu ir 
Kontrolės Komisija.

PLB Konstitucijos Keiti
mo Komisija dėkoja visiems 
V-ojo PLB Seimo nariams 
už pareiškimą savo nuomo
nių bei už gausų balsavimą, 
o PLK Valdybai, PLJS Val
dybai ir PLB Garbės Teis
mui už glaudų bendradar
biavimą.

PLB Konstitucijos Keitimo 
Komisija

PLJS ĮRAŠINIŲ
KONKURSO LAIMĖTOJAI

Praeitais ' metais PLJS 
paskelbė rašymo konkursą 
visam pasaulio .jaunimui. 
Konkursas buvo padalintas Į 
dvi dalis pagal amžių: jau
nesniems (16-24 m.) ir vy
resniems (25-35 m. ).Klek - 
vienoje dalyje buvo keturios 
rašymo sritys: poezija, be
letristika, žurnalistika ir 
dvikalbė sritis ne mokanti e m 
lietuviškai. Temą ir ilgį pa
likome laisvus. Buvo gali
ma dalyvauti daugiau nei 
vienoje srityje. Konkursas 
praėjo gan sėkmingai. Ga
vome darbų net iŠ šešių pa
saulio kraštų. Vyresniųjų 
srityse pirmoji premija bu
vo $ 200 (Kanada), o antroji 
$ 75. Jaunesniųjų srityse 
pirmoji premija buvo $150. 
o antroji - $50. Jei bet ku
rioje srityje buvo atsiųstas 
tik vienas darbas, tas dar
bas gavo pirmą arba antrą 
premiją, pagal vertintojų 
nuožiūrą. Šiuo metu norime 
paskelbti laimėtojų vardus .

16 - 24 m.
POEZIJA - I premiją dali
nasi Laimutė LAUPINAITY- 
TĖ (Brazilija) ir Angelė MI- 
ČIULYTĖ (JAV). U premija 
-Kristina V VESELKAITĖ 
(JAV).
ŽURNALISTIKA-I premija- 
Rūta OnaŠIŪLYTĖ(Kanada). 
II premija-Birutė ŠAULYTĖ 
(Australija).

Šio amžiaus grupėje be
letristikos ir dvikalbės sri
tyse nebuvo dalyvių.

25 - 35 m.
POEZIJA-I premija-Jūratė 
BUIVYD AITE-LALAS (JAV)
II premiją dalinasi Manfre
das ŠIUŠELIS (V^Vokietija) 
ir Violeta ABARIUTĖ(JAV). 
BELETRISTIKA - I premija 
Antanas ŠILEIKA (Prancū
zija - Kanada), II premiia- 
Manfredas ŠIUŠELIS(V. Vo
kietija).
ŽURNALISTIKA - I-os pre
mijos nebuvo. II premija- 
Zita PRAŠMUTAITĖ(Aust
ralija).
DVIKALBĖ - I premija-Ka
rolina MASIULYTĖ (Prancū
zija), n-os premijos nebūva 

PLJS dėkoja vertinimo ko-

misijos nariams už jų darbą 
ir laiką. Komisiją sudarė 3 
akademikai iš JAV: dr. R .
Šilbajoris, dr. D. Valiukėnai- 
tė, V. Mickevičius. Šia proga 
taip pat norime padėkoti vi
siems mecenatams.be kurių 
paramos šis konkursas ne
būtų galėjęs Įvykti: Kana - 
dos Rodney miestelio Lietu
vių Klubui, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei, Kanados 
LJS, Vydūno Fondui, Toronto 
Namų Vyrams, A.AlkalčIul 
/ Cleveland/, P.Adamontul 
/Montreal/, J.Kutral/Santa 
Monica/, L. Balslul/Toron- 
to/, V. Matulalčlul/Weston/, 
G. V. Agurklams/HamRton/ , 
O. Šlurnlenel/Delhl/. Taip 
pat didelis ačiū visiems kon
kurso dalyviams. Linkime 
Jums sėkmės Ir tikimės, kad 
Jūs Ir toliau palaikysite lie
tuvišką žodĮ.

PASAULIO LIETUVIU
1 JAUNIMO SĄJUNGA"

IŠ PLB BENDRARAŠČIO:
PLB Valdyba, vykdydama 

dar vieną PLB Seimo Toron
te nutarimą, nutarė sudaryti 
PLB POLITINIŲ R.EIKALŲ 
KOMISIJĄ.

Ji derins ir skatins lais
vojo pasaulio lietuvių politi
nę veiklą bei rūpinsis visų 
kraštų Bendruomenių akty
viu dalyvavimu Lietuvos 
laisvinimo darbe.

PLB V-bos vykdomasis 
vicep. Vaclovas Kleiza 1979 
balandžio 25 d. išskrido ke
lionei Į Australiją ir Naują
ją Zelandiją. Ten susitiks 
su abiejų kraštų Bendruo
menių pirmininnkais ir ki
tais LB darbuotojais. Su 
jais tarsis dėl bendros po
litinės, kultūrinės, Švietimo 
ir kitokios veiklos. Taip pat 
skatins jaunimą vykti Į Pas . 
Lietuvių Jaunimo Kongresą.

Šią vasarą liepos 21- 22 
d. d. Belgijoje, Europos Lie
tuvių Studijų Savaitės patal
pose yra . planuojamas Eu
ropos Kraštų Lietuvių B-nių 
pirm-kų ir jų valdybų suva
žiavimas, kartu su PLB V- 
bos p-ku ir kitais PLB V- 
bos nariais. Suvažiavime bus 
aptarti ateities darbai,ku
riuos pramato Europos 
kraštai ir kuiliuos galės pa - 
remti PLB Valdyba.
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Nežinomasis Brolio 
kapas

(Lietuvai skausmingo Birželio sukakties prisiminimui)
Pamiškyje, kur prasideda 

rugių laukai, banguojantieji 
lyg ežero vilnys nuo šilto 
vėjo, niūkso beržų tvorele 
aptverti brolių kapai. Dvi il
gos eilės paprastų medinių 
kryžių ir akmenų sukrau
tas viduryje paminklas rodo, 
kad čia rado ramumėlį mir
ties prieglobstyje ne vienas 
tėvų sūnelis. Sunki jų buvo 
mirtis: apie tai liudija karo 
metu granatų išraustos duo
bės aplinkui ir didelių mir
ties skridulių skeveldros, 
kurios čia išmėtytos rūdyja 
tarp piktžolių ir išnarpliotų
vielų. laukinės aguonos nuleidusios

Kryžkelėse užtinki jau lie-galvas liūdi... Raiboji Lie
taus gerokai nuplautus para- tuvos gegutė graudžiai, grau- 
šus "už carą krito", arba: džiai kukuoja, mini nelaimin- 
už“didžiąją tėvynę". . . . Atne-gą dalęlę, žmonijos vargelį, 
šė savo jaunas galveles į Niekas jos vaikų apleistų ka
štuos mirties laukus tolimų pų neatlanko, tik darbščioji 
Rusijos kraštų gyventojai, bitelė kartais nutupia ant 
Vieni iš kalvuoto užkaukazio laukinės aguonos, bet nieko, 
kur gimtoji saulelė taip neradusi, vėl skrenda, zvim- 
linksmai šviečia, kiti iš to- bia tolyn. .. Neateis prie jų 
limo šalto Sibiro, kur šiaurėspasimelsti senoji močiutė, 
spindėjimu papuoštos naktys, neišties gailios ašarėlės jau- 
nors ir šaltos, bet gražios no j i mergužėlė, nes pikta
ir jiems buvo mielos. ranka atskyrė juos vienus 

Atvaryti caro I-jame kare nuo kitų neišmatuojamais
ir Stalino II-jame kare, pa- plotais.
guldė jie savo galvas už sve- Ir Lietuvos pamiškėje 
timus ir nesuprantamus tiks-niūkso tylūs visų apleisti ne
kis. žinomi kapai, kur lygios lan-

Raudojo ir Lietuvos mo- kos žaliuoja, kur platūs javų 
čiutė šaltomis naktimis ne- laukai siūbuoja. . . Ir čia nie- 
sulaukdama sūnelio, išvežto kas jų .neaplankys - neišties 
į tolimus Sibiro kraštus ver-skausmo ašaros ant saulės 
gauti. Gal tik dangus, ž vai gž-įkaitinto smėlio... Tik pa- 
džių milijonais išpuoštas te- liks jie mūsų Lietuvos šalę- 
girdi sunkius motutės deja - lėj, kaip ženklas ilgus am- 
vimus prie Kristaus paveiks- žius viešpatavusios priespau- 
lo beklūpančios, ar skaisčiosdos, neteisybės, sauvalės ir -
mergužėlės tylų ašarojimą pavergimo. . .
savo numylėtinį nežinomose Arėjas Vitkauskas
tolybėse dingusį.

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

KAŽKAS YRA NETVARKOJE
Pasaulio Jaunimo Kongre

sas jau sparčiai propagruoja- 
mas ir skelbiamas per mūsų 
media jo eiga. Chicagoj di
delis jo centras: čia pinigų 
vajaus komitetas vad. dr. 
Pauliaus, registracijos cent
ras; kas nori gali važiuoti į 
Europą su kongreso paruoš
tom ekskursijom. Visi trokš
tame. kad tas kongresas pa
vyktų ir dedame centus, kad 
sutelkus nors dalį lėšų. Pra
ėjo jau trys kongresai; vieni 
nešė pelną, iŠ kitų nieko ne
liko. Praėjusį rudenį Jauni
mas suruošė demonstracijas, 
pajudino visuomenę ir sukėlė 
lėšų. Po visa ko liko net virš 
24. 000 dol. pelno. Stebėjau, 
kam tas pelnas bus išdalin
tas. Atrodo, kai kurios ge
2 psi.

Lietuvos žemelė nutrypta 
dviejų galingų priešų, pri
glaudė tolimus atėjūnus, Lie
tuvos gamtužė išdabino jų 
kapus tamsiai raudonomis 
aguonomis, bet kas dabina 
lietuvio sūnaus ar dukros 
kapą šaltame Sibire ar nu
kankintų kitur?... Tylūs ka
pai Sibiro pamišky, klauso
si kaip rugiai savo pilnomis 
varpomis kuždasi tarp sa - 
vęs. lyg su pasigailėjimu 
žiūrėdami į kapus. O sau - 
lutė savo spinduliais kaitina 
supiltus šiuos smėlio kups
telius, ant kurių ‘ aukštos 

ros sumos teko spaudai, bet 
radio programoms - nei cen - 
to! Kodėl ? Juk jos beveik 
kiekvienoj laidoj skelbė ra
ginimus aukoti lėšas, o lai
kas juk ne veltui atsieina? 
Jis brangus, o radi jos pro - 
grama pasinaudojęs, Komi
tetas špygą jam parodė. "LA' 
žodžio negaili tarti ir IV Jau
nimo Kongresui, bet jei jis 
atneš pelną, tegu nepamiršta. 
O kaip gi su Kanados Dainų 
Šventės komitetu? Nei cento 
dar čia Chicagoje "LA" ra
dijo negavo. Juk pusė Chica- 
gos lietuvių Dainų Šventėje 
dalyvavo!. O be to, Rengimo 
Komiteto Pirmininkas nekar
tą kalbėjo LD reikalu.

LŽS-gos Kon. Daužvardžio 
Fondo Komisija paskyrė ir 
paskelbė laimėtojus, kurie

PANORAMA
IŠEINA APYVARTON NAUJAS USA METALTNIS DOLERIS 

Jonas K. Karys
Š.m. liepos mėnesį bus 

Išleista pinigų rlnkon Ame
rikoje nauja moneta vieno 
dolerio denominacijos, pa
keičianti nuo 1979 metų pra
džios tklšlollnį Elsenhowe - 
rlo /trumpai "Ike"/ dolerį. 
Tasai doleris anlptol, nepa - 
seno, jis pradėtas kaldinti 
1971, taigi Išbuvo savo poste 
vos aštuonerius metus; tuo 
tarpu šio krašto mon etų 
veidai normaliai keičiami ne 
ankščiau 25 metų, o kartais 
Ir dar rečiau. Gi mažutis 
varinis centas su puikia 
PrezidentoLlncoln’o galvute 
/sukurta 1909 garsaus Imi
granto Iš Lietuvos V. D.. 
Brennerlo/ tebesivarto mi
lijoniniais kiekiais .periodiš
kai papildomais pridėtiniais 
bilijonais jau 70 metų*.

"Ike" doleriu amerikonai 
ėmė bodėtis bevelk nuo pat 
jo pasirodymo pradžios.Ir 
juo toliau, juo aršiau, Pa - 
slglrdo eilė nusiskundimų, 
kurių svarbiausieji, nulėmę 
šios monetos ankstyvąjį at - 
šaukimą, neabejotinai buvo 
šie: esą, nors toji dolerinė 
moneta pakankamai daili, 
savo paskirčiai Išėjusi la
bai nepraktiška-gerokai per 
didelė, persunki, dėl to nei 
piniginėje, nei kišenėse pa
togiai neprltampantl. Tos 
pačios priežastys trukdžiu
sios jai dar Ir deramai įsi
bėgėti apyvartoje- valandėlę 
ten užtrukusi, ji skubėdama 
grįždavo į bankų dėžes atgal. 
Žinoma, jei toji stambi mo
neta būtų buvusi sidabrinė , 
kokia kaldinta 1794-1935, tik
riausia niekam nebūtų šitaip 
užkliuvusi. Deja, skaudžiai 
pribrendęs tauriųjų metalų 
tausojimo būtinumas priver
tė Amerikos vyriausybę šio 
šimtmečio antroje pusėje 
pakeisti visas savo apyvar
tines sidabro monetas pi

Padidinta naujojo dolerio m o n e t a — (JAV Kalyklų Biuro nuotrauka)

daugiausia dirbo spaudoj ir 
vadi jo programose.
, Tačiau teko nustebti ,kad iš 
30 veikiančių radijo lietuviš
kų programų , nerasta dau
giau dirbančių ir veikiančių, 
kaip jaunuolis A. Regis, ku
ris paskutiniais metais labai 
mažai tedirbo radijo srityje. 
O juk buvo pasiųsta ir dau
giau dirbančių radijo progra
mose, specialiai baigusių 
mokslus žurnalistikoj ir me
dia. Gaila, kad kažin kas yra 
netvarkoj ir šiame darbe. 
Juk negalima kasmet laimin
gais daryti tuos pačius kan
didatus. Daugybė yra ir spau
dos darbuotojų jaunuolių, ku
rie verti paskatinimo Šiame 
darbe, nors kuklią auką pa
skiriant.

B. Brazdžionit 
Chicago., III. USA. 

gesniųjų metalų/varlo-ntke- 
llo/ sumuštinėmis.

Smulkesnės sumuštinės 
/ legaliai gadinamos Clad 
Coins/ gerai tarnavo Ir tar
nauja visuomenei be jokios 
tauraus metalo paspirties . 
Tik gremėzdiškas doleris 
niekaip savo vietoje neprl - 
gijo Ir tapo bevelk niekur 
nenaudingas. Išvadoje: spa
lio 1O, 1978 prez.Carter’Is 
pasirašė Kongreso priimtą 
įstatymą rugs ėjo 26 d., au
torizuojantį Išleisti žymiai 
mažesnę bei lengvesnę dole
rinę monetą, o Elsenhower' 
lo dolerio kaldinimą nuo 
gruodžio 31, 197b nutrauk
ti.

Naujosios monetos įstaty
mas įsiteisėjo The Susan B. 
Anthony Dollar Coin Act of 
1978/publ.Law 95-447/ var
du. Kaip tasai vardas savai
me pažymi, vietoj priprastų, 
garsių Amerikos politikų -— 
vyrų, matysime vardinėje 
naujos monetos pusėje įžy
mios šios šalies sufražistės 
Susan B. Anthony/182O-19O6/ 
veidą. Nors Ir pirmiau bū
davo amerikoniškose mone
tose dailių moteriškų galvu
čių / dažnai dar Ir su stuo
menimis/, tačiau anos būda
vo nerealios, fantastiškos, 
tiktai ką nors, slmbollzavu- 
s los; dabar JAV-se pir
mą kartą, padėtas mone
toje atvaizdas istoriškos 
moters ’.Ryšium su tuo, 
pačiai monetai dar nė nepa
sirodžius, ji mėginama pra
vardžiuoti: vieni sako, ne
trukus turėsime "Miss Susan 
dolerį,kiti- "mažąjį dolerį". 
Man knieti jį pavadinti 
" moteriškuoju doleriu"... 
Atrodo, be pravardės si Is
torinė moneta neišsivers , 
kaip ne Išsivertė "Kennedžlo 
pusdolerls", "Llnkolno cen - 
tas", "Nikei ls"/5 c. nikelinė 
monetėlė/ etc.

Gerbiamas Redaktoriau, 
siųsdamas prenumeratą. - 
kartu dėkoju ir už sutvarky
mą mano adreso, nors laik
raštis vistiek eina dešimt 
dięnų - čia jau pašto apsi
leidimas *•

Kartais lietuviškoj spau
doj pageidaujama, kad skai
tytojai pasisakytų savo nuo
mones. Bet kartais jau per 
daug tokių rašeivų. Beskai
tant perijodinę spaudą į akis 
krenta du dalykai: 1) tai kaip 
tame V. Kudirkos eilėrašty 
kelkitės, kelkitės, kelkitės, 
o dabar - duokite, duokite, 
duokite ir tiktai man, - ne 
jam, tik mano partija išlais
vins tėvynę ir tik mes par
veši m Jus sausus namo; 
2) Laikai keičiasi ir kaip 
skaitome spaudoje, kad Kho
meini ir Idi Amiri* ai jau ne
populiarūs, o jeigu mūsų tar
pe tokių atsiranda ir jei jie 
dar turi pasekėjų, tai tik pa
sirodome, kaip dar esame 
naivūė. Kol gerbėme savo 
vadus, buvome savo pratid-

Vaizdus,legendas bei įra
šus matome paveiksle. Be
reikia keliais sakiniais pa
aiškinti tai, kas ne visiems 
naująją monetą pasitinkan
tiems Iš karto bus aišku, bū
tent: Antroj monetos pusėj 1. 
betupiantis "erelis" yra toks 
pat,koks buvo IrElsenhower* 
lo doleryje; jis visiems pas - 
tovtat simbolizuoja skrai
dančią JAV mašiną vardu 
" The Eagle", nutūpusią mė
nulyje su astronautais lygiai 
prlep dešimtmetį, t. y.liepos 
20, 1969 metais. 2. . Aukš
čiau "paukščio" galvos Ir 
dešiniojo sparno įžiūrimas 
apskritimas su neaiškiais 
kontūrais vaizduoja mūsų 
planetą ŽEMĘ, astronautų 
matytą bei stebėtą Iš tolimo
jo mėnulio. 3. Aplink abu 
monetos laukus Išdėliotos po 
13 penkiakampės žvaigždu
tės reiškia pirmas šio že-

PAKEISTASIS "IKE" DOLERIS

Ir šis doleris bus sumuš-

čių pasekėjai, tada žinojome 
ko klausyti ir už ką aukotis, 
bet kada svetimi ne tiek jė
ga kiek klasta sunaikino mū
sų tautišką atsparumą, tai 
ir po šiai dienai brolis su 
broliu ^neranda bendros kal
bos. Tėvai niekuomet ne
privers vaikus jų klausyti, 
jeigu patys savo tarpe ne- 
sūgyvens. Taip ir mūsų lie
tuvybėje. Kaip būtų gražu, 
kad nusikratytume tuos viso
kius izmus, o daugiau atsi- 
grįžtume į savo didingą se
novės praeitį.

Baigdamas linkiu yisiems 
"NL" darbuotojams stiprios 
kūrybos.

VI. Matukaitis 
Canfield, Ont.

Gerb. P. Paukš tai ti.
Šiuo laišku siunčiame pašto 
perlaidą sumoje $ 18 USA 
už rėmėjo prenumeratą Jūsų 
redaguojamos "Nepriklauso
mos Lietuvos".

Laikraštis ateina daug pa
vėlavęs, bet vistiek savas ir

myno kolonijas, ankščiausiai 
susijungusias į JAV. 4. Ka
dangi čia kalbamas doleris 
savo apimtimi yra tikrai ma-
žokas- dla. apie 26, 5 mm, o 
sverta tik b,1 g.,tai nelengva 
bus jį nuo neklek didės - 
nlo Kennedžlo pus dolerio bei 
vos apie 2 mm mažesnio 
"kvoterlo" apyvartoje skirti; 
siekiant šią kliūtį sumažinti 
Iki minimumo, abu"Mlss Su
san dolerio" veidai apvesti 
taisyklingais vlenuollkašo- 
nlals apvadais, kurie padė
sią žmogui naują monetą 
tarp senesnių "kaimynių" at
pažinti ne tik akylu žvilgiu, 
bet Ir vos prisilietus pirš
tais. ..

Naujo dolerfo vietą Ir būk
lę tarp kitų Amerikos apy- 
vartlnlų monetų jo vartotojai 
galės įsidėmėti Iš čia duoda
mos Iliustracijos /žr.pav. nr 
2/. -

dlntas Iš tų pačių metalų, 
kaip buvo pakeistasis, kaip 
yra pusdolerls, 25 Ir 1O c. 
dabartinės monetos. Mode
lius jam sukūrė įžymus JAV 
Kalyklų graveris Ir skulpto
rius Frank Gasparr o, kurio 
Inicialai FG įžiūrimi abiejo
se naujos monetos pusėse: 
vardinėje - dešinę apačioje 
Susan B. Anthony galvos ba
reljefo, antroj-po erelio uo
degos plunksnomis.

Čia aptartas naujausias 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių metalinis doleris pradė
tas kaldinti Phlladelphljos 
Monetų Kalykloje gruodžio 13 
197b m. ,1979 metų data.Pa
skubinta jo produkcija įve
dus talkon dar Denverio Ir 
San Francisco kalyklas, sie
kia 500 milijonų monetų, 
kurios Ir bus liepos mėnesį, 
pirmąją laidą, paleistos apy
varton. Kiekvienos tų Kalyklų 
nukaldintos dolerinės turės 
jas nukaldinusios įmonės I- 
nlclalus: Phlladelphljos - P, 
Denver- D, San Francisco - 
S.

Pastaba:Yra žinių, jog di
dysis Elsenhower'Io doleris 
kaštavęs jį gaminusiai Ka
lyklai apie 8 centus,tuo tar
pu šis Susan B. Anthony ma
žasis kaštuojąs vos 3 centus.

laukiamas, kadangi iš Mont- 
realio, o mums, kaip mont- 
realiečiams, visos žinios la
bai įdomios.

Jums ir visai redakci
jai linkime kuo geriausio iš 
saulėtosios Floridos.

Su didžia pagarba 
Vladas DreŠeris,

St. Petersburg, Florida.
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Kuprionis ir Popiežius
Ptof. Kuprionis, Lietuvių tus). Kaip Popiežius negali Len-

Žurnalistų S-gos pirmininkas 
praeitais metais buvo nuvy
kęs į Š. Lietuvą ir kaip Miš
kų Ūkio specailaistas lankėsi 
(vairiuose Mokslo ir Mokymo 
institucijose. Miškų Ūkio 
mokslinio tyrimo institute 
prof. J. Kuprionis skaitė pa
skaitas miško genetikos ir 
selekcijos klausimais ir pa
pasakojo apie JAV miškus ir 
jų tvarkymą. Jo (spūdžius iŠ 
viešnagės aprašė profesinis 
miškininkų leidinys "Girios" 
ir Š( straipsn( žemiau per
spausdiname.
- Prof. J. Kuprionis JAV-bių 
lietuvių kai kuriuose laikraš
čiuose labai užpultas, kad 
kaip LŽS-gos pirmininkas ne
turėjo lankytis okupuotoje 
Lietuvoje. Jis palyginamas 
su Popiežium JonuII-ju Woi- 
tyla, kitaip tariant, jo eina
mos simbolinės išeivijoje 
Žurnalistų Sąjungos parei
gos sulyginamos su Romos 
Katalikų vyriausios galvos - 
Švento Tėvo - pareigomis. 
Nors juokingai atrodantis 
palyginimas, bet vaizdumo 
dėliai ir pačių skaitytojų iš
vadoms , pacituojame 'Iš š.m. 
"Naujienų" nr. 93:

...Jonas Kuprionis pirmas pra
dėjo naujo pavidalo bendrav: 
mą su okupanto pareigūnais. 
Vykdamas į gėdiūgą privilegi 
j uotą kelionę, jis nenusiėmė 
nuo savęs žurnalistų, sąjungos 
pirmininko titulo. Jo laiškas, 
kad vykęs kaip .privatus asmuo 
ir “apie žurnalistus nekalbėjęs’’, 
rodo — arba jo visiškų nepri- 
brendimų Žurnalistų sąjungos 
pirmininko pareigas eiti, arba 
stebėtiną įžūlumą kvailinti savo 
skaitytojus (kartu ir žurnalis-

kijon atvykti kaip Wojtyla, taip 
ir Kuprionis negali okupanto 
malonėmis naudotis kaip Ku
prionis. Pirmasis pasilieka Po
piežius, antrasis-Lietuvių žur
nalistų Sąjungos pirmininkas..,

Išvadoje atrodo, kad prof. 
Kuprionlui taikomi kaltini
mai dėl jo lankymosi Lietu
voje yra tik pretekstas, o 
pagrindinis tikslas LŽS-gos 
Centro Vadovybę perimti į 
Chicago, kaip ir VLIKą ar 
kitas centrines organiza - 
ci j as. Štai kas rašoma "Nau
jienose" Š. m. nr. 55 apieLŽ 
S-gos išleistą aplinkraštj:

"...Centro vaidyba išleido 
keistą cirkuliarą, kui*į davė 
spaudai. Kai kurie spaudiniai 
įdėjo. Tokiu būdu cirkuliaras 
pa'id'rė viešo nagrinėjimo ir 
pasipyktinimo išsišokimas. Dir
vos bendradarbis VM jau at
kreipė j tai dėmesį, Naujienos 
gal giliau pažvelgs. Ir kur gi ei
nama?

Cirkuliaras tai primas ir šlei
vas Centro valdybos bandymas 
kažin ką pasakyti ir parodyti 
savo profesinius sugebėjimus. 
Taip nuėjo’ tiktai šunims šieko 
piauti.. >

.Rimčiau įvertinus cirkuliarą 
tenka žurnalistams reikalauti 
kad visaip sudurstytoji LŽS 
Centro valdyba iš pareigų pa
sitrauktų, atsisakytų nuo stam
bios sumos iždo valdymo. Ir kad 
koks nors, greičiausiai Clūca- 
gos, aktyvesnis žurnalistų pada
linys pravestų naujus LŽS Cen
tro valdybos rinkimus.

žurnalistų kontrolės komite
tui pasiūlyti eiti į pensiją, pa
peikus už kontrolės nevykdymą 
suirutės metu/

Baigiant norisi priminti, 
kad patalpinome tik tarpsne-

lius ilgiausių straipsnių, de
magogiškai puolančių J. Kup- 
rionj ir LŽS-gą. Be to, dar 
pakartojame LŽS-gos 3 "Gar
bės Teismo" aplinkraštį, ku
ris kalba bene apie tą patį 
reikalą... N L,

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
LŽS nariui užklausus, Gar

bės Teismas randa reikalin
gu pareikšti sekantį:

Joks laisvajame pasaulyje 
išeinantis lietuvių laikraštis 
( redaktorius ar korespon
dentas) neturi nei juridinės, 
nei moralinės teisės atimti 
(ar apriboti) LŽS nariui tei
sę lankytis okup. Lietuvoje 
ir kt. komunistų valdomuose 
kraštuose. Asmens Laisvių 
( Human Rights) respektavi- 
mas turėtų būti praktikuoja
mas kiekvieno lietuvių lei4- 
džiamo laikraščio.

Šių dienų vakarų pasau
lyje išeinantieji lietuvių laik
raščiai (ne visi) perdaug tal
pina poleminių laiškų (asme
ninių, organizacijų veikėjų), 
kitą paniekinti, net apšmeiž
ti ( dažnai su anoniminiais 
parašais). Visuomenė ,tuo 
piktinasi, nebenori skaityti 
laikraščių, ypač jaunimas. 
Gėda dabar ir prieš būsimas 
kartas. Tas kenkia mūsų vie
nybei ir geram lietuvių var
dui. Mūsų nuomone, leidėjai 
ir redaktoriai privalo tas ko
vas, "išsiaiškinimus" suma
žinti. Yra ir pavyzdingų laik
raščių, kurie išsiverčia be 
tos kenksmingos polemikos..

LŽS Garbės Teismas 
Pirmininkas : J. Dagys. 
Nariai: J. Vaičeliūnas,

J. Karka.

(J. Kuprionio pasisakymas)
1978 metų vasarą turėjau rnalonią progą ap
lankyti tėviškės miškus ir pasimatyti su dąu* 
geliu jos miškininkų. Virš trijų dešimtmečių 
praleidęs studijuodamas ir dirbdamas moks
lini tiriamąjį bei praktinį miškininkystės darbą 
kai kuriuose Vakarų kraštuose — VFR, o dau
giausia Jungtinėse Amerikos Valstijose, dabar 
turėjau progą apžvelgti bent kai kuriuos Lie
tuvos miškininkystės aspektus, apie kuriuos Ir 
noriu pasidalinti mintimis.

Antroji miškininkystės mokymo įstaiga, kurią 
man teko aplankyti, tai Kauno A. Kvedaro miš
kų technikumas, vadovaujamas B. Paulausko. 
Technikumas įsikūręs tuose pačiuose rūmuo
se, kur ir Miškų ūkio mokslinio tylimo Insti
tutas. Technikumo sutvarkymas, gausūs, gerai 
įrengti kabinetai ir laboratorijos akivaizdžiai 
parodo, kad šios mokymo įstaigos direktorius 
ir visas kolektyvas įdeda daug sielos ir darbo.* 
Iš kitų lankytų vietų gražų įspūdį padarė Drus
kininkų miškų ūkio naujas pastatas, kur bu
vome maloniai priimti direktoriaus A. Adoma
vičiaus. Ten pat, Druskininkuose, gabios me
niškos miškininko A. Valavičiaus .ankos su
kurtas miško muziejus. Tikrai žavingas kam
pelis.

Čia laikau tinkamu pažymėti, kad lietuviui miš
kas nėra vien tik medienos gamykla, kaip į jį 
žiūri kai kurios kitos tautos. Lietuvis su mišku

Itin mielas buvo Anykščių šilelio aplankymas, 
nes tai gražus gamtos paminklas, apdainuotas 
poeto A. Baranausko. Jis yra mano gimtinės

yra organiškai suaugęs. Tai rodo daugelis 
simboliškų pavyzdžių. Antai ąžuolą jis laiko 
tautiniu medžiu, kuris simbolizuoja būtybę — 
Iš mažos gilės augdamas, giliai įleidžia šaknis 
į savo augimo vietą, į dirvą, ir, Iškėlęs puošnų

apylinkėje, ir jo pavertimą nacionaliniu parku 
pats kažkada planavau.
Neringa — puikus Lietuvos gintarinio pajūrio 
ruožas, brangus kiekvieno lietuvio širdžiai. 
Labai gerai, kad jo priežiūra pavesta miškinin
kams. Jų rankomis dirbamas darbas, įskaitant

vainiką, savo šakomis siekia saulės. Arba, pa
rankų sukurtą legendarinį pavaizdavlmpa - 
vyzdžiui, lankantis Druskininkuose, prie miško 
muziejaus teko matyti menišką miškininko 
rankų sukurtą legendarinį pavaizdavimą — 
Eglę, žalčių karalienę; moteris, pavirtusi egle, 
o savo vaikus pavertusi ąžuolu, uosiu, beržu 
ir drebule. Tai gražus ir giliai prasmingas 
žmogaus ryšio su gamta, su medžiais pavaiz
davimas. Tad miškas lietuviui buvo ir tebėra 
didelio sentimento objektas..
Malonu konstatuoti, kad meilė miškui jau 
čiama ir dabar, kq pastebėjau lankydamas 
Lietuvos miškus Ir stebėdamas miškininkų dar
bą: visur matyti jų rūpestinga ranka. Miškuo
se, kuriuos teko matyti Kauno, Vilniaus ir 
Druskininkų apylinkėse, tąip pat Neringoje ir 
Aukštaitijoje, visur miškui augti skirtuose plo
tuose gražiai į aukštį stiebiasi pušaičių, eglai
čių ir mišrios sudėties medynai.
Miškininkystės darbas vykdomas trejopas: 
mokslinio tyrimo, mokymo (specialistų ruoši
mo) ir gamybinis. Plačią ir gilią vagą varo 
Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutas, 
vadovaujamas sumanaus mokslininko akade
miko L. Kairiūkščio. Erdviuose Girionių rūmuose 
gerai įrengti kabinetai, laboratorijos, biblioteka 
ir įvairios kitos mokslinės priemonės, (ėjęs į 
rūmus, iš karto pajunti, kad tai miškininkys
tės — gamtos įstaiga: sienas puošia didžiuliai 
gamtos vaizdų pavaikslai ir piešiniai. Prie rū
mų [kultas turtingas medžių ir krūmų rūšimis 
parkas — arbore.umas, pagražintas iš medžio 
Išdrožtomis statulomis. Instituto sudėtyje — 
Dubravos miškų tyrimo stotis, vadovaujama 
rūpestingo direktoriaus A. Vasiliausko. Stotis 
apima 15,3 tūkst. ha miško plotą, jos teritori
joje įsikūręs ir institutas, čia pat eilė šiltnamių 
ir kiti įrengimai.
Institutas yra subūręs rimtas moksliniam dar
bui atsidavusias pajėgas, čia plačiai gvilda-

kopų tvirtinimą, apželdymą, tvarkos palaiky
mą, — pavyzdingas, ir visa Neringa tampa la
bai patraukiu Siam dideliam darbui vadovauja 
Kretingos miškų ūkio gamybinio susivienijimo 
direktorius E. Matiukas, dirbantis čia jau 11 
metų (prieš tai direktoriumi buvo V. Lukošius, 
įdėjęs čia labai daug darbo). Jam talkinin
kauja 5 girininkai. Sakytum, kad Neringoj nesi 
buvęs, jei nesutiktum jos karaliaus — briedžio. 
Po ilgoko važinėjimo po gražiai tvarkomus ir 
prižiūrimus Neringos miškus, jau išvykstant, 
štai ant kelio išėjo plačia karūna pasipuošęs 
briedis — atsisveikinti!
Mėnuo, praleistas Lietuvoje, susitikimai su 
miškininkais, aplankymas jų tvarkomų, taip 
pat ir kitų giminingų įstaigų, kaip Vilniaus 
valstybinio universiteto ir jo Gamtos fakulteto, 
Lietuvos mokslų akademijos ir jos Botanikos 
instituto, pasidalinimas mintimis su šiose 
įstaigose dirbančiais mokslininkais buvo labai 
mielas ir naudingas.
Šią progą sudariusiems, ypač Vilniaus univer
siteto rektoriui dr. Jonui Kubiliui ir Lietuvos 
miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto direkto
riui akademikui Leonardui Kairiūkščiui, rūpes
tingai mus abu su žmona globojusiems ir tei
kusiems visokeriopas paslaugas — musų gili 
padėka. Reiškiame taip pat giliausią padėką 
visiems mūsų lankytų įstaigų, miškų ūkių va
dovams ir jų bendradarbiams, kurie mus taip 
nuoširdžiai priėmė ir paliko mums neužmiršta
mus prisiminimus. Žinoma, būtų buvę miela 
aplankyti ir paspausti ranką visiems Lietuvos 
miškininkams, palinkėti jiems sėkmės.
Aplankytos įstaigos, susitikimai bei pasidalini
mas mintimis ir jnformacija su daugelio miškų 
ūkio sričių darbuotojais leidžia spręsti, kad 
tiek miškininkystės mokslinio tyrimo, tiek mo
kymo, taip pat ir praktinis darbas yra aukšto 
lygio. Nuoširdūs linkėjimai visiems šios srities 
darbuotojams — gražios kloties.

Irgi Iš Sydnėjaus aerodromo, 
gegužės mėn.lO d.

Atvykęs į Australiją, PLB 
V-bos vlcep. V. Kleiza įteikė 
Karaliaus Mindaugo meda
lius bendruomenei pasidar
bavusiems veikėjams. Ade
laidėje Vyt. Neverauskul, da
bartiniam ALB Krašto V-bos 
pirmininkui /antra kadenci
ja/ ankščiau buvusiam 
Skautų Rajono Vadui. Mel - 
bourne ALB Melbourno A-ės 
pirm* AlblnulPoclul Ir A.L. 
Katalikų Federacijos pirm . 
Viktorui Laukaičiui, Sydnė- 
juje Mūsų Pastogės redakto
riui Vincui Kazokui Ir spor
to vadovui, žurnalistui Anta
nui Laukaičiui. Džiugu,kad 
PLB Valdyba pastebėjo Ir Į- 
vertlno mūsų darbuotojus.

P lėtų Austrai įjos valstijos 
Tautybių festivalyje lietu
vius gražiai atstovavo cho
ras Lithuania, vadovaujamas 
G. Vasiliauskienės Ir tauti
nių šoklų grupė Žilvinas, va
dovaujamas V. Venclaus Ii 
B. Sabecklo. Kovo mėn.lO d. 
Adelaidės Festival teatre į- 
vykuslame koncerte lietuviai 
pasirodė IškResni kaip kitos 
tautinės grupės. Iš svetimos 
publikos girdėjosi džiugi
nančios Ir paskatinančios 
pastabos.

Didžiuose miestuose Ade
laidėje, Melbourne Ir Sydnė- 
juje šeštadieniais vyksta 
valdžios Išlaikomose mo
kyklose lietuvių kalbos pa
mokos, kurtų užbaigimas įs
kaitomas į brandos atestatą.

Sydnėjaus lietuvių teatras 
Atžala ruošiasi naujam pas
tatymui. Rugsėjo 2 d,prem
jera A.Kairio veikalo Sidab
rinė Diena. Režisuoja akto
rius Algis Žallūnas.

Mažą Brlsbalne/troptkl- 
nlo Queensland© valstijos 
sostinė/ lietuvių koloniją 
aplankė Sydnėjaus tautinių 
š ok lų grupė "Sūkurys",va- 
dovaujamas Marinos Co . 
Viso nuvyko apie 50 šokėjų, 
kurie savo koncertu papildė 
Brlsbalne ruoštą Motinos 
Dienos minėjimą.

Brlsbalne gyvena tik apie 
200 lietuvių Ir retai kokie
menininkai juos aplanko. 
"Sūkurio" atvykimas buvo
didelė šventė, išjudinusi net 
Ir mažiau aktyvius lietuvius. 
" Sūkurio" ats(kvietimu rū
pinosi ALB Brlsbalne A-kės

narnos įvairios miškininkystės mokslinės pro
blemos, kaip antai medynų kokybės gerinimo, 
miškų genetikos, greit augančių medžių rūšių 
veisimo, dirvožemių kartografavimo, medynų 
tūrio ugdymo ir daug kitų. Tatai rodo, kad 
Lietuvos miškams ir jų ūkiui kelti skiriama 
daug protinio darbo. Instituto darbotojų tarpe 
daug mokslo darbais pasižymėjusių asmenų, 
kaip akademikas L. Kairiūkštis, V. Ramanaus
kas, M. Vaičys, M. Jankauskas, J. Butėnas ir Balandžlo mėn. 27 d. į SUOSe miestuose dalyvavo 
Lygiagrečiai gražiai veikia miškininkystės mo-Australiją atvyko PLB Vai— pasitarimuose suALB ir ola 
kymo įstaiga - Lietuvos žemės ūkio akade- dybos Vlcep. Vaclovas Kiel- veikiančių organlžacliu dar- 
mijos Miškų ūkio fakultetas, įsikūręs erdviuose _ . , .
Noreikiškėse prie Kauno. Fakulteto dekanas za. Sydnėjaus aerodrome buotojals. Taip pat darė
dradarbhf^'kuri^nSuTOnTšitykędatMto^ųkbū-By®^^ pasitiko ALB ir vle- pranešimus lietuvių suslrln- 
tent su dr. V. Antanaičiu, M. Navasaičiu, S.tos Organizacijų atstovai. k Imuos e bei priėmimu orą . 

demijos yra gausus medžių rūšimis Obelynės BeSydnėjaus dar buvo ap— Manome, kad svečias gerai 
parkas, įsteigtas prof. T. Ivanausko. ZemdsjankytI Adelaidėje Ir Mel-SUS foaŽino SU Australijos 
ūkio akademija atlieka dideli darbą, ką paro- J ,» . _ »
do jau tas faktas, kad vien pokario laikotarpiu bourne gyvenantfejl lietu - lietuvių gyvenimu Ir veikla . 
specianlstų-m^ninkųkaip 10°° 9era‘ paruoš,ųvlal. Gerbiamas svečias vi- į namus p. Kleiza išskrido

Lietuviai
Australijoje

WIJVL13

algimanto skiltis

Valdyba Ir kapelionas kun . 
P. Bačlnskas.

Šiais metais Australijoje 
turėjome eilę garbingų su
kakčių. Australijos lietuvių 
savaitraštis Mūsų Pastogė 
sausio 26 d.atšventė savo 
3O-io sukaktį. Tai reikš - 
minga Ir džiugi sukaktis.

Sausio 15 d.suėjo 60 metų 
Mūsų Pastogės redaktoriui , 
poetui ir rašytojui Vincui 
Kazokui.

Vasario 26 d. 65 m. am
žiaus sulaukė skautų darbuo
tojas v.s. Aleksas Jakštas. 
Be kitų skautiškų parelgųA. 
Jakštas 3 metus buvo Aust
ralijos Rajono Vadu.

Kovo 5 d. Izidorius Jonai
tis sulaukė70 metų amžiaus 
Dvejose kadencijose ėjo ALB 
Krašto V-bos pirmininko pa
reigas. Uolus skautų vado
vas. Dabar vadovauja Aka
deminiam Skautų Sąjūdžiui 
Australijoje.

Balandžio 19 d. Bronius 
Straukas / Adelaidėje/ at - 
šventė 7O-tąją amžiaus su - 
kaktį. Nepavargstantis spau
dos darbuotojas Ir bendruo
menės veiklos skatintojas , 
MūsųPastogės bendradarbis 
Ir rėmėjas.

Gegužės 13 d.teisių dakta- 
ras Aleksandras Mauragls 
atšventė savo 7O-ąjį gimta
dienį. Bendruomenės Ir jau
nimo organizacijų darbuoto - 
jas. Dirbo ALB Krašto Vai -

(Nukelta į 5 psL )

BAIMĖS ATMOSFEROJE
Gal Ir ne visai rimta ba - 

zuotl savąjį rašinį, mažiau 
ar daugiau naudojantis gan - 
dais, tačiau norėtųsi čia 
leisti sau tą prabangą, gal
vojant, kad pačios temos pa
kankamas aktualumas turėtų 
pateisinti nebūtinai girtiną 
poelgį*

Kai neturi oficialių kon
taktų ar komunikatų, turi Iš
drįsti pasikliauti gandų pa
sauliu, žinodamas jų pradi
nius šaltinius, žinoma, visais 
atvejais neatmesdamas tos 
rizikos, galinčios bent klek 
sukompromituoti Ir šį ra- 
šėją Ir patį laikraštį. Vadi
nasi, rizikuojame.. .Daug ką 
domina jau kelinti metai or
ganizuojama Iš čia, taip va
dinama mokslininkų ekskur
sija Lietuvon. Paprastai jie 
ten viešėdavo dešimtį dienų, 
Ir per tą laiką gana plačiai 
būdavo vežiojami po visą 
kraštą, sudarant progą bent 
klek susipažinti su moksli
nėmis galimybėmis, meninė
mis, Institucijomis, atskiro
mis Iškilesnėmis asmeny
bėmis. Atrodo, kad toki pa
tyrimai Ir naujos pažintys , 
vis dėlto atnešdavo gana po
zityvius Ir abipusius rezul
tatus. Tiesa, visas tas rei
kalas likosi tebesitęsiančios 
kontroversijos rėmuose, 
kartu neišskiriant to vis dar 
jautraus santykių su tautos 
kamienu komplekso. Bet tam 
tikra naujove tampa neofi
ciali žinutė, liudijanti, kad 
šiemet vasarinės Išvykos , 
Inžinierių - architektų pap
rastai organizuojamos, ne
betenka laukti. Esą Iš ten 
tebuvo pasiūlytas drastiškas 
viešnagės dienų nukarpymas 
- Iš įprastų, kaip Ir tradicija 
tapusių 1O dienų laikotarpio, 
šeimininkai Vilniuje tepasiū
lę tik pusę to. Dėl vos pen - 
ketos dienų, šioje pusėje bu
vo kaip Ir nutarta, nepasi
teisina nei pastangos, nei Iš
laidos .Pagaliau, kągl ten Ir 
spėsi atlikti ar pamatytį per 
tokį trumpą laiką.

Iš viso to Išplaukia gana 
įdomi Išvada, liudijantį, kad 
"kažkas,kažkur", ten ,anapus 
likosi nepatenkintas llglšlol 
buvusiomis Išeivijos mokslo 
pramonės pasaulio,neoficia
lių atstovų ekskursijomis Ir 
nebeįžvelgė didesnės naudos, 
vis naujus Išeivijos sluogs - 
nlus įslleldžlant. Gi norin
čių pasisvečiuoti sovletlna- 
moje Lietuvoje niekados ne
stigdavo. Visa tai uoliems 
draus plės sargybiniams, at
rodo, nebuvo perdaug jauku 
Ir pageidaujama. Reiškia , 
po truputį, lyg Ir pradėję 
plėstis tarpusavio santykiai, 
pusiau staiga nustojo tikėto 
žavesio Ir visai rimbai ban
domi slopinti, net ir neban
dant eiti kokiu nors teisini -

lituanistinių kursų klau
sytojai Josehp Sidas iŠ USA 
ir Algis Šeškus iš Toronte

mosi keliu. Gal būt ši,tiesa 
vis jau pasako kai ką daugiau 
apie rimtesnių ryšių trapu
mą Ir nuolat pasitaikančias 
kliūtis, absoliutinėje daugu
moje ne Iš Išelvlškoslos vi
suomenės pusės statomas.

Kas tuo turėtų džiaugtis? 
Neabejotinai, vadovaujantieji 
sluogs n lai ten, kurių pirminė 
pareiga yra budriai saugoti 
tenykščių nuotaikų skaidru
mą, jokiu būdu neleidžiant jų 
atmiešti vakarletlškp gyve - 
nlmo tariamu ar tikru bliz
gėsiu. Džiaugsis, turbūt, Ir 
tie mūsiškiai,kurie arikš - 
člau Ir dabar negali įžvelgti 
nė mažiausių teigiamų kris
lų riboto santykiavimo labi
rinte Ir labai jau trapioje 
bendradarbiavimo mozaiko
je. Prie viso to pridėjus dar 
Ir gandą, kad ko gero Ir kas
metiniai lituanistiniai kursai 
jaunimui Vilniaus untversl - 
tete šiemet neįvyks, visą 
kartu sudėjus, jau netalp 
sunku matyti naujus varžtus, 
didelius abejojimus. Gal net 
Ir savotišką baimę, Iki šiol, 
tegul Ir po truputį, bent klek 
gilėjančiais ryšiais tarp e - 
migracijos Ir gimtojo kraštą 
Visa tai, aišku,liekasi gra— 
žlals žodžiais, palaisto mals 
lyg Ir sausomis ašaromis . 
Su paslgraudenlmals ar be jų 
vlsdėlto darosi gana aišku , 
kas daugiausia nukentės Iš 
naujai susidarančios situa
cijos Ir kas tarsis Išeis lal- 
piėtojals.

Utuanistinių kursų dalyvis Antanas Dambriūnaę iš 
Washington© įteikia dovaną universiteto rektoriui — 

prof. Jonui Kubiliui. 3 (
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SollctS Gina Capkauskienė — Lucija tragedijos finalinėse akimirkose ilų me
tų Chicagos Lietuvių operos "Liucijos 15 Lammermoor” pastatyme.

Nuotr. Joną Kuprio

Visa krūva laikraščių prieš mane. Vartau puslapius 
ir vis matau nuotraukas, aprašymus neseniai nuskambė
jusios Chicagos Lietuvių Operos "Liucija iš Lammermoor" 
Vaidyba ir dainavimas buvę pasiekę savo gražiausią ir 
aukščiausią "do" (nors koloratūros savininkė- tik viena 
Gina Capkauskienė).

Kosčiu ir Šiaip ir taip, bet tas užkimimas fatališkai 
vis taip ir neleidžia man prasimušti į skaidresnių balsų 
bangas. . . Taigi, beveik susiraukus, galvoju, kad reikia pa 
siklausti Ginos, kur galų gale tos plokštelės, mūsų operų 
kasetės ar kas panašaus.

Štai ji ir peržengia redakcijos slenkstelį ir atrodo , 
nudžiunga, grįžus į familiarų kambarį, pamačius senus pa
žįstamus. Nusileidžiam į privatų redakcijos pusrūsį ir 
puoliau virti kavą: kas bus jeigu man ir bekalbant užkims 
gerklė, o jos balsas ar dainuoja ar kalba vis toks gerai 
rezonuojantis. . . Apsišildžius kava.pasiklojau ilgą popie
riaus lapą ir pasiėmiau pieštuką.

- Gina, koks arba kokie maloniausi atsiminimai iš re - 
peticijų Liucijos operos (taip visi lietuviai susitrumpino 
Šios operos pavadinimą) ?

- Pirmoji repeticija visos operos nuo pradžios iki 
galo su orkestru. Tai- dvi valandos gryno dainavimo.

Nors su maestro Alvydu Vasaičiu teko ankščiau dirbti ne 
vieną kartą, porą savaičių repetavome kas vakarą su pia
ninu. Staiga- 40 žmonių orkestras su dirigentu tikrai ga
lima sakyti kelte pakelia nuo žemės. Reikia pasakyti, kad 
operos kolektyvas ir visi solistai labai rimtai ruošėsi Šiai 
operai ir nežiūrint rkad visi suprantamai nervinosi pirma
jai orkestrinei repeticijai artėjant, bet ji praėjo pažymėti
nai gerai.

Labai įdomu buvo repetuoti generalinę su rūbais ir 
grimu,ir judesiais scenoje. Tada tikrai visa muzika ir 
veiksmo turinys sukrato iš pagrindų kiekvieną ir situa- 
jos ir rolės pasidaro tikros.

- Koks buvo pats neramiausias momentas ?
- Šeštadienio vakare ir sekmadienį po pietų buvo nu

matyti spektakliai. Daugelis solistų su tokiu dviejų spek
taklių artumu nesutiktų dainuoti. Tai sunki muzikaliniai 
opera, intensyvi vaidybiniai, visa atliekama be mikrofonų.

Šeštadienį vakare pasąmonėje ir gerklės gale virpa 
mintelė, kad ir rytoj turi būti gerai viskas dainuojama. Be 
to, visada rūpi, kad neužpultų kokia sloga ar peršalimas 
nes bėdai ištikus, jokio pakaitalo opera šiam pastatymui 
neturėjo. Priedo- dar ir oras pasitaikė nemalonus. Besi- 
saugodama- šildžiau savo kojas, vaikščiojau su žieminiai! 
botais. (Čia nejučiomis žvilgtelėjau į savo sandalius ir 
pačlupinėjau kaklą Mat, ką daro simpatija! O rū
syje irgi oras nebuvo perdaug gaivinantis ar šiltas. Dar 
po vieną puodelį kavos).

- Girdėjau, kad operos sąstatan prisijungė ir kitatau - 
čių daininkų? Kiek jų buvo ir kaip jiems patiko dirbti mū
sų operoje ?

- Kelios nelietuvės jau keli metai dainuoja, viena jų 
kartais ir solo mažą rolę atlieka. Šiai operai buvo pak - 
viesti, trūkstant balsų. 3 tenorai. Jiems jokios problemos 
nebuvo išmokti lietuviškai. Jie buvo visai nuoširdžiai su
žavėti mūsų operos vienetu.

- Ar buvo kitataučių publikoje ?
- Amerikonų muzikos mylėtojų skaičius vis didėja . 

Jie turi muzikos kultūrą^es dažn ai eina į operas, kur - 
rios dainuojamos originalia kalba. Jie klausosi, džiaugia
si viso spektaklio lygiu.

Bilietų platintojai jau gavo pageidavimus telefonu ir 
raštu, kad praneštų mūsų opera apie kitų metų repertua
rą ir spektaklių datas. Jie mielai ateisią. Labai gerai į- 
vertino mūsų pastatymą, sakydami, kad tikrai neatrodo, 
jog tai "mėgėjų" opera.

- Gina, žinau,kad mėgsti labiausiai klasiškas operas, 
šioje operoje rolė ypatingai dramatiška. Kokia kita rolė 
tavo repertuare buvo dramatiška?

- Traviata irgi vysto dramą. Bet Liucijos personažas 
be dramatiškos įtampos reikalauja ir didelės koloratūri - 
nės technikos ir ištvermės. Dėl to ši opera yra .rečiau 
statoma. Chicagos opera savo repertuare pasirenka vei
kalus pagal esamus solistus ir atsižvelgiant į choro par
ti jas7 nes jis yra visos operos pagrindas.

- Kaip publikos nuotaika ?
- Operos spektaklis pasidarė, kaip ypatinga šventė. 

Ta proga ir giminės suvažiuoja. Kai kurie studentai at

siveža savo gimines iš kitur, atsikviečia ir amerikiečius 
kolegas. Malonu pastebėti, kad Šioje operoje buvo ypač 
daug jaunimo. Programos visada spausdinamos lietuvių 
ir anglų kalbomis. Jeigu kas turinio nežino- tai turi laiko 
susipažinti. ~ \

Žiūriu į Ginos ramų veidą ir nematau jame jokio nuo
vargio, nei depresijos, kad Štai po didelės ruošos viskas 
pasibaigė.

. - Kaip dabar jautiesi po tokio didelio nušvitimo ? Kokie 
planai ?

- Jaučiuosi gerai. Gerai pailsėjau. Šiaip maloniais 
atsiminimais perdaug nesigardžiuoju. Pasiklausiau savo 
užsirekorduotų juostų, pasikritikavau save ir - užverčiau 
lapą. Tą daryti nesunku, nes jau visa eilė naujų planų , 
naujų repertuarų ruošimas. Numatau eilę koncertų ir į 
tolimesnius kraštus.

- Labai gaila ir tiesiog pikta, kad tokie geri spektakliai, 
kur įdėta, daugybė darbo talentingų žmonių, lieka tik-Chi- 
cagoje. Juk Kanada turi didelę lietuvių koloniją Toronto 
mieste. Jeigu atvažiuotų Ši opera, suvažiuotų žmonių ir 
iš kitur jos pasiklausyti. Kodėl negalima jos atsivežti ?

- Finansai užkerta felią. Ypač daug kainuoja orkest
ras, kuris turi dirbti pagal Amerikos Muzikos Unijos ta - 
rifus.

- Argi nėra išeities ? Pasamdyti Kanados orkestrą, 
jau atpultų kelionės išlaidos. Tautos Fondas galėtų remti, 
nes kada ir k a ž i n ar mes turėsime dar kitos kartos 
solistų ir savo operų... Gina patraukia pečiais. Ar yra 
kaip nors kitaip Ši opera įamžinta? Gal planuojama plokš
telė?

- Dėl plokštelės nieko negaliu pasakyti, tik žinau, kad
operos muzikinis atlikimas yra užrekorduotas.ir atiduo - 
tas Archyvui. Taip pat padarytas gražus spalvotas, gar
sinis filmas generalinės repeticijos metu. Jon žiūrovais 
buvo sukviestas mokyklinis jaunimas. Aš tą,filmą ma- 
čiau ir tikrai buvau maloniai nustebinta ir spalvų ir gar
so tikslumu. ,

Atsikosėjau.ir nutariau kitą kartą iškratyti savo se
ną kojinę ir susirinkus varinius- važiuoti į Chicagą mūsų 
operos pasiklausyti. Juk jeigu Mahometas neateina pas 
kalną, tai kalnas pas Mahometą. Tai jeigu ten kokios 
lakštingalos ar kitoki čiulbuonys negali išjudėti, tai už- 
kimusios fleitos bei aprūdiję basonai atkeliaus į Chicagą.

O galgi koks nors Fondas priartins Lietuvių Operą ir 
duos jai ratus atvykti iki Toronto ? Tai būtų pats gudriau
sias ir įdomiausias įvykis. Kodėl neintegruoti tokio pas
tatymo į kokias Lietuvių Dienas ?

Užkimusi Fleita

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

( tęsinys )

Budintieji karininkai paaiškino,kodėl jie susirūpinę : 
"Draugas Stalln’as bevelk visuomet kurį nors pasišaukia 
Ir paprašo atnešti arbatos ar ko nors užkąsti 11 valandą. 
Šiąnakt jis to nepadarė".- Čekistai pasakė,kad jie buvo pa
siuntę pas jį Matryoną Petrovną pasižiūrėti. JI buvo se - 
nyva tarnaitė, kurt dirbo pas Stalin’ą daugelį metų. Nebu
vo ji labai gudri, bet sąžininga ir atsidavusi Staltn’ut. Ap
sižiūrėjus Stalin’o'kambaryje, sugrįžus papasakojo čekis
tams, kad draugas Stalln’as miega,ant grindų atsigulęs di
džiajame kambaryje, kur jis paprastai miegodavo. Atrodo 
kad jis išlipo Iš lovos ir paskui nuvirto. Čekistai jį pakė
lė ir paguldė ant sofos šalia esančiame valgomajame.

Mes nutarėme, kad nereikia Stalln’ul žinoti, kad mes čia 
visI susirinkome, kol jis yra tokiame nereprezentatyvl - 
nlame stovyje. Išsiskirstėm Ir parvažiavom namo. Vė
liau, tą pačią naktį vėl paskambino Malenkov’as. "Vyrai 
vėl paskambino iš draugo Stalin’o ” pranešė jis."Jie sakų 
kad kažkas tikrai su juo .netvarkoj. Matryona Petrovna sa
kė, kad jis stipriai miega, kai jie ją vėl nusiuntė pasIžlū - 
rėti, bet kad tai nėra paprastas miegojimas. Mes geriau 
vėl ten nuvažiuokime !”

Mes susitarėme,kad Malenkov’as paskambins kitiem 
Biuro nariams- Vorošllov’ul Ir Kaganovlč’lul, kurte ne
buvo atsilankę į pietus praeitą vakarą Ir kurių nebuvo Ar
timoje Vasarvietėje pirmą kartą mums nuvykus patikrinti, 
4 DSl.

"kas atsitiko. Mes taip pat susitarėme su,gydytojais,kad ir 
jie atvyktų. Tarp jų atsimenu profesorių Lukomsky.

Po susitikimo budinčiųjų karininkų kambaryje, mes vi
si įėjome į kambarį,kur Stalln’as miegojo ant sofos.Mes 
pasakėme daktarams,kad darytų kas reikalinga Ir Ištirtų, 
kas Stalln’ul atsitiko. Porfesorlus Lukomsky labai at
sargiai prisiartino prie Stalin ’o. Aš žinojau,ką jis gal
vojo. Nervingai drebėdamas, jis palietė Stalin’o ranką,lyg 
būtų karšta geležis . Beria sumurmėjo-."Jūs esate dakta
ras, ar ne? Paimkit kaip relklarthjo ranką".

Pfofesorlus Lukomsky pasakė, kad Stalin’o' dešinė 
ranka nejuda. Buvo suparalyžuota Ir kairioji.koja. Net Ir 
kalbėti jis negalėjo. Jo padėtis buvo sunki. Jis buvo nu - 
rengtas Ir gražintas į didįjį kambarį ant sofos, kur jis pap 
rastai visuomet miegodavo, Ir kur buvo daugiau gryno oro.

Gydytojai susitarė budėti pakaltomis. Mes susltvar- 
kėm taip, kad Irgi pakaltomis budėtume: Beria su Malen- 
koJu vienoje grupėje.Kaganovič’lus Ir Voroštlov’as kitoje, 
Bulganln’as Ir aš trečioje. Buvo aišku,kad Malenkov’as 
Ir Beria nutarė, kaip budėsime . Jie pasiėmė dienos pa - 
mainą, o man Ir Bulganln’ul- nakties. Prlspažlnslu, kad 
buvau labai sunerimęs. Man buvo labai gaila,kad praran
dame Stalin’ą.

Gydytojai mums paaiškino, kad po tokios ligos bevelk 
neįmanoma, kad Stalln’as galėtų toliau dirbti. Jie mums 
patvirtino,kad paprastai tokia Ilga Ilgai nesitęsia ir bai
giasi fatališkai.

Mes darėme viską,kad Stalln’as vėl atsistotų ant sa
vo kojų; Mes matėme,kad jis be sąmonės Ir visiškai ne
suvokė, kokia jo padėtis. Bet, kai gydyto jai ėmė- šlapumą 
tyrimui, pastebėjau,kad Stalln’as bandė save pridengti. Jis 
turbūt juto nepatogumą. Kartą, dienos metu, jis atgavo są
monę. Nors jis Ir negalėjo kalbėti, jo veidas sujudėjo. Jie 
maitino jį šaukšteliu sriubos Ir saldinta arbata. Jis pakė
lė kairę ranką Ir pradėjo kažką rodyti sienoje. Jo lūpos 
atrodė susidėjo lyg Ir šypsenai. Aš susIvoklau,ką jis no
rėjo pasakyti Ir atkreipiau visų dėmesį: ant sienos kabėjo 
Iškarpa Iš žurnalo Ogonlok. Tai buvo reprodukcija tapy - 
bos, kur vaizduojama maža mergaitė maitinanti avinėlį Iš 

rago.Šiuo momentu Stalln’as bandė pasakyti "Aš esu kaip 
tas hvlnėlls, kurį mergaitė maitina Iš rago. Jūs tą patį da
rote su šaukšteliu".

Paskui jis pradėjo sveikintis su klekvįęnu mūsų. Aš 
jam padaviau ranką Ir jis ją pakratė su kairiąja, nes jo de
šinioji nejudėjo. Taip jis bandė išreikšti savo jausmus.

Vos tik Stalln’as susirgo, Beria pradėjo vaikščioti ap
linkui Ir tyčiotis Iš jo bei paniekinančiai kalbėti. Buvo tie
siog nepakenčiama jo klausytis. Bet, įdomu pastebėti,kai 
tik Stalln’as pradėjo rodyti sąmonės ženklus, Ir davė mum 
vtltles.kad jis gal pasveiks, Beria krito ant kelių prie jo, 
pagriebė jo abi rankas Ir pradėjo jas bučiuoti. Kai Stalin* 
as vėl prarado sąmonę Ir užmerkė akis, Beria atsistojo Ir 
nūs Išplovė. Toks buvo tikrasis Beria - išdavikiškas net 
Ir Stalin’o atžvilgiu, kurį jis atrodo garbino, o dabar ap- 
splaudė.

Bulganln’as Ir aš atvykome vieną vakarą budėti. Mes 
ten buvome bevelk Ir visą dieną. Reikėjo užmesti akį ant 
daktarų, o paskui sekė nakties budėjimas. Su Bulganln’u 
aš buvau atviresnis, negu su kitais Ir net savo giliausias 
mintis jam pasakiau?’Nikolai Aleksandrovlč, Stalln’as ne- 
p as veiks. Jau daktarai pasakė, kad jis negyvens. Žinai , 
kokioje situacijoje mes atsidursime? Žinai,kokį postą, sau 
pasIsklrs Beria?"

"Kokį?"
"Jis bandys pasidaryti Krašto Saugumo Mlnlsterlu. 

Kas beatsitiktų, mes neturime jo prie to prileisti,kitaip 
mums visiems bus galas. Jte tas pareigas pasiims tik dėl 
to, kad galėtų mus visus sunaikinti. Talgl-nesvarbu kas , 
beatsitiktų, jokiu būdu mes negalime leisti jo prie tų pa - 
relgų’. ” i

Bulganln’as patvirtino, kad Ir jis panašiai galvoja Ir 
mes pradėjome diskutuoti,ką toliau daryti. Aš pasakiau : 
”Aš pasikalbėsiu su Malenkov’u. Manau,kad jis panašiai 
galvoja. Jis turi suprasti, kad reikta ką nors daryti. Jei
gu mes neveiksime tučtuojau, tai Partijai gręsla pražū - 
tts. Visa tat liečia nė tik mus asmeniškai, nors Ir neleisi
me, kad Beria- mus Iš pasalų nudėtų. Jeigu Beria galėtų 
jis pasuktų laikrodį atgal į 1937-38 metus Ir dar , blė- 
triau ” (b. d.)
giau’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pavasario idem. ybes 
aptemdė Harrisburgo

—

incidentas — RAŠO JURGIS GEDIMINĖNAS-

Jau antroji gegužės mėn. 
savaitė, o už lango dar ma
tau krentančias snaiges. To
kia diena nėra tinkama pasi
vaikščiojimui ar kitokiai 
veiklai ore, tai kad nenuobo
džiauti, pradedu raustis lie
tuviškos ir angliškos spaudos 
krūvoje, dar kartą peržiūrė
damas kai kur pabrauktus į- 
domesnių straipsnių pavadi
nimus.

Vietinėse mūsiškio Š. On
tario 80. 000 dyventojų Sault 
Ste. Marie "didmiesčio" nau
jienose vis rašoma apie pra
sidėjusi} 330 miesto darbinin
kų - atmatų valytojų, parkų 
prižiūrėtojų ir kt. - streiką , 
prie kurio prisijungė Jr ki - 
ti miesto rotušės ( city hall) 
tarnautojai, nepatenkinti 
jiems pasiūlytu 17% atlygini
mo pakėlimu 2 metams. Jie, 
aišku, norėtų gauti tokią nau
ją darbo sutarti, kaip di
džiausio pasaulyje uranijaus 
centro Elliot Lake (12.000 gy
ventojų miestelis, apie 120 
mylių į rytus nuo čia) pana

šūs tarnautojai,'kurie gavo 
nuo 45 iki 95% atlyginimo pa
kėlimą.

Naują 3 metams darbo su
tarti atmetė ir Sudbury Inco 
didžiausios pasaulyje nikelio 
kompanijos, 12.000 darbinin- 
ku, kuriems po 8 mėnesių 
buvo pasiūlyta 3. 50 dolerio į 
valandą atlyginimo pakėlimas 
Kur tik jnepasižūrėsi, vis 
streikai ir streikai. Kanada 
yra pirmaujanti streikais vi
suose vakarų pramoniniuose 
kraštuose ir čia streikus vis 
pakursto besotės darbo uni
jos ir NDP (naujųjų demokrar- 
tų partija), kurių lyderis Ed 
Broadbent, savo priešrinki - 
minėse kalbose vis prime - 
na apie skriaudžiamus dar
bininkus, kurių gaunami at
lyginimo pakėlimai yra ma
žesni, negu infliacijos kili
mas. šią savaitę mūsų mies
te lankysis Kanados ministe- 
ris pirmininkas P. Trudeau, 
o diena vėliau ir NDP lyde
ris Broadbent. Bet apie tai 
neverta kalbėti, nes jau

AUSTRALIJOS LIETUVIAI. . . 
(Atkelta iŠ 3 psl.) 

dyboje, buvo Mūsų Pastogės 
redaktorium. 1976-78 m.ka
dencijoje buvo skautų Aust
ralijos Rajono Vadu.

Amžiumi vyriausia, bet 
nepavargstanti ALB garbės 
narė Ir Moterų Socialinės 
Globos D-jos pirmininkė 
Sydnėjuje Ona Baužlenė su
laukė 75 metų amžiaus.Gi
musi Vokietijoje, užaugusi 
Škotijoje, apsivedusi Lietu
voje, nuo 1930 m. gyvena 
Australijoje. Su savo vyru 
/jau miręs, buvęs AL D-jos 
pirm./1949 m.pradėjo leis - 
tl Mūsų Pastogę. Daug pa- 
dėjo naujai atvykstantiems 
savo tautiečiams pokario e - 
migracijos metais.

Visiems sukaktuvininkams 
linkime "Ilgiausių Metų"’.

J.Z.

bus po rinkimų, kai rašinys 
pasieks skaitytojus.

Pirmoji Šį pavasarį dides
nė tarptautinio masto naujie
na buvo amerikiečių mainai 
su rusais iškeičiant 2 Jung
tinėse Tautose dirbusius so
vietinius šnipus į 5 disiden
tus, kurių tarpe, dideliam 
mūsų tautiečių apgailestavi - 
mui, buvo 3 žydai, bet nei 
vieno lietuvio. Kodėl nega
lėjo ■ būti iškeistųjų tarpe 
toks Viktoras PHftte’W“Ni
jolė Sadūnaitė, o juk turime 
labai didelį skaičių plačiai 
visame pasaulyje žinomų di
sidentų ir komunizmo kanki
nių ? Žydai visose srityse 
pralenkia ir nustumia į šalį 
visas kitas tautybes ne tik 
savo dolerių dėka, bet ir sa
vo landumu, veržlumu ir 1.1. 
Žydų bijosi JAV kongresme
nai, senatoriai ir net jiems 
labai pataikaujantis prezi-

Adelaides lietuvių tautinių šokių grupė"Žilvinas" Tau
tybių Festivalyje Šoka "Jaunystės Šokį".

* JEIGU GERI IR GALI GERTI - »* TAVO REIKALAS **

* JEIGU NORI NUSTOTI - ** MUSU ** *

* ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRIPES *
* »
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO. ♦
» «
* ARBA SKAMBINK HJMS: *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-1391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; ♦
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *
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dentas Carteris, norėdamas 
užtikrinti savo perrinkimą 
prezidentu, kuris labai gra
žiai gieda apei SALT II (ant
ros strateginių ginklų apri
bojimo sutarties su rusais) 
pasirašymą, kad šioji sutar
tis yra vienintelis tamsaus 
slogučio pakaitalas nevaržo
mose lenktynėse. Carteris 
sako, kad taika niekuomet 
nebus užtikrinta, kol virš 
pasaulio kabos atominio karo 
Šešėlis ir kad SALT II su
mažins atominio sunaikinimo 
pavojų, tuo pačiu laiku užtik
rinant JAV karinį Saugumą 
pastovesniame, labiau atspė
jamam ir taikingame pasau
lyje. Apie SALT II sutarties 
pasirašymą yra įvairių skir
tingų nuomonių, bet kol ją 
senatas patvirtins, tai turbūt 
nukris dabar pradedantieji 
sprogti medžių lapai, o be to, 
kam dar prieš šios sutarties 
pasirašymą visokie pataika
vimai ir nuolaidos rusams, 
daleiskim , kad ir duotos pa
lankiausio prekybos partne-

Sąjungos liudininkus, tų va
dinamų " karo nusikaltėlių" 
medžioklių bylose, kas yra 
nieko daugiau, kaip naujųjų 
Š. Amerikos ateivių-komu- 
nizmo aukų ir bėglių nuo ko
munizmo gąsdinimas ir sa
vos rūšies psichologinis ka
ras prieš juos vedamas 
mums gerai pažįstamu, są
mokslininkų rusų-žydų ko
munistų būdu .

Virš paminėtos naujos įs
taigos v-kas Walter Rock - 
ler, buvęs Nurenbergo karo 
nusikaltimų teismo prokuro
ras, turėtų būti primintas, 
<cad panašūs į nacių nusikal
timai vyko ir kitoje tvoros 
pusėje. Kodėl ieškomi karo 
nusikaltėliai vokiečių, pabal- 
tiečių ir kitų tautybių tarpe, 
o pamirštami rusai ir žydai ? 
Žydų, matomai, prisibijo ir 
mūsiškiai, o tai įrodo ir ne 
visai aiškus JAV LB v-bos 
p - ko A. Gečio pareiškimas 
Floridos apygardos suvažia
vime, kad žydų klausimui 
reikalingas Šaltumas ir ap
dairumas . ? Šiuo klausimu 
neapsimoka ginčytis, nes net 
Kanadoje nusibosta skaityti 
apie ALTo ir LB vadovybės 

rio privilegijos nieko už tai nesutarimus ir nesugebėji - 
iš rusų negaunant? Spėju, mus surasti bendrą kalbą, 
kad Carteriui, nežiūrint pa- Kodėl JAV-ėse negalėtų bū
tai ka vi mų žydams ir rusams, ti viena, demokratiškais pa- 
nepavyks būti perrinktu pre- grindais visuotinų balsavimu 
zidentu, nebent jis garsios išrinkta vadovybė, kaip kad 
filmų artistės Elizabeth turime Kanadoje ? Šia proga 
Taylor pavyzdžiu, pereitų reiktų užklausti ALTo ir LB 
į žydų "vierą". Carterio ad- vadovybes, kurių vizitai, kaip 
ministracija sustiprino na- matome spaudoje, į Baltuo- 
cių karo nusikaltėlių gaudy- sius Rūmus ir į JAV val- 
mą, atidarydama naują fede- džios įstaigas padažnėjo, ko
ralinę įstaigą ir paskirdama dėl niekas ligi Šiol neiškėlė 
Šiam reikalui 2 milijonus do-į ar triukšmo nepakėlė dėl 
lerių. Ar negeriau, kad už plėŠilaškų rusų muitų5uždė
tuos pinigus būtų įsteigta ar damų įvairioms dovanoms 
(gero atminimo, garsaus ko- mūsiškių siunčiamų į Sovie- 
munistų medžiotojo senato- tų Sąjungą? Jeigu rusai nu- 
riaus Joe McCarty pavyz- plėšia 18 rublių už bet kokį 
džiu ) atgaivinta komunistų moterišką skudurėlį Š. Ame- 
gaudymo ir išaiškinimo }s - rikoje nupirktą už kelis dole- 
t alga, kuri turėtų net perdaug r i us, arba paima 50 rublių 
darbo visokių radikalų, kai- muito už "džinsus"(mėlynas 
riųjų liberalųir žinių perda-kelnes), kurios čia kaštuoja 
vimo tarnybos (news media) 12-15 dolerių, o tai yra nei 
eilėse, o taip pat ir filmų daugiau nei mažiau, kaip a- 
gamintojų tarpe. Būtinai rei-pipėšimas dienos įviesoje 
ketų Išsijoti ir naujai atvy- ir tuo laiku, kada amerikie 
kusius iš Rytų Europos, ku-čiai davė rusams palankiau- 
rių tarpe neabejotinai yra gio prekybos partnerio pri- 
infiltruotų sovietų agentų bei vilegijas. duoda mažais nuo - 
šnipų. Šioji įstaiga turėtų y-šimčiais ilgalaikes paskolas, 
patingai gerai "išskryninguo parduoda naujausius techno- 
ti" ir kviečiamus iš sovietų logijos išradimus bei gami-

MŪSŲ SENOLIŲ ŽODŽIAI
IŠ ANAPUS į

i 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 nieku kitu nepa- 

į 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.
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alus, padedančius sovietų k®" 
ro pramonės ugdymui. Mū
siškiai besilankantieji JAV 
įstaigoje ar susitikę su vy
riausybės pareigūnais turėtų 
šiuos du svarbius reikalus — 
mūsiškių išleidimą iš sovie
tinės vergijos ir rusų plėši
kiškus muitus j nuolat pakar
totinai priminti. Kada mano 
seseriai, tebegyvenančiai so
vietinėje Lietuvoje trečią 
kartą atmetė prašymą išvy
kimui trumpam vizitui į Š. 
Ameriką, tai aš jos paguodi
mo laiške paminėjau, kad 
jeigu ji būtų buvusi žydelka, 
tai jau senaixbūtų Šioje At
lanto pusėje. Žydai, gavę vy-4 
zas išvykimui iš Sov. Sąjun
gos į Izraelį, dažniausiai at
siduria JAV-ėse. Štai žydų 
Federacijos Tarybos prezi
dentas Morton Mandel Jiš 
Klevelando neseniai pasigy
rė, kad sovietai šiais me
tais kas mėnesį išleis po 
4. 000 žydų, o tik iki spalio 
menesio į JAV atvažiuos 
16.000 ir tiems ateiviams 
paremti jau gauta iš JAV

sveikatos, švietimo ir šal
pos departamento 16 mil. dol., 
be kurių federalinė valdžia 
prisidės prie anglų kalbos mo 
kymo, darbų ieškojimo, svei
katos priežiūros ir kitų rū
pesčių. kad naujieji imi
grantai greitai pasidarytų sa- ' 
ve išlaikančiais amerikie
čiais. Skaitome, kad Irano 
žydai, patys negalėdami iš
važiuoti, jau siunčia savo 
vaikus Italijon ir tokių bus 
apie 1000, o JAV imigraci
jos įstaigos jau pažadėjo pa
galbą juos pervežti į ,į JAV. 
Panašių^ pavyzdžių spaudo
je dažnokai matosi, o tai 
įrodo žydų veiklių organiza
cijų reikšmę ir galią. Neži - 
nau ką ir kiek vyriausybės 
paramos gavo mūsų tautie
čiai atvykę į JAV-es, bet aš 
prisimenu, prieš apytikriai 
30 metų, išlipęs Halifaxo 
uoste Kanadoje, gavau sau 
ir Šeimai 20 dolerių (gal tai 
buvo IRO dovana?), o paskui 
žinokis - on your own!

(Bus daugiau)

sudbury
Jei tai būtų mano galioje, aš visose istorijose, virš visų 
didvyrių vardų, ugnimi išrašyčiau vieną žodį — 
MOTINA. (N. Mazalaitė).

Motina prisiminta gražia - 
me ir skaitlingame Lietuvių 
Bendruomenės parengime. 
Kiekviena motina gavo po 
gražią gėlę. Dalyvių buvo 
per 100 asmenų. Motinų pa
minėjimą pradėjo LB apy
linkės v-bos p-kas Juozas 
Bataitis. Paskaitą skaitė Ma
rytė Rudytė, jaunosios kar
tos leituvaitė, lituanistinės 
mokyklos mokinė. Tikrai , 
trumpoje kalboje nupasakojo 
motinos meilę, lūkesčius ir 
visą gyvenimo prasmę - tik 
jos vaikų labui, taip pat visų 
neklastotą meilę motinai. 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sudburio ir apylinkių atstovė 
"Ramunėlė", tautinių Šokių 
grupės vadovė — Giedra Po- 
derytė, pranešinėjo progra
mą, o vėliau su savo grupe 
pašoko "Sadutę" ir šokėjos 
turimas gėles perdavė savo 
mamytėms. Tautinius šokius 
akordeonu palydėjo Antanas 
Gatautis. Sesutės - Teresė
lė, Vida, Joana ir Diana Stan
kutės smuikais, gitara ir pia
ninu atliko: Močiute, moti - 
nėle, Sėdžiu prie langelio ir 
Lopšinę. Diana ir Joana 
Stankutės tik smuikais iš

pildė: Humoreska ir Jaunimo 
giesmė. Tenka pastebėti, 
kad 4 seserys Stankutės yra 
geras meninis vienetas ir a- 
teityje daug iš jo tikimasi. 
Rūtelė Rudytė meniškai per
skaitė Stebuklingąją Dainelę.

Pasibaigus meninei pro
gramai, prasidėjo šokiai. 
Stalai buvo papuošti gražio
mis savo darželyje išaugin
tomis ir motinų garbei do
vanotomis - Jadvygos Labuc- 
kienės gėlėmis. Loterijai 
fantus aukojo : S. Poderienė, 
A. Rudienė, G. Petrėnienė, 
J. Labuckienė. Motinų lote
rijai fantus aukojo:J. Labuc
kienė ir LBv. Parengime 
talkininkavo : N, Paulaitienė, 
D. Ę. Rotkiai, J. Labuckie - 
nė ir M. Venskienė.
• Julija Giedra Poderytė bai
gė Laurentian Universitete( 
komercinius mokslus ir ga
vo B. Com. laipsnį. Giedra 
yra Lietuvių Jaunimo atsto
vė Šliurės Ontario srityje, 
tautinių šokių grupės "Ramu
nėlė" vadovė, graži ir veikli 
Lietuvaitė, puikiai kalba ir 
rašo lietuviškai.

Mielai Giedrai linkime sėk
mės gyvenime. J. Kručas

5 psl.
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Įsikūręs nuosavuose namuose —

A. LUKOŠIUS Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

1 Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

SIMM

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskaly drauda. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $134)00,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 
term, depozitus 1 
term, depozitus 3 m. 
pensijų fondas
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 
nekiln. turto pask.

9’4% 
10% 

9*4% 
914%

12% 
11%

Lietuvių veikla

APLINK MUS IR ŠIUOS 
NAMUS

Dar nesentai visus įky - 
rial varginusi piktoji žiema 
tarytum nebuvusi, Iške
liavo. Praėjo viskas lyg Ir 
nebuvę, aplink visur suža
liavo, pasipuošė marguoju 
žiedų kilimu pasidabino.

Gyvendami didmiestyje Ir 
dargi užsiėmę įvairinus tais 
kasdienio gyvenimo rūpes
čiais, to veržlaus gaivališ
ko gamtos pabudimo Ir ne
pastebėjome, mažai bepaju
tome.

Tame pavasariškame 
sriaute čia pro mus prake
liavo taipogi visa eilė puikių 
didelių, mus visus Išjudinu
sių renginių, mūsų lietuviš
kojo gyvenimo bet veiklos 
ryškių sušvytėjimų.
- Jau krypstant į pavasarį , 
metinis Tėviškės Žiburių

parengimas didžiojoje Ana
pilio salėje,kaip jau įprasta 
Ir šį kartą praėjo su dideliu 
pasisekimu. Savo nuotaikin
gomis dainomis gausiai su
sirinkusius svečius šį kartą 
žavėjo Hamilton’o lietuvaičių 
choras Aldas. Daug dėmesio 
susilaukė visiems žinomų 
menlnlnų Išdirbiniais- lai
mikiais gaust loterija.

10%
9 Va % 
9 % % 
9'4%

6%

MOKA:
už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planų 
speciali taup. sąsk.
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių

IMA:

ui asm. paskolas

1014% už mortgičius

pažymėtini veiklumu. Gegu
žės 20 d, pašventintas Romo 
Kalantos paminklas šv.Ka
zimiero Kapinėse. Tuo rū
pinosi Ir įgyvendino Lietuvos 

Tremtyje su

Hgal nerašiau. Kas pasi
darė? Pavasario slogos Ir 
padidėję darbai radio prog
ramos leidime. "Lietuvos 
Aidai"dabar aidi kas vakarą Šaulių S-ga 
9 vai. Koks didelis džiaugs- pirm. Mllkovalčiu. Iškilmės 
mas’. Trečia lietuviška kas- buvo įspūdingos Ir pamink - 
dlenlnė programa: Margutis las dabar liudys visiems, 
Iš ryto, Sophie Barčus 3 v.p. kad štai šiame amžiuje , 
p."LA" 9 vai. vakaro. "Lie- žmonės deginasi už Lietuvos 
tuviai Televizijoje' 
savo gyvavimą dar 
praėjusias Kalėdas. Taigi, dėsIme kasmet švęsti Romo 
dabar šios trys radilo prog- Kalantos susideginimo dieną 
ramos Ir savotiškai sudaro gegužės 14.
priemones greitam susi - Gegužės mėn.17 d.Tautl- 
,žinojimui Ir lietuvybės pa- nėse Kapinėse atidengti trys 
laikymui, paminklai: redaktoriui M.

"LA" ką tik atšventė trijų Valdylal/Sandaros/ ir lals- 
metų sukaktį: Talgl-dar kū- vės kovotojams: Kairio Ir 
dtkls. Be galo sunku ją leis- Bielinio. Vellonles Valdylos 
tl, nes laikas brangus, o r ė-Komitetas su pirm. Kuzu 
mėjų-skelbėjų netalp lengva prieky, pastatė aukomis su - 
surasti. Einama Į skolą,tik rinkę labai gražų paminklą, 
parengimų Ir aukų dėka ją Kipro Bielinio Ir St.Kairio 
galima išlyginti. Programos prasmingų paminklų statymu 
paruošimas, jos tobulinimas rūpinosi komitetas.
Ir visas darbas veltui daro
mas, nes nėra pinigų ją ge
rinti. Katkurl mūsų spauda 
plėšia už radio veiklos skel
bimą, todėl sunku mums Ir 
vystyti propagandą. Realiai 
žvelgiant, turėtume vieni ki
tiems padėti...

Trejų metų sukaktis pa - 
minėta balandžio 21d., kur 
"LA" geraširdžių klausytojų 
atsilankė apie 150. Čia daug 
talkininkavo Rūta Kuras Ir 
jos tėvai, p.Strazdlnklenė, 
L luda Kybą rt lenė, Gen. Dau- 
kanto Jūrų Šaulių Ir Klaipė
dos Jūrų kuopos, Lietuvos 
Vyčiai Ir kiti padėjo sutelkti 
keletą šimtų dolerių pelno. 
Padėka visiems’. Tai priduo
da vilties vedėjai ir leidėjai 
Kazei Brazdžlonytel klek 
galima Ilgiau Išlaikyti šią 
programą.

Gegužės paskutiniai sa
vaitgaliai Chlcagoje buvo

baigė laisvę. Šauliai įkūrė dar 
prieš vieną šventę Chlcagojerpra -

Atidarymo Iškilmėse da
lyvavo daug žmonių. Jų tarpe 
konsule Daužvardlenė, Liet. 
Atstovas p. Lozoraitis Iš Ro
mos, daug organizacijų. Iš
kilmes pravedė dr.J.Valai
tis Ir po jų JC įvyko akade
mija.

VLIKo Ir ALTo organlza - 
cljos susitvarkė savo veiklo
je. Užsimota plati veikla.

Chlcagoje ir taip įvairių 
velkių perdaug, kad net sek
madieniais Ir šeštadieniais 
taip susikloja,kad po kelius 
minėjimus, bankfetus Ir kon
certus Iš karto turime. Žo
džiu, kas eina į vieną, kiti, 
nors Ir reikšmingi,turi nu
kentėti. NepagelbstI nė ka - 
lendorlus, spausdinamas 
Drauge.

"Pasaulio Lietuvis", reda
guojamas dviejų Romų-Sa- 
kadolsklo Ir Kasparo-pasl -

rodęs su 3 nr., rodo didelę 
pažangą Ir miela apžvelgti, 
kas dedasi pasaulyje lietu
viškame gyvenime. Tokio 
žurnalo mums reikia’. Infor
macija Ir Idėjiniai bet gy
venimiški skyriai tesuveda 
į bendrą apžvalgą, kurioje 
atsispindėtų LB Ir lietuvių 
veikla. Galima Ir kultūringa 
kritika/netalp kaip Naujie
nos, kurios mala tą patį rei
kalą kelius kartus, kartais 
labai neteisingai, tuo sukel
dami tarpusavy įtempimą/.

Birželio 23 d., Chlcagoje , 
Prekybos Rūmai vėl Išrūpi
no White Sox beisbolo at I - 
darymą su lietuviška prog
rama. Jau antri metai, kaip 
čia plevėsuoja Lietuvos tris
palvė,šokamltautlnlal šokiai, 
pristatomi svečiai Ir nema
žą jų dalį sudaro lietuviai . 
Tuo rūpinasi V. Samaška . 
Autobusai nuo Dariaus Ir 
Girėno salės Išvyks 11 vai . 
Pulkus Lietuvos vardo gar
sinimas: radto-TV perduoda 
plačiai milijonams žiūrovų 
šias Iškilmes. Retai kuri 
kita tautinė grupė taip pasi
rodo.

Balzeko Kultūros Muzie
jus gegužės 26 d. buvo su
rengęs St. Lozoraičio Jr pri
ėmimą, kurln atsilankė apie 
150 svečių, nežiūrint, kadį 
pagerbimą įėjimas buvo 45, 5 
dol.asmeniui. Tai, žinoma , 
atbaidė savuosius, Ir mūsų 
žmonės, mažiau pasiturintys, 
tokio liuksuso negalėjo sau 
leisti. Maža naudos Ir 
džiaugsmo, kai nąjallme da
lintis visumoje.

Chlcagos Lietuvių Moterų 
Klubas vėl Išleido 8 lietuvai
tes glntarėles birželio 9 d . 
savo Gintaro baliuje. Neap
sakomai gražus renginys, Ir 
reikia stebėtis, kad tėvai Ir 
glntarėles taip entuziastin
gai kiekvienais metais daly - 
vau ja. Pagarba jiems’.

Bal. Brazdžionis

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nędaugiau $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 mortgičial.

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, 
Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P

- Daug dėmesio susilaukė 
Ir plačiai visur nuskambėjo 
tą patį vakarą LN Vyrų 
Choro koncertas Montrealy- 
je Nepriklausomos Lietuvos 
parengime Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Choras į ten 
buvo Išvykęs su nemaža pa
lyda, viso virš 60 asmenų . 
Abu savaitraščiai lyg susita
rę, pasirinko tą patį vakarą. 
Malonu pastebėti, kad abiem 
labai gražiai ir pasisekė.
- Moterų Būrelio suruoštas 
Velykų Stalas šiuose Na
muose ypatingai buvo pulkus 
Ir didingas. Gausūs svečiai 
negalėjo atsigėrėti taip me
niškai, skoningai, didingai 
parengtomis vaišėmis Ir jų 
puošnumu.
- Visi nepaprastai gėrėjo
mės, buvome sužavėti nau
juoju muzikiniu veikalu E- 
mlllja Plate ryte, kurį mums 
čia parodė Iš Chlcagos atva
žiavęs Dainavos Ansamblis , 
vadovaujant muz. A.Jungu- 
člul. Šis naujasis veikalas 
panašiai kaip ir praėjusiais 
metais pastatytoji Kūlgrlhda, 
mus ne tik sužavėjo, bet Ir 
sujaudino Iki pačių sielos 
gelmių. Dėkingi esame Tėv . 
Pranciškonams už šio An - 
sambllo Iškvietimą Ir mums 
sutelktą tokią puikią galimy
bę juos pamatyti.
- Įspūdingas buvo Ir Atžaly
no metinis pasirodymas 
šiuose Namuose, ypač, kad 
jame dalyvavo Ir scenoje 
pasirodė jaunieji menini kai 
solistai L.Marcinkutė Ir V. 
Paullonls. Jų solo dainos, p 
taipogi duetai ypatingai visų 
šiltai buvo sutikti griaus
mingais plojimais palydėti . 
Čia Ir vėl mirgėjo jaunųjų 
gausios gretos mikliųjų šo - 
klų margam sūkury, kurie 
buvo palydimi trijų jaunų a- 
kordeonlstų. Ir vėl lietuviš
kąją dainą pamilus los Vasa
ros Garsųtrys gražios mer
gužėlės. Po to puikios vai
šės, ‘linksmi šokiai, visur 
besišypsantys veidai, jaunų
jų miklūs judesiai, jaunatviš
kas klegesys.
- LN Vyrų pakviestas Ha- 
mlltonoDramos Būrelis Au
kuras šiuose Namuose mums 
parodė nepaprastai gražų, 
Įdomų gyvenimišką veikalą , 
Ponios Dulsklenės Moralė. 
Visi aukurlečia pasigėrėti
nai puikiai atliko savo roles 
tuo ml labai praturtindami Ir 
paįvairindami šios kolonijos 
mūsų kultūrinį gyvenimą.
- Ausyse dar Ilgai skam - 
bės Iš pačių pamatų šluos 
LNamus sudrebinęs Vyrų 
Choro Aras koncertas- 
krikštynos. Stipriai, aukštai 
galingai didingai, tarytum , 
Iki pačio dangaus skliauto 
pakilę šie Arai mums daina
vo. Šių krikštynų proga, net 
Čiurlionio Ansamblio vado -

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 — Gyvybės
A M * Automobilių

Ę fHFVfinff ŲC * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, 

TORONTO, ONTARIO OCO1
M6P iA5_________________ te/. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE s...
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario
a Užsakymai priimami telefonu a Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

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

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

SIUNTINIAI I baltuos kraštus ir sov. sąjungą 
o Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, 
o Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5' v.p.p. susitarus telefonu); 

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

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

opsl.

TĖVIŠKĖS PARAPIJOS CHORO KONCERTAS SU SVEČIU PROF. J. ŽILEVIČIUM
Nuotrauka M. Nagio.

—ua

vas muzikas Mikulskis su kal> Vlskontal, Gallevlčlal, 
ponia dalyvavo puotoje. Ne Danalčlal.
tik dalyvavo, bet Ir dirigavo - Atnaujintos visos šių Na
šiam chorui jo paties har - mų saln* grindys,taipogi žy- 
monlzuotoms kelioms dai
noms. Tai nuostabios, žo - 
džlals neišsakomos dainos , 
tai šauksmas nelygioje kovo
je kritus lų partizanų-balsas 
skausme suklupusios mūsų 
Motinos Tėvynės.

Šia proga šis choras susi
laukė ir nemažai sveikinimų. 
Krikšto tėvais tapo net visas 
būrys Iškilių tautiečių, kaip 
p.p.Mlkulsklal, Delkal, Sen-

mla dalimi prisidėjo prie 
šių suminėtų renginių puoš
numo. Per šį laikotarpį Įvy
ko Ir visa eilė šaunių lietu
viškų puotų.

Artėja ir dar vienas dide
lis sujudimas. Kun. Pace- 
vlčtul vadovaujant Prisikėli
mo Parapijoje birželio 1O d. 
statomas Iš pirmųjų krtkš - 
člonybės amžių Istorinis 
veikalas Fabljola.

Tai šitaip mums betrep- 
sint, ateltln bežiūrint, ir 
prabėga dienos...

Į Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 9 vai. vak. 
šeštadieniais -7-8 vai. vakare.

Visos laidos iš WOPA stoties 14 90 AM 
banga'1 

St. Petersburg’© 5:30 - 6:00 po pietų 
\ d r e s as : iš w T I S 1110 AM banga 

2646 WEST 71ST STREET - CHICAGO, IL 60629
(3 I 2) 778 -53 74 __________

• Mirė Juozas Senkus, Lie
tuvių Namų Valdybos p-ko 
Algio Senkaus tėvas. Palai
dotas Lietuvių Kapinėse po 
gražių pamaldų Lietuvos 
Kankinių šventovėje. Čia 
pat salėje suruošti buvo lai
dotuvių dalyviams pietūs.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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-y B • je Welland, Ont., birželioPas Vancouver 10 
lietuvius

Juozas Šarapnickas-
Š. m. balandžio 9 d. Išvy - 

kau į Vancouver* į aplankyti 
žymų patriotą Antaną Kens- 
tavlčlų, buvusį sukilimo or - 
ganizatorių Mažeikių apskri
tyje, Sovietams okupavus 
Lietuvą 1940-41 m. Be to, no
rėjau aplankyti Ir jaun. 
pusk.Guberto Mlckėno kapą . 
Jis tragiškai žuvo užgautas 
traukinio, eidamas patrulio 
pareigas tarp aukštųjų Van- 
couver’lo priemiesčio kalnų.

G. Mlckėnas buvo kilęs Iš 
Vilniaus krašto. Su juo su
sipažinau žemaičių pulke 
1944 m. Teko kartu dalyvau
ti Sedos Ir Barstyčių kauty
nėse prieš Lietuvos okupan
tą, Sovietų Raudonąją Armi
ją. Barstyčių įvykis mudu 
padarė neišskiriamais drau
gais. T raukiantis, su juo te- 
kopervažluotl Vokietiją, Če
koslovakiją, pabūti Austri
joje, Ir atvykti į Kanadą.

AntanoKenstavlčlaus pas
tangomis ant velionio G. 
Mlckėno kapo yra pastatytas 
medinis kryžius; Reiškiu 
padėką K.Lukui,kuris mudu 
suKenstavIčIum nuvežė virš 
2oo mylių aplankyti kapo Ir 
nieko už tai neėmė.

Per Velykų šventes pus
ryčiai ir pietūs vyko pas A . 
IrS.Kenstavlčlus. Dėka šei
mininkų populiarumo, teko tiek lietuvių, jog galėtų velk - 
pabūvotl svečiuose Ir pas kl- tl tautinės šventovės, mokyk- 
tus lietuvius - E. Ir A. Gum- 
bellauskus. A.Gumbe!lauš - 
klenė yra Iš Suvalkų Tri
kampio, nuoširdi patriotė , 
jų rezidencija išpuošta tau
tiniais paveikslais, juosto
mis, gintaro dirbiniais Ir li
no audiniais. E.Gumbellaus- priėmė, o jo žmona pavalšl- 
kas yra kontraktorlus Ir no užkandžiais Ir kitokiais 
profesionalas fotografas,ku- gardžiais skystimėliais.
ris pats Ir nuotraukas Išryš
kina, padidina.

Vakarienėje dalyvavo Ir M. 
Barauskienė, atvykusį iš o- 
kupuotos Lietuvos pas gimi
nes, Virgilijus Kaulius,kuris 
vedęs Juliją Šimonytę,gimu
sią Brazilijoje. Pastarieji 
augina 3 m .sūnų,kuris jau 
kalba lletuvlškalir angliškai 
Tėvai namuose kalba tik lie
tuviškai, o anglų kalbą Išmo-

nėra praleidžiama jokie tauti- 
tiniai minėjimai. Taip pat 
Šioje bendruomenėje nepra
eina nepastebėta veikla nei 
vadovaujančių organizacijų 
veiksnių, nei bet kokia žy-

LIETUVIŲ VEIKLA
St.'Catharines lietuvių bend

ruomenė, kad ir nedidelė, ta
čiau yra viena iš gajausių vi
soje išeivijoje. Tas gajumas

ko žaizdamas su valkais ne - pasireiškia tuo, kad niekad 
lietuviais.
Po vaišių visiems svečiams 
buvo parodyta fUma Iš Pa
saulio Lietuvių Dienų, įvyku
sių Toronte.

Atsisveikindamas, gavau
Ir aukų 25 dol. Iš šelmlnlnkųĮ mesnė veikla lietuvių esan- 
A. Ir E. Gumbel tauškų Vlado 
Pūtvlo Šaulių Kuopos vykdo
ma m Romo Kalantos reljefui 
Išlaidoms padengti. Šiam 
projektui paaukojo 25 dol. Ir 
A.Kenstavlčlus.

Sekančią dieną buvome 
svečiuose pas filosofijos dr. 
Vincentą Vyčlną. Jis 1968

Victoria
kaimą.

m. norėjo 'šalia 
įsteigti lietuvišką 
Buvo Išrūpinęs Iš valdžios 
dideles lengvatas Ir geromis 
sąlygomis buvo galima įsi
gyti žemės. Vienas asmuo 
turėjo teisę pirkti 600 akrų 
Ir tat atsiėjo apie 1OOO dol. 
Buvo sąlyga, kad metų bėgy
je turėjai šiek tiek paversti 
dirbamą plotą auginimui bet 
kokio pasėlio. Keletas mū
siškių nupirko po 600 akrų , 
kiti po mažiau. Vienas pra
eitais metais pardavė tuos 
600 akrų Ir gavo 60. OOO 
dolerių. Kadangi 1963 m. 
daugelis turėjo pastovius 
darbus miestuose, šis pro
jektas nesisekė įvykdyti,kad 
būtų galima pilnai sutelkti

los, meno vienetai Ir 1.1.
Dr. V. Vyčlnas yra para

šęs 4 mokslinius veikalus 
Earth and Gods, Greatness 
and Philosophy, Search for 
Gods Ir Our Cultural Agony .

Jis mus labai draugiškai

/bus daugiau/

JONINIŲ ATŠAUKIMAS
Ankščiau skelbtosios Po

vilo LUKŠIO Šaulių Kuopos 
rengiamos Joninės -n e į 
vyks .

Vietoje Joninių bus gegu
žinė Vinco Bieliūno sodybo-

čių visame pasaulyje. Iš St. 
Catharines nuolat išeina ko
respondencijos bei straips
niai į plačiąją lietuvių spau
dą. Retai kurioje kitoje bend
ruomenėje tiek stipriai yra 
įeita ir į kanadiečių spaudą , 
kaip čia. Nerbtas apie tai 
klausia kokiu būdu, o atsa - 
tymas yra paprastas: reikia 
nuolat rašinėti ir ne tik apie 
lietuviškus reikalus, reikia 
susipažinti su redaktoriais, 
reporteriais ir prie progos 
juos atatinkamai pagerbti.

Kiek yra jautrūs st. kata - 
riniečiai lietuviškiems rei
kalams parodo jų, palyginti, 
didelės aukos lietuvybės rei
kalams, proporcingai turbūt 
pranešančios net dideles ko
lonijas. Taip, pav., paverg
tos Lietuvos Bažnyčiai šie
met buvo suaukota virš 2000 
dolerių. Visos organizacijos, 
tokios kaip kariai, šauliai , 
skautai - tebeveikia gerai 
jau daugelį, metų. Pagal iš
gales tebeveikia net šešta
dieninė mokyklėlė.

St. Catharines miestas yra 
oficialiai pavadintas etninių 
grupių sostine. Kasmet čia 
vyksta tautybių festivaliai 
užsitesią dvi savaites, daly
vaujant šimtams tūkstančių 
svečių, didžiojo parado žiū
rovų. tautinių parodų ir pri
ėmimų (Open House)lanky
tojų. Rudenį visad įvyksta 
Vynuogių Šventė dar daugiau 
žiūrovų sutraukianti. Toje 
visoje didžiulėje veikloje vi
sad dalyvauja ir lietuviai ir 
nežinia kokiu būdu visados 
pasirodo labai gerai. Ypač 
didelis darbas lietuvybės at
stovavimas - tenka vieniems 
metams išrinktai iškiliajai

lietuvaitei, kuri čia oficia
liai vadinama "Miss Lithua
nian Community". Šiemet 
šios pareigos teko labai gra
žiai lietuvaitei Barborai Skre- 
butėnaitei, kuri savo sunkias 
pareigas atlieka pasigėrėti - 
nai. Jai tenka lietuvius atstos 
vauti kitų tautybių renginiuo
se, o tokių yra virš 30.

Ir šiemt^: lietuvių vakaras 
buvo vienas žymiausių visų 
tautybių tarpe. Tautinių Šo- 
kių gausią programą atliko 
į talką atskubėjęs Toronto 
"Atžalynas". Masė žydinčio 
jaunimo.. Nepaprastai gau
siai atsilankiusiems sve
čiams buvo parodyta pirma
eilė lietuviškų dirbinių, gin
tarų, audinių ir leidinių nuo 
pat pirmosios lietuviškos 
knygos išleistos, rodos 1547 
metais. Vėl vietinis kana
diečių dienraštis "The Stan
dard" kartais siekiąs iki 100 
puslapių, per kelias laidas 
rašė apie lietuvius ir Lietu
vą, įdėjo programos dalyvių 
nuotrauką. Taip pat įdėjo pla
tų vieno lietuvio rašinį apie 
sovietų pinkles ir jų "naują" 
pilietybės įstatymą.

Žodžiu, St.' Catharinėje 
lietuvybės darbas virte ver
da, o kur dar rudenį įvyks
tanti Lietuvių Diena?

Tie tolimesnių vietovių lie
tuviai, kurie yra pamiršę ar 
nežino kur randasi St. Catha
rines miestas tai čia prime
nama, kad randasi už 9-nių 
mylių nuo garsiojo Niagaros 
krioklio (Niagara Falls) mies
to. Čia pat ir Queenston, 
Niagara-On-The-Lake mies
tukai, pačios didžiausios is
torinės vietovės visoje Kana
doje. Nėra niekur visoje že
mėje tokios garsenybės,kuri 
nebūtų aplankiusi šio viskuo 
garsaus krašto. Neretai čia 
apsilanko Britų monarchai. 
Buvo čia savo laiku ir sovietų 
caras Nikita Chruščiovas.

S. Šetkus,

saultstmarie
• Miesto fe derali niuo s e
parlamento rinkimuose buvo 
perrinktas tas pats NDP 
atstovas (SYMES), bet Šį 
kartą jį nuo liberalų kandi,r-

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu 

Taisau ię remodeliuoju 
Vasaros laiku saugojimas 

(Storage)

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

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU l50RĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

tės su svečiais iš Libijos...
• Neseniai spaudoje pasi-> 
rodė aštrių užmetimų A . 
Balaišaitienės ir St. Barzdu- 
ko įvairiems slapyvardinin- 
kams. Nors šis korespon
dentas yra tik smulki žuvelė,

dato skyrė tik apie 500 balsų
Naujasis demokratas būtų 

buvęs "nuvainikuotas'" jeigu 
daug balsų iš liberalų nebūtų 
atėmęs konservatorius.
• Visi stebimės nauju nuo 
liepos mėn. 1 d. So v. Sąjun
gos paskelbtu įstatymu, pris- bet, girdėdamas priekaištus 
kiriančiu ir užskaitančiu vi- iš vietinių, norėtų pasakyti , 
sus komunizmo bėglius ir kad perdaug aiškus atsiden- 
net jų kituose kraštuose gi
musius vaikus, sovietiniais 
piliečiais ?! Žinome sovie
tines "komedijas", nesilai
kant Helsinkio 
Žmogaus Teisių laužymą be. Be to, ne visi rašeivos 
prievartavimą, o dėl jų ne - mėgsta gėrėtis po "Kūryba" 
prašomo savo pilietyvės pasirašyta savo pavarde. Gi 
primetimo, tai reikėtų jiems 
atsakyti taip, kaip atsakė 
JAV prezidento brolis Billy 
Carter korespondentams jį 
varginusiems dėl draugys-

gimas nėrh didelis 
mas ar dorybė, 
kaujant priminsiu,
kuriuos vyrus atstumia per-

Sutarties, daug apsinuoginusi moteris.

kuklu- 
o pajuo- 
kad kai-

šmeižtams, melams ar faktų 
iškraipymams yra savi ir 
svetimi teismai.

Korespondentas iš 
Šiaurinio Ontario.

PADĖKA

Boleslovas PUODŽIŪNAS, mylimas mano — 
Liudvikos Palubinskienės brolis mirė ir palaido
tas gegužės mėn. 9 dieną Montrealio kapinėse.

Nuoširdus ačiū visiems pareiškusiems užuo
jautas, užprašiusiems Šv. Mišias ir atsilankiu - 
siems į Aušros Vartų bažnyčią pamaldoms ir 
palydėjimui į kapines.

Dėkojame A. V. klebonui kun. J. Kubiliui už 
paskutiniuosius velioniui pasitarnavimus ir 
ypač kun. J. Staškevičiui atvykusiam net iš 
London, Ont. į savo dėdės laidotuves. 
Taip pat, Juozui Staškevičiui su 
žmona atvykusioms iš Toronto.

Nuoširdus ačiū mūsų krikšto dukrai R. 
Piečaitienei už gėles ir P. ir E.Klezams. 
už kaimynišką talką.

Sesuo su vyru P. L. Palubinskai

Brangiai motinai, uošvei ir senelei 
A f A VANDAI VIENOŽINSKIENEI Lietuvoje 
mirus, jos dukrą, mielą Jonę Adomonienę ir 
jos šeimą, sūnus Rimą, Kęstutį ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame —

Kibirkščių ir Vilgalių 
šeimos

A t A PRANUI URBONUI Lietuvoje mirus, 
jo žmoną, dukrą Genutę, seserį Genutę, 
brolius Liną ir Juozą nuoširdžiai 
užjaučiame —

Vilgalių ir Kibirkščių 
šeimos

MontrealKRONIKA

kelnėms
pristatant

&
.'V-y

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos ’’Lito” Valdyba

Mūsų Kredito Unijos narei 
A t A

VERONIKAI MIKALAUSKIENEI 
mirus, jos dukrai Jennie Dasienei su šeima ir 
kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Savininkai V. Šulinskas i Son Tel. 364-5712.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausiai, patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Cuy 

Richard',liūtis jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sgiinlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470

Inos Lukoševielutės nuotraukoje iš kairės: Rasa Luko.še- 
vičiūtė, Saulius Brikis ir Audronė Jonelytė TV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovai iš Montrealio. Jie 
buvo išvykę Į Jaunimo Sąjungų jungtinį suvažiavimą 
Cleveland e.

ffl/t&'S

Vi

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

ir atsiimant
M. PHILIPPE IŽZI

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS

n, ,....7661 A CENTRfll£

495-90e AVĖ 
coin / corner Bayne 365-11431 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

FUNERAL HOM:

& Sons Incl
5784 VERDUN AVĖ 

VERDUN QUEBEC 

TEl 99 56

•979,VI. 13 7 psi.

F. Wilson
J23 maple Blvd 
CHArEAUGJAJ 

rtl 691 4763
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NL REIKALAI
(Vyt. Keturakio skaitytas sveikinimas per Spaudos Baliu) 

Brangūs montrealiečiai t
Man tenka maloni proga 

pasveikinti Jūsų spaudos va
karą Toronto spaudos rėmė
jų vardu.

Jau eilė metų, kai toron - 
tiečiai turi sudarę "Nepri
klausomos Lietuvos" savait
raščio propagavimui būrelį, 
kuris ruošia laikraščiui pa
gerbti ir šiek tiek paremti, 
metinį parengimą. Pernai 
tame baliuje buvo išrinkta 
iškili spaudos karalaitė. Vi
da Barakauskaitė, kurią at- 
sivežėme ir Jums parodyti. 
Mūsų Vida ne tik gerai kalba 
lietuviškai, bet ir gražiai 
dainuoja. Manau, kad ji Jūsų 
neapvils. Tikimės, kad tuo 
būdu bus palaikytas glaudes
nis ryšys tarp Šio laikraščio 
rėmėjų. Mūsų komitete buvo 
nutarta, kad pasikeisime

spaudos karalaitėmis baliaus 
metu, jei ir Jūs vieną išsi
rinksite.

Yra ir dainuojančių vyrų 
dar čia salėje (Toronto cho
re) , kurie taip pat yra ir 
spaudos rėmėjų būrelio na
riai. Tai matote, kad Toron
to lie.tuviams tikrai rūpi Jū
sų laikraštis.

Būrelio vardu sveikinu 
"Nepriklausomą Lietuvą", re
dakciją ir talkininkus, kurie 
dirba tautos gerovei, išlai - 
kydami Šį laikraštį gyvą.

Taip pat kviečiu atvykti 
skaitlingai į mūsų spaudos 
balių, rengiamą tam pačiam 
tikslui, kuris bus rudenį, 
spalio mėn. 27 d. Toronte.

Parvykęs pranešiu visiem, 
kad Jūs čia esate gyvi ir la
bai linksmi.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik uz $7.00 visiems 
metams IP roi’ome iįkirpti ir prisiųsti 

su viri nurodyti 
prenumeratos 
mokesčiu. (Pavarde ir vardas)

(Tikslus adresas)

0 ------------------0
MONTREALIEČIAI 
DEMONSTRACIJOSE

IŠ Montrealio į Ottawą , 
privačiomis mašinonjis ir 
specialiu atuobusu buvo nu
vykę demonstruoti Birželio 
Išvežimų sukakties proga 
prie Sovietų Ambasados jau
nimo gražus būrys,unifor - 
muotų Šaulių grupė 
privačių asmenų.

ir

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS
Petrulių ir Sabalių nema

žam giminių tarpe Edis ir 
Dalė Petruliai, gyvenantieji 
Kingstone, iškėlė naujagimės 
dukters Audros krikštynas. 
Kūmai Jonas ir Rasa Žu
kauskai bei kiti suvažiavę 
svečiai, įvairiomis dovano
mis apdovanojo naujagimę. 

r* ----- ---

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cath/erine Ouest, 
Suite 600

Tel: 866*8233, namų 488-8928

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 GUY 8TABBT 
SUITS 11-12 

MONTREAL P.Q.
Tol. 932.6662; namų 73?. 9681.

Dr. E. Andrukaitis, M 0. r.«.c<c>
TtL.: 522-7236 MONTHĖAL H2J IK4

832, BOUL ST-JOSEPH e:. P. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
n. A., M.D.. C.M., M.SC., L.M.C.C . E.R.C.S.fr*

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9jl-4QZ4 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m, 6-to 10 p.nu Open. 
Samedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St., Ville LaSalle

366-9742

365-0505

NOTARĖ x

Rūta Pocauslcas,Bcx
NOTAIHE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279.1161; Rea. 636-9909.

ADVOKATAS

R.j. ISganaitls, ba, kl
216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288*6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L
Suite 627, 3 P/ace V///e M»/e, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
T*l.(.514)371-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.c.u
168 Metre Dew Street C. Jutte 205. 

Te/: 866*2061; 866-1064

8 psl.

NL baliaus koncertui baigiantis Bendrovės valdybos sekre
torius J. Šiaučiulis įteikia montrealiečių NL spaudos balių 
karalaičių pereinamąją tropėją. Nuotr. T. Laurinaičio.

Gal visus nustelbė su dovana 
Jonas Petrulis atidarydamas 
Audros vardu tūkstantinę są 
skaitą Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijoje "Litas".

"LITO" EKSKURSIJA Į 
GRANBY ZOOLOGIJOS SODĄ
Dalyvių amžius nuo 7 iki 12 
metų.
Data: trečiadiennį, 1979 m. 
birželio mėn. 27 d. Išvyks
tama 9 vai. ryto ir grįžtama 
3 vai. po pietų.
Išvykimo vieta: nuo Aušros 
Vartų skyriaus, 1465 de Se- 
ve, Montreal.
• Nariai, kurie nori per 
Litą užtikrintai gauti kana- 
diškų ar amerikoniškų pini

gų (po 50 ar 100 dol.) prašo
mi užsisakyti iš anksto. Ke
lionėms parduodame Ameri
can Express čekius, kanadiš- 
kais ir amerikoniškais dole
riais (priimami "dolerinėse0 
Lietuvoj)'.
• Ryšium su ilgaisiais šven
tiniais savaitgaliais, Litas 
bus uždarytas birželio 25 d. 
ir liepos 2 d. (pirmadieniais).
• Staiga mirė Jonas Gir
džius, 78 m. amžiaus, išgy
venęs Montrealyje nuo 1928 
metų. Velionis buvo nuošir
dus lietuvis, kilęs nuo Jur
barko ir šiuo miestu didžia
vosi iki mirties. Jo laidotu
vėmis rūpinosi pusbrolis

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės !

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que.

 Tel. (819)449-4355.

(Lietuvis <rt«<oyo»)

LEONAS GUREOCaS

ONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PoMhc ★ Buick 'b Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

O NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I ------------

PASIKALBĖKITE SU
MenegsrSv

mtuMontreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the too of SbBrtwoQkt Si'M! WtiU ___ _

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D AMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt 

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
3 1 0 VICTORIA AVENUE. SUITE 40g 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JtA. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

AgentOro veikia nuo 19 4 5 m.

Albertas N O R K E LI 0 N AS, BA.CXCM U, 

Komorcinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

T,. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KĖIO PA

KVIEČIA Į

Jonines-
Š. m. birželio 23 d,„ 7 vai. vakaro Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Programoje: JONŲ — JONIŲ PAGERBIMAS 
i r meninė dalis.

— Vakarienė, Muzika, Baras, Loterija —

Įėjimas: $5 suaugusiems, $4 jaunimui ir pensininkams.

Valdyba

Petras Girdžius ir drau - J° atsigulti ligoninėn. Ligoni- 
gas Kazys Lukošius.
e Mirė Jonas Adomėnas 63 
metų amžiaus , . išgyvenęs 
Kanadoje virš 30 metų. Pa
liko šeimą Lietuvoje, kuria 
nuoširdžiai rūpinosi ir rėmė 
siuntiniais. Taipgi liko se
suo gyvenenti Bostone.

e Petras Klezas, pajutęs 
silpnumą darbovietėje, turė-

nėje atstatyta sveikata, kuri 
buvo susijusi su širdies ne
galavimu.
• J. Jagminas staigiai ir 
labai sunkiai susirgo. Praė
jus savaitei, nors ir Royal 
Victroria ligoninėje, bet dar 
neatgavo sąmonės.
Pataisa: S. J. Rimeikių padė
koje buvo praleista pavardė 
Mrs. Ilkiw - Pileckaitė. At-

NAMAI - AP ARTMENTAI • 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N.BALTRUKONIS
FOTO M.L.S< 

sistema sy|k» Realties Ine.
445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Teis 273-9181 Rt)S.737-084^J

siprašome. NL.

PARDAVIMAS 
Parduodamas labai priei
namomis sąlygomis gera
me stovyje pianinas.

Skambinti 932-0470.

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Sęžtadieniafs 9-1
Sekmadieniais 9.30 -1

Ę MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų............ 10%
= term, indėlius 2-3 metų 93/ą%
E pensijų ir namų s-tas ...  9*Zt%
E taupomqsias s-tas 9%
E depozitų-čekių s-tas 6%
| DUODA PASKOLAS:
= asmenines 10Vi%
E nekiln. turto ....................1O’/i%
E investacines ...................... 101/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA
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