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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

GRIEŽTESNĖS KALBOS SU 
IRANU

Pirmą kartą per 84 metus 
nuo to laiko, kai buvo Įsteig
ta moderniškoji Olimpiada, 
Amerika, prez. Carter’iui 
darant spaudimą, nedaly
vaus 1980 m. Maskvos 
Žaidynėse, protestuojant 
prieš Sovietų invaziją Afga - 
nistanan. Olimpinis Komi - 
tetas dauguma balsų/1.6O4 
už, 797 prieš, 2 susilaikė/ 
sutiko laikytis prezidento
reikalavimo.

Visi supranta, kokia tai 
moralinė sportininkų auka , 
tačiau jie sulaukia ir sulauks 
kaip tik dėl to, didesnį res - 
pektą. Gal didesnį, negu lai - 
mėjus medalius.

Maskva, kaip ir manyta, 
pasipiktinusi pranešė savo 
radio klausytojams, kad ruo
šiamasi boikotuoti Žaidynes 
Maskvoje. Pavadino Carter* 
į’'žiauriu", bet n e i š d r į- 
s o pasakyti teisybės, ko
dėl imamasi tokių prie - 
monių... Tai tau ir "vals
tybinė"! nf or maci ja, ateinan - 
tl iš "išlaisvintojų" ’.

’ William Tolbert Jr.

SERŽANTAS ĮSAKĖ 
NUŽUDYTI LIBERIJOS 
PREZIDENTĄ

Liberia valstybės prezi
dentas William Tolbert bu- 
vo nušautas karinio ? per
versmo dalyvių, vadovauja
mų 28 m. seržanto Samuel K. 
Doe. Pastarasis pasiskelbė 
valstybės vadu. Per radio 
bangas buvo paskelbta, kad 
perversmas įvyko dėl "vis 
augančios korupcijos ir nuo
latinio vyriausybės nesuge
bėjimo tvarkyti Liberijos 
gyventojų reikalų".

Diplomatai tvirtina, kad 
perversmas buvo tikras 
siurprizas, nes ši valstybė 
buvo viena pastoviausių, ne
žiūrint infliacijos.Sakoma , 
kad naujasis vadas yra mo- 
deratiškų pažiūrų./ Keista, 
tačiau, kad jo metodai pa
keisti valdžią, nebuvo jau 
tokie "mpderatiški".../.

Liberia valstybės konsu
las New York’e paprašė po
licijos apsaugos.

jodami išžudyti/išvarė šim
tus šeimų iš jų namų ir ap - 
linkinių kaimų, priversdami 
žmones apsistoti gryname
lauke

LEVESQUE PASKELBĖ
OFICIALIĄ BALSAVIMO
DATĄ

Quebec’o provincijos pre m 
jeras Renė Levesque po il
gesnių spekuliacijų paskelbė 
referendumo-balsavimo da - 
tą - gegužės mėn. 20 d. Jis 
pakartotinai ta proga pa - 
reiškė, kad gausiąs "Yes" - 
"Oui" ir rudenį pradėsiąs 
derybas dėl nepriklausomu
mo šiai provincijai ir dėl e- 
konominės sąjungos su Ii - 
kusia Kanada.

Paskelbus tokią datą,PQ 
lieka trumpiausias legaliai 
pripažintas laikas kampani
jai iki balsavimo- 35 dienos.

Žurnalistams jis pareiš
kė, kad laimėsiąs 55% ir kad 
pasekmės bus jaučiamos ne 
tik Kanadoje, bet ir kituose 
kraštuose. \Kokios pasek
mės galėtų būti Quebec’ui jis 
net nespekuliavo. Jis įsitiki
nęs /prieš kitų ekonomistų , 
jų tarpe ir buv. premjero 
Bourrassa tvirtinimo/, kad 
įmanoma praktiškai ir lega
liai turėti tą patį pinigą kaip 
ir likusi Kanada.

Jeigu vis dėl to, dauguma 
balsuotų "NON"- premjeras 
Levesque sakosi, priimtų tai 
demokratiškai ir paskelbtų 
rinkimus.

Premjeras tačiau neatro
dė toks demokratiškas, kai 
prisipažino, jog jam nepatin
ka skelbimų lentos, kvie
čiančios pasilikti Kanadoje. 
Jis sakęs, kad jas pamačius, 
norisi jas sušaudyti. Lyg ir 
davus sutartą ženklą- kelio- 
liką jų buvo mažomis bom
belėmis išsprogdinta. Žmo - 
nės nenukentėjo. Dalis kitų 
panašių lentų buvo ištep
ta dažais...

Svajojama apie savąją ka
riuomenę. Anot PQ ideolo - 
gijos- kanadiečiai kariai ne
tikę, nes primena "operas". 
Mes žinome,kad kanadiečiai 
kariai pasižymėjo džentel
meniškumu ir profesionaliu 
pasiruošimu. Tokie jie buvo 
ir Prancūzijos gyventojus ir 
jų kultūrą begindami Il-ojo

AFGANISTAN’O KARIAI
Prieš sovietus

Sukilę Afganistan’o kari 
ninkai sunaikino 190 
karių svarbiausioje strate 
gi nėję lėktuvų bazėje Afga- 
nistan’e ir perbėgo pas ge- 
rilus, kurie kovoja prieš so
vietų okupaciją.

Rusai atkeršydami/bet bi- AFGANISTANO GERILAI NEPASIDUODA SOVIETAMS

PASKELBTA OFICIALI BALSAVIMO
REFERENDUMO QUEBECE DATA: 

Š.M. GEGUŽĖS 20 D.

Pasaulinio Karo metu.. .Juk 
tuo metu žurnalistas Le 
vesųue galėjo tai gerai ste
bėti .būdamas Amerikoje.

"NE"-"NON"-"NO" -
Claud Ryan pabrėžė, kad 

atsakymai - "Non", "No " , 
suteiktų Quebec’o provinci
jai daug daugiau galimybių 
būti svarbiausiu federacijos 
partneriu, negu atvirkščiai 
balsuojant. Jis taip pat, at - 
sakinėdamas į PQ siūlymus, 
priminė, kad Kanados fede
ralizmas nestovėjo ir nesto
vi vietoje, bet evoliuciona - 
vo istorijos bėgyje, ypač per 
paskutiniuosius 25 metus.

Pirmąjį lietuvišką laikraštį Amerikoje išleido ir redaga
vo Mykolas TVARAUSKAS. Šalia jo - stovi žmona Adelė. 
GAZIETA LIETUWISZKA-rasztas paszwęstas dėl lietuw- 
ninkų Amerikoje pradėjo eiti New York’e 1879 -80 m. Iš 
viso buvo išėję 16 numerių. Prenumeratorių turėjo - 132.

LISETTE PRIVERSTA 
ATOSTOGAUTI

PQ nesitikėdama "Yvet - 
tęs" reakcijos, pasijuto la- 
bai nepatogiai, kai jų arti 14. 
OOO susirinko į Forumą pa- 
sisakyti už Quebec’ o pasili
kimą Kanadoje, Tokiam su
buvimui precedentą, kaip 
prisimename, davė Lise 
Payette. Tikintis apramin
ti publiką, PQ vyriausybė 
nutarė pasiųsti arogantišką
ją "Lisette" į Floridą atos - 
togoms...

PQ nutarė pasinaudoti 
moterų galia po šio inciden
to ir organizuoja savo par
tijos moterų subuvimą Paul 
Sauve Arenoje balandžio 25 d.

JAV ARCHEOLOGŲ DRAU
GIJA PROTESTUOJA 
V. SKUODŽIO SUĖMIMĄ

Sausio mėnesį PLB valdy
ba telegramomis informavo 
tarptautines ir JAV archeo
logų organizacijas apie Vy
taute Skuodžio suėmimą Lie
tuvoje. American Institute 
of Professional Geologists 
direktorius Stuart P. Hughes 
parašė laišką Sovietų amba
sadoriui Anatoliy F. Dobry- 
ninųi, kuriame griežtai pro
testuojamas V. Skuodžio su
ėmimas ir bendrai žmogaus 
teisių pažeidimai Sovietų Są
jungoje. Laiške taip pat rei
kalaujama, kad V. Skuodis 
būtų paleistas iš kalėjimo.

PARYŽIAUS SPAUDA APIE 
SIMĄ KUDIRKĄ

Sausio 22 dieną Paryžiaus 
televizijoje buvo rodomas 
CBS filmas apie Simą Ku
dirką, kuris taip pat dalyva
vo televiziniame debate apie 
kelionės ir emigracijos 
laisvę. Šiuos Įvykius išsa
miai aprašė Paryžiaus 
spauda.

"Jo, aišku, paklausė, ar 
viskas, kas čia bus pasako
jama, teisybė", rašo dien - 
raščio Le Monde (23.1. 80) 
korespondentas Claude Sar- 
rate. "Prieš atsakydamas, 
jis užmerkė akis. Jis galėjo 
kalbėti rusiškai ar angliš
kai. Ne, jis nusprendė kreip
tis į mus -ir tai buvo vienas 
labiausiai jaudinančių atsi
šaukimų - savo gimtąja kal
ba : jis išreiškė savo neapy
kantą "Kremliaus gangste
riams" ir meilę savo bro
liams, savo vargo bendri
ninkams. Stulbinantis Įspū
dis".

Ano t dienraščio France- 
Soir (23.1. 80) koresponden
to J. J. Jonas, Kudirkos pa
sakojimas buvo be abejonės 
pats dramatiškiausias iš vi
sų debato dalyvių : "Kai jį 
pradėjo šiek tiek brutaliai 
klausinėti vienu klausimu, 
su ašaromis akyse jis aiš
kinosi, kad jis nepabėgo iš 
savo tėvynės, kad jis myli 
savo gimtąją Lietuvą, bet 
jam buvo neįmanoma atsi
spirti laisvės šauksmui".

KUDIRKOS PASIRODYMO 
PRANCŪZŲ TELEVIZIJOJE 
ATGARSIAI

Paryžiuje prancūzų kalba 
leidžiamo ELTOS biuletenio 
redaktorė Birutė Vensku- 
vienė praneša, kad sausio 
22 dieną prancūzų televizi
joje rodytas amerikiečių 
filmas apie Simą Kudirką, 
Perbėgėlis, ir po jo įvykę 
debatai, pačiam Kudirkai 
dalyvaujant, paliko žiūro
vams "labai stiprų Įspūdį". 
Buvo sujudinta ne viena są-^ 
žinė ir pasitarnauta okupuo
tos Lietuvos problemoms, 
"ypač šiuo meta, kai Sovie
tų Sąjuągos militarinis agre
syvumas kelia daug politinių 
klausimų ir Vakarų Europo
je". Kudirkos pasirodymas 

debatuose buvo "Įtikinantis, 
uždegantis su gerai ir iš
samiai išdėstytais argumen
tais".

Ruošiantis debatams po- 
populiarloje Les Dossiers 
de l’Ecran programoje, B. 
Venskuvienė, prancūzų tele
vizijos pakviesta, atliko vi
są organizacinį darbą. Ji su
rinko lietuvišką informaciją 
ir subūrė .vertėjų ekipą, ku - 
rion įėjo dr. B. Aleksandra
vičienė, Ugnė Karvelytė, E. 
Turauskienė ^įar B. Vensku
vienė.

ARVYDO ČECHANAVI- 
ČIAUS TEISMAS

Briuselyje leidžiamo USSR 
News Brief (Nr. I, 1980) ži
niomis, sausio 4 dienąKaune 
buvo nuteistas Arvydas ČE
CHANAVIČIUS. Jis buvo su
imtas pernai lapkričio 6 d. 
ir nugabentas į Naująją Vil
nią psichiatriniam tyrimui. 
Per kratas pas jį buvę ras
ta partijos ir medicinos Įs
taigų blankų, aparatūros ir 
medikamentų. Čechanavičių 
kvotė Kauno Vidaus Reikalų 
Ministerijos tardytojas Vla
das Maskoliūnas. Teismas, 
kuriam pirmininkavo teisė
jas Tumas, apkaltino Če— 
chanavičių dokumentų grobs
tymu ir padirbimu, pagal 
Baudžiamojo Kodekso 205, 
207 ir 208 straipsnius. Bu
vo apklausta 11 liudininkų. 
Čechanavičius taip pat buvo 
kaltinamas už neteisėtą įs
taigų blankų bei receptų pa
naudojimą ir už telefono 
Įrengimą savo bute svetima 
pavarde prieš 8 metus. Rem
damasis Naujojoj Vilnioj 
padarytu psichiatriniu tyri
mu (skyriaus vedėjas Jova- 
tas), nustačiusiu, kad Če
chanavičius sergąs "šizoi- 
dine psichopatija" ir esąs 
"pavojingas visuomenei", 
teismas nusprendė išsiųsti 
jį į specialią ligoninę prie
vartiniam gydymui. Šiuo me
tu Čechanavičius jau "gydo
mas" Černiachovskio spe-| 
cialioje psichiatrinėje. Jis 
yra vienas iš 45-ių baltų, 
pasirašiusių memorandumą, 
pasmerkiantį Hitlerio- Sta
lino paktą.

/ELTOS INF /

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
TARNYBA

Su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, Kanados LB ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos finansine parama 
savo darbą pradėjo Lietuvių 
Informacijos Taryba. Infor
macijos Tarybai vadovauja 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
talkinamas Gintės Damušy- 
tės, kuri taip pat yra Jauni
mo Sąjungos atstovė PLB 
Visuomeninių Reikalų komi
sijoje. Vasario mėnesį kun. 
Pugevičius lankėsi Genevo- 
je, Šveicarijoje, kur vyko 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisijos posėdžiai. 
Čia suvažiavusius delegatus 
supažindino su Lietuvos by
la.

1

1



Neptikiwm Ju&m
U! Lietuvos iilai svjnimtį ! Ui iiti.Hmyb( Kanadai! 
P our la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Wl LIETUVIU 
VI TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ

bus liepos 6 d., 2 vai . p. p.

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGO, ILL

Bilietai gaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje.
2501 W. 71 St.. Chicago, Ill. 60629. Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėje S20.00, mezzanine $14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00. Balkonas

I — $15.00, $12.00, $9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus tą pačią dieną 

CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero

7 v a I . v.

Avė. Al si p, I LL

(Šventės programosBilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių.
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.

Saulelė vos tik spėjo ’’pargriauti žiemos triūsus " 
anot Donelaičio, o mus jau pasiekė pirmoji kregždė - 
tai pranešimas, kad užsuktas ratas sparčiai rieda, ruo
šiant VI- ąją Lietuvių Tautinių Šokių Šventę.

Nors tai dar tik pirmasis kvietimas, tačiau jis duo
da progos pradėti planuoti ir atostogas, ir kelionę į 
mūsų lietuviškąjį didįjį centrą Chicagą.

Esame daugelis jau daug kur buvoję, važinėję, ap - 
lankę ir daug ką matų . Ne viename teatre buvę. Tokio, 
tačiau, renginio ir tokio vaizdą ir tokio dvasios pakili - 
mo - kaip gali paliudyti šokių šventėse buvę - niekur ne- 
užtiksite ir nepergyvensite. Taigi, planuojant šių metų 
atostogas - pats laikas jau ir visai rimtai peržvelgti pla
nus. ir pasilikti liepos 6 dienos datą kalendoriuje ryškiai 
apibrėžtą.

Viskam užteks laiko dar, o ypač prisisvečiuoti, bet 
Šokių Šventės nesikartoja taip dažnai; kol vadovai dar 
yra mūsų tarpe, kol galime dar važinėti iš vieno pašau - 
lio krašto į kitą, iš vienos valstybės į kitą, iš vieno mies
to į kitą su patogumu ir be baimės - nepraleiskime tos 
progos.

Nusivežkime Šventėn ir tuos, kurie dar yra per jau
ni joje dalyvauti. Gal, pasaulio įvykiams taip keistai be
sivystant, ir nebebus jiems greitai progos tapti Šventės 
dalyviais. Šventės vaizdo priisminimai mūsų vaikams 
paliks neišdildomą įspūdį

Parodykime pasauliui ,kad mes save branginame ir 
gerbiame, kad nenuleidžia me rankų/šiuo atveju nes
tokojame nė entuziasmo/, siisirinkti ir parodyti kaip mes 
save išreiškiame šokio sūkuryje, kaip mes nešame esta
fetę - ąžuolo šaką, jurgino žiedą-ir neužmirštame sa
vo protėvių palikto mums testamento, nei savo dar i ne
seniai kritusių ir krintančių tėvynainių. Plunksna

N A C I U. 
MEDŽIOKLĖ

Toronto Star dienraštis 
š. m. balandžio mėn. 2 d.pra
nešė, kad B.Kaplan, naujas 
Kanados liberalų valdžios 
vyr. prokuroras / solicitor 
genęral/, balandžio 13 d. su
sitiko Washington’e su Si - 
mon Wiesenthal.

Čia jie aptarė, kaip išduo
ti 12 karo nusikaltėlių nacių 
vokiečių ar kitų tautybių, ku
riems bus keliamos bylos ar 
perduodami Izraelio teismui.

Tarptautinės teisės požiū
riu ši žinia skamba gana 
keistai. S. Wiesenthal yra 
berods, Austrijos ar Rumu
nijos pilietis, gi B. Kaplan - 
irgi ne amerikonas.

Didžiuosius 1939- 45 m. 
karo nusikaltėlius teisė 

2 psi.

Nuerenberg’o Tarptautinis 
Tribunolas, sudarytas iš ka
rą laimėjusių valstybių gru
pės: JAV, Didž. Britanijos , 
SSSR ir Prancūzijos teisėju 
Jie nuteisė 21 nacį nusikal
tėlį. Vieni buvo pakarti, kiti 
nubausti kalėjimu.

Buvęs teisėjas ameriko
nas Nuerenberg’e.Smith pa
rašė knygą, kurioje įrodi - 
nėja, kad ir šis teismas bu
vęs neteisėtas tarptautinės 
teisės požiūriu...

Ką tada kalbėti apie teisę
S. Wiesenthal’io, eilinio kitos 
valstybės- ne Amerikos-pi- 
liečio-teisę teisti kitų vals
tybių piliečius, nors jie ga
lėtų būti ir kalti, kaip kad 
buvę naciai-vokiečiai?

Studentas
/ Nebūdami tarptautinių 

bei kitokių teisių specialia -

PANORAMA MMMWaMMMWMMMMWMNMMAANWV

KONKURSAS STRAIPSNIŲ APIE KRISTIJONĄ DONELAITĮ

POLITINIAI
Mažos valstybės ir tautos 

paprastai negali turėti le - 
miamo balso pasaulinėje po
litikoje. Esama betgi išim
čių. Jei Izraelio gyventojų 
skaičius nedidesnis už Lie
tuvos, tai jo įtaka pasaulinė
je politikoje yra nepalygi
nant didesnė. Išsklaidyti po 
visą pasaulį žydai,kaip pre
kybininkų ir intelektualų tau
ta, sugebanti prisitaikyti 
prie visokiausių aplinkybių 
ir sąlygų, turi visose vals
tybėse nepaprastą įtaką.

Štai šių metų kovo mėn. 
pradžioje JAV atstovas pa
rėmė Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje arabų rezoliu
ciją, kuri smerkia žydų so
dybų steigimą okupuotose a- 
rabų žemėse.Nespėjo "nu
džiūti rašalas" nuo tos re
zoliucijos, kaip subruzdo 
"Siono galingieji" - t. y. JAV 
ir Izraelio žydai. Beveik ry
tojaus dieną Baltieji Rūmai 
skubotai paskelbė, kad Ame
rikos balsas tame sprendi
me buvęs klaidingai supras
tas. /Žinoma, kad keistai 
pasiskubino. Netrukus dide
lė grupė taikos trokštančių 
izraelitų demonstravo Izra
elyje prieš agresyvųjį 
sutarčių nesilaikantį Begin’ą 
dėl ko arabai teisingai skun
dėsi. Atsikeršijimams tada 
iš abiejų pusių, nėra pa - 
baigos. Red./.

Ar tai ne puikus politinis 
zigzagas?

Oficialiai dabar skirsto - 
mos valstybės į pagrindines 
dvi grupes: komunistines ir 
kapitalistines, arba į dikta - 
torinį ir laisvąjį pasaulį.

Tiesa, ir laisvajame pa
saulyje pasitaiko liliputinio 
tipo diktatorių, bet jų veikla 
nėra taip visas
sritis apimanti, kaip soviet!-; 
nė komunizmo sistema.Net 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės laikais kai kas vadinda
vo Prezidento Smetonos vy
riausybę diktatorine, kuri 
varžė partijų pasireiškimą, 
bet eiliniai piliečiai ir ypač 
kaimo žmonės tos diktatu - 
ros mažai tejautė. Ne be to, 
kad buvo ir kaikurių šešėlių, 
/ kaip suvalkiečių ūkininkų 
streikas/, bet Lietuvai ta
da buvo sunku dėl finansi
nio nepajėgumo.

Laisvasis pasaulis yra la
bai nelygaus ekonominio ir 
socialinio išsivystymo sto
vyje. Tai leidžia sovietams 
plėsti savo įtaką. Lietuvos 
žurnale "Švyturys", nr.21, 
1979 m. lapkr. mėn. 20 psl. ,

ZIGZAGAI 
yra paveikslas su užrašu : 
” Nikaragva džiaugiasi 
pergale. Išsivadavimo 
fronto kariai Managvoje" 
Taigi - sandinistai yra 
komunistai.

Tuo tarpu "Draugo" nr.5O 
š. m. vasario mėn.skaitome 
"Atstovų Rūmai/JA V/ pat - 
virtino. . . ekonominę paramą 
Nikaragvai -75 mil.dol." 
Toliau: " Paramos priešai 
aiškino, kad Nikaragva jau 
pateko į Castro glėbį". Ir 
vėl rašoma: "JAV vyriausy
bė paskyrė 9 mil.dol. para
mą Salvadoro vyriausybei, 
kuri kovoja su stipria komu
nistine opozicija. Dalis tos 
paramos skiriama pasko - 
loms mažažemiams per Sal
vadoro kooperatyvus". At
rodo, kad JAV yra labiau 
suinteresuotos šelpti komu
nistinę vyriausybę, negu ko
vojančią prieš komunistus . 
Tai irgi savotiškas politinis 
zigzagas. Žurnale "US News 
& World Report" š.m. kovo 
1O, straipsnyje "Marksistų 
debesys virš Centrinės A- 
merikos" rašoma: " Tačiau 
kariškių vyriausioji vadovy
bė/ Salvadoro ir Guatema - 
los: J.V./ ir jų šalininkai 
taipgi tiki, kad JAV sutruk
dys jų pastangas, jeigu jos 
pateiks pasiūlymų parem
ti Salvadorą jo kovoje prieš 
kairiuosius. Jų manymu , 
JAV pakirto šacho valdžią 
Irane, atidavė Nicaraguą 
sandinlstams ir, versdami 
kariškių valdžią Salvadore 
pravesti reformas, taipgi 
veikia šalies komunistams 
perdavimo linkme".

Nenuostabu tad, jei prieš 
eilę metų vienas sovietų 
slaptos policijos agentas,pa

gyvenimo siprašęs politinio prieglobs
čio JAV-se, tvirtino, kad a- 
nuomet State Departamente 
iš virš 30.000 tarnautojų 
infiltruotų komunistams dir
bančių buvo 800. Kitaip ta
riant, - jų šnipų...

tais, negalime į šį įdomų 
klausimą atsakyti. Tačiau , 
vėl ir vėl ne vienam iškyla 
klausmai.ką reikėtų sakyti , 
arba daryti dėl visų ka
ro nusikaltėlių, ne tik nacių 
vokiečių, kurie yra sužlugę. 
Ką daryti su okupantais, ko
laborantais dėl išvežimų,ka
linimų, kankinimų irgi tik 
dėl to, kad būta kitos tauty
bės ar kitų įsitikinimų.........
Kodėl vieni turi būti vis pa
ieškomi, o kiti- ir toliau 
tebevykdo kriminalinius nu
sikaltimus tarptautinės ir 
Žmogaus Teisės įstatymų 
nepaisant ir juos panieki - 
nant? Red./.

Paminėtinas atvejis ka
riaujant Korėjoje ir Vietna
me. Net iki tokio įžūlu - 
mo buvo prieita Vietname , 
kad suorganizavus helikop
terių ekspediciją išlaisvinti 
Š. Vietname pakliuvusius 
JAV- bės karius/ypač lakū
nus/ belaisvius ir buvo nus
tatyta jų laikymo vieta-ba - 
rakai, tai nuskridusi ekspe
dicija ten tų belaisvių ne - 
rado. Š.Vietnamas jau buvo 
įspėtas tų infiltruotų sovie - 
tinių simpatikų ir tie belais
viai buvo skubiai evakuoti . 
Ar tai negalima pavadinti 
politiniu zigzagu, ar gal tie
siog išdavyste, kas čia be - 
supaisys?...

Visi žino istoriją su Iranu, 
Manau, reikėjo neatidėlio
jant izoliuoti visą Irano ats
tovybės ir konsulatų perso - 
nalą. Jeigu tai nebūtų padėję 
- įsteigti sovyklą ir visus 
Irano piliečius JAV-se joje 
izoliuoti.Ar būtų ir tada tie 
Irane "studentai" dar vis tę
sę savo kriminalinį įkalini
mą? JAV kreipėsi į Pasauli
nį Teismą, į Saugumo Tary
bą ir žadėjo blokuoti Iraną . 
Visos šios priemonės pasi
rodė dar neefektingos/kaip 
buvo kadaise su Lietuvos 
skundais atgauti lenkų oku
puotą mūsų sostinę/. Irano 
vyriausybė tiesiog tyčiojasi 
reikalaudama, kad Amerika 
"prisipažintų nusikaltusi I- 

ranui".
Prie ko prives tie JAV 

"nusipolitikavusių" politi - 
kierių ’’ politiniai zigzagai" 
parodys netolimi ateities į - 
vykiai. J. V.

Minint mūsų didžiojo literatūros klasiko 200 metų 
sukaktuves, LŠST Centro Valdyba skelbia straips
nių konkursą apie Kristijoną DONELAITI.

KONKURSO SĄLYGOS: ,
1. Tema; Kristijonas Donelaitis -/1714.1.1-1780. n.18./

- 200 metų.
2. Straipsniai - rašiniai turi būti parašyti mašinėle ir 

netrumpesni kaip 15-20 puslapių, pasirašyti slapy- 
varde, atskirame užklijuotame voke įdėta tikroji 
riaus pavardė ir adresas, o ant voko viršaus 
rašoma ir pasirinktoji slapyvardė.

3. Straipsniai-rašiniai turi būti atsiųsti iki 1980 
gruodžio m&n. 15 dienos imtinai.

4. Vertinimo Komisija bus sudaryta ir paskelbta vėliau.
5. Už straipsnius ar rašinius bus paskirtos trys pre

mijose pirmoji - $ 150, antroji - $ 1OO ir trečioji - 
$ 50,

6. Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai.
7. Premijas laimėjusieji striapsniai ar rašiniai pe

reina LŠST CV nuosavybėn ir be atskiro honoraro 
skelbiami spaudoje.

8. Prašytus straipsnius ar rašinius siųsti iki nurodyto 
termino šiuo adresu: Kazys TAUTKUS 1614 N.34 Avė., 
MELROSE PARK1, Ill, 60160, pažymėjus, kad yra 
konkursinis.

auto- 
už-

m.

K. Tautkus
LŠST SPAUDOS - INFORMACIJOS TARNYBA

KANADOS TEISIŲ LYGOS ATSTOVŲ KALBOS
Kanados Teisių Lygos at- Viena iš ryškiųjų tos mozai- 

stovai š. m. kovo mėn. 21 d. kos formų yra multikultura- 
buvo atvykę'į Londono ukra- -lizinas 
iniečių salę ir geram būriui 
klausytojų padarė praneši
mus bei dalino ar pardavi
nėjo kalbamu reikalu atitin
kamą literatūrą bei knygas.

Plačiai žinomas Patrick 
Walsh yra direktorius Kana
dos Teisių Lygos, kurios 
centras yra Fleshertone, 
Ont. Jis yra skaitomas au
toritetu apie marksistinę 
subversiją Kanadoje,

Jaunas Toronto mokyto
jas Paul Fromm, pristaty
tas kaip aktyvistas politiko
je, žinių analizuotojas ir 
steigėjas Universitete alter- 
natyvistų prieškomunistų 
būrelių.

Kai Patrick Walsh labai 
įtikinančiai kalbėjo apie 
laisvam pasauliui ir ypač 
Kanadai artėjantį grėsmingą 
pavojų - koministinę agre
siją, primindamas, kad tas 
pavojus glūdi ir turi denden- 
cijos augti Quebece - kvebe - 
kiečių-seperatistų nuotaiko
se ir akcijoje, susirinkusie
ji gausiai plojo. Tačiau vi
sai kitaip sutikta Paul 
Fromm kalba, nors jis sa- 
kęsis norįs vystyti tą pačią 
temą. Bet jis tuojau ėmė 
smarkiai kritikuoti Kanados 
Federalinę valdžią net tri
mis atvejais.

Aptardamas Kanados pa
ramą pasaulio kraštams, ku
rie gauna 
forma, ėmė 
siunčiamoji
75 % perdi dėlė ir toji para
ma daugiau atitenkanti 

•marksistams, negu tiems, 
kuriems pagelba būtinai 
reikalinga.

Atrodo, kad čia jis pasa
kė daug teisybės. . . Bet kai 

• jis palietė Kanados imigra
cijos "atviras duris", tuojau, vargšus. Tokį išnaudojimą 
keistoka, griežtai pasisakė, 
kad taip vadinamas "multi
culturalism" , kuris, girdi, 
yra 
jos 
per 
kaip 
bemedžiojant jų balsus. Tai 
net, girdi, galįs sakyti, kad 
tokie imigrantai, kaip italai, 
lenkai ir kiti balsavę tik už 
liberalus.

Čia klausytojai jau panoro 
įsikišti. Vienas jų užtikri
no, kad "multikulturalism" 
yra visai naudingas Ka
nadai. Juk reikia sutikti, 
kad Kanadoje nėra vienaly
tės - ištisos tautos. Juk 
British - American Act 1867 
metais užakcentavo dvi tau- 
tas-dvikalbiškumą, o dabar 
yra gausu ir kitų tautų atei
vių, kurie bendrai lipdo Ka
nados kultūrinę mozaiką.

ir etninių grupių 
švietimas - Longuage, He
ritage Program.

Vadinti čia virš minėtus 
dalykus vien tik "imigrantų 
papirkimu" - reiškia daugiau 
nieko, kaip nesusivokimą pa
dėtyje. Juk multikulturaliz- 
mą remia ir konservatorių 
Ontario provincijos valdžia. 
Šitas niekuo nepagrįstas 
kaltinimas imigrantų apdai
riam politikui nepritinka. 
Juk daug, daug ypač po II-jo 
Pasaulinio Karo imigrantų 
yra geri kovotojai prieš ko
munizmą. Tiesa, P. Fromm 
nusiskundė ir Vakarų Indijos 
salų imigrantais. Jie, girdi, 
daug sunkumų atneša Kana
dos valdžiai, sunki ai: 4s i dar—i 
bina arba gyvena iš/pašalpų^- 
Minėjo jis komunizmo au
kas - "laivo žmones".

Kitą kaltinimą Paul 
Fromm prikišo penkioms 
dominuojančioms Kanados 
bažnyčioms, jų tarpe ir ka-' 
talikų bažnyčiai. Jos esą 
dažnai patarnaujančios ko
munizmui. Čia vėl vienas 
klausytojas užginčijo, kad 
katalikų bažnyčia yra dau
giausia persekiojama ir nu- 
kenčianti nuo komunizmo. 
Pavyzdžiu galinti būti pa
vergta Lietuva, kur katali- 
kija ir dvasiški ja labai prie
šinasi komunizmui ir turi 
bene daugiausia nukentėju
sių.paramą įvairia 

tvirtinti, kad 
pagalba bent Tada prelegentas ėmė 

kreipti dėmesį į Pietų Ame
riką, kur, girdi, net aukšti 
dvasiškiai talkininkauja 
marksistams. Jam klausy
tojas atsakė, kad daug kur 
Pietų Amerikoje egzistuoja 
tiesiog 
turtuoliai

feodalizmas, kur
labai išnaudoja

Kanados liberalų parti- 
"išmįslas". tarnaująs, 
federalinius rinkimus, 
papirkimas imigrantų,

smerkia ir kai kurie katali
kų dvasiškiai. Bet tai nėra 
komunistinės sistemos 
rėmimas. Žmonių materia- 
liną išnaudijomą nuo amžių 
katalikybė ir jos uolieji 
dvasiškiai smerkė ir tada, 
kai apie marksizmą-komu- 
nizmą dar niekur niekas ne
girdėjo. . .

Liudas Damulis 
(Ši korespondencija labai 
akivaizdžiai parodo, kaip 
labai nesiorentuoja vietiniai 
i r bendrai šio kontinento gy
ventojai dėl pačių, esminių 
skirtumų tarp socializmo ir 
rusiškojo ar kito komuniz
mo. Tuo labiau, nesioren
tuoja nė apie Pabaltijo kraš
tų priespaudą. Turime kiek
viena proga dalyvauti tokiose 
paskaitose-pranešimuose ir 
reaguoti. Londoniškiai pa
rodo gerą pavyzdį).
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VIZITAS SOSTINĖJE
Z. P U L I A NAUSKAS

/ Papildomi įspūdžiai iš kelionės į Vilnių ir kitur / 
"O Vilniaus nepamiršk, lietuvi’.” 

/tęsinys/
DIENA KAUNE

Rugpiūčio j6-oji diena bu
vo skirtą mūsų grupės išvy-‘ 
kai į Kauną. Grupės daly
viams susėdus į autobusą ir 
dar esant jame laisvų vietų 
gidei sutikus, įsėdo dar ma
no sesuo su dukra ir kita gi
minaitė. Atėjus autobusan 
ir gidei, apie 1O vai. paju
dėjome Kauno link nuo vieš
bučio "Gintaras”.

Gerai asfaltuotu keliu į 
Kauną atvykome per pus
antros valandos. Važiuodami 
miesto gatvėmis, dairėmės 
pro autobuso langus. Vieto
mis matėsi šis tas naujo 
(pastatai), vietomis tie patys 
matyti vaizdai prieš daugelį 
metų. Važiavome1 Kęstučio 
gatve, dalimi buv. Laisvės 
Alėjos ir pro įgulos bažny
čią tiesiai į Žaliakalnį. Čia 
pavažiavome viena kita di
desne gatve ir apsukome ap
link buv. Universiteto Klini
kas, dabar Valstybinę Ligo
ninę, kuri yra skaitoma di
džiausia ligonine Lietuvoje.
Grįždami atgal, sustojome 
netoli Įgulos bažnyčios, kuri 
dabar yra M. K. Čiurlionio 
vardo Valst. Muziejumi. 
Vaikščiojant aplink atrodė, 
kad visos jo sienos stik
linės, išmargintos spalvo
to stiklo gabalais. Iš tik
rųjų - tai yra Čiurlionio pa
veikslų reprodukcija stikle 
arba paveikslai dažyti-piešti 
ant stiklo. Angliškai tariant, 
tai yra ’’Stained Glass". Pa

veikslų turinys sunkiai su
prantamas eiliniam stebė
tojui. Iš čia pavažiavome 
iki buv. Karo Muziejaus. Jo 
Rūmai dabar vadinasi Čiur
lionio Meno Muziejumi. Ant
rame aukšte yra Čiurlionio 
Galerija. Lipant Į antrąjį 
aukštą, lankytoją pasitinka 
muzikos garsai, ateiną iš 
gretimo kambario. Tai Čiur
lionio preliudai ir simfoni
nės poemos garsai plokšte
lėse. Galerijos sienose kabo 
daugybė jo meno paveikslų, 
gražiai įrėmintų ir Įvairaus 
dydžio. Eilihiam žiūrovui ir 
čia sunku susigaudyti pa
veikslų turiniuose, nors prie 
paveikslo yra ir jo pavadini
mas, kaip Ramybė, Bičiu
lystė, Pavasario sonata, Pi
lies pasaka, Angelo veidas 
ir daugybė kitokių. Norintieji 
gali užeiti į muzikos kamba
rį ir pasiklausyti M. K. Čiur
lionio švelniai skambančios 
muzikos.

Šalia M. K. Čiurlionio me
no muziejaus, 1969 m. pa
statyti spec; Galerijos Rū
mai, kuriuose vyksta Įvairių 
meųininkų kūrinių parodos 
ir laikomi jų darbai apsau
gai nuo sugędimo per ilges
nį laiką. Ten pat yra laiko
ma dalis ir Čiurlionio meno 
darbų.

Vaikščiodami po Galerijos 
kambarį, viename jo kam
pe radome ir keliolikos vel
nių "kolekciją". Velniai su 
ragais, uodega sėdi ir stovi 
savo kėdėse. Vieni jų rūpes
tingais veidais, kiti rodo 
šypseną. Kažkas iš mūsų 
lankytojų pastebėjo, kad čia 
turėtų būti bent porą ir bo
bų atstovių - jos kartais 
gudresnės ir už velnius. Lie- 

•_-tuvoje seniai sakydavo, kad 
ko velnias nesugebės - boba 
padarys. Iš čia dar užsukom 
Į Rotušės aikštę. Aikštė iš
klota rusvos spalvos plyte
lėmis. Rotušės Rūmuose 
dabar yra vedybų įstaiga.Jos 
viename kampe yra suvenyrų 
parduotuvė. Namų eilėje dar 
tebėra buv. Maironio namai, 
kuriuose dabar yra įreng
tas lietuvių literatūros mu- 
1980. IV. 18 

ziejus su daugybe knygų bei 
rankraščių ir žymesnių ra
šytojų portretais. Rotušės 
aikštėje autobusas pasiliko 
mūsų laukti iki sugrįžimo į 
Vilnių. Kiti keleiviai nuėjo 
savais keliais, o aš su gi
minaitėmis nutraukiau iki 
buvusios žuvies rinkos ir 
Vilijampolės tilto.

Žuvies rinkos aikštė yra 
išgrįsta cemento plytelė - 
mis. Jos viduryje ant pje
destalo stovi žmogaus figū- 
fa-paminklas. Aikštės baig
mėje žema mūrinė tvora, už 
jos žalia pieva nusidriekusi 
iki Nemuno krantų ir čia pat 
matėsi restauruota Kauno 
pilis.

Ant tvorelės truputį pa
sėdėjome, pasidarėme nuot
raukų ir vėl nuėjome mies
to link. Priėję, stabtelėjom 
prie Valst.Teatro Rūmų, ku
riuose dažnai girdėdavau ir 
matydavau žymiuosius dai
nininkus, kaip K. Petraus — 
ką, E. Kardelienę. Stabtelė
jau ir prie Pienocentro Rū
mų, kuriuose mėgdavau už
valgyti rūgštaus pieno su 
bulvėmis.

Žvelgiant į tuos Rūmus, 
atrodė jie tokie tamsūs,ne - 
gyvi, pasenę. Gal būt, jei 
jie prabiltų ir praregėtų, 
pasakytų tą patį, ką šie žmo
nės dabar apie juos sako. 
Bevaikščiojant buv. Laisvės 
Alėjos bulvaru, atrodė, kad 
jame augą medžiai tokie pat 
jauni, kaip tada buvo. Vieno 
kito praeivio paklausiau, ar 
tie medeliai tie patys, kurie 
buvo prieš daugelį metų, ar 
pasodinti nauji ? Niekas ne
žinojo.

Beslampinėjant pasidarė 
šilta ir noras pavalgytį le
dų. Užėjome į vieną parduo
tuvę, kitą ir negavome - iš
parduoti. Pagaliau praėję 
skersai gatvę, nuėjome kiek 
pirmyn ir užsukome Į vieną 
restoraną, gavome pietus ir 
trečio - ledų. Giminaitės 
sugalvojo dar čia pailsėti ir 
užsakė po stikliuką šampa
no Pasėdėję čia dar pusvar 
landį, atsiskaitėm su pada
vėja ( 5 rb. už asmenį) ir 
išėjoine namo, autobuso link. 
Visiems keliautojams tuojau 
susirinkus, autobusas paju
dėjo. 9 v.vakaro jau buvome 
Vilniuje.

Vieną kartą važiavau pas 
pažįstamą, pasiėmęs tak
sistą. Važiuojant siauromis 
Vilniaus gatvėmis, šoferis 
skundėsi, kad kartais jomis 
sunku važiuoti padidėjus ma
šinų skaičiui. Girdi, nese
niai buvęs užsieniuose ir te
nai matęs vienos krypties 
gatves, kuriomis važiavimas 
jam labai patikęs. Klausia, 
kodėl ir pas mus taip nega
lėtų padaryti ? Jam paaiš
kinau, kad ir pasėmus, Ka
nadoje, taip yra, nors ir 
gatvės daug platesnės, negu 
kai kurios čia jūsų.

Kita proga pakviestas tak
sistas kalbėjo naudodamas 
pusę lietuviškų ir pusę ru
siškų žodžių. Sumokėjęs du 
rublius už 15 min. kelio, at
sisveikinau ir išlipau.

Visur skubant ir lekiant, 
nepastebėtai priartėjo ir iš
vykimo diena iš Vilniaus. Tą 
dieną, rugpiūčio 17, anksty
vus pietus valgiau krikšto 
dukters šeimoje. Pokalbiuo
se džiaugiamės atsiradusia 
proga pasimatyti. Liūdėjo - 
me, kad taip greitai viskas 
prabėgo, kaip sapne. Likome 
su viltimi, kad ir vėl kada 
nors pasimatysime. Sudėjo
me mano daiktus į jų maši
ną ir išskubėjome viešbutin 

"Gintaras", kur jau laukė 
keleivių neramus šoferis. 
Visiems tuojau susirinkus 
autobusan ir gidei iŠ paskos, 
išdulkėjome aerodromo link. 
Aerodrome radau visus savo 
artimuosius,atvykusius ma
nęs išlydėti. Turėjome dar 
apie pusvalandį laiko pasi
keisti keliais ir jau paskuti
niais sakiniais. Atėjus lai
kui mums jau artėti lėktuvo 
link, apsikabinę ir išsibu- 
čiavę linkėjome vienį ki
tiems geriausios sėkmės 
kelionėje ir namuose. Mote-

Perkūno Namas Kaune

PRISIMINIMAI IŠ- STUDIJŲ MASKVOJE

1915 - 19 18 m.

Daug džiaugsmo turėjau, 
laimingai 1915 metų pavasa
rį gavęs rusų Vilniaus gim
nazijos atestatą su gerais 
pažymiais. Iš fizikos ga
vau penkis - mokytojas buvo 
inž. Šakenis. Iš rusų kalbos 
gavau keturis, o tai man bu
vo nelengva atsiekti, nes nuo 
pat progimnazijos laikų ne
sugebėjau pakankamai gerai 
jos išmokti. Pagaliau, tiky
bos egzaminą laikiau trauk
damas bilietą, paskirtą len
kams,nes 8-oje klasėje te
buvau “ vienas Hėtuvis. Ki
taip tariant, atsakinėjau 
"ekspromtu". Egzaminuose 
dalyvavo ne tik lietuvis ka
pelionas, bet taipgi vyskupas 
Mikalkevičius ir prelatas 
Hanusevičius, kurie irgi ma
ne klausinėjo lietuviškai. 
Gavau penketuką. Atestatų 
Konkurse tų trijų dalykų 
laipsniai nulėmė mano pri
ėmimą J Žemės Ūkio Aka
demiją Maskvoje. Taigi, 
sėkmė man lėmė, kad aš bu
vau priimtas studijuoti savo 
svajotą agronomiją ir drau
ge išvengiau karinės prie
volės .

Studentų buvo nedaug, nes 
karas tęsėsi jau antri metai 
ir daugelis studentų buvo 
mobilizuoti. Todėl ir profe
sorių paskaitas lankė nedau
gelis. Mažiau kaip trims 
studentams profesorius pas
kaitos nelaikydavo. Pavyz
džiui, zoologijos profeso
rius Kulaginas labai įdomiai 
dėstė entomologijos kursą 
ir buvome mes tik trys stu
dentai, kurie ištisai lankė
me jo paskaitas. Joms pa
sibaigus, jis mums be eg
zaminų įrašė į studijų kny
gutę po penketuką. Pas me- 
tereologijos lektorių Bori - 
risovą irgi ne ką daugiau 
ateidavo studentų į paskai
tas. Daugumas atsilankyda
vo tik vieną kartą, prieš pat 
laikant egzaminą. Visi pro
fesoriai buvo labai aukštos 
kvalifikacijos ir ši Agrono
mijos Akademija buvo garsi 
ir geriausia visoje Rusijoje. 
Vienas dalykas vistik labai 
metėsi Į akis. Tai perkrovi
mas artimų agronomijai, bet 
iš tikrųjų tik agronomijai 
pagalbinių disciplinų, kaip 
fizika, chemija, botanika, 
zoologija, metereologija, 
geodezija, miškininkystė. Tų 
disciplinų daugtfma buvo su 
padaliniais. Pav. chemija 

rų skruostais riedančios 
ašaros kiek sujaudino ir 
mane. Suėję keleivių salėn, 
dar truputį lukterėję, pra
dėjome lipti į čia pat esantį 
lėktuvą. Lėktuvui pradėjus 
žėme riedėti, pasilikusi 
žmonių minia, iškeltomis 
rankomis mums mojavo, 
reikšdami paskutinį sudiev.

Apleisdamas gimtinės ir 
sostinės padangę, džiaugiau
si, kad pavyko pasimatyti su 
savo artimaisiais nors 
trumpam laikui. / b.d. / 

išeinama pirmais metais tik 
neorganinė, o antrais jau or
ganinė. Gi trečiais metais 

, pusmetį teko dirbti analyzė- 
se laboratorijoje, kurioje 
1918 m. riet apsinuodijau 
tiek, kad net teko nuvykti Į 
ligoninę. Botanika buvo ke
turių dalių : bendroji botani
ka, anatomija, fiziologija ir 
sistematika. Reikėjo surinkti 
300 augalų žolyniją. Šioje 
srityje mane toli pralenkė 
Tonkūnas, surinkęs 500 au
galų ir tai vien,tokių, netu
rinčių skaisčių žiedų ir sun
kiau matomų: asiūkliai, sa-' 
manos, viksvos, smilgos, 
kerpės ir 1.1.

Aš jam tą žolyniją parve
žiau i š Maskvos 1921 m.s 
lankydamas vasario mėnesį 
mūsų pasiuntinybę ir Žemės 
Ūkio Akademiją.

Taipgi platus buvo geode
zijos kursas su privalomais 
septyniais brėžiniais bei 
planeliais, naudojant mata
vimo įrankius (nivelirą ir 
kitus).

Kai steigėsi Lietuvoje 
(Dotnuvoje) bene 1924 metais 

, Žemės Ūkio Akademija ir 
,kai aš buvau pakviestas į 
steigiamąjį posėdį, tai pri
kalbėjau savo draugus (Ton
kūną, Krikščiūną, Paltaro
ką) argumentuoti ir balsuoti 
už tokią mokslinę programą, 
kad tų pagelbinių gamtos 
mokslų būtų žymiai mažiau, 
negu buvo, Maskvos Žemės 
Ūkio Akademijoje. Jų buvo 
mažiau ir Vokietijos Žerųės 
Ūkio Aukštose Mokyklose 
Berlyne, Leipcige ir kitur.

Tad, man teko studijuoti 
tas pagelbines agronomijos 
disciplinas tris metus, o 
specialiom agronomijos dis
ciplinom būtų tekę studijuo
ti tik du metus. Nors oficia
liai Maskvos Akademijoje 
skaitėsi 4 mokslo metai, bet 
tekdavo mokytis ištisus pen
kis metus, nes pav, , kad ir 
gabesnis už mane Tonkūnas 
tik per penkis metus baigė 
Akademiją. Agronomijos 
mokslas Akademijoje buvo 
palyginant abstraktus (nors 
buvo ir farma), ir garsus 
profesorius Fortunatovas 
sakydavo, kad ją baigęs, gali 
būti tik gubernijos agrono
mu (vadinasi, .tinki tik kan
celiariniam darbui). Jau vė
liau gali tikti ir apskrities 
agronomu. Gi dar vėliau, pa
žinęs gyvenimą iš arčiau,gar 
Ii tikti ir kelių valsčių agro-

algimanbo skiltis
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BALANS UOTĄ

Kai viename ar kitame 
laikraštyje paskaitai, kad 
tiek atskiri tautiečiai,tiek ir 
Įvairios mūsų organizaci - 
jos, draugijos, sambūriai , 
klubai, atsiunčia piniginę pa
ramą savajai spaudai pa
remti, visada apima toks 
saldus jausmas.Tenka gė - 
rėtis skaitytojų susipratimu 
ir suprasimu tikrai neleng
vos/ ypač materialinėje 
plotmėje/ padėties, su kuria 
kasdien ir vis dažniau susi - 
duria išeiviškieji periodiniai 
leidiniai. Mūsų periodikos 
užnugaris, paprastai, gana 
lieknas ir liesas, išlaidos 
kasdien kyla, infliacinė ban
ga vis aukštėja, deficitas vi
siškai rimtai grąšo ne vie - 
na m, bet visai eilei leidinių 
Tokioje realioje padėtyje 
muistantis, savaime supran
tama, kiekviena auka yri 
laukiama, nuoširdžiai prii
mama ir giliu dėkingumu 
palydima.

Atskiras, individualus ir 
privatus aukotojas, savaime 
suprantama,turi visiškai ne
abejotiną ir niekeno negin- 
čityną teisę aukoti savąjį pi
nigą, kokiam tik leidiniui jis 
panorėtų. Tai išimtinai jo 
teisė ir diskretiškumas.Pa
našios normos liestų ir ats
kirus organizacinius jungi
nius. Jų pinigas, jų intenci
jos ir jų valia bei pasirinki
mas.

Tačiau toks dėsnis kažin 
ar galiotų^ kai kalbame ap*e 
bendruomeninius, visuotinus 
fondus, iš kurių duodama pa
rama spaudai, lyg ir turi sar- 
votiškai diskriminacinį cha
rakterį. Pavyzdžiui, kokiais 
kriterijais besivadovaujant 
duodama / tegu ir vienkarti
nė/ parama X leidiniui , 
o |kodėl ne Y.ar Z.laikraš
čiui? Kartais, net gerai ži
noma ir jaučiama, kad tar
kime Y.ar Z.leidinio mate
rialinė bazė yra kurkas sun
kesnė už X laikraščio. Kai- 
bame, aišku, apie patriotinę 
ir aiškiai lietuvišką spaudą . 
Tačiau, va, šioje vietoje ir 

nomo pareigoms. Jau tuomet 
įeitum į tiesioginį kontaktą 
su ūkininkais.

Gražu buvo mokytis ir gy
venti toje Petrovsko -Ra- 
zumskoje Akademijoje, nes 
ji buvo už Maskvos ribų 
(3km)ir pasigrožėti jos pui
kiu didžiuliu parku bei tven
kiniais. Atsilankydavo sek
madieniais ir kiti Maskvos 

.Universiteto lietuviai stu
dentai. Įsteigėme Akademi
joje lietuvių studentų kuope
lę, kurioje dalyvavo neskait
lingi studijuojantieji :be Ton
kūno prisimenu dar M.Lip- 
čių, Stapulionį, Banaitį.

Lankydavome ir bendrus 
Maskvoje studenfų lietuvių 
susirinkimus, bet,užsiėmus 
mokslu, nedalyvaudavau juo
se. Turėjome gražias uni
formas : žalią kepurės lan - 
kelį ir švarką, žaliais kan
tais apvedžiotą. Gi Maskvos 
studentai turėjo mėlynus ap- 
vedžiojimus. Studentui uni
forma buvo naudinga, nes 
per 3 metus padėvėtas, kad 
ir aplopytas švarkelis, vis 
vien atstovavo, studentą ir 
gana pavargusį, neturtingą.

Išsimaitinimo sąlygos 
anuo metu buvo nelengvos. 
Prisimenu 1916 metų rudenį 
pasikviečiau pas save Ton
kūną ir nupirkau ketvirtada
lį svaro sviesto, kad jį ga
lėčiau pavaišinti. Padariau 
vieną klaidą. Buvo Maskvo
je komitetas nukentėjusiems

LABDARYBE

lenda galvon tokios savotiš
kai liūdnos mintys,kad pa
sitaikanti diskriminacija gal 
turi ką nors bendro su spė - 
Įlokime, Y. ar Z.leidinio , 
maždaug / mažiau ar dau
giau / lyg ir opozicine re - 
dakcine linija? Jei tas ap - 
sprendžia ir bendrųjų mūsų 
viešųjų fondų geraširdišku
mą ir altruizmą, tai, vis dėl
to, susidaro gana liūdna pa
dėtis. Gyvenant ir tarpstant 
anglosaksiškos kultūros 
kraštuose, kur visiškai pri
imta, suprantama, net ir pa - 
geidauja ma/Įtai kada ir ap - 
mokama/opozicija, jos bal - 
sas, svoris ir įtaka,tiesiog 
baugu darosi, kai tokios aiš
kiai elementarinės demok
ratinio gyvenimo būdo žai
dynės, kažkaip neprisiima, 
neranda vietos tiek vidinėje 
sąžinėje, tiek ir širdies bal
se. Atrodo, kad prisitaiky
mas vienai bendrai, lyg 
ir generalinei linijai, lieka 
pagrindiniu kirterijumi su
silaukti palankumo, pripaži - 
nimo, na ir medžiaginio "į- 
vertinimo". Vadinasi,lyg ir 
artėjame nenormalion, es
mėje ir ne moralion, sūnų ir 
posūnių kategorijon, vienus 
privilegijuodami, kitus,pap
rasčiausiai, ignoruodami, at
stumdami.

Tuo tarpu iš bendrų fondų 
skiriamos lėšos spaudai 
remti, to viso gero darbo i- 
niciatoriai turėtų jausti di
desnę atsakomybę, drąsą ir 
išmintį, tą spaudai skiriamą 
labdarą padaryti daugiau ba
lansuotą, daugiau visuotiną , 
neišskiriant "kairesnės, de - 
šinės ir vidurio". Juk tai 
sudaro tipingą emigrantinės 
visuomenės nuotaikų vidurį , 
žinant, kur yra dauguma ir 
kur mažuma. Ar yalia ma
žumą ignoruoti, nesiskaityti 
su ja, vien dėl to, kad ji yra 
ir teliks mažuma ?Faktinai , 
tai mažumai kur kas sunkiau 
išlaikyti savąją spaudą jei 
jau ne dėl kitų priežasčių, 
tai dėl paprasčiausios ąrit- 
metikos ir itin ribotų gali
mybių.

nuo karo šelpti ir jo pirmi
ninku, berods, buvo advo
katas Leonas. Turėjau pa
žįstamą Radzevičių, kuris 
nestojo kariuomenėn, o gy
veno slaptai ir neturėjo iš ko 
pragyventi, gi kaipo slapu
kas, negalėjo gauti pašalpos. 
Aš jarų savo vardu išrūpi
nau pašalpą, o pats, kaip 
vėliau paaiškėjo, vos-ne-vos 
galėjau pragyventi. Bet rei
kėjo gelbėti prietelį. Buvo 
studentų valgykla, kurioje 
gaudavome nebrangius pie
tus. Bet po spalio mėnesio 
revoliucijos tie pietūs labai 
pablogėjo : turėjome tenkin
tis mažomis porcijomis ir 
nuo to laiko apetitas tapo 
"nebesuvaldomas", taigi ne
bepasotinamas. Prasidėjo 
pusbadis gyvenimas, kuris 
tęsėsi iki 1918 metų vidurva
sario, kuomet grįžau į Lie
tuvą ir ten dar dvi savaites 
buvau "besotis". Valgyda
vau ne kiek norėjau, bet tam 
tikrą normą ir soties jaus
mas tesugrįžo po dviejų sa
vaičių. Gi valgant virš nor
mos, pilvas bežiūrint "su
streikuodavo".

Geri buvo studentavimo 
laikai. Nežiūrint įvairių sun
kumų, ypač maisto nedatek- 
liaus, ūpas visuomet buvo 
entuziastingas, svarbiausia, 
kad laimingai ir greitai 1918 
metų vasarą grįžau iš Mask
vos į Lietuvą ir į tėviškę.

J. V a 1 i ū n a s
3 pSl.
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ANTONY -KEITH BAXTER,
- CLEOPATRA -MAGGIE SMITH
Stratford’o Festivalyje, 1976 m.sezone.

Stratford’o 28-ojo Sezono 
Dramos ir Žmonės 

A

Alfonsas NAKAS

Kanadiškis/Stratford ’o Festivalis 28-ąjį sezoną o- 
ficialiai pradės birželio 9. Sakau oficialiai ne todėl, kad 
pradėtų kokiomis ypatingomis iškilmėmis, o todėl, kad 
daugelio veikalų spektakliai jau vyks visą gegužės mė - 
nesį, bet jie bus uždari, tik moksleiviams ir studentijai , 
gi nuo birželio 9 jau viskas bus rodoma visokiai publikai. 
Festivalio sezonas užsibaigs už lygiai penkių mėnesių , 
lapkričio 8.

Šio sezono repertuare yra 15 dramų. Kaip visada , 
daugiausia spektaklių paskirta didžiajam ir. universlia - 
jam dramaturgui William’ui Shakespeare’ui. Jo ma
tysime šiuos veikalus /pavadinimų į lietuvių kalbą ne
verčiu/ : TWELFTH NIGHT, HENRY V, TITUS ANDRO- 
NICUS, MUCH ADO ABOUT NOTHING, HENRY VI ir 
KING LEAR. Mėgstantiems Shakespeare’o istorines dra
mas primintina, kad HENRY VI nebus viena kuri trilogi
jos dalis, o visų trijų dalių ištraukų samplaika.Kaip ir 
dauguma eksperimentinių dalykų, šis sudurstytas veika
las bus vaidinamas mažajam, vos 500 vietų turinčiam , 
Third Stage teatrėlyje. KING LEAR, kurio pagrindinį Ka
raliaus Lyro vaidmenį atliks Peter USTINOV, bus stato
mas Avon teatre ir spektakliai prasidės tik nuo rugsėjo 
14, o visi kiti Shakespear’o veikalai - Festivalio teatre . 
Pažymėtina, kad Titus ANDRONICUS , 26-fius metus 
kanadiškam Stratford’e nė karto nestatytas, 1978 m. se
zone pastačius taip publikai patiko, jog dabar, dar vieną 
sezoną praleidus, jis vėl sugrąžinamas. Jį režisuoja , 
kaip ir 1978 metais, Brian BEDFORD. Nuostabu ir tai, 
kad po trijų metų į repertuarą grįžta ir komedija MUCH 
ADO. ,.,kai paprastai tokios komedijos te vaidina mos 5- 
7 metų intervalais. Jos greitą grįžimą, atrodo, nulėmė 
talentingosios anglų aktorės Maggie SMITH grįžimas.
Jai šioje komedijoje vaidinant 1977 m. vasarą, bilietai į 
MUCH ADO.. buvo per porą savaičių visam sezonui iš
graibstyti. Galimas daiktas,kad taip bus ir šį sezoną...

Kitų klasikų didelio dėmesio vertos šios festivalio 
sezono dramos: Anton Čechov’o THE SEAGULL, Eugene 
O’Neill’o LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT, D.L.Co- 
burn’o Pulitzer’io premiją laimėjusi komedija THE GIN 
GAME. įvyks dviejų veikalų pasaulinės premjeros. Tai 
Edna O’Brien VIRGINIA, kur pagrindinę rolę vaidins Ma
ggie Smith ir SuzanCooper bei Hume Cronyn’o FOXFIRE 
su kita garsia aktore Jesaica Tandy svarbiausiame vaid
menyje.

Nekalbant apie kelius adkšto lygio koncertus,Stratfor
d’o Festivalis kasmet stato ir bent po vieną muzikinį sce
nos veikalą. Šį sezoną tokiu bus John Gay THE BEGGAR’S 
OPERA. Kad su muzika čia bus jungiama ir drama aiš - 
ku iš to, jog aktorių tarpe pažymėti Graeme Campbell, 
Jim McQueen, Jennifer Phipps. Iš spaudai suteiktos rek
lamos matyti, jog ne iš kelmo išspirta ir Carlo Goldoni 
farsinė komedija THE SERVANT OF TWO MASTERS, star 
tomą pagal naują Tomo Cone versiją. Pagaliau dar maty
sime John Guare’o komediją BOSOMS AND NEGLECT ir 
Patrick Garland’o scenai paruoštą veikalą BRIEF LIVES, 
sudarytą iš 17-ojo šimtmečio kronikininko John Aubrey 

į, raštų. į'1

Toks tepertuaras. O jo atlikėjai? Visų pirma,Strat
ford’o Festivaliui tebevadovauja, tad ir šio sezono prog
ramą paruDšė dinamiškasis anglas Robin Phillips. Jau 
4 psl.

pora kartų jis buvo pakėlęs sparnus iš Stratford’o bėgti, 
bet iki šio rudens nutarė pasilikti ■ Vargu, ar jį beturė
sime kitą sezoną. Jam bene šešerius metus esant me
no vadovu bei vyriausiu režisorium,. Strafford’© presti
žas nepaprastai pakilo ir žiūrovų skaičius kasmet persi
rita per pusę milijono. Šią vasarą jis režisuoja ir ke - 
lėtą veikalų tik taupydamas laiką, nebeminėsiu kuriuos . 
Tarp kitų režisorių dėmesio verti Brian Bedford /jis ir 
vaidins keletą pagrindinių rolių/, Peter Moss’ Pam Brigh’ 
ton, Martha Henry/iki šiol žinoma tik kaip pirmaeilė ak
torė/. Neminėsiu scenos menininkų, muzikų, apšvietėjų, 
kostiumų siuvėjų. Jie skaitytojui gal ir ne tiek svarbūs. 
Tik išskaičiuosiu kelioliką svarbiausių aktorių, kurie čia 
rašančiam jau gerai pažįstami ir kurie sukuria atmin
tinus vaidmenis. Štai jie:Rod Beattie, jau minėtas Brian 
Bedford, Mervyn Blake, Barbara Budd, minėtas Graeme 
Campbell, Pat Galloway/grįžta bene po poros metų per
traukos/, Donna Goodhand, Lewis Gordon, Amelia Hall , 
Max Helpmann, niekad neužmirštamas William Hutt , 
Barry McGregor, Jim McQueen, šaunusis Richard Mo — 
nette, nepaprasto pajėgumo Nicholas Pennell, Jenifer 
Phipps, Douglas Rain, tebekylanti žvaigždė Stephen Rus
sell, jau minėta universalioji ir, neperdedu, genialioji 
Maggie Smith, puikioji Jessica Tandy, universalusis Pe
ter Ustinov, Jack Wetherall. Keletas pirmaeilių aktorių, 
įskaitant ir mūsų lietuvaitę, šiame sezone nedalyvaus , 
tad jų vardų ir neminėsiu.

Ners sezonas dar neprasidėjo, bet bilietų kasa dirba 
visu įkarščiu nuo kovo mėnesio. Nbrintie^s plačiau su

sezono programa susipažinti ir kitokios informacijos pa
sisemti, patariu rašyti Festivalio vadovybei ir parašy
ti brošiūrėlės "Stratford 1980". Rašvti šiuo adresu:.'
FESTIVAL THEATRE BOX OFFICE,P.O. Box 520,Strat
ford, Ontario, Canada N5A 6V2. Dar geriau ir greičiau 
ne rašant, o skambinant telefonu. Ilgos distancijos nume* 
ęis yra šis: /519/ 273-1600. Iš dviejų miestų galima 
Skambinti vietiniu numeriu veltui. Būtent,iš Detroit’o - 
/313/ 964-4668 ir iš Toronto- /416/ 363-4471.

Stratford’o Festivalio vaidinimus, nors vieną kartą ,
verta visiems pamatyti.

Scena iš

RICHARD THE 
SECOND

Vidury- Marti 
Maraden 
Karalienė 
Isabel

Palydovės- Edda 
Gaborek ir 
Barbara Budd

" Iš pat pradži ų Quebec’ o provincija 
viena iš pirmųj ų industri ai i zuotų krašto 
sričių, užėmė svarbiu, vietą, tekstilės 

rūbų, ir galvos apdangos pramonėje. Iki 
dabar šią, vieta, yra i s I a i k i u s i , t e k s t i I ė s 
pramonei užimančiai pirmaujanči u, viėtOj.

Provincija sugrupuoja 60 procentu, 
kanadiečių, t eksti lininkų apytikriai 
115.000 žmonių; ši pramonė yra tapusi 
pirmaujančia darbdave provincijos 
manufaktūros srityje. Keliolikoje vietų, 
ji yra beveik vienintelė pramonė. Visas 
darbas surištas su tekstilės pramone 
garantuoja pragyvenimu, tūkstanci ams ir 
kitokius darbus dirbantiems.

Pagal paskutines statistikas, 
Quebec’as pardavinėjo apie^ pus^ 
savo tekstiles produkcijos čia pat,

vietoje. Kitos devynios provincijos 
sunaudoja 45 procentus šių, gaminių, 
eksportai į užsienį siekia mažiau 
negu 4 procentus.

” KvebekieČių tekstilės gaminiu, 
pardavimas kitur Kanadoje pakilo 
iki $1.2 milijardų sumos, tuo tarpu 
įplaukos iš kitų provinciių siekė 
tiktai $ 400 milijonų, Quebec’ui 
paliekant Žymų, per v i r Ši j i ma..

” Ontario provincija yra pagrin
dinis pirkėjas kvebekietiškos teks- 
tilės: po to seka Britų Columbia 
Manitoba ir Alberta. IŠ komercinių 
statistikų paaiškėja, kad Alberta 
suteikia Quebec’ui tokio pat svar
bumo rinką, kaip sujungus visas už
sienio rinkas.

Šie klausimai kaip ir eile kitų yra nagrjnėj ami serijoje lei d i n i u, ” Pastabos Apie Kanadiškąjį. 
Federalizmą",’ išleist u. Kanados vyriausybes, prisidedant prie vi ešų diskusijų. Jus galite jas 

’ * ' gauti nemokamai parašę.:

Publications Canada,
C.P. 430, Succursale postale DeLorimier, 

Montreal, Quebec,
H2H 2N7
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IŠ PADANGĖS MIELOS
ZIS spaudos okup.Lietuvoje tr Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

PUOŠIA APLINKĄ
Maždaug 300hektarų par

kas užveistas Kretingos ra
jono "Jaunosios gvardijos" 
kolūkyje. Tačiau ir dabar ū- 
kyje kasmet ruošiamos me
delių sodinimo talkos.

Rudenį, praneša "Švytu - 
rys", medeliais,dekoratyvi - 
niais krūmais apsodinta vai - 
kų darželio teritorija.

MOKSLINĖ KNYGA APIE 
LIETUVIŲ KALBOS * 
DALYVIUS

'Kalbininkas V. Ambrazas 
lietuvių kalbos dal yvius tiria 
jaukelis dešimtmečius.Apie 
juos yra parašęs daugybę 
straipsnių ir disertaciją įsi
gyti daktaro laipsniui.

Dabar Lietuvoje išleistas 
jo darbo vaisius - knyga 
" Lietuvių kalbos dalyvių is
torinė sintaksė".

Dalyvinės formos, kaip 
daugelis žino, yra šios:dir- 
bąs, dirbantį, dirbęs-usi , 
dirbdavęs - usi, dirbsląs- 
sianti, dirbama s y-bama, dirb
tas-a, dirbsimas-ma ir kt .

/
KULTŪRINIAI ĮVYKIAI 
KARALIAUČIUJE /KALI - 
NINGRADE/

Karaliaučiaus /rusų pava
dinta me Kaliningrado/srity - 
je, kaip "Tiesa"rašo, spalio 
mėn. buvo surengta didelė

Noriu parašyti apie mo
čiutę. senelę, taip gražiai 
išgirtą mūsų liaudies daino
se ir pasakose, taip pagerb
tą sūnų, ir dukterų, kurių 
vaikus ji nemigo naktimis 
čiūčiavo, kuriuos gydė pa
čios sutaisytų žolelių antpi
lais ir gyslotų, be galo švel
nių rankų prisilietimu. Ta
čiau ji ir anyta, kuriai liau
dies dainoje priekaištaujama 
jog siuntusi marčią "žiemu
žės Šieno, vasaros sniego", 
jog visus skriaudusi, ujusi. 
O juk iš esmės tai viena ir 
ta pati moteris, iškelta ant 
pjedestalo ir nupeikta iki 
piktos raganos žiežulos.

Gerbiu žilą plauką ir tuos 
kelius, kuriuos nueina žmo
gus iki senatvės. Iš pagar
bos gyvenimo patyrimui ir 
supratimo, kad niekada ne
vėlu pakeisti savo pažiūras, 
atsikratyti grubumo ir ne
tiesos santykiuose su kitais, 
nenorėjau minėti tikslių ad
resų ir pavardžių. Juo la
biau, kad nelaimingos šei
mos man pasirodė panašios 
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tautų draugystės šventė-Lie- 
tuvos kultūros dienos.

Iš Lietuvos buvo nuvažia - 
vę apie 800 dalyvių:profe - 
sionalų meno kolektyvai, sa
viveiklininkai, dailininkai , 
rašytojai. Tėn buvo koncer
tuota, rodyta dailės darbų, 
fotografijos, filmbs, ruošta 
literatūros vakarai.

Kažin klek rusų kolonis
tų, kurių dabar yra daugiau
sia minimoje srityje,tikrai 
įvertina lietuviškąją kultūrą: 
Jeigu taip- tai gal toks susi
pažinimas ir į gerą išeina . 
Gal supras,kad lietuviai ne
mažiau talentingi už rusus.. 
.. .už kolonistus...

LIKIMAS TŲ, KURIE NENO
RĖJO TARNAUTI SOVIETI
NĖJE ARMIJOJE

Prieš kurį laiką buvo ra
šyta, kad 4 Lietuvos jaunuo
liai atsisakė tarnauti Sovietų 
raudonojoje armijoje.

Dabar 3 iš jų- Algirdas 
Masiulionis, Vytautas Bogu
šis ir Andrius Tučkus, gyve
ną Lietuvoje, atsiuntė į Va- 
karus sveikinimą Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga ir rašo , 
kad už lietuvišką veiklą jie 
buvo išsiųsti į raudonąją ar
miją. Vytautas Bogušis labai 
sunkiai dirbo prie transsi- 
birinio geležinkelio statybos 
ir buvo tardomas.

viena į kitą. . .
Štai jaunos moters, vaikų 

namuose augusios našlaitės, 
pasakojimas. Pirmą sykį su 
vyru įžengusią į uošvių tro
bą, anyta ją sutiko lyg ir 
prielankiai. Prie stalo pa
sodino, pavaišino. Marti sa
vo darbo skara jos pečius 
apgobė. Ir i norėjosi jai ma
nyti, kad pagaliau surado 
motiną, kurios ilgėjosi dau
gelį metų, kad jos protingi 
patarimai, išmintis padės 
jai gyvenimo vingiuose.

Anyta taip pat pagalvojo 
apie tą, kuri kada nors pa
keis ją šiuose namuose, ir 
savaip įsivaizdavo savo 
marčią. Dieną, dvi paken- 
tusi, senoji pradėjo prie
kaištautai jaunajai, kad ne 
taip šeimininkaujanti, neti
kusiai valgį verdanti. Marti 
iš pradžių klausė patarimų, 
tačiau anyta jos pastangų 
tarsi nematė. Kai gimė anū
kai, prasidėjo dar didesni 
priekaištai. Ji nebegalvojo , 
kad auga nauji žmonės, kad 

nuo to laiko, kai lingavo savo 
vaikus, .daug kas pasikeitė. 
Viską, kas netiko prie jos 
gyvenimo abėcėlės, ketino 
atmesti. Kone kasdien parė
jusiam iš darbo sūnui ėmė 
kalti :

-Nevykusią žmoną parsi
vedė!, nieko ji nesugeba... 
Ar maža aplinkui geresnių, 
gražesnių ?

Anksčiau pro ausis pra - 
leidęs motinos žodžius, sū
nus tolydžio ėmė galvoti :gal 
ji ir teisi ?

Skaudėjo žmonai širdį, ir 
kartais, pritrūkusi kantry
bės, bėgdavo į kitą trobos 
galą išsakyti, ką galvojanti 
apie anytą.

-Ne tavo reikalas, užsi
čiaupk - atsikirsdavo uošvė, 
pritariant jau ir sūnui.

Sykį, grįžusi į namus su 
vaikais, marti rado nauju 
užraktu užsklęstas duris. ..

O buvęs vyras geresnės 
gražesnės taip ir neišsirin
ko. Pamažėle ėmė skęsti 
degtinėje. Ne, ne, anyta ne
norėjo, kad sūnus iki to nu
siristų, troško, kad geriau 
pagal ją savo'gyvenimą su
tvarkytų.

O tą gerumą galima į vai - 
riai suprasti. Antai kitai, 
Joniškyje gyvenančiai any
tai, mielesnė marti būtų iš 
turtingos šeimos, kokių da
bar pasirinktinai, o ne pa
prasta audėja. Negalėjo at
leisti sūnui už tai, kad jis, 
žinodamas motinos skonį, 
ne tokią atvedė ant jos feero, 
Jaunieji, užuot taupę juodai 
dienai, vis po kinus, teatrus, 
knygas perka.

Anyta savo laiku pati nu
tekėjusi už turtingo, bet daug 
vyresnio, laimės neturėjo, 
bet vaikų suprasti nenorėjo. 
Tolydžio užsisklendė savo 
pertekliuje ir kitos dalios 
nebetroško.

Nei barnių, nei rietenų 
tarp anytos įp marčios ap
linkiniai n^i^dėlo- .Bet jau
tėsi jos svetimos*, tarsi się- 
ha perskirtos. Jei marti ko1- 
kį anytos daiktą pakliudyda- 
vo, anoji piktai sužaibuoda
vo akimis, leptelėdavo:

-Ne tu atsinešei, tai ir 
nekišk nagų. . .

Užslėpta pykčio liepsna 
būdavo baisesnė už šauks
mą, žodžių srautą. Ir toji 
pikta tyla po truputį ardė 
jauną šeimą. . .

Kur bepasisuksi namuo
se - moterų takai susikerta. 
Be susiklausymo, pagarbos, 
be pakantumo viena kitos 
skoniui, įpročiams santar
vės sunku tikėtis. Pasitaiko, 
kad ir marčios kaltos dėl 
nesantaikos namuose, nes 
linkusios žvelgti į anytas su 
nepasitikėjimu, pasišaipyti •, 
iš jų patarimų. Šaipytis 
lengva, negalvojant, kad mū
sų akys, ieškodamos pazvy- 
džio, visada kryps į žmones, 
užgrūdintus gyvenimo žaizd
re, turinčius turtingą paty
rimą, Vyresniųjų elgesys 

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWICZ 
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

3 photo Studio
24*0 FRONTENAC ST. - MONTREAL E.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS

TEL. 929-8*71' SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laerinettie ĮVAIRIOS PROGOS

yra ir liks didžiausia paska
ta jaunimui.

Apie tokį pavyzdį pirmiau
sia norėjau ir parašyti, bet 
redakcijoa pašte radau ke
letą laiškų, skirtų pagiežin
goms anytoms. Juose buvo 
ne vien anytų - marčių kon
fliktai. Tai greičiau dar iš 
antagonistinės visuomenės 
pernešti santykiai, kurie 
nūnai mums yra svetimi. 
Todėl apie juos nutylėti ne
galėjau. Antra vertus, jų 
fone dar labiau išryškėja 
mūsų močiučių, rūpintojėlių 
paveikslai, kurių vienas at
mintin įtsrigo.

Kazimiera Lukšienė jau 
seniai turi tris marčias, žen
tą. Visi jos pagerbti, prie 
krūtinės glaudžiam!. Bet 
pirmoji jos namų slenkstį 
peržengė Regina. Lukšių bu
tas tąsyk buvo vienas kam
barys ir virtuvė. Marti - 
septintas žmogus šeimoje. 
Bet ką reiškia ankštuma, jei 
yra tikėjimas, jog jos sūnus 
Raimondas bus laimingas.

Čia gimė ir pirmasis anū
kas, pavadintas tėvo vardu. 
Nors Kazimiera dar nebuvo 
pastačiusi ant kojų visų savo 
vaikų, mintis, jog atsirado 
nauja atžala, nutęsusį giją 
toliau, negu jos sūnus ir 
dukra, skaidrino dienas.

Neprisimena, kad tarp jos 
ir Reginos būtų įvykęs koks 
nesusipratimas. Žinia, buvo 
šis tas nepatikęs senajai 
jaunosios elgesy, bet ji sten
gėsi prikišamai to neparo
dyti, nepriekaištauti. Regi
na pati suprato, kad iš savo 
anytos galima pasimokyti 
didelio kruopštumo darbe, 
išradingumo šeimininkaujant 
Jei ir pasitaikydavo su vyru 
dėl ko pasiginčyti, motina 
visada stodavo ginti teisųjį.

Vėliau, kai jaunųjų Lukšų 
šeima išsikraustė gyventi 
kitur, Kazimiera, baigusi 
darbą įstaigoje, skubėdavo 
jau dabar pas du anūkus. 
Dar po metų Raimondas 
Lukša parsivežė iš ligoninės 
žmoną su trečiuoju kūdikiu. 
Pažvelgęs į dviejų savaičių 
sūnų, tarsi apgailestauda
mas pasakė:

-Pasimatysim tiktai po 
darbo, vakare...

Tačiau nei tą vakarą, nei 
daugelį vakarų po to žmona 
nesulaukė vyro, motina sū
naus. Pakeliui į namus jis 
žuvo nuo nusikaltėlio ran
kos.

Paraudėjo senoji, paūba- 
vo drauge su marčia, bet 
mintis, ''kad reikia auginti 
ir auklėti mažuosius, vertė 
moteris sukaupti jėgas. Luk
šienė pasiūlė :

-Duok man vyriausiąjį 
Raimondėlį, paauginsiu. Jis 
toks panašus į sūnų...

Regina Lukšienė vis gal
vodavo : kas būtų, jei ji ne - 
galėtų atsiremti į šios mo
ters petį. Nelaimė dar sun
kesniu akmeniu slėgtų. Any- 
,ta, pati ne kažin ką turėda

ma, tai drabužėlį kokį su
taisys, tai ką iškeps - vis 
marčiai, anūkams. Kai Re
gina pateko į avariją, senoji 
prižiūfėdavo namus, dažnai 
lankydavo ją ligoninėje, kad 
tik ši greičiau pasveiktų.

Būna, kad sūnui ar dukrai 
mirus, tėvai tolydžio nu
tolsta nuo marčios ar žento. 
Juk jie - iš mažai pažįstamų 
namų atėję. Ir anūkai tarsi 
svetimi darosi. Kazimiera 
Lukšienė žuvusio sūnaus 
vaikų neapleido. Augino Rai
mondą, kol bernaitis pasa
kė :

-Nepyk, bobule, eisiu bro
liukams padėti. . .

Po kelerių metų Reginai 
Lukšienei pasipiršo Jonas 
Januška. Ji neslėpė šito nuo 
anytos.

-Vienai visą amžių bus 
sunku gyventi, - palingavc 
galvą Kazimiera Lukšienė. - 
Svarbu, kad geras žmogus 
būtų, vaikus padėtų augin
ti...

Širdies gilumoje vis dėlto 
neramu ,buvo : ar neužsida
rys jai durys pas marčią, 
anūkus ? Betgi Januška su
prato, kokia brangi Reginos 
vaikams senelė, sutiko Ka
zimierą Lukšienę kaip savą. 
Ši moteris tapo lyg ir antrą

" NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" BENDROVĖS 
AKCININKU VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Šaukiamas 1980 m. g e g u ž ės mėn. 4 d., 12 v. p. p.
Aušros Vartų Parapijos salėje.

D i e,n ot va r k ė:
1. SUSIRINKIMO ATIDARYMAS
2. PREZIDIUMO RINKIMAS
3. MANDATU KOMISIJOS RINKIMAS
4. PRAĖJUSIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
5. VALDYBOS NARIU. PRANEŠIMAI
6. REVIZIJOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS
7. DISKUSIJOS DĖL PRANEŠIMU.
8. VALDYBOS IR REVIZIJOS KOMISIJŲ RINKIMAI
9. EINAMIEJI REIKALAI
10. SUSIRINKIMO UŽDARYMAS

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalint- pra - 
šomi atsiųsti įgaliojimą kitam akcininkui, kuris 
dalyvaus susirinkime.-

Įgaliojimai, siųsti NL adresu - 7722 George st.» 
LaSalle,Que, H8P 1C4, Canada,bus, jeigu pageidauta , 
perduoti asmenims,kurių pavardės bus įrašytos įgalioji
me. NL SPAUDOS B-VĖS VALDYBA

ĮGALIOJIMAS

Aš...........................................................................................

gyvenantis..................................................................................«...

šiuo įgalioju.......................... \
/ • •

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos
Bendrovės 1980 metų akcininkų/šėrininku/ susirinkime .
Turiu ............................. akcijas- šėrus
Data . .................................Parašas ...................................... ...  • >

AR KALBI SU*SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?

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

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE
Box 117, R. R. 2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4355.

S pal.

ja uošve. Visada laukiama 
ir lankoma.

Močiutė atsimena kiek
vieną anūkų, marčios ir Ja
nuškos gyvenimo datą ar 
šventę. Tai pati pyragą iš
kepusi, tai kokią dovanėlę 
nupirkusi skuba jų pasvei
kinti. O nelaimei ištikus, juo 
labiau parems nuoširdžiu 
žodeliu ar darbu. Jei būna 
užimta, į Reginos, jos gimi
nių namus siunčia sūnus, 
dukras. Jos valkai moka 
saugoti nuoširdžius santy
kius, vertinti bičiulystę - 
visą, ką matė namuose - juk 
mama su tėvu Juozu Lukša 
gražų ir darnų gyvenimą nu
gyveno. O ten, kur patiems 
gerumo užtenka, jo ir ki
tiems negailima.

Raimondo Lukšo vaikai 
jau užaugo, išsistiebė. Už
suka močiutės aplankyti, 
gėlių atneša. Su jais kartu 
ir motina ateina anytai pa
dėkoti.

Drauge su jais norisi gal
voti apie garbingas anytos 
pareigas. Ji - ne tik vienos 
šeimos, ji - visos žmonijos 
močiutė. Ant jos rankų augo 
auga kartų kartos. Ir anytos 
vardas gali būti tariamas su 
meile. Tik tą meilę reikia 
nusipelnyti. S.J.
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Taupyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
kredito KOOPERATYVE

Į MOKA:

13!4% už 6 mčn. term indėliu* 
13 % už 1 m. term indėliu*
12 % už 3 m. term, indėliu*
12 G už pensijų ir namų plano 
12 % speciali taup. *q*k.

PARAMA
11 14% už taupymo s-tas 
6 c7r už čekių *-ta» (dep.)

IMA:

15 % už asm. paskolas
1414% už mortgičiu*

AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių _______ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičiu* iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitą 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta B 

Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniai* 9-1 =
Sekmadieniai* 9.30-1 B

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 12 %
term, indėlius 1 metų 1114%
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų «-tą ■ . 12 %
taupomąją s-tą 10 %
spec. taup. s-tą 1114%
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS ll: 
asmenine* ........................1314%
mortgičiu* 13 %

ANAPILYJE (kyriu* veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Nemokomo vilų norių gyvybė* drauda pagal *anta«ipų dydj iki $2,000, 
asmeninių ' paikolų, mirtie* ir Invalidumo atve|al* — iki $10,000. 
Parduodamo "American Expre**" kelionių čekiu* Ir pinigine* ,p*rlalda*. 
Nemokoma* čekių ir >ų*kaitų patarnavimo*. • M0*ų tikda* — na 

PELNAS, bet lųlininga* PATARNAVIMAS lietuviam*.

Hamilton
AIDO DEŠIMTMEČIO KONCERTAS

Ha milton* o MERGAIČIŲ. 
CHORAS AIDAS, įsisteigęs 
1970 iru pavasarį, šiais me - 
tais mini savo dešimties 
metų veiklos sukaktį Ją pa
minės koncertu š. m. balan
džio 27 d., sekmadienį, 4 v . 
p.p.Sir John A.Mac Donald 
gimnazijos salėje 130 York 
Blvd.ir Bay str. N.kampas.

Šiuo metu AIDUI vadovau
ja jaunas talentingas muzi
kas J. Govedas, o kartu su 
AIDU dainuoja žinomas so
listas Rimas Strimaitis. Po 
koncerto įvyks vaišės Jauni
mo Centre. Visi kviečiami 
dalyvauti dešimtmečio kon
certe ir vaišėse.

AIDAS per tuos 1O metų 
su daina apkeliavo daug pa - 
šaulio, daugel kartų dainavo 
ne vien lietuviams, bet ir ki
tataučiams. AIDO dainos 
skambėjo Chicagoje, New 
York’e, Baltimore,Philadel
phia, Cleveland, Detroit, 
Hartford, Worchester, To
ronto, Montreal, London,Del
hi, St. Catharines, Winnipeg 
miestuose. Pačiame Hamil - 
tone dainuota daug kartų į- 
vairiuose parengimuose.Cho
ras ką tik grįžo iš tolimos 
Kalifornios, kur Los Ange - 
les ir San Francisco lietu - 
vių kolonijose su dideliu pa - 
sisekimu koncertavo. Šioje 
išvykoje kartu su AIDU dai - 
navo ir sol.R.STRIMAITIS .

Be to, šis Mergaičių Cho
ras 1974 m. vasarą su dide -

I 'liu pasisekimu koncertavo 
Europoje: Anglijoje, V.Vo
kietijoje ir Italijoje. 1977 m. 
vasarą Choras su daina,lan
kėsi P. Amerikoje.Aplankė 
penkis kraštus,kur visur bu
vo sutiktas su dideliu entu
ziazmu. Dainavo Argentino
je, Uragvajuje, Brazilijoje, 
Kolumbijoje ir Venezueloje.

Šiandien AIDAS dainuoja 
visose pasaulio šalyse, kur 
tik gyvena lietuvių,per savo 
išleistas plokšteles.Pirmoji 
plokštelė išleista 1973 m. - 
"Baltos Gėlės", o antroji 
minint Penkmetį, 1975 m. , 
"Keliaujame Su Daina".

Per tą dešimties metų 
laikotarpį AIDAS mūsų lie
tuviškoje kultūrinėje veiklo
je paliko gražių prisimini
mų. Jaunimas išvykose pasi
rinko būti tvarkingomis , 
drausmingomis ir svar
biausia suprato, kad daina 
galima garsinti šavo tėvų 
žemę- Lietuvą.

Todėl AIDAS kviečia visus 
hamiltoniečius ir apylinkių 
lietuvius gausiai dalyvauti 
dešimtmečio koncerte ir 
vaišėse. Visų mūsų dalyva
vimas dainuojančiam jauni
mui bus didžiausias laimė - 
jimas ir kartu atsilyginimus 
už jų darbą, pasiaukojimą 
lietuviškai dainai ir tuo pa
čiu duos ryžto ir toliau lie
tuviškos dainos melodijomis 
džiuginti lietuvių širdis.

J.P

JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK [ LIETUVIU. AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI 119 MIMICO AVENUE f Royal York Rd. 
ir \1iniico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-559 1
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A. LUKOŠIUS

R Y h S TARP SAVŲJ'ų

Kur mes begyventumėmir 
ką beveikturhėm, visuomet 
ilgimės savųjų, mums arti
mų žmonių. Ypač tų* su ku
riais mus riša bendri pra
eitų dienų išgyvenimai, jau
nystės laikų prisiminimai.

Per laiškus turime gali
mybės nors trumpai valan
dėlei pagyvento kitų žmonių' 
svajonėmis bei džiaugsmaisj 
laikinai pamirštant savąsias 
bėda!s, atsipalaiduoti nuo 
kartais slegiančiai gaubian
čios aplinkos. Kitus supras
dami, jų skausmais dalinda
miesi, nors dalinai paleng - 
viname jų kentėjimus.

Rašydami laiškus ir keis
damiesi savaisiais išgyveni
mais, sekdami ir skaityda
mi spaudą, laikraščius, ge
ras knygas, mes ne tik kad 
mokomės, tobulėjame, bet 
kartu ir įgyjame neįkainuo
jamos vertės dvasinius lo
bius, kurių niekas -iš mūsų 
taip lengvai pasisavinti nei. 
pagr obti' negali.

O kad žmogus ne vien tik 
duona yra gyvas, mes tą ge
rai žinome. Laiškai, per ku
riuos vyksta susižinojimas 
su kitais, žmogaus sielai su
teikia nuolatos reikiamos 
atgaivos, dvasinio peno.

Mums, netekusiems tėvy
nės ir plačiai po., pa šaulį 
pasklidusiems, tas ryšys 
tarp savųjų, kad ir ilgesiu 
persunktas, nostalgijos sle - 
giamas, yra nepaprastai 
svarbus veiksnys. Tai gyvy
binis mūsų išlikimo laidas . 
Visa tai juk taippriai rišasi 
su sava gimtąja kalba, pap - 
ročiais, tradicijomis, suda - 
rydami bendrą vientisinę 
lietuviškos kultūros bei visų 
kitų mus rišančių ir vieni
jančių reikalų harmoniją.

Be ryšio tarp savųjų, daž - 
nai ir patys to nejausdami , 
tik skęsime, giliau vis grina
si me svetimųjų jūron...

Laiškai, ryšys, susižinoji
mas- tai mūsų gyvenimo 
druska, kuri ne tik priduoda 
reikiamo skonio mūsų bui
čiai, bet tuo pačiu ir daug į- 
vairumo.

Neperdaug apie tai kalba
ma, o kai kurių, gal ir visai 
nepastebima, tačiau plačiai 
visur po pasaulio tolimas 
šalis, po įvairius šios že
mės kampelius nepavargda - 
mi ir nesustodami nuolatos 

. keliauja skuba žmogaus šir - 
dies sielvartus, skundus, o 
taipogi ir meilingus jausmus 
nešini margi laiškai. Tai 
bene patys geriausi, ištiki
miausi ne vien tik romanti

kos, nostalgijos; ilgesio, bet 
ir kitų gražių sparnuotų mū
sų minčių nešėjai.

Keliauja jie visomis kryp
timis iš širdies širdin, neš
dami ne vien šioje žemėje 
bujojančius rūpesčius var
gelius, bet ir gražiausiomis 
svajomis ataustus, įvairias
palviai pasidabinusius my
linčių širdžių lūkesčius.

Dauguma iš mūsų juk neil
gai pabuvoja me gimtajame 
tėviškės kajmpelyje. Vos 
šiek tiek sustiprėjame,pra- 
sikrapštome akis, ir po to 
išklystame pasaulin sau lai
mužės paieškoti... G tas 
nuostabiausias žemės kam
pelis, kuriame pirmą kartą 
išvydome skaisčiąją saulutę 
ir kuris visų vadinamas tė - 
viške, mums, , išklystan- 
tiems, nepranyksta. Mes jį 
išsinešame giliai paslėpę 
savo širdyse kaip didžiausią, 
nedalomą ir neatimamą 
brangenybę.

Svetur- nevisuomet take
liai rožėmis nukloti, o kepti 
karveliai vis kažkur tai 
skrenda mums pro šalį . 
Dažnai mintimis sugrįžtame 
į ten,, iš kur pakilome.Nak
tų glūdumose, sapnuose re
gime tą kampelį. Pasiilgę , 
rašome ten pasilikusiems , 
klausiame, teiraujamės. 
Tenai palikusių rūpesčiai 
vargeliai gyvena čia pat su 
mumis.

Nekantraudami laukiame 
ir iš jų žinios.Kaip ten vis
kas dabar? Ar dar tebėra 
tie takeliai kuriais vaikš
čiota? Ar pavasariais dar 
ten vis tebežydi baltosios 
jievos?G kaip tos obelėlės 
ir vyšnios prie namų? Kaip 
sesutės darželis palangėje ? 
Ar jau užaugo tas mažylis 
rėksnys, kuris dar tada tik 
lopšyje skerėčiavosi?

Laiškai - tai mūsų lūkes
čių džiaugsmas, paguoda, su
raminimas. Koks nebylys, 
tuščias, bejausmis ir besie
lis mums būtų šis pasaulis 
be jų. Tai mūsų mieli, išti - 
kimi palydovai, širdies pas
lapčių atskleidėjai ir liūdi - 
ninkai.

Jauno žmogaus širdis daž
nai suvirpa pačiais nuosta
biausiais džiaugsmo atspin - 
džiais, sužinojusi mįslingą 
ir slėpiningą kitos jaunos 
širdies sapną. Per laiškus 
mes sužinome, kad ten, kur 
tai toli,už upių girių ir kal
nų, už plačiųjų vandenynų , 
net kitame šios žemės pak
rašty, yra kita lygiai tuo pa
čiu ritmu alsuojanti širdis .

---------- ,................................................................ ............. ....... ... .....-* j.

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD. s \

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 »

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• (Meifo* tai. 233-3334 231-2661 231 6226a

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON. ONTARIO M9B 1K8

♦ Namą — Gyvybė*
/ A A AĮ f*E * Automobilių
Į Ęę yCT * Komerciniai

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

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

TORONTO, ONTARIO orai
M6P iA5 * re/. □

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
MADOS, NEREIKIA SUKTIIR GALVOS .'TINKA KIEKVIENA 
PROGA - KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA i

MALONUS LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAU. 
NEUŽMIRŠK SAVO TESTAMENTE 

KANADOS LIETUVIU FONDO!

LIETUVIU SPORTO 
SAVAITGALIS

Kanados Sporto Apygarda 
rengia krepšinio rungtynes, 
kurios įvyks balandžio 19 ir 
20 d.d.Toronte Martingrove 
Collegiate Institute prie Eg- 

zlington ir Martingrove gt.
Dalyvauja Žaidynėse:To

ronto - AUŠRA, VYTIS, Ha
milton’o KOVAS ir Montre - 
alio TAURAS.

e Gražiai praėjo Lietuvių 
Filatelistų Draugijos paroda, 
skirta paminėti Lietuvos Ka
raliaus Vytauto Didžiojo 550 
metų mirties sukakčiai. At
silankė apie 500 lietuvių ir 
kitataučių. '

Suvenyrinių vokų ir olim - 
pintų boikoto lipiryukų gali -

ma užsisakyti pas Draugijos 
sekret. K. Kaminską, 25 Nor-, 
ma Cres., Toronto, Ont., 
M6P 3G9.

LIETUVIU EVANGELIKU. 
LIUTERONU IŠGANYTOJO 
BAŽNYČIA

P ra ne šauna, kad balandžio 
27 d., sekmadienį po bendrų 
pamaldų 1O.3O v.r. įvyks 
anglų klebono rinkimai. Visų 
balsuojančių lietuvių narių 
dalyvayimas būtinas.

IEŠKO BUTO
Lietuvaitė,baįgusi Toron

to Universitetą ir turinti 
nuolatinį darbą, ieško 2-3 
kambarių buto lietuvio savi
ninko namuose. Pranešti 
tel:923-8886. j

1£SM LIETUVIU NAMAI

"AITVARO" SPEKTAKLIAI
Balandžio 27 d., sekma - 

dienį, 4 v.p.p. LN Kara
liaus Mindaugo Menėje ant
rą kartą torontiškiams su
vaidins šią linskmą komedi
ją "Saulėgrąžų Sala".

"Aitvaras" šį veikalą su
vaidino Detroit* o Lietuvių 
Namuose kovo mėn. 30 d.

UeSM LIETUVIŲ NAMAI /

REIKALINGAS 
TARNAUTOJAS

Lietuvių Namų priežiūros 
darbams reikalingas tarnau
tojas. Kreiptis į vedėją as
meniškai arba telefonu 532-/ 
3311.

PATAISYMAI IR 
PAPUOŠIMAI

Velykų švenčių atostogų 
metu LN viduje vyko patai
symai ir papuošimai. Buvo 
išdažyta ir išdekoruota sve
tainė LOKYS,kurios papuo
šimui gražias ornamentines 
tulpes yra padaręs nuolati
nis talkininkas S. JAKU - 
BAUSK AS. Medinės grindys 
salėse buvo naujai perlakuo- 
tos.

MOMENTAS IŠ
HAMILTONO MERGAIČIŲ 
CHORO AIDAS PASIRO
DYMO VASARIO 16 d. MINĖ
JIME 1980 m.

Nuotrauka:. J. Miltenis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis Kanadoje 

įsikūręs nuosovuose namuose — 

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

sukaupę* viri 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečia 

visu* lietuviu* pasinaudoti teikiamai* patarnavimai*. 
IMAME UŽ; 
almeniner paskolai 
nakiln. turto potk.

MOKAME UŽ:
depozitui (P.C.A.) 
■antaupoi 11 71 %
term, depozitus I'm. 12% 
term, depozitus 3 m.
pensiją fondo

Darbo rotondos:
penktadieniais nuo
Liepos - rugpjūčio men ir prie! ilgus savaitgalius teltadienioi* atdaryto

15%

Narnėtame* aline* Ceklę pefaraevlme*. - 
KepHele* — '$14,000,000.

pirmodienioi* • ketvirtadieniai* nuo 10 iki 5 vai., 
10 iki 7 vai , Jeitadieniais nuo 9 iki 12 vai.

1 1 ’/» % 
11’/*%

v

montreal
ĮSPŪDŽIAI IŠ ST. PETERSBURG

/ n e iš Californios, kaip ne del autoriaus 
kaltės kad buvo išspausdinta.../

/tęsinys/
2.Skepetinė (muzikapagal

liaudies dainą "Kas subatos
Dienos slenka šuoliais, 

vandens temperatūra 21,1. C. 
Plauk be sustojimo nors ir 
visą dieną. Laukiam ne
kantriai kovo 16 dienos,kada 
turi pasirodyti Pietų Ame
rikos lietuviškas jaunimas 
savo šokiais ir daina. Atro
dė, kad gerai gavus bilietą 
iŠ anksto,nes jau penktadie
nį pasigirdo gandai, kad visi 
bilietai jau išparduoti per 
platintojus ir paskelbta, kad 
atsiradus dar šimtam norin
čiųjų, spektaklis bus pakar
totas pirmadienį, kovo 17 d. 
13 vai. Klubo patalpų scena 
permaža sutalpinti dešimt 
šokančiųjų porų (o gal ir 
daugiau), tad Klubo vadovy
bė išnuomavo tam tikrus pa
aukštinimus,. kurie sceną 
keliariopai padidino. Po 
sekmadienio pamaldų pasi
leidau Klubo kryptimi ir 
Klube atsiradau I vai. prieš 
spektakilo pradžią. Salę jau 
radau artipilnę žmonėmis. 
Labai dėkingas esu kai ku
riems Klubo valdybos na
riams, kurie manęs vargšo 
pasigailėjo ir nuvedė paso
dinti į ketvirtą eilę nuo 
scenos ir galėjau viską ge
rai matyti ir girdėti. Ma
žesnio ūgio užpakaliniai te
matė šokėjų ir dainininkų 
galvas, taigi St. Peters- 
burg’o lietuvių Klubo salėn 
reikia ateiti apie dvi valan
das prieš spektaklį, kad 
gautum " su ponais" pirmo
se eilėse atsisėsti.

Spektaklis prasidėjo su 
15 minučių pavėlavimu tik
tai todėl, kad teko laukti 
tiek laiko garbingųjų sve
čių.

Prieš spektaklį Klubo 
"užsienio reikalų ministe- 
rė" p. Kairienė savo skar
džiu, gerai chore išlavintu 
balsu lietuvių ir anglų kal
bomis pranešė programos 
pasikeitimus. Mat, nors ir 
jauni ansamblio nariai, bet 
po koncerto (kovo 15 d. )Cle- 
velande ir po bendravimo 
su Cleveland© jaunimu per 
naktelę, buvo "užmiršta" 
pamiegoti - jautėsi labai 
išvargę. Daugiausia ta ne
migo naktelė paveikė "Ži
butes". Jos savo dainų re
pertuarą sutrumpino lygiai 
per pusę, bet vistiek bal
suose jautėsi didelis nuo
vargis. Šokėjai tesumažino 
tik apie porą šokių.

Spektaklis praėjo sekan
čia tvarka:

1 dalis
a)Ažuolynas -.tautinių šo

kių grupė (Montevideo):
l.Augo girioj ąžuolėlis— 

Šokėjų suėjimas į sceną. 
1980. iv. 18 

J
J

t

vakarėlį") - grakštus, gra
cingas ir santūrus lietuvių 
liaudies šokis.

3. šoktinis - žaismingas 
ir judrus vyrų pasilinksmi
nimo šokis.

4. Varkijutis - keturių da
lių kadrilis.

b) "Žibutės" - oktetas iš 
Buenos Aires (dainavo 6 
mergaitės):

1. Tėvyne Lietuva - muz. 
A. Bražinsko.

2. La Pastorella (ispaniš
kai) - anonimas iš XVI 
šimtmečio.

3. Ateisiu - liaudies dai
na, harm. A. Andriulio.

4. Babilon’s falling (ang
liškai) N. Ę. Welsh,.

5. Beautiful dreamer S. C. 
Foster.

6. Skamba, skamba kank- 
liai - liaudies daina.

Visas dainas mergaitės 
padainuoja "a capella".

c) "Ąžuolynas":
1. Patrepsėti s -šokio me

džiaga imta iš Lietuvos vie
tovių.

2. Džigūnas (šoka vyrai)- 
užnemuniečių šokis.

3. Liuoksinis - pasilinks
minimo šokis.

Po 15 min. pertraukos p. 
Kairienė pranešė, kad "Ži
butės" nepajėgs daugiau kaip 
2 dainas padainuoti, kitas 
penkias su apgailestavimu 
patylės. Tos tylos laikotar
pis buvo praleistas gana 
naudingai. Pirmiausia, p. 
Kairienė turėjo progą pub
likai pristatyti garbinguo
sius svečius : St. Peters- 
burg'o burmistrę, kurios 
pavardė pradingo mano au
syse ir kuri savo senolius 
laiko kilusius iš Lietuvos, 
St. Petersubrg Beach bur
mistrą (angliškas pavardes 
mano ausys "sumala į mil
tus" ir smegenys nepagau
na). Pristatė ir lietuviškuo
sius "tūzus": dr. Bobelį,inž. 
Kutkų ir kitus. Be to, pub
lika bent porą dainelių tu
rėjo progos padainuoti vado
vaujant dviems akordeonis
tams : V. Evovlockui ir K. 
Semikėnui (Urugvajus).

Antra dalis :
a) "Ąžuolynas":
1. Iškilmingasis trejinis - 

senas apeiginis vestuvių šo
kis.

2. Sadutė - Atsisveikini
mas su jaunąja jungtuvių iš
vakarėse.

3. Zanavykų aplinkinis - 
vestuvinis šokis.

4. Rezginėlė - jaunave
džiams skirtas atsisveiKini- 
mo šokis.

b) "Žibutės":

1. Armonika - muz. S. Rau-> 
donikio.

2. Gegužynė - muz. B. Gor- 
bulskio.

Mergaitėms dar teko vie
ną dainą pridėti, nes publi
kai jų dainavimas patiko. Vi
sas dainas dainavo akordeo
nu palydint G. Kliaugai.

c) "Ąžuolynas":
1. Pakeltkojis - vyrų šokis
2. Abrūsėlis - šokyje vaiz

duojamas rankšluoščių au
dimas, plovimas ir 1.1.

3. Dar ne tavo valia - dar 
žodelio netariau - tokia nuo
taika lydi merginą per visą 
šokį.

4. Siuntė mane motinėlė - 
merginų šokis ir šoka su 
naščiais ir prikabintais ki
birais.

d) "Ąžuolynas ":
1. Grūstas -mišrus, 

džiaugsmingas šokis, Šoka
mas su mediniais grūstuvė- 
liais.

2. Rugučiai - jaunatviškos 
nuotaikos, rugiapiūtės darbo 
judesiais pagrįstas, suval
kiečių šokis, buvo atlieka
mas su "tikrais" dalgiais.

"Ąžuolynas" šoko pasigė
rėtinai, kaip profesionalai, 
rūbai buvo keičiami, atsi— 
žvėlgiantį šokio pobūdį. Pav. 
darbą vaizduoją šokiai buvo 
šokami su "darbiniais rū
bais". Vienoje dalyje buvo 
apsirengę spalvingais ir gra
žiais tautiniais rūbais. At
rodo, kad šokių vadovas dr. 
A. Stanevičius šokius ir rū
bus, bent panašius, sukūrė 
prisižiūrėjęs į dabartinius 
Lietuvos šokėjus.

"Žibutės" savo apranga 
buvo panašios į tikras žibu
tes. Jų muzikinis vadovas 
dr. J. Simanauskas gražiai 
parengęs mergaites scenai.

Kaip matome, tie du lietu
viškieji daktarai gydo ne tik 
žmonių luinus, bet ir sielas 
(jiedu jau yra gimę pietinėje 
Amerikoje).

Pasibaigus spektakliui,

AVIŽĖLĖS,KATINĖLIAI, KIŠKUČIAI .

Įžengus ĮAVparapijos sa
lę balandžio 13 d. nesinorėjo 
toliau skubėti, o tik gerai į- 
si žiū rėti į pavasariškai 
šventišką tradicinį KLKM 
D-jos Montrealio skyriaus 
paruoštą Velykinį Stalą.Pil
kai nupumpuravusios šake
lės ant kiekvieno svečių sta
lo, žali/ sumaniai ir kantriai 
išauginti J. Baltuonienės/ 
jaunų avižėlių bokštai malo
niai paglostė akis. Priartė
jus - ką gi- užplūdo spalvų 
sriautas, lyg kokio dailinin
ko milžiniškame nature 
morte: kaštoninės spalvos 
apkepę paršeliai, oranžinių 
morkučių apykaklėlėmis , 
auksinio atspalvio raguolis , 
lengvai gelsva, žalia, buroki

VERDUN INCOME TAX
Income Tax. Kasdien nuo lOval.r.
p. p. Šeštadieniais nuo 12v. iki 6v. p. p. 
lietuviška i. Tel: 7 69—8825, 366—6245.

Pi I dome 
iki 5 v. 
Kalbame 
4701 Bannantyne , Verdun, P. Q H4G—1E6

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarė.-- .. darbo ai'.lk-'^as stogadengx*

GUY RICHARD. kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Dar ba. 
all i ex a) s ą.žln i n g ai ir pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

visa publika atsistojusi il
gai "katutėmis" dėkojo iš
sirikiavusiems Pietų Ame
rikos lietuvių jaunuoliams 
ir jų vadovams. Padėkos žo
džius tarė St. Petersburg1© 
burmistre, Pasaulio bend
ruomenės kultūrinių reikalų 
vadovo padėjėja p. Kučienė 
(ji ir ansamblio palydovė bei 
kelrodė), St. Petersburg’©
Lietuvių Klubo pirmininkas 
Kl. Jurgela, kuris pranešė 
linksmą žinią, kad susida
rė virš 1OO žmonių, norin
čių kartoti spektaklį ir pir
madienį, šv. Patriko dieną, 
šokiai ir dainos bus kartoja
mos. Svečiai gi išskris į P. 
Ameriką 17 valandą.

Po vaišių šokėjai ir daini
ninkės išsiskirstė nakvynės 
pas vietinius lietuvius. Mano 
šeimininkai parsivežė dvi 
aukštas ir dailias mergai
tes, kurių viena mokėjo lie
tuviškai, kita angliškai, tad 
galima buvo susikalbėti. Ka
dangi jos buvo labai išvar
gusios - jų nebevarginom, 
nes miegas buvo brangesnis 
už auksą. Nu ir miegojo. Po 
14 valandų miego, šeimininkė 
buvo priversta jas prikelti, 
kad suspėtų nuvežti į Klubą 
spektakliui.

Aišku, kad pakartojimas 
buvo geresnis už sekmadie
nio pasirodymą : visi šokiai 
buvo sušokt i, na ir "Žibutės" 
visas dainas "skaisčiais" 
balseliais sudainavo. Atro
do, kad gastrolės Pietų 
Amerikos jaunimui labai pa
tiko, nes skyrėsi su ašaro
mis.

Tenka pasakyti, kad St 
Petersburg'© lietuviai labai 
skaitlingai lankė pasirody
mus (pirmą dieną virš 400 
o antrą apie 150). Mums ži
noma, kad Detroite jų kon
certe atsilankė 600 žmonių, 
t aigi(sulyginus kolonijas lie
tuvių skaičiumi, St. peters- 
burgiečiai turi žymų prana
šumą renginių lanky m e. V. K.

nė spalva maišėsi daržovės, 
tamsiai raudoni ruliadai , 
juodos slyvos prie švelnios 
paukštienos mėsos, na ir- 
puošnieji tortų skrituliai, su 
neaprašomais skoniais ir 
atspalviais.Du sniego baltu
mo velykiniai avinėliai, tra
diciniai tamsiai žalios drie
kanų šakelės.. .Vidury- dar 
egzotiška gėlė- ne, tik iš ri
dikėlių skirtuliukų išplauti 
lapeliai ant kotelių gabiai ir 
gudriai susmaigstyti kėlė 
beveik rojaus gėlės iliuziją.

Taigi - moterų rankose 
kasdienybė tapo švente jau 
Vl-ąjį kartą. KLKM D-jos 
p-kė Genė Kudžmienė pas
veikinusi svečius padėkojo 
toms pasiryžusioms mote-

rims už triūsą. Buvo ir ne 
narių, kuriems pareiškė y- 
patingą padėką- Lito vedėjai 
R. Piečaitienei už~ paramą 
spausdinimo darbams, Jone
lių šeimai, E. Karde lie nei, p. 
Zabielieni, G. Gedvilienei už 
talką Stalo paruošimui; Jad
vygai Baltuonienei ir Seselei 
Teresei už vaikų programos 
parengimą.

Programa buvo maloni , 
neužtęsta, gerai paruošta ir 
reikšminga lietuviško auklė
jimo maloniu būdu prasme , 
kaip ir šventiškos nuotaikos 
palaikymui,

Programą atliko ne tik 
maloniomis dainomis, vai
dinimėliu kiškučių ratelio , 
bet ir trumpai, vaizdingai 
primenant Velykų simbolių- 
kiškelių ir margučių reikš - 
mę. / Taip sužinojau , kad 
kiškučių gyvybingumas pa
sireiškia ir tuo, kad gimsta 
jau išpūtę akytes.../.

Smagiai ir su aiškiai jau - 
čiama simpatija savo moky
tojai Seselei Teresei daina - 
vo:K. Baršauskaitė, R. Otto , 
A. Valka, D. Baršauskaitė, O. 
Beniutė, L.Celtoriūtė, A. 
Celtoriūtė, Kr. Čičinskaitė, 
R.Dainiūtė, L. Lukoševičiūtė, 
D. Mickutė,M.Valinskas, L. 
Čičinskaitė, A. Lukoševičiū - 
tė, M.Niedvaras. Dainavo ir 
ir visi kiškučiai: L. Celto
riūtė, S. Vaičekauskaitė,A . 
Macvįker,K. Jakubonytė, G . 
Zabielaitė ,T.Pelletier ir A. 
Keršys.

Vaikai buvo pavyzdingai 
atmintinai išmękę ūaįpelių. 
žodžius/net ir tie,kurie ne
kalba lietu vi škai/. Aiškiai, 
girdimai ištardami juos . 
Tikrai-reikia pasidžiaugti ir 
mokymo metodais ir pačiais 
mielais vaikais!

Scena buvo skoningai ir 
grakščiai papuošta i r de - 
koruota. Talkininkavo Kos
tas Mickus, už ką jam pa - 
dėkojo Andrea Celtoriūtė . 
Ji ir Dana Mickutė gra - 

kelnėms

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI ~„J;;,, 365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
7661.A CENTRAIS 

---------495-90e AVĖ 
365-1143

---------------------- 29 55 Allard Street, Ville Emard 
------------------- 7 6 6-2667.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

žiu, dažnai surimuotu žodžiu 
kalbėjo apie Velykų papro
čius ir rimuotais posmeliais 
sujungė įvykius scenoje.

Trumpa kiškučių nuotykių 
istorijėlė buvo papildyta ir 
kiškučių šokiu. Vienu metu 
jie sakė"pamylėkite kiškutį" 
Ir be to pasakymo, tie pilvu
kai ir tos ausytės,ir gu - 
viai žvilgančios akytės pri
rišo žiūrovų širdis.

Gyvai parašyta, surimuo
tą , vaikams lengvai supran
tamą tekstą parašė ilgus 
metus su vaikais dirbusi 
mokyt. Jadvyga Baltuonienė. 
Reikia džiaugtis ir jai dėkoti, 
kad .pasitraukusi iš aktyvios 
tarnybos mūsų Mokykloje, ji 
taip nuoširdžiai talkininkau
ja.Kaip žinome, ji buvo ir I- 
ojo Velykų Stalo Monrealyje 
iniciatorė.

Vaikai ,ne tik scenoje da - 
lyvavę , buvo apdovanoti, bet 
ir iš salės užklydę gavo po 
ryšulėlį.

Kleb. J. Kubiliui palaimi
nus stalą, naikinome grožį , 
nes, kaip žinoma, ne vien 
grožiu žmogus gyvena...

Loterijai buvo paaukotos 
dvi puikios saldumynų lėkš
tės, priedo po sherry butelį... 
Antanina Grigelienė padova
nojo puošnių kepinių, pagar - 
s ėjusių savo skanumu, Gabi
ja Bendžiūtė- gražius ir 
taip pat labai skanius kepi - 
nius. Laimėtojos- St.Ali
šauskienė- pirmąją lėkštę, 
St. Baršauskienė-antrąją.

Tvarkingai pasiimti mais
tą padėję dįskrętiškos pagel- 
bininkės ir jokių susigrūdimų 
nebuvo. Atsilankė arti 300 
svečių. Programai pasibai - 
gus, pasigedau fone lengvų 
muzikos garsų.

Taip pasibaigė moterų 
velykinis triūsas. Dabar jos 
galės ištiesti kojas, atsi - 
remti į minkštas pagalves , 
ir nykštukai, o gal kiškučiai 
joms atneš po vyno stiklą ir 
raguolio gabalėlį... Dal.
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NL REIKALAI
SVEIKI, ATVYKĘ! į NL SPAUDOS BALIŲ - KONCERTĄ. 
LINKIME VISIEMS PASIDŽIAUGTI CHORU AIDU, sol . 
Rimo STRIMAIČIO DAINAVIMU ir Jono GOVEDO KOM
POZICIJOMIS. LINKIME GEROS NUOTAIKOS, LAIMĖS 
LOTERIJOSE IR LINKSMO PASIŠOKIMO BEI GERO 
APETITO '. NL -

• VIZBARAS Povilas, 81 m. 
amžiaus , mirė. Liko žmona 
Ona, duktė Milda, sūnus Ri - 
žardas. Velionis buvo 
iš Šimonių parapijos.

• TARUŠKA Jurgis susirgo , 
paguldytas Verdun General 
ligoninėn.

• PETRAUSKIENĖ Elena su 
sirgo,Victoria ligoninėje pa
daryta sunki operacija.

• Mirė G. Petronis, Gr. 
Daukšienės ir D.Smilgevi
čienės v brolis Toronte.

• Kunigai-J.Aranauskas ir 
St. Kulbis išvyko 2 savaičių 
poilsiui.

kilęs lėje»

• RUPŠIENĖ B., prieš kurį 
laiką išvykusi atostogų į 
Floridą, grįžo nudegusi sau- 

geroje nuotaikoje ir
tuojau įsijungė į Velykų Sta
lo paruošimą, A V parapijos 
salėje.
AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS CHORAS 
RUOŠIASI 3O-MEČIUI

Mūsų kolonijos vienas 
patvariausių ir seniausių 
meninių susibūrimų-AV pa
rapijos Choras ruošiasi ne
eilinei šventei- 30 metų 
veiklai paminėti.

Sukaktuvinis VAKARAS- 
KONCERTAS įvyks GEGU
ŽĖS mėn.lO d. A V pavapi - 
jos salėje.

Buvęs LITO Valdybos pir
mi Tinkas Juozas BERNOTAS

Dabartinis LITO Valdybos 
pirmininkas Algis KLIČIUS

LITAS kovo mėn. 22 d. buvo sušaukęs metinį narių 
susirinkimą. Po metinio susirinkimo, LITO Valdy
ba išrinko Algį KLIČIŲ - pirmininku, Romą . IŠGA
NANTĮ - vecepirmininku, Gytį VAZALINSKĄ -sek
retorium.

LIETUVIAI GERAI PASIRODĖ
DOKUMENTINĖJE TV PROGRAMOJE

tokie pat teisėti piliečiai, 
nes arba yra gimę Quebec’e 
arba čia gyveno jau ilgoką 
laiką, dalis jų ilgiau negu 
savo gimtajame krašte 

.kad gyveno.
Reikia pasakyti, kad tiek 

federalinė, tiek provincijų

sės-jie ir kiti suaugę akty - 
vūs lietuviai, kaip ir mūsų 
jaunimas skiria didelę dalį 
savo laisvalaikio lietuviš
kiesiems reikalams.

Po to matėme trumpą 
fragmentą lietuvių tautinio 
šokio Rezginėlės ir Abrū-

Radio Quebec Televizijos 
stotis yra pramačiusi visą 
eilę programų apie etninių 
grupių kūrimąsį ir Integra - 
vimąsį į gyvenimą Quebec’o 
provincijoje. Atrodo, kad 
tokios programos įvedimas 
yra vaisius etninių grupių 
atstovų spaudimo į Quebec’o 
Imigracijos ir Kultūros Mi -

nisterijas/juk mes visi irgi 
mokame mokesčius/, reika
laujant ir siūlant, kad laik
raščių, radio ir televizijos 
durys būtų atvertos ir įvai
rioms etninėms grupėms, 
duodant visiems kanadie
čiams progos susipažinti su 
savo kitos kilmės kvebekie- 
čiais. Dauguma jų yra lygiai

DR J. M ALI S K A
D A N T U. GYDYTOJAS

- O -
1 440 St . Cath er in e West
S p i t c 6 0 0 , Montreal

Tel: 866 -8235 
n a mu,: 488 —8528.

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų g)ja

— • —
1410 CUY STPEET 

SUITE 11-12
MONTREAL F9

r.l. 9 32- 6662, namu 7 3’ - 968 I..---- ., ..... ....... J

Dr. E. Andrukaitis, -e r.cr «=.

Tti 522*72 16
832. BOUL ST-JOSF.PH E.

MonThCaL H2J I K4 
P. Q CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
B A.. M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C . E.R.C.S.fCt

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

pharmaciens PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
l.ivraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek amuoi anti S pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-9742

365-0505

ADVOKATAS

VICTOR E.RUDINSKAS.
B. Eng., M. Eng., LL.B., B.C.L 

4 701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tėl. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Residence: 366-6245

notarė

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE NOTARY 

/ TITl.t ATTORNEY

5947 Pork Av*. Montr.al, P. Q. H2V 4H4

vyriausybės jau kuris lai
kas pradeda įvertinti dina
miškas, darbščias ir ne vien 
materialiniu gerbūviu susi-, 
rūpinusias etnines grupes . 
/Ypač tas dėmesys pastip- 
rėja artinantis balsavimams 
arba rinkimams-../.

Taigi, š.m. kovo 29 d., 
šeštadienį buvo skirta pusės 
valandos programa trims 
Pabaltijo kraštams-Estijai , 
Latvijai ir Lietuvai.

Įžangoje buvo duota bend
ra apžvalga, apibrėžiant ge
ografinę ir politinę šių trijų 
kraštų padėtį, ryškiai iške
liant okupaciją ir šių tautų 
kovą su pavergėju.

Po to pasirodė estų Šeš
tadieninė Mokykla.Mokytojai 
papasakojo savo asmenišką 
patirtį kuriantis šiame kraš
te. Buvo parodyti vaikai pa
mokų metu ir vaidinant pa
sakaitę .

Latviai parodė savo tauti
nių šokių repeticiją-be tau
tinių rūbų ir be jokių kitų , 
juos charakterizuojančių , 
simbolių.Pokalbiai buvo la
bai asmeniški pasisakymai, 
liečią klausinėjamųjų priva
čius išgyvenimus.

Lietuvių pasirodymo da - 
lyje Irena Lukoševičienė pa
aiškino, kad norint išlikti 
aktyviu lietuviu mums re i - 
kia gyventi du gyvenimu. 
Dauguma mūsų žmonių yra 
profesionalai ir savaime in
tegravosi į kanadiečių kul - 
tūrinį gyvenimą.Iš kitos pu-

sėlio. Rasa Lukoševičiūtė 
trumpai apibūdino tuos šo
kius, tautinius rūbus ir pa
pasakojo, kaip dirba An
samblis Gintaras. Andrius 
Lapina s paaiškino apie liau
dies instrumentus. Matėme 
ir girdėjome "Subatėlę", ku
rios išpildyme išryškėja 
dauguma mūsų įdomiausių 
muzikinių instrumentų.

Šioje programoje taip pat 
buvo parodyta mūsų so
džiaus architektūra, stogų f 
prieangių bei bažnyčių pag
ražinimai, lietuviškųjų kry - 
žiu motyvai. Rasa Lukoševi
čiūtė paaiškino tų pagraži
nimų charakterį ir ypač mū
sų kryžių prasmę bei kodėl 
Lietuva ' vadinama Kryžių 
Žeme.

Labai malonu ir svarbu , 
, kad lietuviams skirtas 1O 
minučių laikas buvo labai 
sumaniai ir prasmingai iš
naudotas. Buvo galima ir 
išgirsti ir pamatyti tai, kas 
mums charakteringa ir 
svarbu.

Šios programos realiza- 
torė buvo Mireille DANSE- 
REAU, o organizatorė Bar
bara PAGE.

Reikia, kad mačiusieji šią 
programą parašytų į TV sto- 
tį/galima pažymėti vieną šių 
pavardžių/ - tai paskatintų 
TV vadovybę skirti dažniau 
laiko tokioms programoms 
ir daugiau dėmesio.

Matęs.

Tftacczčce 'KafeCatt 
Kailių siuvėjas -

JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

©Didelis pasirinkimas gatavą paltą 
o Vasaros laiku saugoj imas ( Star age) 
o Taisau ir remodeliuoj u 
o Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTRĖAL, QUĖBEC 
SUITE 5OOA H3A 2G6 TĖL. 288-9646

Tel: 279-1161; Re». 636-9909.

MONTREAL WEST

8 psi.

ADVOKATAS

Roman J. IŠganaitis, b.a., b.c.l.

4 NŪTRE-OAME E. SUITE 504

MOi TREAL, QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: B7B-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
3 Place Ville Marie, Suite 627 
Montreal . P. Q. H3B 2 E3

Tel: '511) 871—1430

ADVOKATAS

J.p. MILLER,BJl, B.CX.
168 Notre Dame St., E. , Suite 20 5
Montreal, P. Q. H2 Y 3 P 6

Tel: 866 -2063 , 866 -2064
i.

AUTOMOBILE
PONTIAC* BUICK* ASTRA

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FI.14A NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

GURECKASLEONAS
Sale s Manager • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PAS ĮKALBĖKITE su
LEO GUkEKAS

mui Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
( At theEndof Sherbrooke St.West)

Dalis AV Parapijos Choro pasirodymo metu.
Diriguoja- Madeleine ROCH.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1980
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 15, BIRŽELIO 1 2 , LI EPOS 14, RUGPIŪČlO 14 

I R RUGSĖJO 1 1 d.

14 dienu su visu išlaikymu ir aprodymu
- VILNIAUS -
- MASKVOS -
LENINGRADO -

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS Į
KRASTA^ - KANADA.

KELIONĖ į MIAMI TIK $ 169. LĖKTUVU 
Ra/yti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

(Vladimir Urbane)
Tel. (514) 844-5292 8. 844-5662 

KELIONĖMS Į LIETUVA.PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

Greitas ir tikslus patarnavimas^

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 1 20 Narni/ 3 76 - 378 1

Albertas NORKELIŪ N AS, B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Agent ūj_a__v e^ k J ji__n_ų_o__Į_9_45_[n,_

. —— — KIŪNTHEHUa LIETUOJU 
LJlAkS HREDITŪUDIIJH
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamosios s-tos

Pensiją planas 
Term. ind. 1 m. 
Trumpai, term ind. iki

6% 
12% 

12.25% 
14.5% 

11.75%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

16.75%
16.25 %
18.5%

1 7.75%

Duoda nemokamų gyvybės draudę 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemokama gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumg.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antrčdieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907*A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 Namu; 737-0844

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P.Q • CANADA 
H 3 Z 2 M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Mohtrealyje
Invesfocijos J,A.V. ir kt. Kanadosprovinci|a«e

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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