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ATSISTATYDINO OLANDIJOS PAMINĖTI LIETUVIAI 
KARALIENĖ JAV-se leidžiamame Na-

kurio žmonės masiniai bėga,

CYRUS VANCE

vos tik Castro išsitarus, kad 
kas nori,gali išvykti...

KANADA PRISIDEDA PRIE 
MASKVOS OLIMPIADOS 
BOIKOTO

Kanada oficialiai pareiškė, 
kad boikotuosianti Olimpiadą 
Maskvoje, nors kai kurie 
sportininkai dėl to nepaten
kinti.

NENORI HIPOKRIZIJOS

negu jię

vėl išky-
abejonė-

SKAUDUS SIURPRYZAS
Ankstyvą rytmečio valan

dą buvo pranešta, kad ame
rikonai bandė išgelbėti savo 
įkaitus Teherane,bet nepa
vyko.

Paaiškėjo, kad autobuso ir 
alyvos tanką vežančio sunk
vežimio pasirodymas nuoša
liame dykumos plote priver
tė gelbėjimo misiją nutrauk
ti.Trys helikopteriai iš 8-ių 
sugedo ir sukėlė avarijas. 
Žuvo 8 amerikiečiai, nors i- 
raniečiai skelbia, kad 9.He
likopteriai dalyvavę misijo
je buvo ne tie, kuriuos nau
dojo treniruotei. Jiems pa
kenkė žemai skrendant smė
lio vėtra, karštas oras ne
leido jiems išvystyti pakan
kamai staigaus pakilimo. 
Motorų turbinos pasirodė 
trauklios smėliui. Galimas 
dalykas, kad nepaprastos ap
linkybės reikalavo iš heli
kopterių daugiau, 
pajėgia.

Tačiau vėl ir 
la neišvengiama
perdaug keisti sutapimai a- 
merikiečių gelbėjimo misijų 
nepasisekimuose. Korėjoje 
gelbstint amerikiečius be
laisvius, nuvykus į nurody
tą vietą- jų neberado, buvo 
išgabenti kitur. Vietname 
irgi misija nepavyko, dabar 
tas pat kartojasi Irane. Vy
rai profesionalai tam gelbė- 
jimuisi treniravosi slaptame 
Ne vados Bandymų Centre , 
atrodo, jau nuo sausio mė- 
nesio.Nejaugi inžinieriai ne
pajėgė apskaičiuoti ką heli - 
kopteriai gali atlikti? Atro
do, lyg sabotažas-išdavimas. 
Vyksta apklausinėjimai.

Irane minią dar labiau 
kiršina ayatolos, sakydami, 
kad"Dievas parodė keno pu
sę palaiko". Apdegę žu - 
vusiųjų kūnai ar jų liekanos 
buvo plastikiniuose maišuo
se išstatyti tamsios minios 
pasigėrėjimui. Tik iranie
čiai kareiviai,kuriems buvo 
paskirtas iškrovimas, žiū
rėjo rimti ir tylūs:kareivis 
suprato kareivio likimą.Aya
tolos ir minia šaukė, klykė...

Penkis misijoje sužeistus 
amerikonus pavyko išgelbėti 
lėktuvais: ir atgabenti juos 
į San Antonio Kariuomenės 
ligoninę. Juos aplankė prez . 
Carter’is.

Dėl iraniečių elgesio jis 
trumpai ir sausai pareiškė : 
"Nežmoniškas elgesys, iš 
statant miniai žuvusiųjų la
vonus, parodo su kokios rū
šies žmonėmis mes turėjo - 
me derėtis, bandant užtikrin
ti laisvę saviesiems". To - 
liau prez. Carter’is apgai
lestavo nelaimę ir užtikriną 
kad esame visi įkvėpti šių 
vyrų žygio išlaikyti laisvę .

ATSISTATYDINO 
CYRUS VANCE

JA Valstybės Sekretorius, 
Cyrus Vance balandžio 27 d. 
atsistatydino iš prez. Car- 
ter’io Kabineto, protestuo - 
damas dėl nutarimo siųsti 
gelbėjimo misiją į Teheraną, 
išvaduoti amerikiečius įkai
tus.

Ramaus stiliaus diploma
tas Vance, diskutuojant gel
bėjimo misiją buvo pareiš
kęs,kad nežiūrint kaip pasi - 
baigtų pagrobtųjų amerikonų 
gelbėjimo misija, - jis po jos 
atsistatydins. Jo asmeniški 
santykiai su C arte r’iu yra 
šilti ir nuoširdūs.

Prez. Carter’is televizi
jos programoje pareiškė ap
gailestavimą dėl atsistaty - 
di ni mo.

Vance, 62 m., buvo jau 
ankščiau prasitaręs, kad šių 
metų pabaigoje pasitrauks, 
nežiūrint ar Carter’is bus 
perrinktas ar ne. Zinovai- 
mano, kad Cyrus Vance , 
nors ir nesirūpina perdaug 
savo darbo stilium, yra ge
ras profesionalas diploma
tas, daug nusipelnęs tarpi
ninkaujant Egypt o- 
derybose.

Kanados hockey sporti
ninkai, palaikydami Maskvos 
Olimpiados boikotą, nenori 
ir hipokritiškai priimti so
vietų hockey komandų rung - 
tynėms.

Alan Eagleson išreiškė 
daugumos jausmus, pa šaky - 
damas:" Neturime dalyvauti 
su Sovietų Sąjunga bet kokio
se rungtynėse, jokiame kraš
te". Bobby Clark, vienas į- 
takingiausių žaidėjų NHL, 
be svyravimų atsakė,kad jei
gu sovietai bus atkviesti da
lyvauti rungtynėse, jis griež
tai atsisakysiąs nuo dalyva
vimo.

Gerbiame sportininkus, 
kurie žino kas yra savigarba 
ir supranta tarptautinę situ
aciją.

Karalienė Julijana perda
vė Olandijos sostą savo duk
teriai Beatrix:. ’’Sunku už - 
baigti karaliavimą. Dar sun
kiau jį pradėti", pasakė ji sa- 
yo atsisveikinimo žodyje. At
sistatydino dėl amžiaus.

tional Catholic News Service 
"American Catholic Who’s 
Who 1980-81" buvo paminė
tos šios lietuvių pavardės : 
kun. dr. P.Gaida, dr. B.Po
vilaitis, kun. dr. F.Juče - 
vičius, kun. V. Skilandžiu -
nas.

EDMUND MUSKIE
Sen. EDMUND MUSKIE 
paskirtas Valstybės 
Sekretoriaus pareigomis 
vietoje atsistatydinusio 
C. Vance

KARALIENE JULIANA

Simas 
mėnesį

vasarą, lydimas Pa- 
Lietuvio redaktoriaus 
Kasparo, Simas Ku- 
lankėsi Pietų Ameri-

JAPONAI KANADOJE
Japonijos Ministeris P- 

kas Ohira, norėdamas pas
katinti ekonominius ryšius, 
susitiks su P. E. Trudeau ap
tarti ilgalaikes galimybes 
gauti Kanados žaliavų. Jis 
planuoja susitikti ir su Mek
sikos prezidentu Portillo , 
deryboms dėl didesnio aly - 
vos kiekio gavimo. Vėliau 
Ohira aplankys irprez.Car
ter’į.

SIMAS KUDIRKA VYKSTA 
Į AUSTRALIJĄ

PLB siunčiamas, 
Kudirka birželio
vyksta į Australiją, kur įsi
jungs į ruošiamus 40 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
praradimo minėjimus. Pra
ėjusią 
šaulio 
Romo 
dirka
koje. Šių metų pradžioje S. 
Kudirka vyko į Europą, kur 
skaitlingai dalyvavo Pran
cūzijos televizijos progra
moje; Europoje S. Kudirką 
globojo Prancūzijos ir Vo
kietijos LB valdybos.

ALAN EAGLESON

Vakar susapnavau baisų 
sapną: atvykome Į Maskvos 
stadioną - ir jis buvo tuš
čias"...

NAUJOJI KARALIENE BEATRIX

stu-

PASIBAIGĖ KRIZĖ 
BOGOTOJE

Bogotoje aršiųjų kairiųjų 
sukilėlių grupelė/ gerilai/ , 
sutikę kalbėtis su delega
tais Raudonojo Kryžiaus, A- 
merikos Valstybių Žmogaus 
Teisių Komisija , ir su Po
piežiaus pasiuntiniu, paleido 
pagrobtuosius diplomatus.

Kolumbijos vyriausybė 
laikėsi vieningai derybose , 
priešingai negu Irano vy - 
riausybė, kuri yra susiskal
džiusi savo tarpe ir kartais 
atrodo, kad išviso nėra jo
kios valdžios. Susitariant , 
pasišfekė užgarantuoti, kad 
vyriausybė bus teisinga teis
mo procedūrose įkalintie - 
siems' sub ve rainiams ele
mentams. Grobikų grupė 
išvyko į Kubą. Į "rojų", iš

Izraelio
PIRMIEJI ŽIEDAI Nuotrauka-E.D aniliūn o

ŽMOGAUS KŪNO 
CHEMIKALAI RASTI 
MAMUTUOSE

Sovietų biochemikai
dijavo du rastus Sibire įša
lusius mamutus. Juose ati
dengė medžiagų sudėti^, ku
rios labai panašios į žmo
gaus smegenyse randamas 
medžiagas.

Mamutai išsilaikė neatšy
lančios žemės kloduose.Jų 
amžius siekia 40.000-53 . 
OOO m. senumo.

SKAUDI LIETUVOS 
OKUPACIJOS SUKAKTIS

Š. m. birželio mėnesį su
eina 40 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės praradi
mo. Šią skaudžią Lietuvos 
okupacijos sukaktį privalo
me paminėti primindami 
pasauliui apie mūsų tautai 
padarytą ir daromą skriau
dą, pažymint tebevykstančių 
tautos kovą už žmogaus tei
ses ir valstybinę nepriklau
somybę.

Minėdama šią sukaktį, 
PLB valsyba skelbia birže
lio 15 dieną pasaulio lietuvių 
susikaupimo ir maldos die
na. Kraštų valdybos yra ra
ginamos jau dabar kreiptis 
į savo kraštų bažnytines va
dovybes, prašant birželio 15 
dieną skelbti maldos už Lie
tuvą diena.

PLB valdyba ruošia ati
tinkamą deklaraciją, kuri 
bus pasiųsta ir kraštų val
dyboms.

ŠVEDAI SUSIRŪPINĘ 
BIZNIERIŲ GĖRIMU'

Švedijos Parlamentas nu
tarė, kad atėjo laikas apri
boti diplomatų ir biznierių 
vaišinimą,ypač, kietaisiais 
gėrimais. Dabar garbieji 
svečiai bus pavaišinami tik 
vynais, šampanu ir alum.

Tai tik pirmi suvaržymai, i Sibirą, 
susirūpinus dėl nepaprasto 
alkoholikų skaičiaus pakili
mo Švedijoje.

Kai vakarais matome ir 
šio krašto didmiesčiuose be 
kontrolės geriantį jaunimą - 
pagalvojame, kad kokia nors 
kontrolė ir čia labai pravers
tų...

PRE ZIDENTO ALEKSANDRO 
STULGINSKIO KNYGA

Pasirodė Prezidento Alek
sandro Stulginskio Atsimini
mų knyga. Ją išleido Lithu
anian Institute of Education, 
Inc. - Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas.

Knygoje sutalpinti atsimi - 
nimai Steigiamojo Seimo 
Pirmininko, Lietuvos Res -• 
publikos Prezidento, -Sibiro
Kankinio. Jis buvo vienintė - 
lis Lietuvos Respublikos 
Prezidentais, kentėjęs kartu 
su tauta, buvo ištremtas iš 
gimtosios žemės ir išvežtas

' Lietuvos N 
nacionalinė 
M.Maivydo 
U»blioWk«y
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MOTINOS DIENAI
Vaižgantas

ALEKSIUKO MOTUTĖ

Aleksiuko motutė Taučvienė buvo visiškai kitokia , 
kaip tėvelis Taučius. Laimė, lyg tyčiomis sutuokė tuodu 
žmogų, idant vienas antrą papildytų.

Taučius buvo mažakalbis, Taučvienė - paskirta už 
abu atkalbėti. Tylinčiąją ją tuomet tematei, kai miego
jo. Ne*. Jos ir miegas buvo neramus - nuolat kosėjo. Vos 
tik pakirdo, jau jos buvo pilni namai: kėlė kitus, rikiavo 
kiekvieną darban, o tas darbas jau buvo iš vakaro tėve
lio kiekvienam paskirtas; rūpino skubėti, barėsi, kad 
jos neklausą, skundėsi, kaip sunku gyventi su lėtu vyru, 
balsu pasakojosi, ką tuojau ir vėliau darysianti; jei kas 
gyvas pirkioje tebebuvo, pasakojo senovės atsitikimus ; 
jei nieko nebebuvo, viena pati traukė šventą giesmę 
dažniausiai Suplikacijas, Karunką ar Pulkim Ant Kelių . 
Taip visą dieną. Susirgusi ir atgulusi ir tai kalbėjo -ki
tus rikiavo ar su namų moteriškųjų kuria barėsi.

Darbas, kurio nė valandėlei nepaleido, kalbos ne - 
trukdė. Anaiptol, juo dirbo, juo daugiau ir balsiau šne
kėjo; kalba sekė darbą, kaip besisukantį ratelį - taraš- 
kėjimas- Bėgo iš pirkios - kalbėdama, taisė kiaulėms jo
valą, veršeliams putrą- kalbėdama, suko sviestą, taisė 
pieną, mėsą, dešras skilandžius- vis kalbėdama.

Didžioji pusė Taučvienės gausiosios kalbos buvo skir
ta į sūnelį Aleksiuką; kai didieji buvo Išsiskirstę, tai ir 
visa kalba. Vos tik Aleksiuko atmintis sutvirtėjo, jau jis 
žinojo iš motutės griežtai visą tėvelio ir jos pačios gi
minės kroniką, visų genčių priepuolius, nelaimes ir 
džiaugsmus, visus būtus jos pačios vargus,esamus rū
pesčius, sielvartus, jausmus, viltis.

Taučvienės atsidavimas savo namams, savo vaikams 
jos sielojimasis nuolat, kad bent visiems būtų gera, tik
rai buvo be galo, be krašto. O mažasis Aleksiukas tikras 
buvo jos meilės kankinys. Visų vaikų pagrandėlis, dešim
tasis iš e lės, visiškai nebetikėtai, po ilgo pertrūkio , 
jau sukakus 4‘5 metus, atsiradęs mažasis rodės jai ne
paprastas kūdikis. Mielavimams, ūkavimams, šokini - 
maras nebuvo galo.

Devenių Kultūros Fondo 
išleistas žemėlapis LIETU
VA, paraštėje pridėtas dar 
ir angliškas pavadinimas 
LITHUANIA. Tai vienintėlis 
žodis svetima kalba šiame 
žemėlapyje. Jis yra neper- 
didelis, tik 35 25 inčų dy
džio, trispalvis su atspal
viais Lietuvos žemėlapis, 
skirtas šeimoms, įstai
goms bei jaunimui geriau 
pažinti savo tėvų ir protėvių 
kilmės kraštą. Atspaustas 
ant gero, patvaraus, gelsvo 
popieriaus. Paruoštas kar
tografo Juozo Andriaus, 
spausdintas prityrusio šioje 
srityje spaustuvininko Juozo 
Kapočiaus, Bostone, išleistas 
Devenių Kultūros Fondo lė
šomis, Dalios Bobejienės rū
pesčiu.

Lietuvos valstybė šiame 
žemėlapyje, kaip ir kituose 
topaties autoriaus išleistuo
se žemėlapiuose, parodyta 
suverenės valstybės abiša
lėmis sutartimis nustatyto
se sienose. Tos sienos, mū
sų istorikų siūlymu, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto nutarimu, rodyti
nos visuose,politinės reikš
mės turinčiuose . žemėla
piuose, kuriuose rodoma bu
vusios nepriklausomos Lie
tuvos valstybė. Šiame že
mėlapyje jos parodytos 
stambia, raudonos spalvos, 
su šviesesniu atspalviu lini
ja ir išvardintos sutartų 
ženklų lentelėje. Siauromis, 
raudonomis linijomis pa - 
ženklintos dabartinės, oku
pantų išvestos, administra
cinės ribos.

- Juoda žeme, Šventa Žemei Aš tave nužemintai bu
čiuoju: tu mane nešioji, tu mane peni, tu mane linksmi
ni. ...

Buvo pradžia kiekvienos jos vakarinės maldos.

Motinos Dienai tenka gražusis gegužės mienuo 
rodosi turėtų tik geruosius jausmus 'žmonėse kelti. Ir 
motina, atrodo, yra psskirta tik geriausioms jausmams. 
Gal iš motinos mes kartais ir perdaug reikalaujame,kai 
ji pasikeitusių gyvenimo aplinkybių ir net paveikta su - 
sikomplikavusių aplinkos apraiškų, nebeturi gal nė tiek 
kantrybės, nė tiek jėgų nuolatos rūpintis , nuolatos tik 
apie kitus galvoti. Gal tada, jai priekaištaudami, nori - 
me iš jos - šventosios... Kartais, šiame krašte ypač ir 
šiais laikais - motina irgi pasimetė iš savo kelio ir pa - 
sidarė perdidelė egoistė ar paprastai - supaviršutinėjo. 
Motulė, kurią mini Vaižgantas, senoji močiutė sengalvė
lė tai jau labai tolima praeitis. Tačiau visi žinome, kad 
giliai kiekvienos moters širdyje, glūdi pagrindinė, nesu
naikinama meilė visa kam kas gyva, visa kam kas trokš
ta supratimo, švelnumo. Į tai kreipdamiesi, tokį pag- 
gindinį jausmą geruojun ugdydami - nepanaikinsime mo
tiniškumo moteryje, nesvarbu kokiu pavidalu ji dabar 
mums pasirodytų. Tik pasisakykime ir savo gerus jaus
mus jai; vaikai, suaugę. Jaunai ir nebejaunai motinai. 
Gražiai ir ne taip gražiai. Protingai ir ne taip protingai. 
Idealiai ir - ne taip idealiai. E.V

r ■ ■ 78
Be Lietuvos valstybės, že

mėlapyje parodyta teritorija 
nuo Dysnos-Nesvyžiaus ry
tuose,Skaros upės-Baltvyžių 
Girios ir Prūsijos pietinės 
sienos iki Vyslos upės ir 
Baltijos jūros vakaruose. 
Šiaurėje Lietuva ribojasi su 
Latvija. Čia parodytos lie
tuviškos žemės su brangio
mis mums istorinėmis vie - 
tovėmis, kur dar tebespindi 
lietuviškų salų žiburėliai, 
kur lietuviški vietovardžiai 
bei vandenvardžiai tebeby - 
loja apie jų kilmę ir didingą 
mūsų tautos praeitį.

Likusieji plotai padengti 
ornamentuotu tinkleliu. Že
mėlapį puošia lietuviškoji 
Vytis, gi varingių/vikingų/ 
’’Žaltys" plaukioja Baltijos 
jūroje. Tokie "žalčiai" pra
eityje dažnai puldinėdavo 
Lietuvą, atplaukdami iš 
Skandinavijos.

IR GERAI IR BLOGAI

viesti Lietuvių Operą iš Chi-ramoje.ypač šiemet

KANADIEČIAI LIETUVIAI 
PAGEIDAUJA

Noriu išreikšti ne tik mano, 
bet ir visų, su kuriais apie 
tai kalbėjau, nuomonę: Kana
dos lietuviai nori daugiau į- 
vairumo Lietuvių Dienų prog- 
2 pal.

Šį rudenį jau bus 25- oji 
Kanados Lietuvių Diena.Kad 
ir gražus jubiliejus, kad ir 
gražūs mūsų tautinių šokių 
.ansambliai ir geri chorai- 
norisi ir reikia papildy
ti programą kuo nors nauju .

Besikalbant, atėjo ne vie
nam mintis, - kodėl nepak-

Žemėlapio viršutiniame, 
dešinių jame kampe nubrėž
tas kompasas,kurio vidury
je įdėtas nepriklausomos 
Liętuvos geodezininkų ženk
las, o apatiniame, kairiąja- 
me kampe telpa sutartų 
ženklų lentelė ir žemėlapio 
metrika, gi dešiniąja me
kampe kilometrų ir statuti
nių mylių linijiniai maste
liai. Skaitlinis mastelis a- 
pytikriai 1:800.000. Že
mėlapis neatrodo perkrautas 
parašais dėl pavartojimo 
aiškaus ir lengvai išskaito
mo šrifto. Vienok, jame su-lfk**********  ************ ************ 
dėta 2230 vietų pavadinimų, * PRANEŠIMAS »
iš kurių vienvardžių 336 , Į VI-SIOS TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS KOMITETAS } 
miestų 203, miestelių 505 ir # praneša, kad bilietų į šokių šventę jau nėra. Tie, kurie J 
mažesnių vietovių 18. la # u2gisakė ir dar nesumokėjo turi iki gegužės mėn. 1O d. % 
įeina kai kurie bažnytkaimiai,* susimokėti. Bilietai likę nesumokėti bus išparduoti ld- * 
kaimai,d varai, palivarkai bei * . *

UIS •

vietovės dažnai minimos *
mūsų istorijoje ir literatu-* Yra kurie dar neužpildė viešbučių registrą- *
roję, o daugelis ras ir savoj CįjOS korteles. VI-sios Tautinių.Šokių Komitetas ragina * 
kilimo vietą. > visus kuo grėičiau užpildyti ir.pasiųsti paskirtam vieš- *

Žemėlapio tiražas 4OOC J bučiui su vienos paros mokesčiu. Viešbučiai turi turėti * 
egzempliorių. Kaina- 6 dol .Jkorteles iki birželio pirmos dienos. *
Gaunamas pas platintojus ir | o o ° o o o KOMITETAS »
taip pat pas Devenių Kultu- :* *
ros Fondo administratorių *********************************** 
Jurgį Bagdoną 55O-59th Lane 
South, St, Petersburg, FL 
33707, tel:/813/-343-9099.

J.A.

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

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGO, ILL.

Bilietai gaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje, 
2501 W. 71 SL, Chicago, III. 60629. Tel. (312 ) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėje $20.00, mezzanine $14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00. Balkonas 
— $15.00, $12.00, $9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus tą pačią dieną 7 vai. v.

CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero Ave. Alsip, I LL.

Bilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių. (Šventės programos 
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.
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Šia proga vėl tenka pri
minti visiems, kurie ieško 
dovanų savo vaikams mo - 
kyklų baigimo proga, varda
dienių, gimtadienių ir ki - 
tokių - pagalvoti apie tikrai 
prasmingą, originalią do
vaną - žemėlapį Lietuva . 
Nereikėtų skųstis, kad per- 
brangu, kad jau turi tokį, ar 
panašiai. r.'1 i? rvy

me nurodomas ankstyvesnis pagal 58 Baudžiamojo Kodekse 
Gimbuto teisėtumas, 
Gimbutas pasinaudojo" nu
šalinimo teise" ir nesutiko 
su teismo sudėtimi.

1948 m. Gimbutą 25-iems 
metams nubaudė OSO/Oso- 
boje Sovaščanije-Ypatingas 
pasitarimas /, populiariai 
"trojka" vadinamas kari - 
nis tribunolas. Kadangi tas 
nuosprendis buvo ne pagal 
įstatymus, Gimbutas teistu- 
M&hėpripažįsfa.’

Ši dovana įikįų, ir v kokiąi A
nors bibliotekai kolegijose A t k a 1 ė j ę s 30 m e tų, 
ar universitetuose. Ar net ir jis pernai balandžio mėnesį 
kokiuose specialiuose kur - 
suose v,

LIETUVIAI
BRIUSELIO SPAUDOJE

USSR News Brief/Briuse- 
lis, nr3/praneša, kad vasa - 
rio 12 d. Klaipėdoje buvo pa? 
šauktas į teismą Justas 
GIMBUTAS. Jį kaltino už 
gyvenimą be paso.

Teisėjas buvo Paročka, 
liudininkai: milicijos kapi
tonas Kapkajevas, miesto 
vykdomojo komiteto tarnau
toja Paulaitienė ir leitenan
tas, kurio pavardė yra ne - 
žinoma.

Kaltinamasis atsisakė ad
vokato. Kai teisėjas per
skaitė kaltinimą, kuria -

išėjo iš lagerio ir atsisakė 
imti sovietinį pasą, reikalau
damas leidimo išvykti į Ą- 
meriką. Kai teisėjas ir ta
rėjai išėjo pasitarti, Gim
butas iš salės dingo. Teis
mas buvo atidėtas.

straipsnį.

Paleistas iš lagerio 1956 
m. vėl buvo suimtas 1970 m. 
gegužės mėnesį už iri jų kny
gų parašymą: KOMUNISTU 
MANIFESTO KRITIKA, So
ciologinių tyrimų Lietuvoje , 
IŠVADOS ir VISUOMENĖS 
GYVENIMO ABĖCĖLĖ.

Teismas Statkevičių pri
pažino nepakaltinamu ir nu
kreipė jį į p si c h i a t - 
rinę ligoninę. Paleistas 
po dviejų su puse metų,jis 
dirbo gydytoju greitojoj pa
galboj Vilniuje.

SUIMTI STATKEVIČIUS 
IR PETKEVIČIUS

USSR News Brief/Briu
selis, nr. 5/ vasario 14 d . 
informuoja, kad Vilniuje 'bu- 
vo suimtas gydytojas Algir
das STATKEVIČIUS. Gimęs 
1923 m. ,I-ą'kartą nuteistas 
1951 m.

1979 m. rugpiūčio 23 d., 
dr. Statkevičius pasirašė45 
-ių pabaltiečių memorandu
mą, smerkiantį Stalino ir 
Hitlerio sąmokslą. 1979 m . 
spalio 3d. jo bute, kaip ir 
Terlecko, Sasnausko, Šakalio 
ir kitų, padaryta krata. Pra
sėjusiais metais Statkevičius 
įsijungė į lietuviškąją Hel
sinkio grupę. Su kitais gru
pės nariais jis pasirašė 18-ą 
ir 19-ą dokumentus,kuriuose 
protestuojama prieš Antano 
Terlecko ir Tatjanos Veli - 
kanovos suėmimus.

LIETUVOS KLAUSIMAI 
P RANCŪ Z USPAUDOJE'

Pastaruoju metu prancū
zų spaudoje pagausėjo 
srtaipsnių apie Lietuvą.

Žurnalas LA DOCUMEN
TATIONS CATHOLIQUE/Ka- 
talikiškoji dokumentacija , 
nr,178O, 1980 m. vasario 17 
d./ iš LETOS/nr.44, 1979 
m. gruodžio mėn./ ištisai 
persispausdino Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Ko
miteto Dokumentą nr. 5 apie 
religines organizacijas var
žančius nuostatus Lietuvoje.

rėš progos pasirodyti puikia
me renginyje. JKodėl šiemet 
Kanados Lietuvių Dienų progf 
nepadaryti šokių ir dainų 
programą /trumpesnę negi 
paprastai /Susipažinimo Va
karui . O bendrai programai 
tik keletą jų atidarymui. Paą- 
kui-duoti mūsų Operos spėk *
taklį. Daug kam būtų labai ifų pačių potvarkių ištraukas 
įdomu jį pamatyti , jaunes - skelbia Magistere Informa-

1980 m. vasario mėn./ iš 
ELTOS nr.44 ištisai per
spausdintas TTGK Komiteto 
Dokumentas nr, 12, kuriuo 
kreiSiamas į JUNGTINES * 
TAUTAS ryšium su Vaiko 
Teisių pažeidimais Lietuvo
je.

Lietuvos katalikai, pog
rindžio spauda ir Terlecko 
areštas minimi straipsniuo
se "Tikintieji Sovietų Sąjun
goje: degantis vulkanas",pa
sirodžiusiuose Le Courriere 
Savoyard/198O m. sausio 29 

nioji karta galėtų išgirsti ir tion/nr.214,1980 m. vashrio d./ Croi du Midi/ sausio 
pamatyti, ko dar savo gyve- 1 d./,pavadinimu"KataUkiš- 27 d./ir La Croi /sausioSL 
nime nėra matę ,ir kažin ar koji Lietuva ginasi".K.Laik- Pastoviai rašo ir žurnalas

pamatys*. Mūsų solistų eilės raštyje Catacombes /nr.lOl, L’Est Europeen.
cagos? Šį pavasarį Opera tu- irgi nėra jau taip labai per - 
ri vėl paruošusi naują veika- pildytos ir kol jie dainuoja- 
lą, o kanadiečiams nuvažiuoti kodėl tai daro tik Chicagai ? 
vien dėl Operos ir toli ir per "Masiniai susirinkę lietuviai 
brangu. Šią vasarą įvyks'1 ir tikrai padengs kelionės išlai- 
VI-oji Šokių Šventė Chicagoj. das Operai. Jeigu ne-tai ap - 
Atostogų metu ilgesnę kelio- sieitų vieną kartą LD ir be 
nę lengviau padaryti. Ten jau.pelno... E.K .
visos mūsų juokių grupės tu - ’ Quebec* e

Ko* nariai* j KANADOS LIETUVIŲ FONDA stalo, 
— ta* Lietuvos laisvės reikalams aukoja I

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

/ pabaiga/

Kartą savaitėje čia būna 
ūkiški turgai. Atvažiavęs 
miestan tokį turgų radau 
pripuolamai. Įdomu buvo 
matyti, kas ten parduodama ? 
Apvaikščiojęs visą turgų, 
jame radau visko. Pilni sta
lai buvo įvairių daržovių, 
vaisių, gėlių, dešrų, mė
sos ir bulvių. Gal būt ir ko 
nors daugiau. Prie kiekvie
no stalo nebuvau sustojęs.

Turgaus vieta - plytelė
mis išgrįsta aikštė, netoli 
bažnyčios. Sekančią dieną 
pro ją eidamas, nepastebė
jau jokios turgaus .liekanos; 
švaru, kaip ant stalo. Ro
moje tokios vietos atrodoi 
tikru Šiukšlynu per kelias 
dienas.

Vieną dieną laivu buvome 
išplaukę į Adrijos jūrą. 
Grupę sudarė apie 70 vasa
rotojų. Diena buvo graži, 
šilta ir be vėjo. Jūros gra
žiai mėlynas vanduo buvo 
gana ramus. Praplaukėm 
kelis pajūrio miestus. Iš 
tolo matėsi gana gražūs pa
statai. Kaip taisyklė visų 
namų stogai raudonos spal
vos, o jų sienos šviesios .Lai
vas pasuko pro daugybę salų, 
salelių. Vienoje mažoje sa
lelėje gyvenančios vienuolės. 
Vienoje Įlankoje buvome 
įplaukę į laivų uostą ir čia 
išlipome pavaikščioti ir pa
sigrožėti vėl naujais vaiz
dais.. O jų gana daug ir vie
nas už kitą gražesni. Pra
ėjus ilgoką įlankos tiltą, ra
dome kelią ar gatvę, vedan
čią Į netoli matomus pasta
tus. Pro medžius juos sunku 
buvo atpažinti. Priėjus ar
čiau, pasirodė ten esanti 
bažnyčia. Apėjome jos vidų, 
bet kokio tikėjimo buvo toji

’’DIDŽIOJI ILIUZIJA - MARKSIZMAS 
TEORIJOJE IR TIKROVĖJE”

J. KARKA

Pasak Chruščiovo 70 % va
dų buvo sušaudyti, kiti ki
taip nubausti (180 psl). Va
lymai sunkiai palietė gene
rolus.

Valymai palietė taip pat 
ir Stalino ištikimiausius 
sargus, NKVD viršininkus, 
kurie buvo visagaliai "die
vukai ar velniai". Ką norė
jo, tą sunaikino be teismo ar, 
dirbtinu "teatro" teismu. 
Taip išnyko Jagoda, Ježo- 
vas, Dzeržinskis ir kti. Vė— 
liau Beriją sunaikino Chruš
čiovas (190 psl). Vieni įskun- 
dinėjo asmens priešams at
keršyti, kiti karjeroje pa
kilti. Žodžiu, kraujas liejo
si, o Stalinas su vergiškais 
kitais pareigūnais triumfa
vo ir baimę varė vargšams 
ruseliams. Buvo sunaikinti 
54 vadai, Lenino draugai. 
Taip buvo nušluota senoji 
bolševikų gvardija, ypač žy
dai (191-192 psl).

Kaltinamieji prisipažin
davo Viskuo, nors nusikal
timų nebuvo papildę. Kanki- 
ųimai privertė. Apie tai da
bar žino kiekvienas lietuvis, 
pergyvenęs tik 1940 - 41 m. 
okupaciją (193 psl). Taip 
bolševikai atsisakė nuo bet 
kokių objektyvios moralės 
normų ir padorumo taisyk
lių (194 psl). Andrei Višins
kis, "garsus" prokuroras, 
lenkas, Stalino laikais pasa
kė : "Duokite mums žmogų, 
o' mes sugebėsime pritaiky
ti baudžiamąjį kodeksą" 
(195 psl).

Stalinas 1935 - 36 metais 
likvidavo 3 iš 5 maršalų, 14 
iš 16 armijos vadų, 8 iš 8 
1980. V. 2 

šventovė, Žftspėti negalėjo
me. Netoli jos kitas, nema
žas pastatas. Įėjome ir čia. 
Jame buvo kelios didelės 
patalpos, bet visos tuščios, 
be jokių baldų. Kitame pa
state stovėjo nemažai stalų 
su kėdėmis, bet jokio žmo
nių judėjimo nebuvo.

Grįždami Į laivą, nusipir
kome suvenyrų, ledų, rūka
lų ir dar kažko. Laive atsi
radusiai gidei, paaiškėjo, kad 
tai buvo mažas bažnytkai
mis. Iš čia jau grįžome at
gal Į vasarvietę.

Viešint Jugoslavijoje, buvo 
pamatyta naujų vaizdų, pa
simaudyta Adrijos jūroje, 
pasikepinta saulutėje ir pa - 
ilsėta.

Rugpiūčio 24 dieną, po 7 
dienų viešėjimo išvykome iš 
malonios vasarvietės. Tos 
pačios dienos 12 vai. išskri- 
dę iš Dubrovnik aerodromo, 
1 valandą jau buvomė Ro - 
moję. Po trumpos dokumen
tų kontrolės greitai gavome 
savo bagažus ir jau dairė
mės priemonių patekti Ro
mon. Tuojau pat susitikome 
su mons. A. Jonušu, kuris 
buvo atvykęs mus sutikti ir 
buvo parūpinęs susisiekimo i 
priemones. Visa grupė bu
vome nuvežti pas Seseris 
ispanes apsigyventi. Vienam 
asmeniui čia pritrūkęs vie
tos, mons. Jonušas mane at
vežė lietuvių šv. Kazimiero 
Kolegijon. Čia gavau kam
barį su visais patogumais ir 
arti valgyklos.

Jau tą pačią dieną Romos 
miestą aprodyti buvo išve
žęs mong. Jonušas nuosava 
mašina, pripildyta keleivių. 
Kitais kartais visos grupės 

admirolų, 60 iš 67 korpuso 
vadų, 136 iš 149 div. vadų ir 
221 iš 387 brig, vadų (201 
psl).

Stalinas 1940 metais oku
pavo Lietuvą ir atliko lietu
vių žudymus. Daugelis mūsų 
buvome to viso barbarų koš
maro .liudininkais. Po karo 
1945 m. tęsėsi dar balsesni 
lietuvių žudymai, trėmimai 
į "Gulago Archipelagą", apie 
kuriuos kiekvienas lietuvis 
žino ten tėvynėje ir čia, Va
karų pasaulyje.

Autorius dr. V. Juodeika 
savo veikale DIDŽIOJI ILIU
ZIJA įrodo, kad komunistų 
vadų tvirtinamas apie komu
nistinės teorijos moksliš
kumą yra mitas, (224-240 
psl). III skyriuje autorius 
nagrinėja"Marksistinę tikro
vę Rusijoje". (255-483 psl). 
kalbama apie "Naują Visuo
menę" komunistinėje sant
varkoje.

Sovietų kontsitucijoje 
skelbiama str. 1, kad SSSR 
yra socialistinė darbininkų 
ir ūkininkų valstybė. Tačiau 
praktikoje dabar yra ten to
kie luomai ididikai-valdan - 
tieji privilegijuotieji ir pa
žemintieji darbo žmonės su 
mažais atlyginimais, val
džios terorizuojami, spau
džiami tylėti. Pirmiesiems 
visko yra, antriesiems tik 
nuo ponų stalo trupiniai - 
vergų dalia su užčiauptomis 
lūpomis (256-257 psl). Ypa
tingas privilegijas turi čer 
kištų armija (262 psl). Jie 
įvaro baimę masėms, kad 
tylėtų ir garbintų diktatūrą.

Autorius kalba apie krikš-i 

ekskursijos už miesto ribų 
buvo daromos Kolegijos pa
rūpintomis mašinomis. Kar
tą, važiuojant į Neapolį, bu
vo sustota aukso kasykloje 
ir jos parduotuvėje. Tik įva
žiavus į įmonės kiemą, mū
sų keliautojus, dar tik li
pančius iš mašinos, apstojo 
keli įžūlus sukčiai, siūly
dami pigiai nusipirkti auksi
nių vyriškų ar moteriškų 
laikrodėlių ir kitokių papuo
šalų. Kai kas ŠĮ tą nusipir
ko, nors mūsų šoferio buvo 
įspėti, kad niąko nepirkti. 
Grįžus Kanadon ir nunešus 
nupirktą auksinį laikrodėlį 
su 21 akmenėliu pas laikro
dininką, paaiškėjo, kad tai 
tik geltonas metalas ir ja
me nerasta jokio akmenėlio. 
Busimiesiems turistams ir 
dabar patariame iš tų sukčių 
nieko nepirkti.. Ten pat yra 
parduotuvė, kurioje galima 
nusipirkti gana gražių auk
sinių reikmenų.

Užsienio turistams kartais 
keistokai atrodo Italijos va
žiavimo taisyklės greitke
liuose. Lenkdamas mašiną 
iš dešinės Į kairę, rodai 
krypties signalą ir su mir
gančia šviesele turi važiuoti 
iki vėl Įsuksi į dešinę kelio 
pusę ir tik tada gali signalą 
nuspausti, kad daugiau ne
mirksėtų. Italija turi daug 
automobilių, o visame krašte 
tik dviejų linijų greitkeliai 
ir tik viena kryptimi Į vieną 
ar kitą pusę.

Kartą nuėjęs Kolegijos 
valgyklon pietauti, joje ra
dau pietaujantį vysk.A. Deks - 
nį. Šalia jo stalo buvo ir 
manasis. Pradėjome kalbėti. 
Pasisakius mano kilimo vie
tą Lietuvoje, vysk, pranešė, 
kad neseniai Lietuvoje yra 
miręs kun. H. Prialgauskas, 
turėjęs 80 metų amžiaus, 
mano lankytos Vidurinės 
mokyklos buvęs kapelionas. 
Taip pat pasisakė, kad čia 
pietūs esą jo paskutiniai ir 

čioniškos moralės pasmer
kimą (285 psl).

Religija raunama su šak
nims nuo Lenino laikų iki 
šių dienų Brežnev’ui val
dant. Autorius plačiai visa 
tai aprašo per 64 puslapius.

Apnaikinta net ir žydų re
ligija, nors Maskvos rabinas 
Čobrucki sveikino J»Staliną 
1942 m. lapkričio '' mėn: 
"Praktikuojančių žydų vardu 
mes siunčiame kraštas mal
das Visagaliui, kad Jis su
teiktų Jums, mūsų mylimas 
vade,Dievo išrinktam, bėga - 
linę išmintį ir stiprybę..." 
/349 psl./.Po karo žydų re
liginis gyvenimas buvo per - 
Beklojamas. Dabar nebėra 
nė vienos rabinų seminari - 
jos. Kaip žinome,dabar žy
dai bėga iš Sov. Rusijos. 
Kasmet, JAV spaudžiant, iš
vyksta į Vakarų pasaulį po 
keliasdešimt tūkstančių žy
dų. Yra manančių, kad tai 
geras reiškinys. Esą, žydai 
padėjo sukurti komunizmą, 
žydai padės ir sugriauti./?/

Kremlius galvojo, kad taip 
sužlugdys religiją, tačiau ji 
plečiasi z viešai ir slaptai... 
Tikintieji daug kenčia nuc 
komunistų, bet neišsižada 
religijos, perneša smurtą 
/368 psl./.

3. Sovietinė Ekonomika 
/369 - 381 psl/.

Šiame skyriuje autorius 
nagrinėja marksistinių teo
rijų pritaikinimą vekonomi- 
niame guvenime^Jis išdėsto 
Markso pažiūras apie pini
gus, prekių gamybos proce- 

pavakare grįžtąs į Vokietiją., 
Pirmos dienos popietėje 

užkalbinau lietuviškai Kole
gijos vestibiulyje sutiktą vie-, 
nuolę, kuri atsakė: "I do not 
speak lithuanian" - ir nusi
šypsojusi nuėjo toliau. Čia 
pat atsisėdęs fotelyje vartau 
ant staliuko sudėtas knygas 
ir laikraščius. IŠ lauko pu
sės įėjo kita vienuolė. AŠ 
jos kažko paklausiau irgi 
lietuviškai. Ji man atsakė 
vokiškai : "Ich kan nicht 
sprechen litauen" ir nuėjo. 
Aš vėl atsisėdau fotelin ir 
greit atsikėlęs nuėjau į sa
vo kambarį ir dribtelėjęs 
lovon galvoju rkaip čia dabar 
suprasti ?Mane atyežė į lie
tuvių šv. Kazimiero Kolegi
ją, bet čia niekas nekalba 
lietuviškai, išskyrus lietu
vių kunigus...

Nuėjus valgyklon vakarie
niauti, joje vagonėliu maistą 
vežiojo jauna tarnautoja. Dė
dama vakarienę ant mano 
stalo, pasveikino mane lie
tuviškai. Aš nustebęs klau
siu, ar ji yra lietuvaitė ? 
Sako, taip. Tą patį vakarą 
sutarėm pasikalbėti po jos 
darbų TV kambaryje, šalia 
valgomojo kambario. Apie 
9 vai. atėjęs į tą kambarį , 
žiūrėjau TV programos. Ne
trukus atėjo ir toji lietuvai
tė. Atsisėdusi šalia manęs 
sofoje, pradėjo pasakoti, kad 
čia gyvenanti nuo pavasario. 
Atvykusi iš Lenkijos. Yra 
lietuvaitė - studentė. Atgal 
grįžti nenorinti. Neseniai 
buvo areštuota italų polici
jos už nelegalų čia atvyki
mą. Valdžios skirtu laiku 
turinti išvykti, bet nenorin
ti. Yra padėję lietuviai ku
nigai. Geriausiai būtų, jeigu 
galėtų ištekėti nors tik pa
vardės pakeitimo reikalu. 
Paklausta, ar ką nors pa
žįsta iš lietuvių, esančių 
Romoje, atsakė, kad ne. Tai 
taip maždaug baigėsi pirmas 
susitikimas su lietuvąite
C’ » ir* • •/ -• ;'.5V - -t ' X*

są, rinkas,kolektyvinę valią 
Lenino pažiūras apie prekių 
gamybą,pinigų panaikinimą, 
Įvedant specialius čekius , 
darbo laisv^. Atsieit, darbi
ninkas galįs pasirinkti darbą 
savo nuožiūra. Galįs dirbti, 
ar nedirbti ir 1.1.Šiandien 
yra kitaip,SS8S 1979 m. kons
titucijoje yra pasakyta, kad 
visi turi dirbti .Kas nedirba, 
yra j parazitas ir yra bau - 
džiamas./372 psl./.

Leninas jau 1921 m.prisi- 
pažino: "Mes manėme,galė- 
Sime tiesiogiai suorganizuo
ti valstybinę gamybą ir vals
tybinį paskirstymą.. .Patiri 
tis parodė, kad mes klydom" 
/376 psl./. Komunistinės 
ūkinės Markso -Lenino teo
rijos užmirštos, ar gal ati -
ėtos rytojui ?...

Marksistai kaltina kapita
lizmą žmonių, ypač darbi
ninkų išnaudojimu. Jie pa- 
tys tačiau dar daugiau iš
naudoja viršvertės kapitalą, 
pasiimdami sau ir neatiduo
dami darbininkui,ką jis už - 
dirbo/381 psl./. Marks* as 
tvirtino, kad mašinos padidi
nusios darbininkų skurdą. 
Gyvenimas įrodė, kad maši
nos pakėlė darbininkų gyve - 
nimo lygį, algas /382 psl./ . 
Sovietų valstybinis kapita - 
lizmas atsisakė Marks *o 
"darbo vertės" teorijos.Įsi
tikinta, "kad darbas išnau - 
doja kapitalą... Mašinos 
laisvina žmogų nuo sunkaus 
darbo,trumpi na darbo laiką" 
/3{33 psl./. Nors veikia val
diškų išradimų biurai, bet 
biurokratija labai stabdo ir 
vilkina reikalus. Sov.Sąjun
goj lOO-tui inžinierių išra - 
dėjų tenka vienas išradimas, 
o JAV 1OO inžinierių- 1O iš
radimų. /388 psl./.

"lietuvių” Institucijoje.
Po Šio pokalbio dar kartą 

buvome susitikę atsisveikinti 
man iš čia išvykstant. Čia 
atvykęs sekantį metą, jos 
jau neradau. Girdėjau, kad 
jau yra ištekėjusi už italo ir 
gyvenanti Romoje.

Grįžimo Kanadon išvaka
rėse, Kolegijos sodelyje 
mums buvo surepgtos išleis
tuvės. Vaišėse praleidę apie 
apie porą valandų, už jas pa
dėkojom ir atsisveikinę grį
žome į kambarius pasiruošti 
jau paskutinei kelionei į sa
vo namus. Kitos dienos rytą 
palikome Kolegiją ir pačią 
Romą. Vėl per tą patį Ams
terdamą ir Torontą, tos pa
čios dienos vakare jau buvo
me Kanadoje ir savo gyven
vietėse. Džiaugiamės, kad 
likome sveiki ir gyvi tiek 
daug mylių padarę oro keliu.

Šalia vertingų dovanų iš 
artimųjų, parsivežiau man 
brahgią relikviją - saują 
žemės iŠ mano tėvų namų. 
Jos prašiau man parūpinti

Sol.Gina CAPKAUSKIENĖ su Škotijos lietuviais š. m. gas
trolėse. /Žiūr.Pasikalbėjimą sekančioje NL laidoje/ 

algimanto skiltis
LIETUVAITE IR

Jau nuopereitų metų lapkri
čio mėn. pradžios čia ir ki
tur itin daug kalbama ir rašo
ma apie Iraną. Lietuviškieji 
patyrimai ar santykiai su 
Persija, gal dėl geografinių 
gal ir dėl kitokių priežasčių, 
visada buvo riboti. Tas, tur
būt, nelabai būtų pasikeitę 
tiek šachui, tiek ir ayatoloms 
valdant tą neramų ir gerokai 
susiskaldžiusį kraštą. Aišku, 
gana plačiai keliaujanti mūsų 
išeivija turistiniais maršru
tais pasiekdavo ir Teheraną.
Vienas kitas užkliuvo ten ir 
savo darbovietės/iš Kanados 
ir Jungtinių Valstybių/ siun
čiamas. Visi kiti ryšiai tega
lėjo būti tik paviršutiniai.

Šiame rašinyje norėtųsi 
paminėti truputį ir kitokio 
pobūdžio ryšį, kurį teko iš
gyventi vienai jaunai lietuvai
tei, prieš kurį laiką ištekėju
siai už iraniečio. Ji gyveno 
Vokietijoje, lankė Vasari o 16 
gimnaziją/tuo pat metu, kai 
joje mokėsi žinomoji estra
dos dainininkė Lena Valaitis/, 
susipažino su tuo laiku Vak. 
Vokietijoje beviešinčiu tar- 
nybos-verslo reikalais atvy
kusiu pasiturinčiu Iraniečiu. 
Vėliau už jo ištekėjo. Su vy- 
ru teko nemažai pakeliauti 
po Europą. Vienos kelionės 
metu, automobiliu grįžtant 
Persijon; Graikijos terito
rijoje, Įvyko sunki auto ava
rija. Mūsų tautietė ir jos vy
ras buvo sunkiai sužeisti. 
Jauna moteris pagijo, bet jos 
vyrui sužeidimas buvo lem
tingas.

Aplinkybės taip susiklostė, 
kad vėliau ji ištekėjo už savo 
mirusio vyro brolio. Begy
venant Teherane, juos ir už
klupo visi tie nelemtieji Įvy
kiai - revoliucija, šacho re
žimo žlugimas, Komeinio 
sugrįžimas iš tremties ir 
visa kita to krašto nedalia. 
Šiuo metu ji su vyru gyvena 
viename didmiesty, Texas 
valstijoje. Jis kartu su ki
tais savo broliais, tvarko, 
veda ir plečia persiškų kili
mų verslavietę, turi skyrių_

laiškais dar prieš išvykda
mas viešnagėm Parsivežiau 
saują žemės iš namų, ku
riuose gimiau, augau ir pra
leidau jaunystės dienas. To
ji žemės sauja man padės 
ramiau ilsėtis iškeliavus 
amžinybėn man skirtu laiku.

Baigdamas Šiuos įspūdžius 
norėčiau pasiūlyti busimie
siems turistams į Vilnių ir 
Kauną, pasiimti informaci
jos knygeles, kuriose nuro
dytos ten lankytinos vietos. 
Jose ar atskiruose lapeliuo- 
liuose yra išbraižyti plane
liai su gatvių pavadinimais 
ir lankytinų vietų vardais. 
Jos išleistos lietuvių ir ang
lų kalbomis ir gaunamos 
viešbučiuose "Gintaras" ir 
"Vilnius" Vilniaus mieste. 
Šios knygelės sutaupo daug 
laiko lankytojui, mažiau pa
žįstančiam šluos miestus.

Įdomu ir verta pakeliauti 
po pasaulį. Jame daug ko 
pamatai, nugirsti ir iš to pa
simokai.

ANO MAIŠATY
Washingtone, galvoja apie 
kitų prekybos namų tinklo 
atidarymą. Oficialių santy
kių nutraukimas tarp JAV ir 
Irano, savaime suprantama, 
palies ir visus turimus pla
nus. Galimas dalykas, kad 
ir JAV pilietybės neturėji
mas , šiuo metu tikrai nėra 
joks pliusas. Prisibijoma, 
kad eventualiai, visi ar dau
guma Irano piliečių gali būti 
ištremti iš Jungtinių Vals
tybių. Tas, aišku, paliestų 
ir mūsų minimą šeimą.

Prieš kiek laiko teko gir
dėti tos lietuvaitės pasakoji
mus apie persų gyvenimo į- 
vairumus, nuotaikas ir lū
kesčius. Aplamai žvelgiant, 
jei tikėti jos nuomonei, ša
cho režimas nebuvo popu
liarus masėse. Šachą rėmė
tik nepergausi gyventojų 
grupė. Net vidurinysis luo
mas, atrodo, blaškėsi ir ne
žinojo tikslesnių politinių 
sprendimų.Ekonominės są - 
lygos daugumai nebuvo leng
vos. Daug apatiškumo, nesi - 
domėjimo savimi ir aplinka. 
Tokioje dirvoje, suprantama, 
gana nesunku reikštis viso
kiems agitatoriams, religi
niams fanatikams, o kartais, 
gal net ir svetimų valstybių 
agentams. Šiaip jau, apie 
atskirus individus, šeimas, 
mūsų tautietė atsiliepia šil
tai ir su gilia simpatija, nes 
žmonės ten malonūs, vaišin
gi ir nuoširdžiai bandą su
prasti svetimšalius trumpiau 
ar ilgiau gyvenančius jų 
krašte. Absoliutinę daugumą 
gyventojų sudaro giliai re
ligingi mahometonai ir, jo
sios nuomone, jau vien dėl to 
/nesigilinant įgalimas visas 
kitas priežastis/, vargiai ar 
galės būti tame krašte po
puliarūs sąjūdžiai ar politi
nės sistemos su aiškiai an
tireliginėmis tendencijomis. 
Gal,esą, viena didžiausių ša
cho klaidų buvęs noras kiek 
galint greičiau modernizuoti 
ir su vakarieti nti kraštą ir 
nuotaikas, be didesnio anks
tesnio tam pasiruošimo.

3 psl.
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AV CHORAS 
REPETUOJA

M —me M. ,Roch repetuoja.

Paulius M al i s k a, Antanas 

M i c k u s -bosai

Sol. A.Keblys dirba jau 15 metų Choro meniniu rytas pasikalbėjimas, kuris netrukus pasirodys NL pus -
Net 6 asmenys švęs AV Choro 30 -io jubiliejų, jame 

priklausę per visą 3O-tį metų’. Daugelis Choro narių ga
lės pasidžiaugti- o taip pat ir mes- 28, 25, 20 metų su - 
kaktimis.kai daina skaidrino jų asmenišką ir mūsų visos 
kolonijos gyvenimą Įvairiausių švenčių, minėjimų, sukak
čių, sekmadieninio giedojimo metu’. Tai tikrai puiki ir 
aepraleistina šventė. Ji neturėtų ir praeiti vienu jų iš-

vadovu,peržiūrėdamas puslapių puslapius gaidų .parink
damas tinkamiausius repertuarui,išdiskutuodamas jas 
su Choro nepamainoma siela, drauge ir profesionaline

'muzike Mme M.Roch. Ji šį rudenį švęs 15 metų nuolati
nio darbo sukaktį su AV Choru ’. Ši įdomi ir svarbi 
asmenybė mūsų kultūriniame gyvenime yra ir. 
pamilusi mūsų dainas, ir jas įvertinusi. Su ja buvo pada-

lapiuose. Haroldas Celtorius -Choro psichologas, rei
kalų tvarkytojas ne tik materialine prasme. Be jo takto, 
supratimo gal būtų sugadinta daugiau nervų /kas savai
me atsitinka daug repetuojant, daug keliaujant/.

Malonu ,kad jaunieji vyrai įsijungė į dainininkų eiles 
Pagerbkime, pasidžiaukime mūsų AV Choru, atvykda

mi į jo JUBILIEJINĮ KONCERTĄ /žiūr.skelbimą/. b.
kilmingu Vakaru-Konoertu. Turime daugiau sužinoti , 
kaip tikrai dirbama par valandų valandas repeticijose , 
atsisakant dažnai savo laisvo vakafo. Turime pasidžiaug
ti kad Chorui nestokojo dirigentų, muzikų vadovų, be 
kurių visas ansamblis negalėtų sklandžiai veikti nei pa
siekti pažymėtino muzikinio lygio.
M-m e M. ROCH APDOVANOJAMA GĖLĖMIS JOS
10 METŲ DARBO SUKAKTĮ SU A V. CHORU MININT

S e d i : sol . Ę. Kard ei i e n e ir k u n. J. K a b i I i u s, S. J. , 
Stovi: H. Cel t or i u s, so I . A. Keb I y s ir dirigentė M.Roch.

Protingai galvojant

AUTORE JANINA NARŪNE-P AKS Tl ENĖ pasisako

APIE PIRMĄSIAS LIETUVES AKADEMIKES

KNYGOS KELIU
A.a. Magdalena Galdikienė, plačiai žinoma lietuvių 

visuomenininkė savo laiške rašė:... "Džiaugiuosi Tamstos 
sumanymu atžymėti lietuves primūnes profesionales bei 
visuomenininke s. Ta knyga bus pastovus moterų siekimų 
dokumentas ir liudys mūsų kultūrinį lygį".

Kalbama apie "Pirmūnių Akademikių" knygos išleidi
mą. Ši turėjo būti seniai išleista, bet sutrukdytas išleidi
mas dėl mano leidėjo " /Lietuvių Moterų Klubų Federa - 
ei jos New Yorke/ netikėto atsisakymo knygą išleisti. 
Priežastis:ų neturi pinigų.

Kad ir sutrukdytas didelis darbas ir sugaišintas dvie
jų metų laikas, tačiau, sutrukdymas dar nėra knygos pra
radimas. Per 30 metų rinkta medžiaga yra milžiniškas 
darbas, pareikalavęs įdėti daug darbo valandų ir laisvo 
laiko. Nebegalėčiau dabar sustoti pusiaukely, kai knyga 
yra visiškai paruošta spaudai. Juo labiau,kad jau ir pati 
esu įdėjusi nemažai pinigo. Kokiu būdu?

Daugelis atsiuntė man dideliu pasitikėjimu savo mo
tinų retas, niekur nebegaunamas fotografijas. O aš, 
savo leidėjo nustojusi, ir praradusi viltį tuojau tą knygą 
išleisti, skubiai turėjau perfotografuoti visas 103 fotog - 
rafijas tam, kad tuojau jas sugrąžinčiau savininkams ir 
tiksliais adresais paštu iš siuntinėčiau. Aišku, susida - 
rlusias sąskaitas turėjau pati tuojau užmokėti . Tačiau 
liko moralinis pasitenkinimas,kad nuotraukas visiems su
grąžinau, nieko neapvyliau ir niekam nelikau skolinga.

Kad rankraštis nepražūtų, paruošiau tikslų nuorašą 
su visomis iliustracijomis ir išsiunčiau į Washington D. 
C.The Library of Congress. Jau gavau mano rankraščio 
įregistruotą numerį Nr. 7370517.

Ieškodama tikro ir rimto leidėjo, štai, sulaukiau sau
sio 17 dieną laišką iš labai gerbiamo asmens,plačiai ži - 
nomos lietuvių ir amerikiečių pasėlyje gabios juristės 
dabar jau nepraktikuojančios advokatės dr. Zuzanos Šal - 
nienės. Daktarė Z.Šalnienė/Shallna/ pritaria moterų 
darbuotei atžymėti i r Išleisti knygą; žada finansiniai pa
dėti. Janina Narūnė -

Pakštienė
4p«L

Kuo įvairesni natūralieji žemės kraite 
turtai, tuo mažiau kraštas priverstas priklQU 
syti nuo k i t ų. Toks kraštas yra Kanada. leme 
turtų įvairumas jai garantuoja g ai i m yb fe Pas 
linėje gradacijoje atsilaikyti prie? n ad a

Kadangi turtai randasi skirtingose krašto . 
dalyse, joms yra naudinga, su si du r i an t s up ° 
lemomis, jungtis vienai prie kitos. ko kitko 
tai ir yra federalizmas. Taip Kanada, be kitko 
atsistoja šalia rinktinių kraštų grupes, Jungtinu 
Amerikos Valstybių i r S ° v i et ų S q| u ngois, turtai<
priklauso gausūs , įvairiausių rūšių *e

Mineralai .
* Kanada yra trečioji valstybe pasaulyje
netolų parūpinime. .... . ii
* Trys ketvirčiai asbesto produkcijos atei

* Daugiausia nikelio kasyklų randas i
* Britų Columbia p ar ūp i n a d v i g u b a i d aug i _
rio.negu Quebec’ as, bet potašų gauna i
chevan'o .
* Ontario pasižymi uranijaus gausom . nlltOmo-
* 90%kanadietiško molybdenoreikaling .
biliu. gamybai, ateina iš Britų Co umb^proVĮncijos. 
» Kanada turi v ienųd i džiauS ių an g I i e
klodai randasi Vakaruose, bet Ontar.o daug.au 

jos suvartoja.
* Geležies klodai Baffin’© teritorijoje yra
vieni iš gausiausių pasaulyje. . asbesto,
* Yukon e randasi stambus klodai gelez , 
vario, cinko ir Švino.

Dėka Albertos ir S askat chevan ’ o, k an,a^|'te'lJC ' °' 
yra mažiau nukentėjų, del tarptauti n ių Pa 
’’juodojo aukso" kainų. ..;Lti 50
* Smėlis Atabaskos sr i ty j e g ai etų suteikti 
mi Ii j ardu, statinių alyvos.

465 mili — 
milt
as 

statinių

* Alberta ir S a sk at c h e van ' a s pagamina 
jonus statiniu alyvos per metus, kurių vienas( 
jonas teka kasdien Ontario kryptimi. Quebec 
gauna iš Vakarų kasdien ketvirti milijono 
*%Vidž‘iosios Š i aurės, k u r i o s g ai i m y b e s tiriamos 
nuolat, pajėgumasi yra pažymėtinai ,svaru*-.A?.sKa,~ 
čiuojama; kad ten bu s r an dam a k etų r i penktadaliai 
mūsų žemės rezervų.
Natūralios dujos
* Alberta pristato natūralių duju, daugiau negu
1560 Kanados vietovių, jųtarpe Montreal iui ir 
Vancouver ' i ui . . , . i . . j . >, < . ji.
* Rasti pažymėtini kiekiai duiu. Mackenzie delto|e, 
Beaufort’o slėnyje, Arktikos Salose ir Hudson o
i I anko je. j • . • , .
J Dėka susitarimų, dujotiekio 
tys Alaska.su J AV, g a 
čių, reikalui iškilus.

EI ekt ra
* Visiems yra žinoma Manic svarba. B ai e James 
projektas ji pabaigus, taps svarbiausiu Elektros

.gamybos šaltiniu P,??.auJ Yl , >
* įrengimai Churchill kriokliuose Labrador e yra 
vieni d i d ži au s i u. P ° s au ly j e.
* Stebinantys Winnipeg o ir Churchill upiu re
zervai garantuoja energijos atsargas Mamtobai .
* Vien tik Nelson upes projektas Mamtoboj,

1 2 mil. kilovatų energijos.
* Mica užtvanka Britų Columbia srityje dziau-
. i 7 kilovatų pajėgumu.
^Ontario Niagara up fe s hydrau1 i n i s naudojimas 
suteikia 1,8 milijonus kilovatų.

Saraša galima būtų dar ilgai tęsti, Ka
nada yra ’ privilegijuotas kraštas. Jo jėga 
glūdi sričių i v ai r i ai yp e se kontribucijose, 
ir joms suteikia užtikrinimo, pasinaudojant 
bendrais žemės turtais.

vamzdžiai, jungian— 
ų n ebe ap t ar n aut kanadie —

naorinpiami sariioiP Ip i d i n i U, " Pa st ab ° s AP ie Ka n a d i 5 k ąj i. 
Šie klausimai. kai p ii iausybės, prisidedant prie vidl skusiin, Jis salite j,s
Federalilma". ,ll...l<H<...«» n.’mokomai „a,alv

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

Montreal, Qufebec, 
H2H 2N7
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup.Lietuvoje Ir Išeivijoje/

PUOŠIA ALYTŲ
Alytus šiandien yra tapęs 

sparčiai augančiu pramonės 
centru. Naujai įrengiamą 
miesto aikštę papuoš deko
ratyvinė metalo kompozici
ja, kurią pagal skulptoriaus 
K. Valaičio projektą paga
mins Vilniaus "Dailės"kom
binato meistrai. Daug dailės 
darbų yra užsakyta parkams, 
visuomeninių pastatų inter
jerams. Pav. medvilnės 
kombinato kultūros rūmus 
papuoš didžiulė N. irR.Da- 
linkevičių freska, A. Janu- 
čio dailiosios tekstilės dar
bai.

ŽIEMĄ ŽUVINTO EŽERE
M. Grašytė "Valstiečių 

laikraštyje rašo :
"Vaiskų, šarmotą sausio 

rytą garuoja properšos Žu
vinto ežere. Jose plaukioja... 
gulbių pulkelis.

-Nesistebėkite, - aiškina 
Žuvinto rezervato direkto
rius Vytautas Nedzinskas, - 
gulbės pas mus žiemoja jau 
ketvirtus metus.

Neužšąlančios properšos - 
rezervato darbuotojų tvari
nys. Nutiestas į ežerą polie- 
iileno vamzdžiais pumpuo
jamas karštas oras, kuris 
ir neleidžia vandeniui užšąl- 
ti.

Tuo, beje, pasinaudoja ne 
tik gulbės, bet ir laukinės 
antys. Žuvintas - dūstantis 
ežeras. Neužšąlantys van
dens plotai gerokai pravėdi
na ir povandeninę žuvų ka
raliją".

PUSANTRŲ METŲ 
KALĖJIMO UŽ VERŠELI

Anykščių rajono gyvento
jas "Gintaro" kolūkio sargas 
P. Šakalys, išleisdamas sū
nų į kariuomenę, kaip rašo 
"Valstiečių laikraštis", su
galvojo iškelti jam triukš
mingas išleistuves.

Parūpinti išleistuvėms 
mėsos pasižadėjo jo podukra 
Irutė ir jos vyras Algirdas, 
dirbantieji Kurklių kolūkyje.

Naktį abu be didelio var
go išsivedė ir papiovė 65 kg. 
svorio veršelj,o sekanti ry
tą nugabeno mėsą patėviui.

Bet greitai prisistatė val
džios darbuotojai. Teismas 
abu nuteisė po pusantrų me
tų kalėjimo. Irutę nuo baus
mės atleido lygtinai, nes ji 
auginanti mažameti vaiką. 
PRIEŠ ŽMONĄ SU KIRVIU

Teisėjas Jonas Nekrašius 
"Tiesos" 15 Nr. pasakoja 
apie pernai nagrinėtą bylą 
Pakruojo rajono M-Melnin- 
kaitės kolchozo kultūros na
muose. Girtas Julijonas Ši
maitis su kirviu rankose už
puolė savo žmoną Emiliją. 
Tragedijos priežąstis - deg
tinė. Kada Julijonas ir Emi
lija sukūrė Šeimą, niekas iš 
juos pažinojusių žmonių ne
galėjo ir pamanyti, kad jų 
laimę sugriaus alkoholis.

Parinko J. P-lis

Pradžioje gyveno gerai, dar
niai, augino sūnų ir dukrą. 
Bet Šeimos galva vis daž
niau parlinguodavo iš laukų 
išgėręs. Dirbo traktorininku, 
tačiau už girtavimą jam bu
vo atimtos teisės. Laukinin
kystėje irgi buvo prastas 
darbininkas. Girtas namuose 
keldavo triukšmą, prieka
biaudavo. Niekas jo nedomi
no. Vienintelis J. Šimaičio 
pomėgis buvo stiklelis, pa
giriomis nesidrovėdavo eiti 
per kiemus, prašydamas 
stiklinės naminio alaus. . .- 
Už kirvi pakeltą prieš žmo
ną, J. Šimaitis buvo nuteis
tas kalėti penkerius metus 
sustiprinto režimo pataisos 
darbų kolonijoje.
* Vargšas ligonis-reikėtų AA 
organizacijos metodų-bet jie 
ne sovietiški...
KAD NEREIKĖTŲ 
SKŲSTIS

Teta Darata negali pakęs
ti, kai išgirsta skundžian
tis: sumušė, atlyginimą pra
lakė, pametė.

Pačios kaltos.
Savąjį Jeronimą ji prie 

piršto laiko. Sužinos, kad 
kaimynės vyras girtas par- 
sibeldė, ir Jeronimas atsi
ima. Išgirs, kad kuris vyras 
savąją apdaužė, tuoj ir suka 
kumščius apie Jeronimo au
sis:

-Pamėgintum tu man taip, 
-šlunkų nesurinktum.

Pamatys filmą, kuriame 
vyras apgaudinėja, kelias 
savaites graužia, kad, pasi
taikius, progai, panašiai ne
pasielgtų.

Kiekvieną dieną po kelis 
kartus moko gyventi, o šeš
tadieniais duoda pylos už 
visą savaitę. Jei kuo nors 
prasikreipė, gauna už tai, 
jei buvo be priekaišto, -kad, 
ateityje nepagestų.

Tik nesupraskite manęs 
klaidingai. Teta Darata la
bai gerbia ir vertina vyrą. 
Ji vis kitoms moterims kar
toja :

-Labiausiai mylėkite savo 
vyrus : nei sūnus, nei žen
tas vyro neatstos. Mylėkite 
vyrus, tvirtai laikykite savo 
rankose ir neduokite riebiai. 
Viena draugė iš meilės vyrą 
riebiai maitino, tai tas be 
laiko kojas pakratė-.

Iš kažkur sužinojusi, kad 
ir cukrus kenksmingas, ji 
nedavė Jeronimui ir saldžiai. 
Karčiai ? . . . Prašau. Kiek
vienas vyras turi polinki 1 
alkoholį. Sugirdė teta Darata 
savajam kasdien po litrą 
pelynų, tai tas nė pažiūrėt 
į karčiąją nenori.

Jau baigia teta Darata vy
relį nuo visokių pagundų at
pratinti. Malonu jai buvo 
anąkart pro plyšį klausytis, 
kai Jeronimas kaimynui 
guodėsi:

-Kitiems vyrams tai dar 
visokių merginų reikia, o 
man tai ir vienos žmonelės 
per daug.

Medžio skulptūros M.K. Čiurlionio garbei, sukurtos 
J. Ignoto, A. Nedzelskio, B. Gedvilos.

SUREDAGAVO

PROF. A. BARANKA

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK KIMS:
Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo);
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - ♦* TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI -

Iš Stasio P r a k a p o Kalendoriaus

kRe/vi 
VE/DRoO2/AI

Komunistiniai laikraščiai 
rašo, jog sovietuose visko
pilna, atseit, tik gulbės pie
no trūksta. Deja, taip nėra. 
Pavyzdžiui Lietuvoje vieną 
darbininką prižiūri du virši
ninkai, bet juo daugiau pri
žiūrėtojų, tuo mažiau ir blo
giau žmonės dirba. Štai kaip 
tikrą padėtį aprašo M. Kar
čiauskas "Pergalėje":

ir baidos jau griūvančių 
karuinų gandrai.

Tokia byla, kada kvailio- 
jame bendrai.

Rajono laikraščiui, ko ge
ro gręsia trūkis :

kiekvienas numeris -nau
ja byla ir šūkis.

Kaimyno akį pabučiavo 
šluotos kotas,

pasigeria ir tąsos už kasų

I

' • SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS
Pagal "Draugo" kalendorių, po Kovo mėnesio seka

ne Balandis, bet Vasaris, nes š. m. kovo 11 d. laidoje 
skaitome.. "Solistė vasario mėnesį koncertuos lietu
viams Europoje. DBLS pirrh. J. Alkis tariasi su ja 
ir tikimasi, kad ji sutiks padainuoti Vasario 16 minė
jime Londone".

Binkiškai galvojant,, kibą turėsim naują kalendo
rių, arką jau ?

"Švyturio" 24 Nr. praneša, jog Jurbarko rajone 
visu pajėgumu bus išauginama kasmet po 12.000 kiau
lių. Kiauliškas juokas yra tik toks, jog partija nusta
to, ir kiaulės turi veistis pagal plana. Kaip į tą įsa
kymą reagavo kiaulės ir kuiliai - "Švyturys" nerašo.

O čia "Švyturio" arklinis jumoras :
•Vairuotojo teises paprasčiausia gauti Egipte.
Pakanka automobiliu nuvažiuoti 6 metrus pirmyn ir 
tiek pat atgal.
Tikrumoje Egipte gauti vairuotojo leidimą yra sun

kiau negu Kanadoje, nes ten reikia nusimanyti apie mo
torą. Taip, žinoma, rašo tik dėl to, kad Egiptas nėra 
Sovietų draugas.

A, Mauragis " Laiškuose Lietuviams" patiekia daug 
pesimistiškos filosofijos : "Atrodo, kad nebetoli toji 
diena, kada žmogus tars Dievui: "Viešpatie išpildėme 
Tavo įsakymą - veiskitės ir dauginkitės ir pripildykite 
žemę. Išpildėme su kaupu ir jau baigiame išnaudoti 
visus žemės turtus. Ką toliau įsakysi mums daryti ?"

Tokių pesimistų yra daug. Jeigu jau dabar žmonės 
vienas kitam ant sprando lipa, tai kaip bus tada, kai 
atsikels visi numirėliai, pažadinti trimito garso ? Žino
ma, galvoti apie sūdnos dienos kamšatį, nėra saugu, 
bet reikia būti optimistu kaip žemaičiui, kuris visada 
sako : "Ateis laiks ,bus ir vaiks".

Jeigu jūs galvojate, kad muzikos kritikai privalo 
būti rimti, kaip teisėjai, - klystate. Štai iškarpa iš 
"Draugo" Nr. 296, kuri jūsų nuomonę pakeis : "Gražiai 
skambėjo vidurinės gaidos. Vis dėlto forte viršūnėse 
pavirsdavo vos virpančia gija Kęloratūra pranykda
vo gražios galvos pakaušyje. O turėjo bent apygarsiai
virpėti salėje.". Arba toliau : "Elegiškas vietas paryš
kino subtiliu judesiu, kad ir rožės prie Širdies priglau
dimu. Rožę jai įteikė paslaugus vyras, be reikalo pro
tarpiais entuziastingai pašokąs su savo fotoaparatu. Ap
lamai, mūsų fotografai per koncertus elgiasi, kaip per 
krikštynas. ______

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

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

ony'a Į-^koto Studio
24M FHONTBHAC ST. - MONTREAL P.W.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

TIL JJMWf SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Lf ĮVAIRIOS PROG0S

LIETUVIŠKA RADIJO
____  J PROGRAMA 

RADIO 141 O MONTREAL 
KIEKVIENA. ANTRADIENI NUO H,30 iki 12 «*»!••»

PROGRAMOS VIP<JAJ 
L. X>53 AlU—I c,., TRL. MI-MM

Bet ką tu,dievo dulke, ar mergiotės.
prieš vėją pūsi ? Ir taip rikiuojasi: tai ple-

Apleis viršininkėliais,kaip1* numas, tai teismas.
čigonės - blusom.

Dabar jie mūsų nacionali
nis juk turtas,

kasdieniu darbu išmaitin
tas ir suburtas.

Ir šitokia ruja nerimstan
čių užpuola

kiekvieną duonos gramą, 
patarėjai uolūs

planuoja ir skaičiuoja, 
stebi, inspektuoja,

o nepagirdytas nė viens 
neišvažiuoja. ..

Naujus nurodymus be per
stojo gabena.

kiekvienas moko, nors nė 
velnio neišmano,

vis tike smigu, gražu, juk 
savo galią rodo.

Bet kaimui jau tušti darba
dieniai pabodo,

Į darbą eina utėlės, žings
niu, po pėdą

kiekvienas tempia į na
mus, pamiršęs gėdą.

Grąžinti žada, lopetą per 
pilvą gavęs. ,

Kol gyvaską nutvėrei, tą 
laikyk kaip savo.

Jei pavogei ar nurašei, ži
nai, ką jau turi, X

kasdien po grūdą, dukart 
du - jau keturi.

Kiek dar, iš grumsto su 
vargu išspaudus sultis,

reiks kolūkiečiui alkanam 
po darbo gultis.

Pristatė plytinių tarpūki- 
nių, o plytų

nebuvo ir nėra, ten molio 
nematyti,

Iš kur gi tas niekšelių pa
siutimo geismas ?

Kai vaistai tobuli,ir ligos 
tobulėja.

Kada gi tiek girtų pro na
mą šlitinėjo ?

Kiek mes žmonių praran
dam, kiek prarasti žadam, 

degtinėj ieškome, ko dar
buose neradom. .

Prigėrė šuliny, po mašina 
pateko,

sutraiškė ar naminę ger
dami apako.

Kiek motinų pragėrė mo
tinystės teisę,

kuo meilę motinų mes kū
dikiams pakelsim ?

Dienugaloj per kaimą ei
na prisigėrus.

* Visi pakampiai krautuves 
plačiai atvėrė.

Pasmaugs dorovę, pri
gimtį žmogaus ir būdą, 

naujagimius, ir tuos, ir 
tuos planingai žudom, - 

žygiuodami į priekį, į ry
tojų šviesų.

Tik reikia pasakyt: raštu, 
žodžiu, ar kumščiu.

Kas mums, svajotojams, 
rytojų didį drumsčia ?

Mes viską galim, tuoj iš- 
rasim eleksyrą,

ir karvėms jaučių nerei
kės nei boboms - vyrų.

Su botkočiais apdulkinsim 
rugius, turėsim lyg soties 
duonos. Tiek bekonų nupe
nėsimi

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

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

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

S psi.
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
13’/i% už 6 mčn, term indėlius 
13 % už 1 m. term indėlius
12 % už m- term, indėlius
12 r'< už pensijų ir namu ploną 
12 ' % speciali toup. sąsk.

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

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

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

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: = 

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9 - 1 = 
Sekmadieniais 9.30-1 =
ANAPILYJE skyrius veikia sekmod. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. 

°) Nuo gegužės 1 d.

Nemokamo vity nariy gyvybė* drauda pagal santaupų dyd] Iki $2,000, 
otmcniniy poikoly, mirtie* Ir invalidumo atvejai* —— iki $10,000. 
Parduodame “American t«pre»" kelionių tekiu* Ir plrllglna* /perlaida*. 
Nemokomai tekių ir tųikaitų patarnavimai. • M0*ų tikite* — ne 

. PELNAS, bet igllnlngei PATARNAVIMAS lietuviam*.

1CSM LIETUVIU NAMAI MSSM LIETIMŲ NAMAI

METINIS MOTERŲ, BŪRELIO SUSIRINKIMAS

Š. m. balandžio mėm. LN 
Gedimino Pilies menėje įvy
ko Toronto Lietuvių Namų 
Moterų būrelio susirinki - 
mas, kurį atidarė Valdybos 
pirm. Aldona JANKAITIENĖ, 
pasveikinus susirinkusias 
nares. Susirinkimo pirmi
ninke buvo pakviesta Lidija 
NOVOGRODSKIENĖ ir se
kretore - Ada JUCIENĖ.

Pirm. A. Jankaitienė pa
darė išsamią praeitų metų 
veiklos apžvalgą. Mirusi bū
relio aktyvi narė a.a.Onutė 
RINKEVIČIE NĖ - BITAITĖ 
buvo pagerbta atsistojimu ir 
minutės susikaupimu.

Moterų Būrelis reiškėsi 
šiose srityse:
1. TalWninkavo KLB Toron - 
to apylinkės etpinių grupių 
KARAVANO, lietuvių Vil
niaus paviljone.
2. Talkininkavo LN metinia
me baliuje: salės dekoravi
mas, bilietų platinimas ir ki
ti pagalbiniai darbai.
3. Vaiko Metų minėjime Bū
relis aktyviai prisidėjo prie 
vaikų piešinių suorganizavi
mo, tvarkos ir programos 
pravedimo, vaišių vaikams 
paruošimo.
4. 1979 m. spalio 21 d. Bū
relis suorganizavo skulpto
riaus J.DAGIOknygos "Dagys 
klajoja ir galvoja" pristaymąr 
Toronto lietuvių visuomenei.
5. Būrelio narėms pageidau
jant, 1979 m.lapkričio mėn. 
buvo pakviesta instruktorė 
supažindinti nares su šiau
dinukų paruošimu Kalėdų eg
lutei.

- ' teoooooooooc
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JEIGU GERI IR GALI GERTI —- “TAVO REIKALAS", 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MOŠŲ”.

ATEIK l LIETUVIU. A A (.ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIM A. SUSIRENKAME KIEKVIENA*. 
TREČIADIENI 1 l 9 MIMI CO AVENUE >Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 V. V.

SKAMBINKIT : 487-5591

skolinkis

PARAMA
11 Vi% už taupymo s-tos 
6 už čekių s-tas !dep.)

IMA:
15 % už asm. paskolas
l4’/a% UŽ mortgižius

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 13’/2%
term, indėlius 1 metų 13 %
term, indėlius 2-3 metų 12 %
pensijų s-tą 12 %
taupomąją s-tą *> 103/4%
spec. taup. s-tą *) 12’/a%
depozitų-Čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS 1$: 
asmenines 15 %
mortgičius 14Vi%

6. Aktyviai dalyvauta Kūčių 
vakarienės ir N. Metų paren
gimuose.
7. 1980 m. vasario mėn. 9 d. 
įvyko Užgavėnių Karnavalas, 
kurio pasisekimą užtikrino 
Moterų Būrelio narės įvai
riais pagalbiniais darbais.
8. Paskutinis renginys^ VE
LYKŲ STALAS balandžio 13 
d. praėjo su dideliu pasise
kimu. J. BUBULIENĖS pa
gamintas ir gražiai papuoš
tas maistas, būrelio narių 
iškepti tortai, pyragai sukė
lė visų dalyvių pasigėrėjimą. 
Scena buvo dekoruota Ados 
JUC IE N ĖS pie štų gėlių puokš - 
te. Programą atliko E. KU
DABIENĖ iš Hamiltono ir 
"ANTROJI JAUNYSTĖ".Ma
žuosius pradžiugino O. IN
DRE LIE NĖ atvykusi kaip Ve
lykų "bobutė" su gražiai iš
puoštu ir pilnu dovanų veži
mėliu, kurias parengė Bi
rutė ĄBROMAITIENĖ.
9. Balandžio 12 ir 13 dieno
mis Būrelio Valdyba suorga
nizavo dail. J. JUODŽIO me
no darbų parodą, kurią ati
darė rašytojas V. ALANTAS 
ir aplankė gausus būrys meno 
gerbėjų. Parduoti 8 paveiks
lai ir vienas gautas iš daili
ninko kaip dovana, kuris puoš 
mūsų namus. .
10. Iš savo pajamų Valdyba 
aukojo Tautos Fondui, "Tėv. 
Žiburiams",- "Nepr. Lietuvai',’ 
"Speak Up". Buvo pasiųsta * 
gėlių sergančioms narėms, 
pareikštos užuojautos miru
sių artimiesiems. Metų bė
gyje Valdyba turėjo 6 posė-

toronto

ŠOK , JAUNYSTE,

Šitokiais gražiais, pras
mingais žodžiais iš tolimo
sios Australijos Toronto 
lietuvių jaunimo ansamblį 
ATŽALYNĄ" jų metinės 
šventės proga 1980 m. balan
džio 19 d., Lietuvių Namuo
se telėgrama pasveikino bu
vusi šio vieneto vadovė Sil
vija Marcinkutė-Leparskienė,

Ši veržli, dinamiška ir 
judri jaunų žmonių grupė tą 
dieną turėjo linksmą, įspū
dingą ir didingą visų savo 
grupių pasirodymą plačiajai 
Toronto ir apylinkių lietuvių 
visuomenei.

Mums yra džiugu matyti 
savo tarpe šį plačiai ir^gyvai 
besireiškiantį vienetą, nuo
latos vis tvirčiau žengiantį 
mūsų tautos reprezentavimo 
keliu. "Atžalyno" ilgametei 
'vadovei Silvijai tarnybos 
reikalais išvykus Australi
jon, kaip ir buvo nuogąstau
jama dėl šio vieneto toli- 

’mesnio likimo. -Baimintasi 
be reikalo. Šis gausus jau
nimo junginys išvestas ant 
aiškaus ir tiesaus kelio, tu
rėdamas visą eilę gerai pa
ruoštų mokytojų ir šiam 
darbui pasižventusių žmonių, 
be susitrukdymų ir svyra - 
vimų žengia pasirinktuoju 
keliu.

Šis metinis parengimas, 
vadovybės ir Tėvų Komiteto 
jau iš anksto pramatytas, 
kruopščiai parengtas ir aps
varstytas, panašiai kaip ir 
ankščiau buvusieji, praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Dabartinė šio judraus vię- 
nęto vadovė'Aldona ZENDĖ - 
RIENĖ šiuo pasirodymu pilnai 
įrodė ir savo kvalifikacijas 
šiai grupei ^vadovaujant.

Ansamblis plačios visuo
menės akyse užsitarnavo ne
mažai simpatijų savo nuo
širdžiomis paslaugomis . 
Nesididžiuodami, jie mielai 
ir daug talkininkauja įvairių 
organizacijų parengimų 
programose.

Dažnai jie nukeliauja ir į 
tautiečių kolonijas, kur gy
vena neperdidęli skaičiai sa
vųjų, šokio ir dainos meną 
jiems nunešdami aišku, kad 
ne pelno ieškodami.

Šių metų Vasario 16-osios 
proga, jie atliko programą 
Ottawos lietuviams,pas ku
riuos, deja, ne visos, kad ir 
patriotinės mūsiškės meni
nės grupės ryžtasi nukeliau
ti. Netrukus po to jie atliko: 
programą JAV-se, Bostono 
lietuviams.Ten keletą šokių 
atšoko bendrai su Sambūrio 
šokėjais pateikdami žiūro
vams nemaža įvairumo.

Pirmą kartą susitikę "At - 
žalyno" berniukai šoko su 
Sambūrio mergaitėmis ir" 
mergaitės su jų grupės ber - 

džius ir dalyvavo visuomeni- ČIENĖ", kuris patvirtino at- 
nės veiklos komisijos posė- įskaitomybės tvarkingumą, 
džiuose. tikslumą, paremtą piniginės

Pirm. A; JANKAITIENĖ atskaitomybės sąskaitomis, 
savo apžvalgoje išvardino ak- Naujoji Valdyba: B. Abro- 
tyviausias Būrelio nares, pri- maitienė,G. Butkienė,K. Bu- 
sidėjusias prie veiklos. Nuo- tienė, S. Ciplijausklenė, P. 
širdžią padėką pareiškė šioms Jankaitienė, L. Mačionienė,
valdybos ir komisijų narėms.

Iždininkė Petrė JANKAITIE 
NĖ supažindino su Būrelioka- 
sos stoviu. Pajamas sudarėĮ- 
plaukos iš parengimų, narių 
mokesčių , aukų; išlaidos - 
rrengirriai, aukos ir kitos.

m. sausio 1 d. kasoje buvo 
likę apie $700. Revizijos ak
tą perskaitė L. MA T U LEVI-

DŽIAUGSMO ŠOKI!

niukais. Tai jau šis tas nau - 
jo, ypač, jaunų žmonių gyve - 
nimo keliuose. Įdomu ir su - 
augusiems, išlepintiems šių 
laikų mūsų neatlaidiems. žiū
rovams. ..

Prieš keletą savaičių"At - 
žalyno" patys mažiausieji 
šokėjai, net keletą kartų pa - 
sirodė specialioje kanadiečių 
TV vaikų programoje. Da - 
bar šiam vienetui priklauso 
truputį virš šimto jaunuolių, 
kurie gana dažnai renkasi 
lyg ir niekada nesibaigian - 
čioms repeticijoms.

Mums belieka tik didžiuo - 
tis visa tai matant ir stebint.’ 
kad čia gimusi mūsų jaunoji 
atžala nevengia mums to vi
siems brangaus meno, mie
lai, neraginami jungiasi Į 
gausias gretas.Suprantama - 
juos vilioja Įdomūs, pras - 
mingi, Įvairius lietuviškuo
sius darbymečius bei kitus 
Įdomesnių išgyvenimų mo
mentus vaizduojantys šokių 
judesiai, spalvingieji tautinių 
rūbų raštai, savi, mieli jau - 
nystės džiaugsmu švytintys 
veidai. Tai ir yra mūsų tau
tos patys didieji ir vertin - 
giausieji turtai, kuriais visi 
pagrįstai didžiuojamės.

Metams besikeičiant ir 
laikui skubant, savaime kel - 
čiasi ir šios grupės sudėtis. 
Vieni išauga, apsiveda, "pa - 
sensta" arba pavargsta, kiti 
rimčiau atsiduoda pasirink
toms studijoms, betgi jų vie
tas dar mielai užpildo jau
nesnieji.

Šia proga tinka paminėti 
ir tai, kad šio ansamblio pa
sisekimas nemaža dalimi 
slypi jo energingoje vadovy
bėje, Tėvų Komitete,be ku
rio pagalbos ir praktiškų pa
tarimų ir jaunieji, gal būt, 
ne kažką nuveiktų

Štai tie nepailstantys, nie
kada nesvyruojantys, savo 
patarimais bei sugebėjimu 
daug prie šios grupės pasi
sekimo prisidedantys asme- 
nys:G.MORKŪNIENĖ,A.PO- 
SADECKI.E.SAGEVIČIENĖ, 
J. VITKUHIENĖ, I.DREŠE - 
RIENĖ, A. LUKOŠIENĖ, W. 
DAUGINIS, P.DOVYDAITIS , 
V. GREIČIŪNAS, S. MACI
JAUSKAS, P. ŠTURMAS,P. 
JURĖNAS ir p. LĖLYS.

Visi šie asmenys turi ata
tinkamas pareigas, kurias, 
reikalui esant, su pasišven
timu atlieka šios grupės ge
rovei.

Tiktai bendru^visų čia iš
vardintų ir neišvardintų jau
nų ir vyresniųjų sutarimu, 
gražiu savanorišku darbu, 
ryžtu,pasiaukojimu ir rei - 
kalo supratimu yra Įmanomi 
dideli, neeiliniai, visus mus 
stebinantys dalykai, kuriuos 
čia mums dažnai pažeria 
augantis ir bujojantis "At
žalynas". ..

B .Remeikienė,L. Pocienė, I. 
Žemaitienė. Revizijos Ko
misija: A. Jankaitienė, L. 
Matulevičienė ir L. Novo- 
grodskienė.

Susirinkimas praėjo dar
bingoje, draugiškoje nuotai
koje, užtruko pusantros va
landos.,

■' ■' ■' 1   ................... ■ ............... . ............... ■ — —

DRAUDA (gg)

BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel 251-4864, 251-4025, 251-4024 • 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
• Įsteigei tai. 233-3334 231-2641 231- 6226*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B IKI

♦ Namą — Gyvybė*
/ jA AĮ * Automobilių
< rf V C* Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.6.
1551 Bloar Street W, 

TORONTO. ONTARIO >
M6P iA5 tel. 533-3531

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI :

847. Stanaičio Kazio atm.-
$300

848. Mingėlų, Antano ir An
taninos atm. $200
849. Petruševičienės Pra -
nės atm. $1OO
850. Lukošienė Birutė' $1OO 
851 .Januškevičius Česlovas

$1OO
852. Dabkus, Paulius ir 'Ona

$1OO
853. Viskontienė Stasė $JOO
854. Kuchalskiai, E.ir J .

$1OO
855. Gajausko /Balio garbei

$300
856. Dilkus Antanas $1OO
857. Čeika Bronius $1OO
858. Vaitkus V. $3OO
859. Dambrausko Edvardo
atm. $220
860. Pusvaškis Juozas $1OO
861. Pusvaškienė Veronika

$1OO
862. Remeikos V.atm. $1OO
863. Matulionį o Jono atm.

$190

ĮNAŠU PAPILDYMAI: 
1O. Mockai, Zigmas ir 
Liuda $300
23. KLB Ottawos apyl .

$4800
24. ' KLB Delhi apyl. $500
109. Balsys Leopoldas$3OO 
114. Pacevičiaus Stasio, 
dr. $ 2500
150. Ignaičio Viktoro atm.

$115 
217. ' Poderio Kazimiero 
atm. $520
289. Šulma V., dr. $11OO 
354. Vitkūnas Jonas $1700 
380. Treigio Sergijaus atm.

' $548
418. Stundžia Kazys $200 
608. Latauskas Petras $700 
649. Karaliūnas Petras 

$11OO 
654. Žičkaus Antano test, 
palikimas $510(5
673. K.A. $300
807. Rakauskai, Pranas ir 
Elzbieta $1OOO

Dr.Stasiui Pacevičiui mi
rus, artimieji, draugai bei 
pacientai, gerbdami jo pas
laugumą ligos atvejais, su
aukojo $ 1300 KL Fondui. 
Prisidėjo-S.E.Barai $60 ; 
po $5O:P.Kaziukonis, H. La
pas, Melva Holdings, dr. A . 
Šalkus, S. Šmigelskis, Toron
to Lietuvių Golfo Klubas ;S . 
R. Valickai-$4O; B.Klimas- 
$30; po $25 -S. V. Aušrotai p 
dr. J. Birgiolas,S.G.Kuzmai, 
A.R. Masiulioniai,dr.A.D . 
Mažeikos, dr. A. Valadka, dr* 

J. Yčas, M.F, Yokubynas;po 
$20 -J. Bersėnas, L.S. Bal - 
šiai, VI. A. Balsiai, P.O. 
Dabkai, J. J. Juodikaitienė, 
S. V. Jurevičiai, A.Lukošius, 
J. Račys,A.O.Skrebūnai,K . 

SV. Stirbiai, J.Tumosa,B.K . 
Lukošiai; po $15 -V.G. Balu
siai, L.Tamošauskasjpo $1O- 
S.J. Andruliai, V. Bačėnas , 
P. Bakšys, V. V. Balsiai, I. V . 
Biskiai, J. Birgelis, V.But- 
kys,E.J.Čuplinskai.A.Če - 
paitis, E.S. Čepai, J.Dam- 
baras, D.L. Garbaliauskai ,
I. Girdauskas, S. A. Grigaliū
nai, P.Gulbinskas, O.Indre- 
lienė, M.A. Iškauskai, G.E. 
Kuchalskiai, K.V.Kalendros, 
Kušneraičiai, K. Lembertas,
J. A, Lukošiūnai, V. V.Paškai, 
E. Petrus, A.Piragis,T.D. ■ 
Renkauskai, B. Sapijonienė, 3 
B.P. Sapliai, A.Sakus, A.H . 
Stepaičiai, A. V.Šipeliai,J. 
Vaitkus, S.A. Viskontai, J. 
Žiurinskas; po $5 -L. Bie
liauskaitė, J. Gudavičiai,V. 
Marcinkevičius, P.Matulev*- 
čius, Z.Mažonas, B.Mikšys , 
J.Sičiūnas, B. J.Sriubiškiai ,
L. Šeškus.

Pagarba hamiltoniškiui 
Br. Grajauskui, įmokėjusiam 
įnašą Lietuvos laisvės kovo
tojo Gajausko Balio vardu.

A. a. Jono Matulionio arti - 
mieji draugai bei vienmin
čiai įrašė Jono atminimą 
Kanados Lietuvių ' Fonde. 
Prisidėjo; C. B. Joniai $35 ; 
po $30:C. Januškevičius, dr. 
S.Stonkus; K. Bubliauskienė 
$20; po $1O:V. Krikščiūnas,
M. V. Miceikos, J.R.Pleiniai, 
E. Sudikas, B.K.Lukošiai ; 
po $5:S.V.Aušrotai, A.Dil
kus, J.Doney, B. Mikšys.

Dėkojame Lizai Damb
rauskas , A. Mi ngėlai, E. Pet
rui, Z. Stanaičiui ir S . 
Treigienei, Įrašiusiems bei 
prisiminusiems savo arti
muosius.

Dėkojame visiems nau
jiems nariams bei Įnašus 
papildžiusiems Vasario 16 
proga.

Fondas primena visoms 
organizacijoms nedelsti su 
pašalpų prašymais, o pakei- 
tusiems savo adresus pra - 
nešti:Kanados Lietuvių Fon
das, 28 The Palisades,To - 
ronto, Ont. M6S 2W8.

KLF VALDYBA
Patikslinimas: Praeitame 

KLF sąraše, skelbtame NL 
turėjo būti: p. Daugėlavičie- 
nė savo $1OOO įnašu padidi
no sumą iki $3025.

6
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Kapitalai — Hrf $14,000,000.

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* lietuvius pasinaudoti teikiamai* patarnavimai*.
IMAME Už:

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) , , i z.
sontoupoi 1 ' ™
term, depozitui 1 ‘m. . 12%
term, depozitus 3 m. 1116 % 
pentijy fondo 11 Vi %

Darbo valandai: p.rmadienioil • ketvirtądionioi* nuo 10 iki 5 vol., 
penktodienioij nuo
Liepos - rugpjūčio men. ir priei ilgus sovoitgolms feltodieniois uidof\to

10 iki 7 vol , leltodiemots nuo 9 iki 12 vol.

SI Al S METAIS 25-JI 
* • 
i

25-osios Kanados Lietuvių 
Dienos, įvykstančios Hamil
tone š. m. spalio 10-12 d. d. , 
parengiamieji darbai vyksta 
sklandžiai. Sudaryta plati ir 
Įdomi sekmadienio koncerto 
programa. Programoje da - 
lyvauti sutiko Montrealio 
GINTARAS,Toronto GINTA
RAS ir ATŽALYNAS,Hamil
tono GYVATARAS, Toronto 
Vytų Choras ARAS, Hamil - 
tono Mergaičių Choras AI
DAS’ Toronto Prisikėlimo 
Parapijos Choras ir Hamil
tono Aušros Vartų Parapijos 
Choras.Taip pat šioje prog
ramoje sutiko dalyvauti mū
sų iškilioji solistė Gina 
ČAPKAUSKIENĖ. Šis sek
madienio koncertas Įvyks 
gražioje Hamilton Place sa
lėje, kuri yra nauja, moder
niška, pritaikyta koncertams;

Didysis Susipažinimo Va
karas Įvyks šeštadienį Ha
miltono^ kareivinių salėje , 
kuri talpina virš dviejų tūks
tančių žmonių. Penktadienio 
vakare Įvyks Jaunimo Cent
re jaunimo šokiai, o vyrės - 
niesiems yra numatyta su
ruošti poezijos ir dramos 
vakarą mažojoj Hamilton

Winnipeg
Š. m. balandžio 11 d. .su

žinojęs, kad mūsų Winnipeg’ 
o Lietuvių Klubo Finansų 
Sekretorius, jau dirbąs 13- 
tus metus, naujas ateivis 
Juozas De me rėčkas guli Ii - 
goninėje, tuojau patelefona
vau jo žmonai Onai.Sužino
jau, kokioje ligoninėje Juo
zas guli,kada išvyko į ligo
ninę ir ar galima jį lankyti . 
Jis, pasirodo, jau savaitę lai
ko St. Boniface ligoninėje,ir 
jam padaryta plaučių ope
racija.

Aš su savo žmona Helena, 
popietyje uždarę krautuvę , 
nuvažiavome aplankyti Juozą 
De me rėčką. Radome jį mie
gantį. Manėme, kad dar labai 
silpnas, kad dar negalėsime 
su juo pasikalbėti. Stovime 
ir žiūrime į jį mieganti-jo 
lūpos dabai lengvai suvirpė
jo, tai patyliai paklausėme, 
jo, ar jis miega?Demerecko 
akys tuoj atsivėrė-prašvito. 
Veidas iš karto pasidarė 
linksmas, ir kiek galėdamas, 
ištiesė ranką pasisveikinti . 
Paspaudėme jo pabalusią de
šinę ranką.

Pasidžiaugus, kad jis at
rodo daug jaunesnis dabar, 
ir kad jo veidas daug links
mesnis, nebe toks, kaip

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲJŲ LIAUDIES 
PASAKŲ? AR PADAINUOJI SU JUO DAINELIŲ ?

TOSO. v. 2

LIETUVIU DIENA

Place salėje.
Taip pat numatyta suor

ganizuoti meno parodą Ha - 
milton Place patalpose. VISI 
MENININKAI, NORINTIEJI 
dalyvauti, registruojasi pas 
parodos vadovę R. BAGDO
NIENE 11 Talisman Ct.,Ha - 
milton,Ont., iki GEGUŽĖS 
25 d. Norintieji gauti smul
kesnių informacijų šiuo rei
kalu, prašomi skambinti pa
rodos vadovei tel:385-OO41.

Lietuvių Dienos metu , 
šeštadienį, Įvyks krepšinio 
žaidynės, kuriose dalyvaus 
penkios komandos. Šalia 
krepšinio žaidynių numatyta 
pravesti stalo teniso ir 
šachmatų varžybas.

25-sios Kanados Lietuvių 
Dienos programa plati, Įdo
mi, susidedanti iš Įvairių 
meno, sporto šakų. Rengėjų 
Komitetas dirba, posėdžiauja 
suka galvas, kad viskas būtų 
planingai suorganizuota, kad 
visi atvykusieji būtų paten
kinti visais suruoštais ren
giniais. Rengėjų komitetas 
kviečia ir prašo visų lietu
vių iš toli ir arti ruoštis 
vykti Į šią 25-ąją Kanados 
Lietuvių Dieną. J.P.

prieš kelias savaites, vis 
labai liūdnas. Jis pasakojo , 
ką daktarai su jo plaučiais 
turėjo padaryti. Atėjusios 2 
Gailestingosios Seserys pa
sakė, kad netrukus padės jam 
išlipti iš loyos ir pavežios 
ratukine kėde po koridorių . 
Taip jam būsią lengviau pra
dėti vaikščioti. Tuojau po o- 
peracijos pirmiausia jį ap
lankė kun. J. Bertašius.

Malonu priminti, kad O - 
na Demereckienė buvo atne
šusi į ligoninę Juozui "Nau
jienas" ir "Nepriklausomą 
Lietuvą" pasiskaityti. Nors 
žinau, kad Juozas turi ir 
daugiau lietuviškų laikraščių 
bei žurnalų užsisakęs, bet 
kad nebuvo jam Į ligoninę at
neštų, tai neišvardinu, nes 
gal tai ir buvo jo mėgiamiau- 
si-"Nauj enos" ir "Nepri 
klausoma Lietuva?".

Nuoširdžiai linkiu Juozui 
greitai sustiprėti ir grįžti 
prie mūsų Lietuvių Klubo- 
prie savo Finansų Sekreto
riaus pareigų ir toliau dar - 
buotis ir vėl su visais klu - 
Mečiais per parengimus 
linksmai laiką praleisti . 
Lauksime*.

• Kazys Beniušis

montreal
ĮSPŪDŽIAI 1$ ST. PETERSBURG

/tęsinys/ 
Maudymų fronte * nieko Koncerto programa:

naujo, nebent tik pasivaikš
čiojimai ir plaukimai vyks
ta didesniu mastu, nes diena 
iš dienos saulė ir vanduo 
daugiau sušyla. Vanduo jau 
74 1. F. Pajūryje sutinku ne 
vieną ir salioninio tipo tau
tieti, kuris giriasi buvęs 
jūroje ir plaukęs.

Iš renginių, be kurių St. 
Petersburg© lietuviai nega
lėtų gyventi, jau artinasi St. 
Petersburg© Lietuvių Klubo 
Choro mėtinis koncertas. 
Šį koncertą jau seniai "vi
som dūdom" reklamuoja lie
tuvių kunigai bažnyčioje ir 
Klubo vadovybė Klube. Jis 
turi įvykti kovo 27 dieną 15 
v. Lietuvių Klubo patalpose. 
Laiko nedaug, tad ir nenuo
stabu, kad choristai repeti
cijose didžiai susirūpinę, ar 
pavyks išmokti * naująsias 
dainas ? Taigi muzikas Pet
ras Armonas visokiais bal
sais stengiasi padėti cho
ristams (jis gali ir mote
rims jų balsu padėti) arba 
įstatyti į vėžes paklydusį 
choro narį. Choro dirigen
tas, sužinojęs, kad aš ran
duosi St. Petersburg© padan
gėje, paprašė mane įsijungti 
į jų chorą. Jokie mano atsi
kalbinėjimai, kad aš nespė
siu išmokti, nepadėjo, teko 
įsijungti ir išmokti reper
tuaro man niekada "nera
gautas" dainas 1O dienų lai
kotarpyje.

Į koncertą susirinko ma
žiau publikos, negu Į Pietų 
Amerikos laimimo pasirody
mą kovo 16 dieną, bet nebuvo 
gėda dainuoti prieš apie 300 
žmonių minią. Koncertas 
prasidėjo punktualiai.

NL SPAUDOS BALIUS- Metų posmais. Juos pasiūlė , 
KONCERTAS pddėkos žodį programos da-
MONT RE ALYJE lyviams tardama, Birutė Na

šiais metais NL Spaudos gienė.
Balius nepasižymėjo Prince
sėmis, Karalaitėmis, kaipka- Trumpai pasveikinęs sve- 
daise savo laiku kad būdavo čius ir atvykusius pasilinks- 
su entuziazmu rengiama. Ši minti bei pagerbti NL laik - 
tradicija jau kuris laikas ne- raštį NL Valdybos pirminin- 
beaktuali mūsų publikai. Taip kas Jonas Petrulis, koordi - 
pat nebuvo skiriamos premi- navo viso vakaro darbus , 
jos nei už valsą, tango ar suspėdamas užmesti akį ir Į 
"rock". Sumodernėjome... loteriją, Į virtuvę, į barą ir 
"Disco" šokius paliekame Į sceną. Gražus gėlių krep -
tiems, kurių kaulai laisviau šis buvo Įteiktas Chorui,po 
sunarstyti.Tai ką mes darė 7 dailų korsažą gavo solistas , 
me Spaudos Baliuje? Nagi ža-dirigentas ir vadovas,Choro 
vėjomės AIDU Mergaičių Cho- reikalų vedėjas ir palydovai, 
ro žvalumu, naujoviškumu, pa- Vakaro šeiminikė ir NL var- 
gaunančiu ritmu. Išklausėme du padėkojusioji.
negirdėtų dainų, jų tarpe ir AIDUI buvo Įteiktas ir dide - 
jų vadovo bei dirigento Jono lis napoleonas- tortas su 1O 
Gdvedo kompozicijų. Nūs- žvakelių.
kaidrino Šv.Kaži mieto para - Žvaliai sukosi jaunosios
pijos skliautus solisto Rimo talkininkės-patarnautojos , 
Strimaičio tenoras, kurį čia loterijas prižiūrintieji ir vi- 
neperdažnai girdime. Taip ai kiti,lyg pagauti Choro tem- 
puikiai nuotaikai buvo duota pO>
gera pradžia. Publika labai Vakarienė buvo puikiai pa
šiltai juos sutiko. Artėjan - ruošta, šokių muzikos fone 
čio veiklos lO-čio proga AI- pasilinksminta, pašokta, ph- 
DAS buvo pasveikintas pilnos sikalbėta ir pasidžiaugta Į- 
salės svečių Ilgiausių Metų • domiai paruoštu NL Spaudos 
Laimingų Metų ir Dainingų Vakaru. d.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė._ __ darbo ril.'k'-;** etotadangx*

OUYUUCHARd. kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Dar ba1 
atlieaaj sąžiningai |r pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

A) Vyrų choras :
l. Keleivio daina-H. Schrae- 
der.
2feGrįšiu - J. Gaižauskas
3. Draugai pakelkime taures- 
Račiūnas -Armonas.

B) Mišrus choras :
1. Už jūrių, marių - K. V. Ba
naitis. ,
2. Tėviškės klevai - J. Gai
žauskas.
3. Šalis dainų ir rūtų - V. 
Budrevičius.
4. Suaidės vėl laisvės dai
nos - Br.Jonušas.

C) Moterų choras :
1. Tėviškė - F.Strolia.
2. Rūta žalia - V. Budrevi
čius.
3. Žvaigždutė - B. Dvarionaa
D) Mišrus choras :
1. Pasisveikinimo choras iš 
operos "Pilėnai" - V. Klova.
2. Kur giria žaliuoja - J. Gu
davičius.
3. Mergaitė - J. Zdanius.

Dainoms - "Rūta žalia", 
"Grįšiu" ir "Tėviškė" forte
pijono akomponi mentus pa
rašė Petras Armonas. Cho
rams dirigavo Petras Ar
monas, chorą fortepionu pa
lydėjo Margaret Sullivan.

Publika Į choro dainavimą 
reagavo su nemažu entuzi
azmu. Keletą dainelių cho
ras padainavo visai gerai. 
Kiek blankiau išėjo moterų 
chorui, gal ne dėl moterų 
dainavimo, bet dėl dainų po
būdžio, kuris nesukėlė pub
likos "šilumos".

Po koncerto visi buvo pa
vaišinti kava ir lietuviškų 
rankų pagamintais kepsniais.

Chorą sudaro išviso 38 
žmonės. Sopranai ir tenorai 

'turi po 1O galvų, o altai ir 
bosai po 9-ias. / b.d. /

PADĖKA

Mono nuoširdus AČIŪ draugams, bendrodarbiams, 
kurie mane aplankė Victoria ligoninėj ir namuo
se po nugaros operacijos:

E. J. PAUNKSNIAMS
V BILIŪNIENEI
L. PTAŠI NSKIENEI

A. BENEDI KI ENEI
0. VORONINKAITIENEI
M. WENGLERIENEI
V. ŽEMI TAITI S
V. /. lingaičiams
E. J AMMERSON 
L. S BORGIA
E. P. S ALCUN AM S

Helena BITNERIENĖ

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
VAKARAS

Mūsų Mokyklos Vakaras 
Įvykęs 26 balandžio, pasi - 
žymėjo tuo,kad programoje, 
šalia esamų mokinių, daly-• 
vavo ir jas baigę.Tai yra la
bai reikšminga ir malonu 
pastebėti. Baigę mokiniai - 
labai pasižymėjo šiame Va - 
kare ir kitokiu būdu.

Nustebino gal net dar la
biau suaugusieji, atėję gau
siai Į ŠĮ Vakarą.

Dažnai vieni kitiems pas
tebime, kad žmonės darosi 
abejingesni parengimams, 
kad mes nelinkę rodyti aiš
kaus, atviro entuziazmo kam 
nors, nes mūsų toks būdas.. 
Tačiau, sužinojus, kad Mo
kyklai reikia skubios para
mos / jos iki dabar nebuvo 
prašyta/-labai aiškiai ir 
konkrečiai buvo išreikštas 
entuziazmas: Vakaro metu, 
renkant aukas P.Adamoniui 
ir R. Verbylai - dalyviai ir 
organizacijos sunešė$3.300 
sumą.’ Be kitų aukotojų, pa
žymėtina, kad buvę moki - 
niai, lietuviai studentai pa

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street E M t
Montreal, P.O. H1N 1C9 • Tai. 255-4076

aukojo $ 500.’
Jeigu mes dar galime taip 

reaguoti į lietuviškosios Mo
kyklos darbą- tai dar nežu - 
vome. Tiek pat pasiryžimo 
ir entuziazmo susilaukę iš 
tėvų, senelių ir kitų lietuvių 
pusės ir nematerialinėje 
plotmėje, galėsime vaikščio
ti iškėlę galvas ir ištiesę 
nugaras. Jeigu ir toliau puo
selėsime savo kalbą, raštą , 
meną, spaudą.

Simpatingoje programoje 
pasirodė GINTARĖLIS, pag - 
rojęs 3 dainas, Rasa ir Ina 
Lukoševičiūtės padainavo 
gitarai pritariant 4 dainas , 
VIII sk. mokinės- R. Jaugė - 
lytė, Vilija Lukoševičiūtė ir 
Audronė Verbylaitė padekla
mavo Mykolaičio Putino 
"Vestuvių Muzikantas".

Montrealio Mergaičių 
Chorelis gražiai išpildė 6 
dainas. Joms vadovauja mu
zikė Seselė Teresė.

Tėvų Komiteto p-kas yra 
Romas Verbyla, sekret. Irę - 
na Valkienė.
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NL REIKALAI
NL SPAUDOS BALIAUS PROGA MAŽAJAI LOTERIJAI 
PINIGAIS IR DAIKTAIS AUKOJO: 
J.MAZURAITIS.A.ČlČiNSKAI.P.PIEČArTIS, J.VALIU - 
LES , J. VALIULIS, P.KALPOKAS, I. MARKAUSKAS, Z. 
VALINSKAS, V.KALINAUSKAS, B.ALANSKAS, V.PILEC- 
KAS, J.PILECKAS, R. BARISA, Pr. JUODKOJIS, M.ŠUL - 
MISTRAS, J. ŠUL MISTRAS, p.p. ASIPAVIČIAI, C. A. MY - 
LĖS, M. TAMKEVILIUS, J. MALCIUS, V. LUKAUSKAS, Ch. 
AMBRASAS, K. RAŠYTINIS, A. ALIŠAUSKAS, P. PET
RAUSKAS, J.DALMOTAS, K.STRAUSAS, A.KEBLYS. , 
P. S. BUIKAI, G. NARUŠEVIČIŪTĖ, p.KRIKŠČIOKAITIE- 
NĖ, p. p. ŠMITAI, P. ŽUKAUSKAS, A 1b. JONELIS, K. SET - 
KAUSKAS, p. MICKIENĖ, V.KLIUČINSKAS, S.SKUČIENĖ 
Z. H. LAPINAI, J. VIRBICKAS, A. VISKANTAS, J. RIMEI- 
KIS. Bilietukus platino Vakaro patarnautojos. Joms mū
sų nuoširdžiausias AČIŪ /pavardės žemiau/.

Vakaro Tarnyba atliko savo darbą puikiai: St.RIMEI- 
KIS, R. BARISA, A. JONELIS, K.TOLIUŠIS, B. KASPERA
VIČIUS V.PILECKAS,ChAMBRASAS.E.AMBRASIENĖ , 
B.BUNIS, V.LUKAUSKAS.

Didelis AČIŪ visiems, kurie pasirūpino AIDO Mer - 
gaičių nakvynėmis. Planai Vakaro metu pasikeitė dauge
liu atvejų, nes jaunimas susirado pažįstamų ir draugų ir 
išvažinėjo. Jeigu kam dėl to buvo nusivylimo- atsiprašo
me, kartu įvertindami Jūsų malonų norą pagelbėti ir pri
imti viešnias. Ypatingai dėkui Irenai ir Klemensui 
STRAUSAMS, kurie globojo mielą svečią solistą R. 
STRIMAITI su žmona.

Virtuvės šeimininkės padėjo daug triūso skaniai va
karienei: KASPERAVIČIENĖ Magdalena,MYLIENĖ Ona , 
RIMEIKIENĖ Genė, ŠIAUČIULIENĖ Monika, BALAIŠIENĖ 
Genė. Jas labai įvertiname ir dėkojame.

Stalus aptarnavo linksmai , smagiai ir tvarkingai: 
BUBAMER, NARUŠEVIČIŪTĖ, KRIKŠČIOKAITIENĖ, 4-ios 
seserys ADOMONYTĖS , ČIČINSKAITĖ, JAUGELYTĖ, 
SAVISKIENĖ, KRASCWSKAITĖ,P1EČAITYTĖ.

Visiems taip maloniai talkinusiems Vakaro pasiseki
mui- Spaudos Bendrovė, Redakcija ir Administracija ta - 
ria tikrai nuoširdų AČIŪ’. NL

EI GEGUŽĖS mėn. 11 d. sekmadieni po 12 yal.miŽių, 3 
RUOŠIAMAS '.

| MOTINOS DIENOS j
I minėjimas |

A V. PARAPIJOS SALĖJE
SI PROGRAMOJE: p aska i t a - d r. A. Š IDLAUSKAITĖ 
@ poezijos ir skaidriu pyne- |
EI MONTREALIO VYRSKAUTES t
El x I

MOKYKLOS VAIKŲ, PIEŠINIŲ PARODA 

KLB Monfrea/io A-k e s į
® KULTŪROS SKYRIUS
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJE^

• Kun. dr. F. JUCEVIČIUS 
Šv.KazimieroParapijos kle
bonas, išvyko 2 mėn.atosto
gų Į Europą. JĮ pavaduoja 
kun. dr. J. Kubilius, SJ.

• ŠUMAUSKIENĖ Bronė at
vyko iš Lietuvos aplankyti* 
savo motiną p. Barauskienę 
ir dukterį, kuri buvo at vyku - 
si ankščiau Į svečius, apsi - 
vedė ir pasiliko Kanadoje.

Dr.A.S. popieraitis
B A., M.U.. C.M.. M.Se.. L.M.C.C . fc.R.C.S.tO

DR J. M ALI S K A
D A *. T U, CVOVTOJAS 

~. 0\ - 

1440St . Cother ine West 
S v i t r 6 0 0, Montreal

Tel: 866 -8235 
namu.: 488 —8528.

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja • 

— • —
1410 CUT STREET 

SUITE II • U 
MONTKBaL PQ

Tel. 9 32- 6662. non, 73? • 968 1.

' Dr. E. Andrukaitis, mC r.cr 1c.

Tts S2Z-7336 MonThCau H2J IK<
• 3?. BOUl ST.JOSffH E. e. t|. CANADA

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St, West, 
Suite 215, Montreal Que.

Tfl. 931,-4024

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. 
Dimonche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livroiton gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

364- 9742

365- 0505

VICTOR E,RUDINSKAS.
B. Eno-, M. Eno-. LLB.. B.C.L

4 701 Bannantyne.
Verdun. Quebec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.)

Tėl. Bureau: 769-8824
Rėsidence: 366-6245

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl 
NOTAIRE NOTARY 

TITUS ATTORNEY

Pork Ava. Montreol, P, Q. H2V 4H4 

279-116 l,Res.453 -9 142
59 47

Tel:

Roman J. iSganaitis, b.a., b.c.l.

4 NŪTRE-DAME E. SUITE 5Ū4

MOi 'TREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B7B-7534

n o t AK a s

? Place Ville Marie, Suite 6 2 7 
Montreal, P, Q. H 3 B 2 E3

Tel: '514) 871—1430

168 Notre Dame St.; E. , Suite 205 
Montreal , P.Q.; H2Y 3 P6

Tel: 866—2063, 866-2064

wsAMMaMAAaMMaaaaaNMaNmaaaaat
ATVYKITE Į VISUOTINĄ NL ŠĖRININKŲ SUSI
RINKIMĄ P A BALSUOT I’, PASIRŪPINTI MUSŲ 
savaitraščio tobulėjimu, įvertinti 
DARNŲ IR PRODUKTINGĄ VALDYBOS DARBĄ1. 
BUS ' PROGA IŠREIKŠTI PAGEIDAVIMUS BEI 
SUMANYMUS’. NL

KLB MONTREALIO A-KĖS VALDYBA VEIKIA SĖKMINGAI
- Š.m. balandžio mėn.16 d. 
KLB Montrealio A-kės V-ba 
savo posėdyje svarstė ir nu
tarė: paskirti Lituanistinei 
Mokyklai iš B-ės iždo $250 
paramą.
- Siūlo remti liberalų vado
vybės pastangas, pageidau
jant, kad lietuviškoji visuo
menė Quebec’o referendume, 
kuris įvyks š. m.gegužės 20 
d. .pasisakytų prieš PQ per
šamą "Sovereignity Associa - 
tion", balsuojant "NO", "NCNj
- Padėti estams BIRŽELIO 
TRĖMIMU, minėjimą suruoš

ti kuo įspūdingiau, prašant 
tautiečius gausiai, minėjime 
dalyvauti.
- Suruošti MOTINOS DIE
NOS MINĖJIMĄ gegužės 11 d. 
A V Parapijos salėje.

Valdybos kasininkas K . 
Toliušis pranešė, kad Vasa
rio 16 d. minėjime suaukota 
$895 Bendruomenei ir $1058 
Tautos Fondui. Taigi iš
reiškė pasitenkinimą, kad 
siuntinių siuntimas Į Suval- 
kų Trikampį vyksta regulia
riai ir yra gavęs daug padė
kos laiškų.

LIETUVIU. AKADEMINIS 
SAMBŪRIS MONTREALYJE

Išrinkta nauja Lietuvių A- 
kademinio Sambūrio Montre- 
alyje Valdyba š.m.balan
džio mėn. 18 d.: pirmininkė 
Silvija PIEČAITIENĖ, vice
pirmininkas Gytis VAZA- 
LINSKAS, sekretorė Jūra
tė CIPLIJAUSKĄ IT Ė -TAN- 
-NER, iždininkas Algis BE- 
NIUŠIS, narys Arvydas 
KRIKŠČIUKAITIS.

GEGUŽĖS 2o d. RE FERN - 
DŪME GALI BALSUOTI VISI 
SULAUKĘ 18 m. AMŽIAUS 
KANADOS PILIEČIAI, GY 
VENANTYS QUEBĘC’E, PA
TIKRINKITE SĄRAŠUOSE , 
AR TEISINGAI ĮRAŠYTA JŪ
SŲ PAVARDĖ, VARDAS IR 
adresas'

• L. V. GIRINIAI grįžo iš 
krašto pažinimo atostogų 
Pietų Amerlkoie. Aplankė 
Kolumbiją, Peru Ekvadorą, 
Čilę, Argentiną, Braziliją, 
Venezuelą. Tarp kitų Įspū - 
džių jiems teko stebėti ir 
tragišką Kolumbijos Bogoto
je Įkaitų situaciją. Tikimės 
apie šią kelionę išgirsti dau
giau.

• GRUODŽIAI, Dalia ir Vy
tautas, grįžo iš Šveicarijos, 
kur tarnybos reikalais pra
leido metus laiko. Vėl apsi - 
gyveno Montrealyje. Naujas 
telefonas 488-8531 arba 871- 
1355.

• KINDERIS Jonas, 89 m., 
mirė. Liko žmona, duktė ir 
sūnus. Plaidotas per Auš
ros Vartų parapiją.

"Mtacczėce 'Kaptest'

Kailių siuvėjas-
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

o Didelis pasirinkimas gatavu paltų
o Vasaros laiku saugoj imas ( Stor oge)
o Taisau ir remodeliuoj u
o Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL. QUEBEC 
SUITE 5O6a H3A 2G6 TĖL. 288-9646

( MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS
Man ager

AUTOMOBILE
PONTIAC’ BUICK’ ASTRA

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR naujų AUTOMOBILIŲ I

• neįtikėtinai GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FI."4A NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Sale s UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Mena (•r* 

IĘO GUEEKAS

GM

mu moalrtal mtomobUt

11 WESTMINSTER SOUTH 4B9-5391
( Al t he E n d of Sherbrooke St. We st /

fl

fl

i!
fl

fl

fl

fl

fl

fl

^Bernec

GĖLININKAS
MALONIA/ , GREITAI IR PATYRUSIAI. 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECI ALI S T AS.

365-0511285 - 2eAVENUE, LASALLE 
QUE. H8P 2G7

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. •

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6
TEL. 727 - 3 1 20 Kami/ 3 76 - 378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.f., I.B. 
/

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agent ū_r_a__v ® _

. —— — KlūMTREflUO UETUlWu"
UlZ>±3 HREDJTŪ UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefone*:*766-5827

MOKĄ UŽ: 
Einamqsios s-tos 6%
Taupomosios <-tai 12%
Pensijų pienas 12.25%
Term. ind. 1 m. 14.5%
Trumpai, farm ind. iki 14.75%

Duoda nemokame gyvybės draudė 
iki $2,000 ui taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmeninas 16.75%
Nekilo, turto 16.25%
čekių kredito 18.5%
Investecinee nuo 17.75%

Nemokoma gyvybe* drauda Iki 
$10,000 ui paskolos sumq.

KASOS VALANDOS:
1465 Da Savo St., pirmadieniais, antradieniais 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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL. P.O . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investociįos J,A. V. ir kl. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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