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neatsisakykime savo teistu balsuoti- 
BALSUOKIME VISU' VERTAS KIEKVIENAS BALSAS

Išsami, gerai suplanuota ir 
plačios apimties konferenci
ja buvo labai sėkminga ir 
gerai suorganizuota.

NAUJA CHICAGOS
ALTOS VADOVYBĖ

Chicagos Lietuvių Taryba

TITO MIRĖ
Jugoslavijos prezidentas 

Josip Broz Tito mirė gegu
žės 4 d. Už trijų dienų būtų 
buvęs 88 metų amžiaus.

Jis buvo II Pasaulinio Ka
ro herojus, įkūrėjas moder
nios komunistinės Jugosla - 
vijos, valdęs ją 35 metus ir 
sugebėjęs išlaikyti kraštą 
ne|jungtą į Sovietų bloką.

Jis pergyveno Europos 
monarchų kritimą, {skaitant 
Franz Joseph, kuriam tar
navo būdamas kareiviu. Hit- 
leris už jo gyvo ar mirusio 
galvą žadėjo didelius atpil
dus ir Stalinas pyko ant jo, 
negalėdamas paglemžti po 
savo jungu.

Jugosląvija, susidedanti iš 
6 respublikų, trijų religinių 
įsitikinimų ir įvairių kalbų 
mišinio galėjo atsilaikyti 
prieš Rusijos diktatūrą tik 
išlaikydama savo tarpe vie
ningumą. Tą ypač gerai su
prato Tito ir mokė savo 
žmones: ” Svarbiausia -bro
liškumas ir vienybė". 22 
milijonams jugoslavų Tito 
yra kiekvieno jų ir visos 
Jugoslavijos išsilaikymo 
simbolis.

Legendarinė {gimta svei
kata prailgino jo ligų eigą ir 
agoniją. Tačiau davė laiko 
susiorganizuoti krašto tvar
kymą po jo mirties.

POPIEŽIUS LANKĖ 
ZAIRE VALSTYBE

Popiežius Jonas Paulius II 
lankėsi Afrikoje, Zaire vals
tybėje. Sostinėje Kinshasa j{ 
pasitiko pusantro milijono 
žmonių masė išklausyti jo 
laikomų mišių. Būgnų garsai 
ir vietos kalba giedami him
nai muzikaliam Popiežiui 
buvo labai prie širdies-jis 
niūniavo kartu su visais.

Popiežius kritikavo vietos 
paprotį turėti kelias žmonas 
iš karto, pabrėždamas, kad 
tai nesutinka su krikščio - 
niškuoju šeimos idealu.*

Bažnyčios monogaminė 
pažūra iki dabar buvo di
džiausia kliūtis plisti krikš
čionybei Afrikoje.

Taip pat dar neišspręstas 
klausimas kunigams > priva
lomo celibato, Afrikos kata
likų kunigų yra ignoruoja - 
mas. Visi jie turi daugiau 
negu vieną žmoną,kad ir ne 
oficialiai. Popiežius ankš - 
čiau ar vėliau bus privers
tas realybės savo nusista
tymą dėl celibato pergalvoti.

Nelaimingu būdu, grūsties 
metu buvo mirtinai sužeistų.

KINIJA PASITRAUKIA IŠ 
OLIMPIADOS

Kinijos Olimpinis Komi
tetas galutinai nutarė ir vie

prieš grįždamas namo pa
sakė žurnalistams, kad SSSR 
yra prikišusi rankas dėl po
litinių terorizmų ir Ispani - 
joje ir Airijoje. "Terorizmo 
veiksmai Airijoje ir net Is
panijoje yra koordinuoti Ku
bos; Khadafi ir Sovietų Są - 
jungos, n.' Nors Nixon’o 
nuomone, nesą skirtumų tarp 
komunistų, bet jis neįprastai 
pagyrė taip vadinamas Euro- 
komunistų partijas už nepri
tarimą smurto veiksmam. Y- 
pač atkreipė dėmesį Į Itali
jos komunistų partiją.

KANADOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS PIT:ČIA VEIKLĄ

Ontario Raudonojo Kry
žiaus Skyrius suformavo 
Daugiakultūrinį Patariamąjį 
Komitetą. Jo pirmininkas 
yra Janusz Sobieniak, ilga
metis Raudonojo Kryžiaus 
narys, šiuo metu einantis ir 
vice- pirmininko pareigas 
Ontario Savanoriškos Pagal
bos Komitete.

Kviečiama jungtis įvairių 
tautų grupėms į Raudonojo 
Kryžiaus organizaciją. In
formacijų galima gauti Onta
rio Red Cross, miss Jane 
Moon, tel. 923-6692,Toronto.

ATIDARYTAS PARKAS
LA RONDE

Pasilinksminimo parkas , 
kurio populiarumas nesu- 
menkėjo nuo pat Expo 67 
laikų, La Ronde, yra atidary
tas ir pradėjo naują sezoną .

Šiais metais Montrealio 
laukia i'r dar vienas nepap
rastas parkas - tai Gėlių Pa
roda, E \po saloje.

šai paskelbė , kad nedalyvaus 
Maskvos Olimpinėse Žaidy
nėse šią vasarą /būtų pirmas 
kartas, kad Kinija olimipi- 
adoje iš viso dalyvautų/. Žį 
nutarimą pakeistų tiktai tuo
met, jeigu sovietai atsi - 
trauktų iš Afganistano iki 
gegužės mėn.24 dienos.

Kiniečių atletai tači au da
lyvaus kituose kraštuose, 
prieš-olimpinėse rungtyse.

NAUJAS SIŪLYMAS?
Irimo gynybos ministeris 

Mustapha Chamran padarė 
užuominą, kad 53 amerikie
čiai {kaitai gali būti laisvi , 
jeigu būtų sušauktas tarptau
tinis teis mas,pa s merkti JAV 
įsivėlimą praeityje į Irano 
reikalus. "Tokia propozicija 
būtų Irano politinių srovių 
teigiamai priimta.Tada būtų 
galima kalbėti apie įkaitų 
paleidimą".

Chamran sako, kad ameri
konų įkalinimas nėra pagrin
dinis Irano tikslas, bet nori - 

1 ma pasmerkti JAV domina - 
vimo ir 60 m etų trukusią , 
vedamą politiką su Iranu".

Amerikos Valstybės De
partamentas laikosi šaltai 
dėl tokio pasiūlymo. Jau žy
miai ankščiau raštu buvo pa
reikšta, kad kol nebus pa
leisti įkaitai, tol JA V nesu
tiks dalyvauti jokiame orga - 
nizuotame skundų • pareiški
me.

NIXON’AS ĮSPĖJA DĖL 
PLANUOJAMO 
TERORIZMO .

Tris dienas viešėjęs Ispa
nijoje, buv.prez. Nixon’as ,

Ši stotis jau 17 metų dirba, išvesdama geresnes avių 
veisles. Guelph, Ontario. / nuotrauka: Ministry of Agriculture and Food/

DIDŽIAUSIAS AGRESORIUS
Dienraščio "Daily Tele

graph" jumoristas P.Simple 
pateikia Sovietų Sąjungos 
Gynybos Ministerijos su
rinktus duomenis, pagal ku
riuos D. Britanija yra di
džiausias " imperialistinis 
agresorius" pasaulyje. Po 
11-ojoPas.Karo ji įvykdžiusi 
21 agresijos aktą.JAV pris 
kiria 17, Prancūzijai 13 tokių 
pasireiškimų.

Kokia galybė, - juokiasi 
šis žurnalistas:įsivaizduoki- 
te, britų nenugalima ir ne - 
suskaitoma armija žygiuoja 
su plevėsuojančia vėliava 
prieš visą pasaulį;karo lėk
tuvai be perstojo drebina 
dangų, o laivynas valdo viso 
pasaulio jūrastTegu saugosi 
vargšės bejėgės valstybės, 
jeigu nenori būti sumaltos į 
tabaką’.

Pačiame "agresorių" są
rašo gale yra Sov.Sąjunga- 
neįvykdžiusi nė vienos im - 
perialistinės agresijos*. Ar 
nebūtų ji galėjusi sumušti 
nors Šveicariją, kad išveng
tų gėdos būti paskutinėje vie- 
toje...

DIRBAMA LIETUVYBEI•- 
PLB IR LJS VALDYBŲ 
IR KOMISIJŲ 
KONFERENCIJOS

Š. m. kovo mėri. 22-23 d. 
d. Detroite įvyko Pasaulio 
Lietuvių B-ės ir Pisaulio Lie
tuvių Jaunimo S-gos V-bų ir 
atskirų Komisijų Konferenci
ja.Dalyvavo 6 valdybos irPL 
redakcinė kolegija, 7 komisi
jos.

balandžio 13 dieną Saulių sa
lėje buvo sušaukusi savo 
metinę konferenciją. Ją ati
darė pirmininkas Julius R. 
Kuzas. Į prezidiumą buvo 
pakviesti gen. kons. J. Dauž- 
vardienė, kun. A. Stašys, T. 
Blinstrubas, G. Lazauskas, 
Sekretoriavo St. Mankus. Gi
lų patriotinį sveikinimą pa
sakė gen. kons. J. Daužvar- 
dienė. Alto vardu svėikin- 
damas kun. A. Stašys dėkojo 
Chicagos Altos nariams už 
uolią veiklą.

Valdybos pranešimus pa
darė pirm. J. R. Kuzas, ižd.
I. Šankus, iždo globėjas O. 
Kremeris. Amerikos Lietu
vių Tarybai laisvinimo dar
bams paremti įteikta stambi 
auka - 8000 dol. Pačios 
konferencijos metu aukų su - 
rinkta netoli 500 dol. .

Į naują Chicagos Alto val
dybą išrinkti pirm. E. Miku- 
žiutė, egzekutyvo sekt. dr. 
P. V. Dargis, vicepirminin
kai : R. Šarka, J. R. Kuzas, 
M. Pranevičius, V. Samaš- 
ka. Iždininkė L Šankus, fi
nansų sekr. A. Švitra, proto
kolų raštininkas St. Mankus , 
patikėtiniai : Kr. Austin, T. 
Kuzienė, P. Jokubka, O. Kre
meris . Nariai : I. Andrašiū- 
•nas, P. Bučas, E. Boreiša,
J. Bigelis, J. Dikšas, A. Ga- 
balienė, St. Janutienė, J. Ja- 
siūnas, V. Lenkevičius, St. 
Kaulėnienė, H. Kuzas, K. Ka
razija. S. Klatt, C. G. Ok- 
sas, A. Pužauskas, P. Povi
laitis, D. Stukas, V.Šoliūnas 
J. Šidlauskas, V. Valkavic- 
kas, V. Žemaitis.

• Susipažinus su Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko
V. Katkaus raštu, kuriuo 
pranešama, kad LB skiria 
trijų asmenų komisiją išsi
aiškinti santykius su Altu, 
nutarta, kad pirmininkas 
dr.K.Šidlauskas sudarys pa
našią Alto komisiją, kuri 
bendrai su LB paskirtais 
nariais aptars bendras pa
stangas Lietuvos reikalais.

• Dr. J. Valaitis pranešė 
apie Alto Teisių Komisijos 
darbus. Jų posėdyje svars
tytas klausimas ir priimtas 
nutarimas įstoti dabar su 
4000 dol. įnašu į Tautos 
Fondą, vėliau tą įnašą pa
pildant.

PRIEŠ LIETUVOS VYRŲ 
MOBILIZACIJĄ

Amerikos Lietuvių Tary
bos Valdyba praneša, kad 
iš Valstybės Depatramento 
gautas raštas ryšium su 
jiems prisiųstu priminimu, 
kad okupantas neturi teisės 
mobilizuoti Lietuvos vyrų į 
kariuomenę. Valstybės De

partamento rašte pažymima, 
kad Washingtonas yra vie
nodos nuomonės su Ameri
kos Lietuvių Taryba dėl Lie
tuvos okupacijos nepripaži
nimo, dėl neleistinumo imti , 
Lietuvos vyrų į Maskvos ka
rines jėgas ir dėl Afganis
tano.

TERLECKAS, PETKUS 
RŪPI VALSTYBĖS
DE PARTAM ENTUI

JAV Valstybės Departa
mentas savo dabarties poli
tikos biuletenyje Nr. 134 
skelbdamas apie Rytų-Vaka
rų santykius, stipriai pasi
sakė prieš naujus disidentų 
areštus. Biuletenyje be kitų 
specialiai įvardinami Anta
nas Terleckas ir Viktoras 
Petkus.

PROTESTAI DĖL 
GAJAUSKO, TERLECKO 
KALINIMO

Kongresmanas J. M. Jef
fords (resp. Vermt) pasirū
pino, kad "Congressional 
Re co rd "iš spausdintų (III. 26) 
pareiškimą Natalijos Sol- 
ženicyn.kuri protestuoja dėl 
padidėjusių Maskvos vykdo
mų areštų, specialiai pami
nėdama į koncentracijos la
gerius ilgiems metams už
darytus Balį Gajauską ir An
taną Terlecką.

SUSIRŪPINO POLITINIU 
KALINIU RAMANAUSKU -

Amnesty International, Ni
cos grupė Prancūzijoje, pa
ėmė savo globon rūpinimąsi 
jaunu lietuviu politiniu kali
niu Ramanausku, Vilniaus 
universiteto studentu, oku
pantų kalinamu nuo 1976 me
tų. Jie tuo reikalu kreipėsi 
į Vilniaus universiteto rek
torių, bet iš jo negavo jokio 
atsakymo. Ieško daugiau in
formacijų apie šį kalinį ir 
planuoja tolimesnius pagal
bos žygius. Altas tai Am
nesty International grupei 
Prancūzijoje pasiuntė savo 
turėtas informacijas.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Šiemet Maskvoje įvyksta 

ne tik pasaulinė sporto olim
piada, bet suei na 40 metų, 
kaip Kremliaus: Raudonoji 
Armija 15.VI. 1940 okupavo 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
kitus kraštus.

Tiems "laimėjimams"pa
minėti Vilniuje ruošiama 
Dainų Šventė, kurioje numa
toma suvežti arti 40. OOO 
dainininkų tam "džiaugsmui" 
išreikšti ir Leniną ir Stali- 
liną pagarbinti už "laisvę".

Tačiąu, kaip teko patirti 
iš kelionių biurą, šiemet 
mažai kas iš lietuvių važiuos 
į Vilnių. Net ir dalis anks
čiau užsiregistravusių va
saros ekskursijoms, dabar 
išsiregistravo ir atšaukė 
keliones. J. V.
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UI Lietuvos illaisvįnimį ! Ui ilttidmybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ML SPAUDOS BENDROVĖ.
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KAI SAULUTĖ 
DAUGIAU ŠILDYS

Ūžtelėjo staigiai pavasario žaluma. Sparčiai at - 
žingsniuos ir vasara. Ateis ir visų laukiamos atosto - 
gos.

Pergalvokime savo planus vasarai. Gal galime atos
togas paįvairinti ir vietos, ir užsiėmimų prasme ?

Ne mažai mūsų yra jau gerokai apkeliavę, matę ar- 
timesnies ir tolimesnes šalis, net ir egzotiškas. Kiti - 
vis neišsiruošiame ką nors įdomesnio pamatyti, net ir 
savųjų lietuviškų bendrų vasarviečių neaplankę. Gal ir 
Kanados Vakaruose, ar toliau į Rytus nepavažiavę. Tai 
dar galima padaryti. Dar leidžia sveikata, dar šiaip taip 
atlaikys pačių vairuojami automobiliai, na, o keno pini
ginės dar atlaiko - dar veikia lėktuvai, nes ne visą aly
vą išnaudojome...

Yra Kanadoje, kas susigalvos, ir kitokių reginių 
pamatyti: Montrealyje- pasualinė Gėlių Paroda, Vasaros 
Teatrai Stratford’e ir Lennoxville, Granby mieste - di
džiulis Zoologijos Sodas, istorinis Upper Village iš 
Kanados praeities ir t.t.

Mūsų vaikams- puikiausia, niekada iš jų atminties 
neišdylantys prisiminimai/kaip parodė praktika/ ir nau
da- mūsų skautų ir kitų organizacijų Vasaros Stovyklos. 
Dar vis atsiranda ir vyresniųjų ir jaunesniųjų,kurie su 
didele meile, dėmesiu ir įdomia programa sutinka pra
leisti kelias savaites su mūsų jauniausiais. Išleiskime 
visi savo vaikus į tas stovyklas. Tai gera gamtos ir lie
tuviškumo bei draugystės patirtis. Tėvams- atvanga.

Jeigu.ir to negalima padaryti- pasinaudokime gra
žiaisiais miestų parkais. Paskaitykime gerų knygų, pasi
naudokime kokiais vasaros kursais, kurių yra apsčiai.

Atsigaukime vasariniuose spinduliuose. Tik nesėdė
kime vis toje pačioje aplinkoje ir vis prie tų pačių užsi- 
ėmi mų.

Prisiminkime ir kad geriau mažiau kritikuoti kitus , 
daugiau liks laiko ir noro bei energijos prisidėti darbais 
prie mūsų visų gyvenimo palengvinimo ir paįvairinimoi 
Parašykime laiškus, jau daug kartų atidėtus, atiduokime 
uždelstas dovanas, atsilyginkime lietuviškos veiklos or
ganizacijoms -ir saulutė dar labiau šildys... Plunksna

PANORAMA
KANADA NESVSKILS

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

KAM KAS PAA.IŠKĖJO...
Savaitraštis pasivadinęs 

"Laisvė" neseniai painfor - 
mavo savo skaitytojus:

"Kanados kardeliečių or
ganas "Nepriklausoma Lie - 
tuva" /kovo 7 d./ paskelbė :

Valstybės Departataento 
Pabaltijo skyriaus vedėjas 
Thomas Longo vasario 13 d. 
buvo pasikvietęs Jungtinio 
AmerikosPabaltiečių Komi
teto reikalų vedėją Janis 
Bolsteins ir Lietuvių Bend
ruomenės Washingtone ats - 
stovą Algimantą Gurecką, 
kuriems pareiškė,kad Vals
tybės Departamentui pavyko 
užtikrinti neribotam laikui 
Lietuvos Atstovybės Wa
shingtone ir kitų Lietuvos 
diplomatinių ir konsularinių 
misijų finansavimą." Ir to
liau išrašyta visa informa - 
cija. Gale iškilmingai pridė
ta ir "Laisvės" nuomonė : 
"Vadinasi, tos piktos lietu - 
vių tautos atmatos pasivadi
nusios Lietuvos diplomatais 
yra finansuojamos šios ša- 
2 psl. 1 

lies Valstybės Departamentd'. 
/Nors "Laisvė" nesako,kas 
juos finansuoja, bet tai juk 
savaime aišku/.

Perskaičius tokį "Laisvė^' 
komentarą-momentui nus-i 
tembi ir pasidaro liūdna. 
Nėra nei "kardelininkų", nei 
"kardeliečių" partijos ar 
organizacijos, tad su kokiais 
vaiduokliais jie kalbasi? Net 
gi ir "atmatomis" pavadinti 
diplomatai tai žino, tik ne - 
žino tie iš "delikatesų" save 
sukūrę "laisvininkai".

Už ką nusipelno mūsų Tei
siškai pripažintieji as me - 
nys tokio pavadinimo? Tuo 
pačiu vėl ir vėl esame ir 
mes visi pavadinami.Ar to
dėl, kad: įsiveržėme į kitus 
kraštus, trėmėme kitos tau
tos žmones, grąsi n ome jiems 
mirtimi už tai, kad mylėjo 
savo kraštą, savo tautą, sa
vo protėvių žemę?Ar kįšo - 
me į kalėjimus ir tyčiojomės, 
kad buvo mokslo paragavę , 
ar niekinome jų papročius , 
jų bažnyčias? Ar užmėtėme , 
prievarta naują diktatūrą, su
laužydami taikos sutartis?Ir

Kanados Ministeris Pir
mininkas P.E.Trudeau, ge
gužės 2d., savo pirmoje 
viešoje kalboje po referen
dumo paskelbimo Quebec’e, 
labai aiškiai pasakė, ką gal
voja federalinė vyriausybė, 
o tuo pačiu didžiuma Ka - 
nados gyventojų. Jis kalbė
jo Montrealyje, Chamber of 
Commerce.

Trudeau įspėjo, kad jeigu 
Quebec’as nubalsuos "Taip" 
gegužės 20 d., federalinė 
vyriausybė pasiūlys tučtuo-
jau pravesti H-ąjį referen
dumą, statant atsiskyrimo 
nuo Kanados klausimą tie
sioginiai, o ne aplinkiniu bū
du, kaip dabar kad daroma l, 
" Likusioji Kanada niekada 
nesitars dėl "sovereignty
association".

"Mes vėl kalbėsime,ir tik 
tada, kai Quebec’o vyriau
sybė turės drąsos ir aiškiai 
pasakys gyventojams, ko ji 
tikriii siekia- t. y. nepriklau
somybės", kalbėjo Trudeau . 
Jis aiškiai nurodė, kad "nu - 
balsavimas "Taip"-pritari - 
mas mandatui derėtis dėl 
politinio nepriklausomumo 
ir tuo pačiu dėl ekonominės 
sąjungos, - nebus priimtas . 
"Referendumo klausimas y- 
ra apgaulingas ir mes nesu - 
ardysime tokio krašto kaip 
Kanada, dėl tokio dvipras - 
miškumo", pasakė Trudeau .

Quebec’o premjeras R . 
Levesque tvirtina /ir labai 
nori/, kad federalinė vy
riausybė būtų priversta de
rėtis su Quebec’u tuo atveju, 
jeigu nubalsuos "Taip", nes 
tai būtų "teisingas žaidimai' 
ir "demokratiška".

Trudeau kalbėjo logiškai , 
aštriai, daugiausia prancū
ziškai: "Sakyki me. . .Cuba ar 
Haiti labai patinka Kanados 
gerbūvis, gamtovaizdis, mo
terys, ekonominis gyve - 
nimas.. .jie savo kraštuose 
ima ir masiniai nubalsuoja 
-taip, nori unijos su Kana - 
da. Ar mes, demokratijos 
vardan, būtume priversti su
tikti su tokia unija?"

Trudeau taip pat aiškiai 
pabrėžė, kad kvebekiečiai 
gali nutarti patys, ar jie no
ri būti pepriklausomi, sava-

dar daug, daug kitų klausimų 
būtų galima paklausti.k Juos 
girdi ir supranta tiktai tik
rai laisvas lietuvis, laisvas 
žmogus, nediriguojamas jo - 
kių svetimų įtūžėlių. Tiek 
metų " laisvininkai" šiame 
krašte tikroje -laisvėje gy - 
venę - dar neprare^ėjo.... 
Nors jau būtų išmokę kito
kius žodžius vartoti ir nuo 
savo pieštukų nusiplauti at
matas. ’ Jietis

Geresnį išsiauklėjimą 
parodė Mizarienė - 
MIZARIENĖ PASAKOJA 
APIE "LAISVĖS" VARGUS

Vilniškis "Komunistas" 
(11.79) atspausdino pasikal
bėjimą su "pažangia lie
tuvių veikėja" Ieva Mizarie- 
ne, kuri pasakoja, kad "jėgų 
turime mažai, todėl sunkiai 
tenka dirbti. Redaktorius A. 
Bimba garbingo amžiaus, aš 
irgi nebe jaunuolė". Miza
rienė prisipažįsta, kad 
"Laisvę" dabar užpildo Vil
niaus propagandinis apara
tas : "Mums padeda Tarybų 

rankiški. Vien tik likusioji 
Kanada gali nuspręsti ar bus 
kokia sąjunga. Pakartotinai 
priminė Quebec’o vyriausy
bei,kad tik toks aiškus klau
simas turi būti balsuotojams 
patiekiamas.

Mes, Quebec’e gyvenantie - 
ji, matome PO. paskleistuose 
skelbimuose pabrėžtus rei - 
kala vi mus būti "lygiems su 
lygiais", norą tvarkytis savo 
mokesčius, turėti savo už
sienio politiką/ kas nerami - 
na daugelį žmonių, ir pačius .
prancūzus/.Levesque pa - a*********************************** 
reiškė ne kartą, kad turės # PRANEŠIMAS »
savo parlamentą, savo pa - * VI-SIOS TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS KOMITETAS * 
sus, tik pinigus-bendrus su# praneša, kad bilietų į šokių šventę jau nėra. Tie, kurie J 
Kanada. Į šį paskutinį punk- * užsisakė ir dar nesumokėjo turi iki gegužės mėn. 1O d. #. 
tą atsakė ne vienas teisinin - # susimokėti. Bilietai likę nesumokėti bus išparduoti ki- į 
kas ir ekonomistas. Jų tarpe J tiems. * *
ir buv.premjeras Bourassa .#

Bendros valiutos planas * Yra vienetų, kurie dar neužpildė viešbučių registra- 
neįmanomas teisiškai nei # CijOS korteles. VI-sios Tautiniu. Šokių Komitetas ragina 
praktiškai, turint skirtingus * ^gpg kuo greičiau užpildyti ir.pasiųsti paskirtam vieš- 
parlamentus. as ta a ap * bučįuj su vienos paros mokesčiu. Viešbučiai turi turėti 
tars jos vertę? Bet apie tai *korteles iki birželio pirmog dienos, 
išsamiau ir aiškiau nekalba-#.J o o o o o o
ma, kaip ir nediskutuojami ♦ VI TŠŠ KOMITETAS
visi kiti rimti klausimai : į- 
monių ir pavienių asmenų
nuosavybės, pensijos, mo
kesčiai ir t.t.

Mes turime teisę žinoti ir 
norime žinoti, o jeigu jūs 
nedrįstate mums pasakyti , 
tai aiškiai žinosime,kad jū
siškis referendumas yra tik 
spąstai ir kad neturite drą
sos pasakyti, kokios yra tik
rosios jūsų intencijoę".

Dauguma galvoja, kad kve
bekiečiai pekistai ir dabar , 
be jokio specialaus referen
dumo derasi dėl -įvairių pa
keitimų su federaline • vy
riausybe. Atlieka kartais ir 
visai nedemokratiškus veiks
mus, kaip pav., darkydami 
skelbimus už Kanados vienin
gumą, ištrindami skelbimus , 
kurie parašyti angliškai ir 
pan. Žinovai tvirtina, kad 
naudojamos debatams sta
tistikos yra gerokai senos ir 
neatatinka kelių paskutiniųjų 
metų duomenimis. Kodėl vi
so to reikia?

Trudeau prisiminė savo

Lietuvos rašytojai ir žurna
listai". Dėl personalo trū
kumo, ji pakaltina ir "pa
žangiuosius : "Po Antrojo 
Pasaulinio Karo iš Lietuvos 
atvažiavo nemažai išsimoks
linusių žmonių, bet mes ne
mokėjome prie jų prieiti. Juk 
ne kiekvienas iš jų buvo 
žmogžudys... kiti atvažiavo 
visai atsitiktinai. O mes už-
sidarėme savo ratelyje. Šitą 
klaidą dabar sunku beištai- 
syti".

fonų pusės. Tiė nepasitenki- čiajame pasaulyje pasidai - 
nimų pareiškimai tegul pade- rius. A.

VAIZDINGI ŽVEJIŲ KAIMELIAI PUOŠIA 
KANADOS PAKRAŠČIUS PRIE ATLANTO

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Wl LIETUVIU 
VI TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ

bus liepos 6d.,2val.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 $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

CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero

7 vai

Ave. Al s i p, I LL

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

(Šventės programos

O O o o o o

*
laiku dešimtmečius truku
sius debatus jo generacijos 
žmonių tarpe. "Mums atro
do, kad jų / kurie pradėjo 
prieš 20 m. "sovereignity 
association" judėjimą/ ide
alizmas yra moglotas. Bet 
taip pat žinome, kad žmonės 
juos buvo priėmę, kaip pra
našus ir tai yra respektuo
ti na. Račiau kur yra tie in
telektualai, tie menininkai, 
kur yra tie riteriai?"

..." Kaip atrodytų, jeigu 
Airija, bekovodama už savo 
nepriklausomybę, panerda- 
ma kraštą į gaisrus ir krau
ją, pasiųstų Britanijai raš
tą, kad paskelbtų Airijos ne
priklausomybę su sąlyga , 
jog Britanija sudarys pinigi
nę uniją su jais?"

Trudeau taip pat užsiminė 
apie Kanados norą kalbėti 
apie savo 113 metų senumo 
konstituciją, kurią norima 
atnaujinti. Daug kas apie tai 
kalba ir visi nori pasinaudo
ti tuo pakeitimu.

Trudeau užbaigė savo kal
bą suglaustai, kondensuotai 
ir visų dalyvių užgiriamulo
giškumu. "Mes aiškiai pasa
kėme, ką mes darytume, jei
gu nubalsuotų "Taip" arba 
"Ne". Ar žinote jūs, ar kas 
nors, ką Levesque vyriausy
bė darytų nubalsavus "Ne"?

Ne kartą pagalvojame ir 
pasakome, koks puikus kraš
tas Kanada. Žinoma, kad buvo

P. E. TRUDEAU

da abejoms didžiosioms gru
pėms, įveltoms į kritišką 
ginčą pamatyti pirmiausia , 
rąstus savo akyse., o paskui 
kitų akyse rąstai gal pavirs 
į krislus... Kiršinimas ne - 
apykantos jausmų prie nieko 
gero nepriveda. Pavyzdžių

padaryta klaidų ir iš anglo - turime gana šiuo metu pla -
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- Tralia- aš jau čia’. - pasklido skambus,kaip paprastai, 
balsas ties redakcijos durimis.
- Tralialia, - prisidėjau, pirma patikrinus, ar tinkamoje 
tonacijoje, ^iaip taip pataikiau. Neduok Dieve,kitaip prie 
Ginos...

Atsiradome prie kavos puodelių /be cukraus, ne, jo
kiu būdu’. Tik su trupučiu medaus/.
- Tai kaip buvo? /O buvo Gina Europoje, koncertavo 
Škotijoje ir Vokietijoje. Pagal planą, solistė buvo papra - 
Syta koncertuoti tose vietose, kur lietuviai turi mažai ar 
ir visai neturi progų išgirsti mūsų menininkų. Tarpinin
kavo- pasiūlė kelionei PLB p-kas inž. Vyt.Kamantas,prie 
kelionės išlaidų padengimo prisidėjo KLB-nė, Montrealio 
Kredito Unija LITAS,už ką visi lietuviai ir pati solistė y- 
ra labai dėkingi.

Gina buvo ypatingai entuziastinga dėl šios išvykos. 
Ne vien dėl to, kad turėjo pati progos pamatyti kraštą, kur 
dar nebuvo buvusi - Škotiją. Ypač dėl to,kad žmonės ne - 
paprastai džiaugėsi sutikę ir išgirdę lietuvę dainininkę. 
Iš viso, pirmą kartą Škotijos lietuvius aplankė . ir jais 
domėjosi menininkas žmogus.

Pasirodo, kaip ji pasakojo, Škotijoj yra apie 2800 lie
tuvių, gyvena gerokai išsibarstę. Kai kurie jų dajf dirba, 
kaip ir jų tėvai ir dar prieš juos, kasyklose. 1890 m.pir
mieji emigrantai buvo išlaipinti iš laivo ir palikti. Jiems 
pamelavo, kad jau čia tos pieno ir medaus upių kraštas- 
kad čia Amerika.. .Kai apsižiūrėjo,kad ne ten atvyko, kur 
sutarė, nebeturėjo ir pinigų begrįžti namo. Teko gyventi 
,dar skurdžiau, negu Lietuvoje kad gyveno tuo metu. Jų. . 
nekentė. Nekentė tų, kurie atima darbus, kad ir tokius 
sunkius ir dar labai primityviose sąlygose tuo laiku, kaip 
anglių kasyklose. Atvykusius lietuvius privertė ir pavar
des susianglinti.

Jau 3-ios generacijos jų vaikai,gavę mokslo, pradėjo 
domėtis istorija, savo istorija, panoro išmokti gerai lietu
viškai.

Pereina man per galvą vaizdas,kaip ten dainuodavo
me, atsimenat, tarp kitų dainų, tik ką Kanadon atvykę"... 
Amerikos mados sau rūbo ieškojau..." Mes dainavom tru 
pūtį su gailia šypsena šią senovišką lietuvių emigrantų 
dainą./Tada ir mano gerklė nebuvo užkimus ir Gina dar 
nebuvo "lakštingalos" statuso pasiekus/. \
- Ar jie ten turi kokį chorą, ar ką panašaus?-klausiu.
- Glasgow's Pranas DZIDOLIKAS vadovauja Šv.Cecili
jos chorui. Dabar Didž. Britanijos Lietuvių Sąjunga rū - 
pinsis gauti jiems vadovėlių,kasečių,plokštelių. Žmonės 
taip visų "nurašyti", labai trokšta kontakto su kitais lie
tuviais. Yra ir / skeptikų/kaip ir čia, pagalvojau, lietuvis 
nebūtų lietuvis jeigu kartas nuo karto nepasakytų "o kam 
čia to reikia?..."/ Šv.Cecilijos chore yra apie 25
vyrai ir moterys. Jie norėtų būti žinomi kaip lietuviai, 
bet nė^a kam vadovauti.

’’DIDŽIOJI ILIUZIJA - MARKSIZMAS 
TEORIJOJE IR TIKROVĖJE”

Sovietų gamyba gauna 
pelno 1OO%, o kapitalistų a- 
pie 1O%. Taigi, komunistai 
nesumoka apie 90% darbi
ninkui priklausančio uždar- 
bio/3y2 psl./. Per 60 metų 
komunistai nepasiekė žemės 
ūkyje to gamybos derliaus , 
koks buvo dar carų laikais .
Meteli Gauta derliaus 
 iš 1 ha________ 
1914 700 kg.
1958 760 "
ly64 670 "
1-am gyventojui 
pe r meįus 
850 kg.
600 "
520 " /414 psl.,

Aišku darosi, kodėl komu
nistinėje SSRS trūksta duo
nos, o carams netrūko.

Komunistų kraštuose sun
kiausia problema yra žemės 
ūkis. Jie nutyli, kad tai yra 
rezultatas kolektyvinių 
ūkių įvedimo. "Duonos pas 
mus atveža tik sykį į savai
tę, o kartais užmiršta tai 
padaryti" - "Der Spiegei" 
1973. IV. 30cituoja iš "Prav- 
dos" (416 psl). Apsilankę 
Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje tvirtina, kad ten mies
tuose trūksta maisto,* ypač 
mėsos, sviesto ir kt. pro
duktų reikia stovėti eilėse. 
Prieš karą Baltijos kraš
tuose buvo maisto pertek
lius. Už milijonus dolerių 
eksportuodavo. Taigi Sovie
tų sistemoje priešingai - 
visoks ūkis smunka gamybo
je, nes užmiršta privatinė 
iniciatyva. Rusija yra tur
tingas kraštas. Bet kaip Tur
genevas, žymus rusų rašyto
jas sako : RUSAS NE TIK

J. KARKA 
KEPURĘ, BET IR SMEGE
NIS ŠLEIVAI NEŠIOJA.

Gaila, kad rusų tauta 
(ūkininkai ir darbininkai) - 
mūsų kaimynė - neša sveti
mųjų primestą vergiją - ko
munizmą - utopinėse miglo
se paskendusi. Savo laiku ir 
Engelsas apgailėjo rusų tau
tos skurdą (431 psl). 
PLANAVIMU ANARCHIJA

Planavimo anarchija so
vietų ūkio sistemoje tebe- 
siaučia iki šių laikų. Planai, 
nustatomi iš viršaus, lieka 
neįgyvendinti (432 psl.)"l964 
m. didžiulis fabrikas gami
no gaminius, kurių niekas 
nepirko dėl blogos kokybės. 
Chruščiovas pareiškė Vyr. 
Sovietui : "Dabar sandėliuo
se guli neparduodamos pre
kės 2,5 milijonų vertės". Gi 
1967 m. buvo tokių prekių 
jau už 3 milijonus vertės 
(434 psl) 1965 m. "Litera - 
turnaja Gazeta" rašė : "Kiek 
sykių aš mačiau daržoves 
pūnant laukuose. 1965 m. iš 
Ukrainos į Maskvą ir Le
ningradą buvo išsiųsti 26 
vagonai sudužusių kiauši
nių". Tokių pavyzdžių pilna 
SSRS (34 psl). Anarchinė" 
gamyba, prekių paskirsty
mas, žemės ūkio skurdas, 
neatėjo savaime iš šalies, 
bet buvo sukurtas komunis
tinio režimo" (438 psl). "Ži
noma, ir kapitalistinėje sis
temoje esama anarchinių 
reiškinių" (439 psl).

SSRS juodoji rinka klesti 
kaip niekur kitur pasaulyje., 
"Slaptoji prekyba" visiems 
parūpina ko kam trūksta 
(440 psl). Po 50 metų so
vietų vadai grįžo prie kapi
talistinės sistemos - pelno.

1980. V. 9

Tačiau- gera prošvaistė-kai lietuvis-jau dabar 3-ios 
generacijos gauna mokslo laipsnį- tai Škotijos spauda a- 
pie tokius rašydami,pasako,kad lietuvis. Iš tų jaunųjų 
kilo mintis susukti filmą apie ICO metų laikotarpio lie
tuvių gyvenimą Škotijoje. Vadintųsi "Lost Tribe",kurios 
6 epizodai bus rodomi TV BBC. /Kažkas ir nusmeigė 
per skilvį, išgirdus tą dramatišką ir kartu paprastą pa
vadinimą- "Pražuvusi Gentis"- " Lost Tribe".. .Ah', bro
leliai, vargdienėliai/ ../ Pasižiūriu į Giną- matau ir jos 
akyse panašius jausmus. Ir žinau kodėl ją, nuvažiavusią 
bet kur, žmonės mėgsta: šalia dainavimo, ji domisi ir su
žino apie kitų gyvenimą,kur jie bebūtų.

Šiuo metu vienas veikliausių lietuviškame gyvenime 
yra Juozas BLIUDŽIUS, atvykęs po II-jo Pasaulinio Karo. 
Didž. Britanijos lietuvių S-gos pirmininkas Jaras ALKIS 
jau yra atkreipęs dėmesį į Škotijos lietuvius ir žadėjo , 
kiek tik galėdamas, jiems padėti. Tai šios Sąjungos dėka 
Gina Čapkauskienė galėjo lankytis pas Škotijos lietuvius 
ir jiems dainuoti, nes patys neturi gana lėšų ką nors at
sikviesti.
- įdomu išgirsti ir kaip Anglijoj ir Vokietijoj tvarkosi 
lietuviai- raginu Giną.
- Vokietijoje ir Anglijoje žmonės nėra įpratę rengti be 
jokios šventės progos koncertus, kaip kad čia būna. Kai 
buvau Vasario 16 d. minėjimuose ir bažnyčiose pa - 
maldose- žmonių buvo daug susirinkę.

Vokietijos libtuvių Bendruomenės p-kas Andrius 
ŠMITAS labai energingas ir jei jis toliau taip galės dirbti, 
tai galima tikėtis kad jis Vokietijos lietuvius suvienys ir 
jų veiklą bei bendravimą pagyvins. Dabar labai išsiskirs
tę ir retai susitinka. Šiaip pasigedau minėjimuose ir kon
certuose punktualumo, ką mes , šioje pusėje Atlanto jau 
sugebėjome pagerinti. Ypač nei Anglijoje nei Škotijoje 
laiku nepradeda jokio subuvimo.

Anglijoje lietuviai laikosi gerai, turi savo Sąjungos 
Namus ir Sodybą. J ten keliaujantieji gali ir išsinuomuo- 
ti kambarį tuose Namuose. Gerai ir praktiškai tvarko tą 
"ūkį" Namų ir Sodybos direktorius Zigmas JŪRAS.

- Gina,pati keliavai,kalbėjai,dainavai. Ar teko išgisti 
kokią Operą Anglijoje,kuri juk pagarsėjusi savo teatrais?
- Pasakiška opera’. - Pakelia akis į viršų ir išskečia 
rankas Gina. Į- Covent Garden Operoje mačiau Eugenijų 
Oneginą. Puikius dainini nkai, nepaprastas pastatymas. Vo
kietijoje mačiau Stuttgart’e R.Strauss’o "Elelctra" ir Kai- 
serslautern’e- "Ariadne iš Naxos". Mažas teatrėlis bet 
vistiek buvo labai įdomu.
- Kaip praėjo Vasario 16 d. minėjimas Lietuvių Gimna
zijoje? - susidomėjau, niekada tos Gimnazijos nesu ma - 
čiusi.
- Susirinko virš 400 žmonių, tai lobai gerai.Nors Vasa
rio 16 d. mini gimnazijoje, bet visuomenė nesusiorganiza
vo shvažiuoti į vieną vietą ir per 1O metų HUttenfeld'e 
nebuvo jokio bendro Vasario 16 d. minėjimo. Šį kartą bu
vo suruoštas toks pagrindinis minėjimas, kad galėtų žmo
nės suvažiuoti ir iš aplinkinių vietovių. Koncerto proga

Sovietų akademikas Trapez
nikov 1963 metais rašė 
"Pravdpje" : "Ūkinis spaudi
mas turi ateiti iš pelno. Pel
no gavimas yra pagrindi
nis spaudimo reiškinys. . . 
nuošimtis esąs kapitalistinė 
sąvoka, bet tai nėra tinka
mas argumentas!' Tam pri
taria ir Kosyginas ir Brež
nevas. Dėl šios herezijos 
(pelno) Marksas apsiverstų 
karste (441 psl). Daug ūkio 
potvarkių rodo, kad sovietų 
ūkis grįžta kapitalistinėn 
sistemon (443 psl).

Šiandien visiems žino - 
ma, kad rusų gyvenimo stan
dartas yra žemiausias viso
je Europoje. Nors Vakarai 
stato rusams automobilių, 
traktorių ir kitus fabrikus, 
tačiau jų gamyba, standar
tas yra toli atsilikę. Chruš
čiovas, būdamas JAV, skel
bė, kad tuojau pralenks Ame
riką, bet dabar Kremlius 
apie tai' tyli (467 psl).

Autorius skyriuje "SSRS 
ir JAV sugretinimas" pa
tiekia daug statistikos ir 
taiklių išvadų apie rusų ūkio 
atsilikimą, paskendusį anar
chijoje. Dar daug laiko Už
truks, koj SSRS pasivys JAV. 
Greičiausiai niekad . 
Skaitytojas ras įvairių ar
gumentų, pavyzdžių, statis
tikos duomenų, paimtų iš 
pačių sovietų šaltinių.

Skyriuje "Bolševizmo kai
na" autorius klausia : "Ar iš 
viso galima , (ir pateisina
ma) žudyti žmones, juos 
kankinti, Uždaryti į kacetus, 
Gulag Archipelagus kad ir 
gražiausio idealo vardu ? 

'Kilniausias tikslas nepatei
sina nedorų priemonių. Ko-

?« 3 ■ 'i . . > ai
del bolševikai buvo ir yra 
tokie žiaurūs (kaip naciai), 
negerbia žmonių gyvybių ? 
Atsakymas - marksiznw fi
losofija (ir kai kuri teori
ja), negalėdama masių įti
kinti (su klaidingomis teori
jomis) ima žudyti tuos, ku
rie jais netiki (477 psl.).Le
ninas įsteigė pirmą KZ-to 
stovyklą 1921 m. Kalgomuro 
srityje, netoli Archangels
ko ir jos tikslas buvo sunai
kinti fiziškai kalinius.

Lietuvos žydas dr. J.Mar
golinas, komunistų sipmati- 
kas, išbuvęs 7 metus Sibiro 
KZ-te, senatoriui' Dodd, JAV, 
pareiškė : "Visa savo širdi
mi ir proto galia aš tos sis
temos nekenčiu. Milijonai 
žmonių ten buvo kankinami. 
Vakarai negali remti tos gė
dos" (479 psl). "Kuria kryp
timi Rusija ?" autorius duo
da daug pavyzdžių iš tikro 
gyvenimo (483 psl).

"Laisvės pragiedrulių"sk. 
(495 - 504 psl), Stalinas pa- 

.s merkė Leniną, Trockį, 
Chruščiovas - Staliną, Brež- 
nevas-Chruščiovą. Kas nors 
pasmerks ir Brežnevą su 
Kosyginu. Jiedu Gulag Ar
chipelago neuždarė, tęsia 
komunistinę diktatūrą, tačiau 
pačiai SSRS daugiausiai pa
sitarnavo ypač Raudonosios 
Armijos stiprinime. Stalino 
tačiau kietos linijos nepa
keitė ir pavergtoms tautoms 
varžtų neatleido. Traukiniai 
su pavergtų tautų kaliniais 
pasiekia ir Sibirą ir Butir- 
kas. Poetas Lermontovas 
išpranašavo : "Ir daugelio 
maistas bus vien kraujas ir 
mirtis ... Ir raudona pa
švaistė nušvies upių ban
gas.,, Ateis laikai, tamsūs 
laikai Rusijai" (498 psl). 
Tragiškiausia pranašystė iš
sipildė. Palietė lietuvių ir 
kitas nekaltas: tautas. 

buvo išsiuntinėta apie 1OOO pakvietimų. Publikoje buvo 
ir nemaža vokiečių tautybės žmonių, kurie visuomet do
misi muzika ir koncertais. Buvo ir laikraščių reporte
rių ir fotografų. Šiaip Anglijoje ir Vokietijoje kultūrinis 
gyvenimas vyksta pilnu tempu, daugybė teatrų, operų, kon
certų, baletų, muzikinės pjesės. O kasdienis gyvenimas 
mums, iš čia nuvykusiems, atrodo jau lėtas, lyg nesu - 
organizuotas, lyg tai kažko trūksta- kai kurių kasdieninių 
patogumų, prie kurių mes čia pripratę, ten nėra ir tai 
savotiškai atrodo. Aklimatiaavomės čia...
- Tai ar norėtum dar sugrįžti ten, pakoncertuoti ?- 
klausiu lyg ir reikėtų klausti tokį klausimą...
- Kaip ir visur bevažinėdama,sakau kad sugrįšiu dar, 
ir vėl pasimatysime... Žinoma, jeigu kas nepatingės su
organizuoti išvyką- atvažiuočiau. į Europos lietuvius mes 
turėtume daugiau dėmesio atkreipti .pasiųsti įvairius me
nininkus pas juos ir pakelti,atgaivinti jų dvasią.
- Kokią programą atlikai- viską lietuviškai?
- Taip, visa programa šį kartą buvo lietuvių kalboje. 
Akomponavo dr. Raminta LAMPSAITYTĖ, puiki pianistė, 
kuri dėsto muzikos mokslą Hamburge, dirba su solistais 
ir instrumentalistais.

Kava užsibaigė. Jau ir po antrą puodelį išgurkšnojom. 
Gina jau turi vėl skubėti, nes greitai teko vykti į Draugo 
dienraščio literatūros premijos įteikimą ir tuojau po to 
dainuoti Chicago's Lietuvių Operoje.

Sol.Gina ČAPKAUSKIENĖ po konęerto DRAUGO premi
jos įteikimo vakare. Šalia jos- Aleksas PLĖNYS iš Missi 
ssauga, Cnt., šios premijos mecenatas, įteikęs $1OOO .

EEEE
Marksistinės ideologijos 

sutemos IV sk. (505 -616 
psl).

"Didžiosios Iliuzijos" au
torius vaizdžiai aprašo,kaip 
buvę K. Markso gerbėjai 
(P. Struve, Bulgakovas, E. 
Beršteinas, N. Berdiajevas, 
Roger Garaudy, M.Djilas, 
A. Dubček, dalinai Tito,M, 
N. Rytkevič, J. P. Sartre ir 
kt.) nusivylė marksizmu.

"Kremliaus ideologai- 
marksistai, kaip papūgos 
kartoja gyvenimo sukriti
kuotas Lenino "dogmas", pa
tys jau nebetikėdami". Mark
sizmo krizė visame pasau
lyje yra žinoma. 1896. III. 6 
Karlas Marksas veikale 
"Klasių kova" (1848-50 m.) 
Prancūzijoje rašė : "Istorija 
mums parodė, kad mes kly- 
dom, mūsų pažiūra tebuvo 
tik iliuzija", Leninas tą iliu
ziją tęsė ir išlaikė tą "ro
jų"-

Prancūzų filosofas komu
nistas Sartre "Les temps 
modernes" rašė, kad rusų 
visuomenė uždaryta lyg į dė
žę be langų ir be durų (513 
psl). A. Solženicynas sako, 
kad komunizmo "plytos yra 
sucementuotos melo cemen
tu" (514 psl). "Marksizmas 
kaip ideologija numirė, bet 
sovietai dar jį gina ir palai
ko ant durtuvų su Gulag Ar
chipelagais ir melais" (519 
psl). Sovietų tironijos

tikslas pakeisti žmonių pri
gimtį ir paversti komunis
tiniais robotais" (525 psl). 
Lenino-Stalino komunizmas 
pasaulyje yra atmestas ir 
nebesiplečia taikiu būdu. L. 
Manuilskij, karo mokyklos 
profesorius, jad 1931 metais 
pareiškė : "Žūtbūtinis karas 
tarp komunizmo ir kapita
lizmo neišvengiamas" (529 
psl). "Ateities karas prasi
dės branduoliniu užpuoli
mu", yrą pareikšęs pulk. O. 
Penkovskis, NKVD pareigū
nas, slaptai į Vakarus pa
siųstame dokumente (530 
psl). Dabartiniai vadai esą 
Stalino mokiniai, todėl Va
karų pasaulis turės budėti 
(533 psl).
TOTALI ZMO APRAIŠKOS 
(535-548 psl).

"Didžiosios Iliuzijos"au
torius, sukritikuoja naujo fi
losofo di Skinnerio totalis- 
tinės utopijos teorijas, nau- • 
ją totalizmą (dar be vardo). 
Prof. B. Skinnerią nori su
kurti tokį pasaulį, kuris bū
tų mėgiamas būsimų kartų. 
Žmonės turi pasiduoti val
džios kontrolei be sąlygų ir 
Dr. VI. J. rašo, kad prof. 
Skinnerio mokslas "sukurtas 
iš tyrimų su žvėreliais". 
Gi žmonės skiriasi nuo žvė
relių, todėl tos tyrimų iš
vados netinka žmogui (540 
psl). Skinnerio utopija yra 
populiari JAV u-tuose./b.d./

KO PAKLAUSĖ RUSIJOS GYVENTOJAI?
Rusijoje vykstant Amerikos agrikultūros parodai,lan

kytojai klausė amerikiečių gidų tokių klausimų:
- Ar yra Amerikoje įstatymai?
- Ar juodukams leista vestis?
- Ar juodukai gali vesti ką nori?
- Ar jūs ten Amerikoje turite blakių lovose?
- Vidutinis amerikietis darbininkas yra perdaug ne

turtingas, kad galėtų nusipirkti traktorių, ar ne?

- Ar indėnai turi savo kalbą?
- Amerikoje naudojama mėsa padaryta iš medžio, 

ar ne?
- Ar yra Amerikoje milijonierių klubas ? Ar yra pri

valoma į jį įsijungti?
- Ar yra pas jus, kaip pas mus , Lenino stovylų?
- Ar juodukai moka kalbėti angliškai ?
Taigi, gyvenimas Amerikoje yra šiek tiek kitoks , 

negu kai kurie rusai galvoja...
3 psl.
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ATSIUSTA PAMINĖTI:100 METU. NUO 
GIZEVIJAUS MIRTIES

AŠ ATSISAKIAU SAVO močiutei

Aš atsisakiau savo močiutei, 
O aš nuo pusčs jau vasarėlės: 
Ieškok, močiute, sau verpėjėlės, 
Sau verpėjėlės, ir audėjėlės.

Jau prisiverpiau baltų linelių, 
Jau prisiaudžiau plonų drobelių; 
Jau prisigrėbiau lankoj šienelio, 
Jau prisipioviau kalne rugelių.

O vainikėli žalių rūtelių,
N’ilgai žaliuosi man ant galvelės’, 
Mano kaselės žalių šilkelių, 
Jau neblizgėste, saulei kaitinant’.

Mano plaukeliai, o geltonieji, 
Jau nesiskirstyste vėjo pučiami! 
Aš atlankysiu savo močiutę,’ 
Ne vainikuota, o nuometuota.

O nuometėli, mano plonasis, 
Vėjo pučiamas dar padūzgėsi.* 
Mano'rašteliai, o vivingrieji, 
Saulei kaitinant dar pablizgėste’.

/ Lietuvių Liaudies Kūryba/

"LIETUVIU DIENU" žurnalo kovo mėn. numeris jau iš - 
siuntinėtas skaitytojams, bendradarbiams ir platintojams.

Šis "Lietuvių Dienų" numeris yra skirtas Lietuvių 
Tautinio Meno ČIURLIONIO ANSAMBLIO 40 metų gyva
vimo proga, muz. Alfonso MIKULSKIO 5O-ties muzi- 
kinio darbo ir Onos MIKULSKIENĖS, - kanklių moky- 
tojos ir kanklių orkestro vadovės Čiurlionio ansamb
lyje pagerbimui.* Viršelyje - jos nuotrauka su tauti
niais rūbais ir kanklėmis. Visi rašiniai . apie Čiur
lionio Ansambli ir muzikus Mikulskius paįvairinti 
daugybe nuotraukų iš įvairių koncertų.

J. Prunskis aprašo Pietų Amerikos "Žibučių" ir 
"Ąžuolyno" gastroles Šiaurinėj Amerikoj ir Kanadoj.

Rašyt. Jurgio Gliaudos recenzija knygos "Bėgome 
nuo teroro", iš tėvynės išblokštųjų atminimui, kurią 
redagavo kun. J. Prunskis.

Anglų kalbos dalyje randame išsamų aprašymą 
apie lietuvišką muzikos instrumentą - KANKLES, Ro
mos Katalikų Susivienijimo veikėją - Juliją Mack. Ten 
pat spausdinami pareiškimai švenčiant Vasario 16-sios 
62-ją sukaktį, įvairių kongresmanų, senatorių ir įta
kingų asmenų Amerikos valdžioje.

Daug kitų rašinių, liečiančių lietuviško gyvenimo ap
raiškas politinėje bei kultūrinėje srityje.

L.D. leidžia Antanas Skirius. Adresas : 4364 Sunset 
Blvd. L.A. Calif. 90 029. Prenumerata $ 18.00, Kana
doje -$20.00.

EDUARDO GIZE VIJAUS'PAVEIKSLAS - MAŽLIETUVĖS 
APSIRENGUSIOS SU "PAMUŠTINĖMIS” /kailiniais"/.

/Iš knygos LITHUANIAN NATIONAL COSTUME,A.irA.
Tamošaičiai./.

* Eduardas GIZEVIJUS /gimė 1798 m.lapkričio mėn .
11 d.,Iuke /vok.Iyc^/> mirė 1880 m.gegužės 9 d.Tilžėje/ 
būdamas suvokietėjusių lenkų Gižyckių kilimo, lietuvių 
kultūrinio gyvenimo istorijoje paliko didelį palikimą.

Vaikystėje, Seinuose pramoko lietuviškai ir baigęs 
mokslus nuo 1825-1875 m.,kol išėjo į pensiją, Gizevijus 
buvo Tilžės vargdienių mokyklos lietuvių kalboą mokyto
jas. Jo lituanistinė veikla buvo šakota: lietuvių etnogra
fas, tautosakos rinkėjas, dainų užrašinėtojas, surinktos 
medžiago skelbėjas, Mažosios Lietuvos mokyklose lie
tuvi ųkalbos gynėjas ir muzikas bei tapytojas. Vertingiau
sią vietą užima jo surinktoje medžiagoje jo nupiešti spal
voti paveikslai, vaizduojantys Mažosios Lietuvos gamto
vaizdžius ir išeiginius drabužius.. Jo nutapytų paveikslų 
iki antrojo Pasaulinio Karo buvo išlikę apie 150. Tie pa
veikslai buvo saugomi Karaliaučiaus Prūsijos muziejuje.

' Dalis tų paveikslų 1918 m. buvo eksponuota Tėviškės Mu
ziejaus Karaliaučiuje surengtoje lietuvių liaudies meno 
parodoje. E.Gizevijaus asmeninės parodos buvo sureng
tos 1929 m.Karaliaučiuje ir Tilžėje. Po II Pasaulinio Ka
ro Ę. Gize vi jaus lituanistinių rinkininių ir paveikslų liki
mas yra nežinomai.

E.Gizevijus didžiausią susidomėjimą reiškė lietu - 
vių kalbai, papročiams ir našystai. Jis ypatingai judriai 
skatįiio įsteigti Lietuvių Literarinę Draugiją Tilžėje, ku
ri veikė 1879-1925 ir kurios tikslas buvo rūpintis Mažojo- 

''■je Lietuvoje išnykstančia lietuvių kalba. Savo straipsnius 
jis skelbė Karaliaučiuje leistame "Preussische Provinzial 
-Bld'tter" .

Aprašydamas ir tapydamas mažlietuvių išeiginius dra 
bužius , pastebėdavo E. Gizevijus jų būdingas puošmenas 
ir įvairiausias smulkmenas, kurios mums dabar yra ypa
tingai svarbios, tyrinėjant senoviškus išeiginius drabu - 
žius. Viešėdamas Bitėnų sodžiuje, jis pamatė senovišką 
aprangą ir pasakoja: "Visą mano dėmesį staiga patraukė 
merginos ir moterys. Jos dar nebuvo spėjusios nusivilk-' 
ti savo kelioninių drapanų, ir tikrai tautiškas, būtent ne 
prašmatnus, itin maloniai'traukiąs akį par ėdąs, tikras 
kontrastas vyrų drabužiams su jų pilkais milo švarkais 
ar mėlynos gelumbės striukėmis... Merginos buvo jau nu
sivilkusius kailinukus, pasidėjusios skaras ir dabar pui
kavosi su savo .siuvinėtais marškiniais".

E.Gizevijus, pastebėjęs savitą apsirengimą, rašė: 
’.’..įsižiūrėjau į "pamuštines" /moteriškus kailinius" ir 
margas juostas su dideliais kutais, kurias buvau išvydęs 
pirmąsyk.. .Papuošti brangiu ūdros kailiuku, itin saviško 

• sukirpimo mėlyni kailinukai.. .iki pusės nugaros ir per 

pečius apsiūti auksiniais galionais, šviesiais ir tamsiai 
geltonais kraštais...; sujuosti margai austa plačia juos
ta...tie kailinukai didelėmis rauktomis klostėmis supo 
stuomenį...; jie taip nuostabiai skyrėsi nuo kiekvieno 
kito tos rūšies drabužio, jog tikrai derėtų juos pripažinti 
esant per šimtmečius dėvimą, visagalės mados neliestą 
apdarą. Su mąsliu išradingumu siuvinėtais raštais pa - 
puošta ažūrinio darbo lininė skara su žemyn nuo alkūnių, 
karančiais galais, neuždengianti apsiuvų kraštų..."

E.Gizevijus užklausdavo merginų ir apie jų šukuo - 
senas - kasų pynes, kurių dar nebuvo matęs, jis rašo: 
"...Kasai pinti plaukai padalijami į 14 ar 20 pluoštų ir 
paskiau pinama, tarsi koks audimas.. .jog nei vėjas ir 
vėtra, nei kad ir smarkiausias šokis nieko nepadaro šitai 
šukuosenai".

Apie senoviškus Mažosios Lietuvos išeiginius drabu
žius E.Gizevijaus aprašai ir paveikslai yra didelis, neį
kainuojamas palikimas mūsų naujai audžiamiems tauti
niams drabužiams. A.T- nė
4 psi*

Gamtajos turtai

Tikrai , kai ke I i au j ame nuo vieno iki kito krašto, 
matome kaip Kanada visko turėdama, gali pati save 
išmitinti ir kaip, naudojant federating principą, 
galima viską, gerai suplanuoti.

Išvengiama situacija., kai visi augina morkas, 
o kopūstus tenka importuoti. Galima numatyti, kai 
paklausa jautienos viršija produkciją, tokiu atveju 
raginama Šioje srityje pakelti produkcija.. Klausi
mas tik protingo pareikalavimu, numatymo ir kuo 
daugiau partneriu., tuo labiau federacija tampa 
pati save aprūpinanti. 
agri kultūra

Prerijų kviečiai yra musu, pats svarbiausias^ 
derlius, siekias vidutiniai 600 — 700 mi Ii j onų (bu
šeliu.) vienetą per metus ir net užimančiai Ka
nadai* viena is'penkių-didži ausiu, kviečių augin
tojų vieta, ir antra, eksportuojančiu tarpe—tai dar 
neviskas. . . . .

Mažai kas is musu, nėra ragavęs New Brunswick 
ir Prince Edward sričių bulvių ar nėra mate.s 
sultingųjų obuoliu. iŠ Annapolis slėnio, Nova 
Scotia teritorijoje, Rougemont — Quebec e arba 
Okanagan slėnio, Britų Columbia.*

Quebec’e 60 procentų žemės ūkio gaminių 
sudaro pieningų karvių augi n i mas. Vien t i k Mont- 
realia sritis kas diena. suvarto|a 850. 000 litrų 
pieno , o taip pat prekyba geruj u. sur i u si uo 
metu pasižymi ypatingu pakilimu, rąukštienos 
vartojimas nuolat kyla ir labai galimas dalykas, 
kad Vakaruose šeimos pietų viščiukas atvežtas 
ii Quebec’o. . . . .

Ontario, kad ir išsivysčiusi pienininkyste 
pasižymi daugiau vaisiais ir daržovėmis 
Niagaros sritis garsi savo vynuogėmis, per
sikais ir kriaušėmis jau per šimtmeti, laiko.

Prerijos patiekia kanadiečiams tik kviečius, 
už juos įsigydami jautienos, kiaulienos, avie
nos - virš V milijonų gajviju. parduota kasmet.

Winnipego Edmonton’o ir Calgary įdrus- 
kinimo industrija aprūpina ne tik vietinius , 
turgus, bet ir vi sa. Kanad a.. Didelė galimybe, 
kacf kepsnys, kuri, jūs valgote ši. vakaro^ 
arba kumpis, kuri valgys šeima pusryčiams 
New Brunswick’e rytoj — yra atgabentas iš 
Preriją. . v ...

318.000 ūkių musų krašte parūpina dar
bo 470.000 žmonėms. Visame tame yra pa
žymėtina, kad visi kanadiečiai dalinasi savo 
tarpe produktais.
ŽŪKLĖ . ...

Ne tiktai mes sužvejojome gana žuvies 
Kanadoje sau patiems, bet ir eksportuojame.

1978 m. pradedant, Kanada kasmet pa
gaudavo 1% milijono metrinių tonų žuvies 
ir užėmė pirmąja, vieta, pasaulyje žuvų eks -
porte. . , .. --

Siaurės Atlantikos |_ 
šia pagaunama menkių, neblogesnes yra 
baltažuvės, lydekos, plėk*-*- 
menkės ir kitokios žuvys, 
dažnai atneša daugiau paiat 
Rytuose Žvejyba užsiima 67 
yra tolygu 80 proi 
nėję proporcijoje, 
iš Vakarų sričių, 
ke yra ypač vertinamos ir 

Visi pasaulio kraštai . 
turtu, kuriais mes dalinamės, 
vertingi . ’Pagalvokime apie tai ir

pakraščiuose daugiau— 
1 . ’ . i ir

plekšnės, džiovintos 
, Vėžių pardavimas 
pajamų negu menkės.

...L procentai , • kas 
centų pagavimu! federaĮi — 

Kita 20 procentų ateina 
Lašišos ir silkės Pacifi- 

branginamos žuvys.
pavydi mūsų žemės 
-* - Jie tikrai 

įvertinkime.

Šie klausimai kaip ir eilė kitų yra nagrinėjami serijoje leidimu. Pastabos Apie Kanadiškąjį. 
Federalizmą", išleist u.‘Kanados vyriausybes, prisidedant prie vi ešų, di skusijų. Jus galite jas 

gauti nemokamai parašę:

Publications Canada,
CT. 430, Succursale postale DeLorimler, 

Montreal, Quebec,
H2H 2N7

Canada
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje lr Išeivijoje/ Parinko J. P-lis 

NE TA KRYPTIMI
Pakruojo rajone statoma 

"Mūšos” tarpūkinė gyvuli
ninkystės įmonė. Tad nenuo
stabu; kad naujajam objek
tui gauta įvairiausių įrengi
mų - smulkesnių ir stam
besnių. Ir vienų, ir kitų kol 
kas laukia vienodas likimas : 
gesti po atviru dangumi. 
Aptvertoje, bet be vartų 
aikštelėje, guli suversti į 
krūvas apdaužyti, sulamdy
ti įrengimai, mazgai. Elekt
ros spintas jau pradėjo 
ėsti rūdys, 6 varikliai be 
polietileno plėvelės sudrėko, 
ko geto, taip pat pradės rū
dyti. Apverktinoje padėtyje 
ir gardų instrukcijos : jos 
netvarkingai -suverstos, su
lankstytos.

Kai įrengimai taip, atsi
prašant, saugomi, daugelis 
jų "išgaruoja". Jau dingo 
penki elektros varikliai, keli 
trifaziai elektros skaitik
liai, apie tūkstantis metrų 
kabelio, kuro blokas ir kt.

Tarpūkinės gyvulininkys
tės įmonės direktorius E. 
Čekanauskas ir* vyr. inži
nierius mechanikas G. Be
resnevičius rimtai galvoja. 
Ne; ne apie tai, kaip su
tvarkyti įrengimus. Jiems 
rūpi kas kita : kaip papildyti 
savo asmenines lėšas papil
domais įnašais. Vyrai pa
siūlė kai ką pakeisti stato
mo objekto dokumentacijose. 
Tai, žinoma, pagirtinas da
lykas, bet ne racionaliza
cinis pasiūlymas. Nepaisant 
to, kad įmonės vadovai iš
mokėjo sau atitinkamai 714 
ir 595 rublius, ūkių, tarpū
kinės gyvulininkystės įmo
nės dalininkų įgaliotinių su
sirinkime buvo nutarta iš
reikalauti iš direktoriaus ir 
vyr. inžinieriaus mechaniko 
neteisėtai gautus 1309 rub
lius. Tačiau "racionalizato
riai "ir nemanė atsisveikinti 
su tais pinigėliais.

Teko įsikišti Pakruojo ra
jono liaudies kontrolės ko
mitetui, kuris apsvarstė 
"Mūšos" tarpūkinėje gyvuli
ninkystės įmonėje susida
riusią padėtį. Įmonės direk
toriaus E. Čekanausko no
vatoriškas rūpestis buvo 
įvertintas 780 rublių pinigi
ne nuoskaita nuostoliams pa
dengti.

RUNGTYNIŲ REŽISORIUS
Kaunietis aktorius Rai

mundas Čaikauskas 1968 m. 
pasitraukė iš Kauno dramos 
teatro ir pasirinko televizi
ją. Dabar jis yra iš Mask
vos transliuojamų krepšinio 
rungtynių rėži šorius, ku
riam teks dirbti olimpiados 
metu. Prieš save jis tada 
turės 1O televizijos ekranų, 
kuriuose bus matomi rung
tynių vaizdai. R. Čaikauskui 
teks parinkti ir įjunginėti 
transliacijoms tas televizi
jos kameras, kurios geriau
siai atskleidžia rungtynių 
vaizdą.

» Bravo, gabus lietuvis,tik 
su kuo Maskva rungsis ?

TOKS YRA GYVENIMAS
-Ar girdėjai naujieną ? 

Lolita išteka -išpoškino Jo
nienė naujieną kaimynei.

-Kas jos išrinktasis ?
-Nagi Gabraičių Vilius. 

Tas teisuolis. Nieko gero 
jinai už jo išėjusi nematys. 
Vien iš algos gyvena...

-Bet jis geras vyras. Ne
geria, nerūko... - svarstė 
kaimynė.

-Kas iš to gerumo, kai 
reikia galvą sukti, kaip pra
gyventi. Galėjo ji gauti ko
kį miklų sandėlininką, dirb
tuvių ar parduotuvių vedėją. 
Tokį, kuris kombinuoti mo
ka, šalia algos dar dukart 
tiek parneša. Tada kaip po
nia gyventų.

-Aš tai kombinuosiu. Man 
dviračio reikia, - įsiterpė 
į pokalbį šešiametis Petriu
kas. . .

ŠVEDIJOS KAIMINYSTFJE
"Chile today", Čilės am

basados Londone laikraštis 
(Nr. 37, 1978 m.) praneša, 
kad tos valstybės ambasa
dorius Sergio Diez, kalbė
damas Jungtinių Tautų Orga
nizacijos komisijos posėdy
je, pasisakė Žmogaus Teisių 
klausimu. Atsakydamas į 
Švedijos delegato kalbą, jis 
pasakė : "Atkreipkite dėme
sį į Švedijos kaimynus, se
nas Baltijos respublikas. Kas 
vyksta su Žmogaus Teisė
mis plačiuose plotuose, ku
riuos yra okupavusi Sovietų 
Sąjunga, kurios Švedija ne
mato ?

Kaip lengva ir patogu ir 
kaip malonu kalbėti apie 
Žmogaus Teises silpnoje 
valstybėje, kaip lengva būti 
humanišku, parodyti gera
širdiškumą, nieku nerizi
kuojant. Kitas reikalas yra 
kalbėti apie kraštus, kurie 
yra galingi. Ten, kur yra 
galia, niekas neatkreipia 
dėmesio į Žmogaus Tei
ses".

AUKŠČIAUSIAS BOKŠTAS
Karolini škėse pastatytas 

naujasis Vilniaus televizijos 
bokštas yra 326 metrų ir 
47 cm. aukščio. Tai yrą tre
čiasis pagal ūgį tokios konst
rukcijos bokštas Sovietų Są
jungoje.
BAUDŽIA BEDARBIUS

Bedarbis A. Galkevičius, 
išsitraukęs kažkur rastą 
pistoletą^ bandė apiplėšti 
Baisogalos paštą. Po grum
tynių su pašto vedėju, jis 
buvo suimtas. Teismas jį 
nuteisė 7 metams.

Kitas bedarbis T. Rim
gaila atsisakė mokėti šeimai 
alimentus. Jis pasiųstas dve
jiems metams į griežto re
žimo kalėjimą.
♦ Piktinamės "šioje pusėje" 
išlepintais bedarbiais, neblo
gai gyvenančiais iš pašalpų. 
Jie neskuba ieškoti darbo.. ♦
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Žalianykšti s
Užverčiu galvą aukštyn - Kanados žąsys ūkčioja, sek

damos oro sroves, atitirpusius vandenis,pradedančią šil
ti žemę ir - viena kitą. Jų sparnų šlamėjimas ir varinis 
krūtinių atspindys rytmečio saulėje pasklinda po melsvą 
skliautą. Ne Montrealyje, nes neturėjau laiko kada žiūrė
ti į dangų. Bet apie 5G mylių į šiaurę nuo jo. Trikampin 
grupuojasi jų vorų voros, traukia į savo gimtinę, traukia 
į Kanados šiaurę. Na, ir mano abu nykščiai pradeda pul
suoti. Aiškiai žinau, nors dar kojos užkliūva už pernykš
čių sudžiuvusių lapų /kuriuos ne nugrėbiau, bet-jau grė - 
biu/, kad laikas apversti žemę. Laikas, pats laikas baig
ti žiovauti ir baigti dar tik galvoti ką ir kur sodinti.

Atsiverčiu seną patyrusių žmonių surašytą almana
chą. Štai ką jie ten rašo: "Geriausias laikas sodinti gėles 
ir daržoves, kurios neša derlių virš žemės.yra per švie
sųjį mėnulį . Tai reiškia - tarp dienos nuo naujo mėnulio 
iki pilnaties. Žydinčios svogūninės gėlės ir daržovės , 
kurios neša derlių p o žeme, turi būti sodinamos per 
tamsųjį mėnulį - nuo dienos,kai jis pasidaro pilnas, iki 
kol jis tampa vėl jaunas- Taigi - atsiverskite kalendorių, 
kur sužymėta mėnulio atmainos. Kodėl nepabandyti ką 
nors naujo, ir dar, kaip tvirtina, tikrai verto?

Sodinti gėles ir daržoves, kurios neša derlių virš ' 
žemės, patartina per šviesųjį menulį. Tai reiškia , 
tarp dienų nuo jauno mėnulio iki pilnaties. Žy - 
dinčios svogūninės gėlės ir daržovės, kurios neša 
derlių po žeme, turi būti sodinamos per famsųjį 
mėnulio laikotarpį ; nuo pirmos pilnaties dienos kol 
jis vėl tampa jaunas. Taigi, atsiverskite kalendorių 
kur sužymėtos mėnulio atmainos - kodėl nepabandyti? 
ką nors naujo , ir dar, kaip tvirtiną, tikrai verto?

Suradau dar kai ką įdomaus, turintiems nedidelį plo
tą , daržui / dauguma tokius ir teturi Z Tai * taip vadina
mas i intensyvus daržininkavimas.

Šis naujas daržininkystės metodas buvo pradėtas 
Prancūzijoje XIX a.,kuris nešė žymiai didesnį derlių.

1. Lysvės gali būti įvairaus ilgumo, bet ne platesnės, 
kaip 4 pėdos, nes lengva pasiekti daržoves, nevaikš- 
čiojant tarp jų ir nesuplakant žemės. Jeigu yra ke
letas lysvių, takeliai tarp jų turi būti nuolatiniai . 
Lysvės gali būti lygios su takų paviršiumi arba šiek 
tiek pakeltas / pridedant organinių medžiagų/, arba 
gali būti aukštesnės, kuomet drenažas sudaro prob
lemą. Tada geriau lysves aptverti medinėm lentom, 
basliais ar pan. Planuojant daržą pirmus metus, pa
tartina pradėti su mažu ir praplėsti vėliau. Gera 
pradžia - lysvė 4 pėdų pločio ir maždaug 1O pėdų 
ilgio. Sekančiais metais dadėti, jeigu nori, kitą lys
vę ir takelį - tarp jų.

2. Dvigubas vartymas - tai pagrindinis darbas, no
rint pradėti intensyvią daržininkystę. Nors ir ne - 
lengvas tai darbas, bet jį reikia tik vieną kartą at
likti. Jo dėka gaunama derlinga, lengvai drėkinama, 
gili / apie 2 pėdų / žemė, kur daržovių šaknys turi, 
gand vietos plės'tis, beieškant maisto ir drėgmės.

Kai išeina pašalas, iškasti griovelį per visą daržo 
ilgumą. Iškasus, pirmą pėdą žemės iškrauti viename 
griovelio šone. Tai bus viršutinis sluogsnis, / vad. 
"top soil"/. Po to kasti sekantį - apatinį sluogsnį - 
vienos pėdos gilumo ir krauti į kitą griovelio pusę. 
Dabar užpildyti griovelį .pakaitomis imant viršutinį 
sluogsnį ir apatinį, pridėti apie 3 ’J komposto arba 
" išdegusio" karvių mėšlo. Kai baigsi paruošti pirmą 
griovelį, iškasti prie jo šono kitą tokiu pat būdu . 
Tai sudarytų lysvę apie 4 pėdų pločio. Jeigu žemė 
labai smėlėta, gali tekti dadėti daugiau komposto . 
Jeigu molis - šalia komposto reikia pridėti statybinio 
smėlio, geresniam, vandens susigėrimui. Paruošus 
žemę, jeigu dar nepraradai ūpo, išbarstyk apie 3 
svarus superfosfato ir potašo / 1 svarą 1OO kv. pėdų 
per visą lysvę ir įraižyk jį į žemės paviršių/. 
Palaistyk iš laistytuvo / su skylutėmis/ iki vanduo su
drėkins 1O " į gilumą / patikrink su šakaliuku/, ir- 
po vienos dienos galima sodinti.

Tokį dvigubą kasimą galima padaryti ir rudenį, vie
toj komposto įkasant lapus, nukirptą žolę, neperde - 
gūsį karvių mėšlą ir kitas liekanas. Per žiemą šios 
medžiagos turi progos susiferrmentuoti.

3. Sodinti tai, ką labiausiai mėgsti ir tiek, kiek 
šeima suvartoja. Verta pagalvoti , kiek laiko kuri
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DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard, St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

Sony’s fho to Studio
2440 FRONTENAC ST. - MONTREAL R.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

... SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMSTEL. 513- BV/l.
T. ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIX) 
________________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ, NUO U,30 iki 1 2 vol. nokti**, 

PROGRAMOS VIpAjaS
U. 1053 Alb«n«l C,.. P.U T ii.. —•**>♦

daržovė tinka naudojimui . Pav.,lengva užauginti vie
nu metu daug salotų, bet morkos ir burokėliai gali 
išsilaikyti žemėje ilgiau.

Kukurūzai, kuriems reikia gana daug vietos, kad 
vėjai prapūstų ir lengviau apsivaisintų - mažam dar
žui netinka. Kopūstai užima daug vietos ir duoda tik 
vieną derlių, o pamidorai, tuo tarpu, palyginant su 
vieta, kurią jie užima, yra tikrai vieni pirmaujančiu 
derliaus gausumu. Bendrai visos daržovės, kurios 
gali augti besi vyni oda mos augštyn - pupelės, žirniai, 
agurkai - yra tinkami mažam daržui.

Sodinant lysvėje, laikytis artimesnių nuotolių taip 
augalų, negu paprastai. / Dažnai sėklų vokeliuose pa
žymėti nuotoliai yra sodinant eilėje, o ne lysvėje /. 
Mažos sėklos gali būti sėjamos 1/2" nuotoliu, o di
delės - 2" -3". Uždenk plonu žemės sluogsniu ir • 
suploti su lentele arba kauptuko plokšuma.

Įsodinimai - tai kitas būdas padidinti daržo našu - 
mą. Tarp lėčiau augančių daržovių sodinama greitai 
augančios, išnaudojant vietą^ galima pa v., išbarstyti 
morkų ir ridikėlių sėklas toje pačioje eilėje. Ridi
kėliai nesuspės užgožti morkų, nes jau bus laikas 
juos pašalinti. Jėigu auga kukurūzai, į jų tarpą gali
ma susodinti melonus ir arbūzus.

Išnaudoti daržo vietą didesniam derliui galima su
sodinti pirma daržoves, kurios mėgsta vėsesnį lai
kotarpį ir jas nuėmus, sodinti tas, kurioms reikia 
šilumos. P.av..,kai prasidėjus vasaros karščiams, bai
giasi salotos ir špinatai, sudaiginti pamidorų, žalių
jų pipirų ir baklažanų / eggplants/ , kurie gali būti 
sodinami į jų vietą. Orui vėstant, vėl galima pa
sėti salotas, špinatus. Arba , atsiradus tuščiai vie
tai darže - marigoldai ir nasturtos, pasodinamos į 
daržovių tarpą - padeda nuvaikyti kai kuriuos vabz - 
džius..

4. Trąšos- svarbu, ištisai auginant daržoves maža
me plote, vartoti trąšas skystame pavidale, geriau
sia, kaip viename almanache pažymėta, sunka, paga
minta iš sudžiovinto karvių mėšlo. Jo galima gauti 
beveik visuose daržininkystės centruose. Reikia 1 da
lį tokio mėšlo užpilti 1O dalių vandens ir palaikyti 
per naktį. Kartas nuo karto palieti daržoves arba ir 
visą lysvę.

Laistymas - kai augalai išaugina lapelius tokio dy
džio, kad ant žemės meta gerus šešėlius - laistyti 
rečihu.

5. Kenkėjai - apsiginti nuo kenkėjų- geriausia vartoti 
gaminius iš augalinės medžiagos : pyrethrium, rote
none ir ryania.

Jeigu neįmanoma jų gauti - tai saugiausi Chemika
lai yra diazinon, malathion ir sevin.

Rudenį - bet gal geriau negalvoti apie jį J Pakal
bėsim vėliau, kai būsim sukramtę visas mažojo dar
žo, bet didelio derliaus daržoves. ,

Linkiu geros sėjos, gero sodinimo ir abiejų ža
lių nykščių.’
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Pabirę žarstosi seni, pa
geltę ir susitrynę, kažkada 
tai buvusios menkos, paties 
pasigamintos, užrašų knyge
lės lapai. Vartau, tikrinu, 
akimis vedu jau vos beįskai
tomas eilutes, net ir pats 
tuomi neperdaug tikėdamas. 
Bandau prisiminti. Sustoju 
ir susimąstau . . . Taip, jau 
daug ir neatpažįstamai viską 
pakeitė nuskubėję metai. Net 
ir rankraštis lyg koks ne
manasis, bent jau nepana
šus į dabartinį. Žodžiai jau 
išblukę, išsitrynę, neatrodo 
iškalbingi:-Veltui bandau vi
są tai prisiminti. Kur, kam 
ir kada tai buvo rašyta ?Štai 
šitie žodžiai tikriausiai kad 
dar tenai, toje šiaudinėje 
kaimo pastogėje, anuose, jau 
vos beįžiūrimoje tolumoje 
pasilikusiuose žaliuose jaunų 
dienų metuose rašyti. Že
myn nubėgantys posmeliai 
prabyla anų dienų kalba maž
daug taip:

"Kada šiuos puslapius var
tysi, . f

Nuo pat pradžios ir pa
baigos,

Ir šių eilių žodžius skai
tysi , (

Širdis gal džiaugsis, gal 
raudos ? . t -

Atminkr gyvenimas ban
guoja,

Diena praėjus nebegrįž.
Bet kas linksmai keliu žy

giuoja,

nuveikiame, iki kokios pa
kopos pakylame, viskas gry
nai priklauso nuo mūsų pa
čių. Žmogus į čia ateini ne
kaltu kūdikiu. Pirmiausia, 
prikibęs prie šios žemelės, 
pradedi nedrąsiai šliaužioti, 
vėliau vaikščioti, o po to jau 
bėgi, skubi, veržiesi gyve
ni man, dažnai net gerai ir 
nepagalvojus apie tai".

Kitas posmelis sako :
HO takelis vis vingiuriavo 

tolyn nuo gimtųjų tėviškės 
namų. Štai prieinu ir pir
mąją didesnę savo gyvenimo 
kryžkelę. Nuo čia keliai 
skiriasi, šakojasi ir išbėga 
skirtingomis kryptimis. Dar 
ir dar vis žvalgausi atgalios 
ten, kur pasilieka patys nuo
stabiausi kūdikystės dienų 
prisiminimai, vaikystės pa
sakos, jaunų dienų svajonės, 
džiaugsmai, plačiai išvaikš
čioti gimtųjų palaukių take
liai. Pasukau tuo neva pa
sirinktuoju, bet tikriau, pa
ties likimo skirtu, pažadėtu 
man keliu. O va, štai, ir 
patys didieji, tolumon išbė
gantys, galo neturintieji, 
margi gyvenimo keliai. Mi
nių minios pro čia praeina, 
mažai kas besustoja ir ne
sirenka, nes veržli, skuban
ti srovė, tarytumui pūkelius 
pagavusi, nekasi pirmyn. Ir 
aš einu į tenai, j nežinią, sa
vo širdyje giliai paslėpęs 
tą nuostąbuiį tėviškės pa- '
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Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

PADĖKA

PAS AULI 0 LI ETUVI Ų BENDRUOMENES VALDYBA 
nuoširdžiai dėkoja PLB Kultūrinės Talkos 
Komisijai ir jos pirmininkui Leonui KRIAU- 
ČELI ŪNUI už atliktus darbus, mezgant kultū
rinius ryšius tarp paskiru, kraštu, lietuviu..

Ypatinga padėka tenka už [dėtas pastan
gas bei rū pe st i. o r g an i z u o jan t sėkmingas 
Buenos Aires " Žibučiu." bei Montevideo 
"Ąžuolyno" gastroles Siaurės Amerikoje.

PL8 VALDYBA

JjfiSULIETUVIU NAMAI

PAGERBĖ MOTINAS
Lietuvių Namai rengė iš

kilmingą Motinos Dienos Po
pietę š. m.gegužės m.11 d.-, 
sekmadienį, nuo 12 iki 5 vai. 
p.p.Karaliaus Mindaugo Me
nėje.

Į Krepšinio Žaidynes bu
vo atvykęs gražus būrelis iš 
Montrealio. Jie atsilankė ir 
Lietuvių Namuose, pasirašė 
į Svečių Knygą: G.Nagys, R. 
Žitkauskas, P. Mališka, Z . 
Skučas, R.Piečaitis, J.Cel -

PRANEŠIMAS
Skundai dėl kandidatų sąrašo į KLB KRAŠTO TARY

BĄ Įteikiami raštu Garbės Teismui ne vėlia u, kaip 
po 5 dienų nuo kandidatų paskelbimo Skelbimo I entose ir 
ne vėliau kaip 1O dienų prieš balsavimo laiką. Gi 
skundai dėl balsavimo ar aklamacijos būdu užskaitymo 
paduodami Garbės Teismui per 7 dienas po balsavimo.

Garbės Teismo pirmininkas yra A.GRAŽYS. Adre
sas: 5765 Sir Walter Scott, apt.312, Cote St.Luc, P.Q.

tel: /514/ 489-1415.
VYR. RINKIMŲ

KOMISIJA

NAUJAS JAUNAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Adv. Algis PACEVIČIUS 
atidarė savo kabinetą 300 
The East Mall, Suite 102, Is
lington, Ont. M9B 6B7 tel : 
/416/ 239-7717.

Adv. A. Pacevičius advo
kato teises įsigijo šių metų 
balandžio mėnesio pradžioje. 
Jis yra sūnų Janinos ir a.a . 
dr. Stasio Pacevičių. Nuo 
jaunų dienų dalyvauja lietu
viškose organizacijose. Da
bar yra Toronto Lietuvių Na
mų Valdyboje. Ka

6 psl.

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

ATEIK j LIETUVIU. AA ( ALKOHOLIO ANONYMOUS) 

GRUPES. SUSIRINKIMĄ^ SUSIRENKAME KIEKVIENA* 

TREČIADIENI 119 MIMICO AVENUE ? Royal York Rd. 

ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 y. v.
SKAMBINKIT : 487-559 1

US3U LIETUVIU NAMAI

torius, L. Piečaitis, K. Celto- 
rius, A. Kuncevičius, L. Mar
kauskas 1

o Lietuviškos organizacijos 
arba pavieniai asmenys, ku
rie norėtų išnuomuoti LN sa
les 1981. metams, raginami 
jau dabar jas užsisakyti.
o Į Moterų Būrelio sureng
tą Velykų Stalą atsilankė a - 
pie 400 svečių. Puošnūs pa
tiekalai ir graži programa 
nuteikė labai šventiškai vi - 
sus.

LIETUVIAI STUDENTAI^ 
GRAŽIAI VEIKIA

International Student Cen
ter, 33 St. George St., To - 
rojto U-to Lietuvių Studentų 
Klubas rengia lietuvių tauto
sakos popietę. Kalbės ir 
skaidres rodys stud.Arvy
das ŽYGAS iš Chicagos. Mu
zikinę dalį išpildys Stepo 
Kairio muzikinis vienetas.

o Dail. H. ŽMUIDZINIENĖ. 
dalyvavo Ontario gubernato
rės pietuose, suruoštuose 
pagerbti konsulu žmonoms. 

To nei senatvė nepęvys. . . 
Kada jau saulė nusileis 
Žila galva žemyn pasvirs. 
Tada tave jausmai apleis 
Ir liūdną daina pasigirs.
Todėl kol jaunas vis dai- 

nuok^,
Jeigu ne vienas, su drau

gais.
Ir ateitin linksmai žugiuok 
Klaidžiais gyvenimo ta

kais. . .
Kitoje vietoje sakomai
"Gyvenimas yra marges

nes už šį raštą. Jis ne tik 
platus, įvairus, sudėtingas, 
bet ir didingas. Daugeliui 
jisai džiaugsmingas, kitiems 
skausmingas, betgi visiems 
vienodai gražus, įdomus ir 
giliai prasmingas. Ateiname 
mes į gyvenimą tarytumei 
į svečius - kiek pabūvoja- 
me jame, pasidžiaugiame, 
pasidairome na ir vėlei 
grįžtame namoįiai. Tai jau 
nusistovėjusi ir nepakeičia
ma buitis mums visiems. 
Norėdami mes čia ką nors 
daugiau pasiekti, būtinai pri - 
valome pasiaukoti, pasi
stengti, patys save paspaus
ti.

Kiti gi einame tuo leng
vuoju, nerūpestinguoju keliu. 
Ką ir kaip čia beviešėdami 

veikslą.
Toli jau nuklydus, aš dar 

vis menu, sapnuoju, ilgiuo
si ir regiu: i

"Menu dar tėviškės die- 
' nas.

Kur žąlios lankos ir lau
kai.

Girdžiu ir skambančias 
dainas,

< jau nuskambėjusias senai. 
Verkė armonika tada, 
jaunimas krykštavo žvalu^ 
Buvo tenai gera visada 
Toks žydrai mėlynas dan

gus.
Puikią Dubysą pamilau, 
jos sraunų vandenį, Jan

gas.
Argi pamirščiau aš kada, 
jos margai žydinčias lan

kas ?
Jos slėnių grožį supra

tau,
lakštutėms čiulbant vaka

rais.
Jos krantų vingius vis 

matau,
su karklų šnarančiais ke

rais.
Jaunystė, juokas, tėviš

kėle,
jau liko toli praeity, 
Ilgėja vakaro šešėliai, 
o aš dar vis esu kely. . .

Iš kairės. Vyr.Tautos Fondo įgaliotinis Juozas Paukštys, 
ižd.Petras Baronas,pirm.Adolfas Šetikas.Tėv. Juvenalis 
Liauba, vicep. Virginija Žemait’enė, vicep.Albinas Panu- 
mis,šalpai atstovė Vanda Alonderienė, sekr. Juozas Že - 
maitis. Sėdi- miesto meras Roy Adams. Nuotraukoje nė-
ra Anelės Laurinaitienės.

VASARIO 16-O JI
Vasario šešioliktos proga 

1980 m. vasario 16 d. Bend
ruomenės Valdyba buvo pri
imta miesto mero Roy 
Adams. Valdyba merui įteikė 
Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktuvinį medalį su 

meniškai pagamintu meda
liui Įdėti stovui(padarė A. 
Panumis). Įteikiant medalį, 
pirmininkas trumpu žodžiu 
apibūdino Vilniaus univer
siteto reikšmę lietuvių tau
tai. Platesniam susipažini
mui apie Vilnių ir Vilniaus 
universitetą kartu su meda
liu įteikė anglų kalba išleis
tą brošiūrą "The University 
of Lithuania in Vilnius".

Meras Adams nuoširdžiai 
padėkojo Valdybai ir visiems 
už jam suteiktą garbę. Ap
gailestavo, kad dėl miesto 
darbininkų streiko, negalėjo 
būti iškelta lietuvių tautinė 
vėliava. Jis pakvietė visus 
Valdybos narius pasirašyti į 
St.Catharines miesto garbės 
knygą. Tėv. Juvenalis Liauba 
visų vardu padėkojo merui 
už palankumą ir paramą lie
tuviams.

A. Sėti kas

• KLB St.Catharirtes A-kės 
Valdyba ruošia Motinos Die
nos minėjimą gegužės 11 d. , 
Tėvų Pranciškonų patalpose,
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Hamilton
Vienintelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

[ 1 i-A “TALKA”
Ji i L. 830. Main Street East

L8M 1L6

sukaupęs viri 14 mil. dal. kapitalą 
kviečia 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais. 
IMAME UŽ: 

asmenines' paskolas 14'14%

telefonas 544-7125

MOKAME UŽ:

santaupos 
farm, depozitus 1 m.

pensiją fondo
Darbo valandos: 

penktadieniais nuo
Liepos - rugpjūčio men ir priel ilgus sovoitgolius leitodieniois uždaryto.

RINKIMŲ KOMISIJA

KLB.Hamiltono Apylinkės 
Rinkimų Komisija galutinai 
baigė pasiruošimą pravesti 
rinkimus į Krašto Tarybą ir 
Bendruomenės Valdybą.Kan
didatuoti sutiko 1O asmenų : 
DE KSNYS Kaži mietas,DE KS- 
NIENĖ Clara, KVEDARAS 
Vaidotas,LUKĄ VIČIŪT Ė Da
na, MIKŠYS Kazimieras, PA
KALNIŠKIS Boleslovas, PA
JARSKAITĖ Dalia, P ĮLIPA - 
VIČIŲS Stasys, PLEINYTĖ 
Aušra, SAUNORIS Algiman-

SLA 72-OS KUOPOS 
GEGUŽINĖ

1980 metais liepos 20 d. 
A. Radolskio Sodyboje^Paris 
Ontario, šiais metais įvyks 
72-os SLA kuopos gegužinė. 
Jos tikslas yra įamžinti a. a. 
Antano KALINAUSKO vardą 
Kanados Lietuvių Fonde ir 
bus įnešta $ 1OO. Lėšoms 
sutelkti bus platinama lote
rija.

Antanas ‘ KALINAUSKAS 
buvo susideginęs Latvijoje 
1976 m. rugpiūčio IO d. Vė
li onis, patriotas lietuvis, 
susižavėjęs Romo Kalantos 
auka, mobilizuotas į sovie
tinę kariuomenę, tarnavo 
Gulbino mieste, Latvijoje. 
Nepakęsdamas okupacijos, 
pabėgo iš karinio dalinio. 
Kitų įkalbėtas, su motina 
grįžo į karinį dalinį,,bet 
čia apsipylė benzinu ir su
šuko (rusiškai) : "Žiūrėkite 
kaip dega lietuvis patri otas 
už Lietuvą, už laisvę, už 
Dievą. O jums netarnau
siu".

montreal
DAR GRAŽUS MONTREALIO VELYKŲ STALO PRISIMI
NIMAI; iš kairės- G.Kudžmienė,D.Staškevičienė, E.Ker- 
belienė. Gilumoje matosi p. Jonelienė ir N. Bagdžiūnienė.

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

1980. v. 9

Nemakamo* pilnas teki, patamaalmes. 
Kapitalas — virt $14,000,000.

1114% 
12% 

1114% 
1 1 ’/s %
pirmadieniais - ketvirtaditniois nuo 10 iki 5 vai., 
10 iki 7 vol , Seitodieniois nuo 9 iki 12 vol.

tas.
Rinkimai bus gegužės 25d. 

Jaunimo Centro salėje.Pra - 
džia rinkimų - 9 vai. ryto , 
uždaroma 5 vai. vakaro.

Rinkimų Komisija kviečia 
Hamiltono ir apylinkių vi
suomenę gausiai dalyvauti 
rinkimuose. Tuo paremsi me 
moraliai renkamuosius ir 
būsimą naują Valdybą.

P. Lukošius
Rinkimų K-jos Sekretorius

Nuvežtą į ligoninę, aplankė 
motina, kuriai jis tarė: 
"Mama, dovanok už viską - 
aš mirsiu. .. "

Jis mirė rugpiūčio 11 die
ną ir buvo palaidotas Gul
bino mieste. Po mėnesio jo 
kūnas buvo iškastas ir palai
dotas Vilkaviškyje.

SLA 72-os kuopos visuo
tiniame narių susirinkime 
šiais metais vienbalsiai nu
tarta A. KALINAUSKO var
dą įrikiuoti šalia Romo 
Kalantos ir . kitų patriotų 
lietuvių, kovojusių ir žuvu
sių, protestuojant prieš so
vietų okupantų žiaurią prie
spaudą.

Šiam kilniam tikslui jau 
yra gauta ir aukų. Vėliau jų 
pavardės bus paskelbtos 
spaudoje.

SLA 72-os kuopos vardu 
prašau, pagal išgales, ge
ros valios lietuvius įsigyti 
loterijos bilietų ir būti ve
lionio vardo įamžinimo da
lyviu. j šarapnickas

SLA 72-os kuopos 
Pirmininkas

montreal
" v v V.K.

[SPŪDŽIAI IS ST. PETERSBURG 
/pabaiga/

Sekančias tris dienas St. 
Petersburg© lietuviai leidžia 
susikaupimo dvasioje. Mat, 
atyažiavęs svečias kunigas 
ragina visus apsivalyti nuo 
nuodėmių, kad Velykas ga
lėtų švęsti švariom "dū
šiom".

Kovo 30 dienos ankstyvąjį 
rytą (1.30 v. )| Tampa aerod
romą atskrenda Montrealio 
"lakštingala" Gina Čapkaus- 
kienė. Ją savo globon priima 
S.Vaškys ir Z. Vaškienė, ku
ri visiems montrealiečiams 
yra žinoma vardu Zoselė. 
Gina nori gerai pailsėti prieš 
gerą koncertą, geroj gam
toj ir geroj draugijoj. Pajū
ry ją teko susitikti nevie
ną kartą. Turiu konstatuotL 
kad ji nepriklauso "tipus sa
loninis" kategorijai. Ji dau
giau mėgsta gamtą, negu ka
vutę su "priedėliais". Kada 
ji daro pasivaikščiojimą 
gamtoje - sunku ją pagauti 
o plaukia geriau už nevieną 
žuvį.

Velykos švenčiamos baž
nyčioje ir prie skirtų 
lietuviškiems pilvams, ap - 
krautų gėrybėmis stalų. Ta
pau pakviestas Velykas pra
leisti pas buvusį klasės 
draugą Justiną Liaukų. Jus
tinas, Elenutė ir Snieguolė 
Liaukai labai mielai mane 
priėmė į savo giminių ir 
draugų kompaniją. Buvo ma
lonu savo tarpe turėti ir vi
siems mielą solistę Giną.

Bevalgant pusryčius (be- 
daužant margučius), teko 
sužinoti,kad Gina turi gie
doti dvi giesmes lietuviško
se pamaldose. Teko nutrauk
ti valgį, kuris pas lietuvius 
Velykų dieną niekada nesi- 
baigia^ ir vykti j bažnyčią. 
Aš buvau prašytas nuvežti 
solistę į bažnyčią ir gražiai 
nuvežti. Nors to termino 
"gražiai nuvežti'1 ir nesu
pratau, bet nuvežiau, atro
do, gražiai ir solistė Gina 
tikrai gražiai sugiedojo 2 
giesmes. Atgal prie velyki
nio stalo solistę parvežiau, 
turbūt ir vėl gražiai ir taip 
gražiai praleidom Velykų 
dieną iki Velykų vakaro.
, Teko girdėti, kad Klube 
apie 400 asmenų apturėjo 
tą velykinį stalą. Visi buvo 
patenkinti.

Netenka nė priminti, kad 
balandžio 9 d. įvykis jau se
nai buvo reklamuojamas vi
sais frontais : kunigų lūpo
mis, Klubo vadovybės ir per 
spaudą. Tas įvykis ne eili
nis. Nugi čia atsibus devin
tasis "Draugo" premijos 
įteikimo aktas - koncertas. 
Koncertą gi atliks iškilieji 
lietuviai solistai Gina Čap- 
ksfuskienė ir Jonas Vazne- 
lis. Apgarsinimas šio įvykio 
vyko labai garsiai, nes tokio 
renginio švento Petro mies
te nėra buvę Floridos i seri
joje. Nenuostabu todėl, kad 
balandžio 9 dieną Klubas bu
vo pilnas žmonių. Atsilankė 

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarė, __ ,. darbo atliktas etogadengya

GUY RICHARD, kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Dar b*, 
atliekai sąžiningai ir pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

ir piliečių, kurie laiko 
"Draugą" savo priešu Nr. 1.

"Draugo" romano premi
jos Įteikimo programa susi
dėjo iš dviejų dalių. Pirmo
je dalyje atidarymo trumpą, 
bet gražų žodj tarė Kazys 
Gimžauskas ir programą 
pravesti pavedė Albinui Kar- 
niui. Programą pravesti mo
ka tikrai neblogai ir Angela 
Karnienė, bet, kadangi 
"Draugas" yra kunigijos 
priežiūroje, nuo pravedėjo 
su sijonu buvo susilaikyta.

Taip Albinas Karnius pra
veda šias iškilmes pagal se
kančią dienotvarkę:

1. Romano jury Komi sijos 
Aktą prašo perskaityti Ma
riją Remienę. Iš jos sužino
me, kad tikrai premiją lai
mėjo kandidatas rašytojas 
Juozas Kratikauskas.

2. "Draugo" leidėjų vardu 
kalbėjo kunigas V. Rimšelis. 
Jo kalba ištisai atspausdinta 
balandžio 12 dienos "Drau
ge".

3. Mecenatas Aleksas Plė
nys savo tūkstantinę įteikė 
kun.Rimšeliu!, nes laureatas 
Juozas Kralikauskas l "ap- 
karūnavimą" neatvyko. Alek
sas labai džiaugėsi, kad jo 
tūkstantinė atiteko kanadie
čiui lietuviui ir pusė kon
certinės programos taip pat
išpildo kanadietė - Gina. ------------------------------------------------------------------------------- -- --------

4. Ištraukų iš premijuotcLA IKRĄ ŠTIŠ, KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
romano "Po ultimatumo "MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS : TINKA KIEKVIENA 
nesant autoriui, perskaitėPROGA- KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA 1
Kazys Gimžauskas. Kadangi- 
Kazys turi artistinių gabu
mų, ištaruka buvo perskai
tyta pasigėrėtinai.

Po pertraukos prasideda 
koncertas tokios programds :

A) Duetas :
1. Meilė tėvynei nemari - J. 
Naujalis.
2. Plaukia sau laivelis - St. 
Šimkus.

Dainuoja GinaČapkauskie 
nė ir J. Vaznelis.

B) Solo ;
1. Da nepaketinau - St. Šim
kus.
2. Oi kas ? - St. Šimkus.
3. Visur tylu - J. Gruodis. 

Dainuoja J. Vaznelis.
C) Solo :

1. Nebaigta daina - J. Gove- 
da.
2. Laimės rytas - J. Goveda.
3. Liepsnelė - J. Goveda.

Dainuoja G.Čapkauskieriė.
D) Solo :

1. Fiesco arija iš operos 
"Simone Boccanegra".GVer- 
di.
2. Udrio daina iš op. "Pilė
nai" - V. Klova.

Dainuoja J. Vaznelis.
E) Solo :

1. Pavasario balsai - J. 
Strauss.

Dainuoja G. Oapkauskienė.
F) Duetas : 

1. Duok ranką man iš op 
"Don Giovani" - Mozart.

Dainuoja G. Čapkauskienė 
ir J. Vaznelis.

Šiuos iškiliuosius daini
ninkus už jų dainas solo, o

ypač už duetus, labai šiltai 
priėmė publika. Pakartojimo 
iš jų negalima buvo išprašy
ti, nes anot A. Kami aus, jie 
buvę labai pavargę. Pavargę 
plojikai sustojo ir daininin
kai buvo apdovanoti gėlėmis. 
Gėlelę, pritaikintą sukne
lei, gavo ir akomponijatorė 
Margaret Douglas -operos 
akomponijatorė .

Pasibaigus koncertui, bu
vo pakviestas kunigas Rim
šelis tarti taip vadinamą pa
dėkos žodį. Jo žodis buvo 
tikras padėkos žodis, at
mieštas gražiu humoru ir 
jautėmės visi paliesti, neą 
jis dėkojo ir tiems, kurie 
neverti padėkos ir tiems, 

SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIAI DŽIAUGSIS GAVĘ 
iš tavus rūbų! kreipkis į šalpos skyrių ».

PRIMENAME:

GEGUŽĖS 1O d., 7v.v., AV CHORAS MINI 
30 metų veiklą, AV PARAPIJOS SALĖJE . 
PASKAITA - KONCERTAS - PASILINKSMINIMAS- 
VAIŠĖS - MUZIKA - LOTERIJA

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS ĮVYKS GEGUŽĖS
11 d., SEKMADIENĮ, po 12 vai.MIŠIŲ, A V PARA
PIJOS SALĖJE.
PASKAITA - MONTREALIO VYRSKAUČIŲ.POE
ZIJOS IR SKAIDRIŲ PYNĖ- MONTREALIO LIE - 
tuvių vaikų Piešinių paroda. rengia 
KLB MONTREALIO APYLINKĖS SKYRIUS

kuriems užsimiršo padėko
ti.

Šioms iškilmėms pareng
ti veikė Komitetas iš velnio 
•tuzino (13) asmenų.

Pasibaigus koncertui, vie
na kita valandėlė buvo pra
leista kavutę su "priede - 
liais" geriant ir su pažįsta
mais bekalbant. Visi buvo 
vieningos nuomonės, kad šis 
renginys, be ilgesnių ir pi
gių kalbų (kas senimui yra 
naujiena) ir užsitęsė vos 2 
valandas - tai beveik ste
buklas.

/NL nr.l6,šio straipsnio 
atkarpoje turėjo būti Įrašy
ta pavardė p. KARNIENĖ, ne 
Kairienė/. /
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NL REIKALAI • SKRIPKA Liudvikas sun - • RINDINAST Vladas, 67 m. 
kiai serga, randasi Belle- mirė. Ligoje globojo T.Rin- 
chasse ligoninėje. dinienė.

Norime išreikšti atskirą padėką Antanui ŽIUKUI ir 
Leonui BALAIŠTUl už puikiai atliktą baro tarnybą NL Kon
certo- Spaudos Baliaus metu.

NL Spaudos B-vės Šėrininkų Susirinkimas praėjo 
darbingai, atstovauta arti 1.000 šėrininkų. Išrinkta Val
dyba. Plačiau kitoje NL laidoje, Valdybai pasiskirsčius 
pareigomis.

VASILIŪNAS Izidorius, Summerville, Mass., siųsda
mas $25, - auką, rašo:"Geriausi linkėjimai visiems dar
buotojams, dirbantiems tikrai pasigėrėtiną, lietuviškos 
spaudos išlaikymo darbą".

VALAITIS Jonas, St.Petersburg, Fl., atsiuntė $15, - 
auką. Jis yra nuoširdus NL bendradarbis.

DILYS Juozas, St. Catharines, Ont./atsiuntė $50, - 
su geriausiais linkėjimais ir sveikinimais su laikraščio 
tobulėjimu. Tai ne pirma jo auka. Jis yra ir laikraščio 
bendradarbis.

MYLASH Kostas, Victoria, B. C., siųsdamas $30, - 
dėkojo už laikraščio siuntinėjimą. Esą, malonu skaityti 
mūsų žinias. Kartu prašo perduoti linkėjimus buvusiems 
draugams Montrealyje.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ Hamiltone, Ont., at
siuntė auką $ 35, - su geriausiais linkėjimais visam dir
bančiųjų štabui.

GALDIKAS Pranas, Montreal, Que, atsiuntė $25, -.Tai 
ne pirmoji nuoširdaus rėmėjo auka.

ŠIMELAITIS Pranas, Mont Hope, Ont., atsiuntė $1OO, 
Jis yra nuolatinis,eile metų, mūsų nuoširdus rėmėjas.

KENSTAVIČIUS Antanas, Vancouver, B.C..siųsda
mas auką, rašo:" Nors esu pensininkas ir sirguliuoju, 
bet Jūsų nepamirštu". Kartu atsiuntė ir naują prenume - 
ratorių.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ, MOTERŲ BŪRELIS at
siuntė auką $35, - rašo:"Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiais, siunčiame kuklią auką Jūsų nuoširdiems ir patrio - 
tiniams darbams paremti".

LITAS MUSŲ VISŲ BANKAS

• MCZURAITIENĖ Saliomė- 
ja 79 m., mirė. Liko sūnus 
Juozas, anūkas Edvardas, 
Lietuvoje seserys Adelė , 
Bronė ir brolis Aleksandras.

Palaidota per Šv.Kazimiero 
parapiją. Ji buvo nuoširdi 
rėmėja ir skaitytoja NL sa
vaitraščio. Mūsų širdinga 
užuojauta.

DR J. M ALI S K A 
p A •. T u. ovdvtoJas 

.. 0 -

1 4 4 0 St . Coth e r in e West
S i> i t r .6 0 0 , \1o n t r c n 1 

Tel: 866 -8735
n a mu,: 488 —8528,

OR. A. O. JAUGEUENt 
Dantų gydytoja 

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE II • 12 
Montreal rq

Tel. 9 32> 6662. nomų 7 3’ • 968 1.

Dr. E. Andriukaitis, r,c ,e,
U.l 522-72)6 ’ MoNTMtAL H2J IKr

832. Hour ST-JOSFPH E. e. Q. CANADA

Tikrumoje Litas yra kre
dito kooperatyvas, bet, mes 
montrealiečiai jau nuo pat 
įsikūrimo pradžios pradėjo- 
me jį praktiškai vadinti ban
ku. Tad čia žvilgtersim į 
Litą kaip banką Montreal io 
lietuvių visuomenėje.

Iš bendro Montrealyje gy
venančių 2500 lietuvių skai
čiaus - 1527 lietuviai yra Li
to nariai. Tai gana didelė 
visų gyvenančių Montrealyje 
lietuvių dalis susibūrė apie 
Litą (Litas viso turi 1878 
narius, priskaičius kitatau
čius, pagalbinius narius). 
Šitoks didelis narių skaičius 
pats savaime jau daug pasa
ko. Tie 1527 lietuviai pasi - 
rinkdami Litą savo pinigi
niams reikalams tvarkyti 
per 25 metus išugdė pasiti
kėjimą Litu kaip institucijaj 
sutelkusia 8. 919. 891. 96 ka
pitalo. Devynių milijonų su
telkta kapitalo suma irgi nė
ra be pagrindo, nes pinigas 
nesilaiko kur nepelninga.

Visa tai yra tyirtas pa
grindas paskatinimui vi
siems kitiems, kurie dar 
nėra Lito nariais - įstoti į 
Litą nariu, žiūrint kad ir iŠ 
pelningumo taško.

Juk jau visais metais buvc 
ir galima sakyti bus, kad 
Lite galima gauti hypotekinę 
paskolą maždaug 1 % mokant 
mažiau negu kitose šio kraš
to piniginėse institucijose. 
O už asmeniškas paskolas 
kitur į mama 5 % ir daugiau. 
Laikant ir taupant pinigus 
Lite irgi gaunama apie 1 % 
daugiau negu kitur. Šis tvir
tinimas daromas iš plataus 
vidurkio, nes paskutiniais 
laikais įvairios institucijos 
savaičių bėgyje kaitalioja

mokamus ir imamus pro
centus, kas net metiniam 
palyginimui išvesti neįma
noma, nors gražiai skamba.

Litas gali atsiekti dides
nio pelningumo dėl mažes
nių operacinių išlaidų, dėl 
pastovių pelningų investavi
mų. Pelnas grįžta Lito na
riams.

Pridėkime ir kitus, kad ir 
smulkius reikalus :Litas ne
skaito už čekių patarnavimą, 
todėl visiems nariams siū- 
lomaįvairius mokėjimus ra
šyti Lito čekiais (bankai da
bar ima po 29 et. mokestį 
už išrašytą čekį ir 1 dol. 
mėnesiui už sąskaitą). Ne 
vienas kasdieninę apyvartą 
tikrai galėtume daryti Lite.

Galų gale žvilgterkime ir 
iš lietuviško taško. Kam 
nešti - laikyti pinigus kitur, 
jei mes turime savo banką. 
Lito durys atviros visiems 
lietuviams, visokio amžiaus, 
ar pažiūrų. Litas yra finan
sinė institucija, kurioje per 
ekonominį tvirtumą siekia
me kiekvienam ir visiems 
didesnio pelningumo. Tačiau 
tuo pačiu ir savaime turtėja 
kiekvieno ir visų gerbūvis 
ir Montrealio lietuvių kolo
nija. Litas savo 25 metų 
veiklos bėgyje tikrai yra 
padėjęs daugeliui išspręsti 
jo finansines problemas. 
Pridėkime Lito sumas skir
tas lietuviškiems reikalams. 
Tad būkime praktiški, įžval
gūs, sąmoningi visapusiš
kai. Taupykime ir skolinki v 
mės Lite. Pi ni gi ni us rei - 
kalus tvarkykime per Litą. 
Neesantieji dar - įstokime 
į Litą nariais.

Petras Adomonis
(Lito Valdybos narys)
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KAZIMIERUI RIMKEVIČIUI

mirus, mielus Jane. N I EDVARI ENEy j jos 
šeima, ir artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime -

Irena ir Jonas VI L G A LI AI 
N o el I a ir Justas Kl Bl RKŠČl Al

• Sol. G. ČAPKAUSKIENĖ 
grįžo po dainavimo Lietuvių 
Operoje Chicagoje. Gegužės 
mėn. 28 d. atliks meninės

programos dalį tradicinia
me Baltų Vakare Ottawoie . 
Akomponuos muz. J. GOVE- 
DAS.

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I 

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R.2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4355.

Dr.A.S. Popieraitis
B 4., M.D., C.M., M.S*.. L.M.C.C , E.R.C.S.fC’

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel- 9 31 -40 24
Suite 215, Montreal Que.

I 
pharmaciens PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON t 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open. 
Soniedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m. 
Dimar.che: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek ainuoi onfi s pristatymas 
7626, rue Central St. .Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

VICTOR EaRUDINSKAS.
B Eng.. M. Eng.. LL.B., B.C.L

4701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tėl. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) ' Residence: 366-6245
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GĖLININKAS
MALONIAI z ORBITAI. IR PATYRUSIAI, 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECIALISTAS.

285 ■ 2ou‘eVEh^2lo“‘LLE 365-os 11
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Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel Bus,: 7223545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVt>., MONTREAL, QIJE v

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 IŽONomų 3 76 -378 1

Albertas N ORKELI Ū N AS, B.A. C.S.£., I.B.

ADVOKATAS

Roman J. IŽganaitis, b.a., b.c.l.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

mūi treal; Quebec h2y iB7 tel.: b7b-953<

l NOTARE

Rūta Pocauskas B C L

59 47

Tel:

NOTAIRE NOTARY
TITLE ATTORNEY

Pork Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

279-116 1 Res. 45 3 - 9 142

Kailių siuvėjas-
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

©Didelis pasirinkimas gataviį poltŲ
o Vasaros lailc“ saugoj imas ( Star age) 
o Taisau ir remodeliuoj u
o Siuvu ir parduodu ✓ «

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTREAL, OUĖBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, B.C.L.
3 Place Ville Marie, Suite 627 
Montreal, P. Q. H3 B 2 E3

Tel: ' 5 I 4) 871 —1430

oLEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

montreal west

MIC

automobile
, PONTIAC* BUIC ASTRA

NERIBOTAS PAS IRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-1 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Me n ag erių LEO GUREKAS

GM

ADVOKATAS

J.p. MILLER.bjl, B.CX.
168 Notre Dame St.; E. ; Suite 20 5 
Montreal , P. Q. 112 Y 3P6

Tel: 866 -2063, 866 -2064

Bpsl.

mu mootreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

A g e n tjj_r_a__v e _i_ kj_ą__n_ų_o__į9A?  —d—

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

. — KIŪNTREHUŪ LIETLIUllj
LIIZ13 HREDJTŪ UMIJfi
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas:'766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tos 6% Asmenines 16.75%
Taupomąsias s-tas 12% Nekiln. turto 16.25%
Pensijų planas 12.25% čekių kredito 18.5%
Term. ind. 1 m. 14.5% Investocines nuo . . 17.75%
Trumpai, term ind. iki 14.75%

Duoda nemokama gyvybės draudą Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seva 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-Ą 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

I

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE 409 
MONTREAL, P.'Q . CANADA 
H3 Z 2M9

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1980-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1980-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1980-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1980-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1980-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1980-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1980-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1980-05-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

