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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

sovietai žudo masiniai
Iš Pakistano pranešama, 

kad afganistaniečiai rezis
tentai ir sugrįžę Keliautojai 
apkaltina už Sovietų kariuo
menę už išžudymą krašto 
Rytuose virš 5000 kaimie - 
čių - vyrų, moterų ir vaikų, 
brutaliuose pavasariniuose i 
užpuolimuose. Vien per 2 
užpuolimus per vieną dieną 
buvo nužudyta virš 1OOO . 
Lydimi tankų ir helikopterių 
sovietai su žeme sulygino 
keletą didesnių kaimų,palik
dami vien degėsius žmonių 
ir pastatų. Vieno bombarda
vimo metu išliko 25 sužalo
ti gyvi vaikai, nes jie buvo 
toliau nuo kaimo, darželyje . 
Juos gydo Kabul ligoninėje.

Afganistane studentai at - 
sisako grįžti į klases, pro
testuodami prieš sovietų in
vaziją, nežiūrint vyriausybės 
raginimų tęsti mokslą.

Visų šių įvykių nepraneša 
Sovietų gyventojams. Jeigu 
sužinotų, kaip tikrai yra 
" gelbstimi nuskriaustieji", 
žmonės protestuotų dėl tokių 
"išvadavimo misijų". Ne vi
si rusai yra pavirtę l žmog
žudžius. Bot kaip toli galima 
nuteiti su melu?

I

VYKDANT "LIAUDIES VALIĄ"

Streikai ir riaušės Afga
nistano įvairiuose miestuo - 
se paskutinių dviejų savai
čių bėgyje verčia rusų tru
pes įsitaisyti miestų pak
raščiuose ir jų pajėgos su
mažėja kovose užmiesčiuo
se ir kaimuose . Rusai jau 
pradeda jausti trūkumų , 
nes yra tik keli didesni ae
rodromai krašte ir keli tin - ’ 
kami stambesnėms gurguo
lėms vieškeliai. Bet koks 
papildymas amunicijos ir 
pajėgų užkimštų aerodromus 
ir kelius.

Šiuo metu yra Afganistane 
apie 85.000 sovietų karei - 
vių ir lakūnų, dar apie 30. 
OOO rezerve šiaurėje prie 
Sovietų sienos.

J. AMERIKOS VALSTYBIŲ 
GINKLAI PADEDA NAIKINTI 
AFGANISTANĄ

Sovietų Rusijos moderniš
kieji ginklai vartojami Afga
nistano okupacijos sunaikini
mui yra pirkti/ar gauti sko
lon/ J.A. Valstybėse.

Prezidentas J. Carter’is 
davė leidimą parduoti Sovie
tams moderniškuosius sunk
vežimius, transportinius lėk
tuvus, įrankius naftos ieš
kojimu^ grąžtus ir jų ga
minimui mašinas. Šias ma
šinas rusai naudoja dabar 
prieštankinės amunicijos ga
minimui. Išgavo paslaptis 
didžiųjų transporto lėktuvų 
gaminimui, kuriais gabena-

ma kariuomenė, tankai ir 
amunicija.

Fabrikai pardavė mašinas, 
nurodė kaip gaminti tokius 
sunkvežimius, taip pat buvo 
parduoti povandeninių laivų 
/ Trident/ sekimo aparatai, 
Sperry tipo kompiuteriai , 
kurie dabar naudojami bom
bonešių "Backfire " šaudy
mui / naudojami Afganista
ne tikslumui nustatyti/. Ži
noma, juos galima bus var
toti, kad ir New York’o ap
šaudymui, reikalui iškilus.

Helsinkio sutartimi bu
vo Kremliui atiduota 150 mil. 
pavergtųjų tautų žmonių, o 
SALT II sutartimi Carter’is 
atidavė modernius ginklus ir 
dar pasibučiavo su Brežne
vu. ...

Taip atrodo realybėje ir 
slaptybėje dr. Kissingerio 
pripiršta detantė. Ką par
duos Madride, pažiūrėsime.

J. Vdl.

PALAIDOTI ŽUVĘ 
GELBĖTOJAI

Galų gale JAV-ėms buvo 
sugrąžinti palaikai žuvusių
jų, bandant gelbėti ameriko
nus įkaitus Irane.

Vykstant apklausinėji
mams, kodėl misija nepavy
ko, smalsūs žurnalistai, o ir 
nesusipratusi publika, bando 
vis daugiau detalių iškelti į 
viešumą. Kam tai pasitar
nauja? Kada gi pasibaigs tie
siog neįtikėtinas a.merikie - 
čių naivumas? ? ?

SOVIETAI PERTVARKO 
ALYVOS NAUDOJIMĄ

Iš Švedijos pranešama, kad 
Sovietų Sąjunga radikaliai 
reformuoja savo alyvos in
dustriją. Reformuojami bū - 
dai išnaudoti žemės turtus 
Sovietų Sąjungoje, drastiškai 
bus pakeltos kainos alyvai 
krašto viduje ir ieškojimas 
bei išnaudojimas alyvos klo
dų. Reformos buę pilnai į - 
vykdytos 1985 m. .planai jai 
įvykdyti buvo ruošiami per 
paskutinius 7 metus.

Jokio kvailo eikvojimo , 
kaip šiame kontinente kad 
populiaru,ten tikrai nebus...

UKRAINIEČIAI RAMIAI 
PRIMENA SAVO TEISES

Dienraštis " The Gazette ” 
rašo, kad apie 1OO ukrainie - 
čių demonstravo Ottawoje , 
priešais Sovietų Ambasados 
pastatą, reikalaudami išleis
ti iš kalėjimų ukrainiečių po
litinius kalinius. Dali s atsė
dėję: Stalino kalėjimuose, da
bar baudžiami už pagalbą ka
linių šeimoms.

Nemini nė vieno tų "pa
saulinių pacifistų".kurie sa
vo laiku taip triukšmavo... 
peikė diktatūras...

PASKELBTA OFICIALI BALSAVIMO-
REFERENDUMO QUEBEC'S DATA: 

Š.M. GEGUŽĖS 20 D.
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NEATSISAKYKIME SAVO TEISIŲ BALSUOTI- 
BALSUOKIME VISU VERTAS KIEKVIENAS BALSAS ’. 
PATIKRINK SAVO PAVARDŲ RINKIMŲ SĄRAŠE

Ryan-balsavimo kampanijai einant prie pabaigos .

IRANIETIS BANDĖ 
ĮSIVERŽTI Į A-BAZĘ

Iš Las Vegas,Nevada pra
neša, kad buvo prieš savaitę 
suimtas iranietis Ahmad 
Vaghar, 39 m., įsiveržęs Į 
per dvigubai užtvertą sieną , 
saugojančią slaptą branduo - 
linių ginklų bazę-sandėlį.

PLUS J'Y PENSE...
Šūkis "Plus j’y pense... 

reiškia-"Kuo daugiau galvoju, 
tuo aiškiau, kad ne", pas
kutiniu metu Įgauna vis dau - 
giau reikšmes, kaip sako 
skelbiamos statistikos.

Ryan pradeda viešai sta - 
tyti vieną labai rimtą klau - 
Simą : "Kas atsitiktų su Que - 
bec’o santaupomis ir valiuta , 
neremiant Kanados doleriui ? 
Kokia būtų Quebec’o Pati - 
zeau vertė? " Sovereignty 
Association" yra jo nuomone, 
nerealistiška ir nerealizuo - 
jama. " Kvebekiečiai neturi 
suteikti jokio mandato, kuris 
neatsilaikys ir tik nuves 
kvebekiečius Į pažeminimą", 
Įspėjo Ryan. Jis dar kartą 
pabrėžė, kad referendumo Ne 
reikštų Ne dėl Quebec’o at - 
siskyrimo ir Taip už rimtus 
federalinius pakeiti mus, ku- 
rių trokšta ir kitos provin - 
cijos.

PQ per savo valdymo lai
ką parodė didelį darbštumą , 
susirūpinimą socialiniais 
gyventojų reikalais. /Per di
delį išlaidumą, nes netrukus 
prisidėjo sau prie algų ge - 
rus priedus irparodė berei
kalingą išlaidumą liuksusi
nėms paprastų informacijų 
ląidoms.../.

HAŠIŠAS ST. LAWRENCE - 
ST. LAURE NT UP ĖJĘ

Jūrininkas, plaukdamas St. 
Lawrence upe rado plaukio
jančių keletą maišų, pilnų 
hašišo, apie 150 svarų.Po
licija nustatė jo vert^ gat
vės kaina- apie 1 mil. dole - 
rių. Dar neišaiškinta, kaip 
tie maišai pateko į Upę.

ATGAIVINAMA OPERA 
MONT RE ALYJE

Kultūros Ministeris Denis 
Vaugeois pranešė, kad nu - 
tarta suorganizuoti Monre
alio Operą. Tai būtų pirma
sis žingsnis operos atgaivi - 
nimui Quebec’o provincijoje.

Numatyta pastatyti 11 
veikalų iki 1983 metų.

Montrealio Opera pavadi
nimas parinktas laikantis 
tradicijų, operos teatrams ir 
kompanijoms duoti vardą to 
miesto, kuriame jie bazuoja
si.

Atgaivinimas operos Mcnt- 
realyje duos progos pasi 
reikšti Quebec’o dainininkam 
ir menininkams, kaikuriems 
jau turintiems ir tarptautinę 
reputaciją. Bus patenkinta ir 
gausi publika, mėgstanti o- 
peros meną.

AFGANISTANIEČIAI 
KREIPIASI Į LIETU
VIUS

Įvairiuose JAV miestuose 
steigiasi afganistaniečių ko
mitetai, susirūpinę organi
zuoti pagalbą okupantų rusų 
iš tėvynės išblokštiems Af
ganistano gyventojams, ku
rių pabėgusių skaičius arte-' 
ja gal netoli milijono. Afga
nistaniečių šalpos komitetas 
Chicagoje telefonu ir raštu 
kreipėsi Į ALTą, prašydamas 
perteikti jų pageidavimą lie
tuviams, kad jie tikisi, jog 
mūsų tauta, giliai išgyvenu
si okupantų rusų agresiją ir 
suprasdama pabėgėlių sun
kumus, prisidės prie para
mos Afganistano pabėgė
liams.

LIETUVIAI DVASIŠKIAI 
GRAIKIJOJE

Kun. Juozas URDZĖ ir kun. 
Fr. SKĖRYS buvo nuvykę Į 
Europos Bažnyčių Sąjungos 
su važiavimą Graikijoje, Kre
tos saloje. Suvažiavime da
lyvavo 202 atstovai iš 26

tautos FONDO visuotinis METINIS NARIŲ SUVAŽIA
VIMAS ĮVYKS 1980 m.GEGUŽĖS MĖN. 24 d. 1O vai.KUL
TŪROS ŽIDINYJE, 341 Highland Blvd., BROOKLYN, N. Y . 
112G7, tel/212/ 827-6945.

Darbotvarkėje numatyta: TAUTOS FONDO TARYBOS, 
VAIDYBOS,ĮGALIOTINIŲ, KONTROLĖS KOMISIJOS ir 
VLĮKo VALDYBOS PRANEŠIMAI. BUS RENKAMA NAUJA 
T F TARYBA ir KONTROLĖS KOMISIJA.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI

KLB Krašto Tarybos ir KLJS-gos Tarybos rinkimai 
įvyks š. m. gegužės mėn. 25 dieną. Yra gauti patvirtinti 
šie kandidatų sąrašai. Iš Toronto - Oakvilles apylinkės 
40, reikia išrinkti 18. Iš Hamiltono gauta 15, reikia 
išrinkti 8, iš St. Catharines 3, reikia išrinkti 2 ir iš 
Windsoro gauta 2 , o reikia išrinkti l.

IŠ Montrealio, Sudbury, Ottawos, Wellando. Rodney, 
Londono, Winnipeg© gauta tiek kandidatų, kiek jų yra 
nustatyta išrinkti. Dehli gauta tik du kandidatai, yra 
nustatyta išrinkti 3. Todėl Šiose apylinkėse kandidatus 
į KLB Krašto Tarybą nutarta skaityti išrinktais akla
macijos būdu.

Edmonton, Sault St. Marie,Vancouver (BC). Thunder 
Bay, Calgary apylinkėse kol kas nesurado kandidatų.

Tuo pačiu laiku vyks ir KLJS-gos Tarybos rinkimai 
Gauti kandidatų sąrašai iš Toronto, Ottawos, Hamiltono, 
Dehli, Windsoro, St. Catharines ir Calgary. Tikimės, 
kad ir kitos pylinkės, kurioms yra numatyti atstovai, 
pristatys savojo jaunimo kandidatus.

Rinkimai įvyksta netoli nuo mūsų, savoje apylinkė
je. Vietos rinkimų komisijos stengiasi sudaryti palan
kias sąlygas balsavimui tiek vietos, tiek laiko atžvil
giu. Pasinaudokime proga, eikime balsuoti - atliksime 
savo tautinę lietuvišką pareigą.

KKB Krašto Tarybos 
Vyr. Rinkimų Komisija

LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS 
IEŠKO ŠIŲ ASMENŲt

E VE RL IN, Stepas ir Genovaitė, gyvenę Avenel, New Jersey 
KYBARTAS, Jonas. Jo seserys Marija ir Ona,prieš Lie
tuvos okupaciją ilgesnį laiką gyvenę Šiauliuose 
PAUKŠTĖ, Alfpnsas,Petro sūnus, gimęs 1912 m. .Palmajo 
km. .Utenos apskr.
SENAS, Vytautas, Stasio sūnus, gi m. 1927 m. balandžio 3 d 
Šiauliuose, imigravęs Į jAV-es, gyvenęs North Mineapo
lis II, Minesona.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti 

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street

- New York, N. Y. 10024

valstybių. Kaip svečias daly
vavo evangelikų vyskupas J. 
<alvanhs iš Tauragės.

LIETUVIS DAUGIAKUL- 
TŪRINĖS KANADOS TA
RYBOS NARYS 
r Al.POCIUS iš Londono, Ont 
paskirtas Kanados Daugia- 
kultūrinės Tarybos nariu . 
Į Tarybą įeina apie 1OO įvai
rių tautybių atstovų. Jų pas
kirtis - būti patariamuoju 
vienetu federalinei Kanados 
vyriausybei.

A.Pocius yra Western U- 
to profesorius,

IEŠKO INFORMACIJŲ APIE 
LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Tary
ba beveik kasdien gauna te
lefonais ir laiškais pasitei
ravimų apie Lietuvą. Pvz. 
paskutiniu laiku kreipėsi 
East European Coordinator- 
Human Rights Internet. Alto 
centre, 2606 W. 63rd. St., 
Chicago, Ill. 60629 galima 
gauti Alto leidinių : "Lithua
nia" (kurios jau paskleista 
apie 60. OOO egzemplio

rių), ir "Lithuania’s Jews 
and the Holocaust", "Ame
rikos Lietuvių Tarybos veik
los penkmetis". Lietuvių 
Kongreso darbų knyga dabar 
yra spaudoje.

GEN.KONSULO 
LINKĖJIMAI

Lietuvos Generalinis Kon
sulas .Los Angeles mieste 
Vytautas Čekanauskas, ga
vęs didesnį skaičių egzemp
liorių leidinio "Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklos 
penkmetis", kur išspausdin
tas Alto pirm. dr. K. Šid
lausko pranešimas Ameri
kos Lietuvių Kongrese, at
siuntė Altui laišką, pažy
mėdamas, kad tai labai ver
tingas dokumentas, nes įga
lina susipažinti su organiza
cija ir jos nuveiktais dar
bais Lietuvos laisvės sieki
me. Laišką baigė linkėji
mais : "Dirbkite ir toliau šį 
Lietuvai naudingą darbą Ir 
tuo rodykite pavyzdį kitiems 
ir kad mūsų šūkis "Lietuvis 
nepavargs kovoje už Lietu
vos laisvę" rastų vis dau
giau pasekėjų ir nuoširdžių 
darbuotojų".

' Lietuvos \ 
nacionaltne 
M Maivyd“ 

V biblioteka.
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PANORAMA
UI Lietuvos i H ai švininį ! Ui Hti.iimyb{ Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty io Canada!

LEIDĖJAS NU SPAUDOS DENDROvė,

Redaguoja Redakcinė Kolegija
Tėlefonas: ( 514) 366-6220.

Sacend CIokk Mali Raylitraflen NO. 1957 Ratam gaataga guaranteed. 
Pastoge pele at L ech Ine, P.Qk Published by The Independent Lithuania 
Publishing Ce. et 7722 George Street, LaSalle, P. a Canada. H8P 1C4.
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P R endradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratfi ai er-li 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo Iiūra, gretinami 
tik i.l anksto susitarus. ,Ul skelbimu turini redak ei ja arba 
l. cidvkla neatsano,

SLAPTASIS AMERIKOS IR 
SOVIETU RUSIJOS KARAS

w. LIETUVIU 
VI TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ

IŠKILMINGAI SU FANFAROMIS 
IR... PRAKALBOMIS

Atsiuntė VI-OSIOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS programą. Tai,galima sakyti,dviejų dienų/šeš
tadienio ir sekmadienio, liepos 5-6 d. d./įvykis. Didingas, 
neeilinis, svarbus, įdomus, būtinas visų mūsų talkos bei 
pritarimo reikalingas.

Nė žodžio neprikiši šeštadienio vakaro įspūdingai 
programos daliai, kaip lygiai ir sekmadienio rytmečio ka-

Ilgą laiką Amerika, tur 
būt, buvo vienintelė pasau
lyje valstybė taikos metu apr 
siėjusi be savo šnipinėjimo 
tinklo. Pasibaigia koks nors 
karas - pasibaigia ir šnipi
nėjimo reikalas. 'Pagal tą 
įsisenėjusią tvarką ir tuojau 
pat po II-jo Pasaulinio Karo, 
toks tinklas buvo _ panaikin
tas, bet šį kartą jau neilgai. 
1946 metais prez. H. Truma- 
nas atgaivino karo metu vei
kusį tinklą, kuris buvo pa
vadintas "Central Intelli- 
gance Agency". Sutrumpin
tai - ČIA.

Atgaivinimą iššaukė so
vietų špionažas, išplėstas 
visame žemės rutulyje. So
vietai, laimėję beveik pusę 
Europos, nutarė pamėginti 
paimti ir visą pasaulį, pa
vadindami šį planą gana 
gudriu šūkiu : "Pirmyn į ko
munizmo laimėjimą"

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

I NTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHI CAGO, I LL

Bilietai gaunami VAZNELIU GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje, 
2501 W. 71 St.. 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 pafią dieną 

CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero

7 vai .

Ave. Alsip, I LL

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

sirado daug pabėgėlių iŠ 
Baltijos valstybių, taip pat 
iš Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Ukrainos ir ki
tur. Atvykęs į Švediją, W. 
Colbey suėjo su tų tautų žy
mesniais žmonėmis. Savo 
knygoje "My life in C1A" jis 
rašo : "1 found it an exhila
rating experiense to develop 
friendship with exiled East 
European cabinet ministers, 
dissident intelectuals and 
would - be political leaders. 
I spend hours discussing
with them the situation j^xl**r*rub*r*vn'*i*'r*r*rT'*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*p*r*r*i**rT'*r*!**r*rT 
their homelands and their* PRANEŠIMAS >
dreams of freedom from* *
Soviet rule". * Yra vienetų, kurie dar neužpildė viešbučių registrą- #

Bet tai nebuvo tiktai dis-* ei jos korteles. VI-sios Tautinių Šokių Komitetas ragina * 
kusijos. Tos pačios knygos J visus kuo greičiau užpildyti ir.pasiųsti paskirtam vieš- * 
104 puslapyje W. Colbey ra- * bučiui su vienos paros mokesčiu. Viešbučiai turi turėti * 
šo : "The activity in Europe * korteles iki birželio pirmos dienos. *
was just vigorous at that J VI-SIOS TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS KOMITETAS*
time. For example, the CIA.* *
clandestinely supported the ***********************************

talikų ir evangelikų pamaldoms. Tačiau, mažas nerimas 
ima, paskaičius pačios šokių šventės programos pirmuo
sius devynius punktus. Jie, tikriausiai, reikalingi, nė vie
no jų negalima išmesti, bet- laiko atžvilgiu atrodo, kad 
ir vėl iškilmės bus ištęstos, gal net varginančios,bandan
čios susirinkusių tūkstančių kantrybę, nervus, įtampą. Te- 
neskamba šie teigimai nelengvai dirbantiems šventės ruo
šėjams kaip kieti kritikos ar nepasitenkinimo žodžiai. 
Ne. Čia tik daugiau realybės pabrėžimas, kad vis vengia
me pasimokyti iš ankščiau buvusių švenčių ir, mažiau ar 
daugiau, ne ka r t ot inų įprastų nesklandumų, kurie vi
sam renginio orumui daugiau svorio tikrai n e p r i d u o- 
d a.
1.Tvarkos sudarymas 2. Šventės Garbės Svečių įėjimas 
3. Vėliavų įnešimas 4.Šokėjų paradas 5. JAV ir Lietuvos 
Himnai 6.Šventės Garbės Svečių pristatymas 7. Šventės 
Globėjo sveikinimas 8. JAV senatoriaus, gubernatoriaus ir 
kt.sveikinimai 9. Atidarymo žodis. Tai devyni atskiri 
programos punktai, kuriems reikia laiko, laiko ir dar kar
tą laiko. Žinoma, realiai galvojant aišku, kad tų visų 9 
punktų neįmanoma eliminuoti, tačiau vieną kitą nukirsti , 
išmesti, "užmiršti" vis jau derėtų viso spektaklio integ
ralumui ir savotiško prestižo išlaikymui. Reikalingas , 
aišku, ir būtinas paradas, su priekyje žygiuojančiom vė - 
liavom, reikalingas ir šventės globėjo /prezidento ar pre
zidentienės žodis/, Himnai, bet visa kita? Tie "pristaty - 
mai", padėkos, pripažinimai - mest lauk be jokių ten skru
pulų .Sveikinimai , visi kiti garbės svečiai./išskyrus Šven
tės Globėją ar jo atstovą/ paminėtini tik pranešėjo per 
mikrofoną tartais žodžiais,kad "džiaugiamės savo svečių 
tarpe turėdami ir Y, ir Z. ir V V. "Gi visokį vieni kitų 
pagerbimai, paminėjimai, padėkos, atliktini šeštadienio 
vakaro pobūvio metu ar per banketą, šventei pasibaigus.

Ar nebūtų idealu, preciziška ir pakilu, kad lygiai 2 v. 
po piet/ taip- lygiai 2 vai.p.p./, kaip programoje nu
matyta, pasigirstų šventės atidarymo trimitai ir prasidė
tų visų dalyvių paradinis įžygiavimo maršas? Turėsime 
nemažai kitų tautybių svečių, žiūrovų. Tad, ar nevertėtų 
pasirodyti svarbiausiais ir mokančiais pavyzdingai / ir 
kaip čia įprasta/ pravesti renginį,kuris toli gražu prašo
ka reikšmę ir svorį kokio ten eilinio parengimo, kuriame 
dar atleistini visoki eksperimentavimai ir nusistovėjusi 
rutina. Gal tada ir visi garbės svečiai neskubės išdardė
ti vos tik pirmos pertraukos sulaukę, ir pabus su mumis 
iki pačios pabaigos. Juk ir jiems bus įgrįsusios visokios 
kalbos, "pristatymai", sveikinimai ir visa kita, provinci
ja dvelkianti ceremonija. Pagaliau, susipraskime pa
gerbti laukiamą Baltųjų Rūmų šeimininką ar šeimininkę, 
nenukreipdami pagrindinio dėmesio nuo pirmosios garbės 
ložės amfiteatre. Kažkaip, lyg ir norisi tikėti,kad šį kar
tą bus laiku susiprasta ir "reorganizuota" dabartinė prog
rama, bandant ją pritaikyti esamam laikui, sveikai nuovo
kai ir inteligentiškom tradicijom. Ar tai tik tuščia viltis?

Al. Gimantas

Sovietų planas buvo : už
kulisiniu būdu užimti pirmo
je eilėje Vakarų Europą, po’ 
to persimesti į kitus žemy
nus. Atsižvelgiant į tai, kaip 
jiems lengvai pasisekė nu
galėti hitlerinę Vokietiją, 
kaip be jokios 'rizikos į jų 
rankas pateko apie dvylika 
valstybių, pasaulio paėmi
mas atrodė beveik užtikrin
tas. Sovietų šnipai buvo įsi
taisę atsakomingiausiuose 
Amerikos bei Britanijos val
džios postuose. Jei nebūtų 
pasisekę užimti Vakarų Eu
ropos subversyviniu būdu, 
sovietai darė pasiruošimus 
užimti koncentruotų tankų 
puolimu. Šiam reikalui iš
tirti iš Amerikos pusės bu
vo ^paskirtas C1A.

ęiA užduotis buvo paruoš
ti '■ dirvą apsigynimui nuo to 
puolimo. Reikalas buvo pa
vestas vienam žymiausių 
ČIA valdininkų W. Colbey, 
gerokai vėliau tapusiam vi
so C1A direktoriumi. Ka
dangi Vakarų valstybės ži
nojo, jog nėra priemonių at
remti puolimą, tai buvo nu
tarta suorganizuoti sovietų 
užnugaryje pastovų parti
zaninį pasipriešininmą,bent 
tol, kol Amerika vėl ateis į 
pagalbą. W. Colbey užduotis 
buvo įsteigti Vakarų Euro
pos šalyse slaptus ginklų ir 
komunikacijos centrus - ge
rai paslėptus sandėlius .Tai p 
pat jis turėjo sueiti su visų 
sovietų jau užimtų kraštų 
patikimais žmonėmis ir taip 
pat įsteigti tokius sandėlius, 
pavadintus "Stay—behind" 
nets".

Visos veiklos centras tu
rėjo būti Švedija, bet dėl 
jos tradicinio neutralumo 
tapo parinkta Norvegija ir 
Danija. Vistiek Stockholmas 
tapo pagrindiniu veiklos 
punktu, nes jame po karo at-

development of anti-Commu
nist resistance movement in 
Ukraina and occasionally by 
parachute or PT boat (greit- 
laivis) delivered agents to 
Baltic countries".

Taigi pagalba mūsų "miš
kų broliams" nors ir nebuvo 
tuo metu apčiuopiama, bet 
galėjo būti, jei sovietai bū
tų tik pajudėję per Vakarų 
Europos sieną. Galima drą
siai sakyti, kad šie ČIA 
veiksmai visos e '■ sovietų pa
vergtose šalyse ir atšaldė 
sovietų planus greitai užim
ti Vakarų valstybes.

Atšaldė, bet neatgrąsino. 
Sovietai nutarė prie šio 
tikslo eiti subversijos būdu. 
Komunistų partijos Italijo
je bei Prancūzijoje buvo 
gausios nariais. Daug žadė
jo Ispanijos "bei ^oAu'gali - 
jos diktatūros. Ten W. Col
bey ir perkėlė savo veiklos 
centrą. Daugelio žinovų nuo
mone, dėl to Italija ir ne
pakliuvo į sovietų nagus.

Paskui atėjo nelaimingas 
Vietnamo laikas. Čia jau 
ri mtai susidūrė Amerikos ir 
Rusijos špionažo jėgos. Lai
mėjo sovietai, nes atvira 
Amerikos žvalgybos siste
ma jokiu būdu negali konku
ruoti su visai uždaru sovie
tų tinklu. Ir niekad negalės, 
kol nepersitvarkys atitinka
mai.

Galutinis smūgis C1A tapo 
suduotas "Watergate" bylos 
metu (tai, be jokios abejonės 
buvo sovietų slaptos veiklos 
produktas). Pats W. Colbey, 
jau tuo metu vyriausias ČIA 
direktorius, vos nepakliuvo 
į kalėjimą. Palengva atlaikė 
visus puolimus ir galų gale 
buvo apdovanotas paties 
Amerikos prezidento aukš
čiausiu tarnybos žymeniu. 
Nors Amerika pamatė ČIA 
nepaprastai didelę svarbą.

tačiau vistiek jos galią tiek 
apkarpė, kad ji nebėra reikš
minga. To pasėkoje niekas 
nežinojo kas dedasi tokioje 
svarbioje šalyje kaip Iranas. 
Ten amerikiečius įvykiai 
užklupo, galima sakyti, be
miegant.

Iranas, nebetenka nė sa
kyti, irgi yra sovietų žval
gybos gerai suplanuotas 
darbas. Religinguose arabų 
kraštuose ateistiniai sovie
tai yra nepriimtini, be to ir 
jų socializmo - komunizmo 
žengimas į "pergalę" jau ne
bėra jokia paslaptis'. Todėl 
sovietai sugalvojo naują pla
ną : islamo vardu išstumti 
iš nafta turtingų arabų kraš
tų Vakarų įtaką, kuri, tiesą 
sakant, perdaug be atodairos 
eksploatavo arabus. Ne tik 
ėkšploatavo, bet ir kišo sa
vo nepriimtiną gyvenimo bū
dą. Išstūmus Vakarų įtaką, 
savaime aišku, atsidarytų 
laisvas kelias sovietams. 
Jų bazės Abisinijoje, Pietų 
Yemene, Irake bei neseniai 
Afganistane jau yra apsupu
sios svarbiausius naftos šal
tinius.

Sovietams labai greitai 
artėja dar didesnė energijos 
krizė negu Vakarams ir štai 
kodėl : jie užimtuose Rytų 
Europos kraštuose įkūrė di
delę pramonę, o alyvos jiems

duoti nebegali, nes jos jau 
trūksta patiems sovietams. 
Tuo būdu, užimti kraštai ne
begali pasigaminti būsimų 
reikmenų, kurių ir taip jau 
trūko. Trūkumai grąsina su
kilimu.

Jei sovietams pasisektų 
užvaldyti naftos centrus, tai 
tada ir Vakarų Europa pa
kliūtų į jų nagus. Pakliūtų 
ir be jokio karo, nes Vakarų 
Europa be alyvos būtų baig
ta. 50 amerikiečių įkaitų 
duoda retą galimybę Ameri - 
rikai įsigalėti arabų kraš
tuose, jei reikės net ir gink-^ 
lo jėga. Visuomenė ir svar
bioji pasaulio dalis stovi jos 
pusėje. Įkaitai ar ne, naftos 
.centrai,turėtų būti paveržti, 
iš sovietų. Viską nulems so
vietų subversijos tinklas 
Amerikoje, jų > agentą! y vi
suomenės ir valdžios sluoks
niuose. Kaip yra - parodys 
netolimų dienų Įvykiai. Juo 
labiau, kad ČIA tebėra be - 
jėgė, nors dabar jau yra 
stiprių balsų (kaip tik dėl 
Irano įvykių) ČIA pastatyti 
vėl į tinkamą vietą.

Irano įvykiai, kurių metu 
saujelė "studentų" pastatė 
Ameriką į tokią padėtį, iš 
kurios tėra viena garbinga 
išeitis : visiška kontrolė 
svarbiausių naftos tiekimo 
šalių. S. Šetkus

IR GERAI IR BLOGAI- 
nuomones, laiškai atgarsiai

Keista sofistika: pats Štro
mas sakosi esąs žydas, jo 
tėvai sušaudyti, o štai, atsi
randa tvirtinimas, kad tas 
žydų tautybės pilietis pasi
darė lietuviu. T. Venclova 
tvirtino, kad jo duktė yra žy-

tautos tapatumas
"Iš didelio rašto išėjo iš 

krašto", sakydavo seniau 
Lietuvos kaimiečiai. "Aki
račių " nr. 9 yra atspausdin
ta Rastenio laikyta "Santa
ros - Šviesos" suvažiavime 
paskaita. Ji yra įdomi tuo, 
kad mėginama motyvuoti "ta
bula rasa" /švari lenta/ te
orija, pagal kurią naujai gi
męs žmogus, aplinkai vei - 
kiant.gali būti išvystytas no
rima kryptimi. Esą "kil -
z pal.

mė tai ne tautybė". Jei 
... "lietuvių vaikai yra Ii e- 
tuviai.. .tai ne prigimtas 
paveldėjimas, o aplinkos po 
velkis".

Jei aš pats ėjau mokslus 
nuo8-21 m.,Ištisus 13 me - 
tų vien rusų kalboje ir rusų 
aplinkoje, ta aplinka manęs 
nesurusino nė vienu nuošim
čiu.

Nenoriu motyvuoti ar 
remtis asmens silpna vali š'-r 
kurnu, kuomet įsitikinęs ir 
esąs pačioje tautininkų hie

rarchijos viršūnėje, užėjus 
sovietams, įkalintas, staiga 
/ " aplinkybių " veikiamas/ 
drastiškai pakeičia nuomonę, 
raštu nupeikdamas /gal net 
apšmeiždamas/savo buvusią 
veiklą ir įveldamas net patį 
Lietuvos prezidentą. ' Anot 
Rastenio:"... daugelis mūsų 
yra įsikalbėję, besistengda-1 
mi patys sau įtaigoti lietu -1 
vybės svarbą ir būtinumą. 
Arba dar toliau: "Gimimas 
nepadarė to žmogaus /su
prask, Štromo, J. V./žydu" .

d ė, nes anot Izraelio įstaty - 
mo /kuriam jis pritarė/ jo 
žmonos, žydės vaikas yra 
žydų tautybės. Buvęs įka
lintas Sov. Sąjungoje Gins- 
burgas/žydų kilmės/, at - 
vykęs į JAV, vadina save ru
su- gal dėl to, kad jis sakosi 
esąs stačiatikis?

Štai dabar atsiranda lie
tuvių kilmės asmuo, kuris 
beveik pajuokia ir sofisti- 
kuodamas, nupeikia "Lietu
vių Chartą",’ jai prikergda
mas " iškilmingą pavadini -

mą", nes anot jo, kilmė nėra /nebūtinai tik žydų/ 
tautybės pagrindas 
jau aplinka tikrai yra domi - ’ viams ar net 
nuojanti, tai kodėl gi esama 
iš prigimties asmenų, ga
bių ar tai kalboms, ar muzi - 
kai,ar matematikai?Tad jei 
aplinka ir yra svarbus fak - 
torius vaiko vysytmosi eigo
je, tai nemažiau svarbūs yra 
ir jo prigimties gabumai bei 
kilmė.

Yra norinčių suvienodinti 
žmones, nes esą viską lemia 
aplinka./ Toks yra proleta
rinio žmonių suvienodijimo 
sovietinio komunizmo tiks
las/. Bet vienodi ir lygūs 
tapo vergai, kovojantieji vien 
už gyvybės palaikymą atlygi
nimai maži, o buitiniai reik
menys / apavas, drabužiai ir 
kt./ brangūs. Sutaupyti iš 
gaunamo atlyginimo neįma
noma, o jei kam ir pavyks
ta sutaupyti, tai trūksta no
rimų pirkinių. Tokia dirbti - 
na žmonių suvienodijimo ap
linka atima lūpų šypsnį ir 
gyvenimo džiaugsmą.

Laisvame pasaulyje žmo
gus žmogui nelygus: vieni 
lengviau pasiduoda aplinkos 
įtakai, kiti ne taip lengvai ir 
todėl geriau išlaiko Savo as
menybės bruožus, taigi ir 
tautybę. Jeigu kitų tautybių

asme- 
Jeigu nys tampa palankūs lietu - 

lietuvybei, 
ne tiek aplinkos dėka, kiek
to žmogaus Įsitikinimo pa
keitimas. Ir vis vien toks 
žmogus / kaip pav.prof. J . 
Eretas /yra ir pasilieka ne
lietuvis, nors lietuvių myli-' 
mas ir gerbiamas.Gali lie m 
tuvių kilmės žmogus atsiža
dėti savo kilmės, kaip atsi -*• 
žadama savo įsitikinimų, bet, 
vis vien kilmė pasilieka pir
minis tautybės tapatumo pa
grindas. J. V.

TIKRUMOJE -KITAIP 
Gerb. Redakcija, 
Korepponde nei joje NL nr. 
14, balandžio 4 d. skyriuje 
Šaulių Aidas, parašyta, kad 
Jūrų Šaulių K-os surengtose 
Juozų pagerbtuvėse visą mais
tą paruošė ir paaukojo Ri- 
meikių šeima. Mes daug pri
sidėjome,bet viskas buvo pa
ruošta bendromis šios kuo - 
pos valdybos jėgomis.Ir vi - 
sas maistas buvo pirktas 
Kuopos pinigais. Rašant pa
našias korespondencijas , 
pirmiau turėtų būti sutikti- 
narni visi faktai.

Su pagarba ,
J. Rimeikienė 
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TELŠIŲ ŽEMAIČIO PĖDOS 
KALIFORNIJOS DYKUMOJE
Desert Hot Springs, Vai. - 

tokiu vardu yra labai žino
mas sauso ir karšto klima
to bei mineralinių -(karštų) 
vandenų kurortas, Pietinės 
Kalifornijos dykumoje, maž
daug HO mylių Rytų krypti
mi nuo Los Angeles. Tai ne- 
didelis, 1087 pėdų aukštyje 
nuo jurps paviršiaus, mies
tukas, dabar jau skaitantis 
5OOO gyventojų. Pastarai
siais metais labai išgarsė
jo savo karštais minerali
niais vandenimis, kurie,ta
riamai, turi labai didelės 
reikšmės ypačiai artraičiu. 
(arthritis) sergantiems. Be
veik be išimties čia kiekvie
nas viešbutis, motelis ar 
maudymosi įrengimas turi 
karšto-mineralinio vandens 
atskirą baseiną ar net ir po 
kelis. Yra motelių (labai ne
daug), kurie neturi šalto 
vandens baseino, bet turi 
karšto vandens' baseiną. O 
motelių ir viešbučių, paly
ginus su miestu ir jo gyven
tojų skaičiumi, yra tikrai 
daug - arti 200. Karšti mi
neraliniai vandenys, sausas 
ir karštas klimatas privi
lioja tūkstančius turistų, 
ypač žiemos metu, kai kitur 
šalta - tai čia temperatū
ros vidurkis sausio mėn. 
būna 53.7 1. F. , spalio mėn . 
74 1. F. (tai statistika), bet 
būna kartais ir 70 1. F. sau
sio mėn. Būna Ir net virš 
90 1. F. spalio mėnesį. Drėg
mės čia yra 20-30 %. Lie
taus beveik nėra, todėl žie- 
mos metu čia ypač daug pri
važiuoja turistų iš Kanados. 
Jų tarpe būna nemažai to
kių, kurie mėnesiui moka 
300 - 500 dolerių už vieno 
miegamojo butą su virtuve 
ir išbūna čia visą žiemą, 
džiaugdamiesi tokiam laikui
-UiA Įl-'I*’. 7 -Ji

’’DIDŽIOJI ILIUZIJA - MARKSIZMAS 
TEORIJOJE IR TIKROVĖJE”

Autorius pasisako prieš 
visus totalizmus (Lenino- 
Stalino, Mao Tse Tungo, 
Mussolinio, Skinnerid ir kt. 
(545 psl).

Filosofas Kantas sako,kad 
žmogus, kaip laisva, pro
tinga būtybė, yra tas tikslas, 
kurio dėliai Dievas sukūrė’ 
pasaulį ir pasaulis egzistuo
ja tik žmogaus laisvės dėka 
(547 psl).

KELIAS į LAISVĖS 
VIEŠPATYSTĘ 
(560-595 psl)

Šiame skyriuje nagrinėja
mi skirtumai tarp kapitaliz
mo ir komunizmo. Juodu 
skiriasi nuosavybės sąvoko
je ir ūkio vedime. Pasaulis 
juos žino, ypač mes lietu
viai praktiškai patyrę. Au- 
torius rašo, kad komunistai 
dar neišrado naujo ūkio 
principo. Komunizmas yrą 
virtęs valstybiniu kapitaliz
mu. Vakarų pasaulio kapita
lizmas yra didesnę pažangą 
padaręs, ypač socialinėje 
apsaugoje (draudimuose li
goje, senatvėje, nedarbo 
metu ir kt.)

Vakarų kapitalizmui labiau 
tiktų laisvosios socialinės 
gerovės vardas (561 psl). 
Adam Smith skelbė, kad 
"Laisva spontaniška sant
varka esanti pati geriausia". 
Dr. VI. J-ka tam pilnai ne
pritaria. Jo nuomone, pagal 
žmonių poreikius, turi re
guliuoti gyvenimą teisė (lūs 
gentium), kaip Romos im
perija jau buvo įsivedusi 
(564-5 psl). Jis pastebi, kad 
žodžiai "socializmas", "ko
munizmas" ir "kapitąliz- 
mas" nėra moksliški termi- 
198p. V. 16 

gavę butą. Ne be reikalo 
Desert- Hot Springs miesto 
tėvai, ypač Chamber Of 
Commers pastangomis, jau 
daug metų, pirmąjį vasario 
mėnesio sekmadienį, rengia 
Kanados Dieną, kuri sutrau
kia nuo 5000 iki 1O. OOO 
lankytojų. Kiekvienoje tų 
Kanados Dienų dalyvauja Ka
nados valdžios atstovas.

Turizmas čia žydi rudenį, 
žiemą ir pavasarį - sumažė
ja vasaros metu, kai pasi
daro tikrai karšta : vidurva
sary temperatūra siekia iki 
115 1. F. ar net ir daugiau 
Turizmo pramonė yra šio 
miesto gyvybės šaltinis ir 
dėl to net benzino suvaržy
mas čia negalioja - atvažia - 
vęs iš kitur automobiliu, čia 
benzino gali gauti bet kurią 
dieną ir kiek tau reikia - jei 
gazolino stotys jo turi.

Desert Hot Springs labai 
"pagarsėjo" ir išaugo ypač 
keliais paskutiniaisiais me
tais, kai Amerikos Rytuose 
siautė labai šaltos ir gilios 
žiemos, nuo kurių bėgdamas 
senimas, pradėjo net čia įsi
kurti. Žemės sklypų ir namų 
kainos per kokius tris ar 
keturis metus nepaprastai 
iškilo, naujų namų statyba 
padidėjo kaip niekada. Pav. 
1979 m. miesto valdyba iš
davė net225 leidimus vienos 
šeimos naujų namų statybai. 
Tokio dydžio miestui tai la
bai daug. Pirmasis namas 
čia pastatytas 1913 m. ir dar 
net 1933 m. čia tegyveno vos 
tik 5 šeimos. Bet jau 1945 
metais Desert Hot Springs 
buvo 300 gyvenamų namų ir 
1OO komercinių pastatų-net 
knygynas - skaitykla su... 
23 knygomis. Tarp 1950 ir 
1960 m. Kalifornija pergy
veno išviso labai didelį gy

J. KARKA 
nai (565 psl). Autorius čia 
jų sąvokas išryškina. Šia
me skyriuje išaiškinamos ir 
nuosavybės, valstybės, ci
vilizacijos, racionalizmo, 
individualizmo, kolektyviz
mo sąvokos.

Šiame skyriuje autorius 
užsimena ir apie JAV par
tijas : respublikonus ir de
mokratus. Jos neatstovau
jančios jokiai politinei fi
losofijai, pasaulėžiūrai ir 
jokiam socialiniam sluoks
niui. Jos. gina JAV konstitu
ciją, bei Amerikos demo
kratiją. Jos atstovauja visai 
tautai (574 psl).

Apie ūkines varžybas au
torius atsiliepia teigiamai. 
Be varžybų gyvenimas su
stingtų vietoje, senose for
mose ir pradėtų merdėti 
(atseit, "smirdėti", kaip 
kūdroje vanduo arba sovietų 
ūkis). K. Markso pranašys
tės apie klasių kovą ir dar
bininkų "nubiednėjimą" ne
pasitvirtino :pavyzdys - JAV 
darbininkų gyvenimas, stan
dartas. Klasių kova čia ne
egzistuoja (576 psl).

JAV ūkinės varžybos tarp 
bendrovių (kapitalistų) dar 
tebeegzistuoja, o tas reiš
kia, ūkio pažanga laimi 
(577 psl). Amerikiečiams 
nieko nėra tobulo. Jie vis 
siekia atlikti darbus geriau 
ir tobuliau, skatina pažangą, 
išradimus. Amerikoje nėra 
socialinio payvdo bei klasi
kinės neapykantos, kokia da
bar jau yra SSRS prieš kom
partijas, savotiškai tapusius 
"kunigaikštukus", Kremlių, 
privilegijuotusius. Kiekvie
nas ten apsilankęs apie tai 
sužino (579 psl). 

ventojų prieauglį, dėl ko 
smarkiai pradėjo augti ir 
šis miestas savo gyvento
jais, pastatais ir 1.1. Pa
statyta daug motelių, o 1964 
m. pastatytas didelis vieš
butis už vieną milijoną do
lerių. Taip vis augo didyn 
ir gyventojų skaičiumi, ir 
plotu. Pristatyta ne tik daug 
naujų namų, bet ir "Trailer 
Park’ų", kurių dabar yra 
jau virš 30.Yra net 1O baž
nyčių, didelė mokykla, du 
muziejai, eina vienas savait
raštis ir kt.

Kokie yra šiame mieste, 
kuris kartais vadinasi "pa
saulio sveikatos centru", 
lietuviški pėdsakai ? Turbūt 
tik tokie, kad nuo seniau čia 
gyveno ir tebegyvena kelios 
lietuvių šeimos, kurių skai
čius dabar jau gerokai pa
didėjo, nes pastaraisiais 
metais čia namus pradėjo 
įsigyti ir naujieji ateiviai- 
dypukai. Šiaip jau čia lanko
si gana daug ypač Los An
geles lietuvių, kurie savait
galiais ar atostogų metu čia 
atvažiuoja paliesti, pasi
maudyti, pabaliavoti. Bet 
dabar jau atsirado ir kitos 
rūšies, negu turistas, lie
tuvis - žemaitis nuo Telšių, 
kurio, kaip lietuvio, pėdos 
Šiame kurorte liks netik da
bar gyvenančių atmintyje, 
bet ir istorijoje. Tai Ignas 
GURČINAS, gyvenąs Santa 
Monica, kur turi "apart
menthouse". Sužavėtas De
sert Hot Springs, čia beveik 
baigia milžinišką statybos 
projektą, pinigine verte ap
skaičiuojant - investacija 
siekia virš trijų milijonų 
dolerių sumą. Tai labai mo
derniškų, pagal architekto 
R. E. Muloko projektą, kon- 
dominiumo pobūdžio namų 
"kolonija", apimanti net 5 
akrų įkalnio plotą, kufiame 
pastatyta ir baigiama įrengti 
net 26 (vieno ir dviejų aukš
tų) namai, čia "townhome"

. č»LOį Gį

, Marksizmas yra atmes
tinas visais atžvilgiais, 
svarbiausia, kad užkerta ke
lią į tiesos ieškojimą jr nie
kina laisvės dialektiką. 
(584 psl).

T&rp kapitalistinių ir ko
munistinių kraštų vykstanuo- 
latinė kova. Vieni kitiems 
pranašauja tragišką galą - 
bankrotą. Didžioji 1930 metų 
pasaulinė krizė Vakarų pa
saulyje pradžiugino komu
nistus. Tačiau kapitalistinė 
sistema išliko gyva iki šių 
dienų. Komunizmo ideologija 
neberanda pritarėjų Vakarų 
pasaulyje ir pačioje SSRS - 
je merdi, jaunoji karta žavi
si Vakarų pasaulio "supuvu
siu kapitalizmu", jo ūkine, 
pažanga, laisvėmis. Jaunoji 
komunistų karta virsta di
sidentais, veikia viešai ir 
slaptai prieš Kremliaus su
stingusią marksizmo siste
mą ir žmonių vergiją KZ- 
tuose.

Autorius prof. dr. VI. Juo
deika, kaip ekonomistas 
(Lietuvoje buvęs kainų tvar- 
kytojas)y kalbėdamas apie 
1975 m. atsiradusią JAV-se 
infliaciją su ūkišku atoslū
giu, šiame skyriuje (593 — 
4 psl)pareiškia savo nuomo
nę, kas darytina tiems reiš
kiniams pašalinti.

Jis sako, kad problema 
nėra lengva, bet ji yra iš - 
sprendžiama. Esą, tenka 
griebtis radikalių priemo
nių išlaidoms sumažinti bei 
pinigų apyvartai apriboti. 
Reikia .priversti, kad pra
monės vadovai ir darbininkų 
vadai, siekdami tik savo 
privatinių interesų, taip4>at 
neišleistų iš akių bendro vi- 

vadinami. Kiekvięnas ttį na
mų - butų ( dviejų ar trijų 
miegamų) turi Savo "Spa" - 
karštų mineralinių vandenų 
baseiną. Didelis šalto van
dens plaukiojimo baseinas 
bus bėhdroje aikštėje, taip 
pat visiems bus bendra te
niso aikštė. Tų ’’townhomes" 
butų kaina nuo 124. OOO dol. 
(vieno aukšto) iki 154. 5OOC 
dol (dviejų aukšt). Visa ta 
naujoji "kolonija" pavadinta 
Hot Creek Atriun SPA Town
homes.

'■* Kai visai nesenai, kovo 24 
dieną, mačiau tą statybą ir 
kalbėjau su to milžiniškų 
projekto savininku ir vyk
dytoju Ignu Gurčinu, tai jis 
mane painformavo, kad jau 
net 12 butų parduota, nežiū
rint, kad nei vienas galutii 
nai dar nėra baigtas. Pats 
geriausias informacijos mo
mentas buvo tas, kai atsi
sveikinant I.Gurčinas pridė-: 
jo, kad apie visa tai rašy
damas pastebėčiau, kad lie
tuviams bus duodama nuolai
da. Neklausiau kokia - tai 
biznio reikalas, kas iŠ (lie
tuvių) pirks - labai lengvai 
tas sąlygas išsiaiškins su 
I. Gurčinu.

Visą projektą vykdo tokio 
gana keisto pavadinimo 
"kompanija" pavadinta 
"VIRB Enterprises" vardu. 
Klausiu, ką reiškią VIRB ? 
Tik stebėkitės-tai labai lie
tuviškas pavadinimas, su
darytas iš I. Gurčino šeimos 
narių vardų pirmųjų raidžių: 
V(iktorija-jo žmona),I(gnas- 
jis pats, R(imas - sūnus) 
ir B(irutė - duktė). Tik
rai išradingas vardas.

Ignas Gurčinas sakėsi Lie
tuvą apleidęs pirmosios ru
sų okupacijos laikotarpiu 
1940 metais, būdamas dar 
visai jaunu, pateko vokiečių 
kariuomenėn, bet karą baigė 
kovodamas prieš vokiečius 
anglų pusėje. Atsidūrė Ang
lijoje, iš ten 1947 metais 
emigravo į Kanadą ir ( tik 
prieš 16 metų iš Kanados At
vyko į Ameriką ir jau seno
kai yra gavęs Amerikos pi
lietybę.

Ką gi-belieka tokiam ryž
tingam žemaičiui linkėti ge
ros sėkmės jo (įr jo šeimos) 
tokį milžinišką užmojį gerai 
išvaryti iki galo, nes tai bus 
lietuviškos pėdoą Kaliforni
jos dykumoje, sparčiai be
augančiame kurorte (Desert 
Hot Springs yra ketvirtas 
miestas Kalifornijoje augi
mo statistikoje) -kurios bus 
ne tik matomos dabar čia- 
gyvenančių, bet liks ir šio 
reto miesto istorijoje.

Adresas I.Gurčinas, 67285 
Hacienda Dr., Desert Hot 
Springs, Ca. 92240, USA.

VI. B a k ū n a s

sų gėrio. Valdžia turėtų vyk
dyti lanksčią kainų bei už
darbio priežiūrą. Darbininkų 
uždarbiai negali viršyti pro
dukcijos vertės, o pramo
nininkai vengtų nepateisina
mų kainų kėlimų už prekes 
ir patarnavimus. Ilgesnis 
kainų pastovumo laikotarpis 
prisidėtų prie infliacijos su
laikymo.

Nenormalus yra didžiųjų 
bendrovių išaugimas bei jų 
vadovybių sistema. Samdyti 
prezidentai, vedėjai, direk
toriai vietoje savininkų va
dovavimo prie to ūkinio smu
kimo irgi prisideda. "Ne ma
no kiaulės, ne mano pupos".

. Didžioji reklama irgi už
meta savo valią vartotojams, 
iškelia kainas be pagrindo, 
dėl to kenčia visi. Žinoma, 
JAV unijų organizacijos yra 
stiprios ir prilaiko kapita
listus nuo darbo žmogaus 
išnaudojimo (593-594 psl).

Paskutinis "’Didžiosios 
iliuzijos" V skyrius yra 
EPILOGAS- (597 - 616 psl). 
Motto : "Tiesa Švies, jei bus’ 
proto ir širdies" (lietuvių 
patarlė).

Marksizmas yra viena 
ideologijų, įrėžusi pėdsa
kus į inteligentijos galvoji
mą ir tautų likimą. . . Inte
ligentai užkorė darbininkams 
marksizmą. Visa K. Markso 
sistema yra utopinė, ne 
mokslinė... K. Marksas su - 
lipdė savo filosofiją, pasi
ėmęs iŠ filosofo Heglio jo 
dialektiką ir ją sujungęs su 
Feuerbacho materializmu. 
Šis derinys primena Krilovo 
pasakėčią apie gulbę, vėžį ir 
lydeką (599-600 psl).

Šiame skyriuje autorius 
dėsto K. Markso filosofiją, 
kalbi apie jo charakterį, as
menybę, jo dogmas, mark
sizmo neklaidingumą ( ),apie 
Iklasinės kovos ir revoliuci-i 
■jos teoriją.

"Komunistinė marksizmo 
teorija tampanti visokio 
mokslo pagrindu" - tačiau 
praktikoje yra priešingai 
(602-603 psl). Aukščiau tų 
visų teorijų stovėjo Leninas 
ir Stalinas. Kaip Leninui, 
taip ir Stalinui negaliojo jo
kios teorijos. "Stalinas pats 
kūrė teorijas". Jis pasidarė 
pusdieviu. Leninui "teorija" 
buvo ginklas klasinėje kovo
je, priemonė tikslui siekti".

"Marksas pasmerkė kapi
talistų pasisavinimą virš- 
vertę (10-20%), o Sovietų 
Sąjungos valstybinis kapita
lizmas nulupa iŠ darbininkų 
500 % viršvertę" (605 psl). 
Marksas suverčia visą kaltę 
užkarus kapitalistams.Karų 
priežastys yra įvairios. Nie
kas iki šiol nežino, ar karai 
kada nors baigsis... (606 
psl). Marksizmo teorija yra 
klaidinga visose esminėse 
tezėse (607 psl). Marksas 
sudėtingą žmogaus gyvenimą 
suvedė tik J pilvo filosofiją, 
prilygino gyvuliui, pasiten
kinančiu materialine gerove 
(608 psl).

Knygos autorius aiškina, 
kodėl kairieji inteligentai 
susižavi marskizmu. Kodėl 
marksizmas yra jiems dva
sinė mana, nors jojo sovie
tinė tikrovė juos ir baido. 
Svarbiausia, jie netekę reli
ginio gyvenimo, marksizmą 
priima kaip naują religiją, 
kuri tarsi užpildo jų sieloje 
susidariusią -tuštumą, kaip 
Sartre, Russell ir kai ku
riems mūsų lietuviams 
1940 - 41 metais. "Marksas 
nekentė visuomenės, nekentė 
žmogaus ir visų jo darbų" 
(613 psl). Kai kurie Markso 
tyrinėtojai rašo, kad tas da
linai "atsitiko dėl to, kad jo, 
kaip persikrlkštyjusio žydo 
sūnaus, vokiečiai, anglai, 
prancūzai ir kiti (net žydai) 
nekentė- Jo vienintelis drau
gas buvęs Engelsas.

"Markso teorijos yra fan- 
tastiškos, neįgyvendinamos. 
Visa didžiulė Sovietinė im
perija Šiandien paversta ka
lėjimu (Gulag Archipelagu), 
kurį dieną naktį saugoja KGB 
agentai ir policijos šunys. 
Patekęs į sovietinį "rojų" 
žmogus jau nebegali turėti 
jokios vilties bet kada iš jos 
ištrūkti (615 psl).

"Didžiosios iliuzijos "II-jo 
tomo (Marksizmas tikrovė-- 
vėje) išnašose patiekta daug 
veikalų, laikraščių, žurnalų, 
kuriais pasinaudota rašant 
veikalą nuo 617-627 psl.

Bibliografijos skyriuje 
(629 - 647 psl) sutelkta daug 
žymių autorių veikalų įvai
riomis kalbomis, kurias dr. 
VI. Juodėikia mokėjožbdžiu 
ir raštu (lietuvių, rusų, vo
kiečių, anglų, lenkų).

Taipogi duota terminolo
gija, kuri. daugiausia bolše- 
ševikų sukurta ir turi spe
cialią prasmę, suprantamą 
rusams.

Šiame, "Didžiosios iliu
zijos" II7tome, yra patiektas 
ir Vardynas' pirmajam ir 
antrajam tomui, kuriuos su
darė p. P. Jurgėla (Lietuvos 
skautų įkūrėjas).

Taip pat nurodyti alfabeto 
tvarka vietovardžiai. Yra ir 
Komiteto šiam veikalui rem
ti narių sąrašas, mecenatai, 
rėmėjai ir prenumeratoriai 
ir prenumeratorių sąrašas. 
Yra autoriaus biografija ir 
fotografija ir leidėjo žodis.

. I

Prof. dr. VI. Juodeikos 
(ekonomisto, teoretiko ir 
praktiko) "DidžicĮji iliuzija- 
Marksizmas teorijoje ir tik
rovėje" veikalas yra didelė 
dovana lietuviams. Autorius 
yra kompetentingas pasakyti 
tikrą vertę ir tiesą apie 
marksizmą-komunizmą.kaip 
siūlomą naują tvarką pasau
liui valdytis. Tuo labiau-jos 
įvedimas (ypač Rusijoje, Ki
nijoje) pasaulyje atėmė virš( 
1OO mil. nekaltų gyvybių.

Šiandien kiekvienas klau
sia : tokia kraujo ir kančių _ 

' kaina, -už ką ?Marksas, Le - 
ninas, Stalinas ir kiti sukū
rė tokią tvaiką, kuri žmogų 
padarė sistemos vergu, be
teisiu ir dažnai alkanu. To
talinės diktatūrinės siste
mos, kaip Hitlerio naciona
lizmas, Mussolini ir kitų 
fašizmas ir Markso socia- 
lizmas-komunizmas (Lenino 
ir Stalino realizuotas Rusi
joje) . yra žmonijai nepriim
tinos. Tai ligotos žmonijos 
santvarkos, dažniausiai ki-' 
lusios kerštingų, nesveikos 
galvosenos žmonėse, norint 
"sėdėti soste , kitus žudant" 
Totalinės sistemos, žiūrint 
iš istorinės perspektyvos, 
buvo ir yra laikinos.

"Didžiosios iliuzijos" II t. 
aš aprašiau ir vertinu, kaip 
didelį indėlį-dovaną lietuvių 
tautai. Nuo tos marksizmo 
sistemos kenčia ne tik lietu
viai, bet patys misai, kaip 
darbininkai, taip ir vadai. 
Kinija ir kiti kraštai jau nu
sigręžė nuo sovietinio ko
munizmo.

Šiaųie tome aprašyta labai 
vaizdžiai, moksliškai, įti
kinančiai tas laikotarpis, kai 
Leninas atvažiavo į Petrapilį 
1917 metų revoliucijos orga
nizavimui iki Šių dienų 
Kremliaus vadų komunižmo 
tvarkos išlaikymo. Plačiai, 
palyginant, aprašytas ir lie
tuvių tautos, gyvenimas po 
Kremliaus jungu.

Kas nori priešą nugalėti, 
turi jį pažinti ir teoretiškai, 
ir praktiškai.

"Didžiosios iliuzijos" abu 
tomai kiekvienam lietuviui 
reikalinga turėti, ypač jau
najai kartai. Mokytojams, 
kunigams, visuomenės vei
kėjams ir kt. Šviesaus proto 
lietuviams reikia marksiz
mą - komunizmą pažinti ir 
teoriškai iš pagrindų.

Vakaruose paskleista 
Kremliaus propagandistų li
teratūra apie Marksą, Le
niną ir kitus yra perleista 
per cenzūros koštuvus. Net 
okupuotoje Lietuvoje ori - 
ginalių Markso, Lenino raš
tų nebėra. Jie specialiai su
redaguoti ...

Didelė pagarba priklauso 
šios knygos autoriaus žmo
nai Gražinai Juodeikienei, 
kuri įvykdė jo testamentą - 
išleido į pasaulį n-ji t. Iš
ėjus iš spaudos pirmajam t, 
lietuviškoje spaudoje buvo_ 
daug gerų atsiliepimų, įver
tinimų ir nemažai jos iš
platinta. Manau, kad* ir II -b 
turės nemažesni pasiseki
mą.

3 psl.

3
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Ju 2 milijardai

ir kitur. Būdama pensionate, jau nuo 12 metų amžiaus pa
lydėdavo įvairias giesmes fisharmonija. Čia jai pasidarė 
įdomu ir ji sutiko. Po kiek laiko buvo paklausta , ar nega
lėtų mūsų chorui padiriguoti.

_ Sutikau ir atidengiau vieną dalyką- kad man diri - 
guoti nepaprastai patinka*. Jeigu dabar pradėčiau iš nau
jo studijuoti- gilinčiausi į dirigavimą, kalbėjo ji. -Aš tik
rai pilnai jaučiuosi esanti pati savimi bediriguodama .

Tas tikras natūralus jos talentas ir instinktas jaučia
mas, kai ji pasirodo scenoje. Ji kurį laiką turėjo progos 
dirbti ir sū žymiaisiais dirigentais, kaip Zubin Metha ir 
kt.

Ji ir dabar atsimena su tam tikra nuostaba, kai 
jos bendravimo su mumis pradžioje choristai atvykdavo 
su savo jaunaisiais 2-3 metų vaikais, kurie tyliai 
žaizdavo, belaukdami savo tėvų repeticijos pabaigos. O 
tada repetuodavo kiekvieną antradienį ir giedodavo jai a- 
komponuojant ir diriguojant kiekvieną sekmadienį A V baž
nyčioje. Iš pat pradžių pradėjo dirbti su 30 žmonių, vė
liau prie vargonų jau buvo prisidėję 50. Šalia lietuviškų
jų giesmių Madeleine Roch mokino ir tradicines giesmes 
lotyniškai- Haendel’io, Palestrina Vivaldi.

Bent 12 metų ji repetuodavo su mūsiškiais prieš kon - 
certus ar šventes, ar Vasario 16 d./Tėv.Pečkys paskui 
jai pasiūlė ruošti didesnį repertuarą ir dainoms, ypač 
:Vasario 16 d. pasirodymams.Taip savaime iš bažnytinio 
giedojimo pradžios išsivystė didelė pasaulietiška prog - 
rama/. Visi tada ateidavo labai sąžiningai į visas repe
ticijas. Koncertus užregistruodavo gerame magnetofone, 
kurį irgi parūpino Tėv.K.Pečkys kaip dovaną chorui.Tai 
jiems padėjo tobulėti.

-Kaip Jūs susigaudote lietuviškuose tekstuose, kas 
Jums padeda?

z -Žodžių vertimą atlieka Rytis Bulota. Gaidas su
randa ir parenka Choro vadovas, taip pat jau 15-ką metų- 
A.Keblys. Bendrai aptariama, gaunami gaidų išrašai ir 
repetuojama.

Kiek žinau, Mme Roch moka visus žodžius atminti - 
nai ...dažnai dar prieš choristams juos išmokstant. Ji 
džiaugėsi Haroldo Celtoriaus įnašu į choro veikimą .ku
riam tenka beveik "psichiatro" rolė, ką jis atlieka labai 
sumaniai, šalia įvairių kitų darbų.

Buvo įdomu išgirsti,kad vienas jos mokinys, daryda
mas studijinį darbą, pasirinko tema- lietuviškųjų dainų 
folklorą. Paklausiau jos, ar ji kada buvo girdėjusi mūsų 
sutartines- atsakė kad ne. Pažadėjau jai kai ką parū- i 
pinti iš sutartinių, nes mačiau, kad ji tikrai domisi. 
Mme.Roch dirba nuolatinai^su mūsų soliste Gina Čapkaus- 
kiene, kartu važiavo koncertams su ja į Europą 1969 m.ir 
1970 m. Ji buvo nuvykusi specialiai į Chicagą pasiklau - 
syti lietuviškosios operos. Tuo metu buvo repertuare 
"Gražina". Ji gerai žino mūsų choro istoriją išsakydama 
datas ir vardus, kas katla dirigavo ir akomponavo; 
195O-1955-Aleksandras Piešina, 1955-1958 -Vyt.Kerbelis, 
1958-1965 instrumentalistas Aleksandras Ambrozaitis ir 
nuo 1965-ųjų ji pati.

Taip keistai mus surišo likimas
MERCI MADAME
Birutė V. Nagienė

MUZIKĖ MADELEINE ROCH JAU 1 5~» ' METAI 
GLOBOJA MŪSŲ CHORA

tyontrealio AV Chorui švenčiant 30 -tį veiklos, sa - 
vai me prieš akis iškyla smulkaus sudėjimo, šviesiai pa - „ 
pdrusių garbanų, žvalios, intensyvios moters vaizdas:jos 
gestai, jos lūpomis kartojami dainų žodžiai, svetimos 
jai kalbos. Tai prancūzė kvebekietė, muzikė Madeleine 
ROCH, choro dirigentė ir mokytoja, dažnai savo laiku ir 
akomponiatorė /dažnai viskas tuo pačiu metu/. Matėme 
ją įvairiuose koncertuose, išvykose, didžiuose phrengi - 
muose, bažnyčioje. Matėme ją Plateau Auditorijoje, jau 
per visą eilę Vasario 16 d. minėjimų, iškilmin - 
goję programoje prie pianino ir priešais chorą. Apsirė
džiusi ta_ proga lietuvių tautiniu drabužiu. Visų mūsų gi
liai širdyje yra nepamirštamai ir su dėkingumu saugoja
mas atsiminimas, kada vos kelioms dienoms praėjus po 
skaudžios asmeninės tragedijos, ji neatsisakė diriguoti 
Vasario 16 -ios programai /jeigu ne tokia šventė, aš, ne
būčiau galėjusi tai padaryti- buvo ji išsitarusi/. Šį rude
nį, rugsėjo mėnesį bus 15 metų, kaip ji AV Chorui vado - 
vauja, jį auklėja, su juo dirba.

Užeinu į jos namus pagal mudviejų susitaritną, noriu 
išgirsti daugiau iš jos pačios, kas ji ir kaip ji pakliuvo į 
mūsų pulkelį.

Jos namo viduje didžiulis beveik renesansiškas sa- 
lionas talpina ir didelį rojalį. Jaunas aukštas vyras ruo
šiasi dainavimo egzaminams, prasimušęs jau į pirmau - 
jančių eilę ir kandidatas į muzikos studijavimo operos 
klasėje stipendijąI Jį išleidus, sulanksčius gaidas .ga
lime pasikalbėti. Pasidarė įdomu, kada ji pradėjo muzi
ka domėtis, kokia yra tikroji jos profesija, ką ji daro 
kai nerepetuoja su mūsų choru. Kaip paprastai, atsiranda 
pieštukas, kava, kai kas prie kavos. Ir ypač, jos noras 
pasidalinti buvo nuoširdus, malonus, be jokių "saldybių" 
ar "pasipūtimų". Vien už tai ją instinktyviai gerbi iš pir
mo žvilgsnio. Gerbi ją ir už jos žinias, sąžiningumą ir 
tikrai gilų i profesionališką atsinešimą į darbą.

Ji dirba su choru, lyg su vienu asmeniu: techniš - 
kai mūsų žmonės jokio pasiruošimo neturėjo, dainavo ,’ 
kaip išėjo iš gerklės, klausėsi , kaip atsimindavo. Mme 
Roch išauklėjo chorą muzikiniai. Davė supratimą įkvėpi
mo momento svarbą, kaip padengti balsą, kaip ištarti 
dainuojant raides. Išmokė skaityti iš gaidų, suprasti mu
zikines frazes, kirčius, dainos struktūrą. Paklausta, ar 
nebuvo sunku dirbti su mėgėjais- ji atsargiai, bet sąži - 
ningai prisipažino, kad taip', tačiau iš kitos pusės -labai 
gerai žino, kad tai ne profesionalai. Džiaugėsi, kad jau
nieji, kurie prisijungė, iš anksto išmoksta žodžius,pak - 
lausia, kas neaišku. Persirašo ir kopijuoja gaidas. To - 
kių jaunųjų vyrukų, tarp 22-23 metų yra dabar 8 šalia ve
teranų.

-Žinot, aš užaugau su šiuo Choru ir esu prisirišusi. 
Iš profesijos esu dainavimo "trenerė"- "coach". t Tai 
reiškia: išmokyti rolę, interpretuoti, duoti kompozicinę 
analyzę, vertimus, jeigu iš kitų kalbų/ji pati moka jų ke
letą/, supažindinti su operos istorija, prižiūrėti teisin
gą kvėpavimą ir rezonavimą. Taigi - visa tai Mme Roch 
daro su pavieniais solistais bedirbdama. Per jos rankas ' 
yra perėję vipa eilė pasaulinio masto daininku, kurie jau 
išplaukė įJdtus yandenis ir dalis,kurie likę Kanadoje . 
Ji mokino "master class" operoje. Ji ,kuomet buvo sta
tomos operos- viena per metus- Mme Donaldą klasėje čia 
Quebec’e, dirbo su ja, taip pat Place des Arts pastaty
muose ir vėliau Opera du Quebec.

Pas daindvimo mokytoją Donaldą susitikusi mūsų so
listę Giną Čapkauskienę iš čia prasidėjo kontaktas su 
lietuviais. Tuome A V kleb. Tėv. K.Pečkys , nebeturint 
savųjų muzikų,^paklausė, ar ji nesutiktų vargonuoti mūsų 
A V parapijoje ir pdirbėti su bažnytiniu choru. Mme Roch 
kartu su savo vyru grodavo mišioms St.Henry katedroje
4 p»L>
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Federalizmas yra modernaus gyvenimo 
menas, kuriuo naudojasi jau daugiau kaip 
žmonijos. Jis pasireiškia ypač didelio ploto 
torij ų kraštuose, kuriuose randasi daugiau 
niniu. ir lingvist i niu. grupių.

Federaline tvarka gyvena vieni galingiausiu, 
kraštu, kaip JAV - ės. Federalinė Vokietijos Res
publika ir Sovietų Sąjungą. Kiti didelio ploto 
kraštai, kaip Kanada, Brazilija ir Australija 
priėmė federaline sistemą ir, pagal /ai kuriuos 
ateities planuotojus, galėtų tapti didžiosiomis 
pajėgomis at ei t yje.

Federalizmas patrauklus ne vien tik didelio 
Ploto kraštams, Yra i r mazesn iujkr ast u, , kaip 
Šveicarija, Jugoslavija, Čekoslovakija ir Aust — 

,r ija.
įdomu prisiminti pagrindines datas moder

naus federalizmo istorijoje. Pastebima, kad 
tautos priklausomumas viena nuo kitos sutampa 
su civilizacijos progresu ir ta pačia kryptimi 
vystosi toliau. Geriau yra federalinė sistema,, 
kuri palaiko tarpusavio priklausomumą ir už
tikrina gerbūvi, ji. priėmusiems. Del to ir Eu
ropos Ekonominė Bendruomenė orientuojasi į. 
federalinės santvarkos formas, kaip kad buvo 
pasaulinio judėjimo išrinktų Europos parlamento 
atstovu, pasauliniame judėjime 1979 metais , 
pareikšta.

XVIII a. JAV - ės priėmė federalizmą 
1787 metais, prieš tai mėginę konf eder acija. 
apie H metų.

XIX a. Šveicarija bandė konfederaciją

keisdami konstitucija, 1848 m. 
priėmė f ederalinę, sistema,.

Kanados provincija, kurią, suda- 
Ontario provincijos , 

‘r Nova Scotia, 
tedera liną Kanada..

Australija pasirenka federating, 
, sausio 1 d.

po serijos civilinių karų,, tampa

( Jungtinės Socialistines

laipsniškai 
1874 m. |

1867 m.
dabartinės Quebec'o ir 

susijungę, su New Brunswick ir 
suformuodamos f

XX a 
santvarką, 1901 m. 

Meksika, Į 
federaline valstybe 1917 m.

S o v ietų, S ajunga . ( '
Sovietų Respublikos) tampa federaline, paskel
bus 1918 m. l-ajį. Pasaulini. Kara?

Austrija suformuoja federacija, is 9 vals
tybių. 1920 met ai s.

Jugoslavija 1946 m. turi federalines in
stitucijas.

Brazilija P. Amerikoje 1946 m. sukuria 
federaline sistema,, susidedančia. is 22 valstybių. 

H3"0-'Malajų, valstybė Azijoje valdosi federaliniu 

būdu nuo 1948 m. . .. . .
Argentina 1949 m. tampa 22 provincij u. f e-

Visas pasaulis stebėjo Vakarų Vokietijos 
pirmąjį federaline parlamentą. 1949 m.
P Indija, tapusi nepriklausoma-nuo Didžiosios 
Britanijos 1947 m. , po trijų metu, pasirinko 
,ede,N£,^'"m«Un Afrikoje 1954 peši - 

rinko savo nepriklausomos valstybes pagrin u 
federalizmą.

ir 
ir

re

Šie klausimai, kaip ir eilė kitų, yra nagr.inėj ami serijoje |ei diniu “ APjOsKgaH t e^as
Federalizmą", išleist u. Kanados vyriausybes, prisidedant prie vi esu, diskusij _• g

gauti nemokamai parašę.:

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

Montreal, Quebec, 
H2H 2N7

Canada
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DAR APIE GINTARĄ,

IŠ PADANGĖS MIELOS
)

Pasak romėnų poeto Ovi
dijaus, Budėjusio mitą apie

kad gintaras - tai "organi
nės kilmės mineralas, susi-

/Iš spaudos o?<up.Lietuvoje Ir Išeivijoje/

TELŠIŲ MUZIEJUS
"Tiesa" rašo, kad ant vie

nos iš septynių Telšių mies
to kalvų yra įsikūręs mu
ziejus. Jis turi 6 skyrius 
Telšių, Mažeikių, Plungės 
ir Akmenės rajonuose. .

Muziejuje yra puiki pa
veikslų galerija. Joje iška
bintos P. Smulgevičiaus, V. 
Slendzinskio ir K. Rusecko 
drobės. Taip pat flamų ta

mpytojų darbų ir Italijos 
skulptoriaus P. Romanėlio 
"Mergaitės statula". 
PAGUODOS SKELBIMAI

Nors kai kur ir skelbiama, 
kad sugedus televizijos apa
ratui, meistrų galima išsi
kviesti Į namus, tačiau pa
sak spaudos , tokia paslauga 
neteikiama. Jei radijas ar 
televizija sugedo, tai dėkis 
J vežimą ir pats gabenk į 
dirbtuves.

PRAMOGINIU ŠOKIU 
VARŽYBOS

Vilniuje dvi dienas var
žėsi Sovietų Sąjungos ir jos 
satelitų pramoginių šokių 
atlikėjai. Šokiai buvo su
skirstyti į tris grupes : kla
sikiniai, sovietiniai ir Lo
tynų Amerikos.

Klasikinių šokių pirmąją 
vietą laimėjo L. ir S. Popo
vai iš Maskvos, antrąją - 
Dalia ir Vidas Kamaičiai iš 
Vilniaus, trečiąją - jaunuolių 
pora Edita Sagatauskaitė ir 
Arlandas Modzeliauskas iš 
Kauno, kuriems atiteko jau
nosios poros konkurso pri
zas. ‘

Sovietinius šokius geriau
siai šoko D. ir V. Kamai
čiai. Jiems atiteko pirmasis 
prizas.

Geriausių konkurso "Vil
nius 80" šokėjų vardas ati
teko D. ir V. Kamaičiams. 
Jie buvo apdovanoti ir žiū
rovų dovana.

"Tiesa" dar rašo, kad 
konkurse pasirodė buvę So- 

Įvietų Sąjungos čempionai - 
laureatai Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos. Juos publika itin 
šiltai sutikusi.

Neaišku, kas tie "sovietiš
ki šokiai"? Lankantis Lietu
voje, buvo pastebima,kad ten 
žmonės dauguma yra mokę - 
si pagrindinių Įvairių šokių 
žingsnių-net ir "džiribako" , 
/ko čia mūsiškiai dar vis 
neprisiruošia padaryti/. Betr 
"sovietiški"?-O gal tai rei - 
kia kitaip suprasti... 
GARBĖS ŽENKLO
ORDINAS A. BALTAKIUI

Už nuopelnus literatūrai 
50 metų amžiaus proga So
vietų Sąjungos aukščiausios 
tarybos prezidiumas suteikė

Parinko J. P-lis
BAUDŽIAVOS LAIKAIS 
GIMUSI
" "Užstalėje , ant kėdutės 
švara ir gerumu spindinti 
senučiukė pupeles lakšteno" 
- taip pradeda pasakojimu 
apie senukę Barborą Jasai- 
tę Plungės rajono "Kibirkš
ties" laikraštis. Ji yra viena 
iš seniausių Lietuvoje ir 
vasarą pradėjo 125-sius sa
vo gyvenimo metus. Šimta
metė nueinaiki Rietavo,nors 
nuo Vitkelių kaimo iki Rie
tavo beveik keturi kilomet
rai.

Kai kūrėsi kolchozas, B. 
Ja s ai t ei jau buvo 94 metai. 
Tačiau per darbymetį dar 
nueidavo linų rauti, daržų 
ravėti, šieno grėbti. Dabar 
senukė pensiją gauna. Tik 
praėjusią žiemą sesers duk
ra A. Sauserienė, pas kurią 
senoji dabar gyvena, pri
šnekino ją pirmą kartą nu
važiuoti pas gydytoją - pirmą 
kartą per savo tokį ilgą gy
venimą.

DVIKOVA SU VILKU
Kupiškio rajono "Šviesos" 

kolchozo* mechanizatorius 
Povilas Aviltis, gyvenantis 
Subačiaus miestelyje, po 
dramos ratelio repeticijos, 
ėjo namo. Buvo jau tamsu ir 
smarkiai pustė.

Belikus visai netoli namų, 
užpakalyje išgirdo kažką sė
linant. Atsigręžė - ogi vil
kas. . .IŠ netikėtumo P.Avil- 
tis žengtelėjo atgal.' Tuo 
momentu vilkas metėsi ant 
jo, aštrūs dantys įsmigo į 
veidą. Nuo veido vilką at
stūmė, tačiau šis įsikibo į 
kojas. Sukaupęs visas jė
gas, kartu su vilku nusirito 
atgal į griovį. Matydamas, 
kad žvėries vi s tiek neįveiks, 
ėmė šauktis pagalbos.

Išgirdęs nelaimės šauks
mą, pirmasis į pagalbą at
bėgo pensininkas Stasys Sur
vila. Su žarstekliu rankose 
atlėkė ir Elvyra Paulaus
kienė. Tačiau S. Survila jau 
buvo užtvatinęs vilką, kuris, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo' 
pasiutęs.

Kaiminystėje gyvenantis 
Jonas Malinauskas su savo: 
"Žiguliais" P. Aviltį tuoj pat 
nuvežė Į Kupiškio centrinę 
ligoninę. Čia chirurgas Zig
mas Katauskas daugiau kaip 
keturias valandas kovojo už 
vilko sužaloto žmogaus gy
vybę.

DAR VIENA ĮMONĖ 
ALYTUJE

Alytaus pramonės rajone 
pradėta ststyti gamykla, ku
ri per parą pagamins iki .

Fajetoną, gintaras - tai sau
lės dievo Febo žmonos Kli- 
menos ir jų dukterų, iš siel
varto pavirtusių medžiais. 
ašaros, kurias kaitri saulė 
pavertė gintaro lašeliais.

Gintaro vardas jau mini
mas asirų dantiraščiuose 
X amžiuje. Jau Homero lai
kais moterys dabinosi gin
taro vėriniais. Antai "Odi
sėjoje" Antinojas, norėda
mas pavergti Penelopės šir
dį, dovanoja jai "puikią iš 
gintaro virtinę, auksu da
bintą, kaip saulę žvilgan
čią"/ Gintarą mini savo kū
riniuose ir Sofoklis, Hero- 
dotas,Aristotelis, Platonas, 
Ksenofontas, Aristofanas bei
kiti graikų mąstytojai. Se
novės romėnų rašytojas ir 
mokslininkas Plinijus Vy
resnysis rašė apie gintaro 
kilmę ir prekybą. O Plinijus 
Jaunesnysis pažymi, kad 
gintaras ne % tik papuošalas, 
bet ir vaistas nuo gerklės 
ligų. Tadžikų mokslininkas 
Avicena XI amžiuje aprašė 
gydomąsias gintaro savybes. 
Jau abu Plinijai neabejojo 
augaline gintaro kilme. V. 
Lomonosbvas moksliškai
įrodė, kad gintaras kilęs iš 
sakų. Beje, reikėtų primin
ti, kad iš lietuvių autorių 
pirmasis gintarą smulkiai 
aprašė Si manas Daukantas 
savo knygoje "Būdas seno
vės lietuvių, kalnėnų ir že
maičių".

poetui Algimantui Baltakiui 
garbės ženklo ordiną.

A. Baltakio yra išleista 
keliolika poezijos knygų. 
Prieš kurį laiką jis buvo
mėnesinio literatūros žur
nalo "Pergalė" vyriausiu 
redaktoriumi, o dabar yra 
vyr. redaktoriaus pavaduo
tojas.

daręs iš sukietėjusių tar- 
cialo laikotarpio spygliuočių 
medžių sakų". Gintaras -tai 
sakai spygliuočių medžių, 
augusių prieš 50 milijonų 
metų ten, kur dabar tyvu
liuoja Baltijos jūra ir Kuršių 
marios. Medžiai žuvo gais
ruose, puvo, krito žemėn, 
buvo užnešti žemių ir smė
lio. Sakai, patekdami į že
mę, kietėjo draugę su juose 
esančiomis augalų ir vabz
džių dalelytėmis. Buvusio 
seno miško vietoje laikui 
bėgant išsiliejo upės, jų van
denys plovė sakų sankaupas 
ir nešė į jūrą. Ilgainiui Bal
tijos pajūryje susidarė patys 
didžiausi gintaro IšteKLiai-'
Niekur pasaulyje nerasta 
tiek gintaro, kiek jo glūdi 
pajūrio gelmėse. Jantarne 
yra turtungiausi žemės ru
tulyje saulės akmens klodai. 
Daugiau kaip 90 procentų 
gintaro, randamo pasaulyje, 
slepia^ši pajūrio žemė.

Saulės spinduliuose švyti 
gintaras. Nepaprastas Šis 
akmuo, vadinamas saulės 
akmeniu, primenantis me
daus kruopelytes, o pas mus 
Lietuvos auksu vadinamas.
Nuėmus nuo jo dangą ir pa
žvelgus vidun, atsiveria 
nuostabūs vaizdai : plaukia 
lengvas debesėlis, tartum 
sustingo atsimušusi Į kran
tą banga ar pasviro nuo vėjo 
liaunas medelis, lyg rytme
čio saulės spinduliuose tvis-

Enciklopedijoje rašoma, ka rasa...

Iš Pleasantville, N. Y., ra- vo žmona persikėlė gyventi 
šo, kad-elektronikos milijo- į British Virgin salas, 
nierius M. Scheiner išsiun- Prieš porą savaičių buvę
tė 1.5 mil. dolerių savo bu
vusiems tarnautojams bent 
kiek atsilygindamas žmo
nėms, kurie padėjo jam tapti 
tirti ngu.

Pradėjęs su maža Įmonėle 
Elektronika Medicinai- jis 

išugdė ją iki daugiamilijoni
nės industrijos.

Neseniai pardavęs ją Ho
neywell Inc., Scheiner su sa-

j jo darbininkai pradėjo gauti 
ranka adresuotus vokus su 
tokiu laišku: "Mano žmona ir 
aš norime pasidalinti savo 
gera laime su jumis.Pridė
tas čekis yra mūsų dovana 
Tamstai. Mokesčius mes 
sumokėjome". Voke Įdėti če
kiai po $ 50 už kiekvieną iš- 
išdirbtą mėnesį. Kai kurie 
gavo iki $ 15.000 čekį.

tūkstančio tonų kombinuotų LAIKRAŠTIS} KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
pašarų. Šie pašarai bus 1O- MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS t TINKA KIEKVIENA 
15 rūšių, tiks Įvairiems gy- PROGA- KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA • 
vuliams. _________________ ,___________________________________________

Šiemet numatoma atlikti .  .
statybos ir montavimo darbų 
daugiau kaip už milijoną 
rublių, o apskritai šios 
įmonės statybai skiriama 
per 15 milijonų rublių.

1980.V. 16

JEIGU CERI IR GALI GERTI - IAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI -

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

SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

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

ARBA SKANINK MJMS:
Leonui G. 366-2548 {natsų), 489-5391 (darbu);
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

KReM 
VE/ORoOt/A/

*

"O šitas- vienas iš tų neseniai atvykusių po 
energijos krizės ".

NATIONAL ENQLTRER .

SENI LIETUVIU SAKYMAI

Ar nori sirgt ar mirt iŠ mano rankų ?

Ateis ir tau eilė kermošiun važiuoti..
• 9 9

Kokios kiaulės, tokios dešros.
/ 9 9 9

Moka snaust nemoka aust.

Vely žvirblis kišenė ne kaip dešimt ant stogo.

• Kad ant.didumo pareitų, tai karvė zuikį pagautų 

Ans toks slabnas y, ka ni per šiaudą neperženg. 

Nesiskubink - galvon niekas neduoda.

Angelas apleis, velnias ateis - vienas nebūsi. 

Kaip nori gyvatę vartyk, ji bus gyvatė.

Katras arklys bėga, tam da su botagu drožia.

Jų griekai jų ir pakūta.

Kai bus patapas bus ir spasabas.

Nudvėsė meška ir mesk dūdas per tvorą.

Seno'žvirblio pelais nesugausi.

/Parinko M.Čapkauskas/

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

L/ETUV/iKA VAS ARVI ETE KENNEBUNKPORTE

ft and ikonai kviečia lietuvių visuomenę pra
leisti savo atostogas K en n e b u n k p o r t e. , S e zo n a s 
prasideda liepos 3 d.jr baigiasi rugsėjo 1 d.,

Vasarvietė yra gražioje Atlanto pakrantėje su 
vėsinamais kambariais ir jūros vandens baseinu., 
Kainos visiems prieinamos.,

Daugiau informacijų gausite: Fr an c i s c an Gu ėst 
House, Kennebunkport, Mai n e, 04046, USA. ,

Tel: f 207) 967-2001. ,

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

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

KAS NARIAIS I KANADOS FONDĄ, STOJA, 

TAS LIETUVOS LAISVES REIKALAMS AUKOJA !

oaooooooot

ony 6 Į-^kolo Studio
2400 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIK^TyNO^ 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
 ĮVAIRIOS PROGQS

Ml ELI U ETUVI Al I

LIETUVIŠKA RADIX) 
__________  * PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ 11'30 ,kl 1 2 val-

PROGRAMOS VRoljAS 
U. vs. >033 Albwi«l g,., pMverney, P.įU TRL. Mf-MM

Jeigu norite pirkti ar 
perduoti nuoeavybg , 
kr ei pkitės į agentą, 
Mr. MARCEL COULOMBE, 
GOULET REALTIES INC . 
4 113 Joan Talon East. 
Mont red P-* S 1J5

T.I.Bus. : 374 -574 4 
Res. : 351 -2683 

Mes turime 20 metą 
patyrimą siela srityje. Ma reel Co
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Taupyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
13%% ui 6 mčn. term indėlius 
13 % ui 1 m. term indėlius
12 % ui 3 m term, indėlius
12 r'< ui pensijų ir namų plano
12 ' % speciali taup. sqsk.

AKTYVAI viri 2 5 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičiu* iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekiu 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 532-1140 M6P 1A6

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

AKTYVAI — viri 17 milijonų
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
term, indėliu* 6 mėn. 13%%
term, indėliu* 1 metų 13 %
term, indėlius 2-3 metų 12 %
pensijų s-tą 12 %
taupomųjų «-tų ’) 10%%
spec. taup. s-tų *> 12%%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS 1$: 
asmenines 15 %
mortgičius 14%%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 
*) Nuo gegužės 1 d.

v.p.p.

Nemokoma vilų narių gyvybė* drauda ragai santaupų dydi Iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirtie* ir Invalidumo atvejai* —— Iki $10,000. 
Porduodome "American t*pre**" kelionių tekiu* Ir plrtlglaa* perlaida*. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavime*. • MAtų tlkila* — M 

PELNAS, bet įgilnlngo* PATARNAVIMAS lietuviam*.

SKELBIAMAS KANDIDATU SĄRAŠAS

Į Kanados Krašto Tarybą 
Toronto - Oakville apylinkių 
kandidatai:

1. Baziliauskas, Leonas
2. Birgiolas, Eimutis
3. Blyskis, Eugenijus
4. Čepas, Silvestras
5»Čuplinskas, Eugenijus
6. Danaitis, Jonas
7. Delkus, Osvaldas
8. Drešeris, Valteris
9. Firavičius, Antanas
10. Jankaitis, Vladas
11. Jokūbaitis, Stasys
12. Kėkštas, Stasys
13. Krikščiūnas, Vytautas
14. Kuolas, Al mis
15. Kuzmas, Stasys
16. Lapas, Haris
17. Linkevičius, Pranas
18. Lukošius, K.

IŠ Toronto -Oakvilles apylinkių Į KLB Krašto Tary- | 
bą reikia išrinkti 18 atstovų, todėl kiekvienas gali bal
suoti ne daugiau kaip už 18 kandidatų. Balsuoti gali visi, 
sulaukę 18 metų.

Balsavimas įvyksta š. m. gegužės 25 dieną tokia 
tvarka: Prisikėlimo parapijoje - 9-13 vai. , Anapilyje - 
10-13 vai. , Lietuvių Namuose - 12-15 vai. , Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo parapijoje - 9-11 vai.

Visi eikime balsuoti, atliksime tautinę pareigą.
Toronto - Oakville 
Rinkiminė komisija

sudbury
TAUTOS F ONDUI AUKOJO:
/PAPILDOMAS SĄRAŠAS/

Po $15, - MICKUS D.,TU
TINAS K., JUŠKA VI.

Po $ 1O, - SABAS A, ,kun .
REMEIKIS K., ROT KIS E.

Po $5,- VALIUKAS J. , 
KRIAUČĖLIŪNAS J., KA

3-ooc

6 psl

ATEIK j LIETUVIU AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKI M A. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI J 19 Ml Ml CO AVENUE (Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

TAVO REIKALAS”, 
“MCSV”.

JEIGU GERI IR GALI GERTI ■ 
JEIGU NORI NUSTOTI

PARAMA
11 % % už taupymo s-tas
6 %' už ickių s-tas'dep.)

IMA:
15 % už asm. paskolos
14%% už mortgižius

toronto
A. LUKOŠIUS

NAMU. ŠILUMALI ETUVI S KUJ U.

19. Masionis, Saulius
20. Meiklejohn, Irena
21. Nausėdas , Algis
22. Pavilionienė, Giedre *
23. Petrauskas, Kymantas
24. Petrauskienė, Gabija
25. Petrauskienė, Irena
26. Rinkūnas, Antanas
27. Rovas, Eugenijus
28. Sakalas, Balys
29. Senkuvienė, Elena
30. Šernas, Gytis
31. Simanavičius, Jonas, R
32. Stanulis, Teodoras
33. SteDonaitis, Henrikas
34. Taseckas, Vyt.
35. Vaičeliūnas, Juozas
36. Vaičiūnaitė, Ramona
37. Vaičiūnas, Algirdas
38. Vaičiūnienė, Vita
39. Vekterytė, Aida
40. Vitkienė, Aldona

ČINSKAS R. .dr.PODERIS K. 
ZLATKUS A.,BARKAUSKAS 
A.,PRANOKUS J., MARTI
ŠIUS j,, REMEIKIS G.

Nuoširdus AČIŪ visiems

K. L. B. SUDBURY A-KĖS 
VALDYBA

STASYS JAKUBAUSKAS 
Toronto Lietuvių Namų iš- 
puošėjas. Iš profesijos-jdai- 
lidė, amatininkas.

Kur begyventume, kiek
vienas pagal išgales bei su
gebėjimus, k^aip beįmanyda
mi, vis bandome pagražinti 
savasias gyvenvietes, nori
me, kad jose mums būtų ne 
tik patogiau, bet ir links
miau, nuotaikingiau gyventi. 
Mes rūpinamės ne vien tik 
išore, bendra padėtimi, bet 
ir jų vidujiniu sutvarkymu 
bei papuošimu. Tai daryti 
bene daugi ausiai mus verčia 
vienas labai svarbus faktas, 
kad dauguma iš mūsų dides
nę savo gyvenimo dalį pra
leidžiame savose buveinė- r se.

Sakykime, virtuvė, kurioje 
kiekviena namų šeimininkė 
praleidžia daugelį valandų, 
visuomet stengiamasi įreng
ti kiek įmanoma patogiau ir 
moderniškiau, nes šiame 
svarbiame namų kampelyje 
nuolatos ir be atolydžio 
vyksta svarbiausio ir būti
niausio mums žinomo meno- 
maisto gaminimo nuolatinė 
procedūra.

Atitinkamai, ir kiek sąly
gos leidžia, puošiame ir ki
tus savosios buveinės kam
pelius. Nesugebėdami tai 
padaryti patys, dažnai krei
piamės į tuos, kurie šioje 
srityje nusimano ir turi pa
tyrimo. Puošti savo gyve
namas buveines nėra joks 
įstatymas, niekas mums to 
neįsako ar verčia daryti. Da
rome tai iš įpratimo, nes 
tai lyg ir nusistovėjusi tai
syklė, nesikeičiantis įpro- 
tys.

Besirūpindami nuosavo
mis pastogėmis, nepamirš
tame ir bendrųjų namų, ku
riuose mes dažnomis progo
mis visi mėgstame susi
rinkti, pabuvoti, pabendrau
ti/ pasilinksminti arba ir 
pasaulio Tvėrėjui nusilenk
ti. Pagal sugebėjimus papuo
šiame ir tuos, mūsų visų 
bendromis jėgomis įsigytus 
pastatus. Galime> tiktai 
džiaugtis, kad darbščių ir 
toje srityje nusimanančių 
rankų savo tarpe dar vis 
nestokojame. Kaipo pavyzdį 
paimkime kad ir daug jau 
kartų girdėtus ir matytus 
Toronto Lietuvių Namus. 
Jeigu iš išorės jie ir nesi
skiria nuo kitų aplinkinių 
pastatų, nesužavi praeivio 
akies, tai vidun atsilankius, 
jau visai kitas vaizdas atsi
veria.

Ne tik bendras, bet ir pa
skirų šio pastato salių puoš

VESTUVĖS
ANAPILYJE - susituokė Vj* 
tautas- Jonas VALAITIS ir 
Rūta- Kristina ČERŠKUTĖ; 
Steven LLOYD ir Ramunė* 
Teresė BRAŽUKAITĖ. 
PRISIKĖLIMO šventovėje - 
Vidas KIŠKUNAS ir Kristina 
ST RIMA IT YT Ė. 

nus įrengimas, iš karto 
krinta dėmesin. Į akis smin
ga gražūs iš medžio iš- 
piaustinėti lietuviško rašto 
ornamentai, durų, stulpų, bei 
sienų spalvingi aprėmina
mai. Čia , kad ir trumpai 
pabuvojus, pasijauti tarytum 
lietuviškos seklyčios palan
gėje, prie kiemo vartelių, 
šalia balto klevo gonkų be- 
stovys.o į.tave iš visų pusių 
žvelgianti spalvingoji lietu
viško kiemelio gėlių virti
nė. Į visą tai bežiūrint kyla 
klausimas : kaip ir iš kur 
visi tie puošnūs, akį vilio
jantys pagražinimai čia atsi
rado ? Kas turėjo tiek kant
rybės ir visa tai padarė ? 
Iš tikrųjų beveik neįtikėti
na-tai darbas labai kuklaus, 
paprasto, tačiau praktiško 
šios kolonijos tautiečio Sta
sio JAKUBAUSKO.

Visos šios puošmenos,tai 
jo suprojektuotos, pagamin
tos ir šioms salėms pritai
kytos. Kada čia vyko vidaus 
įrengimo darbai, daugelis 
matydavo šį žmogelį dulkė
se paskendusį, prie seno 
medžio gabalo palinkusį, vis 
kažką tai matuojantį, tikri
nantį, plaunantį ir derinantį , 
Daugeliui čia teko stebėtis, 
kada šis lietuviško sodžiaus 
dailydė ne vien tik įsivaiz
davo, bet suplanavo, pada
rė, uždengė ir tuomi labai 
vykusiai papuošė svetainės 
"Lokio” buvusias gausias 
ventiliacijos angas sienose. 
Ir ne kuo kitu, o to paties se
no medžio išpiaustinėtais 
gabalais, kurie jo sumany
mo dėka, pavirto tarytum 
gintariniais puošmenimis.

Ir ką tiktai šis gabus dai
lydė sukūrė bepuošdamas 
šiuos mūsų visų bendrus na
mus, yra grynai jo vaizduo
tės bei sugebėjimo vaisius. 
Nekartą teko girdėti iš ki
tur atvykusius teiraujantis: 
kokio architekto projektu vi
sa tai padaryta ?

Niekas jam nevadovavo, 
jokių braižinių nedavė. Pats 
viską suplanavo, pagamino, 
skoningai pritaikindamas pa
puošė.

Apsilankius jo kuklioje re
zidencijoje, irgi maždaug 
tas pats. Malonu pasižvalgy
ti, nes yra kur akis pagany
ti. Ir čia viskas skoningai, 
puošniai įrengta. Pasirodo, 
kad Stasiui nuo pat vaikys
tės šioje srityje sekėsi. 
Visa eilė dar laisvosios Lie
tuvos mokyklose gautų doku
mentų su pačiais aukščiau
siais pažymiais ir rekomen
dacijomis lydėjo šio jaunuo
lio kelią į gyvenimą. Sėk
mingai baigęs Specialią 
Amatų Mokyklą Šauliuose, 
eilę metų šio amato mokė 
kitus, buvo instruktoriumi^

Tai labai kuklus, nesigi- 
riantis, paprastas ir prak
tiškas, tuo pačiu ir įdomus 
kūrybingas žmogus. Jo suge
bėjimais mes čia visi di
džiuojamės, . nes ne vien tik 
juos matome, bet jais žavi
mės. Jo darbai kalba patys 
už save.

MOKYKLOMS TRŪKSTA 
MOKYTOJŲ.

Mississaugos Katalikų 
MokyklųTaryba skubiai ieš
ko mokytojų pradžios mo
kykloms'. Daugiau infbrma- 
cijų galima gauti Anapilio 
klebonijoje.

DRAUDA (3g)
BALIO MAŠKELIONO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
V7$y RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD. 
■— -- —r    — —! i ..

Visų rilių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigai tol. 233-3334 231-2641 231-6224*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M98 1K8
* __ __

JJ PLDJl/XJJ D A . .
♦ Nomg — Gyvybė* 

/ A/43/1 A Al * Automobilių
< W * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.o.
1551 Bloor Street W, ^\XŽi7Xmb.nu

TORONTO, ONTARIO ’ COO
M6P iA5 fe/. 533-3531

Winnipeg
ĮVAIRENYBĖS

• Š. m. vasario 21 d., savo 
namuose Helen Banesh-BE- 
NIUŠIENĖ atšventė 65 m. 
gimtadienį ir pradeda gauti 
pensiją.

Jos vyras Kazys BENIU- 
ŠIS, gimęs 1898 m., vasario 
11d., Minčaičių km., Žaga
rės valsč., Šiaulių apskr., 
kaip jis pats sakosi-pirtyje- 
ir vis dar kruta ir rašinėja 
į laikraščius, nors jau per
žengė 82-įus metelius. Lai - 
kykis, Kazy*.
• Š. m. kovo 23 d. mūsų pa - 
rapijos kleb.kun. J. BERTA- 
ŠIUS atšventė savo 65-ių m. 
gimtadienį ir pradeda gauti 
pensiją.

Parengimas įvyko Šv.Ka- 
zimieto lietuvių bažnyčioje 
11 vai. .pradedant mišiomis , 
kuriose dalyvavo ir kun. K. 
Pugevičius, atvykęs iš JAV . 
Ta proga jis pravedė ir re
kolekcijas.

Po pamaldų įvyko minė
jimas parapijos salėje, kuri 
buvo perpildyta dalyviais . 
Pagrindinę kalbą pasakė Ma
rius T IM ME RMA NA KLJS - 
os Tarybos narys.Po jo kai - 
bėjo Parapijos K-to sekret . 
Stasys RAMANČIAUSKAS, o 
E v. FEDARAS pristatė Šv. 
Kazimiero lietuvių švento -' 
vės albumą.kuris sudarytas 
kun. J. Bertašiaus 65-ių me - 
tų sukakties proga.

Paskutinį žodį tarė pats 
solenizantas, išreikšdamas 
savo gilią padėką visiems 
sukaktuvių dalyviams. Gauta 

MIELOJI MANITOBA 7 ,

Gražioji Manitoba - Kanados daliau 
Jos platybėse glūdi žmonijos ateitis. 
Derlingi laukai žemdirbių žinioje- 
Į vairu s pasėliai ir linų žiedai.

Atostogaujant Manitoba nė vieno neapvils, 
Jos grožį žavingą atvykęs pamils.
Kas moka gyventi su šiuo laiku, 
Atostogų dalį maloniai praleis.

Turtingi muziejai nuo senų laikų,
Nuo Winnipeg*© miesto iki šiaurės ledų.
Turistas atranda, ko dar nežino, 
Manitobos provincijoj naujienų sužino.

Žaliasis pavasaris viską atgaivina, 
Žuvininkai širdis per atostogas nuramina. 
Ežerai ir upės miškų apsupti, 
Lyg būtų vainikais žaliais išpinti.

V. M.
Winnipeg
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

daug sveikinimų raštų ir 
vienas iš okup. Lietuvos, 
kun. J. Bertašiaus sesers Bi
rutės. Kiek matėsi, klebonas 
savo 65-ių metų sukaktimi 
liko labai patenkintas, o ypa
tingai už gausias dovanas.
• Balandžio 12 d. Įvyko Lie - 
tuvių parapijos Atvelykio 
Banketas. Linksmino Pau
liaus Matveičiko muzika. Va
karas praėjo geroje nuotai - 
koje.
• Š. m. balandžio 13 d. Sta 
sys RAMANČIAUSKAS savo 
draugų tarpe atšventė 6O-ąjį 
gimtadienį. Jis priklauso KL 
B-nei ir yrą Šv.Kazimiero 
lietuvių parapijos Komiteto 
sekretorius. Sekmadieniais, 
per lietuviškas pamaldas , 
dažnlaupiai skaito ištraukas 
iš Šv. Rašto.

Lietuvoje yra baigęs Tau - 
ragės Mokytojų Seminariją 
ir kurį laiką mokytojavo 
Švėkšnos valse., Tvaskučių 
pradžios mokykloje.
• Staiga susirgo Stasys 
BORTKEVIČIUS ir paguldy - 
tas Į General Hospital-Winni- 
peg’e.Buvo dalyvavęs kauty
nėse prie Minsko ir sunkiai 
sužeistas.Pasveikęs, kaip ii 
visi kiti,pasitraukė Į Vaka - 
rus. Dabar yra pensininkas 
ir nuolatinis ligoninės sve - 
čias.
• Stasė ir Liudas BARTI - 
NINKAI pirko jau trečią na - 
mą, kuriame mano galutinai 
įsikūrti ir laukti senatvės.

K.S-tis
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Hamilton

AIDO” DEŠIMTMETISn

Judrusis mergaičių cho
ras "Aidas”savo dainos de
šimtmetį atžymėjo koncertu 
balandžio 27 dieną, sekma
dienį, Sir John A. Macdonald 
gimnazijos salėje, dalyvau
jant nemažam skaičiui dai
nos mylėtojų, nors ir lietin
gą dieną.

Sukaktuvinį koncertą ati
darė D. Pajerskaitė, prieš 
8 metus buvusi šio choro da
lyvė, o dabar mokytoja. Gra
žiais ir reikšmingais žo
džiais pristatydama po pa
saulį keliavusį chorą, kul
tūrine ir tautine prasme pa

linkėjo jam geros sėkmės' 
ateičiai. Uždangai pakilus, 
scenoje išvydome gražiai 
išsirikiavusias jaunas dai
nininkes tautiniuose rūbuo
se. Tuo pačiu momentu pa
sipylė katučių lietus jų gar
bei. Pasirodžius ir choro 
vadovui, dirigentui, muzikui 
J. Govedui, vėl tas pats ka
tučių "lietus".

Koncerto programoje buvo 
išvardinta net 26 įvairūs 
dainos kūriniai (dėl didelės 
jų eilės,nevardinu nė vieno). 
Daugumoje lietuvių autorių 
sukurti. Keturios lietuvių 
liaudies dainos harmonizuo
tos muz. J. Govedo.Ketvertas 
kūrinių buvo svetimtaučių 
autorių, kaip F. Schuberto 
Tosseli ir E.Tosti. Kartu su 
choru ketvertą kūrinių pa
dainavo tenoras solistas R. 
Strimaitis. Chorui akompa
navo ir kartu jam dirigavo 
pats choro vadovas muz. J. 
Govedas. x

Kiekviena sudainuota dai
na auditorijos klausytojų bu
vo priimta gausiais aplodis
mentais. Porą kūrinių buvo 
"išprašyta" pakartoti. Ypač 
paskutinioji daina buvo su
tikta gana triukšmingai su 
žodžiais "bravo" ir "valio". 
Po koncerto jaunos choris
tės gavo gražių gėlių, rau
donos spalvos kaip ir jų pa
čių veidukai, nuo šilimos ir 
žydėjimo jaunyste.

Pranešėjai D.Pajerskaitei 
paskelbus, kad su šio kon
certo diena sutampa ir muz. 
J. Govedo gimtadienis, audi
torijos svečiai gausiai plojo 
ir jam buvo įteikta speciali 
dovana.

Koncerto eigoje choris
tės dėvėjo dar dvi aprangas : 
baltas sukneles su žalsvomis 
palaidinėmis bliuzelėmis ir 
su rusvomis. Tai sudarė sa
votišką grožį, o jauni veidu
kai atrodė kaip pražydusios 
rožės ar lelijos ankstyvą 
vasarą.

Po, baigminės dainos sce- 
non dar buvo iškviesti choro 
vadovas muz. J. Go vedas, 
pirmasis šio choro dirigen
tas V. Verikaitis, sol. R. 
Strimaitis, choro adminis
tratorius J. Pleinys ir choro 
krikšto tėvai. Jiems visiems 
buvo prisegtos gėlės, audi- 
1980. y. 16 

tori jai pritariant katutėmis. 
Po šio momento chorą svei
kino KLB pirmininkas J. Si
manavičius, Hamiltono LB 
pirmininkas M.Gudinskas ir 
mon. J. Tadarauskas. Po 
sveikinimų visi išskubėjo 
vaišėms Jaunimo Centro sa
lėje su padidėjusiu apetitu 
ką nors užkąsti.

Švenčiant choro dešimt
metį, jame yra likusios tik 
kelios mergaitės nuo jo gim
tadienio. Choras nuolat pil
dėsi naujomis choristėmis. 
Jame būdamos ir trumpesnį 
laiką, pasirodė paklusniomis^ 
drausmingomis ir pakanka
mai susidainavusios su di
rigentu : jo ir mažas rankos 
ar galvos judesys joms su
prantamas.

Tarp kitko, hamiltonie- 
čiams koncertuojant sveti
muose kraštuose, kai ku
rioms iš jų pavyksta susi
draugauti ir su lietuviu ber
niuku ir net sukurti lietuviš
ką šeimą. Tuo tarpu, sėdė
damos namuose, "susigieda" 
kartais ir su svetimtaučiu 
ir sukuria ne lietuvišką Šei
mą.

Jaunimo Centro vienoje 
salėje kabojo parodai išsta
tyti choro dešimtmečio dar
bai : daugybė įvairių nuo
traukų, laikraščių iškarpų 
lietuvių ir svetimomis kal
bomis iŠ kraštų, kuriuose 
"Aidas" koncertavo. Juose 
teigiami vertinimai sudaro 
džiaugsmą ir malonumą pa
siskaityti. Šio koncerto klau
sytojai patys galėjo įsitikin
ti, kad anie teigimai buvo 
tikri ir realūs. Šalia kon
certų Hamiltone, "Aidas" 
daug kur yra koncertavęs. 
Šiaurės Amerikos kontinen
te yra dainavęs lO-tyje did
miesčių, vietomis kartu su 
sol. R. Strimaičiu. Pietų 
Amerikoje koncertuota Ar
gentinoje, Urugvajuje, Bra
zilijoje, Kolumbijoje ir Ve- 
necueloje. Europos žemyne 
aplankė Angliją, Vak. Vokie
tiją ir Italiją. Pagaliau ir 
pačioje Kanadoje buvo ap
lankyti net šeši miestai.

Man neteko girdėti, kad 
kokio nors krašto dainos 
vienetas tiek daug būtų ke
liavęs, kaip hamiltoniečių 
"Aidas". Tik Austrijos ber
niuk! ų choras yra truputį 
daugiau keliavęs už savo 
krašto ribų.

Vaišių metu chorą sveiki
no apię 1O asmenų įvairių 
organizacijų vardu. Pasku
tiniuoju kalbėjo choro admi
nistratorius Jeronimas Plei
nys. Tas pats Pleinys, kurio 
sumanymu ir pastangomis 
atsirado šis jaunų mergaičių 
choras. Jis ankstyvą 1970 
metų pavasarį šeimose ieš
kojo jaunų mergaičių, ga
linčių ir norinčių dainuoti 
choro vienete. Važinėjo į jų 
namus arba telefonu susi-1 

siekdavo. Gavęs sutikimą iš 
pačių mergaičių, vėl turėjo 
kreiptis į jų tėvelius ir gauti 
sutikimą dukrelę leisti dai
nuoti. Taip jis keliavoiš vie
no namo į kitą. Suradęs rei
kiamą skaičių kandidačių, 
kreipėsi į Toronte gyvenantį 
muziką V. Verikaitį, prašy
damas būti choro vadovu ir 
jo dirigentu. Jam sutikus, 
chore prasidėjo reikiami 
darbai ir repeticijos Hamil
tone, AV parapijos salėje, 
davus sutikimą parapijos 
klebonui prel. J.Tadarauskui 
Taip, keletą metų jam va
dovavo t V. Verikaitis, o da
bar šį, darbą tęsia muz. J. 
Govedas. Chorui reikiamai 
sustiprėjus, pradėta galvoti 
apie išvykas už Hamiltono 
ribų. Tam reikalui reikėjo 
lėšų. Iš šalies aukų buvo 
gaunama nepakankamai. Čia 
pagalbos ranką ištiesė cho
risčių tėveliai: už visas ke
liones dalinai ar pilnai vi
sada jie sumokėdavo.

Gražiu sutarimu visiems 
bendradarbiaujant, gavosi ir 
gražūs darbo vaisiai, kuriuos 
pastebėjo ir platusis pasau
lis.

Vaišių metu J. Pleinys ga
vo aidiečių dovaną.

Čia paviešėję apie trejetą 
valandų, visi geroje nuotai
koje skubėjo į savo namus, 
likę dėkingi iniciatoriui ir 
choro rėmėjams už paruoši
mą gerų lietuviškų ambasa
dorių.

Baigiant reikia palinkėti 
jaunoms dainininkėms geros 
sėkmės ateičiai.

Z. Pulianauskas

st. Catharines
RAMOVĖNAI VEIKIA

Š. m. balandžio 13 d.Nia - 
garos Pusiasalioi ramovėnų 
skyrius .visuotiname narių 
susirinkime Vienuolyno pa
talpose, ši aptu balsavimu iš
rinko atstovus į LKVS RA
MOVĖ Skyrių suvažiavimą , 
kuris įvyks gegužės 24-25 
d. d. Cleveland’e, Ohio. Dau
giausiai balsų gavę J.SKEI- 
VELAS ir J.ŠARAPNICKAS 
buvo išrinkti atstovauti Nia - 
garos Pusiasalio ramovėnus 
Suvažiavime.P.POLGRIMAS 
liko Kandidatu.

Ramovėnai šiais metais 
Lietuvos kariuomenės Šven
tės minėjimą ruošia lapkri
čio 8 d., Slovakų Salėje.

Tautos Fondo atstovas J . 
PAUKŠTYS šiais metais de
da pastangas surinkti VLIKo 
veiklai paremti 1OOO dole
rių. Lėšų rinkimas vyksta 
sėkmingai ir šia m tikslui jau 
surinkta virš 800 dolerių.

St.Catharines lietuvių ko
lonija maža, be to, didžioji 
dalis lietuvių jau pensininkai, 
bet Lietuvos laisvinimo rei - 
kalams yra jautrūs ir patri
otas lietuvis žino, kad vien 
žodžiais Lietuvos laisvės 
neatgausime. J.Paukštys su
aukotus pinigus Tautos Fon
dui įnešė į banką, Į atskirą 
T F sąskaitą. Pinigai bet ko

GUY . 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė.-- .. darbo «■ totadenuxa

aUYUUCHARD. kuris Jau senai lietuviams patarnauja.Dar 
atliekai sąžiningai (r pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

kiu atveju yra saugūs ir už 
juos bus gauti ir procentai.

• St. Catharines lietuviai 
pamėgo Floridą. Ilgesniam 
laikui pasikaitinti švelnioje 
saulėje išvyko Jonas ir Ku
nigunda DERVAIČIAI su duk
ra Danute. Taip pat kelioms 
savaitėms išvyko ir Jonas 
su Ona KARALIŪNAI.

P.p. Dervaičiai šias eilu
tes rašančiam atsiuntė atvi
rutę su Floridos gražiais 
vaizdais ir rašo: " Velykų 
šventes praleidome bendrai 
salėje, kur buvo svečių ma
lonumui ir programa. Nenuo- 
buodžiaujame- jau praėjo 2 
savaitės, atrodo lyg viena 
diena"...

Be abejo, šis savaitraštis 
pasieks St. Catharines, kai 
visi turistai jau bus sugrįžę, 
nes ir pas mus jauv saulutė 
šildo, žolė sužaliavus ir pra
žydo ankstyvosios gėlės. 
Tikras pavasaris.
• Juozas ir Virginija ŽE
MAIČIAI š. m. balandžio 19 d. 
atšventė 25 metų vedybinę 
sukaktį. Balius įvyko Vokie - 
čių salėje. Vėliau bus pla - 
čiau parašyta, nes p. p. Že
maičiai yra aktyvūs lietuviš
koje veikloje ir turi daug 
draugų ir gerbėjų.

J.Šarapnickas

montreal
AUDROSVARTU 

CHORAS
SULAUKĖ 30 METŲ

Š. m. gegužės mėn.lC d.A V 
Parapijos salėje įvyko su
kaktuvinis A V Choro koncer - 
tas- vakaras. Salė, nors ir 
buvo kiek nugąstauta-p risi - 
pildė svečiais. Jie visi tik - 
rai norėjo pagerbti mūsų 30 
-metininką/ar tikrai jau tiek 
metų prabėgo?/, pasiklausy
ti dainų, kurias dar visi la - 
bai mėgstame ir mielai 
klausomės.

Choro vadovas sol. A. 
Keblys pasveikino svečius 
pristatė op.solistę Elzbietą 
Kardelienę, kuri buvo dai
navusi ir dirbusi su Choru, 
sol. Giną Čapkauskienę,kuri 
irgi dainavo su Choru ir su 
Oktetu .Pristatė prancūzus 
svečius, dėkojo už gausų lie
tuvių atsilankymą. Po to 
pakvietė tarti žodį dr.Pet
rą Lukoševičių/kuris irgi y- 
ra buvęs Choro narys/.Da - 
vęs trumpą bendrą chorų at
siradimo raidą, pasidžiaugė 
ir priminė,kaip iš sekmadie
ninių pagiedojimų lietuviš - 
koše pamaldose Montrealis 
išsiaugino ne tik nuolat te- 
begiedantį kas sekmadienį 
vienetą su puikiu bažnytiniu 
/lietuvišku ir lotynišku/ re
pertuaru/, bet ir aukšto ly
gio mišrųjį chorą. Mūsų 
Choras dalyvavo ne tik viso
je eilėje išvykų koncertuose 
bet ir didžiuose renginiuose, 
kaip Lietuvių Dienų, Dainų 
Šventės ir kituose masiniuo- 
renginiuose. Didelį muzikinį 
kreditą davė M me Madeleine 
ROCIT, kuri išauklėjo šį vie- 

netą muzikiniai. Be Choro 
vadovo sol.A.Keblio ir ve
dėjo H.Celtoriaus, be jų kant-i 
rybės, patvarumo ir rūpės - 
čio Choras nebūtų galėjęs 
taip ilgai išsilaikyti.

Atsidarius scenai-matėme 
lyg iš naujo pažįsta mus,mie
lus mūsų kolonijos choristų 
veidus.Iš jų jautei pakilimą, 
susikaupimą ir atsidavimą 
dirigentės preciziškiems , 
kondensuotiems gestams. 
Mme Roch turi savitą diri - 
gavimo stilių,kuris ne tiek 
išoriniai pritrenkia, kiek pa
veikia perduodama konden
suota, tiesiog paprasto buvi
mo energija. Ji valdo chorą,, 
taip sakant, be triukšmo.

SolA.Keblys atliko 3 dai - 
nas ir ketvirtą Chorui paly
dint, Jauno bajoro dainą iš o- 
peros Gražina, kuri geriau
siai nuskambėjo.

Pertraukos metu, norint 
pristatyti jaunuosius vyrus, 
įsijungusius į Choro eiles , 
leido parodyti savo talentus. 
Taip pat balsingieji vetera - 
nai gavo progos pasirodyti: 
A.Gudas su D.Baltrukoniu, 
A. Urbonas su A.Gudu,pa

lydint akordeonu A.Mickui .
Šie pasirodymai būtų ge

riau tikę kita proga, ne su - 
kaktuviniame koncerte.Prog
rama ir taip jau buvo gero - 
kai užsitęsusi.

Šiurpryzas buvo kve be kie
tis tenoras Gay Piche, ope - 
ros solistas, kurį mūsų pub
likai pristatė lietuvių bičiu
lis R. Miette.Remy Martel 
reprezentantas , šiltai su - 
tiktas, padainavęs profesio - 
naliai keletą arijų ir dainų .

Jaudinantis ir malonus au
siai momentas buvo gale su
ėjus į sceną ,visiems bu - 
vusiems choristams ir už
dainavusiems Choro tradici
nę dainą"Kur giria žaliuoja". 
Balsų harmonija ir tirštu - 
mas kaip jūros banga užlie
jo visus. Į

įteiktos gražios gėlės , 
perskaityti sveikinimai:Jau
nimo vardu-R. Lukoševičiū- 
tė, Šaulių-A.Mylė,Šv.Kazi
miero parap. Choro vardu - 
V.Lukauskas.

Po 3Om.išdainavę-Gen- 
telmanienė K., Murauskienė 
M., Vazalinskienė I., Kačer- 
gius V., Vasiliauskas J., 
Piešina A., Murauskas V. ,

Po 28 metus- Urbonie - 
nė Z., Urbonas A.,Rusinas 
A.

27 metus-Ališauskienė S., 
po 25 m. - Išganaitienė A., 
Išganaitis J., 24 m.-Jankus A

Po 20 m. - Sibitienė G. , 
Gudas A., Gudas J.

Po 15 m. -Morkūnienė M., 
Gustainienė A., Celtorius H. 
Morkūnas S.,Skaisgiris V. , 
Žukauskas P., 14 m.-Bar - 
teška P., Celtorienė E., 13m. 
-Bulota R., 12 m.-Adomai - 
tytė J., po 1O m. - Baltruko- 
nis D. , Ptašinskas V.

Choras šiuo metu nėra 
pačioje aukštumoje. Kenčia 
dėl moterų balsų trūkumo 
/jaunų vyrų atsirado/ ir tai 
jautėsi daugiau ar mažiau į- 
vairiose programos dalyse. 
Tai yra pati didžiausia grės
mė, kad mišrus choras ne
begalės pilnai reikštis, o gal 
ir iš viso ne, jeigu nepasipil- 
dys.

Pirmoje dalyje padainhvo 
5 dai nas-Be nd ori aus, Nauja
lio, Račiūno, Banaičio/2/, Y- 
pač įdomiai nuskambėjo "Po 
aukštus kanlnus"- Banaičio 
ir "Per girią giružėlę"- Ra
čiūno. Gražia muzikine fra
zuote, muzikaliniu išlaikymu 
ir gera tarsena skambėjo ir 
pirmoji daina "Už jūrelių už 
marelių" -^Bendoriaus, nors 
ir su suprantama įtampa.

Vyrai sudainavo įdomią 
Bendoriaus"Anoj pusėj Ne 
muno".Kareivių chorą iš o - 
peros Faustas atliko savo - 
tiška! lėčiau, negu paprastai.

Gal būt, norint išlaikyti e - 
nergiją ilgesniam laikui, rei
kėtų /šalia naujų balsų/ pa - 
kaitomis giedoti-bendrai re - 
petuotirgal tai palengvintų ir 
naujų balsų įjungimą į chorą.

Esame dėkingi už nesuskai
tomas pynes giesmių ir dai - 
nų, kurios skambėjo per 30 
metų mūsų kolonijoje ir kė - 
lė mūsų širdis Į grožį.

Esame dėkingi vadovams , 
žinodami jų pasišventimą .

Esame nepaprastai dėkin - 
gi Mme Roch, kuri ne tik 
kaip muzikė profesionalė ,a- 
tidavė savo žinių ir pastangų 
krūvį beveik per 15 metų, bet 
ir kaip žmogus,kuri suprato 
mūsų dainų charakterį, pa - 
mėgo jas ir ištvėrė daž
nai komplikuotose situacijo
se. b.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

TODORO & BIGRAS LTD.
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NL REIKALAI
NL SPAUDOS VAJAUS METU 
PARĖMĖ MŪSŲ
LAIKRAŠTĮ MONTREALYJE:

$ 60, - V.VALKA, $35,- 
J. KIBIRKŠTIS'.

Po $30, -V. IVANAUSKAS,
A. ME CELIS’,

Po $25, -J. VAITKUTE, 
J. CIALKA, A. DANILIAUS-' 
KAS, J. DAINIENĖ;

Po $20, - L.ŠIMONĖLIS, 
R. URBONĄ S; R. JURKUS, A. 
BENDŽIUS, M. TAMKEVI- 
ČIUS;

$18, - J.TANNER.
Po $ 16, - K. SMILGEVI

ČIUS, I. MALIŠKA;
Po $15. - P. LATVAITIS ,

B. MOZŪRAS

Po $ 14, - V. MISEVIČIE
NĖ, C. YASUTIS.V.DAUGE- 
LAVIČIENĖ;

Po $ 1O, -K. MARTINĖNAS, 
L. RUTKAUSKIENĖ, V.JUD- 
ZENTAVTČIUS, M. JUODVIR
ŠIS, I. PETRAUSKAS, J. LU - 
BINSKAS, M. JONYNIENĖ.D. 
KAČINSKAS, D.VASILLAUS - 
KAS, J. VE R BYLA, R.PO - 
CAŪSKIENĖ, C.LADYGA.I . 
ŽALYS, P. LIPKĖ, A.DASYS, 
A. ZABUKAS;

$8, - V. BLAŽYS.
Visiems nuoširdus AČIŪ’.

/ bus daugiau /
UWMMUUUUUWUWWMVUUUUUUUWMN

• SADAUSKAS Antanas, 79 m, • POCIUS Albertas, 58 m. ,
mirė. Liko sūnus Jonas-, dūk - 
tė Silvija. Palaidotas per A V 
bažnyčią.
• VAITEKŪNAS Albinas, 78 
m., mirė. Liko žmona Julija, 
dukterys Helena ir Joana. Ve
lionis buvo kilimo iš Šimonių 
valsčiaus, palaidotas per A V 
bažnyčią.
• SKRIPKA Liudvikas,79 m . 
mirė. Liko brolis Vladas 
Lietuvoje. Pusbrolis Jurgis 
rūpinosi laidotuvėmis. Velio
nis buvo kilimo iš Lazdijų, 
palaidotas per Šv.Kazimiero 
bažnyčią.

• BAJORAS Jonas, 80 m., 
buvęs montrealietis, mirė 
Kalifornijoje. Liko žmona O- 
na, sūnus Juozas.

mirė. Liko sesuo Jurgutienė 
ir brolis Antanas.
• ALANSKAI, Bill ir Aldo
na, išvyko 2 savaičių atosto
goms I Vancouver*į, B.C. 
pas dukterį ir žentą.
• NAGIENĖ Birutė užbaigė 
šio sezono Išraiškos šokių 
dėstymą Lassalle Konserva
torijos Kolegijoje. Keletas 
jos paruoštų choreografi
jų buvo užrašyta į video 
juostas ir bus rodomos CE - 
GEP-uose.

Neseniai buvo išvykusi į 
Lietuvių Tautodailės Institu
to Suvažiavimą A. i r A. Ta
mošaičių Sodyboje.
• MAtIUKAS Antanas sun
kiai susirgo.Randasi Mont - 
real General ligoninėje.

• POVILAITYTĖ Vilija, vos 
22 m. amžiaus, jau baigė stu
dijas ir gavo "Master” laips
nį su pagyrimu iš farmako - 
logijos Quebec’o miesto uni
versitete.

Susižiedavo su jaunu ir 
taip pat gabiu Nlel Mia motto.

• ADOMAIČIAI, Jonas ir 
Marija buvo išvykę kele - 
tai savaičių atostogų. Aplan
kę gimines ir pažįstamus 
Ontario, nuvyko į Cleveland’ 
ą, St. Louis. Užsukę į Chi - 
cagą, lankėsi Lietuvių Ope
ros spektaklyje. Ypač patiko 
Carmina Burana.

•»

MALONI ŽINIA-
FLORALIES DE MONTREAL

Nuo gegužės 17-29 d.d.O- 
limpinlame Montrealio Ve
lodrome bus atidaryta tarp
tautinė Gėlių Paroda. Ji bus 

^tęsiama nuo 31 gegužės iki 
1 rugsėjo Notre-Dame Salo
je /Expo vietovėje/. Bilie - 
tus galima gauti Royal Bank 
įstaigose.Parodoje dalyvau
ja be Kanados-Austrija, Bel
gija, Kamerūnas, Kolumbija , 
Costa Rica, Cuba, Čekoslova
kija, Prancūzija, Gvatemala, 
Olandija, Italija, Japonija, 
Meksika, Monako, Panama, 
Kinija, Peru, Portugalija PF 
Afrika. Didž. Britanija, JAV,

pasipuošusios tautiniais rū- Daugiausia džiaugsmo šutei- bino rengėjus ir patį skulp -
bais, prisegė po gėlę. Susi- kė pačių mažiausių piešiniai, torių.Pr.ir J. Baltuoniai y - 
rinko virš .1OO žmonių. kurie buvo atlikti su dideliu ra dėkingi baltimoriečiams

Kun. J. Aranauskas, SJ., nuoširdumu. Tokia parodėlė už vaišingumą ir jų nuošir-
perskaitė invokaciją motinai, buvo suruošta Montrealyje durną.

Minėjimą pravedė Kristina 
Kličiutė.

Prelegentė dr. Agota Šid
lauskaitė skaitė paskaitą, 
praktiška patirtimi ir moks
liškai įrodydama, kad nežiū
rint dabar peršamų pažiūrų 
apie moterų ir vyrų visokia- 
riopą tapatumą, yra ir as
meninių skirtumų. Motiniškų 
teisių paneigimas motinoje 
sukelia konfliktų, kurie at
sispindi ir jų vaikuose. Ypač 
sunku dabartinėms motinoms 
- auginti vaikus ir tęsti dar
bą pasirinktoje profesijoje. 
Prelegentės patarimu yra 
būtina, jaunoms motinoms 
pasirinkti profesiją, kurią 
galima būtų suderinti su 
motiniškumu, kad nenuken
tėtų jauno kūdikio auginimas 
kas ir yra pats svarbiausias 
motinos ir žmonijos uždavi
nys.

Po paskaitos Montrealio 
vyrskautės suruošė poezijos, 
muzikos ir vaizdų montažą. 
Skaitė ir deklamavo: Ginta ir 
Rima JURKUTĖS, Kristina 
KLIČIUTĖ ir Ina LUKOŠEVI- 
ČIUTĖ. Buvo panaudota Sa
lomėjos Neries, Alf. Nykos 
Niliūno, Jono Aisčio, B.

SĖKMINGA PRANO 
BALTUONIO PARODA

Erdvioje salėje Lietuvių 
Namuose Baltimorėje, š. m. 
balandžio mėn. 27 d., B- ės 
Valdyba buvo suruošus! me
džio skulptoriaus Prano BAL 
TUONIO parodą.

Buvo nuvežta apie 60 dar
bų, daugiausia mažesniofor- 
mato.

Tą pačią dieną, dekoraty
vinių medelių žiedais me
niškai išpuoštoje scenoje, 
savo poeziją skaitė poetas B. 
Brazdžionis ir rašyt. J. Jan
kus. Paroda, poezija ir dai - 
lusis žodis sutraukė netikė
tai daug svečių net iš toli - 
mesnių apylinkių.Tokio po -
būdžio paroda buvo surengta 
pirmą kartą. Viena šeima į- 
sigijo net 4 skulptūras. Jad
vyga Baltuonienė tvarkė eks
ponatų išdėstymą. Didelis 
susidomėjimas paroda ir 
skulptūrų įsigijimas nuste -

pirmą kartą ir visiems pati
ko. Būtų labai puiku, kad tą 
tradiciją ir toliau tęstų.

M.

P rZliahuonis ” KONGREGACI JA"

* Spaustuvėje buvo apvers
ta klišė ir praeitoje NL lai
doje 7 psl. Velykų Stalo nuot
raukoje, kur buvo kairė-pa - 
sidarė dešinė... Red .

Dr.A.S. popieraitis
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DR. A. O. JAUGEL1ENĖ 
Dantų gydytoja

, - e - 
1410 GUY 8TABET 

SUITS II . 11 
montažai. fQ

Tel. 932- 6662. nomM 73?. 968 1.

Dr. E. Andrukaitis. .... ,,.Cr <e.

TĖL 522-7236 MohTNtAL H2J IK4
832. BOUL ST-JOSFPH E. P. Q. CANADA

MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS MONTREALYJE 

Gegužės 11 d. po 11 vai. 
mišių AV parapijos salėje 
įvyko Motinos Dienos minė
jimas. Kiekvienai įeinančiai 
moteriai jaunos mergaitės,

Brazdžionio, K. Bradūno ir 
Putino poezija ■ muzikiniame 
fone. Taip pat girdėjome ir 
op. sol. E. KARDELIENĖS 
atskirai įdainuotą dainą.”Kad 
aš našlaitėlė".

Poezijos ir vaizdų monta
žas buvo labai gražiai ir 
kruopščiai paruoštas.' Jame 
pamatėme visų laikų ir kraš
tų motinas, vienodai-, be si šie - 
lojančias savo jaunuoju prie
augliu. t

Mok. M. Jonynienės rū
pesčiu buvo surengta vaikų 
piešinių ir rašinių paroda, 
kurią apipavidalino Ir iš
dėstė Linas Staškevičius.

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS
BASKOTONG EŽERASSTURGEON LODGE puiki 
Žūva vi mo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuvelės I

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

advokatas 
Roman J. IŠganaitis, b.a.. b.c.l.

4 NDTRE-DAME E. SUITE 504

Mū, TREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEU.I B7B-9534

1538 Sherbrook St. West, Td- 931-4024
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open.
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimar.che: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraijon gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek o.nuoi anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle^

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

VICTOR E-RUDINSKAS.
B. Eng . M. Eng.. LLB.. B.C.L

4 707 Bannantyne.
Verdun. Quebec T6L Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Rėsidence: 366-6245

....................................... .................. — ■ -

notarė

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE NOTARY

TITUS ATTORNEY

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

Tel: 279-116 bRes.453 -9 142

^Bernec

GĖLININKAS 
maloniai .greitai, ir patyrusiai. 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECI AUSTAS.

285 - 2e AVENUE, LASALLE QfiR fiG 1 1 
QUE. H8P 2G7 <300 UDI 1

ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
Si 
ft

Greitas ir tikslus patarnavimas!
i

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

A DAMON I SIN SU R ANC E AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD.. MONTREAL. QUE

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 72 7 -3 120 Norm/ 3 76 -3 78 1

Albertas N O R K E L I O N A S , B.A. C.S.£„ I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_O_r_a__v e k_i_ą__nj£_2.—Q—

. KIŪKTHEflUŪ UETIRNIį'

8 psl.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.C.L.
3 Place Ville Marie,- Suite 6 2 7
Montreal, P. Q. H 3 B 2 E 3 

Tel: '514) 871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, BALU
16 8 Notre D a me St.; E. ; Suite 205 
Montreal , P. Q. . U2Y 3P6

Tel: 866 -2063 , 866 -2064

'Mt-cwiiee-
Kailių siuvėjas-

JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

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

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, OŪĖBEC 
SUITE BOOA H3A 2G6 TĖL. 288-9646

LEONAS GURECKAS

automobile
PONTIAC* BUI C* AS TRA

* NERIBOTAS PAS IRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU

r NEĮTIKĖTINAI geros sąlygos
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

* MUSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

* UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!

Montreal west

SALES MENAGER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU 
Menageriu LEO GUREKASMIC

mu moetnel west mtomobUe

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

LIIZX±1 KREDITO UNJH
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefono,: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einemqiie, s-toe 6% Asmenines 16.75%
Toupomq>ia, i-tes 12% Nekiln. turto 16.25 %
Pensijų planes ..................... 12.25% čekių kredito 18.5%
Term. Ind. Im. ................. 14.5% Invettecines nuo 1 7.75%
Trumpei, term ind. iki 14.75%

Duede nemokemq gyvybės dreudg Nemokome gyvybė* drauda iki
iki $2,000 ui to up. s-toe tumei. $10,000 ui paskola, tumę.

KASOS VALANDOS:
146S De Seve 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 vosoiq 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 vokoro.

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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