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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

KABULAS APGULIMO
stovyje

Afganistano sostinė Kabul 
yra atskirta nuo viso krašto 
Sovietų kariuomenės. Apie 
40.000 karių miesto pak - 
raščiuose, ir Sovietų tan
kai gatvėse sutemus, nes bi
jo sukilimo pačiame mieste. 
Gyventojai mano, kad jie turi 
tik vieną išeitį- kovoti arba 
būti sunaikintiems. Visi Ka
bule yra nusistatę prieš ru
sus komunistus.

staiga pasakė teisybę.
"Nepaliečia masis"ayatola 

Khomeini pareiškė, kad Ira
nas randasi chaose ir pasa
kė prezidentui ir fundamen - 
talistų parlamentui rasti 
kompromisą ir susitarti dėl 
pagrindinių klausimų: kas 
bus premjeras ir ką daryti 
su amerikiečiais įkaitais.

Khomeini kreipėsi tokio
mis pastabomis per valsty
bės radiofoną. Pirmą kar - 
tą viešai pripažino, kad bė
dos, užgriuvusios Iraną, yra 
revoliucijos pasekmės.Ste - 
bėtinai realistiškai prabilo , 
pažymėdamas, kad nors ir 
rūpinasi dėl Amerikos ir So
vietų grėsmės, bet dar dau
giau susirūpinęs dėl "nesu 
tarimų, kurie egzistuoja is
lamiškosios valdžios narių 
tarpe". Tikras pavojus yra 
tai,kad"mes savo veiksmais 
naikiname Islamą". Atsar - 
gi ai davė suprasti, kad rei
kėtų palaikyti Bani- Sadr 
nuosaikiąją politiką.

BANI-SADR, IRANO PRE
ZIDENTAS, KURIS DAŽ
NAI PAKLIŪNA TARP NE
SUTINKANČIŲ GRUPIŲ.

KAS PLŪSTASI ?
Maskvos "Tass" agentūra 

taip perduoda, sovietams vi
sai "nesvarbios" reakcijos į 
Afganistano invaziją: " JAV 
nenutraukia biaurios ardo
mosios vasaros Olimpinių 
Žaidynių boikoto kampanijos. 
Į savo nežabotą kampaniją , 
kuria siekiama suskaldyti 
tarptautinį olimpinį judėji - 
mą, JAV stengiasi įtraukti ir 
kitas šalis. , Įžūlų spaudimą 
užsienio vyriausybėms ir 
sporto sluoksniams daro 
JAV kongresas, kur tolydžio 
plūstamos šalys, atmetan - 
čios Amerikos diktatą ir 
stojančios už dalyvavimą 
tarptautinėje sporto šventė
je".

Įdomu, kas ką plūsta’. Rei
kia stebėtis, kaip Ru
sijos komunistai pamiršo, 
kad plūdimosi stilius yra jų 
vienų įvestas į tarptautinių 
santykių apibūdinimą.Tiesa, 
ir Hitleris buvo pasiskolinęs 
kai kurį jų žodyną.

KEISTI KUBIEČIAI 
PABĖGĖLIAI

Tūkstančiai kubiečių pa
bėgėlių sukėlė dideles riau
šes laikinoje pabėgėlių sto
vykloje A rkatisase. Sudegino 
valgyklą, maisto sandėlį ir 
keletą kitų pastatų. Kai ku - 
rie kubiečiai bandė daryti 
tvarką stovykloje, kilo muš
tynės. Buvo iškviesta dau - 
giau policijos ir kariuome
nės. Sužeista apie 30 žmo
nių ir nugabenti į ligoninę.

Stovykloje uždaryti laukia 
apie 18.000 pabėgėlių. Ne
ramumus sukėlė apie 500. 
Imigracijos tarnautojai ma - 
no, kad apie 15% kubiečių yra 
ne pabėgėliai nuo komuniz - 
mo, bet antisocialus elemen
tas. Policija suėmė 36 agi
tatorius ir kurstytojus. Pro
testavo neva ęiėl perilgai už
trunkančio skryningo...

UŽSIENIO PASAI - $20
Kanados Užsienio Reikalų 

Ministerija praneša, kad mo
kestis už Kanados užsienio 
pasą pakeliamas ir dabar 
kainuos $20, nuo birželio 9d.

Aktoriai pasaulinėje tragikomedijoje:
WaršawosPakto metu, Brežnev’as suKosygin’u ir Gromyko 
Jie ragino susirinkti pasaulinėn konferencijon , kad "panai
kintumėme tarptautinės įtampos šaltinius"...

KANADOS KONSTITUCIJA 
NORIMA GREITAI 
atnaujinti

Kanados Min.P-kas Tru
deau po ministerių susirin
kimo Ottawoje dėl Konstitu
cijos atnaujinimo paskelbė 
keturių dienų konferenciją 
rugsėjo 8-12 d.d. Vienuolika 
premjerų vasaros metu tu - 
rėš labai intensyviai dirbti , 
kad konferencijai paruoštų 
konkrečius pasiūlymus. Pa - 
grindiniai punktai būtų: kons
titucijos patriacija, šeimų 
įstatymai, resursai , komu - 
nikacija, ekonomija. < •

Ryan paklausė Levesque’q 
kodėl jis nereikalavo susi- 
ri nki me, kad būtų įtraukti 
susirinkime svarstymui,ypač 
svarbūs Quebec’ui reikalai: 
imigracija, kultūrinė politi
ka, socialiniai reikalai.' Šis 
atsakė, kad esą ir taip yra 
daug kas svarstytino.

Ryan buvo atvirai nuste 
bintas dėl tokios skubios da
tos konferencijai, prisibijo
damas, kad kaip tik dėl to ji 
galinti nepasisekti. Išsireiš
kė net nedviprasmiškai:"At- 
rodo, kad iš visų pusių, kai 
kurie jau numato būsimą ne
pasisekimą. .."

DRAPEAU TYLI 
DĖL MALOUF 
KALTINIMŲ

Kol kas meras Drapeau 
neranda reikalo atsakyti į 
Malouf raporto paskelbtus 
duomenis, kurie kaltina me - 
rą Drapeau neatsakingumu, 
nesugebėjimu patvirtinant ir 
sutinkant su Olimpinio pas
tato ekstravaganciją, parei - 
kalavusia. fantastišką sumą 
pinigų.

Gana arogantiškai nuže
mina kitų profesionalų nuo - 
mones, sakydamas, kad jis 
yra prieš vidutiniškumą, ir 
nebijo drąsių užsimojimų...

Meras tikisį,kad jo nuo - 
pelnai-Metro ir E x po-ats - 
vers jo bilijonines sumas /ir 
dar būsimų išlaidų/ kaina
vusias klaidas ...

Daugumai atrodo, kad gerti 
meras neišvengė pasisekimų 
ligos -proto aptemimo...

SIŪLO NAUDOTI TIKRAS 
PAVARDES

Buvęs Kanados Multikul- 
tūros Tarybos P-kas sena
torius Peter BOSĄ pasiūlė 
pakeisti geografinius Kana - 
dos pavadinimus, grąžinant 
eksploratoriaus Giovanni 
CABOT O vardą, vietoje su- 
anglintos versijos John Ca
bot.

Labradore yra Cabot eže
ras, Cabot sąsiauriai ties St. 
Lawrence Įlanka, Cabot iš -

BALTIEJI RŪMAI 
ATSAKO Į "BALTIC 
APPEAL" RAŠTUS

Š. m. gegužės 13 d. VLIK6 
p-kas dr. K. Bobelis gavo to
kio turinio preiškimą:

"Dear Dr. Bobelis:
Thank you for your March 

31 letter to President Carter, 
transmitting a copy of the 
"Baltic Appeal" and related 
correspondence. We share 
your respect for the courage 
of the brave Estonian, Latvi
an, Lithuanian and Russian 
signer of the "Appeal".

As you know, this Admi
nistration has forthrightly 
continued the United States 
longstanding policy of not 
recognizing the forcible 
and illegal incorporation of 
Estonia, Latvia and Lithua
nia into the Soviet Union in 
1940. We have publicly rei
terated this nonrecognition 
policy on appropriate occa
sions, for example, in tes
timony before a House sub - 
committee last June 26 by 
Deputy Assistant Secretary 
ofState for European Affairs, 
Robert L. Barry, and in Mr . 
Barry’s speech to the Cle
veland Council onWorld Af
fairs on April 22 of this year. 
The Soviet Union can have 
no doubts about the stand of 
the United States on this is
sue.

We believe that our nonre - 
cognition policy speaks for 
itself as a pricipled state . - 
me nt of opposition to the 
violation of international 
boundaries through the use 
of force. At the upcoming 
Madrid Review Meeting of 
the Conference on Security 
and Coopet ation in Europe, 
we intend to reitarate our 
support for the Helsinki 
Final Act’s, principles of 
human rights and selfdeter- 
mi nation.

Sincerely,
Stephen R.Ąiello 

Special Assistant to the Pre
sident for Ethnic Affairs

Dedame šio teksto vertimą 
į lietuvių kalbą:

Brangus Dr. Bobelį, 
Dėkojame už kovo 31 d. laiš - 
ką prezidentui Carter’iui ir 
pridėtą "Baltiečių Atsišau - 
kimo" kopiją bei jį liečian - 
čią korespondenciją. Mes da
linamės su Jumis respektu 
drąsai narsiųjų estų, latvių,

reiškę šį požiūrį. Pavyz
džiui .Valstybės Sekretorius , 
aistentas Europos Reikalams 
atstovas Robert L. Barry tai 
paliudijo Senato Pakomitetui 
š. m. birželio 26 d. jpatvirti- 
no tai ir savo kalboje Cleve
land’o Pasaulio Reikalų Ta
ryboje š. m. balandžio 22 d. 
Sovietų Sąjunga neabejotinai 
žino, kaip šiuo klausimu lai
kosi JAV-bės.

Mes tikime, kad mūsų ne
pripažinimo politika kalba 
pati už save, kaip principinis 
pareiškimas, nepripažinti, 
tarptautinių sienų pažeidimo, 
kur buvo vartota jėga.

Būsimoje Peržiūroje Eu
ropos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos 
punktų Madride, mes numa
tome pakartotinai rūpintis 
Baltijos kraštais* kas atatin-, 
ka mūsų rėmimui Helsinkio 
Galutinio Akto principų dėl 
Žmogaus Teisių ir Laisvo 
Apsisprendimo.

Nuoširdžiai,
Stephen R. Aiello 

Specialus Prezidento Asis - 
tentas Etniniams Reikalams 
baltieji rūmai, 
WASHINGTON, D. C.
1980 m. Gegužės mėn.13 d.

PLB PRANE Š A -

• PLB Valdyba, artėjant 
Lietuvos okupacijos 40 me
tų sukakčiai, savo bendra- 
laiškyje ragina LB kraštų 
valdybas ruošti šios tragiš
kos sukakties minėjimus bei 
kreiptis Į savo kraštų baž
nytines vyriausybes prašant 
birželio 15 d. skelbti Maldos 
už Lietuvą diena. PLB val
dyba paskelbė birželio 15 
dieną PASAULIO LIETUVIŲ 
SUSIKAUPIMO IR MALDOS 
DIENA.
• Ilona LAUČIENĖ, PLB 
Visuomeninių Reikalų Komi
sijos narė, aprūpina LB 
kraštų valdybas įvairia me
džiaga, liečiančia Lietuvos 
okupaciją, Žmogaus Teisių 
pažeidimus ir kita informa
cija, kuri yra naudojama su
pažindinti kraštų vyriausy
bes su Lietuvos padėtimi bei 
ruošiantis Lietuvos okupaci
jos 40 metų sukakties mi
nėjimams.
• Neseniai išrinkta nauja 
N.Zelandijos LB Krašto Val
dyba, kurią sudaro : pirm. 
Milda BA BARAUSKAITE - 
HARTLEY, Vacius PROCU- 
TA, Antanas ATKOČAITIS, 
Rasa ČEPULYTF - MILLS, 
Murray HARTLEY ir Derek 
HARTLEY.

• Kanados LB pirm. J. SI
MANAVIČIUS PLB Valdybos 
iždininkui Mečiui ŠILKAI-

straipsnis, kuriame nagrinė
jama Maskvos vadovybės 
taktika, ieškant preteksto pa
glemžti svetimus kraštus . 
Taip pat Baltijos valstybių 
atžvilgiu Kremlius pavarto
jęs taktiką, pagal kurią pa
čios baltų tautos"pasiprašė" 
kad jos būtų priimtos Į So
vietų Sąjungą.

Tas pats šveicarų leidinys 
pakartotinai komentavo me
morandumą, kurį 45 pabal- 
tiečiai paskelbė ryšium su 
Stalino - Hitlerio pakto 40 
metų sukaktimi. Laikraštis 
nurodė,kad Maskva Į memo
randumą reagavo naujais 
suėmimais, ypač Lietuvoje . 
Pasak "Zeitbild" sovietų 
saugumo organai persekioja 
kaip tik tuos žmones, kurie 
priminė nacių nusikaltimus , 
atliktus glaudžiai bendradar
biaujant su sovietų organais. 
Tuo tarpu kai Ribbentrop’as, 
pasirašęs Hitlerio- Staline 
paktą, Nuernbergo teismo 
nubaustas, kitas to paties 
pakto signataras, Molotov’as 
liko laisvas, nors jis 
sėdėjo prie bendro sta
lo, kai buvo deramasi dėl gė
dingo sandėrio.

Laikraštis ypač nurodo Į 
Antano Terlecko likimą. Jis 
žiauriai persekiojamas už 
tai, kad pasisakė prieš Mask
vos ir Berlyno sąmokslinin
kus, kurie ciniškai pamynė 
kitų tautų teises.Tarp suim
tųjų minimas ir Julius Sas - 
nauskas.

" PAŽANGA ", „„
Paties Muravjov’o patiek

tais duomenimis, dėl sukili- 
mo/1863 m./, buvo mirtimi 
nubausti 182 asmenys, Į Si — 
bitą išsiųsti 1427, atiduoti į 
rekrūtus 345, ištremti Į Ru
siją 1529, pasiųsti į katorgi - 
nius darbus 972, perkelti į 
Rusiją, kur jiems duota že
mės 4096, Į areštantų rotas 
atiduoti 864. Taigi iš viso 
9415’.

Savo ataskaitiniame ra - 
porte Muravjov’as rašo,kad 
sunkiom bausmėm ir teisių 
atėmimu nubausta tik 3500 
asmenų, o Į Sibirą išsiųsta 
iki 5.000 asmenų.Tačiau į 
šiuos skaičius neįeina tie, 
kurie buvo nužudyti sugavi - 
mo vietoje, be teismo ir iš - 
tremtieji ištisų kaimų gy - 
ventojai.

/J. Vaišnora, M.I.C. Aidai,
1975,. nr. 7./.

MIRĖ NADAS RASTENIS
Poetas, teisininkas ir vi

suomenės veikėjas Nadas 
Rastenis mirė Baltimorėje, 
sulaukęs 89 m. amžiaus.

Buvo gimęs Lietuvoje, A -
kišulys ir Cabot geležinkelio 
stotis Winnipeg’s.

Grąžinimas tikrojo var
do būtų ženklas, kad kana
diečiai pripažista ir gerbia 
šiame krašte kiekvieno kil
mę, mano senatorius. Taigi, 
- referendumas išjudino ir 
parodė kitų gyventojų Įnašą 
ir reikšmę visai Kanadai, ne 
vien tik anglų ir prancūzų...

lietuvių ir rusų,pasirašiusių 
"Atsišaukimą".

Kaip Jums yra žinoma,da
bartinė Administracija ne- 
atlaidžiai tęsė JAV-bių nuo 
seno vedamą politiką nepri
pažinti jėga priverstino ir 
nelegalaus Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos inkorporavimo Į 
Sovietų Sąjungą 1940 m. Mes 
esame viešai pakartotinai , 
atatinkamomis progomis iš-

ČIUI perdavė ' Kanados LB 
solidarumo įnašų dalį ir 
trečdalį Kanadoje surinktų 
aukų 1 Lietuvos laisvinimo 
reikalams pagal aukotojų 

• norą skirtų Li etuvių Bend
ruomenei.

ŠVEICARAI APIE LIETUVĄ 
Šveicarijoje Rytų Institu

to Berne leidinio "Zeitbild" 
paskelbtas pref. L. Revesz

merikon atvyko 1911 m.
Baltimorėje 1943- 46 m. 

buvo Maryland seimo narys, 
pirmas lietuvis išrinktas Į 
valstijos seimą. Nuo 1921m. 
priklaus ė Amerikos Lietuvių 
Socialistų Demokratų S-gai^ 
-SLA narys. Išvertė Į anglų k. 
Baranausko "Anykščių Šile
lį" ir Donelaičio "Metus" . 
Už poeziją angliškai gavo 6 
aukso medalius.
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UI Lietuvai illai svįnimg! U! HtLIėmybį Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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P.4. R endradarbiu ar korespondentę spausdinamos mintys ne
butiniu turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratčiai grdi 
būti trumpinami ir taisomi redakci įos nuolitlra, /tratinami 
tik ii anksto susitarus. Ųf skelbimu turinį redakci įa orb'a 
Leidykla n r at s arto.

UŽGUITIEJI
NEINFORMUOJAMI

Gerai žinome, kaip vienašališkai ir melagingai in
terpretuojamos tarptautinės žinios sovietinėje spaudoje. 
Žinome ne tiktai mes, kurie praktiškai Pergyvenome 
šios sistemos "pažangumą", bet ir visas laisvasis pa - 
saulis.

Labai gerai, kad norime ir stengiamės dirbti teisin
gumo ir teisybės vardan. Dažnai ta veikla palieka dar 
perdaug uždara- mažame ratelyje. Nepakankamai sklei
džiama kitų laisvų kraštų, kur gyvename, tarpe. Prisi
minkime, kad ir eiliniai žmonės,ir kasdieniniame gyve
nime gali nemažai padaryti. Pirmiausia, nepamirški - 
me - patys apsiskaityti ir pasitikrinti, ar žinome pasku
tiniųjų dienų Įvykius / ne prieš 30-40 metų ./. Pasida
linkime, padiskutuokime su savo artimaisiais .

Kitataučiams parūpinkime literatūros- kurios yra 
ypač paskutiniu metu ir kitomis kalbomis. Tai galima 
padaryti, ir tai yra labai svarbu, per Įvairias organiza
cijas, sutelkiant knygų ir žurnalų ir Įteikiant jas kolegi
joms, universitetams, bibliotekoms, politikieriams.

Es&me /nors ir turėtų būti tai savaime suprantama/ 
privilegijuoti, kad galime naudotis laisva lite
ratūra, dokumentais, galime laisvai kritikuoti, nebijant 
būti ištremtiems ar pažemintiems. Tos privilegijos mus 
ir Įpareigoja dirbti savo tautai ir kitoms,kenčiančioms 
raudonųjų idėjinę ir fizinę prievartą ir smurtą.

Apie tai buvo rašyta ne kartą, tačiau- ar pakanka - 
mai veikliai ir konkrečiai dirbame, kad ir paprastą dar
bą šioje srityje? .

Susikoncentravę Į šiuos laisvuosius kraštus,pamirš
tame, kad didžiausia užguitųjų grupė- patys rusai- gal 
dar sunkiau gauna žinių ir informacijų. Ką kalbėti apie jų. 
plačiąsias mases, pasklidusias po : beveik neaprėpiamus 
plotus? Juk ir Hitlerio laikais, civilizuotame vakarų 
krašte- Vokietijoje- buvo daugelis, kurie nežinojo apie 
krematorijus ir kam jie buvo skirti. Taigi, ir nevienas 
rusas yra, kuris prisiekinės Leninu/dar vis ir Stalinu/ ir 
konstitucija. Vis tvirtins, kaip viskas tobula, "logiškai" 
ar "moksliškai" Įrodyta, kaip viskas "tvarkingai" vyk
doma. Aišku, kad sakys, ko gi tie visi lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai, vengrai, čekai, armėnai, afganistanie
čiai nori? ? ?

Kreipkime savo kraštų vyriausybių dėmesĮ Į tai, kad 
užguitieji - ne informuojami. Ne liuk
suso jiems reikia pirmoje eilėje, ne kvailų pramogų, bet 
ŽMOGAUS TEISIU gerbimo ir - pakenčiamos kasdienybės.

Plunksna

IŠ DIDELIO rašto - ploja jam iš džiaugsmo ir
AR NEIŠĖJO IŠ KRAŠTO ?.. .įpina rankas, kad toks puikus

PANORAMA
TAUTOS FONDO TARYBA

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomones, laiškai, atgarsiai

Kritiką skaityti Įdomu,jei
gu ji - objektyvi, bet kada 
joje išlieta tiktai neapykanta 
ir pagieža, tada jau ne kriti
ka, bet pamazgų pilstymas. 
Visai nelauktai tokia "kriti
ka" pasirodė viename lietu
viškame dienraštyje. Kriti
kas laido špilkas ir traukia 
per dantį visą Chicagos Lie
tuvių Operos kolektyvą, o nu
rodymus duoda išdidžiai, iš 
aukšto, kaip MaižieSius nuo 
kalno.

Vilniuje leidžiama? pa - 
mazgų pilstymo organas 
" Gimtasis Kraštas", kurio 
rašeivos stengiasi iš pasku
tiniųjų sudirbti Į miltus mū
sų kultūrinę veiklą .Dabar jie 
2 pai.

bendradarbis'atsirado Chi - 
cagoje. Jis ieško priekabių 
net ir prie kompozitoriaus 
elgesio, nes rašo:;.. "opero
je išeidavo jau publikos plo
jimams besibaigiant, ir pats 
kompozitorius nusilenkti -na, 
žinoma, plojimai pagyvėda
vo. Tada jis praleisdavo ne
mažai laiko besilankstyda
mas. Ir kai jau publikai nu
sibosdavo ploti,tada, nueida
mas nuo scenos, suvaidinda
vo nugriuvimą Į užkulisį . 
Publika, žinoma, iš karto nu
sigąsdavo, bet, jam pasiro
džius, vėl gausiai plodavo...’

Kas ieško priekabių,tas jų 
suras ir rojuje. Bet ką tos 
priekabės turi bendra su

Tautos Fondo Tarybos 
pirmininkas Jurgis Valaitis, 
pradėdamas suvažiavimą, 
Įvykusį gegužės 24 dieną 
Kultūros Židiny Brooklyne, 
pabrėžė suvažiavimo svar
bią reikšmę.

' NuskambėjusTautos him
no garsams, Tėvas pranciš
konas L. Andriekus savo 
maldoje Sekminių švenčių 
išvakarėse vykstančiam su
važiavimui palinkėjo dvasi
nės stiprybės suvažiavimo 
dalyviams ir atstovaujan
tiems. Lietuvos atstovas dr. 
St. Bačkis prisiųstame svei
kinimo laiške palinkėjo, vi
siems lietuviams koordinuo- 
tis visuomeniniuose baruo
se. Lietuvos generalinis 
konsulas A.Šimutis, sveikin
damas suvažiavimą, tarė : 
"Finansų ministerlo postas 
krašto vyriausybėje yra pats 
svarbiausias, nes apie jį su
kasi visi vyriausybės atlie
kami valstybės darbai". Ta 
pati analogija tinka ir Tau
tos Fondui, finansuojančiam 
Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atliekamus 
darbus. JV LB New Yorko 
apygardos pirmininkas A. 
Vakselis savo sveikinamuoju 
žodžiu palinkėjo Tautos Fon
dui augti ir stiprėti. Suva
žiavime dalyvavo ir du VLIKo 
vicepirmininkai - dr. A. Jur- 
gėla ir Liūtas Grinius. Pa
starasis suvažiavimą pain
formavo apie VLIKo atlieka
mus darbus, pasisekusią 
pirmininko dr. K. Bobelio 
kelionę Į Pietų Ameriką ir 
kaip Valstybės Departamente 
pasisekė sutvarkyti Lietu
vos diplomatinės tarnybos 
finansavimą.

Šūvažiavimo dalyviai ga
vo naujai atspausdintą Tau- 
tos *Fondo statutą lietuvių ir 
anglų kalbomis. Jame, be 
bendrųjų Tąųtos Fondo są
rangos dalykų, įjungtas ir 
LIETUVOS LAISVĖS IŽDAS, 
kurio turtas skiriamas iš
laisvintai nepriklausomai 
Lietuvai. Šio iždo turtą su
daro testamentiniai nekil
nojamojo ir kitokio turto pa
likimai, piniginės aukos, 
brangenybės ir kt. Testato- 
rius arba aukotojas gali pa
sirinkti kam jo turtas ne
priklausomoje Lietuvoje tu
rėtų būti perduotas - vals
tybei arba kokiai nors in
stitucijai bei brganizacijai- 
ligoninel, mokyklai bibliote
kai ar panašiai. Savo duoda
mu Įnašu Lietuvos Laisvės 
Iždui, kiekvienas lietuvis 
Įamžina savo vardą ne tik 
Tautos Fondo, bet ir Lietu
vos istorijoje. Duodamosios 
aukos arba palikimai Tau

Chicagos Lietuvių Opera? 
Tokios pašaipos netalpintų 
net ir pigus tablo!das. Šai
posi net ir taip: "Ar tik ne
pasidarė Chicagos Lietuvių 
Opera svetimšalių legiono 
šalpos fondas?"

Vietomis jis pasirodo kaip 
geras ristynių referee, nes 
rašo:".. . Basa Nedda spiria 
jam Į koją, ir jis iš skausmo 
surinka. Iš tikro - jai turėjo 
būti skaudžiau, sumušus 
mažąjį kojos pirščiuką Į jo 
kietą blauzdikaulį." Galit 
taip, jeigu jo koja būtų me
dinė, bet taip nebuvo. Įdomu 
yra ir tai, jog jis stebėjo jos 
mažąjį kojos pirščiuką. Ar 
tai buvo kairiosVbs ar deši
niosios kojos mažasis-pirš - 
čiųkas, - kritikas neatsime - 

tos Fondui Amerikoje nura
šomos nuo pajamų mokes
čių (tax exempt).

Tautos Fondo pajamų šal
tinis yra plačioji lietuvių 
visuomenė. Iš Fondo Tary
bos pirmininko J. Valaičio, 
Valdybos pirmininko J. Gied
raičio, ižd. J. Kulpos ir fi
nansų sekt. A. .Katinienės 
pranešimų suvažiavimui iš
ryškėjo geras ir nuoširdus 
VLIKo atliekamųjų Lietuvos 
laisvinimo darbų Įvertini
mas, pilnas pasitikėjimas 
Tautos Fondo organizacija, 
kaupiančia lėšas VLIKo veik
lai.

Iš pateiktosios 1979 m. 
piniginės apyskaitos matyti, 
kad 1979 m. sausio 1 d. Fon
de būta ir saugiai bankuose 
padėta $ 74. 954. 63. Per 
praėjusius metus gauta 
$ 96.151. 04. VLIKo darbams 
finansuoti duota $59.301.36. 
Tautos Fondo veiklai išleis
ta - $ 5. 962. 24. Tad iš viso 
išleista 4 65. 262. 61. O 1980 
m. pradžiai liko $ 105. 842. 
06. "Tai geriausias balan
sas" - pasakė dr. J. K- Va - 
liūnas, VLIKo garbės pir
mininkas.

Pagal atskirų kraštų Fon
do atstovybių bei Įgaliotinių 
pastangas gauta : iš Austra
lijos $4. 862. 39 Did. Brlta- 
nijos-$4.190. OO, Kanados- 
$29. 76J3. 53 (kanadiškais do
leriais - 35. OOO. OO), JAV- 
$ 47.737.53.

Kanados Tautos Fondo 
atstovybės pirmininkas J 
Vaičeliūnas trumpai nupa
sakojo apie jo vadovaujamos 
atstovybės pastangas telkiant 
lėšas Tautos Fondui, o A. 
Firavičlūs,Toronto atstovy
bės pirmininkas, kuris su
renka daugiausia aukų, ne-' 
sitenkino vien pranešimu, 
bet tarė dar gilų ir prasmin
gą, visus suvažiavimo daly
vius sujaudinusį, patriotinį 
žodį apie lietuvių kančias 
sovietų okupacijoje. Deja, tų 
tautos kančių ir laukiančios 
sau laisvės ne visi lietuviai 
nori suprasti ir jie, nei savo 
darbais, nei aukomis nepa
remia.

Suvažiavimas išrinko nau
ją Tautos Fondo Tarybą iš 
šių asmenų : A. Firavičius , 
J. Valaitis, J. Giedraitis, I. 
Banaitienė, B. Lukoševičie
nė. M. Noreikienė, J. Paže - 
mėias.dr. P. Vilei š> s, A. Vak
selis, V. Banelis ir J.Au
dėnas. Į kontrolės komisiją 
išrinkti : A. Sperauskas, L. 
Tamošaitis ir p. Čempė.

Tautos Fondui rašyti Šiuo 
adresu: P. O. Box 21073, 
Woodhaven, NY. 11421.

J. A

na, nes to nemini.
Pagal jo filosofiją išeina, 

kad "Carmina Burana" su
kūrė ne Orff, bet Stravinski, 
nes tvirtina, kad visa opera 
"Carmina Burana" buvo ne
vykusiai kopijuota nuo Stra- 
vinskio "Les Noces". Skai
tome toliau: "... ją nukopi
javo kiek tai leido jo "Bier- 
keller mentalitetas".

O koks kritiko mentalite
tas? Jis net nepaminėjo di
rigento pavardės. Jis tik pa
rašė, kad orkestras buvo at- 
siderinęs kaip senas piani - 
nas.

Jo sprendimas yra toks , 
jog visą Operą reikėjo su
bombarduoti supuvusiais 
kiaušiniais. ".. .Kaip Dievą 
myliu, bet kokiai kitai ma - 
žiau mandagiai publikai tai 
būtų buvęs supuvusiems 
kiaušiniams mesti taikinys".

Jūs klystate, jeigu galvo
jate, kad tą kritiką para
šė kažkoks ten nežinomas

/.ANDRIAUS SUDARYTĄ LlETUVOS ŽEMĖLAPI 
IR IŠLEISTA. DEVENIU KULTŪROS FONDO. — 

KAI NA S 6. PO plus .65 c., (per siuntimo iš
laidoms padengti ) — GALIMA ĮSI GYTI
SIUNČIANT UŽSAKYMUS ŠIUO ADRESU:

DEVENI U. KULTŪRINIS FONDAS 

P. p. , BOX 1078 2
ST. PETERSBURG, FL 3 3733

BUVĘS BIRŽELIS TEBESITĘSIA PCS*
Kaip bando save pateisinti dėl prievartavimo ir me 

lų nužmogintoji okup. Lietuvos valdžia, parodo šis apra 
šymas, pasiekęs Vakarus:

1978 m.pradžioje, kai kuriose Lietuvos Įstaigose 
buvo platinama anketa, kurioje darbuotojai turėjo atsa - 
kyti Į eilę klausimų, liečiančių jų požiūrį Į religiją.’ 
Tarp kitų klausimų buvo ir tokie: • "Koks jūsų požiūris Į 
religiją? Ar lankote bažnyčią maldos tikslais? Ar šveri 
čiate religines šventes? Kaip vertinate religiją?" Šie 
klausimai ir Į juos pateikti galimi atsakymai / pvz., Į 
klausimą "Kaip vertinate religiją?" apklausinėjamiems 
yra pateiktitokie galimi atsakymai: "1. Religija žalinga; 
2. religija prieštarauja mokslui; 3. teigi ja neduoda
naudos, bet nedaro ir žalos ; 4. religija ramina žmo
gų; 5. nežinau/", jau iš esmės yra antireliginio pobū
džio.

Nežiūrint Į tai, galima būtų sutikti su anketavi- 
mu, jeigu jis pravedamas sąžiningai, o po to rezul
tatai būtų paskelbiami viešai ir, remiantis jais, 
gerinamos tikinčiųjų sąlygos. Tačiau šių anketų 
rezultatai jau iš anksto yra sufabrikuodami, nes 
anketų platinimas, tikrinimas ir rezultatų suvedi - 
mas yra pavestas Įstaigų partinėms organizacijoms , 
kurios sunaikina religijos naudai užpildytas anketas 
o Į sociologinių tyrimų centrą pristato tik tas an
ketas, kuriose pateiktas neigiamas požiūris Į religiją.’ 

Tokiu būdu partijos sekretorius gana vikriai ' 
"padaro", kad jo Įstaigoje ateistinis auklėjimas yra 
puikus ir visi darbuotojai — ateistai / paliekama ir 
viena kita idiferento užpildyta anketa/. Tuomet sek
retorius išvengia nemalonumų "iš aukščiau", o socio
loginių "tyriinėjimų" rezultatai, savaime suprantama, * 
gaunasi falsifikuoti.

Tokio žonglieravimo dėka kai kuriose Įstaigose , 
kurių daugiau kaip 50 proc. darbuotojų pasisakė už 
tikėjimą/giliai tikintys, einantys Į bažnyčią tik di
džiųjų švenčių proga ir 1.1./, tokie tyrinėjimai taip iš
kreipia padėtį, jog atrodo, kad 95 proc. darbuotojų y- 
ra aštrūs ateistai.

Tenka su džiaugsmu pridurti, kad pagal ankstyves
nius, dar nesuklastotus anketa vi mo rezultatus, tikintys 
sudaro daug didesnę dalį, negu indiferentai.

Toks anketavimas apgaulingas dar ir tuo, ka/T*5 
pravedant jį Įstaigose', nėatsižvelgiartia Į mūsų tėvų 
Įsitikinimus. Juk nepaslaptis, kad tarp vyresnės kar-‘ 
tos žmonių, tikinčiųjų yra žymiai daugiau. Jie juk taip 
pat yra pilnateisiai piliečiai, Į kuriuos taip pat reikia 
atsižvelgti.

1978 m. anketose buvo Įtraukti kai kurie provokaci - 
niai, saugumo padiktuoti, klausimai, pvz.:"Koks jūsų 
požiūris Į rusų tautą ir broliškas TSRS tautas? Ar jūs 
noriai kalbate rusų kalba? Kaip jūs manote, ar socialisti
nių valstybių sandrauga yra prievarta sudaryta? Kaip jūs 
žiūrite Į 1956 m. Įvykius Vengrijoje, ar tai buvo TSRS in 
tervencija? Kaip jūs žiūrite Į Varšuvos ginkluotųjų pajė
gų Įvedimą Į Čekoslovakiją 1968 m. ?" ir 1.1.

Be to , šios anketos buvo pateiktos tik rinktiniamš 
darbuotojams - viršininkams ir partijos nariams. Tokhi 
būdu jau iš esmės atsakymai Į anketos klausimus jokiu 
•būdu negalėjo teisingai atspindėti visuomenės nuomonę. 
/Be to, labai aišku kokio atsakymo oficialiai norėta. Iš 
atsargumo ir gudrumo galėjo nemaža kas atsakyti, kaip 4 
buvo pageidauta. Arba iš baimės.. .Red./ Svarbiausia, 
dar buvo pažeistas /savaime suprantama, sąmoningai/ 
anketa vi mo slaptumas: visi apklausinėjamieji buvo su
sodinami salėje vienas prie kito. Todėl net ir prie ge
riausių norų negalima buvo išreikšti atvirai savo nuo
monės. Juk už kaimyną iš kairės ir dešinės negali ga
rantuoti, juo labiau - jie partiniai. Ir taip vėl šie so - 
ciologinių "tyrimų" rezultatai užslėpė tikrąją padėtį.

/Jeigu būtų tokie tikri savo veiksmais,idėjomis,me
todais tokias abstrakčias teorijas kaip komunizmas Įgy 
vendinti, - nereikėtų tiek daug klausinėti, ką žmoųės 
apie tai galvoja. Patys stebi- tai ir mato rezultatus , 
kiek teisingumo, laimės, žmoniškumo ir laisvės visa 
tai atnešė ne tik rusams, bet ir visoms kitoms tautoms, 
kurias buvo sugalvoję pavergti. Red./.

/Iš LKB Kronikos, V-ojo tomo/. .

variamušys. Ne. Ją parašė 
Žinomas muzikas.

Keisčiausia yra tai, kad Į 
jo "kritiką" nei Operos ko
lektyvas, nei Chicagos visuo
menė nieko neatsakė. Kol 
kas, tikriausia iš mandagu
mo.

Viską suėmus
Į bendrus rėmus,

Gaunasi toks rezultatas,
Jog aiškiai matos, -
Jisai su srutom savo 
Įvažiavo Į ravą.
Bravo ’.

Prof. A. BARANKA
MUMS RAŠO:
NL Spaudos Baliaus 

loterijoje laimėjęs $50, -

J

■skaitytojas mums rašo:

''Taigi, šitą laimėtą sumą 
skiriu šitaip: dviem me-, 
tams 1981 ir 1982 po $25 už 
NL prenumeratą. Prašau 
mane skaityti, jei gyvensiu, 
" Nepriklausomos Lietuvos" 
savaitraščio Spaudos Rėmė
ju. O. K. ?

Taip pat linkiu Jūsų štabui 
visokios laimės moralinės 
ir materialinės, dar ilgus, il
gus metus dirbti tą sunkų 
spaudos darbą ir toliau, nie - 
ko nedirbančius, mus skaity
tojus, kiekvieną savaitgalį 
reguliariai lankyti.Sekmėsll^

Jūsų
Vytautas Oželis

NK PRIKLAUSOM A M8TUVA
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PASYVUMAS NESUKURIA 
LAIMINGOS ATEITIES

Mūsų kaimo žmonių pasy
vumas išryškėja iš jų pačių, 
seniau sakomų žodžių :”Bus 
kaip Dievas duos". Arba: 
"Be Dievo valios žmogui nė 
plaukas nuo galvos nenu
kris". Toks iŠ dalies ir savo 

x valios paneigimas buvo su
prantamas pabaigoje 19-to 
Šimtmečio ir pradžioje 20- 
tojo šimtmečio, kuomet ne
turėjome "nei žodžio, nei 
rašto" (anot poeto Maironio), 
kuomet visi valdininkai, im
tinai kaime apgyvendintų 

v "uriadnikų" (policininkų) bu-, 
vo rusai, kuomet diduome
nė - dvarininkai ir didesnė 
dalis dvasiški jos buvo len
kai (ar sulenkėję). Kaip tas 
vargingas kaimo žmogelis, 
ūkininkas, nuo ankstyvo ryto 
iki vėlyvos nakties pasken- 

i dęs darbuose, galėjo pa
reikšti ryškesni aktyvumą ? 
Vienas jo rūpestis buvo iš
gyventi ir užauginti Šeimą.

Laikai drąstiškai keitėsi. 
Jau ir prieš 1 Pasaulin JKa— 
rą, atgavus spaudą, kūrėsi 
įvairios organizacijos ir jau 
vis didėja iŠ kaimo mokslus 
siekiančiųjų skaičius. Atsi
randa vis daugiau lietuvių 
dvasiškių, patriotiškai nusi
teikusių. Švieti škių inteli
gentų dalis, ypač tų keturias 
klases baigusių (būsimų far
maceutų), kurie nepanoro 
tapti kunigais, paskęsta Ru
sijos platumose ir jų dauge
lis sukūrė mišrias (su ru
saitėmis) Šeimas. Galimybė 
baigusiems aukštąjį mokslą 
įsikurti Lietuvoje anais lai
kais buvo minimali : kur ne 
kur, lietuvis daktaras, gal 
dar rečiau advokatas. Kiti 
visi turėjo kad ir neblogas 
tarnybas, bet toli nuo anuo
met vargingos Lietuvėlės.

Kas nežino garsiosios Vi
leišių šeimos, kurio vyriau

B ALTO-Al S Čl LĮ CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

/tęsinys/

Buvo tai 1947 m. ,yuduo, 
rugsėjo menėses. Po ilgos 
kelionės vandenimis ir trau
kiniu iš Europos, galutinai 
pasiekiame Kanados miškų 
gilumą. Nakties sutemos jau 
gaubė pasiektą galutinę vie
tą, aplinkui baugiai juodavo 
mums grėsmingai atrodantys 
tamsūs miškų masyvai.

Pagaliau išlipame iš kelto 
į krantą: Visai čia pat, di
džiausioje miškų ramybėje, 
tūno keli iš medžių suremti 
namukai. Aplink juos sujuda 
šešėliai ir pagaliau ausis 
pasiekia nepažįstami balsai.

Susipažįstame su čia gy
venančiais, kurie mus su
tinka ir vedasi vidun. Ne
mažai nustembame sužinoję, 
kad jie visi suomių tautybės 
medkirčiai. Daugiausia mus 
domina jų gimtoji kalba. 
Ypač kai kurie jų ištarti žo
džiai. Klausiame, ką reiškia 
jų kalboje gražiausiai lietu
viškai ištartas žodis "kir
vis"?. Nustembame, kuo — 
met vienas iŠ jų pakelia ne
toliese gulėjusį kirvį ir jį 
mums parodo. ’O ką jūs va - 
dinate "kirka" ? -klausiame 
toliau. Pasirodo, tas pats 
daiktas kaip ir pas mus. 
Jiems "laive" - mūsų lai
vas, jų"satana" - mūsų Šė
tonas, jų "perkala" (Šved. 
Verkala) - mūsų perkūnas, 
jiems "ratas" ir mums tas 
pats pavadinimas.

Na tai, visgi įdomius 
žmones mes čia toje miškų 
karalijoje suradome, - visi 
samprotaujame (NLNr. 43, 
Oct. 27,1977).
1980. VI . 13 

sias sūnus Petras buvo žy
mus Rusijoje inžinierius, 
dar prie baro valdžios visas 
savo, gana nemažas, santau
pas atidavęs įsteigtam Vil
niuje pirmam lietuviškam 
dienraščiui. Prisimenu, 
1916 metais įvyko Maskvoje 
Rusijos miškininkų suvažia
vimas. Mane, tuo metu stu
dijavusį Žemės Ūkio Akade
mijoje Maskvoje, atlankė 
Matulionis, Smolensko miš
kininkystės revizorius (revi- 
zor liesoustroistva). Mano 
pusbrolis, teisininkas Napo
leonas Morkvėnas, buvo "nu
grūstas" net į Taškentą ir 
Bucharą, kuri rubežiavosi 
su Persija (dabartiniu Iranu). 
Biržietis Jonas Yčas, vy
resnysis brolis garsaus vei
kėjo Martyno Yčo, buvo 
gimnazijos direktoriumi 
Tomske, Sibire. Net pirmo
jo patriotinio romano "Al
gimantas" autorius dr. 
Pietaris buvo pri.verstas ap
sigyventi Rusijoje ir vedė 
rusę..Tai tik keli iŠ daugelio 
pavyzdžiai. Suprantama, kad 
tų, Rusijoje gimusių, inte
ligentų rankos buvo lyg su
rakintos, nes ką gi jie, iš
blaškyti ir neorganizuoti, 
galėjo nuveikti. Tokių, kaip 
Vileišiai, grįžusių anuomet 
iŠ Rusijos į Lietuvą, buvo 
vos pavieniai asmenys. Ar 
mes šiandien turėtume teisę 
kaltinti pasyvumu tuos, Ru
sijoje gyvenusius mūsų inte
ligentus ?

Štai 1914 metais prasidėjo 
1 Pasaulinis Karas. Apie 
200. OOO pabėgėlių iš Lie
tuvos atsidūrė Rusijoje. Įsi
steigė Voroneže dvi (ber
niukų ir mergaičių) lietuvių 
gimnazijos. Pagaliau 1917 
metais įvyko lietuvių seimas 
Petrapilyje. Visa tai pabodo 
anuomet kylantį tautos ak-

Dabar pažiūrėkime, ką pa
tyrė mūsų kariai abiejų pa
saulinių karų dalyviai Smo
lensko, Pskovo, Mohiievo, 
Vitebsko 1 r net Kijevo apy
linkėse. Dažnas, Šiose sri
tyse sutiktas gyventojas, pa
sisakydavęs esąs "litvinas, 
litvakas, litovecas",nors nė 
žodžio nemokėjęs lietuviš
kai, o tik iš tėvų apie tai 
girdėjęs.

Panašiai kalba Z. Rauli- 
naitis (Karys, 1964, Nr. ?), 
kad dar 20 amž. t. y. prieš 
I-mą Pasaulinį Karą, sritis 
prie Možaisko buvo vadina
ma LIT VA, kur vietiniai gy
ventojai save laikė lietuviais, 
o ne rusais.

I-BALTAI IR SUOMIAI
Archeologiniais duomeni

mis yra nustatyta, jog fino- 
ugrių protėvynė buvusi Alta
juje, Azijoje. Žalvario am
žiaus pabaigoje jie buvo pri
versti hunų pajudėti link vi
durinio Uralo kalnų: "The 
pressure by the Huns on the 
east^forced the Finns by 650 
B. C. to imigrate westward 
ta the Central Ural Mount-? 
ains".

Pasiekę Uralo kalnus, fi
no - ungrai užėmė miškin
gas abiejų kalnų pusių vie
tas ir čia pastoviai apsigy
veno. Dėl to nemaža istori
kų Uralo kalnus laiko fino
ugrų tėvyne : "Most writers 
are of opinion that'their (of 
the Finns) original abode 
was among the Ural Moun
tains, from where they 
spread chiefly westward". 

tyvumą. Atkūrus 1918 metais 
Lietuvos valstybę, tauta, sa- 

.kytum, lyg atbudo. Net niū
rus mūsų kaimas pradėjo 
atsikratyti kaimiško pasy- 
vymo. Išėję į vienkiemius, 
jau daugelis tautiečių tapo 
veiklesni, įsijungdami į 
įvairias visuomenines ir že
mės ūkio organizacijas. Kai
mo trilaukės sistemos už
slopinta pavienio ūkininko 
iniciatyva pasireiškė greito 
žemės ūkio progreso pavi
dale. Vienkiemijų kaimas 
kilo materialiai ir intelek
tualiai, kaip ant mielių. Ne 
be to, kad buvo kaimo aki
račiuose ir temdinančių de
besėlių. Tų pasiturinčių (sa
kykim, čielažemių) ūkininkų 
gal buvo tik nepilnas ketvir
tadalis visų kaimo gyvento
jų. Kiti buvo smulkesni ūki
ninkai, naujakuriai, maža
žemiai ir net bežemiai. Visų 
žeme aprūpinti nepajėgė 
garsioji, Krupavičiaus ini
ciatyva pravestoji žemės 
reforma.

Ar nebuvo nuostolis tau
tai, kuomet 20 ar net 30 
tūkst. tų neturtingų lietuvių, 
klastingų agentų suviliotų, 
emigruodavo pamečiui į Pie
tų Amerikos vargingiausias 
sąlygas (ypač jei pakliūdavo 
į kavos plantacijas). Prisi
menu tokį Rudį,iš Klausučių 
kaimo, prie Biržų, kuris, 
pabuvęs kelis metus Argen
tinoje ir grįžęs pasakojo, 
kad jei jis taip sunkiai čia, 
Lietuvoje, dirbtų, tai tikrai 
galėtų čia daug geriau gy
venti. Ką gi, mūsų perdaug 
nusipolitikavusi vyriausybė 
nepasirūpino organizuoti 
emigracijos, paliekant ją tų 
agentų melagingai propagan
dinei veiklai. Arba ir patys 
rinkimai į seimus: politinės 
partijos patiekdavo sąrašus 
renkamųjų, kurių tarpe ga
lėjo būti ir vertingesnių, bet 
taipgi ir mažai vertingų as
menybių. Rinkėjas negalėjo 
pasirinkti asmenų iš įvairių 
sąrašų, bet turėjo balsuoti 
visą ištisą sąrašą. Antra 
vertus, tie tiesioginiai rin-

Vėliau nuo Uralo fino-ug- 
rių atskilo Permės finai ir 
tie finai, - kurie apsigyveno 
Karnos žemupyje prie Vol
gos. Nuo dabar jie susiduria 
su senovės baltais (rytų ga
lindais, t. y. galiniais gy
ventojai): "In course of time 
the ^Vest Finns had become 
neighbours for the first time 
in their history with-so- 
colled Indo-European people 
speaking Lithuanian dia
lect". Manoma, kad šis finų 
su senbaltais susitikimas 
įvykęs nė vėliau Kristaus 
gimimo. Taigi, suomiai net 
per 2000 metų išlaikė mūsų 
civilizacijos likučius. . .

Nuo šio laiko jie pradėjo 
savo plėtimąsi į senlietuvių 
gyvenamas sritis. Permės 
finai nužygiavo išilgai šiau
rės Dviną, o Pavolgės finai 
apie Volgą išsiplėtė į šiau
rės vakarus. Tuojau pirmai
siais amžiais po Kristaus, 
finai įsibrovė į Suomiją ir 
Estiją nuo Onega ežero pu
sės.

Pirmaisiais po Kr. am
žiais į dabartinę Suomiją 
įsiveržę vakariniai finai, ku
rie pavergė žemių šiaurie
čių senbaltų (lietuvių ainių) 
padermę. IŠ šios šiaurinės 
senbaltų Šakos ir iš vėliau 
atkeliavusių ugrų susiforma
vo finų grupė, kuri pasiva
dino suomi vardu. "Aisčiai 
tiems Suomijos gyventojams, 
kaip Suomijos mokslininkai 
patys pripažįsta, davė ir sa
vo vardą "šėmiai, sumiai", 
nuo senlietuviŠko "žemiai" 
žiemiai-Šiauriečiai", iŠ kur 
kilęs ir dabartinis Suomijos 
vardas. Laplandiečiai dar it 
šiandien išlaikė tą žodį ir 

kimai kaimą pastatydavo 
prieš dilemą : rinkti jų nė 
vieno nepažįstant ir pilnai 
pasitikint rinkiminei propa
gandai, arba visai nerinkti. 
Todėl kaimo žmonių daugu
ma liko gana pasyvi politi
niam gyvenimui.

Kaimų išskirstymas į 
vienkiemius daug pagelbėjo 
mažinant kaimiečių pasyvu
mą, bet demografinė prob
lema liko neišspręsta. Šei
mos anuomet buvo gana 
skaitlingos, nes buvo laukia
ma tiek vaikučių, kiek "Die
vas duos" ir tų daugiavaikių 
šeimų ateitis buvo paliekama 
privačiai kiekvienos šeimos 
iniciatyvai. Dažnu atveju, 
tėvai nerodė tokios inicia
tyvos, kad jų suaugę vaikai 
galėtų sukurti savistovias 
šeimas, neskaldant ūkių, 
arba kad neliktų kiemų su 
senmergėmis ir senberniais. 
Šeimų kūrimo pasyvumą da
linai skatino ir katalikų dva
siškiai, kurie, patys būda
mi prievartiniais viengun - 
giais ir nepažindami sukū
rimo vertės, skatindavo tą 
vadinamą šventą nekaltybę. 
Net steigdami vienuolynus ir 
verbuodami mergaites už
sienio vienuolynams (pvz.’ į 
Šveicariją), jie ta prasme 
neveikė tuomet tautos labui. 
Kas gi šiandien patikėtų, kad 
anuomet kaimo netekėjusių 
mergaičių buvo toks didelis 
nuošimtis (net arti 50%) ir 
daugiausia dėka to nelemto 
tvirtinimo, kad "nekaltybė " 
(taigi netekėjimas) bus po
mirtiniame gyvenime ypa
tingai įvertintas. Dar mažiau 
šia problema rūpinosi ir 
Lietuvos vyriausybė, pa
skendusi savo gausių rūpes
čių begalybėje.

Atrodo, kad ir emigraci
joje ir okupuotoje Lietuvoje, 
visur nūdien pasireiškia di
desnis aktyvumas, kuris pa
šalino masinį pobaudžiavinį 
lietuvių kaimo buvusį pasy
vumą. Tas veiklumas ir yra 
tikras laidas tautos tęstinu
mui užtikrinti. j. v.

patys save vadina "semi".
Italų istorikas G. Sergi 

savo pagrindiniame veikale 
"Europa", pasirėmęs antro
pologiniais tyrinėjimo duo
menimis, randa didelę sen
lietuvių (balto-aisčių) prie
maišą pas suomiūs ir kare
lus. Todėl jis į pirmykštes 
baltų teritorijas įskaito ne 
tik Latviją, bet ir Estiją, 
Kareliją ir Suomijos Tavas- 
tį sritį("I Lituani šono pros— 
si mi ai Tavasti della Fin
landia, come risulta d'all 
indice cefalico dominante, 
gli alti gruppi ai Careli").

Prancūzų storikas G. 
Montandon (La race, 1933) 
sako, jog neolitinime am
žiuje balto-aisčiai jau gyve
no Suomijoje ir kitur šiau
rėje. Pačių suomių moksli
ninkai tvirtina, jog finai 
įžygiavo į Suomiją tik pir
maisiais amžiais mūsų eros : 
"But though on the whole 
the Pro-Scandinavian loan
words appeared much later 
than the Lithuanian (in Fin
land)".

Jau labai senais laikais- 
vakarinėje finų srityje, prie 
Botanijos įlankos ir Baltijos 
jūros provincijose ligi ribos 
karių prie Onegos ežero ir 
į pietus nuo Olenetzo, buvo 
prasiplatinęs namų tipas 
"pirtį", t. y. pirtis (iš to ir 
"sauna", šauna, aplieja van- 
'deniu karštus akmenis ir 
garas "šauna")..

Vandenvardžių Mordvos 
krašte pavadinimai yra tie 
patys mordvių ir senlietuvių 
(baltų) kalbose, ypač upių 
vardai : Jaras, Vaškas, At- 
mis, Valga, Kermis ir t. t. 
Kaip nurodė Kazanės univer-

AR JAU ĮSIGIJOTE ŠIĄ KNYGĄ ? PASKUBĖKITE, NES 
GALI LAIDA NETRUKUS IŠSIBAIGTI.

DVIDEŠIMT ANTRAS LAIŠKAS 
IŠ AMERIKOS

Apie teisingumą. "Teisin
gas, kaip žydo bezmėnas", 
sakydavo senieji kaimiečiai 
Lietuvoje, matyt, turėję il
gų amžių patyrimą su Šia 
tauta. Kažkas panašaus šiuo 
laiku atsitiko ir Chicagoje.

Ten gyvena tūlas Frank 
Walus (gal. Valius ?), kaip 
sakoma, lenkų tautybės. Ten 
turi savo namą ir į jį buvo 
įsileidęs "ant buto" vieną 
žydų tautybės gyventoją, taip 
pat kilusį iš Lenkijos. Na, 
kol santykiai buvo geruoju, 
viskas buvo tvarkoje. Tačiau 
atsitiko taip, kad tas jo gy
ventojas dėl kažko susipyko 
su Walum ir padavė skundą, 
kad būk Walus karo metu 
buvęs kažkokio tai suimtųjų 
lagerio prižiūrėtoju vokiečių 
užimtoje Lenkijoje ir kaipo 
toks, buvęs "nacių bendra
darbis ir karo nusikaltėlis", 
prisidėjęs prie žydų naikini
mo.

1978 m. byla atsidūrė Chi- 
cagos teisme, kurią sprendė 
žydų tautybės teisėjas Julius 
J. Hoffman. Bylos metu Wa
lus aiškino, kad sakytu metu 
jis nebuvo jokio lagerio pri- 
žiūrėtojUjO dirbo Vokietijo - 
je pas ūkininkus, kaip ūkio 
darbininku, ten išvežtas 
darbams, kaip ir daugelis 
kitų Lenkijos gyventojų. Wa- 
laus nekaltumui įrodyti jo 
advokatas Charles W. Nixon 
teismui pateikė vieno vokie
čio dvasininko, vieno lenko 
fabriko darbininko, vieno 
prancūzų karo belaisvio, dir
busio kartu su Walum ir vo
kiečių ūkininkų parodymus 
bei vokiečių įstaigų išduotus 

siteto prof. Smirnov (Mordva 
1897) : "Lietuva, apie kurią 
žmpnių padavimai kalba 
Mordvoj. .. daiktų pavadini
mai yra tie patys Mofdvoj 
ir Murome kaip.ir Lietuvo
je". Tai turėję pasireikšti 
dar prieš Kristaus gimimą, 
kaip nurodo kiti mokslinin
kai.

Betiriant Centrinės Rusi
jos ir šiaurės tautų etno
genezę, susidaro išvada, 
kad vėlesniais (jau istori
niais) laikais slavai ir vo
kiečiai atskyrė balto-aisčių 
gentis vieną nuo kitos, jas 
užkariaudami. Kaip tik Šis 
atskyrimas sudarė pagrindą 
susiformuoti Latvijai, Es
tijai, Baltgudijai, Suomijai, 
Švedijai, Norvegijai ir dau
geliui kitų tautų.

Prof. A. Voldemaras(Laisv. 
Liet. 1968, Nr. 7) sako: "Vo
kiečiams pavyko atskirti 
šiaurės lietuviškas gentis 
nuo kitų lietuvių (balto-ais
čių). Nuo tada, amžių bėgy
je, Šios atskirtos šakos se
kė savo likimą'be sąryšio su 
kamienu. Kaip tik šis atsky

pakvitavimus, kad tie vokie
čiai ūkininkai sakytu laiku 
mokėjo už Walų draudimo 
mokesčius, įrodydamas, kad 
jis tikrai dirbo pas ūkinin
kus, o ne kur tai tarnavo. 
Tačiau teisėjas Hoffman 
Walaus pasiteisinimo įro
dymus paskaitė "nepakanka
mais", nutarė iŠ jo atimti 
Amerikos pilietybę, atsisakė 
bylą persvarstyti iš naujo ir 
pradėjo prieš jį deportaci
jos bylą, kad priimdamas 
Amerikos pilietybę, nuslėpė 
kur jis anksčiau tarnavo.

Byla atsidūrė apeliacijos 
teisme ir ją, kaip pranešė 
"Chicago Sun-Times", svars
tė trijų teisėjų komisija. 
Apeliacinis teismas rado, 
kad teisėjas Julius J. Hofr 
fman bylą buvo išsprendęs 
šališkai, kad neatsižvelgė į 
daugelį pateisinančių doku
mentų, kurių dalis būk tai 
buvusi "per klaidą" atsidū
rusi kažkokiose kitose by
lose, nutarė teisėjo Hoffman 
sprendimą pakeisti, tai yra 
pilietybės neatimti ir jo ne
deportuoti. Apeliacinis teis
mas rekomenduoja bylą visai 
nutraukti arba persvarstyti 
ją, jei bus reikalinga, ki
tokios sudėties teisėjų są
state. Laikraštis rašė, kad 
Walus su tokiu sprendimu 
yra visai patenkintas.

Kaip matome,.per kai ku
rių kerštininkų "akis už akį, 
dantis už dantį" užsispyri
mą, ’nekaltiems žmonėms 
padaroma daugybė nemalo
numų ir bereikalingų išlai
dų.

A. Beržinis

rimas nuo bendragenčių ir 
davė gimimą atskiroms tau
toms. • • "

Vienok krivyčiai (gudai, 
belrusai), nors prarado sa
vo gimtąją kalbą, dar nenu
stojo savo tautinės indivi
dualybės, . kaip konstatavo 
prof. Šapoka : "Lastly, lan
guage alone does not deter
mine nationality. It is deter
mined by ways of life, cus
toms, folklore and other 
elements of national culture, 
and finally - racial peculia
rities".

Dar aiškiau pasisako prof. 
K.Pakštas (Aidai, 1950,128) : 
"Etnografija ne vien iš kal
bos susideda. Jei tik kalba 
būtų vienintelis etnografijos 
bruožas, tai šiandien nebūtų 
kai kurių tautų... Nebūtų 
Šveicarijos, nes ji kalba 
net 4 oficialiomis kalbomis : 
vokiečių, prancūzų, italų ir 
retromanų (kuri dar turi 
mūsų senoviškų likučių). Ne
būtų ir Belgijos, nes beveik 
pusė jų šneka prancūziškai.

J. J. B.
/bus daugiau/
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

Iš DRAUGO PREMIJUOTOS KNYGOS 
PO ULTIMATUMO:

Jonas Dainys atsiėmė laikraščius, inspektoriaus 
aplinkraštį ir Kurkliams "Ūkininko Patarėją". Gavo 
laišką iš tėviškės.

Jis irgi išsiuntė į Ąžuoliją. Pats dažnai parašo,tai 
ir iš Ąžuolijos gauna ilgus laiškus, Jeronimo prirašytus.

Kulniuoja Tolminų centre per akmeninį grindinį.Kai
rėje pusėje - raudona bažnyčia; šventoriaus siena aukš
ta, stora, mūrinė. Dešinėje - didelė rinka, aplenkta par
duotuvių su įvairiom iškabom, apiblukintom vėjų ir lietų.

Iš rinkos -statmeniškos keturios gatvės,grįstos ak
menimis.

Šalia žydų bankelio - Jazerskis. Gal užeiti rūkytos 
ar marinuotos silkės? Bet gerokai užtruktų, o laiko ne
daug bėra, tiek to.

Užsuko pas kurpių Kviloną.
Batsiuvys pakalinėjo guminius užkulnius, o Johas sė

dėjo po langų ir skaitė Jeronimo laišką.
Bet Kvilonui pabodo tylėti, jis užvedė šneką:
- Kadgi gražiai nutikėtam Karveliškių mokytojui 

Valerijonui Maldučiui ’.
- O kas jam?
- Argi dar nežinot?

-Negirdėjau.
- Voi kadgi nežinot*. Nu tai tose viršaičio krikštyno

se buvo ir jis.Rytmetį atvežė viršaičio bernas girtutėlį 
mokyklon. Guli savo kambary, jau ir vaikai renkasi. 
Mokytoją tąso vėmulys, net ašaros sunkiasi. O šeiminin
kas tas Cibulskas šeria gyvulius, ir taipgi žiūri - sustoja 
prie mokyklos daili brikelė ir išlipa koks kupčius. Labas 
rytas, sako. Labas, ponas kupčiau, šitam atsako Cibuls
kas. Aš ne kupčius, tėvai, aš pradinių mokyklų inspek - 
torius. Tai ar neužgirs Cibulskienė, ar neįlėks kaip 
kulipka kambarin: inspek-to-rius’....

“• • • •
- O Valerijonas Maldutis lovoj susivėlęs. Cibuls - 

kienė tuoj už rankšluosčio, suvilgė, aprišo mokytojui 
galvą. Ir svogūną supenėjo, kad iš burnos neatsiduotų 
kvapelis. O Cibulskas vis šnekina kieme inspektorių. K 
Tai va. Mokytojas guli pabalęs ir apraišiotas lyg Lozo
rius, o įeina inspektorius. Tai ką, Malduti, sergi? Ser
gu , pone inspektoriau. O tai kas gi tau yr? Galva plyšta, 
krūtinę ir pečius peiliai varsto, šaltis krečia, nežinau , 
kas čia man. Tai gal plaučių uždegimas? Nežinau,pone 
inspektoriau. Voi tai inspektorius pastoviniavo ir liepė 
vaikams eiti namo, o pats ėmė mokyklos vaistinėlėj ieš
koti ligoniui kokių vaistų.

- Valerijonui valerijono, - atsiduso Jonas.
- Tam Valerijonui reik gero bizūno, ne valerijono.
Išėjęs iš kurpiaus Kvilono dirbtuvėlės, pėdina me - 

diniu šaligatviu. Mato - į gražius namus pareina ponia 
Olimpija Glinskienė. Nieko sau, su kailiniu paltu, me
tė gimnaziją ir ištekėjo. Nuovados viršininkas Glinskis 
prieš kitus-liūtas , o prieš ją tarsi avinėlis. Sako, ji 
moka pravirkti kaip nelaimingiausia žmona visoje Lie
tuvoje, ir tada jau tikra: Glinskis nusileis ir padarys ar 
nupirks, ko ji nori...

Užeina į Žižmaro vyrų kirpyklą.
- A,-labas, ponas mokytojau - pasveikina kirpėjas 

Žižmaras, apsivilkęs baltu chalatu. - Labai prašau.
Dainys nusivilko paltą ir pakabino ant kabyklos ra

go. Atsisėdo į krėslą prieš didelį veidrodį. Eilė žalių, 
geltonų ir pūstašonių buteliukų. Pudra, žirklės, skustu
vai, šukos, šepečiai, vata, jodas...

Žiūri pasitikrindamas veidrodin: žinoma, kirptis jau 
tikrai reikia...

- Atsimenu,praeitą kartą sakėte, labai mėgstat 
muziką, - Jono pečius apgaubė balta drobule.

- Labai mėgstu.
Žižmaras uždėjo plokštelę ant tamsiai žalio skritu

lį o.- 
’’.. .Atsimenu tave, kai tas tango Noktiurnas mūsų širdis 
sujungė..."

Pakeliui į Šilonis tirštėjo santėmis...

Minutę kitą pašte tebūna tylu ramu.
Mikas Šilbajoris nusižiovauja suūbuodamas ir ima 

vėl samprotauti:
- Nelengva paštininku tarnauti, O loterijoj ir šį kar

tą nieko nelaimėjau. Vėlekos laulę

- Kas kad išloštum, vis tiek neilgam.Netruktum. 
Jazerskio traktieriuj pralakti, - ištarė plačiapetis po
licijos vachmistras Laurinavičius, nepakeldamas akių 
nuo "Lietuvos Aido".

- Neetiškai šneki, faraone, - gelsvas,liesas lapės 
veidas su priekaištu pažvelgia į storasprandį.

Vachmistras tik mosteli laisvąja ranka lyg pragin
damas musę.

- Hm. ..ugi labas, - langelyje liūdnas moteriškės 
veidas.

- Labas, - burbteli Mikas Šilbajoris.
- Ugi gal yra laiškas ? - juodi paakiai, dėl nesveika

tos liesa.
- Kaip nebūtų, laiškų yra daug. Tam gi ir paštas , 

- sudilgo Mikas.
- Tai prašau išduoti, - našlė kurčiu balsu.
- Kam tokiai ?
- Ugi man.
- Man*. - paverčia akis lapės veidas.
-... ? - skurdi moteris kiek nustebo.
- Vardas ir pavardė tamstos ?
- Ugi Agota Makarevičienė. Taigi iš Gilušio.
Mikas kreplina prie lentynėlės. Išėmęs paduoda Šv. 

Pranciškaus Varpelį.
- Ugi laiško tai ir nėr? -graudus veidas slopina 

ašaras.
- Ugi tai ir nėr, - nuvargęs sėdasi Mikas Šilbajo

ris.

ATVYKSTA JAUNIMO KABARETAS 
I ŠOKIlį ŠVENTĘ

Iš Los Angeles atvyksta Jaunimo Sąju ngos sam
būris, kuris vadovaujant režisorei Danutei Barauskai 
tei, yra paruošęs įdomų lietuvišką muzikinį ir komiš
ką spektaklį kabaretinio stiliaus- Tai reta proga iš
girsti ir pamatyti iš tolimosios Californijos jaunimo 
pajėgumus, ypatingai vykstantiems Chicagon į Tautinių 
Šokių Šventę. Pirmasis, pasirodymas įvyks sekmadie
nį, birželio 29 dieną. Jaunimą Centro Didžiojoje salė
je. "Cocktails" nuo 6.30-7.30 v.v. Programos pradžia
7. 30 v. v. Antrasis pasirodymas ketvirtadienį, liepos 
3d "Čocktails" 7. 30-8. 30 v. v. Programos pradžia
8. 30 v. v. Pavėlavę bus įleisti tik per pertrauką į salę. 
Kaina $ 5. OO asmeniui. Kaip pritinka kabaretui, vaišės 
vyks prieš, per ir po programos. Kadangi tą savaitę. 
Chicagon suplauks nemažai tautiečių, norintys šį.vienetą 
pamatyti, raginami iš anksto užsirezervuoti staliukus, 
skambinant vakarais tarp 7. 00-10. OO v. v. Gintarui 
Aukštuoliui, PLJS pirmininkui (312)247-3272. Pasiro
dymus ruošia PLJS Valdyba ir PLJS Ryšių Centras.

Ta pačia proga vyks kabaretas ir Clevelande, Ohio, 
Šeštadienį, birželio 28 d. Tariamasi dėl koncertų seri
jos ateinantį rudenį New Yorke ir Bostone.

Raginame vykstančius į Chicagą arba Clevelandą 
neprarasti retos progos pamatyti gerai pastatytą mu
zikali^ , komišką lietuvišką veikalą, parašytą ir pa
statytą paties jaunimo pastangomis.

PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins

/iš anglų kalbos laisvai vertė B.E./

Jos veidas truktelėjo. Jis įsidėjo revolverį atgal, 
kilni aširdį. Judu abu tikrai sutiksite.

- Dabar aš Jus palydėsiu iki Tėvo Conlin’o. Iki kito 
tokio kilniaširdžio. Judu abu tirkai sutiksite...

Tėvas Sean Conlin’as ir Pastorius Niemoeller’js at
silaikė perėję Sachsenhausen*o ir Dachau pragarus. Po 
to 5 metai Lenkijoje parodė jam,kad niekas tikrai nepa - 
sikeitė. Kad jis vis dar kovoju su priešu, tik kitokiu pa - 
vadinimu.

Palinkimas, tačiau, daryti viską savaip ir visiškas 
neatsižvelgimas į bet kokį autoritetą buvo kaip rakštis 
Vatikanui. Viena garsia proga Popiežius jį "išcenzūravo" 
ir tai buvo viena pagrindinių priežasčių, kad savo laiku 
tapęs legenda, sulaukęs 63 metų amžiaus,Conlin’as tebuvc 
paprastu kunigu.

Jis sėdėjo klausykloje, trapios išvaizdos, baltais plau
kais, dėvėjo metaliniais rėmeliais akinius. Atrodė nu - 
vargęs ir sušalęs, nes ąj rytą buvo daugiau žmonių, negu

■ paprastai.
Paskutinė išpažinties priėjusioji buvo vietinė gatvės 

moteris. Jis palaukė valandėlę,paskui atsistojo ir ruošė
si išeiti.

Kažkas sujudėjo už langelio .ir pažįstamas balsas 
pasakė: "Žinote, dar vis svarsčiau: gal žmonės nutaria 
save paskirti Dievui, kai velnias jau tebenori jokių reika
lų su jais turėti. .. ”

- Simon’ai, tai tu čia ?- atsiliepė senasis kunigas.
- Kartu su tikra atgailautoja. Jauna moteris,kurios 

išpažintis maždaug taip skamba: atleisk man, Tėve, nes 
aš nūs'dėjau. Aš esu Gregory Campbell’io duktė.

Conlin’as ramiai atsakė:
- Geriau atvesk ją į zakristiją. Išgersime arbatos 

' r paklausysi m, ką ji papasakos.
Zakristijoje buvo beveik taip pat šalta, kaip ir baž - 

nyčioje. Conlin’as pas’ėmė arbatos puodelį, atsisėdo už 
mažo staliuko, užsidegė cigaretę, o mergina pasakojo, 
ji _ gydytoja iš profęs’jos, praeitais metais Drezdene 

išlaikiusi baig’amuosius egzaminus.
- Jūsų tėvas - kur jis dabar?
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- Netol' Stendai* i o, kaime vardu Neustadt’as. Mažy- 
t s kai mel s.

- Žinau tą vietą, - atsakė jis, - ten randasi pranciš
konų vienuolynas.

- Nežinau to. Nepažįstu gej-ai tos vietos. Yra sena 
pilis prie upės.

-Tai Neustadt* o pilis. Pranciškonams ją padovanojo 
kažkoks baronas šio šimtmečio pradžioje. Jie yra,tarp 
kitko, liuteronys, ne katalikai.

- O*. - nusistebėjo ji.
- Turi ką pasakyti? -paklausė Conlin’as Vaughan’o.
- Vienas taškas pralošas, - atsakė šis.
- Kodėl?
- SSD vyras ant tilto: ką jis ten veikė?
- Gal būt pradeda domėtis tavim ir Julium. Labai ga

li būti.
- Atsiprašau, - įsiterpė mergina, - bet ar majoro; 

Vaughan’o nuomonė čia tokia svarbi?
Senasis vyras nusišypsojo: "Gal Jūs ir teisi".
Vaughan'as atsistojo:
- Aš manau, kad apvaikščiosiu aplinkui, pasidairysiu.
- Manote, kad gali būti daugiau jų? - paklausė Mar

garets.
- Yra jau ta'pbuvę.
Jam :šėjus, ji pasakė:" Šis žmogus mane gąsdina". 

Conlin’as linktelėjo galva:"Labai tinkamas ir mirtinai 
pavojingas; mūsų S: mon’as. Matote, panele, žaidime, ku
riame j’s dalyvauja, jis turi daug pranašumo prieš savo 
priešininkus "

- Kas tai būtų? - paklausė ji.
- Jam yra visiškai nesvarbu, gyvens jis ai- mirs.
- Kodėl taip?
Conlin’as papasakojo.

Vaughan’as, grįžęs į zakristiją, rado juodu ramiai 
bešnekučiuojant, palenktomis vieaas-į kitą galvomis. Se - 
naši s kunigas žvilgterėjo į jį, nusišypsojo: "Norėčiau , 
kad saugiai pristatytum panelę atgal į R. Berlyną dar 
šiandien, - vėliau. Sutinki,ar ne?"

Vaughan’as svyravo. "Na, gerai, - pasakė galop, - bet 
tik tiek ir padarysiu".

- Daugiau niekę ir nereikia.
Atsisukęs į Margaretą Campbell, jis pridėjo: "Atsi

radusi pas juos, nuvyk į Neustadt’ą ir lauk manęs. Aš ten 
prisistatysiu užporyt. ”

- Jūs asmeniškai ?
- Žinoma, - nusišypsojo beveik šelmiškai. - Kodėl 

visi kiti turi išbandyti visas linksmybes?

J's atsistojo,uždėjo ranką jai art peties:"Nebijok, 
vaikeli. Pr’S'kėlimo Lyga turi gerą reputaciją šios rū - 
šies darbe. Mes tavęs neapleisi me".

Ji ats/kėlė Ir šėjo.Senasis atsiduso ir pakratė gal
vą: "Vos 12 metų mergaitė, kuri tik savo tėvo ranka ga - 
Įėjo pas’tikėti, buvo naktį staiga atplėšta nuo viso to, kas 
teikė šilumą ir tikrumą, ir nugabenta į svetimą, gąsdi - 
n antį kraštą, pas žmones, kurių ji net kalbos nesuprato . 
Įganau, kad ’r dabar ji dar yra išgąsdinta ir pasimetusi 
maža mergaitė".

- Laba: graudu, - atsakė Vaughan’as. - Bet aš vis
ti ek maiiau, kad Jūs klystate.

Margareta Campbell buvo prie bažnyčios vartų, kai 
Vaughan’as ją pasivijo.

Apleista gatvė atrodė surūkusi ir grėsminga pilkoje 
ryto šviesoje. Po kelių žingsnių ji pratarė:" Kodėl Jūs 
vedate tokį gyvenimą? Ar dėl tų įvykių Borneo?"

- Conlin’as ir Jūs tikrai pagerinote ryto pilkumą, - 
ramiai atsakė jis.

- Jūs nepatenki ntas dėl to ?
- Aš retai dėl ko nors nepatenkintas.
- Taip, tokį įspūdį aš ir susidariau.
Jis sustojo tarpduryje užsidegti cigaretę , ir ji atsi

rėmė sienos, žiūrėdama į jį.
Vaughan’as tarė: "Senas i s buvo labai Jūsų paveiktas". 

Atsargiai palietęs jos drėgnų plaukų kuokštą, pakišo jį po 
skarele. Ji užmerkė akis. Pažengė nedrąsų žingsnį į jį. 
Jo ranka apjuosė jos liemenį ir ji padėjo savo galvą jam 
ant peties: "Aš taip pavargau. Norėčiau, kad visi pranyk
tų ir aš galėčiau vienerius metus ramiai miegoti. ”

- Pažįstu tą jausmą, - atsakė jis. Bet, kai vėl atsi
merktumėte- niekas nebūtų pasikeitę. Niekada nepasikei
čia.

Ji pasižiūrėjo į jį: "Net ir Jums, Vaughan’ai? Po to, 
ką Tėvas Conlin’as pasakojo, maniau, kad Jūs esate vie - 
nas tų, kuriems ^neįmanomos problemos užtrunka tik 
kiek ilgiau išspręst1. ’’

- Net ir velniui nekasdien pavyksta. Ar jis to Jums 
nesakė? -ir švelniai pabučiavo jos lūpas. Ji staiga bu
vę apimta lyg panikos ir pasitraukė nuo jo, atsisuko ir 
žingsniavo asfaltu. Ji s ėjo šalia, švilpiniuodamas.

Šalia tilto stovėjo visą naktį veikianti kavinė. Artė
jant prie jos, pradėjo lyti. Jis paėmė jos ranką ir jie 
atbėgo prie įėjimo, gerokai sušlapę.

Kavinė buvo maža, apleista, su pustuziniu staliukų . 
Kampe sėdėjo vienintėlis lankytojas, tamsiai mėlynu ploš- 
čiumapsislautęs.Barmanas skaitė laikraštį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Kęstutis Trečiakauskas

IŠ PADANGĖS MIELOS NE TOKS KAIP KITI

- Tu ne toks, kaip kiti vyrai - kartą tarė žmona.
/Iš spaudos okup.Lietuvoje Ir Išeivi jo je/Parinko J.P-lis/

KAS KĄ APSTATĖ ?
Statė Ukmergės tarpkol- 

chozinės statybos organiza
cijos žmonės pienininkystės 
kompleksą rajono "Aušros" 
kolchoze. N edidel} ir nema
žą, keturių šimtų vietų. Sta
tė, statė ir metų pabaigoje - 
apstatė ... Atidavė } komp
leksą neužbaigtą, be dezin
fekcinių barjerų, veršiavi- 
mosi skyriaus, be pieno per
pumpavimo stoties ir venti
liacijos sistemos. Žodžiu, 
be daugelio "be".

Kodėl apgavo ? Nejaugi 
užsakovas užsimerkė ir ne
matė visų šitų neužbaigtu
mų ? Ne, neužsimerkė, ma
tė. Viską puikiausiai matė 
ir. . . pasirašė priėmimo ak
tą. Kodėl taip padarė ?

Tikriausiai } š| klausimą 
turėtų atsakyti Ukmergės 
žemės ūkio valdybos virši
ninkas J. Laucius, kuris as
menišku savto parašu patvir
tino objekto priėmimo aktą. 
Reikia manyti, kad Ukmer
gės tarpknlchozinės statybos 
organizacijos pirmininkas 
V. Bakučionis tikrai paten
kintas tokiu mielaširdingu- 
mu.

PAGERBĖ KALPOKĄ
» Kovo 31 dieną sukako 1OO 
metų, kai gimė (1880 m) 
įžymusis dailininkas Petras 
Kalpokas. Jis mirė 1945 m. 
Kaune. Ta proga Vilniuje bu
vo suruošta jo dailės darbų 
paroda. Pagerbime atsimi
nimų apie P. Kalpoką papa
sakojo buvę jo mokiniai dai
lininkai V. Mickevičius, B. 
Uogintas ir dailininko sūnus 
R. Kalpokas.

tas, poli technikumas, hidro- 
melioracijos technikumas, J. 
Švedo vardo pedagoginė mu
zikos mokykla, A. Domaševi
čiaus vardo medicinos mo
kykla, 14 bendrojo lavinimo 
vidurinių mokyklų, sporto 
mokykla, vaikų muzikos ir 
dailės mokyklos.

Panevėžio Ekrano krišto
lo gamykla,dirbanti jau sep
tynerius metus, pateikė gra
žų lietuvišką krištolą. Jis 
susilaukė gero įvertinimo 
vietoje ir įvairiose tarpvals
tybinėse mugėse.

Už sudėtingų piešinių ga
minius įmonės darbuotoja N. 
Jankauskaitė apdovanota 
Liaudies ūkio pasiekimų 
parodos bronzos medaliu.'

Šiais metais Ekranas ža
da patiekti krištolinių indų 
daugiau, kaip už 3 mil. rublių. 
Naujausi įmonės gaminiai - 
vazos gėlėms, buitiniai indai: 
cukrinės, sviestinės, peleni - 
n ės, padėklai.
* Atrodo, už tokią sumą pri - 
gaminus- visa Rusija žėrės 
krištolais. Gal Lietuva gaus 
už tai-batų? Vystyklų? Apati
nių baltinių? Dantims šepe - 
tukų? O dar gi ir mėselė 
būtų neprošal| be vargo at - 
si nešti kada nori } savo vir
tuvę...

"KATEDRA" -KLAIPĖDOJE i »Ub ' i •- 1 * - r z f •
Klaipėdos dramos teatras 

žiūrovams parodė paskutinę 
sezono premjerą,J. Marcin
kevičiaus dramą "Katedrą". 
Ją pastatė vyriausias teatro 
režisorius, meno veikėjas 
Povilas Gaidys, scenografi
jos autorius - dailininkas V. 
Mazūras, kompozitorius B. 
Kurtavičius.

Pagrindini architekto Lau
ryno Stuokos vaidmenį su
kūrė valstybinės konserva
torijos Klaipėdos fakulteto 
dramos teatro aktoriaus 
specialybes absolventas K. 
Žilinskas.

PANEVĖŽYS
Pasak spaudos, Panevė

žyje gyventojų skaičius jau 
pasiekė 1OO. OOO. Jame yra 
28 pramonės įmonės ir 4 
gyventojų aptarnavimo įmo
nės. Metinė produkcija - 535 
mil. rublių.

Iš kultūrinių įstaigų Pa
nevėžyje garsėja J. Miltinio 
vadovaujamas dramos teat
ras. Be to, yra 3 kino teat
rai, Kraštotyros muziejus, 
Parodų rūmai, operetės ir 
lėlių teatrai.

Mieste veikia Kauno poli
technikos vakarinis fakulte-

ŽUVIS GELBSTI ŽVEJAI
Jau porą mėnesių rusniš- 

kių, kaip ir kitų žuvininkys
tės ūkių,ilgi,platūs traukia
mieji bei statomieji tinklai 
patiesti ant buomų prieplau
kos pakrantėje. Lietaus iš
plauti, vėjo džiovinami, jie 
čia ilsėsis iki pat rugsėjo 
pirmosios. Tais įrankiais 
pramoninė žūklė dabar už
drausta.

Turėdami daugiau laiko, 
rusniškiai ėmė rūpintis žu - 
vų apsauga, jų išteklių gau
sinimu. Po didelio potvy - 
nio staigiai nukritus vande
niui, daug žuvų iš apsemtųjų 
plotų nespėjo pasitraukti, li
ko vasaros polderiuose. To
dėl, kai tik nuslūgo vanduo, 
su tankiais tinklais į polde
rlus nuskubėjo prityrusių 
žvejų grandys. Nuo pražū
ties išgelbėta,} marias per
kelta daugiau kaip 5 tonos 
vertingiausių rūšių žuvyčių .

Rusniškio mokslininko, 
biologijos mokslo kandidato 
Kazio Gaigalo tyrimais nus
tatyta, kad didesnę dal| ver
tingų žuvų ikrų, mailiaus su
ryja dyglės ir pūgžliai, kurių 
pastaraisiais metais Nemu
no baseino upėse ir mariose 
itin pagausėjo. Kaip nugalė
ti dygles ir pegžlius?

Žuvininkystės inž.H.Be
resnevičiui vadovaujant, pa- 
darytos specialios gaudyki ės. 
Jos žvejams labai praverčia. 
Mariose, Atmatos,Pakalnės, 
Vytinės, kitų upių žiotyse 
rusniškiai pagavo beveik 
1OO tonų dyglių ir pūgžlių. 
Šios žuvys pristatytos } 
Klaipėdos įmones, gaminan
čias žuvies miltus.

Pagaliau ’. Bent kartą pripažino. O tai yis niekaip 
neįtikau. Tai grindis prastai išploviau, tai sriubą per- 
sūdžiau, tai užmiršau išskalbti jos chalatą. Arba nu
perku pieną, o ji įsigeidžia kefyro. Nuperku kefyro - 
įsigeidžia pieno. Žodžiu, ne gyvenimas, o gyvas pra - 
garas. Tad stengiausi ir plušau kaip beįmanydamas. 
Atrodė, šeimyniniai santykiai pagerėjo, žmona ne- 
hebarė, nepriekaištavo . Ir kai pagaliau pasakė, kad 
aš ne toks kaip kiti vyrai, iš laimės pasijutau 
devintam danguj.

- Ko vaipaisi? - tėškė ji, negailestingai atim
dama tą žavingą džiaugsmo akimirką. — Kiti vyrai - 
kaip vyrai. — O tu...

- Ko tu iš manęs pagaliau nori? — Nebeišlaikė 
mano kantrybė. — Negeriu, nerūkau. Algą parnešu.

- Rado kuo girtis’.’ — vėl įgėlė. — Irgi mat, do
rybė atsirado.

- Ar aš neskalbiu, grindų neplaunu, } parduotu
vę nenueinu? — gyriausi kaip įmanydamas.

- Liaukis gi tu, dorybių dorybe, panele šven
čiausia.’ Nueini, išskalbi*. Ir kas iš to? Taip ir 
turi būti ’. Teisės juk lygios - ir aš tau ne vergė 
kokia, tu manęs nenusipirkai, o paėmei iš meilės.

- Iš meilės, brangioji, — nutirpau visas. — Ar 
gi aš ką sakau, angele. Bet tu pasakyk, ko dar tau 
trūksta? Aš viską, viską dėl tavęs ’.

- Tu man nedovanoji gėlių, — tyliu, palaužtu 
balsu pasakė ji.

- Gėlių? — išsižiojau.
- Taip, įsivaizduok sau, gėlių *. - atgijo joje 

pantera.
- Na jau, atsiprašau, — kankinio balsu tada ta

riau aš. —O Moters dienai, o gimimo dienai? Ne
beprisimeni?

- Ak, diene ’. — tragiškai ir beviltiškai verkė ji.
— Negi tu nesupranti, kad moteriai malonu gauti iš 
vyro gėles šiaip sau, be jokios progos?

Tik tada supratau, koks aš niekšas. Koks nedė
mesingas ir neteisingas jai buvau.

- Atleisk *. Atleisk, mano brangioji, — tariau,
— Aš kaltas ’. Aš tau dovanosiu gėlių kiekvieną dieną.

Mano pažadas buvo tvirtas ir šventas. Tebūnie 
mūsų šeimyninis gyvenimas rožėmis klotas ’. Jei iki 
pilnos laimės tetrūko tik gėlių — jų bus *.

Dovanojau jas kiekvieną dieną. Mylimiausiai 
pasaulyje moteriai. Žmonai ’. Norėjau ją padaryti 
laimingą.

Algos dieną paaiškėjo, kad jos nebeužteks padeng
ti skolai savišalpos kasoje. Gėlėms išleidau triskart 
daugiau, negu uždirbau. Pasiskolinau iš kasininkės 
dar penkis rublius ir vėl namo gr|žtu su rožėmis.

- O kur algą? — net nežiūrėdama } rožes pa
klausė žmona.

- Aš tau atnešiau gėlių... — lemenau.
- Gėlių? — pravirko ji. — Ir kodėl visų vyrai 

kaip vyrai, o mano...
Namuose prasidėjo pragaras. Aš tylėjau, nes 

ką besakysi ’. Juk žinoma, kad namai — pragarai, 
bet be namų negerai. Ir, turbūt, pragaro nebūna 
tik tuose namuose, kur vyrai - kaip visi vyrai.

Ak, kodėl gi aš gimiau ne toks kaip kiti?

LIETUVOS PAUKŠČIAI
Pempė- puošnus, vikrus ir tokios patrauklios iš - 

vaizdos paukštis, jog visi ją myli ir džiaugiasi, pamatę 
pavasari atvykstančius pirmuosius jų būrius. Retai ku
ris paukštis yra toks judrus ir toks grakštus, kaip ji: ji 
gražiai bėginėja, laikydama savo kūną lygiagrečiai su 
žeme, kas kartą pasilenkdama sučiupti pasitaikiusio 
vikšro ar vabalo. Tačiau ilgai vienoje vietoje ji negali 
pabūti, ir atrodo, kad jai yra būtina paskrajoti,pasivar
tyti ore, kad galėtų pamankštinti sparnus.

Aplamai pempės daug skrajoja, ir jas dažniau maty
si ore, negu ant žemės. Jų polėkis, kad ir negreitas, bet 
įvairus ir priklauso nuo aplinkybių.

T. Ivanauskas

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

KReA/I 
VE/DRoDž/ai

"We can’t keep meeting like this, dear — I’m 
getting anemic!”

national enquirer

KAIP BŪTI GERU DRAUGU IR -

KAIP PALENGVINTI SUNKIĄ GYVENIMO VALANDĄ
Žinomas Amerikos Socialinės Psichologijos profeso

rius dr. Koenig Tulane U-te duoda keletą patarimų, kaip 
pagelbėti artimam asmeniui jausminės krizės metu:

- Užsitikrink, ar tikrai Tavo pagalba pageidaujama . 
Jeigu siūlysi pagelbėti, kai to nenorima, atrodys, kad ver
žiesi per prievartą ir būsi laikomas paprastu "nosies kai- 
šiotoju ne } savo reikalus".

- Nepamokslauk. Jeigu žinai rimtą sprendimą, Kuris 
padėtų, sakyk tiesiai, Ne}sileisk į ilgus aiškinimus, kaip 
tu anie tai galvoji.

-Nenumenkink kito asmeps problemų. Nepagelbsti 
sakyti paliestam problemų asmeniui "O,dėl Dievo meilėą 
čia nieko rimto. Žiūrėk, kas Y-kui atsitiko".

- Būk diskretiškas. Gerai pagalvok prieš kalbėda - 
mas lutiems apie- tau patikėtas problemas. Žmonėms ne
patinka, kai jų problemas sužino visas miestas.

- Įeik kito asmens padėti n. Daugumas problemų yra 
panašios visiems. Paklausk savęs, kaip jauteisi pakliu - 
vęs | panašią situaciją.

- Padaryk ką nors konkretaus. Jeigu asmuo, kuriam 
tu bandai padėti yra sukaustytas gedulo ar neramumo, 
neklausk, ar tu gali pgelbėti. Paimk jo rūbus išplauti,pa
vedžiok jo šun|, pasirūpink maistu, ar padaryk, kas tik 
būtų reikalinga.

- Jeigu kas nors yra sukrėstas jausmų, primink jam, 
kad tai yra laikina, kad taip blogai nesijaus visą laiką. Į- 
tikink,kad viską pergyvens, nežiūrint kad situacija baisiai 
atrodo.

- Primink paliestam bėdų asmeniui geruosius jo bruo
žus. Giliai sukr'ėstas asmuo dažnai pasiekia tašką, kai jis 
galutinai pasiduoda. Nuo to apsaugoti, reikia jam priminti, 
kas gero jo gyvenime- šeima, namai, darbas, bendruome
nės respektas ir 1.1.

- Padėk planuoti ateit}. Pav., sakyk, kad" žinai, da -
bar atrodo viskas prastai, bet vėliau tu ir aš galėsim eiti 
pasimokyti plaukioti,ar dviračiu važinėti.." Taip kalbant, 
darosi lengviau, nes yra atkreipiamas dėmesys } ateit}, ir 
kad tu visada būsi geras draugas. O. L a š a s

MALpNUS LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAU. 

NEUŽMIRŠK SAVO TESTAMENTE 

KANADOS LIETUVIU FONDO/

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

1 $8O. VI . 13

JEIGU GERI IR GAU GERTI TAVO REIKALAS’ 
JEIGU NORI NUSTOTI -” MŪS U"

ATEIK I LIETUVIU. A. Ą. ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI., 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE, QUE. , 
8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G. : 366-254 8 ( NAM U.) , 4 89-53 9 1 ( DARBO) 
JUOZUI S.; 63 1-6834;. HENRIKUI N.: 2 77-7868; 
DAINIUI L.: 768-9606; DONALDUI D. 1 66 1-1 733

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

r
orn^ 3 Photo .Studio
2MO PRONTCMAC JT. - MONTMAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠjyN®* 

... SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T.f tlaaitf_________ ĮVAIRIOS PROGpS_____________

rvK.V A » V LIETUVIŠKA RADIJO

programa
RADIO 141O^^^^REAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENt HUO R30 iki 12 vd. Mkti»«r 

PROGRAMOS VlfrtjAS
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T o u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

, MOKA:
11 % ' ui 6 mčn. term indėliui
10 ’/j % ui 1 m. term indėliui
10 % ui 3 m; term, indėliui
12 % ui pensijų ir nomi| plona
11 %■■ speciali toup. sq«k.

skolinkis

PARAMA
10 % % ui taupymo s-tas
6 ’ ui čekis, 1-toi 'dep.)

IMA:
13 */z % ui ®«m- paskolai
12 'Ą % ui mortgičius

toronto

S I □ S ŠALIES ŠEIMININKAI

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

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

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

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H1A8•532-3414

AKTYVAI — virš 17 milijonų

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 6 mėn. 11 %
E term, indėlius 1 metų .. 10’/i% 
= term, indėlius 2-3 metų 10 % 
E pensijų s-tq 12 %
= taupomqjq s-tq 10’/4%
E spec. taup. i-tq ...... 11 %
= depozitų-čekių s-tq 6 %
Ę DUODA PASKOLAS IŠ:
= asmenines 13’/2%
E mortgičius 12Va%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

1CSU LIETUVIU NAMAI USSU LIETUVIŲ NAMAI

• LN Vedėjo pareigas nuo 
š.m. gegužės 26 d.laikinai 
perėmė Rimas SRIUBIŠKIS .

• ŠILEIKA Andrius dėl tar
nybinių priežasčių pasitrau
kė iš LN Valdybos.Daugiau
sia balsų gavęs kandidatas 
metiniame susirinkime, Val
teris DAUGINIS buvo pak
viestas jo vieton.

• LN aktyvi narė Emilija 
JURKUS, 63 m.amžiaus, mi
rė. Ji labai daug padėjo LN 
organizacinėje veikloje, pri
klausė LN Moterų Būreliui , 
buvo viena veikliausių Vai - 
dybos narių ir išrinkta Gar

bės Nare. LN Valdybose iš
buvo nuo 1959 iki 1971 m.

• LN neteko ir kito veiklaus 
nario- KALENDRA Kostas 
mirė, sulaukęs 82 m. am - 
žiaus. Jis aktyviai prisidėjo 
prie LN organizavimo,buvo 
išrinktas į Valdybą 1954-55 
metams.

• LN JAUNIMO BŪRELIO 
VALDYBOS suruoštoje iš
vykoje -stovykloje dalyvavo 
per 70 studentų iš Toronto, 
Hamilton’©, Tillsonburgo, 
Ottawos ir kitų vietų.

Stovyklos vadovai buvo J. 
RUSINAVIČIUS ir R.LAPAS .

PRANCIŠKONU VASARVIETĖ KENNEBUNKPORtE
Pranciškonai kviečia lietuvišką visuomenę atosto - 

gauti gražioje vasarvietėje Kennebunporte, Maine.
Čia ideali vieta ir fiziniam ir dvasiniam poilsiui. Jė

gas stiprina didinga Maino gamta - jūra, miškai, tyras 
oras, o taip pat geras, lietuviškas maistas, patogūs kam
bariai. Dvasiai atgaivos tęikia meniška aplinka - monu- 
mentinės skulptūros lauke, nuostabaus grožio koplyčia, 
dailės parodos, koncertai, literatūros vakarai, paskaitos.

Atostogavimo sezonas - LIEPOS ir RUGPIŪČIO mė
nesiai.

Informacijų ir rezervacijų reikalais kreiptis šiuo 
adresu: FRANCISCAN GUEST HOUSE, KENNE BUNKPORT 
ME ., 04046, tel: /2O7/ 967-2011.

pirm. A. Jonaitis. Pasveiki
nęs skyrių atstovus ir sve
čius, jis paprašė tylos mi- 

"RAMOVĖS" VEIKLA nute pagerbti mirusius ra- 
LKVS "Ramovės" skyrių movėnus. Invokaciją per- 

atstovų suvažiavimas įvyko skaitė kun. G. Kijauskas. To- 
1980 m. gegužės 24-25 die- limesnei programai vesti A.

steatharines

nomis Lietuvių Namuose, Jonaitis pakvietė dr.V. Stan-
Clevelande, Ohio. kų. Vėliau sekė sveikinimai

Suvažiavimą atidarė "Ra- žodžiu ir raštu. Pirmas 
movės" Centro Valdybos sveikinimo žodį tarė "Ramo-

BCOPeCCEBOfl
JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO REIKALAS”,

JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK Į LIETUVIU, AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIM A. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI 119 MIMICO AVENUE (Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 V. V.

SKAMBINKIT : 487-5591
MSOOOCMM

Nesuspėjome gerai net ap
sidairyti, o štai ir pavasa
ris, tas gražiausias metų 
laikotarpis, jau prašvilpė. 
Prabėgo lyg nė nebuvęs.Pla
čiai ir didingai įsiviešpatau
ja vasara, savuosius burtus 
plačiai visiems atskleisda
ma, įvairiausių linksmybių 
pažerdama. Daug kalbėjo
me, su dėmesiu sekėme, ką 
šiam kraštui atneš gegužės 
20 - toji. Rūpinomės ir ne 
juokais nuogąstavome, kai 
artinosi Ši lemtingoji diena. 
Pagaliau persiritome - die
na perėjo istorijon, o mes, 
su viltimi pasiliekame lauk
ti naujojo rytojaus. Bandy
mas išlaikytas, šalis dar ne
suskilo, nesubyrėjo ir pra- 
rajon nenugarmėjo. Laimėjo 
vienybės Šalininkai, kuriems 
berods, ir mūsų dauguma 
pritariame. Taigi, kurį laiką 
galbūt dar ramiai pagyven
sime, na sakykime, 3, 4 ar 
5 metelius ? Sunku patikėti, 
kad Šiame, perdaug laisvės 
turinčiame krašte, su tuo 
viskas ir pasibaigė. Argi 
tikrai kas mano, kad dau
giau bėdų nebeturėsime, nes 
dabar jau viskas išspręsta ? 
Teisūs yra tie, kurie tiki, 
kad čia dar tik pradžia ir 
visko dar galima tikėtis. 
Pralaimėjusieji, tikriau
siai, nenurims, nes ne tam 
jie užgimę. Jie savo tikslo 
sieks ir nelegaliais veiks
mais, griaus, ardys, skal
dys ir, gal būt, teroro ne
vengs. Dabar gi tas įeina į 
madą. Daug čia kas priklau
sys nuo to, kaip toliau pa
sielgs Federalinė Šio krašto 
valdžia, nes lemiamoji korta 
jos rankose. Jei bus keičia
ma konstitucija, ji turės 
vienodai pasitarnauti visoms 
šiame krašte gyvenančioms 
tautinėms grupėms. Vien pa
žadai ir tušti žodžiai nieko 
nepadėk ir neišspręs. Re
voliucija, evoliucija ar kaip 
kitaip mes ją bevadinsime, 
prisidengusi įvairiausiomis 
skraistėmis ir toliau skverb
si s, bujos, savo tikslų 
sieks.

Nereikia pamiršti, kad 
kas Šiandieną vyksta ir prie 
ko einama Quebeco provinci
joje, už visą tai kaltinti vien 
tenai gyvenančius prancū
zus, būtų perdaug neprotin
ga. Kaltės reikėtų ieškoti 
ir kitur. Dar mūsų nebuvo 
šioje Šalyje (daugumas dar 
vystykluose skėryčiavomės), 
o Quebeco prancūzai jau bu
vo žemesniame lygyje, negu 
kitos provincijos. Mokyklų 
tinklas gal ir sąmoningai 
buvo nepakankamas ir bend
rai mokslo lygis menkesnis.

vės" CV pirm. A. Jonaitis 
linkėdamas skyrių atstovams 
visus klausimus svarstyti 
darnioje nuotaikoje.

Jautriu žodžiu taip pat 
sveikino Čiurlionio An- 
vardu komp. J. Mikulskis. 
Visuomenės veikėja O. Jo
kūbaiti enė sveikino Balfo CV 
vardu ir ALTos Cleveland© 
skyriaus vardu. Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio vardu žodį 
tarė V. Jokūbaitis. Raštu 
sveikino vysk. V. Brizgys, 
Lietuvos Pasiuntįnybės at
stovas Washingtone dr. S. 
Bačkis, konsulai: Juzė Dauž- 
vardienė iš Chicagos, A. Ši
mutis iš New Yorko, V. Če
kanauskas iš Los Angeles. 
Savanorių -kūrėjų vardu - J. 
Švedas, ALTos - dr. A. Šid
lauskas, PLB pirm. V. Ka- 
mantas, dr. V. Dargis, JAV

Esant tokiai padėčiai ši pro
vincija visą laiką ėjo iš 
paskos ir tuo pačiu paliko 
skurdesnė už kitas. Yeik 
visuose didesniuose šios 
provincijos fabrikuose arba 
ir Šiaip įvairiose įstaigose, 
pačias aukščiausias vietas 
turėjo anglų tautybės žmo - 
nės, nes jie turėjo atitinka
mą aukštesnį išsilavinimą, 
kuris toms pareigoms buvo 
reikalingas.

Tiktai su naujųjų ateivių 
banga, po II-jo Pasaulinio 
Karo, pagaliau ir šios pro
vincijos gyventojai vis drą
siau pradėjo kelti savo gal
vas, reikalaudami sau lygių 
teisių. Su tuo ir prasidėjo 
visas šis sąjūdis.

Ta pačia proga prisime
nama ir vėlei atsinaujina 
senosios žaizdos dar iš pir
mųjų prancūzų ir anglų kū
rimosi metų šiame konti
nente, kada jiems nebuvo 
lengva dalinti suradus tiek 
daug ir vertingo grobio - di
džiulį, turtingą, mažai ap
gyvendintą, išsvajotą Šalį - 
Kanadą.

Ar Šio krašto valdžia su
ras tinkamą sprendimą, ar 
išves iš šio akligatvio, ar 
suras tą "užburtąjį paparčio 
žiedą", taipogi didelis klau
si mas.

Samprotaujant, prieinama 
išvados: gal būt, kito kelio 
ir nėra ? Reikia, pagaliau, 
ir jiems leisti būti lygiatei
siais šio krašto šeiminin
kais, nežiūrint net to, 
kad jie mažiau profesiniai 
apsišvietę ir žymiai vargin
gesnį už kitus.

Šiame komplikuotame rei
kale v^ik nebeturime jokio 
pasirinkimo. Vieną daly
ką reikia gerai įsisąmonin
ti : jeigu ta provincija atsi
skirs, tikriausiai kad pats 
Belzebubas iš pragaro su
grįš į čia tolimesniam vado
vavimui, žinoma, prieš tai 
dar pasitaręs su ūsočiaus 
Josifo dūšia, pakeliui stab
telėjęs pas Castro, pasi
klausti ir jo nuomonės. Ga
lima įsivaizduoti,kaip varg
šas senelis Brežnevas "že
miškojo rojaus "kūrėjas, dar 
norėtų pagyventi ir sulaukti 
tos dienos. Jis, kaip pa- 
prastai, visuomet pirmasis 
pakėlęs ranką, palaimintų 
Šią atsiskyrusią šalį, pripa
žintų jos neliečiamumą, am
žiną draugystę, broliškumą. 
Atsiųstų jis ir tokią taiką 
mylinčią, tik tokiems reika
lams atsidavusią, pasišven
tusių žmonių grupę, kuri vi
sa kuo pasirūpintų. . .

Taigi, kas iš tikrųjų yra 
šios šalies Šeimininkai ?

LB Krašto Valdybos pirm. 
V. Kutkus, Šaulių Sąjungos 
pirm. K. Milkovaitis, Biru- 
tiečių vardu K. Leonaitienė. 
Iš Australijos "Ramovės" 
vardu sveikino V. Šalkūnas. 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
vardu sveikino M. Blynas. 
Buvo ir daugiau sveikinimų 
iš Bendruomenės apylinkių 
ir kitur.

Šiam suvažiavimui pirmi
ninkauti buvo pakviesti K. 
Dabulevičius ir P. Si manaus - 
kas, sekretoriauti - E. Ven- 
gianskas ir J. Citulis. Su
važiavime dalyvavo 32 at
stovai su 61 balsu.

Daug laiko buvo skirta 
Statuto pakeitimui. Po il
gesnių diskusijų nuspręsta: 
Statuto nekeisti,nes tai daug 
kainuotų Daugumas pasisakė 
už atspausdinimą Statutui

6 psl.

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4324 • Namų: 277-0814
2405 Lake$hore Boulevard West, Suite 403 

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

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių'drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigai tel. 233-3334 231-2661 231 6226a

3630 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B IKI

♦ Namų — Gyvybė*
A A/^/A & A AA * AutomobiliųĮ * Komerciniai

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

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

TORONTO, ONTARIO roo OCO1
M6P iA5 tel. 533-3531

papildyti atskiro lapo ir pri-
jungti jį prie dabartinio.

Ilgokai buvo diskutuojama 
dėl Lietuvos Laisvės Kovų 
Muziejaus Nuostatų ir kam 
Muziejaus pirmininkas ir 
Komitetas yra pavaldūs. Bu
vo pavesta LKVS "Ramo
vės" Centro Valdybai pa
ruošti taisykles, kad Muzie
jaus pirmininkas su Komi
tetu turi būti pavaldūs LKVS 
"Ramovės" Centro Valdybai.

Renkant CV kandidatavo 
Cleveland© ir Chicagos "Ra
movės" skyriai. Balsuojant, 
daugumas pasisakė už Cle
veland© skyrių.

Į "Ramovės" Centro Val
dybą buvo išrinkti : A. Jonai
tis, J. Malskis, dr. V. Stan
kus, J. Kazėnas, V. Jokūbai
tis ir J. Virbalis. Į Kontro
lės Komisiją kandidatavo tik 
Clevelando skyrius ir buvo 
išrinkti :A. Karosas, K. Gai
žutis ir V. Čyvas.

Į Garbės Teismą kandida
tavo Los Angeles ir New 
Yorko skyriai. Balsuojant 
daugumas pasisakė už New 
Yorko skyrių, todėl ir buvo 
išrinkti : Z. Raulinaitis, dr. 
E. Noakas ir J. Rūtenis.

Gegužės 24 dieną 8 v. v. 
įvyko Susipažinimo Vakaras 
su vaišėmis, kurias suruošė 
Clevelando "Ramovės" sky
rius, padengęs visas išlai
das, vadovaujant pirui. K. 
Gaižučiu!. Priėmimas ir 
vaišės skyrių atstovams bu
vo suruoštos karališkos - 
jiems priklauso nuoširdi pa
dėka.

Gegužės 25 d. ryte, prie 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos šventovės buvo iš
keltos Amerikos, Lietuvos 
ir bažnyčios vėliavos. Šalia 
vėliavų buvo įruošta vieta 
aukurui uždegti ugnį. Ją už
degė savanoriai - kūrėjai : 
pulk,Šembergas ir pulk. Še
petys. Vainiką padėjo prie 
aukuro žuvusių karių dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės
garbei: P. Simanauskas iš 
Hartfordo ir inž. Galinis iš 
Bostono.

"Ramovės" CV pirm. A 
Jonaitis pasakė patriotinę 
kalbą, kurią užbaigė šiais 
žodžiais : "Ne kas kitas, bet 
karys iškovojo Lietuvai Ne
priklausomybę".

Iškilmingas pamaldas at
laikė kun. G. Kijauskas. Per 
pamaldas giedojo Clevelando 
ramovėnų choras, vadovau
jamas J. Kazėno. Po pamal
dų vykome į kapines ir pa
dėjome gėlių vainiką prie 
a. a. Prezidento A. Smetonos 
kapo, kur A. Andronis iŠ Los 
Angeles tarė žodį ir buvo

sugiedota "Marija, Marija".
Grįžome į Lietuvių Namus 

ir tęsėme darbotvarkės po
sėdžius. (K. Dabulevlčiui su
sirgus, E. Vengianskas sku
biai išvežė jį į Chicagą).

II Sesijai pirmininkauti 
P. Simanauskas pakvietė pa
vaduotoju Z. Raulinaitį. Buvo 
pristatyti ir pakelti į LKVS 
"Ramovės" garbės narius : 
L. Bileris iš New Yorko (jau 
miręs) ir V. Šalkauskas iš 
Australijos, Melbourne sky
riaus pirm. (L. Bileris buvo 
daug dirbęs be atlyginimo 
"Kario" redakcijoje, pripa - 
žintas pilnai užsitarnavęs 
Garbės Nario Titulo).

A. Andronis iškėlė mintį, 
kad reikia sudaryti LKVS 
"Ramovės" Fondą, nes esą 
asmenų, kurie nori aukoti. 
Fondo tikslas - susidarius 
sąlygoms Lietuvai atgauti 
Nepriklausomybę, to Fondo 
lėšas panaudoti ginklų pir
kimui būsimiems kovotojams 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. Po diskusijų pavesta CV 
ištirti tokio Fondo įsteigimo 
galimybes.

Vyko gyvos diskusijos dėl 
išleidimo knygų apie kovas 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės. Medžiagos susidarė 
virš 1OOO puslapių ir sąly
gos verčia išleisti 2 tomus. 
Pirmam tomui išleisti yra 
pakenčiamai surinkta lėšų ir 
knyga atiduota į spaustuvę. 
Antro tomo i'šleidimas gali 
užsidelsti dėl stokos lėšų. 
Kai kurie skyriai laikosi šiuo 
reikalu pasyviai. St. Catha
rines "Ramovės" skyrius, 
kad ir negausus nariais, yra 
1OO % išpildęs visus įsipa
reigojimus ar tai liestų na
rių mokesčių pasiuntimą, ar 
knygos išleidimui nustatytos 
aukos pristatymą.

Šio suvažiavimo metu tapo 
knygos išleidimo garbės 
prenumeratoriais : J. Alon- 
deris, Jz Šarapnickas ir 
"Ramovės" St. Catharines
skyrius, įmokėdami po 25 
dolerius. Pagal kvitus esa
me vieni iš pirmųjų.

Knygos "Kovos dėl.Lietu
vos Nepriklausomybės" iš- 
leidimas nėra vien ramovė
nų reikalas. Jos išleidimas 
turėtų rūpėti visiems lietu
viams. Latviai savo knygą 
"Kovos dėl Latvijos Nepri
klausomybės" jau išleido? 
tomus.

Suvažiavime buvo nutarto 
išleisti po 1OOO knygų tira
žu. Užsimokėjus iš anksto už 
II tomą, "Ramovės" Centro 
Valdyba galės ją nedelsiant 
atiduoti į spaustuvę.

J. Šarapnickas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



hamifoon
namuose —

i$%

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East

L8M 1L6
telefonas 544-7125

MOKAMI Ui: 
dapesltu* (P.C.A.) „
tantaapa* 11'/,^
term, deposit** 1 m. 12% 
term, deposit** 3 m. 11 V4 % 
pendht fondo

Darbo valandai: 
penktodiemois nuo
Liepos - rugpiūfio men ir prie! ilgu* lOVoitpolius lettodienioi* uidoryto

Vienintelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose

sukaupę* viri 14 mil. del. kapitale 
kvlažla

visus lietuvius pasinaudoti teikiamai* patarnavimais.
IMAMI Už;

i

Hamakam** pilna* takią patamaalma*.. 
Kapitalai —- virt '$14,000,000.11V4%

pirmodienioil • ketvirtqdieniai* nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vol , leltadienioi* nuo 9 iki 12 vai.

HAMTLTON’O IR APYLINKIŲ LIETUVIU RINKIMINĖ 
KOMISIJA, P RA VE DUSI RINKIMUS š. m. GEGUŽĖS MĖN. 
25 d. RADO, KAD Į KRAŠTO TARYBĄ BUVO IŠRINKTI :

1. JUOZAPAVIČIUS Alfonsas, 2. KRIKŠtOLAITIS Juo
zas, 3. KURAITĖ Joana, 4. MILERIS Kazys. 5. PLEI - 
NYS Jeronimas, 6. SKRIPKUTĖ Liucija, 7. StANEVI - 
ČIENĖ Vida, «. StUNGĖVIČIUS Edvardas.

Kartu buvo renkama ir HAMILTON’© LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS VALDYBA, į kurią buvo IŠRINKTI SEKAN
TIEJI ASMENYS :

1. DEKSNYS Kazimieras, 2. dr.KVEDARAS Vaidotas, 
3. LUKAVIČIŪTĖ Dana, 4. MIKŠYS Kazys, 5. PAJARS
KAITĖ Dalia, 6. PLEINYTĖ Aušra, 7. dr. - SAUNORIS 
Algi mantas.
ii BENDRUOMENĖS REVIZIJOS KOMISIJON IŠRINKTI:

1. BAJORAITIS Juozas, 2. KYBARTAS Vladas, 3. PA
TAMSIS Alfo įsas .

Rinkimais buvo nemažas susidomėjimas, balsavo net

lydinčių automobilių - ir vis 
dėlto kažko trūko. Jeigu po 
laidotuvių susirinkę tautie
čiai ir nebuvo pakviesti vai
šėms- (kas, kaip matome iš 
spaudos, yra labai {prasta 
visoje Šiaurės Amerikoje), 
tai nieko nepaprasto,nes bu
vo ir yra kitokių mirusiems 
pagerbti būdų. Mirusieji tau
tiečiai gali būti pagerbiami 
rinkliavomis ir jų įamžinimu 
Kanados Lietuvių Fonde ar 
aukomis kitokioms lietuviš
koms organizacijoms. Kodėl 
negalima buvo velionį pa
gerbti susirinkusiems su
metant vieną kitą Šimtinę 
Kanados Lietuvių Fondan, 
ar paskiriant nors nedidelę 
sumą Šiam reikalui iš velio- 
nies ne visai menko paliki
mo -2 butų namo ir apvalios 
santaupų sumelės banke ? 
Deja, tokiam laidotuvėse da
lyvavusiam Kanados LF įga
liotinio pasiūlymui griežtai 
pasipriešino vienas iš Mis
sissauga atvykęs ir čia il
gokai gyvenęs tautietis, pir
masis iš trijų velionies tes
tamento vykdytojų, o tam 
neatrasta pritarimo ir ve
lionies giminių tarpe. Ši ne
visai maloni tiesa atiden
giama tik todėl, kad praei
tyje mūsų mažoje lietuviš
koje salelėje yra pasitaikę 
bent keli atsitikimai, kur 
gerokai pasiturintieji mirę 
tautiečiai savo testamentuose 
visiškai nepaliko Ka — 
nados Lietuvių Fon
dui ar kitoms lietu
viškoms organizaci
joms, ar visai nebuvo pa-

reikaluose ir tik rūpinima
sis savo patogumais gali tau 
prisegti dezertyro ar prof. 
A. Maceinos sugalvotą "duo- 
nell autojo" ar net "dvasios 
pavargėlio" vardą. Vienas 
mūsų tautietis '„’jurgiškai" 
bejuokaudamas, išsireiškė, 
kad jeigu nenori aukoti lie
tuviškiems reikalams, tai 
aukok blogo prisiminimo, 
didžiausio istorijoje krau
gerio Stalino paminklo sta
tymui, nes jeigu ne šis pa
baisa, tai būtumėte pamatę 
Šiaurės Ameriką kaip sa
vo uodegą. . .

Vienintelė neklaidinga iš
vada yra nepamiršti savo 
testamentuose ir aukoti 
Kanados Lietuvių Fondui 
(JAV-JAV Lietuvių Fondas) 
kuris, išretėjus mūsų ei
lėms, bus vienintelis tauti
nės gyvybės ir lietuviškumo 
išlaikytojas laisvajame pa
saulyje ir mūsų ryžto, pa- 
triptizmd ir nenoro nuskęsti 
svetimųjų jūroje liudytojas. 
Net ir a. a. Boleslovas sau 
ir žmonai pastatytame pa
minkle, savo draugo pata
riamas, yra įrašęs, kad 
"Kur mes esame^en ir jūs 
ateisite. Nepamirškite mūsų 
iš Lietuvos".

Tegul būna Tau, Baly, 
lengva Tavo nesuprastos ir 
nepilnai pažintos, duosnio- 
šios ir gerosios pamotės 
Kanados žemelė.

Nesivaržantis 
Korespondentas

308 as me ys.
Ačiū talkininkams,

saultste-marie
RETĖJA TAUTIEČIŲ eilės 
- PAMIRŠTAMA LIETUVA

Ankstyvo pavasario pabai
goje mūsiškės vis mažėjan
čios lietuviškos salelės tau
tiečius nustebino ar net su
jaudino 2 netikėtos mirtys.

Gegužės mėn. mirė 53 m. 
sulaukęs Ričardas Šefl e ris, 
kurio laidotuvėse dalyvavo 
tik labai mažas tautiečių 
skaičius. Girdisi kalbos,kad 
bereikalingai buvo nupirktos 
velioniui laidotuvių gėlės iš 
LB apylinkės valdybos žinio
je esančių pinigų, o to ne
pasitenkinimo priežąstimi 
yra tai, kad velionis yra bu
vęs vokiečių kilmės repa- 
trijantas ar net "esesinin
kas". Jokioje lietuviškoje 
veikloje nedalyvavęs ir gal 
net niekada savęs lietuviu 
neskaitęs ir iš lietuviškos 
veiklos net pasišaipydavęs,,.

Š. m. gegužės mėn. 29 d. 
staigiai mirė 82 metų tautie
tis Boleslovas Švilpa, kai 
kurių tautiečių pravardžiuo
jamas "žuvų karaliumi"dėl 
prieš eilę metų jo pagauto 
60 svarų erškėtro. Velionis 
buvo ilgameti s Kauno gele
žinkelio stoties tarnautojas, 
išgyvenęs Sault Ste. Marie, 
Ont. apie 30 metų. Buvo il-
gą laiką kankinamas skaus
mų nugarkaulyje ir sąnarių

įsiems balsus.
RINKIMINĖ KOMISIJA

uždegimo, todėl paskutinius 
kelis metus jau nežuvaudavo 
ir gyveno labai prislėgtoje 
nuotaikoje. Jam buvo nesu
prantamos "besotės" darbo 
unijos, nepateisinami atly
ginimų pakėlimai, nestab
doma infliacija, streikai ir 
net juokinga buvo girdėti 
anglų kalbos neišmokusį ve
lionį vadinant vietinę kalbą 
ir papročius "laukiniais"... 
Velionies pesimizmą padi
dino nusivylimas, kada rau
donieji pavergtos Lietuvos 
viešpačiai ar "vyresnieji 
broliai" nedavė leidimo ap
silankyti Kanadoje jo Kaune 
gyvenančiai dukteriai ir 
anūkėms, atsakydami, kad 
jos neišleidžiamos dėl "ri
botų galimybių" (Kaip tai 
reikia suprasti ?).

Velionis pasikalbėjimuose 
dažnai prisimindavo jaunys
tę, kada jis priklausė Lie
tuvos Šaulių Sąjungai, gau
davo neblogą atlyginimą ir 
buvo iš savo tėvų paveldėjęs 
veiverių buvusį ūkelį. Gau
siai susirinko mūsų tautie
čiai į a. a. Boleslovo laido
tuves ir palydėjimą.į kapi
nes, kur buvo palaidotas 
Šalia savo prieš 1O metų 
mirusios žmonos Marijos, 
buvusios Sibiro tremtinės ir 
laimingu būdu atvykusios į 
Kanadą. Gražios suaukotos

likę testamento. Taip atsi
tiko su mirusiais turtingais 
namų statytojais rangovais, 
broliais Sendžikais ir su 
tautiečiu Sungaila, kurio 
apie ketvirtį milijono pali
kimo vos nesusišlavė Jeho
vos liudininkai, o a. a. tau
tietės Jadvygos Staškūnienės 
palikimą - 2 butų namą-pa- 
glemžė visai mažai velionei 
pažįstama svetimtautė. . .

Daugelis tautiečių gyvena 
nesudarę jokių palikimo tes
tamentų, bet yra ir tokių, 
kurie atvirai pasisako, kad 
jie šiame krašte turtą įsigi
jo, tai tegul šio krašto val
džia ir susitvarko. . . Tai 
yra labai peiktinos, nepro
tingos ir nepatriotiškos pa
žiūros. Jeigu savo kailį lai
mingai iš raudonųjų vandalų 
išnešė, tai dar nereiškia,, 
kad galima pamiršti savo 
pavergtą tėvynę, lietuviškus 
reikalus ir kad esame lietu
viais. O lietuvio vardo ir 
norėdami nenusi kratysi me. 
Nužudytas JA Valstybių pre
zidentas J. F. Kennedy yra 
pasakęs,kad nereikia klaus
ti ką tau davė ar padarė 
Amerika, bet ką tu gali pa
daryti ar duoti savo kraš
tui. Taigi ir mes - neklaus7 
ki me ką mums davė 
Lietuva, bet ką mes 
galimie duoti ar pa
daryti pavergtai Lie
tuvai.' Užsidarymas savam 
kiaute, užsikąsi mas savo

bndon,ont
etninių grupių
MOKYKLŲ FESTIVALIS

Londono mieste veikia ke
liolika etninių grupių mo
kyklų, kurias šelpia ir glo
boja Londono miesto ir Mid- 
dlessex apskrities Švietimo 
Valdyba (Roman Cathplic 
Seperate School Board). jTas 
etninių grupių mokyklų šel
pimas vyksta pagal Ontario 
provincijos valdžios priim
tą - "Heritage Language 
Programme". Seperate 
School Board etninių grupių 
mokykloms parūpina patal
pas, duoda šalpą mokslo me
džiagai bei vadovėliams įsi
gyti ir moka minimalų mo
kytojams atlyginimą. Tas 
atlyginimas yra toks : už 
kiekvieną dirbtą šeštadienį 
kiekvienai 15 mokinių grupei 
išmokama po 27 dol. 50 et

Gausesnės ateivių bend
ruomenės turi didesnį moki
nių skaičių. Iš viso etninių 
grupių mokyklos turi per 
800 mokinių. Lietuvių Šeš
tadieninė Mokykla mokyto
jams atlyginti gauna tik 
27. 50 dol. , nes mokinių tėra 
truputį daugiau negu trisde
šimt, bet lietuviai yra pa
tenkinti, kad Mokykla vistik 
šelpiama ir respektuojama. 
1979 - 80 metus užbaigiant, 
etninių grupių mokyklos, 
Board of Education prita
riant, š. m. gegužės mėn.

25 dieną surengė pavasarinį 
mokyklų festivalį.

Festivalis pradėtas 2 vai. 
po pietų Katalikų Gimnazi
jos (Dundas-Colborne gatvių 
kampas) auditorijoje. Festi
valį pravedė Mr. George 
Samuelson, naujasis etninių 
grupių mokyklų koordinato
rius, nes buvęs koordinato
rius Joe Rapai - vengras 
(jaunas imigrantas po 1956 
metų) dėl kitų pareigų turėjo 
pasitraukti. J. Rapai la
bai sumaniai dirbo ir derino 
etninių grupių mokyklų rei
kalus, nes kaip ir mes, pri
versti nis išeivis, gerai su
prato tautinių mažumų inte
resus. Jam Festivalio da
lyviai sukėlė ovacijas.

Festivalį sveikino ir juo 
džiaugėsi Londono miesto 
vice - burmistras Orlando 
Zamprogna (italas). Nuo
širdžiai sviekino visus ir 
Švietimo Valdybos (Board 
of Education) direktorius 
Ken Regan.

Festivalio meninę dalį - 
mokinių pasirodymus - pra
dėjo Kroatų mokykla. Tai 
viena iš didžiausių etninių 
mokyklų. Jie, spalvingais 
tautiniais rūbais pasipuošę, 
darniai padainavo bei pašoko 
savo tautinius šokius. Jų vy
resnioji grupė turi nemažą 
orkestrą, sudarytą iŠ man- 
dolinistų, gitaristų ir kt. 
instrumentų. Orkestrui gra
žiai pritarė kentrabdsas. 
Orkestrantai darniai grojo, 
bet ir skambiai pritarė dai
nuodami.

Turi Londone ir indai sa
vo mokyklą. Jų Azijos sti
liaus apranga tikrai origi - 
nali, o jų dainos mums lyg 
priminė mūsų raudas. Šoko 
gražiai rankomis gestiku
liuodama viena šokėja, kiti 
dainuodami buvo jai lyg pa
lyda.

Gausi italų mokykla pra
džioje išvedė tautiniais- rū
bais keliolika mergaičių. 
Rūbai, šiek tiek skirtingi, 
reprezentavo Italijos pro
vincijas. Jų mergaitės davė 
darnios gimnastikos nume
rių, o akordeonistas, dviejų 
gitarų pritariamas, pagrojo 
populiarių itališkų melodi
jų. Pabaigai jie davė labai 
skambią "Arrivederci Ro
ma", kuri nuskambėjo, kaip 
plokštelėje girdėta "Good 
by-good by to Rome".

Ypač spalvingi korėjiečių 
tautiniai rūbai (vyrauja ryš
ki žalia - raudona spalva). 
Mergaitės su karūnėlėmis 
ant galvų. Korėjiečių mo
kykla taip pat gausi. Jų ke
lios grupės šoko lėtoko tem
po šokius. Jų dainos - Azi
jos stiliaus. Jie labai vikriai 
pasirodė su kiniečiams bū
dinga "Džiudžltsu", parodė 
būdą, kaip pulti irapsiginti,- 
nevartojant ginklo. Gerokas 
būrys mokinių, užsidėję kau- 
kesj labai stilingai pašoko.

Londono Lietuvių Mokyk
los mokiniai pašoko mūsų 
stilingąjį Suktinį ir kitus 
tautinius šokius. Vadovavo

mokytojas M. Chainauskas, 
akordeonu palydėjo kun.J. 
Staškevičius.

Lenkų Mokykla sudainavo 
skambių dainelių ir pašoko 
tautinių šokių. Jų berniukai, 
aprengti kaip ulonai, prave
dė "Kirvio" šokį.

Portugalai užbaigė Festi
valio programą skambiomis 
dainomis ir tautiniais šo
kiais.

Gimnazijos auditorijoje 
buvo mokinių tėvai ir arti
mieji. Pasirodymai buvo 
geri, tik didžiulėje audito
rijoje įrengti garsiakalbiai 
veikė .labai blogai. Sunku bu
vo išgirsti pranešėjus prie 
mikrofonų, nukentėjo per
duodama muzika ir dainos. 
Board of Education parei
gūnai turėjo daug geriau pa
sitvarkyti .

Galop, reikia pasakyti, 
kad etninių grupių mokyklų 
pasirodymas buvo lyg joms 
pačioms : angliškos publikos 
nebuvo. Gal ji apie Festiva
lį nieko nežinojo, ar tuo vi
sai nesidomėj o.

O folkloristams Festiva
lis galėjo būti visai naudin
gas - pasižiūrėti, palyginti, 
paieškoti folklorinio išpliti
mo, kūrimosi kilmės ir jos 
vystymosi. . .

L.E Imantas

Ottawa
mokyklos šventė

Šeštadieninė Dr. V. Kudir
kos Mokykla mokslo metus 
baigė gegužės 1O d. Baigimo 
iškilmės įvyko sekmadienį, 
gegužės 25 d.

Šiais metais mokyklą bai
gė visa vyresniųjų klasė; Vi
da BALSEVIČIŪTĖ, Rūta 
JURKUTĖ, Julija MPTALAI- 
T Ė ir Juozas RADŽIUS.

Iškilmių proga pamaldas 
laikė kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas. Jo turiningas pambkslas 
išryškino lietuvę motiną. 
Taip pat prisiminta ir pasi
melsta už a.a. prof. dr. A. 
Ramūną jo šeštųjų mirties 
metinių proga.

Mokslo metų užbaigimo 
iškilmes tvarkė mokytojos . 
Kiek išsamesnį žodį tarė 
mokytoja A. PAŠKEVIČIENĖ 
pradėjusi dirbti su šiemet 
baigiančiais šią mokyklą , 
dar prieš dešimtį metų. Ta 
proga ji buvo paskyrusi šiam 
dešimtmečiui priminti ata
tinkamą dovanėlę.. Savo ve
damai jaunesniųjų klasei į- 
tteikė pažymėjimus, pagirda
nčia už stropumą R. RADŽIŪ- 
T^.

Vyresniųjų baigiančiųjų 
klasei pažymėjimus ir dova
nėles įteikė mokytoja R .DA
NA IT YT Ė. Kiekvienas mo
kinys gavo Švietimo K-jos 
prisiųstą lituanistinių Kana
dos Mokyklų Metraštį.

Po mokinių programos se
kė vaišės. K.

gėlės, daug užpirktų mišių, 
ilga vilkstinė į kapines pa-

TU kelnems- 
$||2JJL pnsta tani 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A-CENTRALE 

5a AVINUI, LaSalle 365-7146 
495-90* AVENUE,

BAYNE, LaSalle 365-1 143 
2955 ALLARD,

Ville imard 766-2667

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė,— .. darbo *i’!k>*la* etoiadengja

QUY^I CHARD. kuris Jau senai lietuviams patarnauja.Dar b a, 
atlieka) sąžiningai (r prieinamomis kainomis. Skambinkite

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

TODORQ & BfGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal. P.O. HIN 1C9 o Tel. 255-4076
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NL REIKALAI
MIELI SKAITYTOJAI,

turime pripažinti,kad dar yra nemažai skaitytojų, ku
rie neapsimokėjo prenumeratos. Jiems išsiųsti praneši
mai ir maloniai prašome dar prieš atostogas nepamiršti 
atsiskaityti, ypač dėl to, kad vasaros mėnesiais apyvarta 
būna susilpnėjusi,tačiau laikraščio išlaidos nesilpnėja. 
Prenumerata, kaip žinoma, yra apmokama iš anksto.
- Pašto streiko išvengta, tačiau aptarnavimas dar neįė
jo į normalias vėžes /nors irgi nebuvo idealiai išnešio - 
jama ypač nelaiškų siunta/. Mes vis dėlto skundžiamės, 

tikėdami, kad paštininkai geriau dirbs.

• KESGAILIENĖ Joana iš - 
vyko Į Britų Columbią ,ap - 
lankyti sunkiai sergančio 
vyro brolio A.Kenstavičiaus.

• Ottawoje mirė buv. mont- 
realiečio A. JURKAUS žmo
na Irena BERESNEVIČIŪTĖ- 
JURKIENĖ.

K. L. B. MONTREALIO APYLINKĖS KRAŠTO TARY- 
BON aklamacijos būdu išrinkti šie atstovai: P.ADAMO- 
NIS, A.KtlČIUS, P.LUKOŠEVIČIUS, R.OTTO, V.PIE- 
ČAITIS, J. ŠIAUČIULIS, BR. STAŠKEVIČIUS, K.TOLIU- 
ŠIS,R. VALINSKIENĖ ir R.VERBYLA.

NL SPAUDOS VAJAUS METU PARĖMĖ LAIKRAŠTĮ: 
/ tęsinys /

TORONTO, Ont.:
$ 50, - Br. ZQLPYS ;
$35, - LIET. NAMU MO - 

TERU BŪRELIS;
$ 25, - S. VARANKA;
$ 20, -dr. J.SUNGAILA;
$15, rl.. GIRDZIJAUSKAS;
Po $ 1O, - A. LUKOŠIUS , 

D. KERŠIS;

HAMILTON, Ont.;
$ 35, - V. MIŠKINIS ;
$ 30, - J. BAJORAITIS ;
$ 25, - P.SAKALAS;
Po $ 20, -Z. STONKUS , 

V. MORKŪNAS, Z.PULIA- 
NAUSKAS.P.MASYS, A. 
PAULIUKAS, L. BACEVI
ČIUS, A. VINERSKIS, A . 
PAREŠTIS;

Po $ 16, - M. ŠNIUOLIS , 
P. GRIMAS;

Po $ 1O, -K. MILERIS, V. 
BAGDONAS, J. AStAS, S. 
BERSĖNAS;

$ 5, - A V PARAPIJOS 
CHORAS;
SUDBURY, Ont.:

$ 35, - S.PAULAITIS;
$ 30, - P. GUSTAS ;
Po $ 20, - A. JUOZAPA - 

VltlUS, S.PODERIS, K.RJ- 
MAS;

$ 1O, - A.STAŠKEVIČIUS;

ST. CATHARINE S, Ont.:
$ 30, - I. ŠAJAUKA
Po $ 20, - A. ŠETIKAS,

a. Staugaitis, .j.dilys;

KELIONEI Į EUROPĄ iš
skrenda G.RUDINSKIENĖ, 
V.DAUGELAVIČIENĖ, A.A- 
LIŠAUSKAS, J.ADOMAITIS, 
kur žada aplankyti daugelį 
vietų. Laimingos kelionės*.

• ŠLEKYS Vytautas ir An
gelė Teresevičiūtė- SAVIC
KIENĖ susituokė Šv. Kaži - 
miero bažnyčioje. Apeigas 
atliko kun. J. Kubilius, ta pro
ga pasakė gražų,prasmingą 
pamokslą. Po vestuvinių a- 
peigų giminės ir svečiai bu
vo pakviesti į puikų restora
ną pietums. Tolimesnės va
karo iškilmės tęsėsi iki ryto 
pas p.p. Alenskus, jų puikioje 
rezidencijoje.

• PRIEŠ VESTUVINĮ SUBU
VIMĄ suruošė Onutės Čap- 
kauskienės iniciatyva Albinai 
KALAKAUSKIENEI, kuri 
ruošiasi vestuvėms su Mar - 
tynu KRINGELIU.

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
Birželio 7 d., giminių ir 

draugų tarpe, 60 metų su
kaktį atšventė populiarus. 
Montrealyje elektros kont- 
raktorius Mečislovas MA - 
KAUSKAS.

Vaišes, kurios solenizantą 
ir svečius maloniai nustebi
no, suruošė jo žmona Bro
nislava, padedant sūnų Vy-

KLB MONTREALIO A-KĖS 
VALDYBA

• LUKAUSKAITĖ Dana-GA-
tauto ir Daniaus žmonoms . 
Dar kartą jos Įrodė didelius šokiu,šventės chicagoje loterijos bilietus ga-

$16, - K.STUNDŽIA;
Po $ 1O, - P. POLGRI - 

MAS. J.ŠARAPNICKAS;
/ bus daugiau /

Visiems nuoširdus AČIŪ ’.

VERA su savo vyru Freddy 
atostogų proga atvyko iš Ed
monton’ o Ata., į MontrealĮ , 
pas tėvus Onutę ir Vincą Lū- 
kauskus.Tėvai surengė šau
nias sutiktuves, dalyvavo 
gražus giminių bei draugų 
būrys.

kulinarinius sugebėjimus. LIMA GAUTI^ "LITE" IR AV PARAPIJOS KIOSKE.
A. J. JUOS ĮSIGYJANT, GALIMA LAIMĖTI NEMAŽAS SUMAS 

PINIGU. TAIP PRISIDĖTUME PRIE ŠOKIU ŠVENTĖS fŠ-
IŠKILMINGOS JONINĖS LAIDU PADENGIMO. PABANDYKITE SAVO LAIMH

Joninių proga, BIRŽELIO
29 d., 12 vai. sekmadienį,’ “
tuojau po pamaldų, AV paša-AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲJŲ LIAUDIES 
pijos salėje rengiamakun^ .PASAKŲ? AR PADAINUOJI SU JUO DAINELIŲ ?

EMBASSY FUR
Mf g. Re g ’ d

NAUJA KAILINIU SIUVYKLA 
Pertaiso ir pataiso kaili
nius prieinama kaina.

14 4 9 St. Alexander St.
Suite 209, Mayor Bldg. 
Mont real, Qu e.

Tel: 845 -2 912

SVARBU "LITO" NARIAMS’

_ LITAS BUS uždarytas 
antradieniais - birže
lio mėn.24 d./JONINĖS/ir 
LIEPOS 1 d./KANAD06 DIE
NA/.

• VILKELIS Jonas, išvyko į 
Chicagą, į brolio sūnaus 
mokslo pabaigtuves.

• ŠALČIŪNIENĖ Mary sun- 
kiai susirgo, laukia eilės Į 
ligoninę operacijai.

• PAZNOKAIČIO Juozo 
žmona Margareta, 45 metų, 
mirė, ištikta širdies smūgio.

KUBILIAUS, S J, 40 m. kuni
gystės sukakties ir visų ki
tų Jonų ir Jonių pagerbi mas- 
piėtūs.

Meninę programą atliks 
Sės. Teresės vadovaujamas 
MERGAIČIŲ OKTETAS.

Įėjimas - 5 dol.
Kviečiami visi dalyvauti . 

Pagerbimą - Jonines rengia 
L. K. Mindaugo Šaulių Kuopa.

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu: 488-8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

14 10 Gu y St. 
Suite 11-12 Montreal P. Q 
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS 
B'ASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, Švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I 

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

^BernetDr.A.S. Popieraltis
R A.. M.D..C.M.. M.Sc.. L.M.C.C. E..R.C.S.(C‘

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tfl- 931 -4Q?4
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. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
l.ivraijon gratuite - Free delivery
Skubus ir nek omuoi anti * pristatymas 
7626, rue Central St..Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl

GĖLININKAS
MALONI Al , GREITAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECIALISTAS.

285 • 365-0511

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl

PASKUTINES 
DRAUDI MO 

NAUJIENOS
1. APSIDRAUSTI INVENTORIŲ. PAGAL JO 

DABARTINĘ PIRKIMO KAINĄ 
Kainuoja tik $ 25. — $35. daugiau.

2. AUKSAS, SIDABRAS, DEIMANTAI , per 
paskutinius 2 metus pabrango 4 kartus — 

REIKIA APSIDRAUSTI ATATINKAMAI.
3. STANDARTINĖ POLICY DRAUDŽIA TIK, 

$ 1,000.-$,2,000. BRANGENYBES IR 
KAILINIUS NUO VAGYSTĖS

4. TURI NT DAUGI AU - REI KI A APS I DRAUS Tl 
ATSKIRAI .

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC. Tel.: 722-3545

- - —

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 72 7 -3 120 Kami/ 3 7 6 - 3 7 8 1

Albertas N O R K E Ll Ū N AS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n tjj_r_a__v e kj_a__n_u_o _Į_9jl_5_(n._

VICTOR E* RUČINSKAS.
B. Eng.. M. Eng., LLB.. B.C.L

-4 701 Bannanryne. 
Verdun. Quebec Tė!. Bureau: 769-8824

H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave-) Rėsidence: 366-6245

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl 
NOTAIRE NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Pork Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-116 1‘Res.453 -9 142

ADVOKATAS 

ROMAN J. IŠGANAIT1S, B.A., B.C.L.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

MDi'TREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEC..: B7B-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJC, B.C.L.
'i Place Ville Marie, Suite 6 2 7 
Montreal , P. Q. H3 B 2 E3

Tel: f5 1 4) 87 1 - 1 430

ADVOKATAS

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

Tel: 866 -206 3, 866 -2064
• psi.

Kai Iii, siuvėjas -
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavu paltų
• Vasaros laiku saugoj i ma s (Storage)
• Taisau ir remodel! uo j u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTRĖAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

. __ MŪNTHEHUŪ LJETUUiU
UTASI HREDJTŪ UMIJfi
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766 5827

MOKA .UI: DUODA PASKOLAS:

Einamosios s*fos ® °7t> Asmenines nuo 16 %
Taupomąsias s-ras 10.75 % Nekiln. turto nuo 13.25%
Pensijų planas 12.25 % čekių kredito 1 8 %
Term. ind. 1 m. , 12 % Investacines nuo 15.25 %

i
Duoda nemokamų gyvybės draudų Nemokama gyvybes drauda iki 
iki $2,000 ui taup. s-tos sumas. $10,000 ui paskalos sumų.

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

MIC

montreal west
automobile

PONTIAC • BUICK e ASTRE
♦NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJ U AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

♦ UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Men ag erių LEO GUREKAS

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiod>cnicis nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
jekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama, .csaią nuo 
gegutes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
J907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valanda. vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

FOTU M L .

GM

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

Tel: Bus. 482-3460
R e s. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.

nu mORtTMl W99t mmtomoHe

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

310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P.lQ . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
|n vestaci jos J,A.V. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1980-06-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1980-06-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1980-06-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1980-06-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1980-06-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1980-06-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1980-06-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1980-06-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

