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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

MIRĖ ŠACHAS
Buvęs Irano šachas 

Pahlavi mirė Egypte, Cairo 
ligoninėje.Palaidotas iškil
mingomis ceremonijomis ir 
monarchui priderančia pa
garba dėka jo ištikimo drau
go Egypto prezidento Sadat .

Dėl susidariusių gerai ži
nomų komplikacijų, oficialių 
pasaulio valstybių vyriausy
bių atstovų laidotuvėse ne
buvo. Atvyko asmeniškai da
lyvauti buv.JAV prezidentas 
R. Ni 'ordas, buv. Graiki - 
jos karalius Konstantinas/II, 
dabar egzilyje, JAV amba
sadorius Egypte dalyvavo | 
laidotuvėse. Jis perdavė u - 
žuojautą šacho našlei Farah 
Diba. Kanados min.p-kasP. 
E.Trudeau nusiuntė asme
nišką užuojautą šacho našlei 
ir šeimai.

Irane ajatola Khomeini ne
pasisakė ar šacho mirtis pa
keis amerikiečių įkaitų pa - 
dėtį. Aršieji, kurie saugoja 
suimtuosius, pareiškė, kad 
nepaleis jų, kol šacho "pa - 
vogti" turtai nebus grąžinti į 
Iraną.

PALEISTAS VIENAS 
SERGANTIS ĮKAITAS

Richard Queen buvo neti - 
kėtai išleistas į laisvę Kho - 
meini parėdymu dėl "huma - 
nitarinių priežasčių". Ira
no gydytojai bijodami toli - 
mesnių ligos komplikacijų, 
rekomendavo ligonį paleisti .

Jis buvo nuskraidintas Į 
JAV Karo Aviacijos ligoninę 
V. Vokietijoje.Diagnozė- vi
suotinė sklerozė. Tikimasi, 
kad lengvoje formoje ir Ii - 
gos pasekmės nebūsiančios 
didelės.Yra davinių,kad di
delė prailginta įtampa gali 
iššaukti šios ligos pasireiš
kimą, kurią manoma sukelia 
"miegantis" virusas.

KUR DINGO GHOBZADEH?
Užsienio spauda spėlioja, 

kad Irano Užsienių Reikalų 
ministeris, įžūliai laikęsis 
pagrobus Iranui amerikiečius 
įkaitus, atsidūrė Khomeini 
nemalonėn, kuris žada jį su - 
imti.Sakoma, kad Ghobęadeh 
pabėgo iš Irano, nes nebeturi 
vilties pakliūti Į vyriausybės 
aparatą.

"BILLYGATE" -NAUJAS 
NEMALONUMAS 
CARTER’IUI

JAV prez. Carter’io bro
lis "Billy yra kaltinamas , 
kad palaikė ryšius su Libija, 
gavęs iš jos vyriausybės 
"paskolą" 220.OOOdol .su
moje ir paskolas neužregis - 
travęs, kaip to reikalauja 
valstybės įstatymai. Tokiu 
atveju asmuo skaitomas 
"papirktu". Iš to įvykio Car
ter’io politikos kritikai darp 
didelį skandalą, pasinaudo - 
darni priešrinkimine proga. 

Prez.Carter’is pareiškė se
natoriams, kad jo brolis,pa
laikydamas ryšius su Libija, 
neturėjo jokios įtakos nei 
jam asmeniškai, nei vyriau
sybei. Prezidentas paširuo- 
šęs liudyti apklausinėjimuo
se ir pasakyti viską, ką žino. 
Brolis Billy aju ankščiau sa
vo alkoholiniu elgesiu buvo 
pastatęs į nemalonią pade - 
tf'prezidentą.

PERVERSMAS BOLIVIJOJE
Bolivija, išsikovojusi iš 

Ispanijos nepriklausomybę 
1825 metais, pergyveno dau
gelį perversmų kariuomenių 
pagalba. Nors birželio 29 d . 
buvo įvykę prezidento rinki
mai, kariuomenės vadai sa - 
ko, kad daugiausia balsų ga - 
ves prezidentas esąs tarp
tautinio komunizmo agentas 
ir todėl kariuomenė nepra
leis jo prie valstybės valdy
mo.

Unijos, reaguodamos į tai, 
paskelbė visuotiną streiką . 
Ir vėl krašte chaosas.

Keista, kad P.Amerikoje, 
III-ojo Pasaulio kraštuose, 
tiek komunistai, kiek mažiau 
ir dešinieji tebevartoja žiau
rias bausmes, kankinimus ir 
kitokias kriminalines prie
mones išlaikyti savo rėži - 
mams, vis kaltindami vieni 
kitus.Tuo tarpu kraštų gy - 
ventojai neturi jokio teisin - 
gurno, ramybės ar saugumo .

ORIGINALIAI SPRENDŽIA 
PROBLEMAS ARGENTINA

Drąsus ir naujas Argenti
nos vyriausybės sprendimas, 
kovojant su infliacija: vy
riausybė panaikino visų dir - 
bančiųjų pajamų mokesčius . 
Juos mokės .bizniobendro - 
vės,dvarininkai ir investuo
tojai į pramonės bendrovių 
akcijas. Už algas dirbantie
ji mokesčių neturi mokėti . 
Taip pat bus uždėti mokes - 
čiai- kai kurioms prekėms , 
ypač importuotoms.

Kiek ilgai bus naudingas 
toks sprendimas Argentinos 
kraštui, parodys ateitis.Ne
bent jie viską yra gerai iš
skaičiavę kompiuteriais. Net 
ir tokiu atveju - dar lieka 
numatyti žmogiškąją pusę ; 
investatoriai gali nebenorėti 
steigti arba plėsti pramonės 
įmonių, nė teip labai rūpin
tis jau esamomis.

NE TIE SPORTO 
SIGNALAI
' Kanadiečiai ir ameri
kiečiai yra įpratę išreikšti 
savo pasigėrėjimą sporto ar 
cirko spektakliuose švilpi
mu. Atvirkščiai yra Europo
je, kur švilpimas reiškia vi
sišką sukritikavimą ir nepa
sitenkinimą. Taigi-gali Į - 
vykti pirmą kartą besilan
kantiems, keistų nesusipra
timų. Tik plojimas ranko - 
mis visur reiškia tą patį....

I / '-ictuvos\
I Ppį'pnalinė į

Taip pradėjo kun .P.Ažubalis Anapilio) statybos darbus
Nuotr.: St.Dabkus

KANADOS LIETUVIAI LIŪDI, NETEKĘ 
KUN.PETRO AŽUBALIO

Staigi mirtis didelio vei
kėjo kun.Petro Ažubalio To
ronte, liepos 12 d., sukrė - 
tė lietuvius išeivijoje, o ypač 
- Kanadoje. Mirė, sulaukęs 
vos 62 m.amžiaus.

Per savo 37 kunigystės 
metus jis netik patarnavo 
nesuskaitomiems žmonėms, 
bet ir labai sumaniai rūpino
si lietuvių gerove:pagrindi - 
nai atremontavo senąją lie - 
tuvių šventovę Toronte ir vi
są energiją sudėjo į Anapilio 
statybą. Anapilis - tai išti
sas kompleksas salių,šven
tovės, klebonijos, stovykla
vietės Wasagoje, lietuvių ka
pinių. Tikėjosi pastatyti ir 
poilsio namus. Velionis pa - 
sirūpino, kad ir teisiškai A- 
napilis neatitektų svetimie - 
siems.

Jo nepaprastą rūpestį lie
tuviais, darbštumą ir suma
numą pagerbti, apgailestauti 
staigią mirtį bei išlydėti į 
amžinojo poilsio vietą susi
rinko tūkstantinė minia ir 
šermenyse ir laidotuvėse. 
Garbės sargyboje per du va
karus šermenyse pasikeis

LIETUVIAI PROTESTAVO 
WASHINGTON’S

Liepos 18 d. ,12 jaunuolių ir 
6 merginos/ daugiausia >a - 
shington’o ir Philadel]5nijos 
lietuviai/ prisirakino prie 
Soy. Sąjungos ambasados 
vartųWashington’e. Gatvėje 
jie buvo ištiesę plakatus, ku
rie skelbė, kad protestuoja 
dėl 40 metų užtrunkančios 
Lietuvos okupacijos,dėl so
vietų invazijos Afganistanan 
ir kad reikalauja Lietuvai 
laisvės.

Atvykusi policija juos nuo 
vartų atkabino ir nusivežė . 
Spauda atkreipė dėpiesį ir 
buvo proga pasisakyti pla
čiau apie šį žygį.

dami budėjo šauliai, parapi
jos ir Anapilio moterys,ap- 
sirėdžiusios tautiniais dra
bužiais, ateitininkai ir skau
tai. Iškilmingose ir įspūdin
gose laidotuvių apeigose da
lyvavo 35 kunigai/lietuviai 
ir nelietuviai/. Kardinolas 
Carter’is atsiuntė du savo 
vyskupus pagelbininkus.

Velionio kun. Petro Ažu
balio atminimui žmonės su
aukojo Įvairioms instituci
joms $8.465. Velionio arti
mieji įsteigė Kunigo Petro 
Ažubalio Stipendijų Fondą , 
kuris jau turi $12.000 če
kiais ir pasižadėjimais.Pir- 
moje eilėje stipendijos bus 
skirtos studijuojantiems li
tuanistiką, istoriją, žurnalis
tiką, politinius mokslus, teo
logiją / jeigu ruošiasi dirbti 
su lietuviais/ ir 1.1.

Kun. P. Ažubalis buvo gi
męs 1918 m. vasario 1O d. , 
Mielaišių kaime, Papilio 
vaisė., Biržų apskrityje.

Lietuvos Kankinių parapi
jos klebonu paskirtas kuni
gas Jonas Staškus.

AUSTRAI GERBIA PETKŲ
Austrų katalikų spauda 

kalinį Viktorą PETKŲ pas
kelbė iškiliausiu mėnesio 
persekiojamuoju asmeniu, 
aprašydami jo bausmes už 
kovą dėl tikėjimo laisvės ir 
Žmogaus Teisių apsaugoji - 
mą.Austrijos Teisingumo ir 
Taikos Komisijos p-kas 
vysk. Wagner pasisakė, kad 
užtarti Petkų reiškia užtarti 
ir visą lietuvių tautą bei 
lietuvių Bažnyčią. Spaudoje 
raginama jo išlaisyinimo 
reikalu kreiptis į Sov. Sąjun
gos ir Austrijos vyriausybes 
bei rašyti jam asmeniškai 
atvirukus į kalėjimą.
Nepamirškime siųsti ir mesi

KONKURSO LAIMĖTOJAI
JAV LB Kultūros Taryba ryšium su Vilniaus Univer

siteto 400 metų sukaktimi buvo paskelbusi lietuviškom 
radijo valandėlėm konkursą - parengti šiai sukakčiai pro
gramą

Dalyvavo 8 radijo valandėlės ir viena iš Australijos.
Birželio 20 dieną vertinimo komisija: Henrikas 

Kačinskas, Juozas Boley-Bulevičius, Stasys Santvaras, 
Dalia Sakaitė ir Paulius Jurkus vienbalsiai paskyrė šiorr 
radijo valandėlėm premijas už geriausius darbus :

I- oji 500 dol. premija - BOSTONO LAISVĖS VARPO 
RADIJO VALANDĖLEI - vedėjas Petras VIŠČINIS.

II- oji 300 dol. premija - KALIFORNIJOS RADIJO 
KLUBUI LOS ANGELES MIESTE - vedėja Danutė 
KAŠKELIENF.

III- oji 200 dol. premija - LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO 
VALANDĖLEI NEW YORKE - vądėjas Romas KEZYS.

Šių premijų mecenatas - LIETUVIŲ FONDAS-

SA DU NA IT Ė GRĄŽINTA Į 
VILNIŲ

Pasaulio žmonių reakcija, 
artėjanti Madrido Konferen
cija pradeda veikti į Sovietų 
manipuliacijos aparatą - ka
linei Nijolei SADŪNAITEI 
leista sugrįžti į Vilnių. Štai 
koks plačiaširdiškumas Di - 
džiojo Brolio...

VLIKAS INTENSYVIAI 
RUOŠIASI MADRIDO 
KONFERENCIJAI

Š.m. birželio mėn. įvyku
siame VLIKO Suvažiavime 
dalyvavo pakviestieji Lie - 
tuvos diplomatinės tarnybos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Balfo atstovai.

Pagrindinės svarstybos 
lietė Madrido Konferenciją , 
kuri Įvyks š. m. lapkri - 
čio mėnesį. Į Konferenciją 
atvyks Helsinkio Akto sig
natarai /1975 m./, peržiū - 
rėti, kaip vykdomi tuomet 
pasirašytieji susitarimai.

Teisininkas prof.D.Kri - 
viekas, Vliko pirm., dr, K. 
Bobelis, dr. K. Šidlauskas- 
Altos p-kas-Marija Rudie - 
nė- Balfo pirmininkė* pasi - 
sakė išsamiau Madrido Kon
ferencijos reikalais.

Diskusijų išvadas bend
rais bruožais paruošė nuta - 
rimų komisija iš: A.Simučio. 
J. Valaičio, T. Blinstrubo ir 
M. Rudienės, o jas galutinai 
suredaguoti pavesta Vliko 
Valdybai.

PLB atstovų šiame pasita
rime nebuvo, nes dėl trumpo 
pranešimo laiko, negalėjo 
tinkamai pasiruošti.

ARGENTINOS LIETUVIAI 
ORGANIZUOJA PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIŲ. 
KONGRESĄ

Gauta žinių, kad Argenti
nos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Taryba numato su
ruošti P.Amerikos Lietuvių 
Kongresą Vasario 11-15 d.d. 
Jaunimo stovykla prasidės 
vasario 5 d. ir baigsis va - 
sario 11 d.

NAUJAS KOMP.A. JURGU- 
ČIO VEIKALAS

Dainavos Ansamblis Chi- 
cagoje ruošia scenai naują 
komp. Aloyzo Jurgučio vei
kalą "Čičinskas". Tekstas - 
Anatolijaus Kairio. Režisuo

ti pakviestas Petras Maželis 
iš Cleveland’©

PLB VALDYBOS NARIAI
PLB Valdybos nariai susi

tiko VI-sios Lietuvių Tauti - 
nių Šokių Šventės proga su 
įvairių valstybių lietuvių 
veikėjais: Brazilijos LB 
Krašto Tarybos p-ku, V-bos 
sekretore, Vokietijos LB 
Krašto V-tbos nariu, Mune - 
che no tautinių šokių grupės 
RATUKAS vadove, Londono 
/Britanija/taut.šokių grupės 
vadove, Bogotos, ir Sao Paulo 
taut šokių grupės NEMU - 
NAS vadovu.

RUDENĮ V-ASIS TEATRO 
FESTIVALIS

Lapkričio 27-30 d.d. Chi- 
cagoje planuojamas V-asis 
Teatro Festivalis. JĮ globo - 
ja JAV LB Krašto Valdyba . 
Organizacinius darbus atlie
ka Anatolijus Kairys.

VISUR MINĖJO 
pabaltiečiutr ėmimus

Kiekvienoje lietuvių kolo
nijoje, kiekviename konti 
nente buvo iškilmingai pa
minėti pabaltiečių masiniai 
trėmimai.

Į tolimąją Australiją PLB 
Valdyba stiprindama ryšius 
su visais lietuviais paski
ruose kraštuose, drauge su 

| PLJS į Australiją nusiun
tė Simą Kudirką.

Jo kelionė buvo sėkminga 
Jis aplankė visą eilę koloni
jų ir dalyvavo Birželio trė
mimų minėjimuose.

Tuo pat metu Pietų Ame
rikoje mūsų tautos tragediją 
liudijo keliaudamas po lietu
vių kolonijas Cleveland*© 
studenčių vokalinis ansamb
lis NERIJA.

Visur buvo nuoširdžiai ir 
su džiaugsmu sutikti ir glo - 
bojami. Užtai -nuoširdžiau
sia visų padėka.

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

Austrijoje, Innsbruck*e, 
kur savo laiku gyveno nema
žas lietuvių studentų būrys, 
rugpiūčio 6-16 d. d.Įvyks 27 
-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė. Tuo laiku susi - 
rinks Europos LB Kraštų p- 
kai bei valdybos savo meti
niam pasitarimui. Jame da
lyvaus ir PLB V-bos p-kas 
Vytautas Ka mantas.
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Petrai ir Povilai.
Liepos 6 d. organizuotai 

dalyvavo Parapijos gegužinė
je Palangos vasarvietėje pas 
A. Čepulius.

Liepos 20 d.suruošėtra - 
dicinę gegužinę P.Skruibio 
ūkyje, prie Ottawos upės.

Spalio viduryje planuoja - 
mas didesnio masto parengi - 
mas - koncertas.

- o -

• Šaulys, rašytojas Jurgis 
Gliaudą savo knygą AGONI
JA išvertė į anglų kalbą. No -

MAIRONIO ŠAULIU KUOPOS DALIS ir 1980 metų VAL - 
DYBA: /iš kairės sėdi/ J. LA BUCKIE NĖ- vicepirminin
kė ir Moterų vadovė, A. ALBRECHT LENE - iždininkė , 
Antaias JUOZAPAVIČIUS - pirmininkas. /Stovi, iš kairės/ 
II-as - Z.LABUCKAS- Valdybos narys, V-as- J.KRUČAS 
- sekretorius.

NEPAPRASTA IR 
NEPRALEISTINA PROGA

Dažnai nusiskundžiame, kad didžiosios ir didesnės 
valstybės mūsų nepastebi, sąmoningai nutyli apie mus, 
jeigu tai gali pakenkti santykiams su Sovietų Sąjunga, ne
besidomi mūsų nepriklausomybės atstatymu, nes tai ne
naudinga dabartinei tarptautinei sąrangai - ir tai, be a - 
bejonės yra gryna tiesa.

Betgi štai,dažno mūsiškių papeikiama P.E.Trudėau' 
li'jeralų partijos sudarytoji dabartinė Kanados vyriausybė 
kreipiasi j visus Kanados gyventojus, kad, artėjant Mad
rido konferencijai, jie prisidėtų prie Kanados vy - 
riausybės linijos nustatymo arba, kaip sakoma at - 
sišaukime, įsijungtų į Kanados vyriausybės darbą. Ir, 
būtent, visai konkrečiai, siunčiant raštiškus pareiški - 
mus tam reikalui specialiai sudarytai komisijai. Tuose 
pareiškimuose galima iškelti savo idėjas, nuomones bei 
pageidavimus apie Europos saugumą, globalinį nusiginkla 
vimą, žmogaus teisių pažeidimus okupuotuose Rytų Eu - 
ropos kraštuose, kontaktus su giminėmis, šeimų išardy
mą, kultūrinius mainus ir 1.1. Taigi, beveik apie visa, 
kas mums svarbu, kas mu? nuolatos skaudina. Netgi 
konkrečiai prašoma pasisakyti kaip ir ar tinkamai vyk - 
domi 1975 metų Helsinkio konferencijos nuostatai.

Gal būt, cinikai pasakys, kad parašyti tai parašysim, 
bet niekas į tuos mūsų pareiškimus net dėmesio neat - 
kreips. Gali būti. O tačiau pasisakyti būtina, nes tai nepap
rasta proga prabilti viešumai, - pareiškimuose iškeltos 
mintys bus svarstomos Kanados parlamente.

Kaip bežiūrėtume į šį atsišaukimą, reikia sutikti , 
kad tai p i r m a s toks atvejis, net demokratiškuose Va
karuose, kad bus išklausomas valstybės piliečių balsas 
/vox populi/.

Nepraleiskime tos nepaprastos progos. Nepalikime 
tik organizacijų komitetams arba politinėms grupuotėms 
tokio atsiliepimo atsakomybę. Mes visi esame pra
šomi atsiliepti ir visi todėl esame atsakingi. Nepasi
tikėkime vien tik oficialiaisiais klibintojais, nes kaip at
simename iš Helsinkio 1975 m.įvykių, jie kalnų nenuver
tė.

Gal nenuversime nė mes patys, bet Kanados piliečiai 
pirmą kartą yra prašomi pasisakyti gyvybiniais 
mūsų reikalais ir ne pa s i naudojimas tokia, gal vienintėle 
proga, būtų netiktai nedovanotinas apsileidimas, bet ir 
išdavimas visų tų žmonių,kurie net pavergtose savo 
tėvynėse išdrįsta pakelti balsą prieš visas n eteisybes , 
puikinį. žinodami, kas jiems už tai gręsia.

H. N a g y s

, * VIL \US ŠAULIU. RINKTINĖS KANADOJE 
ATSTOVU, SUVAŽIAVIMAS

Balandžio mėn. 26 d. Ha- 
rfnltone,Aušros Vartų Para
pijos Salėje įvykęs Vilniaus 
Šaulių Rinktinės Atstovų su
važiavimas praėjo darbingo
je ir šauliškoje nuotaikoje . 
Suvažiavime dalyvavo57 at - 
stovai, L.Š.S.T. Garbės P- 
kasprof.dr.A.V. Mantautas. 
Išklausyti dalinių praneši
mai, naujai sudaryti Rinkti
nės valdomieji organai.Ta 
proga Jaunimo Centre su
ruoštas iškilus koncertas, 
bendras visų dalyvių banke
tas. Dalyvauta iškilmingose 
sekmadienio pamaldose 
prie paminklinio kryžiaus 
pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę.

Atstovų suvažiavimą ati - 
darė V. Š. Rinktinės p -kas 
iškilmingu Rinktinės vėlia
vos atnešimu. Šaulys prel.
J.Tadarauskas perskaitė in- 
vokaciją, rimties minute bu- 
vopagęrbti visi žuvę bei mi
rę broliai ir sesės šauliai.

Į Garbės Prezidiumą bu - 
2 psl.

vo pakviesti S-gos Garbės 
P-kas prof. dr. A. V. Mantau
tas ir prel. J.Tadarauskas . 
Darbo prezidiumą sudarėP. 
Kanopa -p-kas, St^Jakubaitis- 
vicep-kas,A.Mylė ir P.Gab
rys - sekretoriai.

Suvažiavimo dienotvarkė 
priimta su mažais pakeiti
mais. Sveikino prof. dr.A. 
V. Mantautas savo ir Vengri
jos karių veteranų Ameriko
je vardu, Rinktinės kapelio
nas prel. J.Tadarauskas ir 
St. Jokūbaitis Pabaltiečių 
karių veterahų Lygos Kana
doje vardu.

Mandatų Komisiją sudarė 
B. Kasperavičius, A. Juoza
pavičius, M. Kizis ir V. Ba - 
čėnas. Rezoliucijų- Stp. Ja - 
kubickas, J. Šiaučiulis, A . 
Patamsis, A.Šetikas.

Perskaitytas ir priimtas 
paskutinio Rinktinės suva
žiavimo protokolas.

Išsamų trijų metų Rinkti - 
nės veiklos pranešimą pada
rė Rinktinės p-kas Juozas

O minui bidus
' g) 

Globojo L.S.5.T. Vilniaus lauUg Rinktina Kanadai a - 1)00 Oa Save Ava., M o n » r a a I, P.U

Laikraštyje ”Ne - 
Lietuva” išėjo 

AIDO numeriai, 
pranešimo pa
turėta virš 11.

Vėliavos 
Lietuvių 
it R-nės

už nenu-

Šiaučiulis. iškeldamas Lietuvos šaulių
Įsigyta Rinktinės vėliava , ideologiją kovoje už savo tė- 

suruoštas Rinktinės 1O ir L . vynės laisvę. Šventovė buvo 
Š.S-gos 60 metų minėjimas, pilna žmonių 
įsteigtas Rinktinės Leidinio 
Fondas
priklausoma 
25 ŠAULIU 
Iš iždininko 
aiškėjo, kad
OOO dol. pajamų ir apie 2. 
OOO dol. išlaidų.

Pažymėtinai gyvą veiklą 
išvystė Rinktinės Mcterų 
Sekcija, vadovaujant R-nės 
Moterų Vadovei S. Petke vi - 
čienei. Buvo surengtos trys 
gegužinės R-nės 
Fondui', Pasaulio 
Jaunimo Kongresui 
Leidinio Fondui.

Moterų Vadovei 
ilstamą darbštumą buvo į- 
teikta simbolinė dovana- 
knyga Lietuvių Šeimos Tra
dicijos.

Rinktinės sporto šaudymo 
vadovas B. Kasperavičius R- 
nės šaudymo varžybose pa
sižymėjusiems šauliams į- 
teikė pažymėjimus.

R-nės Revizijos Aktą per
skaitė S. Pilipavičius,pasi
džiaugdamas R-nės iždo sto
viu.

S-gos Garbės P-kas A. 
V. Mantautas, asistuojant L.
K. Mindaugo Šaulių Kuopos 
p-kui A.Mylei,M.Kaspera - 
vičienei prisegė Šaulių 
Žvaigždės Ordiną.

Iš kuopų p-kų pranešimų 
matėsi gyva V.Š. Rinktinės 
dalinių veikla. Pasisakyta ir 
dėl šaulių tarpe esančių ne - 
sklandumų.

Naujai Rinktinės pirminin
ku 3-jų metų kadencijai per
rinktas Juozas ŠIAUČIULIS,! 
Valdybą: St. JOKŪBAITIS , 
Ig. PETRAUSKAS, P. GAB
RYS, A. MYLĖ.B.KASPE - 
RAVIČIUS, M.KASPERAVI
ČIENĖ, A .URBONAVIČIENĖ 
St. PETKEVIČIENĖ ir V . 
SUŠINSKAS. Revizijos Komi
siją sudaro-A.PATAMSIS , 
APETKEVIČIUS ir S.PILI - 
PAVIČIUS.

Suvažiavimas baigtaš Lie
tuvos Himnu ir vėliavos iš
nešimu.

Antroji Suvažiavimo prog
ramos dalis- banketas vyko 
Jaunimo Centro patalpose . 
Koncertinę dalį pasigėrėtinai 
atliko Montrealio Aušros 
Vartų Choro Vyrų Oktetas , 
akomponuojant dirigentei 
M me M.Roch.

Sekmadienį Aušros Vartų 
šventovėje Atstovai su kuopų 
vėliavomis dalyvavo iškil - 
mingose pamaldose. Prel. J . 
Tadarauskas pasakė gilių 
minčių patriotinį pamokslą,

Prie švento - 
vės esančio paminklinio kry
žiaus žuvusiems už Lietuvos 
laisvę padėtas gėlių vaini - 
kas.S-gos Garbės P-kas pa
sakė atatinkamą žodį.

, J. Šilėnas

Tas kautynes laimės, ku
rio tikėjimas ilgiau ištvers . 
Kas jo netenka, papuola į 
desperaciją, neviltį, nustoja 
vado privalumų ir spren
džiamoje valandoje pasime - 
ta.

Gen. Galvydis Bikauskas 
1921 m. Karo Mokyklos vir
šininkas, nešiojo vokiečių 
kariuomenės tipo aprangą 
melsvos spalvos,sutrikam - 
pio viduryje įsegta Vytimi . 
Jau pirmose laisvės kovų 
dienose pasireiškė kaip pla
tesnio horizonto. karys, su
pratęs tų -laikų politiką. Jis 
buvo aiškiai įsitikinęs, kaip 
tą šventą savo pareigą vyk
dyti ir siekti laimėjimo.Su 
siauresnės orientacijos po - 
litikais bei kariais nesutarė, 
bet tai išėjo į naudą mūsų 
jaunutės valstybės kūrimui.

Būdamas Kaune centrinės 
karinės institucijos tvarky - 
toju, turėjo ir vyriausybė su 
jo nuomone skaitytis. Tas 
aukštaitis nuo Utenos buvo 
gilios nuovokos tų dienų be
galo sunkiose aplinkybėse , 
gerai orientavosi tų kovų 
sankryžoje, tuo labiau, kad 
pažinęs bolševikinio siaubo 
baisumus, aiškiai suprato 
kur ieškoti pagelbos,para
mos bei supratimo.

Ten. G. Bikauskas dėstė 
svarbiausią karo mokslo 
discipliną - karo taktiką-la- 
bai įdomiai, vaizdingai, įjung
damas pavyzdžių iš patyri
mo, jungė tereno ypatybes su 
staigiu priešo pasirodymu , 
lyg siekdamas praplėsti 
klausytojų skubios orienta - 
cijos galvojimą pasireišku - 
šioje apystovoje. Kariūnams 
buvo perduota, kaip greičiau 
suprasti susidariusias pa - 
dėtis. Baudų jis neskirdavo, 
arba retai, jeigu jau būdavo 
labai aiškus prieš sveiką 
drausmę nusižengimas. Jo 
švelnus charakteris neside
rino su siauros disciplinos 
supratimu. Savo kalbose jis 
kėlė sąmoningą kario vidaus 
savigarbą, kurią reikia sa - 
vyje saugoti ir ugdyti, o tuo
met, tikėjo, nebūsią ir pra
sižengimų.

Gen. Bikauskas buvo 
stambus, tiesus baltaplaukis, 
raudonskruostis. Balne sė - 
dėjo gražiai, išdidžiai, lais
vai valdė savo kumelę ”La - 
dy". Matėsi, jau turėjo pro
gos gerai jojimo meną par 
žinti ankščiau, būnant caro 
armijoje. Jo visa laikysena,

- o -
R INKT IN ĖS MOTĖ RU. GE - 

GUŽINĖ bus š. m. rugpiūčio 
mėn. 17 d.GIEDRAIČIO sto
vyklavietėje prie Hamiltono.

Rinktinės Moterų Vadovės 
iniciatyva rengiama jau tra - 
dicija tapusi V.Š.Rinktinės 
Moterų Gegužinė. Gautas pel
nas bus skiriamas Rinktinės 
Leidinio Fondo papildymui.

Kviečiami visi šauliai ir 
svečiai gegužinėje dalyvauti.

- o -
MAIRONIO ŠAULIU KUO

POS 5-ių metų SUKAKTIES 
MINĖJIMAS Įvyks š. m. rug
sėjo 13 d., 130 F rood Rd. 
Ukrainiečių Salėje, Sudbury ,

Meninei minėjimo progra
mai atlikti pakviestas To
ronto Vyrų Choras ARAS , 
paskaitai -V.Š.Rinktinės p- 
kas J.Šiaučiulis.

Nakvynių reikalais kreip
tis į Kuopos Moterų Vadovę 
J. LASUCKIENE: Bo 472 
Valcaron, Ont. ,tel:897-6431.

Visi V.Š. Rinktinės dali - 
niai ir broliai-sesės iš JAV 
kviečiami minėjime daly - 
vauti.

- o -
NERINGOS JŪRŲ. ŠAULIU 

KUOPOS lO-ies metų MINĖ - 
JIMAS Įvyks š. m. spalio 
mėn.3-4 dienomis Montrea - 
lyje Aušros Vartų Parapijos 
Salėje. Kviečiami visi daly - 
vauti.

Kuopos šaulė Vydūne Ur
bonavičiūtė, išdirbusi 6 me - 
tus Shawinigan Dyname 
kompanijoje kaip kainų ana
lizuotoja, pakelta Į aukšte s - 
nes pareigas. Kompanija ją 
išsiuntė Į Vakarų Vokietiją , 
Gelsenkirchen’ą. Džiugu , 
kad jaunimas, esantis šaulių 
eilėse, pasižymi savo pro - 
fesijoje.

- o -
L. K. MINDAUGO ŠAULIU 

KUOPA kartu su NERINGEE- 
ČIAIS dalyvavo Išvežimų mi
nėjime Montrealyje Domi
nion Aikštėje ir Mary Queen 
Katedroje uniformuoti ir su 
vėliavomis, birželio 12 d.

Birželio 29 d.Aušros Var
tų Parapijos Salėje suruošė 
Jonines, kartu pagerbdami ir 
Kuopos Garbės šaulį kun. 
Tėv. J. Kubilių jo 40 me
tų kunigystės sukakties pro - 
ga. Taip pat buvo pagerbti 

Tintieji ją įsigyti,gali kreip
tis į šaulių kuopų vadovybių 
narius. Iš anksto užsisakius , 
kaina 12 dol./amerikoniškais/.

• SIMO KUDIRKOS ŠAULIU. 
KUOPA New York’e leidžia 
dr.Algirdo BUDRECKIO re
daguotą knygą- monografiją 
DIDYSIS LIETUVOS KUNI - 
GAIKŠTIS ALGIRDAS lietu
vių kalba.

Kiekvienas šaulys turėtų 
susidomėti ir knygą įsigyti . 
Iš anksto užsisakiusiems -12 
dol., vėliau - 15 dol. J.Š.

GENEROLAS GALVYDIS BIKAUSKAS

jaunuoliškas judrumas rodė 
lyg užsidegimą vyti lauk vi
sus laisvės medžio kirtėjus 
netik su ginklu, bet žodžiu , 
mintimis, nes tuomet buvo 
daug grįžusių iš Rusijos , 
prisigėrusių nihilistinės dva
sios inteligentų ir kai kurių 
karių.

Gen.Bikauskas dažnai pri
mindavo šaulių- partizanų 
reikšmingą paramą ir didelį 
indėlį laisvės kovų laimėji
mams.’

Kartą, taktikos paskaitą 
baigiant; lyg norėdamas jo 
nurodytus metodus panaudo
ti laisvės apsaugai sustip
rinti, tarė: "Žmogus be karą 
mokslą ir tikėjimą-kiaula” . 
Žinoma, visi kariūnai nusi - 
juokėm " durniuoja senis" . 
Bet tuomet buvo be galo 
tamsios dienos mūsų atgau
tai laisvei. Jo nuomone, karo 
mokslas yra būtina sąlyga 
nuo "Aušros" užtekėjimo iki 
galutinės pergalės, nes artė
jantis bolševikų maras su
cementavo kovos metodus be 
nuolaidų ar kompromisų. Gal 
todėl turėjome progos 22 
metus džiaugtis laisvės rytu 
ir lenkėm galvas kovotojams.

Žiūrint iš tolimesnės lai - 
ko perspektyvos tie generolo 
žodžiai patvirtina savo pras
mę, nes tikėjimas stiprina 
ryžtą pasiaukoti dėl siekia - 
mo tikslo,

Gen. Bikauskas labai 
džiaugėsi ir didžiavosi savo

i "parapijonais". Syki per eg
zaminus atsakinėjo kariūnas 
Vladas Žiūlėnas. Pastebėjęs 
jo tarmę,tuoj paklausė:" O 
iš kur Tamista kilęs?". 
Tam atsakius, kad nuo Ute
nos, nudžiugo: "Tai matai, 
nuo Ūtenos’.Labai geri- 5.A- 
čiū’. ".

Mūsų Karo istorija rodo, 
kad karių-šaulių partizanų 
rezistencijos dvasia ir mo
ralė rėmėsi grynai valsty
bingumo idealais irtais sun
kiais laikais siauros politi - 
kierių užmačios neturėjo 
pasekėjų, tuo labiau kad bet 
kokio plauko bendradarbiaui- 
tojai su priešu galėjo būti 
lengvai sudrausti.

Palaidotas Romainių kapi
nėse, kad girdėtų Vilijos 
bangų kalbą, atneštą iš 
Aukštaitijos, T raku, Vilniaus 
senolių, Iš jų sėmėsi mūsų 
didis tautos sūnus stipry - 
bės ir atkaklumo tautos mi
sijai atlikti.

Klemas Čeputis

L A IKRĄ ŠTIŠ j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA-NEIŠEINA^ 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GAJLVOSTINKA &IEKVIENA 
PROGA- KAI LINKSMA, LIŪDNA'Ir KAI VISKO JAU GANAI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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REAKCIJA į STRAIPSNI ■
” BALTIJOS VALSTYBĖS KLESTI PC SOVI ETU J UNGU"

Tokią reakciją į straipsnį 
"Baltijos Valstybės Klesti Po 
Sovietų Jungu", atspausdino 
tas pat Montrealio dienraštis 
"The Gazette":
"Metų metais laukia auto
mobilio".

BALTIJOS VALSTYBĖS 
VARGINGOS PAGAL VAKA
RU STANDARTĄ

Š.m. birželio 30 d. "The 
Gazette"pasirodė straipsnis, 
parašytas Gwynne Dyer, pa
vadintas dėmesį atkreipian-

TAUTOS 
atstovybė 1

FONDO
Canadoje

6 Constance St., Toronto Ontario M6R 1S4 Tel. (416) 535-9864
VADOVYBE

Antanas Firavičius pirmininkas
Alfonsas Patamsis vicepirmininkas
Aldona Dargytė-Byszkiewicz sekretorė
Mykolas Regina .. . iždininkas
Leonardas Eimantas informacija
Gediminas Rugienis atst. narvs
Gailius Senkevičius 
Adv. Algis Puteris

ryšin. jaun. kartai 
teisinis patarėjas

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBIŲ 
PIRMININKAI

Toronto
A. Firavičius 
6 Constance Street 
Toronto, Ontario 
M6R 1S4 
Tel. 535-9864

Montreal
L. Girinis-Norvaiša 
11 Apple Hill Road 
Baie D’Urfe 850, P.Q. 
H9X 3G7 
Tel. 453-8760

Hamilton
A. Patamsis 
18 Norwich Road

. Stoney Creek, Ontario 
L8E 1Z6 
Tel. 664-5804

Delhi-Tillsonburg
G. Rugienis 
39 Parkwood Drive 
Tillsonburg, Ontario 
N4G 2B7 
Tel. 842-2765

tautos fondo APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI

Calgary
P. Gluoksnys 
823-21 Avenue S. E. 
Calgary, Alberta 
T2G 1M9
Tel.

St. Catharines
J. Paukštys
5 Thorndal Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6A2
Tel. 682-7607

Cambridge
J. Zazeckas
235 Montrose Street S.
Cambridge, Ontario
N3H 2J3
Tel. 653-9577

Stayner
A. Masionis
R.R. 3
Stayner, Ontario
L0M ISO
Tel. 429-2739

Edmonton
H. Kasperavičienė 
105 11515-103 Avenue 
Edmonton, Alberta 
T5K 0S5 
Tel. 488-1642

Sudbury
J. Paulaitis 
P.O. Box 954 
Sudbury, Ontario 
P3Z 4S4 
Tel. 522-1824

London
L. Eimantas 
1496 Mardel Place 
London, Ontario 
N5V 1W9 
Tel. 451-9359

Thunder Bay 
Dr. E. Jasevičiūtė 
510 W. Victoria Avenue 
Thunder Bay, Ontario 
P7C 1H1 
Tel. 577-5676

Oakyille
A. Vaičeliūnas
421 St. Augustine Drive 
Oakville, Ontario 
L6K 3G9
Tel. 845-3375

Vancouver
A. Smilgys 
367 West 7th Avenue 
Vancouver, B. C.
V5Y 1M2
Tel. 874-1558

Ottawa
J. Augaitis

> 31 Angdon Street 
Ottawa, Ontario 
K2H 7M5 
Tel. 828-7160

Welland
J. Paužuolis 
640 King Street
Port Colborne, Ontario
L3K 4H8
Tel. 834-4918

Rodney
J. Statkevjčius
R. R. 3
West Lome, Ontario
NOL 2P0
Tel. 768-1408

Windsor
E. Pakauskienė 
3025 Longfellow Avenue 
Windsor, Ontario 
N9E 2L4 
Tel. 966-2374

Sault Ste. Marie
J. Gasperienė 
288 Patrick Street
Sault Ste. Marie, Ontario
P6C 3Y8
Tel 253-5525

Winnipeg
J. Demereckas 
507 Elgin Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
R3E 0H2 
Tel. 774-5355

čia antrašte:"Baltijos vals - 
tybės klesti po Sovietų jun
gu". Dyer tvirtina, kad "Bal
tijos valstybės yra turtin - 
gesnės, negu bet koks kitas 
kraštas Sovietų Sąjungoje" . 
Tai gal ir yra tiesa,bet tik 
reliatyvus įvertinimas, toli 
gražu nuo jo tvirtinimo, kad 
jos tikrai klesti.

Gyvenimo standartas šių 
trijų tautų yra stebinančiai 
žemas, palyginus su Vakarų 
Europos kraštais. Viena po
ra vyriškų batų /ir labai 
menko pas irinkimo/E sti joje 
kainuoja apie 1/5 vidutinio 
mėnesinio atlyginimo.

Trūksta daugelio maisto 
produktų arba jų iš viso nė
ra. Mėsa- visokios rūšies - 
paskutiniais metais retai už
tinkama valstybinėse krau
tuvėse, kavos ir prieskonių 
beveik neįmanoma gauti.

Jeigu kas nors sugeba su
sitaupyti pinigų pirkti auto
mobilį, laukimo eilė yra to
kia ilga, kad užrtunka eilę 
metų, kol jį gauna..Žinoma , 
nebent turi specialią privi
legiją- ypač, jeigu priklau
so komunistų partijos hie
rarchijai - naujajai aristo- 
kratijai/komunistų skelbia -

moję "idealioje,beklasėje jų 
sistemoje"... Vert./.

Jeigu šios trys tautos dar 
yra kiek pranašesnės už ki - 
tas Sov.Sąjūngoje besiran - 
dančias valstybes, tai yra 
todėl, kad dar užsiliko ger
būvio pėdsakų iš nepriklau - 
somybės laikotarpio ir vie - 
tinė industrija išmaningai 
tvarkoma gerokai vakarietiš
kos kultūros gyventojų.

Dyer’io bendrai imant , 
vertingame straipsnyje yra 
netikslumų, ypač, kai jis sa
ko, jog "visoje savo istorijo
je Baltijos tautos.. .pažino - 
jo tik du dešimtmečius ne - 
priklausomo gyvenimo."

Estija ir Latvija buvo ne
priklausomos iki 13 a. , po 
to buvo nugalėtos stipresnės 
vokiečių ir danų kariuome
nės. Lietuviai, kurie 14 a. 
kontroliavo didelę dalį piet
vakarių Rusijos, išlaikė sa
vo nepriklausomybę daug il
giau. Vėliau tame šimtmety
je jie sukūrė dinastinę uniją 
su Lenkija ir f6 a. ji tapo 
laipsniškai dominuojama 
daug skaitlingesnių lenkų.

Faktas, kad dabartinė So
vietų okupacija truko, kaip 
Dyer’is sako, maždaug dvi

gubai tiek, kiek truko laisvė 
tarpe dviejų Pasaulinių Ka - 
rų, nereiškia, kad nepriklau
somybės troškimas pradin - 
go ar sumažėjo.

Rusijos ankstyvesnis tų 
kraštų užvaldymas, taip pat 
įvykdytas karine prievarta , 
buvo trukęs daug ilgiau-estų 
ir latvių atveju, daugiau ne - 
gu du šimtmečius. Tai irgi 
nesulaikė šių trijų Baltijos 
tautų nuo kovos už savo ne
priklausomybę pirmai pro
gai pasitaikius 1918 metais . 
Panašiai, kaip ir suomių, 
graikų,airių, norvegų ir ki - 
tų, kurie siekė ir atgavo 
laisvę po šimtmečius truku
sių svetimųjų valdymo.

Šį laisvės troškimą sve - 
timšaliui lankytojui yra sun
ku pamatyti. Dėl dabartinio 
režimo, asmenys, savisaugos 
instinkto vedami, viešai a- 
pie tai nepasisako/

Martin Puhvel,Montreal.

* Prisimename, kai buvo 
laikas, kuomet vietinė spau - 
da nieko girdėti nenorėjo a - 
pie okupuotuosius kraštus 
nei apie kokią nors Sov. Są - 
jungos kritiką. Galų gale, yla 
išlenda iš maišo ir kanadie -

i mato, kad mes žinome, 
kalbame. /Red./.

'vertė iš anglų k. b.n./

SENA OBSERVATORIJA
Du antropologai iš Michi - 

gan’o U-toJAV-se pranešė, 
kad surašdo liekanas prieš
istorinių astronominių ob
servatoriją. Stebėjimo sis-• 
tema buvusi išvystyta gyven
tojų Šiaurės Kenijoje, dau
giau negu prieš 2, 200 metų .

B. M. Lynch ir L.H.Rob
bins mokslo žurnale "Sci
ence" paskelbė straipsnį, 
kuriame rašo, jog vietiniai 
gyventojai juos nuvedė į 
Šiaurės Vakarų Keniją, kur 
rado 19 bazalto piliorių,at
suktų į tam tikras žvaigždes 
ir žvaigždžių sistemas. Juos 
dar naudoja savo kalendoriui 
apskaičiuoti kušitai.

Radinys yra apie 1OO km . 
į pietus nuo Kenijos-Etiopi- 
jos sienos.

Iki dabar vienintėlis rim
tas įrodymas priešistorinių 
astronominių įrengimų buvo 
rastas Didž. Britanijoje, Sto
nehenge griuvėsiuose, kur 
specialūs akmenys sudėti 
tam tikra tvarka, atatinka i 
dangaus kūnų išsidėstymams!.

Malonūs Tautos Fondo bendradarbiai, apylinkių atstovybių 
pirmininkai, įgaliotiniai bei valdybų nariai!

Visiems linkiu sveikatos, pasiryžimo ir meilės dirbti kilnų 
Tautos Fondo darbą, telkiant lėšas mūsų brangios tėvynės 
Lietuvos laisvės kovai. Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė yra 
augščiausias mūsų tikslas.

Pats būdamas ir aukų rinkėjas, pilnai atjaučiu Jūsų dar
bo sunkumus: aukojate savo laiką, jėgas, kartais būnate už
gauti, tačiau turėkime kantrybės. Pažvelkime į mūsų brolių 
pavergtoje tėvynėje pasiaukojimą, ryžtą ir kančią, dirbant 
Lietuvos ir mūsų tautos laisvės idealui. Tikėdami Lietuvos 
laisvės rytojum, sukaupkime savo jėgas, sutelkime reikiamas 
lėšas VLIKo darbams paremti.

Geriausios sėkmės linkiu Jums Tautos Fondo darbe.
Antanas Firavičius, Aldona Dargytė-Byszkiewicz, 

pirmininkas sekretorė
P.S. Tautos Fondo valdybos raštu 1980 m. birželio 3 d. 

esu paskirtas Tautos Fondo atstovybės Kanadoje pirmininku 
nuo š.m. birželio 10 d. Pareigas perėmiau iš buvusio pirm. 
J. Vaičeliūno 1980 m. birželio 18 d.

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

Canada
Kodėl jūs čia gyvenate?
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Gal jūs esate čia gimę. 
Gal ir ne . 
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Bet jūs gyvenate čia
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nes jūs ar jūsų protėviai 
pasirinkote Kanada, todėl, 
kad čia atsiveria
daug galimybių kiekvienam.

Kraštas, laisvės ir galimybių 
kraštas, kuris priima 
ir gerbia žmones visų 
rasių, religijų, ir kultūrų.
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Štai kodėl mes esame 
kanadiečiai .
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Scena iš BEGGARS OPERA,kurią režisavo Robin Phillips 
ir Gregory PETERSON. Scenovaizdis Daphe DARE,kos - 
tiumai Sue LEPAGE. Muzikinis direktorius,chorų harmo
nizacija ir orkcstracija- Berthold CARRIERE.Apšvietimas 
Michael J.WHITFIELD.

Iš kairės: Edda GA BORE K-P oil y,Graeme CAMPBELL-Mr 
Peachum, Jennifer PHIPPS- Mrs.Peachum.

Nuotrauka: bobmt c. raosoah,

PORA DIENU STRATFORDO 
FESTIVALYJE

Alfonsas NAKAS
Stratford’o Festivalis 28-tą sezoną oficialiai atidarė 

š. m. birželio 9 d. Tą dieną moderniajame Festivalio Te
atre buvo suvaidinta William’o Shakespeare TWELFTH 
NIGHT, o Avon Teatre - THE BEGGAR’S OPERA. Third 
Stage Teatras su savo repertuaru Įsijungė nuo liepos 
17 d. Visuose trijuose teatruose, per lygiai 5 mėnesius , 
tad iki lapkričio 8, statomi 15 veikalų bus suvaidinti be - 
veik 500 kartų.Per tą laiką Festivalį aplankys virš pu - 
sės milijono žiūrovų. Duomenys, kuriuos čia skelbiu, nors 
apytikriai, jokiu būdu ąora išpūsti. Rašydamas, naudojau
si pereitų kelcrių metų statistika, jau iki paskutinio spek
taklio ir iki paskutinio žiūrovo tiksliai susumuota. O pas
kutiniai keturi sezonai sutraukė po daugiau kaip pusę mi
lijono žmonių ir nėra abejonių,kad šiemetinis bus ne-
menkesnis

Sią vasarą pirmąjį kartą į Stratfodr’ą nuvažiavau bir
želio 21 . Tą dieną pamačiau du veikalus,o sekmadienį , 
birželio 22, dar vieną. Visus tris Avon teatre. Bilietai į 
visus iš anksto buvo išparduoti iki paskutinio, o į vie
ną dar bent šimtas žmonių laukė atsitinktinai grąžinamų 
/aišku, grąžinamų tik vienas kitas,gal keliolika geriau - 
siu atveju, atsiranda/. Mano bilietai buvo užsakyti ko
vo ar balandžio mėnesiais. Jei būčiau važiavęs be jų, 
veikiausiai nė į vieną vaidinimą nebūčiau patekęs. Bilie
tų iš anksto neįsigijus, niekam nepatariu savaitgalį va - 
žiuoti į Stratford’ą. Kas kita šiokiadieniais - tuomet ga
lima jei ne į patį įdomiausią, tai bent j antraeilį,blogiau 
kritikų įvertintą vaidinimą patekti.

Apie matytus veikalus, bent prabėgomis, čia pakai - 
besiu jų žiūrėjimo tvarka.

DVIEJUPONŲ TARNAS - "THE SERVANT OF TWO 
MASTERS" -yra garsus ir labai produktyvaus 18-to šimt
mečio italų dramaturgo Carlo Goldoni komedija, Stratforc 
ford'e statoma Tom’o Cone versijojc.Tai lengvo, far- 
sinio turinio veikalas, atliekamas pusantro tuzino veikė
jų. Režisorius Peter Moss matomai laikėsi itališko sti - 
liaus: "gyvenimas" scenoje virė dideliu tempu ir tempe
ramentu. Reikėjo įtemptai sekti greitus dialogus, kad su
sigaudytam kas ką kalba. Pagrindinį vaidmenį gerai at - 
liko Lewis Gordon /Truffaldino/. Tai jis buvo tuo tarnu, 
kuris stengėsi iš karto/dviem tarnauti, kad gerai uždirbtų, 
bet vis sutikdavo visokių kliūčių. Labai gerai pasirodė 
du Festivalio naujokai, šį pavasarį įsijungę į aktorių ko
lektyvą. Tai Goldie Semple /Beatrice Rasponi/ ir Brent 
Carver /Florindo Aretusi/. Ypač pastarasis turi daug ge
ro aktoriaus privalumų . Iš kitų puikia vaidyba išsisky - 
rė keletas seniai pažįstamų Festivalio žvaigždžių: Grae
me Campbell/Pantalone/, Rod Beattie /Silvio/, Barbara 
Budd/Clarice/, Maurice Good/dr. Lombardi/. Bet ge
riausią įspūdį paliko Jennifer Phipps /Smeraldina/ ir Le
wis Gordon, kaip įsimylėjusių pora. Jie parodė, kad ir 
senstantys žmonės turi tokius pat erotinius jausmus, kaip 
jaunikliai ir kad senstančiųjų meilė teikia ne menkesnį ža
vesį.

Su Virginijos Woolf asmenybe daugelis esame susi
dūrę. Jei neskaitėme šios garsios ir tragiškos rašytojos 
knygų, tai gal matėme ją vaizduojamą kino arTVekrane. 
Apie ją jau parašyta keletas biografinių veikalų,Stratfor- 
d’o Festivalio meno vadovas ir režisorius Robin Phillips 
pasirinko airių rašytojos Ednos /Edna/ O’Brien drarpą 
VIRGINIA - naujausią Virginijos Woolf gyvenimą vaiz - 
duojantį veikalą. Prieš į Stratford’ą važiuodamas nore - 
jau knygą perskaityti, bet niekur neradau nei pirkti, nei 
skolintis /bibliotekose/. Teatre sužinojau,kad vaidinama 
iš rankraščio , kad knyga vėliau pasirodys.

Dramoje tik trys asmenys: Virginia,jos vyras Leo
nardas ir jos draugė Vita. Visi tikri, istoriniai, tikrais 
vardais.

Virginiją vaidina nepaprasto talento, universalioji ak

torė Maggie Smith, žiūrovą lygiai apžavint!, užburianti 
ir teatre, ir filme. Per beveik dvi valandas, gal tris ket
virčius laiko užėmė jos monologai, kuriuos tik retkarčiais 
nutraukdavo Nicholas Pennell, o dar rečiau - Patricia 
Conolly. Bet jos klausytis niekam nenusibosta ir nelau - 
kiama pabaigos. Jos gestai, grimasos, balso intonacijos 
kaitaliojimai - viskas įdomu, išradinga, pilna staigmenų. 
Pasakojosi apie vaikystę, jaunystę, tėvus, artimuosius ; 
čia nostalgiškai, či a koketiškai, čia jumoru publiką pra
juokindama, čia ties beprotybės riba baugindama. Mono
logus pradėjo "jauna", šimtmečio pradžioje, o baigė ap - 
senusi ir pavargusi, Hitleriui uždegus pasaulinį gaisrą. 
Kuri kita aktorė sugebėtų besipasakodama balsu ir jude
siais prieš publiką ’ pasenti"?’.

Nicholas Pennell sukūrė senstančio rūpestingo vyro 
vaidmenį. Jis labai daug vaidino pantomima. Patricia Co
nolly buvo gera pagalbinė aktorė. Nepaprastai įdomios 
dekoracijos: milžiniškose trijose, sidabro gobelenu ap - 
trauktose dėžėse- nuogomis šakomis medžiai ir stilingas 
Londono priemiesčio mūrinis namas.

Tai prieš šio veikalo spektaklį prie uždaros bilietų 
kasos stovėjo minia žmonių ir laukė savos rūšies stebuk- 
lėlio - atliekamo bilieto...

Trečiasis mano matytas veikalas- John’o Gay ELGE
TOS OPERA -THE BEGGAR’S OPERA. Tai satyrinė bur- 
leska, vaizduojanti 18-to šimtmečio Londono prostitutes, 
vagis91 vieškelių plėšikus, kurių dialogai pilni dviprasmy
bių, skirtų "nė kiek negeresniems" valdantiesiems po
nams ir supuvusiai aristokratijai. Mums, lietuviams, 
daug geriau pažįstama Bert old Brecht* o operetė "Drei - 
groschenoper", šiuolaikinė "Elgetos Operos" versija, ku
rioje palikti net rie patys veikėjų vardai.

Robin Phillips ir Gregory Peterson režisuota,daili
ninkės Daphne Dare aprūpinta scenos centre talpia, su 
daugybe laiptų, platforma, Sue LePage įmantriais veikė
jų kostiumais išpuošta, suaugusių publikai ši operetė tei
kia didelį malonumą. Muzikų Berthold Carriere ir Robert 
Cooper pritaikyta daug gražių dainų ir tarp vaidintojų pri
barstytu jaunimo choro dalyvių puikiai dainuojamų. Beje, 
jaunimo choras, apie 30 balsingų Stratford’o miestelio 
merginų ir vyrų, įsteigtas šį pavasarį,Robert Cooper’io 
išlavintas, šioje operetėje taip puikiai reiškiasi, kad su - 
šliaukė gražiausių atsiliepimų iš dramos ir muzikų kriti
kų.

Kaip aktorės ir dainininkės iš minio čia išsiskiria 
Edda Gaborek ^Polly Prachum/ ir Alicia Jeffery/Lucy 
Lockit/. Pirmoji net neblogai pašoka, o antrosios bal
sas pats geriausias. Labai įspūdingao Londono šadugnių 
karaliaus Peachum’o rolę vaidina Graeme Campbell, o jo 
žmonos, didžiausios pasileidėlės- Jennifer Phipps. Kiti 
pažy,ėtini aktoriai:Jim McQueen /Macheath/,Patrick 
Christopher /Lockit/,David Dunbar /Filch/, Barbara Bude 
/Jenny Diver/.

"Elgetos Operą" kaip ir "Virginią" verta visiems pa- 
jmatyti.

PASIRINKIMO
DIENA Jack II i g g i n s

/iš a iglų kalbos laisvai vertė B.E ./ 
/ tęsi iys /

-Ne, - atsakė, - aš, tikrai sakant, jokių įsitikinimų 
Cturiu.

- Valsty’ ė tuo reikalu labai dviprasmiškai pasisako. 
Konstitucijoje yra įrašyta iškilmingai, kad pripažįstama 
teisė j religinę laisvę. Tuo pačiu, Walteris Ulbricht’as 
pats, savo viešose kalbose pareiškė, kad priklausymas 
'až lyčiai nėra suderinamas su gero partiečio statusu.

- Bet koistitucija pasilieka.. Ką jie gali padaryti ? - 
klausinėjo ji.

- Suteikti valstybinį patarnavimą vietoje krikščioniš
kųjų apeigų. Vestuvės, krikštynos, laidotuvės, - viskuo 
pasirūpinti. Eiti į bažnyčią, reiškia paneigti valstybę,kas 
paaiškina, kodėl nebuvo čia penkerius metus kataliko ku-

. ligo. daugiausiai katalikų apgyventoje vietovėje.
Joje maišėsi įvairūs jausmai. Religija niekuomet 

jos nedomino. Jos aplinkoje nebuvo jai skirta reikš
mės, nes jos tėvas buvo ateistas didžiumą dalį savo su - 
augusi ojo asmens gyvenimo. Jos išsilavinimas buvo toks, 
kokį nustatė svarbių tarnautojų vaikams vyriausybė. Pri
vilegijuotiems išmokslinimas ir atviros durys į u.ii versi - 
tetą, ! uvo iaturalu. Privatus, uždaras pasaulis, kuriame 
v;skas atrodė tobula. Ką sako Brolis Konradas, buvo jai 
'egi rdėta i r su 'kiai supra narna.

Jis atsiduso ir pasiūlė aprodyti vietas. Atgabenęs se- 
ią stumiamą kėdę, pasisodino į ją Margaretą ir išvežė 

akmeni mis grįstu koridorium į kiemą. Sustojo prie senų 
ąžuolinių durų tolimame šone

Gūstelėjo vėsus oras; mažytė, paprasta koplytėlė 
ixn jokių suolų. Baltos sienos, medinė šv.Pranciškaus sto- 
vyla,paprasčiausias altorius su geležiniu kryžiumi, ma
žas , roži nes spalvos la įga, iš kurio sklido rausva, švel
ni šviesa.

- Nepalieku vie nuolyno, nes paprastai būti čia, sutei
kia ma džiaugsmo. Šioje vietelėje aš suprantu savo klai
das i r silp mmus aiškiausiai. Čia save tikrai matau 
tokį, koks iš tikrųjų esu. Čia labiausiai pajuntu nepapras
tą Dievo meilę. Ir tai, panele, suteikia man džiaugsmą 
gyventi, - pasisakė Konradas.

Ji sėdėjo, žiūrėdama įsmeigus akis į rausvą lan
gą ir apsisprendė: "Ar girdėjote apie Prisikėlimo Lygą?" 
4 psl.

-paklausė netikėtai, nežiūrėdama į jį.
- Kodėl Jūs t° klausiate?
- Ar Jūs ir Jūsų draugai kada nors esate prisidėję 

prie jos darbų?
- Mūsų yra uždaras orde nas, -atsakė jis beveik rūs

čiai. - Mes siekiame gyventi apmąstymuose.
- Bet Jūs žii ote apie Tėvo Sean Conlin’o darbą?
- Taip.
- Ir jam pritariate?
- Taip.
Ji pasisuko į jį: "Šiuo metu jis randasi Neustadt’o 

p'lyje. Jam prasideda vėl iš naujo Dachau stovykla, ir 
tik dėl ma ęs.

Vėsuma sklido pro atvirą langą į miegamąjį, bet jos 
veidai buvo įkaitę, lyg vėl nuo karščio. Ji neramiai suju
dėjo kėdėje ir, atsivėrus durims, įėjo Konradas su stik - 
Ii lėle:

- Konjakas, ’šgerkite jį. Jums bus geriau.
Jis prisitraukė sau kėdę, "Dabar papasakokite man 

daugiau ap:e tą amerikietį profesorių Van Buren’ą".
- Prieš aštuonioliką mėnesių aš jį sutikau pirma kar

tą Drezde 'e. Aš buvau bebaigianti medicinos studijas , 
:r j:s skaitė kursą apie para-psichologiją -šaluti iė jo 
dėmesio sr t’s. /Parapsichologija- tyrinėjimai tų įvykių, 
kur uos ka kure žmonės pergyvena, lumato į priekį be
5 pojūč ų pagalbos; dvasinės energijos įtaka į materiją; 
okulf 1 a: feiomeiai/. Vert./. Jis labai stengėsi susi- 
t kt su mano tėvu. Sakė, kad visada didžiai vertino ir 
stebėjos’ jo moksli i’ais darbais. Jiedu tapo gerais drau
gais. J-s > et parūpino ma i darbą medicinos srityje savo 
Ps chologijos Tyr mų Tnst tute. Puiki galimybė dirbti - 
galvojau, bent tuo laiku...

-Jums te 1 lepat'ko?
- Ne pkrai. Harry Van Buren’as yra nepaprastas 

vyras - f krai nuostabiausio intelekto, kokį aš kada turė
jau progos sutikti. Tačiau, man atrodo, jis turi fatališką 
ydą: jis yra apsėstas savo tyrinėjimo iki tokio laipsnio , 
kad žmogus jam tampa antraeilio svarbumo. Institute aš 
mačiau, kaip jis manipuliavo žmones, visiškai juos pa - 
keisdamas. A, ži noma, buvo ir visai sumišusių žmonių, 
su kuriais, galima sakyti, jis padarė tiesiog stebuklus, bet 
su kitai s...

- Ta* gi - j's Jus apgavo? - paklausė švelniai Konra
das.

- Mano tėvas sirgo- paskutine plaučių vėžio stadija. 
Pr eš keliohką savaičių jį nuvežė į ligoninę. Jie pasakė 
mai.kad medi ci 10s skyriaus vedėjas nori su manimi pa

s.kalbėti. Kai nuėjau į jo kabi netą, radau ten Harry ir 
Valstybės Saugumo puiki ni įką Kleia’ą.

- Kas ats’tiko po to ?
- Pulkininkas Klein’as pasakė man,kad spinduli )ė 

terap’ja,kur’ palaiko ma io tėvo gyvybę kainuoja nepa- 
praštai daug ir tas aparatas re’kalingas k’tur. Tokiais 
atvejais, paprastai, ligai leidž’ama iatūraliu būdu plėstis. 
Jeigu, jie sakė, aš padarysiu, ką jie man nurodysiu, tai 
jie padarys’ą mano tėvui išimtį.

- Nuv’Foti Conlin’ą už sienos ?
Margareta F nktelėjo galvą. "Harry išaiškino, kodėl 

tai ’ uvo re kal nga iki pačių smulkmenų. Lyg bandydamas 
ma-e įtikinti. Kaip Tėvas Conlin’as gali būti nuteiktas 
vieša1 pas'sakyti visam pasauliui taip,kaip jam būtų nu
rodyta. Harry tvirt: no, jog tai buvo reikalinga, nes Conlin* 
as- valstybės priešas. Jis ir jo organizacija užsiimanti 
š n’pinėjimu."

• - Ir Jūs jam patikėjote ?
-Mano v enintėlis rūpestis buvo mano tėvas. 
-Pasisakote atvirai.

ų Ji tęsė toliau: "Harry vadina savo darbo techniką 
"minčių reforma". Ir ji yra sėkminga. Jis padarys taip, 
kad Tėvas Conli n’as paneigs viską, į ką jis yra kada ti
kėjęs".

Sekė ilga tyla. Pagaliau Konradas prabilo: "Ką Jūs 
norite, kad aš daryčiau, panele?"

- Kai jie mane siuntė per sieną, jie panaudojo tokį 
Schmidt’ą iš Rytų Berlyno, kuris tokiais darbais užsi
ima. Klein’as sakė, kad jie leido jam taip veikti, neštai 
buvo jiems naudinga. Kartais jie pasiųsdavo per jį savo 
agentus, nuduodančius pabėgėlius. Tokios kombinacijos .

- Visai suprantama. Ar jie Jus sekė?
- O, taip*. SSD Saugumo tarnautojas,tik jis neilgai 

patvėrė. Vyras, kuris tvarkė pagrindinį perėjimo mo - 
meitų per sieną buvo anglas, majoras Vaughan’as. Jis v 
ir jo bendras turi Laidotuvių Biurą Vakarinėje Zonoje, 
Julius Meyer Bendrovę.

- Maiote, kad jis galėtų padėti ?
- Gal būt. J>s buvo vieni.iįėlis, kuris galvojo, kad aš 

meluoju. Ar ne keista? - ir ji staiga pravirko, smarkiai 
kūkčiodama.

Konradas lengvai palietė jos petį, apsisuko ir išėjo . 
Pastovėjo m’jutę, suraukė antakius ir nuėjo į galą ko- 
ridor’aus. At darė dur’s, kurios vedė į ūkio kiemą už 
pagrind’nio pastato. Girdėjosi karvių skambalai, kai ne
didelė kaimenė buvo suvaromais ganyklos. Ją ginė Bro
lis Urba nas, senas, liesas vyras, visai pražilęs, apsiklo
jęs pečius maišu. /bus daugiau/
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iš PADANGĖS MIELOS
/t6 spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivi jo je/Parinko J.P-lis,

AMERIKOS POLITIKAI 
LANKĖSI VILNIUJE

Vilniuje viešėjo būrys JAV 
jaunų politikos veikėjų, ku
rie susipažino su Lietuvos 
politiniu, ekonominiu ir kul
tūriniu gyvenimu. Jie ap
lankė Vilniaus arkivyskupi
jos kuriją, kur domėjosi re
liginiu gyvenimu. Kompozi
torių namuose svečiai susi
tiko su Lietuvos kūrybinio 
jaunimo atstovais, klausėsi 
įvairių meninių vienetų ir 
kt.

Amerikiečių delegacijos 
eilėse buvo Illinois valstijos 
senatorius Richard Durbin, 
kuris yra lietuvių kilmės 
politikas. Jis savo nuomonę 
apie viešnagę Lietuvoje pa
reiškė spaudos atstovams r 
sakydamas : ’’{spūdžių daug. 
Sunku trumpai juos išsakyti. 
Lietuvoje mano šaknys. Ma
no motina gimė čia, o 1919 
m. emigravo su tėvais. Aš 
buvau labai sujaudintas, su
žinojęs apię galimybę aplan
kyti Lietuvą ir pasirodė, kad 
ji yra daug gražesnė, negu 
aš maniau ją rasiąs. Žmo
nės čia labai šilti ir drau
giški. Jie buvo mums labai 
svetingi ir aš laimingas,kad 
grjžęs į JAV, galėsiu Ame
rikos lietuviams apie tai pa
pasakoti .

Maryland valstijos atstovų 
rūmų mažumos lyderis Ray
mond Beck, kalbėdamas apie 
netikėčiausią įspūdi, pažy
mėjo išvyką j Kauną, pa
reikšdamas : "Tikriausiai 
išvykai Kauną, nacionaliniai 
valgiai ir tas faktas, kad lie
tuviški papročiai yra harmo
ninga tarybinių papročių da
lis, lietuviškos tradicijos, 
muzika, menas harmoningai 
įsilieja į visos šalies gyve
nimą ir tai mane nustebino. 
Aš maniau, jog pamatysiu, 
kad čia stengiamasi už
gniaužti lietuviškas tradici
jas, rusiškų tradicijų sąs
kaita, tačiau to nepastebė
jau. Toks mano netikėčiau
sias įspūdis".

• Taip atrodo svečiams 
amerikiečiams. Puiku. Ta
čiau išvadas daro paviršu
tiniškai ir tai Lietuvai, nei 
mums nepadeda. Lietuviai 
savo susipratimu, neįsivaiz
duojamomis pastangomis ir 
dėl to, kad yra skirtinga 
tauta nuo rusų - turi savo 
tradicijas ir papročius"Har- 
moningai" į Sov. Sąjunga, 
neįsilieja, nes daugelis tra
dicijų ir papročių yra pap - 
rasčiausiai uždrausta. Ne - 
galima minėti kad ir tikrų 
lietuviškųjų istori
nių švenčių, kaip Vasario 16, 
Tautos Dieną, paminėti tra
giškąjį Birželį...

Lietuviai sportininkai,

L. KAČIUŠYTF IR R.ŽULPA 
VIENOJE PIRMIEJI

Vienoje, Austrijoje, ge
gužės mėnesį tarptautinėse 
varžybose pasaulio rekor
dininkė Lina KačiuŠytė plau
kime (200 ir IOO m. krūti
ne) laimėjo abi pirmąsias 
vietas.

Tuos pačius nuotolius pir
masis atplaukė ir Ričardas 
Žulpa, Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos rekordininkas.

Abu plaukimo meistrai da
lyvaus Maskvos olimpiadoje 
LIETUVIAI MASKVOS 
OLIMPIADOJE ŠOKS IR 
DAINUOS

"Valstiečių laikraštis"ra- 
šo.kad Lietuvoje buvo iškil
mingai atšvęsti 11O Lenino 
gimimo metai, 35 metai nuo 
pergalės, 40 metų sukaktis 
nuo "atkūrimo" sovietinės 
valdžios.. •

Maskvos Olimpiadai taip 
pat ruošiamasi. Olimpiados 
atidarymo metu dalyvaus 
200 Lietuvos šokėjų. Jiei 
Šoks J. Lingio sukurt ą "Olim
pinę polką", o vėliau įsijungs 
į bendrus Pabaltijo respub
likų šokius .'Dar su kitų res
publikų šokėjais sušoks 
"Draugystės siuitą".

Maskvoje tada koncertuos 
dainų ir šokių ansamblis 
"Lietuva" ir pučiamųjų inst
rumentų orkestras "Trimi
tas".

KĖLIMASIS Į GYVENVIE
TES

Lietuvoje numatoma iki 
1990 metų galutinai užbaigti 
vienkiemių perkėlimą į gy
venvietes.

Tokių kolektyvinių mieste- 
lių-ūkių Lietuvoje jau esama 
40 ir, kaip rašoma, kas
met po keliolika šeimų per
keliama į naujas gyvenvie
tes. Kurie nori statytis nuo
savus namus ir ūkinius pa
status gyvenvietėse, jiems 
suteikiamos lengvatos : su
mokama už senąją sodybą ir 
teikiamas kreditas 20 me
tų, o pusę kredito sumos 
padengia valstybė ar kolū - 
kis. Naujoji namų statyba 
yra pavesta vykdyti kolū
kiams ir tarybiniams 
ūkiams.
DURPĖS KIAULĖMS ŠERTI

Baltarusijoje, kaip rašo 
"Valstiečių laikraštis",kiau
lių ėdalui dažnai vartojamos 
aukštapelkių durpės. Vitebs
ko srities viename kolūkyje 
4 tūkst. kiaulių žiemą taip 
yra šeriamos su durpių 
priedu. Penimoms ir par - 
šavedėms kiaulėms durpių 
duodama po l -2.5 kg. per 
dieną.

Durpės susmulkinamos ir 
sumaišomos su šutintomis 
bulvėmis ir kitais pašarais.

Rašoma, kad durpės ap-

Antanina Didžgalvienė audžia juostas. Nuotrauka: V.Sontos

LIETUVIŠKOS JUOSTOS VĖL POPULIARIOS DĖL SAVO 
GROŽIO IR ORIGINALUMO

Dzūkų liaudies dainose y- 
patingai minima juosta:’Kad 
bernelis sermėgėlę vilko, 
tai mergelę juostele užjuo- 
sė". Dar ne taip seniai 
juostos būdavo dovanojam- 
mos berneliui už idrožtą 
verpstę ar grėblį, atsisvei
kinant, jam jojant į karą , 
jaunamartė atsinešdavo , 
įžengdama į naujuosius, na
mus, savo anytai ir kitoms 
vyro šeimos moterims do
vanų po juostą, pridengdavo 
duoną, m aujai iškeptą. Pla
čia juosta būdavo apjuosia
mas naujagimis ir kūdikiai, 
kad nieko blogo nenutiktų.

Mūsų juostomis gėrisi ki
tataučiai ir stebisi,kad dar 
tiek lietuvių ir šiais laikais 
moka austi juostas.

Dainomis ir juostomis 
pagarsėjusioje Dzūkijoje, 
Varėnos apskrityje, nedide
liame kaime gimė žinoma 
juostų audėja Antanina Didž
galvienė. Turtingais naujais 
raštais ji daug prisidėjo 
prie lietujiškų juostų popu
liarinimo, kurios vėl atgavo 
savo laimės, padėkos , nuo - 
širdumo simbolinę reikšmę

Džiaugiamės, kad ir išei - 
vijoje juostų audimą skatina 
skautės,tautodailės būreliai, 
Tautodailės Instituto skyriau 
Gera dalia ištiko mus, kad 
savo tarpe turime taūtodai - 
lės kūrėjus ir autoritetus 
dail. Anastaziją ir Antaną 
Tamošaičius,Jų dėka ir iš - 
eivijoje išsilavino nemažas 
būrys gerų ir gabių juostų 
audėjų.

OGGCGGOGOGGGGGGGO

O. LAŠAS
IR VYRAMS, IR MOTERIMS ’.

Vyresnio ar ir jaunesnio vargęs, ir negerk perdaug - 
amžiaus vyrams ir mote- gali nebesusigaudyti, kad jau 
rims labai svarbu prisimin - valgai daugiau, negu reikia . 
ti, kad perdidelis nutukimas, Prisimintina, kad ir alkoho - 
fnepaslaptis j ne tik kenkia iš- lis savyje turi daug kalorijų, 
vaizdai, bet ir sveikatai. • Valgyk savaitgaliais pa -

Dietos prisilaikyti ne vi - našiai, kaip kitomis dieno - 
mis.
• Jeigu norisi kramsnoti - 
pasirink užkandį iš mažai 
kalorijų ir turintį savyje 
naudingų medžiagų, pa v.

siems vienodai sekasi. Štai 
keletas patarimų, kad būtų 
lengviau:
• Nesitikėk numesti daugiau 
kaip porą kilogramų svorio į 
savaitę.
• Subuvimuose prieik prie 
lengvųjų užkandžių stalo vie
ną kartą. Po to- nusisuk nuo 
stalo ir susirask tolimiau - 
šiame kampe su kuo pasi
šnekučiuoti.
• Neik į svečius, jeigu jau
tiesi labai alkanas arba pa-

morkų skiauteles, salierų , 
ridikėlių ir pan. Jeigu esi 
įpratęs prieš miegą užkąs
ti- valgyk mažiau vakarie
nės.
• Jei pavargęs - eik miegoti, 
ypač apie 1O vai. v.-tada ne
bandysi palaikyti energiją 
maistu.

nors ir laimi medalius, ne
minimi kitaip, kaip sovietų 
sportininkais. Tai tik maža 
dalelė pavyzdžių. Red.

saugo nuo skrandžio, žar
nyno ir kitų ligų.
• Ką daugiau išgalvosi, kai 
nėra gana bulvių ir miltų ?

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

KReA/I
VE/OROD2/AI

"1 ik išrašykite baudą - išbarsiu jau as pati-.”
vyrios n. iaųi mn<

Daktaras gydė žmogų, kuris buvo atvežtas girtas į li
goninę ir kliedėjo.

- Jeigu ligonis pradės vėl matyti žalias gyvates, duo
kite jam šitų vaistų, - paliepė jis slaugei.

Po kiek laiko jis vėl užėjo į palatą.Girtuoklis, kliedė
damas, blaškėsi, o vaistai stovėjo nepaliesti.

- Ar aš Jums nesakiau, kad duotumėte vaistų, jei vėl 
pradės rodytis jam žalios gyvatės? - barėsi daktaras.

-Kad jam žalios gyvatės nesirodo, - teisinosi slaugė, 
- jam dabar rodosi raudonos varlės.

/ Iš NIDOS kalendoriaus /

• Blogą nuotaiką ar nuobo- • Jeigu, nežiūrint dietos, 
dūlį dažnai bandome mal- svoris nekrenta- sumažink 
šinti valgiu. Geriau eik pasP druskos vartojimą arba ir 
vaikščioti, pažaisti tenisą, maisto porcijas.
mėgsti, paskaityti knygą. Geros sėkmės ’.

i

TIK VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIMS

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI o;: 366—2548 (NAMU.), 4 89-53 91 ( DARBO)
JUOZUI S.; 63 1-6.83.4;. HENRIKUI N.: 277-7868;
DAINIUI L.: 768-9606; DONALDUI D.: 661-1733

ATEIK į LIETUVIU. A. Ą. ( ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI MA^ . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI^ 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

8 VAL.VAKARO.

1980. VIII.l

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI— MŪS U.

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

ony 5
2480 FRONTENAC ST. - MONTREAL F.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIK^TyNO* 

TIL 525-8471 SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Leerieeltie ĮVAIRIOS PROGQS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENI W0 11,30 Iki 1 2 *•*. MktlM,
PROGRAMOS VROtjAS

L. Sf—W53 Albewl C,., Į>,»w»«yĮ P.ft TiL. 888-MM

Elizabeth Arden moterų 
grožio salono direktorius 
Pablo Manzoni sako, kad 
pačios įdomiausios jo sutik
tos moterys buvo vyresnės 
kaip 40 metų amžiaus. Jis 
galvoja, kad tikroji moters 
elegancija reiškiasi jos lai
kysena ir pasitikėjimu sa
vimi, bet ne brangių rūbų 
madomis. Be to, jis daug 
reikšmės teikia rankų ir 
nagų priežiūrai.

Vyresnio amžiaus mote
riai labai svarbu tinkama 
šukuosena. Geriausiai tiktų 
trumpai kirpti, šiek tiek pa
pūsti ir švelniai garbanoti 
plaukai. Gražūs esą ir žili, 
tik jie turi būti ; švarūs ir 
gerai nukirpti. Šiais laikais 
moterys, norėdamos atro
dyti jaunesnės, dažosi plau
kus. Dažymas dar daugiau 
susendina jau ir taip pavy- 
tusį veidą, nes natūralūs 
plaukai turi daug atspalvių, 
o dažyti pasidaro vienos 
spalvos.

Prie žilų plaukų, sako', 
gerai tinka ryškiai raudonai 
dažytos lūpos. Tai gaivina 
veidą. Taip pat tinka leng
vos ružavos, raudonos ar 
tamsesnės raudonos spalvos. 
Vengti oranžinio lūpų pieš - 
tuko, nes senesnių moterų 
dantys ima gelsti, o toji 
spalva tą pageltimą dar la
biau paryškina. Akių šešė
liams vartoti mėlyną ar pri
slopintą pilką spalvą. Lip
dyti blakstienų nepataria, 
geriau užtepti daugiau mas- 
karos.

Klaida esanti, kai sens
telėjusi moteris, norėdama 
pasijauninti, ant veido deda 
daugiau grimo. Deja, jis ne
padengia raukšlių, nes grei
tai ima džiūtir supleišėja ir 
visi netobulumai dar daugiau 
matyti. Ružo galima ir pa
tartina vartoti, bet jis turi

būti vyno spalvos, vengti ru
do ar koralinio atspalvio. 
RŪBAI

Vyresnėms moterims tin
ka ramių spalvų rūbai. Bet 
ir raudona spalva gerai tin
ka prie žilų palukų. Tamsiai 
mėlyna suknutė su balta apy- . 
kakle ir baltais rankogaliais 
gali būti dėvima ištisus me
tus. Balta vilnonė suknelė 
su juodu švarku taip pat su
daro įdomų ansamblį. Šviesi 
pilka ar melsvai pilka, smė
lio, šiaudų, medaus,kviečių, 
dulkinų rožių, ružavi atspal
viai - visos tos spalvos pa
tartinos vyresnės moters 
rūbams. Vengti reikėtų gel
tono atspalvio (nebent ruda- 
akė, tamsesnės odos). Žie
mai tinka rūdžių, vyninės, 
tamsiai žalios spalvos.

Vyresnio amžiaus moteris 
turėtų vengti ryškių raštuo
tų, stambių geometrinių ar
ba didelėm gėlėm raštuotų 
medžiagų.

Visos mados greit praei
na, kaip atsitiko su "mini". 
Išlieka klasikinio kirpimo 
rūbai, kurie ypač puošia vy
resnio amžiaus moteris. 
Klasikinius rūbus sudaro 
gero kirpimo eilutės, kel
nės, švarkai ir marškinių 
stiliaus palaidinės. Klasiki
niai rūbai siuvami su ran
kovėmis ir paslepia prade
dančias senti rankas. Kaip 
nors apsinuoginti vyresnio 
amžiaus moteriai visiškai 
nepritinka.

Žinoma, labai svarbu ir 
laikyti savo stuomenį. Nie
kada nesusmukite. Sėdėkite 
tiesiai, vaikščiokite tiesios, 
pakelta galva, įtrauktu pilvu 
ir tiesia nugara.

Jaunos merginos gali at
rodyti kaip princesės, bet 
vyresnės moterys turi lai
kytis kaip karalienės ..
(Pagal žurnalą "Moteris")

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

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGĘ 
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que.

___________________________Tel. (819)449-4353.
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T g u p y k ir skolinki!
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
10'/z % už 6 mėn. term indėliui
10 % už 1 m. term indėlius
10 % už 3 m. term. indėlius 
11% už pensijų ir nomiĮ plano 
1 0’"z % speciali taup. sąsk.

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532*1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
MOKA UŽ:KASOS VALANDOS:

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

Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Sežtadieniats 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

term, indėlius 6 mėn. 10’/a %
term, indėlius 1 metų 10 %
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tą 11 %
taupomąją s-tą 10 %
spec. taup. s-tą 10 Va %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 13 Vi %
mortgičius nuo 12 %

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks), Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

AR KAIRI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI???

MODERNIŠKOS PRIEMONĖS 
LIETUVIŲ KALBAI IŠMOKTI 
IŠMOKTI

Žinomas pedagogas A.Rin- 
kūnas, autorius vadovėlio"Ar 
kalbate lietuviškia? ", pa ruo
šė 60 pamokų, įkalbėtų mag
netofono juostelėn. Ta’ su - 
daro 15 kasečių.. Jos bus la
bai naudingos besimokau - 
tiems lietuvių kalbos iš jo 
paruošto ankščiau vadovėlio.

Vadovėlio antra laida bus 
suderinta su kasetėmis, kas 
žymiai palengvins visiems , 
b ypač menkai temokantiems, 
lietuvių kalbos pamokas, Šj 
kultūrinį darbą remia Ka - 
nados vyriausybė.-

MIRĖ SOFIJA BALSIENĖ
Po sunkios ligos, mirė ži

noma kultūrininkė Sofija Bal
sienė, palaidota liepos 2 d. 
lietuvių kapinėse. Buvo veik
li akademikių ir katalikių mo
terų organizacijose, įsistei
gus Tietuvių Tautodailės 
Institutui- aktyvi jo narė. Ji 
vadovavo visai eilei kultūri
nių pobūvių, paskaitoms, pa- 
rodoms. Buvo ir Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos narė.

MIRĖ EMILIJA YURKUS
Veikli LN organizacinėje 

veikloje ir Moterų Būrelio
išrinkta Garbės narė, 63 m. 
amžiaus, Emilija Yurkus 
mirė ir palaidota Šv. Jcno 
Lietuvių Kapinėse.

TAVO REIKALAS”, 
“MŪSŲ”.

JEIGU GERI IR GALI GERTI .
JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK I LIETUVIU, AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI M d. SUSI RENKAM E KIEKVIENA*
TREČIADIENĮ 1 19 Ml Ml CO AVENUE (Royal York Rd. 

ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 V. V.
SKAMBINKIT : 487-559 1

6 psl.

PARAMA
1 0 % už taupymo «-tat 
6 % > už čekių s-tas (d<^.)

IMA:

13 ‘/z % ui asm. paskalas
12 % už mortgičius

SUSILAUKĖ SUNAUS: 
GINIOČLAI, Regina ir Anta 
nas ir LINDSAY, Ona ir Ro-- 
bertas.

VEIKLUS PENSININKU 
KLUBAS

Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubas įsisteigęs 1973 
m. turi šiuo metu per 300 
narių. Klubas įsikūrė jau
kioje LIETUVIŲ NAMU pa
talpoje, apstatytoje patogiais 
baldais ir papuoštoje žymių 
tautos veikėjų paveikslais.

Šis Klubas reiškiasi ir 
kultūrinėje veikloje. Dabar 
jam vadovauja J. KARPIS , 
talkininkaujams T. BERNO - 
TIENĖS, J.CICĖNO, B.ČE - 
ČIO, K. DAUNIO, J. JAGĖLOą 
S. MERKELIO, A. PALECKIO 
ir S.POCIŪNO.

Klubas su vyriausybės pa
rama yra įsigijęs gerą f ii - 
mavimo aparatą ir pagami
nęs eilę filmų iš lietuvių 
kultūrinės veiklos. Jos yra 
gerai atliktos ir buvo rodo - 
mos televizijos stotyse.

Šiuo metu Klubas rūpinasi 
Lietuvių Pensininku Namų 
statyba.

Be pobūvių ir įvairių 
užsiėmimų, Klubas organr- 
zuoja ir įvairias išvykas . 
Šią vasarą aplankė Toron
to Zoologijos Parką, kuris 
apima 710 akrų žemės ir y- 
ra apgyvendintas sutvėri
mais iš viso pasaulio.

toronto

MES IR SVETIMIEJI

Po Žalgirio mūšio turbūt 
niekas kitas pasaulyje nėra 
daugiau išgarsinęs Lietuvos 
vardą. kaip svetimtautis, 
prancūzų kilmės amerikietis 
istorijos tyrinėtojas Charles 
L. T Pichel. Jis savo kny
goje "Samogitia" pasauliui 
parodo anuos, mažai kam 
žinomus, tačiau didingus ir 
garbingus mūsų senosios 
praeities laikus. Tai ilgų 
metų jo kruopštaus darbo 
vaisius, kuriame tarytum 
veidrodyje, atsispindi anų, 
jau senai praslinkusių, am
žių taiklus pavaizdavimas. 
Joje šis istorijos tyrinėto- 
jas paliečia ne vien Žemai
tiją (lotyniškai Samogitia), 
bet ir bendrai visą anuome
tinės senosios Lietuvos lai
kotarpį, tuo pačiu ir visą 
tais laikais buvusią Europos 
padėta. Kas dėl vienokių ar 
kitokių priežąsčių nesutiktų 
su šiais autoriaus jrody - 
mais. tuo tik parodytų savo 
smulkmeniškumą, nesupra
timą, o svarbiausiai tos se
nosios Lietuvos praeities 
negerbimą.

Tiesa, kad net ir kai ku
rie šių laikų lietuviškieji 
dvasiškiai bando nutylėti ir 
ignoruoti visą aną buvusį 
pagonybės laikotarpį, ma
žiau už kitus apie jį beužsi- 
mindami ir jį apeidami Tai 
nėra girtinas nei mums nau
dingas reiškinys, juo labiau, 
kad tie laikai, tie buvusieji 
papročiai ir tuometinės re
ligijos interpretavimas, ar 
kaip męs bepavadintume m , 
jau niekada nebegrįš. Ko gi 
pagaliau mes galime dagy- 
venti ir ko laukti iš ateities,
nebegerbdami savosips ir 

_ dar tokios didingos praei
ties ? Kas blogo, kad ir su 
anų laikų lietuvių tikėjimu ? 
Garbino jie saulę, ugnį, per
kūną, žaltį ar ir kitokius 
žemiškuosius tvarinius pa
lei anų laikų papročius bei 
supratimą. Argi visa tai nė
ra gražu, argi tai ne tb pa
ties mūsų šiandieninio Dievo 
pasireiškimai ? Kaip be - 
samprotautumėm, išvadoje- 
argi ne prie to paties priei
name ?

Kas gi pagaliau gali būti 
gražesnio už buvusias anų 
laikų vaidilutes, amžinai 
budėjusias prie šventosios 
ugnies, ištikimai tarnaujan
čias Praamžiui ? Jų aukų 
dūmai, vaidilų kanklėms 
skambant, kildavo iki to pa
ties ir mus tebedengiančio 
šiandieninio, dangaus. Ig
noruodami aną tautos isto
rijon nugrimzdusį laikotar
pį, menkiname patys save 
i r tuo tik pasitarnaujame ant 
mūsų senolių didvyrių kapų 
besišvaistantiems budeliams 
atėjūnams, belaukiantiems

sudbury
Burkauskienė iš į Ou^becą prancūzų kalbos 

studijoms!
• Aldona
Suvalkų trikampio 3 mėne
sius svečiavosi pas savo 
dukrą Onutę ir Kęstutį Po- 
derius.
• V.Gudelevičius iš Austra
lijos aplankė savo brolį Juo
zą Gudelevičių ir jo šeimą.
• Birutė Stankuvienė ir Si
gutė Rudienė išrinktos Ka
nados Lietuvių Krašto Tary
bos atstovėmis. Sveikiname 
ir sėkmės.
• Loreta ŠViežikaitė gavusi 
Kanados valdžios stipendiją 
per vasaros atostogas išvyko 

visiškų mūsų ir mūsų tautos 
pakasynų. Perdaug jau ašarų 
ir kraujo yra prisigėrusi 
mūsų Lietuvos žerųelė. Am
žių sukūriuose ištisi sodžiai, 
p'ačiausios gyvenvietės pra
nyko be jokio ženklo, įvai
riausių audrų nusiaubti. Šim
tus tūkstančių kitų priglaudė 
savosios šalies kalneliai 
baisiajai bado ir maro šmėk
lai įsisiautėjus O kiek dar 
tremtinių, galvas paguldžiu
sių miško brolių, prievarta 
prirakintų tarnauti sveti
miesiems ? Ne be reikalo 
graudžios, jautrios, širdin 
smingančios, skausmą, liū
desį ir ilgesį nusakančios 
mūsų dainos.

Šios mūsų didingą praei
tį iškeliančios knygos auto
rius visai teisingai pastebi, 
o daugiau gal vejantieji ir pa
tys matome, kad visi tie 
šimtmečius mums ramybės 
nedavę, skriaudę ir žudę 
kaimynai, mums nukrauja
vus ir nusilpus, visą tą gar
bingą praeitą kaip niekur 
nieko sau prisiskyrė.

Taip, galime džiaugtis tuo 
ką turime dabar, didžiuotis 
savo moderniška krikščio
niška religija, tačiau niekam 
nevalia niekinti nei ignoruoti 
garbingąją senųjų mūsų laikų 
praeitį, buvusius papročius, 
savo senolių šventus įsiti
kinimus. Pagaliau niekas 
mums tokios teisės ir neda
vė. Gana jau būtų tarnauti ir 
pataikauti mus galutinai su
naikinti trokštantiems prie
šams.

Fabriko darbininkas, įs
taigos tarnautojas, profesio
nalas, mokytojas, plunksnos 
žmogus, valdininkas ar dva
siškis, visiems turi būti 
vienodai brangi mūsų praei
tis, nes visi mes iš jos atei
name. Mumyse ji tebėra gy
va, šviečianti, stiprybės 
teikianti, ateitin kelius ro
danti. Negerbimas savosios 
praeities, tai bene pats di
džiausias šių laikų mūsų 
lietuviškasis nuosmukis, 
niekur kitur, tiktai pražūtin 
vedantis. Mūsų senųjų mil
žinų dvasia per ištisų amžių 
nusistovėjusius laiko klodus 
pačiais gražiausiais pavyz
džiais, kad ir be žodžių, te
bekalba mumsVisa ta mums 
brangi didingoji praeitis iš 
mūsų šalies piliakalnių dar 
ir šiandieną tebespinduliuoja 
mums.

Šia proga gal vertėtų 
mums prisiminti ir tai, kad 
ne visada laimima pasukus 
tais modernizmo keliais, o 
ypač kada juos mums jėga 
primeta svetimieji.

"Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia" - tegul 
lydi mūsų žingsnius ateitin.

MALONI IR GRAŽI SUKAKTIS

Liepos 5 dieną gerai prisi
mena sudburiečiai, nes tą 
vakarą rinkosi į Šv. Kazi
miero (lenkų) parapijos salę 
pagerbti 35-rių metų vedy
binio gyvenimo sukakties su
laukusius," daug nusipelniu
sius, gerus, tautiniai veik
lius tautiečius Zigmą ir Jad
vygą LABUCKUS. Šį gražų
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DRAUDA (įįį)
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

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

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tol. 233 3334 231-2661 231- 6224*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B IKI

♦ Narni) — Gyvybės
A JA AA į* * Automobilių

< VC * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.6.
1551 Bloor Street W, 

TORONTO, ONTARIO
M6P 1A5 te/. 533-3531

ZIGMAS IR JADVYGA LABUCKAI
ŠVENČIA 35 metų VEDYBINES SUKAKTUVES

pobūvį sukvietė šaulės Aud
ra ALBRECHTIENĖ , Birutė 
STANKUVIENĖ ir Danguolė 
ROTKIENĖ.

Z. J. Labuckus, atvykusius 
į salę, rengėjos sutiko su 
duona , druska ir vyno tau
rėmis, o dalyviai audringais 
plojimais. D. Rotkienė pri
statė svečius, atvykusius iš 
tolimesnių vietovių ir pa
kvietė kalbėti LB Val
dybos pirmininką Juozą Ba- 
taitį Lietuvių Bendruomenės 
vardu, LŠST "Maironio" kp. 
pirm. Antaną Juozapavičių 
šaulių vardu ir Juozą Kručą 
dalyvavusių vietos lietuvių 
vardu. Vėliau svečias iš 
Toronto, LŠST "Putvio" kp. 
pirm. Stasys Jokūbaitis svei
kino sukaktuvininkus gra
žiu ir prasmingu savo kū
rybos eilėraščiu. Sveikino 
kun.Antanas Sabas ir pakvie
tė visus sugiedoti "Ilgiausių 
Metų". Bendrai visi kalbė
tojai sukaktuvininkams lin
kėjo geros sveikatos, ilgo 
amžiaus, neprarasti turimos 
energijos ir toliau dirbti ir 
rūpintis tautiniais reikalais. 
Minėjimo rengėjoms, vi
siems dalyviams Jadvyga 
Labuckienė vyro ir savo 
vardu pareiškė širdingą pa
dėką.

Garbės ir vaišių stalus 
skoningai puošė gražios pa
vasario gėlės, vaišėms buvo 
paruošta per 30 įvairių lie
tuviško maisto ‘patiekalų, 
skanėstų. Garbės stalą su
darė sukaktuvininkai V. J. 
Labuckai, S. M. Jokūbaičiai, 
ponai Staškūnai, ponai Ti- 
ponai, kun. A. Sabas, J. N. 
Paulaičiai, J- M. Valiukai ir 
sukaktuvininkų šeimos arti
mieji. Kun. A. Sabui sukal
bėjus maldą, prasidėjo vai
šės - vakarienė.

Vakarienei baigiantis, su

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

kaktuvininkams rengėjos 
įteikė prasmingą dovaną - 
meniškai išdrožinėtą "Lie
tuvos Vytį" .kurį padarė pa
sižymėjęs medžio drožinė
tojas Fernandas Albrechtas. 
Svečių tarpe buvo S. M. Jo
kūbaičiai, K.Jagėla, J. Vens — 
lovaitis, ponai Venslovaičiai, 
Z. Griškonytė, J. Jakelaitis- 
Torontas, Ont. ponai Staškū- 
nai, Mississauga, Ont. ponai 
Tiponai iš Hamiltono ir kiti.

Sukaktuvininkai Zigmas ir 
Jadvyga Labuckai, aukštai
čiai, tuojau po II-jo Pasau
linio Karo iš Vakarų Vokie
tijos atvyko į Kanadą, įsikūrė 
Sudbury ir dabar gyvena 
Valcaran, Ont- Kaip dauge
liui, taip ir jiems, kūrimą- , 
sis naujoje vietoje "nebuvo 
lengvas, bet savo sumanu
mu bei darbštumu ir ryžtu 
viską nugalėjo. Įsigijo gra
žų namą, aplinkumą taip ap
tvarkė, kad atrodo, jog bū
tumei amžinai žaliuojan
čiuose soduose, bei gėly
nuose. t

Išaugino jiedu didelę lie
tuvišką šeimą. Z. J. Labuckai 
veikė ir veikia lietuviškose 
organizacijose. Jadvyga yra 
buvusi LB Valdybos pirmi
ninkė, pirmoji rūpinosi 
įkurti "Maironio" šaulių kuo
pą, šaulių moterų pirminin
kė. Zigmas - "Maironio" 
Šaulių Kuopos Valdybos na
rys. Jadvyga už nuopelnus 
Lietuvai ir Šaulių organiza
cijai apdovanota Šaulių 
Žvaigždės medaliu. Nė vie
nas lietuviškas, tautinis pa
rengimas, bei minėjimas 
nėra praėjęs be Zigmo ir 
Jadvygos paramos. Veik
liems, tėvynę mylintiems 
lietuviams švenčiant 35 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį - ilgiausių, gražiausių

/nukelta į 7 psl./
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Hamilton sudbury
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

- įsikūręs nuoeovuose namuose — 
. -------- . - -n1~

Hamiltono Lietuvių 
i Kredito Kooperatyvas

i -J ■ i A “TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6
telefonas 544-7125

sukaupęs viri 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečia 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) 
santaupos 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
r eg. pensijų fondo

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

13%
14%

4%
10%
10%
10% Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 

10’/z% Nemokamas pilnas žekių patarnavimas.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodieniaiS nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vol , Jeitodieniois nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio men ir prie! ilgus sovoitgolius leitodieniois atdaryto.

HOUSE OF COMMONS
SVARSTYMAI TEMA

KANADA IR KONFERENCIJA MADRIDE

K AN ADI ECI AM S 

VYRIAUSYBĖS
ĮSIJUNGTI I jų

D AKB\

/tęsinys iš 6 psl./

ir laimingiausių metų.
Sekančią dieną, sekma

dieni, "Christ The King" 
šventovės salėje. Z. J. La- 
buckų ateities laimei buvo 
atlaikytos Mišios., Jas už
prašė J. Jakelaitis iš To
ronto. Mišias atlaikė kun.A. 
Sabas. Po to visi dalyviai 
buvo pakvi esti aplankyti 
gražiąją sukaktuvininkų So
dybą, taip pat ir pasivaišin
ti.

J. Kručas

NETEKOME MIELO 
TAUTIEČIO

A. a. Vytautas GRINIUS,61 
metų mirė š. m. birželio 
mėn. 22 dieną Laurentian Ii-, 
goninėje. Gimė kiaulių mies
te, 1NCO pensininkas. Buvo 
vedęs Beatrice Bloom Mont-
realyje ir išaugino šeimą:

vo įteikta Vancouverio lie
tuvių šachmatininkų taurė, 
kaip žymiam Šachmatininkui 
ir greito lošimo leimėtojui.

Ta proga buvo pasakyta 
daug kalbų, iškeliant Balio 
ne tik gerą lošimą šachma
tais, bet ir tauraus lietuvio 
veiklą čia : tvarkingą ir lo
gišką, gerai iššprendusį gy
venimo užduotas problemas, 
ar tai liestų lietuvybę šei
moje bei visuomenėje, orien
tacija finansuose, bei širdin
gai atsidavusiam užsidėtom 
pareigom - buvo jis ir Lie
tuvių Fondo atstovas čia jau 
visą eilę metų.

Šachmatininkų žmonos pa
gerbė Danguolę RADZEVI- 
ČIENę jteikdamos tradicinę 
medžio skulptūrą Vancouve- 
riui ir vancouveriečiams at
minti. Zita Tumaitienė iš- 
kėl ė jos žymią veiklą lietu
vybei. Jos drauge įsteigė 
Šeštadieninę Lietuvių Mo
kyklą vaikams, jaunųjų Šo
kių grupę, net teatro neuž—

Mylimai mamytei AJA

MORTAI VICIUTEI -MALHUS ( MALCIENEI ) 
mirus, jos dukrai ir žentui ADELEI ir IGNUI 
ŠAJ AUKOMS, jų. liūdesio valandoje užjaučiame ir 
kartu liūdime

DILIU ŠEIMA

st.catharines
A.a. MORTA VIČIUTĖ-

MALHUS /MALCIENĖ/

Tur būt jau taip surėdyta, 
kad ir mūsų kolonija gali ne 
vien tik didėti pensininkais, 
bet kartu ir mažėti. Senstant 
ir sveikatai silpnėjant, vis 
dažniau turi progą po šias 
apylinkes pasišvaistyti Ana
pilio dievaitis. . .

Štai š. m. birželio 21 d. 
gausus būrys prietelių bei 
giminių ir vėl vieną pensi-

darbą virvių fabrikėlyje. 
Nors tais laikais naujai at- 
vykusięms ir čia nebuyo py
ragai, bet ji palyginus su 
praeitimi, sąlygas turėjo 
pakenčiamas ir savo padėti
mi buvo pilnai patenkinta. 
Čia susipažino su savo Kas- 
periuku ir 1916 metais už jo 
ištekėjo. Jiedu susilaukė 
trijų dukterų, kurių dabar 
viena gyvena New Yorke, 
antra Peterborough, Ont. ir 
trečia St. Catharines, Ont.

Kanadiečiai giliai domisi 
gau s Te i sėmis ir I 
saugumas ypatingai jiems rūpi, nes tarp įų egzistuoja 
daugiapu s isk as ryšy s.

Kanada dalyvaus tarptautinėje Madrido Konferenci — 
joje šį, rulenį, peržiūrėti dabartinę, padėtį., kiek saug: 
yra Europa ir kaip bendrad ar b iau jam a tarp valstybių,.

Parlamentas yra įsteigęs Pagalbini. Komitetų pa
siruošti Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijai ( CSCE) Madride.

Pagalbinio Komiteto uždavinys yra išklausyti ka
nadiečių. nuomones ir jas perduoti Parlamentui pries 
Konferencijos atidarymo..

Pagalbinio komiteto nariai tiki, kad tai yra di — 
dėlė proga visiems kanadiečiams įs'i jungti j j u. vy
riausybės darbo.. Tai turėtų, dominti labai dideli, 
skaičių, žmoniUj. įskaitant ir „besirūpinančius Europos 
saugumu ir nusiginklavimu, Žmogaus Teisėmis Rytų 
Europoje, Prekybos ir mokslo informacijomis, kon
taktais su giminėmis Rytų Europoje ir kultūriniais 
bei informaciniais pasikeitimais.

Pagalbinio Komiteto nariai kviečia raštu atsiliep
ti visus, kurie y a suinteresuoti Madrido Konferencija.

Poreiškimuose raštu reikia pasisakyti dvejais pa
grindiniais klausimais:
, 1. Ko turėtų siekti Kanada Madride nusiginklavimo,
Žmogaus Teisių, ekonominių santykių ir asmeninių 
kontaktų srityse?

' 2. Kaip tinkamai Galutinis Aktas ( Final Act ) 
1975 m- Helsinkio Konferencijoje iki dabar buvo 
įvykdytas?

Intencija atsiųsti raštiškų pareiškimo, turi būti 
pranešt o Pagalbinės Komisija s Ve d e j u i i k i 1980.m. 
rugpiucio men.

P a r e i s k i m a i 
rugsėjo men.

Parei skimus 
bei pasiteiravimus siųsti : 

THE CLERK SUB —COMMITEE ON THE"CONFERENCE 
ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE W CSCE); 
in preparation for the MADRID CONFERENCE

COM M ONS 
ONT.

tarptautiniu saugumu, Zmo — 
bendradarbiavimu tarp tautų. Europos

30 d. šeStadienio-
turi būti gauti NE VĖLIAU, kaip 1980 m- 

15 d. • pirmadieni,.
ir visa, su jais surista, korespondencija

HOUSE of 
OTTAW A, 

KI A 0A6

Panalbinis Komitetas ap
tarti pareiškimus vėliau 
viešame susirinkime.

PO.

pristatant
kelnes

ir atsiimant
365-7146M. PHILIPPE IZZI

President

SKAMBI NKIT-
NETTOYEURS CLEANERS

7661-A-CINTRALI

QMS
I?

I 
A i 495-90* AVINUI, 

coin? BAYNE, LaSalle 365*1143 
2955 ALLARD, 

Ville imord 766-2667
1980. VIII.l

Barborą, Steponą, Klevą ir 
Vidą Visi baigę aukštąjį 
mokslą. Žmona mokytojauja 
Marymount Mergaičių Kole
gijoje.

Be šios šeimos palikę 97 
metų amžiaus motiną Lietu
voje, buvusią Sibiro kankinę, 
seseris Aldoną Briškaitienę, 
dr Laimą Šmulkštienę Chi- 
cagoje ir Jūratę Lietuvoje. 
Brolis MaAigirdas yra miręs 
anksčiau. Vytautas buvo gi
minaitis Lietuvos Prezidento 
dr. Griniaus. Didelis patrio
tas.

Laidotūvių apiegas atliko 
kun.A. Sabas Dalyvavo daug 
žmonių, karstas skendo gė
lėse, daug užprašyta Mišių. 
Vietoje gėlių Vytauto atmi
nimą įrašė į Kanados Lietu
vių Fondą, aukodami šie as
menys : J. B. Stankai $ 20. ; 
P. B. Visockai - 20, J. Ba
tai ti s - 20, S. Poderienė - 
20, V. Bružas - 20, P. Liut
kuj - 20.

Vytauto palaikai sudeginti 
Park Lawn Krematoriume. 
Ilsėkis ramybėje Vytautai.

J. Kručas

miršo. Tuo ir prasidėjo lie
tuvių Vancouveryje įsikūri
mai.

Visi prisimename 1948 
metus, kai Nepriklausomos 
Lietuvos Teisingumo Minis- 
terio Stasio Šilingio duktė 
Danguolė (vėliau D. Radze
vičienė) ir poeto Putino se
suo Marytė Mykolaitytė at
važiavo į Vancouver}. Zinia 
žaibu sukrėtė jaunuolius 
miškuose ir daugelis šuva - 
žiavo į "garsųjį" Vancouve- 
rį.

Atsisveikindami Balys ir 
Danguolė padėkojo už kalbas 
ir dovanas bei linkėjimus. 
Ašara sužibo Danguolės aky
se, kai ji užbaigė kalbą, lyg 
kartu su sidabrine Didžiojo 
Vandenyno banga, sakydama: 
"Dieve, jiems visiems pa-* 
dėk. . . "

Šachmatininkas

ninkę palydėjo į amžino po
ilsio vietą. Tai buvo pasku - 
tinė kelionė senosios kartos 
ateivės Mortos VIČIŪTĖS- 
MALHUS (Maleienės). Kili
mo buvo ji iš Šeduvos, gi
musi 1892 metais. Į St. Ca— 
tharines atvyko prieš 13 me
tų iš New Yorko, jos vyrui 
Kasperui MALHUS (Malciui) 
mirus ir apsigyveno Ša jaukų 
šeimoje pas savo dukrą Ade
lę ŠAJAUSKIENę.

Jei mes gerbiame vestu
vininkus, kurie sudaro šei
mas ir su svetimtaučiais, 
tai taip pat turime neuž
miršti ir pagerbti tuos.ku - 
rie savo vaikus išmokina 
kalbėti lietuviškai ir išauk- 
lėja lietuviškoje dvasioje. 
Prie tokių motinų priklausė 
ir a. a. Morta. Ji nebuvo 
aukšto luomo ar mokslo mo
teris, o paprasta lietuvė be
raštė mergelė, kilusi iš var
gingos šeimos. Jaunystėje, 
kad užsidirbtų pragyvenimą, 
buvo samdinė pas vieną len
ką dvarponį. Laimė jai nu-z 
sišypsojo tikl912 metais, kai 
ji gavo "afidavitus" ir atsi
rado New Yorke. Čia gavo

St. Catharines Adelė Ša- 
jaukienė yra plačiai žinoma 
lietuvių ir anglų kalbų ver
tėja. Ji ne vien teismuose ar 
įstaigose vertėjauna, bet 
mielai patarnauja ir padeda 
kiekvienam lietuviui, kur tik 
susidaro sunkumai angliškai 
susikalbėti- Reikia manyti 
kad ir ji jos liūdesio valan
doje nebus pamiršta.

A. a. Mortą į kapus paly
dėjo ir religines apeigas ka
pinėse ir BUtler Funeral 
Home koplyčioje atliko Da
vid TOPPING. Mamytės gar
bei, per pamaldas koplyčio
je, akompanuojant vargonė
liams, dvi dukros duetu su
giedojo dvi lietuviškas atsi
sveikinimo giesmes.

Taip St. Catharines Victo
ria Law Cemetery, i r vėl 
padidėjo vienu išeivio li’etu- 
vio antkapiu. Tebūna jai 
lengva, nors svetima, bet 
svetinga Kanados žemė.

J. J. Lelevičiai ir R. Kar- 
velienė ta proga paaukojo 
Canser Society - Vėžio Li
gos Draugijai.

Pensininkas

Vancouver
PAGERBTI IR ATSISVEI
KINTA SU BALIU IR 
DANGUOLE RADZEVIČIAIS

Skabeikių rezidencijoje, 
esančioje prie pat Pacifiko 
pakrantės, birželio 15 dieną 
įvyko lietuvių šachmatininkų 
Vancouveryje pobūvis iš
vykstančių į Torontą Balį ir 
Danguolę RADZEVIČIUS pa
gerbti. Jie, užsitarnavę pen
siją, vyksta gyventi arti sa
vo dukters Rūtelės Girdaus- 
kienės.

Po rungtynių, kuriose da
lyvavo : Balys Radzevičius, 
Albinas Smilgys, Vincas 
Škabeikis, Petras Skučas, 
Edvardas Gumbelis, Kazi
mieras Vanagas ir Henrikas 
Tųmaitis, B. Radzevičiui bu-

JAUNIMAS REPETUOJA ŠOKIAMS. VISI GRĮŽO 
TŠ ŠOKIŲ ŠVENTĖS PATENKINTI IR PILNI GRA
ŽIAUSIŲ ĮSPŪDŽIŲ. KITOJE NL LAIDOJE BUS 
PLAČIAU PARAŠYTA.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriauisias patarė,-- .. darbo si'. !k-’'. as etogadengrs 

GUYUUCHARD. kuris Jau senai lietuviams patarnauja.Darbų 
atliekai sąžiningą! (r pr teinamomis kainomis. Skambinkite

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

TODORO & 4IGRAS LTD. 
6752 Sherbrooke Street East 
MentreJ, P.O. H1N 1C9 o Tol. 255 - 4076
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„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA*’
KANADOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS. VISU. PAŽIŪRU. ŽMONES JL SKAITO. 
PASIŪLYK JL SAVO DRAUGUI AR PAŽYSTAMU! , ATS I US K P AV ARD ES IR 
ADRESAj LAIKRAŠTI SIUSIME SUSIPAŽINIMUI IKI SIU METU PABAIGOS 

" NL "

VISUS MALONIAI S UTĮ KTI . , GROS MUZIKA, 
BARAS, LOTERIJA.

Tikimės , kad rėmėjai, kaip ir kiekvie 
padovanos ir s į, k a r t a_ I o t e r i j ai laimikių.

GEGUŽINE [VYKS RUGPI ŪČl O MEN. 77 d.

u f si f

KVIEČIAME VISUS MONTREALIO IR APYLINKIŲ 
įTAIP PAT OTTAWOS IR APYLINKIŲ. LIETUVIUS 

'ATVYKTI Į NL GEGUŽINĘ , -IŠLAIKYTI IR 

TOLIAU TĄ. ILGU METU TRADICIJAt
VIETA JAUKI, PRIE OTTAWOS UPES , SIDERI LI

TU JIL P AV Ė S Y J E. L Al K R AS Čl 0 LEIDĖJAI PASIRUOŠI

VEIKS

Netekus Motinos, mūsų mielą, bendradarbį. 
ANSAC LYMANTA^ ir jo šeinio, skausmo 
valandoje nuolitdziai užjaučiame —

* I
” NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 

VALDYBA, REDAKCIJA IR 
ADMINISTRACI J A

metais,

Miela ANSA. LYM ANTĄ ir 
j o seimą, mirus M o t i n a i 
V. ,Vo k i e f i j o j e , nuoširdžiai 
užjaučiame —

J. į r K. ANDRUSKEVIČI Al

M. (r J. JONYNAI
A. i r V. PETERAICIAI

VIENOS 3IV METŲ NIDOS KLUBO IŠVYKOS METU kun 
dr.J.KUBILIUS, SUGAVĖS DIDŽIAUSIĄ LYDEKĄ

rugpiūcio 17 dieno, sekmadienį F. SKRUIBIO vasarvietėje, 
Pointe Fortune,

ŽUVAUTOJI! IR MEDŽIOTOJŲ
KLUBAS NIDA VEIKIA

gas,nors dėl šilto oro dides
nių žuvų buvo sunkiau pa
gauti.

Organizuodama didesnė

Mūsų Kredito Unijos narei 
A f A

ANAI KALVAI TIENEI
mirus, jos sūnums ir dukterims su šeimomis bei 
visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžia^ 
užuojauta^ rei ški a

Mo n t r e ai i o Lietuvių Kredito
Unijos "Lito” Valdyba

Išvykoje į Bascotong eže
rą Sturgeon Lodge,liepos 15 
d.dalyvavo NIDOS Klubo na
riai ir svečiai:L.ŠIMONĖ- 
LIS', J. VALIULIS, J.PETRŲ_ išvyka Darbo Dienos savait- 
LIS, P.BUNYS su žmona, G. 
DAINIUS su šeima.A.DASYS 
su šeima, A.MIKULIS.

Žuvavimas buvo sėkmin -

P. Q.IIAHKESBURY

P. Skruibl*

Wernec

AR KAI BI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

144 0 St. Catharine 
S MU e
Tffl: 866-8235 
Namu.*. 488 — 8528

W.
600, Montreal, P, Q.

OR. A.O. JAUGELiENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Namu.: 737 — 9681

fc.R.C.S.lO

prrA^f\
Vietovė pasiekiama va-

I
’iuoįant i Ottawa. Prava-
'i avus Rlgaud išsuktri Pointe Fortune , .
j privažiavus 17 kelią, tučtuojau išsuk-14'7 -20-40 
i i dešinų link Pointe Fortune. ( —

Nuo Ottawos važiuojant j Montrealį —(
‘išsukti Kast Fortune ir paupiu pietų * 
kryptimi važiuoti iki F, ,SKRUIBIO.

riprfTĄEAL

MUUMaMMMMNMMnNMMnMMRMRA

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

Tel, 931-4024

. ADVOKATAS

PHARAAACIENS pharmacists]

M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open.
Somedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
l.ivrai$on gratuite - Free delivery 
Skubus ir nok oinuoi anti » pristatymas 
7626. rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

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

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

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
Notaire — Notary Title Attorney

5 94 7 Park A v e . M o n t r e a 1 , P. Q. H2 V 4 114 

Tel: 279-116 1 Res. 453 -9 142

ADVOKATAS

ROMAN J. I^GANAITIS, B.A.. B.C.L.

4 NŪTRE-ŪAME E. SUITE 504

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.CX.
'{ Place Ville Marie, Suite 627 

Mon treat , P. Q. H3 B 2 E3
Tel: f 5 I 4) 871 —1430

J.P. MIU.ER.BJL, MA.
t !

168 Notre [3a me St.; E. , Suite 20 5
Montreal. Pv Q. J U2Y 3,P6

Tit: 466-2063, 866 -2064

• psi.

ga’yje. Norėdami užsitik
rinti vietą, užsisakykite ją 
per Klubo p-ką J. PETRULĮ 
tel:721-1656 arba 3G6-622O .

BAIGĖSI ATOSTOGOS
NLpersonalas baigė atos

togas ir vėl grįžta prie dar
bų, pasiryžęs ir toliau tobu
linti, kiek Įmanoma Įvairiais 
atžvilgiais NL savaitraštį.

Dėl kaikurių netikslių ži
nių perdavimo yra Įvykę ne

sklandumų. Prašome perduo
dant žinias telefonu ar raštu 
jei nesate tikri,pasiteirauti 
dar kartą. Mes to padarvti . 
deja, negalime. "NL”

• Sol.KARDELIENĖ Elž - 
bieta serga ir gydosi ligoni - 
nėję.

GREITAS

GĖLININKAS
MALONIAI , GREITAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
SPECI ALISTAS.

2eAVEHUE, LASALLE QAR.QR1 
QUE. H8P 2G7 OOO VU 1

J

Mechonisuolas ratų Ir kitn dolitf regvlievimts. l4orks(Body) taisymas tr 
darymas naujam* garalo ir moderniomis priemonėmis. Ktnpk'Ki ~ 
De LoVorondrye, pr< Lapierreir vandens kanalo Tel. 36^- 3364.

montreol west
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE I
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-1 
UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!

SALES MENAGER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menas erių LEO GUREKASMIC GM

muu moatTGGl west MtonteMe

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

IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMO N IS
C. I. B.

GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 - 3 1 20 Narni/ 3 76 - 3 78 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Ag® n LP r ą v ę į kj ą n u 2.L?A5 Cl'

. — kIūmTRERUŪ LIETIMU
L1IZ13 KREDITO UNIJA
1445 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8 T.leton.i 766 5827

MOKA Už:

Einomgsioi i-tei 6 %
Teuyomgsiat i-toi 9.75%
Pentijg planas 10.50%
Term. ind. 1 m. 11.25%

Duoda nemakemg gyvybes droudg 
iki $2,000 ui te up. i-tae sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmeninei 1 6 %
Nekiln. turte nuo 12. 75% 
£ekiy kredite 1 8 %
Investaclnes nua 14. 75

Namakame gyvybes drauda iki 
$10,000 ui pelkeles lumg.

KASOS VALANDOS:
146$ De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir irefladic'i-Gi-. nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadiunion nuo 12 iki 6 v , 
.sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 y. Sekmadieniais nedirbama >csorq nuo 
gegutes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius
JV07-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valanda, vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakere

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

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

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

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Mantrealyje
Investocijos J,A. V. ir kt. Kanadosprovlncijosa

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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