
;Y

■r

Edm. jasiunas 
3704 W-70 Place, 
Chicago, ILL. 6o629 U.S.A.

LITUANIE INDEPENDENTE • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTISNr. 45 1982 LAPKRIČIO - NOVEMBER 7722 GEORGE St. LA SALLE, P.O. H8P 1C4 , Tel.: 366-6220 30 c.

čių metų pradžioje ir, anot 
jo, joje bus "visa, kas yra XXVII KANADOS LIETUVIU DIENOSE -

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

KREMLIUS SUSIRŪPINO
Sov. Sąjungos prez. Brež- 

nev’as spaliomėn. pabaigoje 
ginkluotų pajėgų vadams pa
sakė kalbą, kad susidarė di
delis ir neleistinas skirtu - 
mas tarp Sovietų ir Vakarų. 
Jis buvo susirūpinęs, kad po 
dekados milžiniškų ginklavi
mosi išlaidų, sovietai nepa
jėgė pralenkti JaV techni - 
nės ginklavimosi pažangos. 
Jis ragino sovietų moksli
ninkus, planuotojus, inžinie - 
ri'us ir technikus daryti vis
ką, kad išspręstų tą skirtu
mą.

Karo veiksmai Lebanone 
padarė Brežnev’ul ir visam 
Kremliui didelį įspūdį, nes 
Izraelio kariuomenė yra ap
siginklavusi naujausiais JAV 

- ; .nuodeli ats-;«?«Syrijosarmija- 
sovietų ginklais*

Brežnev'as taip pat pa
reiškė, kad ieškoma ger'es - 
nių santykių su Kinija.

Įdomu, kad Brežnevas 
skelbė,jog reikia bandyti Sov. 
Sąjungą padaryti nepriklau - 
somą nuo JAV-bių grūdų 
kuriuos reikia importuoti. Ir 
šiais metais, jau ketvirtą iš 
eilės, Sov. Sąjungoje derlius 
yra blogas ir tai jau tampa 
norma bei verčia ir toliau 
importuoti grūdus iš JAV - 
bių,

BULGARIJAI PATINKA 
KANADOS RAGUOČIAI

Virš 200 veislinių raguo - 
čių iš Saskatchewan1 o prov . 
farmų bus nugabenta į Bul - 
gariją, kuri jau antrą kar
tą užperka Kanados galvijų. 
Pardavimą tvarko Saska
tchewan*© Agrikultūros Vys
tymo Korporacija.
VYKSTA BEIRUTO ŽUDYNIŲ 
APKLAUSINĖJIMAI

Žudynių Tyrinėjimo Tri
bunolas Jeruzalėje patiekė 
Izraelio min. p-kul Begin’ui 
lemiamos reikšmės slėptus 
Ministerių Kabineto doku
mentus- posėdžių užrašus, 
kuriuose buvo oficialiai už
registruota, kad min. p-kas 
ir jo Kabinetas nekreipė dė
mesio j savo kariuomenės 
įspėjimus apie galimą 
" keršto veiksmų išsiverži
mą" dviejose palestiniečių 
pabėgėliiį stovyklose Beiru - 
te. Dokumentuose Izraelio 
Ministerių Kabinetas buvo 
įspėtas, kad Lebanon© Krikš- 
'cionių Falangistų daliniai 
ruošiasi išnaikinti civilius 
palestiniečius. Izraelio da - 
liniai turėjo teisę juos su
stabdyti. M. Begin’as teisi - 
nosi, kad įspėjimas nebu
vo pakankamai aliarmuojan
tis.
testiniečių civilių, vyrų, mo
terų ir vai kų buvo išžudyti.

Skandalo pradžioje M. Be
gintas nesutiko su pilnu įvy
kių tyrinėjimu Buvo tačiau 
priverstas savo koalicinės 
vyriausybės, savo valstybės 
pasipiktinusios piliečių ma
sės ir tarptautinio apkalti - 
nimo.

Savo47 min. trukusiame liu
dijime M. BCgin'as be kita 
ko pareiškė, kad jis neįsi
vaizdavo ir netikėjo, jog bus 
žudomi civiliai. Jis nežino
jęs in anksto, kad Izrae - 
iio karinė vyriausybė nutars 
siųsti į pabėgėlių stovyklas 
falangistus rugsėjo 16 d. Jam 
nebuvę pranešta apie žudy
nes,į vykusias rugsėjo 17 d. , 
kuomet ir Izraelio generolai 
buvo susirūpinę ir liepė 
sustabdyti -veiksmus. Jis su
žinojęs apie įvykius tik 18 
rugsėjo popietę atsukęs BBC 
(britų)radijo žinias. Sakėsi , 
manęs, kad britai bandė ap - 
šmeižti Izraelį(b) bet jo vai - 
dininkai patvirtino ir prane - 
šė apie įvykius.

Tribunolas buvo griežtas . 
Įspėjitao apie galimus įvy
kius raštą Kabinetui įteikė 
apklausinėjime Begin’ui, ku
ris jį ilgai sKaitė. . .

AFGANISTANE TRŪKSTA 
MAISTO

Sovietų invazija į Afganis
taną atnešė kraštui ne tik 
nuolatinę įtampą, karo 
veiksmus, mirtį bei ištisų 
kaimų ir gyvenviečių sunai
kinimą Žlunga vis la - 
biau žemės ūkis, prade
da trūkti maisto ir užsienio 
valiutos, nes prekiauti lei - 
džiama tik su Sov. Sąjunga , 
o jos rublis pasaulinėje rin
koje, kaip žinoma, nieko ne - 
vertas...

TRUDEAU ŽADA NAUJĄ 
EKONOMINĘ PROGRAMA

Kanados min. p-kas lap - 
kričio 5 d. , savo pareiškime 
liberalų partijos konven - 
cijoje paskelbė, kad vyriau - 
sybė netrukus paskelbs nau
joviškų projektų smukusiai 
ekonomijai pagerinti. "Mes 
naudosime federalinius do
lerius, ir kad jie sti - 
muliuotukitus leisti dole - 
rius į apyvartą. . . Mes ga
rantuosime paskolas, kad 
žmonės galėtų sudaryti ir 
vykdyti savo numatytus pro
jektus".

Į vyriausybės programą 
numatytas naujų kelių staty
mas, uostų vystymas ir vi - 
suomeninių projektų vykdy
mas. Vyriausybės parama 
perkantiems namus paska
tins naudoti privačius fon-

Jis patvirtino, kad visi tie 
planai bus paskelbti ateinan-

Po 2 dienų šimtai pa- dus".

naujoviška, drąsu ir dina
miška liberalų partijoje".

Gaila, kad nepridėjo 
"praktiška". Drąsus projek
tas buvo Mirabel aerodro - 
mas, bet užbėgta-už akių gal 
kokia 30 metų ar daugiau Tai 
būtų buvęs uždavinys ir pa - 
reikalavimas kitai kartai. . . .

Nežiūrint ekonominės 
stagnacijos eros ir Kitose 
valstybėse, min. p-kas^Tru
deau užtikrino, kad liberalų 
partija laikysis savo socia
linių įsipareigojimų Ir statys 
" žmonių reikalus pirmoje 
vietoje ir tai būsianti bazė 
kanadiečių atsinaujinimui".

LAURIN ATMETA VIEŠUS 

DEBATUS
Quebec’o, prov. švietimo 

min. Camille Laurin atmeta 
Alliance Quebec (Angliškai 
Kalbančiųjų Teisių organiza
cija) siūlomų viešų debatų 
dėl Laurin’o numatomų mo - 
kyklų perorganizavimo pro-, j. 
jekto, vad. "Baltieji Popieriai’'

Praeitą savaitę min. p-kas 
R. Levesque laišku atsakė 
neigiamai į Alliance Quebec 
prašymą modifikuoti Bill 101.

Minist©ris Kultūrinių- Et
ninių bendruomenių reika - 
lams Gerald Godin, reaguo - 
damas į AQ skundą, atkreipė 
dėmesį, kad Levesque atsa - 
kė 13 psl. laišku papunkčiui; 
į kai kuriuos punktus atsakė, 
kad kai kurie palengvinimai 
vykdomi, arba jau yra pa
keisti, suteikiant lengvatų : 
prancūzų kalbos egzaminai 
Quebec’© provincijoje moks
lą išėjusiems profesiona
lams yra modifikuoti , ir Le
vesque pažadėjo juos visai 
panaikinti,kaip galima grei
čiau*

G. Godin pasisakė esąs 
nustebęs, kad AQ. neatsa
kiusi papunkčiui į Levesque 
laišką, kurį paruošti jam už
truko keletą savaičių.
PRIVERSTI TAUPYTI

Ateinančiais
metais žada sutaupyti $650 
mil. vyriausybės pastatuose 
sumažinant šildymą, nubrau
kiant kai 1 kuri uos socialinius 
projektus ir net panaikinant 
apie tuziną vyriausybės biu-
rų.
LITERATŪROS NOBELIO
PREMIJA PASKIRTA
KOLUMBIECIUI G. G. MARQUEZ

Nuotraukos : R. Otro

Begame, sukamės, Šokome ...

KONKURSAS DARIAUS-GIRĖNO VOKUI

Ateinančių 1983 metų liepos mėnesį sukaks 50 metų 
nuo mūsų tautos didvyrių- Stepo DARIAUS ir Stasio GI - 
RĖNO transatlantinio skridimo ir jų tragiško žuvimo.

Filatelistų Draugija "Lietuva", norėdama tinkamai
Švedijos MokslųAkademija paminėti šią svarbią sukaktį, išleis specialius 91x164 mm 

Nobelio literatūrinę premiją dydžio vokus šu atatinkamu įrašu ir piešiniu, 
paskyrė Kolumbijos rašyto - Šiam piešiniui ir įrašui paruošti Draugija skelbia 
jui Gabriel Garcia Marquez, KONKURSĄ, kuriame gali dalyvauti tiek dailininkai, tiek
54 m. , už veikalus, vaizdu© - 
j anč i us. paprastų žmonių gy
venimą ir vargą Lotynų A- 
merikoje. Autorius , užau - 
gęs 16 vaikų šeimoje ir kuk
liose sąlygose, sugebėjo 
siekti universitetinio išsila
vinimo Bogotoje. Universite
tą uždarius,jis dirbo repor
terio darbą Barranquilla 
mieste, vėliau Romoje, Pa - 
ryžiuje, Ženevoje. Ilgesnį lai
ką gyveno Meksikoje.

ir eiliniai žmonės- Proporcingai sumažinus, galutinis 
piešinys su įrašu ant voko turėtų būti apie 50-70 mm plo
čio ir 70-80mm aukščio. Piešinys turėtų būti ne daugiau 
trijų spalvų.

Piešinio su įrašu projektus siųsti Draugijos pirminin
kai J, ADOMĖNUI. 3329 W. 66th Str. , CHICAGO, IL. 60629- 
Projektus prisiųsti ne vėliau 1983m. vasario 1 d.

Prjektus įvertins Draugijos Valdybos paskirta Komi
sija. Už geriausią projektą bus paskirta 100 dol. premija . 
Jei būtų reikalinga, Draugija pasilieka teisę daryti mažus 
projekto pakeitimus, žinoma, iš anksto susitarus su au - 
toriumi. Nepremijuoti projektai bus grąžinti autoriams.

FILATELISTU DRAUGIJOS "LIETUVA" VALDYBA
C.

VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪROS PREMIJA 
LAIMĖJO EDUARDAS CINZAS >

Jury Komisijos nutarimu, 
XIV-tąją Vinco Krėvės litera
tūrinę premiją laimėjo Edu - 
ardas CINZAS už savo ro - 
maną MONA.

Galutiniam© i balsavim© 
vi ©no taško skirtumu s©kė 
Julijos Š va b ai t ė s ©Be
raščių rinkinys"Vilti©s 1© - 
dinė valtis"ir A. L a n d s - 
b e r g i o "Trys Dramos" . 
Taip pat gavo balsų ir Alb . 
Baranaus ko "Vinco 
Mazurkevičiaus Romanas" .

Premijos įteikimo iškil - 
mės vyks McGill Faculty 
Club patalpos©, lapkričio 20 
d. , šeštadienį, 7 v. vakaro .
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L z Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
Cor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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AR ŽINAI KAD ? ...
( IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS) 
” PASTOGĖ” Nr. 1

Nuo pat Vilniaus u-teto įsteigimo internacionalinės tra
dicijos buvo gerbiamos ir branginamos. Senojo universi - 
teto vadovai, norėdami pabrėžti jo daugiatautis kūmą, nau
dojosi kiekviena švente. (589 m. naujai išrinktas karalius 
Zigmantas Vaza, aplankęs universitetą, buvo pasitiktas 
profesorių ir -tudentų sukurtomis panegirikomis ne tik 
klasikinėmis lotynų, graikų, hebrajų, vietinėmis lietuvių r 
lenkų kalbom! s, bet taip pat ispanų, italų, prancūzų, vok e- 
čių kalbomis. Minėdamas 1589 >'r 1604 m. Šv. Kazimiero 
kanonizacija, universttetas paskelbė tai progai skirtų ma
žų poemų rinkinį. Jas parašė 34 studentai: be lietuvių ir 
kitų vietinių tautybių atstovų, buvo škotų, norvegų, švedų, 
danų, vokiečių, vengrų, italų ir t. t. Panašus buvo ir kara
liaus Vladislovo Vazos pagerbimas universitete, studentai 
sveikino ji net ]S kalbų: be | Jetųvių, lenkų, baltarusių, se
nosios slavų ir latvių, taip pat lotynų ir graikų, o be to ai
rių, anglų, čekų, prancūzų,flamandų, ispanų, italų, sirų, ško
tų, vengrų bei vokiečių kalbomis. Universitetas 'eldinė - 
liais sveikino ir kitus įžymius asmenis dauge’iu kalbų. 
Tuo parodydavo universiteto studentų daugiatautiškumą.

Tautų bendradarbiavimo universitete tradicijas per
traukė visiškas universiteto uždarymas 1831 m. Po 
to universitetą atkūrus lenkų okupuotame Vilniuje, tos 
tradicijos jau nesugrįžo. Lenkų valdžia į universitetą pri
imdavo tiek dėstyti. , tiek r mokytis beveik vien lenkus 
T ie ta; Itetav i am s stoti -į Vi I n i aus un-i verst tetą ■ i ki 19 39 m... , 
nebuvo draudži amą, tači au buvo sudarytos toki:o,s. sąlygos, 
kad neatsirasdavo normčjų. Mat, 'ietuviškų gimnazijų o - 
kapuotame lenkų krašte buvo tik dvi- Viln ujc »r Švenčio
nyse. Ir tai dar ačiū tuometinei Lenk jos vyriausybei '. 
Šiuo metu, "vystant socialistinį internacionalizmą", lietu
vių gyvenamoje vietovėse Latvijoje, Baltarusijoje, Kali’ - 
ningrado srityje (buv. Rytprūsiuose, R"d. ) nerasi nė vienos 
iietuvljkos mokyklos Nepriklausomos Latvijos metais 
Latvijoje ir jos sostinėje buvo daug lietuviškų mokyklų 
Net ir "tamsiausiais caro pnespaudos metais" Rygoje vei
kė apie 20 lietuviškų mokyklų!apie 1993 m.). Š uo metu 
Latvijoje i ietuviškų mokyklų nėra, nors I i etuv ų Latv joje 
gyvena api'C 10.000 Aišku, taip yra ne dėt latv ų kaltės. 
Pana'! padėtis ir Baltarusijoje, kur nėra nė vienos ,'ietu- 
viškos mokyklos- Tuo tarpu rusiškos mokyklos klest1 bet

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomones, laiškai, atgarsiai

PAŽVELGUS Į LENKIJOS 
PADĖTI &

Jei atsiranda pavienių as
menų, kurie pranašauja So
vietų Sąjungos greitą žlugi
mą, tai įvykiai Lenkijoje nuo 
praeitų metų gruodžio mėne
sio, taigi,nuo paskelbimo ten 
karo stovio, tokio pranašavi
mo nepatvirtina, anaiptol, vi
si daviniai rodo, kad Sovietų 
Sąjungos egzistencija yra tvi
rta ir kad lai s vaši s pasaulis 
ir ypač JAV nesiruošia bet 
kuriam rimtesniam žygiui 
apvaldyti tą 2O-to amžiaus 
pabaisą, vaidinamą Sov. S-ga.

Pasivadinti.darbininkų ar
ba nusigyvenusių darbininkų 
- proletarų valstybe yra ne
sunku. Bet kai tie Lenkijos 
proletarai (jų net 1O milijo - 
nų) pareikalavo visame lais
vame pasaulyje egzistuojan - 
čių Žmogaus Teisių ir suor - 
ganizavo nepriklausomą nuo 
kom. partijos organizaciją 
"Sdlidarnosi", tai paaiškėjo, 
kad tas pompastiškas prole- 
tarų-darbininkų pavadini mas 
komunistinės valstybės tėra 
tik grynas melas, arba 1OO% 
fikcija. Jokių elementarinių

2 psl.

teisių tie darbininkai komu
nistinėse valstybėse neturi ir 
negali turėti,nes viską spren
džia viena, menamai neklai
dinga, komunistinė partija, 
kuri yra uzurpavusi visas 
teises, neatsižvelgiant į bet 
kurios tos pačios kom. par
tijos išleistus įstatymus. Ki
taip tariant, kom. partija val
do, kaip absoliutus sauvaiin- 
gas monarchas. "Solidarumo 
vadai jau metai kaip areš - 
tuoti, o pati jų organizacija 
oficialiai likviduojama. Tai 
tau ir darbininkų valdžia, kur 
darbininkai jokių teisių netu
ri, o tik privalo dirbti, kad 
pusbadžiai pragyventų.

Pažvelkime, kaip kūrėsi 
1917 m. Sovietų Sąjunga. Kas 
pagelbėjo atsistoti ant kojų ir 
sutvirtinti Lenino prokl amuo- 
tai proletariato diktatūrai ? 
Bronšteinas, pasivadinęs Tro 
ekiu, o su juo ir būrys jo tau
tiečių, atvykę tais ir sekan - 
čiais metais iš JAV, padėjo 
pagrindus pergalingai Sov. S- 
gos armijai. Tuo pat metu ne
apsiėjo be finansinės para
mos iš JAV piniguočių. Net 
Solženicynas knygoje"Gulag 
Archipelag" mini vieną mili

'Iš LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS. " 
"PASTOGĖ" nr.l.)

Mykolas Šilaitis
draugams

fregatų šešėliais
per miegančią žolę

. palaukėm atplaukia 
žiogų barkarolė;

užmikit, užmerkit.
akių kasdienybę, 
jau Dievo pasaulis 
daiktuos6 sužibo,

ištirpo lediniai 
si ėj ų okeanai, 
nusilenkė budeliai 
dangui ir žemeį.

bedugnės8 ginklai 
ir nuodėmės ten, 
į atomus skyla 
šiurpus Modi ten .(*),

ir siaubas, ir Kraujas, 
kalėjimų vėsa - 
tėra tik miražas, 
tiktai netiesa.

(*) Moditen-B preparatas, 
naudojamas baudžiamojoje 
psichiatrijoje sov. Sąjungoje.

kartoje "sąjunginėje" respublikoj^ tame tarpe Latvijoje 
ir Baltarusijoje, Akivaizdi' kitų tautų diskriminacija, lygi
nant su rusų tauta "Socialistinis internaciona1 istas" J.
Am'čas dėt toaišku, nčpSrgyvena - gyvendamas, pav. Balta
rusijoje, Ašmenos rajone, jis mielu noru savo vaikus ati
duotų mokytis į rusišką mokyklą.

g>Andradarot'avimo tarp tautų tradicijos trumpam lai
ku buvo atgaivintos Lietuvos universitete Kaune, ngpri - 
kiausomybės metai s- Tada iš Paryžiaus buvo pakviestas 
žymus istorikas rusų emigrantas L. Karsavinas'l882-’952) 
parašęs penkiatomę "Europos kultūros istor ją", už kurią, 
matyt, ir buvo nukankintas Sibire.

Kauno universitete d:rbo iš Prahos atvykęs istorikas 
I, Lappo (18G9-1944). Archeologijos katedrai vadovavo lat
vis E. Vo'teris. Kai kuriuos kalbotyros daiykus dėstė vo
kiečiai profesoriai E. Ffenkeiis ir F. Špechtas, iš Šveica
rijos atvykęs doc. A. Sena = - Studentų tarpe buvo rusų, žy
dų, lenkų ir kai karių kitų tautybių.

Lietuvos ųniy.ersitet.as^tųrėjo glaudžių ryšių su Vaka
rų Eutopos aukštosiomis mokyklomis- Geografijos kated
rai vadovavęs prof. K. Pakštas už veikalą "Lietuvos kli
matas" iš Friburgo universiteto gavo mokslų daktaro 
laipsnį. Užsienyje d’sertacijas iš Istorijos apsigynė B. 
Dundulis, Z Ivinskis, K. Avižonis, M - K. Krasauskaitė.
Daug I >etuv:ų turėjo galimybių mokytis įvairiuos® Vakarų— 
Europos univ®rsit®tuos®-Liuv®no, Friburgo, Sorbonos, Ro
mo kembr i džo Ir kituos®. B®t visa tai sužlugo, užėjus 
naujai okupacijai, kar:, diegdama "so cialistinį internacio
nalizmą, nutraukė b®t kokius Li®tuvos aukštųjų mokyklų 
ryšius su Vakarų Europa, tuo pačiu atidarydama univer
siteto duns ateiviams iš rytų, visiškai pertvarkiusiems 
mokymo tiks'us. ir programas.

išradingi sovietų valdovai su
galvojo lutą versiją: jie infil - 
travo lenkų miliciją ir kariuo
menės vadovybę sovietiniais , 
naktimis atgabentais, patiki
mais kariais, juos prieš tai 
aprengdami lenkų uniformo - 
mis. Ta beatodainnė lenkų 
milicija pasirodė esanti ne
maža dalimi nebe lenkų, nors 
formaliai, pagal uniformą , 
rodė esanti lenkiška. Savo
tiškas kamuflaŽas, kuris ge
rai pavyko gen. Jeruzelskiui, 

ištikimam Sovietų S-gos tar
nui. Pasibaigė džiaugsmas 
lenkų darbininkų susiorgani- 
zavusių"Solidamoč". Darkol- 
kas džiaugiasi lenkų dvasiš - 
kija savo skaitlingumu ir sa
vistovumu. Dar tebesidžiau-

jonierių iš Turkijos Istambulo 
atvykusį pagelbėti sukurti tą 
vadinamą darbininkų rojų, ir 
jam Stalinas buvo pavedęs vy
riausią priežiūrą iškasti Bal
tijos— Baltosios jūrų kanalą, 
kur paguldė savo kaulus viena 
ketvirtoji milijono priversti
nio darbo vergų —proletarų.

Ar neatrodo keista,kad len
kų 1O milijonų darbininkų or
ganizacijos "Solidarnosč" ne
palaikė iš tų pačių darbininkų 
šeimų rekrūtų suformuota 
kariuomenė ir milicija? Kaip 
galėjo gen. Jeruzelskis pa
skelbti Lenkijoje karo stovį, 
jei jis nebūtų buvęs tikras , 
kad kariuomenė ir, ypač, mili
cija nepalaikys jo brutalų žy
gį prieš savo tautiečius dar
bininkus. Juk lenkai visiems 
žinomi, kaip dideli patriotai, 
nebiją pralieti kraują už savo 
ir savo tėvynės laisvę. O 
štai supasavo lenkų kariški ai 
ir milicija, brutaliai areštuo
dami be jokio teismo :tūks- 
tančius "Solidarnoč" veikėjų. 
Daugelis galvojo, kad manev
ruodama prie Lenkijos sie
nos Sov. S-gos armija įžengs 
į Lenkiją (kaip tai yra įvykę 
Vengrijoje) ir atstatys komu-

nistų partijos diktatūrą. Bet
gerumu neatiduoda, vėliau 
sumuša paaugliai iŠ mokinių 
tarpo. Jeigu atsilaiko ir duo
da atgal, tai užleidžia mies
to chuliganus. Jeigu yramo - 
kykloje šokiai, tai tėvai pc 
5-10 žmonių eina budėti. Ma
šinos nakčiai prie namų ne
palik: reikia statyti į saugu
mą — mokamą aišktelę. Vi
są chūliganizmą sudaro pa
grindiniai paaugliai, kurie 
niekur nedirba baigę mokyk
las. Apiplėšinėja butus: yra 
atvejų, net apiplėšę butus, 
padega. Daugiausia tokie chu
liganai kilę iš girtuoklių tėvų. 
Suaugusius mažiau puola, — 
tiktai vėlai naktį gali užka
binti, o paauglius ir dieną: 
apstoja pulkas ar keli". O

To, pasėkoje mūsų jaunimo 
didelė dalis persikėlė gyventi 
į miestus , norėdami išveng
ti skurdaus ir vargingo kolū
kiečio gyvenimo. Intensyviai 
platindami ateizmą, komu - 
nistai jau dalinai demorali
zavo jaunuomenę. Taip pat 
jie faktinai skatina alkoho
lizmą, nes pasigėrusius leng
viau valdyti. Dar nepraėjo 
nė 40 metų nuo pakartotino 
sovietų Lietuvos okupavimo

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
1983 m. birželio 25-liepos 4 d.d., Chicago, Illinois

• ll-juPASAULIO LIETUVIU DIENU ŠVENTEI lėšų sukėli
mo BANKETE, kurį Čikagoje suorganizavo JAV LB Vi
durio Vakarų Apygarda, didesnę svečių dalį sudarė vidų - 
rinioji ir jaunesnioji karta. Banketas buvo nuotaikingas ir 
jaukus, jo pasisekimu rūpinosi specialiai sudarytas, pla - 
čios apimties Komitetas.

• JAUNŲJŲ LIETUVIŲ MENININKŲ PARODA bus V Pa - 
šaulio Lietuvių Jaunimo KONGRESO metu 1983 m. , BIR
ŽELIO 21 - liepos 8 d. d. UNIVERSITY of ILLINOIS . at 
CHICAGO, School of Architecture and Urban Design patal 
pos®.

Ritonė Rudaitienė,
II PLD Informacijos Vadovė 

PLJS JAUNŲ DAILININKŲ RINKTINĖ MENO PARODA “

’983 m. birželio 21 - liepos 9 d,d. Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu įvyks Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos jau
nų dailininkų rinktinė meno paroda. Paroda tęsis tris sa
vaites ir bus išstatyta Illinois Universiteto Chicagoje ar
chitektūros fakulteto (School of Architecture, Art and 
Urban Planning) meno galerijoje. Parodos oficialus a- 
iidarymas įvyks birželio 24 d 5-7 vai. vaK. Lietuvių kil
mės jaunimas iki 33 merų amžiaus kviečiamas savo dar - 
bų skaidres ar nuotraukas įteikti komisijos pirmininkei Bi
rutei Š o n t a i t e i , PLD Raštinė, 5Jo20 S. Claremont Aye. 
Chicago, IL 60636. Kiekvieną skaidrę ar nuotrauką rei
kia pažymėta savo .’ardą ir pavarde, pavadinimu, technika 
ir dydžiu. Skaidres ir nuotrauką prašoma Įteikti iki kovo 
mėn. ’ d. Skaidrės ir nuotraukos bus grąžinamos tik kar
tu atsiuntus adresuotą ir užmokėtą voką (self-addresseid 
stamped envelope).

Ši paroda suteiks progą pasirodyti ne tik lietuvių; bet 
ir plačiai amerikiečių visuomenei. JAUNIEJI LIETUVIAI 
DAILININKAI SKATINAMI SAVO DARBŲ SKAIDRES KUO 
GREIČIAU ĮTEIKTI. Turintys klausimų prašomi kreipt:s 
tuo pačiu adr3su.

Išjuodinęs jėzuitų veik'ą Vilniaus universitete,užpal- 
dinėdamas tautiečius užsienyje, "soc a1 istinis internaciona 
listas" An čas dar mėgina apšmeižti ir vokieč ų okupacir 
jos laikotarpio universiteto studentus, dėstytojus ir rekto
rių M. B'>raišką. Tačiau melo kojos trumpos- Vokiškieji 
okupantai todėl ir uždarė Vilniaus universitetą, kad jo dės
tytojai ir studentai nebendradarbiavo su valdžia. O Aničas, 
diegdamas "socialistinį internaciona' izmą", vis stengiasi 
to nežinoti", vis stengias1 įrodyti, jog universiteto vadovy
bė ir studentai vokiečių laikais veikė kartu su okupacine 
vai dži a.
Tuo Aničas stengiasi paslėpti savo ir Kai kurių kitų su - 
klaidintu ft H.3W^tetor^tj^)^ |ggi j^ti^
prieš universitetą, prieš lietuvių tautą. Pakanka prisifnin- 
ti,kaip pokario metais darbavos: Žiugžda R. Mironas ir 
Kiti, įskundi'nėdami valdžiai dėstytojus kurie vardan "so
cialistinio internacionalizmo" buvo tremiami į Rytus-
' > d.)

meninio gyvenimo . suirimo liausią forma sauvalingo jų 
aKyvaizdž'ai yra matomos nū- viešpatavimo. Sov. S-ganebū- 
dieninėje Lietuvoje. štai tų iki šiol išgyvenusi ir jos 
trumpas gyvenimo vaizdelis , egzistencija nebūtų tokia tik- 
armašytas viename laiške;. ., ra, jei laisvosios Vakarų Eu- 
". . .čia miestuose berniu— ropos ir Amerikos valstybės 
kams blogai. Juos užkabinę- per savo liberalinių pažiūrų 
ja, iškrausto kišenes, net spaudą bei finansininkus, kon- 
mokyklos valgykloje, o jei taktuodami sovietus, nebūtų

juos palaikę (vietoj izoliuotis 
nuo tos 20-to amžiaus barba
riškos, tautas engiančios 
pseudo-socialistinės Sov. Są
jungos.

Jei mus apipuola musės ar 
uodai, tai mes ginamės įvai
riais būdais ir neleidžiame 
tiems vabzdžiams vyrauti . 
Jei šeimoje nėra darnumo ir 
vienas šeimos partneris no
ri paversti kitą klusniu ver
gu, tuo atveju nedaug berei
kia, kad šeima visai iširtų. 
Jei viena valstybė įvairiais 
rafinuotais būdais drumsčia 
socialinę santvarką kitai val
stybei,norėdama užvaldyti,tai 
nejaugi užtenka tik žodiniai 
ją peikti ar net kolioti, nęsi- 

gia lenkų žemės ūkio savi - toliau rašoma:"Lietuvių cha- imant griežtesnių priemonių 
ninkai, bet ar ilgam? rakteris smarkiai pasikeitė: jų sutvarkyti. O juk tokia yra

Juk ta pati Sov. S-ga per- visi nervuoti, pikti, keikias Sov. S-ga,kuri visai nepaiso 
sekioja religiją Lietuvoje ir tik aziatiškai, — blogis pri-pagrindinių Žmogaus Teisių: 
panaikino privatų žemės ūkį . imtinas greičiau, todėl ir at- vieton žadėtų lais vių, įgyven-

siranda daug girtuoklių, val-dinama belaisvė bei smurtas, 
katu, kurie niękur nedirba, kurio apogėjus-tai sveikatą 
Sodų namelius plėšia ir va- ir gyvybę naikinančios Sibiro 
sąrą, o anksčiau tik žiemą . koncentracijos stovyklos. Mi- 
Dabar sode, jeigu nakvoja su lijonąi darbininkų.yrą beato- 
mašina, tai kiti tiek įsibaugi-dairiniai išnaudojami. Gi 
nę, kad vienas turi nakvoti laisvasis pasaulis nuduoda to 
mašinoje, nes pas mus per-nematąs ir todėl nesiima rą- 
nai penkioms mašinoms išė-dikalių priemonių nušalinti 
mė priekinius stiklus'.'. tokį slogutį nuo žemės pavir-

Ar ne liūdnas, podraug ir šiauš. Todėl ir prislėgtiems 
atšiaurus toks čia aprašytas lenkų darbininkams neranda- 
gyvenimo vaizdelis. Tai iš-ma ir nenorima rasti griež-

(1945 m. per karą su vokiečių dava įgyvendinimas soviet! - tesniųpriemonių suteikti jiem 
naciais), o pasekmės visuo- nės sistemos, kuri yra tobu- realią pagelbą. J- V-
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KLB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

n. J- V. Dany s
APYLINKIŲ, PRANEŠIMAI

Gauta 14 pranešim^ (iš viso yra 19 Apylinkių) raštu, ir 
kai kurie Apylinkių valdybų pirmininkai padarė papildymus 
žodžiu. Daugiau kalbėta apie sunkumus ir problemas disku
sijose apie mažųjųApylinkių rūpesčius. Joms sunku, ir to
liau darosi dar sunkiau sudaryti valdybas. Jaunimas išva
žinėjo, todėl mokyklų, chorų, šokių grupių jau daug kur nėra 
ir nepajėgiama jų atsikviesti. Daug kur jaučiama apatija, 
nes veikla tolydžiai silpnėja ir, atrodo, nėra energijos ir 
darbininkų ruošti didesnius parengimus.

Bet iš kitos pusės, daug kur dar nemažai atliekama; so
lidarumo mokestis surenkamas, geriau kaip kad didžiosio 
se Apylinkėse , palyginamai gausiai aukojama įvairiems 
tikslams. Daugiau pasisekimo turi socialiniai parengimai.

bendros DISKUSIJOS
Dėl kultūros reikalų nebuvo jokių diskusijų. Įdomu, kad 

ir dėl švietimo reikalų esminių pasiūlymų ar komentarų iš 
Tarybos narių bei švietimo veteranų nebuvo. Buvo kalbama 
tik apie tokius dalykus, kad nereikia imti $1O registracijos 
mokesčio Mokytojų Seminare, aiškintasi keno buvo idėja’, 
keno nuopelnai, kad vieną mokykla įsigijo "xerox"mašiną...

Visuomeninius reikalus diskutuojant pabrėžta, kad rei - 
kia daugiau eiti į viešumą, į Kanados spaudą. Plačiau dėl 
metodų ir kelių patekti į spaudą pas i s aKė S. Šetkus iš St Cat
harines, kur jau daug metų užmegsti ryšiai s u viešąja spauda 
(S. Šetkus pats yra parašęs apie 40 laiškų), H. Lapas (To
ronto) sėkmingai talpina laiškus didžiuosiuose dienraščiuo
se, J. Lukšys ir S. Jokubickas, Delhi-Tillsonburg, M. Chai- 
naus kas, London, papasakojo apie ryšius su kitomis grupė
mis ir su spauda, minint Birželinius išvežimus.

KLB buvo suruošus seminarą, kaip rašyti į anglų spaudą 
ir tam seminarui paruošta 17 psl. vadovas, kurį galima 
gauti iš Visuomeninių Reikalų Komisijos.

Ilgesnės diskusijos išsivystė dėl šalpos. Įtaigota (A.Rin- 
kūnas)kad siuntiniai į Suvalkų Trikampį ir Lietuvą ' turėtų 
eiti per Amerikos BALFĄ. Diskutuojant paaiškėjo, kad pa
gal seną susitarimą (P. Lukoševičius) Kanada siunčią siun
tinius į Suvalkų Trikampį .’ ir į Lietuvą Kanados siunčiama 
per religines organizacijas ir per Žmogaus Teisių komi - 
tetą. J. V. Danys pastebėjo, kad jis turėjo ilgesnį pasikal
bėjimą su BALFO pirmininke, nusiskundimų nebūta, tik 
neilgai tas pareigas jai einant, nebuvo žinomi ankstyves - 
ni susitarimai.

Besiekiant Fatimos šventovę, tenka pravažiuoti Batai - 
ha vienuolyną ir bažnyčią, kurie pastatyti 14 amžiuje. Baž
nyčia pastatyta toje vietoje, kur portugalų kariuomenė su
mušė iąpanus. Kada apžiūrinėjom bažnyčios vidų, tuo lai - 
ku vyko garbės sargybos pasikeitimas prie nežinomam 
kareiviu pagerbti kapo, esančio prie vieno iš altorių. Gi 
pats pasikeitimas labai paprastas ir garbės sargybiniai į- 
siv.lkę į paprastą kautynių uniformą. Bažnyčia, anot va- 
dovės, yra Manuelinės architektūros (kaip šv. Jeronimo 
vienuolynas Lisabonoj). Viena bažnyčios koplyčia stovi 

neužbaigta - trūksta stogo. Vidus koplyčios labai gražus , 
bet uždengtas tik dangaus mėlyne. Vadovė sakė, kad šiuos 
pastatus bestatant, pritrūko pinigų užbaigimui įr taįp liko 
be stogo.Dabar ta koplyčia įdomi, kaip savotiška atrakcija.

Nuo Batalhos iki Fatimos vos apie 15 km- kelio, tačiau 
kelias gana vingiuotas,nes reikia važiuoti kalnuota vietove 
ir autobusas negali išvystyti didelio greičio.

Štai jau ir Fatima, kur 1917 m. vyko Marijos apsireiš- 
k ma|. Tenka pasakyti, kad vietovė ir pastatai Fatimoje 
mums nepaliko didel'o įspūdžio. Tiesa, yra katedra,bet ji 
netur nieko pažymėtino. Prieš katedrą yra didžiulė aikštė, 
kuri gali sutalpinti mažiausia 1/^ milijono maldininkų , 
tačiau joje retai kada būna didesni žmonių susibūrimai 

Mat, Fatima stovi nuošalokai nuo didesnių miestų. Susisie
kimu; į š ą vietovę nėra Kitokių priemonių, kaip autobusai 

ar lengvos mašinos. Viešbučių apsistojimui yra labai ma - 
ža:.' Taigi ir mes Fatimoj teišbuvom trumpoką laiką. Kiek 
ilgiau užsibuvom atviroj koplytėlėj(be sienų,bet uždengta) 
ik- kun. J. Vaišnys atlaikė mišias- Ta proga mes pasiro - 
dėm esą iš giesmininkų tautos ir sugiedojom keletą gies
mių. Laimei, savo tarpe turėjom vargonininką iš Čikagos 
(p. Skaisg rys); kuris giedojimui vadovavo. Mūsų tarpe at
sirado 2 moteryS(taip pat iš Čikagos), kurios savo gra - 
žiais balsais vieną giesmę sugiedojo duetu. Atsirado ir 
žiūrovų, kurios sudomino mūsų giedojimas. Tenka pasaky
ti, kad ta koplytėlė pastatyta lygiai toje pačioje vietoje, kur 
vykę apsireiškimai.

Šios dienos visus tikslus atsiekę- grįžome pilni įs<- 
pūdžių į Lisaboną. Įspūdžius garsiausiai moka išreikšti 
moterys, o ypač tada, kada tenka reikalo turėti su pirki
niais. Taigi, "alaso" pilnas autobusas. Mano "dirbtinė " 
ausis labai alergiška triukšmui,todėl tunu pasitraukti į 
autobuso 
o mūsų keleivių tik 34. Tenka pasakyti, kad iŠ 68 
ekskursantų, vyrų suskaičiau tik 19; tad tik moteriški 
sai tebuvo girdimi. Kelias atgal nebuvo toks mielas, 
teko įpusėti į jau pravažiuotą kelią.

Kitą dieną pradedam kelionę atgal Į Ispaniją.

uodegą”, kuri tuščia, nes ji talpina 59 žmones, 
mūsų 

bąl 
nes

Jau 
anksti rytą mūsų laukia tie patys autobusai iš Madrido su 
Terese -«r Barborą. Teks pravažiuoti apie 360 klm kelio
1982. XI. 11

Kiekviena Apylinkė siuntimą organizuoja savistoviai per 
įgaliotinius ar per draugijas. Tokiu būdu, atrodo, yra dau
giau iniciatyvos iš paskirų asmenų. Bet reiktų didesnės 
koordinacijos ir informacijos, kad tie patys asmenys ne
gautų siuntinių iš kelių vietų. Siūlymui nutraukti siuntimą 
į Suvalkų Trikampį nepritarta, nes ir Suvalkų, Trikampyje 
yra dideli trūkumai, beto, ten galima siųsti vartotus rūbus.

Keistas klausimas, kad yra žmonių ir Kanadoje, kuriems 
reikia paramos. Kitų MDmone, gyvo reikalo nėra, nes Ka
nadoje gaunama pensijos, nemokamas gydymas, todėl So
cialinių reikalų komisija, kaip ir Amerikoje, yra n’ereika - 
linga.

K. L. Jaunimo Sąjungai, netiesioginiai ir Lietuvių Namų 
Kultūrinei Komisijai, buvo priekaištauta (A. Rinkūnas), ko
dėl pakviestas kun. J. Šarauskas kontroversinei paskaitai ; 
reikėjo pasiklausti patarimų senųjų politikų.

Kiti kalbėtojai nematė nieko blogo tos paskaitos organi
zavime. x verta ir reikia pasiklausyti ir tų asmenų, kurie 
turi naujų, kitokių idėjų. Visi sugebame atskirti kasprim- 
tina.ir kas nepriimtina. Negera, kai visą laiką Kalba tie 
patys įmonės ir apie tuos pačius dalykus. KLJS pirm. Z. 
Bersėnaitė paaiškino, kad paskaita suorganizuota bendru 
susitarimu viską apsvarsčius. Buvo sudaryta proga netik 
paskaitininkui, bet ir klausytojams pareikšti savo nuomo
nes. Kodėl paskaitininkas negali pasakyti, ką jis galvoja ? 
Tai nereiškia, kad jam pritaria rengėjai ar klausytojai . 
Dėl nuomonių pasikeitimo niekas nenukenčia.

Solidarumo mokesčio'surenkama labai mažai, tai ypač 
liečia didžiąsias Apylinkes. Svarstyta priemonės,kaip su
rinkti mokestį, nes tai vienas iš pagrindinių pajamų šalti - 
nių.

Tautos Fondo atstovai priekaištavo (A. Rinkūnas), buktai 
Apylinkėse kliudoma rinkti aukas. Kai kuriems buvo neaiš
kus, koks yra santykis tarp Tautos Fondo renkančioVLIKUI 
ir KLB, ir Kodėl Apylinkės valdybos turi įsipareigoti rink
ti jiems aukas. Pastebėta (J. V. Danys), kad Tautos Fondas 
yra registruotas tik Amerikoje, kaip jos šalpos organiza
cija; dabar jau keli metai ryšio tarp Tautos Fondo ir KLB 
nėra, nes visi pareigūnai paskiriami iš centro Amerikoje. 
Tautos Fondas turėtų aiškiai pasisakyti, kad nėra KLB da
lis, bet atskira organizacija, surinktas aukas perduodanti 
Amerikon ir atatinkamai paskelbti, jei kas yra panaudoja
ma Kanadoje.

Daugiau kalbėta ir dėl mažųjųApylinkių. Raginta jas drą
sinti, kad organizuotų parengimus, kviestų menininkus,, o 
Krašto Valdyba sudarytų tinkamos Apylinkėms kultūrinės 
medžiagos inventorių, kuriuo galėtų Apylinkės pasinaudoti.

II PASAULIO LIETUVIŲ. DIENOS IR LĖŠOS
1983 m- Chicagoje bus II-sios Pasaulio Lietuvių Dienos

Jų Keturios, o Aš Vienas...
V. Kačergius 

(įspūdžiai iŠ kelionės po I spani/a, Portug a! ij q, 
dalelį Maroko bei Prancūzijos}, 

/ tęsi nys /

Iki

_____

Liurdo Grota
Ispanijos uosto Huelva. Mums tenka važiuoti bemaž Į 

Pietus ir šiek tiek į Rytus- Mūsų viešbutis randa'si šiau
rinėje miesto dalyje, tad tenka dar kartą pravažiuoti ir 
pasigėrėti Lisabonos miestu. Tenka pervažiuoti Tegus 
(Tėjo) upę ’a'bai aukštu ir ilgu tiltu. Tas tiltas pastatytas 
1964 m. Jo statybai "pirmininkavo" JAV firma -U. S. Co. 
talkininkajant Portugalijos plieno bendrovėms. Anuo metu 
tas tiltas (apie 3 mylios) buvo ilgiausias visoje Europoje. 
Šiuo metu kažkur! valstybė pastatė ilgesnį. Čia pat stovi 
milžiniška statula: ant milžiniško pjedestalo, milžiniš - 
kas Kristus išskėtęs rankas, nelyginant laimina Lisaboną. 
Šį paminklą portugalai pastatė, dėkodami Dievui, kad iš
vengė II-ojo Pasaulinio karo. Važiuojam per laukus, ap - 
sodintus kamščių medžiais, alyvmedžiais ir užsėtus įvai
riais javais pamainom - atrodytų, kad mums tik nebūtų 
nuobodu. Labiausią man patinka saulėgrąžų laukai. Čia 
matai, kad visose saulėgrąžos savo žiedus atkreipusios į 
saulę- lyg savo generolą gerbdami kareiviai. . .

Netoli Ispanijos sienos užvažiuojam ant vienos aukš
tumos, kur randam dar neseniai statytą viešbutį su puikiu 
restoranu. Valgom priešpiečius žiogelių ar svirplių or 
kestrui griežiant. Niekad gyvenime nebuvo tekę girdėti 
tokios puikios muzikos. Tuose laukuose jų turėjo būti mi
lijonai. Pavalgęs .pamėginau surasti bent vieną tų "mu
zikantų", bet nepavyko.

Ispanijos sieną pravažiuojam be jokių kliūčių. Pra
dedam keliauti Ispanijos provincija- Andalūzija. Atrodo , 
kad ir ispanai nori įsiveisti eukaliptų-miškuose matėsi jų 
naujai užveistų. Čia kraštas jau atrodo skurdesnis, negu 
Portugalijoj: daugiau apšepusių trobesių. Nors jie ir mū- 

su plačia programa: PLB seimas, dainų šventė, sporto 
Šventė, parodos ir Jaunimo kongreso atidarymas; taip pat 
bus pakartojama opera "II Lituani".

Pasaulio Dienoms, įskaitant ir Jaunimo kongresą, kurio 
didelė dalis vyks ir Kanadoje, Kanadoje teks surinkti $20, 
OOO.(Opera atskirai ir tikimasi !* Kanados $5,000). Tai 
didelė Kanadai suma, bet tikimasi, kad Jaunimo Kongre - 
sui Kanadoje — studijų savaitei — Trent universitete, — 
bus galima gauti valdžios paramos. <

STATUTU KEITIMAS w
Krašto Taryba rinkdavo paskirus asmenis į Krašto Val

dybą. Patylimas parodė, kad taip išrinkus valdybą pasi- 
daro sunkumai užpildyti vietas reikalaujančias specialaus 
patyrimo. Ragai pakeitimu, į Vaidybą bus renkama 6 as
mens pagal sąrašą, automatiškai įeis paskutinis Kr. Valdy
bos pirmininkas,KLJS ir Kanados Lietuvių Sporto Apygar
dos pirmininkai arba jų pavaduotojai ir tris narius Valdyba 
galės kooptuoti savo nuožiūra.

Siūlyta, kad Garbės Teismas būtų vadintas "Nesusiprati
mams ir skundams spręsti komisija", kaip kad buvo pirmar 
jame statute. IštikrųjųGarbės Teismas neturi "teismo5-1 ga - 
lios, tokius klausimus išspręsti galima tik Kanados teis - 
me. Po diskusijų nutarta palikti Garbės Teismo pavadini
mą, nes kol kas taip yra PLB Statute.

Rinkimi) į Krašto Tarybą taisyklės gerokai suprastintos 
ta prasme, kad sudarius Apylinkių rinkimų komisijas, jos 
tvirtins kandidatus ir praves rinkimus be susirašinėjimų 
su vyriausia rinkimų komisija. Kandidatas į Tarybą turės 
gauti trijų siūlytojų parašus vietoje dabar reikalaujamų de
šimties. Šis pasiūlymas sukėlė diskusijas, nes kai kurių 
manyta, kad sumažinus iš 1O į 3 rekomenduoto jus,, nuver
tinama Krašto Tarybos narių svarbumas.

NUTARIMAI
Priimta eilė sveikinimų, nutarimų; ir padėkų. Čia su

trumpintai paminėsime tik nutarimus dar negalutinėje re
dakcijoje.
(a) Apylinkės valdybos deda pastangas surinkti ir laiku at

siskaityti už solidarumo mokestį.
(b) Apylinkių valdybos skatinamos bendradarbiauti su Pa

vergtų Tautų organizacijomis, kultūrinėje, visuomenė
je ir politinėje srityse.

(c) Apylinkių valdybos paskiria šalpos atstovus Į Krašto 
valdybą, siekia geresnės šalpos akcijos koordinacijos

Kanadoje ir su Amerika.
(d) Krašto Valdyba ir toliau paruošia, ypatingai mažesnėms 

Apylinkėms, tinkamos medžiagos Vasario 16 minėjimui 
bei viešajai spaudai.

(e) Reikia sudaryti turimų tinkamų kultūrinių priemonių 
inventorių.

(f) Apylinkių valdybos ieško būdų platinti informaciją vie
šajai spaudai, radijui ir TV.

(g) Pakartotinai raginama remti Lituanistikos Katedrą stei
giamą, Illinois universitete, Chicagoje.

(h) Primena Tarybos nariams jų pareigą aktyviai dalyvau
ti Apylinkėse telkiant lėšas ir organizuojant parengi
mus.

Liurdo miestelio dalis Nuotr: V. K a e e r gi a u s

riniai, ir baltai dažyti, tačiau stogai dengti pilkos spalvos 
čerpėmis, kurios akį rhažiau patraukia, negu raudonos. Šio
je Andalūzijos dalyje keliai tokie kratus ir prasti, kad ir 
mūsų moterys nutilo,nes buvo pavojus nusikąsti liežuvį. . . 
Sustojam trumpam poilsiui viename paprastame mieste - 
lyje. Visų dėmesį atkreipė lietuviški gandrai, susispietę 
ant bažnyčios stogo ir bokštų. Suskaičiau apie 10 lizdų 
O gandrų tupėjo ar skraidė netoli 30. 360 klm. kelią, atro
do, galima sukarti lengvai per 4 vai. Mums gi teko vąžiuo- 
ti lygiai 12 valandų. Gi II-asis atuobusas važiavo net 14 va
landų. Mat, per miestelius čia pravažiuoti nėra labai pa
prastas! reikalas. Gatvės čia tokios siaurutės, kad tik au
tobusas vos gali pralįsti. Gatvėse stovi veidrodžiai, ku - 
n« parodo ar į gatvelę jau yra įlindusi kokia nors maši
ną. Tada lauk iki tą pravažiuos ir vėliau lįsk su savo. Ga
lų gale, lygiai po 12 vai. kelionės pasiekiam Huelva ir 
mums skirtą viešbutį "Luz Huelva". Huelvos miestas ir 
uostas, turintis, apie 70. 000 gyventojų, daugiausiai patar
nauja transportui vario, mangano ir kitų žemės turtų, iš - 
kasamų iš netoli esančių Rio Tinto kasyklų. Huelvos vieš
butis mus priglaudžia 2 naktis.

(bus daugiau)
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KITUOSE RENGINIUOSE

Birutė N a g i e a ė 
/tęsinys/

Re^k>a pasakyti, kad abu vyriausybės atstovai savo 
žodžiuose ne tik nekalbėjo apie Quebec'o provincijos at
siskyrimą nuo Kanados, bet minėjo Quebec’ą Ir Kanadą 
kartu*. Diplomatija, ar teisybė ?. . .

Montreal! s tKT,D organ!zuodamas^ nušovė, kaip sako - 
na, du kiškius: ieškota originaliau surengti Lietusių Die- 

naę-Jr tos ?ventės proga, žinant,kad bus :r gausi publika, 
vykusiai įjungė »r pabrėžė mūsų literatūros ir tautos mil
žinų- Maironio ir Krėvės sukaktis. Jų posmais ar kūr'i - 
nių ištraukomis buvo išpintas šis didysis koncertas; ati - 
darymo žodyje ir pabaigoje taip pat girdėjome po posmą 
Ir ‘iš mūsų bendruomen)ų atstovų.

Dėl to rengėjai, atrodo , nutarė šį kartą atsisakyti kai 
kurtų grupių ir solistų pasirodymo. Tačiau, nors jaunystė 
'ir buvo pagrindinis šio koncerto įspūd's \r tikrai malonu 
ir žavu, tačiau, pač ios jauniausios deklamatorės, parodžiu
sios ir gerus ba'sus , gerą tarseną r didelį nuoširdumą 
gaj turėjo dar truputį pa'aukti kitos progos. Jų vieton po
ra,soi o paširodymiifar ir kartu su choru, ypač turint operoj 
solistę mūsų tarpe) būtų pridavęįr 1ški'm‘ingumo,ir svo
rio.

Koncerto meninę da į pradėjo Rasa Lukoševičiūtė su 
Vinco Krėvės "Daina apie Arą". Šioje deklamacijoje ji pa-

XXVII KANADOS LIETUVIU DIENOSE
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slrbdė kaip tikrai jau subrendusi deklamatorė visais at - 
žvilgiais: tlok rimta interpretacija, tiek techniškai balso 
apvaldymu ritmo išlaikymu ir laikysena. Jos Aras buvo 
perduotas š’joje interpretacijoje ne dzūkiškai dainuotine ’ 
melodija, ne dramatrška: pakj'ia'i, kaip buvome anksčau 
girdėję šį kartą Aras buvo Tyriškesn’s Ir labiau apkartęs*

Sekė "Lietuva Brangi", dainuojama . Lietuvių Dienų 
Jungtinio Choro, diriguojant muz. Aleksandrui Stankevi - 
čįu’iiši miela Maironio žodžių daina tiko koncerto atidary
mui.

Jungtiniam Chorui dirigavo muzikasjA. Stankevičius, 
kun. M. Mllox- montrėal iečį ai, D. Deksnytė-Po veil-Ontario 
akomponavo mums visiems gūrai pažįstama Mme M. Roch. 
Du chorą), kurje buvo kvi ūs t/-Toronto "Aras" ir "Volungė" 
atvykti n“ga’ėjo.

Dainavo įvairiose sudėtyse be minėtos pradinės dai
nos- "Dainų Dainelės"-Maironio, muz. J. Naujalio, "Kur Ii 
bėga Šešupė "-Maironio, Č. Sasnausko) "Vasaros naktys"- 
Maironio- Z. Lapino (harm.),“ "Pirmyn į kovą"-Maironio- 
A. Aleksio, "Leisk t į Tėvynę’’. Ne visos damos buvo 
gerai pavykus os. Kaip jau buvo prieš Lietuvių Dienas mū
sų korespondentas D, N, Baltrukonis užsiminęs, labai ne
daug f aiko teko chorų repeticijoms. O ir bendra repetici
ja šioje scenoje buvo tjk viena. Be to, choras turėjo sto
vėt1 gilumoje, dengiamas didž'ulio būrio šokėjų ir tai a - 
kust:kai nepadėjo. Disciplinuota' , su aiškia frazuo
te r dinamiškais akcentais nuskambėjo "Ktir bėga Šešu
pė". Konstruktyvias kritikas chorai yra gavę tikriausiai 
privačia*. Noriu tik priminti, kad nepaprastai yra 
svarbu dikcija. Lietuvių ka’ba yra labai tinkama dai

Karo’ina Ottaitė, Edita Vazaiinskaitė Ir Živilė Jurkutė
Nuotr: R. Oho

nuoti ir todėl geriausia proga lavinti ne tik kvėpavimą, bet 
ir ] u p a s, suteik'ant ba'sėms ryškumo.

Tačiau- patyrimas - gūriaus'as mokytojas ir nežiū- 
f

. rint visko- buvo mie'a visus dalyvius matyti ir klausytis.
MontrCalio vyrai, patyrę veteranai, ilgai , mankštinti 

Mme m. Roch tr sėkmingai pritraukę jaunų balsų, dirbda
mi su entuziazmu^ vedant muz. A. Stankevičiui, suteikė tvir
tą 'i r ryšk ų pagri ndą . (bus daugi au)tą'i r ryškų pagrindą .
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Iš kairės-V.J. Šimkus Būrelio p--kas, G. Adomaitienė, V.Keturakis,V.Girinienė, B.Laucys, J.Jekelaitis, A.Kairys, p.Revienė, D.Renkauskas, Z.Revas, LiGirinis Nuotraukų rinkinys Stepo Varankos

KUR MARO ISLANDIŠKA STRIUKĖ?
k. • -s J .. . .-

Stig D a g e r ni ą n •
I. A Apysaka

Taip, taip. Tave pasitinka kaip tikrąponą.Ulrikas stypso 
su storais auliniais batais ir geriausia savo plačiakrašte 
skrybėle prie geležinkelio stoties kampo ir niauriai žvel
gia per aikštę. Su gedulo raiščiu Ir juoda juostele ant at - 
lapo. Užpakaly jo stovi arklys ir peša iš lysvės gėles. Tad 
sėdėti teks vežime su lingėmis, — seniai užmirštas malo
numas, nuo pat vaikystės laikų. Tave sutinka kaip tikrą 
poną, ir tik todėl, kad numirė tėvas. Šiaip visada tekdavo 
drožti pėsčiomis, nors purvo aukščiau batų aulų būdavo , 
Išskyrus, žinoma, tą sykį, kai numirė motina.

Ulrikas kaip visada — prieiti pasitikti jis negali, nors ir 
mato, iš kurio vagono išlipa. O nešimo užtenka, ir karto
ninė dėžė su vainiku, ir krepšys su degtine vis dėlto svą - 
rūs. Tą vainiką, po perkūnais, reikėjo atiduoti į bagažą. 
Tik prisimindamas, kas atsitiko motinos vainikui, neati
davei. Bagažo vagone jį taip sumaitojo, kad iš jo nieko ne
liko. Per laidotuves tiesiog nebuvo akių kur dėti. Reikė - 
jo vis tempti juostas ant gėlių, kad nebūtų matyti kaip jos 
atrodo. O kad išklosi geležinkeliečiams, ką apie juos ma
nai, tai iš to naudos kaip iš ožio pieno. Kad juos velniai. 
Patys suverčia tau kaltę, o tu stovi kaip koks mulkis ir dar 
sarmatijies!.

Aha, o dabar jis bent pasisveikina, Ulrikas arba Luri - 
kas. kaip kad vaikystėje vadindavom. Pakelia ranką prie 
skrybėlės ir išsišiepia. Tikras valstietis, bet kitaip ir ne
gali būti. O skardininkas, kuris šeštadieniais visada būna 
gerai įsitraukęs, sustoja ir nori pasišnekėti. Matyt, nujau
čia, kas yra krepšyje.

— Užjaučiu, — sako skardininkas, — senis taip greit pa
simirė. Dieną prieš tai aš jį mačiau, žmogus kaip tik dar 
buvo išmetęs burnelę.

Kad tėvas gėrė iki pat savo dienų galo, gerai žinai, bet 
skardininkui nederėtų šitaip va, vidury geležinkelio sto
ties aikštės, to pliaukšti. Kažin ar skardininkas pakvies - 
tas į laidotuves ? Ko gero, paskutiniu metu jie kartų ger
davo, jis ir senis, bet vien dėl to turbūt nereikėtų kviesti.

Po velnių. Gedulo raikštis nusisuko. Anas prapuolė, 
vieną šeštadienį buvo išgerta, grįžta smagaus namo, o raiš
čio nebėr. Drabužiai ir gedulas, žinoma, nieko neturi bend
ra, bet pamesti gedulo raištį per gertynes I Gėda^ dar ir 
šiandien jauti, nors nuo laidotuvių praėjo mėnuo. Dabar 
žmona vėl nupirko per didelį. O gal ranka raiščiui per plo
na? Perkūną čia supaisysi. Šiaip ar taip, jis vis smunka 
ir smunka ant alkūnės. Ir atrodo kažkaip pasiutusiai kai
mietiškai.

O Ulrikas. Kaip elgiasi Ulrikas, kai prie jo prieini ? Ne
paduoda net rankos, nors pastatai ant žemės krepšį ir at
kiši savąją. Ir nepasako nė žodžio, nieko neatsako, nors 
jam keliskart rikteli:

— Ei ! Ei !
Tačiau toksai tas Lurikas buvo visada — užsidarėlis ir 

niūra.
— Paimk vainiką, brolau, — sakai jam ir paploji per pe

tį. Broliai mes, šiaip ar taip, bet nereikia to be reikalo
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pabrėžti. Aha, kartoninė dėžė su vainiku pakišama po sė
dyne. O krepšys, krepšys lieka rankoje. Ulrikas pliaukš
teli liežuviu. Blenda, velnio kumelė, tingiai pasuka galvą 
— snukis pilnas gėlių.

— Statyk krepšį, nebijok, — sako Ulrikas. Bet dar nepa
miršta, kaip buvo per motinos laidotuves. Tagė, jaunesny
sis brolis pasiūlė panešti krepšį. Tekšt neapsižiūrėjęs į 
tvorą, ir dviejų butelių kaip nebūta. Teko, viską metus, 
pribėgti ir bandyti išgelbėti bent lašą degtinės. Todėl krep
šį geriau jau pats pasaugos kaip moka.

Na, čia, šiaip ar taip, šilta. Ar nelijo?
— Ne, šį mėnesį nelijo. Gražus spalis, nieko nepasaky

si. Pranešimai buvo išsiųsti vėlai, — sako Ulrikas, — bet 
‘atėjo turbūt laiįai?

Pranešimai. Dabar važiuoju pro banką,pro gydytojo na
mą ir kavinę su golfo aikšte. Ankščiau čia dirbo Frida. 
Neblogi buvo laikai. Į smuklę įeidavai per užpakalines du
ris ir galėdavai dykai gerti. Iki nutrūko draugystė. Pigūs 
buvo laikai.

—- Tu jį,(kaip matau, laiku gavai, — sako Ulrikas, tarsi 
norėdamas nuraminti sąžinę. Taip gavo pranešimą, laiš
ką su liūdna žinia. Laiku, bet Ulrikui galbūt reikėjo anks
čiau parašyti. Nekalbus jis buvo visada irniekada neparar 
šys nereikalingos eilutės.

Laiškas su liūdna žinia visai netikėtai atėjo sekmadienį. 
Visą dieną būta lenktynėse ir laimėta šimtas penkiasdešimt 
kronų. Ar dažnai taip pasitaiko? Tokiais atvejais atleisti
na, jeigu būni nelabai blaivus. Laišką senė padėjo ant elek
tros skaitiklio ir žiūri, maivosi. Jai rūpi, ar pastebėsi jį , 
tik įėjęs pro duris. Lygiai kaip tada, kai mirė motina, ta
čiau tada pirma atėjo Lenos laiškas, jaunesniosios se
sers, kuri dbar sanatorijoje, ir taip kažkaip viskas susi- 
švelnino. O dabar atplėši laišką, skaitai, skaitai, ir pra
eina nemaža laiko, kol viskas paaiškėja. Taip, truputį gė
dinga gauti pranešimą apie mirtį ne visai blaiva galva. 
Žmona irgi nepraleidžia progos tarti keletą nemalonių žo
džių, bet jai atsakai kas reikia. O, girdi, senis irgi mėgo 
gerai truktelėti, ir ką gali žinoti, ar jis jau toks blaivutė
lis buvo mirties valandą. Bet kažkas vis, dėlto slėgė krūti
nę lygiai kaip per motinos laidotuves, kai buvo išeita pasi
skolinti degtinės šermenims , o vakare grįžta dorai įme
tus ir paskui per visas laidotuves prastai jaustasi.

— Eilutę tu turi, — pasakė po to žmoną, — bet va gedulo 
raikštį teks, žinoma, naują pirkti, neg senąjį girtas pame
tei.

Tą ji turbūt iki gyvenimo, galo kartos.
O va žandaro stogas vėjo nuneštas. Na va, sakai tu, nu

nešė vėjelis stogą. Pats žandaras dabar sėdi kieme. Jis rū
ko pypkę ir laiko rankoje popieriaus lapą.Matyt, jame nori 
perskaityti,kas galėjo nunešti jo stogą. Geras diegas jis, 
tų visada žinojai. Nors apylinkės teisėjas dar blogesnis.

Pravažiuoja automobilis, naujas "Ševa", tik iš fabriko . 
Tą ir pasakai savo broliui, bet jis nežino, kas yra "ševa", 
net nė "ševrole" turbūt nežino.

— Gaila, kad Lena negalėjo atvažiuoti, — atsidūsta jis.
Taip, Lena, gaila vis jdėlto jaunesniosios sesers. Ji, 

šiaip ar taip, kitoks žmogus. Ne tokia niūrą ir užsispyrėlė, 
kaip Lurikas, ir ne tokia kaip Lidija, vyresnioji sesuo, taip 
labai išpuikusi ir išponėjusi nuo to laiko, kai ištekėjo už 

turgaus radijo pirklio. Sekmadieniais vaikšto pasirengusi 
tautiniais drabužiais, o dabar net persikrikštijo į "Lotą". 
Tikrų tikriausia sesuo ., Žiūri į tave iš aukšto. Dar nepa
miršai, kolei pragarišką triukšmą ji pakėlė per motinos 1 
laidotuves už tai, kad laidotuvių rytą išlenkei taurelę. "Ne
duok dieve tokį brolį . "— taip ir išrėžė į akis. Kur jaučia, 
ji tai baisus džiaugsmas, Lena visai kas kita. Ji beveik to
kia, kaip ir tu, visada pakalbės, visai nepasipūtusi irnežiū 
ri iš aukšto, to ji niekada nedarė, ir reikėjo jai susigauti 
džiovą pas tą Lundbomą, vien per tai,kad jis nekūreno jos 
kambariuko. Neduok tu sviete šeimininkauti pas tokį šikš - 
ną.

Toji "ševa" vėl grįžta, matyt, nuvažiavo prie turistų 
viešbučio ir ten apsigręžė. Žmonės atsibeldžia čionai ka
žin kur iš miesto vien pagerti. Kažin ar galima būtų šian
dien truputį išeiti iš namų? Bet dar nepamiršai kaip buvo 
per motinos laidotuves. Paskui buvo tiek priekaištų,kad 
nors vežimu vežk. Priekaištų ir graužties. "Ševa" stoja, 
bet ne todėl, kad arklys baidytųsi. Blenda buvusi pulke ir 
vežiojusi kuopos patrankas. Vežimas sustoja, automobilis 
irgi sustoja, ir štai jie abu stovi greta. Ir kas nuleidžia 
žemyn ir iškiša galvą? Ogi kepėjas Holmgrenas. Truputį 
pyktelėjęs nuo motinos laidotuvių, bet nosis tokia pat links
ma kaip visuomet. Gal ir veidas kiek raudonesnis, tačiau 
gal nuo įdegimo. Labai gali būti, kad nuo įdegimo.

— Užjaučiu, — sako kepėjas, tačiau jo veidas del to nė 
kiek nenuliūsta, — gaila tavo tėvo. Bet jeigu tu šiandien 
nieko neturi numatęs, tai užeik. Ne kasdien juk matomės, 
Knutai, — sako,kepėjas.

— Nuo motinos laidotuvių nesimatę, — atsakai ir bandai 
nutaisyti liūdną miną, tačiau tai velnioniškai sunku, turint 
galvoje visas linksmybes patirtas su kepėju. Degtinės, iš
gertos sykiu su juo, turbūt užtektų pusei metų.

— Pažiūrėsim, pažiūrėsim, — atsakai. Ką nors konkre
čiai pažadėti nevalia, kai šalimais Ulrikas- O šis kaip 
tik pliauštelia liežuviu ir taip šnioja botagu, kad ta velnio 
kumelė atsistoja piestu ir leidžiasi bėgti kaip akis išdegusi 
Trukteli kaip reikiant. Tačiau krepšys tvirtai suspaustas 
tarp kelių, taigi nieko blogo neatsitinka. "Ševa" suburzgia 
ir nuvažiuoja.

— Iš pradžių jis laimėjo lenktynėse, paskui loterijoje, — 
sako Ulrikas. — Dabar turbūt nusprogs begerdamas.

Pavydžiai nuskambėjo tie žodžiai. Pavyduolis ir niūra. 
Ulrikas buvo visada- Sėdi ir mostaguoja botagu, tuo tarpu 
B'enda lėtai risnoja prie turistų viešbučio. Priešais vieš
butį stovi keli alaus daryklos vežimai.

— Ar turi namie alaus? Jei ne, galėtume sustoti ir pa
imti dėžę, — sakai. Bet čia Ulrikas įtūžta. Šniojabotagu 
taip, kad ta velnio kumelė trim šuoliaię atsiduria ant tilto.

— Najaugi negali per tėvo laidotuves apie ką kitą galvo
ti ? — sako jis. — Nejau tau tik alus ir degtinė galvoj?

Žinoma, galėtum atsakyti, galėtum priimti, kad ištisus 
aštuonerius metus buvo siųsta seniui pinigai uostomajam 
tabakui. Ir kiek suknelių, gyva būdama, motina gavo iš 
žmonos. Be to, apie alaus dėžę juk užsiminta tik iš geros 
valios. Kaipgi buvo per motinos laidotuves.? Pabaigoj liko 
tik vanduo, ir kam del to buvo paskui gėda, juk Ulrikui ir 
dar kai kam, ar ne teisybė? Tačiau norint irgi būtų 
galima priminti (bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ig PADANGĖS MIELOS
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/ti SPAJJDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

V. KRĖVĖS jubliejaus proga OBElIJOS PARKE jo 
prisiminimui -medžio skulptūra.

DZŪKIJOJE MINIMAS 
KRĖVĖ

Obeli joje, netoli Alytaus, 
žemdirbystei netinkamuose 
plotuose Obelijos bendra
usiu! talkininkaujant, buvo 
pasodinti medžiai, puošnieji 
krūmai, įrengtos poilsio 
aikštelės. Vietovėje yra ir 
upeliai ir kalvos. Atšlaitėse 
surinkti retieji akmenys , 
pasodinti gėlynai.

Ruošiantis paminėti Krė
vės-Mickevičiaus, mūsų kla
siko šimtąsias gimimo me 
tines, v medžio skul ptūras 
šiam parkui sukūrė Ipolitas 
Užkurnys. Skulptūros vaiz
duoja Krėvės sukurtus per
sonažus: Perkūną, Kukį ir 
Gdgį, Šarūną ir Skirgailą , 
Bobul ę su Antanuku, Vaivą 
ir Straublį.

Laukų darbymečiams pa
sibaigus, atvyko pakviesti 
rašytojai, dailini nitai, kultū
ros ir meno darbuotojai, ku
rie aplankė tokį originalų 
parką. Suruoštame literatū
ros vakare vyko paskaita a- 
pie dzūkų pasakorių- lietu - 
vių literatūros klasiką, iški
lusį jau Lietuvos nepriklau
somybės laikais.

Kaip žinoma, Krėvė pasi
traukė į Vakarus ir mirė 
JA V-s e. Įdomu, kai p nutyli
mos jo pasitraukimo prie
žastys. . .

NAUJA GARSĖJANTI
SOLISTĖ

Solistė- sopranas- Irena 
Milkevičiūtė kelintą kar
tą laimėjusi tarptautiniūo - 
se festivaliuose žymenis ir 
pirmą vietą, šią vasarą Bu - 
dapešto vokalistų konkurse 
laimėjo antrą vietą ir sidab
ro medalį.

Solistė yra baigusi Lietu

vos valstybinę muzikos kon
servatoriją ir dvejus metus 
tobulinosi Milano La Scala 
operoje.
VILNIAUS KVARTETAS 
ŠVEDIJOJE

Pagarsėjęs Vilniaus Kvar
tetas rugsėjo mėnesį gast
roliavo Švedijoje- Stockhol- 
me ir dar 9-iuose miestu© - 
se, kur buvo ypatingai gerai 
įvertinti. Be V. Europos kla
sikų ir amerikiečių kompo - 
z i torių, grojo Čiurlionio, G. 
Kuprevičiaus, A. Rekašiaus 
kū rimus.
KAI PRITRŪKSTA,GARBĖS 
KALKĖJANT SMEGENIMS

jeigu patikėti, kad repor
taže teisingai atpasakota ir 
pažodžiui perduoti dail.V. K 
Jonyno pasipasakojimai, tai 
tikrai nustembame, kad dai
lininkas taip ilgai slėpė ir 
nemažą literatūrinį talentą 
gyvendamas išeivijoje. Re - 
portažas-"Gimtajame Kraš
te". šį kartą( dailininkas 
su dideliu jausmufjuk ne 
vien dailininkai-visi, kurie 
ne savo noru turėjo pa - 
likti gimtąjį kraštą, jį my
lėjome ir jo ilgėjomės ir. 
tebesijaučiame nuo jo at
plėšti) pas ūko j a savo meilę' 
aplankytoms vietoms ir 
žmonėms. Vienoje vietoje jis 
sakosi:- . . "turėsiu praleisti 
dienas po svetimu dangumi 
Šia proga man vis tiek nori
si pasakyti: neišeik, neišeik 
tu iš krašto. . . Aš iš jo nei
šėjau, mane išvežė. Ir jums 
labai dėkingas,kad ne tik kū
nu,bet ir dvasia galiu čia su
grįžti. Jaučiu, kad į mane 
čia- p^r daug nežiūri, kaip 
į sūnų palaidūną, bet dau
giau ar mažiau Įvykių tam 
tikrą auką įvykių, kurių di

V, KRĖVĖ S personažai KUKIS ir GUGIS Obeli jos Parke

delę naštą ir jūs esate iš
kentėję". Ir netrukus po to: 
"Anąkart aš juokavau: kai 
kitą kartą atvažiuosiu, nusi- 
kirpsiu barzdą, nusidažysiu 
plaukus, eisiu gatve, kaip 
ir visi jūs, gal ir kostiumą 
įsitaisysiu vietinį. > Kad ma
nęs nelaikytų amerikonu 
Nors visiems sakau:aš e - 
su tiktai lietuvis, gyvenantis 
Amerikoje. Bęt tas. šiek tiek 
kliudė. Ne tiek daug, bet 
kliudė".

Dail. Jonynui tik šiek tiek 
kliudė, kai tuo tarpu kitiems 
eiliniams atvykusioms į sa
vo gimtąjį kraštą iš kitur- 
daug kas kliudo ir net nelei
džiama po tėvų stogu per
nakvoti. O ir paprastai at - 
silankyti- dar visa eilė for
malumų ir jokių garantijų 

gale reportažo išreikštas 
dėkingumas visam gimta - 
jam kraštui už šią viešna - 
gę ir "Gimtojo Krašto "r" - 
dai<c ij ai, ka d " m an e 1 anko -

Nuotraukos A. Sabaliausko

fe Amerikoje".
Šiame straipsnyje pami - 

nėta ir tai, kad dailininkas 
pasiryžo išleisti "Vagos" 
leidykloje Vilniuje savo dar 
nepriklausomybės laikais i- 
liustruotus Donelaičio "Me
tus" ir " Jaunojo Verterio 
kančias", o taip pat ir mūsų 
išeivijoje įvertinto(karrais 
gal ir pervertinto) poeto 
Stasio Santvaro poezijos 
rinktinės"Lyrikos"iliustra - 
cijų.

Kodėl tai pasidarė reika - 
linga tiek nepriklausomybės 
laikais gerai gyvenusiems ir 
įvertintiems menininkams, 
tiek ir išeivijoje nepražuvu- 
siems? Negi senatvės šešė
liai pasidarė tokie baisūs? 
Ir kodėl "raudonajam kati - 
nu! "prireikė žaisti su tokio- 

‘mis "pelėmis" ir jas 
taip gerbti ?

Po reportažu pasirašo 
z*Juozas Kuckailis.

/parinko V.B./

MOLIŪGAS - "PUMPKIN”
Šis vaizdingas, oranžinės 

spalvos agurkinių daržovių 
šeimos augalas naudojamas 
maistui ir pašarui. Jo dide - 
liūs geltonus ir Kvapnius 
žiedus mėgsta lankyti bitės, 
sėklose nemažai riebalų. 
Daržovėje randasi baltymai,. 
vitaminai,angliavandeniai ir 
šieK tiek celiuliozės-

Kanadoje moliūgai išauga 
labai dideli ir iš jų galima 
pasigaminti įdomių valgių. 
Štai keletas receptų.

MOLIŪGU SRIUBAU
3 v. šaukštai sviesto arba 
margarino
2 vidutinio dydžio smul 
kiai sukapoti svogūnai

3 skiltys sumalto česnaKO
4 puodeliai moliūgo košės 
1/2 šaukštelio druskos
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 šaukštelio muskato 
("nutmeg")
2 puodeliai jogurto arba 
kremo
1/4 sv. tarkuoto aštraus 
sūrio .geriausia čedar 
1/4 puodelio kapotų šviežių 
petražolių

Ištirpinti riebalus 2- jų 
kvortų inde,pridėti svogū - 
nūs ir česnaką, pakepinti ant 
lengvos ugnies.

Sudėti moliūgo košę , 
druską pipirus ir muškatą . 
Išmaišyti. Dadėti jogurtą ar 
kremą ir nuolat maišant, 
palaukti iki užvirs. Kai tin-

kRem
VEIORODŽIM

» •

TOKIOS TOKELES

® Tėvai tik tada pilnai įvertina mokytojus, kai lyja visą 
savaitgalį -
• - Sunkiausia ginčo dalis yra ne tiek apginti savo nuomo
nę, kiek ją gerai žinoti -
• Jeigu mes tik galėtume nustoti stengtis būti laimingi , 
v-siškai maloniai praleistume' laiką -
• Kas beatsitiktų, visuomet atsiras vienas, kuris ž i n o-, 

j o, kad taip ar Kitaip bus -
• Negigaijėk to, kas būtų galėję įvykti, bet neįvyko. Ne - 
įvykusi prae tis yra tiek pat nuo mūsų paslėpta, kaip kad 
ateiti s, kurios negalime numatyti -
• Būti civilizuotam reiškia, kad žinai, jog netinka valgyti 
su pirštais; būti kultūringu - kad žinai , kodėl -

(parinko B. E.)

ti ant lengvos ugnies 15 min. 
kartais pamaišant, kad ne
priliptų. Prieš patiekiant 
valgiui, pridėti sūrį ir pa
laikyti ant ugnies iki jis iš
tirps. Nuėmus nuo ugnies- 
pabarstyti petražolėmis.

MOLIŪGU IR OBUOLIU 
PATIEKALAS

Šis patiekalas tinka ir prie 
kaiaKutienos.
1 puod. gryno jogurto 
Šiek tiek cukraus
1 šaukštelis malto cinamono 
Vienas 2-jų svarų moliūgas,

Sumažinti ugnį, uždengti 
ir lengvai Virinti 20 min. ar
ba kol moliūgas suminkštėja. 
Kartas nuo karto pamaišy
ti, jeigu reikia-dapilti van
dens .

Patiekti ant pašildytų 
lėkščių. Pabarstyti riešutų 
ir valgyti su cinamono jo - 
gurto padažu.
MOLIŪGU ŠUTINYS
4 puodeliai moliūgų košės 
i puodelis balto padažo
1 ir 1/2 puodelio sukapoto 
virto kumpio’
1/4 puodelio sukapotų be

nuluptas, nuseki i ntas ir su - 
pjaustytas 2 ir 1/2 cm gaba-
lėliais
2 vid. didumo rūgštūs, nu - 
lupti, nusėklinti ir sukapo
ti obuoliai
1/3 puodelio cukraus 
l/2 puodelio vandens
4 šaukšteliai sviesto, šiek 
tiek druskos
1/3 puodelio paKeplntų mig - 
dolų

Sumaišyti jogurtą, jei no
rima, p?.‘idėti šiek tiek cuk - 
raus ir užbarsčius einamo - 
nu padėti į šalį.

Sumaišyti moliūgą ir o- 
buolius į puodą storo meta
lo dugnu, pabarstyti cukrum, 
ir užpilti vandeniu. Įdėti 
sviesto gabaliukus, pabars
tyti su druska ir užvirinti, 
ant karštos ugnies.

sėklų razinų,
1 ir 1/3 puodelio stambiai
sutarkuoto aštraus sūrio; 
padalinti į dvi dalis
3 Kieti virti kiaušiniai, plo
nai suraikyti
1/2 puodelio sulaužytų sodos 
sausainėlių ("crackers)")
2 vaig. šaukštai sviesto

Sumaišyti moliūgą, baltą 
padažą, kumpį , razinas ir 1 
puodelį sūrio. Pusę šio mi
šinio sudėti į 2 ir l/2kvortos 
sutinimo indą. Apdengti 
kiaušinių riekėmis ir vėl 
moliūgo mišiniu. Aptrupinti 
sausainiais, užbarstyti Ii - 
kusius sūriu išdėstyti 
sviesto gabalėlius.

Kepti 350 laipsnių karšty- 
je(F)min. Patiekalas valgo - 

į mas karštas, sudaro 4-6 
porcijas.

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 1

1 pora geriausių ’’Levi” denim jeans; 1 pora ’’Wrangler” g 
velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; g 
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu: ’’All wool | 
made in England”; 1 komplektas vyriškų arba moteriškų g 
apatinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnoniu siūlų; i 
vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ......... $ 460.0D i
į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių,:

medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio paltui. | 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu):

Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio H

y
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE • WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE, E.

MONTREAL, P.Q. H2K 1E9 525-8971
ATEIK Į LIETUVIU A.A, f ALCOHOLICS ANONYMUS) 

GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE STi LA SALLE, QUE?v

8 vai. vakaro.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namų ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

Donaldui D.: 661-1733.
I

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES . *1 v
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane) Cr. Duvernay, P.Q. TeL: 669—8834

1982.XI.il

kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveri a 5 svarus.......... $250.00
Dirbtinio minko kailis paltui, De Lux, sveria 5 svarus........ $ 115,00 j
Pigesnio minko kaili s paltui, sveria 5 svarus,...,............... ...$ 100.00 I
Jeans rumbuoto velveto ...................     48.00
Vyriškas arba moteri škas megztini s ........................................ ..1$ 50.00
Vilnonė arba Šilkinė skarelė ....................  i...$ 13.00
Teleskopinis lietsargis.................................. •$ 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ............................    $ 50.00
Puiki suknelei medžiaga .................................................................$ 46.00
Silkinio velveto medžiaga suknelei , 3 metrai .......  $ 75,00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m...................$ 92.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai ............. ,........  $ 75.00

’’ ” " ” ” ........................... $92.00
” ” ” ” ” .........................$115.00

Šie produktai galima siųsti su rūbais: '/i sv. arbatos—54.5U, 
'/i sv. nescafee’s— J7.DU, 1 sv. pupelių kavos —$7.5U, 1 sv.
šokolado — ? 7.50, 40 cigarečių -$5.50
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $58.00. 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkau
jame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus i Lietuva prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

5 psi.

5
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

10!4 % u; 90 dieniu term. ind.
11 % už 6 mėn. term. ind.
11 'T už 1 metu term. ind.
11 r. už pensijų plana
12 S už namų plana *
10 % už specialias'taup. sask.
10. rr už taupymo sask.
6 '.I už čekiu sask.

AKTYVAI VIRŠ 32 MILIJONU DOLERIU
• - v *

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

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 20 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

= 90 dienų termin. indėlius .... 11 %
Pirmadieniais 10-3 Ę 180-185 d. termin. ind........... 11 %

, . = term, indelius 1 metų..........12 %
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tą....................... ...12 %

= taupomąją s-tą ....................11 %
Ketvirtadieniais 10-8 E depozitų-čekių s-tą..........  6 %
Penktadieniais 10-8 jjj DUODA PASKOLAS: 
šeštadienia?s 9-1 5 asmenines nuo ................... 171/z%
Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičius nuo.................... 153/«%

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75f r 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 cheques).. Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokomas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
REALISTINIO MENO PARODA

Sakoma, kad m^nas-tai po
ezija be žodžių ir bemaž 
kiekvieno individualiai inter
pretuojama.

Seniai girdėtas pasakoji
mas apie gydytoją meno pa
rodoje, kuris ilgiau susido
mėjo paveikslu, vaizduojan
čiu senyvą moterį, slau 
gančią sergantį vaiką. Pa
veikslo autorius tai paste
bėjęs, paklausė, ką gydyto - 
jas mano apie tą paveikslą.

- Maliarija, - nuskambo - 
jo atsakymas. Suprantama, 
kad dailininkas visai ne to 
klausė.

Paveiksle dažnai mato
ma tai,ko jieškoma arba tai 
ką žiūrovo -vės vaizduotė 
sugeba atkurti.

Vaikas, vos išmokęs val
dyti pieštuką, nupiešęs gy
vulį, parodo mokytojai ir 
tvirtina, kad tai arklys. Ta
čiau mokytoja sako,kad pa
našus Į katę ir klausia, ko - 
dėl jam atrodo arklys ?M.a- 
žasis "menininkas"paaiš - 
kiną, kad jo gyvulys turi 
pilvą, galvą, kojas ir uode
gą - tai todėl arklys.

Gal būt čia dalinai alš - 
kėja abstraktaus meno kil
mė - kiekvienas žiūrovas 
gali įsivaizduoti kaip nori. 
Kartais ir kiekvieną kartą 
žiūrint į tą patį paveikslą, 
galima įsivaizduoti ką nors 
skirtingo, jeigu žiūrovas

6 psl.
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už asm. paskolas nuo 16%% 

už mortgičius nuo 14 %

lakios fantazijos. Ypatingai 
vaizduotė veikia tada, kai 
kūrinys yra pagarsėjusio 
dailininko,mes negali sau 
leisti, kad jis nieko nevaiz
duotų. (Ir spėliojimai daur 
geliui sudaro džiaugsmo, 
nes žiūrovas kartu tampa 
ir savotišku ’’menininku" 
-bent savo vaizduotėje).

Prieš keletą metų teko 
skaityti aprašymą, kaip ab
straktaus meno žydėjimo 
laikotarpyje, turtingas aš
muo užsakė vieną abstrak
tą (be pa vadinimo) pas gerą 
prancūzų dailininką. Be
baigiant darbą, pirkėjas a- 
tėjo pasižiūrėti , ir susi - 
domėjo dideliu drobės ga - 
balu su visokiais taškais 
brūkšniais bei pusračiais } 
formomis, kurios dažnai 
matomos abstraKtuose. Nu
stebęs dailininkas nė ne
spėjo paaiškinti, kad tai su
gadinta drobė ir naudojama 
tik jo teptukų valymui,-kai 
žmogus paklausė kainos ir 
nupirko. Tuo tarpu, tikrąjį 
paveikslą dailininkas galėjo 
parduoti kitur.

Eiliniai lankytojai, ne 
meno žinovai, abstraktų ne
mėgsta nė diskutuoti, nes 
čia labai lengva būt pava
dintu profanu arba tiesiog 
neišmanėliu. Tačiau tie , 
kurie įsivaizduoti nenori ar 
nesugeba, savo rezidencijas 
puošia klasiniais paveiks
lais.

Kaip tik tokio meno ats
tovė paskutiniu laiku To
ronte pasireiškė: dail. Al-

Dail. Aldona Totoraitienė savo parodoje, su Juozu 
Jagėla, vienu iš senesnės kartos meno mėgėjų.

Nuotr: St. D a b k a u
dona T o t o r a i t i e n ė ,
sėkmingai suruošus! Pri
sikėlimo šventovės salėje 
savo paveikslų parodą.

Dail. Aldona Totoraitienė 
yra kilusi iš Aukštaitijos , 
Anykščių apylinkės Ji bai
gė Ontario College of Art -

Ontario Dailės Kolegiją.
Aldona buvo pastebėta tu

rinti palinkimą į dailę ir ta
lentą dar vaiko amžiuje, kai 
dar nė pieštuko laikyti ran
koje nemokėjo - ji lipdydavo 
Račiukus ar žąsiukus iš mo
lio kūdros pakrantėje. Dėl 
nepalankių aplinkybių karo 
eigoje bei kitų priežasčių , 
savo talento pilnai išvystyti 
negalėjo, reikėjo tai atidėti 
ilgam laikui,kol pagaliau pa
vyko baigti Dailės Kolegiją.

Dail. Aldona Totoraitienė 
seniai reiškėsi savo meniš
kais gabumais Toronte. Ret
karčiais nupiešdavo scenai 
dekoracijas, vaidinimams, o 
Toronto Lietuvių Namų vie - 
no j e sienoje atsirado lieįu- 
visko miško vaizdai su lo
kiais- taip pat Aldonos tep - 
tuko menas.

Dailininkė pati kalba apie 
savo kūrybą:jeigu reikia nu
piešti gėles vazoje - ji tapo 
ir taiso tol, kol jos atro
do lyg gyvos, lyg būtų su ry
to rasa nuskintos. Ir iš tiesą 
žiūrovui norisi jas pauosty
ti-tokios tikros. Jei gamto - 
vaizdiS - turi matytis ne tik 
saulėlydis, bet ir medžio la
peliai, lyg gyvi, judantys, va
karo vėjeliui dvelkiant. Jei 
upelis nupieštas- atrodo be-~ti ir į didesnes kanadiečių 
veik šlapias ir ošiantis savo parodas. Linkėtina geriau- 
fcekmėje. Žodžiu sakant, jos sios kloties. N, K
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Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus paaeidauiamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU ZINIU TEIRAUKITĖS: 
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MONTREAL : (514)669-8834-L. Stankevičius
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-(213)664-0791 - namu;
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Kelionių biuro šovini nkai - AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVICIAI 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

paveikslą norisi paliesti ir 
įsitikinti, kad čia tik drobė .
Ji - tikra realistė.

Aldonos 'Totoraitienės te
matika (ne menininko akimis 
žiūrint) įvairi, daugiausiai 
gamtovaizdžiai lietuviško 
charakterio Yra vaizdų ir 
iš šiltojo klimato, nes ji yra 
apkeliavusi daugelį kraštų ir 
savo atmintyje kai ką iš jų 
parsivežė. Savo tapybai ji 
vartoja akriliką, aliejinius 
dažus, malonų plastinį ema
lių ir akvarelę.

Į.šią parodą atsilankė ne - 
įtikėtinai daug žmonių ir at
rodė, kad kiekvienas iš jų 
norėjo ką nors nusipirkti , 
nes visą pusšimtį paveikslų 
greitai išpirko ir dar vis 
paklausa buvo. Kai kas jau 
teiravosi datos, kada numa
tyti kita jos paroda. Deja , 
to Ir pati dailininkė dar ne - 
žino, jeigu jai taips seksis ir 
kitoje jos parodoje, tai dau
guma torontiečių lietuvių pa
puoš savo butus jos menu.

Pasiteiravus, ar dailinin - 
kė mėgins kada pragyventi 
iš savo paveikslų, atsaKė, kad 
iš meno beveik neįmanoma 
pragyventi, nes paveikslus 
žmonės dažniausiai perka 
visam gyvenimui,© ne pagal 
sezoną, kaip sukneles.

Atliekamu laiku nuo pag
rindinio užsiėmimo, dauge - 
lis mūsų dailininkų sugeba 
suruošti parodas. Reikia ti
kėtis, kad dail. Aldona Toto- 
raitienė mėgins prasiskverb

D/DŽ/AM VARP/N/NKU/ LVL S- GOS VEIKĖJU/

JUOZUI AUDĖNUI 

mirus,

jo šeimai ir artimiesiems bičiuliams reiškiame
giliausia užuojautą ir kartu liūdime —

LIETUVIU VARPININKU
SAMBŪRIS KANADOJE "

"Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos Vakaro Toronte prog
ramos išpildytojai- Hamiltono Lietuvių Teatro AUKURAS
vienetas: aktorė O. Stanevičiūtė- Duktė; Tėvams nesu
prantama, kodėl duktė grįžta vėlai namo. Rež. Elena K u- 
d a b i enė ateina su patarimais.

Nuotr: St. V a r a n k o s

L.T.I. INSTITUTAS PATIKSLINA

(Liečia "NL" rugsėjo mėn.
30 d. reportažą apie metinį 
LTI narių susirinkimą).
1. Susirinkimą atidarė LTI 
Valdybos p-kas ir pakvietė 
šeimininkus- dail. A. ir A . 
Tamošaičius prabilti į susi
rinkusius.
2. Diskusijos išplaukė iš 
pranešimus padariusių: Ta
rybos pirm. A- Paškevičiaus,
Valdybos pirm. L. Baisio ir 
ižd. V. Matulaičio medžiagos 
Šie pranešimai ir jų gvilde
nimas yra esminis tikslas 
tokių visuotinių narių susi
rinkimų prieš atpalaiduojant 
vaid. organus nuo atsakomy
bės ir prieš einant prie, tokių 
organų naujų rinkimų.

LTI tautodailės Konkursas 
baigiamas pravesti visose 
lituanistinėse mokyklose.
3. Į naujai išrinktą Tarybą

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’.

aiPOBaoDaa 

tRfVRAMCC * Kemerclfttel 

533 1121 Walter Dauginis 822-5450
Insurance Agency LU. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Brether-Barmkn INSURANCE AGENCY LTO.

Vit? rilht'dreude • V AL TERIS DRE ŠE RIS 
233-3334 - 231-2561 - 231-8220
3830 8 Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI
EUROPOS MIESTAI

adresu

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 
RUGSĖJO

11
BIRŽELIO 16 1
Liepos 8
LIEPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje
arba pavieniui.

Smulkesnių žiniiį teirautis žemiau nurodytu 
ir telefonu.

V. Bačėnas ALL SEASONS TRA\EL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 

Tel. 533-3531

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5 

įeina ir Irena Meiklejohn.ir 
V. Macui aitis.
4. Pagal knygos "Lithuanian 
Easter Eggs-'autoriaus dail. 
A. Tamošaičio toje knygoje 
pareikštą padėką, knygos 
vertimą į anglų kalbą yra 
atlikusi " Professor Jūratė 
Kaminskaitė".
5. Rodyto filmo pavadinimas 
yra "Lithuanian Textile Art" 
(Lietuvių Audinių Dailė).
3. Tame filme rodoma tau - 
tinių šokių grupė yra Hamil
tono tautinių šokių ansamb - 
lio "Gyvacaro", vadovaujamo 
G. Breichmanienės.
7. To filmo gamintojas ir 
savininkas yra LTI, pagal su
tartį, pasirašytą LT Instituto 
su dailA. ir A. Tamošaičiais 
ir filmuotoju J. Milteniu.

(RedaKcija dėkoja už pa - 
pildymus ir pataisas).

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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hamilton rie galės išgirsti įdomių pa
sakojimų apie savo vyrės - 
niųjųkovas už Lietuvos Lais
vę ir nepriki ausomybę.

K* S t r i k a i t i s

KALĖDINIU GIESMIŲ 
k •

•etinius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

KOOPERATYVAS

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

is lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosovuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIU 
KREDITO

UŽ:
depositus (P.C.A.)..............  6%
santaupas............ ...........10’/?%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................. 1O’/4%
term. depoz. 3 m. "Z7."LĮ313% Nemokoma gyvybėj ir asm. paskolų drauda, 
reg. pensijų fondo.........11’/z% Nemokamas pilnas žekių patarnavimas.
90 dienų depozitus ..........  13%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. p.p-.penktadieniais 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

rių nepunktualumo.PRIMENAME
JAUNIMO CENTRO SA

LĖJE, LAPKRIČIO 20 d., 
CLEVALANDO VYRU OK - 
TETAS ir Hamiltono AUKU
RO aktoriai atliks meni - 
nę programą LIETUVOS 
kariuomenės šventės 
minėjime.

Šokiams gros J, VAIČIAUS 
orkestras.

Pradžia punktualiai 7 v. v.
Minėjimą rengia D. L. K. 

ALGIRDO Šaulių Kuopa. 
PAGERBĖ SAULIUS 
VETERANUS

Lapkričio 27-d. , Jaunimo 
Centre bus iškilmingos Va - 
karienės metu pagerbti šau
liai veteranai, sulaukę 80 m. 
garbingo amžiaus: Bronius 
Milašius, Marcijonas Juodis, 
Antanas Šukaitis ir už veik
lą pagerbtas Alfonsas Pa
tamsis.

Daugiau informacijų apie 
šias pagerbtuves galima 
gauti pas P. Kanopą, tei :545- 
2703..
LITUANISTIKOS MOKYKLA

Vysk. M. VALANČIAUS 
MOKYKLA paminėjo Mairo
nio sukaktį mokinių sudary - 
toje programėllėje.

Dabar, Mokyklos vedėjui 
K. Mileriui iš pareigų pasi
traukus, jas perėmė Vida 
Stanevičienė.

Šią Mokyklą šiemet lanko 
48 mokiniai, o Aukštesniuo.- 
sius Lituanistikos Kursus 15. 
Šie gauna gimnazijos užskai
tas.

Išrinktas Tėvų Komitetas: 
B. Mačys-pirm. , E. Enskai- 
tienė-sekr. , A. Kairys-ižd . ; 
nariai-P. Ciparis, E. Jasevi
čienė, C-Šakienė, J. Žukaus
kas.

Winnipeg
PIETŪS KLUBO NARIAMS

Š. m. lapkričio mėh. 7 d,, 
sekmadienį, Lietuvių Klubas 
Mani to boję, pagal Valdybos 
nutari mą, surengė Klubo na
riams veltui pietus. Dalyva
vo virš šimtas narių ir ke
letas kviestų svečių. Pietūs 
įvyko kiek pavėluotai dėl nar

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask................ 16«
ašmeninės paskolas...... 17’Zz/o

Sekr.K.S t r i k a i t i s , 
atidarė pietus, pakviesda - 
mas tarti atidarymo žodį 
Valdybos p-ką VI. S t e 
po a avi či ų-Stepon. Mal
dai sukalbėti pakvietė lietu
vių parapijos kl^b. kun. J. 
B e r t a š i ų, kuris susi
rinkusiems palinkėjo gero 
apetito, sukalbėjo maldą ir 
palaimino valgį.

Pietus pagamino specia - 
liai pakviestos šeimininkės, 
juos sudėjo ant salės vidury
je paruoštų stalų, o nariai ir 
svečiai patys sau pasitarna
vo ir vaišinosi,kiek kas kam 
patiko. Valgis niekam ne
kainavo, kas Klubui atsiėjo 
$361.50. Gėrimus pardavi
nėjo P. B a g d o n a s, už 
kuriuos gautas pelnas liko 
Klubai.

Pasivaišinus, Klubo narys 
J. R i m k u s visus palinks
mino gražia muzika. Vieni 
žaidė kortomis, kiti dainavo 
ir šiaip linksmai praleido 
laiką iki vėlaus vakaro. Kiek 
teko nugirsti, visi Klubo na
riai tokiu subuvimu. Lika pa
tenkinti.

• Š. m. lapkričio 20 d.Lie - 
tuvių Klubo salėje Stasei 
ir Liudui Bartininkams 
ruošiama 50 metų vedybinės 
sukakties minėjimas. Gros 
linksmas orkestras. Įėjimas 
tik su pakvietimais. . Vaka
ri enė-valgis ir gėrimai- vi
siems-veltui.

• Š. m- lapkričio 21 d. , sek
madienį, 2 vai. p. p. Lietuvių 
Klubo salėje ruošiama Lie
tuvos Kariuomenės Šventės 
minėjimas. Rengia buvę 
Lietuvos kariai -veteranai. 
Parengimo iniciatorius Vin
cas Januška. Minėjime 
bus pagerbti buvę Lietuvos 
kariuomenės savanoriai-kū
rė j ai, kariai bei partizanai, 
o ypatingai žuvusieji už Lie
tuvos laisvę. Įėjimas-kavu- 
tė veltu . Po minėjimo - mu
zika.

Maloniai kviečiami minė - 
jime dalyvauti savanoriai - 
kūrėjai,kariai,buvę partiza
nai, o ypatingai jaunimas, ku-

PLOKŠTELĖS ATŽYMĖJIMAS

Spalio 25-oji Montrealyje. 
Nuostabiai malonus vėlyvo 
rudens vakaras. Park Ave
nue ir Prince Arthur gatvių 
sankryžoje puikuojasi nau
jas! komercinis- rezidenci - 
nis kompleksas. Piramidžių 
stiliaus daugiaaukščiai pa
statai siekia aukštyn į 
žvaigždėtą dangų. Giedrio
je padangėje šypsosi balz
ganas mėnulis. Čia, šio - 
je vietovėje randasi jauki 
diskoteka, vardu "Kathryn 
333". Jau nuo G v. v. rinkosi 
čia mūsų Montrealio Lietu
vių Choro junginio, sudaryto
iš mergaičiti "Pavasario " 
choro ir- Aušros Vartų Choro 
veteranų, nariai ir narės . 
Rinkosi jie čionai, kad ofici
aliai atšvęstų jau visai pla
čiajai visuomenei gerai ži - 
nomą savo kūrinio-kalėdinių 
giesmių plokštelę "Kalėdos" 
išleidimą.

Šalia daugumos choristų 
prisirinko čia ir geras bū
rys kviestinių svečių iš 
Montrealio lietuvių beį ką - 
nadiečių spaudos, radijo ir 
televizijos veikėjų, muzikos 
plokštelių leidėjų ir kitų į - 
žymybių. Jaukioj atmosferoj, 
spalvotų šviesų žaisme, šne
kučiavosi, juokavo choristai 
ir svečiai, stoviniuodami bū
reliais ar sėdėdami minkš - 
tuose foteliuose prie žemų 
stalelių. Kiti įsitaisė šone , 
terasomis kylančiose sėdy - 
nėse. Šauniosios "Pavasario" 
merginos dėvėjo diskotekos 
šokiams pritaikytą aprangą. 
Kitos vilkėjo puikiomis v.a-, 
karinėmis‘sukniomis. V,y -T- 
resniosios .choristės ir ke - 
lėtas jaunesniųjų dėvėjo sa
vo puikiuosius tautinius 
drabužius-ir gintaro karo - 
liūs. Jų galvas puošė lietu
viškosios karūnėlės. Vyrai 
taipgi šauniai pasirodė . Ne 
vienas dėvėjo po kaklu tau
tinę juostelę. Visa tai sve
čiams kanadiečiams sudarė, 
be abejo, tikrai teigiamą įs
pūdį.

Tarnybinis personalas 
vikriai nešiojo svečiams 
taures šampano ir lėkštes 
užkandžių. Aukštos kokybės 
stereo sistema perdavė mo
derniosios muzikos ;garsus, 
paįvairintus ir mūsų plokš - 
teles kūriniais. Ypač išsis
kyrė mūsų jaunojo kompozi - 
toriaus Aleksandro Stanke
vičiaus kūriniai - "Linksmų 
Kalėdų" , "Sveikiname" ir 
"Angelų Balsai".

Iš žymesnių minėtini šie 
svečiai: Isabelle Lajeunesse 
- pasižymėjusi televizijos 
artistė iš CBF-TV-2, Chris
topher Reed, -"Intermed Mu
sic" leidyklos savininkąs; 
Tom Hansen -"CBS Records 
of Canada" Vedėjas, dirban

"KALĖDOS" PLOKŠTELĖS pristatymo vaKare- iš kairės- CHristopher Reed -muzikos 
plokštelių leidėjas, Daiva Jauge'ytė - viena :š chorisčių, muz. dir. Aleksandras Stanke-
vičius, Claude Gignac- CKLM radijo stoties programos vedėjas-

ti
Dal:s svečių- Antanas Mickus, choristas, sol. Gina Čapkauskienė ir prof. Vy- 

*Čaš tš McGill Ūni versfteto. ...“
tis su CFTV - 12 (Cable 11), 
Mare Chatelįe - "Echo ve
dette" žurnalo reporteris; 
Claude P'anchard- "Journal 
de Montreal" reporteris; 
Claude Gignac-CKLM radijo 
stoties programuotojas , ir 
CKVL radijo stoties muzi 
kos direktorius.

Iš lietuviškųjų įžymybių
buvo: Gina Čapkauskienė - 
operos solistė, mūsų jauno
jo maestro Aleksandro tė - 
vas- spaudos, meno ir tele
vizijos asmenybė bei knygų 
leidėjas - Aloyzas Stankevi
čius- Stankė su dukromis;

e Š1AUČIULIA1- Raimondas 
Ir Paulius(tik ką atvykęs iŠ 
Anglijos)lankėsi Montrealy
je savo dėdės Juozo Siaučiu- 
šeįmoje. Buvo užsukę ir į 
"NL" Redakciją.

FLORIDOJE-MIAMI BEACH 
Išnuomuoįamas kambarys su 
visais patogumais ir atskiru 
iėį.imu, netoli vandens. Lap
kričio ir gruodžio mėnesiais - 
pigiau. Skambinti rytais.

Tel.: 1 -305-861-2161 

lietuviškojo radijo pusva
landžio- stotis CFMB 1410 - 
vedėjas, Aleksandro dėdė 
Liudas Stankevičius su duk-

visdėlto spėjome patys kul
tūringai pasilinksminti, su - 
teikdami aukštiems sve
čiams reikiamą įspūdį, kas,

romis ir nemažai kitokios 
Montrealio lietuviškosios in
teligentijos.

Tai buvo trumpas, poros 
valandų subuvimas. Kad ir 
per tokį trumpą pokylį, mes

be abejo, teigiamai atsilieps 
šios mūsų kalėdinės plokš
telės platinime bei tolimes
nėje mūsų jau taip puikiai 
pasirodžiusio Choro veiklo
je. D, N, B a 1 t r u k o n i s

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vai,vakaro-

• VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
• SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
8 PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
» PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

(Li etu viams speciali nuolaida į
'Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

$ 1.50 kelnes 
pristatant
ir atsiimant

Hour
Service

SKAMBINKIT: 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

365*7146 
7M1-A ttNTULE 

365*1143 HS-Nt n*. LMii 

766*2667 
HHAUMO

1982. XI. 11

RICHARD
ROOFER--- - COU VRKIIR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjos ir darbo at|lkėjos stogodengyš Guy RICHARD • 
kuris jou seniai lietuviam s patarnauja. Darbo* ati >cka sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. N amą stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

7725, Georgės
— All kinds of roofing

LaSalle

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $500. - IKI. $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUSIMAI.

Tel. 845-2912 EMBASSY FUR

FUNERAL HOME

r J. F. Wil son & Sons Inc.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Ave. 
Chateauguy , Verdun ,thie. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

7
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METU PABAIGAI ARTĖJANT 
Įvyks labai svarbus Susi * 

rinkimas.
GRUODŽIO 12 d. , sekma - 

dienj, po ii vai. pamaldų, AV 
PARAPIJOS SALĖJE Įvyks 
KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos rinkimai.

VISUS Montrealio ir apy - 
linkių lietuvius- lietuves 
prašome dalyvauti.

Valdyba 
• KIRKUVIENĖ Adelė, nuo
širdi "NL" ir kitos lietuvis-! 
ko s spaudos skaitytoja buvo 
sunegalavusi ir nuvežta įl 
Viktorijos ligoninę. Dabar 
taisosi namuos® 
terš

savo dūk - J
Danutės priežiūroje. A

NL 
ME 
išrinkta. Laikinai, Visuoti
no Susirinkimo nutarimu, 6 
savaites pareigas eis seno
ji Valdyba.

ŠĖRININKU SUSIRINKI -

VAiVORYKŠT'NINFS KLD savaitga! yje surengtoje kitatau- 
čiamp parodoje demonstravo ki'imų ir juostų audimą : 
Danutė St a 5 ke vi č i e n ė ir Antanina Kun c e vi č i enė

Nuotraukos J.V. D an
BALTrJOS SKAUTŲ STOVYKLOJ E - Juozas : r. Juozukas 
P '> e č a i č a i. Vienas plrmiįjų stovyklos vadovų at
rodo rengiasi perduoti stovyklos vadovavimą jauniausiam,.

OR. J.MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0 st. Catharine W. 
Suite 6 00, Montreal, P, Q. 
Tel : 8 66-8235
Namu.: 488-8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ
d anti; gydytoj a

14 10 Guj Si.
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namu.: 737 — 968 1

INFORMACINIS RŪTOS 
KLUBO SUSIRINKIMAS

^Auksinio Amžiaus Klubo 
RŪTA Valdyba šaukia infor- 
macinĮ narių susirinkimą 
LAPKRIČIO mėn. 24 d. , 2 v.
P P

Susirinkimo dalyviai bus 
pavaišinti.

x
PRANCŪZAI DŽIAUGIASI 
SOL. GINOS ČAPKAUSKIENES 
DAINAVIMU

Labai šiltai ir su dideliu 
Įvertinimu LaSalle Messen
ger lapkričio 2 d. laidoje‘ap
rašytas neseniai Įvykęs kon- 
certas''Soiree Lituanienne", 
kuriame dalyvavo sol. Gina 
Čapkauskienė, Montrealio 
Vyrų Oktetas, dir. Aleksand
rui Stankevičiui. Įdėta ir so
listės su dirigentu nuotrau - 
ka. Pasigėrėta lietuvių dai
nomis, kurias išpildė solis - 
tė ir Oktetas, susidomėta ir 
puošniu tautiniu drabužiu, 
kurį, dėvėjo solistė. Gina y-, 
ra labai mėgiama Montrea - 
lio prancūzų dainos mylėto
jų. Šiame straipsnyje bu
vo prisiminti ir jos anksty
vesni koncertai su prancūzų 
solistais, pažymėta, kad Gi
nos balsas Įgauna vis giles
nį skambėjimą. Koncertas 
vyko ''Mamma Diana" Sve - 
tainėje.

K.l.K. moterų d-jos 
MONTREALIO SK. SUKAKTIS

30 me-.ų veiklos sukaktis 
KLKM D-jos Montrealio Sk. 
bus paminėtas GRUODŽIO 4- 
5 d. d.

Ta proga rengiama to
rontiškės menininkės V . ; 
BALSIENĖS keramikos ir' 
gintaro išdirbinių paroda . 
Sekmadienį-po 11 vai. pa
maldų bus iškilmingas po
sėdis, kun. dr. P. GAIDOS pa
skaita, pietūs.
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LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UZ:
Term, indėlius 1 m...... 11.5% 
Certifikotus ............... .12. %
Spec. Taupom, s—tas ..10,5 % 
Taupymo s—tas.......>.v.W. %
su apdrauda iki $ 2.000 
Trumpai, ind. .10.75—11.25% 
už $20,000 ir daugiau
Čekiu s—tas ..................  6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto. 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000 
___ _ ___________

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6 

10:30-12:45

6-8
12-6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

loik u saugojimas (Storage) 
r c mo d e l i u o j u

parduodu

1448 RUE ST AI.EXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 5GOA H3A 2G6 TĖL 288-9646
■KMNl

MEMBER

^7 f f 41 l'H" ■

SYSTEM

D. N. BALTRUKONIS
IMME1IBI.es - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PATARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel,: 273-9181 ............ Namu : 737-0844.

PANPAR
310 VICTORIA AVE SUITE 409

MONTREAL . P.Q. H3Z 2M9

VI NCAS PIEČAITIS
Nel.ilnojam.i Turto Patarnavimas Montrealyje 
Invcstaci) os JAV u Kanados provincijose

Tel . Bus: 482 -3460
Res. 767-4 690

REALTIES CORP.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryto kasdien nuo 9 a. m iki 10 p . m. 
'Sestodieniais: nuo 9 a, m. iki 9:30 p.m, 

Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7626 Centra! St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 366-974 2 ir 365-0 505

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIŲ FONDE
A. A. Alės PAKALNIŠKIENĖS atminimui Kanados Lie

tuvių Fondui aukojo: $100, - V. Pakalniškis; po $20,- V 
Pakalnis, I. Ma Iška; po $10, - J. Maiiška, I. pe-traus - 
kas, S. Tamošauskas, G. Kudžmienė, L A. Jurgutis, A. 
Mylė r B Stškevičius.

Detroito lietuviai suaukojo $ 17 7. 05 .
Užuojauta artimiesiems - 

H. ir Pr. Bernotai įstojo, j KL Fondo narius su $ 200, - 
įnašu

9

Kanados Lietuvių Fondas visiems dėkoja

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Shetbrook St. VI. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 3 1-40 24

A 1> VO K ATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , B. C. L.

įffPAGERBTI MIRUSIEJI TAUTOS FONDE
Gražinai Žur ke v i č i e-n e į mirus, Antanas ir Julija 

[jj Vitkauskai Tautos Fondui paaukojo $ 61, -
Č] Mirus Etenai P a k a i n 1 š k i e n e į Tautos Fondui pa- 
m aukojo: V. Pakalniškis $ 20 - ir K. Toliušis - $ 10 -.
; Kiek anksčiau p. Gaputytė T. F. paaukojo $ 100 - .
g Užuojauta artimiesiems
K Tautos Fondo Atstovybė Mo..itrsalyje dėkoja Visiems!.

Dame E. Suite 504
, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannonfyne, Verdun (kampas 2—n.d Ave.), Que.
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 4

H4G 1E6

DĖMESIO !
Didelis pasirinkimas vyriškų 
ir moterišku kailiniu paltu .
Lietuviams didele nuolaida.
Jeigu nenorite brangiai mokėti, 

skambinkite po 6 vai.v.
VYTUI: 453-9696

RENKU

Senas lietuviškos knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiaga

P. ADAMONIŠ

Tel: 722-3545

GAISRAS • AUTOMOBILIAI a ATSAKOMYBt a GYVYM 

ADAMONIŠ INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL, P.

MONTREAL ENTERPRISES Regi
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 120 K>mu 376 - 378 1

Albertas N 0 R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.ę., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t e —Cl’_

NOTARAS

J. BERNOTAS 
Place Ville Maria, Suita 6 27 I 
fel : ( 5 14) 87 1-1430.

p. a

| TRANS QUEBEC SIDINGS LTD |
2|, ALIUMNUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI,

MENAGER. SALES

montreal west 
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
a NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50/ Du Doitiaine, UePerrot, Que, H7V5V6 

Tel: 453-3142
- fe!

S Re«. Tel: 45 3-9 14 2
InJHSHsafPsesESBSHseKsasasasasasasasasasasasasasBsasHsasBsasas’EasasBS??®

8 psl.

APGALIMAI ALIUMIN1JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A*2A5 
Telefonas: 721-9496

PASIKALBĖKITE SU 
Menager’iu L eo GURFCKAS

muu montrsa! watt automobile

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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