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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
UŽ LĖKTUVĄ - AUKSAS

Taiwano Gynybos Ministe
rija pranešė, kad kiekvienas 
Kinijos pilotas, atbėgęs į 
Taiwaną su nauju F-8 
sprausminiu kovos lėktuvu- 
džetu - gaus apie 1/4 tonos 
aukso*.

MAŽIAU MINISTERIŲ

John Turner’is Kanados
Ministerių Kabinetą sudarė 
iš 29 ministerių, vietoje bu
vusio 37-ių.

Naujasis Jaunimo ir Spor
to ministeris yra Jean La- 
pierre/iš Quebec’o prov./ , 
nuo pat Konfederacijos jau
niausias Parlamente, 28 m.; 
kitas- Remi Bujold, Parla
mento narys iš Bonaventure-
Iles de la Madeleine. Jis bus 
ministeris regijonų ekono
miniams išvystymams.

Tose pačiose pareigose 
yra palikti šie ministerial: 
Monique Begin- Sveikatos ir 
Gerbūvio, M. Lalonde-Finan
sų, S .Joyal-Valstybės Sek
retorius, D. Johnston-Teisin- 
gumo /Parlamento narys 
St. Henri- Westmount/.

Jean Chretien yra mln. p- 
ko pavaduotojas ir Užsienio 
Reikalų ministeris.

A. Ouellet- išlaiko Dar
bo ministerio ir atsakingojo 
už pašto įstaigą pareigas. 
Jis taip pat yra liberalų par
tijos lyderis Parlamente ir 
ministeris Ekonominiam ug
dymui.

Ch. Lapoint- Gamybos ir 
Viešųjų Darbų ministeris.

Kiti nauji ministeriai- 
H. Breau- Žvejybos, R. Fer
guson- Agrikultūros, D. 
Frith- Indėnų Reikalams.

PIERRE TRUDEAU 
ATOSTOGAUJA

Formaliai Pierre E. Tru
deau atsistatydino iš Kana
dos ministerio pirmininko 
pareigų birželio 30 d. ir iš
vyko praleisti savaitgalį prie 
Harrington ežero, ties Gati
neau.

TERORAS PERU 
VALSTYBĖJE

Iš Limos pranešama, kad 
Peru valstybėje kraštutinie- 
ji kairiųjų sukilėliai nužudė

• SALVADORO teismas nu
baudė penkis tautinės gvar
dijos kareivius už keturiu a- 
merikiečių vienuolių nužu
dymą. Viena jų buvo lietuvių 
kilmės. Nubausti po 30 m. 
kalėjimo.

KO BIJO !...
Pagal tradiciją, Britanijos 

ambasadorius Maskvoje,bri
tų karalienės gimtadienio 
proga per televiziją pasako 
žodį. Šį kartą ambasadorius

40 žemdirbių džiunglių sri- I.Sutherland kalboje sovie- 
tyje, toje pačioje vietoje, kur tai panoro išbraukti sakinius, 
buvo užpuolę kariuomenės apie laisvo susižinojimo ir 
sunkvežimį ir nužudę 5 ka- laisvų kelionių vertybes.Am- 
reivius. basadorius nesutiko su to -

Per paskutines 2 savaites kia cenzūra. Kalbos trans- 
nuo marksistų užpuolimų žu- liuoti Sovietų vyriausybė ne-
vo apie 140 žmonių, o nuo jų 
veiklos pradžios prieš 4 me-

leido.

tu s nužudyta daugiau kaip 
3.OOO,daugiausia žemdir - 
bių.
PABĖGO KETURI ESTAI

Keturi estai,kuriems grė
sė, kad paėmus į kariuome
nę, bus išsiųsti į Afganista
ną, pabėgo į Suomiją su gu
mine valtimi, o iš ten įsmu
ko į Š vedi ją.

GAL DĖL TO PAVYDI 
PA3ALTIEČIAMS ?

Savaitraštyje " The Na
tional Review" gegužės 4 d., 
išspausdintas Erik v.Kueh- 
nelt-Leddihn straipsnyje"The 
Baltic Nations* Struggle"pa- 
brėžiama, kad kaip ir Vokie
tijos "Demokratinės" res - 
publikos piliečiai, pabaltie-

ŠIS “NL” NUMERIS YRA PASKUTINIS PRIEŠ ATOSTOGAS 
SEKANTĮ NUMERĮ IŠLEISIME RUGPJŪČIO 9 DIENA.
VISIEMS LINKIME GERO VASAROS POILSIO! ”NL°’

BALTIEJI RŪMAI PASKELBĖ
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It has been over 40 years since' invading Soviet armies, 
in collusion with the Nazi regime, overran the three indepen
dent Baltic Republics of Estonia, Latvia, Lithuania and 
forceably incorporated them into Moscow's expanding empire. 
The new regime then ordered the illegal deportation, murder, 
and imprisonment of tens of thousands of Baltic peoples whose 
only "crime" was to resist foreign tyranny and'to defend their 
liberties and freedoms.

Oppression and persecution continue to this day, but 
despite this long dark night of injustice, the brave men and 
women of Estonia, Latvia, and Lithuania have never abandoned 
the battle for their national independence and God-given 
rights. Although the full measure of their struggle and sacri
fice is screened by the oppression and censorship under which 
they live, the friends and families of the Baltic peoples all 
over the world are aware of their heroic .endesnrs and aspira
tions .

Their peaceful demands for their rights command the 
admiration of everyone who loves and honors freedom. All the 
people of the United States of America share the just aspira
tions of the Baltic nations for national independence, and we 
uphold their right to determine their own national destiny 
free of foreign domination. The United States has never 
recognized the forceable incorporation of the Baltic States 
into the Soviet Union, and it will not do so in the future. 
The Congress of the United States, by Senate Joint 
Resolution 296, has authorized and requested the President to 
issue a proclamation for the observance of June 14, 1984, as 
"Baltic Freedom Day."

NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President of the 
United States of America, do hereby proclaim June 14, 1984, as 
Baltic Freedom Day. I call upon the people of the United 
States to observe this day with appropriate remembrances and 
ceremonies and to reaffirm their commitment to the principles 
of liberty and freedom for all oppressed people.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this 
fourteenth day of June, in the year of our Lord nineteen 
hundred and eighty-four, and of the Independence of the 
United States of America the two hundred and eighth.

RONALD REAGAN

čiai yra ’’darbštūs ir tech
niškai Įgudę- dvi retos sa
vybės Sovietų Sąjungoje”.

Gal ir dėl to taip niršta 
Kremlius, ir gal šiek tiek 
dar skaitosi.. .O dėl geres
nio pragyvenimo lygio, negu 
kur kitur Sovietų Sąjungoje- 
tai pavydi, kitaip nebandy
tų visokiais būdais jį men
kinti ir sulyginti su "broliš-
KANADOS SPAUDOJE -

komis" respublikomis. Jei 
prie to prives, tai kurgi jie 
saugaus reikmenų, jei ir Pa
baltijo valstybėse jų nebus.
• LENKIJOS teismas bai
gė tardyti už S olidarnosz pa
sisakiusį kunigą Jerzy Po- 
pieluszko ir, kaip pogrindis 
praneša, gali netrukus jį 
nuteisti už "priešvalstybinę 
veiklą".

Hamiltone- "The Spectator" laiškų skyriuje at
spausdintas platus spraipsnis,patiektas Artūro Žemaičio
apie tautžudystės pradininkus 1941 m. ,kai Pabaltijo gyven- 
tojai buvo tremiami masiniai Į Sibirą,apiplėšti, nužemin
ti, nežmoniškam vergų darbui ir sąlygoms pasmerkti su
nykti. Parašyta ir apie tebevykdomą naikinimą jų užim - 
tuose kraštuose.
Montrealio "The Gazette" š. m. liepos 3 d. atspaus- • 
dino laiškų skyriuje S.Lietuvio pasirašytą laišką:Still 
Occupied. Gennady Gerasimov /Letter June 22/ mention- • 
ed that S oviet soldiers came to Europe not as conquerors 
but as liberators. Unfortunately after the liberation of 
Estonia, Latvia Lithuania and other eastern European count 
ries, they forgot to leave and so became conquerors. These 
countries are still occupied by the Russians./’’

/Vertimas būtų toks: Gennady Gerasimov paminėjo, kad 
S ovietų kareiviai atėjo į Europą ne kaip nugalėtojai, bet 
kaip išlaisvintojai. Nelaimei, po išlaisvinimo Estijos, Lat
vijos Lietuvos ir kitų Rytų Europos valstybių, jie pa - 
miršo atsitraukti ir taip tapo nugalėtojais. Tie kraštai 
dar vis yra rusų okupuoti’’/.

KANADIETE MOKYTOJA KALBA APIE PABALTIJO 
KANKINIUS ,

Kanadietė mokytoja Julia Eckert- MacLean atspaus
dino šiaurinės Kanados laikraštyje Northern Life šį eilė- 
raštĮ,dedikuotą Pabaltijo valstybių/Estijos, Latvijos, Lie
tuvos/ kankiniams "Remember Baltic Martyrs". / Netru- 

■ kus jai teks daryti sunkią širdies operaciją. Ji džiaugtųsi, 
jei pabaltiečiai jai parašytų laiškų:Julia Eckert-MacLean, 
222 Fournier Gardens,SUDBURY,Ont./.

Štai to eilėraščio laisvas vertimas prozoje/origina- 
le - rimuota/.

"Aš pabudau patenkinta savim ir pradėjau dienos dar
bus. Ir pamiršau visai apie Pabaltijo Birželio kankinius. 
/Gal pamiršai ir tu?/

Labai seniai meldžiaus už juos ir šiandien po dauge
lio metų,atlikus savo pareigą, juos pamiršau. Be to, ma
niau, kad tokio teroro jau nebėra/kokia apgaulė; o užmer
kiu akis prieš kančią/.

Saugi po savo pastoge, atsukusi TV ilsiuosi ir laukiu 
man patiektų programų. Ir štai staiga aš pamatau tą 
skausmą, veriantį ir šaukiantį ir draskantį mane. Mane 
paliko visas patogumas, ir baisus vaizdas, vienas po kito 
sekė ekrane.

Ir kaip kokia bailė, aš ranką ištiesiau, kad užgesin - 
čiau tuos vaizdus, kad juos pašalinčiau iš savo sąmonės 
ir iš akių. Kad nematyčiau kankinamų-ir nukankintų trem
tinių.

Bet kažinkas sulaikė mano ranką drebančią ir aš ste
bėjau mirtį svetimuos kraštuos, toli nuo čia, kaip apstulbę 
žmonės, kliuvinėdami vienas už kito praslinko mano ek - 
ranu ir buvo sugrūsti į gyvulinius vagonus lėtai mirčiai.

Tą 1941-ųjų birželio 14-tąją Estija ir Latvija ir Lie
tuva buvo užplūstos svetimųjų. Bizūnai ir šautuvai gujo 
drąsiuosius pabaltiečius į gyvulinius vagonus, skirtus Si
biro kapinynams.

Viešpatie, širdis plyšta*. Matome vėl neapykantą ir ti
roniją, karą. Mirę ir mirštantieji tokie bejėgiai ir tylūs. 
/Ar aš to nemačiau; ir niekad neatjausiu?/.

O, jūs Pabaltijo kankiniai,kurie paklojote gyvybes, 
atleiskite už šį pasaulį, kuris toksai beširdis. Atleiskite, 
kad gyvenu,kai jūs nustojote kvėpuoti. Žinokite,kad Lais
vės Šauksmas nepalaidotas šaltuose Sibiro kapinynuose. 
Jis dega žmonių širdyje , kurie, kiekvienas iš eilės, 
pasiryžę nešti jūsų Laisvės Deglą. Ilsėkitės ramybėje , 
drąsuoliai kankiniai nuo Baltijos krantų. Jūs negulite šal
tame drėgname kapinyne- jūs ilsitės visų mūsų šventovėje 
ir mes lenkiame galvas prieš jus visus maldoj ir giliame 
tikėjime tiesa ir meile. ’’
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Ui Lietuvos išlaisvinimo.! Ui ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyautš au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai pali 
būti trumpinami ir taisomi redakci jos nuo žiūra, prašinami tik 
is anksto susitarus. Ui skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

ĮDOMUS IR NAUDINGAS 
„WASHINGTON© HORIZONTU” 

SEMINARAS
Georgetown Universitete,birželio 8-10 dienomis,estų 

latvių, lietuvių, ir ukrainiečių jaunimui buvo suorgani
zuotas ’’Washington’© Horizontų" /Washington Horizons/ 
seminaras, kuriame dalyvavo virš 70 dalyvių iš visos A - 
merikos /Seattle,Wash. .Chicago, Cleveland,New York, 
Wash.D.C. / ir Kanados. Taip pat dalyvavo buvusieji ir 
dabartiniai Jungtinių Pabaltiečių internal. Seminaro dvie
jų dienų programą pristatė temas .liečiant politinę veik - 
lą ir karjerų galimybes Washingtone. Seminaras davė 
inspiracijos dalyviams įsivelti į politinę veiklą bei konk
rečių idėjų ir metodų. Vienas iš pagrindinių programos 
punktų buvo Baltųjų Rūmų pristatymas /briefing/ ir ap
žiūrėjimas /tour/.

Baltųjų Rūmų Pristatymas
Penktadieni,birželio 8 d. .Baltųjų Rūmų pristatyme 

kalbėjo Kenneth Tomlinson,"Amerikos Balso" direktorius 
Jis apibūdino penkių metų planą pagerinti tos agentūros 
programas ir technikinius metodus. K. Tomlinson’as pa
brėžė, lead etninių grupių parama internacionaliom radijo 
transliacijom yra labai reikalinga. Šios etninės grupės yra 
natūralinės klientūros .kurios turėtų paremti šias "Ame
rikos Balso" programas. K. Tomlinson’as, baigdamas sa
vo kalbą paminėjo,kad jis buvo patenkintas, jog JAV Kong
resas priėmė pirmą asignavimo apmokėjimą /appropria
tions/ penkių metų modernizavimo programai.

Gary Mattews, Vyriausias Deputatas, .Sekretoriaus 
asistentas /Senior Deputy Assistanbt Secretary/ Žmo - 
gaus Teisių Ir Humanitarinių Reikalų Biuro Valstybės 
Departamente .kalbėjo Žmogaus Teisių temomis ir 
paminėjo, kad Žmogaus Teisių situacija visai nėra pa
gerėjusi komunistinėse šalyse. Bet jis taip pat paminėjo, 
kad dabar daug daugiau privačių organizacijų ir individų 
užsideda pareigas atkreipti dėmesį į komunistinę veiklą.

Dalyviai atidžiai klausė dr. John Lenczowski’o,direk
toriaus Europiečių ir S ovietlnių Reikalų Valstybinėje S au
gumo Tarnyboje /National Security Council/ kalbos,kuri 
palietė ideologiją Ir realistini atsižvelgimą į sovietinę 
santvarką. J. Lenczowski’s irgi pastebėjo, kad per pra - 
eltą keletą metų Amerikos valdžios atstovai, intelektualai 
Ir bendra publika nustojo vadinti Sovietų Sąjungą komu - 
nistine valstybe. Jo manymu , šitokia galvosena yra pa
vojingas precedentas9kuris tiktai padedą Sovietų disin - 
formacijos tikslams Vakaruose.

Politinis Veikimas
Lee Bellinger, Akcinių Bendrovių ir Visuomenės Rei

kalų Direktorius /Director of Corporate and Public 
Affairs/ Valstybinio Darbo Centras / Center on National 
Labor Policy/ kalbėjo apie spaudos santykius ir patarė 
kaip rašyti spaudos pranešimus/press releases/, pabrėž
damas pozityvių santykių su televizijos ir spaudos kon - 
taktais vystymą,laiškuose vartojant mandagumą ir nuo
seklumą.

Amy Moritz, Vykdomoji Direktorė /Executive Direc
tor/ Valstybinės Visuomeninės Politikos ir Tyrinėjimo 
Centro /National Center of Public Policy Research/ , kal
bėjo apoe "lobbying" ir reikalingumą nustatyti tapatybę 
svarbesnių politinių veikėjų. Ji irgi pabrėžė reikšmingu
mą kurti koalicijas savo politiniams klausimams ir spren
dimams.

Edmund Kaislemeyer tos pačios agentūros darbuoto
jas, kalbėjo apie demonstracijas ir politinius susirinki - 
mus/rallies/ ir ypatingai pabrėžė svarbesnius demonstra
cijų pasiruošimų punktus.

Morton Blackwell, buvęs Specialus Prezidento Asis
tentas Visuomenės Ryšininkas ir dabartinis Vadovavimo 
Instituto Direktorius/Director of the Leadership Institute/ 
pristatė politinės veiklos metodus kurstyti politini intere
są jaunimo tarpe, vartojant vadovavimą, pastovumą ir no
vatoriškumą.

Ron McNamara,Senatoriaus Alfonso D’Amato /Res
publikonas N. Y. / ĮstaymųAsistentas/Legislative Assis- 
tant/pristatė pagrindinę paskaitą šeštadienį. McNamara 
kalbėjo apie Pabaltiečių ir Ukrainiečių veiklą, pabrėžiant 
kongresmanų ir Amerikos išeivijos švietimą,liečiant Es
tijos, Latvijos, Liet vos ir Ukrainos dabartinę padėtį. Jis 
taip pat kalbėjo apie Pabaltiečių ir Ukrainiečių bendra - 
darbiavimą, kaip apie svarbų taktinį būdą, kuriuo būtų gali- 
2 psl.

ma atsiekti savo bendrų tikslų. Jis taip pat pasidalino sa
vo asmeniniais patyrimais bei įspūdžiais,keliaujant po 
Sovietų Sąjungą,išryškino sovietų valdžios bei atstovų 
galvoseną,liečiančią Žmogaus Teises.

Karjerų galimybės Valdžios
t Sferoje

Tarnautojų Vadovavimo Raštinės Bendras Direktorius 
/Associate Director,Office of Personnel Management/ 
George Nesterczuk pristatė pilnutinišką apibūdinimą apie 
2,5 milijonų Federalinės Valdžios darbų. Pats būdamas 
ukrainietis , Nesturczuk pabrėžė naudą įsijungiant ir dir
bant kartu su bendruomeninėmis organizacijomis ir tuo 
pačiu pasisakė, kad paties bendradarbiavimas su uk - 
rainiečių organizacijomis davė jam neįkainuojamą paty
rimą bei gerus profesinius darbo kontaktus.

Gerald Lamb buvo nuoširdžiai priimtas, aktyvus 
Kongresmano Brian Donnelly /Demokratas, Ma./ Įstaty
mų Direktorius. Kongresmanas Donnelly yra vienas iš 
dviejų pirmininkų /Co-Chairman/ Pabaltiečių ir Ukrainie
čių Ad Hoc Komiteto. G. Lamb kalbėjo apie darbo gali
mybes. Jis pabrėžė, kad jaunimui reikia būti atspariam , 
siekiant politinės tarnybos ir tuo pačiu užmegsti asmeniš
kus ryšius su Kongreso atstovais.

Norman Rankin, Respublikonų Valstybinės Komiteto 
Politinių Reikalų Direktorius irgi pristatė darbo galimy
bes kampanijose/campaigns/ ir apibūdino tokio gyvenimo 
stilių, kuris yra labai įtemptas bei Įdomus, ir kurio rezul
tatai gali būti nepalyginamai malonus pasitenkinimas sėk
mingais rinkimais.

Lino Kojelio kalba nagrinėjo politinį įsipareigojimą. Jis 
yra Baltųjų Rūmų Visuomeninės Ryšių Raštinės Bendrasis 
Direktorius. Jis pasidalino savo asmeniškai patyrimais , 
kurie įrodė vertę Įsipareigojimų vienai partijai ir ideo
logijai ir jų laikymosi gerose ir sunkiose situacijose, L. 
Kojelio komentarai suteikė progą dalyviams apsvarstyti 
ir savuosius įsipareigojimus.

Dalyviai e n t u z i a s t i n g ai Priima
S eminarą

SekmadienĮ iš ryto Įvyko užbaigimo sesija. Dalyviai 
pasidalino Įspūdžiais ir pasisakė, kaip mėgins Įvykdyti 
lektorių pasiūlymus. Z alga Robbins, viena iš dabartinių 
Jungtinio Pabaltiečių Komiteto latvių internė pasisakė, kad 
kad:"Seminaras buvo labai įdomus bei informacinis ir ti
kiuosi, kad visi pasiūlymai bus naudingi šios vasaros 
projektams". Visi seminaro dalyviai nutarė, kad Wa- 
shingtono Horizontų" seminaras turėtų vykti kas
met.

Seminarą suorganizavo Jungtinis Pabaltiečių Komi
tetas kartu su Amerikos Ukrainiečių Kongreso Komitetu. 
Šis seminaras buvo pirmutinis pobūvis,kuris atkreipė dė
mes! I politiniai besidominti jaunimą. Taip pat seminaras 
yra pirmas pavyzdys , kuris Įrodo Pabaltiečių ir Ukrai - 
niečių bendras pastangas pakelti jaunimo politini supra - 
timą.

Jungtinis Pabaltiečių Komitetas/Joint Baltic Ameri- . 
can National Committee/JĖANC/ buvo įkurtas 1961 m. Jis 
atstovauja tris centrines Pabaltiečių organizacijas-Ame
rikos Estų Valstybinę Tarybą /Maido Kari-atstovas, da
bartinis pirmininkas/,Amerikos Latvių Sąjungą /Gunars 
Meierovics-atstovas/ ir Amerikos Lietuvių Tarybą/ jo - 
nas Genys - atstovas/. JBANC koordinuoja Amerikos 
Pabaltiečių rūpesčių pristatymą Kongreso atstovams , 
valdžios agentūroms bei visuomenei. Komitetas taip pat 
duoda Amerikos pabaltiečių jaunimui progos susipažinti 
su pabaltiečių reikalais, rūpesčiais ir bendrai supažindina 
su egzistuojančia politine aplinka Washington’©.

PROBLEMOS SPRENDŽIAMOS PALIATYVIAI
J. v.

nystę, nes ir lietuvių patarlė 
sako, kad duona verkia tingi
nio valgoma. Bilijoninės su
mos išleidžiamos šalpoms , 
už kurias gavėjai/ ypač tie , 
kurių šeimoje yra pajėgūs 
dirbti nariai/ niekuo nekom
pensuoja. Vien bedarbių šel
pimu šios problemos iš- 

so- spręsti, neįmanoma. Valsty
bė, nežiūrėdama realiai ir 
kritiškai į šelpiamuosius, 
tik dar labiau klimpsta I į- 
siskolinimo bedugnę. Tai ir 
ši problema apgydoma, o ne 
išgydoma.

Apie politinių problemų 
sprendimą JAV senatorius 
J. Denton davė pasikalbę ji - 
mą žurnalui "The Review of 
the News", nr. 7, 2.15. 84. Jis 
lankėsi El Salvadore,Hondū
re, Costa Rica ir Nicaragua 
valstybėse.

Palyginimą Vid. A merikos 
su Vietnamu jis laiko juo
kingu, neišlaikančiu jokios 
kritikos. Agresyvus Mark
sistų -Lėnininstų Nicaraguos 
režimas, remiamas Kubos 
ir Sov. Sąjungos,yra grąsa 
visos Lotynų Amerikos tai - 
kai, nes jie aktyviai palaiko 
komunistų vadinamą Tautinį 
Išlaisvinimo Frontą.Neabe
jotina, kad yra reikalingas 
pagerinimas politinių, e ko - 
neminiu ir socialinių sąlygų 
daugelyje Lotynų Amerikos 

Paliatyvas-tai priemonės, 
kurios iš esmės nepašalina 
problemos, arba klausimo 
neišsprendžia, o tik apgrai
bomis arba paviršutiniai 
sprendžia problemą.Tuo bū
du nuduoda, kad negerovę 
sutvarko.

Ar ne panašiai yra spren
džiamos ir ekonominės,
dalinės ir politinės valsty
bių problemos? Kaip keista, 
kad JAV prez.R.Reagan’as, 
mažindamas federalinį mo
ke st| dir bantie m s, kartu di
dina valstybini Įsiskolinimą, 
už kurį vis didėja mokamoji 
procentų suma, ir kuri pa
siekė astronominę virš 1 ir 
1/2 trilijono dolerių sumą . 
Ar tai nėra tik laikinas mo
kesčių mokėjimo palengvi - 
nimas,kur| galima pavadinti 
paliatyviu? Be to, JAV vy
riausybė neturi nė savo pi
niginio vieneto. Pinigus/do- 
lerių banknotus/ spausdina 
"Federal Reserve Board" - 
privačių bankininkų institu
cija. Už paskolas procentus 
nustato ši įstaiga, o jos na
riai ir jos f iii jalai nėra 
valstybės tarnautojai. Tai sa
votiškas piniginis paliaty - 
vas.

Pajėgiančių dirbti bedar
bių šelpimas-tai irgi pavir
šutiniškas arba paliatyvinis 
problemos sprendimas, ku
ris dažnai tik skatina tingi

kraštų. Tačiau niekas nein
vestuos kapitalo į tokios ša
lies ekonomiją, kur ginkluoti 
sukilėliai užpuola ir sunaiki
na transporto priemones, e- 
lektros jėgaines ar elektros 
įrengimus, aprūpinančius 
farmas ir dirbtuves. Kaip 
gali ūkininkai gauti paskolų 
trąšoms, jeigu sukilėliai te
roristai užpuola farmas ir 
sunaikina jos mašinas bei į- 
rengimus. Toks komunistų 
siautėjimas šalyje didina ne
darbą, sukelia baimę ir ne
pasitenkinimą žmonių tarpe . 
Tuo būdu jie mažina pasiti
kėjimą vyriausybe, kuri ne
pajėgia suvaldyti tų komunis
tų teroro. Jie, griaudami e- 
konoroinį gyvenimą tikisi, o- 
kupavus tokį kraštą, dar leng^- 
viau pertvarkyti jį pagal ko
munistinę liniją.

Todėl,kol nėra užtenka - 
mai karinės jėgos priešpas
tatyti komunistų siautėjimui, 
nėra galimybės pakelti ša
lies ekonominį gyvenimą. Tik 
vyriaujanti militarinė jėga 
gali apsaugoti nuo komunistų

zuoti farmerius, net deginant 
jų laukų pasėlius, kad įneštų 
chaosą Į ekonominį gyveni
mą Kaip tokį nepastovų gy
venimą sunormalizuoši, kad 
ir kaip jį piniginiai šelpda
mas, nepašalinęs tų teroris
tų. Tai būtų tik paliatyva , 
arba paviršutinė pagelba , 
nenorint matyti pagrindinės 
priežasties, t. y. tų teroristų 
kuriuos paruošia, šelpia ir 
siunčia Nicaragua-Kuba-S ov. 
Sąjunga.

Senatorius Denton’as sa - 
ko, kad jei Nicaraguos koro. 
valdžia ir pažada laisvus 
rinkimus, tai ji pažado vis- 
tiek nelaikys, kaip iš vi
so komunizmo visas gyve - 
nimas yra pagrįstas melu 
apie laisvę,lygybę ir broly
bę. Todėl būtų pribrendęs 
laikas pastatyti jėgą prieš 
jėgą, kaip tai padaryta 
Grenadpje. Tikra nelaimių 
priežastis yra tas proletari- 
zuojąs gyventojus diktatori- 
nis komunizmas su aristok - 
ratiškomis privilegijomis 
išrinktiesiems,t.y. komu -

agresijos ir t ik panaikinus nistinei grietinėlei, 
tas gaujas, šalis gali stabili- 
zuotis ir ekonominiai sustip
rėti.

Yra neįmanoma lyginti ab
soliučią priespaudą bei vi
sokių rūšių Žmogaus Teisių 
paneigimą komunistinėse 
valstybėse su priespauda da
bartinėse Lotynų Amerikos 
valstybėse, kad ir diktato- 
riniai valdomose. Nicara
guos piliečiai, diktatoriaus 
S amozos valdomi. Bet 
komunistiniam režimui ten 
įsigalėjus, ta priespauda ke
leriopai padidėjo ir nebėra 
galimybių kur ir pasiskųsti. 
Komunistai niekuomet ne
atsisakys eksportuoti savo 
vadinamosios revoliucijos ir 
iš jų netenka laukti žodžiu 
ar raštu susidarytų susita
rimų vykdymo, nes jie laiko
si Machiavellio pažiūros Į 
gyvenimą; tikslas pavergti 
visą pasaulį pateisina bet 
kurias, kad ir žiauriausias 
ir negarbingiausias priemo
nes.

Prez.Reagan’o Komis!'a , 
pirmininkaujant buv. Vals - 
tybės sekretoriui Kissinger* 
iui, siūlo padidinti milijoni
nes pašalpas toms Vid.Ame
rikos valstybėmsjtuomi me
namai pagrindinai pagerinant 
jų socialinę ir ekonominę 
struktūrą. Su tokiu proble- 
m os spre ndim u se natorius 
Denton*as nesutinka Jis sa
ko, kad kol nebus pašalinti 
komunistai teroristai iš C . 
Amerikos, tol ekonominis 
gyvenimas ten nepagerės.

EI Salvadoro komunistinė 
taktika yra sprogdinti tiltus, 
elektros įrengimus, terori-

Daug rašoma apie Irano 
griežtą režimą, apie kalini
mus ir sušaudymus. Panašūs 
ar net didesni žiaurumai, ka
linimai ir žudymai daugiau 
negu šimteriopų mastu 
yra vykdyti S ov. S ą jungoje , 
bet apie juos mažiausiai ra
šoma. Pasaulio ekonominis 
pastovumas neįmanomas,kol 
agresyvi, žmones pavergian
ti komunistinė sistema to
leruojama ir pasitenkinama 
paliatyvinėmis iškalbingumo 
priemonėmis. Tuoroi pratę
siama netikrumo stovis n e 
tik EI Salvadore,bet ir kito
se C. Amerikos valstybėse ir 
net visoje Lotynų Amerikoje. 
Juo ilgiau užsitęsia tas ne
tikrumo stovis, tuo daugiau 
progų atsiras įsigalėti ten 
komunistams. Ne be reikalo 
sakoma, kad žuvį gaudyti 
lengviau drumstame vande
nyje.

Taip lygiai yra ir visame 
pasaulyje :teatrinės- palia - 
tyvinės priemonės kovoje su 
beatodairiniu komunizmu y- 
ra netik neveiklios, bet už
temdo aids ir protą net ir 
tiems antikomunistams, ku
rie norėtų esminiai kovoti su 
siekiančiu pasaulį pavergti 
Sovietizmu. x

PRIMENAME XI-TĄJ[ LITUANISTIKOS SEMINARĄ^

VIENUOLIKTOJO SEMINARO PROGRAMA skirstoma. 
Į tris pagrindines sritis: lietuvių kalbą,literatūrą ir isto
riją. Dalyviai rinksis iš 12 kursų ir privalės lankyti ma
žiausiai keturis, bent po vieną iš viršminėtų sričių.

Seminaro metu veiks biblioteka bei knygynas,kur bus 
galima įsigyti kursams vadovėlius ir kitus leidinius. Va - 
karais numatytos įvairios programos, bet daugiausia lai
ko bus skiriama studijoms.

Seminaras įvyks "Loyola of the Lakes" amerikiečių 
jėzuitų rekolekcijų namuose, netoli A krono miesto. Vieta 
nuošali bet lengvai pasiekiama sausumos ir oro keliais. 
Namai aprūpinti visais bendrabučio patogumais.

Seminaro mokestis vienam asmeniui yra 310 JAV dol 
Tai Įskaito maistą, patalynę, kai kurias mokymosi prie
mones ir registracijos mokestį.

DALYVIAI RENKASI sekmadienį,RUGPJŪČIO 5 d.po 
pietų ir skirstosi RUGPJŪČIO 19 d. prieš pietus. Transpor 
to iš autobusų stoties arba aerouosto ieškantys anketoje 
pažymi atvykimo laiką, vietą ir skrydžio ar autobuso nu
meri. Kitu atveju, rengėjai neužtikrina pasitikimo.

SEMINARUI REGISTRUOJA MAS I tik dviem savaitėm, 
pasiunčiant užpildytą anketą ir 30 JAV dol, registracijos 
mokestį Seminaro Komisijai. Dalyvių skaičius ribojamas 
35-kiems.

ANKETAS UŽSIREGISTRUOTI Į SEMINARĄ GALIMA 
GAUTI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS RY
ŠIŲ CENTRE, 5620 S.Claremont,CHICAGO.IL 60636

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SUOMIJA IR
BALTIJOS VALSTYBIŲ SOVIETIZACIJA

R. Bulovas 
/tęsinys/

ĮVYKIAI 1944 ii).
Kovo įpėn, 17 d. - Suomija atmetė Rusijos sąlygas su

daryti karo paliaubas.
Balandžio 30 d. - Stalinas pirmą kartą viešai prisi

pažino, kad Sovietų Sąjunga gauną amerikiečių ir britų 
paramą.

Birželio 8 d. - S ovietai pradėjo puolimą Karelijos 
sąsmaukoje. Po trijų valandų artilerijos apšaudymo,Rau
donoji Armija puolė Mąnnerheimo liniją.

Birželio 18 d, - Rusų karo jėgos pralaužė Mąnner- 
heimo liniją.

Birželio 20 d. - Raudonoji Armija užėmė Viipuri 
/Vyborg/. Suomių įlanka atidaryta rusų laivininkystei.

Birželio 22 d. - S uomių vyriausybė norėjo žinoti 
rusų taikos sąlygas. Vokiečiai juos spaudė, kad liktų kare.

Liepos 7 d. - Suomių kariuomenė pradėjo trauktis 
iš Rytų Karelijos fronto.

Liepos 22 d. - Rusų kariuomenė pasiekė 1940 metų 
Suomijos - Rusijos sieną.

Rugpjūčio 2d. - Maršalas Mannerheim’as tapo 
Suomijos prezidentu, pakeisdamas Risto Ryti .

Rugsėjo 2 d. -S uomija priėmė Rusijos paliaubų są
lygas.

Rugsėjo 4 d, - Suomija Įsakė savo kariuomenei su
stabdyti karo veiksmus.

Rugsėjo 19 d. - Rusija ir S uomija pasirašė paliaubų 
sutarti, atstatydami 1940 m. sieną. Be to,rusai užėmė 
Petsaroo ir Porkkala sritis, už tai atiduodami suomiams 
teisę | Hangtt bazę.

S palto 1 d. - Suomių karb daliniai užpuolė vokiečių 
kariuomenę Suomijoje.

Pagal vėlesnę taikos sutartį, Suomija ture jo sumokė
ti dideles reparacijas S ovietų S ąjungai: 300.000.000 
dolerių, bet išliko nepriklausoma. /1956 m. 75 mil. dol. 
skolos nubraukta, Porkkala gražinta/.

Rodos, 1947 m, suomių komunistai, Maskvos |taigo - 
jami, ruošė perversmą, kaip kad buvo numatyta kitose sa
telitinėse valstybėse. Suomių komunistų partijos genera
linis sekretorius buvo Tanio Ravo. Bet čia įvyko staigme
na: Tanio Tarvo pranešė Suomių vyriausybei apie ruo - 
šlamą perversmą ir pasislėpė. Ir vėl Suomija išliko ne
priklausoma ir demokratinė. Žinoma, ji turi būti labai 
atsargi, kad neužpykdytų ’’raudonosios meškos”.

Estija,Latvija ir Lietuva buvo paliktos Sovietų Sąjun
goje. Nuo karo pradžios Sovietų Sąjunga prijungė apie 
300.000 kv. mylių naujos teritorijos Europoje,įskaitant 
Čekoslovakijos Ruteniją 1945. VI. 29 /4,942 kv. mylių, Imli 
1 roll, gyventoji}/. Iš viso ,tai Prancūzijos ir Italijos plo
tas, išskyrus salas, sudėjus kartu.

Čia tenka pastebėti, kad R.Goralski’s padarė klaidą. 
Aš manau, turi būti 300.000 kv. mylių naujos teritorijos 
Europoje ir Azijoje.

TEHERANO IR MASKVOS KONFERE NCW
1943 m.lapkričio 28- gruodžio 1 d. Stalinas susitiko 

pirmą kartą Churchill’l ir Roosevelt’ą Teherano Konferen
cijoje. Buvo aptarti Overlordo ir Anvilio /kodų pavadini
mai invazijoms/ planai. Stalinas vėl patvirtino Rusijos 
nusisiatymą kariuatt prieš Japoniją, kada Vokietija ka
pituliuos.

Be to, buvo sutartos Lenkijos rytinės sienos su So
vietų Sąjunga.

1944 m. spalio 9-18 d. d. vyko Maskvos Konferencija, 
kur dalyvavo Churchill’is, Stalinas ir JAV ambasadorius 
Harriman’as, atstovaujantis Roosevelt’ą. Konferencija 
sprendė Balkanų ir Lenkijos padėtį. Nebuvo sutartė dėl 
lenkų vyriausybės sudėties,bet buvo sutarta ’’interesų” 
proporcija: Graikija- 1OO% britų, Jugoslavija- 50% rusų, 
50% britų, Bulgarija,'IRurounija ir Vengrija - 75%-8O % 
rusų, apie 20% britų.

Čekoslovakija čia irgi neminima. Jos ir Lenkijos ’’in
teresų” proporcija, tur būt,buvo nustatyta Jaltos Konferen
cijoje. Kai amerikiečiai, karui baigiantis, įžengė į Čeko - 
Slovakiją, rusai pareikalavo jų iš ten išsinešdinti, ką jie 
ir padarė.

Dar vienas žymesnis Maskvos pareiškimas buvo 
prieš Maskvos Konferenciją.

1944 m.kovo 17 d. - Maskva pareiškė,kad Curzono 
linija jai yra nepriimtina.Rusijos ir Lenkijos siena turin
ti būti nukelta toliau į Vakarus.

Žemėlapis, kurį naudojo Stalinas,Churchill’is ir Ro- 
osevelt’as Teherano Konferencijoje: Stalinas raudonu 
pieštuku nubrėžė pokarinę sovietų—lenkų sieną. Š taurinė 
Galicijos siena irgi pabrėžta raudonu pieštuku. Baltstogės 
vaivadija ir kampas prie Čekoslovakijos sienos skersai 
perbrėžinėtas raudonu pieštuku, kaipo grąžinamos žemės 
Lenkijai. Dabartinė siena prie Gardino ir Karaliaučiaus 
yra toliau į Vakarus negu žemėlapis rodo. Visa kita- da
bartinė siena.

R.Goralski’o knygoje ’’World War II Almanac” šitas 
žemėlapis yra daug smulkesnis. Čia pažymėti tik svarbes
ni miestai ir sienos.

Jeigu Baltijos valstybės tuojau po I-ojo Didžiojo Ka - 
ro būtų sudariusios federaciją, galbūt, karo meto įvykiai 
būtų kitaip susiklostę. Bet- lengviau pasakyti, negu pada
ryti. Dr. Jonas Šliūpas ir latvių poetas Rainys 
piršo federacijos idėją. Niekas jų neklausė. Tai buvo 
’’balsai, šaukiantys tyruose”.

Dabar tai yra praeitis. Po laiko kiekvienas yra gud- į 
rus, sako liaudies patarlė. Turėkime vilties, kad ateinan-į 
čios kartos pasimokys iš praeities.

Argentinos jaunimo tautinių šokių grupė INKARAS,pasiruošęs skirst i 
į Septintąją tautinių šokių šventę,kuri įvyks Richfieldo koliziejuje,netoli 
Clevelando,liepos 1 d. Fr. Ožinsko nuotrauka

Septintosios L ai svojo P asaulio Lietuviu T autiniu Šokiu

Bilietu Platinimo Komisija. Iš kairės sėdi: K. Liutkutė-
Freudenberger, V. Zir.donienė; stovi: J. TqoCiene, A. Stungienė 
ir G Mariūnaite. Nuotr. L.P. Velykio

JOO >00 300 um Vfltnit Gtntttt

Lenkijos sienos pagal Jaltos ir Potsdamo nutarimus. 
Žemėlapis darytas archit. Vytenio Gurecko.

Perduodamas Olimpinis Žibintas prie Brighton Parko lietuviu 
parapijos bažnyčios link Marquette Parko lietuvių kolonijos , 

Nuotr, P, Molėtos

’ Niekam nėra pavojaus pasidaryti ’’materialistu” dėl 
rūpinimosi, kad visi turėtų žmoniškesnes gyvenimo sąly
gas ir kad kuo mažiau liktų pasaulyje skurdo. Toks rū
pinimasis materialinėmis gėrybėmis liudija ne materia - 
lizmą, o idealizmą jau tuo pačiu, kad jis kreipiasi į ki
tus. Bet, tesirūpinant tik savo pačių gerove, yra pavojus 
faktiškai darytis materialistais ir tiems, kurie pasaulė - 
žiūriškaiyra įsipareigoję idealizmui. Gyvenimo tikro- 
vėje nėra tokio griežto išsiskyrimo į materialistus ir 
idealistus, koks principiškai yra tarp meterializroo ir 
idealizmo.’ j Girnius /iš ’’Idealas ir laikas"/
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
MŪSŲ KLASĖ ”1983” 

Esam šiemet septyni, 
Mokytojas turim dvi; 
Klasę skiriame pusiau 
Vietos daug ir man ir tau...

Dvi mergytės, du berniukai- 
Dvi sesytės, du broliukai... 
Keturi šie mūs maži, 
O šie trys jau dideli...

Andrius mėgsta vis paišyti, 
Aleksas - skaityt,rašyti. 
Vienas bus gal dailininkkas, 
Kits - atrodo mokslininkas...

££ A G A NĖ-L1U, NA KT1S
MaĮuĮĄ-

Linas turime mes dvi, 
Jas mes mylime visi;
Tik Linutė- mūs mažiausia 
Lina- klasėje vyriausia.

M.— 19841983 — M

Trupinėliai
OTTAWA, 1984 M. GES ūžės mčh.27. du, 
Redakcija ><• administracija.: Mok, alĖ PAŠKf VlClCNČ 

AteSTHgB,STB OTTAWA,ON-r. CANADA Kirą |H8

TRUPINELIAI -kuklaus vardo žurnalas, leidžiamas regu
liariai eilę metų, ir tradiciniai Ottawos Šeštadieninės 
Mokyklos mokslo metų užbaigtuvėms. Leidžiamas, nežiū
rint, kad Ottavos lietuvių kolonija yra viena iš mažiausių
jų Kanadoje. Mokinių būrelis irgi gausumu nepasižymi. 
Bet- Mokyklos vedėjos Alės Paškevičienės pat
varus rūpestis ir įsipareigojimas,tėvų ir pačių mokinių 
akivaizdus bendravimas duoda malonius it prasmingus 
rezultatus. Jie matomi pačių mokinių pasisakymuose. Pa
skaičius juos, ir pavargstantieji tėvai ar mokiniai galės 
iš naujo pasidžiaugti ir įsitikinti, kad lituanistinė mokyk- ' \ 
la jaunųjų gyvenimą reikšmingai praturtina. Čia mokiniai ' 
išreiškia savo jausmus, parodo pastabumą, jumorą ir sa
vo išsilavinimo augimą. Taip pat ir darbštumą, nes, esant 
tikrai mažam mokinių skaičiui, rašantieji pasisakė ar pa- \ 
ruošė ne po vieną,bet po kelis aprašymus:

Daiva Jurkutė - ’’Atostogos Havajuose”,’’Vargšas 
Katinėlis”, ’’Striukės Nuotykis”,’’Linutės Kalėdos”, ”Žjur 
kinas”; ’’Mano Meilė Lietuvai”, ir apie lietuvišką spaudą 
pasisakymą;

Lina Radžiūtė -’’Mano Vasaros Atostogos”, ’’Lie
tuvių Dienos 1983 ro., "Mano Lietuviška Mokykla”, "Aš 
Myliu Lietuvą Iš Toli...’’, "Kalba ir Jos Kilmė” ir yra 
autorė programos viršelio; taip pat pasisakė apie lietu - 
viškąją spaudą;

Stepas Jurgutis - "Mano Gimtadienis", galvosūkis 
"Trikampis”, "Kalėdos”, ’’Mano Žiemos Pramoga”,pasi
sakymas apie lietuviškąją spaudą;

Mokyklos Vedėja Alė Paškevičie nė pateikė šį 
kartą, kaip ir kitais, 3-jų paveikslų eiliuotą pasaką-vai - 
diniroą ’’Mokinukės Sapnas Kūčių Dieną” ir eiliuotą pasa
ką vaikam s-’’Kūčių Pasaka”./Gera proga pasinaudoti ki
tų kolonijų lituanistinėms mokykloms šiais kūrinėliais 
Kalėdų švenčių programai, nes dažnai suka galvas tos ar 
tie mokytojai, kurie patys negali tokių parašyti arba tie
siog norėdami ko nors naujo/. A. Paškevičienė taip pat 
pasirūpino, kad į žurnalą būtų įrašyti ir svarbieji lietu
vybės įvykiai: ar asmenys: iš literatūros kurso- kun. A. 
Strazdelis,Vasario 16-toji, Lietuvos Karalystės 731 metų 
sukaktis, įžymių lietuvių sukaktys, Š v.Kazimieras,Romas 
Kalanta. Pridėtos svarbiausių įvykių šiais mokslo metais 
mokykloje sąrašas ir eilė mielų piešinių pačių mažųjų , 
bet entuziastingų mokinukų: Andrius Č eponkus nu
piešė iliustraciją savo gimtadieniui, o jis tik 4 m. am
žiaus,Aleksas Čeponkus- Vasario 16 proga, 6 ro., 
Lina Augaityt ė-laisva kūryba, 3 ro., Rasa Au
ga i t y t ė- autoportretą- ”Aš būsiu balerina”, 5 ro.

TRUPINĖLIAI rūpestingai perrašyti ranka, papuošti 
karpinukais ir juostelių raštais bei iliustracijomis ir vi
sų mokinių bei mokytojų nuotraukomis. Vida B a 1 s e v i- 
č i ū tė yra šios pažymėtinos mokyklos mokytoja. Mo - 
kykloje mokėsi ir Julien-Darius Revie, Erikas Jurgutis, 
kurie dar laukia savo eilės pasireikšti TRUPINĖLIUOSE, 
kai patys nebebus tokie ’’trupinėliai”.

Linkime šiai mokyklai, jos Vedėjai ir mokytojai bei 
mokiniams ir kitą metą parodyti pavyzdį, kaip iš ge
rų trupinėlių paaiškėja, kokia gera duona’. b.

MANO MEILĖ LIETUVAI
Nors aš dar nesu mačiusi LIETUVOS BET JAUČIU, 

kad ją myliu.
Noriu pati kartais suprasti tą jausmą ir klausiu savęs, 

kodėl taip yra? Jaučiu visada didelį norą būti dalyve tų 
pramogų, susibūrimų, sueigų, kurios man primena LIETU
VĄ, ar turi ryšį su Ja. Štai aš lankau lietuvišką šeštadie
ninę mokyklą nuo pat pirmųjų vaikystės dienų; esu dabar 
jau šeštame skyriuje. Priklausau Ottavos Mergaičių Dai
nos Vienetui RAMUNĖLĖS . Esu jauniausia amžiumi jo da
lyve. Mes visos mergaitės turime tautinius drabužius. Juos 
dažnai dėvime per būrelio pasirodymus. Man patinka pa
sipuošti gintarais,kurie yra iš Lietuvos.

O kokie skanūs yra lietuviški valgiai, kai juos valgai, 
nors būdama kartais ir nealkana.

Tie, kurie yra buvoję ir matę Lietuvą, negali supras
ti ir žinoti, kaip jaučiasi tie, kurie nebuvo tokie laimingi.

Kaž koks atsiranda pasididžiavimo jausmas, kad gali 
4 psl. 

Dvi mergytės mes dar turim, 
Gražios jos, į jas kai žiūrim. 
Rasa- mūsų balerina, 
Daiva - mėgsta pianiną.

Lieka Stepas - bus visi, 
Mūsų klasėj septyni. 
Jis kompiuterį brangina, 
Savo hamsterius augina.

Klasėj dirbame visi, 
Pertraukas mes turim dvi.
Rašom, skaitom ar dainuojam, 
Žaidžiam, šaukiam ir kvatojant)

Mes Kanados lietuviukai, 
Š ios mokyklos mokinukai... 
Nors nematę Lietuvos, 
Mes branginam kalbą jos’....

karo nors pasakyti, ar kuo nors pasirodyti, kad štai aš esu 
lietuvaitė.

Gal visa tai ir vadinasi meilė Lietuvai. Tada aš tik
rai Myliu Ją. //Daiva J u r k u t ė,12 ro./
VARGŠAS KATINĖLIS

Buvo kartą gražus katinėlis. Už poros dienų turėjo 
būti visų vaikų laukiama raganėlių naktis. Katinėlis buvo 
pilkas. Jis žinojo, kad visi vaikai tą naktį tikisi matyti tik 
juodus katinus . Jis nutarė nueiti į praduotuvę, nusipirkti 
juodų dažų ir persidažyti. Ant parduotuvės durų buvo toks 
parašas:’’Parduotuvėje draudžiama gyvuliams įeiti”. Ka
tinėlis skaityti nemokėjo. Jis kantriai laukė, kol kas nors 
atidarys duris. Proga pasitaikė ir katinėlis jau buvo vi
duje. Jį pastebėjo vienas iš pardavėjų ir artinosi prie jo. 
Jis ėmė bėgti nuo jo vis galvodamas apie juodus dažus. Ki
ti pardavėjai pradėjo taip pat jį gaudyti. Katinėlis buvo 
vikrus ir šokinėdamas iš'vienos vietos į kitą, vis pabėg - 
davo iš jų. Taip jau buvo lemta, kad vienas iš pardavėjų 
užkliudė juodų dažų indą ir jį apvertė.Katinėlis tuo metu 
šoko į tą vietą ir pakliuvo į pačius dažus.Liko juodas, kaip 
velniukas. Pamatęs atidarytas parduotuvės duris, spruko 
pro jas laukan. Išbėgęs laukan, skubėjo namo, labai links
mas ir patenkintas ,kad jam pavyko tai,ko jis norėjo. 
Džiaugėsi, kad raganėlių naktį galės gerai išgązdinti 
vaikus. Jaro grįžus, šeimininkė jo nepastebėjo. Ji ruošė
si kepti pyragą. Katinėlis buvo alkanas ir sumiaukė, pra
šydamas ėsti. Šeimininkė atsisuko į jo pusę ir labai išsi
gandusi net riktelėjo, išmesdama baltų miltų indelį ant ka
tinėlio. Tie miltai padarė katinėlį visą baltą.

Ir vėl nuliūdo mūsų katinėlis. Jis dabar gerai žinojo, 
kad raganėlių naktį nieko negalės išgązdinti.

/Daiva Jurkutė, 12 m./.
MANO LIETUVIŠKA MOKYKLA

Kiekvieną šeštadienį aš važiuoju į LITUANIS TINŲ 
Mokyklą. Kai kiti miega dar, aš keliuosi ankstų rytą ir 

pradedu ruoštis. Atrodo vis dar noriu miego. Lovoj buvo 
taip šilta ir smagu. Norėtųsi eiti ir dar nors truputį pa
miegoti, bet mama ima šaukti: ’’LINA, pusryčiai*.”' Po to, 
skubu apsirengti ir pasiima reikalingas knygas. Tėtis rea
ne nuveža.

Aš lankau Dr. Vinco KUDIRKOS mokyklą OTTAWOJE. 
Visoj mūsų mokykloj yra tik septyni įvairaus amžiaus 
mokiniai. Aš esu vyriausia amžiumi. Tikiuosi šiais moks
lo metais baigti šią mokyklą.

Mano sesutė Rima šioje mokykloje dirba su roa - 
Žiūkais - mokytojauja. Baigusi šią mokyklą, aš norėsiu 
perimti jos darbą.

Mano mokytoja yra mokyklos vedėja Ponia A.PAŠ - 
KEVIČIENĖ.

Aš mokausi ne tik skaityti ir taisyklingai rašyti lie
tuviškai, bet taip pat ir LIETUVOS istoriją ir literatūrą.

Kartais man ir nepatinka, kad lankydama visą savaitę 
vietos kanadišką mokyklą, šeštadienį esu taip pat dar ūžt

imta.
Bet taip pasitaiko tik retai. Dažniausiai man yra 

smagu šeštadienį važiuoti į mūsų mokyklą.

' ‘J
Ii i J
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Aš esu Kanados lietuvaitė.
/Lina R a d ž i ū t ė,14 ro./ 

KALĖDOS
Kalėdų šventės ateina žiemos metu. Kasmet jos būna 

gruodžio 25 dieną; keičiasi tik savaitės diena. Šiemet jos 
bus sekmadienį. Žmonės labai jų laukia, o labiausiai tai 
vaikai. Kiekvienas iš jų nori gauti daug dovanų. Parduo - 
tuvės prieš Kalėdas puošiasi prisivilioti pirkėjus. Gatvė
se matyti daug įvairių spalvų šviesų. O svarbiausia, tai 
KALĖDŲ SENELIS. Jų atsiranda labai daug. Tėvai eina su 
vaikais pas Senelį. Vaikai prašo Senelį atnešti 
jiems daug įvairių dovanų. Senelis visiems prižada,nes 
jam tai nieko nekainuoja. Tuos žaislus vaikams nupirks 
tėvai. Mažieji galvos,kad juos atnešė Kalėdų Senelis.

Kalėdų išvakarėse yra KŪČIOS . Jas čia ruošia tik 
lietuviųkilmės žmonės. Daugumas kanadiečių pirmąją Ka
lėdų dieną ruošia iškilmingus pietus,tai vadinami ’’kalaku
to pietūs”.

Kūčių vakarą,pagal lietuvišką paprotį, susirenka visi 
šeimos nariai tai vakarienei. Ją pradeda laužydami ir pa
sidalindami plotkelį. Tai Dievo duona.Šeimininkė,jei tik 
išsigali, paruošia tai Vakarienei net dvyliką valgių;tik ne
duoda mėsos.

Tą vakarą uždega šviesytes ant gražiai papuoštos Ka
lėdų eglutės. Vieni gauna dovanėles tą patį vakarą ir jas 
atidaro . Kiti tai atlieka Kalėdų rytą.

Suvalgę Kūčias,apie vidurnaktį,eina į bažnyčią pa - 
maldoms. Tai BERNELIŲ MIŠIOS. Tos pamaldos prime
na KRISTAUS GIMIMĄ. Čia yra tikroji Kalėdų švenčių 
prasmė. Daugelis gal net tai pamiršta.

/Stepas Jurgutis, 13 ro./
MANO VASAROS ATOSTOGOS

Kiekvienais metais, kai tik vasaros saulės spindu - 
liai pajuntami OTTAWOJE, visirooksleiviai, baigę rooka- 
lo metus, svajoja, ką jie darys, kur jie važiuos ir ką jie 
matys vasaros atostogų metu.

Mano mintys tada visada krypsta į NERINGOS stovyk
lą. Aš jau esu buvusi NERINGOS stovykloje septynerius 
metus. Kitam asmeniui gal ir nusibostų kiekvienais roe - 
tais važiuoti vis į tą pačią vietą, bet man ne.

NERINGOS stovykla patinka man kasmet vis labiau ir 
labiau. Tai yra gal ir todėl, kad kiekvienais metais suran
di vis naujų draugų; o gal todėl, kad susidarę ryšiai iš se
niau darosi stipresni. Be to,kasmet tenka patirti ir iš
mokti vis įdomesnių dalykų.

Baigusi šiemet stovyklauti NERINGOJE pagalvojau , 
kad šiemet buvo geriausia. Po to prisiminiau kad ir per
eitais metais panašiai galvojau. Tikriausiai ir kitais me
tais, baigusi stovyklauti, panašiai galvosiu.

Stovyklautojai NERINGOS stovykloje gali būti ne vy
resni šešiolikos metų.

Man dar liko dveji metai. Nežinau, ką teks daryti vė
liau.

Tikriausiai būsiu vadovė, nes eilę metų stovyklavusi
NERINGOJE, negalėsiu jos pamiršti.

Ji man yra tarsi antrieji namai.
/Lina Radžiūtė, 14 ro. /

NEPRIKLAUSOMA LIčTUVa
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IS PADANGES MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

• Antrajame Tarptautiniame ŠVENTĖ VAIKAMS - 
Muzikos Festivalyje Mask- proga PROPAGANDAI 
voje dalyvavo keli muziki- Rašoma, kad Vilniaus vai-
niai vienetai iš Lietuvos. Jų karos, jų tėvams Vilniaus par
tarpe ir Lietuvos Kamerinis 
Orkestras, vadovaujamas S. 
S ondeckio.
• NIJOLĖ A MBROZAITYTĖ 
Valstybinėje Filharmonijoje 
dainavo savo 2OO-tajame re
čitalyje. Ji atliko J. S. Bacho, 
Pergolezi, J. Bramso, F. Š u- 
berto ir kitų klasikų bei lie
tuvių kompozitorių B.Gor- 
bulskio, A. Bražinsko, V. Klo
vos kūrinius. Jai akompona- 
vo pianistas Augustinas Ma
ceina.

Dainininkės balso ir in - 
terpretacijos kultūra yra iš
skirtina, jos repertuaras im-

ke buvo surengta šventė,pa
vadinta kilniu vardu"Žėrėk , „ 
taikos saulute”. Ši šventė , 
rašoma, skirta Tarptautinei 
Vaikų Gynimo Dienai.

Tokia ’’tarptautinė” diena 
ypatingai žinoma dabar S ov. H 
Sąjungoje, kad būtų galima '■ 
gąsdinti vaikus ’’karo kurs- M 
tytojos” Amerikos baubu, ar *”7'' 
dar geriau-prez.Reagan’o..

Nes Amerika pasiryžusi 
išžudyti vaikus. Kad A f gani s-';-V’" 
tane beatodairiai žudomi 
kaimų vaikai, kad Pabaltyje 
buvo vaikai troškinami 
tremties J mirtį vagonuose

pozantiškas, įdomus. -nesiskaito. Tai buvo daro-
APIE VINCĄ KRĖVĘ

1947 m. balandžio 18 Krėvė atvyko Amerikon, prof.A. 
Senno rūpesčiu atkviestas Pennsylvanijos Universiteto , 
Filadelfijoje.

Čia Krėvė penkerius metus dėstė rusų ir lenkų kalbas 
bei literatūras; buvo gavęs dėstyti ir lietuvių kalbos kur
są. Dėstydamas slavistikos dalykus, Krėvė galėjo išsivers 
versti ir be anglų kalbos, kurios mokymasis jam sunkiai 
sekėsi: Mokinuosi anglų kalbos ir pykstu:kokiam velniui 
mokinuosi? Ar kad su šventu Petru kalbėtis pas dangaus 
vartus? Juk, jei ten pateksiu, manau, su juo ir lietuviškai 
galėčiau susikalbėti. Tiesiog juokas krečia su manimi li
kimas" -

V. Maciūnas /iš "Vincas Krėvė savo laiškuose"/.

Vincas Krėvė
Is apysakos “RAGANIUS

Buvo patsai vidudienis. Turus, ramus, gied -
ras vasaros šventadienis.Karšta, tvanku, saulė 
kaitina kaip puode, ir nėra nei mažiausio vėjelio.

Ramūnų kaimo vyrai, susirinkę Jono Kukio so
dely, susėdo vienmarškiniai basi ant vejelės po ža
lia liepa ir šnekučiuojasi. Bet kalba tingiai, iš lė
to* lyg nenorėdami. Pasakys kuris žodi ir nutyla, 
o kitas po kelių minučių vamptels, trumpai atsaky
damas, ir vėl tyli...

Ir kalbos jų paprastos, kaimiškos: pievos, ma
tai, nušienautos, rugiai pradėti piauti- diena tokia 
karšia, jog dabar, kad mažas vėjelis papūstų, kaip 
bematant šienas pradžiūtų,rytoj tiesiog būtų galimu 3 
daržinėsna vežti. Bet šutina kaitri be vėjo diena , 
o ne džiovina.

-Taigi, - iš lėto taria Juozas Kraigis, lyg kiek 
vieną žodi giliai apmąstydamas, -bet, matai, šutina. 
Būtinai į vakarą bus lietaus.

- Neatrodo, - vamteli jam Antanas Pikčilingis, 
žiovauja ir dairosi į dangų, pasivertęs aukštininkas,

- Į lietų medžiai kitaip šlama. Jie tada švokš
čia.

- Ką ten medžiai? Kaip gali švokšti, kad nėra 
mažiausio vėjelio. Štai dumbluoti ima.

Vėl nutilo visi, kas sėdėdamas, kas gulėdamas.
- Kad dabar čia mūsų raganius, jis tikrai ga

lėtų pasakyti, bus lietaus ar ne, - lyg tęsdamas sa
vo mintį, prabilo Mikas Čėpla.

- Miega dabar raganius. Paskutinėmis ryta - 
gonėmis naudojasi...

- Kodėl paskutinėmis? Negi tokiam karšty gy
vulius lauke marinsi? Užkrims varmai...

- Taip, bet ką moterys pasakys. Į rugius rei
kia. Negi bėginės iš pabarės namo gy vulių priimi-
nėti...

Pakalbėjo ir vėl visi nutilo. Miegas marina, 
akys pačios limpa. Nesinori nei kalbėti, nei judėti, 
tik štai- gulėti ir žiūrėti į dangų.

Koks gilus dangus, kai žiūri į jį per lapus*. 
Pirmą kartą pastebėjau.

Taigi, - sako Kraigis, krimsdamas žalią lapelį: 
- kai žmogus dirbi, žiūri kaip kiaulė sau po kojų, į 
dangų nei nepažvelgdamas...

Bambtelėjo ir vėl nutilo.Ramu, tylu ir malonu 
pavėsyj. Girdėti , kaip maži paukščiukai lipinėja 
medžių šakelėmis, kaip kruta jų pajudinti medžių 
lapai...

i AA CENTRINĖS ;
Montreal 273—7544
Ottawa 523-9977 
Toronto 489-3693 
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

London 438-1122 i 
Windsor 252-3842 ( 
Calgary 287 — 2712 v 
Winnipeg 233 - 3508 } 
Sudbury 674-6217 I

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

JONUI R.: 337-8637
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
IENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIETUVIUKAI,'!
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JUODMARGĖS GANYKLOSE 

ma ’’brolybės” ir ’’taikos ” 
vardu. Kad dabar yra gąs
dinami jau vaikų darže
lio amžiaus vaikai Vakarų 
valstybių karo ’’troškimais” 
irgi yra ’taikinga", pedago
giška ir kilnu. Nes juk tik 
sovietinamoje Lietuvoje vai
kučiai važinėjasi dviratukais, 
triratukais, žiūri lėlių spek

o Kauno pyragaičių fabri - 
kas Įsteigė darbininkų pre
miją už geriausią vienų me
tų bėgyje dailės kūrinį 
aktualia tematika.

Šiemet ji buvo paskirta 
jaunam kauniečiui tapytojui 
P.Griušiui už paveiksiu cik
lą: "Veidas”, ’’Atminčiai” , 
"Kauno Duona".

taklių, daly vau ja parodėlėse.
Juozapas Miglovara 

/1845-1937/
VASAROS DAINA

S aulelė iš kalnų jau tek, jau tek, 
Paukšteliai prašneko, oi šnek, oi šnek.

Linksmas vieversėlis rylio, rylio,
Į lauką artoją vilio, vilio.

Sodne volungėlė čiulba, čiulba,
O tetervins girioj bulba, bulba.

Išleistos žąselės gagen, gagen.
Gužutis ant lizdo klegen,klegen.

Rėž žolę vyriukai tylėdami, /
Atsiliep dalgeliai žvangėdami.

L '> L.
S kaidrioji raselė jau nukrito,
Dalgeliai vejelę jau parito.

Išeina į pievą ir mergelės, 
Jau irsta, jau sklaidos pradalgėlės.

Grėblio kotelis Švytruodamas,
Grėb linksmai mergelės dainuodamos.

Greit žalias šienelis ir išdžiuvo,
Jau laiks sudėti ir į krūvą.

Greit juda po pievą seni, jauni, 
Ir neša, ir krauna vis tekini.

Ar -~as ant laukelių arU, sėja,
Ar piemenys bandą var nėja.

Kiekvienas nuo ryto lig va :?ro
Vis džiaugias širdingai per vasarą.

Uogelės prisirpo - tai panieka, 
Ir žirnių ankštelės ne per ale«ą.

Rugeliai prinoko, tai dainelė-
Meilinga,linksminga vasarėlė.

Netruks’a pienelio, sūrių, sviesto;
Ir paukštis prilesęs linlcsmai giesta.

O žmonės privalgę gražioj dienoj
Drauge su paukšteliais giest ir dainuoj.

Oi, tu vasarėle, tu brangioji,
Kodėl visą metą nebuvoji*.

Mums tavęs yr sunku atsižadėt, 
Kad reikia per žiemą šaltį kentėt.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES
PASAKŲ ? JOSE RASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES!

RADIO 1410 MONTREAL

UETUVI&A RADIO

PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tai.: 669—8834

kreivi 
ve/oroož/m

Žinoma, kad esu nepatenkintas... Kai čia atėjau — 
buvau Napoleonas, o dabar esu niekas I..."

KAM GERIAUSIA ...
Aldona - kasininkė, gyvena su seserim ir į darbą at

važiuoja autobusu.
Onutė - mašininkė, vedusi, į darbą eina pėsčia.
Kristina - sekretorė, gyvena viena ir atvažiuoja savo 

automobiliu...

SUSILAUKĖ DĖMESIO)
Pirmas vagis : - Apie ką tu skaitai tame laikraštyje?
Antras vagis: - Skaitau recenziją apie mano vėliau

sią pasirodymą...

LIETUVIŠKOS PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

• Geri miltai moko kepėją, o geri linai- verpėją.
0 Kol su kvailiu susikalbėsi, su protingu du darbu pada - 
rysi,
o Ir gudri višta į dilgėles įbrenda

DRUSKINIS VANDUO GALĖS ATGAIVINTI DYKUMAS
Izraelio mokslininkas dr.Dov Pasternak’as paskelbė 

Tarptautinėje Alkio Konferencijoje, kad po didele dauguma 
pasaulio dykumų randasi milžiniški plotai požeminio van
dens, 1O-2O kartų druskingesnio negu normalus geriamas 
vanduo,rezervuarai. Todėl iki dabar šių vandens rezer
vuarų laistymams niekur nepanaudoja, išskyrus Izraelio 
valstybę.

Tuo pačiu dr. Pasternak’as pažymėjo, kad 90% iš bi
lijono alkstančiųjų gyventojų gyvena kaip tik sausųjų arba 
pusiau sausųjų žemių zonose.

Dar labai neseniai mokslininkai manė, kad pasėlių 
laistymui vanduo turi būti be druskos. Tačiau tam proce
sui- nudruskinimui reikalinga energija perdaug kainuo
tų, kad apsimokėtų. Anot šio mokslininko,didžiuliai že - 
mės plotai visame pasaulyje ir visuose kontinetuose galė
tų būti apsėjami, jeigu būtų žinoma, kaip vartoti druskin
gąjį vandenį. Jis ištyrė, kad tokio vandens nebijo kviečiai, 
kukurūzai, medvilnės krūmai, burokėliai, asparagai . ir 
miežiai. Jis įsitikinęs, kad galima išauginti naujus daržo
vių varijantus.atsispiriančius druskai vandenyje.

Dirbdamas Agrikultūros ir Pritaikomosios Technolo
gijos Institute prie Ben Gurion Universiteto Negev’e, dr. 
D.Pasternak’as yra tikras,kad bus galima rasti būdus, 
naudojant druskini vandenį iš tų rezervuarų, išauginti pa
šarą gyvuliams ir medžius kurui smėlynuose ar dy - 
kūmose . Ž.

Si.

5

5



Pirmutiniame ir didžiausiame j* M ae te Jt 
TORONTO LIETUVIŲ HAKAfVlA
KREDITO KOOPERATYVE ———----------------- - -----

MOKA:
9 % % už 90 dienų term. ind. 

1U % už 6 mėn. term. ind.
11 % už 1 metų term. ind. 
11% % už 2 metų term. ind. 
11/2 % už 3 metq term. ind. 
9/2% už pensijų planav

9% už namų planų,
8% už specialių taup. s—ta 
7% % už taupymo s—tas 
6 % už čekiu s-tas (dep.)

IMA: 
už asm. paskolas nuo 12% 
už nekilnojamo turto paskol 

(mortaaąes) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų................ 12%%
2 metų ..i.;;;;;;; 13)6%
3 metų 14%%

su keičiamu nuošimčiu1,2 ai 3 metų..T 
(variable rate)

AKTYV/U V[RŠ_39 MILIJONU DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamos čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.— 
nuo 10 v,r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r> iki 1 v.p.p.. 
(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 -VIRS 24 MILIJONU DOLERIU
MOKA UŽ: 

90 dienų term, indelius 
180—185 d. term. ind. .. 

Term. ind. 1 metų........
Term. ind. 2 metų.........

Term. ind. 3 metų ....... 
Pensijų s—tų,.................
Spec. taup. s-ta0...........

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30

ų s—tq...

,.9%% 
,10 % 
10%% 
10/2% 
10/2% 
.9^%

8 % 
7% %
6 %DUODA PASKOLAS: E Depozitų-č

Asmenines nuo............. 12 %
MortgiČius nuo . 11)6 - 14%%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SĘKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodam* asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% jkainoto turto vertės). Draudžiame n ari ą gyvybes p ag a! 
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 užjšraSytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
• LIETUVIŲ NAMIįir ’’AT
ŽALYNO” GEGUŽINĖ vyks 
LIEPOS 15 d., sekmadienį, 
12 val.Clairville Conserva - 
tion Area, Open Acres aikš
tėje.

Autobusas išvyksta nuo 
Lietuvių Namų 12;3O vai . 
Kviečiami visi.

ronto”Gintaro”šokėjai, dai
nininkės ir sol.R. Paulionis 
kartojo programą 4 kartus . 
Svečiai keitėsi kas valandą; 
apie pusė jų buvo kitataučiai 
labai domėjęsi mūsų Pavili- 
jonu.

kyta ir ne estiškai kalban
tiems. Informacijos būstinė
je tel:/416/ 465-1834.

ELZĖS JANKUTĖS 
PAGERBTUVĖS

90-tojo gimtadienio proga 
LIEPOS 16 d 
kėlimo Parapijos S alėje 
/1O11 College St. .Toronto, 
Ont./ bus iškilmingai pa
gerbta didžiojo mūsų veikėjo 
patriarcho Martyno Jankaus 
duktė, žymi lietuvė- veikė
ja Elzė Jankutė.

Meninėje programoje bus 
grojama kanklėmis, dainuo - 
jama, deklamuojama. S oleni- 
zantė bus pasveikinta ir jai 
įteiktas adresas. Vakarienė 
su vynu.

Pagerbtuves rengia KLB 
Apylinkės Valdyba ir Jung
tinis Organizacijų Komitetas.

Pakvietimai gaunami Lie
tuvių Namų raštinėje, pas M. 
Darobarienę tel:536-1433,A . 
Jankaitienę, tel: 762-3838 ir 
G.Trinkienę tel:762-9517.

Winnipeg

kai prieš porą dešimčių me
tų Juozas mėgdavo pabuvoti 
savaitę kitą mūsų ūkyje Mc 
Gregor. Ne kartą yra apra
šęs vietos lietuvių ūkininka
vimą. Juozą aplankė ir kiti 
lietuviai, čia gyvenantys- S .

7 val.v.Prisi- Keniauskienė, kurios vyras 
Vincas gyvena irgi šiuose 
Namuose jau keletą metųjią 
nugirdusi apie Juozą, papa
sakodavo ir mums. Zigmas 
Brazauskas lankė jį kelias 
dienas prieš mirtį. Tai ir 
visi lietuviai, kiek mūsų čia 
yra.

Su Juozu Pronsku man te- nistikos Mokykla, kuri____
ko susipažinti seniai,1926 m. met išleido po metraštį, tad 
Valstiečių-Liaudininkų šuva- šiemet jau 25-tąjį*, 
žiavime atstovaudamas S ei- Metraščius pradėjo leisti 
nų apskritį su grupe kitų bu- Juozas Grabauskas, 1959-60 
vau surinkęs iš vietos ūki- m. Tėvų Komiteto pirminin- 
ninkų kelioliką prenumeratų kas. 
laikraščiui ” Ūkininkas ” 
/ o gal ir kitaip vadinosi, tys mokiniai, globojami roo- 
prapuolė iš atminties/. Feli- kytojų. Dažniausiai įredak- 
cija Bortkevičienė tada nu- ciją kviečiami 7 ir 8 kl.mo- 
vedė ’’Lietuvos Žinių”redak- kiniai, retkarčiais ir iš 5 ar 
cijon ir supažindino su vi- 6 kl.
sais štabo nariais, kurių pa- Metraštyje bendradarbia- 
skutinysis buvo Juozas vo apie 1250 mokinių, kai 
Pronskus; atrodė bene jau - kurie jų po keletą kartų. Iš 
niausiąs tada iš visų. Apie viso atspausdinta apie 1210 
Juozą Pronskų buvau girdė- rašinių. Visų metraščių 
jęs tada prieš tris metus, pauslapius sudėjus, jų susi- 
kad Klaipėdos atvadavimo daro 3986. 
laiku Juozas buvo Sukilėlių 
Komitete Klaipėdos krašte , baigiant 16-tuoju, metrašty- 
o aš tarnavau Raseinių Ko- je dalyvavo ir kitos lituanis- savo kūrybos iš metraščio 
mendantūroje, kur irgi teko tinės mokyklos, viena net iš paskaitė Tomas Strolia, A. 
šiek tiek prišokti prie to. Kanados, Toronto. Deja, kaip Tijūnėlis ir V.Llulevičlus. 
Tais laikais Juozo pavardė 
minima spaudoje.

Praėjus eilei, metų po II 
Pas. Karo, nugirdau, kad Juo
zas atsirado Kanadoje, Win
nipeg*© mieste.Čia vėl teko 
atnaujinti pažintis. Per dau
gelį susitikimų teko išsikal
bėti apie praeitį. Jis nupasa
kojo 1926 m.perversmo eigą, 
kuri buvo palietusi ir jį . 
Jo draugai pranešė, kad jis 
dingtų iš L ietuvos, nes nu
matytas atsidurti Varniuose 
ar kur kitur.Gavęs vizą iš

vėl bėgti laisvės jieškoti ki
tur.

Atvykęs į Kanadą, bene 
pirmiausiai rašė ’’Nepri
klausomoje Lietuvoje”,Chi - 
cagos ’’Naujienose”. Smul
kiau rašyti apie jo nuveiktus 
darbus Lietuvai-tai ne mano 
sugebėjimams. Gal tai pada- 

| chicago|

rys kiti.
Mielas Juozai, ilsėkis am

žinai Amerikos žemelėj, ku
rią mylėjai vienodai, kaip ir 
Kanados.

Šeimai-gili užuojauta iš 
vietos lietuvių.

Povilas Liaukevičius
Portage LaPrairie

AUKŠTESNIOJI LITUANISTIKOS

Jaunimo Centre,Chicagoje 
veikia Aukštesnioji Lttua- 

s-

Metraščius redaguoja pa-

• LIETUVIŲ NAMU VALDY
BA paskyrė $ 500, -Laisvės 
Olimpiadai,įskaitant skelbi
mą kainą; Trečios Bangos 
lietuviams- $ 225 ir Toronto 
Lietuvių Pensininkų Klubui 
$325.

Patvirtinta LN Visuome
ninės Veiklos K-to sąmatą 
$5.000 ir LN Žinioms leis
ti redaktorius. Numatytos 
leidimo gairės.

• Dali. Telesforo VALIAUS 
MONOGRAFIJĄ prenumera
toriai gali atsiimti pas A.
V a 1 i e n ę/84 Pine Crest 
Rd., Toronto, Ont., tel:767- 
3040/. Vėliau bus paskelb - 
tos kitos vietos, kur šią kny
gą bus galima atsiimti arba 
įsigyti.

MIRĖ JUOZAS PRONSKUS
Gegužės 21d., 1984 m., 

sulaukęs 91 metų amžiaus, 
mirė Senelių Namuose žur
nalistas Juozas Pronskus.Jo 
palaikai išvežti palaidoti į 
Chicagos Lietuvių Tautines 
Kapines, kur ilsisi nemaža 
velionio asmeninių ir idėjos 
draugų.

Portage LaPrairie apy
linkėje gyvena jo dukra su 
vyru ir šeima. Prieš 4 me
tus jį žentas parsivežė iš 
Chicagos jau gerokai suse - 
nusį, bet dar nenustojusį 
dirbti ’’Naujienų dienrašty
je. Atvykęs pas mus džiau
gėsi, kad žentas ištraukė iš 
surūkusios Chicagos, gėrėjo
si vietos oro švarumu, o po 
poros metų nuvežtas į lietu
vių suruoštą gegužinę-išvy- 
ką, džiaugėsi susitikęs su Amerikos konsulo, i švyko A- 
senais draugais-K. Strikai- 
čiu ir kitais.

Praeitą žiemą Juozas ap
sigyveno Senelių Namuose 
mūsų miestelyje. Tuoj nu
skubėjau aplankyti. Jis labai 
džiaugėsi, nors mūsų pokal
bis ne kažin kaip sekėsi, nes 
abiejų klausa sumažėjusi , 
tarmė vieno žemaitiška, kito 
dzūkiška, be to jį vargino 
Parkinsono liga, nuo kurios 
drebėjo rankos. Jis džiaugė
si geru atskiru kambariuku, 
puikiu maistu, švara.

Paskutinį kartą Juozą ap
lankėme su žmona. Apsi
džiaugė, pradėjo pasakoti 
prisiminimus/atmintį turėjo 
dar puikią/iš senesnių laikų,

MOKYKLA IŠLEIDO JAU 
25 METRAŠČIUS 

rašo informacija, jos nepa
jėgė atsilyginti už užimtus 
puslapius, todėl leidimą tik 
apsunkino.

Metraščiai leidžiami me
cenatų pagalba.

Iš kadaise buvusių met
raščio redaktorių yra dabar 
iškilę visa eilė gabių, gerai 
rašančių mūsų spaudos pus
lapiuose žmonių, vyrų ir mo
terų.

Paskutinysis metraštis 
yra pavadintas ” Dvidešimt 
penktasis pavasaris”. Jo su
tiktuvės buvo surengtos ge
gužės 30 d., Jaunimo Cent
ro posėdžių kambaryje. Ji 
pravedė metraščio globėjas, 
dir. J. Masllionis.Redakci - 
jos vardu kalbėjo V. Liulevi-

Pradedant ketvirtuoju ir čius, Tėvų Komiteto pžka
J. Končius. Meninėje dalyje

ŠIS ”NL” nr. YRA PASKUTINIS PRIEŠ VASAROS ATOS - 
TOGAS. KITAS IŠEIS RUGPJŪČIO (9d.
ADMINISTRACIJA VEfKS VISĄ LAIKĄ ir PER VASAROS
ATOSTOGAS BUS GALIMA SIŲS TI KORĖS PONDENCIJĄ 
IR ATS ILYGINTI UŽ PRENUMERATAS . ”NL”

VASAGOJE , T. PRANCIŠKONŲ VASARVIETEJE 

RENGIAMA

Toronto Lietuvių Namu

• LA IS VIS OLIMPIADOS 
UGNIS saugoma LN liepos 
5 d. Iš čia bus išnešta į Eto
bicoke Centenial Stadijoną .

• Pirmą vakarą TAUTYBIŲ 
KARAVANE ’’VILNIAUS ”pa- 
vilijoną aplankė apie 600 
svečių. Birželio 22 d. To-

PASAULIO ESTU
FESTIVALIS TORONTE 
vyks LIEPOS 8-14 d. d.Ati
darymas- Ontario Place pa
talpose, didysis koncertas- 
Thomson Hali,tautinių šokių 
bei ritminės gimnastikos 
/kuria jie yra išgarsėję vi
same pasaulyje/ šventė ir 
dainų šventė- Maple Leaf 
Gardens. Didysis balius 
-Harbour Castle Hilton/į jį 
bilietai jau išparduoti/.

Programa labai įvairi : 
pamaldos, koncertai, suva
žiavimai, parodos, vaidini
mai. Visa programa pritai -

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ ! v
ATEIK Į LIETUVIŲ A.A- (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

merikon studijuoti žurnalis
tikos. Atvykęs Į Bostoną, dir
bo ”Keleivio” redakcijoje , 
vėliau ’’Naujienose’’ Chica- 
goje, pratęsdamas vizą me
tams. Antras studijas pra
dėjo Protestantų Teologijoje, 
gavęs leidimą ilgesniam 
laikui gyventi Amerikoje. Čia 
studijų metu susidraugavo su 
kanadiečiu Peterson Por - 
tage LaPrairie ūkininko sū
num. Šis ir paėmė Juozą su 
šeima iš Vokietijos į savoū- 
kj.

Po tariamų studijų negau
damas ilgesniam laikui vi
zos, Juozas grįžo Į Lietuvą , 
į Klaipėdą. Čia su Juozu Pa
jauju leido laikraštį. Bet teko

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu

DIENŲ LIETUVOJE
RUGPJŪČIO 9 

SPALIO 2
GRUODŽIO 19

VIENA SAVAITĖ t RUGSĖJO 10 
VILNIUJE SPALIO 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusių vadovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą, finansinę, paramą, 

greit^ir labai naudingą,giminėms Lietuvoje palikimų,sutvarkymą,.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
MONTREALYJE ATSTOVAS LIUDAS STANKEVIČIUS 

Tel. (514) 669-8834
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

LIEPOS 24 
RUGSĖJO 4

PqIlSiO sToWKlA
Atidaroma - RUGPJŪČIO 4 d. šeštadieni, 12 vai.
Uždaroma - RUGPJŪČIO 12 d. sekmadieni, 12 vaL

* VEIKS VIRTUVE
Stovyklautojai gali naudoti savo 
primusines krosneles arba 
stovyklos ”Bar— B—Q”

* PATALPŲ KAINOS :
Vienam asmeniui 30 dol.
Seimai — 6U dol.

* PADIENIUI: t 
Vienam asmeniui 6 dol., 
šeimai — 9 dol.

RUGPJŪČIO 5 d. RUOŠIAMA

GEGUŽINE
PLATESNE INFORMACIJA TEIKIA: V- —

KULNYS, Telefonas :( 1— 416) — 769— 1266V.
LIETUVIU NAMAI: 1573 Bloor St. W, Toronto, Ont.
M6A 1A6

STOVYKLOS ADRESAS:
FRANCISCAN FATHERSCAMP
9 Endrus Rd,, New Wasaga Beach, Ont.
Tel.: 1( 1-705) 429-2788

flD E C|J C D INSURANCE & 
** n C V n E R REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r.rl v. v. , ieUtadieniais 9 v.r. — 12 v.p.p.

INSUĮ&NC * Namu—Gyvybės
* Autorrr bilių,
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginiš 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto

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

Ontario

ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Moin St. E.
L8M 1L6
Tek: 544-7125*

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavirnois
MOKAME UŽ
ctepoeltus (P.C A.)............... t> %
•enteupe*..................... 7*4%
kasdienines palūkanas 
už santaupas..................... • %
•arm. depoi 1 m...........
term, depoz. 3 m ......... 10 f,
reg pensijų fondo  9fy% 
•O dienų depozitus f) %

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. Iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 Iki 1 v.P-P- penktndien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v v. Šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

Hamilton
ŠEŠI ABITURIENTAI

Vysk, M. Valančiaus Litu
anistinės Šeštadieninės Mo
kyklos Z skyriaus abituri - 
entai yra Ričardas Beresne
vičius, Vida Beresnevičiūtė, 
Gvian Jasevičiūtė, Aldo
na Skvereckaitė.Onutė Sta
nevičiūtė ir Audra Verbic- 
kaitė.

KLB Š vi etimo Komiteto 
Spaudos Skaitymo Konkur
se Hamiltono Mokykla su - 
šliaukė 33-jų laimėtoj-ų. Vi
si jie buvo apdovanoti pini
gine dovana.

Tėvų Komitetas atžymėjo 
mokinius, kurie atliko ypa
tingai gražų darbą Mokyklo

''Draugo” 75 metu sukaktuvinio koncerto Los Angelyje dalyviai . 
Is kairės: smuikininkas William Mullen, akompani stos Alvydas Va—
saitis, sol. Maralin Niska ir sol. Algis Grigas Nuotr. Leono Kanto

"DRAUGO” PREMIJOS 
/TEIKIMAS LOS ANGELES

Trisdešimt trečioji pre
mija, skiriama ’’Draugo”, 
šiemet teko rašytojai Alei 
RŪTAI-ARBIENEI už knygą 
P IR MIETI S VETUR, .airi
buvo Įteikta Los Angeles Šv, 
Kazimiero parapijos salėje. 
Įteikime dalyvavo virš 400 
svečių. Premijos $ 2. OOO 
mecenatė- Jadvyga PUPE- 
LIENĖ iš St. Petersburg 
Fla.

Įteikimą atidarė LB A -. 
kės p-kė Danguolė Vizgir

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 12n% 
nekilnojamo turto lm.......10 4%
nekilnojamo turto 3 m. .. 12 % 
variable......................  10,'^%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda 
Nemokomas pilnas čekiu aptarnavimas

je,© jų buvo 11. Taip pat bu
vo atžymėti mokiniai, nepra- 
leidę nė vieno mokslo šeš - 
tadieniojjų buvo 13.

Visiems laimėtojams buvo 
Įteiktas š. m. Mokyklos met
raštis, kurĮ redagavo mok . 
M. Kai valtie nė.

Visiems Tėvų Komitetas 
surengė malonią gegužinę 
Hamiltono Žvejų-Medžlotojų 
Klube.

• RA MB Y NE- Hamiltono 
Lietuvių Pensininkų Namuo
se yra 19 neišnuomotų butų . 
Oficialus iškilmingas Namų 
atidarymas bus spalio 21 d. 
Butai patogiai ir moderniai 
Įrengti. Neapsisprendusieji 
prašomi pasiskubinti, kad 
butai netektų kitataučiams 

dienė. Po gražaus laureatės 
žodžio, kalbėjo ”Draugo” 
red. kun. Pr. Garšva.

Koncertinėje puikioje da
lyje dainavo Metropolitain 
Operos sol. M. Niska, jos vy
ras smuikininkas W. Mullen 
ir sol.Algis Grigas.Akom - 
ponavo A. Vasaitis.

Ypatingo dėmesio susilau
kė solistė padainavusi lietu
viškų dainųjNe margi sakalė
liai, S aulelė raudona ir E - 
žerėlis.

Koncertas buvo puikus ir 
Įdomus, sutiktas su ovacijo
mis. In.

BALTIJOS SKA.UTŲ-ČIŲ 20 METŲ JUBILIEJUS BUS ŠVENČIAMAS STOVYKLOJE RUGPJŪČIO 4-12 d.d, 
Informacijai skambinti Rimui Piečąičiui tel;365- 3570.

ABI 
NUOTRAUKOS 
P. JURGUČIO

o Inž. Julius ir Antanina 
BULOTA atvyko Į Montrea- 
1Į praleisti savaitę laiko pas 
gimines, susitikti su drau
gais.

Antanina Bulotienė vado
vauja 6 m. tautinių šokių 
grupei RŪTA Denver’yje, 
kuri dalyvavo ir VII-joje 
Tautinių Š okių Š ventėje Cle
veland’e.

NAUJAS KURSAS UNIVERSITE DE MONTREAL DIPLOME 
EN EDUCATION COMPAREE ET INTERNATIONALE 

/deux ie me cycle/ 
Destinątaires

Educateurs quebecois confrontes a la diversite cultu
relie ou se preparant a occuper des postes a 1’etranger 
/ACDI/...

Educateurs etrangers en transit au Quebec...
Professionnels frequemment appelds a accueillir des 

personnes venues de 1’^tranger aux fins de formation, 
d’integration, de transfer de technologie...

Ce diplome /3O credits/ per met d’acquerir et d’ap - 
profondir par la voie de 1’education compare'e,la dimen
sion INTERNATIONALE des systžmes, des methodes et 
des organisations en education.

n offre la possibilite de faire acquerir a de futurs 
intervenant detenant dėja une premiere formation univer-

RAUDONASIS KRYŽIUS 
PRANEŠA KRAUJO 
RINKIMO DATAS

Normalios sveikatos 
žmogaus kraujuje raudonieji 
kraujo rutuliukai sudaro 45% 
viso kraujo. Jie išskirsto po 
viso kūno audinius oksigeną 
ir paima iš plaučių anglies 
dvideginĮ.

Kiekvienas asmuo 17-65m. 

amžiaus gali duoti be pavo
jaus sau kraujo kas tris mė
nesius.

Nuolatinė kraujo davimo 
vieta Montrealyje-3131 Sher
brooke Ėst/metro Prefon - 
taine/, atidaryta nuo pirma
dienio iki penktadienio, 8;3O 
v.r. - 10:30 vai. v.

Kraujo galima duoti ir Į

sitaire,un ensemble de connaissances visant a favor Ise r 
chez eux la DHZENTRATION par rapport a leurs propres 
normes culturelles et par rapport au modele vecu de for
mation des candidats, a les equiper de reperes educatifs 
fondamentaux.

Le programme de mar re au TRIMES TRE d’AUTOMNE 1984, 
Les cours offerts a I’automne sont:

Systemes d’education etrangers
Methodes en education comparee

DATE LIMITE POUR DEPOSER DES DOSSIERS DE 
DEMANDE D’AD MIS SION - l-er s e p t e m b r e 1984

Pour informations supple me ntaires, veuillez vous adresser 
au; Bureau d’information, Faculte des sciences de I. edu
cation, CASE POSTALE 6203, succursale A, MONTREAL, 
Quebec, H3C 3T3,tel: 343-7622 ou 343-7289.

vairiose miesto ligoninėse , 
Vasaros metu daugeliui ke
liaujant, atsitinka ir daugiau 
eismo nelaimių. Sužeistųjų 
gydymui dažnai reikia krau
jo atsargų didesnių, negu kad 
paprastai turima. Todėl Rau
donasis Kryžius prašo pa - 
galbos ir ragina aukoti 
kraują.

VALVULA
specialybes:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-UUe AVENUE, LaSalle
365-1 143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1984.VII.5

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO S 500.~ IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAl

Tek 845-2912______ ____ EMBASSY FUR

7 psi

7

7



morrtreal
PARENGIMAI
• LIEPOS 29d. , sekmadienį, 
L. K. Mindaugo Saulių Kuo
pos GEGUŽINĖ F. S kruibio 
vasarvietėje.

o RUGPJŪČIO 12 d. .sekma-
111 ' ■ v ' " " ' ■—iii

dien| vyks Zvejų-Medžiotojų
Klubo "NIDA" GEGUŽINĖ
F . S kruibio vasarvietėje.

• Apie 40 gintariečių šo
kėjų buvo išvykę Į VII-tąją 
TautiniųŠ okių Š ventę Cle
veland’e.

e Aušros Vartų Parapijos 
Komitetas nutarė šią vasarą 
sudėti termo aliuminijaus 
langus ir su Cavaluer bend
rove pasirašė kontraktą . 
Langai kainuos apie 12.000 
dolerių.
• Tėv. J.ARANAUSKAS iš
vyko vieno mėnesio atosto
gų-
• Tėv. S .KULBIS grĮžo po 
atostogų Europoje ir toliau 
eina savo , pareigas AV pa
rapijoje.
e DALMOTAS Jonas, po 30 
metų darbo ’"AsbestosCo" 
pasitraukė poilsio. Ta proga 
jo žmona Elena suruošė vai
šes, Į kurias atvyko sūnus 
su šeima iš Ottawos, artimų
jų ir draugų būrys jį pasvei
kino ir pagerbė.

• JAUGELIAI, Algis ir Vida 
iš Calgary, su savo 2 vaikais 
atvyko aplankyti tėvų ir ar
timųjų. Vida yra J. J. Žit
kų duktė,Algis St.Jaugelio 
ir dr.Aldonos Jaugelienės, 
kuri mirė pernai, rugsėjo m

REIKALINGA SIUVĖJA-S
su patyrimu, dirbti paprasto "Singer mašina. Specia* 
lybė-sportiniai drabužiai ir suknelės. Kreiptis i Tony;

Tel. 729-5209

DR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS A

144 0 St. Catherine St. W.
Suite 000, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 488- 8528

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

Atidaryta k gi d I an n v o 9a. m iki 10 p. m. 
Sa.todionial*: .t v e 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniai? '■ nuo 10 e. m. i-k i 9: 30 p.n>.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P.Q.■ 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.;t. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. <c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A., B. C. L.

4 Notre Dome E. Suite 504, Montreal, P.Q. 
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

VICTOR E. RUČINSKAS
B. Eng., M Eng., L.I .B., B.C.L.

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220
Montreal , P.Q.
H3B 2G2 Tel.: (514) 871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 

Res. TEL.: 697- 2261

.......   —111 — " —
8 psi.

BAIGIAMA NAUJAUSIA "VILNIUS RECORDS" 
PLOKŠ TELĖ PASAKOS.

Plokštelės įraše dalyvavo- iš kairės: Lina Celtoriūtė, 
Gintaras Nagys; pirma eilė: Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė, 
paruošusi medžiagą ir surežisavusi, Vilija Malciutė-Bu- 
lota, Adria McVicar Raimundas Verbylajantroje eilėje: 
Vincas Piečaitis,Gaila Naruševičiūtė,Ale andre Stanke
vičius, Marytė Adamonytė.

Plokštelėje įrašyta Įdomių, įvairių lietuvių liaudies 
pasakų; Dangus Griūna,Gužučio ir Gervės Pišrlybos, Mil
žinai, Našlaitėlis ir Milžinas,Slibinas Devyngalvis,Per
kūnas ir Velnias, Plungės Pilies Kalnas, Ęglė Žalčių Ka
ralienė.

Šiai plokštelei buvo sukurti Įvairūs garsų efektai ir 
speciali muzika Ale? andre Stankevičiaus.

Plokštelė bus netrukus išleista. Laukiama daugiau 
vaikų piešinių Plokštelės pristatymo metu vyks vaikų 
piešinių paroda. V. R.

MONTREALIO GINTARIECIAI
GRĮŽO IŠ ŠOKIU ŠVENTĖS

Virš 30 gintariečių šokė
jų veteranų buvo išvykę au- - 
tobusu Į Cleveland’ą dalyvau

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dontiste 
3606 RUE CENTRAIE. SUITE 209 
VILLE lASAllE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658 

ti VII- toj oje Tautinių Šokių 
Šventėje. Jų autobuso liku
siomis vietomis pasinaudojo 
palydovai, tėvai ir svečiai . 
Dar nemaža grupė montre- 
aliečių buvo nuvykusi | šią 
šventę Įvairiomis kitomis 
priemonėmis.

Visi buvo apdovanoti labai 
gerai išleistu leidiniu, o ir 
Montreal!© "Gintaro" šokių 
vadovės, kaip ir visų kitų 
grupių, gavo ir garbės tro - 
fėją.

Bendras Įspūdis -gražus , 
nors publikos,pakeitus šiais 
metais Šventės vietovę,buvo 
mažiau, negu kad ruošianti 
Chlcagoje ir visos salės ne
užpildė. Vis dėl to, suėjo ir 
suvažiavo, manoma, apie 
10.000 žiūrovų.

Programą atliko virš 2 
tūkstančių šokėjų, susidedan
čių iš virš 50 skirtingų vie - 
netų, atvykusių iš virš 30 - 
ties skirtingų vietų. Jie at
stovavo Argentiną, Braziliją, 
V akarų V okietiją, JAV -be s ir 
Kanadą. Šokdavo 28 kvad
ratai-grupė s iš karto. Prog- 
ramon buvo Įtraukta ir nau - 
jų, anksčiau nešoktų šokių.

Choras- 25O-4ies daininin
kų, orkestras iš 5O-ties Cle
veland’o profesionalų muzi
kantų gražiai pasirodė.

Chorui dirigavo-m uz. Bro
nius Kazėnas, mokslus 
ėjęs ir augęs Cleveland’e;da
bar dirba su Cincinati Univer 

| Į___J| X] T I PORTRAITS
— . . I PASSEPORT* COMMERCIAL
r M U I U Į MARIAGE* WEDDINGS 

STUDIOr 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS .

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5

Telefonas : 721—9496

©ŠEŠI jauni dainininkai ir 
muzikai lietuviai iš Los An
geles, jų tarpe Darius Poli- 
kaitis, Linas Polikaitis, at
vyksta Į Montreal! Įrašyti 
savo dainų plokštelę. Muz .
A. S TANKEVIČIUS pakvies
tas jas suorkestruoti ir pa
sirūpinti techniškuoju Įra - 
šymo darbu.
• FILIPAVIČIAUS Raimondo 
poezijos knyga Hope’s-Half- 
Life-nuclear poems, išleis - 
ta Vehicule Press, buvo ap
tarta gegužės viduryje Mont
real io dienraštyje "The Ga
zette". Apie jo poeziją buvo 
palankiai atsiliepta ir "Globe 
& Mail", bei literatūriniame 
apžvalginiame leidinyje Ca - 
nadian Materials, kuris yra 
siunčiamas ir Į Kanados mo
kyklas bei bibliotekas.

siteto choru. Orkestrui di
rigavo Algirdas Mode s - 
t a s; hlmnams-Dalia V i s- 
kontie nė.

Bendras Įspūdis -gražus 
ir labai nuotaikingas, ir visi 
gintariečiai, nors ir pavar
gę, bet grĮžo labai patenkinti, 
kad dalyvavo. Mes irgi jiems 
užtai dėkingi. S uprantame , 
kad išlikti aktyviu "vetera
nu" ne visada lengva, ir jie 
gražiai atstovavo mūsų jau 
mažėjančią koloniją.

Salė buvo labai graži,ir 
ant didžiulių ekranų, bešo - 
kant buvo iš karto perduoda
mas vaizdas.

Pamaldos vyko dvejose 
parapijose ir Holiday Inn , 
specialiai pritaikytoje salė - 
je. Čia daugiausiai buvo ap
sistojusių svečių ir dalis 
šokėjų. Visuose renginiuo - 
se-pamaldose, susipažinimo 
vakare, bankete- dalyvavo 
tūkstantinės minios. Priėmi
mai, sutikimai ir atsisveiki
nimai buvo labai rūpstingai 
ir gražiai suruošti.

Ohio valstija ta proga pa
skelbė Tautinių Š okių Dieną.

Visi montrealiečiai grįž
dami buvo sustoję Niagara 
Falls, kur praleido ties 
kriokliais porą valandų poil
siaudami. J. P .

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, P.Q. TEL: 766-5827

1 1.5%

DUODA 
PASKOLAS:

11 %
10.25%
9.75 %
9.25%

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS: MIN. t 1,003.500

1 METŲ ......................
TERMINUOTI INDELIAI

1 METŲ ......................
180-364 D.................
120 -179 D........... .
30- 119 D................

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS
UŽ $20,000 IRDAUGIAU

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS:
SPECIALIOS .............7.25 “
SU DRAUDIMU ........... 7 %

ČEKIljl SĄSKAITOS......... 5 %

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 390/ A Rosemont
Pirm. Antr. Tree........... 9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais .......... 12:00 — 8:00 4:00—8:00
Penktadieniais .........10:00- 6:00 2:00 — 6:00

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d.
1475 De Sive ir Sv. Kazimiero par. salėje : 10:30 - 12:30

Tel 767—6183 dabar pakeistas Į : 288-9646

Kailiu Siuvėjas

a Didelis pasirinkimas gatavi^paltų, 
a Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. AC AC
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel.’ 488-9O4t>

p D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

system 445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 ; Residence : 737—0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West,
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE..

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

TEL. 727 -3 120NjmV 376 - 378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_o__v e kj_ą__n_ų_o _Į_9_4_5_|n._ ,

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH MONTREAL WEST

LEONAS GIRECKAS, 
SALES MAN AGER Tel.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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