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PIETŲ KORĖJA PASKELBĖ ekonominę ateitį nulems 
DEMOKRATINES REFORMAS efektinga kova prieš netiku

Po beveik kasdien vykusių 
riaušių visoje Pietų Korėjos 
respublikoje, valdančios 
partijos vadas Roh Tae 
Woo sutiko su opozininių 
partijų reikalavimais įvesti 
demokratinę tvarką. Iki 
šiol diktatoriškai valdoma 
vienos partijos ir beveik ne
duodanti jokių teisių kitoms 
partijoms, Pietų Korėjos 
vyriausybė paskelbė, kad 
būsią pravesti laisvi rinki
mai šių metų rudenį. Jų 
metu bus išrinktas naujas 
Pietų Korėjos prezidentas 
ir naujas parlamentas.

Dabartinis valstybės pre
zidentas Chun Doo Hwan, 
geležine ranka valdęs kraš
tą, spaudžiant ne tiktai 
kitoms partijoms, bet ir jo 
paties partijos vadams, su 
visais reformų reikalavi
mais sutiko. Prezidentas 
bus renkamas kelių tūkstan
čių asmenų rinkiminės kole
gijos, kurią labai lengvai 
manipuliavo valdančioji 
partija. Manoma, kad val
dantieji sutiko įvesti demo
kratiškesnę tvarką, bijoda
mi ir nuolat didėjančių 
riaušių, ir pasaulinės olimpia
dos atšaukimo, kuri turės 
įvykti sostinėje Seoul' e, 
1988 metais.

KURT WALDHEIM'O 
VIZITAS VATIKANE

Š.m. birželio mėn. 25 d. 
popiežius Jonas Paulius II 
oficialioje audiencijoje
Vatikane priėmė Austrijos 
federalinės respublikos da
bartinį prezidentą Kurt 
Waldheim'ą. Kai JAV-ių 
žydų kraštutinės organizaci
jos ir Izraelio vyriausybė 
pareiškė savo nepasitenkini
mą, Vatikano atstovas pa
stebėjo, kad iki šiol nesą 
jokių konkrečių dokumentų, 
įrodančių Austrijos prezi
dento dalyvavimą karo 
nusikaltimuose.

Popiežius labai gerai ži
nojo šio oficialaus vizito pa
sekmes. Katalikiškosios 
Austrijos prezidentas buvo 
priimtas labai iškilmingai ir 
su visomis tokia proga 
vykdomomis ceremonijomis. 
Popiežius iškėlė Waldheim'o 
veiklą, siekiant pasaulio 
taikos. Spauda skelbia, kad 
Kurt Waldheim' as netrukus 
aplankysiąs taip pat ir 
Vengriją, Egiptą, Jordaną ir 
dar keletą arabų ir kitų 
šalių.

SOVIETŲ EKONOMINĖS 
REFORMOS

Šiuo metu vykstąs Vyriau
siojo sovieto suvažiavimas 
svarsto Gorbačipv' o siūlo 
mas ekonomines reformas,

šią administraciją, biurokra
tiją ir formalizmą. Jis 
tvirtino, kad sovietų ekono
mija turinti tapti kiek 
galima savarankiškesnė ir 
darbininkų atlyginimas turįs 
būti proporcingas darbo 
kokybei.
AFGANAI DEMONSTRUOJA 
IRANE

Iš Teherano pranešama, 
kad keliasdešimt tūkstan
čių afganų pabėgėlių suren
gė protesto demonstraciją 
prieš Sovietų Sąjungos tę
siamą Afganistano okupaci
ją. Jų plakatai skelbė 
šūkius, reikalaujančius, kad 
Maskva atitrauktų okupaci
nę kariuomenę iš A.fganis- 
tano, kad afganams būtų 
grąžinta laisvė ir nepri- 
klausemytė. Ritmiški šū
kiai skandavo žodžius: 
"okupantai, lauk iš Afganis
tano, norime grįžti į lais
vą tėvynę!"

Irane šiuo metu randasi 
daugiau kaip 1 milijonas 
afganų, o Pakistane prisi
glaudė 4 milijonai afganų. 
MIRTIES BAUSMĖS 
KANADOJE NEBUS

Dar maždaug prieš mė
nesį laiko politiniai stebė
tojai Ottawoje buvo įsiti
kinę, kad dabartinis parla
mentas gana lengvai nu
balsuos ir vėl įves mirties 
bausmes už pirmos eilės 
žmogžudystes. Tai žmogžu
dystės, įvykdytos, jas są
moningai apgalvojus ir 
suplanavus, ypač prieš poli
cininkus, kalėjimų sargus 
bei kitus tvarkos prižiū
rėtojus, o taip pat vaikus, 
mažamečius, senesnio am
žiaus ir šiaip jau nepajė
gius apsiginti asmenis. 
Tačiau visų trijų partijų 
vadams pasisakius prieš 
mirties bausmės grąžinimą 
nemažas skaičius konserva
torių savo nuomonę pakei
tė ir opozicinėms parti
joms (tik su viena išimti
mi) solidariai balsuojant 
prieš, parlamentas, 148 
balsais prieš 127, mirties 
bausmės grąžinimą atmetė.

Manoma, kad bent treje
tą metų tasai klausimas 
nebūsiąs vėl iškeltas. Da
bar laukiama įstatymo, 
kuriuo bus kreipiama dides
nis dėmesys į nekaltas 
aukas ir jų likusius arti
muosius.

KANADOS METALINIS 
DOLERIS

Šių metų Kanados Dienos 
proga paleista apyvarton 
vieno dolerio metalinė 
moneta. Ji pakeis iki šiol 
buvusį popierinį vieno dole
rio banknotą. Šis išeis iš

REG STACKHOUSE. M P 
SCARBOROUGH WEST

"GLASNOST" NOT FOR REAL
"Glasnost" has not meant freedom and justice behind 

the Iron curtain, Reg Stackhouse, M.P., says after hea
ring witnesses testify about conditions in eastern Europe.

They have been appearing before the House of Com
mons Standing Committee on Human Rights. Witnesses 
have reported on conditions in the Ukraine, the Baltic 
republics, Poland and Jugoslavia.

Committee chairman Stackhouse said the witnesses 
have reported on unjust imprisonment, economic discrimi
nation, travel restriction, free speech denial continuing 
in spite of the highly publicized new "openness of Iron 
Curtain governments.

"According to many witnesses", - Stackhouse says, 
"the infamous death camp, Perm Labour Camp 36, is 
si'll fed jts victims". ( Žemiau- laisvas teksto vertimas) 
/NETIKRAS "GLASNOST"

Reg Stackhouse, M.P., išklausęs liudininkų parody
mus apie sąlygas Rytų Europoje, pareiškė, kad "Glas
nost" nereiškia laisves ir teisingumo už Geležines Už
dangos.

Liudytojai kalbėjo House of Commons Žmogaus 
Teisių Komitetui. Liudininkai pranešė apie sąlygas Ukrai 
noje, Pabaltijo respublikose, Lenkijoje ir Jugoslavijoje.

Komiteto p-kas Stackhouse pasakė, kad liudininką 
pranešė apie tebesitęsiančius neteisėtus Įkalinimus, eko
nomines diskriminacijas, keliavimų suvaržymus, draudi
mus laisvų pasisakymų, nežiūrint stipriai reklamuojamo 
"naujo atvirumo" Geležinės Uždangos.

"Pagal daugelį liudijimų",- Sackhouse sako,- "gė
dinga mirties stovykla- Permės Darbo Stovykla 36,-dar 
tebemaitinasi savo aukomis" ).

support from the majority of citizens which is all to 
often silent and unorganized", commented Mr. Somerville

Supporters of the Black 
Ribbon Day movement expli
citly oppose both fascism 
and Red -fascism - Nazism 
and Soviet communism. Europeans 
who met with the IBRD delegation were delighted to be 
come involved in an international movement, which took 
this principled stand.

Those who agreed to form national BRDCs subscribed 
to the principles and objects of Black Ribbon Day:

to advance and develop a public awareness of the 
Nazi-Soviet pact of August 23, 1939, which allowed the 
two totalitarian powers to stapt the Second World War;

of the need for peace with freedom;
of the threat to or violation of the fundamental 

rights and freedoms in various territories by Soviet com
munism;

the need for the selfdetermination of nations and the 
elimination of military or political domination or influ
ence of any nation by Soviet communism;

and to ecourage the government of their country to 
have policies that appropriately respond to the nature 
of Soviet communism.

This year to date, Black Ribbon Day will be cele
brated in 33 cities around the world.

MOKYTOJU, TĖVU IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ

* KLB Švietimo TLimisija, jau gavusi smulkesnių infor
macijų, praneša, kad š.m.yra rengiama MOKYTOJŲ, TĖ
VŲ ir JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ, kuri Įvyks rugpjū
čio mėn. 16 - 30 d.d. DAINAVOJE, netoli Manchester, 
Michigan valstijoje, USA.

Ši STUDIJŲ SAVAITE yra pritaikyta ne tik mokyto
jams, bet ir tėvams, jaunoms šeimoms ir visiems, kurie 
gyvena toliau nuo lietuvių telkinių ir neturi lituanistiniu 
mokyklų.

Norintieji šioje MT ir J STUDIJŲ SAVAITĖJE daly
vauti, prašomi kreiptis Į KLB Švietimo Komisijos p-ką 
Algį Vaičiūną, tel: 416 - 245 3209 vakarais ar
ba 416- 762 1777 darbo laiku. Bus mėginama padėti fi
nansiniai tiems, kurie toje stovykloje dalyvaus. KLB

jeigu norima atsiekti geres
nių rezultatų pašlijusioje 
pramonėje. Jis perspėjo re
formų priešus, kad su jais 
būsią kovojama "įvairiais 
būdais ir priemonėmis". 
Savo dviejų valandų kalboje 
jis nurodė, jog visą sovietų

SUKURTAS EUROPOS JUODOJO KASPINO DIENOS

KOMITETAS
EUROPEAN BLACK RIBBON DAY COMMITTEES 
FORMED

Six new BLACK RIBBON Day Committees have been 
formed in Europe, The International Black Ribbon Day 
Committee has announced.

Black Ribbon Day is a Canadian initiative. The orga
nization was founded by a Canadian in Toronto in 
March 1986.

Markus Hess, Chairman of the IBRD said "Black 
Ribbon Day is expanding quite quickly; people hear ab
out what is happening and immediately want to establish 
committees to reach more people".

"It's really something!", said David Somerville, Vice- 
chairman of the IBRD. "This shows that the idea of 
Black Ribbon Day is one that people identify with, and 
that there is a need for such movement".

The new Committees are in Vienna, Munich, Amster
dam, Stockholm, London and Paris.

Messrs Hess and Somerville toured Europe from April 
24 to May 3. They held meetings in London, Stockholm, 
Amsterdam, Vienna, Munich and Paris. In each centre 
the people invited to information meetings agreed to set 
up national Black Ribbon DayCom- 
mittees to mark the anniver
sary of the Nazi-Soviet friend
ship pact to promote "pea
ce with freedom"

The reception the delegates received was most enthu
siastic. The people attending the meetings appreciated 
the real need in Europe for an action oriented, pro
freedom movement ambraced the theme.

"In Europe the Soviet presence is much more imme
diate than in North America", said Mr. Hess.

Europeans over the past twenty years have been sub
jected to great pressures from groups promoting unilate
ral disarmament and opposition to the US, the bulwark

apyvartos 1989 metų pabai- of NATO.
goję. "There has not been a pan-European grassroots to

Naujosios monetos pagrin- defend our common and precious fundamental rights and 
dą sudaro nikelis, aptrauk- freedoms from encroachment by Soviet communism", 
tas bronzos luobelių. Pati noted Mr. Hess. "This is the role which the Black Rib- 
moneta yra kiek didesnė už bon Day movement will fill".
25 centų monetą ir vienuo- "Politicians in demoracies cannot be expected to re- 
lįkabriaunė. sist pressures from the left to disarm without vocal

MIRĖ STANLEY P.BALZEKAS, SR.
S.Balzekas mirė ligoninėje, sulaukęs 94 m. am

žiaus. Našlaitis atvyko Į JAV 1912 m. jieškoti laimės. 
Ilgai vargo, kol prasimušė. Pradėjo pas ūkininkus, vėliau 
dirbo šaltkalviu, įsigijo mėsinę, kol galų gale perėjo į 
automobilių prekybą ir pradėjo sėkmingą gyvenimą. Su
kūrė šeimą ir tapo turtuoliu. Jis davė didelį įnašą Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros Muziejui, kuris buvo pradėtas 
kurti 1966 m. Keletą kartų jis buvo pagerbtas amerikie
čių, kaip "Man of the Year". Jis stengėsi, kur tik galėjo, 
padėti lietuviams ir vystyti jų tarpe verslus. Jo sūnus 
tęsia Lietuvių Kultūros Muziejaus darbus.

PRANEŠA ELTA'
SEPTYNIOLIKA SENATORIŲ KREIPIASI I GORBAClOVA 
DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PABALTIJO KRAŠTUOSE

Senatoriaus Donald Riegle (demokratas iš Michigano) 
iniciatyva, septyniolika JAV senatorių birželio 11 d. 
laišku kreipėsi į Sovietų Sąjungos kompartijos gen. sekre
torių Mikhail Gorbačiovą išreikšti gilų susirūpinimą dėl 
besitęsiančių žmogaus teisių pažeidimų Pabaltijo kraštuo
se, praneša Lietuvių Informacijos Centras.

Senatoriai sakė, kad jie su dideliu dėmesiu seka Gor
bačiovo pastangas pravesti reformas Sovietų Sąjungoj, 
tačiau jie pažymėjo, kad žmogaus teisių gynėjai Pabaltijy 
tebėra kalinami, išsireiškimo laisvė slopinama ir Pabalti
jo istorijos svarbūs aspektai tebėra iškraipomi ar igno
ruojami.

Senatoriai atkreipė dėmesį į birželio 14 d. ruošiamą 
demonstraciją Rygoj, prisiminti masines latvių deportaci
jas. Jie prašė, kad sovietų valdžia nesutrukdytų šios de
monstracijos , kuri pažymi svarbų momentą Pabaltijo 
žmonių isotorijoj.

Nesikišimas į rengiamas demonstracijas būtų reikšmin
gas įrodymas Gorbačiovo įspareigojimo vykdyti "atvirumo" 
(glasnost) politiką bei jo valdžios užsiangažavimą užtikrin
ti išsireiškimo bei susirinkimo laisves, - tęsė senatoriai. 
Kitas toks įrodymas būtų paleidimas trijų žymių pabaltie- 
eių politinių kalinių: Balio Gajausko, Gunars Astra ir 
Mart Nikius. Anot senatorių, šie trys asmenys atstovauja 
laisvės ir tiesos principams. Jų kalinimas ir trėmimas 
prieštarauja kitimo dvasiai, kurią Gorbačiovas yra pradė
jęs įvesti Sovietų Sąjungoj.

Laišką pasirašė šie senatoriai: Donald Riegle, Paul 
Simon, Christopher Dodd, Frank Lautenberg, Alfonse 
D' Amato, Alan Dixon, John Heinz, John Kerry, Quentin 
Burdick, Dennis De Concini, Daniel Patrick Moynihan, 
Frank Murkowski, William Proxmire, Paul Sarbanes, Pat
rick Leahy, Carl Levin ir Pete Wilson.



Ui Lietuva* Hlaisvinima! Ui ištikimybę Kanadai !
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. B endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuotiūra. grūdinami tik 
iš anksto susitarus. Uz skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

PRANEŠIMAS Vlll-sios TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS 
REIKALU —————- ■ —

JAV-ių LB ir Kanados LB kraštų valdybų atstovai, 
susirinkę pasitarimui š.m. gegužės 31 d. Clevelande, 
svarstė problemas, iškilusias tarp Lietuvių Tautinių Šo
kių Instituto vadovybės ir Instituto paskirtų VHI-sios 
Tautinių Šokių Šventės meno vadovų. Konstatuota, kad 
šventės meno vadovams atsistatydinus, jos ruoša, dėl 
riboto laiko tinkamam šokėjų paruošimui, yra atsidurūsi 
pavojuje. Šventės Rengimo komitetui, vadovaujamam dr. 
Vaidoto Kvedaro, pasiūlius, pasisakyta už platesnės apim
ties meno vadovų kolektyvo sudarymą esamai padėčiai 
gelbėti. I. šokių šventės meno vadovų kolektyvą yra pa
kviesti Genovaitė BREICHMANIENĖ, Rita ir Juozas KA- 
RASIEJAI ir Liudas SAGYS. Suminėtų asmenų sutikimas 
yra gautas ir jiems tenka nuoširdi padėka.

VHI-sios Tautinių Šokių Šventės Rengimo Komitetas ir 
Kanados bei JAV-ių LB kraštų valdybos maloniai prašo 
visas tautinių šokių grupes su naujai paskirtais šventės 
meno vadovais bendradarbiauti. Darniu susiklausymu ir 
rimtu dėmesiu lietuviškam tautiniam šokiui užtikrinsime 
tautinių šokių šventės sėkmingumą!

Kanados LB atstovai: Algis Bacevičius - pirm., Vytautas 
Birieta dr. Marija Uleckienė;
JAV-ių LB atstovai: Algimantas S. Gečys - pirm., Ingrida 
Bublienė ,dr. Viktoras Stankus;

Dr. Vaidotas Kvedaras, VlII-sios Tautinių Šokių Šven- 
Šventės Rengimo Komiteto Pirmininkas

Iš Solženytsin'o laiško rusų ortodoksų Bažnyčios galvai 
patriarchui Pimeni' ui

’.'..Drąsusis arkivyskupas Hermogenėnas Kalugietis dar 
ir šiandien ištremtas ir sėdi vienuoliškame arešte. Mat, 
Hermogenenas Kalugietis savo bažnyčios uždaryti, kaip 
tai 1964 m. kitose vyskupijose įniršusiai ateistų gaujai 
dideliu maštabu pavyko, nesutiko. Taip praėjo 7 metai, 
visi pareiškimai nuėjo negirdint, o kas pasikeitė?

Už vieną bažnyčią, kurioje leista laikyti pamaldas, 
nugriauta 20, ir dar daugiau, kitos 20 apleistos, panie
kintos.

Koks grasus vaizdas šitų griuvėsių, kurie paliekami 
paukščiams ar sandėlininkams.

Daug kur krašte nuotolis nuo vienos bažnyčios iki ki
tos siekia iki 200 kilometrų. Visai be bažnyčių liko mūsų 
šiaurė, kur nuo senovės klestėjo rusų dvasia, ir kaip at
rodė, buvo tikroji rusų ateitis. Bet kokios pastangos 
pastatyti nors ir mažiausią bažnytėlę, pagal vienašališkus 
įsakus ano žinomoio skyriaus - užgniaužiamos. Apie var
pų skambinimą visai nedrįstame teirautis. Kodėl Rusija 
tokios puošmenos neteko, apiplėšta nuo geriausiai gaudin- 
čių balsų. Ką bekalbėti apie regimas bažnyčias, jei net 
Naujojo Testamento leidinių niekur pirkti viešai negalima. 
Atveža mums juos iš užsienio kaip kadaise pamokslinin
kai Indigirkai.

Septyni metai praėjo, o ar Bažnyčia 
ką nors padarė? Visa bažnytinė administra
cija, kunigų ir vyskupų įšventinimas (ir net 
įvesdinimas tokių, kurie Bažnyčių profanuo-
ja, pajuokia tikslu jų sunaikinti) patvarko
ma anos Tarybos kulto reikalams slaptai, 
įsakymu ir vykdoma ateistų taip "teatrališ
kai", kaip lig šiol per tūkstantį metų nie
kas nematė.

...Vėlgi, kokiu dideliu užsimojimu vi
sai skirtingiems fondams ir tikslams suren
kami milijonai rublių- savi elgetos nuvaro
mi nuo bažnyčios durų - o vargingos para
pijos bažnytėlės stogo remontui taip ir nie
ko neatlieka. Parapijos klebonai yra betei
siai. Jiems leidžiama pravesti pamaldas tik 
bažnyčios patalpose. Peržengus bažnyčios 
slenkstį, lankyti ligonių ir laidoti numirėlį 
reikia jau gauti vietos komiteto leidimų."

Iš KRONIKOS nr.70: Viduklė:
• 1985 m.spalio 3 d., Adelė Jucevičiū
tė, vietos gyventoja, buvo iškviesta į KGB 
rajonų. Čia KGB viršininkas jos paklausė, 
kaip ji išdrįso balsiai melstis bažnyčioje 
už įkalintąjį parapijos kunigų, Tėv.Alfonsų 
Svarinskų ir už kitus įkalintuosius kunigus 
ir kalinius. Čekistas patvirtino, kad tai yra 
neleidžiama- t.y.melstis balsiai už valsty
bei nusikaltusius kriminalistus kaip kad suim
tieji kunigai.

/Paskutiniu metu atnaujintas "G.K." 
pradėjo skelbti, turbūt norėdamas įrodyti 
"glasnost" įtakų ar vertingumų, kad visa, 
kas rašoma apie religinės laisvės nebūvimų- 
maždaug prasimanymas lietuvių išeivių. 
Netgi pradėjo rašyti apie kunigų ir pastorių 
suvažiavimus Lietuvoje, vaizduojant demo
kratijų./.
2 psl.

Aukštesniųjų lituanistinių kursų abitu
rientai, lituanistinių mokyklų mokytojai ir 
asmenys, norintieji pasitobulinti lietuvių 
kalbos, literatūros ir visuomeninių mokslų 
srityje, raginami vykti į Lemonte (prie 
Čikagos) rengiamą

lituanistikos seminarą
1987 m. liepos 18 - rugpjūčio 1 dienomis. 
K LB numato teikti finansinę paramą. Dau
giau žinių gausite KLB raštinėje, 
Tel: (416)-533-3292, pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 1 vai. p.p.-5 vai. 
p.p. arba raštu: 1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8.

į LITUANISTINIO SEMI
NARO KURSUS prašoma 
tuojau užpildyti registraci
jos lapus pas A.Vaičiūnų 
arba KLB Raštinėje. KLB 
Švietimo Komisija yra nu
mačiusi padengti didesnę 
mokesčio dalį, į kurių įeina

privatus kambarys, maistas 
ir mokslas. Yra užsakyta 
10 vietų ir pirmenybė bus 
tiems, kurie anksčiau už
siregistruos, bet visi kana
diečiai galės tame semina
re dalyvauti, ne tik 10. as
menų. Inf.

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOJ CENTRAS:

STATISTICS CONFIRM SUPPRESSION OF RELIGIOUS 
PUBLICATIONS IN SOVIET-OCCUPIED LITHUANIA

The Lithuanian Information Center in New York has 
obtained a list of Roman Catholic religious material, 
published in Lithuania with government permission bet
ween 1944 and 1987. The list, released
by Soviet occupation authorities in Lithuania, shows that 
in 43 years, government permits have been issued for 
publication of only 37 items, including holy cards of 
1 1,500 or less.

Items published include 3 volumes of a projected 
six-volume Sacramentary, prayer books, a three-volume 
ritual, a catechism, the New Testament, a thin Catholic 
directory-almanac and some holy caras. Editions of this 
literature have ranged from 1,000 to 160,000, with the 
majority of items restricted to editions of 11,500 or 
less.

"This amounts to less than one pulication a year, 
including holy cards", remarks Bichop Paulius Baltakis, 
spiritual leader of Lithuanian Catholics in the diaspora. 
"Compared to circulation figures for atheistic and secu
lar literature, this is just a drop in the ocean for <three \ 
million Lithuanian inhabitants. According to Religious 
Affairs Commissioner Anilionis, it is unrealistic to desire 
that every family have a catechism..."

"Many of these religious publications are meant only 
for priests", adds Bishop Baltakis. "The major part of 
the Sacramentary (Mass Book), has not yet been pub
lished, even though several years ago Vatican donated
paper for that purpose. And the only religious literature 
now regularly published for the clergy - namely, the 
Catholic almanac - did not begin to appear untill 1982. 
Moreover, a substantial number of the religious publica
tions are exported", concludes Bishop Baltakis.

Rev. Casimir Pugevičius, Executive Director of Lithu
anian Catholic Religious Aid, believes that "inclusion in 
this list of a half-dozen publications which were osten
sibly licensed years ago is intended to mislead. Publica
tion of pitifuly small editions of a handful of religious 
books or religious cards is the Comunist government's 
way of camouflaging the relentless persecution of reli
gious believers which has been going on for forty-five 
years. Believers are allowed neither their own newspaper 
nor magazine; they have no access to the Soviet media. 
The person in the pew rarely sees one of these "show
pieces". Those who try to remedy the artificially indu
ced shortage of religious literature by privately repro
ducing prayer-books and catechisms go to prison camps 
like criminals".

Les avantages de la rėforme fiscale 1987

Taux rečiu ils, regime d’equite
Des questions? Composez Des brochures? Composez

1-800-267-6647 1-800-267-6640
Renseignez-vous sur la rėforme fiscale et vous. Noiis yous ferons parvenir des renseignements 

dėtaillės sur la rėforme fiscale.

TELECOMMUNICATIONS POUR LES SOURDS 1-800-267-6650*

*08h-20h HAE, lundi au vendredi, sauf les jours fėriės

Ministėre des Finances Department of Finance
Canada Canada

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

Nauji nariai:
1377. Pniauskas Vaclovas...........................................$ 100.-
1378. Danilevičiaus Zenono test, palikimas....,.......... 250.-
1379. Uleckas Juozas, dr............................................................200.-
1380 Kšivickienė Alina ......................................................... 100.-
1381. Šetikas Adolfas............................................................ 100.-
1382. Dauginio Jurgio atminimui ................... į,...... 755.81
1383. Misiaus Broniaus atminimui ............................. 1,000.-
1384. Paliūno Vaclovo atnrnimui ............................   140.-
1385. Šipelienės Jadvygos atminimui .................................115.-
1386. Januškos Liudo, Algirdo atminimui........................248.82
1387. Jakubausko Stasio atminimui ..................... 392.-

Pradiniai įnašai:
Dargienė G. - $50.-, Juozaičio Juozo atminimui - $70.-, 
Urbantas St. - $40.-, Kliorikaitis Geo-$20.-, Cerkesaitė 
A. - $50.-.

įnašus papildė:
23. KLB Ottawa Apylinkė iki....................... ;.......... $ 9,200.-
48. PARAMA Lietuvių Kredito Kooperatyvas.......4,850.-
98. PRISIKĖLIMO Par. Kredito Kooperatyvas.... 2,400.-

241. Strazdo Jurgio testamentinis palikimas.........  75,805.-
570. Liutkaus Klemenso atminimui.........................   400.-
577. Šlekys Elizejus............................................................ .500.-
718. Agurkis Witoldas ir Genovaitė........................... 1,400.-
764. Sakas Vincas .................................................................200.-
790. Gaputytė Monika .........................................................700.-

915. Vainutis Vytautas............................................................  200.
1030. Bernotai, Pranas ir Elena.................................... 2,400.-
1303. Ralio D. Testamentinis palikimas ................... 33,000.-
1374. Kauliaus Adomo atminimui .................................... 435.-

Džiaugiamės visais KLF nariais: naujais ir įnašus 
papildžiusiais. Neužmirškime testamentuose KANADOS 
LIETUVIŲ FONDO. K.L.F.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA_ :

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa- 

Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose

lietuviškai 
grindinis 
palūkanos 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI '(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti: 
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Blocr

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6

Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
lietuvybei išeivijoje!"

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GAU

Dr. Gv. Valančius

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
RENK IR AUKOK TAUTOS FONDUI !

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylų laisvame pasaulyje. Šešiomi s kai barni s ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
įvairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovo ir ja 

sk at i n a.

REMKIME TAUTOS FONDA c.
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušra.

Aukas ar palikimus siųskime Tautos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH Rd. STON E Y C R E E K, Ont. L8E 1Z6

Canada
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



POEZIJOS DIENOS IR DU POETAI
GUSTAITIS IR KAZYS BRADŪNASSUKAKTUVININKAI“ ANTANAS

L aima Rastenyte—Lapinskiene sveikina sukaktuvininko poetą Antano 
GUSTAITI per Poezijos Dienas Chicagoje. Salia komp. Darius LA - 
P INSK AS, kurio naujos operos REX AMDS pastatymai vyko gegužės

Rašytoju Draugi jos valdybos nariai is dešinės: C. GRINCEVICIUS, 
R. VĖŽYS, ir P. GAUČYS per šių metų Poezijos Dienas Chicagos 
Jaunimo Centre, Visos nuotraukos Ed. Sulaicio.

Poetas KAZYS BRADŪNAS skaito savo poezij a Poezijos Dienų metu 30-31 dienomis Chicagoje.

TRADICINĖS POEZIJOS 
DIENOS CHICAGOJE

S.m.gegužės mėn. 22-23 
d.d. Chicagos Jaunimo 
Centre įvyko tradicinės 
Poezijos Dienos. Jos buvo 
pravestos mažojoje salėje 
ir kiekvieną dieną sutraukė 
po 250 klausytoją.

Šį kartą šią poezijos 
šventę suorganizavo Rašy
toją Draugija, pakviesdama 
atlikti programą amžiaus 
sukaktis mininčius poetus: 
70 m. sulaukusį vietinį KA- 
Zį BRADUNĄ ir 80 m. su
kaktį švenčiantį ANTANĄ 
GUSTAITI iš Bostono.

Pirmasis, kuris anksčiau 
būdavo panašią Poezijos 
Dieną organizatoriumi, pa
skaitė poezijos iš visą anks
čiau pasirodžiusią rinkinią, 
o daugiausiai vietos skyrė 
pačiam naujausiam. Taip 
pat jis įdomiai papasakojo 
apie savo kūrybos kelią, 

paaiškino kai kuriuos eilė
raščius ir kt. Atrodo, kad 
BRADŪNAS ne tik sugeba 
rašyti, bet pasižymi ir kaip 
geras pasakotojas.

Programoje pasirodė 
ir komp. Darius Lapinskas, 
kuris kartu su žmona Lai

ma, davė muzikinę K.Bra- 
dūno poezijos interpretaci
ja

Antrasis vakaras priklau
sė humoristinės poezijos 
kūrėjui ANTANUI GUSTAI
ČIUI. Jis čia daugumoje 
skaitė poetinę kūrybą, ta

čiau patiekė ir vieną felje
toną apie telefoną.

Šios POEZIJOS DIENOS 
pavyko gerai. Spaudos pla
tintojas K.Rožanskas salėje 
pardavinėjo poezijos rinki
nius ir plokšteles. (eš.)

Kazys Bradūnas

DAINIUS
Mane pašaukė žemėje gimti 
Mano protėvią kraujo jėga, 
Mane saulė žadėjo auginti, 
Šviesti kelią žvaigždynai 

degą .
Mane neški per meilę, per 

mirtį, 
Gaivalingoji žemės jėga.

Pro žaliuojančią kranto 
velėną,

Pro akėjimą,pilną daigą, 
Aš matau mano protėvią 

dieną, 
Aš ją aukurą šventą degu.

Ten rytojaus palaimintą 
viltį

Suieškojęs į giesmę dedu - 
Tegu lūpas išdžiūvusias 

vilgys
Amžinąją šaltinią vanduo.

Jie ištryškę iš dirvos 
krūtinės,

Ištekėję iš mano tautos, 
Lyg pavasario pirmas 

griaustinis,
Sielai niekad nurimti neduos.

Ji man liepia, man liepia 
gyventi

Gaivalingoji žemės jėga.
Ir man kraujas nustoja 

sruventi-
Jis, kaip šėlstanti upės vaga,

Mane neša per meilę, per mirtį 
įsiūbuota, putota banga.

PROTĖVIO MALDA

Žemynėle- motinėle rūpestinga , 
Sušukuok javą lygiuosius laukelius. 
Motinėlė- Žemynėlė rinko rinko 
Saulės klėty aukso grūdelius.

Rinko, sėjo, laistė ir augino, 
Žėlė želmens rugio kaip rūta. 
Žemynėlė-motinėlė žino, 
Kokia mūsą duona, kaip šventa.

Nuo vėjelio varpos lingu lingu, 
Plaukia plaukia saulės upeliu. 
Motinėle-Žemynėle rūpestinga, 
Sušukuok javą lygiuosius laukelius.

• »••••••••••••*••••••••••••••••••••• »•••••••••••••••••••••••••••••
Zina Grebzde 

SENUTĖ IR KAMANĖ
Ji norėjo paimti nuo lentynos tą pačią vynuogią 

kekę, į kurią tiesėsi ir mano ranka.
- Atleiskite, šitos tokios geltonos, prisirpusios. 

Bus saldžios,- pasakė senutė.
Leidau iai jas pasiimti. Dėžėje tokią vynuogią buvo 

daug. Tai buvo tik sutapimas, kad mudvi abi tos pačios 
kekės įsigeidėme.

Susipirkusi maistą, susitikau vėl su senute prie 
kasos. Ji rankoje laikė tinklelį, kokią čia moterys pa
prastai nenaudoja, tiesiai iš automobilio atsirasdamos 
krautuvėje.

Pasižiūrėjau iš arčiau į senutę. Ji buvo tiesi, ta
čiau išvagotas veidas liudijo geroką metą naštą. Rankos, 
kurios truputį drebėjo, rausdamosios po rankinuką, buvo 
išraizgytos mėlynomis gyslomis. Kasininkė nekantriai 
trypčiojo. Senutė vis dar tebeieškojo pinigą.

- Aiškiai žinau, kad Įsidėjau dešimtį dolerią į šį 
skyrelį,- kalbėjo ji. - Aiškiai žinau. Palikau rankinuką 
vežimėlyje. Tiktai akimirkai, kol suradau savo duonytę 
lentynoje. Kažkas, atrodo,bus pinigus išėmęs.

Jos rankos drebėjo truputį daugiau, tačiau veide 
atsispindėjo ta pati ori ramybė.

- Galbūt kam nors tą pinigą reikėjo daugiau, negu 
man. Prašau , pasaugokite mano pirkinius, grįšiu pasiimti 
pinigą. Už valandos būsiu čia.

Kasininkė kažką sumurmėjo apie užsimiršimus ir 
laukiančius žmones, tačiau padėjo senutės tinklelį su pir
kiniais po prekystaliu.

- Aš Jums galiu paskolinti pinigą,- prasitariau, 
matydama, kaip liekna senutė šlubuodama ėjo prie krau
tuvės durą. Ji atsisuko ir jos skruostu nuriedėjo ašara 
ant baltos palaidinukės apykaklės, greitai nudžiūdama.

- Tikrai? Jūs galit. Tai man padėtą.
- Aš neturiu automobilio. Ar galiu Jums padėti 

nunešti pirkinius iki autobuso? -klausiau, norėdama kaip 
nors pagelbėti. Jos ašara buvo įriedėjusi mano širdin.

Sumokėjau savo ir jos sąskaitą, ir mes abi išėjo
me iš krautuvės.

- Aš pati dar galiu,- senutė suspaudė tinkliuką 
rankose, ir aš nenorėjau jos užgauti, parodyti, kad nepa
sitikiu jos jėga.

- Aš turiu važiuoti antruoju autobusu,- pasakė 
ji.

- Ir aš.
- Tai puiku. Užeikite pas mane pasiimti pinigą. 

Aš Jums labai dėkinga, kad jnan padėjote.
- Sustojome laukti autobuso ir viena kitą iš ar

čiau apžiūrėjome. Žmonės taip dažnai kalbasi ir praeina 
vienas pro kitą, neatsimindami vienas kito veido. Gal 
tik žodžius, bet ir žodžiai dažnai nuplaukia pavėjui. Se
nutės pailgas veidas, plona nosis ir didelės mėlynos akys 
priminė vaiko veidą, kuriame gyvenimas pribraukė raukš- 
lią, lyg žaisdamas teptuku. Tamsesnią, šviesesnią, giles- 
nią, paviršutinią.

Jos plaukai buvo balti ir spindintys, lyg perukas, 
gal ką tik išplauti, ruošiantis apsipirkimo kelionėn. Nea
bejotinai tai užpildė visą jos dieną.

Išėjimas iš namą. Išėjimas iš vienos kasdienybės 
į kitą. Skubantis gyvenimas ją seniai buvo palikęs pakelė 
je, kai dar žydėjo ramunės geltonom akim. Ji galėjo nu
siskinti kasdien vieną ją jį- lėtai raudama žiedlapius, 
skaičiuoti .’"Šiandien dar esu, rytoj nebūsiu. Šiandien esu, 
šiandien".

Ši diena buvo senutės gyvenimas.

1987. VII.2

- Ar Jūs toli gyvenate? - paklausė ji, pertrauk
dama mano mintis.

- Ne, didžiajame daugiaaukštyjeant kampo. Kryž
kelėje.

- Ir aš. -džiaugsmingai suskambėjo senutes balsas. 
-Ir aš ten pat. Sūnus man tenai nuomoja butelį.

- Tai puikus namas ir geri butai,- prasitariau,- 
džiaugiuosi tokį suradusi.

Atvažiavo autobusas. Senutė man neleido paimti 
jos tinklelio su pirkiniais. Lėtai ji Įkopė į autobusą ir aš 
sekiau, truputį mikliau keldama kojas ant pakopą. Nebe
buvau ir pati tokia jauna, kad pakopos atrodytą, lyg jo
mis gali šokinėti dainuodama. Dabar jos atrodė kaip ma
ži kalneliai, kuriais reikia lipti su skausmu sąnariuose. 
Tarytum reikėtą atsilyginti už kažką.

Mes sėdėjome šalia, tylėdamos. Keleivią nedaug, 
kiekvienas pasinėręs savo minčią ežere, žuvauja dieną 
atrastas brangenybes arba skaudžius nepasisekimus. Kiek
vienas sau, savo džiaugsmui ir savo rūpesčiams.

- Man patinka juos stebėti ir galvoti apie juos,- 
prabilo senutė. - įsivaizduoju ją gyvenimus. Kiekvieną 
kitokį. O tačiau - visą vienodą.

- Taip yra,- pasakiau. - Tačiau- vienodą. Nepa
bėgsime nei nuo rūpesčią, nei nuo džiaugsmą. Anksčiau ar 
vėliau vienas ją mus apraizgo savo tinklu.

Išlipome kryžkelėje, sugaišindamos vairuotoją savo 
lėtumu.

- Šitas kantrus,- pasakė senutė, -aš juos visus pa
žįstu.

Mes žingsniavome į šiltą vasaros dieną. Viena se
na, kita dar senesnė.

Keltuvas mus priėmė ir pakėlė j šeštą aukštą.
- Koks patogumas,- pasakė senutė.- Pakelia tave 

lyg ant ranką , atneša prie durą. Kaip prie dangaus var
tą.

Padėjusi tinklelį ant kilimo koridoriuje, ji ieško
jo rakto.

- Gerai, kad paėmė tik pinigus. Ką aš daryčiau 
be raktą? Gal žmogus neturėjo ko valgyti? Argi kitaip 
lystą į kito žmogaus rankinuką?, Badas yra baisus, aš 
pati tai pergyvenau jaunystėje.

- Krautuvėje nė vienas neatrodė badaujantis,- pa
sakiau karčiai,- ir jeigu žmogus gali iškraustyti kito 
rankinuką, tai jis gali ir dirbti.

Senutė atsisuko į mane ir šyptelėjo.
- Neteiskime. Tegu teisia kas kitas, kai bus atė

jęs laikas. Mūsą teisimas tik dūmai, kurie graužia akis, 
bet liepsnos nėra.

Ji mane įvedė į švarą, tvarkingą kambarėlį, ku
riame ant apvalaus stalo buvo išrikiuotos nuotraukos.

- Tai mano sūnaus šeima. Jis gyvena toli šiaurėje, 
pas eskimus. Aš nebegaliu gyventi tokiame šaltyje. Po 
triją metą grįžau Į miestą, čia.

Ji nusiėmė nuo pečią baltą megztinį, pasukinėjo 
jį rankose ir priglaudė prie veido.

- Anūkė numezgė.
- Anūkė irgi ten gyvena, šiaurėje? - paklausiau 

senutės, rūpestingai sulankstančios megztinį.
- Aišku, jie visi tenai gyvena. Sūnus- ligoninės 

vedėjas. Jis jau toks- pinigai nesvarbu, kad tik galėtą 
padėti. Dievas jo krūtinėje įsodino širdį. Šiltą. Tokia pa
ti ir mano marti. Dirba su eskimą vaikais. Abu anūkai 
turi gerus darbus. Vika neseniai baigė Slaugią Mokyklą 
ir išvažiavo pas tėvą dirbti. Prieš metus ji čia praktika
vosi. Miela mergaitė. Laisvalaikiais rūpinosi manimi, le

pino mane. Žinoma, ir aš tą dariau. Anūkas bus kunigas-. 
Dar tebesimoko seminarijoje.

Bekalbėdama įėjo į virtuvę ir dingo iš mano aki
račio. Apsidairiau šioje paprastoje, švarioje aplinkoje. 
Atrodė, lyg kažkas visą dieną būtą plovęs, grandęs ir 
lyginęs. Gal man tik taip atrodė.

Didžiajame lange dusliai dūzgė kamanė. Ji glau
dėsi prie lango stiklo savo rudu, minkštu kūnu, atsitrau
kė, nutūpė arti palangės ir vėl įsipainiojo į baltą užuo
laidą tinklą, lyg į vasaros debesis.

Kamanė dūzgė tyliai, tarytum prieš miegą.
Senutė atėjo iš virtuvės, saujoje suspaudusi pini

gus.
- Širdingai ačiū- sakė man. - O tam, kuris paėmė 

mano pinigus, tegu akys atsiveria, jei, jis buvo piktas. 
Bet tegul Dievas laimina jo valgį, jeigu jis buvo alkanas.

- J ūsą užuolaidose susipynusi kamanė, - pasakiau. 
Senutės veidą nušvietė šypsena.

- Tai mano draugė. Neišskrenda. Kiek kartą pravė
riau langą ir sakiau: mielėji, skirsk į pasaulį ir daryk 
tai, kas tau paskirta. Tokia daugybė žiedą tavęs laukia! 
Kas žino, kiek ilgai skraidysi saulės šviesoje. Užeis lie
tus, užsivers žiedai. Užeis lietus ir nuskalaus tave. 
Skrisk! Ji neskrenda. Dūzgia lange, lyg išdainuodama 
man viso pasaulio vienišąją giesmes. Pasaulis pilnas vie
nišą žmonią. Kai buvau stipresnė, lankiau vienišąją na
mus, kuriuose žmonės skaičiuodavo savo širdies plakimus. 
Kažko jie laukė - retai tesulaukė. Ar jūs žinote, kas 
yra vienatvė?

Jos mėlynos, nuostabiai skaidrios akys žvelgė i 
mane.

- Ne, tikrai nežinau...
- Ir aš nežinojau. Dabar - žinau. Vienatvė yra 

- kada tavęs niekas neprisimena, negauni laišką ir tele
fonas nesuskamba - ir tu esi bejėgis, negalėdamas išeiti 
iš savo kasdienybės, iš namą ar lovos. Vienatvė yra 
našta, kurią neši dejuodamas, pykdamas, keikdamas, nesu
prasdamas, kad žmogus ateina į pasaulį vienas ir vienas 
iš jo išeina, tik su savo Kūrėju širdyje. Maža yra tokią, 
kurie žino ir supranta šio gyvenimo įsaką: patį nuosta
biausią iš visą. Maža tokią, kurie žino, kad kažkas visuo
met yra su tavimi, kurio tu negali paliesti, kurio negali 
matyti. Jeigu tu jį atradai - esi laimingas žmogus ir 
surasi draugę net kamanėje, kuri dūzgia lange ir neiš
skrenda. Aš su ja pasikalbu. "Skrisk .mieloji. Skrisk į švie
są ir gėles". Aš jau nužydėjau. Ir nesu vieniša. Turiu 
su kuo kalbėtis. Su Dievu visuomet galiu -pasikalbėti. 
Mintyse kalbuosi su savo artimiausiais. Kiekvieną dieną. 
Laiminu juos ir meldžiuosi už juos. Ar esu vieniša? Ne, 
tikrai nesu.

Mes abi sėdėjom minkštasuoliuose. Žodžiu neapsa
koma ramybė buvo šiame kambaryje, ji apgaubė senutę 
ir mane.

Kamanė dūzgė įsipainiojusi baltose užuolaidose. 
Jos dūzgimas buvo gyvenimo stebuklas, gamtos grožis, 
artimumas su žmogum ir tikėjimas nepraeinumu.

Iš latvią kalbos vertė Z.K.

* Irma Grebzde latvią rašytoja. Pirmosiose knygose vaiz
davusi latvią kaimo buitį, vėliau praplečia savo prozos 
tematiką ir įveda stiprius charakterius. Ji vysto dina
miškai situacijas ir tvirtai valdo dialogus. Iš jos knygą 
pažymėtinos: Pūrą žirgs, Pazemlga, Sėrmūkšlu pagasta 
laudis, Piurva žale, Cilveki bez cela.

3 psL



18 PADANGĖS MIELOS
(l! SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS viena 
GRAŽIAUSIU. IR SENIAUSIŲ KALBŲ.- LIETUVIŠKAI I

DRUSKININKAMS - 150
METŲ

Neseniai įvyko M.K. 
Čiurlionio namelyje jauną
ją • lietuvią, latvią ir estą 
kompozitorią kūrinią kon
certai, o iš įrašą pagrota 
suomio ir vengro kompo
zitoriaus kūriniai.

Dainavo ir kamerinis 
choras POLIFONIJA ir vo
kalinis Traką senosios mu
zikos ir šokio ansamblis 
MUZEUM MUSICUM.

Koncertai vyko Jaunimo 
Kamerinės Muzikos Dieną 
proga.

Rugpjūčio mėnesį sueina 
150 metą nuo Druskininką 
miesto įkūrimo.

DRUSKININKAI - kurortas 
ant Nemuno kranto, kur 
įteka Ratnyčios upelis. Čia 
veikia natūralaus druskingų, 
vandeną versmes, sausi pu
šynai, įdomios apylinkės.

Apylinkėse yra išli
kę akmens amžiaus sodybų 
liekaną, piliakalnią ir piltą 
(Liškiava). Apylinkėse vyko 
ir istorines kovos su ' kry
žiuočiais.

Sūriosios mineralinės 
versmės buvo žinomos jau 
seniai, o tuo vandeniu gy
dyti pradėjo dar XVIII a.ū- 
kininkas Pranciškus Sur- 
metis, vėliau jo sūnus Bene
diktas.

Druskininkuose gydo 
nuo reumatizmo, podagros, 
chronišką virškinimo trakto 
ligą, nervą ir širdies.

Senieji Druskininkai 
yra __ Lydos apskr.,Žirmūną 
valse., apie 15 km. nuo 
Lydos. Tai didelis lietuviš
kas kaimas pelkėtame slė
nyje. Čia irgi yra buvusios 
sūrios versmės, kurias vė
liau užpustė Ditvos smėlys. 
Už 2 km. į vakarus randa
si Naująją Druskininką kai
mas.

Druskininkai formaliai 
priklauso Lietuvai.

Druskininką ir apy
linkės gyventojai yra lietu
viai. Čia gyveno K.M.-Čiur- 
lionio tėvas vargonininkas, 
čia didysis mūsą dailinin
kas praleido savo vaikystę 
ir beyeik kas vasarą čia 
lankėsi.

Mėgo šią vietą ir isto
rikas T.Narbutas , J.I.Kra
ševskis ir kt.
***********************

• VILNIUJE, tarp Karoli - 
niškią ir Lazdyną mikrora
joną gražiame miško kam
pelyje, įrengtas vaikams 
parkas, pavadintas "Pasa
ką" vardu.
• LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS. XIV. Redakcinė 
Kolegija: A.Balašaitis, S. 
Kėzytė, A.Lyberis, J.Pau
lauskas, K.Ulvydas (vyr.red) 
V. Vitkauskas, K.Vosylytė. 
Vilnius. 1986. 1100 psl.

Tiražas nė kaina nenuro
dyta.

Šis tomas apima žo
džius nuo su iki šluožti. 
Iš viso tome 15.074 žo
džiai.

Per paskutiniuosius 
30 metą yra išleista 12 
naują žodyno tomą ir pa
kartotinai išleisti ir papil
dyti du pirmieji tomai.

Kartotekoje randasi a- 
pie 4 milijonai žodžią lape
liuose.

KAZYS BŪGA buvo pir
masis, sumanęs leisti lietu
vią kalbos žodyną ir 1902 
m.buvo pradėti užrašyti 
pirmieji lapeliai žodžiams.

APIE BULVES
Lenkijon, o iš jos ir Lietuvon , bulvės pirmą kartą 

pateko po 1683 m.Sobieskio žygio Į Vieną.
Augusto III laikais jas ųjačiau pradėjo veisti kolo

nistai iš Saksonijos, apsigyvenę Lenkijoje, o ligi Augusto 
III valdymo pabaigos 1763 m. jos plačiai paplito ir Lie
tuvoje.

Dar apie pusę XIX a. bulvės Lietuvoje buvo vadi
namos įvairiais vardais. M.Valančius savo Antano Treti
ninko pasakojimuose Įrašė šiuos Žemaitijoje vartojamus 
ją vardus: bulvės, kartopelės, roputės, dūlės, erčiukai, 
Pumpučiai.

KALVĖS
XIX amžiuje ir vėliau kalvė Lietuvoje turėjo ne 

tik ūkinės reikšmės, bet ir visuomeninės.
Į kalvę paprastai vykdavo pats šeimininkas, ten 

jis susitikdavo kitus panašius. Čia visi pasidalindavo į- 
vairiomis žiniomis bei patirtimi, ten kildavo visa eilė 
sumanymą, kuriuos paskui dažnai vykdydavo keli kaimai. 
Tuo būdu pati kalvė sudarydavo nepastovą apylinkės jun
ginį, kuris Įgaudavo ir bendruomeninį pobūdį.

Jauniems vyrams kalvė dažnai būdavo rinkimosi 
vieta, kur jaunieji vyrai būdavo priimami į berniją, va
dinasi, pakeliami į vyrus.

Dabartinio tipo žodynas 
buvo pradėtas rengti J.BAL
ČIKONIO, nepriklausomos 
Lietuvos laiku, 1930 me
tais. I-asis tomas išleistas

NEKENKSMINGOS PRIEMONES DARŽAMS APSAUGOTI
Galą gale vasara. Galą gale atostogos. Ir greitai- 

per greitai- prisistato neprašyti kenkėjai į mūsą darže
lius, daržus, sodelius ir sodus... Norėtųsi užsimaukšlinti 
dujokaukę, pasistverti aštriai trenkiančią (vos ne smirdu- 
ko kvapu) technikos naujausią gaminią ir visiems lai
kams nušluoti jei ne nuo. mūsų .^planetos, tai bent nuo 
daržo visokius , šimtakojus, . šimtąsparnius ir šimtaburniu,s 
sutvėrimus, kurie, parafrazuojant Donelaitį "vislab tuoj 
pulkais išsižioję augalus mūs praryt užsimojo"...

Bet - nuo seno lietuvis, susigyvenęs,, pažinęs ir 
gerbęs gamtą ir jos įstatymus - atsargiai griebiasi mo
dernios kovos ginklą prieš tuos rijikus. Dar nė vienas 
nėra, kad ir su skaitytuvais, nustatęs gamtos balanso 
proporciją ir kiekvienas cheminis karas su kenkėjais gali 
sukraipyti maisto Įvairybią grandinę. Maisto, kuris galą 
gale atsiranda ir ant mūsą stalo.

Mokslininkai visame pasaulyje taip pat patyrė, 
kad besaikis ar per entuziastingas chemikalą naudojimas

ARBA SKAMBINK MUMS:

London 438-1122 
Windsor 2S2-3842 
Calgary 287-2712 
Winnipeg 233 — 3504 
Sudbury 674-8217

Juozui S.: 631—6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770
Dainiui L. t 768-9606; Jonui R.: 337-8637

4psl.

AA CENTRINĖS .- 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523-9977 
Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS .

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK Į LIETUVIŲ A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
tKUrii' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. DUE.

ve/dRodž./m)^MJ.
e Viena moteris stovėjo ilgoje eilėje prie kasos di
džiojoje parduotuvėje. Pati dėl to pykdama, artėjo prie 
kasininkės, kai jaunas vyrukas prasiveržė pro ją ir jos 
užklausė: "Ar nieko, jei aš prieš Jus praeisiu? Aš turiu 
tik tą šunų maisto dėžutę

- Prašau, prašau, jeigu jau toks alkanas ėsi. - su
šuko ji.

************
o Ilgai skrendant lėktuvu, vienas keliautojas beveik 
per visą laiką įkyriai vis ko nors reikalavo ar skundėsi 
skrydžio palydovui. Šis kiekvieną kartą mandagiai atlik
davo, ko anas reikalaudavo. Staiga tas keliautojas, už
klaustas, ar ko dar pageidauja, atšovė: "Esat durniausias 
sutvėrimas, kokį kada esu sutikęs."

- Jūs esate maloniausias, kokį aš esu kada suti
kęs, - šaltai atsakė palydovas. - Bet, galimas dalykas, 
kad mes abu klystame,- pridėjo.

* Iš gražiausios pievos varlė šoka į balą.
* Atras vanduo sau taką.
* Kiekvienas obuolys turi savo kirminą.
* Pavasaris gražus žiedais, ruduo - javais.

prieš kenkėjus ( kaip ir sintetintą trąšą augalams) iššau
kia dažnu atveju blogas pasekmes.

Išvadoje - pirmiausiai vartoti kitokius metodus, 
negu staigą visą kenkėją išnaikinimą. Pirmiausia reikia 
savęs paklausti, ar tikrai negalime apsieiti be chemikalų.

Tai skelbia vis plačiau beplintančios organišką 
trąšą vartojimo ir natūralaus auginimo grupės visame 
pasaulyje.

Keletą saugią metodą siūlo specialistas Stuart 
Robinson'as kovai prieš dažniausiai pasitaikančius kenkė
jus.

Prieš augalą utėles (aphids):
Jos dažniausiai randamos augalą viršūnėse, kur 

augalo lapai yra minkštučiai ir sultingiausi. Antroje lapų 
pusėje šie kenkėjai slapstosi dienos metu, vengdami sau
lės. Atsiranda dažniausiai pomidorą, pipirą, rožių, vais
krūmių ar kitų daržovių viršūnėlėse.

Jeigu ją ne per daug atsiradę- juos galima nuva
ryti stipria vandens srove arba nušluostyti su pamuilintu 
skuduru.

Jeigu ją nemažai privisę- apšvirkšti su silpnu mi
šiniu indams plauti muilo ir vandens ( 1 dalis muilo, 50 
dalią vandens), arba naudojant "Safer's insecticidal Soap’.' 
Šis produktas nugalabija kenkėjus, bet palieka sveikus 
naudinguosius vabzdžius, kaip boružes ( Dievo karvytes 
ir kt.).

Tinkami ir "rotenone" arba "pyrethrin" milteliai, 
bet po kiekvieno lietaus reikia pakartoti procedūrą.

Prieš baitmuses ("white fly):
Šios irgi būriuojasi ant augalą viršūnių ir antroje 

lapą pusėje. Ją mažyčiai sparneliai yra balti ir pajudi
nus šaką, jos pakyla aukštyn.

Muilo purškimas sunaikina baltmusėles, bet jų 
kiaušinėliai, sudėti antrose lapų pusėse turi būti nubrauk
ti muiluotu skuduru.

Kažin kodėl baltmusėles traukia geltona spalva. 
Yra necheminis būdas išnaudoti tą jų silpnybę: 6" medi-

LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIEN] NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albane! Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

nį ar plastikinį geltoną keturkampį reikia ištepti minera
liniu aliejumi. Tai privilioja baltmusėles ir jos prilimpa. 
Tokius keturkampius reikia pakabinti tarp augalą.

Prieš šimtakojus:
Jie randasi beveik visur ant augalą, krūmą, me

džią ir jie sugraužia daug lapą.
Yra naujas biologinis produktas ją naikinimui, ku 

ris nekenkia kitiems vabzdžiams nė gyvuliams- tai "Di- 
pel" ir "Thuricide".

Prieš ' earwigs" (lietuviško atitikmens nesuradau. 
Neįžiūrėjau nė kiek tikrai jis tą ausų beturįs. Bet - ko
dėl jo nepavadinti šimtaausiu?).

Taigi, šitie šimtaausiai, pasirodo, suryja maisto ir 
kitų gyvūnėlių liekanas, apvalydami aplinką ir prisideda 
prie natūralios dekompozicijos. Bet - ypač verduniečiai, 
lasaliečiai, sako, ir Vakarą Montrealio gyventojai ją per
tekliumi nesidžiaugia tuo labiau, kad jie mėgsta atsikraus
tyti ir Į tarpdurius, ar net ir j rūsius.

Patogus ir nekenksmingas būdas sumažinti ją bū
rius yra labai paprastas. Jie yra naktiniai vabzdžiai. To
dėl galima palikti kartonines tubas (pav., nuo popieriaus 
ruloną) arba metalinius vamzdžius per naktį, ją vidų 
šiek tiek sudrėkinus. Į juos šimtaausiai sulys apsaugai 
saulei užtekėjus. Tokius spąstus lengva iškratyti Į muili
no vandens kibirą ir nuleisti tualeto vamzdžiais.

Kambaryje juos galima sugaudyti palikus prie durų 
skardinėles su aliejumi ar muiluotu vandeniu.

"Diatomaceous" milteliai yra nekenksmingi žmo
nėms nė gyvuliams, tad galima ir juos naudoti. Po lie- 
Jaus lauke reikia_bars,tymą kartoti. :«
,, Šliužiukai - (slugs), panašūs į mažytes eileles, ■ fsiu‘ 
taiso arčiau žemės esančiuose lapuose metinių gėlių, sa
lotą. Jie mėgsta sodo vietas, kur yra piktžolių ir įvairių 
šiukšlių. Ten jie slapstosi nuo saulės kaitros.

Juos sutvarkyti galima paprasčiausiai pasiūlant- 
alaus. Alaus kvapui tie šliužiukai nepajėgia atsispirti, 
tad reikia tiktai Į bliūdelį jį įpilti.

Lieka atsikratyti dar vienos rūšies kenkėjo, kuris 
dirba klastingai, požemyje: jis nukanda jauną daigų stie
belius, darbuodamasis apie 2" gylyje.

Augalo stiebelį reikia apvynioti apie 3" laikrašti
nio popieriaus juosta. Galima taip pat panaudoti kavai 
puodelius, pagamintus iš plastinių putą (foam). Šie kenkė
jai mėgsta agurkus, kartais ir pomidorius.

Taip, visai paprastai ir saugiai prisidėsime prie 
savo daržą išsaugojimo.

Geros vasaros ir gero gėlių, vaisių bei daržovių 
derliaus.’ Ir gero kenkėją safari!1.! ŽALIANYKŠTIS

NAMŲ REMONTO

-$15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir ją

atgal atsiųsti "NL" adresu: ,
7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 

1.000 H8P 1C4, CANADA

Mr. Mrs........................................................................................................
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Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI

m. dol.
dol.
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toronto
• Šiais metais (iki birže
lio 7 d.) ROMUVOJE buvo 
suorganizuotos 6 darbo iš
vykos, besiruošiant SKAU
TŲ STOVYKLAI rugpjūčio 
1-15 d.d.
• l Skautų GINTARO-Ą- 
ZUOLO vadovų kursus iš
vyksta pi.Andrius PAŠKUS

ir laivūnas Jonas PAJAU
JIS iš "Rambyno" tunto.

Iš "Šatrijos" tunto- Zita 
GURKLYTĖ, Diana STUN- 
GURYTĖ, Loreta STANU- 
LYTĖ.

iš Hamiltono - Ramona 
MAČYTĖ.

Kursų vadovais yra v.s. 
G1LANDA MATONIENE 
ir s.fil.ROMAS JAKUBAUS
KAS.

ATIDARYTA GALERIJA
"NEMUNĄ S" ĮR LTI

DEŠIMTMEČIO PARODA

Galerijos NEMUNAS 
atidarymas įvyko š.m. bir
želio mėn.27 d. Galerija 
įsteigta Petro Reginos, ran
dasi labai gražioje vietoje, 
važiuojant panoraminiu ke
liu į Gananoque miestelį. 
Ant pašto dėžutės prie ke
lio didelėmis raidėmis už
rašyta NEMUNAS, o kiek 
toliau vartai ir plevėsuojan
čios iškeltos didelės Kana
dos ir Lietuvos vėliavos

atveda į didelį pastatų. 
Tai nėra senų akmenų pilis 
(kaip buvo P.Reginos sva
jota), o tik kę baigta mo
derni "ranča".

Pasitinka P.Regina ir 
jo žmona Jacqueline puoš
niuose lietuvių tautiniuose 
drabužiuose prie įėjimo į 
marmuro grindų ir sienų 
fojė. Erdvūs kambariai, lan
gai, puikus po stogu basei
nas, duonkepė - o ant švie
sių sienų ir šviesių kilimų- 
tapybos, grafikos, kolažų 
(kilnojamasis Kezio Galeri
jos rinkinys) ir arti' 80 dail. 
Dagio skuptūrų , grupiniai 
sudėstyti eksponatai.

Ant staliuko gražūs ir 
Įdomus lankstinukai, pa
ruošti dailininkų Antano 
ir Anastazijos Tamošaičių.

Nusileidus laiptais - jau
kios patalpos. Čia vyks nuo 
latinė Tautodailės Instituto 
narių darbų paroda. Dėkin
gai ir įdomiai išdėstyti eks
ponatai, daugybė įvairių

kilimų.puošnių juostų, audi
nių, verbų ir kt.

Atidaryman atvyko apie 
100 svečių iš Toronto,Mont- 
realio ir Ottawos. Atidary
mas pradėtas fleitos gar
sais "Tykiai , tykiai Nemu
nėlis teka". Groja Tomas 
Regina ir prisijungia su 
daina jo žmona Lauren gra
žiu sopranu. Petras Regina 
pasveikino atvykusius-

Leopoldas Balsys, kuris 
buvo pirmasis LTI pirminin
kas ir nuolat dirba Institu
te toliau, tarė trumpų žo
dį, kuriame išreiškė padėka, 
federalinei ir provincinei 
vyriausybėms už paramų 
Institutui bei Petrui ir Ja- 
queline Reginoms, taip pat 
visiems individualiai prisi-

dėjusiems prie parodos su
rengimo.

Parodų atidarė Hon. Keri 
Keyes, atstovaujantis Ontario 
premjerų. Sveikino jo, mi- 
nisterės Lily Munro ir sa
vo vardu. Dail. Anastazija 
Tamošaitienė įteikė jam 
Instituto vardu gražių juos
tų. (dedame kaikurių
sveikinimų tekstus).

Įdomių , Kanadoje retai 
matomų, o ir nematomų 
darbų paroda, LTI darbų 
kvalitėtas ir puošnumas, 
apylinkės salelių ir meldų 
miškelis įlankoje, sūrio, 
vyno ir vaisių atgaiva džiu
gino akį ir širdį. Geriau
sios sėkmės Galerijai NE
MUNAS. Dal.

Ontario, I offer sincere congratulations to the Lithuanian 
pr'lk Art Institute on this 10-th Anniversary, and best 
wishes to all for the success of the Opening of Galerija 
Nemunas. David Peterson

FRED DELANEY, Mayor of Town of Gananoque:
"On behalf of all members of Council of the 

Town of Gananoque I am pleased to offer greetings to 
the Lithuanian Folk Art Institute on the occasion of 
its 10th Anniversary and best wishes from Council for 
the success of the Galerija Nemunas Summer Folk Art 
Exhibition to commence on June 27,1987.

The Canadian population is a mosaic consisting 
of a vast number of ethnic cultures including citizens 
of Lithuanian background all of whom contribute signifi
cantly to the well being of our country.

As the Lithuanian Folk Art Institute celebrates 
its 10th Anniversary I would like to take this opportuni
ty to wish you a memorable anniversary celebration and 
also many future years of continued activities in our 
municipality as well as throughout Canada."

June 27, 1987
"It gives me great pleasure to offer greetings through 

my colleague, the Honourable Ken Keyes, Solicitor 
General, to all in attendance at this Official Opening of 
Galerija Nemunas. A warm welcome is also extended to 
those who are visiting us here in Ontario on this occa
sion.

It is appropriate indeed that the works on display for 
the opening of Galerija Nemunas are of Lithuanian Folk 
Art, in honour of the 10-th Anniversary of the Lithua 
nian Folk Art Institute. Our citizens of Lithuanian herita
ge are an integral part of Ontario's rich and varied 
multicultural population, and we are delighted to be able 
to share in the enjoyment of your culture in this way.

Recognition must go to the members of the Lithua
nian Folk Art Institute who worked so hard to make 
this Gallery a reality. You must feel a quiet sense of 
pride and accomplishment as you witness today's Offi
cial Opening; your efforts in this regard have been great 
ly appreciated.

On behalf of the poeople and the Government of

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS!

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

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

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

Tel. 533-3531

TTTTfl 2 e a a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS- r. ■ ■ _• ’

MOKA-
U Z

6%%
1 %

90 dienų, term, 
6

ind= 
mėn. term, indei, 
m. term indei.
m. term indėlius 
m. term, indėlius 
m- gar. inv. paz.

paž.

uz 1 
už 2 
už 3 

GJIC 1
8^5* GIC 2 m. gar. in 
7’-2% už pensijų.plana (v.r.) 
ll/i% už 1 m. term pensijų planą. 
"Wt% už pensijų fondą RR1F (v.r.) 
6*4% už specialių taup. s—tų 
6 % už taupymo s—tas 
5%% — 6!d% kasd. pal. s—tų 
5%% už čekių s—tų (dep.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo ...........10^%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................... 9%%
2 metų ...................... 1° %
3 metų ...................... 10*4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .........
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 60 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortciČius iki 75%įkai
noto turto. \isu narių gyvybė apdrausta santautpu dydyje- bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
ginės perlaidos, kelionės Čekiai (American Express^. Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji mortgiciai,

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadiervais ir penktadieniais - 
jiuo 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, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 h b
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIŲ_ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind..........  6'12%

180-364 d. term. Ind.......... 63/,%
1 metų term, indėlius ......  7 %
2 metų term. Indėlius ......  7 %
3 metų term, indėlius ......  7'/,%
1 metų GlC-met. palūk...... 8 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 7'/j %
2 metų GlC-met. palūk...... 8'/a%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 7’6% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 7’/a% 
Specialią taup. s-tą .........  6'/«%
Taupomąją sąskaitą .......  6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 6'/,% 
Kasd. pal.ėekių sąsk. iki .. 53/.%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................... 1O'/2%
Sutarties paskolas

nuo........................... 1O'/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų..................... 9'/2%
2 metų..................... 10 %
3 metų..................... 1O'/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ........... 9'/.%

Draudžiame asmenines ir su
tarties p askol as iki $15,000_ 
ir narių gyvybe iki $2,000 uj 
santaupas laikomas serų, če
kių i r taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines pa skolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. P arduodame p iniaines peri aidas (money 
orders) ir kelioniy Čekius (traveler's cnec^ies). Neimamo mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 34 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

1987.VII.2

"AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 98Ž"

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan.

H*
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Birželio 29
Liepos 9
Liepos 17
Rugpjūčio 6

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26

ORO LINIJOS - Air France", “Aeroflot", “JAT”, “Finhair”. 
Šių metu, naujienos: Klaipėda ir Palanga — 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas — 2, 3 dienos, Panevėžys — 1 diena
Kelionės 5-7 dienom i, Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

KELIONĖ I ROMĄ - BIRŽELIO 24 - LIEPOS 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

- Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
•TALKA"

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) .................... 3%
santaupas............................4.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas .................... 4.25%
term, indėlius 1 m............ 7.75%
term, indėlius 3 m............ 8.50%
reg. pensijų fondo................ 6%
90 dienų indėlius............ 6.50%
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m..............  7.75%

IMAME UŽ:

nekiln. turto pask. 9.5% 
asmenines paskolas 11.25 % 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama noriu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penk tądien Lai s — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

.1

SPECIALYBES i
BATU TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (storage; 
Z0M?AS

495-90© AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Viile Emard
766-2667

GUY « 
RICHARD 
ROOFER -— COU VREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai Lietuvi am s patarnauja. 
Darba atlieka sqlinincai : prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui or tai *rr ui skambinkite : 364-1470

i

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
f JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ Į

t ATEITĮ LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous)
i GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ
' PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
’ (Skersai gatves nuo pensininku rūmų. 1610

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v

SKAMBINKITE tel.: 487-5591

5 psl.



jautosios parodos įvairiu 
lietuviu dailininkų darbųiPla- 
čiau 5 psl.).

DĖMESIO’
ŠIS PRIEŠATOSTOGI- 

NIS "NL" numeris išeina 6 
puslapių,nes dėl pašto truk
dymų dalis medžiagos ne - 
pasiekė Redakcijos.

VISIEMS MUSŲ BEND - 
RADARBIAMS, RĖMĖJAMS 
IR SKAITYTOJAMS LIN
KIME MALONIŲ, SAUGIŲ 
IR ĮDOMIŲ ATOSTOGŲ'.

Rugpjūčio mėn. antrų 
savaitę "NL" vėl pasirodys.

LAIŠKAI IR KORES
PONDENCIJA PRIIMAMA 
VISĄ LAIKĄ "NL" REDAK
CIJOJE. "NL"

• Linda ir George GREEN- 
SPOON'ai susilaukė dukre
lės Kristinos.

Janina ir Albinas BLAUZ— 
DŽIŪNA1 dž iaugiasi naująja 
dukraite.

TRADICINES JONINES
Ištvermingai palaiky - 

darni tradicijas, L.K.Min
daugo Kuopos šauliai su
rengė Jonines AV Parapijos 
salėje birželio mėn.28 d.

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

LIEPOS 26 d. SEKMADIENĮ 
KVIEČIA I TRADICINĘ ŠAULIŲ

ST. IR

RIGAUD BAY

Visi

kuri šiais metais ruošiama
G. RIMEIKIŲ VASARVIETĖJE

, Celine St. ( Žiūr ėk plana apačioj

maloniai kviečiami dalyvauti I

• PAULIUS MALIŠKA į- 
šventintas diakonu Romoje, 
įšventino vyks. P.Baltakis.

Berželiais iir gėlėmis
buvo papuošta atnaujinta
salė, į kurių atvyko arti
200 žmonių. Rengėjams
teko pristatyti dar ekstra
stalų.

Varduvininkai Jonai ir

• Savaitgalyje Montrealyje 
viešėjo ir buvo atvykę i 
JONINES iš New Yorko -‘ 
p.p.RUZGAI, F.M.EVA- 
NAUSKAI, T.VERBYLIŪTĖ; 
iš Lietuvos- p.VISKANTAS; 
iš Suvalkų Trikampio- J. 
BARKAUSKAS ir K.SA
DAUSKIENĖ; iš Ottawos- 
K.ČEPUTIS su žmona ir 
kartu su "Ramunėlėmis" 
atvyko R.KL1ČIUS ir J. 
KAIRYS, kurie talkininkavo 
ir šviesų tvarkyme "Ramu
nėlių" koncertavimo metu.

• POVILAITYTE Loreta 
ruošiasi sutuoktuvėms su 
Roberto Tombari. Ji yra 
Elvyros ir Pauliaus Povi
laičio dukra.

• G. J. ALINAUSKAS, G.ir 
E. Alinauskų sūnus, ruošia
si sumainyti žiedus su Jes
sica M.Singh.

• G.BALAIŠIENĖ išvyksta 
atostogų pas dukterį į Bel
gija-

• AV PARAPIJA dėkinga 
prisidėjusiems prie AV sa
lės atnaujinimo- J.Šiaučiu- 
liui, A.Mylei, B.Kasperavi- 
čiui, J .Babrauskui, A.,Žiu- 
kui ir A.Čepuliui; už išda
žymų- J. Vasiliauskui ir L. 
Balaišiui; už lempų pakei
timų ir įvedimų- St.Dauno- 
ravičiui ir J.Ladygai.

• KALVAITIS Augustinas, 
"NL" talkininkas ir rėmėjas, 
staigiai sunegalavęs , buvo 
nuvežtas į ligoninę. Dabar 
gydosi namie.

NEMUNAS 
Gananoque 
iš Montre- 

nuvykę V.A. ir 
B.ir H.

• į Galerijos 
atidarymų prie 
miestelio, Ont., 
alio buvo
Monika JONYNAI,
NAGIAI, Regina BRIKIENĖ.

Galerijų įsteigė Petras 
REGINA. Joje buvo atida
ryta Tautodailės Paroda, 
minint Lietuvių Tautodailės 
Instituto dešimtmetį . Tuo 
pačiu metu buvo išstatyta 
ir KEZIO GALERIJOS kilno-

Petrai bei Petronėlės buvo 
pagerbti gėle ir pasodinti 
už garbės stalo. Čia jų su
sirinko 21, jų tarpe ir AV 
Parapijos Įsteigėjas bei il
gametis klebonas veteranas 
dr.J,Kubilius, SJ.

Varduvininkus pa
sveikino L.K.Mindaugo Šau
lių Kuopos p-kas Augusti
nas Mylė, kuris taip pat 
perdavė organizacijų sveiki
nimus: AV Parapijos Komi
teto, VILNIAUS Saulių Rink
tinės, "NL" Spaudos B-vės, 
Jūrų Šaulių Kuopos NE - 
RINGĄ, Lietuvos Atgimimo 
Sųjudžio, Choro PAVASARIS 
vardu, Karių Veteranų S- 
gos RAMOVĖS , Šv.Onos 
D-jos , ir AV Choro vardu 
sveikino D.N.Baltrukonis. 
Varduvininkams sugiedota 
"Ilgiausių Metų".

Meninę dalį atliko 
tawos "RAMUNĖLĖS", 
loniai, gera dikcija padaina
vusios 
priedo. Akomponavo Loreta 
Lukšaitė-Cassidy, vad.ir 
dainas apibudino Rūta Kli- 
čienė. Ji ir akompaniatorė 
gavo po puokštę gėlių, o 
dainininkės po gėlę.

Pirmininkas Aug .Mylė 
nuoširdžiai padėkojo prog
ramos atlikėjoms ir visiems 
už atsilankymų.

Stalų palaiminus AV 
kleb. J. Aranauskui, SJ, se
kė St.ir G.Rimeikių talki - 
ninkaujant M. Grinkienei, 
paruošti pietūs. Stalus ap
tarnavo M.Kasperavičienė, 
M.Šiaučiulienė, E.Kirstukie- 
nė, Sh.Babrauskienė ir M. 
Girdžiuvienė.

Ilgesnį padėkos žodį ta
rė Tėv. J.Kubilius,SJ.

Veikė turtinga loterija, 
kurių pravedė V.Sušinskas 
ir R.Žiukienė. Bare dirbo 
B.Kasperavičius ir A.Čepu
lis. Prie durų tarnybų atli
ko A. Žiūkas ir A.Račinskas.

Ot- 
ma-

13 dainų ir dar 1

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central©, kampas 45—th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658
Dri Jonas MALISKA

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI—CHIRURGAI
1440 St. Catherine St. W. Suite 600.
Montreal. P.Q H3G 1S5

Tel. Bus: 866—8235
Namu: 761—4675

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Tel : 662—1177

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POP1ERAITIS
B.A. M.D. M.Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:, 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building 

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. (514) - 871-1430

6 psl.

' -7 V &.£

L.K.MINDAUGO Kuopa dė
kinga "Gintarui" už garsų 
sistemų. Dal.

• Sol. GINA ČAPKAUS- 
KIENĖ, pakviesta dalyvauti 
BIRŽELIO TRĖMIMŲ prog
ramoje Ottawoje, atliko 
"Motinos Raudų" iš Kanta
tos, žodž. Henriko Nagio, 
muz. Aleksandro Stankevi
čiaus, "Pie Jesu"- G.Faure 
ir "Agnus 
Vargonais 
dans.

Dei" - G.Bizet, 
palydėjo A.Run-

FONDUI AUKOJO 
$100,- M.Meškauskas, A.Piešina;

SIMFONINIS KONCERTAS 
VELTUI

Minint LASALLE 75- 
tųjų sukaktį, ties Miesto 
Rotuše, liepos 16 d.,8 vai.v. 
vyks Montrealio Simfoninio 
Orkestro koncertas, 
simfoninis orkestras 
tarpe pirmaeilių pasaulio 
orkestrų, jo dirigentas 
Charles Dutoit. Lasaliečiai 
lietuviai, pasinaudokime 
proga ir paraginkime mūsų 
jaunimų atvykti į tokį ne
paprastą, koncertų.

Šis 
yra

TAUTOS
Po

$ 50,- V.Ivanauskas; $25,- A.Posk; po 20,- S.Mi- 
kulėnas, V.S.Piečaičiai; $10,- P.Girdžius; $5,- J.Ladyga. 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA —
Tautos Fondo Atstovybės 

Montrealio Skyrius

//<wmre

3907 A ROSEMONT BLVD.

Spurgo s

pyrog ai

2524, Ontario E., Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

GAteaux • Biscuits 
GSteaux au fromage 
Pam • Catė 
Meilleurs beignes 

(Ponchki)

PETER SODO

WAWEL
LENKŲ CUKRAINE

ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.Q.

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - EL EKTROS ŠILDYMO SP ECI ALISTAS
102A, ALLION
LASALLE. QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO
REGISTRUOTA ĮSTAIGA

atlieka darbus, kreipianti s Į COSTĄ, Tel.: 733—9878

Kailių Siuvėjas
767—6183 dabar pakeistas į : 288—9646

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
Nekilnojamo Turto visapusiškas p at arn avim aa 

PIRKIMAS - PARDAVIMAS
445 Jeon Talon W. Suite 305,Montreal, P-Q. H3NJR1

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

PETRAS ADAMONIS TeL
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

STANDARD 
LIFE 

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .

4 999 St. Catherine St. West, Suite 45 0 
Westmount, H3Z 1T3 Tel.: 481- 0311.

• Didelis pasirinkimas gatavu
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A — ■ . QClfi
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 — 35—th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c., i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ. : 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & C6TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

STUDIOll 5220^2ueen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 Tel.: 481-6608

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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