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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSI

VIENO BALSO PERSVARA 
ANGLIJOJE

M in i s te r i s p i r m. C illagham

Vlenobalso persvaraDar- 
boPartija su lyderiu Calla
ghan buvo priversta pasi
traukti Iš valdomosios po
zicijos.

Dramatiški rezultatai 311— 
310 balsų/plrmą kartą Britų 
Istorijoje per 55 metus/prt - 
vertė Callaghan patelkti ka - 
rallenel savo rezignacijos 
raštą Ir paskelbė visuotinus 
rinkimus gegužės 3 dieną.

KANADOS PARLAMENTO 
RINKIMAI
Kanados premjeras Tru

deau paskelbė, kad federall- 
nlal rinkimai įvyks gegužės 
22 d. Jei liberalai laimėtų - 
būtų IV-ą kartą Iš eilės Iš
rinkti

Rinkimų kampanija pra
dėta. L (be ratai Ir konserva
toriai rinkimų paskelbimo 
dieną populiarumu laikėsi 
bevelk lygiai. Trudeau pab
rėžė, kad ir toliau svarbiau
sias jo vyriausybės tikslas 
bus vienalytė Kanada, ? su
mažinimas deficito, garan
tuotas energijos tiekimas Ir 
ekonominis vystymus Is.

Progr.konservatorių lyde
ris Clark taip pat žada eko -

lo programą,kurt rūpintųsi 
Ir pasiektų daugumą eilinių 
žmonių, uždirbančių viduti
niai Ir mažiau. Iš ten dau
giausia kyla nepasitenkini
mai, nesusipratimai Ir dest
ruktyvūs pasireiškimai. Ta 
grupe daugiausia naudojas’l 
Ir svetimieji Infiltrator lai 
bei griovėjai.

Kanada stovi prieš svar
biausius savo Istorijoje rin
kimus.

Liberalų Partijos kandida
tu Toronte -Hastings-Fron - 
tenac rinkiminėje apylinkėje 
išrinktas antropologijos pro-
fesoTius dr. Romas Vaštokas. ^as P^8’ bet įvesta supažin- 
Jam remti sudarytas specia
lus komitetas ir atidarytos 
lietuvių bankeliuose sąskai
tos. Lietuviai ne tik balsais,, 
bet gali jį paremti piniginė
mis aukomis, nežiūrint kur 
kas gyventų.

BALTIEČIAI KANADOS PARLAMENTO 
RŪMUOSE OTTAWOJE

Septintasis " Baltiečių Va
karas " Ottawoje federalinio 
parlamento iškilmių salėje 
"Confederation Room " įvyko 
1979 m. vasario mėn. 21 d. 
Pirmąjį tokį vakarą Kanados 
Lietuvių, Latvių, ir Estų 
Bendruomenės surengė 1973 
m. paminėti Pa balti jos vals
tybių atstatymą 1918 m. ir 
parlamentarus painformuoti 
apie dabartinę okupuotą pa
dėtį.

Metams einant vakarų bal
tiečių pagrindinis tikslas liko

rion Dewar ir kiti. Iš diplo
matų matėsi Didž. Britani - 
jos ambasadorius Sir John 
Ford su žmona, JAV įgalio
tas ministeris Robert Duem- 
ling, ambasados patarėjas 
John Kerr, Vatikano delega
tas pronuncijus arkv. Ange
lo Palmas, jo patarėjas Dante 
Paspuinelli, mūsų konsulai 
dr. J- Žmuidzinas - Lietu - 
vos, dr. E. Upenieks - Lat
vijos, I. Hensoo - Estijos ir 
kiti.

CANADA - MONTREAL - (Established 194 1)

BatHečIų Vakaro Parlamento Rūmuose proga, Irena Melkfe|ohn 
Baltų Federacl|os vardu įteikia grandinėle su gintaru Senato pirm.
— senatorei Renaude Lapointe. Foto: Tommy Tamson.

dinimas su baltiečių kultu - 
riniais ir kitais atsiekimais 
Kanadoje, todėl vakaro pro- ■ 
grama yra labai įvairi: sve
čių priėmimas, tautinės pa
rodos, banketas, sveikini
mai, prakalbos ir koncertas.

Baltiečių Vakaro proga 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
konsulai susitinka su užsie
nių reikalų ministerijos atssL. 
tovais, o Baltų Federacijos 
atstovai atsilanko užsienių 
reikalų ministerijos įstaigo
se. Šie susitikimai kaskart 
ranch vis naujas pasikalbėji
mo temas.

ŽIAURI ATOMINE 
REALYBĖ

Harrlsburg’e, Pennsylva - 
nljoje atominis reaktorius 
pradėjo praleisti labai pa - 
vojlngą radljaclją. Nėščios 
moterys Ir valkai tkl 5 metų 
amžiaus išvežami,, iškeliauja 
ir dauguma kitų.

Ši nelaimė kolkas egzista
vo f ll mos e Ir apysakose. Da- DAUG PARLAMENTO NARIU 
bar tapo realybe pirmą kar - IR SENATORIŲ
tą branduolinėje Istorijoje. .. Šįmet dalyvavo virš 20 se-

Gerlausl specialistai su - natorių ir apie 50 parlamen- 
važluoja konsultacijai.Į ne - nari4; dalis jų atsilankė su 
laimės paliestą vietą atvyko žmonomis. Tarpjų buvo se- 
Ir prezidentas Carter’ts.

Radiacija sustiprėjo iki 
pavojingo laipsnio dėl vėsi
nimo sistemos nepakanka
mo veikimo.

Po kelių dienų didelio rū-

nato pirmininkė Renaude La
pointe, parlamento pirminin
kas James Jerome, daugia - 
kultūrinių reikalų ministeris 
Norman Cafik, sen. R. Per
rault, vladžios partijos va- 

nomlnį tvarkymą Ir nuduoda, pėsčio ir specialistų pas-J8 senate ir ministeriu ka- 
tangų, didysis pavojus atro-blneto narys-’ buvusieji mi
eto, praėjo ir apylinkės visuonisteriai: sen- J’ GuaV« sen‘ 
tlnos evakuacijos nereikėsią S- Haidasz, Mitchell Sharp, 
vykdyti W. G. Dinsdale, M. Lambert,

Tyrinėjamos priežastys .konservatorių parlamentari- 
neaplenkiant ir sabotažo gą- nis vadas Walter Baker> °t" 
limybės tawos miesto burmistre Ma-

kad jokios Quebec’o proble
mos nėra, suversdamas vi
sas problemas Trudeau as
meniui.

Energingai pasirodo Nau
josios Demokratų Partijos 
lyderis Broadbent. Jlsslū-

15 BALTIEČIŲ VAKARO PARLAMENTO RŪMUOSE — Ii kaires : T.E. Kronberg s, Kanados Latviu B-nes pirmininkas, 
Charles Caccia, parlamento narys, vakarę globojančio parlamentarinio Komiteto Ko - pirmininkas (jam buvo įteikta Baltu 
Federacijos garbes nario pažymėjimas), dr» J. Žmuidzlnas, Lietuvos konsulas ir L Hensoo, Estijos konsulas.

Nuotr. L. Giriuno.

SVEIKINIMAI IR KALBOS
Vakaras pradėtas Kanados 

Himnu ir Malda, kurią sukal
bėjo Popiežiaus delegatas Ka
nadai arkv. Angelo Palmas.

Programos pranešėja buvo 
Irena Meiklejohn, kuri sklan
džiai pravedė visą programą

Vyriausybės vardu sveiki
no sen. R. Perrault, vyriau- 

.-.lybės partijos lyderis Sena
te. Jis kalbėjo: - "Kiekvle - 
nas, kuris banda sunaikin
ti žmogaus praeitį, galutino
je pasekmėje grius. Iš isto
rijos žinome, kad tautos ar 
žmonių grupės nors buvo 
parblokštos ir sutryptos,bet 
vistik atsikėlė ir nugalėjo 
užkariautojus. "

Konservatorių partijos va
do pavaduotojas parlamento 
narys Walter Baker sveiki
no opozicijų partijų vardu. 
-"Šitame parlamente ir Ka
nadoje, - pasakė jis, -visi 
turi teisę nesutikti ir iš
reikšti skirtingą nuomonę, 
bet Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje žmonės to negali. 
Čia yra laisvė Pronuncijui 
viešai pasakyti maldą ir lais
vė visiems ją viešai išklau
syti, bet tokių laisvių nėra 
Pabalti jos kraštuose.

Baltiečių Vakarą globoja 
bei išrūpina leidimus parla
mentarinis globos komitetas, 
kuriame dabar yra 20 sena
torių ir parlamento narių.

vė bus atstatyta artimoje a- ir Estiją? O kaip apie laisvę 
teityje. mylinčius ukrainiečius ir ki

tas rytų Europos tautas? Ne- 
• j turi būti dvigubo veidmainin- 

koiniteto 1 S° standarto tarptautinėje po
litikoje. ".

Parlameto narys Charles 
Caccia, antrasis l._......—
pirmininkas, kalbėdamas nu
rodė, kad Senato ir Parla
mento pirmininkų dalyvavi - 
mas liudija, kad visi Kana
dos parlamentarai, prade
dant ministeriu pirmininku 
Iki neseniai išrinktųjų parla
mento atstovų, yra giliai su
interesuoti žmogaus teisė
mis, jo pagrlndinė'mis lais
vėmis, kaip minties, sąži
nės, religijos ir įsitikinimų. 
Šiandien realūs rezultatai pa
siekiami tik kietu darbu, pa
siryžimu ir neatlaidumu tiks 
lo siekiant, , tinkamų progų 
išnaudojimu bei žinojimu 
kaip tartis su gudriu ir at
kakliu oponentu.

Vėliau kitas Kanados mi- 
nisteris pirmininkas Lester 
Pearson pareiškė: " Negali 
būti pastovios ir kūribingos 
taikos, jei žmonės nėra lais
vi. Asmeniškas ir tautoslais 
vės noro intinktas negali būti 
sunaikintas. Despotinės vy
riausybės galų gale padaro 
ne tik tarptautinius sunku - 
mus, bet veda ir į tarptauti
nius konfliktus".

Taip, priespauda neįstengė 
sunaikinti laisvės troškimo. 
Prieš ketverius metus šito
kiame vakare, toje pačioje 
salėje dalyvavo lietuvis disi
dentas Simas Kudirka. Šian
dien čia yra latvis disidentas 
Gunars Rode, kuriam tekoke- 
lioliką metų praleisti kalėji
muose ir stovyklose.

Garbės svečiai Senato pir
mininkė sen. Renaude La
pointe ir Parlamento pirmi
ninkas James Jerome taip 
pat pasakė po trumpas kal
bas. Sen. Lapointe pasisakė, 
kad nėra praleidusi nė vieno 
baltiečių vakaro, per penke
rius metus būdama Senato 
pirmininke, nes vertina kil
nius tikslus, rimtai siekia
mus ir nuoširdžią aplinką su 
tautiniu charakteriu. Prisi
mindama solisto dainuotą dai
ną "Neįmanomas sapnas", 
linkėjo baRiečiams nenustoti
vilties pasiekti savųjų tikslų. tuotos> bet kad uz jas visi tu

ri turėti drąsos kovoti dabar 
ir ateityje, kaip kad kiti tai 
darė praeityje ir pasiekė sa
vo tikslų.

Vėliau pristatė latvį disi
dentą G. Rode, kuris trum
pai pakalbėjo angliškai.

Trumpai dar kalbėjo Baltų 
Federacijos pirmininkas L. 
Leivat, Kanados Latvių Bend
ruomenės pirm. T. E. Kron- 
be’ gs ir padėkos žodį tarė 
Kanados Estų Bendruomenės 
pirm. U. Petersoo. J. V. D.

Mes gyvename laikus kada 
laisvės ir nepriklausomybė 
plačiai skelbiamos, bet Lie
tuva, Latvija ir Estija yra 
nelaisvos. Negalima sutikti 
su vis dar tebetęsiamu dvi
gubu veidmainingu standartu. 
Baltiečiai žino ir nori visiem 
priminti, kad laisvės ir tei
sės nėra automatiškai garan-

Kanados LB pirmininkas J. 
R. Simanavičius pasakė pa
grindinę kalbą baltiečii^var- 
du. Po karo Kanada viena iš 
pirmųjų priėmė tremtinius ir 
pabėgėlius, jų tarpe 100,000- 
baltiečių. Kai 1960 m. Kruš- 

Estijos, nes jie atsto- /lovas Jungtinių Tautų gene
ralinėje sesijoje kalbėjo apie 
kolonializmo panaikinimą tuo 
metinis Kanados pirmininkas 
John Diefenbaker jam savo 
kalboje tarp kitko taip atsakė: , (Koncertas ir kt. Vakaro pro- 
"O kaip apie Lietuvą, Latviją grama sekančioje laidoje).

Sen. Paul Yuzyk, vienas 
iš komiteto ko-pirmininkų, 
atidarymo kalboje pasveiki
no garbės konsulus; dr. J. 
Zmuidziną - Lietuvos, dr. E. 
Upenieks - Latvijos ir L Hen
soo 
vauja laisvas, demokratines 
respublikas, kurios 1940 m. 
buvo okupuotos Sovietų Rusi
jos; jie yra savo valstybių 
laisvės simboliai. Kanada, 
JAV ir kelios kitos valstybės 
niekad nepripažino baltų 
kraštų okupacijos ir jų kon
sulai turi de jure teises. Mi
nint 61 metų sukaktį nuo jų 
nepriklausomybės atstatymo, 
- toliau tęsė senatorius, - 
mes parlamentarai perduo
dame savo linkėjimus, gilią 
simpatiją jų reikaluose ir 
nuoširdžiai tikime, kad lais-
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pasaulio Lietuvių jaunimo 
Kongresas

IV-asis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas artėja 
šuoliais. Įdomu, kaip sekasi 
kaupti finansus šiam neeili
niam lietuvių gyvenime įvy - 
kiui?

Montrealyje reikalai stu - 
miasi po truputį į priekį.

LITAS iš savo metinio 
pelno paskyrė šiam reikalui 
250 dol. Esaųie labai dėkin
gi už paramą.

LITO metinio susirinkimo 
dalyviai^ o jų buvo labai daug 
- virš 350 žmonių, nupirko 
90 loterijos knygelių ir 90 
šokolado plytelių- 270 dole
rių vertės. Ačiū labai .

Gaila, kad ne visi(ar dau- 
gumas)susirinkusių Lito na
rių parodė pakankamai nuo
širdumo. Buvo keletą, ku
rie darė karčius ir atšiau - 
riai skambančius priekaiš
tus :'.'Nori važiuoti-tegul su
simoka", "Ponai organizuo
ja - tegul ponai ir moka ", 
"Nieko jaunimas nedaro 
nėra ko duoti" ir 1.1.

Visatai išklausius, norisi 
bent keliais sakiniais visa 
garsiai pergalvoti.

Paprasčiausia būtų- nu
moti ranka ir apsispręsti 
savo laisvalaikio valandas 
sunaudoti sau ir savo šei
mai- greičiausiai toks indė
lis atneštų pačius tikriau
sius rezultatus ir būtų ma
žiausiai išeikvojantiš. Iš ki
tos pusės, jeigu visi bent 
minimalųpotenci- 
a 1 ą turintys taip būtų gy- 
verię-nebūtume surengę n ė 
vieno Kongreso ir nebū
tų, greičiausia, nė kam juos 
rengti.

Bendrai imant,norisi pa
brėžti, kad iš Kanados ąr 
Jungtinių Valstybių bet kur 
važiuojantys jaunuoliai - lės 
savo keliones mokėjos! pa
tys ir savo šeimų pagalba.

Kongresų rengimams rei
kalingos sumos skiriamos 
visai eilei bendrų reikalų: 
ruošos darbams kelionėms 
ir organizacijai, salių, sto
vyklų, studijų dienų patalpų 
ir programų išlaidoms, lei
diniams, informacijoms ir 
daugeliui kitų dalykų, ku
riuos neįmanoma čia išvar - 
dinti. Visa tai reikia atlikti, 
apmokėti, organizuojant pa
saulinio masto renginį. Pa - 
galvokim, kiek tūkstančių iš
leidžianti, rengdami, kad ir 
eilines vestuves, laidotuves, 
krikštynas ?

Šiuo kartu kalbame apie 
lėšas Pasauliniam mūsų lie
tuviško jaunimo Kongresui . 
Žinome gerai,kokios reikš
mės buvo kiekvienas Kong
resas ir kokį pagrindinį 
įnašą padarė mūsų išeivijos 
išlikimui ir augimui.

Džiaukimės ir di - 
džiuoki mės, kad dar 
po 75 ar 100 išeivijos 
gyvenimo metų turi
me antros,trečios ir gal 
ketvirtos kartos jaunuolių 
kurie kalba, rašo ir 
2 psl. 

dirba 1 i e tuv iškai, ku
rie tiki mūsų tautos atei - 
timi ir kurie, nebūdami nei 
išeiviai, nei emigrantai, o 
čia gi m ę ir augę piliečiai, 
yra užsiahgažavę lie
tuviai ir taip pat organizuoja 
IV-ąjį Kongresą.

Galima būtų išvardinti ir 
iškelti daug faktų, kurie pri
mygtinai įrodytų,jog verta 
tikėti mūsų augančiu ir 
bręstančiu jaunimu, o tuo 
pačiu ir lietuviška ateitimi 
išeivijoje.

Aišku, jeigu mes jau tiek 
dasigyvenom, kad mūsų sie
kius ir idealus apsprendžia 
sriubos lėkštė, mašinos dy
dis, minko kailio kokybė , 
kristalų ir žirpndelių žė
rėjimas ir banko knygučių 
skaitlinės - tada pajėkim ne
meluoti kitiems, ir svar
biausia sau- ir nevaidinkim 
patriotų.

Drįstame tikėti, dažnai pa- 
sitvirtina-kad vis dėlto, dau
guma mūsų visuomenės yra 
idealistai ir užsiangažavę 
lietuviškam solidarumui. O 
čia reikalinga visų pagalba 
ir talka: žodžio, patarimo , 
darbo ir pinigų.

Šiuo metu visame pasąu- 
lyje veikiančios Kongreso 
Finansų Komisijos kreipia - 
si į jus- būkime solida
rūs, raskime konkretų at - 
kymą.

Montrealyje dar yra daug 
neišparduotų loterijos bilie
tų, daug šokolado, daug ne - 
surengtų programinių vaka
rienių. Skubėkime prisidėti .

Irena Lukoševičienė

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

LIETUVIO VARDU 
IŠRADIMAS

bar "Meldutis-179" modelis jami. 
turi nemenkus užsakymus ir 
kaip teko pastebėti, vien oro

Pedro Gedzevičius 
Sao Paulo, Brasil.

Aš žemiau pasirašęs Ped
ro Gedzevičius senosios kar
tos lietuvis, jūsų bendradar
bis Jono Kardelio redagavi
mo laiku, pranešu linksmą 
žinią. Linksma ir įdomi ži
nia, kad jūsų bendradarbis 
žurnalistas Meldutis Laupi- 
naitis, žinomas Brazilijoje 
kaip didelis kovotojas prieš 
komunizmą, profesionalus 
laikraščių bendradarbis ir 
kelių knygų autorius pasiro
dė išradėjų eilėje. Anksčiau 
jo atrastas apelsinų medžių 
vaisius Amazonėje ir išleis
ta knyga apie tai, nemažai iš
garsino lietuvio vardą ne tik 
P. Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje. Praeitų metų ru
denį ir vėl užpatentuota Bra
zilijos patentų įstaigoje M 1- 
dučio Laupinaičio išradimas 
-Modelo - "Meldutis-179" tai 
prietaisas rašomąja! maši
nėlei, kuriuo operatoriui pa
lengvina teksto rinkimą ir 
tuo mašininkė padaro daug 
didesnę produkciją. Jau da-

PANORAMA___
netoli 200,000 Ir vien ttk

ŽIEMOS AKTUALIJOS
Žiauri žiema ne tik nepajė

gė sustabdyti gyvenimo pul
savimų, bet dar kartu su 
sniegu Ir šalčiais atnešė vi
są eilę pasaulį stebinančių ar 
jaudinančių Įvyktų. Jie, no
rim ar ne, gali paliesti, o gal 
net pakeisti pasaulio, Ir kiek
vieno mūsų gyvenimą.

Revoliucija Irane, žila
barzdžio fanatiko Khomeini 
mėginimas sukurti Islamiš
ką respubliką, jo padėjėjams 
marksistams jau siūlant Įs
teigti "darbininkų" valstybę , 
o svarbiausia tai Irano naf
tos eksporto užsienin sus - 
tabdymas Ir net nafta aprū
pinimo sumažinimas gali at
nešti daugelį gyvenimo per
mainų visame pasaulyje.

Spaudoje jau matome Is - 
lamo pasekėjų /apie 800 
mil., šeštadalis žmonijos / 
atgimimą Ir galimą vyriau
sybių Ir socialinių santvar
kų pasikeitimą Irano kaimy
ninėse valstybėse, pradedant 
Turkija Ir baigiant nafta tur
tingais arabų kraštais. Ra
šoma, kad per tris kontinen
tus- nuo Filipinų džlung - 
llų Ilgi Čikagos getų-lslamo 
ugnis žėri,kaip krūmų gais
ras. Pranašo žodžiai suke
lia naujas Idėjas, naujus Įsi
pareigojimus vakarietiško 
gyvenimo nuvargintose šir
dyse. Formuojasi nauji po
litiniai sambūriai Ir planuo
jamos naujos socialinės san
tvarkos .pagrįstos šimtmečių 
senumo nuostatais.

JAV- se priskaičiuojama 
apie 2 mil. musulmonų, Iš ku
rių 400.000 yra atvykę Iš 
užsienio paskutinių penkerlų 
metų bėgyje. Islamo religi
jai priklauso ir žinomas 
bokso čempionas Muhammad 
Alt, apsijuokinęs savo kval1-* 
lals pasisakymais vizituo
jant raudonąjį carą Brežnev. 
JAV atstovas Jungtinėse 
Tautose Andrew Young pa
reiškęs, kad Irano religinis 
vadas Khomeini ateityje bus 
laikomas švęntuoju.buvo'hu- 
klrstas*Baltųjų Rūmų kalbė
tojo Jody Powell,kuris pa-: 
sakęs prez. Carter*lo nuo
monę: JAV neužsiima kano
nizacija, o ypatingai nelaiko 
tai ambasadoriaus Young 
reikalu.

Kanadoje nuo 1967 m. bu
vusių kelių tūkstančių mu
sulmonų, skaičius padidėjo 

Toronte jų priskaičiuojama 
80.000 su 4 Ir dar viena 
planuojama,mečetėmis. Mi
lijonams musulmonų emig
rantų Ir su Išsipūtusiais naf
tos dolerių klšenlals dyku
mų šetkams užplūdus V. Eu
ropą, vis dažniau buvusiuose 
europletlškos krikščionybės 
gamtos vaizduose Iškyla pa
auksuotų mečečių, minaretų 
bokštai.

Sov. Sąjungoje Irgi didėja 
susirūpinimas savo 50 mil . 
piliečiais musulmonais, gy
venančiais centrinės Azijos 
pietinėse stepėse Ir Kaukaze. 
Tuo labiau, kad 2000 m. iš 
trijų sovietų piliečių, spėja
ma, vienas bus musulmo
nas. Tuo tarpu Sov. Sąjungos 
vyriausybės organai yra la
bai atsargūs,kad neišprovo
kuotų musulmonų. Kas šian
dien darosi Įvairiose musul
moniško pasaulio dalyse pa
rodo, kad islamas yra labai 
gyvybinga religija, reaguo
janti į naujas galimybes ir 
Išsivystymą. Islamo atgl - 
jlmo negalime atmesti, nes 
reikia pripažinti, kad ši 
svarbi žmonijos dalis de - 
da lemiamas pastangas 
spręsti pasaulio reikalus sar 
vose sąlygose ar būdais, o 
ne kaip vakariečiai bandė į- 
vestl nuo kolonlallzavlmo 
dienų.

Visas pasaulis atydžlal 
sekė raudonosios Kinijos In
vaziją į Vietnamą. Visiems 
buvo labai Įdomu, kaip Į tai 
reaguos Sov. Sąjunga, kuri 
nuo pernai lapkričio mėn.y- 
ra sudariusi su Vietnamu 
savitarpio paramos sutartį . 
Atrodė,kad galėjo prasidėti 
tarpe dviejų komunistinių 
galybių karas,kuris atneštų 
laisvę Ir mūsų pavergtai tė- 

į vynel?*.
Nors sovietai yra geriau 

ginkluoti Ir geriau pasirengę 
karui, bet jo atveju, su netoli 
vieno bilijono gyventojų Ki
nija, jie gal būtų priversti 
Ištraukti savo ginkluotas jė
gas Iš jų okupuotų Europos 
kraštų, o tie sovietiniai sa - 
telltal pradėtų patys "lals- 
vlntls"lr 1.1. Šio " .malonaus 
narkozo" ar sapno nėra 
prasmės plėsti ar spėlioti, 
bet- niekada nežinai....?’.

Daug susijaudinimo Ir 
kalbų visoje Š. Amerikoje, o 
ypač kanadiečių sporto mė
gėjų tarpe sukėlė apsijuo

laivų VASP pasaulinė garsi 
kompanija užpirko - kelioli
kos tūkstančių dolerių vertės. 

Tad garbė lietuviui, kuris 
iki šio patento nebuvo priė
męs Brazilijos pilietybės. 
Bet ir dabar kaip brazilas 
savo tautišku "Meldutis"var
du garsins lietuvius.

Pastebėjęs vietiniuose 
laikraščiuose garsinimą apie 
M. Laupinaičio išradimą, 
nuvykau pas jį į namus. Jo 
paties neradau namuose, o 
tik atvykusius laikraščių re
porterius, kurie apgailestavo 
neišgirdę iš jo paties apie 
išradimą. Atrodo, kad da
bar nebus reikalinga jokia 
parama jam, nes jis atsistos 
turtingųjų žmonių eilėje. Pas 
mus lietuvius visuomet taip 
esti, kad pirma įvertina mus 
svetimieji, o vėliau ir mes 
lietuviai patys pastebime. 
Istorijos eigoje esame pra
radę nemažai kilnių asmeny
bių, ir vien tik dėl to, kad 
jie t>uvo mūsų pačių ignoruo- 

kiantis ar net pažeminantis 
Kanados ledo rutulio rinkti
nės pralaimėjimas rusams 
New York’e. Išstvežus ru
sams " iššaukimo taurę", 
spaudoje buvo viešai prlsl- 
pažįstama.kad^rusų žaidėjai 
visose srityse geresni už 
kanadiečius /žinoma, Išsky
rus jų gaunamus atlyglnlmusl 
Reikia tikėtis, kad Iš pada
rytų praeityje klaidų kana - 
dlečlalpasimokys Ir pagrin
dinai perorganizuos šį labai 
populiarų Kanadoje sportą.

Kanadoje netrukus bus 
rinkimai.Gali būti,kad Tru
deau liberalų partijos vy
riausybė pasikels Į progre
syvių konservatorių vyriau
sybę, vadovaujama Clark . 
Tačiau, jis gerokai apsijuo
kino savo paskutinėje kelio
nėje užsienin, o dar labiau
nustebino kanadiečius savo Association jau įteikė ar Į- 
padarytals pareiškimais . telks Ontario Ir federallnel

Japonijoje Clark pasakė, vyriausybei peticijas,kurlo- 
kad pasidaręs mlnlsterlu sė yra Išreiškiamas suslrū- 
plrmlnlnku jis padidinsiąs pintinas pasaulyje atglms- 
federallnlo biudžeto deficitą, tančlu nacizmu Ir relkalavl-
kurls jau dabar yra apie 12 mu, kad Kanadoje būtų leš- 
bllljonų dolerių Ir labai abe- komi Ir teisiami nacių karo 
jotlna, ar tai padės Kanadai, nusikaltėliai. Toronte pasl- 

- turinčiai apie milijoną be- žymėjęs paskaitininkas dr.
darbių Ir labai nukritusį do- Charles Kremer sausio 21 d. 
lerį. Kita jo pasakyta nesą- suorganizavo 3 autobusų 
monė- tai pažadas Izraeliui ekskursiją Iš Toronto į New 
padėti apsirūpinti nafta, ka- York’ą, Į suvažiavimą karo 
da rytlnėn Kanadon naftos nusikaltėlių teismų propaga- 
produktal-alyva Ir gazolinas vlmul Ir parėmimui. JAV 
yra Importuojami Ir turima kongreso atstovė Elizabeth 
net parlamento patvirtintus Holzman, padedama kito žy- 
Įstatymus galimai naftos do, JAV Imigracijos Ir natū- 
pardavlmo kontrolei. rallzacljos Įstaigos atstovo

Žinoma,tai buvo prlešrln- Martin Mendelson,labai nuo- 
klmlnls žydų balsų Ir jų fl- širdžiai bendradarbiauja su 
nanslnės paramos gaudymas dažnai Š. Amerikoje besllan- 
o rinkimų metuose visokių kančių Iš Vienos "pagarsė - 
pažadų Ir viliojimų bus dar juslu nacių medžiotoju Si- 
daugiau tiek Iš liberalų, tiek mon Wiesenthal. Jau giriasi 
Iš kitų Kanados politinių išgavę JAV prez. Carter*lo 
partijų. parašą, kad karo nustkaltė-

Izraello vargus paryškina lialbūtų deportuojami Ir bus 
Sirijos Ir Irako sąjunga,pa- daromas prezidentui spaudl- 
lestlnlečlų vado Arafat’o vi- mas.kad jis paveiktų V. Vo- 
zltas Irane Ir jo draugystė su ktetljos kanclerį H. Schmidt’ 
žilabarzdžiu Kohomelnl Ir Iz ą prailginti įstatymą karo 
raello nafta aprūpinimo sun- nusikaltėliams naciams leš- 
kumal. Nors Tėv. Žiburiuose kotl.
Z. Čėsna rašė "Draugų nle- Jurgis Gediminėnas
kad nėra perdaug, bet, atro
do,kad izraelitai to visai ne-

Ps. - "NL" redakcija yra ga
vusi nemažai žinių iš paties 
Meldučio Laupirlaičio, kuris 
apie savo išradimą dar deta
liau yra aprašęs. Patalpina
me paskutinįjį jo laišką, ra
šytą š. m. kovo 8 d.

Didieji Mano Bičiuliai, 
Štai, dar vienas mano lai-

mėjimas, kuris skaitomas ir 
Jūsų...

Turiu didelio džiaugsmo 
Jums pranešti, kad kaip ži
note, mano išradimas tapo 
pripažintas Švietimo Minis
terijos, kad jį turi be visų 
išimčių įstatymo ribose, bū
tinai naudoti visos švietimo 
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mato ar nesupranta. Jie , 
vietoje draugų leškojlmo,sa- 
vo propaganda Ir nedraugin
gais kitoms tautoms veiks
mais ttk sukelia ar didina 
antisemitizmą. Vokietijoje , 
JAValstybėse Ir Kanadoje”.

Visi žinome žydų paga
mintas propagandines šmei
žikiškas filmas- kas liečia 
mus-kaip Holocaust; ar Boys 
from Brazil,kurios rodomos 
Vokietijoj Ir visoj Š. Ameri
koj. Žydų pastangomis,To
ronto universitete ĮvestasHo 
locaust Istorijos kursas.V . 
Vokietijos vyriausybė yra 
žydų spaudžiama, kad būtų 
pratęstas š. m.pabalgoje pa
sibaigiantis įstatymas karo 
nusikaltėlių Ieškojimui Ir 
teismams. Net Ir Toronto 
žydų organizacija Canadian 
Holocaust Rememberance 

minįsterijos žinioje esančios 
Dactilografijos mokyklos.

Šis pripažinimas įstatymų 
eigoje įsigalioja po 90 dienų. 
Tokiu būdu, Jūsų bičiulis 
žingsnis po žingsnio, laiptas 
po laipto lipa Į viršūnes, net 
vietos įstatymų rėmuose.

Vienas įdomus faktas, kad 
mažai tų išradimų patenka į 
valsybinių įstatymų rėmus . 
Vienas iš nedaugelio tokių 
išradimų, kuris yra įvairių 
valsybių įstatymuose, galima 
paminėti, kad ir tie saugumo 
automobilių vairuotojams ir 
keleiviams DIRŽAI, be kurių 
jokia susisiekimo priemonė 
negauna leidimo ja naudotis ,

Suporte p/ textos em mžgulnas de escrever
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Ar sporto lygis Lietuvoje yra 
tarptautinio masto ? ■ ™“
Paskiros ir net pasauli - 

nės rekordų plotmės, žinios 
apie mūsiškių laimėjimus 
sporte, kaip 1978 m. Vilmos 
Bardauskienės pasaulio rėk. 
šuoly į tolį du kart pagerin
tas (7, 07 į 7, 09 mtr.) ir Li
nos Kaciušytės rėk. 2: 31,42 
min., aiškiai kalba už pasau
linę klasę ir laimėtus titulus 
Europos p-bių lengv. atl. (V. 
B-nė) ir pasaulio nugalėtoja 
( L. K-tė ). Rodos, tai būtų 
pilnas atstovavimas šių spor
to šakų. Eikime prie realių- 
gyvenimiškų aplinkybių, ku
riose jau žymiai plačiau at
siskleidžia sporto šakų sudė
tinės dalys, su gausia rikiuo
te atskirų rungčių. Pristato
me pirmiausia lengvąją atle
tiką, kuri tarptautiniuose su
sitikimuose apima (Jokią 
plotmę: 
BĖGIMAI

100, 200, 400, 800, 1500 
ir 10, 000 mtr.

4 x 100 ir 4 x 400 mtr. es-

ties, disko ir rutulio stūmi
mas.

Atsiriboję nuo vyrų de^ 
šimtkovės, 1° klm. ėjimo ir 
moterų 3000 mtr. bėgimo, 
plius jų penkiakovos. .Didy
sis ir nelaimingasis 13-ka, 
priklauso būtinai moterų 
programai. Šitokia apimtis 
ir visų rungčių atsiekti lai
mėjimai, vertinant pagal pa
sekmes, duoda aiškų vaizdą 
šios sporto šakos.

Kai minime tarptautinio 
masto, tai reikia suprasti, 
kad Europos leng. atl. p-bė- 
se, kurių taškai skaičiuoja — 
ml ligi VI-tos vietos imtinai, 
lietuviai turėtų įsiterpti ir 
toji "šešiukė” arba viena iš 
jų (I, II, III, IV-ji ir 1.1, vie 
tos), kalba apie to meto, sa
kysim 1978 m. tarptautinę 
klasę.

Mūsų spaudoje be jokios 
atodairos garsinama tarp
tautinė klasė, nors pasek
mės ir tų kraštų ar jų paski

rų sp. klubų lygis ligi tarp
tautinio toli gražu, yra per 
žemas, tuo skaitytojus klai
dindamas. Grįžkime prie te
mos.

Peržvelgiant Lietuvos 
lengv. atl. bent paskutiniai
siais penkiais metais 1973- 
1978 m. , randame tik keletą 
rungčių, kur mūsų pajėgos 
galėtų įsiterpti į tarptautinį 
lygį. Bardauskienės šuolis į 
tolį - 7, 09 m. , Putinienės 
ieties metimas - 61,20 mtr. , 
R. Plungės rutulio stūmimas 
- 20,24 mtr., sudaro mažy
tį kampelį iš 32 rungčių, kur 
lietuviai galėjo pasirodyti. 
Čia nevardinu III-čios vietos 
laimėtojo 1978 m. Europos 
p-bėse, ruso Antipov (nors 
jis gimęs, rodos, Utenos ar 
Zarasų apskr. 1954 m.), nes 
jis sąrašuose pažymėtas An- 
tipow. Visos kitos leng. atl. 
rungtys labai atsilikę nuo 
tarpt, klasės ir pačių rusų 
sp-kų atsiekimų. Sakysime,

žiūrint į buvusias 1978 m. 
Europos p-bėms nustatytas 
normas ar numatytas 1980 
m. Maskvos olimpiniams 
žaidimams, iš aukščiau dvie
jų moterų ( iškaitykime ir 
Putinienę su ietimi, nieko 
neturime daugiau ir pagal 
1978 m. atsiekimus, sunku 
tikėtis, kad kuris nors leng-< 
vaatletas taip sparčiai priar
tėtų ligi tų aukštumų.

Itin varginga klasė visų 
bėgimų, o ypač 100, 200, 800 
ir 1500 mtr. nuotolių. Šuoly 
su kartimi niekas nėra per
šokę 5 mtr., kai tuo tarpu 
5, 30 - 5, 40 jau daugely Eu
ropos kraštų yra neeilinė pa
sekmė. Vargsta ir mūsų ie- 
tininkai vyrai, nes per visą 
laikotrapį (okupacijos), be
rods, tik trys yra peržengę 
80 mtr. liniją, kai kaimynai 
latviai daugelį metų domina
vo (Lusis ) pasauly ir ru
sams sunku buvo prieš latvių 
elitą: Doninš, Lusis, Feld-

tafetės, plius 3000 mtr. kliū
tinis ir 110 bei 400 mtr. bar- 
jierinis.
MĖTYMAI :

rutulio stūmimas, kūjo, le - 
ties ir disko mėtymai. 
ŠUOLIAI:

šuolis su kartimi, į tolį, 
į aukštį ir trišuolis.

Čia jau turime net 19 -ka 
rungčių, kurios sudaro griau
čius tarptautiniam varžymesi 
ir priklauso vyrų klasei. 
MOTERYS:

100, 200, 400, 800, 1500 
ir 4 x 100, 4 x 400 estafetės, 
100 mtr. barjerinis, šuoliai 
į tolį ir aukštį, mėtymai ie-

neturint saugumo diržų įren
gimo. Jie yra privalomi pa
gal galiojančius įstatymus. 
Bet kaip žinome, tokie atsi
tikimai yra labai reti. O prie 
šių retų įvykių tenka pripa
žinti ir mano išradimą "Mo
delo Meldutis-179".

Taip, kaip matote daug ar 
mažai ką pasakantis pavadi
nimas Meldutis-vardas, ne
pakenkė išplaukti į tarptau - 
tinius vandenis, nereikėjoje 
" pakrikštyti " Juan, Joao, 
Charles ar Džon. . .

Kas liečia išradimus, šian
dien kiekvienam yra žinoma, 
kad ir be tos mažutės adatos 
žmonija jau šiandien nebe
įstengtų gyventi, lygiai kaip 
ir be rašomojo pieštuko, nors 
ir būtų galima apsieiti be au
tomobilių, lėktuvų ar tų gar.- 
siųjų satelitų. ..
. . . Todėl truputį kantrybės , 
nes tikiu, kad šiais metais 
galėsite ir mane įrašyti spau
dos puslapiuose, kaip Jūsų 
spaudos mecenatą. Tai savo 
laiku rašiau ir dabar įvyks 
tikrovė. Reikia tik man dar 
truputį laiko sutvarkyti visus 
įmonės reikalus ir išvystyti 
didžiulę prekybą patenkinant 
užsakymus. Būdamas varg
šas pradėjau iš nieko, nau
dodamasis tik savo biednos 
galvos smegenimis ir ryžto 
nenugalima drąsa. Tiesa, iki 
šiol manęs nepasiekė už ma-i 
po rašinius, jokia lietuviams 
skiriama premija, bet nežiū
rint į tai, aš tris lietuviškus 
laikraščius remsiu taip, kaip 
išgalės leis.

Jeigu kas nors iš Kanados 
atvyktų į Brasiliją, paprašy
kite tegul aplanko mane. To
kiu būdu per tą asmenį įteik
siu Jums mano išradimo o- 
riginalą Jūsų raštinei, kaip 
dovaną.

Jūsų,
M. Laupinaitis. 

Sao Paulo, Brasil.
1979.1’/. 4 

Mūsų krašte kiekvienas Kanados pilie
tis yra kanadietis , nežiūrint jo 
kilmės. . . nežiūrint į tai, ar jis Kana
doje gimęs ar Kanadon imigravęs. 
Kanadoje mes gerbiame kiekvieną žmo
gų kaip individą, Gerbiame jo rasę, ku 
kultūrinę kilmę ir jo religines bei 
dvasines vertybes.
Kiekvienas kanadietis naudojasi kitų 
kanadiečių talentais, sugebėjimais, ir 
jų įnašais į Kanados gyvenimą. Tai 
gelbsti Kanadai tapti iškilniu kraštu.

savo nuolatinę daugiakultūriškumo 
programą, steigia ii’ administruoja 
įvairius projektus. Tuo ji skatina 
visus kanadiečius išlaikyti savo kul
tūrą ir su pasididžiavimu ja 
dalintis su kitais kanadiečiais.
Vienas iš jų ministerio daugiakultū- 
riams reikalams uždavinių yra už
tikrinti lygias galimybes ir teises 
visiems kanadiečiams, nežiūrint 
jų tautinės ar kultūrinės kilmės. Jūsų 
ministeris taip pat prižiūri, kad dau

torinėj plptmėj, kaip Sabaitė- 
Razienė, Zalogaitytė, Bar- 
dauskienė ir viena kita šuo
ly į tolį, plius rutulininkė R. 
Makauskaitė ( dabar jau iš
tekėjus) su virš 19 mtr., jau 
turi įnašą, bet visos bėgi
kės ir šuolis į aukštį (nei 

manis, Zivnis, sudarė tvir
tą virš 85 mtr. nuotolių pa
sekmių sieną. Nesupranta - 
ma, kodėl mūsiškiai nepasi
naudojo latvių mokykla ! Dis- 
kininkas Jaras yra vieninte
lis numetęs per 62 mtr. ir 
tai tik vieną kartą, o visi ki
ti gerokai atitolę nuo 63-65 
mtr. ribos, o pasaulio rėk. 
net 71,16 mtr. siekia. Ta pa
ti bėda ir su kūjo metimu. 
Būdinga, kad žvelgiant į 'pa
skirų rungčių gilumą, saky
sim, keli sportininkai nušo
ka į tolį per 7, 50m., trišuo- 
lį per 16 m., ar bėgimus kaip 
5000 per 13:40 min. ir kt. , 
nematome net 2-3 atletų ar
čiau vienas kito stovinčių 
( pasekmių ribose ), žodžiu, 
prieauglio vyrų klasei, bent 
įš 1978 m. perspektyvos žiū
rint, kaip ir nėra. Lygia 
greta eina ir moterys,tik su 
mažomis pasaulinėmis išim
timis, kurios aišku, dešimt
mečiais tik iškilti tegali. Is-

vienos per 1, 80 mtr.) yra 
žymiai atsilikusios.

Antroji - plačios apimties 
rungčių olimpinė šaka, plau
kimas, kur abi klasės ( mo
terų ir vyrų) apima net virš 
30 rungčių, bendrame verti
nime irgi lėtai ir sunkiai 
slenkanti klasė pirmyn.

Garsi ir visuomet pasauli
nių aukštumų rusų imtininkų 
grupė ir sunkumų kilnojimas, 
žeriantis jiems rieškučiomis 
aukso medalius, lietuviams 
)vis dar nepavyko įsiterpti į 
jų eiles. Tiesa, mūsų B. Ma
černis (I-mas pussunkis svo - 
ris 90 kg.) ir S. Mečius, pa
gal reikalaujamas normas 
1980 olimpiniams dalyviams 
jau rikiuojasi ton grupėn, 
bet rusų tarpe jiems prasi
mušti kaip ir meįmanoma— 
per didelis skirtumas rezul
tatuose. Taigi, ir čia visi ki
ti mūsų vyrai yra silpnoki.

(Nukelta 1 7 psl.)

Nėra nei pirmaeilių, nei antraeilių 
kanadiečių
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Jūsų Kanados vyriausybė, tęsdama
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giakultūriškumo idėja būtų tinkamai 
išlaikyta visoje jūsų Kanados vyriau
sybės veikloje bei visuose projektuo
se. Tai gelbsti Kanadai būti tikru 
daugiakultūriu kraštu.
Šios Kanados vyriausybės nuolatinės 
daugiakultūriškumo programos kovo
ja už visų kanadiečių skirtingumus 
ir už jų lygybę. Visi kanadiečiai yra 
lygūs. Nėra nei pirmaeilių, nei 
antraeilių kanadiečių. . . visa tai — 
dėka mūsų daugiakultūriškumo 
programos.

DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS
* ■■ . ■■ L’honorable Norman Cafik Honourable Norman Calik
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TŪRINIS PUSLAPIS® ■

Scena iš THE DEVILS:Jeffrey Guyton- kareivis, Nicholas Pennell-Grandier,

JURGIS JANKUS

BENAS KAREIVIS MATATUTIS
Pasakojimas apie nepaprastą žemaitį,kuris daug nuostabių dalykų padarė, 
tik nepadarė krieno, kurį tikrai turėjo padaryti

Tikrą ir gerą žemaitį lengva net iš tolo pažinti: jis niekada nešokinėja, ne
spragsi, kaip kepamas žirnis, nesitalaškuoja per kraštus, kaip vanduo kibire neša
mas, nešnypštauja, kaip karšta geležis, vandenin metama. Ne, tikras žemaitis vi
sada ramus ir rimtas. Jeigu kartais ir pasitaiko koks staigus atsitikimas, kad net 
ir pats staigiausias, tikras žemaitis nešoks, kaip kibirkštis iš sauso eglinio šaka
lio, bet pirma pasižiūri, kas atsitiko, paskum atsisėda, atsisėdęs ramiai pagalvo
ja ir tada jau ką nors daro. Bet kai pagalvojęs daro, tada tegu čia ir kažin kas - vis 
tiek bus padaryta.

Va, kad ir Matatutis, apie kurį čia noriu jums papasakoti. O jis buvo toks , 
kad apie jį ir pasakoti verta, ir yra ko papasakoti, ir dar lieka apie ką pagalvoti pa
pasakojus.

Tai štai: pirmiausia, kad jis buvo tikras žemaitis, paskum, kad buvo tikrai 
tvirtas iš kūno ir nesusigriovęs iš galvos, ir dar: visada pirma pagalvodavo,o pas
kum jau darydavo.

Apskritai, Matatutis visąlaiką buvo kaip Matatutis, ir netikėtai jo gyvenime 
atsitiko pirmas tikrai didelis daiktas: Matatutis vieną.dieną pasijuto į vyrą užaugęs. 
Ne taip sau į vyrą, bet į pilnus vyrus, į tokius, kad jau gali žmoną vesti, tėvu pasi
daryti, vaikus auginti, duoną jiems uždirbti ir dar - kai būna geri, po skanų ska - 
nėstą prie duonos nupirkti, o kai negeri - kietu diržu per minkštą vietą perjuosti.

Wilfird Dube - kareivis. Režisuoja Ronin Phillips.

NAUJĄ 8TRATFORDO FESTIVAL^ PASITINKANT
Alfonsas Nakas

Kai pajuto, kad jau pasidarė rimtas vyras, irgi nešokinėjo po kiemą ant

Dvidešimt septintasis 
Stratfordo/Ontarlo/ Festiva
lis bus Iškilmingai atidary
tas birželio 4 d. Tai vlenln- 
tėllo spektaklio gala- vaka - 
ras, dalyvaujant Les Grands 
Ballets Canadlens šokėjams 
Ir Festivalio aktoriams, ku
rie pasirodys su Shakespea
re’o veikalų Ištraukomis .A- 
tldarymo vakaras skiriamas 
tarptautiniams Valko Me
tams paminėti.

Pradedant birželio 5-ja . 
per savaitę įvyks net devy
nių veikalų premje ros.Trl - 
juose teatruose/Festlvallo , 
Avon Ir Third Stage/ sezono 
metu bus pastatyta virš tu
zino veikalų Ir iki spalio vi
durio suvaidinta keli šimtai 
spektakllų/skalčlų tuo tarpu, 
nekonkretizuoju; nes dar 
neturiu po ranka galutinai 
paruoštos programos brošiū
ros/.

Wlllam’o Shakespeare’o 
veikalai, kaip visada,domi
nuos. Štai šią vasarą stato
mos jo dramos: The i First 
Part of Henry IV, The Second 
Part of Henry IV, Othello , 
Love’s Labours Lost, Rl - 
chard II, King Lear,The Ta - 
ml ng of The Shrew. Kit l jau 
paskelbti autoriai Ir veikalai

yra šie: Edward Bond- The 
Woman, Oscar Wilde- The 
Importance of Being Earnest, 
Philip Barry-Holiday, Shel
don Rosen- Ned and Jack , 
Federico Garda Lorca-Yer- 
ma tr Steve Petch- Victoria. 
Pavadinimų lletuvlntl nema
tau reikalo, nes kiekvienas 
teatru besldomįs skaitytojas 
angliškai supranta. Be to, 
pora jų sunkokai Išverčiami.

Nepaisant ankščiau me
tams ar dvejiems numatytų 
’’atostogų", Festivalio meno 
vadovu/Artlstlc Director/ Ir 
vyriausiu rėžis or lum lieka 
Robin Philips. Tai nė ketu - 
rtų dešimčių metų dar nesu
laukęs anglas, kuris kana- 
dlškį Strattordo Festivalį 
per trejetą sezonų Išgarsino 
visame pasaulyje. Ilgame 
aktorių saraše skaitome vi
są eUę vardų,kuriuos gerai 
žinome Iš pereitų keltų ar 
keliolikos Festivalio sezonų. 
Tai William Hutt .Martha 
Henry, Alan Scarfe, Roberta 
Ma* well, Douglas Rain, Do - 
mini Blythe, Nicholas Pen - 
nell,Marti Maraden, Richard 
Monette, Frank Maraden , 
William Needles, Ma*. Help
mann, Lewis Gordon Ir dau
gelis kitų. Pirmąjį kartą į

Festivalį įsijungia pasauli - 
nto garso filmų Ir teatro ak
torius Peter Ustlnov/jls vai
dins karalių Lear’ą/. Akto
rių sąraše randame pavar - 
dę, nuo kurios sunku akis a- 
tltrauktl- Ingrid Blekys. Ar 
čia ne lietuvaitė? Veiklaus la
ta Ip. Pirma proga pasis
tengsiu apie ją daugiau suži
noti. <

Liepos Ir rugplūčlo mėne
siais Festivalio teatre įvyks 
eilė koncertų. Šį kartą do
minuos džazas su geriau
siais tos rūšies orkestrais 
Ir vokalistais. Plačiau a - 
ple tai gal teks pakalbėti se
kantį kartą.

VISIEMS SEZONO SPEK
TAKLIAMS BILIETAI PRA
DEDAMI PLAT INTI KOVO 
MĖNESį. Jais apsirūpinti 
patartina Iš anksto, net Ir 
tolimiems vidurvasario ar 
rudens spektakliams. Strat- 
fordo Festivaliu susidomėji
mas toks didelis,kad gėrės - 
nl bilietai Išgraibstomi per 
pirmuosius porą mėnesių,o 
kai pasirodo pirmųjų spek
taklių recenzijos latkraš - 
čluose bei žurnaluose, dldr 
žlauslo dėmesio sulauku
siems veikalams greit ne
lieka jokių bilietų.

vienos kojos, bet labai rimtai atsisėdo ant priemenės slenksčio, abiem rankom parė
mė galvą ir ilgai galvojo. Ne tiktai ilgai, bet ir taip pat rimtai, kad net kaktą dideli 
prakaito lašai nurasojo.

Motina ėjo pro šalį, pamatė sūnų taip sunkiai galvojantį, pastovėjo šalia, pa
žiūrėjo ir paklausė:

- Kas atsitiko, sūneli, kad taip sunkiai galvoji ?
Matatutis pakėlė akis.
- Atsitiko, mama, - atsakė, - pasakysiu, tik leisk pagalvoti.
Motina nuėjo vidun ir pasakė tėvui, ir abu susėdo po langu ir galvojo, ką ga - 

lėtų sūnus galvotu
O sūnus,kai viską sumetė,pakilo nuo slenksčio, nuėjo trobon ir pasakė:
- Žiūrėk, tėte, ir tu, mama, žiūrėk: aš juk va jau į tikrus vyrus užaugau ir 

viską dirbti jau išmokau. Ir dar žiūrėkit, ką pasakysiu: ar ne laikas jau būtų manir 
vesti. Kaip judu galvojate? Man tai jau atrodo, kad reikėtų.

Matatučio tėvas irgi buvo tikras žemaitis ir motina buvo taip pat tikra žemai
tė, tai ir jie iš karto nepasakė nei šiaip, nei taip, bet abu susėdo, pirma pagalvojo 
kiekvienas atskirai, paskum pasišnekėjo ir pagalvojo kartu, ir tada jau tėvas savo 
rėžtu paklausė:

- Tai ar jau turi kokią nužiūrėjęs ?
- Turiu, - pasakė sūnus.
- O ką tokią?
- Mariulę.
Tėvas su motina pasižiūrėjo vienas į i kitą, abu atskirai tylomis pagalvojo , 

bet abu kartu šviesiai nusišypsojo. Vaiko tikrai gerai buvo pasirinkta: Mariulė buvo 
mergaitė ir gera, ir graži, ir didelė dainininkė, ir nepavejama darbininkė, ir ne - 
pralenkiama audėja. , r,

- Gerai, vesk, - pasakė abu tėvai. - Tik kaip ji?
O ji kitaip ir negalėjo. Kur ji būtų kitą tokį radusi, kaip Matatutį: ir šviesus, 

ir dainininkas, ir sveikatos - kad pusę kaimo būtų galėjęs kišenėn susidėti ir tris 
dienas be atvangos rugius kirsti. Mariutei jis taip patiko, kad ir galvoti apie ką kitą 
nebebuvo kada.

Sutarė vestuves ir tuoj pradėjo rengtis. Abieji tėvai po tris statines midaus 
užraugė, po gražiausią kiaulę penėti uždarė, motinos sūrius spaudė ir kaip baltus 
balandžius prieš saulę džiūti tupdė, kad pasidarytų iš viršaus geltoni, kad vidurys 
burnoje cukrum tirptų, o jš. Prūsų net žalio vyno parsigabeno.

Laikas bėgo į galą, ir visi buvo labai laimingi: ir Mariulė, ir Matatutis, ir tė
vai, ir kaimynai.

Gražu buvo vestuvėms rengtis.

(bus daugiau)

( į anglų kalbą išvertė S. Talbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Cranks haw)

(tęsinys)

" Kai liaudies priešai buvo atldenglnėjamt, Stalln’as 
paskleidė paliudijimus Tchačevsky' lo, Jaktr’o tr kitų. Jų 
tarpe buvo prts Ipažlnlmas, rašytas ranka Ivan’o Naumo - 
vtč’!o Dubovoy. Jis rašė, kad nužudė savo komendantą 
Ščors civilinio karo metu. Štai ką jjs rašė savo prisipa
žinime:

"Ščors tr aš gulėjome ant žemės,stebėdami mūšį. 
Staiga atsivėrė priešo artilerijos ugnis į mus. Kulkos kri
to apllikul. Ččors buvo mano priekyje Jis pasuko galvą į 
mane Ir pasakė: Vania, Vania, Baltieji turi gerą kulkos - 
valdininką. Žiūrėk, kaip tiksliai jie J mus šaudo. Už ke - 
1 tų akimirkų ils vėl pasisuko į mane Ir pradėjo kažką sa
kyti. Tada aš jį užmušiau. Šoviau į galvą. Užmušiau, kad 
galėčiau perimti divizijos komandavimą.

Galite įsivaizduoti,kaip aš pasibiaurėjau skaitydamas 
tokią išpažintį. Aš visada respektavau Dubovoy, Ir staiga 
pamačiau kaip blaurlat jis pasielgė. Aš save apkaltinau , 
kaip aš galėjau būti toks aklas? Kodėl aš nežinojau . kad 
Dubovoy nužudė Ščors?

Bet 2O-ojo Kongreso metu -1956 m. ,kal atidarėme 
archyvus Ir paslžtūrėjom į bylas visų,kurie buvo aps-' 
kelbtl liaudies priešais Ir dėl to sušaudyti arba pakarti 
- pamačiau, kad Dubovoy liudijimas bvuo melas. Talp^ aš 
buvau apgautas antrą kartą. Pirmą kartą,kai jo prisipa
žinimas sugriovė mano nuomonę apie jį,kaip garbingą as
menį, Dabar buvau apgautas vėl, šį kartą to .kuris nužu
dė Dubovoy'- paties Stalinio.
4 psl.

Galima būtų surašyti visą knygą vien Iš vardų tų, ku
rte buvo svarbūs kariuomenės, Partijos, administracijos If 
diplomatinės tarnybos vadovaujamose pareigose- visi Le
nino mokyklos vyrai- tapę pirmomis ŠtaiIn o aukomis. 
Lojalūs lentntstat, atsidavę revoliucijos Idėjoms.

Didelė dalis generolų, kurte žuvo nuo Staltn’o rankos, 
vėliau buvo rehabtlttuotl 2O-ojo Partijos Kongreso metu. 
Bet ne taip seniai, daugelį įvyktų apie juos vėl nutylima. 
Ne tik geras vardas turėtų būti sugrąžintas tiems,kurie 
šitaip žuvo, bet jie turėtų būti paskelbti kankintais Stall - 
n’o teroro, kurį jis vykdė, prisidengęs liaudies priešų 
naikinimo priedanga.

Kodėl Stalln’as įvykdė tuos nusikaltimus? Ar jis bu
vo apgaudinėjamas? Jei taip, tat kas tat darė? Ir klek 
tokioms apgavystėms reikėjo paaukoti žmonių gyvybių?

Pradedant 1940 m. Iškilo daugelis kontroversinių da
lykų mūsų santykiuose su Hitleriu. Po Ilgų pasitarimų , 
mes nusprendėme, kad Molotov'as turi nuvykti į Berlyną. 
Aš atvykau į Maskvą spalio ar lapkričio mėnesį 1940 m., 
Molotov’u i grįžus Iš tos kelionės. Jis pasakojo,kad jo 
kelionės metu traukiniu nuo Sovietų sienos Iki Berlyno, 
buvola labai rūpinamasi saugumu Ir kad per derybas. Ang
lija vykdė oro puolimus,priversdami Htlterį Ir jo bend- 
dardarblus eiti į slėptuvę. Molotov’as pasakojo,kad at - 
rodė, jog ta slėptuvė buvo dažnai naudojama. Molotov’as, 
pats nekalbus žmogus Iš prigimties,charakterizavo Hit
lerį kaip nekalbų,Ir kuris niekad neimdavo nė lašo alko
holinių gėrimų. Oficialiose vaišėse Hitleris net nepakė
lė savo vyno stiklo Ir gėrė arbatą.

/Lapkričio mėn.13 naktį , 1940,kai Rtbbentrop’as tr 
Molotov’as ats įdūrė kritiškame momente, derantis dėl 
"įtakų sferų" Ir "teritorinių aspiracijų",Anglijos karališ
koji aviacija pasireiškė virš Berlyno.
Laike oro antpuolio, kaip Stalin'as apie tai vėliau perpasa
kojo Churchill"iui Teherane, vokiečiai vis tvirtino, kad Bri
tanija jau baigta. "Jeigu taip yra", atrėmė Molotov’as, "tai 
kodėl mes sėdime šioje slėptuvėje ir keno bombos krenta 

ant mūsų?". Molotov'o vizitas Berlyne Hitleriui buvo pas
kutinis paskatas- Už mėnesio jis išleido direktyvą nr.21, 
pavadintą "Operacija Barbarossa", įsakydamas savo gene
rolams pasiruošti sumalti Sovietų Rusiją prieš baigiantis 
karui su Anglija. Kn-. Kom-torius).

Aš prisimenu, kaip buvome visi kartu Kremliuje, kai 
išgirdome per radio žinias, kad prancūzų armija kapitulia
vo ir kad vokiečiai Paryžiuje. Stalin'o nervai trūkinėjo , 
sužinojus apie Prancūzijos kritimą. Jis keikė Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybes: "Argi jie negalėjo nė kiek at
sispirti?", desperatiškai klausinėjo.

Hitleris nustebino visus savo pergalėmis Europoje. Jis 
skubiai pasiuntė savo trupes prie Sovietų Sąjungos sienų. 
Po Lenkijos kritimo buvo labai neaiškios ribos tarp Hit - 
lerio pajėgų ir Sovietų Sąjungos. Vokietija, Italija ir Japo
nija buvo puikūs kraštai, ir jie buvo visi jungtiną! prieš 
mus. Pats mirtingiausias ir neatidėliotinas So v. Sąjungos 
istorijoje spaudimas užgulė visus. Mes jautėme, lyg stovė
tume visai vieni prieš tai. Amerika buvo per toli ,kad 
mums padėtų, ir be to, tada dar nežinojom, kaip reaguos 
Amerika, jeigu Sovietų Sąjunga bus užpulta. Anglija laikė
si, kaip ant siūlo. Niekas nežinojo.ar anglai galės atšilai - 
kyti, jeigu hitlerininkai bandys.persikėlę per Kanalą daryti 
invaziją.

Hitleris gerai žinojo .kokia buvo mūsų situacija ir jis 
visaip bandė mus nužeminti. Atsimenu,kaip Stalin as man 
vieną kartą pasakojo, jog Hitleris per slaptus kelius pa
siuntė prašymą paslaugos. Hitleris norėjo, kad Stalin'as, 
daugiausia turintis komunistiniame pasaulyje prestyžo ir 
autoriteto, įtikintų Prancūzijos komunistų partiją nesispir- 
ti vokiečių okupacijai. Stalin as buvo pasipiktinęs. Buvo vi
sai aišku, ką jis būtų atsakęs- Kaip Hitleris tikėjosi Stali
no pritarimo tokiam žeminančiam pasiūlymui ?

(bus daugiau)
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Žvilgsnis i Miami lietuvius

skirtumas yra trijų 
Vidurnaktį pietūs ,

Vokietijos lagerių laikų ne- 
buvau sus i tikęs. Labai apgai
lėjau, kai sužinojau, kad ryt 
jie jau baigia atostogas ir 
išvyksta. Mieli ir labai vai
šingi p.Kodaičiai jiems va
kare suruošė gražias išleis
tuves, o man, kaip tada jie 
sakė, sutiktuves. Taigi, toje 
puikioje vakarienėje teko 
dar susipažinti ir su p. Ka
rosais, kurie kadaise yra 
gyvenę Venezueloje, o Karo
sas- buvęs Šaulių teatro ak
torius. Taip pat čia, berods, 
kaimynystėje, gyvenąs p . 
Karvelis su žmona, kurie , 
pabūgę šalčių, paliko Čikagą 
ir apsigyveno Surfside. Tai
gi . iš kart čia pasijutau tar
tum giminių tarpe,ir nuotai
ka, kuri buvo žemiau nulio- 
tuojau pasitaisė.

Juozas Kaributas

Eastern oro linijos lėktu
vas nirtulingai neria per vi
sokias oro duobes Miami 
link, kur visus žada Išlai
pinti paslžmonėjlmul.Lalkas 
tam labai patogus: 1979 m . 
sausio mėn.ll diena. Taigi , 
Kalifornijoje "žiema”, kai 
lietus Ir kalnuose sniegas 
atšaldo orą. Taigi Florida- 
lleka Florida, nors oro blu - 
ras Ir pranešė, kad ten tik 
45 šilumos. Los Angeles , 
kur gyvenu, 67 šilimos... 
vis viena reikia važiuoti,bi
lietas sumokėtas, kelio atgal 
nėra.

Keista,kai važtuojl-atrodą 
kad visas pasaulis važiuoja: 
aerodromai pilni, lėktuvai 
pUnl.Kur tie žmonės skuba, 
lekia, skrenda? O gal tik dėl 
to, kad bilietai minėta linija 
labai nupiginti Ir žmonės tuo 
pasinaudoja? Bet palauk, juk 
Ir kitos oro linijos lėktuvai 
perpUdytl’. Kai pagalvoji, - 
kaip gerai, kai į Miami tik 
4, 5 balandos skridimo, o jei 
tektų naudotis traukiniais , 
kaip kad Europoje, keletą 
parų tektų prasėdėti. Lėktu
ve dar Ir maitina, Ir filmą 
parodo. Žodžiu liuksusas Ir 
gana.

Laiko 
valandų,
kažkaip keistai atrodė.Auš - 
ra lyg tai per ankstyva. Sau - 
lutei jau šviečiant, kapitonas 
pranešė, kad leidžiamės į 
Miami aerodromą,kur oras 
esąs geras, 76 šilimos, nors 
apsiniaukę. Kelionė laimin
gai baigėsi Ir mes žąsele ei
name į aerodromą,kur susi
rasim savo lagaminus. Čia 
jau nebe pirmas kartas.Me
nu, kai skridome į Argentiną 
1974 metais, persėdome į 
Petu lėktuvą. Tada nuste - 
blno tokios milžiniškos ae- 
roporto patalpos .kurios kaž
kaip lanku.be jokios pertau- 
kos, mylios Ilgumu tęsėsi.

Prie durų laukia maži au
tobusiukai, kurie keleivius 
Išvežioja pagal gautą adresą. 
Tai tikrai liuksusas, kokio 
dar keliaujant nepasitaikė.O 
keliauti teko labai daug. Rte- 
dame gražiais keliais per 
troptklnį klimatą Ir matau 
kaip lauke palmes vėjas be
velk Iš šaknų verčia. Kartais 
Ir pakrapnoja smulkus lietus. 
Jaučiu kad man, prlpratu - 
šiam prie sauso Ir daugiau 
ramaus klimato, čia nebūtų 
labai jauku. Mūsų keleivių 
tik penki. Visus veža į Surf
side rajoną, kurte tikrai pul
kus. Gražūs namai, daug ža - 
lumos Ir erdvės. Sudaro tur
tingo rajono vaizdą.Čia, kaip 
vėliau teko patirti, gyvena 
daug Ir lietuvių. Mane prig
laudžia p.Kodaičiai,kurie y- 
ralabai gražiai įsikūrę Surf
side.

Dideliam nustebimui čia 
randu ponus Šablinskus, ku
rie yra atvykę iš Islington , 
Ont., pasikaitinti saulėje ir 
gražiai praleisti atostogas . 
Su p. Šablinsku, nuo 1946 m.

Dienos Miami
Saulės taip mažai. Vėjai ir 

lietus. Jei lietus ir apstoja , 
tai tie vėjai niekados nepa
vargsta. Vaikšto žmonės pa
jūriu su megstukais ir ren - 
ka kriaukles, iš kurių lipdo 
" meno šedevrus", vežasi, 
kaip suvenyrus. Jei kuri 
diena ir gražesnė, tai tin - 
karna tik važiuoti į miestą 
ir pasidairyti po krautuves. 
Žodžiu, pasidairyti po mies
tą, kuriame turistų iš visų 
šaltų šalių tiek daug, kad net 
nuostabą kelia. Ypatingai 
žydų kilmės senimo, gatvėse 
stačiai nutvinę.Pigūs miesto 
rajonai tirštai apgyvendinti . 
Žinoma, tokiame kurorte 
viskas per pusę brangiau, ne 
tik maistas, bet ir drabužiai 
bei avalynė. Apie kambarius 
ir butus nė kalbėti nebever
ta. Nežiūrint to, namai ta
čiau,kur kas pigesni. Keista, 
kai gražiame Surfside rajone 
už poros miegamų, gražiai 
išplanuotą rezidencinį dide
liame sklype namą, prašo tik 
7 5. 000 dol. Tuo atžvilgiu, 
čia įsikūrimo sąlygos kar
kas geresnės, negu Kalifor - 
nijoje. Tik visa bėda, kad čia 
atėjus vasarai- tikras pra
garas. Daug "biznių"užsi - 
daro, turistų antplūdis dings
ta ir viskas ištuštėja. Dau
gelyje'vietų mačiau iškabas, 
kad"mes visus metus neuž- 
sldarom". Taigi, vasarą ir 
dairykis,kur išvažiuoti.Dau
gelis turi čia namus pra - 
leisti žiemai, o vasaromis 
išvykstama.

Sekmadieniu
Septintą dieną švenčiame 

ir truputį nugeriama. Čia 
lietuviai savos bažnyčios ne
turi, bet pasistatė gražius ir 
erdvius namus, lyg norėda
mi parodyti tiems, kurie sta
tė gražias mūrines 
čias ir vėliau jos 
svetimiesiems, kad 
klaidos išvengė. Turi
ne parapijas, kurios visada 
ir visur priklauso vyskupi
joms. Taigi, jie čia į savo 
Namus sekmadienių popie
čiais visi ir suvažiuoja. Jau 
antras kartas jų ■ Namuose >

bažny- 
atiteko 
tokios 

namus,

JEIGU GERI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NŪS 10II

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ
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bet vis esu susižavėjęs jų 
darbo ir pastangų vaisiais . 
Pasigamina pietus, po pietų 
turi orkestrėlį, kuris links
mina ir jie į taktą dar pat - 
rėpsi. Čia vyksta ir kultu - 
rinial subuvimai, koncertai, 
Vasario 16 d. minėjimai, ku - 
riems nereikia svetimų pa
talpų ieškoti. Ir čia pat per - 
sistatau Los Angeles, labai 
gudrių ir išmokslintų žmo
nių lietuvių koloniją, kuri su
deda tiek daug pinigo, kad 
svetimtaučiai rastų viską 
gatavą. Jie jau dabar užplū - 
da mūsų parapiją, o kas bus 
po mūsų generacijos ? Ne
žiūrint to, mūsiškiai sumetė 
virš 150. 000 dol. , išdažė, iš
gražino seną salės pastatą, 
kuris, kaip kaikurie rašei - 
voš pavadino.net dviejų sa
lių talpos ir džiaugėsi vėl 
eidami į svetimą patalpą di
desniems parengimams. . .

Štai gudrios galvos, o susi
tarimo nėra, tai jau blogai.. .

Į Klubą atvykstant, svečius 
pasitinka lietuviška trispal
vė. Geri "gaspadinių'Tietu- 
viški pietūs ir graži muzika. 
Kartais ir programa. Dide
lis bufetas vilioja prisėsti. 
Čia ir knygas platina. Čia ir 
biblioteka. Neteko girdėti, 
kad Los Angeles salės rūsy
je bilblioteka nupirktų naujai 
išleistas knygas, bet čia jos 
nuperkamos. Nupirko ir ma
no abi knygas esamai biblio
tekai. Šiaip knygoms ir čia 
atėjo galas. Vieną įsekma- 
dienį garbi poetė ir rašytoja 
Janina Narūne jas platino, 
bet neteko ne tik perkant, 
bet ir prie knygų stalo pri
ėjusio vartant puslapius 
matyti.

Čia jaunimo, nė vidutinio 
amžiaus lietuviu nėpą, Jei ir 
pasitaiko- tai tik beatosto
gaujantys, pravažiuojantys.

Antras sekmadienis. Pri
prašė manęs meninei prog - 
ramai,nors nebuvau tam pa
siruošęs. Taigi,kas galvoje 
buvo užsilikę, tą jiems ir pa
tiekiau. Miela Klubo p-kė 
p. Šeputienė gražiai mane 
pristatė, o gabi ir mie
la pranešėja K. Kodaitienė 
sumaniai pravedė progra
mą ir supažindino su klau - 
sytojais. Tą dieną lijo kaip 
iš kibiro iki pirmos, bet 
Klube žmonių buvo nemažai. 
Ypatingai daug svečių iš 
rytinių šaltų miestų :Montre- 
alio, Detroito, New Yorko ir 
kitų. Tai tokie lietuvių pa- 
sižmonėjimo sekmadieniai 
Miami, Florida.

Į Bahamų Salas
Gražus pirmadienio rytas. 

Palieku Miami ir čia sutik
tus mielus lietuvius, kurie 
buvo vaišingi, malonūs ir su 
kuriais teko ankščiau susi
pažinti - draugiški. Ypa
tingai iš Montrealio p. Ado
moniai, kupiškėnai- "zem - 
Uokai" ir geri "žmonas”. Su 
jais sušnekom kupiškėnų 
kalba ir uždainavom. •*

Su prabėgusiom jaukiom 
svečio dienom atsisveikinu, 
sakydamas visiems už vis
ką didelį DĖKUI.

Bahamų salos lėktuvas 
neša link Nassau. Daugiau 
kaip pusės valandos skridi
mo. Čia klimatas labai pa - 
našus į Floridos. Tik skir - 
tumas.kadčia daugiau skur
do ir nedateklių. Vargšai 
tiesia delnus, kad gautų ska
tiką. Audros blaškosi, lietus 
vargina ir turistas pasijunta 
labai nejaukiai. Nesvietiškai 
brangūs viešbučiai, daugu
mas turistų apsistoję priva
čiuose namuose, kurie pa
vadinti . " svečių namai ". 
Maistas pristatomas iš A - 
męrikos, žinoma, brangesnis 
ir taą»apgedęs nuo ilgo sto
vėjimo. Be Nassau,dar čia 
turistai važiuoja į nela
bai toli esančią vadinamą 
Rojaus salą. Čia plaukioja 
laivai, kiek pastovėję pava
kariais, kai turistai prisi - 
perka šiaudinių skrybėlių, 
visokių krepšių, lėlių, vėl iš
plaukia su jais. Laivams at
plaukus, vienintėlė gatvė, 
kurioje apsipirkinėjama,pri
sipildo. Vietos gyventojai - 
juodžiai. Labai jau atsilikę 
ir primityvūs. Daugiausiai , 
ypatingai moterys, nutukę ir 
vos gali paeiti. Be taksi, dar 
ir arkliais turistus pave- 
žioja. Tai ir visa pramoga . 
Švelnus trbpikinis klimatas 
žmones daro ištižusiais,tin
giais ir netvarkingais. Tuo 
jie čia ir pasižymi.

Tris dienas čia pabuvojau 
ir jau gana. Žinoma, be viso 
to, čia dar yra ir naktinių 
klubų, kurie apiplėšia turis
tą, jiems nieko arba labai 
mažai duo’dami. Vienas a- 
merikietis perspėjo, kad nei
čiau į tokius klubus, nes 
nieko nepamatysiu. Tad nė 
nesusigundžiau. Išvykstant, 
amerikiečių muitininkai, ku
rie čia pat aerodrome vyk - 
do kontrolę, užklausė, ką aš 
pirkau. Atsakiau, kad nieko , 
nė šiaudinės skrybėlės, o jų 
čia labai daug. Ir ką ga
li pirktis krašte, kuriame 
nieko nėra? Tą mažą, vos 20 
km- ilgio ir 7 km. pločio sa
lą ilgus amžius valdė anglai. 
Reikia pamatyti ir tokią sa
lą.

VE/DHoDž/AI
Į krautuvę įpuola uždusęs vyras.
- Skubiai duokite man degtukų dėžutę !
- Nešaukite, aš nekurčias, - užsigauna 

pardavėjas. - Su filtrais ar be filtrų?
I

Kalbasi du vaikai. - Petriuk, duok 
man čia lapą popierio ir pieštuką'.

- O kam tau jų reikia ?
- Noriu savo tėtei laišką parašyti.
- Bet juk tu dar nemoki rašyti !
- Žinoma, bet mano tėtis ir skaityti ne

moka. . .

Winnipeg
1979 Metus Palydėjus

Wlnnlpegleclal lietuviai , 
kaip jau įprasta, Ir praeitų 
metų Kūčias praleido bevelk 
kiekvienas savo šeimoje, su 
menkomis Išimtimis, pas Ik - 
vlečlant savo artimuosius 
bendrai Kūčių vakarienei.

Gruodžio 24 d., sekmadie
nį Bernelių Mišias atlaikė 
parapijos kleb. kun. J. Ber- 
taštus, pasakydamas gražų 
pamokslą, palinkėdamas sa - 
vo parapijiečiams,žengiant į 
naujuosius metus " tyro 
džiaugsmo, stiprybės Ir vil
ties".

Po to, perdavė lietuviams 
sveikinimus Iš: Wlnnlpeg’o 
kardinolo G.B. Flahtff,Či
kagos vysk. Vincento Brlz- 
glo Ir dažnai atsilankančio į 
Winnipeg^ rekolekcijas' pra
vesti, T ėv. J. Venckaus S. J. 
Iš Čikagos.

Po pamaldų parapijiečiai 
rinkosi į klebono privatų bu
tą su asmeniniais sveikini
mais. Ant stalo pasirodė ka
lėdinis kalakutas Irpo gražų 
stikliuką švenčių proga baž
nytinio vyno. Pokalbiai už
sitęsė net Iki 3 vai.ryto. Sa
vo kleboną wlnnlpegleclal 
moka pagerbti- sveikintojai 
keitėsi,bet butas jo buvo vis 
perpildytas svečiais.

jletTškas krlaukllukų valnl - 
kas,kuriuos klebonas nupir
ko asmeniškai Iš savo kiše
nės. ŠI įdomi premija teko 
visiems numatytiems; susi
rinko virš 70 svečių. Grojo 
Matvelčlko muzika. Vakaras 
praėjo labai sklandžiai Ir 
visi buvo patenkinti.

Naujųjų metų sutikimą su
rengė vietos lietuvių para
pijos komitetas, vadovaujant 
kleb.kun. J. Be rtašlul.Pobū
vis prasidėjo 8 vai. v. ir bai
gėsi 2 vai. ryte. Iki pat už - 
baigos velkė bufetas Ir sta
lai apkrauti gardžiausiais 
valgiais. Vargiai kur randa
ma tokio paruošimo Ir taip 
pigiai vaišių Naujiems Me - 
tams sutikti.

Lletuvlų Klubo patalpose 
Manltoboje vasarloll d.buvo 
atšvęsta Klubo nario Ir laik
raščių korespondento Kazi
miero Beniuslo 81 m. am
žiaus sukaktis. Dalyvavo a - 
ple 35 svečiai. Pobūvį ati
darė K’ubo V-bos p-kas B . 
Urbonas, pasakydamas gra
žią kalbą.Įteikta graži dova
na. Žmona Helen Bentušls 
paruošė gardžius užkandžius. 
Pagerbtuvėms grojo Klubo 
reikalų vedėjas Juozas Rlm - 
kus. Dalyvavo KLB-ės Win - 
nlpeg’o Ap.p-kas Vincas Ja
nuška. Klek vėliau atvyko Ir 
kleb. kun. J. Bertašlus pas - 
velklntl solenlzanto.

Trumpai padėkojo Kazį - 
mleras Bertašlus.Po to sug
rotas valsas,kurį sukaktuvi
ninkas pašoko su savo žmo - 
na Helen, o paskui šokino Ir 
kitas ponias.Nors nemažą 
krūvą metelių sulaukęs, jis 
linksmai šoko, savo ! lazdelę 
pasikabinęs ant rankos.Lln- 
klme dar ligų metų gyveni
mo sulaukti.

Įvertinant Lietuviu Enciklopedijos svarbą laisvojo pasaulio 
lietuviams ir didelį ryžtą jos leidėjo Juozo Kapočiaus, Kana
dos lietuviai š.m. balandžio men. 29 d. (sekmadienį) Toronte, 
Toronto Lietuvių Namų,salėje ruošia akademiją.

Akademijoj dalyvaus pats L.E. leidėjas J. Kapočius ir poe
tas Stasys Santvaras iš Bostono, kuris skaitys iš savo kury - 
bos. L.E. skirtą kalba, pasakys prof. dr. A. Klimas išRoches- 
terio. Bus rodomas ir L.E. filmas.

Šiai akademijai surengti KLB-nes Krašto Valdyba sudarė 
specialu komitetą, kurį sudaro: M. Chainauskas(London), inž. 
I-V. Danys (Ottawa), dr. B. Povilaitis (Delhi), kun. dr. P.Gai- 
da, O. Indrelienė, G. Juozapavičiūte, A. Kuolas, A. Rinkūnas, 
J.R. Simanavičius,

Visi lietuviai, o ypatingai L.E. prenumeratoriai kviečiami 
dalyvauti.

KLB Krašto Valdyba

TEL. 525-S971.

"Jony. Imlioto Studio
268-0 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
Įs ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENĮ. NUO 11,30 iki 1 2 vai. naktie*, 

PROGRAMOS VEDĖJAS

Š.m.sauslo 27 d.Iš Hava
jų grįžo Stasė Ir Liudas' 
Bartininkai, gražiai įdegę Ir 
kelione labai patenkinti. Jie 
praleido ten keletą savaičių . 
Susikvietę draugus,apdova - 
nojo juos gražiomis gėlėmis 
bei vainikais,pars įvežtais Iš 
Havajų, visus pavaišino gar
džiai Iškeptu dzūkišku kūge
liu, taigi "Aloha",kaip hava- 
jlečlal sveikina.

i Š.m. suuslo 25 d.į Hava
jus buvo Iš vykę kun. kleb. J. 
Bertašlus, Aldona Ir Alfa 
Balčiūnai. Grįžo vasario 9 
d. Klebonas savo vietoje bu- 
vopallkęs kitą kunigą, o baž
nyčios ūkinius reikalus tvar-

I kė artimiausias kaimynas J . 
De me rėčkas.

Sugrįžęs Iš kelionės kun .' 
kleb. J. Bertašlus parapijos 
salėje surengė Užgavėnių - 
Havajų bailų. Atvykstantiems 
pirmiesiems 5O-ial ant kak
lo buvo užkabinamas hava-

Š. m. kovo 4 d. šv. Kazį - 
mlero Parapijos Komitetas 
surengė kazlmterlnes, veltui 
pietus Ir metinį parapijos 
susirinkimą.

11 val.klebonas atlaikė 
"Padėkos Ir užmirusius ge
radarius Ir parapijiečius mi
šias, pasakė atatinkamą pa
mokslą, labiausiai ; apibūdin
damas šv.Kazimiero gyvent-

Po pamaldų visi rinkosi į 
salę metiniam parapijos su
sirinkimui, kurį atidarė K - 
to p-kas Mykolas Januška . 
Pereitų metų protokolą pers
kaitė sekret. S. Ra mane taus - 
kas; priimta be pastabų.

Kleb.kun. J. Bertašlus pa - 
rodė skaidres Iš Havajų, ku - 
rlos žmones pabal sudomino.

Banketo metu KLB- -ės 
Wlnnlpeg’o Ap. V-bos vlcep . 
Ir Jaunimo atstovas Inž. J. 
Valaitis rinko aukas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui, 
kuris įvyks šią vasarą nuo 
liepos 19 Iki 27 dienos Eu
ropoje.

Buvo pagerbti trys vardu - 
vlnlrikal: Kazimierai Mažei
ka, Kazimieras Benlušts Ir 
Kazimieras Malaškevlčlus . 
Jų staliuką puošė gėlės Ir 
dovanos. Visi susirinkusieji 
jiems sugiedojo Ilgiausių 
Metų. K. Strlkaltls

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

SOUTH . 02137

5 osi.

5

5

lanku.be
pavadino.net


Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $13X100,000.

lordon, orrt.
DAUGIAU TOKIU PRAMOGŲ

Nedaug mažosios mūsų 
apylinkės susilaukia puikių 
koncertų, bet visgi londonlš- 
klal šių metų Nepriklauso
mybės šventės proga turėjo 
visais atžvilgiais pulkų Ir 
pasigėrėtiną koncertą Lon
dono Universiteto Elborn au
ditorijoje.

Labai malonu, kad pas 
Londono lietuvius Nepriklau
somybės šventei atšvęsti 
atvyko šaunieji Kanados lie
tuvių solistai Gina Čapkaus - 
klenė Ir Rimas Strimaitis . 
Tai buvo jų pirmasis pasl - 
rodymas Londone Ir jie pati - 
ko neužmirštamų prls įmini - 
mų.

Koncertas susidėjo Iš 
dviejų dalių. Pirmoje dalyje 
solistai, muz. Jono Govėiįo 
palydimi, dainavo lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Rei
kia užglrtl.kad pasirinko to
kius svarius Ir malonius da
lykus. Išgirdome Stasio Gal- 
levlčlaus, Stepo Sodeikos , 
JuozoStankūno Ir G.Gudaus
kienės dainas. Nepamiršo 
solistai Ir tėvynės kompozi
torių Balio Dvariono Ir Algio 
Bražinsko.

Sentimentali, bet efektinga 
St. Gatlevtčlaus kūryba glos- certe lšbuvo iki galo-talp 
tė mūsų širdis. Ypač įspū-pulklaus lygio buvo koncertas, 
dingai nuaidėjo Stepo Sodel - .
kos Benamio Dalia, pagal B . Koncerto programą dera- 
Brazdžlonlo žodžius. Ramlo- malpapildė jaunieji Londono
mis bangomis plaukė J. Stan
kūno Meilės Balsas,bet žė - 
rėjo G.Gudauskienės Ginta
rėlis. B.Dvarionas priminė 
mums Lietuvos padangių 
Žvaigždutę, o A.Bražinskas 
ugningai teigė Čia Mano Že
mė .

Koloratūrinis Glnos Čap- 
kausklenės sopranas Ir 
skambus R. Strimaičio teno-
ras visada darniai skambėjo, L. E Imantas

ATSINAUJINUSIOS LONDONO "BALTIJOS” TAUTINIŲ ŠOKIU ŠOKĖJOS - ŠOKIU SŪKURYJE 
6psl.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9'z> %
term, depozitus 1 m.,10% 
term, depozitus 3 m. 9’4% 
pensijų fondas 10%
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12 %
nekiln. turto pask. 11 %

ar jie dainavo paskirai, ar 
duetuose. Jų dainavimą ly - 
dėjo vaidybiniai niuansai Ir 
pulki, ypač G. Čapkausklenes 
laikysena scenoje.

Antroje dalyje solistai 
dainavo klasikinius- operi
nius kūrinius: G.Verdi La 
Traviata operos arijos,kaip 
visada, tiesiog užbūrė klau
sytojus, ypač, kai skriejo 
mums suprantami žodžiai: 
’’Apleisime kraštą,kur tiek 
kentėta".

R. Strimaitis G. Puccini 
Tosca operos arija mums 
Iše Ivlams, kad (r kas bebūtų, 
Iškėlė "troškimą gyventi"...
geresnės ateities dėJlal.

Ypač jausmingi, darnūs Ir 
galingi buvo solistai G.Doni
zetti komiškos operos due
tuose Ir lyg pabrėžė, kad 
reikia budėti, nes barbaras 
dar Iš mūsų juokiasi...

Dėkingi klausytojai solis
tams lt akomponuotojul Ilgai 
Ir gaustai plojo, nes tai buvo 
tikra dvasinė atgaiva.

.Nepriklausomybės šventė
je dalyvavę aukštieji svečia t 
vysk. J. Sherlock, Londono 
miesto metas, parlamenta - 
ras G. Walker Ir kiti kon -

Balttjos tautinių šoklų Šokė
jai. Atrodo,kad atsinaujinu
si Baltija vėl tvirtai žengia . 
Malonu,kad jaunuosius efek
tingai remia tėvai. Jie patys 
turi atskirą tautinių šoklų 
grupę Sugrįžki, Jaunyste. 
Stilingos mamytės Ir kai ku
rie pradedą plikti tėveliai 
taip pat dar tvirtai kelia ko - 
jas Ir sukasi sūkuriais...

toronto
A. LUKOŠIUS

namuose

skolinkis

PARAMA
LIETUVIU. VEIKLA LIETUVIU 
NAMUOSE IR KITUR...

Šiuometinis visuotinas LN 
narių susirinkimas visų nus
tebimui praėjo gana sklan
džiai, kultūringai, Ir taip sa
kant, nė vienam Iš jame da
lyvavusių Ir pabaigos belau
kusių,nespėjo užaugti barzda, 
kaip ankstyvesniuose kad bū
davo.

Nors buvo renkami net b 
Valdybos nariai, paliesta Ir 
diskutuota visa eilė įvairiau
sių klausimų, neužsitęsė per 
Ilgai, niekam nepabodo. Lai
mingu sutapimu susirinkimo 
uždarymas dargi sutapo su 
Lokio svetainės atidarymu.

Džiugu pastebėti Ir tai, 
kad keliems šulams dėl su
silpnėjus los sveikatos Iš 
Valdybos pasitraukus, jų vie
ton gražiai savanoriškai ri
kiuojasi junesnlojl karta . 
Tokiu ' būdu naujai perrlnk- 
ton Valdybon Ir vėl pateko 
jaunuolis A. Senkus, darbš
čioji B.Bedarflenė, judrusis 
M. Yčas, A. Šileika Ir visai 
naujas,daug žadantis jaunuo
lis A.PacevlčIus.

Reikia stebėtis, klek Įdo
mumo Ir įvairumo mums su
kėlė šituose Namuose Atža
lyno Tėvų Komiteto sureng
toji madų paroda. Visko jau 
čia yra buvę,tačiau šitokio 
pobūdžio parengimas tai dar 
pirmas šiuose Namuose.

Buvo demonstruotos nau
jausios drabužliį mados val
kams, jaunimui Ir suaugu
siems. Daug visų dėmesio 
susilaukė dali. A.Tamošai
tienės, A. Valtonlenės Ir p. 
Baltaduonienės stilizuoti 
tautiniai Ir vestuviniai dra
bužiai, atausti tautiniais or
namentais. Pabaigai, atža- 
lyntetės atliko įspūdingą 
vestuvinį šokį Sadutė.

Gausiai susirinkusiems , 
tai buvo tikra atgaiva, pir
mieji ankstybo pavasario 
ženklai. Visiems buvo ma
lonu stebė t,-kad šioje paro
doje dalyvavę mūsų jaunieji 
atžalynlečtal, galima sakyti, 
tiesiog profesionališkai visa 
tai atliko. Tikrai buvo ma
lonu praleisti valandėlę kitą 
prie puikiai gėlėmis pada
bintų stalų, pajusti artėjan
čio pavasario gaivinančią ši
lumą, skaniais pyragais ka
vute beslvalšklnant...

Metinis LN Vyrų subuvi
mas Gedimino Menėje taipo
gi jau praeityje. Čia Ir vėl 
buvo nuotaikingai pasisve
čiuota, pasivaišinta, nuomo

nėmis bei įspūdžiais pas tda- 
llnta. Net Ir šiokia tokia 
programėlė savųjų Ir sa
viems reikalams buvo atlik
ta.

Pavyzdingai praėjo Ir me- 
;lnts Prisikėlimo parapijos 
Kredito Kooperatyvo i narių 
sus Irlnklmas, Įvykęs kovo 11 
d., Prisikėlimo salėje. šis 
lietuviškas bankas, gražiai 
tvarkomas Ir administruoja
mas,per 16-ką metų Išaugo į 
stiprų finansinį vienetą.Ne
mažą savo pelno dalį skiria 
Įvairiems lietuviškiems 
sambūriams paremti. Koo
peratyvui, nuo pat jo Įsįstei
gimo, sėkmingai tebevado
vauja dr. S. Čepas.

Toronte leidžiamo SUN 
dienraščio vyr. redaktorius 
P. Worthington savo veda
majame labai palankiai atsi
liepė apie G. Urbono anglų 
kalba kartą Į mėnesĮ Išei
nantį antikomunistinį laik
raštį Speak Up.

Ilgame rašinyje jis Iške
lia šio nuostabaus pasiryžė
lio tikrai neeilines pastan
gas. Kitame numeryje jis ir 
vėliai Ištisai persispausdino 
šio mėnraščio įdomesnį ra
šinį. Džiugu matyti mūsų 
tautiečio pastangas skintis 
kelią į plačiuosius sluoge- 
n lūs.

Žvelgdami į nueitąjį kelią 
jaučiame,kaip atūžiantis par- 
vasarlškasls sriautas savan 
sūkurln mus Įtraukia.

ATŽALYNAS DIRBA
Toronto tautinių Šoklų 

vienetas ATŽALYNAS veikia 
jau apie 8 metus, jam prl - 
klauso arti 90 šokėjų Ir dai
nuojanti trijulė Vasaros 
Garsai.

Atžalynas gastroliavo 
Amerikoje irKanadoje, lan
kėsi net Thunder Bay ir Flo
ridoje.

Planuojantieji pobūvius , 
gali šios grupės vyriausius 
šokėjus atsikviesti iš anksto 
aptarę pageidautiną progra
mą, kreipdamiesi Į vadovę 
Silvija Leparskas,20 Antrim 
Cr., apt. 411, Scarborough, 
Ont. ,M1P 4N3, tel:416-298 - 
2777 arba 533-1121.

FILATELIJOS PARODA
BALTPEX Vl-ją filatelis

tų ir numizmatikos parodą 
ruošia torontiečiai estai, lat
viai ir lietuviai. Paroda bus 
atidaryta balandžio 7 - 8 d. d.

Parodos iškilmingas atida - 
rymas įvyks balandžio 7 d. 10 
v. r. ir tęsis iki 6 v. v. per 
abi dienas.

Iš Kanados Paštų įstaigos 
yra gautas parodos BALTPE 
X VI proga specialus ant
spaudas su tokiu užrašu (slo
gan):

Visit Baltic States Stamp 
EXHIBIT

Exposition de Timbres 
BALTPEX VI

April 7-8 Avril 1979.

Šis antspaudas ( cancels - 
tion bus naudojamas per visą 
parodos laiką. Užsakant vo
kus paštu, reikia pažymėti, 
kurių datų pageidaujama

Šioje parodoje dalyvaus fi
latelistai iš JA Valsybių ir 
Kanados su retais ir į do
miais pašto ženklų rinkiniais. 
Mes ruošdami pašto ženklų 
parodas kiekvieną kartą pri
simename, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo laisvos 
valstybės, bet Sovietų Rusi
ja, sulaužius visas nepuoli-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

10%
9Va% 
9’4% 
9’4% 
t’/4% 
•%

MOKA:
už 1 m. term, indėliu* 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planų 
speciali taup. sųsk.
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.) 
___ AKTYVAI virš 22

1551 Bloor Street W, 
TORONTO, ONTARIO
M6P 1A5

= IMA:

= 10T'^% ui olm- paskolas

= 10’4% už mortgičius

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė, 
Visų rūšių Drauda, 
24 metų patirtis, 
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403, 
Toronto, Ontario 

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės 
/ AA AR * Automobilių
< frtB (rHafr V* * Komerciniai 

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
Visais kelionių reikalais 
bctkur pasaulyje skambinti

tel. 533 3531

Lietuviška maisto -gaminių krautuvė

PARKSIDE SS.
335 Roncesvallcs Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226'/

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B IKI
, . . - - ' —.............. ....... ............... ■ — ■ ■ —....................... ..

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ 

e Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, 
o Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);

icDadieniai* 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai I

mo sutartis, klastingai jas džiąją tėvynę", rusų pasieki- 
okupavo ir, kad laisvasis pa-mus erdvėje, topikaliniai ir 
saulis tų okupacijų nepripa - satelitinių kraštų pašto 
žįsta. ženklai.

Dabartinėje - okupuotoje Šį kartą BALTPEX VI pro- 
Lietuvoje taip pat yra ruo- ga bus galima įsigyti pašto 
šiamos filatelijos parodos, ženklų. Kolekcijos bus išsta- 
bet ten Nepriklausomos Lie-tytos specialiuose rėmuose, 
tuvos pašto ženklų nepama- kuriuose telpa 6 albumo lapai 
tysi. Ten vyrauja toki pašto Ant stalų pašto ženklų pre- 
ženklai, kurie garbina "di-kybininkai turės išstatę fila-

-telijos reikmenis ir pašto 
(ženklus. Daug žiūrovų ateina 
(ne tik pasižiūrėti pašto ženk- 
(lų parodos, bet ir pasiieškoti 
(pas prekybininkus trūkstamų 
pašto ženklų savo kolekci
joms.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



KRONIKA.— "°"1’'“1
GINTARO ANSAMBLIO DEŠIMTMETIS

Nuo kovo 22-25 d. d. Ca - 
nadian Folk Arts Council 
sukviesti Ottawoje posėdžia
vo ir mokėsi apie IOO iš vi
sos Kanados sukviestų įvai-

SPORTO LYGIS LIETUVOJE 
(Atkelta iš3

KAMUOLIO ŽAIDIMAI
Išskyrus silpnesnį futbolo 

žaidimą, lyginant su ten e- 
samu klasių skirtumu, mūsų 
krepšinis, moterų rankinis, 
jeigu būtų leista grynai lie
tuvių rinktinei užsienin pasi
tikrinti, greičiausiai bent 
po keletos garsesnių teamų 
kovos, būtų rimti varžovai 
rusams, jugoslavams, ru
munams ir abejoms vokie
čių (rytų ir vakarų k-doms).

Žiemos sporto neaptaria
me, nes prie Lietuvos sąlygų 
(gamtinių), jokios tarptau
tinės klasės atsiekti kaip ir 
neįmanoma.

Irklavimas su atskirais 
prasiveržimais, bent šiuo 
laikotarpiu, yra šiek tiek 
kritęs, bet čia glūdi jau dau
giau priežasčių, tam lėtam 
žingsniui išjudinti. Apie į- 
vairias sunkenybes ir sporto 
programos vykdymą, vadi
namas sporto bazes ir masi
nį kūno kultūros diegimą į 
kasdieninę žmogaus " buitį ", 
kaip ten sporte vis pabrėžia
ma, netrukus išsitarsime. 
Kaip paskiri svarstymai ir 
duomenys rodo, Lietuvos 
bendras sporto lygis daugu
moj sp. šakų yra sukausty
tas ir lėtas pažangumas ne
spėja lygiuotis su greičiau 
judančiais. Vienok paskirų 
lietuvių sportininkų pasauli
niai laimėjimai plačiai at
veria vartus mūsų tėvynės 
garbei ir jos sūnų ir dukrų 
sportiniams laimėjimams.

rių ansamblių vadovų. Prog
ramą pravedė National Arįs 
Centre ir National Theatre 
School specialistai.

Kadangi atranka buvo da
roma gana griežta, malonu, 
kad iš 16 Quebec’o prov. va-1 
dovų, viena buvo ir lietuvai- 
tė-Gintaro vadovė Rasa Lu- 
koševičiūtė.

Kaip jau šio laikraščio 
skiltyse buvo skelbta, Gin
taras ruošiasi savo dešimt
mečiui š. m. gegužės mėn. 5 
d. Minėjimas ir koncer-- 
tas įvyks Andre Laurendeau 
CEGEP salėje, 1111 Lapiere 
St. , LaSalle.

Ši Rasos išvyka tikrai jai 
padės pasimokyti iš kitų

sudbu
GRAŽUS PAGERBIMAS

Valys Bružas š. m. kovo 
15 d. atšventė savo 65 metų 
amžiaus sukaktuves. A. Ku- 
sinsko ir B. J. Stankų pastan
gomis buvo suruoštas gra - 
žus pagerbimas, kuriame da
lyvavo per 50 asmenų. Svei
kino ir Valio biografiją api-

budino A. Kusinskis, LB a- 
pylinkės vardu sveikino val
dybos p-kas J. Bataitis, da
lyvių vardu — J. Kručas. 
Rengėjai visų dalyvių vardu 
jubiliatui įteikė dovaną-laik- 
rodį. Kadangi jubiliatas yra 
veiklus lietuvių bendruome - 
niniame gyvenime: "Geleži
nio Vilko" sporto klubo pir
mininkas, veiklus L. Š. S. T. 
narys, todėl jo 65 metų su
kaktuviniame pobūvyje daly
vavo ypatingai didelis skai
čius asmenų.

Valys Bružas gimė Juo
deikių km. Lenkimų vaisė . , 
keturių brolių šeimoje. Pir
majame pasauliniame kare 
netėko tėvo, todėl juos augi - 
no motina. Jaunas būdamas 
buvo aktyvus sportininkas. 
Vėliau tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje. Geram tėvynės 
sūnui, žemaičiui Valiui šir
dingiausi linkėjimai.

J. Kručas.
• INCO - International Me
tai Co. darbininkų streikas 
tęsiasi jau 7 mėnesiai5 ir fia-
baigos dar nematyti, kas vie
nos pramonės miestui, kaip 
Sudbury, yra labai nuosto
linga. INCO darbovietėse 
dirba daug ir lietuvių.

NAMAI-APARTMENTAI*
ŽEMė-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS 
sisitma Sylka R.ahl.i Ine.

445 J.an Talon W, Sulla 305.Mll.
Tols 273-9161 Res.737-0844

J U O Z A S G RA Ž Y S 
Kailiu siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183 

------------------------------------------------------------------ -------------------------

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSCRĖS(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
i

Savininkai V. Šulinskas <£ Son Tel. 364—5712.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjos ir darbo atlikėjos jums gali boti stogdengys Guy 

'Richard',kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngel 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo slogos blogas ar kol statote

1979.IV.t

Gintaro vyresnes dainininkės linksniai nusiteikusios po gerai nuskambėjusios dainos; Gintaro vadovai dažnai dirba su dalimi ansambliečių, 
kad išgautų geresnę mellodijęi.

grupių bei National Arts vyksta gražus būrys jaunų 
Centre ir National Theatre Montrealio lietuvių. Kvie- 
School of Canada specialis - čiame visus lietuvius prisi- 
tų, kaip pasiruošti pristaty- dėti prie šio ypatingo Retu
mui, kad jis būtų kuo geriau- vių išeivijos įvykio ir pa- 
sias tiek meniniu, tiek gry - remti pasaulinę lietuvių jau
nai technišku atžvilgiu. nimo veiklą.
• Girdime, kad GINTARAS Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
kiekvieną sekmadienį dirba Montrealio Skyrius
net keliomis pamainomis NAUJOJI JAUNIMO 
AV parapijos salėje ir pas SĄJUNGOS MONTREALIO 
Seseles. Na, o veteranai , SKYRIAUS VALDYBA 
kaip jiems ir priklauso, ren- Pirmininkė: Rasa Luko- 
kasi vieną kartą trečiadienių ševlčiūtė, vicep-kas: Linas 
vakarais. Nesigirdėjo, kad Staškevičius , sekretorė: 
kuriam iš jų būtų pritrūkę Kristina Mališkaitė, iždi- 
kvapo sugrįžti namo po re- ninkė: Audronė Jonelytė. 
peticijos. pL. Atstovės kultūriniams

reikalams: Rūta Kuzaitytė ,
PRIEŠKONGRESINIS Ina Lukoševičiūtė.
PAVASARIO BALIUS Atstovas organizacijoms:

1979 m. balandžio mėn. 28 Gintaras Nagys.
d. Aušros Vartų Parapijos Atstovė jaunimui: Julija
salėje, Lietuvių Jaunimo Są- Adamonytė.
junga, Montrealio Skyrius Atstovas Kongresui Nu
rengia didingą IV Pasaulio lius Brikis.
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Pavasario Balių.

Męninę programą išpil- KAZIUKO MUGE 
dys Montrealio "Dainos Tri- MONTREALYJE 
julė": Rytis Bulota, Ina ir Tradiciniai skaučių- tų 
Rasa Lukoševičiūtės. ruošiama Kaziuko Mugė įvy-

Vęil$s, šaltas bufetas, ba- ko AV Parapijos salėje, 
ras ir kongresinė loterija. Smalsios publikos ir linksmo 

Šokiams gros lietuvių jau- jaunimo netrūko. Vieni ėjo - 
nimo orkestras PEGASUS. kiti atėjo, nes ši smagi

Į IV PLJaunimo Kong - tradicija visų mūsų yra labai 
resą, ruošiamą liepos mėn- mielai prisimenama ir nuo- 
Anglijoje ir Vokietijoje, širdžiai palaikoma.

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1979
- tiktai 1,133.00 kanodiški doleriai_ !_

IŠVYKIMO DATOS:
Gegužes 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpjūčio 16 

ir Rugsėjo 20 dienomis.

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS - 
LENINGRADO -

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Šį 
KRAŠTAv - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU 
Rašyti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE 
(ADRIA VOYAGE INC.)

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H2W 1Y7 

f f I ailim irCrbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

KELIONĖMS [ LIETUVA PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

------------------- ------ ■■——■■III ■

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HIN 1C9 • Tel. 255-40/6

Pertekusioje prekėm ap - 
liekoje begyvenant, kai kam 
gal jau atrodo, kad Mugė ne 
kažin ką pasiūlo, nes štai, 
praeinanti pro vilkiukų "bū - 
dą" viena ponia (noriu tikėti , 
kad nepagalvojus),apžiūrė - 
jus "laimės šaltinėlį’’, pa
reiškė, kad ji nesugebėsianti 
taip įmesti pinigėlį, kad lai - 
mėtų. Ir nuėjo sau tolyn. 
Kiek būtų praradusi nelai - 
mė jusi ? Vieną, penkis, arba - 
10 centų, apsaugok Dieve, nuo 
nelaimės! O vilkiukai sugal
vojo ir pasigamino originalų 
šaltinėlį. Jų skiltininkai rū
pinosi jais tikrai broliškai 
ir linksmai, kabinėjo kitam 
žaidimui spalvotus balionus.

Buvo juostinių! kurios tik
rai perbrangiai kainavo, gal 
kad buvo užkrautos vienam 
žmogui padaryti ? Diskutuo
tini jų piešiniai). Šiaip bu - 
vo nemaža medžio pjausti - 
nėlių, darbelių- juostų,atvi
rukų, naudojant . šiaudinukų 
stilių, laimės riešutėlių, ke
pinių.

Karštos dešrelės buvo vi
sų graibstomos. Nuotaika

smagi. Tegyvuoja geros 
tradicijos! V .
• Rūta Rudinskaitė susituo
kė su Darium Sabačiu iš Bos
tono, Aušros Vartų bažny
čioje. Puikios vestuvių vai
šės vyko gausių giminių ir 
kitų Svečių tarpe LaSallėje.
• Dail. Ant. Tamošaitis iš 
Kingstono buvo atvykęs į po
eto Henriko Nagio naujosios 
išleistos knygos pristatymą 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Taipgi, atvykę buvo E 
ir P. Jurgučiai iš Londono.
o OnaMylienė po operacijos 
Lachine ligoninėje sveiksta 
ir grįžo namo. _

INCOME TAX
Pildau IncomeTax formas prašau 
skambinti vakarais 727-0879 — 
Leonui Markauskui

IEŠKAU PIRKTI NAUDOTA 
PIANINĄ.

Skambinti tel. 32 1 - 0767.

PARDUODAMAS AUTOMOBILIS 
- GRAND PRIX H *8 Tik 7000 
km. Iįvažiuotas, su pilnu įren » 
girnų. Išskyrus Malto oro vėdini
mą. Žiemą visai nevažinėtas.

Skambinti 482-3302.

Skautas tuntininkas Gintaras Nagys vienas iŠ organizatorių ir Muges 
metu administratorių, prie parduodamų gaminiu stalo su R. Pievaičių
ir kitais.

kelnėms
pristatant 

ir atsiimant 
“ PHIL,PPEecK T4zl 
SKAMBINKIT-

NETTOYEURS CLEANERS 
i....766J A CEMTRAlE 

495-90e AVĖ 
coin / corner Beync 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Err.ard 

766-2667.

7

7



NL REIKALAI
SPAUDOS BALIUS-
KON GERTAS

R^aloniai prašome mont- 
realiečius paskambinti re- 
dakcijon ar Valdybos žmo
nėms , kas galėtų priimti cho
ristus . vienai nakčiai per
nakvoti. Taip pat, j prašome 
pagalvoti, ką gero galėsite 
įteikti Baliaus vakaro lote
rijai1' ir pranešti į redakciją 
arba rytinėje miesto dalyje 
Vincui Iškauskui. N L

Iš Fulford - Bronius Zin
kevičius; iš Brampton - V . 
Urbonas; iš Seaford - dr. 
Edmund Malkus; iš Red 
Lake - Jonas Kisūnas; iš 
Calgary - J. Žemaitis; iš 
Pembroke -Leonas Bakūnas ; 
iš Winnipeg - Jonas Mali - 
šauskas;

iš Vancouver-Edv. Gum - 
belis, L. Pečiulis.

, Iš London- Jurgis Aušro - 
tas.

(bus daugiau)

Koncertas
NL Spaudos Balins —

IŠPILDO IŠ TORONTO . 
VYRŲ CHORAS, 

vadovaujamas sol. V. Verikaičio.
i

BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

Pradžia 6 vai. vakaro. ' ~
Įėjimas 7 doleriai.

ATSIUNTĖ RĖMĖJO
MOKESTĮ SU AUKOMIS:

Iš Montrealio -
Adolfas jur jonas, Juozas 
Laimikis,Julius Oscila, Juo
zas Valiulis, Česlovą Rūgytė. 
Augustinas Mylė, dr. Algir
das Adamonis, Mike Vakse- 
lis.A.Tusas, V.Kerbelis-

Iš LaSalle r-
Albertas Rusinas.

• Primename mieliems 
skaitytojams, kad pageidau
jame, jog prenumerata būtų 
mokama iš anksto. Dar ne
mažas skaitytojų skaičius y- 
ra skolingi. Prašome ne
laukti raginimų raštu, nes 
pabrangus paštui ir ragini
mų siuntinėjimas sudaro be
reikalingų išlaidų.

Su prenumeratos mokes-
Iš Toronto - čiais gauname daug sveiki-

Stasys Vilimavičius, K. Dau- nimų ir linkėjimų, kas mus 
nys, J. Cigleris. padrąsina nelengvą lietu-

Iš Hamiltono - višką v laikraščio leidimo
J. Leščius, VI. Bagdonas. darbą.1 NL

Nuotrauka T<Laurinaičio.

GRAŽUS ŠAULIŲ 
POBŪVIS

Rengta L. K.Mindaugo Šau
lių Kuopos literatūrinė kul
tūrinė vakaronė kovo 24 d . 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje praėjo, nors ir neskait
lingu dalyvių skaičiumi, bet 
pakilioji šauliškoje nuotai
koje.

Vicep-kui Aug.Mylei ati - 
darius vakaronę ir pasvei
kinus dalyvius, buvo prista
tytas J. Šiaučiulis praves
ti meninei programai. Joje 
pasirodė savo kūriniais P. 
Tekutienė, ,P. Dikaitis, J. 
Šiaučiulis ir prisiminimų 
ištraukomis A.Mylė.

Po to buvo parodytos 
skaidrės ir išklausytos juos
telės išKuopos ankstyvesnių 
parengimų.

Po programos sekė sesių 
M. Kasperavičienės ir M . 
Grinkienės paruošta vaka
rienė. A. M
® Atkreipkime daugiau dė
mesio į lietuviškąją radio 
programą balandžio 10 d. , 
11:30 v. vakaro. Joje bus 
speciali religinė programa .

TORONTO LIETUVIU VYRU. CHORO 
VALDYBA. Ife kairės: pirm. JuozasKa- 
rasiejus, .dirigentas muz. sol. Vaclovas 
Verikaitls, Ižd, ir reik. v-Jas Teodoras 
Stanulis, stovi: vicepirm. Petras Mu
rauskas ir parengimu vadovas Vla
das Melnykas. _ _

• Praeitą šeštadienį Aušros 
Vartų parapijos salėje per 
75 metų spaudos atgavimo 
minėjimą paskaitą skaitė ir 
sekmadienį pamaldas šven
tė kun. Pr. Gaida iš Toron
to; Aušros Vartų bažnyčioje 
priešvelykines rekolekcijas 
praves kun. A. Kezys iš Chi- 
cagos, kurios vyks priešve- 
lykinėje savaitėje; parapijos 
gegužinė ir choro išvyka nu
matyta liepos 8 d. Palangos 
pušyne;
• Stasys Stravinskas buvo 
automobilio užkabintas jam 
bestovint ant šaligatvio, ir 
sulaužyta koja. Kelias sa
vaites pagulėjęs General li
goninėje yra perkeltas į 
Champlain ligoninę Leclair 
St. , Verdun.
• Salomėja Mozuraitienė yra 
susirgusi ir paguldyta Royal 
Victroria ligoninėje.
• Klemensas Strausas, su
laukęs 65 metų amžiaus ir 
išėjęs į pensiją, draugų ir 
artimųjų buvo pagerbtas.

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

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cathierine Ouett, 
Suife 600

Tel: 866-8235. <1*0114 488-8528

• Kazys Lukošius neseniai 
grįžo iš ligoninės po kojos 
lūžio. —■i|

C MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PoMta ★ Buick ★ AstraDR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE II *12 

MONTREAL P.Q.

T«t. 932.6662; nomM 737 • 968 I.

LEONAS GU*EOC AS

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR riAUJŲ AUTOMOBILIU I

• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.————---------------------------- r-----------------------------

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metą 10%

.... _ E term, indėlius 2-3 metųAntradieniais 10-3 = ... 9^%
= pensijų ir namų s-tas ........9%

Trečiadieniais uždaryta S taupomąsias s-tas .......9%
Ketvirtadieniais 10 -8 = depozitų-čekių s-tas ......6%
Penktadieniais 10-8 E C’UODA PASKOLAS: 

= asmenines 10’/a%
Šeštadieniais 9-1 Ę neki|B> turto 10i/4%
Sekmadieniais 9.30 - 1 s investacines .................. 1016%

Dr. E. ANDRUKAITTS, m d.. r.n.c.p. <c>

TĖL.: S22-7236 MONTRĖAL H2J I K4
832. BOUL. ST-JOSEPH E. F. Q. CANADA

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manag.rfe 

LEO GUKEKASmuj Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
I At the 800 of SMrDrtKlktSiLtlLWml—

LEFEBVRE & ROBERT
w MUUiiMutrr- ruiHirwti

Or.A.S. Popieraitis
B. A.. M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C , E.R.C.S.(r‘

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, JgL 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

• l
PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livrą i son grafaite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B. 
GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

PAR

ĮVAIRIU v

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

DAVIMAS

8 psi.

NC TARE

Rūta PocauskflS BCL
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288*6316, namų -658*5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA., B.C.L.
Suite 627, 3 P/oce Villi Marie, 

Montreal, Quebec H 38 2E3
Til. (514) 871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.c.u
168 Hotri Domi Strut E.Juiti 205. 

Til: 866-2063; 866-2064

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Naim, 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945m.

Albertas N OR KELIO NAS,BA. C.S.C., i.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukŽtos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE ksau. 363-3887
7843 CRNTRALB 300-1882 (DECORATION) 

. lYlūNTRERUD LIETlJUIlį
L-HZki HREDJTQ UNIJA

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas

Pensijų planas
9.25%
8.5 %

10.15%

DUODA PASKOLAS 
Asmenines ...........
Nekiln. turto .........
Čekių kredito .........
In vestocines nuo

.........11.5%
110%
12.0%
12.0%

Duoda nemokamą gyvybės apdreu- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nei. tok. gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Savo St., pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: ,ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo 12 iki 6 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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