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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

žumos rezultatu. Daugelio 
nustebimui, pavyko žymiai 
geriau. Clark'o akrobatika 
dėl biudžeto ne juokais visus 
išgązdino.

Tiksliausiai atspėjo rinki
minius rezultaus CBC stotis 
Jie apskaičiavo, ;kad Tru - 
deau laimės 20 % dauguma. 
Dedame balsavimų lentelę:

PAVERGTI! TAUTLt Kanada butų laiminga, jei-
PROTESTAS gu visi ministerial būtų kaip

Pavergtų Europos Tautų Flora.
Komitetą Toronte sudaro če- Stepas Varanka
koslovakai, estai .latviai, lie- ragina BOIKOTUOTI 
tuviai, ukrainiečiai, lenkai,I TALINO REGATAS

šiandien

LINKSMAS TRUDEAU
Šių metų Kanados rinkimai 

praėjo stebėtinai ramioje 
nuotaikoje. Paskutines dvi 
savaites stipriau sujudo ir 
Pierre Elliot Trudeau. Kaip 
ir visuomet, labai energingai

pasireiškė Ed Broadbent ir 
dideles keliones atliko Joe 
Clark.

Pradžioje įvairiai buvo 
spėliota.Daugumas galvojo, 
kad P. Trudeau laimės ma-

vakar

CLARK

partijos IŠRINKTA BALSŲ % 1979
Lib 148 48.8 114
PC 101 29 136
NDP 32 18.2 26
Other — 4 6
Vacant 1 —
Total 282

TITO MIRŠTA
Po kojos amputacijos,Tito 

kurį laiką jautėsi nablogai. 
Tačiau susilpnėjo širdis ir 
inkstai. Kitos išeities jau 
nebėra, kaip padėti į šalį 
visus kovos ginklus. Su juo 
atsisveikinti buvo atvykę ar
timiausi jo bendradarbiai.

JAPONIJOJE ATSISTATYDI
NO MINISTERIS.

Japonijos Gynybos Minis- 
teris atsistatydino, nes buvo 
atidengtas skandalas ir vy
riausybė nutarė oficialiai 
protestuoti prieš Sov. Sąjun
gos įsivėlimą į jį.

Min. Kubota buvo privers
tas atsistatydinti,kad vyriau
sybei nereikėtų susikirsti su 
opozicija. ‘

IRANAS ĮSISKOLINĘS 
KANADOS ĮMONEI

Northern Telecom Canada 
Ltd. pradėjo teismo proce - 
durą atgauti $790.000 iš Į- 
si skolinusios vienos Irano 
kompanijos.

Pagal sutartį Telecom at
liko telefono kabelių užsaky
mus Irane jau 1977 metais.

NAUJAS PREZIDENTAS

Ayatola Khomeini perdavė 
karinę valdžią naujam pre
zidentui Abolhassan Bani 
Dadr. Tikimasi, kad tai 
pagretins Amerikos amba
sados žmonių išlaisivinimą.

MASKVOS PAGRINDINIS 
ŠNIPAS MONTREALYJE

Montrealio "The Gazette" 
rašo, kad RCMP raporte pa
žymima, kad Vladimir Iva
novic Gavriuškin, sovietų 
generalinis Konsulas Mont— 
realyje nuo 1977 metų yra 
pagrindinis šnipinėjimo 
agentas. Žinia išspausdinta 
po to, kai Ontario Teismas 
nusprendė, kad jis neįeina Į 
Oficialiųjų Slaptų Raštų Ak
tą.

Šis "dilpomatas" koordi
nuoja Sovietijos išnipų veik
lą. Jis palaiko plačius ryšius 
su ministeriais pirminin- 
.kais, biznieriais, akademi
kais ir kitais "aukščiausiuo
se Kanados visuomenės 
sluogsniūose". Reguliariai 
patarinėja komunistų parti
jos nariams Kanadoje ir 
Quebece. Taip pat veikia vi
so krašto ir provincijų pro
fesinėse sąjungose ,

RCMP tvirtina, kad iš 40 
sovietų, priklausančių Tarp
tautinės Civilinės Aviacijos

UŽTIKRINTAS

LAIMĖJIMU

Organziacijai, 5 yra šni - 
pinėjimo tarnybos karinin
kai.

BROADBENT
PRAKTIŠKAS IR D A R B Š T USy

PATENKINTAS GAVĘS EKSTRA 6 VIETA S

baltgudžiai, vengrai ir kitos 
tautos. Pavergtų tautų grupių 
pirmininkai š. m. sausio m . 
posėdyje nutarė surengti , 
kiek galima Įspūdingesnę ir 
daugiau dėmesio atkreipian
čią demonstraciją-protestą 
dėl Sovietų Sąjungos bruta
laus, beatodairiško, nežmo
niško okupuotų tautų fizinio, 
dvasinio ir biologinio naiki
nimo, religijos ir laisvo žo
džio paneigimo, Afganistano 
nepriklausomos valstybės 
okupacijos ir jų žmonių žu
dymo ir naikinimo.

Demonstracija įvyko š. m. 
vasario mėn. 9 d. , 2 v.p.p., 
Toronto savivaldybės rūmų 
aikštėje. Protestuojančių 
buvo susirinkę daugiau negu 
1OOO žmonių. Jų tarpe apie 
50- 60 komunistų su savo 
plakatais ir šūkiais./Jie vė
liau tvirtino, kad irgi pro
testavę prieš Afganistano 
užėm: mą. .. Red./. Su ko
munistais buvo įvykęs nedi
delis "susirėmimas", ku - 
rio metu nukentėjo viena lie
tuvė, mokytoja A.Petrulis. 
Jai buvo sumušta galva su 
plakato kotu. Susirėmimą 
aprašė angliškoji spauda. 
Įvykis buvo rodomas ir tele
vizijos žiniose.

Svečių ir kalbėtojų tarpe 
buvo vyriausybės ir savival
dybės aukšti pareigūnai su 
Užsienio Reikalų Ministere 
Flora MacDonald. Tai labai 
puikios iškalbos moteris,ku
ri sovietų komunistams ne
bijo pasakyti daug karčios 
teisybės. Ji savo kalboje 
griežtai pasmerkė sovietų 
imperialistinę politiką. Pir
muose savo žodžiuose pas
merkė Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos valstybiiĮ užgrobi
mą. Minia šaukė: " Bravo 
Flora, bravo Flora", "Flora , 
Flora, we love you Flora" . 
Ji pasakė, kad kol ji bus Už
sienio Reikalų ministerė, 
nepasiduos Gromyko apgau - 
dinėjimams. Ji taip pat pri
minė, jeigu Amerika įves 
privalomą karinę tarnybą, ji 
neleis, kad Kanada būtų de
zertyrų prieglauda.

JAV Kongreso narys Ed
ward Derwinski iš Illinois , 
įrašė į Kongreso užrašus A- 
merikos Estų tarybos pa
reiškimą dėl Olimpinių žai
dimų vandens sporto prave - 
dimų okupuotos Estijos sos
tinėje Taline.Sovietai . nori 
tai daryti, kadangi daugelis 
pasaulio valstybių niekada 
nepripažino Estijos,Latvi jos 
ir Lietuvos okupacijos.

Užrašuose minimas ir 
Norvegijos laikraščio Seil- 
sport straipsnis, kur klau - 
siama ar reikėtų Norvegijos 
jachtų sportininkams var - 
žytis sū rusais okupuotos 
Estijos teritorijoje. Jeigu 
paskutinį karą būtų laimėju
si Vokietija, ką sakytų nor
vegai, jei vokiečiai būtų or
ganizavę Olimpinius žaidi
mus Oslo mieste?

Straipsnyje raginama ne - 
dalyvauti Talino regatose.

• PLB Valdybos ir PLB Vi
suomeninių Reikalų komisi
jos vicepirmininkas Saulius 
Kuprys pasiuntė profesinėms 
geologų organizacijoms Eu
ropoje ir Amerikoje laiškus, 
juos plačiai painformuoda
mas apie jų kolegos Vytauto 
Skuodžio suėmimą okupuoto
je Lietuvoje ir prašydamas 
jų pagalbos jam išlaisvinti. 
Kartu primintas tas faktas, 
kad Vytautas Skuodis yra 
gimęs 1929 metais kovo mė
nesio 21 d. Chikagoje, JAV.,

* Dr. Arvydas Kliorė, žino
mas JAV mokslininkas ir 
erdvių tyrinėtojas , 1979 m. 
pabaigoje kartu su keliais 
savo bendradarbiais parašė 
du mokslinius darbus : vie
ną "Journal of Geophysical 
Research", o kitą "Science" 
žurnalui. Abiejų darbų pri
statyme yra taip įrašyta : 
Dr. A. Kliorė dedikuoja šį 
mokslinį darbą Lietuvos 
Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti, ku
ri buvo švenčiama tais me
tais, kai šis mokslinis dar
bas buvo ruošiamas". Tokiu 
gražiu būdu pasaulio moksli -

Įvairiu tautu demonstrantai su savo sūkiais Ontario liberalu vadas
ninkai buvo supažindinti su 
šia lietuviams prasminga 
sukaktimi.
• PLB Visuomeninių Reikalų 
komisijos nariai iš Wash- 
ingtono, D. C. pakviesti kal
bėti Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo šventės 
minėjimuose : Algimantas 
Gureckas į Hartford, Conn. 
Linas Kojelis Į Philadelphi- 
ją ir Viktoras Nakas Į New 
Yorką. *

Su Amerika birželio 6 d. 
atsisveikino sovietų pasiun
tinybės ifrashingtone II-sis 
sekretorius įr konsulas Ri
mas Mališauskas. Jo vietą 
perėmė Edmundas Juškys, 
čia jau tarnavęs prieš Mali
šauską.



NepiMuimw Jutuoa
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For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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• bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSči ai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami 
tik iš anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
Leidykla n e at s ano.

ti įkalinti ilgiems metams 
"už priešvalstybinę veiklą".

Policija suareštavusi kai 
kuriuos demonstrantus. Trys 
iš jų buvę teisiami septy
niems metams praslinkus 
(1967 rugpjūčio 30 d.). Jau
nas intelektualas pavarde 
Bukovsky buvo nuteistas ka
lėjimu. Užs ienio korespon— 
dentai tesimo salėn nebuvę 
įleisti.

Kada du Bukovskio draugai
tojai - įkalinti arba išsiųsti 
į Sibirą. Tik metų metais 
Puškino statula belikusi 
vietoje, kur, nors ir mažais 
kiekiais - susirenku kultū
riškai prispaustieji...

Straipsnyje buvo nurodo
ma, jog . jei į keliausite iš 
Raudonosios Aikštės, Gorki 
gatve, eventualiai jūs pa
sieksite Puškino aikštelę su 
nedideliu sodeliu, žaidžian
čiais vaikais, kuriuos bus 
atvedusios ten jų senelės ir 
vieną kitą jaunų žmonių po
relę, susitvėrusią ranko
mis. Toji aikštelė - esanti 
labai mylima poetų.

Tenai, girdi, visada esama- 
šviežių gėlių. Jas nuolat kas 
nors padedąs prie statulos 
papėdės. Tai esanti tauta, 
kur poetai gerbiami ir kur 
jie virš dviejų šimtmečių 
kalbėję ir kūrę dėl laisvės. 
Vienoj pusėj Puškino pa
minklo esanti šitokia epita
fija, kurią Puškinas pats pa
rašęs : "Ilgai, o ilgai aš pa
siliksiu žmonių mylimas, 
nes savąja lyra ir pakiliais 
jausmais - aš pabudinau 
juos rtodėl, kad žiauriausiais 
amžiais aš garbinau laisvę'^. 
Tai yra ne atsitiktinumas, 
kada jauni rusai pasijunta 
paliesti neteisybės, kada 
laisvė jiems vėl uždraudžia
ma, jie ateina čia, kad iš
reiškus savo protestą.

Keletą blokų aukščiau, te
nai, girdi, esanti Gorkio 
gatvė ir kita aikštė su statu- 
la Majakovskiui, bolševiki
niam poetui, kuris rašęs 
"sprogdinančias" eiles ir 
garbinęs revoliuciją. Bet, 
esą, tik Puškinas patriotinis 
sukilėlis, o ne bolševikas 
Majakovskis, kuris traukė į 
save jaunimą. . .

Esą, 1966 m. gruodžio 5 
dieną ir vėl 1967 m. sausio 
27 dieną tenai, prie Puškino 
paminklo, paradavę de
monstracijoj jauni žmonės. 
Abu kartu jų grupės nebuvu
sios didesnės, kaip po 50 
žmonių. Tik jau antru kartu 
paraduotojai nešę ir plaka
tus, reikalaujančius panai
kinti iš kriminalinio kodek-

Paprasta- Praktiška -
Efektinga...

Jau savaitėmis prieš Kanados rinkimus, galima sa
kyti diskretiški, netgi elegantiški ženklai pasirodydavo 
ant gatvės lempų stulpų, autobusų sustojimo būdelėse , 
metro laiptų rankenų, namų sienų. Kartais, ant didelės 
prekybinės reklamos, kurių čia netrūksta. Galų gale net 
ir ant pašto dėžučių /kas griežtai uždrausta/.

Su artėjančia rinkimų diena- ženklai padažnėjo. Pa
sidarė nebe tokie diskretiški. Padidėjo formatas, atsira
do ir piešinių iliustracijai. Atsirado didelėmis raidėmis 
per visą sieną pabraukti šūkiai su kreida arba ir sunkiai 
nuplaunamais chemikalais ant garažų sienų ar bankų. 
Netrukus pasirodė ir dalinami lapeliai praeinantiems. Ne 
miesto centre,kur daugybė krautuvių ir masės žmonių 
su pirkinių ryšuliais, ryšuliukais plaukte plaukia į krau - 
tuves ir iš jų... Sustoję lapelių dalintojai dažniausiai 
gatvių sankryžose naujausių imigrantų apgyventose vie - 
tose. Imigrantų iš Graikijos. Italijos ar ir Indijos. Šie , 
atvažiavę ieškoti sau ir savo vaikams platesnės ateities, 
paliko kokį nors citrinų plotelį, iš kurio jei ir pragyven - 
davo, bet kitokių perspektyvų ir neturėjo.

Čia naujosios tvarkos "apaštalai" ypač sistematin - 
gai skelbia tiems, mažai apsišvietusiems. nepasitenkini 
mą ir gal dažnai, užpelnytą neapykantą prieš turtinguo
sius nešlojantiems- "išgelbėjimą". Trumpi sakiniai, nuo
lat kartojami- žadina apgaulingą viltį - "Tegul turtingie
ji moka". /Kuo? Turtu ar krauju? Kaip? Sugriaunant, kas 
jau yra gero padaryta? Smurtu?/.

Kai kuriuose lapeliuose ir aiškiai nupieštas vaizdas- 
kraują ir gaisrus nesantieji raudonvėliavininkai, gerai 
mums žinomi ir tik miglotai įsivaizduojami šio kontinen
to gyventojų.

Laisvas kraštas čia- gali skelbti savo tiesą. Šiuo at
veju, tačiau, tiesos nėra. Kur taip gerai gyvena 
darbininkas /ar mes ne visi darbininkai, kurie dirbame?/ 
kaip šiame kontinente? Kur gauna tokias paramas be
darbiai, kaip čia? Juk nepaslaptis, kad daugelis taip iš - 
naudoja bedarbystę ir apsisprendžia nedirbti, nes ir taip 
neblogai pragyvena ...

To skelbiamo įkyriuose lapeliuose "išganymo" a- 
pimtuose kraštuose dirbantieji taip gerai negauna, kaip 
tie vargšai "išnaudojamieji" čia. Apdūmusi propagandi
niais šūkiais nepatyrusius, ši garsioji partija neatlai - 
džiai toliau dirba. Jų šūkiai įsikala į galvą. Tie patys be
veik dalintojai, pabuvę kelias valandas vienoje sankry- ■ 
žoje- keliauja Į kitą. Ir atrodo- daug...

Kiekvienu atveju - daug kas apie juos išgirsta. Ir čia 
yra įrodymas, kaip nedidelė grupė gali kelti "triukšmą", 
kiršinti žmones. Praktiškai, efektingai, neatlaidžiai.

Mes, gerai žinodami prkatiką ir teoriją tos grupės, dar 
perdaug filosofuojame, kritikuojame, diskutuojame. Ar 
ne laikas elgtis praktiškai, efektingai ir neatlaidžiai, in - 
formuojant vietos gyventojus, kokie "žygiai" ir k o k i a 
kaina nešamas šis marksizmo- lenininzmo "išgany - 
mas"? Praktiškų priemonių surasime, jeigu tikrai pasis
tengsime. so baisųjį 7O-ąjį paragrafą, 

kuriame pabrėžiama, kad 
neklusnūs rašytojai gali bū-

KUO PASITIKĖTI?

Šių 1980 metų NL 3-me 
numeryje J. Valiūnas/ ne - 
painiotinas su buv.Vliko p - 
ku/, klausdamas kuo pasiti
kėti, pačiam to kalįjėjimo vi
dury paskelbė visai netikėtą 
nąjįjieną. Bute op " Kas ki
ta žydai: jie neva sakos So
vietų Sąjungoje yra perse- 

’kiojami, o štai jų disidentai
2 psl.

pradėję kalbėti į laikrašti
ninkus ir jie buvę sulaikyti. .

Neramumai Puškino aikš
tėje buvę tik simptomai tos 
nelengvos padėties, kuri 
esanti sovietų kultūrinėje 
scenoje. Partija visuomet 
esanti pasiryžusi trūks — 
plyš užslopinti tą sukilėjiš- 
ką rašytojų dvasią. Nūn 
kiekvienam rašytojui proza
ikui, poetui ar istorikui ne
beleidžia parodyti sovietinio 
gyvenimo tamsiosios pusės 
Oficialus argumentas tenai 
esąs ne tai, kad nebūtų tos 
tamsiosios pusės, bet kad 
rašant apie ją, parašoma 
truputis tiesos. Tokie rašy
mai juk gali aptemdyti dide
lę ir garbingą (big and glo- 
rios) komunizmo tiesą, to
dėl ir esą uždrausta.

Įgyvendindama šitokią li
niją, partija, esą, naudoju
si visokiausias priemones. 
Per oficialą Rašytojų Sąjun
gą ji siūliusi rašytojams 
"alyvos šakelę" (atseit tai
ką), su sąlyga, kad tik jie 
kooperuotų su partija. Ta
čiau buvę naudojamasi ir 
kietesniais būdais.

Štai, Andrei Voznesenski, 
gal būt, pajėgiausias anų 
dienų sovietų poetas, buvęs 
laukiamas Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Deja, "Li- 
teraturnaja Gazeta" atspaus
dinusi prieš jį nukreiptą kri
tiką. persispausdintą iš ko
munistinio laikraščio, lei
džiamo New Yorke.

A. Voznesenski kelionė bu
vo sulaikyta ir paskelbta, 
jog jis... susirgęs. Pats 
poetas apie "savo ligą" te
sužinojęs tik išReuterio ko
respondento, kuris jam apie 
tai pranešė yieno kokteilio 
metu...

Perpykęs Voznesenski pa
rašęs laišką "Pravdai", pro
testuodamas prieš tokią pro
vokatorišką atmosferą kraš
te. Jame jis pabrėžęs,jog: 
"Aš esu Sovietų rašytojas. 
Esu gyvas žmogus, dengia
mas odos if pulsuojančio 
manyje kraujo, bet ne ma
ri jonetė, kurią galima būtų 
judinti virvele". Laiškas, 
žinoma, nebuvęs atspausdin
tas "Pravdoje". Jis dienos 
šviesą išvydęs tik "Le Mon
de" žurnale. Gi Voznesenski 
buvęs išsiųstas į Sibirą at
likti "literatūrinei” baus
mei. Mėnesiui ar daugiau 
praslinkus, "Literaturnaja 
Gazeta" davusi daugiau kaip 
pusę puslapio Voznesenski 
posmų iš tolimojo Sibiro.

jau atsidūrė JAV- ir Finkel- 
šteinas / m. pabr. V.R./,ir 
Štromas, ir Ginsburgas,, ir 
jiem artimas T.Venclova..." 
ir t.t.

Skubu nekantriausiai iš
girsti iš gerb.Valiūno,-kada 
ir kur jis matė ar girdėjo 
Finkelšteiną atsidūrusį JAV 
arba kur kitur šiapus Sovie- 
tijos sienos? Turiu galvoj 
E i taną Finkelšteiną, vieną iš 
Lietuvos Helsinkio komiteto 
narių, tą patį, kurio tik labai 
įdomus ir vertingas straips

Vienoj iš tų poemų, esą, ne
va spausdinama ataka prieš 
emigrantus, gyvenančius 
Miunchene, tačiau faktiškai 
daug joje pasakoma karčios 
tiesos irSovietijos atžvilgiu, 
o taip pat, nors pridengtai, 
perduodami ir tie patys jo 
žodžiai, kurie buvo neat
spausdinti "Pravdoj e" jo 
laiške.

Sovietijos kultūrinės sri
ties gyvenime buvęir esama 
kitų ženklų, rodančių neleng-

PANORAMA
KADA IŠSIPILDYS PUŠKINO 

EPITA FIJA
Pranys A 1 š ė n a s

Labai įžvalgus torontiškis 
laikraštininkas Mark Gayn 
prieš keletą metų dienrašty
je "Daily Star" iš Maskvos 
rašė straipsnių seriją. Vie
nas iš tų straipsnių - buvo 
papuoštas Puškino statula, 
besirandančia Puškino aikš
tėje. Sovietinėj Rusijoj, esą, 
viskas gražu. Tos šalies po
etai ir prozaikai autoriai 
kurie nesusiderino su reži
mu - nutildyti, pasipriešin

VLIK‘0 IR ALT' 0 PAREIŠKIMAS
l LAISVINIMO KOVĄ DARBU IR AUKA

Ateina Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė 
-VASARIO 16-OJI. Šią džiaugsmingą sukaktį vis dar te
bedengia liūdesio šydas: mūsų tėvų žemė jau keturiasde
šimt metų kaip yra grubaus sovietų okupanto pavergta.

Bet Lietuva tebėra gyva, stipri ir kovojanti numes
ti vergijos pančius. Mūsų kraujo broliai ir sesės, nors 
tebėra kalinami vergų darbų stovyklose Sibire, nuodijami 
beprotnamiuose ir žiauriai įvairiais būdais persekiojami, 
yra besąlyginiai užsispyrę laisvės troškime.

Lietuvoje kovojančių lietuvių pasiaukojimas ir kova 
įpareigoja mus vieningomis jėgomis, nepalaužiamu ryžtu, 
nenuilstamu pasišventimu perduoti pasauliui sovietų o - 
kupantų pavergtos tautos laisvės šauksmą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Ame
rikos Lietuvių Taryba jau ketvirtos dešimtmetis vado - 
vaudami politinei laisvės kovai, visus kviečia apjungti pa
triotines pastangas. Mus remia galingiausios pasaulyje 
valstybės - Amerikos- vyriausybė, nepripažindama Lie - 
tuvos užgrobimo ir remia JAV Kongresas, savo priimta 
rezoliucija skelbdamas pasauliui lietuvių laisvo apsis
prendimo teisę ir reikalavimą, kad mūsų vergijos at - 
nešėjas sovietų okupantas su savo įgulomis trauktųsi iš 
mūsų tėvynės.

Bręsta reikalas ir galimybė Madrido Konferencijoje 
perduoti pasaulio tautoms kraujuojančios Lietuvos nepri
klausomybės reikalavimą. Burkimės visi prie Vlik’o ir 
Alt’o vedamos laisvinimo kovos. Paremkime Vlik’o veik
lą ir įnašais į Tautos Fondą, o Alt’o pastangas parem - 
kime aukomis Vasario 16 d. Junkimės į laisvės kovą ne 
vien lėšomis, bet ir energingu sutartinu darbu. Tikėkime, 
kad ateitis priklauso ne okupantų kolonialinės vergijos 
nešėjams, o trispalvę laisvės vėliavą keliančiai mūsų 
tautai.

Kviečiame Vasario 16 d. proga aukoti Lietuvos lais - 
vinimo reikalams ir aukas siųsti ALTarybai , kuri savo 
keliu’parems VLIKą specialiems uždaviniams atlikti.

Tuo pačiu atkreipiame dėmesį,kad Tautos Fondui,ku
ris finansiniai išlaiko VLIKą, įnašus ir aukas galima 
siųsti per ištisus metus.
Dr, Kazys Bobelis Dr K. Šidlauskas
Vyriausio Lietuvos Amerikos Lietuvių Tarybos
Išlaisvinimo Komiteto Pirmininkas
Pirmininkas

1980 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠINIO IR 
TINKLINIO PIRMENYBĖS

1980 m. Š. Amerikos Lietuvių Krepšinio ir Tinklinio 
Žaidynės įvyks 1980 m. balandžio 26-27 dienomis, Det
roite, Mich. ŠALFASS-gos Centro Valdybos pavedimu , 
varžybas vykdo Detroito LSK Kovas.

Krepšinio varžybos bus vykdomos šiose klasėse:
a) Vyrų A, b) Vyrų B, c) Jaunių A (1961-63 m. gimimo), 
d) Jaunių B (1964-65 m. gimimo), e) Jaunių C (1966 m. gi
mimo ir jaunesni ų), f) Moterų ir g) Mergaičių A (1961 m. 
gimimo ir jaunesnių)..

Tinklinis bus pravestas šiose klasėse : a) Vyrų,
b) Jaunių A (1966 m. gimimo ir jaun. ), c) Moterų, d) 
Mergaičių A (1961-63 m. gim.)ir e) Mergaičių (1964 m. 
gim. ir jaun.)

Vyrų krepšinio A klasei priklauso pajėgesnės koman
dos, parinktos ŠALFASS-gos Krepšinio Komiteto. Liku
sios komandos žaidžia B klasėje, kur taipogi gali da
lyvauti ir vyrų A klasės komandas turinčių klubų ant
rosios komandos.

Krepšinio varžybose kiekvienoje klasėje gali daly
vauti nedaugiau kaip 8 komandos, reikalui esant, atrink
tos pagal apygardinių pirmenybių davinius ir pagal 
Krepšinio Komiteto parėdymą.

Krepšinio varžybos bus vykdomos vieno minuso 
(single elimination) sistema su paguodos ratu.

Tinklinyje dalyvaujančių komandų skaičius neapribo
jamas. Visos tinklinio varžybos bus pravestos dviejų 
minusų (double elimination) sistema.

Smulkios informacijos yra praneštos visiems spor
to vienetams.

Preliminarinė, informacinio pobūdžio1 registracija, 
privalo būti atlikta iki kovo 1O d. , o galutinė, formali 
registracija - iki balandžio 12 d. , šiuo adresu :Mr. And
rius Butkūnas , .25356 Leestock Ct. , Farmington , Mich. 
48024 Tel (313)-477-8475.

ŠALFASS-je neregistruoti vienetai, suinteresuoti 
šiomis žaidynėmis, gali kreiptis aukščiau nurodytu adre
su.

Yra gal imybė , kad prie krepšinio ir tinklinio var
žybų bus dar prijungta ir šachmatų bei stalo teniso pir
menybės. Galutinai paaiškėjus, bus paskelbta vėliau.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

nis apie padėtį ir nuotaikas 
Lietuvoj, slaptais keliais 
patekęs į Vakarus, prieš be
veik porą metų buvo pas
kelbtas Akiračiuose ir, regis, 
net NL pakartotas.

Kaip čia atsitiko, kad apie 
paties Finkelštei no atsiradi
mą Vakaruose žino J. Valiū
nas, bet dar nežino', pa v. net 
Tomas Venclova, intymus 
bendrininkas iš to paties 
Helsinkio komiteto?Kuo pa - 
sitikėti? V. Rastenis

New York

vąpadėtį. "Komjaunimo Tie
sa" atspausdinusi ataką prieš 
sovietinius cenzorius. Tos 
atakos vaisiai pasirodę už 
devynerių dienų. Dailės pa
roda, kuri buvusi rengiama 
"aprobuotų dailininkų", bu - 
vusi uždaryta pačią atidary
mo dieną. Istorikas, kuris 
buvo parašęs knygą, pava
dintą "Birželio 22", rodan
čią Stalino klaidas dėl Rau
donosios Armijos ankstyvųjų 
katastrofų 1941 m., nebuvusi

leista spausdinti, nors tą 
knygą rėmė daugelis jaunų 
istorikų etc.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

J
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NUO CHAMONIX LIGI LAKE PLACID 
( 1924 - 1980 )

* TRUMPOS ŽIEMOS OLIMPINIU ŽAIDIMŲ APYBRAIŽOS *

Specialius šuolius (didžioji 
nuosklanda) nuskina vokietis 
Helmut RECKNAGEL. Ilgiau
sias-93,5 mtr. Alpių rung
tyse pasižymi austrų klasė, 
kai slalome vyrams laimi 
abi I-as vietas, o didžiaja
me - 1-ą ir III-čią vietas.

Nusileidimas -prancūzo 
Jean VUARNET laimėjimas.

Moterų klasė gan permai
ninga, kaip ir jų charakteriai. 
Nusileidimas atitenka vokie
taitei Heidi BIEBL, slalomas
- Anne HEGGTVEIT- Kana
da, o didysis slalomas - 
Yvonne RUEGG - šveicarei. 
Galingos rusės net visu 
"kvartetu" skrodžia 10 klm. 
nuotoly pergalę, bet 3X5 
klm. estafetėj su žymia per
svara atskuba švedės ir pel
no aukso medalj. Pažymėti
na, kad abejose estafetėse 
(vyrų ir moterų) dalyvavo ir 
lenkų komandos. Vyrai 6-toj 
moterys - 4-toj vietoj.

Greitajam čiuožime rusai 
ir vėl stiprūs, kur Grischin 
pakartoja 1956 m. olimpinj 
laiką 40,2 sek. 500 metrų 
rungtynėse ir vėl aukso me
dalis. 1500 mtr. tas pats G. 
laimi H-ą vietą,' o jo tautie
tis STENIN - bronzą. Auk
so medalis teko norvegui Ro
ald Edgar AAS. Jo laikas ir 
ruso G. lygus, po 2 :10, 4 min.

Victor KOSICHKIN žymia 
persvars (7 : 51, 3 prieš 
8 : 00, 8 ) pralenkia norvegą 
Knut JOHANNENSEN, padidin
damas medalių aruodą. Il
giausioji distancija 10 klm. 
keičiasi vietomis:Johannesen
- aukso" medalį, o Kosichkin
- sidabro.
...Moterys rusės greitajam 
čiuožime irgi vyrauja:

o o o o o

(tęsinys) 
500 m. Hekga Haase-Vokiet. 
1000 m.-Klara Guseva-Sov. S. 
1500 m.-LidijaSkoblikova-S. S. 
3000 m. " " "

Dailųjį čiuožimą,tsu augštu 
lygiu laimi amerikonai: Da
vid JENKINS - vyrų, o 
grakščioji Carol HEISS- mo
terų. Porinis neatsilieka nuo 
kaimynų ir atitenka kanadie
čiams: Barbara WAGNER 
ir Robert PAUL.

Ledo rutuly JAV atstovai 
klupdo visus paeiliui (šu ru
sais 3:2), laimėdami auk
so medalj. Namuose ir sie
nos padeda, kaip sako mūsų 
patarlė, bet ledo rutuly tiek 
aikštės bortai ir sienos ga
na atokiai nuo žaidimo lau
ko, vienok šeimininkų pasi
ruošimas buvo vertas pa
garbos ir to auksinio meda
lio. Kanada II-ji ir rusai kri
tę nuo klevo lapo vyrų 8 : 5, 
o su švedais sumetę lygiais 
2 : 2, liko III-je vietoje. Suo
miai, atsiradę paguodos rate, 
krečia australams be pasi - 
gailėjimo 14 : 1 ir 19 : 2; ne
atsilieka ir japonai, kai to
limuosius kengūrų žemės 
šeimininkus apipila 13 : 2 
ir 12 :2. Taigi, "kapa" su 
geru kaupu, jei Iškaitysi - 
me pirmąjį ratą.

Atžygiuoja visai nauja 
rungtis - Biathlonas. Tai 
graikiškos kilmės žodis, 
reškiąs dvikovę.' Squaw - 
Valley buvo jo "gimtadienis", 
nes ankstyvesnieji parodo
mieji karinių patrulių žygiai, 
slidėmis, kaip pirmiau de
monstruoti 1924 m. Chamonix 
1928 St. Moritz, 1936 Gar- 
mish - Partonkirchen, 1948 
St. Moritz, į tikros progra- 
oooooooooooooooo

mos rėmus nepateko.
Rungtį sudaro 20 km. per

bėgimas slidėmis ir šaudy- 
mas.Techninė pravedimo ei- 
eiga sekanti : laike perbėgi
mo dalyvis tarp 5 ir 18 krn 
turi atlikti šaudymą 4 kar
tus. Nuotolis 150 km. Šau
dymo padėtys : gulom po ne
mažiau kaip 3 km. stačiom 
vėl po 3 km. gulom ir pasku
tinioji - stačiom . Duodama 
po 5 šūvius kiekvienoje šau
dymo vietovėje. Nepataiky- 
mai baudžiami 2 min. laiku. 
Jei šūvis kliudo tik taikinį, 
bet ne žiedus taikinyje - 1 
min. baudos. Kaip ir pride
ra, pirmu kart tose krikš
tynose 1 aimi skandinavų tau
tos narys-švedas Klas Les — 
tander, 2 vietą suomis Antti 
Tyrvainen, toliau iš eilės, 
ir pridurmu, net 4 rusai.

Buvo 749 dalyviai iš 30 
tautų, iš kurių 591 vyrai ir 
158 moterys, Vokietija skait
lingiausia - 85, JAV - 84 ir 
So v. Sąjunga - 67.

Organizacinė ir techninė 
žaidimų eiga užsienio spe
cialistų buvo įvertinta gerai. 
Amerikiečiai 11-jį Ž. O. žai
dimų egzaminą išlaikė ne
mažiau kaip B ar mūsiškės 
4-ės įvertinimu. 
INNSBUCK 1964 m.

36 - rių tautų atstovai su
sirenka svetingame Austri
jos"* krašte, kuris pamažu 
garsėjo alpinistinių rungčių 
tarptautinėmis pergalėmis, 
kurių vardas ir Ž. O. žaidi
muose taip pat buvo svarus . 
Kaip ir dera šeimininkams 
moterų nusileidimą laimi 
Chris te Haas, vyrų Eggan 
Zimmermann, bet tuometi
nis prancūzų iškilimas nu- 
o o o o o

bloškia užuomaršin austrų 
laimėjimus,nes didysis sla
lomas pakliūna abiejose kla
sėse jiems (prancūzams): 
Marlelle Goitschell ir Fran
cois Bonlieu, plius slalomas 
vėl su Goitschell ir sesute 
Chrsitine (sidabro taip pat 
II v. Christine gauna ir di
džiajam slalome)žymi pran
cūzų dominavimą. Slidžių
5 ir 1O km. rungtyse, abi 
pergales ištraukia rusės. 
Vyrų klasėje vėl švysteli 
suomiai, kai 15 km. ir 30 
km. Eero Maetyranta su žy
mia persvara užima abi pir
mas vietas.

50 km. tvirtovę įsistipri
nę atlaikė švedai - Sixton 
Jenberg aukso medalis ir 
Assar Roennlund - sidabro. 
Nė vienas rusas į pirmąjį
6 - tuką nepakliuvo. Voron- *Tracey Wainman dailiojo čiuožimo kandidatė 1984 metų 
chinnin su bronzos medaliu Olimpiadoj atstovauti Kanadą.
30 km. , tai vi sas jo kraitis 
vyrų slidžių klasėje, plius
3 vieta 4x10 km. estafetė
je. Moterų 3x5 km. su gera 
persvara nukabina rusės, 
prieš švedes. 4x10 km. vy
rams atitenka švedams.

Šiauriečių sudėtinę 15 km. 
ir šuoliai vėl gerina norve
gai, kai Tormod Knutsen iš
4 vietos Squaw Valley dabar 
atsirevanšuoja pergale.

Dailiajame čiuožime pir
mu kart arenoje pasirodo 
Ludmilla Belousova ir Oleg 
Protopopov. Tai šita pore
lė, kuri 1979 m. Švedijoje 
"davėfūgą", senu žargonišku 
terminu tariant, ir atsidūrė 
Vakaruose, o galbūt dabar 
ir JAV krašte. Debiutas sėk
mingas ir aukso medalis 
pelnytas. Vyrų klasėje Man
fred Schnelldorfer, o mote
rų olandė Sjoukje Dijkstra 
pavienių klasių nugalėtojai. 
Rusai kuria istoriją ir me
dalius, nes yra gražios iš
vaizdos Lidia Skoblikova 
surenka visas 4 greitojo 
čiuožimo pergales : 500, 
LOOO, 1500 ir 3000 jos ba
lanse. Aplamai, čia rusės 

o o o o o o

šlavė viską ir be atvangos. 
Skoblikovos pergalė iki šios 
dienos dar nė vienos dalyvės 
nepakartota.

Atslūgo rusai austrų že
mėje greitajame čiuožime, 
nes tik 1500 mtr. .laimi, 
500, 5000 ir 1OOOO mtr. 
išlyginimui teko JAV Richard 
M c Dermott, nor vegui Knut 
Jehannsen ir švedui Jonny 
Nilsson. Ledo rutulyje ru
sai be pralaimėjimų, su 14 
tšk. , vėl pelno aukso meda
lį. Švedai, čekai ir kanadie
čiai, visi po 1O tšk, . bet 
įvarčių santykis nulėmė šią 
eilę, kaip čia yra išvardin
ta. Grupėje B nugalėtoja 
tampa Lenkija.

Rogučių rungtyse pavie
nes vyrų ir moterų klasių 
rungtis surenka vokiečiai.

Ši konkurencija yra pirmu 
kart Ž. O. žaidimuose. Anks
čiau buvusi panaši rungtis — 
Skeleton 1929 ir 1948 m. pra
dingo. Biathlano aštrioj ir 
įtemptoj varžymosi eigoj, 
rusai paima abi pirmas vie
tas. Skandinavų atstovai, 

OO O OO O OOOOOOOOOO!

kaip matome, gerokai ap
snūdo ir užleido pozicijas. 
Kanada praūžia visu greičiu 
laimėdama Bobsley rogu
čių ketvertą, dvejetą - ang
lai.

Žaidimų nuotaiką sukrėtė 
mirtis, kai treniruočių me
tu, prieš pat atidarymą, už
simušė du dalyviai : 50 metų 
britų Kay Skrzykecki rogu
tėmis -ir 19-metis australas 
Rosse Milne, slidininkas.

Lyg tyčia, bet su tikra ir 
sunkia bausme, pasireiškė 
"Mother Nature", nes nesant 
sniego ir jo nesulaukiant (o 
žaidimai jau lipa per slenks- 
tį)nusileidimams iršuoliams 

.vietos turėjo būti laiku pa
ruoštos. Taigi baimė ir rū
pestis organizatoriams su
kėlė nemigą ir sunkius 
sprendimus. Skubiai organi
zuoti kariai, jaunuomenė ir 
simbolizuotas sunkvežimių 
transportas sniego priveži- 
mui, dirbant net 24 valandas, 
nelauktą gamtos išdaigą iš
lygino - žaidimai prasidėjo 
laiku. Žiūrovu - rekordinis 
skaičius. /bus daugiau/ 

i o o o o
SIMPOZIUMAS MONTREALYJE

/Montrealio Simpoziume pagrindinį žodį tarė Rasa Lukoševičiūtė. Jo ištraukas 
arba santraukas čia patieksime. Visi pageidavo, kad tokių simpoziumų būtų daugiau,

/ tęsinys /

Buvo išreikštas didelis 
susirūpinimas, kad mūsų 
šeimos yra nedidelės, dau
giavaikių iš viso nebesimato 
jaujesnių šeimų tarpe. Bu -

mai mūsų papročiai brangūs, 
bet keičiantis kartoms -kei
čiasi ir papročiai. Ji paste
bėjo, kad Neringos stovyklo
je su dideliu noru ir vis di -

neverta,ką man tas tduos.Ir 
čia noriu pabrėžti, kad šias 
nuotaikas atrandame ir bend
roje savo gyvenimo aplinkoje, 
ne tik lietuvių visuomenėje .

Toliau R. Lukoševičiūtė 
patiekė keletą faktų, paro
dančių akivaizdžiai,ką reiš
kia tikrasis- konkretu- 
s i s idealizmas,t.y, ne tik 
idealo teorija ar filosofija , 
koks tag idealas turėtų būti , 
bet kas jo vardan yra konk - 
rečiai neveikta ar veikiama.

Paminėjusi 1918 m.kūrėjų 
savanorių žygius, 1919 m. A- 
merikos Lietuvių Seimo do
vaną Lietuvai-Laisvės Var
pą ir surinktas aukas pa
siųsti Lietuvių Taikos dele
gaciją į Paryžių, pasidžiaugė 
ir didžiai įvertino po II-ojo 
Pas. Karo atvykusiųjų nuola
tines pastangas išlaikyti lie
tuvybę.

Buvo tikrai malonu ir 
svarbu visiems išgirsti jau
nimo nuomonę ir tų darbų į- 
vertinimą.

Paragrafas po to buvo ir 
konkretus kaltinimas: "1930 
metais, kai į Vasario 16 mi
nėjimus susirenka vos keli 
šimtai iš 7. OOG. Montrealio 
lietuvių , kili Į jaunimo po- 
kongresinį vakarą atsilanko- 
vos saujelė savo jaunimu su
sidomėjusių lietuvių, kai 
šiandien Šeštadieninėje Mo
kykloje sėdi vos 50 mokinių, 
kai susirinkome šią popietę 
diskutuoti Montrealio Lietu
vių Bendruomenės veiklą, 

•kokiu lietuvišku idealizmu 
pagrįstas mūsų lietuvių vi
suomeniškumas?"

Tie žodžiai patvirtina ke
letą svarbių momentų, ku
riuos mes, vyresnieji,dažnai 
pamirštame:!/jaunimas n o- 
r i išlaikyti ryšį su vyres
niais, nežiūrint mūsų "seno- 
1980. II . 22

viškumo", bumbėjimo ir, 
prisipažinkime, vis dažniau 
pasirodančio pasyvumo,/Tas 
pasyvumas, reikia pasakyti, 
gali būti ir visai pateisi na - 
mas-energija ir gal sveika
ta nebe tokie, kaip buvo.Iš 
kitos pusės- dažnai užhip - 
notizuoti savo, metų skai
čiaus, įsikalame į galvą, kad 
esame jau "per seni", jau 
viską žinome, viską padarė
me ir-viską apsprendėme, o 
ir nutaisėme.../.

šį specifišką kaltinimą, 
kuris ne vienam yra perėjęs 
per mintis, atrodė kiek ki
taip, Petrui Adamoniui su- 
konkretizavus mūsų skaičių 
M ontrealyje -apyli nkėse. Pa- 
aiškėjo,kad iš impozantiškai 
skambančio apie 7.000 lie
tuvių, tikrumoje būtų -pajė - 
gių, suaugusių, sveikų 
žmonių-apie 2.2OO-2.OOO.

P. Adamonio pareiškimu, 
1971 m. buvo užregistruota 
4.300 lietuvių kilmės asme
nų. Iš jų reikėtų nurašyti 
kilusius iš Lietuvos , bet ne 
lietuvius, apie 500.Tad tik
rumoje lieka apie 3.800.

Jeigu paskaičiuoti iki šių 
metų mirusias, išvažiavu - 
sius ir pridėti grupelę pro - 
komunistinio nusistatymo, 
viso susidaro apie 1.2OO.Tad 
lieka apie 2.600. Montrea - 
lio kolonija pasižymi ir ne
mažu skaičiumi senų žmo
nių 80-90 m. .kurie jau ne- 
begali daug reikštis lietu
viškoje veikloje.Taip 2.200 
-2.000 pajėgių lietuvių būtų 
realistiškas skaičius.

Prisimintina/ir, kad pir - 
mieji imigrantai, atvykę tie

siai nuo plūgo, ne nutautėjo 
taip greitai, kaip jaunimui 
gali atrodyti. Reikia įsidė - 
mėti ir kitą jų gyvenimą 
sunkinančią aplinkybę: juos 
buvo savo sūkurin pačiupusi 
ir ekonominė depresija, kai 
mes atvykome gerbūvio ir 
galimybių laikotarpyje.

Senieji imigrantai buvo 
įkūrę ir Šv.Kazimiero para
piją, Klubą, turėjo 6-8 orga - 
nizacijas, vyrų, moterų cho
rus. Jiems buvo tekę ir pa
tys sunkiausieji darbai. Ne 
vienas jų yra padėjęs mums, 
naujiesiems imigrantams.

Šį pavasarį vienam jų-Jo- 
nui Leknickui sueis 90 m 
amžiaus.

vo pareikštas pageidavimas 
iš publikos,kad reikėtų dau
giau susirūpinti mišrių šei
mų vaikų lietuviškuoju auk - 
Įėjimu, Čia išsamiau pasi - 
sakė Šeštad. Mokyklos ve-z 
deja M. Jonynienė.kuri pri - 
minė, kad jau veikia tokių 
šeimų vaikams specialus 
skyrius. Tačiau, ji pabrėžė , 
vien mokykla stebuklų nega
li padaryti, jeigu šeimoje 
lietuviškai kalbančioji pusė 
nedarys pastangų prmokjnti 
kalbos, supažindinti ir pa 
laikyti lietuviškus papročius.

Seselė .pasidžiau -
gė, jog ji žinanti,kad daugu-

dėjančiu skaičiumi atvyksta 
mišrių šeimų lietuviukai. Jų 
skaičius siekia jau 1OO ir 
reikia toliau ta kryptimi 
veikti.

Prelegentė pakartotinai, 
charakteringai jaunimui ir 
labai teisingai skelbė, kad 
mūsų aplinka veda visus prie 
pasyvumo."Televizija, radio 
mus verčia žiūrėti, stebėti , 
klausytis ir pamiršti reaga
vimą-jie mūsų n e motyvuoja 
angažuotis. Mes daug ką 
skaičiuojam doleriais ir sa - 
vo, veiksmus apsprendžiam 
apčiuopiama nauda: verta ar

Ieškodama atsakymo į 
problemas atkreipė dėmesį , 
tarp kitų svarbių faktorių 
į tai, kad 1979 m. lietuvių 
k. vadovėlį nemokan - 
tiems išleido buv.Lie - 
tuvoje mokytojų seminarijos 
direktorius Antanas Rinku-, 
nas, išėjęs dabar pensijon . 
Ji klausia: " Kur jaunosios 
kartos universitetus baigę 
mokytojai dingę? Ko mes 
laukiame perorganizuoti sa
vo lietuviško švietimo insti
tuciją, naudojantis šių dienų 
duomenimis bei aplinkos są
lygomis?" /bus daugiau/

Simpoziumo, įvykusio Montrealyje 1980 m. vasario mėn. 3 d. dalyviai. Už stalo 
iš kairės į dešinę -moderatorius R.Otto, S.Baršauskas,P.Mališka, G.Nagys , 
D.Staškevičienė,R.Lukoševičiūtė. Nuotrauka J. V.Danio
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
BEKALBANT, 

BEŠN EK AN T~
Birutė V. N a g i e n ė

Žiema tokia lengva šiemet,kad ir automobiliu leistis 
į kelionę nesudaro jokių problemų. Svarbiausia,tačiau, 
kodėl norėjosi pasukti Kingston’o kryptimi- tai nostal
gija savotiško, mielo, niekur kitur čia neužtinkamo bran
gaus kampo ir lygiai taip pat brangių, nepamainomų 
žmonių - Antano ir Anastazijos Tamošaičių. Tas jaus - 
mas ypač vėl stipriau pasireiškė, paėmus į rankas ne - 
seniai jų išleistą labai svarbų mūsų kultūrai veikalą - 
Lithuanian National Costume. Pasklaidžius puslapius , 
perskaičius šį rūpestingai paruoštą rinkinį, vėl išvydus 
tą gausybę raštų, raštelių, sukurtų mūsų bočių ir toliau 
puoselėjamų šiais laikais, matant kūrybiškosios mūsų 
liaudies vaizdus kasdienybėje ir šventėje - kelionės kryp
tis buvo visai aiški. Norėjosi pasidžiaugti kartu su auto
riais, atsigaivinti. '

Į Sodybą pro vartelius į kiemelį- lyg liaudies daino
je- pakliūti lengva. Pasitinka žirgų galvelės ant stogelių, 
langinėlės su išraitymais ir margos durelės. Pasitinka 
ir skulptūrų sodelis.dali. A .Tamošaičio "išaugintas" iš 
geležies liekanų. Seno,pilko medžio koplytstulpiai. Pa
sitinka ir šeimininkas. Kad ir žiema- tik raštuotu megs- 
tiniu ir lengvu švarku apsirengęs, besišypsąs. Audeklų 
raštų fone, tarpdury, pasirodo ir Anastazijos Tamošai - 
tienės šypsena.

Atmintyje dar knygos puslapiai. Daugelis žmonių , 
perėję per savo amžiaus vidurį, sulėtina savo veiklą, su
siaurina savo interesus, aptingsta, nors sveikata dar ir 
jiems leistų kitaip gyventi. Tamošaičių Sodyboje matome, 
kad nežiūrint didelio, nuolatini o_ilgų metų darbo- ir ma
žai liuksuso- galėtų jiedu pasiimti ir dešimteriopai užtar
nautas "atostogas". Jų gyvybės medis , tačiau, veda nau 
jas šakeles. Uždaviniai ir interesai iškyla su nauja die
na. Nejučiomis klausiu: 
.....Kas paskatino pastaraisiais metais imtis ilgo ir to
kio kruopštaus darbo to veikalo parengimo spaudai?

- Tik atvykus į Kanadą, visą laiką tvarkėme tautinių 
drabužių rašytą, fotografuotą ir pieštą medžiagą, galvo
dami, kad pagaliau riekės kada nors išleisti knygą. Buvo 
aišku, kad stambesnei knygai išleisti sunku suorganizuoti 
lėšas.

Mūsų laimei,Kanados valdžios žmonės atkreipė dė
mesį į mūsų patyrimą tautinių drabužių srityje ir į mū
sų gausius senoviškų sodietiškų drabužių rinkinius. Jie 
paskyrė stambokas sumas teksto paruošimui ir spaųsdi - 
ritmui. Taip pat lietuvių finansinės įstaigos ir visuomenė 
parėmė knygos išleidimą.

Mūsų tikslas buvo toje knygoje supažindinti teorėti - 
niai, t. y. aprašyti ir paveikslais pavaizduoti pačius bū - 
dingiausius lietuvių tautinius drabužius: jų audeklus, raš
tus, spalvas, pasiuvimo ir dėvėjimo būdus. Mes neturėjo
me tikslo tame veikale lyginti lietuviškuosius rūbus su 
kitų kraštų tautiniais drabužiais ieškant panašumų, skir
tumų, įtakų ir 1.1. Tas uždavinys galėtų būti mokslinin
kų nagrinėjamas specialiuose tautotyros veikaluose. 
......Koks yra turinys "Lithuanian National Costume" 
knygos ?

-Viename ir tame pat veikale patiekiame istorines 
lietuvių tautinio drabužio žinias, tų drabužių atskirų da
lių aprašymą ir jų skirtumus kiekvienoje Lietuvos apy - 
linkėję. Patiekiame tų drabužių stilių, jų dailę-spalvas

dail. Antanas Tamoš aitis savo Sodyboje

ir raštus bei apsirengimo būdus. Audimo technika tik da
linai aprašoma. Nebuvo lėšų išleisti knygas tais atski
rais klausimais.
......Arba ta pati knyga būtų išėjusi tuomet nepaprastai 
didelė,* sunkiai pritaikoma platesnei publikai, nes tech
nika domisi tik kas audžia, ar ne? - paklausiau.

- Ateityje reikės ir tai padaryti, - atsako Tamošai - 
tis.
. .... .Rengiant šį veikalą,be abejo, judu naudojotės ir ki
tų kraštų veikalais apie jų tautinius drabužius?

- Bemaž visi Europos kraštai jau seniai yra išleidę 
kapitalinius veikalus apie savo šalies tautinius drabužius. 
Dar prieš II-ąjį Pasaulinį Karą mūsų kaimynai- latviai , 
estai ir skandinavų kraštai išleido stambius tautinių dra
bužių veikalus. Taigi , susipažinome ir su kitų kraštų vei
kalais. Apsisprendėme dėl būsimos mūsų knygos tu
rinio.
.......... .Įdomu, kokio pobūdžio yra kitų kraštų tautinių dra
bužių veikalai- mokslinio, iš dailės taško žiūrint, tech - 
nikinio rūbų pagaminimo išaudimo, ar kokie?

- Jų turinys yra labai įvairus. Mokslininkai -muzie
jininkai rašo iš istorinio taško, kraštotyrininkai iš tau - 
tinio požiūrio, menininkai parengia drabužių, apsirengi
mo albumus, tautinių drabužių gamintojai- audėjai para
šo knygas kaip juos išausti ir pasisiūti.
__ ... Iš kur daugiausia sėmėtės savo knygai medžiagos 
tekstui? Iš kur paimta nuotraukos bei spalvotieji pieši - 
niai?

- Mudu išvažiavome iš Lietuvos Į Austriją keletą mė
nesių ankščiau, negu visi kiti lietuviai kad atvyko. Atsi - 
vežėme su savimi gausų savo rinkinį senoviškiausių so - 
dietiškų išeiginių, namie austų drabužių, nuotraukų, pie
šinių ir gausią tos srities biblioteką. Tie senoviškųjų 
drabužių rinkiniai ir buvo pagridiniai šaltiniai paren - 
giant Lithuanian National Costume veikalą.

/Tą medžiagą teko vis dalimis pamatyti. Ji yra 
praeito ir dar ankščiau šimtmečio liudininkė. A.Tamo
šaitis 1925 m. berinkdamas ypač Žemaitijoje tautodailę, 
buvo sutikęs ne. vieną šimtametę moterį, kuri dar turėjo 
ir savo motinos ar net ir močiutės drabužį ar jo liekanų. 
Autentiškumą rėmė ir medžiaga graviūrose, senuosiuose 
piešiniuose, surinktieji dokumentai ir aprašymai. Pasa
koja autorius, kaip seniau nuvykus Į kaimą ir paėmus už 
sijono krašto apžiūrėti medžiagą ir audimą- moterys la
bai nustebdavo. Kartais manydavusios, kaip toks jau - 
nas, o kibina vyresnes moteris.../
.............Kaip pakliuvo lietuvių tautiniai drabužiai į scenos 
veikalus? Juk turėjome pastatymų lietuvių gyvenimo kai

me temomis,-pasidarė įdomu ir nutariau pasiklausti. Vi
sai netikėtai-o rodos, jau tiek daug žinojau, ką Tamošai - 
čiai yra nuveikę - Tamošaitis buvo pasirodo sukūręs 
PAGIRĖNTJ pastatymui /Šimkaus muzika/ kostiumus, o 
užėjus bolševikams teko padaryti kostiumų projektus vei
kalui KAIMAS PRIE DVARO.

Vokiečių okupacijos metu premijai ansamblio Lietu
va tautinius kostiumus- kurių buvo virš 1OO- teko irgi 
A.Tamošaičiui suprojektuoti.
...... Dabar Lietuvoje kraštotyros specialistai yra iš
leidę knygų apie lietuvių liaudies drabužius. Kaip Jums 
atrodo tos knygos? Ar yra kur nors pažymėti Jūsų 
atlikti darbai ? Juk buvote vienas svarbiausių
pionierių šioje srityje?

- Lietuvoje yra padarytas didelis darbas.Daug me
džiagos, bet atranka nevisur atlikta. Jeigu jiems pasise
kė rasti merginos rūbą "pagerintą" aksomu ar atlasu - 
tai rašo, kad tai irgi mūsų liaudies menas. Tikrumoje , 
tokių necharakteringų priemaišų buvo rūbuose bajorų Į- 
takos metu. Pasižiūrėjus Į "ponus", mergina nusipirkda
vo aksomo gabalą ir jį Įkomponuodavo Į savo šventišką 
rūbą, galvodama, kad :<as poniška tai gražu ir nesvarbu, 
jeigu maišai.. .Arba-gaudavo dovanų atlaso - kaip gi jo 
nenešiosi? O ir šilko skara su raitytomis rožėmis gal 
jai pasirodė kartais gražesnė už tulpių raštus ...

Taigi, jų knygose sudėta v i s k a s, ką tik liaudis 
nešiojo, neišieškant tikrojo charakterio arba nepabrė - 
žiant.kad tai nėra gryno stiliaus ar neautentiška...

/bus daugiaus/

U K Š T A I Č I A I

Iš Antano ir Anastazijos Tamošaičių knygos 
LITHUANIAN NATIONAL COSTUME

Žmoniškumo Šviesoje...
(tęsinys)

SLĖPTUVĖ ARCHYVE - VILNIUJE
............ " 1941 metų pabaigoje vienos akcijos metu man ir 
mano motinai pasisekė pabėgti į miestą,kur mus priglau
dė kunigas Chimskis, gyvenęs tuomet Žvėryne. Tačiau , 
pas jį galėjome išbūti tik 3 savaites, nes mus pastebėjo. 
Po ilgų ieškojimų ir didelių vargų buvome priverstos su
grįžti į getą.

1942 metų pabaigoje aš kartu su brolio žmona pate - 
kau į 30 žmonių grupę, kuri turėjo dirbti archyve.' Tuc 
metu hitlerininkai iš įvairių okupuotų miestų, daugiausia 
iš Vitebsko, Smolenkso ir Minsko Į Vilnių ėmė vežti pa
grobtas archyvines knygas ir Įvairius dokumentus.Reikė
jo darbininkų atvykusiems^su knygomis vagonams iškrau
ti ir knygas sunešti į archyvo patalpas,.

Kai mes atėjome į darbą, prie mūsų priėjo archyvo 
direktorius J.Stakauskas. Jis su mumis maloniai kal
bėjosi, kiekvieną atidžiai ir jautriai išklausė. Šiandieną 
net sunku Įsivaizduoti, ką tuo metu mums reiškė toks 
žmoniškas elgesys.
.... . . Derektoriui buvo pasiūlyta papildomos patalpos 
po archyvu. Tai buvusio moterų vienuolyno pastatas 
Giedrio gatvėje. Mums buvo Įsakyta sutvarkyti ir pa
ruošti patalpas dėti knygoms,atvežtoms iš vokiečių oku - 
puotų miestų. /Ar ne tikri "kulturtrhger'iai? Knygos,ku
rių kalbos, jie net nesuprato buvo svarbu, o žmonės ir jų 
likimas- ne...Red./.

Vienuolynas buvo pastatytas prieš kels šimtus metų. 
Jame buvo daug koridorių, pagalbinių patalpų, kambarių 
visiškai neįprastose vietose. Žmogui,pirmą kartą pate 
4 psl.

kušiam į šį labirintą, buvo sunku orientuotis.
Netrukus okupantų valdžia pareikalavo, kad pateiktų 

buvusio vienuolyno, dabar paversto archyvu, planą.
Archyvo direktorius iškvietė mūsų brigadininką ir 

pavedė jam paruošti patalpų planą. Be to, jis nurodė, kad 
pirmame aukšte dešinėje koridoriaus pusėje esantis pas
kutinis kambarys plane nefigūruotų. Netrukus pradėjo at
vykti nauji knygiftransportai. Jomis užvertė visą apatinį 
koridorių; iš knygų šūsnių susidarė tikras labirintas. 
Labai greitai šiuo koridoriumi visiškai buvo mustota 
vaikščioti, ir knygas ėmė krauti kitų aukštų kambariuose.

Archyve kartu su mumis dirbo V. Žemaitis. Mes ži
nojome, kad jis yra fizikos mokytojas ir J.Stakausko vai
kystės draugas, o dabar bendradarbis archyve. Jis buvo 
nekalbus, bet, kada žiūrėdavo Į mus, jo akyse matydavome 
gilią užuojautą ir begalinį gerumą. Jis turėjo auksines 
rankas. Stebėjomės ir gėrėjomės, matydami, kaip su
maniai ir vikriai atlieka bet kokį darbą. Atrodė, nėra to, 
ko jis nesugebėtų padaryti.

Netrukus sužinojome,kad V.Žemaitis,išėjus visiems 
archyvo darbininkams, pasilieka,iš lentų, faneros daro 
sieną, kuri turėjo atskirti nenurodytą plane kambarį ir 
dalį koridoriaus. Kai siena buvo baigta, jis ją visą iki 
lubų užkrovė knygomis. Susidarė Įspūdis, kad čia kori - 
dorius ir baigiasi.

Kai viskas buvo padaryta, mus pasikvietė direkto - 
rius ir pasakė, kad kambarį ir dalį koridoriaus Įrengė 
tam, kad sunkiu momentu galėtume pasislėpti. Gete pa - 
dėtis darėsi vis pavojingesnė,reikėjo kuo greičiau iš ten 
išeiti.

J.Stakauskas mums papasakojo,kad jau seniai jis 
kūrė planą, kaip išgelbėti nors keletą pabėgėlių iš geto. 
Kai po archyvu gavo buvusio vienuolyno patalpas jis nus
prendė, kad kaip tik dabar ir gali Įgyvendinti savo planą.

Mes buvome apstulbinti. Trūko žodžių išreikšti dė - 
kingumui. Jis mūsų niekada nepažinojo, jam buvome vi
sai svetimi. Kaip šis žmogus, mus gelbėdamas, rizikuoja’. 

Kartą Katedros aikštėje buvo pakarta keletas žmonių ir 
ant jų kabojo skelbimai: "Už pagalbą žydams..."

Supratome, kokia našta buvome J.Stakauskui ir V . 
Žemaičiui, į kokį pabojų dėl mūsų jie statė save ir kiek 
galė-lami atidėliojome savo atėjimą. Pirmiausia nuspren
dėme iš geto išvesti mano senąją motiną ir ketverų me - 
tų brolio mergaitę. Mama turėjo apsigyventi tose pačio
se patalpose pas archyvo darbininkę Mariją Mikulską,ku
ri mielai sutiko ją priimti ir laikyti kaip savo tetą,atvyku
sią iš provincijos.

Mamą pas M.M. atvedė vakare. Rytą ji nuėjo į vonią 
praustis ir ilgai negrįžo. Marija nuėjo pasižiūrėti, kas 
atsitiki. Galima įsivaizduoti jos siaubą, kada ji pamatė 
ant grindų gulinčią senutę, be jokio gyvybės ženklo.Mirtis, 
matyt ištiko staiga.
.......... .Išvežti jos kūną iš archyvo, neatkreipiant kaimy
nų dėmesio, nebuvo galimybės.

Visą dieną V. Žemaitis nedideliame kambaryje, kur 
jis atlikdavo visokius archyvui reikalingus darbus, iš 
grindims skirtų lentų dirbo karstą. Jo dirbančio niekas 
nepastebėjo.

Kai darbininkai išėjo, J.Stakauskas ir V. Žemaitis 
nuėjo Į pormo aukšto koridorių. Jie nutarė motiną palai - 
doti f>o grindimis. Kitos išeities nebuvo. Grindys buvo 
išklotos plytelėmis, o tas labai apsunkino darbą. Norint 
iki ryto užbaigti, reikėjo dirbti labai greitai ir tyliai. Iš
kasę duobę, į ją įleido karstą su mamos kūnu. Po to iš
klojo grindis plytelėmis, Į tą vietą sumesdami keletą 
knygų šūsnių.

............ Į archyvą atėjome temstant,po vieną. Mūsų gel - 
bėtojai J.Stakauskas ir V.Žemaitis mus maloniai sutiko 
ir rūpestingai padėjo Įsikurti užmaskuotame kambaryje. 
J.Stakauskas iš kažkur įjavo malkų /juk artinosi žiema/. 
Išėjus archyvo darbininkams, jie pasilikę su V.Žemaičiu 
malkas supjovė ir, kad mums būtų lengviau kūrenti pe - 
čių ir gaminti maistą, suskaldė smulkiomis skiedromis . _ 
Netrukus mūsų istlsirinkol3 žmonių. / b.d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup.'Lietuvoje lr Išeivijoje/

AŠTRIAI SEKA
Komunistų partijos bota

gas yra nuolat iškeltas ties 
kultūrininkų irkūrėjų galvo
mis. Laikas nuo laiko juo 
ne tik sušmaguojama, bet ir 
pliaukštelėjama. Štai gruo
džio 11 - 12 dienomis Įvykęs 
komūhistų centro komiteto 
plenumas ir partiečių pasi
tarimas, kur išsamius pra
nešimus padarė'sekretoriai 
P. Griškevičius ir L. Šepe
tys, reikalavo tobulinti ko
munistinį auklėjimą, Į ko
munistinės ideologijos pro
pagandą reikalavo Įjungti 
meną, mokslą ir visą kultū
rinį veikimą. Po tokių ple
numų" ir vadovaujančių par
tiečių pasitarimų galima 
laukti dar didesnio dirigavi
mo kūrybai.

OLIMPINIAI LIETUVOS 
BALANDŽIAI

Maskvoje per Olimpiados 
iškilmes bus paleista 22 
tūkst. balandžių, jų tarpe 4 
tūkst. iš Lietuvos, 3 tūkst. 
balandžių pateiks kauniečiai , 
o 1 tūkst. kitos Lietuvos vie
tovės.

Lietuvos balandžiai jau 
yra treniruojami, nes ir jie 
varžysis skrisdami Į namus. 
Prieš tai jie bus sužieduoti 
olimpiniais žiedais. Parlė
kusių balandžių savininkai 
turės nuimti nuo jų žiedus 
ir pristatyti teisėjų kolegi
joms.

Iš Maskvos į Kauną yra 
1OOO km. , bet balandžiai 
parskris į namus rytojaus 
dieną.

Lietuviai tą paukštį vadi
na dvejopai : žemaičiai ba
landžiu, o aukštaičiai kar
veliu, o latviškai jis - ba- 
luodis ir tai rodytų, kad jo 
pavadiriimas yra bendras 
baltų-aisčių kalbos žodis.

MIRĖ MUZIKAS ROMUAL
DAS BIELIAUSKAS

Lietuvoje nuo 1972 metų 
įveikia pagarsėjęs estradi
nės - pramoginės muzikos 
ansamblis "Nerija". An
samblį sukūrė ir visą laiką 
jam vadovavo gabus muzikas 
Romualdas Bieliauskas. Jo 
rankose ansamblis sugebė
davo pramoginę muziką pa
kelti Į meno plotmę. "Neri
ja" yra laimėjusi premijų, 
koncertavusi Įvairiose Lie
tuvos vietose, taip pat Len
kijoje, V. Vokietijoje, Če
koslovakijoje.

Spauda praneša, kad 1979 
metų gruodžio 5 dieną šis 
gabusis ansamblio vadovas 
mirė.

SUNKU GAUTI GERĄ 
KNYGĄ

Algirdas Martinaitis "Li
teratūros ir Meno" skiltyje 
"Septynios dienos"nusiskun-» 
džia, kad nelengva Įsigyti 
naujai išėjusią knygą. Jei 
knygos iš anksto neužsisa
kei pagal prieš metus iš- 
1 eistą katalogą, tai knygyno 

( JLIGU GIRI IR GALI GERTI - «* TAVO REIKALAS «

| JEIGU NORI NUSTOTI - «* MUSU *♦ j

I ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS

I SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, j

i 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO. i
ARBA SKAMBINK HJMS: i
Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); !

1 Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733
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AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?
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Parinko J. P-lis 
skelbime dažnai randi Įrašą : 
"parduota". Tada knygos 
reikia ieškoti "šen bei ten". 
Dar' blogiau esą su muzikos 
plokštelėmis. Jų išankstinių 
katalogų nėra, taigi iš anks
to užsisakyti negalima, o kai 
plokštelė atsiranda parduo
tuvėje, jos jau nebėra: "par
duota". Tai vis tie tiražo ri
bojimai lietuviškiems leidi
niams. Tuščiavidurių pro
pagandinių leidinių yra pil
nos knygynų lentynos, jie net 
prievarta brukami skaityto
jams.

SKUNDAS DĖL RASŲ 
KAPINIU PAVEIKĖ

"E. Liet." buvo cituotas 
" Literatūroje ir mene" iš
spausdintas laiškas .kuriame 
skundžiamasi dėl barbariš
kumo Rasų Kapinėse Vilniuje 

Dabar tame Savaitraštyje 
Lietuvos muziejų ir kultūros 
paminklų apsaugos viršinin
kas pranešė, kad ministeri
jos sudarytoji komisija iš- 
aiš..ino kapinėse padarytuo
sius nuostolius,dalis išvež
tų tvorelių fragmentų suras
ta ir grąžinta atgal, o Kul
tūros Ministerija dar krei
pėsi į Vilniaus miesto’vyk
domojo komiteto komunali - 
nio ūkio valdyOą.kuri atsako 
už kapų priežiūrą. Ši pasi
žadėjo, kiek bus galima, sut
varkyti kapines.

SUIMTASIS SKUODIS 
GIMĘS AMERIKOJE

Kaip jau buvo pranešta, 
Vilniaus universiteto dėsty
tojas geologas Vytautas 
SKUODIS areštuotas, nes, 
prisidėjo prie kitų 45 pabal- 
tiečių pareiškimo, kad visos 
svetimos kariuomenės palik
tų Pabaltijį ir Pabaltiečių 
kraštams būtų suteikta ga
rantuota tautos apsisprendi
mo teisė, nes Molotovo-Ri - 
bentropopasirašytas slaptas 
paktas sulaužė tarptautines 
teises.

Paaiškėjo, kad suimtasis 
yra gimęs Chicagoje.Kiti du 
suimtieji - Antanas TER
LECKAS ir studentas Julius. 
SASNAUSKAS.

• Vien už istorinės doku
mentuotos teisybės primini
mą - suėmimai. Kad nors 
begėdiškai nemeluotų Mask
va, kad jie "globoja"tautas , 
kad jai rūpi tautų "lygybė" 
ar Žmogaus Teisė...

Jeigu būtų rami sąžinė, 
nebūtų ko bijoti, galėtų vie
šai si; diskutuoti iškilusius 
klausimus...

AKLŲJŲ DRAUGIJA
Pabaltijo Ąklųjų Draugijos 

I -jį meno saviveiklos fes- 
tivalĮ surengė Panevėžyje . 
Šie festivaliai buvo pradėti 
1983 m.ir yra rengiami kas 
dveji metai. Su koncertais 
lankėsi Rygos,Tartu,Piarnu, 
Kauno ir Vilniaus miestuo
se.

Žinomas Vilniaus Universiteto Kiemo Teatras.

Š9ANDIENBNIAI TEATRAI LIETUVOJE
Juozas Ka

Šiandieninis teatro menas 
Lietuvoje yra tikrai pasiekęs 
savo kulminacinį tašką,žino
ma kiek cenzūra leidžia.Taip 
pat ir publika yra gerokai 
išprususi, jos skonis, saky
čiau, jau išlepintas. Tai pa
tyriau belankydamas teatrus 
Vilniuje. Mačiau spektaklį, 
kurį atsivežė Klaipėdos Dra
mos Teatras. Tai vertimas 
iš anglų kalbos amerikiečių 
Edvard'o Albee "Virdžinijos 
Vilkas". ■ Vertėja yra, kaip 
pažymėta programoje Regi
na Rudaitytė. Vertimas blo
gas, net ir pats pavadinimas 
sudarkytas ir skamba ne
skoningai!'Kas bijo Virdži
nijos Vulf". Nustebau, nes 
didžiausia nesąmonė versti 
pavardę ir ją sulietuvinti - 
"vilkas". Na, tiek ir to. Pra
dėjau žiūrėti spektaklį, ga
vosi įspūdis, kad nei režiso- 
rius, nei aktoriai, kurių 
sąstatas buvo veik iš ge
riausių, nežino ir nepažįsta 
nei amerikietiškos aprangos 
nei jų manierų, nei jų tono. 
Ir aiškiai pamačiau publikos 
abejingumą perteikiamam 
tekstui bei veikalo interpre
tacijai. Auditorija abejinga 
o aktoriai plėšosi, juokiasi, 
raivosi ir šaržuoja, kad net 
klaiku. Vaidintojai, kurių 
tikdvi poros,labai gerai su- 
sirepetavę, bet publikos ne
pagauna ir gana. Net klaiku, 
kai visos vaidintojų geros 
pastangos atsimuša, lyg žir
niai Į sieną. Po pirmo veiks
mo - salė pustuštė. Tie, ku
rie laukė iki pabaigos, ma
nydami, kad galų gale ras 
atpildą, labai nusivylė. Aš 
gi, buvęs su kolegomis, pa

ti bu t a s

geidavau, kad būtų pranešta 
(jei jau jie patys nemato), 
jog tą veikai ą greičiausiai 
išmestų iš repertuaio. Ne 
dėl to, kad jis propagandinis 
ir kiek kvailokas, bet tik dėl 
to, kad nė vienas iš jų ne
supranta ir nežino amerikie
tiško tono nei jų aplinkos. 
Bendrai, nepažįsta krašto 
manierų nei mados. Kas lie
čia apsirengimą, buvo toli 
gražu ne amerikiečių sti
lius. Pamačiau, kad publi
ka buvo reikli ir tą spektaklį 
atmeta. Atmeta be jokių re
zervų. Jau pats tylėjimas 
gėdos jausmą padilgino. Po
rą katučių ir tyla, lyg būtų 
akademinis mirties minėji
mas. Gal dėl to ir rašau 
apie tą nesėkmingą spektaklį 
kad sKaitytojas suprastų vil
niečių (nuotaikas, kas liečia 
teatro meną, operą, baletą, 
ar dramą bei komediją. 
ANSAMBLIS LIETUVA 
KONCERTUOJA

Graži birželio pradžia. 
Važiuojame į Sporto stadi- 
joną, kur ansamblis Lietuva 
duos 5OO-jį koncertą. Plūs
ta žmonės iš visų Vilniaus 
kampų į ta sukaktuvinį kon
certą. Tūkstančius talpinąs 
stadijonas prisipildė lyg bi
čių avilys. Vietų nebegali 
gauti. Kur užmatai, visur 
mirga marga spalvingų dra
bužių varsos. Toje margoje 
minioje ir vienas kitas tu
risto veidas. Mišri ir mar
ga publika labai įvairi, taip 
kaip ir jų nuotaikos, su ku
riomis atėjo Į koncertą.

Atsidaro uždanga ir sceną 
puošia margaspalvių tautinių 
rūbų Įvairumas. Griausmin-

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 
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Restorane tautietis lenkia stiklą po stiklo 
škotiškosios. Kitas, žiūrėdamas Į jį, negali 
suprasti,kaip jis atlaiko tokį kiekį. Galų ga
le, neištvėręs, klausia:

- Atsiprašau, kaip
- Paprasčiausiai -

gal užgieda, tarytumei tau
tos Himną - LIETUVA 
BR A N GI. Matau, kaip pub
liką jaudina iki ašarojimo ir 
suprantu jų paslėptus j aus- 
mus bei nuotaikas. Šiurpu
liai eina per kūną, kai pra
deda nuotaikas kaitaliojan- 
čią programą. Ar jie šoka, 
ar dainuoja, ar kanklių bei 
birbynių muzika užgroja, 
viskas veikia taip pagaunan
čiai visus jausmus, kad už
miršti viską, net ir kur esi, 
kas tave stebi ir kam ir kur 
kas nors gali nepatikti. Tik 
geriau Įsižiūrėjus Įtautinius 
drabužius, apima gailestis, 
kad jie taip sudarkyti. Kar
tais ne pasivaidena, lyg jie 
būtų ukr aini etiški arba i r ki
tokie. Nežinia kieno patvar
kymu, kieno sumanymu lie
tuvių rūbus jie ėmė ir, pa
prastai sakant, sudarkė. Ži
noma, buvo programos ga
balų, kur dėvėjo stilizuotus 
rūbus, prie jų nebūtų gali
ma kabinėtis, bet pagrinde - 
turi būti mūsų rūbai, mūsų 
tikrovė.

Reikia paminėti, kad ne
apsėjo ansamblis ir be sve
timybių. Lietuviškas folklo
ras su kitatautiškom prie- 
maišom-gal tam tikra duok
lė, bet net ir rusiškai tautų 
draugystės vardan buvo pa
dainuota. Nežiūrint to, an
samblis savo 500-jį koncer
tą apvainikavo dideliu pasi
sekimu ir geromis nuotai
komis publiką labai užkrėtė. 
Ansamblis nusipelnė didelių 
aplodismentų, o jų buvo tik
ra audra. Vadovams įteiktos 
gėlės ir ansambliui padėkos, 
Ansamblio vadovai yra Bud
rys ir Lingys.

Po savaitės, eidamas per 
Katedros aikštę, mačiau kaip 
tą patį ansamblį filmavo. 
Berods, jie išvyksta gastro
lių Į svečias šalis.
LIETUVIŠKA OPERA 
"PILĖNAI"

Naujame Operos pastate, 
kur sukasi scena, kur deko
ratorių sumanumas ir fanta
zija pralenkia žiūrovų lūkes
čius, "Pilėnų" operos pa - 
statymas buvo tikrai žavus. 
Nežiūrint, kad sąstate buvo 
antraeilių solistų, kurie silp
noki, bet pats vidurkis buvo 
tikrai vertas gero žodžio. 
Solistai ir su vokaliniu pa
jėgumu ir su dramatinėm 
manierom. Kulminacijos iš
dėstytas logiškai. Nuostabiai 
pajėgus choras, kurį reži- 
sorius mokėjo apvaldyti ne 
tik vokaliai, bet ir mizan- 
sceniškai. "Pilėnuose" yra 

galite tiek daug išgerti? 
šįandien gavau algąl 
• • • •

gerai išbaigtų arijų ir kito - 
kių didesnių solo ir duetų 
numerių. Režisiūriniai ge - 
rai suprasta ir mizanscenų 
sprendimas labai gudrus. 
Ypatingai pilies apsupimo ir 
kryžiuočių Įvedimo scena. 
Išdavystė, kurią negudri 
mergina atliko, jos išgyve
nimai ir visa tų Įvykių toli
mesnė raida taip gudriai ir 
sumaniai išdėstyta, vystosi 
ir rutuliuojasi natūralumo 
fone, lyg tikrus gyvenimo 
tragiškus epizodus matytum. 
Tik labai gaila, kad teatras 
pusiau tuščias. Sakoma,kad 
vasaros arba dar pavasario 
karščiai ir dalinai atostogų 
pradžia žmones nutraukė nuo 
spektaklio. Kiti man paste - 
bėjo, kad "Pilėnų" spektak— 
lių jau yra buvę labai daug 
kartų ir visi jau juos yra 
matę.

Pertraukų metu dirigentas 
Viržonis mane nuvedė į už
kulisius ir aprodė jų tech
niškai gana mandrius įren
gimus ir supažindino su kai 
kuriais solistais. Nustebau, 
kad užkulisių ir grimo kam
barių net keletas aukštų. Kai 
kuriems pasakiau gražių 
komplimentų už jų darnias 
pastangas. Taip pat buvau 
labai dėkingas dirigentui 
Viržoniui, kuris mane glo
bojo ir pirmojo aukšto lo
žėje būdami tik du, galėjome 
operą stebėti niekieno ne
trukdomi, o ir matomumas 
buvo labai geras.

Sužinojau, kad lietuviai: bu
vo norėję pasikviesti porai 
operų vieną mūsų solistę iš 
Los A ngeles.Tačiau reikėjo, 
kaip mažiukams,atsiklausti 
" vyresniojo brolio ". Iš 
Maskvos buvo pasakyta,kad 
amerikietei dainuoti neleis
tina. Taigi ,dar vienas pa - 
vyzdys, kaip mes galime 
kad ir kultūrinėje plotmėje 
su ten esančiais menininkais 
bendrauti...

■I Lietuviai išeivijoje yra 
nutarę su okupantų užmesta 
valdžia oficialių kvietimų 
dalyvauti programose nepri
imti /visiems aišku,kad to - 
kie kvietimai turi savo ge
rai visiems žinomų tikslų./

Ne paslaptis, kad teatrų 
veikla yra stropiai apribo
jama ir autoriai "apkarpo - 
mi", "taisomi"/ne profesio - 
nalų, bet politinių fanatikų / . 
Nežiūrint to, Lietuvos teat
ras yra pasiekęs aukšto me
ninio lygio. Svarbiausia- 
publika mėgsta ir palaiko 
savąjį teatrą. Red./



skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
12 %

10 %
12.. %

10 %
6 %

MOKA:
6 mėn. term indėlius 
1 m. term, indėlius 
3 m. term, indėlius 
pensijų ir namą planą 

speciali taup. sąsk. 
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.)

ui 
už

IMA:

13'/i%už asm. paskolas 

13| % už mortgičius

15% už perviržio kreditą
(line of credit)

didingas Užgavėnių karnavalas

AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu noriu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. 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 Vdl. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų s-tą 
taupomąją s-tą 
spec. taup. s-tą 
depozitu-čekių s-tą 
DUODA PASKOLAS iJ:
asmenines.........................13’/i%
mortgičius 13 %

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

10-3
10-3

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

12 % 
1 1 ’/2% 
10 
12 
10
11’/2%

6 %

%
%
%

10-8
10-8
9-1

9.30-1

Nemokomo 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. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

“Paramos” kredito kooperatyvas
primena nariams, kad dabar yra pats laikas įdėti indėlius 
į R.R.S.P. (pensijų planą). R.R.S.P. indėliai, įdėti iki š. m. 
vasario 29 d., galioja 1979 metų pajamų mokesčių suma
žinimui. "Parama" neima jokių mokesčių, įdedant ar iš
imant iš R.R.S.P. (pensijų plano).

Nuo
kanų už dieninį balansą.

Neturint tam planui pinigų, galima pasiskolinti "Pa
ramoje" ir už paskolą mokėtus nuošimčius panaudoti kaip 
išlaidas mokesčiams sumažinti.

Naudokitės tuo planu ^'Paramoje". Tai dvigubas taupy
mo būdas:

š.m. kovo 1 dienos "Parama" mokės 12% palu-

a. pinigų padėjimas ateičiai,
b. sumažinimas mokėtinų pajamų mokesčių dabar.

Vedėjas

Solistai V. Že melytė ir V.Verikaitis Toronto L. Namuose

Tikriausiai, kad jau neuž
ilgo ateis ir tokia diena, ka
da žmonės, o ypač mes, lie - 
tuviai,prisiminę šį laikotar
pį sakysime:"Ar atsimeni tą 
keistą žiemą prieš pat IlI-ą 
Pasaulinį Karą?". Taip, iš 
tikrųjų keista ir neįprasta . 
Beveik dejuoja, skundžiasi 
žmoneliai-.. „ Nėra to sniego, 
a nei Įprastų žieminių vėt
rungių. Kažkaip lyg ir bau - 
gu, nejauku. Padangė beveik 
grąsinančiai vaiski. Keliai 
ir takeliai sausutėliai, net 
žėruoja saulėje.Tokia čia ir 
žiema, kad nesugeba kaip 
reikiant ant nuosavų kojų 
pastovėti.

Tokiame keistame žiemos 
viduryje ir čia, ir visur ki
tur tiktai ir vyksta neįprasti 
dalykai.

Šaštadienį, vasario 9 d., 2 
v.po vidudienio gausūs lietu
vių būriai rinkosi miesto ro
tušės aikštėje. Čia vyko di - 
džiulė protesto demonstra
cija prieš sovietinį imperi - 
alizmą-svetimų žemių gro - 
bimus, pagrindinių Žmogaus 
Teisių paniekinimą. Gau
siems pavergtųjų tautų daly
viams ir daugeliui vietiYiės 
spaudos, radio ir TV repor
teriams labai taikliais .ug
ningais žodžiais, pasmer
kiant šią 2O-ojo amžiaus ty- 
raniją, prabiloUžsienio Rei
kalų min. Flora MacDonald.

Po šių de monstracijų, jau 
daugelis pasuko LNamų lin
kui, kur jau ūžė, kunkuliavo 
Užgavėnių Karnavalas. Tai 
dvilypis renginys, Užgavėnių 
Popietė ir Kaukių Balius.

Čia buvo įsirengusios save 
skirtingus paviljonus apie 
šiuos namus besiburiančios 
organizacijos: Lietuviai pen
sininkai, ^skautai, Maironio 
Mokykla, "Gintaro Ansamb
lis", Filatelistų d-ja, Choras 
"Aras", LN Vyrai, Moterų 
Būrelis.
, Daugumoje paviljonai bu
vo įrengti erdviuose Namų 
balkonuose ir veikė savisto
viai. Susidomėjimas jais bu
vo didelis, ypač gausiai su 
tėvais atsilankiusio jaunimo. 
Didžiosios salės scenoje bu
vo pravedama speciali pro
grama jaunimui.

Vakare, pasibaigus mažų
jų programoms, salę užpil
dė gausios suaugusių minios, 
kurios net paskubomis rinko
si į visų bendrą Kaukių Vaka
rą. Šį kartą tikrai daug pa - 
sitarnavo šios salės erdvūs 
balkonai.

Matyti šioje salėje daug 
svečių - tai jokia naujiena, 
bet šitaip gausiai - tik kartą 
kitą bepasitaiko....

Visa tai buvo gerai suor
ganizuota, pramatyta, o ir 
tas puikus "prieškarinis" 
šios žiemos oras, be abejo, 
daug pasitarnavo.

Iš namų pajudėti - tai tik 
vienas malonumas. ŠĮ įdomų 
Užgavėnių Karnavalą suorga

nizavo ir pravedė prie LN 
veikiantis iš Įvairių organi
zacijų atstovų susidedantis 
Visuomeninės Veiklos Ko
mitetas, kuriam šiuo metu 
pirmininkauja šių Namų Val
dybos narys T. Stanulis.

Vakaro programa taipogi 
buvo itin Įdomi. Scenoje pa
sirodė moterų dainininkių 
vienetas "Volungė"', vad. 
muz. D. Viskontienės, vyrų 
choras "Aras", vad. V. Ve- 
rikaičio. Visi choristai buvo 
apsirengę jūros piratų rū
bais, o dirigentas V. V. ,kaip 
jų vadas kapitonas, pasirodė 
su "nupjauta" ranka.Choras, 
akomponuojant muz. Gaile- 
vičiui,pasirodė labai stipriai 
ir įdomiai. Publika juo labai 
gėrėjosi.

Visus maloniai nuteikė 
miklieji gintariečiai, pašokę 
keletą šokių, taipogi ir jų 
dainuojančių merginų grupė, 
su jautriomis, už širdies 
tveriančiomis dainomis.Pa
baigai, LN Moterų būrelio 
dainos grupė "Antroji Jau
nystė", tai mūsų mielosios 
dainos veteranės, dažnai 
mus pradžiuginančios savo 
gražiuoju ir taikliuoju dai
nos menu, padainavo tris 
itin jautrias, romantiškas 
daineles, akomp. muz, J. 
Govėdai.

o
Sekmadienį, 4 vai. p.p. 

posėdžių kambaryje įvyko 
T.L. Žurnalistų Skyriaus su
sirinkimas.
Susirinkimą pravedė ir 
plačiai apie šios grupės veik
lą pranešimą padarė pirm. 
J. Karka.

Kiek ilgiau buvo diskutuo
ta L.Ž.S. įstatai ir nutarta 
kreiptis į centro valdybą, pa
geidaujant jų pakeitimo, nes 
dabartiniai išleisti gana se
niai ir neatitinka šių laikų 
dvasiai. Tuo reikalu gautas 
visų narių pritarimas. Kilo 
sumanymas, kad mums gyve
nantiems Kanadoje gal būtų 
praktiškiau veikti savisto
viai, nepriklausant JAV vei
kiantiems L. Ž. potvarkiams.

Naujuoju įstato projektu 
sutiko pasirūpinti pirm.J . 
Karka. Diskutuota visa eilė 
ir kitų gana Įdomių lietuviš
kos žurnalistikos apraiškų.

Gyvai diskutuota Lietuvą 
ir lietuvius liečiančio svar

baus ir būtino informacinio 
leidinio anglų kalba išleidi
mas, kuriam medžiaga dau
gumoje jau turima.

Dr. A. Pacevičius iškėlė 
mintį, kad lietuviai žurnalis
tai dar tvirčiau, efektingiau 
visur visiems ir be atvangos 
garsiai skelbtų ir šauktų 
mums taip būtiną vienybės ir 
susiklausymo reikalą, nes tai 
svarbiausias dabartinis mū
sų išlikimo laidas.;.

Siekiant glaudesnio bend
radarbiavimo, visiems prita
riant, ši grupė nusprendė 
dažniau susirinkti pana-> 
šioms diskusijoms.

atlieka programą Kalėdų šventėje ,
Nuotrauka B Tarvydo

ĮSPŪDINGOS LAIDOTUVĖS

JEIGU GERI IR GALI GERTI .
JEIGU NORI NUSTOTI

TAVO REIKALAS”, 
“MŪSŲ”.

ATEIK j LIETUVI U A^ ( ALKOHOLIU ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIM 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, Z 19 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6' psl

Žymiam visuomenininkui, 
a. a. Jonui Matulioniui mirus, 
Atsisveikinamo vakare sau - 
šio 27 d., Prisikėlimo šven
tovėje kalbėjo: vakarui pir
mininkavęs dr. J. Sungai- 
la, gen.Lietuvos Konsulas dr. 
J. Žmuidzinas.Kūrėjų-Sava- 
norių Sk. pirm, prof. Alf. 
Zubrys,PLB pirm. Vyt.Ka - 
mantas, VLIKo atstovas St .

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
V/Sįl RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

Į • ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tol. 233-3334 231-2661 231- 6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

* Namų — Gyvybės
A įšA&įi A AA * Automobilių
9 rf <r * Komerciniai

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

V BacėnSS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bioor Street W, k,'"'""'1'.rciknlai’.: ,w_ betkur pasaulyje skambintiTORONTO. ONTARIO

M6P 1A5 tel. ooo-JoJI

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE SSL, 

335 Ronccs rallcs Ave., _ , _ ——_ — _
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI
BALTIC EXPORTING CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonų);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta ,

482 Roncesvolles A've.į ' Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 s- ‘r Jar>avičiai

Montrealiečiai Toronte sutinka Naujuosius 
Metus. Iš kairės į dešinę: S.Gorys.K. ir D. 
Adomoniai, Vida Gorienė, A. ir V. Smailiai.

Lūšys, Tautos Fondo atsto
vas J.Vaičeliūnas, JAV Lie
tuvių B-ės pirm.V.Kutkus , 
KLB pirm. J. R. Simanavičius, 
ateitininkų atstovė dr.O. 
Gustainienė, kr i kšč. demokra
tų atst. J.Pabedinskas,buv . 
Ontario ministeris Velionio 
bičiulis J. Yaremko.Atsis
veikini me dalyvavo pilna 
Prisikėlimo šventovė - apie

500 žmonių.
Laidotuvių pamaldas laikė 

vysk. V. Brizgys su kunigais 
-prel. J. T adar ausku, P. A žu - 
balių, Aug. Simanavičiumi , 
B.Pacevičiumi, B. Mikalaus
ku ir J.Staškumi.Pamokslą 
pasakė vysk. V. Brizgys.

Giedojo solistai-S. Žieme- 
lytė, J. Sriubiškienė, V. Ve- 
rikaitis, A. Simanavičius, 
vargonavo J.Govėdas.

Lietuvių Kapinėse su Ve - 
lionių atsisveikino artimųjų 
draugų vardu B. Žukauskas 
iš JAV ir giminių vardu- J. 
Stonkus iš Hamiltono.

Pietūs laidotuvių daly
viams buvo suruošti Prisi
kėlimo parapijos salėje. Vi - 
sur dalyvavo labai daug 
žmonių. K.

• Toronto Prisikėlimo pa
rapijoje 1979 m. užregistruo- 
ta:39 krikštai, 37 laidotuvės, 
24 vestuvės.

Lietuvbs Kankinių vardo 
parapijoje pakrikštyta 21 kū
dikis, palaidota-36, sutuokta 
28 poros.

Dalis lietuvių buvo palai - 
dota kitose kapinėse ir pak
rikštyta nelietuvių parapijo
se.

Skaičiuojama, kad Toronto 
mieste ir apylinkėse gyvena 
apie 10.000 lietuvių.

Vis dažniau ir dažniau su
kuriamos mišrios šeimos.

Didžiausias mirimų pro
centas randamas tarp 56 ir 
70 metų amžiaus sulaukusių 
žmonių grupėje. J.K.

• K.L.B-nės Toronto Apy
linkės Valdyba išrinko naują 
pirmininkę- R. SAKA LAITE - 
JONAITIENĘ. Reikia many
ti,kad ir dabartinė pirminin
kė, turinti organizacinio pa - 
tyrimo, pareigas atliks gerai. 
Ji yra baigusi Toronto U-tą, 
vartoja gerai anglų kalbą ir 
bus lengva palaikyti ryšius 
su visais kanadiečiais.

Sėkmės’. J. K.



hamilton
Vienintelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose — 

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

sukoupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalų 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ;MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11%

term, depozitus 1 m. 12 Vi % 

term, depozitus 3 m. 1V/»%

Dorbo valandos: 
penktadieniais nuo 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryto.

TAUTOS FONDUI AUKOJO-

293,25 dol.-K. L. B.Hamil 
tono Apylinkės Valdybos Va
sario 16 d. minėjimo likutis.

200 dol. - D.L.K.Algirdo 
Šaulių Kuopos Valdyba, Ha
miltono Lietuvių N:imų Ak
cinė Bendrovė.

150 dol. -Hamiltono Lie - 
tuvių Kooperatyvas Talka.

1OO dol. - K.L. B.Hamil -. 
tono Apylinkės Valdyba.

75 dol.-Hamiltono Lietu - 
vių Medžiotojų Zūklautojų 
Klubas Giedraitis.

60 dol. - A.Povilauskas.
55 dol. - F.Rimkus.
50 dol. - Al. Judd, Pr.Sa

kalas, J. Steiblys, A. Pa
tamsis, P. Breichmanas.

45 dol. -V. Leparskas, J. 
As menavičius, J. G. Skaistys.

40 dol. - Ot.Stasiulis, Gr. 
Jasevičius, V.Januška,.

35 dol. - L. Skripkutė.J. 
Deksnys, P. Kanopa, A.Ob- 
carskis, G. Martišius, Z. 
Pulianauskas, V. Morkūnas .

30 dol. - E. Lengnikas, J . 
Stonkus, J. Naujo as.B.Gra- 
jauskas, K. Mileris, A. Liau - 
kus, V. Agurkis.

25 dol. - Prel. dr. J.Tada- 
rauskas, B. Milašius, Pr. 
Kažemėkas, J. Liaugminas, 
J. Bajoraitis, K. Gudinskas, 
P. Pleinys, S. Senkus, K. 
Deksnys, St. Pilipavičius, 
Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubas Rambynas.

24 dol.-P. Latauskas.J. 
Mažulaitis.

20 dol. - J. Pyragius, A. 
Kamaitis, B. Steponavičius, 
A. Mingėla, J.Dubinskas, dr. 
O. Valaitis, P. Bosas, M. 
Lazdutis, M. Juodis, V.Nar
kevičius, M.Pike, J. Lekutis, 
J. Pleinys, A.Giedrimas.S. 
Burdinavičius, J. Juozaitis, 
J. Bubnys, V. Kybartas, K. 
Meškauskas, P. Masys, P. 
Ročys, J. Tarvydas, P. A. 
Vaitonis, S. Rakštys, B. 
Venslovas, J. Gimbutis.A. 
Garkūnas, A.Jankūnas.

15 dol. - P. Lukošius, Z. 
Vainauskienė, S.Kalvaitienė, 
S. Kačinskas, J.Leščius.L . 
Borusas, P. Žulys,P.Gužas, 
E .Kronas, V.Perkauskas, V. 
Saulis, J.Tolys,E.Apanavi - 
čius, M.Repečka,H.Kairys .

lOdol.- P.Enskaitis, B . 
Pakalniškis, J. S vilas, J. Ma
čiukas, Hamiltono Lietuvių 
Katalikių Moterų D-ja, J . 
Raguckas, A. Kybartas, dr . 
A. Gailius, A. Šilinskis.V. 
Sakas, O .Kudžmienė, F.Kri- 
vinskas, J. Miltenis, Moos - 
head Hotel, V.Kežinaitis, J . 
Štaras, L. Bacevičius, A. Lu- 
kas,A.Šukaitis, J.Astas, A . 
Stasevičius, G. Melnykas, J . 
Romikaitis, K. Kvėdaras.J . 
Bučinskas J.Sadauskas, F 
Grigalius, P. Labuckas, L . 
Gutauskas,L.Ulbinas, P.A n- 
kus, A. Juozapavičius, J .

1980. U. 22

nekiln. turto pask. '131/2% 
bemokamo gr»yb*i Ir aim. potkolų drauda 
Namakamar pilnai leki* pafarnaaimol.

Kapitalai ---- viri $14,000,000.

pirmodieniois - ketvirtodienioiS nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vol., šeštodieniois nuo 9 iki 12 vol.

Stankus, I. Varnas, G.Paukš
tys, J. Adomauskas, J. Devei
kis, J.Stanaitis, J. Gimžaus
kas, A.Keliačius.S.Raupė- 
nas, A. Muliuolus, M. Jonikas,
J, Krikštolaitis, V. Beniušis, 
A. Verbickas, Z.Didžbalis, A. 
JanUauskas,P.Siūlys, F.Ur - 
baitis, J. Vitienė, J.Kriau- 
čiūnas, A.Erštikaitis, R. Bu
le vas; A, Petkevičius, V. Ma- 
tiejūnas, Ribys, J.Dervaitis 
iš St. Catharines.

6 dol. - J. Vengris, J. Še- 
šelgis, J. Samusis.

5 dol. - Z. Češkauskas, A. 
Paulius, S. Baškys, H. Rim - 
kevičius, J. Saunorienė, J. 
Žukauskas, T. Sakalauskas,
K. Mikšys, O. Mikšytė,l5. 
Kriaučiūnas, V.Kezys, J. Ka- 
žukauskas, J.Klypas, J. Ba
ran, E .Dirsienė, S. Bakaitis 
K. Simaitis, C.Šarūnienė, P. 
Babinas, P. Zabarauskas, G. 
Vindašienė.K.Urbanavičius,
J. Povilauskas, M.Šniuolis, 
F. Pajarskas, A. Budininkas,
K. Milaševičius, B.Paulius , 
P. Zubas, S. Urba na vi čius, E. 
Galinis, V.Adamonis, J. Vi - 
sockis, J. Mikšys, V. Miški
nis, A. Grybas, M.Stasevi
čius, M. Gudinskas, A.Šilga- 
lis, K. Rulys, S. Žvirblys, J. 
Vai na, S. Karalėnas, A .Mika
lauskas, A. Vizgirda, K. Ba
ronas,P.Rimkus, J.Stanius , 
A. Dudonis, J.Merkevičius, 
A. Apanavičius, P.Valungė, 
J. Žemaitis,P,Kareckas, B. 
Orvidas, D. Slavinskas, I. 
Vegis, P. Girnius, A. Vi— 
nerskis, P. Navickas, V.Kvė- 
daras, P.- Šeirys, A.Priel- 
gauskas, S.Dalius, K. Jurge
lis, K.Bungarda, D. Jonikas, 
A. Navickienė, F.Ciparis, P. 
Lukošius, S. Bikinas, T. Fal- 
kauskas, L. Koperskis, K. 
Giedraitienė, S.Jankauskas, 
V.Svilas, Ed.Simon.

4 dol. - F. Vizbaras, J.Ši
maitis, P.Armonas.

3 dol.- J. Rudaitis, K. Ge- 
liauskas, V. Rusi na vi čius, A. 
Godelis, A. Sarpalius, R. 
Petrauskas, A. Pusdešris , 
P. Rakauskas.

2 dol.-, G.Palmer, V. Sta- 
bingis, J.Kurienė, C.Choro - 
manskis, J.Sakalauskas, A . 
Gurgždys, V. Bagdonas, L . 
Klevas, J. Kažemėkas, M . 
Petkevičienė, L.Meškauskas, 
D. Kochanka, K. Blažaitis.M. 
Trumpickas, J. Banevičius, 
P. Kovelis, V. Bartininkas , 
A. Bilda, Seirienė,S.Elvikis.

Nuoširdi padėka visiems , 
parėmusiems mūsų laisvės 
kovą, taip pat piniginio va
jaus rinkėjams-L. Borusui , 
St. Senjcui, H, Rimkevičiui ir 
visiems atstovybės nariams. 
Širdingas A Č IŪ į

A. PATAMSIS 
Tautos Fondo Hamiltono 

Apylinkės Atstovybės P-kas

D. N. Baltrukonis

MONTREALIO LITUI

/tęsi nys/
Pasirodo, svečiai iš Bos

tono atsigabeno gana turtin
gą dainų bagažą - viso net 
virš 16 dainų. Jų programa 
susidėjo iš 3-jų dalių. Ket
virtadalis kūrinių buvo pa
ties maestro J. Gaidelio su
komponuotos (mes mielai 
dainuojame šio veterano 
dar tėvynėje parašytas žygio 
ir Įeitas dainas).

Kaip ir pridera pirmoji 
dalis buvo pradėta paties 
maestro J. Gaidelio kompo
zicija "Pasveikinimas" Už
baigta populiaria tapusia A. 
Bražinsko daina "Nemunėli, 
Nemunėli".

H-oje dalyje vyrai pasiro
dė su "Aru", kuris origina
liai yra parašytas keturiems 
vyrų balsams. Tai nepapras
tai jaudinantis kūrinys ir jis 
daug kartų buvo išpildytas 
Montrealio Vyrų Okteto ir 
Toronto Vyrų Choro, nu
skambėdamas itin jaudinan
čiai. Šiuo atveju - dalykas 
buvo atliekamas tik3-jų bal
sų, todėl nukentėjo jo efek
tingumas. Ši dalis buvo už
baigta J. Gaidelio kūriniu 
"Tau, tik tau".

Publika, nežinodama, kad 
dar bus III—jis dalis, pri — 
sispyrusi plojo ir šaukė 
dainininkus į sceną Vienok, 
išėjus A. Vaupšai ir prane
šus, kad duotų vyrams šiek 
tiek atsikvėpti paskutiniai 
programos daliai, visi ap- 
ri mo.

Pagaliau vyrai įžengė at
gal į sceną, sutinkami garsių 
plojimų. Programa prasi
dėjo su "Havajų daina", kuri 
buvo dainuojama nuo senų 
laikų. Ji nukėlė ne vieną į 
nerūpestingą praeitį,gal ka
daise asmeniškai aplanky
tas tas tropikų salas.

Tolimesnės dainos buvo 
(kaip ir pridera) pokylinio 
pobūdžio : "Alutis", "Stik- 
liukėlis" ir "Gėriau, gėriau".

Reikia pasakyti, kad vyrai 
dainavo juo toliau, juo ge
riau, o klausytojai ūžė ir 
plojo po kiekvieno išpildy - 
mo.

Pasibaigus jų reguliariam 
repertuarui, vyrai turėjo 
semtis iš savo dainų šulinio 
dar porą dainų bisui.

Manau, kad pagaliau nu
rimus paskutiniems dainų ir 
plojimų garsams tiek publi
ka, tiek ir atlikėjai pasiliko 
ilgam atminimui puikų įspū
dį.

Dabar, kalbant iš techniš
kos ir artistiškos pusės, šis 
seno muzikos "vilko"'vado - 
vaujamas vokalinis vienetas 
pasirodė gana įspūdingai ir 
pajėgiai. Dainininkų laiky
sena buvo gan profesionalinė 
ir laisva. Jie dainavo su au
toritetu ir gera vaidyba. Pa
lyginant su iki šiol matytais 

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė.,-- . r darbo at'.*k**'.as stogadengys 

GUY RICHARD, kuris jau senai lietuviams patam auj a. Dar ba 
atliekai sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Skambinkite 

364-1470

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

7 pd.

bei girdėtais vokaliniais vie
netais, bostoniškiai vaidy
boje pasirodė vieni iš ge
riausių.

Kas dėl dainininkų vokali
nio pajėgumo - jų jaunasis 
tenoras N.Lingertaitis skar
deno su profesionališkai iš
vystytu lyriniu tenoru. Kita
me krašte jį atsvėrė sodrus 
ir -šultingas boso V. Eikino 
balsas. Na;o pačiame vidu
ryje reiškėsi B. Banaitis su 
kadaise savo jaunas dienas 
čia Montrealyjė leidusiu V 
Bruzgelevičium.Šalia jų — 
R.Lizdenis su P.Šimkum at
laikė savo pozicijas.

Galiausiai aprimus ovaci
joms ir blsams, vyrai grįžo 
į sceną kad priimtų gėles ir 
bučkius, kuriuos jiems kiek
vienam asmeniškai įteikė 
Montrealio gražuolės mer
ginos.

Vaišės - turtinga vakarie
nė su vynu prasidėjo gana 
pavėluotai, nes oficialioji 
bei meninė dalis užsitęsė 
žymiai ilgiau, kaip kad buvo 
planuota.

Specialiai rengėjų užanga- 
žuota tarnyba pasirodė gru
pėmis, nešina skaniai kve
piančiais karštais patieka
lais. Kiekvienas stalo sve
čias buvo rūpestingai ap - 
tarnautas pradedant vynu ir 
užbaigiant "Black Forest" 
tortu, kava ir, galiausiai, 
mėtų skonio vaniliniais le
dais.

Baigiantis, į vidurį sa
lės buvo įneštas didžiulis 
tortas su gimtadienio 25 me
tų jubiliejaus įrašu "Litui'.' 
Jo simboliniais piovėjais bu
vo "Lito" pirmininkas J. 
Bernotas ir jo vedėja Regina 
Piečaitienė. Aidint gausiems 
plojimams, ceremonijos bu
vo atliktos1 visiems giedant 
"Happy Birthday" ^"Ilgiau
sių Metų", pritariant šokių 
kapelai.

Pasibaigus vaišėms, su
skambo šokių muzika. Dau
gumoje buvo grojama polkos, 
valsai ir net keletas lietu
viškų melodijų.

Prasidėjo didysis bendra
vimas bei tarpusavio sveiki
nimai. Svečiai dainininkai 
prie atskiro stalo buvo pui
kiai užimti gausių sveikin
tojų, o vėliau mūsų gražio
sios lyties atstovių.

Dauguma svečių šoko ir 
linksminosi iki "gaidelių". 
Visas pokylis su mažomis 
išimtimis vyko gana aukštoj 
kultūrinėj formoj. Skirstė- 
mis namolia galvodami, ka
da vėl ką nors panašaus iš
vysime.

Liekame dėkingi visai 
"Lito" valdybai bei parengi
mo komisijai už gerai atliktą 
darbą. Tad-dar kartą "Litui" 
ILGIAUSIU METU*

Musu, Kredito Unijos narei 

A t A
NANCY NORRIS

mirus, jos vyrui JOSEPH, dukrai NANCY su 
seimą, bei visiems gimi nėms ir artimiesiems 

nuoširdžia, užuojautų, reiškia
Montrealio Lietuviu. Kredito

Unijos LITO Valdyba

GERIAUSIA DOVANA - 
KNYGA

Dovana, kuri niekados ne
nustoja savo vertės, dovana , 
kuri tinka įvairių švenčių, 
sukaktu vių, vardadienių,gim
tadienių bei įvairių minėji
mų proga, visada, visur ir 
visų maloniai prisimena
ma kiekvieno ją gavusio, yra 
knyga. Knyga lietuvio auto
riaus , lietuviui-tai lietuvy - 
bės išlaikymo išeivijoje lai
das, tautinės aspiracijos ir 
kultūringumo pažymys.

Šiuo metu Montrealio lie
tuvių patogumui Aušros Var
tų parapijos salėje veikia 
kiekvieną sekmadienį ir kitų 
švenčių metu nuo 10-12 vai. 
bei kiekvieno parengimo sa
lėje proga.

Spaudos Kioske dabar yra 
gauta vertingų, naujai iš
leistų lietuvių autorių knygų, 
tinkančių dovanoms ir asme
ninėms bibliotekoms. Kelios 
jų ypač paminėtinos-prof . 
dr. Br.Povilaičio-Žemės Ū- 
kio Akademija, dail. A.ir A.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU, PASAKŲ. 
BELAUKIANT KOL JIS PATS IŠMOKS SKAITYTI ?

Mai onus Skai t yt o| au,
neužmi r sk t ėst ament e

KANADOS LIETUVIU FONDO!

‘.•S 

ir atsiimant 
365-7146M. PHILIPPE IŽZI

Pr op.
SKAMBI NKIT-

NETTOYEURS CLEANERS
’“’*7661 -A CENTRALE

495-90e AVĖ
coin / corner Bayne 365-1143
29 55 Allard Street, Ville Emard

766-2667.

Tamošaičių- Lithuanian Na
tional Costume, J. Karvelio - 
Prekybininko Keliu, Br . 
Krikštopaičio- Jūrų Keliais. 
Taip pat rasite Postage 
Stamps of Lithuania, Lithua - 
nian Writers in the West , 
St. Ylos - lietuvių Šeimos 
Tradicijos, J.Jankaus- Kol 
Esu Čia, J.Prunskio-Lietu- 
va Bolševikų Okupacijoje ir 
daugelis kitų, įvairiam skai
tytojų pasirinkimui.

Kioske galima gauti ir į- 
vairių lietuviškų plokštelių, 
žurnalų ir laikraščių. Prii
mami užsakymai: darbo die
nomis skambinti 366-3448, 
vakarais 768-3684, arba 
laiškais adresu J. Šiaučiu- 
lis, 1500 De Seve str. Mont
real, Que, H4E 2A7, Canada.

Suinteresuotos leidyklos 
ir leidėjai prašomi kreiptis 
minėtu adresu.

J. Šiaučiulis 
Montrealio Aušros Vartų 
Spaudos Kiosko Vedėjas

kelnėms



NL REIKALAI Į

KAS GAUNA LAIKRAŠTĮ LABAI PAVĖLUOTAI - NEBIJO
KITE PASISKUSTI ARTIMIAUSIO PAŠTO TVARKYTOJUI 
__________ — — — — — — — — — — — — —t——— — — — . -

DIDYSIS NL SPAUDOS BALIUS JAU ARTĖJA - BALAN
DŽIO 19 D. , ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE.

MIRĖ JUOZAS PETRĖNAS

Žurnalistas, rašytojas, ke
lių laikraščių redaktorius 
Juozas Petrėnas, pasirašinė
jęs slapyvardžiu Petras Ta - 

rulis, mirė š. m. vasario 5 d.
New Yorko ligoninėje.

Apie metus laiko yra re
dagavęs ir mūsų NL.

MOKESČIU REIKALAI 
Žmonos Registruotas 
Pensijos Planas

Patartina j mokėt metines 
kontribucijas žmonos planui, 
nors ji ir nedirbanti.Suma 
yra leidžiama tokia pat,kaip 
ir pačiam. Dirbanti žmona 
gali dar net įsigyti savo ats
kirą planą. Šiuo būdu vyras 
ir žmona sutaupo mokesčių 
mokėji mą-sulaukus 65 metų 
kiekvienas galės pasinaudoti 
$1CGO dedukcija nuo pensi
jos pajamų. Ta dedukcija 
leidžiama dėl kompanijos

ynu uii!unuiiiiirr iii
INCOME TAX !

I * Informacija :
I * Planavimas I
; * Pildymas ;
I Skambinti tik vakarais; I 
■ Tel: 727-0879 ir 721-7916. į 
: LEONAS MARKAUSKAS

DR J. M A L I S K A
DANTŲ. GYDYTOJAS

- ' O -

1440St. Catherine West
Suite 600, Montreal

Tel: 866 -8235
namu.: 488 —8528.

plano ir RRSP, tačiau nieko 
bendro neturi su QuebecJo 
arba Kanados Pensijos Pla
nais.

Jeigu žmona neturi re
gistruoto pensijos plano, ji 
praranda savo metines 
$1OOO dedukcijas.

Vyras, sulaukęs 71 metų 
amžiaus, gali tęsti įmokėji - 
mus į žmonos planą jeigu ji 
dar nepasiekus 71 m. am - 
žiaus.

Patartina žmonai palaikyti 
pinigus šiame plane bent 3 
metus.Išimant prieš tą laiką, 
pagal įstatymą, ta suma bus 
privaloma pridėti prie tų 
metų vyro pajamų.

Jeigu gaunate pensijos su
mą iš savo kompanijos ir 
dar nesat sulaukę 65 metų 
amžiaus, patartina šią sumą 
pervest į RRSP,pasilaikant 
$1OCO, už kuriuos nereikės 
mokėti mokesčių.

OR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

U10 GUY STAEET 
SUITE 11-12 

MONTREAL

r .1. 9 32 ■ 464 2. non>H 73? ■ 948 1.

Dr. E. Andrukaitis, m o.. ,c.
T£u 322-7236 MonTRĖAL H2J 1 K4

832. BOUL ST-JOSF.PH E. P. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
B A.. M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C , E.R.C.S.CO

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, JeL 931 -40?4
Suite 215, Montreal Que.

|||j PHARMACIENS PHARMACISTS QP

I M. CUSSON - R. GENpFtON
1 PHARMACIENS

|s| Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open,
i KB Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.

j Dimanche: 10a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery

I Skubus ir nek ainuoj anti * pristatymas 
| 7626, rue Central St.,Ville LaSalle _

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tėl. Bureau: 769-8824
H4G 7E6 (kampas 2-nd Ave.) Residence: 366-6245

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE - NOTARY 

TITL.B ATTORNEY

5947 Park Ava. Montreal, P. Q. H 2V 4H4

Tel: 279-1 161; Res. 636-9909.

advokatas

ROMAN J. IŠGANAITIS, B.A., b.c.l.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

■ MONTREAL, QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B70-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
3 Place Ville Marie, Suite 6 2 7 
Montreal, P. Q. H 3 B 2 E3

Tel: <514) 8.71-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, b.cx.
168 Noire Dame S t , ; E. ] Suite 205 
Montreal,■ P. fi. , H2Y 3P6

Tel: 866-2063,■ 866-2064
8 psl.

MEDŽIOTOJU IR ŽUVAR
TOJU KLUBO NIDA sezono 
uždarymo vakaras praėjo 
jaukioje ir nuoširdžioje nuo
taikoje. A V Parapijos Okte - 
tas puikiai pasirodė savo 
dainomis. Vakarienė buvo 
skani. Tačiau - labai gaila, 
kad parengimas išėjo su 
nuostoliais. Atrodo, publika 
susilaikė, nes kitą dieną, 
sekmadienį buvo Vasario 16 
minėjimas.

• VEKTERIENĖ Stefa išvy
ko į Floridą žiemos atsotogų.

• STANIULIENĖ Anita sun
kiai susirgo, paguldyta į 
Royal Victoria ligoninę ope
racijai.

• PAKULIAI Jenny ir Bene
diktas, tabako auginyojas, at
šventė 30 metų vedybinę su
kaktį gražiame hotelyje, sa
vo draugų ir pažįstamų ra
telyje.

• JURKAI Marytė ir Rimas 
išvyko dviejų savaičių atos
togoms į Karibų salas.

• Montrealio A-kės suorga
nizuotas Vasario 16 Dienos 
minėjimas vyko šiemet Ver- 
duno Gimnazijos Auditorijo
je. Svečias iš Chicagos dr . 
L. Kriaučeliūnas buvo pag - 
rindinis kalbėtojas.Atsilan
kė namažai svečių-kitų tau
tų atstovų. Plačiau apie mi
nėjimą- kitame numeryje.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS TĖVŲ 
KOMITETAS

Dabartinį Tėvų Komitetą 
sudaro: pir m.-R. Verbyla ir 
nariai-: Elv.Celtorienė.Alb. 
Lukoševičienė, M.Jurkienė, 
Ir. Vaikio nė, Aid. Jaugeliemė, 
L.Šablauskas.

Mokykla suruošė gražiai 
pavykusį Vasario 16 Dienos 
minėjimą.

Dabartinė LITO Valdyba ir Komisijos. Iš kairės sėdi: vald. narys J.Jurėnas, 
vald. sek r . A. Kliėius, vedėja R. Pi ecaitienė, pirm. J. Bernotas, vald. narė R. Ru — 
dinskienė, vicepirm. A. Vaupshas, vald. narys R. Išganaitis; stovi; kredito 
Komisijos nariai: J. Kibirkštis ir J. Adomonis, kred.kom. pirm. V. Piecaitis, 
rev.kom. pirm. B. Niedvaras, vald.narys B. Bulota, rev. ko m. nariai: J. Siaut! iu Ii s 
ir K. Toliušis. (Tony ‘ s Photo Studio )

METINIS LITO SUSIRINKIMAS

• Montrealio Aukso Am
žiaus Klubas RŪTA linksmai 
atšventė Užgavėnes vasario 
19 d.

Netrūko vaišių ir ypač 
linksmos nuotaikos.

• Šv.Kazimiero parapija ko
vo mėn. 8 d. ruošia Kaziuku 
Vakarienę. Kviečia į ją vi
sus.

• Atitaisome korektūros 
klaidą. Rūtos Rudinskienės 
straipsnio Moterų Teisės 
Quebec o Provincijoje pa
baigoje turi būti: "...me - 
dicinos fakultetas atidarė 
savo duris moterims 1930 
metais". Red.

• DAINIENE Juzė sunkiai 
susirgo. Gydosi namuose 
sūnaus ir marčios globoje .

APGAILESTAUJAME ko
rektūros klaidą 8 psl.Nr. 7: 
turi būti’Barisa Benius, Onu
tės ir Romualdo BARISU sū
nus iš Iberville, Que..."

iriillllll rriumrin mnimiinrnn mrm, omu

PERKAME KANADOS, AMERIKOS IR 
LIETUVOS SIDABRINIUS PI
NIGUS. Tel: 935 - 9750. Adresas : 
L. D. B. P. O. Box 702, Verdun, P. Q .

H4G 3G6

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)
6396 Bannantyne Avė.

Verdun, Montreal, Tel. 767-6183

(MONTREAL WEST '

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac* buick* astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU I

• NEIITIKŠTINAI GEROS sąlygos 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIIUA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

sales Manager a ųi6(K(TE | ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Menegenv 

IEO GŲHEKAS

J

mm mnntrea! w»st cutomobi/o

11 WESTMINSTER SOUTH 469-5391 
( At the End of Sherbrooke St. We st)

Lito V oldybo kviečia me t i n i_ Lito nariu susirinkimo, 1980 m. kovo men. 
2 2 d. šeštadienį, 4 vai. p. p. šv. Kazimiero parapijos salėje, 3426 Parthe — 
nais St. > Montreal, P. Q. Registracija prasidės puse, valandos anksčiau. Po 
susirinkimo — vakarienė.

Šiais metais Lito valdyboje savo k a d e n c i j a^ užb a i g ė Juozas Bernotas 
ir Antanas Vaupshas, kredito komisijoje - Vincas Piecaitis ir revizijos 
komisijoje — Juozas Siaučiulis. Pagal Lito statuto, jie gali būti išsta
tyti kandidatais perrinkimui.

Kandidatu, pasiūlymai į, valdyba, ir komisijas turi būti padaryti 
raštu bent 2-jų pilnateisių unijos nariu, ir įteikti valdybos sekretoriui iki 
susirinkimo atidarymo. Prie siūlymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato 

sutikimas būti renkamu. Kandidatams išstatyti formos gaunamos abiejuose 
Lito skyriuose. Susirinkimo darbotvarkė išsiunčiama visiems nariams kar

tu su metine apyskaita.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
IVt J Rėš.: 256-5355

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

A D AMO NIS IN SU RANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD . MONTREAL. QUE

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 Komų 376 -378 1

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.f., l.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g_e n t ū_r_a__v e.L— —£1—

■ ■ j k = K1ŪNTRERLJŪ LIETIMU 
L-l IZXS HREDJTŪ umjh

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve 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 vasara nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H->E 2A8. Telefono,: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
L>namqsias s-tas 6.0 % Asmenines 15. %
Taupomąsias s-tas 12 % Nekiln. Purto 14.5 %
Pensijų planas 12.25% čekių kredito 16.5 %
Term. ind. 1 m. 11.75% Investacines nuo 15;5 %
Trumpai, term. ind. iki 13. %

Duoda nemokomą gyvybės draudę Nemokomo gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumą. —

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE 409 
MONTREAL, PJQ ■ CANADA 
H3 Z 2 M9

VINCAS PIEČA1TIS
Nekilnojamo Turto Patarnovimos Montr.alyj. 
lnvestocijos1j,A.V. ir kt. Konodosprovlnci|os«

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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