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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

ŽŪNA IR LIETUVIAI 
AFGANISTANE ’.

Pranešama, kad apie 300 
lietuvių karių žuvo tolimame 
Afganistane už "išlaisvini - 
mą" drąsių ir garbingų af - 
ganų.Tai tokia lietuviams 
primesta prievarta ir ’"gar
bė".

AFGANISTANIEČIAI 
NENORI PASIDUOTI

Aršios kovos, nelygiais 
ginklais vyksta ir toliau Af - 
ganis ta ne. Rusai naudoja du - 
jas ir kaip įtariama, bakteri
jas. Tokių priemonių nerei - 
ketų jiems griebtis, jeigu bū-į elementas tą neapykantą ne- 
tų teisūs ir teisingi,kaip me
lagingai skelbiasi.

IRANE TEBEVYRAUJA 
CHAOSAS

Bani-Sadr pareiškė, kad 
Revoliucinė Komisija sutiko 
perimti įkaitus iki naujas 
Parlamentas susirinks, maž
daug už 2-jų mėnesių .nus
pręsti jų likimą.

JAV prez.Carter’is pasa
kė, kad atsižvelgdamas į 
Bani-Sadr pareiškimą, su - 
laikys numatytų naujų sank
cijų vykdymą prieš Iraną. 
Jis patvirtino, kad neatsipra
šė Teheran’o vyriausybės 
/kaip buvo pasklidę gandai/.

Į Bani-Sadr prašymą "ne- 
grąsinti", Baltieji Rūmai at
sakė, kad JAV nevykdė jokių 
grąsos veiksmų prieš Iraną.

Nors Khomeini pasakė 
kalbą, kritikuodamas Carter'! 
į, neužsiminė apie įkaitų 
perkėlimą. Baltieji Rūmai 
tai skaito geru ženklu.

Vėliau diėnos bėgyje buvo 
kalbama apie raportą , kad 
Bani- Sadr charakterizavo 
Carter'io užtikrinimus "ne
pakankamais". Baltieji Rū - 
mai kantriai laukia toliau.

Carter’is jau 5 vai. ryto 
buvo susitikęs su Valstybės 
Sekretorium Vance ir Vals
tybės Saugumo patarėju 
Brzezinski.

Tuo tarpu Amerikoje ran
dasi daugybė iraniečių stu
dentų nelegaliai atvykusių , 
gyvena liuksuse paskedusi , 
helikopteriais į ištaigi nes 
krautuves prisistatanti gru
pė iraniečių turtuolių, ku
riems pasaulio problemos 
nieko nereiškia. Ypač tie 
paskutinieji visai nenori su
prasti, kaip jie prisideda 
prie tų proble mų ir erzina 
žmones.

ŠACHAS OPERUOTAS 
EGYPTE

•Nuolatinės egzilės vie
toje Egypte, Cairo Maadi 
Kapo Ligoninėje, buv. Irano 
šachą Palhavi operavo gydy
tojų grupė. Reįkėjo paša - 
linti blužnį, apimtą vėžio li
gos.

Vėžio liga yra išsiplėtusi 
ir > į kepenis, tačiau tokios 
rūšies, kuri turi galimybių 
būti sustabdyta chemotera
pija.

Šachas su šeima galutinai 
apsistojo Egypte. Gal tai' ir 
yra geriausias sprendimas- 
musulmonas pas musulmo - 
ną. Vienas iš žymesniųjų 
tarnautojų jo aplinkoje yra 
išsitaręs, kad jeigu šachas 
ir būtų sugrįžęs į Iraną - 
t o nebūtų užtekę grąžinti į- 
kaitus, nes sukelta didelė ne
apykanta prieš amerikiečius.

Kaip žinome, komunistinis

atlaidžiai palaiko

KAS AGRESORIUS?
Naują tanko modelį JAV- 

bės pradėjo gaminti po 30 m. priversti specialaus įstatv- 
Sov.Sąjunga-" taikos mylė
toja", per tą laiką pagamino 
jau 4-tą tankų tipą.

HELSINKIO GRUPIŲ NARIŲ 
PROFILIAI

JAV Kongreso Komitetas 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo klausimam pa
ruošė leidinį "Profiles:The 
Helsinki Monitors". Jame 
pateikia mos trumpos Helsin
kio grupių narių biografijos.

Lietuvi^ grupei skirtuose 
puslapiuose yra aprašomi: 
Finkelšteinas, Gajauskas, 
Jurevičius, kun. Laurinavi
čius, Poškienė, Petkus, Stat- 
kevičius ir Venclova.Taip, 
pat aprašomi Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti nariai kunigai- 
Kauneckas, Svarinskas,Tam
ke vičius, Vėlavičius
Zdebskis.

Rašoma ir kad 26 asmenys 
įsijungė į krikščionių-kata- 
likų ir adventistų komitetus, 
psichiatrijos piktnaudojimo 
komisiją ir invalidų iniciaty
vinę grupę.

Kongreso Komitetas me
džiagą naudojo iš Eltos, JAV 
LB-ės ir Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos organiza
cijų dokumentų.
Brežnev’as visos Sov.Są
jungos vardu pasirašė Hel
sinkio baigiamąjį aktą. Ja - 
me I-ojo sk. 7-ame punkte , 
tarp kitų,- yra įrašytos ir 
šios eilutės:"Dalyvaujančios 
valstybės įsipareigoja gerbti 
Žmogaus Teises ir pagrin
dines laisves". Tai reiškia , 
kad sutinka ir su Visuotine 
Žmogaus Teisių deklaracija.

BRITANIJA LAIKOSI 
PRINCIPINIAI

Britanijos min.p-kė That
cher pareiškė, kad nei civi
liniai tarnautojai, nei Brita
nijos kariai negaus atostogų, 
kad galėtų dalyvauti Olimpi-- 
adoje Maskvoje.

Kad šiame kontinente rei
kia apšviesti žmones apie 

tikruosius Sov.Rusijos tiks
lus, tai perdidelio nustebi— 
mo nesukelia, bet kad euro
piečiams reikia apie tai aiš
kinti, tai yra gana keista . 
Ypač nenori atisakyti visi 
didieji ir mažieji biznieriai 
Olimpiadai paruoštų prekių 
biznio... Čia, deja, yra pa
kastas nemažas šuva.

TARĖSI CHRETIEN IR RYAN

Teisingumo ministeris 
Chretien ir Quebe'c'o libe
ralų vadas Ryan kalbėjosi 2 
valandas,aptardami kokiu 
būdu federalinė liberalųpar 
tija dalyvaus oficialiame 
"ne" komitete Quebec’© re
ferendume. Chretien pasakė 
žurnalistams, kad jis bus 
vienintelis liberalas Parla
mento ministeris Komitete , 
kuriam vadovaus Ryan.

Į TEISMĄ UŽ VANDALIZMĄ 
Montreaiio miesto darbi - 

trinkai / daugiausiai dirbą 
fizinį darbą / streikavo 42 
dienas ir grįžo į darbus tik 

mo.
Streikuojantieji pasižymė

jo dideliu neatsakingumu 
prieš visuomenę. Vandaliz
mas buvo vienas jų argumen
tų. Streiko laikotarpyje jie 
sugadino 150 eismo šviesų 
miesto gatvių sankryžose 
/ ne tik padarydami nuosto
lių mokesčių mokėtojams, 
bet ir sukeldami eismo ne
laimes/. Šaltam orui esant 
atsuko visą eilę hydrantų, 
o išsiliejęs vanduo tuoj pat 
užšąlo ant gatvių. Gatvės 
nebuvo valomos nei druski- 
namos, šiukšlių krūvos augo 

BENDRADARBIAMS, TALKININKAMS, RĖMĖJAMS SKAI TY- 
TOJAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS - GRAŽAUS PAVA
SARIO IR LINKSMU ŠV. VELYKŲ. LINKI

NL SPAUDOS BENDROVĖ,
REDAKCIJA IR ADMI Nl S TRACI J A

ir netikėtai orui atšilus, 
grėsė gyventojų sveikatai, 
šimtai žmonių paslydo ar 
buvo susižeidę. Negana to
kių ekscesų / lyg gyvenimo 
ar darbo sąlygos būtų buvu
sios nepakeliamos l/i strei
kuotojai ar jų vadai pritarė 
tiems vandalizmo veiks
mams. Priedo - "forma- 
nams" , kurie buvo bandę 
suteikti pačius pagrindinius 
patarnavimus, buvo arba 
grąsinami arba ir nukentėjo: 
į keturis buvo šauta, vienas
- primuštas, trims buvo iš
daužyti langai ir 12-kai su
pjaustytos padangos.

Vienas liūdniausių ir pa
tetiškiausių aukų — zoologi
jos sodo delfinai. Juos ap
leido jų reguliarūs treneriai
- maitintojai, nebebuvo įlei
džiami lankytojai ir sumišę 
gyvulėliai nesugebėjo pasi
maitinti. 2 dolfinai mirė nuo 
badavimo tuo pačiu laiku, o 
trečias vėliau.

Be abejo, darbininkams 
buvo apie tai pranešta, ta
čiau ir tų nuo žmogaus pri
klausančių sutvėrimų kančia 
;ų nepaveikė. Ar tai nėra 
akivaizdus įrodymas, kokiu 
keliu eina Quebec'e darbi
ninkų auklėjimas? Ar neaki- 
vaizdu kaip neefektinga yra 
miesto savivaldybė, kuri taip 
ilgai laukia derybų eigos be 
jokių tarpininkų.

Jeigu nenorime susilaukti 
anarchijos-reikia kiekvieną 
vandalą patraukti į teismą .

KAIP APSAUGOTI
RANKINUKUS

Montrealyje ypač padaž
nėjo rankinukų grobimas iš 
vyresniojo amžiaus moterų.

/ Ženklą suprojektavo dail. Ada Sutkuvienė. Ji yra ir 
Šventės laidinio dailininkė/.

VI-oji LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ bus 
liepos mėn. 6 d., 2 v. po pietų , INTERNATIONAL 
AMPHITHEATRE, CHICAGO, HI, JAV.

Bilietai gaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL 
krautuvėje, 2501 W. 71 Street, Chicago, Hl., 60629, USA 
tel: /312/ 471-1424. Bilietų kai nos: ložėje- $20,- Mezza
nine- $14, - $12, - $9, - ir $7, - Balkone - $15- $12, -$9, - 
$8,- $7, - ir $4, -

BANKETAS bus tą pačią dieną, 7 v. v. .Condesa Del 
Mar, 12220 S. Cicero A ve., Alsip, Hl. Bilieto kaina $18,- 
Stalai po 1O žmonių. /Šventės programos šokėjai bilietus 
užsisako per savo grupių vadovus/. Bilietus užsisakant 
paštu, čekius rašyti LITHUANIAN FOLK DANCE FESTI
VAL.

Policija gąuna apie 30 skun
dų kasdien. Situacija pasida
rė rimta. Štai keletas poli
cijos patarimų kaip elgtis 
tolau nemaloniu atveju :
- Nešiokis mažą sireną;
- Eik šaligatvio puse prieš 
atvažiuojančias mašinas , 
kad būtum apšviesta, jeigu 
eini tamsesnėmis gatvėmis; 
-Apsižiūrėk eidama pro už- 
gatvį /lane/ ir aplinkui sto
vinėjančius vaikėzus;
- Raktus ir identifikacijos 
popierius laikyk kišenėse, 
bet ne rankinuke;
- Niekada nesinešiok dides
nės sumos pinigų, kaip kad 
raikalinga tai dienai;
- Jeigu grobia rankinuką, 
atiduok r tuojau la / neverta 
rizikuoti susiremti su ata
kuojančiu/;
-Pranešk tučtuojau policijai 
užpuolimą. Bandyk įsidėmė
ti visas smulkmenas apie 
nusiklatėlį. Tuo padėsi poli
cijos tyrinėjimams;
- Nepasitikėk jokiais tele
fonu prisistatančiais "ban- - 
ko " tarnautojais arba klau
sinėjančiais , kas yra na
muose ar panašiai.

KONKURSĄ LAIMĖJO 
VALENTINA ŪSELIENĖ

Simo KAŠELIONIO XVili
ojo novelės konkurso’ 
/1979 m./ ■ jury komisija 
Mečys Valiukėnas -pirm., 
Julija Švabaitė- Gylienė iri 
Juozas Toliušis- nariai,sa
vo posėdyje Chicagoje,198O 
m. vasario 18 d., iš konkursui 
atsiųstųjų vienuolikos rank
raščių visais balsais premi
ją paskyrė Tremtinės slapy
vardžiu pasirašiusiam auto
riui už jo novelę MIKO ZY
GIS.

Atidarius voką, paaiškėjo, 
kad šios novelės autorė yra 
Valentina Ūselienė, gyv,Flu
shing, N. Y.

- Pasiskolink įgraviravimo 
mašinėlų iš artimiausios 
policijos stoties ir pažymėk 
visus vertesnius daiktus sa
vo bute.

Rašytojas A.Landsbergis

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS i PREMIJA 
ALGIRDUI LANDSBERGIUI

Lietuvių Rašytojų Draugi
ja paskyrė 1979 m.premiją 
Algirdui Landsbergiui už jo 
novelių rinkinį MUZIKA,Į- 
ŽENGIANT Į NEREGĖTUS 
MIESTUS.

Premijos mecenatas- Lie
tuvių Fondas.

Jo romanas 1945 m. KE - 
LIONĖ laimėjo "Draugo" 
konkursą. Be novelių, ■ yra 
parašęs ir išleidęs see - 
nos veikalų - žinomiausias, 
laimėjęs premiją J966 m., 
vaidintas ir angliškai,PEN
KI STULPAI TURGAUS 
AIKŠTĖJE, 19|78 m.PASKU
TINIS PIKNIKAS, VĖJAS 
GLUOSNIUOSE - GLUOSNIAI 
VĖJUJE .MEILĖS MOKYKLA, 
BARZDA ir kt.

A.Landsbergis yra atlikęs 
didelę dalį vertimų Į "anglų 
kalbą iš mūsų antologijų.
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Leidykla n e at s ano.

Mažeikių Gimnazijos moksleivių šaulių būrys. Fotogra - 
fuota 1926 metų rudenį.

Iš kairės sėdi: mokytojas savanoris-kūrėjas Pinigis, 
atvykęs iš Centro inspektuoti .rinktinės kpt.Kairiūkštis, 
rinktinės vadas vyr.ltn. Stasys Kviecinskas ir mokytojas 
Vincas Šlekys.

Stovintieji visi yra moksleiviai šauliai. Tame skaičiuje 
Stasys Daukša /dabar advokatas, gyv. Montrealyje/.

/Nuotrauką atsiuntė A.S.Kenstavičius/

KO DEL IR VISI KITI
M E LAI?

Į V-ąjį LKB KRONIKOS TOMĄ, kuris neseniai pasi
rodė čia, šioje pusėje Atlanto, kaip paprastai, telpa ne 
tik daugybė faktų .kurie parodo tikrąjį didelėssnetoleran- 
cijos ir tieiog nepraustaburnišką atsinešimą į žmonių 
jausmus. Jausmus, kurie šimtmečių šimtmečiais vystė
si, davė stiprybės ir paguodos, vedė kilnesnio žmonišku
mo keliu. Dėl to ir netikintieji kultūringuose kraštuose , 
arba, sakykime, ne paraidžiui tikintieji,ir griežti ,bet 
išprusę ateistai, parodo pagarbą ar toleranciją nuošird- 
džiai tikinčiam žmogui.

Šiame tome, kaip ir kituose už tų minimų faktų ir 
įvykių, tvyro didelė, gili kančia, susirūpinimas lietuvio 
charakterio išlaikymu: . Vienašališka būtų tvirtinti, kad 
tik tam tikra religija padaro žmogų • kilnesnį, padeda 
jam išsivystyti. Lietuvio būdas nuo senų laikų, dar prieš 
krikščionybės Įvedimą buvo žinomas ir priešams savo 
teisingumu, vaišingumu, kilnumu. Savo meile ir gam - 
tai ir žmonėms. Savo pagarbumu didesnėmis už jį pa
tį jėgoms ir gėriui^ Ir šiais laikais kova už tikėjimo lais
vę Lietuvoje yra simboliška kova ir už padorų, teisingą, 
garbingą žmogų. Kad Kronika taip ilgai gali išsilaikyti 
požemyje- daug nemigo naktų suteikia partijos . šune
liams. Kaip gi pavergsi tą, kuris žino, kas tai yra būti 
žmogų m ?

/iš Kronike V-ojo tomo/

" Panagrinėkime čia LKP CK Propagandos ir agita
cijos skyriaus vedėjo J. Kuolelio straipsnį, atspausdintą 
brošiūros gale, tarsi apibendrinantį partijos liniją šiame 
pasitarime.

J.Kuolelis ragina: ..." turime visomis priemonė - 
mis parodyti, ką gauna žmogus, nutraukęs ryšius su re
ligija, ką jam duoda ateistinė mokslinė pasaulėžiūra"/7O 
psl./. Taigi, ką Lietuvai Li >da "mokslinė ateistinė pa - 
saulėžiūra", šiandien aišku jau kiekvienam ir be minėtos 
"statistikos ir be netikėtų T. Bitinaitės bei Kūrio prasi - 
veržusių tiesos grūdelių, nors tos tiesos žodžių autoriai 
siekė visi Idtvįikslų. Tačiau J.Kuolelis nebūtų toks dide
lis ateistinės propagandos veikėjas, jei jis iš tiesų dary
tų logiškas išvadas patvirtintas išvadas, Anaip
tol, - Kuoleliui labiausiai rūpi, ką pasakys Kremlius.Štai 
į ką atkreipia dėmesį Kuolelis: "Prieš kurį laiką Respub
likoje lankėsi TSKP CK brigada, analizavusi padėtį šiame 
darbo bare. Tai šiuolaikinio gyvenimo, ideologinės si - 
tuacijos padiktuoti klausimai. Į juos rimtą dėmesį at - 
kreipė TSKP CK Politinis biuras. Pirmą kartą toks dėme 
mesys" /74 psl/.

J.Kuolelis kalbėjo "... nepakankamai dirbame, už - 
kirsdami kunigų poveikį vaikams, jaunimui".. ."turime 
intensyviau kovoti su dar pasitaikančiomis religinėmis 
atgyvenomis komunistų bei komjaunuolių tarpe - būna at
vejų, kai palaikomi ryšiai su bažnyčia.'Tai neturi likti ne
pastebėta.... Mes neužkertame kelio vienuoliaujančių 
žmonių veiklai. Tokių žmonių skaičius ne tik mažėja, bet 
auga. Blogiausia, kad jie dirba pogrindyje,© už pogrindį 
paprastai, draugai, negiriama" /75 psl./

Žinoma, J.Kuoleliui yra kuo susirūpinti, kai jo tik - 
rieji darbdaviai*’pirmą kartą parodė tokį dėmesį", o čia, 
žiūrėk, dar tas pogrindis, už kurį Maskva ne tik negirta, 
bet gali, ko gero, iš propagandos pavaryti.. .Dėl to Kuo
lelis ir pasiryžęs nurodyti, ką reikia daryti. O pagal šį 
propagandistą, štai kas pirmiausia darytina: kontroliuoti 
dvasininkiją. Kuolelis kalbėjo: "Padėtis analizuojama, ti
riama, daroma praktinės išvados, dėmesys nukreiptas į 
taktikos sritį, studijuojami pamokslai, bažnytinės po
veikio priemonės. Atliekamas tam tikras -darbas ir su 
dvasininkija.. .Sudarytos prie rajonų ir apylinkių tary
bų komisijos turi teigiamą įtaką dvasininkams, padeda 
riboti jų žalingą veiklą. Vykdomuosiuose komitetuose yra 

, yra religinių organizacijų bylos" /75 psl./.
Kodėl tuomet Kremlius Įrašė į savo konstituciją re

ligijos laisvės punktą ir kodėl verčia visus savo piliečius 
meluoti, kad religijos laisvė egzistuoja, atsieit- demok
ratiška valdymosi sistema? Kodėl ir visi kiti melai ???

MIELOS SESĖS IR BROLIAI

ŠAULIAI -

Velykos - didžiojo dvasi
nio prisikėlimo ir vilties 
šventė - teapjungia mus vi
sus tyru pavasario džiaugs
mu. Tesustiprina mūsų gre
tas dirbti ir aukotis mūsų 
pavergtos tėvynės Lietuvos 
labui.

Su atgimstančiu pavasariu 
žvelkime į naują ir didingą 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos rytojų ir lietuvybės 
išsilaikymą mums primesto 
likimo kelyje. Skambūs Ve
lykų rytmečio varpai,tegul 
grąžina mus į gimtųjų namų 
padangę. Velykų rytmečio 
saulės žėręjimas teapšvie
čia mus ir jos šviesoje Ale
liuja balsai tesužadina mu
myse naują nepailstamos ko
vos ryžtą, vienybę ir pasi
aukojimo dvasią. Tikrąja 
prasme būkime broliai ir 
seserys, kartu nešdami 
mums likimo patikėtą atsa
komybę prieš nelygioje ko
voje žuvusius ir žūstančius 
brolius ir seseris šaulius 
okupuotoje Lietuvoje ir šal
tojo Sibiro plotuose. Jų ne
pasiekia laisvojo pasaulio 
Velykų rytmečio varpų 
skambėjimas ir didžiojo 
pergalės Himno Aleliuja žo
džiai.

; J. Šiaučiulis

RINKTINĖS ATSTOVU 
SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 26 d. , šeštadie
nį, Hamiltone, Ont. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 58 
Dundur St. N. įvyks Vilniaus 
Šaulių Rinktinės Kanadoje 
visuotinas atstovų suvažia
vimas.

Visi Rinktinės daliniai 
ruošiasi suvažiavime gausiai 
dalyvauti. Į suvažiavimą su

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomones, laiškai, atgarsiai

Jeigu laikytųsi nors savojo Himno žodžių , nereikėtų 
svetimiems taip baisiai pataikauti:
... Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi...

E. V.

2 psl.

ATITAISYMAS.
NETEISINGŲ IŠVADŲ

Atsakau Į V.Rastenio pas- 
tabas/"Nepriklausoma Lie - 
tuva"nr. 8, vasario mėn.22 d. 
1980 m./ pastabas dėl Fin - 
kelšteino "atsiradimo'JAV - 
se.

Jei straipsnis.su jo para

tiko atvykti LŠS Tremtyje 
Garbės pirmininkas Prof, 
dr. V. MANTAUTAS. Suva
žiavimą globoja DLK Algir
do šaulių kuopa, kuri ta pro
ga rengia iškilų banketą- 
koncertą. Programą atliks 
Montrealio AV parapijos 
choro Vyrų Oktetas, kuriam 
vadovauja sol. A. Keblys, dir. 
Mme Roch.

Banketo pradžia 7 v. v., į- 
ėjimas $ 1O , -

Koncerto pradžia 8 v. v., 
Įėjimas tik į Koncėrtą-$4, -

Kviečiami dalyvauti visi 
Hamilton’o lietuviai ir sve - 
čiai

• P. POLGRIMAS, ąktyvus 
St.Catharines visuomeninin
kas Rinktinės Leidinio Fon
dui paaukojo $ 25. Rinktinės 
Valdyba reiškia padėką.

J. Š.

LK MINDAUGO ŠAULIU 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Vasario 24 d. Aušros Var
tų parapijos salėje LK Min
daugo šaulių kuopos susirin
kimas praėjo darbingoje ir 
šauliškoje nuotaikoje.

Tuo pačiu metu įvyko ir 
"Neringos” j. š. metinis vi
suotinis narių susirinkimas. 
Abi kuopos dalyvavo bend
rose pamaldose ir susirin
kimui pasibaigus, susirinko 
prie bendro vaišių stalo.

Susirinkimą atidarė kuo
pos Valdybos pirmininkas I 
Petrauskas. Po Mindaugo ii 
Neringos kuopų vėliavų įne
šimo, rimties minute buvo 
pagerbti mirę broliai ir se
sės šauliai

Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti LK Mindaugo š. k. 
garbės šauliai : J. Šiaučiu
lis, J. Jurgutis ir J. Viliu- 
šis, "Neringos" j. š. kuopos 
pirmininkas B. Kirstukas ir 

šu apie padėtį ir nuotaikas 
Lietuvoje buvo talpintas "A- 
kiračiuose", tai nesitikėjau, 
kad to straipsnio autorius 
būtų galėjęs turėti drąsos, 
gyvendamas Lietuvoje, pa
siųsti straipsnį Į JAV lietuvių 
emigrantų laikraštį. Buvo 
natūralu pagalvoti, kad to 
straipsnio autorius jau yra 
JAV-se. Juk toks straipsnis ,

savaime suprantama, turė
jo iššaukti represijas prieš 
jo autorių.Jeigu jų nesulau
kė >Finkelšteinas, tai tikrai 
jis yra gimęs "po laiminga 
žvaigžde",ir aš ; atsiprašau 
"NL" skaitytojus ir V. Ras - 
tenį ypač, už neteisingą apie 
Flnkelšteiną žinutę.

J. Valiūnas

"Neringos"j. s. Kuopos kape
lionas tėv. J. Aranauskas.

Darbo prezidiumui pirmi
ninkavo A. Vazalinskas, sek
retoriavo A. Mylė.

Po vėliavos perdavimo 
prezidiumo pirmininkui sekė 
Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Kanadoje pirmininko J. Šiau- 
čiulio paskaita.

Po paskaitos neringiečiai 
savo susirinkimą tęsė šau
lių būstinės kambaryje, o 
mindaugiečiai salėje.

A. Mylė perskaitė praėju
sio metinio susirinkimo pro
tokolą, kuris .buvo priimtas 
tie pastabų. Išsamius prane
šimus apie kuopos veiklą 
padarė kuopos valdybos 
pirmininkas I. Petrauskas, 
kuopos moterų vadovė R. 
Žiūkienė, iždininkas A. Žiū
kas, sporto vadovas B. Kas
peravičius, revizijos komi
sijos - A. Vazalinskas, Gar
bės Teismo - J. Šiaučiulis.

Iš pranešimų paaiškėjo 
gyva Mindaugo š. kuo - 
pos veikla. Buvo suruoštas 
Naujųjų Metų sutikimas, Jo - 
ninės, tradicinė gegužinė, 
Literatūrinė Vakaronė, Lie
tuvos Šaulių Sąjungos įkūri
mo 6O-ties metų ir Lietuvoj 
Kariuomenės Šventės minė
jimai. Dalyvauta Birželio 
Trėmimų, Vasario 16 dienos 
minėjimuose ir Pabaltiečių 
demonstracijoje Ottavoje.

Suruošta pavykusi ekskur
siją Į Quebeco miestą. Ats
tovauta V. Š. Rinktinės mote
rų suruoštoje gegužinėje Ha
miltone ir Vlado Pūtvio š. 
kuopos 25 metų sukakties 
minėjime Toronte.

Kuopos žinioje veikia per 
tūkstantį knygų turinti bib
lioteka, vedamas kuopos ar
chyvas. Iš kuopos iždo lie
tuviškoms institucijoms ir 
spaudai paaukota $ 497.48. 
Metų laike turėta $ 1505. 20 
pajamų ir $ 1123.94 išlaidų.

Kuopos ribose pravestos 
taiklaus šaudymo varžybos. 
Pirmoje grupėje - J. Šiau- 
čiulio dovanotą pereinamąją 
trofeją-taurę laimėjo A.My
lė, antroje grupėje - B. Kas
peravičius ir trečioje A. 
Žiūkas jr.

Revizijos komisijos pra
nešimą padarė A. Vazalins
kas, pastebėdamas tvarkingą 
kasos knygų vedimą, už ką
A. Žiūkui išreikšta padėka.

Diskusijų dėl pranešimų 
nebuvo. Nauju kuopos valdy
bos pirmininku dviejų metų 
kadencijai išrinktas A. My
lė. Valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai : V. Su- 
šinskas 1 vicepirmininkas,
B. Kasperavičius II vicepir
mininkas ir sporto vadovas, 
J. Babrauskas sekretorius , 
A. Žiūkas iždininkas, V. Ba-

rauskas ligonių lankymui, A. 
Čepulis parengimams ir I. 
Petrauskas turto globėjas. 
Kandidatais liko A. Kalvaitis 
ir A. Žiūkas jr.

Į Revizijos komisiją iš
rinkti A. Vazalinskas, A. Ra- 
cinskas, R. Žiūkienė ir V- 
Pukteris kandįdatas.

Garbės Teismą sudaro J. 
Šiaučiulis, P. Dikaitia ir J. 
Jukonienė.

Susirinkimas baigtas vė
liavos perdavimu naujam 
kuopos pirmininkui, Tautos 
Himnu ir vėliavos išnešimu.

Po susirinkimo, kartu su 
"Neringos" j. šauliais vyko 
bendros vaišės, kurias pa
ruošė šaulė M. Kasperavi
čienė. J. Š.

"NERINGOS" JURŲ ŠAULIŲ 
KUOPOS VEIKLA

Š. m. kovo 16 d. , sekma
dienį, Aušros Vartų parapi
jos salėje , "Neringos" jūrų 
šaulių kuopa surengė jau tra
dicija tapusias Juozapines- 
Tuozų ir Jįizių pagerbtuves. 
los praėjo gražiai su gausiu 
dalyvių skaičiumi.

Pagerbtuves atidarė ir jas 
sėkmingai pravedė š. A.Ur
banavičienė. Prie garbės 
stalo pakviesti Juozai ir Ju
zės buvo apdovanoti gėlėmis 
ir rengėjų vardu pasveikinti 
visi Juozai ir dalyviai.

Sveikino L. Katalikių Mo - 
terų vardu G. Kudžmienė, šv. 
Onos D - jos O.Ūsienė. T .K 
Mindaugo š. kuopos vardu A. 
Mylė, Rūtos Klubo vardu K. 
Toliušis ir Vilniaus Šaulių 
Rinktinės Valdybos vardu J. 
Šiaučiulis, kuris perdavė ir 
tėv. J. Kubiliaus SJ sveikini
mą .raštu visiems Juozams 
ir Juzėms.
. Pagerbtuvėrns pritaikytą 
programą atliko Seselės Te
resės vadovaujamas mer
gaičių choras, kurį visi da
lyviai šiltai sutiko. Tai nau
jai augantis meninis viene
tas Montrealio lietuvių šei
moje, su viltimi pasirodyti, 
ir už Montrealio ribų.

Visą pagerbtuvėrns maistą 
paruošė ir jį paaukojo Ri- 
meikių šeima. Stalų aptar
navimas ir visa tarnyba vei
kė be priekaištų.

Visi dalyviai turėjo pro
gos išbandyti laimę turtin
goje loterijoje, atsigaivini
mui veikė baras.

"Neringos" kuopos Valdy
bą tenka sveikinti už lietu
viškų tradicijų puoselėjimą. 
Linkėtina ir toliau dirbti 
lietuvybės ir šauliškąjį dar
bą. J. Š.

PASIDŽIAUGĖ MŪSŲ.
VAIKŲ PASISAKYMAIS

Vienas mūsų skaitytojas 
mums rašo, kad:

" Ši m. 14 kovo " Nepri - 
klausomos Lietuvos" 4 psl.
patalpinta keletas lietuvių 
vaikų laiškų, kuriuose jie
pasisako taip ruškiai ir taip 
su "apetitu".. A.Kappa

Malonu ,..mums ir esame 
visai tikri ^ad labai malonu 
ir vaikams. Šie jų rašinėliai 
tilpo "Liepsnoje", Montrea
lio Šeštadieninės Mokyklos
mokinių laikraštėlyje.

Dėkojame, kad pasidali
note savo nuomone.

Red.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1

straipsnis.su


APGAULINGA 
DETANTE

S. Š e t k u s

Kažkodėl kai kuriuose mū
sų laikraščiuose žodis "de
tante", verčiamas} "atolaidi'; 
Gal būt todėl., kad tam ge
resnio žodžio nėra, bet "de
tente" iš tikrųjų nereiškia 
atolydžio. Nereiškia tarp
tautinių santykių atsileidi- 
mo, greičiau tik jų sulaiky-' 
mą nuo tolesnio blogėjimo. 
Nesant tinkamo lietuviško 
žodžio, galėtų likti toks, 
koks yfa tarptautinis. Tokiu 
būdu, nebūtų iškreipta šio 
žodžio svarbi esmė.

Sovietai sąmoningai laiko
si žodžio "detante" , nes už 
jo jie slepia didelius daly
kus. Siekia pripažinimo už
grobtų kraštų sovietams. 
Reiškia, kas jau yra sovietų 
žinioje, tai to pakeisti nebe
galima. Priėmimas detantės 
sąvokos iš laisvo pasaulio 
pusės yra didžiausia nuolai
da sovietų imperializmui. 
Palaikymas ir toliau detan
tės reiškia ir palaikymą to
limesnio imperializmo.

Aišku, kaip diena, kad de
tantės sąvoka Helsinkio kon
ferencijoje sovietai dar sykį 
apgavo laisvąjį pasaulį. Tas 
pasaulis nebegali keisti esa
mų sovietų Rusijos sienų, 
bet sovietai keičia. Užėmė 
Afganistaną. Pagal sovietų 
detantės supratimą, dabarti
nė jų teritorija negali būti 
mažinama, bet gali būti di
dinama visokiais gudriau
siais būdais. Žinomas Ame
rikos žurnalistas Jim Bi
shop ne kartą yra parašęs, 
kad sovietai "apstato" Ame
rikos politikus ant kiekvieno 
konferencijos stalo kampo. 
Tuo būdu yra "apstatomi" ir 
kiti laisvo pasaulio kraštai, 
nes Amerika skaitosi vado
vaujanti viso laisvo pasaulio 

.politikai. Tai yra įmanoma 
todėl, kad sovietai gali apeiti 
visus savo įstatymus ir juos 
kaitalioti pagal reikalą, kai 
laisvi kraštai tokio lankstu
mo neturi. Su tokia šalimi, 
kaip Sovietų Rusija, pasira
šinės i bet kokias svarbias 
sutartis tikrumoje yra di
džiausia politinė nesąmonė.

o o o ,o o o

VIZITAS SOSTINĖJE
Z. PULIANAUSKAS

/ Papildomi įspūdžiai iš kelionės į Vilnių ir kitur /
"O Vilniaus nepamiršk, lietuvi’.”

/tęsinys/
Joje matėsi daug iko

nų, šventųjų paveikslų ir ki
tų bažnytinių papuošalų. Pra
ėjome išilgai Kremliaus 
kiemą, pasukome atgal eiti 
lauko puse. Senos architek
tūros pastatai dar gana ge
rai atrodė. Iš čia ėjome au
tobuso link. Pamažu slink - 
dami pirmyn, sustojome 
gatvių deltos aikštelėje ap
žiūrėti ten esančios patran
kos. Tai buvo milžiniška, 
ant dviejų ratų haubica (pa
būklas) dar iš pirmojo Pa
saulinio Karo laikų. Šalia 
jos gulėjo' milžiniškas apva
lus sviedinys. Žvelgiant į to
kį milžinišką plieno gabalą, 
kyla mintis paklausti, kokia 
jėga anais laikais šis gink
las buvo vežamas į karo 
lauką ?

Iš čia grįžome tiesiai į 
autobusą. Esant Raudonojo
je Aikštėje buvo įdomu ap
lankyti ir Lenino Mauzoliejų 
arba mūsų "draugo" Stalino 
palaikus, už kurio sielą 
'meldėsi Popiežius Pius XII, 
kad velniai pragare jos ne
pagautų. Betgi tie Mauzo
liejai tomis valandomis buvo 
uždaryti, o antra, turėjome 
laiku grįžti viešbučio pie
tums. Tai buvo rugpiūčio 11 
dienos šeštadienis.

Antrą valandą jau buvome 
1980. IV. >4

Deja,‘be'nt Iki šiol ,laisva} 
pasaulis ir jam vadovaujan
ti Amerika to nemato. Šb- 
vietams vėl padarius kokį 
politinį ėjimą, Amerika 
pyksta, jaudinasi, net grą- 
so, o sovietai tiktai šaiposi, 
nes žino, kad Amerika, pa
sikinkiusi daugybę įstatymų, 
yra bejėgė reikalui atėjus ką 
nors padaryti. Irane įkaitus 
laiko ne studentai, bet aukš
tai kvalifikuoti sovietų agen
tai ir Amerika nič nieko ne
gali padaryti. Sovietai, bū
dami amerikiečių vietoje, 
savo įstatymų nebotų ir vi r 
sas reikalas būtų išspręstas 
paprastai ir labai lengvai, ir 
darant tik tai, ką daro Ira
nas : įkaitai už įkaitus.

Nuo to Amerikos presty- 
žas pasaulio akyse nesuma
žėtų, nes jau yra sumažėjęs 
iki beveik nulio ir tai juk 
tik pradžia. Tokiu keliu ei
nant, greitai Amerikos diple - 
matinės tarnybos žmonėm 
niekur nebus saugūs. Laikas 
Amerikai padaryti savo įsta
tymus lankstesnius, atitin
kančius šių laikų pavojams.

Dėl Amerikos apsileidimo 
ginklavimosi srityje, sovie
tai užėmė Afganistaną ir ga
li užimti visus Persų įlankos 
kraštus. Amerikos įspėji
mas pradėti karą dėl tų 
kraštų yra efektingas. So
vietai negali ir nepradės jo
kio karo, nes su apgaule vi
sokiomis detantėmis jie jau 
daug laimėjo ir dar gali daug 
laimėti ir be karo.

Pragaištinga Amerikai 
SALT, sutartis kol kas yra 
padėta į šalį, o turėtų būti 
visai panaikinta, nes ji ap
gaulingu "detantės "būdu sie
kia Amerikai surišti ginkla
vimosi rankas, kad sovietų 
rankos ir toliau liktų lais
vos.

Sovietai yra priversti vi
sokiais būdais, tik kaip nors 
išvengiant karo, veržtis į 
naftos šaltinių kraštus. So
vietams gręsia labai didelis 
alyvos trūkumas. Jie pa
vergtuose kraštuose, kaip ir 
Lietuvoje, yra išplėtę pra
monę. Didėjant pramonei, 
didėja ir proletariatas, pri-’ 
imantis sovietizmą-rusiciz- 
mą greičiau negu ūkininklją. 
Ukininkija - ir niekas ki- 

pavalgę. Vasaros metu toks 
laikas - pats vidudienis. Iš
vykimo laikas į Vilnių dar 
nebuvo žinomas. Sėdėti kam
baryje ir nieko neveikti - 
labai nuobodu. Tad mūsų 
tautiečiai dalimis pradėjo 
išsivaikščioti. Vieni į resto
ranus alaus paragauti, kiti 
į dolerinę parduotuvę pa
sižvalgyti, treti dar nebuvo 
apsisprendę kuria kryptimi 
eiti. Aš pats eidamas iš 
kambario, užsukau pro val
gyklos kampą kitame aukš
te. Jame pastebėjau mūsiš
kių porą ir buvusį gidą-stu- 
dentą prie alaus bonkutės. 
Prisėdau ir aš. Studentas 
buvo labai malonus ir man - 
dagus jaunikaitis. Pasikal
bėjus apie pusvalandį, jau
nikaitis pasakė, kad jis tu
rįs būti tą valandą ten ir ten 
ir atsisveikinęs išėjo.

Netrukus po jo, išėjome 
ir mes. Aš nuėjau į dolerinę 
parduotuvę, nors pirkti nie
ko nemaniau. Parduotuvėje 
radau nemažai pirkėjų ar ir 
tik žioplių kaip ir aš - ne
žinau. Parduotuvėje įvairių 
prekių buvo gana daug. Ne
mažai jų vietinės gamybos, 
bet kartu daug ir importuo
tų. Geras pasirinkimas auk
sinių puošmenų, žiedų, laik
rodėlių, apyrankių ir kilo

tas -fsialKė ir lietuvybę ca-
rų priespaudos laikais. Iš
nykus ūklninkijai, nutautini
mas sovietams būtų daug 
lengvesnis. Iš to ir pramo
nė. Šiaip, kam gi ta prar 
monė Lietuvai reikalinga 
žinant, kaip didėja pasauly
je maisto trūkumo proble
ma ? 1 • jį

Pavergtuose kraštuose^ 
pramonė didės, augant gy-^j 
vehtojų skaičiui, o tuo didės 
ir alyvos sunaudojimas. Jei j ji 
sovietai nebegalės alyvos * 
tiekti pavergtiems kraštams 1 
tai tada kils bedarbė ir kar-®® 
tu riaušės, galinčios sovie-IH 
tų imperiją išsprogdinti išl • 
vidaus. To sovietai labiau-B 
šiai ir bijo ir todėl jie vog-HĮ 
čiomis sėlina prie arabų® 
kraštų naftos šaltinių. "

Dar Lietuvoje esant gir - H 
dėjome sovietų agitatorius® 
šaukiant, kad Sovietų Rusi-K 
joje yra neišsemiami naftos83 
šaltiniai. Gal ir yra tie šal-jS 
tiniai kur nors Sibire, bet^
dėl šalto klimato tos alyvos 
išgavimas kainuoja fantas
tišką kainą, o kur dar trans- 
portacijos išlaidos dėl tin
kamų kelių trūkumo ?

Tad sovietams arabų aly
va yra būtina anksčiau ar 
vėliau ir, jei laisvas pasau
lis nebus pasiruošęs karu 
jiems pastoti kelio, tai jie 
prie tos alyvos ir prieis. 
Negalima sakyti, kad lais
vas pasaulis tokiam karui 
nesiruošia. Ruošiasi ir ga
na tvirtai. Pentagonas tvir
tina, kad jau dabar Amerika 
pati viena galėtų pradėti gy
nimosi karą trumpos dis
tancijos atominiais ginklais. 
Jau pradedama išdėstyti to
kie pat atominiai ginklai Va
karų Europoje. Tas įgalins 
ją gintis nuo puolimo ir be 
Amerikos pagalbos. Ne tik 
gintis, bet įgalins pasiekti 
visas vadinamo Varšuvos 
Pakto šalis, sunaikindami jų 
kariuomenes vietojeTaippat 
yra pagreitintas Kinijos pa
ruošimas moderniam karui.

To Amerika ir kiti jos są
jungininkai ir pasieks, jei 
sovietams nepasiseks vėl 
visus apdumti savo detantės 
sutarčių apgaule. Kol J. 
Carter yra Amerikos prezi
dentu, toks apgavimas sun- 
ooooooooo

kių. Kabėjo brangūs kailiniai 
paltai, kepurės ir kiti ap
rangos dalykai.

Šioje parduotuvėje pirku- 
siųjų teigimu, brangiųjų po
reikių pirkiniai - žemesnės 
kainos, negu mūsų kraštuo
se.

Grįžęs iš parduotuvės į 
viešbutį, jame dar neradau 
savo bendrakeleivių. Neno
rėdamas nuobodžiauti, vėl 
išėjau pasivaikščioti aplink 
viešbutį. Apėjęs aplink pa
stebėjau, kad šis viešbutis 
nesiriboja vien kambariais 
keliautojams. Jame yra ir 
kitų j staigų kaip bankas, par
duotuvės, restoranai. Šis 
viešbutis tai ištiktųjų pa
statų milžinas. Jame yra 
5000 kambarių. Kiek jame 
aukštų, tikrai jau negalėčiau 
pasakyti, bet manau apie 
18 ar 20. Man pačiam teko 
nakvoti jo 13 aukšte, bet kel
tuvas kilo dar aukščiau. Šis 
milžinas yra dar caro laikų 
architektūros kūrinys. Jo 
priekyje platus kanalas. Už 
jo, Kremliaus pastatų pra
džia. Apie Kremlių istorikai 
taip sako : Kreml reiškia 
pilis, tvirtovė. Senovės Ru
sijos sutvirtinta centrinė ir 
seniausia miesto dalis, ap
supta sienomis ir bokštais. 
Bokštuose ir sienose - šau
domosios angos. Tai miesto 
valdovo būstinė, krašto ad
ministracijos centras ir 
aristokratinė miesto- dalis. 
Apie XIX amžių Kremliaus 
pilis netekusi strateginės

K.L.B. Ottawos Apylinkės archyvinės medžiagos 25 metų veiklos perdavi
mas Kanados Valstybiniam Archyvui - dalinė iškilmių nuotrauka.
Iš kairės : G.PROCŪTA, dabartinis A-kės Valdybos P-kas /matosi dalinai/, 
dr. SMITH, Dominion Archivist, Vyr.Archyvo galva, domisi Apylinkės V - 
bos 30 metų gyvavimo Valdybos pirmininkų ir kapelionų nuotrauka, W.NEU- 
TEL, Chief, Ethnic Archives Manuscripts ir A.PAŠKEVIČIUS, buv.ilgame-. 
tis B-nės Apylinkės P-kas, apsaugojęs ir įteikęs archyvinę medžiagą Ka
nados Valstybiniam Archyvui daro paaiškinimus.

kiau bus įmanomas, bet pa
ėmus valdžią kokiam politi
kos oportunistui, tai tada 
dalykai vėl galės pasukti so
vietams tinkama linija. Ką 
iki šiol sovietai yra laimė
ję - o jie yra laimėję nepa
prastai daug - tai yra tik 
dėka Amerikos politinio ne
subrendimo, dėl visiškai ne
rimtos politinės sistemos. 
Amerika nepolitikuoja, bet 
žaidžia. Nors tai yra sena 
Amerikos tradicija, bet per
daug jau pavojinga šiais lai
kais. Kažin ar ką pakeistų ir 
naujas Amerikos prezicfen- 

"tas. Reiktų atsiminti, 'kad 
Amerikos karus veda tik de
mokratai, o respublikonai 
tik juos užbaigia arba nuo jų 
išsisuka. Taip įvyko ir su 
Eisenhoveriu Kubos ir R. 
Nixonu Vietnamo atveju.

Gi sovietus Afganistane 
reiktų įšaldyti. Visom prie
monėm reiktų palaikyti tos 
ooooo oooo

reikšmės, buvo apleista Ir 
saugoma kaip praeities pa
minklas. Dabar, kaip jau ži
nome, Kremlius yra Sov. 
Sąjungos vyriausybės cent
ras.

Grįžęs į viešbutį,jame jau 
radau visą mūsų grupę, pa- 

.sirengusią eiti vakarieniau
ti. Atėjus ir gidei, suėjome 
į valgyklą. Po vakarienės 
tuojau išvykome autobusu į 
Maskvos aerodromą, o iš ten 
Aeroflotu buvome nuskrai
dinti į Vilnių. Prieš pat 1O 
valandą vakaro jau lipome iš 
lėktuvo.

Nuėję į aikštelę, joje ra
dome nemažai laukiančiųjų. 
Sutiktasis pirmas vyriškis 
manęs paklausė, ar čia yra 
amerikiečių ?Antra sutiktoji 
jauna moteris paklausė, ar 
būsiu toks ir toks ? Atsakiau 
taip - ji mane apkabino ir 
sveikindama prade jo bučiuo
ti mano skruostus, pasisakė 
kas ji tokia yra. Tai buvo 
mano mirusios sesers duk
relė ir mano krikšto duktė. 
Kaip vėliau paaiškėjo, ji ma
ne atpažino iš nuotraukos, 
pasiųstos jiems iš Kanados. 
Paskutinį kartą ją mačiau 
Lietuvoje jai esant keturių 
metukų. Jinai tuojau mane 
nusivedė prie eilutėje išsi- 
rilfiavusių žmonių grupės. 
Tai buvo mano antroji se
suo su savo vaikais, pusse
serės ir dalis jų vyresniųjų 
vaikų. Pasisveikinus su 
šiais artimaisiais, buvau 
nuvestas priė kitoje eilutėje 

šalies partizanus - gerilas, 
kaip priimta sakyti šiais lai
kais. Juo labiau gerilai prie
šinsis, tuo labiau tai sukels 
musulmonus prieš sovietus, 
kurie juk turi pavergę virš 
40 milijonų jų brolių. Vis- 
tiek ateis diena, kai jie su - 
kils prieš savo pavergėjus 
sovietus. Tą padarys arabų 
alyvos galybė. Reiktų arabus 
palaikyti visomis priemo
nėmis, padėti susitarti su, 
žydais, tikraisiais savo bro
liais. Arabų-musulmonų ga
lybė yra ateityje neišvengia
ma. Ji negali atsidurti so
vietų pusėje. Arabus Ameri
ka turi remti, bet jokiu būdu 
jų nedominuoti, kaip Šacho, 
laikais.

Koks mūsų, lietuvių,vaid
muo šioje didžiulėje politi
nėje scenoje ? O gi labai pa
prastas : žinoti mūsų politinę 
liniją ir jos laikytis. Mums 
ne liberalai, demokratai ar 
oooo

išsirikiavusiųjų žmonių,ku
rių Lietuvoje niekada nema
čiau ir nepažinojau. Tai bu
vo mano žmonos brolis, se
serys ir dalis jų vaikų. Jų 
nepažinojau todėl, kad mo
terystės sakramentą esu 
priėmęs jau gyvendamas Ka
nadoje. Su visais susipa
žinus, nuoširdžiai ir šiltai 
pasisveikinome, po ko buvau 
apjuostas specialiai tam iš
austa juosta.

Trumpai pasikalbėję at
sisveikinome iki ryt dienos. 
Aš nuėjau į jau laukiantį au
tobusą ir visa grupė išvyko
me į "Gintaro" viešbutį .Vieš
bučio antrojo aukšto kamba
ryje buvome apgyvendinti du 
vyrai. Mano nustebimui, apie 
11 vai. nakties pas mane at
vyko visi mano pusės gimi
nės su bonka šampano. Čia 
visi dar pasikalbėję, išsi
skyrėme iki rytojaus.

Kitą rytą po pusryčių 
"Gintare", mane parsivežė 
į krikšto dukros namus, jos 
šeima. Čia pietavome pirmą 
kartą po daugelio nesimaty
mo metų. Dalis jaunosios 
kartos man buvo pirmą kar
tą matoma. Prisiminėme 
gyvus ir mirusius artimuo
sius. Džiaugiamės, kad li
kimo buvo lemta su gyvai
siais dar pasimatyti, liūdė- 
jome, kad per ansktyva mir
tis pasiėmė mano tėvelius, 
seniai, seniai nematytus ir 
jie liko daugiau niekada ne
matomais šiame pasaulyje. 
Krikšto dukra apsiverkė 

respublikonai, bet pirmoje 
eilėje sumanūs vyrai, poli
tikai aiškiai kovoją prieš 
sovietų apgaulę. Žinoma, ir 
tarpusavis vieningumas, at
sirandąs tik iš pagarbos 
vieni kitiems.

o o o o o o o 

prisiminusi savo mirusią 
mamą, kuri ją paliko vos 1O- 
metelių. Įvairiomis temomis 
čia besikalbėdami, pralei - 
dome trejetą valadų. Atva
žiavus mašinai mane nusi
vežti pas kitos pusės gimi
nes, laikinai atsisveikinau 
linkėdamas, kad Palaima 
lydėtų jų žingsnius visur ir 
visada.

Važiuojant į jų namus, už
sukome pro vietą, kurioje 
kadaise dirbau ir namus,ku
riuose gyvenau .Prisiminiau, 
kai vieną gražią rudens nak
tį kažkas beldėsi į natao du
ris, šaukdamas lenkiškai : 
"panie klero*'nikų /pone ve
dėjau/ Kambaryje , buvo 
tamsu, aš gulėjau lovoje ir 
nesikėliau. Trejetą kartų 
pasibeldę, pasitraukė, nutarę, 
kad manęs jau nėra namuo
se.Tyloje priėjau prie lan
go ir pastebėjau du vyru , 
nueinančiu tolyn. Ir šiandie
ną negaliu suprasti, kam aš 
jiems buvau reikalingas? Iš 
ryto sutikti šeimininkai sa
kė, kad girdėję beldimąsį ir 
kalbas ir meldėsi, kad tik 
neišeičiau laukan. Po to 
persikėliau gyventi į kitą 
vietą. Įdomu pamatyti tas 
vietas, kur kadaise dirbta ir 
gyventa. Betgi po daugybės 
metų sunku jas bepažinti....

Besikalbant ir besidairant 
aplinkui, privažiavome ir 
viešnagės namus,

Įėję į vidų,dideliame kam
baryje radome apie 20 as
menų.

Šeimini nitų tuoj buvome 
pakviesti prie stalo mano 
sutiktuvių pietums. Stalas 
"lūžo", apkrautas puikiai 
pagamintu maistu. Kiek už
kandus, buvo išgertas šam
pano tostas už tolimo krašto 
svečią. Be si vaišindami pa
sikalbėjome, arčiau susipa
žinome. Iš šeimininkų svečių 
pristatymo patyriau, kad 
dauguma jų yra baigę aukš
tuosius moklsus, 'turį moks
linį laipsnį, geras tarnybas . 
O aš, iš tolimos Kanados-ei- 
linis darbininkas.Betgi vis - 
tiek radome bendrą kalbą ir 
temą pokalbiams.

/ bus daugiau /
3 psi.



KULTŪRINIS PUSLAPIS®
PAVASARIO DIENA 

KAU N E
Pulgis A ndriušis

Kvaraciejau, tik tu vienas gali suprasti, kas tai yra 
pavasario rytas Kaune'. Tu neduosi meluoti, kaip viskas 
prasideda staiga, sakytum, kas iššautų iš bebalsės pat - 
rankos. Zinai tu,kaip visą kūną sukrato drebulys, o ap
linkui šėma, šėma, viena koja dar naktyje, o kita die - 
noje, nebėra nakties, dar nėra ir dienos, sustingus be - 
laikė akimirka. Paskui šėmas niekas pradeda sruventi ■ 
balsganu prieaušriu, kuris tai pritemsta pilkšva prieb - 
landėle, duodamas šuolį atgal, tai ryškiai tvinsteri, bet 
po kiekvieno atkirčio vis plačiau praskleisdamas dienos 
uždangą, mainosi veidas gimdančios motinos pirmapra
džio išgąsčio stingulyje, devyniuose prakaituose, mai
nosi veidas žemės gimdytojos šaltame rasos guolyje, šė
mose prietemų drobulėse,’ir štai pergalingai nušvinta 
naujagimis rytas, nusispardo juodas marškones, prak- 
lykdamas visais paukščių giesmininkų liežuvėliais.

Bebalsės patrankos šūvis, timptelėjęs bervaktybėje ir 
bedienybėje, nusviedžia šešėlius į miesto sodo patvo - 
rius.o , nespėjus apsižiūrėti, jų jau ir tenai nebėra, lyg 
juos kas ranka būtų atėmę, visur tik čiurena, liulena , 
tvinsta baltas laikas. Ir taip viskas ilgam sustoja, tvy
roja tik įsitikinimas, kad naktis pralošė bylą, įvyko die
nos pergalė, o laimėjusios mūšį jėgos pasitraukė į paša
lius, palikę aplinkui niekeno laiką, palikę drobę ir da-‘ 
žus be dailininko, kol saulė pradės tapyti pirmuosius 
rytmečio paveikslus. Tuščian tarplaikin triukšmingu ver
petu įsilieja paukščių giesmės ir pripildo visa, kas yra 
tarp dangaus ir žemės.

-Brrr*. - sukalenda dantimis poetas Kvaraciejus, 
pabudęs miesto sodo pavilijone, gulėdamas ant paklotų 
laikraščių.

Šiuo pamirštu, niekam nepriklausomu metu panakti
nis, išsiilgęs žmogaus balso,iš Laisvės Alėjos suka 
miesto sodan, sustoja prie pavilijono.

Saulės pluoštai,prasikverbę skersgatvių plyšiais , 
įstrižai pasikabina Laisvės Alėjoje, kryžiuodamiesi 
kaip prožektoriai teatro scenoje, kur vienas po kito at - 
gyja pirmieji Kauno aktoriai, kapsi šungaudžio vežimas, 
ajajuoja šunelis, dumdamas trilinkas į tarpuvartę, o te
nai, gavęs su šluota iš kiemsargio, nurūksta į Karme - 
litus, pražvanga su bidonais Pienocentras, šliumši pils
tomas pienas, šlavikai sustumia dulkes į saulės pluoš - 
tus^ miesto valdyba paleidžia vandens sroves ant šali
gatvių, vaivorykštėmis žaidžia spinduliai, užsidega ug
nimis liepaičių viršūnės, suliepsnoja stogų čerpės, su
tvaska veidrodžiais krautuvių vitrinos, girgžda spynose 
raktai, nudžergžda geležinės štangos nuo krautuvių durų, 
šlepsi žingsniai, dar daugiau saulės, užtvinsta visa Lais
vės Alėja. Dabar vėl ilgai kabos ore uždegtas rytas, sod
riai kvepia su rasa Nepriklausomybės aikštėje gvazdikai, 
levukai, invalidas laisto rožes karo muziejaus sodelyje, 
iš restorano grįžta muzikantas Ožeškienės laiptais, tran
kydamas lazdele Į akmenis, musės būbia aplink jo lū
pų kraštus, kur dar nenudžiūvo krupnikas ir pyragaičių 
cukrus, derasi atsišriūbavę visais sraigtais frantas su 
vežiku dėl užmokesčio, ant pylimo ties Vytauto bažnyčia 
sėdi po kaštanu gimnazistė su istorijos vadovėliu. Gerai 
eina mokslas į galvą su rytmečio rasa, seminarijos kie
me tarp rožių poteriauja juodas kunigas baltu veide - 
liu, į Jonavos gatvės žolingus šlaitus stumia ožkutę žydaą, 
Meno mokyklos kieme ant kalvos išsitiesęs drobę dailinin
kas nori pagauti Kauną visame mirgėjime - nė velnio tu 
nenupaišysi, kas ten dabar vyksta žaliam slėhy tarp 
dviejų upių1. Va pribraukei anglių linijų, gaila tik dro - 
bės, ne, geriau pasėdėk sunėręs rankas, mesk į rasą 
teptukus, nieko neišeis, - kai Kaunas išsitiesia po kojom 
jom rytmečio saulėje '.

Vilijampolės pievose prie Neries pešasi varnos dėl 
išverstų karvės vidurių, vaikštinėja su katiliuku ant 
galvos mokytas žydas iš ješiboto, baksėdamas lazdele į 
gurvolius, timpteli oras nustaugus fabrikams, atbėga 
aidas Nemuno slėniu iš Šančių, riaumoja Maisto 
kaminas Linksmadvaryje, šaukia kaminai, daužosi baž
nyčių varpai, tiltus drebina vežimai, Nemuno vandeny
se paklydę garlaiviūkščiai atsišaukia griaudžiais švilpu
kais, dūmai šoka į dangų, sudžergždžia lentpiūvių zei - 
meriai Jonavos gatvėje. Žuvų rinkos būdelėse blizga vei
drodukai ir stiklinės sagos, Vilniaus gatvėje kvepia mie
lėmis ir degintom aguonom, banga po bangos liejasi dar
bininkai, šoka Į autobusus. Saulė jau užtvenkė visus kie
mus, kryžminėmis ugnimis skrodžia tarpuvartes,->šildo
si ant slenksčių krautuvininkai, nuskamba paspiaudytas 
pirmasis dienos sidabrinis litas pirklio skardinėn, klega 
limonado bonkos sunkvežimiuose, ūkininkai derasi silkes, 
renkasi dalgius, atsiduoda cikorija ir cinamono žievelė - 
mis. Nakvynės namų vedėjas išmeta valkatas į kiemą , 
papylęs juos į gatves ir parkus, gimnazistė, įspraudusi 
ramunę į istorijos vadovėlio puslapį, pasižiūrėjus į ro - 
tušės laikrodį, tursteli į namus, jau laikas Į pamokas .

Saulės sušildytas Kvaraciejus, paspyręs šunį,' ku - 
ris tampė jautienos kaulą, išeina rąžydamasis į Laisvės 
Alėją.

Pilnas saulės Kaunas, šlaituose žydi obelys, alyvų 
krūmuose vis dar tauškia lakštingalos1. Nepriklausomybės 
aikštėje jau išsidžiovino rasas gvazdikai ir levukai, ka
ro muziejaus sodelyje berželių kasos sumerktos į auksi
nius spindulius, viskas mirga, žvilga, pilstosi šviesomis 
kad net pensininką s ant suoliuko atideda knygą ir įsižiūri į 
beržus.
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Prasideda begalinė pavasario diena Kaune, Vilniaus 
gatvė pavirsta vienu dideliu klyksmu, koliojasi sunkieji 
vežikai, ašimis sukliuvę • su ūkininkų vežimais/ griaus - 
mu praskrenda autobusai, saulė galutinai įsiviešpatauja 
senamiesčio kiemuose, apšviesdama palaiptes, balkonus, 
silkių griaučių ir vištos kojų primėtytus užkabotus, sal
dainių dirbtuvėlių latakus,su maišais kėblinėja bandeliai, 
mokyklose dzinguliuoja skambučiai, mokiniai spardo 
futbolą, iš valgyklų kvepia kopūstai, prekiauja, mokosi , 
meldžiasi, tarnauja, valdo Kaunas, paskirdęs naujai die
nai. Prakaitu, poteriais, smegenimis, šunuodegavimu, 
suktybėmis, doru darbu pelnosi sau duoną Kaunas, šluo
damas gatves, protestuodamas vekselius, gaudydamas 
šunis, vedžiodamas plunksna po valdišką popierių, lais
tydamas gvazdikus ir levukus Nepriklausomybės aikštėje, 
rėkdamas komandas kareivinių aikštėje, ardamas daržą 
Žaliakalnyje, kapodamas malkas, kraudamas dažus ant 
drobės, devyniais amatais dešimtu badu pakilo kaunietis, 
išbudintas a saulės.

Makabi aikštėje trys žydukai su mėlynais marškinė
liais jau nuo ankstyvo ryto daužė futbplą, dabar nusime
tė bucus, išsivilko uniformas, šoko į tykius Neries van
denis, apsuko du ratus, paskui apibėgo aplink aikštę,iš
sitrynė spalvotais rankšluosčiais, garsiai gargaliuodami, 
žemaitis sūsisvajoja apie Masčio ežerą, Žaliakalnio 
šlaituose ilgi šešėliai, saulė .pakilusi iš už Vilijampolės, 
neturėjo laiko išdžiovinti rasos tose pakriūtėse, nusku - 
bėjusi ąžuolynais į Kauną, palikdama čionai amžiną pa - 
vėsį, taip mielą žydų ožkoms ir perkarusiems benamiams 
šunims.

Jut 2 milijardai

et

feno- 
pusė

Federalizmas yra modernaus gyvenimo 
menas, kuriuo naudojasi jau daugiau kaip 
žmonijos. Jis pasireiškia ypač didelio ploto 
torij ų kraštuose, kuriuose randasi daugiau 
ninių ir lingvist i nių grupių.

Federaline tvarka gyvena vieni galingiausiu, 
kraštų kaip JAV - ės, Federalinė Vokietijos Res
publika ir Sovietu. Sąjungą. Kiti didelio ploto 
kraštai, kaip Kanada, Brazilija ir Australija 
priėmė federaline sistema, ir, pagal kai kuriuos 
ateities pianuot oj"us, galėtų tapti didžiosiomis 
pajėgomis at ei t yje.

Federalizmas patrauklus ne vien tik didelio 
gloto kraštams, Yra i r mažesn iu.kr ast ų, , kaip 
Šveicarija, Jugoslavija, Čekoslovakija ir Aust — 
r ija.

Įdomu prisiminti pagrindines datas moder
naus federalizmo istorijoje. Pastebima, kad 
tautos priklausomumas viena nuo kitos sutampa 
su civilizacijos progresu ir ta pačia kryptimi 
vystosi toliau. Geriau yra federalinė sistema, 
kuri palaiko tarpusavio priklausomumą, ir už
tikrina gerbūvi, ji. priėmusiems. Del to ir Eu
ropos Ekonominė Bendruomenė orientuojasi L 
federalinės santvarkos formas, kaip kad buvo 
pasaulinio judėjimo išrinktų Europos parlamento 
atstovų pasauliniame judėjime 1979 metai? , 
pareikšta.

XVIII a. JAV - ės priėmė federalizmą. 
1787 metais, prieš tai mėginę konf eder acija. 
apie 11 metų.

XIX o. Šveicarija bandė konfederacija.

Šie klausimai, kaip ir eile kitų yra nagu nėj ami serijoje leidinių " Pastabos ■ 
Federalizmą”, iŠI ei st u. Kan ado s vyr i ausybes, prisidedant prie vi eSų diskusijų 

gauti nemokomai parašų'.

4

PRATĘSIAMAS DRAMOS KONKURSAS

Vertinimo komisijai siūlant, JAV LB Kultūros Ta
rybos skelbtojo dramos konkurso terminas pratęsiamas 
iki 1981 m. kovo 1 d. Premijos dydis - tūkstantis penki 
šimtai dolerių (1500). Jei būtų gautas ne vienas pre - 
mijuotinas'veikai as, Kultūros Taryba skirtų ir antrąją 
premiją tūkstančio (1OOO) dolerių dydžio. Premijos 
nebus skaldomos.

Vertinimo komisija : Jurgis Blekaitią - pirmininkas, 
Antanas Vaičiulaitis, Alf. Nyka Niliūnas, Kazys Alme - 
nas ir akt. Juozas Palubinskas.

Parenkant veikalą premijai bus atsižvelgiama į 
jo literatūrinę ir teatrinę vertę bei į tinkamumą išei
vijos teatrams.

Konkusrui atsiustieji kūriniai negali būti niekur nei 
ištisai, nei dalimis spausdinti. Rankraščiai rašomi ma
šinėle ir pasirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvar
dis užrašomas ant voko, J kurį įdedama tikroji auto
riaus pavardė, adresas ir telefono numeris. Nelaimė
jusių autorių vokai nebus atidaromi. Rankraščiai 
siunčiami šiuo adresu: Antanas Vaičiulaitis. 93 07 
Chanute Dr. , Bethesda, Md. 20014 301 530-6276.

JAV LB Kultūros Taryba 
Cleveland, 1980 m. kovo 1O d.

Kanados provincija, kuria. suda- 
0 ntar io prov in c ijo s , 

'r Nova Scot i a, 
federating Kanada.

feder al ines in-

laipsniškai keisdami konstitucija., 1848 m.
1874 m. priėmė federating sistema., 

1867 m.
dabartinės Quebec’o ir 

susijungę, su New Brunswick ir 
suformuodamos f " .

XX o. Australija pasirenka f ed e r ai i n ę. 
santvarką. 1901 m. sausio 1 d.

Meksika, po serijos civilinių karų,, tampa 
federaline valstybe 1917 m.

S ovietų S ajunga (Jungtines Socialistines 
Sovietų Respublikos) tampa federaline, paskel
bus 1918 m. l-aji. Pasaulini. Kara.. _

Austrija suformuoja federaciją, is 9 vals
tybių 1920 met ais.

Jugoslavija 1946 m. 
stitucijas.

Brazilija P. Amerikoje 1946 m. sukuria 
federating sistema,, susidedančią, iš 22 valstybių 

narlU" Malajų valstybė Azijoje valdosi feder ali n iu 

būdu nuo 1948 m. .. ,
Argentina 1949 m. tampa 22 provincij u. t e

Visas pasaulis stebėjo Vakarų Vokieti jos 
pirmaji federalinl parlamentą. 1949 m.

Indija, tapusi nepriklausoma nuo Didžiosios 
Britanijos 194 7 m., po trijų metų pasir inko 
federalinl režimą, *

Nigerijos piliečiai 
rinko savo nepriklausomos 
federalizmą.

Afrikoje 1954 m. pasi - 
valstybės pagrindu

Apie Kanadiškąji.
Jūs gal i t e jas

Publications Canada, 
C.P. 430, Succursale postale DeLorimier, 

Montrėal, Quebec.
H2H 2N7

Canada
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup.Ltetuvoje Ir tše(vijoje/

LIETUVOS ARCHITEK
TU. SUVAŽIAVIMAS

Vilniuje {vyko Lietuvos 
architektų sąjungos devinta
sis suvažiavimas.

Ataskaitinį pranešimą apie 
architektų sąjungos veiklą 
1974-1979 metais padarė šios 
kūrybinės organizacijos vai- 
dyboąjairmininkas Anatolijus 
Rasteika. Ęranešime buvo 
pažymėta, kad Lietuvos 
aukštosios mokyklos paruo
šė apie pusantro tūkstančio 
architektų, dabar sėkmingai 
besidarbuojančių visuose 
Lietuvos kampeliuose. Lie
tuvos architektų bei statybi
ninkų darbai plačiai pripa
žinti visoje šalyje. Premi
jomis atžymėti autobusų sto
ties buities komplekso, san
tuokų rūmai,"Vilniaus" bal
dų kombinato pastatai sosti
nėje, Klausučių gyvenviete 
Jurbarko rajone.

Kalbėdami apie pastarojo 
meto darbus, suvažiavimo 
delegatai paminėjo vykusius 
naujų gyvenamų rajonų, 
miestų centrų, gatvių ir 
aikščių tvarkymo Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose spren
dimus.

Lietuvoje, atsirado naujų 
kolūkinių gyvenviečių, kaimo 
kultūros židinių ir Industri
jos centruose susiformavo 
pramonės mazgai.

Nauju sąjungos pirminin - 
ku išrinktas Anatolijus Ras — 
teika.

VACLOVO DAUNORO 
REČITALIS

Vasario 5 dieną Lietuvos 
Filharmonijos salė negalėjo 
sutalpinti visų, norėjusių 
patekti į Lietuvos liaudies 
artisto, tarptautinių konkur
sų laureato Vaclovo Daunoro 
koncertą.

Akompanuojant tarpres
publikinio Čiurlionio kon
kurso laureatui Robertui 
Bekioniui, Vaclovas Dauno
ras dviejų dalių programoje 
dainavo arijas iš Bacho 
"Magnificat", Kserkso ari
ją iš Hendelio operos "Kserk- 
sas", Nabuko ir Verdžio 
operos "Nabukas" ir kitų 
kompozitorių kūrinius. Taip 
pat Vytauto Klovos harmoni
zuotas lietuvių liaudies dai
nas. Pianistas Robertas Be- 
kionis atliko Šuberto ir Pro
kofjevo valsų siuitą.

Koncertas susilaukė di
džiulio pasisekimo.

LIETUVOS PAUKŠTELIS 
NUŠAUTAS PRANCŪZIJOJE

Bertagne, Conte de Nord, 
Prancūzijoje, praeitų metų 
gruodžio mėnesio pabaigo
je, medžiotojas Michel Bar
rault nušovė žieduotą van
dens paukštelį. Jo žiede bu
vo toks įrašas : Museum 
Zool, Kaunas, Lithuania 
155308.

Parinko J. P-lis.
ILGAPIRŠČIAMS -
BE NUOLAIDŲ

Okupuotos Lietuvos "Tie- 
sa"piktinasi, kad Kretingos 
"Laisvės" vilnos audinių fa
brike mažai rūpinamasi ver
palų ir pagamintos produk
cijos apsauga. Buvo sulai
kyta su pagrobtais verpalais 
audimo gamybos viršininkė 
Danutė Kačiauskienė. Ji už 
valstybinio turto grobstymą 
iš darbo atleista.

RUSAI NETURI PAŠARO 
GALVIJAMS

Sovietų Sąjungos ūkio pla
nuotojai labai susirūpinę dar 
tolimu pavasariu ir pašarų 
stoka. Visi didieji sovietų 
valstybiniai ūkiai gavo įsa
kymą pradėti skersti kiaules 
ir karves. Planuotojai žino, 
kad pavasaris dar toli, o at
sarginio pašaro jau visai 
nebėra. Jeigu jo būtų dau
giau bent vienoje respubli
koje, tai galėtų gyvulių pa
šarą pervežti, bet to pašaro 
trūksta bendrai visur.

Sovietų valdžia buvo už
sakiusi Amerikoje 17 mili
jonų metrinių tonų javų ir 
kukurūzų. Jie planavo visa 
tai persivežti, bet rusų įsi
veržimas į Afganistaną iš
šaukė prezidento Carterio 
pasipriešinimą tai prekybi
nei sutarčiai.

Jeigu rusai būtų darbėles
ni - gal ir užtektų ir nerei
kėtų plėšti iš okupuotų kraš
tų, nereikėtų nė iš Amerikos 
pirkti, jeigu nesukištų visas 
jėgas į ginklavimąsi ir pro
pagandas.

NAUJAS LIAUDIES 
UNIVERSITETAS

Vilniuje prie Lietuvos ki
nematografininkų sąjungos 
įkurtas pirmasis Lietuvoje 
kino meno liaudies universi
tetas. Pagal sudarytą dviejų 
metų programą universite
te bus skaitomos paskaitos 
iš sovietų bei užsienio meno 
istorijos, pateikiami kino 
teorijos pagrindai, rengiami 
susitikimai su lietuvių kino 
meistrais ir naujausių filmų 
aptarimai.
PAVĖLUOTAS TVARKYMAS

"Tiesa" nr. 292 nagrinėja 
kas daroma ir darytina, kad 
geležinkelio aplinka būtų 
tvarkinga ir graži.

Apygardose dabar tvarko
mos geležinkelio zonos , 
stengiamasi geriau panaudo
ti priklausančią žemę.visar 
pusiškai bus tvarkomi linijų 
keliai, tarnybiniai pastatai 
bei gyvenamieji namai. Yra 
nemaža menkaverčių , ir 
griūvančių, blogos išvaizdos 
pastatų. Dalis bus nugriauta, 
kiti atnaujinti, dažomi.Šie - 
met numatoma aptvarkyti ir 
atnaujinti 33 geležinkelio 
stotis.

Gerai kad po tiek pokario 
metų galų gale atsirado dažų, 
ir statybinės medžiagos ne
tik "bosų"daugiaaukščiams..

Šiame skyriuje šį kąrtą 
duodame receptą—vieno iš 
gražiausio Velykinio stalo 
papuošalų -."Kaktuso" keps
nio. Šio gražuolio "gimtinė" 
yra Montrealis. Jo savinin
kai (vienas iš jų jau yra 
miręs) ponai Bilevičiai, iš
sikėlę gyventi' į Ottavą, iš
sivežė "Kaktusą", bet paliko
jo receptą. . .

Turime viltį, kad gal atsi
ras tokių šeimininkių, kurių 
pagalba vėl galėsime matyti 
"Kaktusą" per mūsų Velyki
nius stalus.

Šiam kepsniui formelės 
buvo padarytos pačių jo sa
vininkų, kas ir užtikrino 
"Kaktusui" tokią originalią 
išvaizdą.
"KAKTUSO" DALIŲ 
KEPIMAS

Jo dalys susideda iš stul
pų, jo šonų Ir tortinių pa
plotėlių, vadinamų "vazonu", 
ant kurio sustatomi stulpai 
ir sparneliai. Visos šios da
lys yra kepamos 300 1. tem
peratūros karščio pečiuje, 
30 min. laiko. Po to pečius 
yra užgęsinamas ir viskas 
jame paliekama ataušimui.

Stulpo vidurio ir jo šonų 
iškepimui imama 4 balt, ir 
4 oz. cukraus, šoniniams 
sparnams 22 balt, ir 44 oz.. 
cukraus ir "vazonui" - 1O 
balt, ir 20 oz. cukraus. 

I š baltymų ir cukraus iš

"Kaktusas" klesti Velykinio Stalo vidury Montrealyje, 
dešinėje stebint G.Kudžmienei.

gyvenantis .

šiuo įgali oju

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos 
Bendrovės 1980 metų akcininkų/šėrininku/ susirinkime . 
Turiu............................. akcijas- šėrus
Data.....................................Parašas ..............

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ PASAKŲ ?

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?

5 p»l.

K^EA/I 
VE/DRoDž/AI

plakamos putos ir iškepa
mos norimos dalys. 
TEPALO PADARYMAS

Tepalas daromas iš 1 1/2 
sv. sviesto, 9 trynių. 18 oz. 
cukraus pudros. Pirmiausia 
vienas sviestas labai gerai 
išsukamas. Tuomet atskirai 
išsukami tryniai su cukrumi 
ir tik tada juos sumaišius su POPULIARIAUSIAS SOVIETŲ TAUTINIS SPORTAS
sviestu vėl visa masė labai 
gerai išsukama. Po to dali
mis dedama kavos masė, ku
ri yra padaroma iš 5 šaukštų 
Nescafe, išleidžiant ir gerai 
išmaišant 5 oz. verdančiame 
vandenyje. "Kaktusui " rei
kalingos 2 tokio tepalo por
cijos.
'(’KAKTUSO" STATYMAS

. Padaromas "vazonas" ir 
atšaldomas šaldytuve, po to 
centre išplaunama reikalin
ga skylė, į kurią įstatomas 
stulpas, prie jo dedami 
sparnai. Statant šį kepsnį, 
reikia tinkamai apipiaustyti 
dalis. Tie apipiaustymai po 
to sumaišomi su tepalu ir 
panaudojami įdubimų išlygi
nimams .

Šio kepsnio formą arba ir 
dydį nustato pats kepėjas, 
kuris savo vaizduotės pagal
ba sukuria šį originalų da
lyką.

Sustatyto "Kaktuso" pa
puošimui naudojami migdo
lų spygliai, kurių iš vieno 
migdolo supiaustoma apie 
12-14.

1980. TV. 4

BOLŠEVIKŲ POTERIAI
Tėve mūsų, kursai sėdi Kremliuje*.

Teesie garbinamas tavo vardas. Tepliota tavo karalystė 
iki kraštų žemės, o paskui ir mėnulyje,ir planetose, ir 
žvaigždynuose. Teesie tavo valia Amerikoje ir visame 
laisvajame pasaulyje, kaip ir Kremliuje.

Duoną, svoestą, kumpius ir kitokias gėrybes iš Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų gabenk į matušką Rusiją.

Įspėk mus visus nuo iškrypimo iš partinės linijos, 
kaip ir mes Įspėjame vienas kitą.

Vesk buržuazinių kraštų kapitalistus,profesorius , 
laikraštini nikus, rašytojus, meninikus į pagundą, kad 
lengviau ir greičiau būtų galima jų kraštus pavergti.

Gelbėk savo vergus nuo pinigų, laisvės, žemės, vi - 
sokios nuosavybės, o susipratusius gabenk į Sibirą

" NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" BENDROVĖS 
AKCININKŲ VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Šaukiamas 1980 m. ge gu ž ė s mėn.4d., 12 v.p.p. 
Aušros Vartų Parapijos salėje.

Die not va r k ė:
1. SUSIRINKIMO ATIDARYTAS
2. PREZIDIUMO RINKIMAS
3. MANDATŲ. KOMISIJOS RINKIMAS
4. PRAĖJUSIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
5. VALDYBOS NARTU. PRANEŠIMAI
6. REVIZIJOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS
7. DISKUSIJOS DĖL PRANEŠIMŲ
8. VALDYBOS IR REVIZIJOS KOMISIJŲ RINKIMAI
9. EINAMIEJI REIKALAI
10. SUSIRINKIMO UŽDARYMAS

*

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalint- pra - 
šomi atsiųsti Įgaliojimą kitam akcininkui, kuris 
dalyvaus susirinkime.

Įgaliojimai, siųsti NL adresu - 7722 George st., 
LaSalle, Que, H8P 1C4, Canada,bus, jeigu pageidauta , 
perduoti as menims,kurių pavardės bus Įrašytos Įgalioji
me. NL SPAUDOS B-VĖS VALDYBA

WWVWWWWWWMMRAMMMMR.

ĮGALIOJIMAS

Aš,......................................................... ....
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniarūe ir didiiatisiame JB JB *4| JB 
TORONTO LIETUVIŲ f^ZlfCX/VlX 
KREDITO KOOPERATYVE ----- ■ -------- ■ —

MOKA:
13 % už 6 mėn. term indėlius

ui 1 m. term. indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius
12 . % už pensijų ir namų plano 
llVi% speciali toup. sqsk.
10 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dcp.)

AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdraustb santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos' mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro*, šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

E term, indėlius 6 mėn. 12 %
Pirmadieniais 10-3 = ferm. indėlius 1 metų 11 ’/i%
Antradieniais 10-3 = term, indėlius 2-3 metų 10 %
_ ................. = pensijų s-ta 12 %
Trečiadieniais uždaryta = s.tq 10 %
Ketvirtadieniais 10-8 = spec. taup. s-tą 11’/i%
r-'"—. 10-b | į-jSKįSota.t 6 %

Šeštadieniai 9-1 | o,menlne, 13'/,%
Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičlus 13 %

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

Nemokamo visų narių gyvybė, drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirtie, ir invalidumo atvejai. ---- Iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius Ir pinigines ,perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslo* — n.

PELNAS, bet sgtiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

PELNYTAS ATPILDAS
TAUTODAILĖS ŽINOVĄ MS-MENININKĄMS

Tikrai džiugų ir prasmin
gą atpildą susilaukė dail. 
Antanas ir Anastazija Ta
mošaičiai savo "Lithuanian 
National Costume" knygos 
pristatymo šventės metu 
1980 m. kovo 16 d. Prisikė
limo parapijos parodų salė
je, Toronte. Ta pačia proga 
buvo surengta tautinių pri
juosčių ir juostų paroda, pa
rodytas filmas iš Tamošai
čių sodybos prie Kingston© 
"Spirits of an amber past" 
bei apšviestos ekrane ir ap
tartos Anastazijos Tamošai
tienės tautinių drabužių 
skaidrės.

LITHUANIAN NATIONAL 
COSTUME" KNYGA

Lietuvių Tautodailės Ins
tituto prieš keletą savaičių 
išleista dail. Antano ir Anas
tazijos Tamošaičių knyga 
užsienio lietuvių t a tipe su
kėlė didelį pasitenkinimą ir 
džiaugsmą. Tai yra pirmoji 
detaliai paruošta, puikiais 
spalvotais ir vienspalviais 
piešiniais (fotografijom) pa
puošta knyga anglų kalba. 
Toji knyga sudaro pirmąjį 
šaltinį supažindinant platųjį 
pasaulį su neišpasakytu lie
tuvių tautodailės grožiu. Kiek 
čia kruopštaus darbo ir lai
ko įdėta. Vien tik dviejų pė
dų aukščio kiekvienos spal
votos tautinės figūros pie
šimas, kad galėtų išgauti, 
spausdinant ornamentikos 
detales, pareikalavo iš dai
lininkų virš metų laiko. O 
medžiagos rinkimas, apra

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

‘TAVO REIKALAS”, 
“MOŠŲ”.

ATEIK j LIETUVIU- AA (.ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
' GRUPĖS. SUSIRINKIM A. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 

TREČIADIENI, 1 19 MIMICO AVENUE > Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7, 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 psl

IMA:

13‘Ą%už asm. paskolas 

13| % už mortgiČIus 

15% už perviriio kreditą 
(line of credit)

šymas ir redagavimas ati
traukė juos virš keturių me
tų laikotarpiui nuo jų taip 
mėgstamo kūrybinio meno.

KNYGOS ESTETINIS 
GROŽIS

Estetiniu atžvilgiu, be may 
žų išimčių, knyga pasiekė 
absoliutų grožį. Atspausdin
ta labai gerame popieriuje, 
kietais viršeliais su spalvo
tu lanku, gaubiančiu visą 
knygą. Ypatingai puikiai at
spausdintas tekstas ir spal
voti bei vienspalviai pieši
niai. Didi padėka priklauso. 
Jonui Danaičiui, "Time 
Press" savininkui, kuris tiek 
daug ■ lietuviškos > meilės, 
kruopštumo bei atydumo įdė
jo J jos atspausdinimą. Aš 
tikrai abejoju ar kitos lito- 
grafinės įmonės atspausdintų 
geriau. Ne dėl to, kad jos 
nepajėgtų, bet grynai dėl 
komercinių išskaičiavimų. 
Jos neskirtų to dėmesio ir 
atydumo vienkartiniams 
spaudos leidiniams. Jos 
kruopščiai, iki skausmingo 
atydumo, skiria dėmesį tik
tai nuolatos pasikartojan- 
tiems darbams.

Lietuviai turėtų didžiuotis 
ta knyga. Ji turėtų atrasti 
vietą kiekvienos šeimos len
tynoje, o taip pat yra svari 
ir vertinga dovana ne lietu
viams.

Lietuvių Tautodailės Ins
titutas išspausdino puošnią 
programą, kuri atsilankiu
siems apie tą knygą pateikė 
užsienio lietuvių spaudos at-

LIETUVIŠKOJI
"Kai du stos- visados dau

giau padarys", sako mūsų 
lietuviškas priežodis. Šis, 
kad ir trumpas,tačiau reikš
mingas išsireiškimas bent 
keliuose paskutiniuose mūsų 
laisvo, nepriklausomo gyve
nimo metuose, jau buvo labai 
plačiai pasklidęs po visą 
kraštą. Iš tikrųjų, tai prak - 
tiški ir beveik magiški žo - 
džiai. Jie glaudžiai rišosi 
ir su sparčiai visoje mūsų 
šalyje besiplečiančia sava 
lietuviška kooperacija.

Iš griuvėsių pakilusi, ta
čiau užsigrūdinusi, darbšti, 
sąmoninga ir patvari mūsų 
tauta visose gyvenimo stiry- 
se staigiais šuoliais ėmė 
vytis kitas, net ir dideles , 
mažiau nelaimių patyrusias 
Europos tautas, daug kur jas 
gerokai pralenkdama. Kadir 
jauna valstybė, bet supratusi 
kooperacijos reikšmę, visur 
ėmė steigti pelno nesiekian
čias bendroves, krautuves , 
įvairius pardavimo-supirki- 
mo punktus, o tuo pačiu ir 
panašios paskirties koope- 
racinius bankus. Šis, kad 
ir naujas mūsų krašte sąjū
dis,gerai suprastas ir suor
ganizuotas, buvo tikra palai
ma anuometinei Lietuvos 
valstybei.

Il-ojo Pas.Karo audrų iš
blokšti iš savos tėvynės, šį 
patyrimą atsivežėme su sa
vimi ir į šiuos kraštus, tai
pogi ir Kanadon.

Jau 1952 m., pasitarus 
grupelei mūsų ekonomistų , 
buvo nutarta čia, Toronte , 
steigti lietuvišką, kooperaci- 
nio pobūdžio banką, skirtą 
grynai savo tautiečių porei - 
kiams,teikiant jiems lengva
tų, paskolų, palūkanų bei kitų 
finansinių reikalų patarnavi
me. Palei bendrus šiame 
krašte veikiančius parėdy - 
mus, pirmiausiai gautas lei
dimas, sudaryti valdomieji 
organai, išrinkta valdyba ir 
duotas vardas Lietuvių Ko- 
operatyvas-Bankelis Para - 
ma.

Į pirmuosius valdomuo
sius organus 1953 m. pra- 
džioje buvo išrinkta: Koop. 
pirm. P.ŠERNAS, vicep. J. 
MATULIONIS, sekr. V. MEI
LUS,ižd.A.KIRŠONIS, narys

siliepimus ir taip pat supa
žindino juos su Instituto tiks
lais ir darbais. Pati pro
grama buvo visapusiškai 
plati ir Įdomi. Susirinkę 
įdėmiai ją sekė ir gausiais 
plojimais reiškė padėką ir 
dailininkams ir šventės ren
gėjams.

INSTUTUO PIRMININKO 
ŽODIS

Irena Miklejohn- Šernaitė 
pravedė šventės programą. 
Instituto pirm. inž. Leopol
das Balsys trumpai supažin
dino klausytojus su knygos 
išleidimu, su turėtais sun
kumais ir padėkojo visiems 
talkininkams bei prenume
ratoriams, prisidėjusiems 
prie knygos išleidimo. Pa
minėjo, kad nors užsienio. 
lietuviai yra tikrai pasiturį, 
tačiau knygai išleisti neuž
tenkamai pagelbėjo. Jei ne
būtų gauta finansinė para
ma iš Kanados federalinės 
ir Ontario provincijos val
džios bei Kanados Lietuviu 
Bendruomenės institucijų, 
knyga .nebūtų išleista. Ta
mošaičiai ne tik yra jos au
toriai, bet ir garbės prenu
meratoriai, paaukoję jos iš
leidimui 1OOO dolerių.

KOOPERACIJ A
J. STRAZDAS. Pirmuoju 
Bankelio vedėju pakviestas 
taipogi A.Kiršonis.

Bankelis savo veiklą pra
dėjo įsigytuose Lietuvių Na
muose Ossington ir Dundas 
gatvių sankryžoje.

Pradžia nebuvo lengva, 
juo labiau, kad visa kuo rei
kėjo derintis prie šiame 
krašte veikiančių įvairiausių 
valdžios nuostatų. Gerai ne
žinant painių šios šalies įs
tatymų, neapsieita ir be kai 
kurių klaidų. Pagaliau, vis
kas buvo suprasta,išsiaiš
kinta, iš klaidų pasimokyta, 
kad ir iš lėto,palengva,pra
dėta žengti kaskartą vis 
tvirtesniais žingsniais. At - 
sirado ir visa eilė tame rei
kale gerai nusimanančių tau
tiečių, įgautas čia besiku
riančių tautiečių pasitikėji
mas, ir jau tiesiog šuoliais , 
pasinešta pirmyn.

Metams besikeičiant, ši 
lietuviškoji finansinė institu
cija ėmė kilti tarytum "ant 
mielių". Kartu su sparčiu šio 
Kooperatyvo augimu, keitėsi 
ir jam vadovaujantys asme
nys, buvo išrenkami kiti 
žmonės. Didesnė/dauguma 
čia besikuriančių lietuvių 
pradėjo gana sėkmingai ir 
plačiai naudotis savo lietu - 
viško Banko patarnavimais, 
veik visuose pirkimo,parda
vimo, skolinimo bei kituose 
panašiuose piniginiuose rei
kaluose.

Vos praslinkus keliems 
metams ir matant šio Ban
kelio didelį pasisekimą, vi
sai netoliese, čia pat,pašo
nėje Prisikėlimo parapijos 

.patalpose buvo įsteigtas ir 
a"ntrasis, lygiai tokios pat 
paskirties lietuviška's Kredi
to bankas, kuris taipogi ge
rai tvarkomas tvirtais žings
niais pasekė pirmąjį. .

Parama ir Toronto Lietu
vių Namai nors ir skirtingos 
institucijos, tačiau, kaip ma
tome iš praktikos, priklauso 
vienai ir tai pačiai lietuviš
kajai šeimai. Tai neišski
riamas ir gražiai susiklos
tęs "sesers ir brolį.o"sugy - 
venimo kelias.

Šitie abu lietuviškieji ži
diniai mūsų kultūros, kalbos 
papročių bei tradicijų puo-

PROF. ROMO VASTOKO 
ŽODIS

Jis trumpai aptarė, kada 
ir kaip pasaulis susidomėjo 
lietuvių liaudies menu. Pla - 
čiam pasauliui (enciklopedi
jose) beveik nieko nebuvo 
žinoma apie lietuvių laiudies 
meną, nes nebuvo šaltinių iš 
kur sužinoti. Jei ir buvo kas 
minima apie lietuvių tauto
dailę, tai tik lenkų, rusų ir 
vokiečių kalbomis. Taigi, 
"Lithuanian National Cos
tume" knyga anglų kalba pri
stato pasauliui lietuvių liau
dies meną ir tam menui ati
daro duris į pasaulio meno 
kultūros ir universitetų bib
liotekas. Aptarė knygos pa
ruošimą,. spaudą ir knygos 
turinį.

DAIL. ANTANO IR 
ANASTAZIJOS TAMO
ŠAIČIŲ ŽODIS

Antanas Tamošaitis paro
dė kai kurias skaidres ir jas 
aptarė. Dėkojo Instituto 
pirm. L, Balsiui, spaustu
vininkui J. Danaičiui bei vi
siems talkininkams. Papasa
kojo apie įvairius sunkumus, 
kuriuos teko nugalėti ruo
šiant tą knygą.

Anastazija Tamošaitienė -

- ■ 1 ■■ i-------------------------------------------------------------------;

DRAUDA (įį)
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4Ę24 • Namų: 277-0814 <
2405 Lake$hore Šoulevard We$t, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ draudos bendrovių atstovybė •

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• l«tol«o. rel. 233-3334 231-2661 231- 6226*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

I ♦ Nomų — Gyvybė*

< IF<><<<¥ * Komercinio!

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b d.
1551 BloOr Street W, ^lloniu reikalais 

_ betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO COO OCO3
M6P iA5 tel. 533-3531

selėjime, jų saugojime ir 
stiprinime, per tą eilę metų 
yra milžiniškai daug prisi
dėję savuoju įnašu. Neskai
tant nuolatinės finansinės 
paramos įvairiausiems vie
netams, grupėms ir organi
zacijoms, kurią suteikia Pa
rama, jos patarnavimu be-
sinaudojantys šios kolonijos 
lietuviai Įvairiausių jiems 
teikiamų lengvatų pavidale , 
jau yra sutaupę virš 3 mil. 
dolerių.Argi tai ne šių lai - 
kų lietuviškieji stebuklai?

Metinis šio Kooperatyvo 
narių susirinkimas Įvyko 
kovo mėn. 23 d.Sekmadienio 
Popietės metu, Lietuvių Na
mų didžioj ųje salėje.,,..

Dalyvavo 452 nariai.' Susi
rinkimas gyvai diskutavo šio 
Kooperatyvo veiklą praė
jusių metų bėgyje. Plačiai 
paliesta ir aptarta vis sun
kėjant! šiokrašto ekonominė 
padėtis,daranti nemažai įta
kos ir šios paskirties ban
kams... '

Susirinkimo metu buvo 
perrenkama keletas valdo
muosius organus sudarančių 
asmenų. Dabartinė Valdyba: 
Koop. pirm. -V. AUŠROTAS , 
vicep. - O.DELKUS, sekr.S. 
MASIONIS, ižd. H.STEPAITIS 

parodė ir aptarė tautinių 
rūbų skaidres - kurioje vie
tovėje tuos rūbus dėvėjo, kas 
jiems charakteringa, kokios 
spalvos vyrauja.

Garsinio spalvoto filmo 
rodymas užtruko apie 22 mi
nutes. Filmo tikslas - pa
rodyti būdingą lietuvių liau
dies meną ir Tamošaičių 
Sodybos lietuvišką aplinką. 
Filmas suktas 1976 m. ir 
1979 m. JAV kultūrinių filmų 
festivalyje laimėjo bronzinį 
medalį. Šiuo metu Canadian 
Film Board užsakė šio filmo 
1O kopijų, kurios bus rodo
mos mokyklose, biblioteko
se, muziejuose. Tuo būdu

LgTM LIETUVIŲ NAMAI LIETUVIŲ NAMAI

• Š.m. kovo m. 15 d., šešta
dienį Vyrų Būrelio Valdyba 
parengė savo nariams ir jų 
draugams tradicinį metinį 
pobūvį LN Gedimino Pilies 
Menėje. Dalyviai buvo pa - 
vaišinti skania karšta vaka
riene, šaltais užkandžiais ir 
įvairiais gėrimais.

Pobūvio metu Būrelio p- 
kasV.BUBELIS sveikino 
susirinkusius,pareiškė pa
dėką buvusios ir naujos V - 

narys dr. E. BIRGIOLAS. 
Banko vedėjas - S.GRIGĄ - 
LIŪNAS.

Kredito Komisija-L. ŠEŠ
KUS, T.STANULIS, V.PET - 
RATTIS.

Priežiūros Komisija- A. 
KUOLAS,A.JUCYS ir naujai 
išrinktas V.SENDZIKAS.

Paramoje dirba visa eilė 
gabių ir savo srityje gerai 
nusimanančių tarnautojų, 
sugebančių naudotis ir mo
derniaisiais šių laikų kom - 
piuteriais.Paramai priklau
sančių yra virš 4.000 na
rių. Bendras kapitalas ar
tėja prie 30 mil. dolerių.

Prieš trejetą metų 25-čio 
proga A.Kuolo išleistame 
informaciniame šio Banko 
leidinyje tarp įvairių rašinių 
skaitome: "Sveikatos negali 
papirkti pinigais. Už dole
rius gali pirkti lovą, bet ne 
miegą, knygą, bet ne išmintį, 
maistą, bet ne apetitą, namą, 
bet ne namų šilumą, kilnoja
mąjį jturtą.bet ne privatumą, 
pramogavimą, bet ne laimę, 
kompaniją, bet ne draugystę'

Turbūt, kad visi supranta
me šitų matomų ir nemato
mų brangenybių tikrąją ver
tę?...

filmo paruošimas atsiekė 
savo tikslą.

TAUTINIŲ DRABUŽIU. 
PARODA

Šventės metu buvo suruoš
ta tautinių juostų, priejuos
čių ir lėlių paroda. Buvo 
išstatyta Tamošaičių rinki
niai ir čia, užsienyje, vieti
nių lietuvių atlikti audėjų 
darbai.

Parodų salė buvo užpil
dyta atsilankiusiais. Pabai
gai dalyviai buvo pakviesti 
kavutei su skanėstais.

Oficiali programa užtruko 
apie 2 1/2 valandas.

bos nariams už visuomeninį 
darbą,pranešė, kad bus ren
giama Joninių gegužinė 
pranciškonų stovyklavietėje, 
Wassagoje.

A.LUKOŠIUS skaitė jumo
ristinį rašinėlį, kalbėjo T . 
STANULIS ir kt.

REVO plokštelių muzika 
visus išjudino spalvingiems 
šokiams. Išsiskirstyta ge
roje nuotaikoje su širdinga 
padėka rengėjams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
vienintelis Kanadoje .

Įsikūręs nuoMvuose namuos* — 

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas 

“TALKA” 
830 Main Street East 

L8M 1L6 . 
telefonas 544-7125

sukaupęs viri 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečio

visus lietuvius pasinaudoti teikiamai* patarnavimais. 
IMAME UŽ;

Į

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)
santaupos ' m 70
term, depozitus ITn. 12% 
term, depozitus 3 m. 11 '/s % 
pensijų fondo 11 Vi %

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryto.

Maloniai kviečiame Hamiltono ir apylinkių, 
lietuvius dalyvauti 30—čio sukaktuviniame

Gyvataro
Koncerte

kuris įvyks balandžio 13 d. 4 v. p. p.

S COT PARK AUDI TORI J OJ E

1055 King St. E. Ha milton ,

PROGRAMOJE: visos “ GYVATARO" gru peš

“VOLUNGE" -dainos
KAI NA:

S 4 . 0 D — su a u g u s i e m s ir

SLA 72-OS KUOPOS VEIKLA

Visuotinis SLA 72 kuopos 
narių susirinkimas Įvyko š. 
m. kovo 8 d. pas ponus Ba
joraičius. Į naują valdybą 
išrinkti ; pirmininkas ir fi
nansų sekretorius J. Sarap- 
nickas, vicepirmininkas V. 
Bagdonas, protokolų sekre
torius J. Bajoraitis, iždinin
kas I. Varnas, kultūriniams 
reikalams K. Mikšys.

Į revizijos komisiją : G. 
Melnykas ir R.Matukaitis, 
ligonių lankymui—Z. Pulia— 
nauskas ir V. Triponas. Su
sirgę SLA nariai tuojau pra-
neškite ir ligonių lankyto - 
jai pasikalbės su Jumis ir 
greičiau gausite draudos pa
šalpą.

Susirinkime valdyba pra
nešė, kad metų laikotarpyje 
tautiniams bei kultūriniams 
reikalams iš gegužinės gauto 
pelno paskirta 222. 50 dol.

Stambesnė suma paskirta 
Kanados Lietuvių Fondui 
Petkaus vardu.

Kasos stovį ir finansų 
sekretoriaus narių mokesčių 
pasiuntimą aptarė Revizijos 
Komisijos pirm. G. Melny
kas. Revizijos Komisija 
pranešė, kad kasos knyga 
vedama tvarkingai, prie vi
sų išlaidų rasti pateisina
mieji dokumentai. Taip pat 
ir finansų sekretoriaus pa
siųstiems narių mokesčiams 
pridėti SLA Centro pakvita-

sudbury
K.L. B.SUDĘURY A-KES 
NARIU-AUKOTOJU 1979 m.
SĄRAŠAS

$ 2CO, - Petrėnas P.
Po $50, - Braškys A., Vens- 
kusP., Kibickas J.,Pode- 
rienfe S., A.A.K.Poderio at
minimui.
$ 25, - Dr. Rudis L.
Po 20,- Jasinskas J. ,Ruk- 
šys A.
1980. IV. 4

K.'H.U* — »IH $14,000,000.

0n t .

iš Toronto.

$ 3.00- studentams

vimai.
Šiais metais SLA 72 kuo

pos tradicinę gegužinę nu
tarta suruošti liepos 20 d. 
A. Padolskio sodyboje, Pa
ris, Ont.

Susirinkime buvo perskai
tytas SLA 236 kuopos veikė
jos O.Indrelienės iš Toronto 
laiškas. O. Indrellenė kiek
vienais metais padeda SLA 
72 kuopai platinti laimikiu 
bilietus. Praeitais metais iš 
išplatintų tokių bilietų ji pati 
laimėjo piniginę premiją. O. 
Indrelienė savo laimėjimo 
čekį grąžino su laišku:”Lai- 
mėtus pinigus grąžinu, tegul 
būna kilniam tikslui didesnė 
auka. Jūsų kilnių darbų sie
kiuose linkiu sėkmės, ener
gijos ir patvarios kantry
bės".

SLA 236 kuopos veikėjai ___ _ _____________________________________ .__________________
O. Indrelienei susirinkimas laįkraŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
vienbalsiai nutarė už talki- MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS JTINKA KIEKVIENA 
ninkavimą platinant bilietus proga- KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA ! 
ir laimėtos premijos grąži----------------------------- - --------------------------------------------------------------------
nimą SLA 72 kuopai,išreikš- 
ti viešą padėką per spaudą.

Pranešimą apie SLA įvy
kusį 6O-tą Seimą Clevelan- 
de padarė delegatas J. Ša- 
rapnickas. Susirinkimas vy
ko labai darnioje nuotaikoje 
ir neužsitęsė ilgai. Po su
sirinkimo p. Bajoraitie - 
nė visus pavaišino gardžiais 
valgiais ir kava.

SLA narys

Po $ 15,_ Kulnys L.,Gustas 
P., Bataitis J.

$ 11, - Stankus J.
Po $ 1O, - IMazaitis P.,, Ra
monas K., Jutelis P.,Ku- 
sinskis A., Pąulaitis J.

$ 7, - Gatautis A.
$ 6, - Šleinius J.

Po 5, - Bružas I., Baužas V., 
GriškonienėL., Labuckas Z., 
Albrechtas F., Staškus J. , 
Kručas J. .Petrėnas J., Juo
zapavičius A. .Semežys P. , 
Danilevičius Z., Lapienis A . 
Lencas S., Baltutis L., Staš
kevičius A., Milčius A., 
kriaučeliūnas V., Tolvaišą 
S., Jonikas K.,Liutkus P. ,

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
KREIPIASI Į VISUS

Mpntrealio Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Korūitetas 
maloniai kreipiasi į Tamstą, 
Mokyklos išlaikymo reikalu. 
Jau praėjo, ilgas laikas, kaip 
paskutinį kartą kreipėmės į 
Jus šiuo svarbiu reikalu. Iki 
šiol išsivertėme iš Įvairių 
pajamų: tėvų mokesčio, val
džios paramos ir organiza-* 
ei jų aukų, bet valdžiai su - 
mažinus paramą,o išlaidoms 
vis didėjant, mes turime di
desnes sumas pinigų sutelkti 
patys.

Prašome Tamstą prisidėti 
prie Lietuviškos Mokyklos 
išlaikymo su Jums galinu! 
auka. Prašome rašyti čekį 
" Lietuviškai Mokyklai " ir 
pasiųsti pridėtame adresuo
tame voke, arba pervesti į 
Mokyklos sąskaitą Lite Nr. 
D 255. Už aukas bus išsiųsti

MERGAIČIŲ CHORAS

AIDAS grįžo iš sėkmingų 
koncertų kovo 14-25 d. d. Los 
Angeles ir San Francisco 
miestuose. Balandžio 19 d . 
dainuos Montrealyje NL 
Spaudos Baliuje-Koncerte.

AIDAS įsikūrė 1970 m., 

TĖVIŠKĖS NAMAI

Kas apdainuos tave,tėvyne mano brangi 
Jei ne tremtinys iš gilumos širdies. 
Visas viltis tavin sudėjęs, visada tikėjęs 
Ir tebetikįs tavim lig pat mirties.

Kas aprašys padangę tavo žydrią, 
Liūdnas ir mėlynas tavo akis, 
Tavo kančias, nedalią, vargą didį, 
Apkurtusiam pasauliui kas beišsakys.

Tiktai širdis, kuri tave suprato, 
Tave mylėjo taip nuo pat jaunų dienų! 
Visais keliais, nuo marių-ligi marių 
Visad sapnuose į tėviškės namus einu.

J. Rymantas

VERDUN INCOME TAX
Pildome Income Tax. Kasdien nuo lOval.r. 
iki 5 v. p. p. Šeštadieniais nuo 12v. iki 6v. p. p. 
Kalbame I ietuvi škai . Tel : 769-8825,366-6245. 
4701 Bannantyne , Verdun, P.O. H4G—1E6

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė,____ darbo Bii.'k-’.as stogadenyys

QUY RICHARD, kuris Jau senai Lietuviams patarnauja. Dar 
atlieka) sąžiningai įr pr Įeinamomis kąinomlb. Skambinkite

Stepšys V., Šviezlkas "K., 
Daškevičienė I., dr.Šemogas 
J., Mikštas A., Krivickas S., 
Grinius V., Glizickas J. , 
Naudžiūnas A. .Gudriu nas V. 
$2,- Marozevičius J.
$ 1, - Kupris M.

DĖKOJAME’
K. L. B.Sudburio Apylinkės 

VALDYBA

A+A
Bu v. KLEIN—Wl TTENS EE lietuviu gimnazijos 

Vokietijoj ( Britu, zonoj) steigėjui ir pirmajam 
jos direktoriui — pedagogui

VACLOVUI ČIŽIŪNUI 

mirus, jo žmona. REGI NA. ir sūnų, KĖS TUTį s u 
šeima nuoširdžiai užjaučiame —

ALĖ, ALBINAS IR VYTAS PASKEVICIAI

pakyitavimai.
šiuo taip svarbiu reikalu 

kreipiamės į visus Mont- 
realio lietuvius, nes mūsų 
Lietuviškoji Mokykla yra vi

sų mūsų pagrindinė lietuvy - 
bės išlaikymo institucija.

Prašome visus tėvelius 
leisti savo vaikus į Lietuviš
ką Mokyklą. Šiuo metu mes 
jau turime klasę sunkiaulie- 
tuviškai kalbantiems ir visai 
lietuviškai nekalbantiems.

Iš anksto Tamstai dėkoja - 
me už Jūsų dosnumą ir 
bendro mūsų reikalo supra - 
timą.

Bet kuriais Mokyklos rei - 
kalais prašome kreiptis į 
Mokyklos vedėją, ar Tėvų 
Komitetą.

Monika Jonynienė , 
Mokyklos Vedėja 

tel: 489-2106
Romas Verbyla,Tėvų K-to 

pirmininkas, tel:731-3167.

AIDAS KELIAUJA

vad. sol.. V. VERfKAIČIUI .
Nuo 1977 m. rudens 'Cho

rui vadovauja dir. ir kompo
zitorius Jenas GOVEDAS.

Š. m. balandžio 27 d.AIDAS 
mini savo lO-ies metų veik
los sukaktį.

ĮDOMI ARCHYVINĖ NUOTRAUKA:
Daugelis, ypač pirmosios emigracijos 

lietuvių, savo gyvenimą oradėio labai 
sunkiais darbais. PliPlieno liejyklose - 
vieni sunkiausių darbų. Čia lietuvio Ma
cijausko /sėdi, dabar jau miręs/ Liejykla. 
Iš dešinės stovi montrealiečiams pažįs - 
tarnas Stasys Stravinskas. Atvyko Kana- 
don 1930 m. , gavęs iš brolio laivakortę . 
Dabar pensininkas, nenutautėjęs ir gero 
ūpo i paskaito ir lietuvišką spaudą.

StšBBEEEEtštšEESIšSEEEEtštšEESESStšESEIšSl |g 
EI ig
® Maloniai kviečiame atsilankyti į O
01 Mont realia LIETUVIŠKOS MOKYKLOS rengiama, Įg
EI [g

I VAKARA I 
EI ig
EI kuris išvyks balandžio 26 d. šeštadienį 7val. v. jg

AUŠROS VARTLL PARAPIJOS SALĖJE ®
EI IG1EI •’ PROGRAMOJ E: įęj
SI •Buvusiu ir esamu mokiniu koncertas 13
BĮ . •> i 13
51 • Karsta vakariene •Loterija įgį
i . Gros “ PEGASUS ” orkestras [3
LOI lEJ
EI * 13
EI ĮĖJIMAS: suaugusiems S7. 00 |tn
EI moksleiviams ir pensininkams S3. 00 13
EI 13

Liet. Mokyki os Tėvu. Komitetas 
tšUš’raišjESTįtstštslšEtšlsSSEEOBEIstsElstšSlsIslsEtsJE]®

pristatant
kelnėms

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI

s^kit- 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ

coin / corner Bayne 365-1143
2 9 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

PAMINKLŲ GAMYBA
MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & Bl GRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. HTN 1C9 e Tel. 255-4076

FUNERAL HOME

CHATtAuę^r 
»t< 09 • 4/63 trosas

7 psi.



NL REIKALAt Į
DŽIAUGIAMĖS VISAIS,KURIE NEDELSDAMI ATSIUNTĖ 
LOTERIJOS KNYGELIU ŠAKNELES. KURIE DAR TO NE_j 
PADARĖTE -NEDELSKITE. BALANDŽIO 19 d. - ČIA PAT*.

• VERBICKIENE Marijona, 
96 m., mirė, palaidota per 
AV parapiją. Liko sūnūs : 
Jurgis ir Kazys, dukterys 
Aldona Urbonavičienė, Ele na 
Kleizienė, Adelė Gurinskienė, 
Vilė Kisielaitienė ir Anelė 
Galon. Nuoširdi užuojauta 
visiems artimiesiems.

• ADOMONIAI, Jonas ii'Ja
nina grįžo į Montreal}, pra
leidę virš mėnesį Floridoje. 
Aplankė St. Petersburg'ą ir 
Miami, lankėsi visuose lie
tuvių klubuose, susitiko daug 
pažįstamų.Kelione labai pa
te nki nti.

INL S pandos Balius 
i Koncertas

PROGRAMOJE: Hamiltono Mergaičių Choras AIDAS 
vadovas — Jonas GOVEDAS

KARŠTA VAKARIENĖ . BARAS e ŠOKIAI a LOTERIJ 0S BILIETU TRAUKIMAS

• VAITEKŪNAS Albertas 
gavo širdies priepuolį, gydo
mas Victoria ligoninėje.

• MAKAUSKIENĖ Bronė su
sirgo, paguldyta operacijai 
Reddy Memorial ligoninėje.

BALANDŽIO 19 d. ŠeSt adienj , 

v. KAZIMIERO PARAPIJOS Salėj e
PRADŽIA 7 vai .v.

LAUKIAME VISU!

SPAUDOS BENDROVĖS VALDYBA

VELYKIį STALAS

Atskuba pavasaris, artėja 
Velykų Stalas. Paršiukai jau 
seniai nupirkti, laukia, kada 
juos papuoš iškilmingam 
stalui.Kalakutai, suktos viš
tos ir veršiena, ruliadai, 
kumpiai ir įvairios daržovės 
lauks visų svečių’.

Grožėsimės gražiai deko
ruotais kelmais, baravykais , 
beržo šakomis, nuostabiais 
napoleonais ir tortais- di - 
delio kiaušinio pavidale, sal
džiomis paskomi s. Avinėliai, 
iškilmingai iškėlę vėliavy - 
tęs, saugos iš "užsienio im- 
portuotą"/Toronto/, didin - 
gą raguolį.

Stalą puoš žalumynai ir 
aukštais bokštais sudygusios 
avižos, o įvairiaspalviai 
L- --------------------------------- t-

DR J. M A L I S K A
DANTIį GYDYTOJAS

— O —
1440St. Catherine West 
Suite 600, Montreal

Tel: 866 -8235
n omų: 488 —8528,

LAUKIA VISU '.

margučiai,primins mums tik 
neseniai praėjusias Velykas.

Trumpa programėlė supa
žindins su Velykų papročiais 
ir tradicijomis. Mažieji 
Šeštad. M6kyklos"choristai", 
ne tik stropiai repetuoja, bet 
ir prakaituoja besimokyda
mi dainų žodžius. Trumpa - 
uodegiai kiškučiai pašoks ir 
pakraipys ausytes.

Visi esate laukiami'.Dideli 
ir maži*. Prašom paskubėti 
įsigyti bilietus, nes nedaug 
yra jų likę.

Bilietus galima gauti pas 
pirm.G.Kudžmienę 255-5579 
ir J. Baltuonienę 366-6740.

J. Baltuonienė

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

HIO CUY STREET 
SUITE II . U 

MONTREAL P Q

T «l. 9 32 - 6662. nomų 73’ • 968 I.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1980
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽES 15. BIRŽELIO 12. LIEPOS 14.RUGPIŪCI0 14 
I R RUGSĖJO 1 1 d.

14 dienu su visu išlaikymu ir aprodymu
- VILNIAUS -
- MASKVOS -d
LENINGRADO -

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Š( 
KRAŠTA* - KANADĄ.

KELIONĖ Į MIAMI TIK S 7 6 9 . LĖKTUVU
Raiyti an į lUkai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal. P.Q. H2W 1Y7 
(Vladimir Urbane)

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 
KELIONĖMS / LIETUV AP AT ARN AU J AME VIRS 26 METAI !

Dr. E. Andrukaitis, -<• -—
TtL 522-72J6 MonTHĖAL H2J I K4

832. SOUL ST-JOSFPH E. *». Q CANADA

Dr. A.S. popieraitis
B A.. M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C . E.R.C.SJCl

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

• LIETUVIU RADIO specia
li Velykinė programa bus 
kartojama 8 balandžio, 11:30 
v. v. CFMB, banga 1410.
e ANDRUŠKEVIČIUS Kostas 
NL Redakcijai padovanojo 
dulkių siurblį. Darbuotojai 
labai patenkinti ir dėkingi.
THiinimirm iiiiiitin

® Sol. G. ČAPKAUSKIENĖ 
išvyko į Floridą poilsiui ir 
dalyvaus Draugo premijos į- 
teikime kartu su J.Vazneliu.

• KETURKIENĖ Vanda iš
vyko ilgesniam poilsiui į 
Floridą.
mminunn riTll III nrtrr

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS A DAMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ 

A DAMON IS IN SU RANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD . MONTREAL. QUE

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open. 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraijon gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek am uo | anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

ADVOKATAS

PHARMACISTS

365-9742

365-0505

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

H4G 3G6

I N C' OME TAX

Skambinti tik
727-9879 721-7916

LEONAS MARKAUS KAS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727-3 120 Nomu 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age nj ū r a v e j.—r'-JL2. —^-——Cl'

. _c MŪNTREfiUŪ LIETIMU

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

4701 Bannantyne.
Verdun. Quebec TėL Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Residence: 366-6245

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE • NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Pork Ave. Montreal, P. Q. H 2V 4H4

Tel: 279.1 161; Res. 636-9909.

Kailių siuvėjas -
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

o Didelis pasirinkimas gatavu paltu
o Vasaros laiku saugoj imas ( Star age)
o Taisau ir remod'eliuoį u
o Siuvu ir parduodu

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6% Asmenines 15%
Taupomąsias s-tas .......... 12% Nekiln. turto 13.75%
Pensijų planas................ 12.25% čekiu kredito 16.5%
Term. ind. 1 m.
Trumpai, term ind. iki

11.75 % 
13%

lnve«*acines nuo 15.5%

Duoda nemokamą gyvybės draudą Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už ta up. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antrbdieniais 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 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

8 psi.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS, B.A.. B.C.L.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

MOl'TREAL. QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: B78-9534

NOTARAS

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

r Tel: < 5 I 4) 871 -1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bju, b.cl
16 8 Notre Dame St., E. , Suite 205 
Montreal , P. Q. . H2 Y 3 P6

Tel: 866—2063, 866 -20 64

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTRĖAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL. PJQ . CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montreal?)* 
InveslacijosJ.A. V. ir kt. Kanados provincijos*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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