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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Susirūpinęs Castro

TRIUŠKINANČIOS 
EKONOMINĖS PROBLEMOS 
KUBOJE

Vis sunkėjančios politinės 
problemos ir katastrofiškas 
ekonominis gyvenimo stovis 
Kuboje privertė Fodel Castro 
imtis kad ir nenorimų prie
monių — paleisti kelis tūks
tančius politinių kalinių ir 
paskelbti, kad kas nori, gali 
laisvai keliauti Į kitus Loty
nų Amerikos kraštus, tikė
damasis "atsikratyti keliais 
šimtais nepatenkintųjų.

Atsitiko nelauktas ir ste
binantis spektaklis. J Pe
ru ambasadą per porą va - 
landų susigrūdo 10.000 
norinčių tuojau pat išvykti 
ir j tokį neturtingą kraštą- 
Peru.

Peru ir Venezuelos amba
sadose jau anksčiau apie 50 
pabėgėlių, pagal lotynų kraš
tų susitarimą, buvo prisi - 
glaudusių..

Kai 1965 m. Castro buvo 
išrovokavęs JAV-es priim
ti Kubos nepatenkintuosius 
gyventojus -tada prez, John
son, stovėdamas prie Lais
vės Statulos New Yorke, tą 
iššaukimą priėmė. Iki 
1973 m. apie 270.000 ku
biečių apleido Castro rėži - 
mą ir atvyko į Ameriką.

Castro tupės gerai pasukti 
galvą, ką toliau daryti, jeigu 
jo ideologija nesuteikia pa
kenčiamo gwenimo būdo nei 
ekonominio tikrumo.

KOLUMBIJOS ĮKAITAI 
DAR LAUKIA

Po keliolikos paleistų Į- 
kaitų, Bogotoje Dominica 
Respublikos A mbasadoje dar 
laikomi apie 20 įkaitų.

Per Bogotos vyskupą Ka
talikų Bažnyčia Velykų Di
džiąją Savaitę ragino gerilus 
paleisti visus suimtuosius, 
kurie jau virš 40 dienų yra 
uždaryti Ambasadoje.

Gerilai reikalauja,kad vy
riausybė paleistų 28 jų gru
pės narius iš kalėjimo, saky
dami, kad šie yra politiniai 
kaliniai. Vyriausybė tačiau 
tvirtina, kad jie buvo nu
teisti už kriminalinius nusi
kaltimus ir jų paleidimas 
pažeistų krašto konstituciją.

Egypt o prezidentas Sadat

SADAT’AS WASHINGTON’E
Egypto prez. Sadat’as at

vyko į Washington’ą pasi
kalbėjimams su prez.Car- 
ter’iu ir numato, kad prob
lema dėl palestiniečių au - 
tonomijos bus greičiau iš - 
spręsta. Dėl tų pačių prob
lemų Carter’is turės susi
tikti su Izraelio Min.Pir-- 
mininku Begin’u,

Sadat’as numato susitikti 
su Kongreso nariais ir Ka
bineto darbuotojais.

Galų gale pasiekus taikos 
tarp Egypto ir Izraelio vals
tybių, sustotų užpuldįnėji - 
mai ir žudymai tiek iš vie - 
nos, tiek iš kitos pusės. A - 
merika turėtų vieną svar - 
bią gynybos bazę.

SOVIETAI ŠEIMININKAUJA

Iš Londono pranešama, kad 
Sovietų trupės užėmė 4-rias 
buvusias JAV-ių karines ba
zes Pietų Vietname ir įtaisė 
apie 3OCO kareivių ir kari
ninkų jas aptarnauti. Daily 
Telegraph korespondetas 
sako, kad pati svarbiausia 
bazė - didžiuliai aviacijos 
ir navigacijos Įrengimai bu
vo pastatyta 1960 m.

Įdomu, kad Brežnev’as 
skelbiasi, jog jis laikosi susi 
tarimo, padaryto praeitą 
rudenį ir atitraukia dalį tan
kų ir kariuomenės iš Rytų 
Vokietijos. Dabar pradeda 
aiškėti, kodėl jis taip pano
ro laikytis susitarimų : rei
kia kariuomenės Afganistane 
gal netrukus reikės ir Irane 
ir Irake... O politrukų tink
las R. Vokietijos gerai su - 
cementuotas.

RUSAI IEŠKO PRITARĖJU. 
.VEIKSMAMS AFGANISTANE

Sov. Sąjungos delegatas, 
Užsienio Reikalų Ministeris 
Firjubin Vietnam'o Min.P- 
kas ir Kubos Užsienio Rei
kalų Ministeris atvyko Į In
diją, stebėtojų nuomone, 
raginami Maskvos.Ši trijų -

< Lietuvos A 
nacionalinė
M.Mažvydo
i biblioteka 

lė bandys spausti Indijos 
Min. P-kę Indirą Gandhi la
biau paremti Sovietų veiks - 
mus Afganistane.

Nenatūralu žmonėms ge - 
rai jaustis būnant prievartoje 
ir grėsmėje ^Įbaugini mai tik 
laikinus rezultatus duoda.

VELYKOS VISIEMS
Šiais metais sutapo Vely

kų šventės visiems krikščio
nims / Rytų apeigų, Romos 
katalikų, protestantų, angli
konų/. Kai kuriose Montre - 
alio bažnyčiose vyko bend - 
tos visų apeigos Didįjį Penk
tadienį, minint Kristaus nu
kryžiavimą.

Romoje popiežius Jonas 
Paulius II, dėvėdamas tradi
cinius gedulo rūbus, nešė 
procesijos pradžioje kryžių, 
dalyvaujant kelioms dešim
tims tūkstančių tikinčiųjų. Iš 
30 kraštų milijonai stebėjo 
apeigas TV pagalba.

Jeruzalėje - rekordinis 
skaičius piligrimų ir turistų 
-apie 90.OOO-, kurių skai - 
čių papildė ir žydai savo 
Passover švenčių proga. Vi - 
si sekė savo procesijas, sa
vo ritualus,savo simbolius .

TRUDEAU IR RYAN 
SUTARIA

Ottawoje, Didžiojo Penkta
dienio dieną, apie porą va
landų posėdžiavo Kanados 
Min.PirrųininkasTrudeau ir 
Quebec’o Liberalų Partijos 
lyderis Ryan.

Trudeau pareiškė spaudai jai nebepadėjo. Įvykis i'šju - 
kad jiedu pilnai sutaria dėl (jįno viešam pasirodymui už 
Kanados valstybės integra- federalizmą pasisakančių

jų moterų masę, kurios pa- 
___ _ ____ j" ir nutarė 
pravesti susirinkimą Mont- 
realio sporto stadione Fo
ru m’e.

lumo. "Yes-Oui" balsavimas r _____ J
referendume,duodantis man- suvadino "Yvettes 
datą derėtis dėl"sovereignty- 
association"-"suverenumo - 
sandraugos"akivaizdžiai pa
kreipsiąs Quebec’ą pakalnėn 
į atsiskyrimą.

Ryan savo keliu, pareiškė 
korespondentams, kad libe- 
ralai yra atsiekę geresnio 
negu bet kada, savo jėgų su
balansavimo. Ryan pakvies 
Trudeau atatinkamu momen
tu viešai pasisakyti dėl re
ferendumo.

UŽ QUEBEC’Ą KANADOJE PASISAKO "YVETTES"

I

ALBERTOS PROVINCIJA 
KVIEČIA QUEBEC’Ą 
PASILIKTI KANADOJE

Grupė albertiečių, Įskai
tant Calgary miesto merą 
Alger, ruošiasi atvykti į 
Quebec’o miestą ir atsivežti 
virš 115.000 parašų asme - 
nų, raginančių Quebec’o pro
vinciją pasilikti Kanadoje.

Kai kurios kitos grupės 
Kanados Vakaruose visiškai 
nenori net ir apie jokias "de
rybas" girdėti dėl išstojimo 
iš konfederacijos. "Tegul at
siskiria ir tesižinie", sako 
jie.

Yra dar vienas kelias, ku - 
riuo eiti atrodo atėjo laikas 
visai Kanadai - atnaujinti 
konstituciją ir federalinę 
sistemą.

PRAŠNEKO "YVETTES"
Prieš porą savaičių Lise 

Payette, PQ vyriausybės mi
nister ė moterų reikalams, 
išsitardama pažeminančiai 
ir neteisingai apie M me M. 
Ryan, Claude Ryan žmoną, 
užgavo ir tūkstančius ramių 
darbščių, savo šeima besi
rūpinančių moterų. Moters 
vardas Yvette, naudojamas 
pradžios mokyklų vadovė
liuose mergytei,kuri visuo
met padeda savo mamai pa
dengti stalą, suplauti indus , 
kai jos broliukas užsiima į- 
domesniais darbeliais. iš 
namų darbų pasityčiodama, 
Payette prašovė pro šalį ir 
jos vėlesnis atsiprašymas

Moterys susirinko iš arti, 
ir iš tolimensių provincijos 
vietų pasisakyti, kodėl jos 
nori, kad Quebec’as pasilik
tų Kanadoje.

Jų tarpe buvoRyan žmona, 
motina, federalinės liberalų 
partijos atstovės J.Sauve ir 
Monique Begin.

ŠIEMET SUEINA 
550 METU 
NUO VYTAUTO 
DIDŽIOJO 
MIRTIES

Vytis didžiajame 
Vytauto Didž. ant. 
spaude.

KRATOS IR SUĖMIMAI 
LIETUVOJE

Apie kratas ir suėmimus 
Lietuvoje rašoma Briuselyje 
išeinančiame biuletenyje 
USSR News Briefs (Nr. 2, 
1980). Pas sausio 14 dieną 
suimtą geologą Vytautą Skuo
dį buvo padaryta krata jau 
lapkričio 24 d. Majorui Vi
limui vadovaujant buvo pa - 
imta savilaidos dokumentų, 
rašomoji mašinėlė, magne
tofonai ir 400 psl. rankraš
tis "Dvasinis genocidas Lie
tuvoje". Tą pačią dieną pa- 
pulkininkas Liniauskas va
dovavo kratai pas mokytoją 

, Petrą Pečiullonį : konfiskuo
ta savilaidos, užrašų knyge
lė ir archyvas. Skuodis ir 
Pečiulionis buvo suimti.

Lapkričio 24 d. krata įvy
ko ir Kultūros ministerijos 
tarnautojos Danutės Keršiū- 
tės bute. Paimta rašomoji 
mašinėlė ir anglinis popie
rius. Po poros dienų Ker
ši ūtė buvo tardoma ir ragi
nama savo noru pasitraukti 
iš darbo. Jai nesutikus, ji 
buvo atleista už "amoralų 
elgesį". Keršiūtė kreipėsi į 
teismą, protestuodama dėl 
neteisėto atleidimo.

Sausio pradžioje pakarto
tinai padaryta krata pas 
Helsinkio grupės narį, gy
dytoją Algirdą Statkevičįų, 
kratytą jau spalio mėnesį. 
Visos kratos ir suėmimai 
susiję su byla Nr. 58. Pir
mosios kratos ryšium su šia 
byla Įvyko pernai rugsėjo 
mėnesį pas matematiką Algį 
Patacką ir vyresnįjį Termo- 
izoliacijos instituto moksli
nį bendradarbį Juozą Pro- 
pecką.

ŠKOTŲ PEN KLUBO ' 
AKCIJA PETKAUS 
REIKALU

Tarptautinio PEN Klubo 
Škotijos centras lapkričio 
mėn. Londone įvykusiame 
kongrese "adoptavęs" Vik
torą Petkų, jau aktyviai rū
pinasi jo likimu. Rašytojos 
Mary Baxter vadovaujamas 
centras šiuo metu renka ži
nias apie Petkų.

148,149 LIETUVIAI 
REIKALAUJA GRĄŽINTI 
KLAIPĖDOS BAŽNYČIĄ

Informacinio biuletenio
USSR News Briefs (Briuse
lis, Nr. 2, 1980) žiniomis, 
148, 149 lietuviai pasirašė 
reikalavimą grąžinti tikin
tiesiems uždarytą Klaipėdos 
bažnyčią. 1589 l^.pai su pa
rašais ir 56-mis nuotrauko
mis įrašyti į knygą, kuri pa
siųsta Brežnevui.

LIETUVIAI MAGADANE
Straipsnyje apie Sibiro 

pramonę ir ekologiją, The 
New York Times (7.1O. 79) 
korespodentas Theodore 
Shabad pasakoja, kaip besi
lankančius užsieniečius ly
dėjo Magadano Šiaurės Biolo 
ginių Problemų Instituto di
rektorius Vytautas Kontri
mavičius, "energingas 49- 
rių metų lietuvis biologas; 
sovietinės Mokslų Akademi
jos narys -korespondeptas". 
Gretimuose Magadano ir 
Kolymos lageriuose ir ka
syklose kentėjo ir mirė 
tūkstančiai lietuvių, apie ku
riuos užsienio lankytojai ne
informuojami.
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PANORAMA
Stepas V a r a n k a

VILNIAUS ARCHITEKTŪRA 
SU KOMUNISTINIU PRIESKONIU

BUVUSI "LUKIŠKIŲ. AIKŠTĖ" , KUR MURAVJOV’O LAIKAIS BŪDAVO KARIAMI 1863 m. 
SUKILĖLIAI - LIETUVOS PATRIOTAI. DABAR TEN STOVI PRIMESTO LIETUVAI IR
LIETUVIAMS IDEOLOGO LENINO PAMINKLAS.

Carter1 i o nutarimai 
ir mes

Dvidešimtojo šimtmečio pasiekta techninė galimybė 
ne tik žinoti, bet girdėti ir matyti radio ir televizijos pa
galba, kas darosi visame pasaulyje sukelia ne tik nuos- 

' tabą, bet ir baimę. Baimę, galime sakyti ir didelį 
nusivylimą žmonių nesugebėjimu būti žmoniškais: teisin
gais, užjaučiančiais, garbingais... Kitaip - argi būtų 
tiek daug šaukiančių laisvės, argi būtų tiek daug šaukian
čių duonos ?

Didžiausią pasityčiojimą iš kantrybės ir susilaiky
mo nuo prievartinių veiksmų ir bandymo civilizuotai tar
tis pademonstravo visai net nesigėdindama, Irano vy - 
riausybė. Dargi vyriausio dvasiškio asmenyje. /Nieko 
kito nelieka, kaip galvoti, kad jis jau sukalkėjęs, senat
vės paveiktas fanatikas, arba - kas irgi būtų įtikinama - 
medinukas, gudriai manipuliuojamas užsimaskavusio ko
munistinio bloko specialistų.../.

JAV-bės nuo 1979 m. lapkričio mėn. 4 d. parodė 
didelį susivaldymą, stengdamosi neįžeisti kitos, svetimos 
visokeriopa prasme tautos jausmų, kai kriminaliniu 
veiksmu Ambasadoje Teherane buvo prievarta įkalinti 
Amerikos piliečiai. Jie ir dabar dar nepaleisti,paskuti - 
niu metu sadistiškai vieną dieną pažadant juos išleisti , 
kitą dieną vėl atšaukiant nutarimą. Viena jų grupė tvir
tina, kad tai nesuvaldomų "aršiųjų studentų" darbas, kita - 
tai vyriausybės atsakomybė. Ir vėl viską apsuka ir suve
da į pagrindinį, " vienintėlį " autoritetą- jau minėtą fa
natiką Khomeini.

Nepadėjo nė tarptautinio Hagos Tribunolo tokių veiks
mų pasmerkimas , nei Jungtinių Tautų atstovų pareiš - 
kimai, nei specialių delegacijų lankymasis Teherane.Bai
si neapykanta amerikonams kurstoma ir kiršinamos mi
nios jas manipuliuojant : nuolat organizuotai 
užplukdinamos Teherano gatvės plakatininkais, nuolati - 
niai auti amerikoniški šūkiai, ritmiškai kalami į ma
sės pasąmonę, išsityčiojimai iš Amerikos, deginant pa
kartotinai jos vėliavas ir Amerikos prezidento atvaizdus.

Su didžiausiu nusistebėjimu klausiatne savęs- argi 
galėjo jau tiek blogo Iranui padaryti Amerika?Ar 
iraniečiams nežinorrfa, kiek techniškų pagerinimų, maisto 
vaistų ir prekybos galimybių jiems suteikė šis jų "ne
kenčiamas" kraštas?

JAV-bių prezidentas išsėmė visas priemones ir ne
sulaukė iš tarptautinių įstatymų laužytojų jokio garbingu
mo ar atsižvelgimo. Galų gale /daugelis galvoja,kad ir 
iš karto reikėjo griežčiau laikytis ' Ateitis parodys/, jis 
paskelbė, kad JAV-bės Visus diplomatinius santykius su 
Iranu nutraukia. Visus Irano diplomatus paros bėgyje iš 
Amerikos išvaro. Jokios įvažiavimo galimybės iranie - 
čiams į Ameriką nebus suteikiamos. Sustabdomas Iranui 
reikalingų prekių siuntimas.

Khomeini, paskendęs savojo "teisėtumo" aureolėje , 
atsakęs, kas jis to ir tetroškęs, nes dabar Amerika netu
rėsianti jokios galimybės kištis į Irano vidaus reikalus 
Tas paskutinysis sakinys mums,lietuviams, labai gerai 
pažįstamas...

TV mums tuos ir visus paskutinio meto įvykius Afri
koje, Afganistane ir kitur akivaizdžiai priartina. Nebega
lime visiškai pabėgti nuo pasaulinių įvykių, arba pasitei
sinti, kad tai mūsų neliečia. Mūsų krašto reikalai, mūsų 
tėvynės reikalai savo svarbumu atsistoja viso pasaulio 
perspektyvoje ir nebėra vien tik neskaitlingos tautos ar 
mažo krašto reikalai. Suprantama, kad ir priverstiniai 
siuntimai lietuvių karių į Afganistano plotus ne tik Lietu
vą ir mus skriaudžia, ir niekina.

Visos priemonės būtinos pasakyti agresoriams kur 
jų riba. Prezidento Carter’io nuosprendis nesiųsti Ame
rikos atletų į Maskvą Žaidynėms/kokia ironija tai būtų , 
jeigu jie vyktų!/ be jokio svyravimo turėtų būti visų re - 
miamas, įskaitant ir K a n a d ą. Atletai, kurie savaime 
auklėjasi "fair game" dvasioje - turi vieną kartą užmirš
ti savo asmeniškas ambicijas ir tikrai būti "fair" savo 
kraštui ir laisvajam pasauliui įvykių akyvaizdoje. Tą patį 
turėtų suprasti ir biznieriai ...

Mes galime organizuotai ir tuč tuojau prisidėti prie 
bendro balso prieš barbariškus režimus ir raginti Ka - 
nados bei Quebec’o provincijos vyriausybes n e s v y - 
r u o t i ir remti, kaip galima greičiau prez.Car - 
ter’io nutarimus. Tikėkimės, kad jo kantrybė nebuvo per
ilgai užsitęsusi ir priemonės, kurių dabar imamasi- bus 
efektingos. Plunksna

^w^w.w.w.w.VAV-w.w.-.vz^.^s%sw.w.v.^ 
2 psl.

Dabartinėje okupuotoje 
Lietuvoje 1978 m. buvo iš
leista knyga-albumas, pava
dinta "Vilniaus Architektūra", 
Knygoje yra 301 spalvotų ir 
juodų-baltų nuotraukų. Vii - 
niaus miesto ilgos istorijos 
aprašymui skiriami tik 9 la
pai, lietuvių, rusų ir anglų 
kalbomis Vilniaus architek
tūros aprašymui. Lietuvių 
kalbai skirti 5 nepilni pusla
piai. Aprašymų autoriai , 
Vytautas '"'ekanauskas irDor 
mas Šimkus, tikriausiai 
Maskvos spaudžiami, kitaip 
negalėjo pasielgti. Leidi nį- 
albumą išleido "Vagos" lei
dykla.

Knygą- albumą paruošė 
Rimtautas Gibavičius. Re
dakcinę komisiją sudarė:Vy- 
tautas Čekanauskas, Antanas 
Gedminas,Pranas Gudynas , 
Anatolijus Rasteika, Algi
mantas Reime ris, Gediminas 
Valiuškis ir Algirdas Vijei- 
kis.

Į "Vilniaus Architektūra" 
knygą- albumą nuotraukas 
darė: A. Andrejevas -4, K. 
Dijokas - 2, J.Grikienis-15, 
A. Ginčelaitis -1, Z.Kazė - 
nas - 1, A. Kunčius - 18, H. 
Liandzbergas - 12, A.Luk - 
šėnas- 5, A.Miežanskas- 6, 
J.Polis-8, R.Rakauskas-1 , 
L.Ruikas -5, R.Sabataitis - 
18, M. Sakalauskas - 141, A . 
Sutkus-27, M.Simelionis -1, 
S.Šimkus-1, L. Verbliugevi- 
čius - 14,1. Vilkomirskis- 1, 
ir Kultūros Paminklų Apsau
gos Taryba-11.

Knygos albumo kaina 16 rb. 
25 kp. Tiražds 3(5.000 eg
zempliorių. Spaudė Dručke- 
rei Fortschritt Erfurt DDZ. 
Pagal dabartinį standartą - 
tai labai brangi knyga. Ne tik 
paprastam darbininkui, bet 
ir profesionalui sunkiai į- 
kandama. " Vilniaus Archi
tektūrai" įsigyti reikia pa- 
aukoti 3-jų dienų uždarbį. 
Tai tikras plėšikavimas. At
rodo, kad ji yra pagaminta 
daugiau užsienio turistams, 
kad iš jų daugiau pinigų iš
gautų. Komunistai labai ge
rai moka išnaudoti atvyku
siųjų svečių tėviškės jaus
mus , sentimentus ir dole
rius.

Tiesa, knygoje yra puikių 
ir originalių nuotraukų, ku
rios vertos pasigėrėjimo . 
Savo laiku, lenkų okupacijos 
metais Vilniuje buvo žino
mas fotografas, pavarde Bul- 
hak. Jo nuotraukos žavėjo 
vilniečius ir svetimtaučius. 
Tais laikais Vilniuje dar ne
buvo splavotų nuotraukų nei 
kolchozinių kvartalų, nei Le
nin’o, gen. Černiakovski , 
Cvirkos ir kitų komunistų 
Lietuvos žlugdytojų pamink
lų. Kur kadaise Muravjov’o 
laikais Lukiškių aikštėje bu

vo kariami ir šaudomi 1863 
m. sukilėliai, dabar ten ant 
jų kaulų stovi "didysis" Le - 
nin’as.

Lenkų okupacijos metais 
lie tuviams-vilnie čiams buvo 
draudžiama lankyti Vasario 
16-ąją Rasų kapinėse palai
dotus Lietuvos karius ir pat
riotus, kovojusius dėl nepri
klausomos Lietuvos. Lenkai 
lietuvius spaudė, stengėsi 
nutautinti. Tačiau, reikia 
pripažinti, kad Vilniaus ar
chitektūros bei šventovių ne- 
žlugdė. Dabar šventųjų sta - 
tūlos iš bažnyčių pašalintos. 
Legendariniai baltieji trys 
kryžiai,kurie keliaujantiems 
į Vilnių iš toli buvo matomi 
lyg kelrodis, Lietuvos o - 
kupantams komunistams ne
patiko. Buvo sunaikinti . 
Lenkai Vilniaus architektu - 
ros negražino, tačiau galima 
sakyti, jos ir negriovė.Len
kijai Vilnius didelės reikš
mės neturėjo. Nors jis yra 
svarbus strateginis gele
žinkelio mazgas tarp Vakarų 
ir Rytų,— lenkams Vilnius 
sentimentalinio "prestižo" 
reikalas ir dvarininkų že
mės.

Po Lietuvos pavergimo, 
Vilnius ir visos Lietuvos 
architektūra pasikeitė. 1940. 
1.1 d. Vilniaus gyventojų bu
vo 215.000. " Išvadavus " 
bolševikams 1945 m. liko 11O. 
OOO. Vilnius tapo įtvirtin
tas komunistinės Lietuvos 
konstitucijoje 118 straipsnyje 
kaipo sostinė. Jei toji sos
tinė būtų tikrai nepriklauso
ma nuo Maskvos- būtų dide
lis džiaugsmas viso pasau
lio lietuviams, aišku ir sos
tinės gyventojams. Deja, tai 
tik svajonė.Reikia tvirtai ti
kėti, aukotis, ištvermingai 
nesiskaldant veikti, kad sva
jonė taptų realybe. Sovietų 
imperijos laikas jau baigiasi.

Greičiausiai turistiniais 
sumetimais nėra dar panai - 
kintos šv. Onos gotikos sti
liaus perlas-bažnyčia, kurią 
statant, buvo panaudota 33 
pavyzdžių raudonos plytos. 
Taip pat dar veikia ir turis
tus masiškai pritraukia šv . 
Petro irPovilo šventovė, ku
ri buvo užsakyta i r pastatyta 
pagal didiko M.Paco užsaky
mą 17 a. Ją suprojektavo J. 
Zaor. Jos viduje yra apie 
2.000 įvairiausių skulptūrų. 
Ją dekoravo ir puošė vilnie
čiai menininkai, vadovauja
mi,italo P.Peretti ir G. M . 
Gailio. •

Zdzislaw Siemaszko Pa- 
ryžiaus"Kultūroje", straips
nyje " Wilno czasow obec- 
nych" /Šių laikų Vilnius ”/, 
rašo: " Tų žemių likimas, 
kurios buvo Lenkijos dalimi 
neturėtų būti ignoruoji jos ob
jektu išeivijoje". Autorius 

sako, jo žinios panaudotos iš 
okupuotoje Lietuvoje išleis
tos ten 1964 m. "Vilnius, ad- 
resno - sprawoeznaja kniga" 
leidinio.

Siemaszko rašo: "Gatvių , 
kai kurių grynai istoriniai 
pavadinimai dar kol kas liko 
nepakeisti dėl tam tikrų 
priežasčių, tik sulietuvinti 
su galūne "s". Lietuviškai 
parašyti pavadinimai atrodo 
pagoniškai. Rusai dažniau
siai naudoja buvusius len
kiškus pavadinimus, tuo - 
mi prisidėdami prie lenkiš
kumo palaikymo. 500 metų 
Lietuvos istorija iš Vilniaus 
tapo išbraukta. Beliko tik 
Vytautas ir Kapsukas. Vil
nius visiškai pasikeitė.

Nėra, tur būt, pasaulyje 
kitos sostinės, kur per labai 
trumpą laiką keistųsi gatvių, 
aikščių, tiltų, priemiesčių, 
mokyklų ir net universitetų 
pavadinimai, kurie nieko 
bendro neturi su miesto is
torija.

Komunistams neturi 
reikšmės jokie tarptautiniai, 
tauti niai susita ri mai, suta r - 
tys, šventovės, paminklai , 
papročiai .tradicijos ir žmo
nių įsitikinimai. Tai įrodė 
praeitis ir dabar aiškiai ro
do realus kasdieninis gyve
nimas. Tik keista, kad dau
gelis žmonių, net mūsų nu
kentėjusių tautiečių jau tam 
netiki. Komunistinėje siste
moje ne tik . fizinė pastatų 
architektūra, yra kitokia-ko- 
munistinė, bet ir Sovietų Są
jungos gyventojų dvasinė 
"architektūra" yra visiškai 
kitokia negu vakarietiško 
žmogaus. Komunistinė sis
tema iš sąžiningo žmogaus 
padarė "kombinatorių". Baž
nyčios tapo paverstos san
dėliais, kinoteatrais ir ateis
tų arenomis.

Rasų kapinės visiškai pa
sikeitė. Okupuotoje Lietu
voje, kasmet gegužės 9-ąją 
"pergalės" dieną, liepos 13 -
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ŠVENTO JONO FASADAS
Į MĖLYNĄ DANGŲ KYLA, 
LENGVA IR GRAKŠTI KOLONADA 
PUOKŠTĖM ŽOLYNŲ SUSKYLA.

RŪMŲ BALTŲJŲ PAVĖSY 
RASA NUO VIJOKLIU LAŠA. 
TAI ČIA STEBUKLINGĄJĄ ŠVIESĄ 
SĖMĖSI BUNDANTIS KRAŠTAS.

ATSINEŠĖ DAUKANTAS VARGĄ.
VALANČIUS, STANEVIČIUS, SKARGA
ČIA MATĖ AUŠTANTĮ RYTĄ.
IR ALKSTANČIĄ DVASIĄ PAGIRDĖ.
O MES TIK ATSINEŠAM ŠIRDĮ 
KIEKVIENAI GRINDINIO PLYTAI.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ają,-Vilniaus "išvadavimo" 
diena ir liepos 21-ąjąrkomu- 
nistinės valdžios užgrobimo 
Lietuvoje diena. Rasų karių 
kapinėse, kur yra palaidota 
daugiau negu 3.000 tarybi - 
nių karių ir partizanų "su - 
sirenka"vilniečiai ir svečiai 
pagerbti kritusius už "tėvy
nės" laisvę.

Šiandieną į Vilnių jau yra 
atgabenami žuvę Afganista - 
ne lietuviai kariai, kurie yra 
prievarta imami į rusų ka
riuomenę. Pirmoje vietoje 
svetimų respublikų kariai 
ypač lietuviai, yra siunčia
mi į įvairias pavojingas vie
tas, kur jie žūna ne už Lie
tuvos reikalus. Komunis
tams tai yra naudinga, nes 
jie išnaudoja ir mažina kitų 
respublikų pavojingus ir ne
ištikimus jiems žmones. Ne 
vienas lietuvis žuvo Vengri
joje ir Čekoslovakijoje.

" Vilniaus Architektūra" 
knygoje, labai trumpoje Vil
niaus istorijoje, yra vienas 
labai puikus sakinys: "Vil
nius gimė tarsi kūdikis ža
liame lopšy- Neries ir Vil
niaus upių slėny, tarp nuos
tabiausių kalvų.-.." Aišku, 
Vilniaus trumpam aprašyme 
netrūksta ružavos spalvos. 
Be to niekada neapsieinama.

Komunistinėje spaudoje 
rašoma, , susirenka tylūs, 
pilni iškilmingos rimties pa
gerbti didvyrių at minimo. A r 
iš tikrųjų taip yra? ?? Per 
prievarta,. " susirinkusių ” 
širdyse tikriausiai yra vi - 
siškai priešingi jausmai . 
Kiekvienas doras lietuvis 
trokšta būti laisvas ir ne
priklausomas. Vergijos sis - 
tema Vilniuje ir bendrai 
Lietuvoje keičia architektū
rą ir taip pat žaloja žmones 
moraliai ir dvasiniai. Būki
me tikri,kad Vilniaus archi
tektūrai neužilgo ateis lais
va ir nevaržoma gabių lie
tuvių architektų lietuviška- 
sava architektūra.

Kazys Bradūnas
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VIZITAS SOSTINĖJE
Z. PULIANAUSKAS

/ Papildomi Įspūdžiai iš kelionės Į Vilnių ir kitur / 
"O Vilniaus nepamiršk, lietuvi’." 

/tęsinys/

Senojo Vilniaus kampelis

Man buvo 
parodyta pagarba ir nuošir - 
dus vaišingumas Po kelių 
valandų viešnagės, pradėjo
me skirstytis į na mus. Aš' 
likau dėkingas už priėmimą 
ir malonią pažinti su naujais 
giminaičiais.

/Yra ir kita medalio pusė, 
kaip patvirtina faktai. Sve
čių laukiantieji ruošiasi jų 
vaišėms kelioliką savaičių , 
darydami maisto atsargas ir 
kitaip kombinuodami. Žmo - 
nės vis tebestovi eilėse va - 
landomis prie maisto krau
tuvių, nors II Pas. Karas 
jau seniai pasibaigęs. Rei - 
kia "kombinuoti" ir papras - 
čiausius prieskonius.kaip pi
pirus ir kr. Taigi- i ne visą 
laiką ir ne visų stalai lūž
ta nuo gėrybių. Red. /

Besiskirstant paaiškėjo, 
'kad mano giminaitės dukra 
su mama pirmadienio rytą 
turi grįžti į Kauną ir kad 
šis pasimatymas tuo tarpu 
paskutinis. Aš, norėdamas 
joms nupirkti dovanų pirmo 
susitikimo ir pasimatymo 
prisiminimui, paprašiau, 
kad jos dar pasiliktų iki pir
madienio ryto parduotuvių 
atidarymo laiko. Joms su
tikus, visi išsiskirstėme. Aš 
buvau nuvežtas į mano 
krikšto dukros namus nak
vynei. Čia dar radau mano 
pusės artimuosius, kurių 
dalis irgi rengėsi čia nak
voti, o kiti jau buvo išvykę 
į namus, į kitus rajonus. Dar 
čia pasikalbėję, jau pary
čiui nuėjome ilsėtis. Pirma
dienio rytą su tomis gimi
naitėmis jau buvome par
duotuvėje. Ją paprastai va
diname "dolerine", nes joje 
prekės parduodamos tik už-, 
sieniečiams. Joje jauna gi
minaitė pasirinko moteriš
kus batus ’su ilgais aulais, 
už kuriuos sumokėjau tris — 
dešimt amerikoniškų dole
rių. Jos mama išsirinko ki
limą savo kambariui apie 
12 x 9 pėdų dydžio. Atrodė 
neblogos kokybės ir už jį 
sumokėjau 175 amerikoniš
kus dolerius. Pasiėmusios 
šias dovanas, patenkintos 
jos išskubėjo namo.

Parduotuvėje pastebėjęs 
daug pirkėjų ir bijodamas, 
kad kai kurios prekės neiš
sibaigtų mūsų viešėji - 
mo metu, grįžęs namo, pa
siėmiau savo seserį ir nu
skubėjau vėl į tą pačią par
duotuvę. Joje sesuo pasirin
ko TV aparatą- juoda-balta, 
nes spalvuotų čia nebuvo. Už 
šį aparatą sumokėjau lygiai 
200 amer. dolerių. Ekraho 
dydis apie 18-20 colių. Be
sisvečiuodamas pas krikšto 
dukrą, jos virtuvėje paste
bėjau šaldytuvą, kuris man 
1980. IV. 11 

atrodė jos šeimai per ma
žas. Maždaug toks, kaip ka
daise Kanadoje šaldytuvai 
buvo daugiausia skirti vien— 
gungiams. Tad iš vakaro pa
prašiau, kad ryt iš ryto ma
ne nuvežtų vėl Į tą pačią 
parduotuvę, kurioje aš jiems 
norėčiau nupirkti dovanų - 
naują šaldytuvą. Ten nuva
žiavę, radome tik vieną, 
kurį ttiojau nupirkau. Tai bu
vo baltos spalvos normalaus 
dydžio šaldytuvas. Už jį su
mokėjau 225 amer. dolerius. 
Lyginant su mūsų kainomis, 
čia minėtos prekės buvo že
mesnės kainos, negu Kana
doje, gal ir kitur.

Beviešint dukterėčios šei
moje, paaiškėjo, kad keturių 
gerų kambarių butas, kuria
me jie gyvena, yra jų nuo
savybė, prieš kelis metus 
nupirkta už nuosavus pini
gus. Vieta antrame aukšte 
nėra reikalo naudotis liftu. 
Šalia buto dar turi ir žemės 
sklypelį, kur turėjau progos 
pats jame būti. Ten auga ke
lios obelys, keliolika slyvų 
medelių, vaiskrūmiai ir 
daržovės. Jame pastatytas 
ir sandėliukas įrankiams 
susidėti. Jo dalis atskirta 
ir kambariui. Jame stovi lo
velė, stalas, pora kėdžių. 
Tai vieta poilsiui po darbo 
sodelyje. Matosi tokiais 
sklypeliais paskirstytas ne
mažas žemės plotas. Į čia 
atvažiuoti sava mašina trun
ka apie pusę valandos laiko. 
Taip, kad savo vaisių ir 
daržovių užtenka visai žie
mai. Jomis dažnai ir kitus 
dar pavaišina. Dalis arti
mųjų turi išsin*uomavę butus 
arba nuosavą šeimos namą, 
mūsų miestų pavyzdžiu.

Vieną vakarą mano krikšto 
dukra vėl prisiminė savo 
mamą ir savo sunkų vaikys
tės ir jaunystės gyvenimo 
kelią. Tais laikais apie sa
vo tėvo gyvenvietę visai nie
ko nežinojusi. Praėjus ke
liems metams, patyrusi, kad 
tėvas jau turįs naują žmoną, 
jai pamotę. Tačiau savo pir
mąja dukra niekada nesirū
pinęs. Todėl vaikystėje jai 
tekę gyventi įvairių giminai
čių šeimose. Vaikystės gy
venimo kelias kartais buvęs 
labai sunkus : dažnai reikėję 
kęsti alkį ir šaltį. Niekada 
ir iš niekur nepatyrusi jo
kios užuojautos, paguodos 
nėra sulaukusi. Pradėjusi 

Vienas prospektų Vilniuje

lankyti gimnaziją, buvo pri
imta gyventi jos tėvo sesers 
šeimoje. Čia jau buvę daug' 
geriau. Patyrusi daug fizinio 
ir dvasinio skausmo, norėjo 
labai mokytis. Čia begyve
nant, pasisekė baigti gimna
ziją ir universitetą Vilniuje. 
Trumpai prisiminusi savo 
sunkios vaikystės ir jaunys
tės gyvenimo kelią, baigė : 
"savo gyvenime aš neturėjau 
nei vaikystės, nei jaunystės 
ir dabar negaliu apibūdinti, 
kas tai yra. .. "

Baigusi universitetą ir dar 
papil domas studijas, gavo 
mokslinį daktarės laipsnį^

Tuo tarpu mano antrosios 
sesers septyni vaikai, gy
vendami prie abiejų tėvų, 
nėra baigę jokio aukštojo 
mokslo. Tik žemesniąsias 
spec, mokyklas. Motinos pa
reiškimu, jie nenorėję mo
kytis ir nekreipė dėmesio į 
tėvų raginimus. Man pada
rius jiems pastabą, pareiš
kė, kad jie esą patenkinti 
tuo,ką turi. Esą ir be aukš
tojo mokslo turį gerus dar
bus, gerai uždirbą ir gerai 
susitvarkę. Mano atsakymas 
buvo, jei jums gerai, tai ir 
man gerai.

Ir Lietuvoje skundžiasi 
tėvai, kaip ir Kanadoje, kad 
ne visi vaikai nori klausyti 
tėvų.

Mano viešėjimo metu, 
krikšto dukra su savo vyru 
turėjo atostogas, todėl buvo 
galimybė daugiau pavažinė
ti sostinėje, aplankyti ar
timuosius jų namuose. Bet
gi, kaip sakoma, darbo daug 
o laiko mažai. Tad visur 
reikėjo skubėti. Tik skubos 
keliu pavyko aplankyti visus 
artimuosius. Ilgėliau teko 
sustoti pas žymiąją tautinių 
juostų audėją. Jos darbo 
kambaryje stovi staklės,au
dimo meždiaga ir daugybė 
įvairių spalvų ir raštų juos
tos, sukabintos sienoje ar 
sudėtos ant grindų. Dalį jų 
studijavau ir čiupinėjau. Ša
lia, audimo namuose, audė-

Naujieji Sporto Rūmai

ja dar turi juostų audimo 
studiją, kurioje mokosi nau
jos audėjos. Pačiai audėjai 
nuolat trūkstant laiko, jas 
austi padeda jos vyras, pa
čios išmokytas, grįžęs iš 
darbo arba kitu laisvu laiku. 
Žodžiu, vyro asmenyje, ji 
turi labai gerą talkininką, 
kuris šį naują darbą taip pat 
pamėgęs.

Apie kalbamą audėją ir jos 
darbus yra išleista knygelė 
1978 metais. Jos darbų pa
roda buvo ^Varšuvoje ir 
Vengrijoje. Kiek anksčiau , 
Paryžiuje ir Romoje. Ilgiau 
teko užtrukti pas dailininką- 
mėgėją.Parodė apie 50 savo 
paveikslų, tapytų drobėje ir 

popieriuje. Vieną jų pasi
rinkęs, parsivežiau namo 
dovanoms. Jo darbų paroda 
buvo surengta man viešint 
sostinėje.

Aplankęs visus artimuo
sius, stebėjausi jų darbštu
mu, sugebėjimu ir noru gra
žiai tvarkytis. Malonu buvo 
matyti žmones gražiai gyve
nančius savo darbo pastan
gomis. To paties negaliu 
pasakyti apie artimuosius, 
gyvenančius ūkiuose, nes jie 
apie ryt dieną mažai galvo
ja. Vieno giminaičio sūnus,, 
universiteto studentas, labai 
man dėkojo už anksčiau jam 

atvežtą skaičiavimo maši
nėlę (calculator). Jis nega
lįs įsivaizduoti, kaip jis bū
tų išlaikęs egzaminus be tos 
mašinėlės.

Grįžtant namo sostinės 
gatvėmis, buvo sustota dvie
juose muziejuose ir kiek il
giau pasidairyta naujai pa
statytame rezidenciniame 
kvartale Lazdyne. Šalia 
vienaaukščių namų nemažai 
matosi ir keliolikos aukštų 
gyvenamų pastatų. Kelios 
parduotuvės, sporto aikšte
lės. Auga dekoratyviniai, 
jauni medžiai ar krūmai ir 
gėlės. Jame gana plačios, 
asfaltuotos gatvės. Kvarta
las modernus ir jo bendras 
vaizdas gana patrauklus. Va
žiuojant kitomis Vilniaus 
gatvėmis, matosi nemažai 
keturių aukštų gyv. namų iš 
cementinių blokų. Didesnis 
jų skaičius vienoje vietoje 
neduoda reikiamo grožio dėl 
jų monotoniškos pilkos spal
vos. įstaigoms yra pastatyta 
gana moderniškų pastatų. 
Gražiausiu pastatu yra lai
komi Operos ir Baleto 
Teatro rūmai, pastatyti 1974 
metais.

Žodžiu, pokarinis' Vilnius 
gerokai padidėjęs naujais 
pastatais, žinoma, ir naujais 
gyventojais iš arti ir toli.

Dar radome laiko užsukti 
į žuvų auginimo eksperi
mentinę stotį. Pastato vi — 

daus dalis suskirstyta sky
reliais, kuriuose plaukioja 
tik ką pasaulį išvydusios 
mažytės žuvelės. Jų yra ir 
truputį didesnių. Joms čia 
keičiamas vanduo ar jo tem
peratūra. Maitinamos skirtu 
laiku ir įvairiu maistu. Ras
ti daviniai surašomi knygo
se. Ši sritis Lietuvoje pra
dėta tik prieš kelis metus ar 
keliolika metų. Čia ir buvo 
paskutinė sostinės apžiūrė
jimo ar jos apylinkių vieta.

Būdami jau visai neto
li namų, vistiek užsukome 
ir į restoraną namo rūsyje, 
pietums. Restoranas dar 
naujas. Viename kambaryje 
stovėjo keturi stalai, kitame 
tik vienas. Mus pakvietė už
imti kambarį su vienu stalu. 
Pagal pasirinktą meniu - pa
davėjas, vyras su "varliu- 
ke" po smakru, atnešė pie
tus. Jie buvo iš trijų dalių : 
sriubos, mėsos ir ledų. Šia 
vieta, atrodo, domisi ir vie
tos gyventojai. Normaliu 
pietų laiku reikia prie durų 
palaukti laisvos vietos. 
Mums čia atvykus pirmąjį 
kartą, prie durų laukė apie 
šešetas žmonių/ Po kokių 
20 min. vėl sugrįžus lau
kiančių nebuvo ir mes įėjo
me tiesiai į vidų. Atrodo sa
votiškai įdomi vieta čia atė
jus vakarais pasėdėti prie 
alaus bonkutės. Sumokėję 
po 5 rb. už asmenį, su ape
titu pavalgę, grįžome Į na
mus.

Bendrai goresniuose res
toranuose užsieniečiams 
svečiams duodama pirme
nybė be eilės, apie tai pra
nešus restorano vadovui. 
Jis tada ateina į laukiamąjį 
ir įsiveda svečius prie sta
lo.' Tokį mandagumą teko 
patirti ir man pačiam, as
meniškai.

/ bus daugiau /

XXa.URVINIS ŽMOGUS
Žmonių tarpe pasitaiko 

keistų fenomenų. Yra tokių, 
kurie visą savo gyvenimą 
išbūna nusistatę prieš ką 
nors. Vienas, už didžiausius 
pinigus nesiduoda net pri
menamas apie sportą. Kitas, 
labai nusistatęs prieš so
džių :jis mirs, jei kitaip ne
galės, o nekels kojos iš did
miesčio dūmų į žaliąjį kai
mą. Dar kitas, moterį laiko 
tokia baisybe, kad bėga nuo 
jos, kaip katinas nuo šunies. 
Ne dėl kokių nors išskaičia
vimų, ne. O taip sau, įeina 
į galvą kokia manija ir kan
kina žmogų.

Tarp tokių maniakų yra 
ypatinga rūšis, tai mizant
ropai, nusistatę prieš žmo
nes. Jie kažin ką sau beve
lytų, kad tik nereikėtų susi
durti su žmonėmis, tokią 
baisią neapykantą jiems jau
čia. Vieni jų, nežiūrint žiau
rios jų neapykantos žmo
nėms, vistik pasilieka gy
venti tarp tų nekenčiamųjų 
ir tokiu būdu tampa šiems 
tiesiog sloginančia našta. 
Antri, kurių mizantropinėje 
neapykantoje yra ir bet ko
kios civilizacijos neapykan
tos priemaiša, išeina nuo 
žmonių ir gyvena sau atsi
skyrę puslaukinį gyvenimą. 
Tai retenybės - bet vistik 
pasitaiko ir tokių.

Vienas yra toks prancūzų 
mizantropas, atsiskyrėlis 
Benitou - "Oksigeno filoso
fas", kaip jis save vadina.

Apylinkės, kur gyvena Be
nitou, yra ypatingos. Tai 
Prancūzijos pietuose, Pro
vince. Vietos nykios, bet di
dingos ir įdomios. Beveik 
kiekviename žingsnyje su
tinkama senovės pėdsakų, 
ypatingai urvinio žmogaus, 
akmens ir žalvario gadynių 
žymių. Nežinia, kokių mūro 
pastatų griuvėsiai, kaip ma
noma, dar iš III-jo amžiaus 
prieš Kristų, kažkokio pus
laukinių cirko grotos uolose, 
natūralių ir puslaukinių 
žmonių darbo. O ypatingai 
nyki viena milžiniška lygu
ma, kurioje tarp išdžiuvu
sių šilažolių ir skurdžių 
krūmokšnių kur-ne-kur ky
šo apsamonėję, nudegę me
džių kamienai. Tai prieš du 
tūkstančius metų buvusio 
Kedrų Slėnio liekanos. Esą 
ši vieta Dantė Alighieriui 
įkvėpusi "Dieviškąją Kome
diją".

Šiose apylinkėse urvinių- 
akmerts ir žalvario gadynių- 
žmonių būta, palyginti, vi
sai nesenai : keltų, ligūrų,

GIRTUOKLIS PADĖJO JAUNAI

Prieš 1OO metų drąsi še
šiolikmetė įsteigė Ameriko
je organizaciją, kuri leng
vino žmonių kančias, įsteig
dama "Salvation Army" - 
Gelbėtojų Armiją.

Paauglė Eliza Shirley to 
gal nebūtų padariusi, jei ne
būtų sutikusi nuvargusį 
miesto girtuoklį.

Gimusi Anglijoje, 15 m. 
amžiaus įsijungė Į Gelbėjimo 
Armiją Coventry. Tėvams 
epiigravus į Philadelphią, 
1879 m. pradėjo kartu su mo
tina ieškoti tinkamos salės 
susirinkimams. Bet - netu - 
rėjo pinigų, nei paramos, 
nei pagelbininkų. Galų ga
le surado seną apleistą kė
džių dirbtuvę, kuri buvo 
paskutiniu metu naudojama 
tvartui.

Pairyžusi mergina įkalbi
no motiną, išsinuomuoti pa
talpą. Išvaliusios ir gavu
sios keletą suolų, apsiskel
bė ir laukė žmonių. Atėjo 
keli ir tie patys nedraugiš
ki. Vieną naktį vaikėzai pa
degė dervos statinę šalia jų 
salės. Gaisras sutraukė mi- 

galų, romėnų, ir vėlesniais 
amžiais.

Dabar čia retkarčiais už
klysta pieTnenys su savo kai
menėmis, bet tik retai, nes 
augmenija čia gana skurdi, 
tik uolynai ir sausos šilažo- 
lės.

Tačiau čia dar ir dabar 
gyvena vienas urvinis žmo
gus. Tai ir yra anas minė
tasis Benitou. Jau iš pažiū
ros jis atrodo panašus į pus
laukinį : drabužiai kadaise 
tarnavę marškiniais ir kel-» 
nėmis, o ant jų buvęs zupe
rio maišas su skylėm kak
lui ir rankoms. Ant galvos 
nešioja tokią pat seną, rudą 
skrybėlę, o ant rankos... 
aliuminio žiedą su ginta
ro akute. Apžėlęs ilgais 
plaukais ir šiurkščia barzda, 
gyvena uolos urve, kuriame 
kadaise - apie III-jį amžių 
prieš Kristų - gyventa ligū
rų urvažmogių. Urve keletas 
indelių, keletas skudurų ir 
viskas. Tačiau urvo nišoje 
matyti pora statulėlių :Šven- 
čiausios Jėzaus Širdies Ir 
Lurdo Švenčiausios Merge
lės. Vienintelis jo draugas - 
graži, riebi jūrų kiaulytė.

Maitinasi pupomis, svo
gūnais, laukiniais vaisiais, 
bei kitais augalais, kuriuos 
jis apylinkėje renka ir sa
votiškai pasigamina. Be to, 
stipresnio maisto jam ret
karčiais pristato ir apylin
kės gailestingi sodiečiai - 
piemenys. Nuo kurio laiko 
jis taip gyvenąs nesi sako, 
sakosi neatsimenąs.

Žmonių Benitoubegalo ne
kenčia. Jei tik vienas kitas 
užėjo pas jį, tai jis būtinai 
kuriam laikui persikelia į 
kitą urvyną.

-Aš - sako Benitou - esu 
laimingas tada, kai nematau 
žmonių. ,

Atsilankius pas jį vienam 
žurnalistui, jis vos davėsi 
pašnekinamas, nufotogra
fuojamas, o paskui pasakė :

-Aš jus patenkinau, turite 
laikraščiams mano nuotrau
kas, bet daugiau čia negrįž
kit it neatsiųskit kitų.

Tačiau sutiko, kad jam 
būtų pristatomas dienraštis 
"Paris-Soir". Kas sakė, kad 
laukiniai laikraščių neskai
to ?

Tai matome, kaip sunku 
urviniam žmogui įsiūlyti 
laikraštį.

Mielas skaitytojau. Tuo 
žurnalistu nebuvau aš. Toji 
keistenybė buvo aprašyta 
"Mariame-Magazine".

K. Strikaitis

MERGINAI

nias žmonių ir Eliza, pasi
naudojusi proga, pasakė pra
kalbą. Minioje buvo žinomas 
miesto girtuoklis Mr. Reddy. 
"Ar gali Dievas ką nors pa
daryti ir man, tokiam ne
vykėliui ?" - paklausė jis.

Po to jis pasidarė pirmas 
"kareivis" Amerikos naujo
je Gelbėjimo Armijoje. Ne
trukus susidomėjo kiti. Mer
ginos tėvas atidarė kitą, sky
rių V. Philadelphijoje ir iš 
Anglijos atvyko dar 7 padė
jėjai.

Šiuo metu Armija turi 
skyrius visuose Amerikos ir 
Kanados miestuose , Kiek 
daug jie suteikia pagalbos, 
paaiškėja iš to, kad vien 
Amerikoje yra arti 4000 
karininkų ir 400. OOO ka
reivių - karių, 140 bend
ruomenės centrų, 41 ligoni - 
nė, 112 alkoholikų gydymo 
centrų, 288 skubios pagal
bos centrų, 55 stovyklos ir 
235 valgyklos ant ratų gam
tos nelaimės ištikus.

Visa tai prasidėjo Šešio
likmetei svajone...

3 pši.
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"LIETUVIS ŽURNALISTAS“ NR 8

L. Ž.S-ąjungog Centro Valdyba Los Angeles, Cal., JA V, 
išleido LIETUVIS ŽURNALISTAS nr.8.,1979 m., kuri re
dagavo Rūta Klevą Mickevičiūtė-Vidžiūnienė., CV sekre
torė.

Jame rašo: J.Kuprionis - "Žurnalistų Sąjungos Vaid
muo Išeivijoje", kun. Bruno Markaitis, SJ- "Spaudos Eti - 
ka", kun. V. Bagdonavičius -"Šūkio ar Dialogo Žurnaliz- 
mas", E.T.Antanaitis - "Laiškas Etikos Klausimu " , 
skulpt. J.Dagys- "Kultūros Augintojai ir Jos Duobkasiai", 
Vyt. Alantas -"Pasalkandžių Antpuolis", R.K. Vidžiūnie- 
nė - "Vienas Žmogus ir Nežinomas Karas", dr.E.Vaiš- 
nienė -"Prezidento Komisijoje", J. Karka -"Toronto Žur
nalistų Penkmetis", S.Pautienienė - "Lietuviška Trans
liacija", V.Gilys - "Kalifornijos Lietuvių Radijas", B. 
Brazdžionis -"Treji Metai LIETUVOS AIDU Radio Prog
ramai", J.Stukas ir "Lietuvos Atsiminimų" Radio Valan
dėlė, V. Baltutis -"Adelaidės Lietuvių Radio Valandėlė", 
P.Jasiukonis -"Lietuvos Filmo Paskirtis Išeivijoje".

Bendra apžvalga- Mūsų Mirusieji, Lietuvių Žurnalistų 
S-.gos Nariams, Lietuvių Žurnalistų S-gos adresai.

Redaktorės padėjėjas Gintautas Juodgudis paruošė vir
šelio 1 psl. menišką nuotrauką. Viršelio paskutinis pus
lapis- S.Tuminausko nuotrauka. "L.Ž." žurnalas susi
deda iš 25 puslapių.

"Lietuvis Žurnalistas" nr.8 daro gerą įspūdį. Autorių 
paliestos temos yra labai aktualios /ypač, spaudos etikos 
klausimais/. Jaunieji žurnalistai galės daug ko pasimo
kyti iš išmokslintų, turinčių ilgą patyrimą žurnalistikos 
darbe.

• Gal ir senieji "vilkai" -žurnalistai, kurie neprisilai - 
ko spaudos etikos /permokyti arba nedamokyti, ar tur - 
Tintieji kitokį supratimą apie "spaudos laisvę"/, liausis 
drumsti lietuvišką gyvenimą,ypač Chicagoje. O gal iš 

' viso to ciniškai pasijuoks ir pradės puldinėti dar smar
kiau L. Ž.S-gos narius, suniekinant ir išjuokiant, nors 
patys jie ir nėra šios Sąjungos nariais.

Apie tokius "žurnalistus" labai taikliai ir rašo mūsų 
žymus žurnalistas , rašytojas, dramaturgas Vytautas A- 
lantas, buv."Lietuvos Aido" vyr.redaktorius.

Straipsnyje "Pasalkandžių Antpuolis " Vyt. Alantas 
pirmiausia apibudina pasalkandį šmeižiką: "Jų negalima 
lyginti net su šunimis pasalkandžiais, nes šuo,griebdamas 
tau už blauzdos, vis vien turi parodyti snukį, o spaudos 
slapukai iš savo lindynių niekad ilčių neiškiša. Juk 
gerai žinome, kad banditai puola patamsyje ir dar pasis
lėpę po kauke.

Vėlgi kitas spaudos slapuko bruožas- išverstinis 
spaudos etiketas supratimas.. .Jis dedasi spaudos etikos 
uoliu gynėju, kovotoju. Ne jis pasalkandis /kandąs iš pa
salų šuo. Lietuvoje daugiausia tie šunys būdavo pasiutę. 
Ne tik suaugę ūkininkai,bet ir jauni,ypač piemenys juos 
iš tolo pažindavo ir akmenimis arba lazdomis pasitikda
vo./Man, kaip buvusiam 5 metus kaime piemeniu ir da
bar akyse jie tebestovi. Čia šunų nesutinku,tik į juos 
panašius "žurnalistus"/.

Toliau Vyt.Alantas rašo: "Tokių spaudos didvyrių kau
kėtas veidas, sakau, kyšo iš mūsų kai kurios spaudos 
periodikos,bet tai dar nereiškia,kad mes turėtume tą 
žaizdą toleruoti ir tylomis leisti tam drumzlinam upeliui 
tekėti per mūsų spaudos puslapius".

Pabaigoje Vyt .Alantas rašo:
"Jei kada lietuvių tautai reikėjo savitarpio broliškos 

meilės, solidarumo bei vienybės, tai niekad tų dorybių jai 
taip nereikėjo, kaip šiandien, kada išgyvename žiauriau
sią, sakyčiau- žūtbūtinę savo istorijos gadynę".

Mes, truputį jaunesnės kartos lietuviai/kurie per Nepri
klausomybės Icarus dar be kelnių lakstėm/,turime džiaug
tis ir dėkoti, kad vienas iš mūsų žymiausių žurnalistų ra
šytojų nebijojo tiesos į akis ištėkšti tiems, daugiausia 
"užmaskuotiems patriotams",kaip "žurnalistams",taip ir 
redaktoriams, leidėjams.

Dėl lietuviškos spaudos etikos "L.Ž." pasisako keli 
žurnalistai.

Gabus, jaunesnės* kartos žurnalistas ir lite ratas-kriti - 
kas Algirdas Titus Antanaitis/panevėžietis/ , rašo:" Eti
kos klausimas ir išeiviškosios spaudos padangėse nieka
da nenustoja aktualumo". "Naujienos"per kelis metus kaip 
sykis sau priešingos pasaulėžiūros ar kitoniškų įsitikini
mų asmenų bei organizacijų niekinime ar šmeižime už
ėmė aiškiai pirmaujančią vietą" /6 psl./.

"Asmenis bent kuo inkriminuojantys straipsniai turėtų 
būti pasirašomi pavarde ar sustiprinami faktų patikrini
mą tvirtinančio redaktoriaus prierašu".

Šiais etikos reikalais galėtų ką nors daugiau padaryti 
ir L.Ž.S-ga. Visuotinuose susirinkimuose tas turėtų bū
ti padiskutuota. Tokias išvadas darė A.T.Antanaitis, 
/iš savo daržo piktžoles galima išrauti, bet iš svetimo?’...

L.Ž.S-gos Garbės Teismo p-kas, skulpt.rašytojas ir 
žurnalistas meno klausimais J.Dagys rašo: "Dažnai gir
dime, kad žydai visur prieina ir greitai savo profesijose 
iškyla. Gal tai ir tiesa,bet niekada negirdėjau,kad jie 
vienas kitą niekintų ar šmeižtų, kaip kad lietuviai daro.

Mūsų kai kurie rašytojai ,ar jie vadinasi žurnalis - 
tais ar ne, savo plunksnas aštrina ir jas kaip kardus 
prieš nepatinkamus asmenis vartoja, o draugus tai kaip su 
švelniomis kačių uodegaitėmis glosto".

Ir kodėl panieka kitiems? Aišku,tik iš neturėjimo žur
nalistams reikiamos etikos".

"Žurnalistinės Etikos Klausimu straipsnyje L. Ž.S-gos 
C.V.p-kas J. kuprionis primena, kad "L.Ž.S" įstatuose
4 Pr

irašytas punktas apie profesinės žurnalistų etikos dėsnių 
užlaikymą,populiarinimą ir gynimą.

Prof. St.Šalkauskis apie spaudą yra pasakęs:"Spauda 
yra viena stipriausių priemonių: ji barsto gyvybės ir 
mirties sėklą".

Mūsų spauda daugumoje yra pozityvi, kūrybinga, atlieka 
svarbų darbą lietuviškam reikalui. Bet turime ir kitokių 
apraiškų,kurios išeivijos gyvenimą apkartina ir visos 
tautos padetį silpnina. Daugelis nekaltai užpultų spaudos 
veikėjų pasitraukia iš veiklos./Kai kas tuo džiaugiasi.../ 
Pikto būdo ir lėkšto mentaliteto tiek spaudai rašančių , 
tiek tokią medžiagą spausdinančių visada atsiras. Orga
nizuoti spaudos darbuotojai turi turėti drąsos panaudoti 
kiekvieną progą viešai kelti balsą prieš panaudojimą 
spaudos savitarpinei nesantaikai skleisti".

Apie spaudos etiką kun. Bruno Markaitis rašo: "Spauda 
turi siekti tikslų, kurie visuomenę augina, brandina ir 
vienija." Tai spaudos etikos pagrindai. Spaudos informa
vimas turi remtis tiesa, objektyvumu ir garbingumu. "Zur- 
nalistui/ypač redaktoriui/ nevalia žmogaus paniekinti,pa
žeminti, nuvertinti ir išjuokti. Etika draudžia žmogų ap
kaltinti ir pasmerkti, jam nedavus progos pasiteisinti , 
pristatyti savo faktus ir įrodymus. Žurnalizmas neturėtų 
būti sąskaitų suvedinėjimas /koksai įvyko 3 asrrenų iš 
Los Angeles su prof.J.K-niu L.Ž.S.CV - p-ku "Naujie - 
nose"/.

L.Ž.S-gos registruotų narių yra 256,iš jų JAV-se 176, 
Kanadoje- 37, Australijoje - 29,Europoje- 18,P.Ameri
koje- 5.

Visose Vak.Pasaulio dalyse yra daugiau narių, kurie
TORONTO LITHUANIAN PHILATELIC VfCirrv

Ontar io, Alberta B. C nieko negavo.
LYGIŲ DALYBŲ SAMPRATA IŠKYLA IŠ ESMINĖS PILIEČIŲ PAREIGOS 

TARPUSAVY PADĖTI

Kiekvienas kraštas remiasi savo piliečiu, 
noru gyventi kartu. Šitas noras pranyksta tuomet, 
kai gyveni mo būdo skirtingumai tampa stipresni , 
negu bendrasis gerbūvis. Todėl Kanados vy
riausybei reikia paskirstyti Kanados turtus to
kiu būdu, kad provincijos, kurios nepajėgia i š 
savo ekonomijos gauti pakankamai, galėtu, 
naudotis panašiais fondais, kaip pačios turtin — 
giausios provincijos.

Tokiu būdu.visds provincijos, daugiau ar 
mažiau, žiūrint iŠ finansinio taško, pasidarytą, 
lygios. Tai pagelbėtų joms, nebūnant vienoms 
atsakingoms, patenkinti savo piliečių r ei kai avi - 
mus. Jos nebūtu, priverstos uždėti per didelius 
mokesčius.

šis lygaus paskirtymo sprendimas yra 
toks put senas, kaip ir mūsų federacija. 
Visos specialios ir sąlygines finansinės pa— 
r anos, suteiktos provincijoms per pirmuosius 
75 metus mūsų federacijos, prisidėjo prie 
Kanados turtų pasiski rstymo. Davė galimybes 
kiekvienai sričiai, pakliuvusiai Į laikinus sun
kumus, pasinaudoti kitos provincijos gėrybėmis.

Provincijoms tenka susidurti su nuolat 

Šie klausimai, kaip ir eile kitų, yra nagrj nėj ami serijoje lei diniu, " Pastabos Apie Kanadiškąji. 
Federalizmą/', išleistu. Kanados vyriausybės, prisidedant prie vi ešu. diskusijų. Jūs galite jas 

gauti nemokamai parašų:

Publications Canada, 
C.P. 430, Suecu rsale postale DeLorimier,

Montreal, Quebec, 
H2H 2N7

nepriklauso S-gai dėl įvairių priežasčių, kaip ir Chicagoje, 
dalis jų turi savo organizaciją. Atsieit, kates į vieną mai
šą sukišti labai sunku...

L. Ž.S-ga yra besrovinė ir nepolitinė. Kas nori - gali 
jai priklausyti,kiekvieno laisva valia.

Visų žurnąlistų bendras siekimas išlaikyti kaip galima 
stipresnę, turiningesnę spaudą Vakarų pasaulyje ir pasi - 
rūpinti jaunuoju prieaugliu. Iki šiol visų lietuviškų laik - 
raščių kaip redaktoriai, taip ir bendradarbiai yra senes
nės kartos .mokslus darėję nepriklausomoje Lietuvoje, 
kitur Europoje ir 1.1. Laikas turėti iš jaunųjų pakaitalą.

J. K a r k a

ŠIEMET SUEINA 550 metų 
NUO VYTAUTO DIDŽIOJO 
MIRTIES.
DEŠINĖJE MATOME PAŠTO 
ŽENKLĄ, ATGAMINTĄ TO
RONTO LIETUVIU FILATE
LISTU DRAUGIJAS IR 
SPAUSDINAMĄ ANT VOKU .

ŠVEDU MASKVOS KA
RUOSE/p o 1655 m./VYTAU
TO DIDŽIOJO GRABAS IŠ 
VILNIAUS KATEDROS DIN
GO.

55Oth Anniversary of the 
Death of Vytautas the Great, 
Grand Duke of Lithuania

Vytauto Didžiojo 550 metų 
Mirties Sukaktis

susikryžiuojančiomis išlaidomis . Paskir stymo 
programa yra pagerėj usi. Provincijos, kurios gali 
šiandien pasinaudoti gėrybių perkėlimu, gauna 
žymiai didesnius kiekius paramos. Faktai rodo, 
kad šiai programai Kanados vyriausybė išleidžia 
virš $2.68 milijardu Quebec’? ir Atlantic’o s 
sritys ypatingai , gauna pažymėtiną, paramą, dėka 
šios programos, kaip vakarų sritys savo ekspan
sijos pradžioje. 1977—1978 metų laikotarpyje 
Quebec’ui buvo paskirta $ 1.27 milijardai ir 
yra numatoma, kad 1978—1979 m. gauna virš 
$1.35 milijardu.

Reikia pridurti,kad priešingai kai kurioms 
lygaus pasiskirstymo programoms kai kurių f e- 
deracijų kanadi škoj i programa yra besajygine; 
provincijoms leista laisvai naudoti gautas 
sumas savo pačių uždaviniams įvykdyti.

Lygaus paskirstymo -sprendimas šiais lai
kais sudaro rie at skiri amų dalį mūsą f ederacij os. 
ši valdymosi forma ne tik suteikė galimybes 
naudotis tokiais patarnavimais visiems, bet taip 
pat decentralizuoti aptaravima ir patenkinti 
visų norus.

Canada
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš Spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

TRŪKSTA DALIU - 
TODĖL NETRŪKSTA 
SPEKULIACIJOS

’Tiesos" skaitytojo A.Gu
daičio laiške rašoma, kad 
parduotuvėje Kaune speku
liuojama atsarginėmis mo - 
tociklų dalimis. Kitame 
laiške skaitytojai pranešė, 
kad piliečiai Sakalauskai, 
gyvenantys Kėdainiuose per- 
pardavinėja alkoholinius gė
rimus; Alytaus miesto gy
ventojai rašė, kad spekuliuo
jama Alytaus kolūkiniame 
turguje.*

Vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas S. Lisauskas 
praneša, jog patikrinimo me
tu motociklų ir automašinų 
atsarginių dalių parduotuvė
je Kaune buvo rasta nuslėptų 
prekių. Apie šiuos prekybos 
taisyklių pažeidimus infor
muota Kauno miesto Vykdo
mojo Komiteto Prekybos V - 
ba. Be to, surasta asme - 
nų, kurie motociklų ir auto
mašinų dalis spekuliacijos 
tikslais supirkinėjo įvai
riuose šalies miestuose. Už 
smulkiąją spekuliaciją jie 
patraukti administracinėn 
atsakomybėn.
* Įdomu,kas taip energin
gai pranešinėja kas kur ką 
pardavė ar parduoda, atim
dami bet kokią galimybę 
žmonėms gauti tai,ko so - 
vietinis valstybės aparatas 
neparūpina ?

SERGA BITĖS
Lietuvoje šiemet aptikta 

pati pavojingiausia bičių li
ga - varoatozė. Pirmiausia 
ji pasirodžiusi krašto šiau
rės rajone.

Užsikrėtusios ir negydo
mos bitės po 2-3 metų mirš
ta. "Tiesoje" J. Balžekas 
rašo, kad tikriausią! bičių 
mėgėjai galėjo iš svetur įsi
vežti apkrėstas bites ar bi
čių motinas.

Nustatyta, kad jau serga 
didelė dalis bičių šeimų ko
lektyviniuose ūkiuose. Vete- 
rinoriai bites naikina, o blo
giausia esą, kad kai kurie 
mėgėjai ima slėpti jas, vežti 
Į kitus rajonus, tuo sukelda
mi dar didesnį pavojų, nes 
taip darant.liga galinti išsi
plėsti po visą Lietuvą.

KAUNO ZOOLOGIJOS SODE
Prof.T.Ivanausko rūpes

čiu ir iniciatyva Kauno Mic
kevičiaus slėnyje 1938 m. 
buvo Įkurtas zoologijos so
das, ir jame tada apsigyveno 
40 Lietuvos žvėrių ir paukš
čių.

Šiandien, kaip rašo"Tiesa", 
tas sodas išplėstas iki 22, 6 
ha ploto,ir jame jau gyvena 
400 rūšių, 3.000 gyvūnų.Iš 
52 plėšriųjų rūšies gyvūnų 
34 veisiasi sode.

1962- 1967 m. pasaulio zo
ologijos soduose, kaip rašo

ma, gimė 29 snieginiai leo
pardai, iš to skaičiaus 14 - 
Kaune. Čia gerai gyvuoja 
Usūrijos ir Bengalijos tigrai. 
Paskutiniai tarptautiniai 
metraščiai rodo, kad tik 
Kauno zoologijos sode vei
siasi charzos. /

/Deja, redakcija negali 
paaiškinti kokios rūšies žvė
ris taip vadinamas, nes jo - 
kiuose žodynuose tokio var
do neužtiko./.

NEGERBIA ŽMOGAUS 
TEISIŲ
• Prienuose tikintieji ant 
Nuotakų kalno buvo pastatę 
5 metrų aukščio baltą kry
žių su užrašu: "Viešpatie , 
saugok mūsų tautos jaunimą 
nuo bedievybės’."

Sekančią dieną Janonio ko
lūkio partinės organizacijos 
sekretorius Šlepetys su dar
bininku Šyvoku kryžių nu 
vertė, supiaustė ir, nuvežę į 
kolūkio lentpiūvę, numetė . 
Tai jau antras kryžius, iš
niekintas ant Nuotakų kalno.

e Kauno miesto Panemunės 
rajono milicijos. skyriuje 
Liudui, Simučiui pranešė, jog 
jis privaląs per 24 vai. ap
leisti Lietuvą.

Liudas Simutis, a t ka
lė j ę s 22 metus Gulage už 
dalyvavimą pasipriešinimo 
judėjime prieš okupantus , 
grįžo Į Lietuvą ir sukūrė 
šeimą. Deja, lietuvis netu
ri teisės gyventi savo Tėvy
nėje- Jo vietą turi užimti 
svetimtautis okupantas.

Simutis išvykti iš Lietu - 
vos atsisakė. Kol kas milici
ja tyli. . f

LIETUVOS VĖŽIAI
Biologijos mokslų kandi

datas J. Šeštokas "Valstie
čių Laikraščio" 70 nr.pra
šneko apie Lietuvos vėžius, 
kurie buvo pradėję nykti dėl 
vandenų užteršimo, nusausi
nimo darbų, infekcinių ligų, 
nelegalaus jų gaudymo.Per - 
nai 122 Lietuvos ežerai ir 
upės buvo paskelbti laikinais 
vėžių draustiniais penkerių 
metų laikotarpiui. Juose ne - 
leidžiama gaudyti vėžių.

Prie tų vandens telkinių 
uždrausta naudoti nuodingus 
chemikalus. Pasak J.Šešto
ko, vėžių ištekliai jau padi
dėjo 13-koje Lietuvos rajonų, 
nepasikeitė 17-koje. V ežiai 
pradėjo veistis net ir kai- 
kuriuose vandens telkiniuo
se, kur jų nebuvo nuo šio 
šimtmečio pradžios.Draus - 
tiniais nepaskelbtuose van
dens telkiniuose vėžius lei
džiama gaudyti nuo liepos 15 
iki spalio 1 d. Visiškai už
drausta gaudyti vėžius Lat - 
vijoje ir Estijoje, kur jiems 
gręsia beveik visiškas išny
kimas.

KO TRŪKSTA ŠVENTOJO
JE^ ?

Šventoji šiandien tapo gau
siai lankoma Lietuvoje žmo
nių poilsio vieta. Plačiai pa
jūryje išsiskleidusioje gy
venvietėje kasdien sutiksi 
poilsiautojų iŠ visų Lietu
vos kampelių.

Kas taip traukia žmones 
į Šventąją ? Pirmiausia, ži
noma, gaivinantis jūros 
vanduo. Antra, tokios pat 
kaip Palangoje minkštutėj 
balto smėlio kopos. Ir se
nas, ir jaunas jose ras ker
telę, ‘kur galima atitrūkti 
nuo visų kasdieninių rūpes
čių, pakvėpuoti jūros gaiva 
dvelkiančiu oru. Kurortine 
Šventosios ramybe džiaugia
si kiekvienas, kuris čia at
vyksta.

Poilsiautojų nuotaika būtų 
dar geresnė, jeigu jos kar
tais nedrumstų iš pirmo 
žvilgsnio lyg ir visai ne
reikšmingos smulkmenėlės. 
Štai kad ir spauda. Poilsiau
tojui čia iš karto iškyla 
problema, kur nusipirkti 
laikraščių. Jeigu apsigyvenai 
"Auksinių kopų" poilsio na
muose, tai, norėdamas nu
sipirkti naują laikraštį ar 
žurnalą, privalai sukarti 
porą kilometrų į vienintelį 
kioską, esantį gyvenvietės 
centre. Be to, ten rasi ki
lometrinę eilę.

Sako, Šventoji - Palangos 
dukra. Tad kodėl tokie kont
rastai ?Juk, pavyzdžiui, Pa
langoje kone kiekviename

kampe rasime spaudos kios
kelius. Pilna ten ir kitokių 
prekybos taškų. Tuo tarpu 
Šventojoje tik centre esan
čioje parduotuvėje gausi nu
sipirkti dantų pastos, skuti
muisi peiliukų. O kuo paaiš
kinti tai, kad čia net vidur
vasaryje nė su žiburiu nera
si ledų ?

Dar daugiau, didžiuliame, 
kelis kilometrus nusidrieku
siame pliaže, kuris savo 
puikiomis savybėmis, matyt, 
nė kiek nenusileidžia Palan
gos paplūdimiui ir kuriame 
saulėtą dieną susirenka daug 
tūkstančių žmonių, nerasime 
nuomuojimo punkto?pagaliau 
nė vieno tualeto.

Žinoma, žmogus Šventojo
je gerai pailsi ir be didelio 
"komforto". Bet, kita ver
tus, su minėtais trūkumais 
nederėtų taikstytis. Juk sta
tomi Šventojoje ir maži na
meliai, ir didžiuliai korpu
sai atvykstančiam čia pail
sėti žmogui. Toms staty
boms išleidžiami milijonai 
rublių. Tad vieno kito sezo
ninio kioskelio ar specialios 
paskirties statinio nebuvimą 
jokiu būdu nepaaiškinsime 
lėšų stoka. Tai tiesiog ap
sileidimas.

Iki ateinančios vasaros 
dar daug laiko. Todėl lieka 
tikėtis, kad suinteresuotos 
organizacijos pasistengs su
teikti naujojo sezono poil
siautojui tuos nedidelius, bet 
labai rėksmingus patarna
vimus.

i kRem 
ve/oro02/ai

Šamas ir Abelis nuolat pešdavosi ir ginčydavosi, 
ir pagaliau, dėl nesugyvenimo atsidūrė teisme.

Atidžiai išklausęs, ką vienas ir kitas jų turėjo pa
sakyti, teisėjas pasiūlė:

-Visas tas reikalas gali būti geruoju sutvarkytas . 
Paduokite vienas kitam ranką, pasakykikte vienas kitam 
ką nors gražaus , ir viskas.

Samas paspaudė Abeliui ranką ir tarė:
- Linkiu tau to paties, ko tu linki man.
- Matote, gerbiamas teisėjau, - suirzęs pasiskun - 

dė Abelis. - Jis ir vėl pradeda *.

M*W»****<******************

" NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" BENDROVĖS
AKCININKU VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Šaukiamas 1980 m.gegu ž ės mėn.4d., 12 v.p.p.
Aušros Vartų Parapijos salėje.

1980. IV. 11

JEIGU GIRI IR GALI GERTI - »» TAVO REIKALAS *♦

JEIGU NORI NUSTOTI - HUSU
ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. 366-2548 <namų), 489-5391 (darbo);
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

Anykščių šilelio jaunystė

Žiemos rūbas. L Grubinsko nuotr.

Dienotvarkė:
SUSIRINKIMO ATIDARYMAS
PREZIDIUMO RINKIMAS
MANDATU. KOMISIJOS RINKIMAS 
PRAĖJUSIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
VALDYBOS NARIU. PRANEŠIMAI 
REVIZIJOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS 
DISKUSIJOS DĖL PRANEŠIMU.
VALDYBOS IR REVIZIJOS KOMISIJŲ RINKIMAI « 
EINAMIEJI REIKALAI 
SUSIRINKIMO UŽDARYMAS

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalint- pra m 
i atsiųsti įgaliojimą kitam akcininkui, kuris 
vaus susirinkime.
Įgaliojimai, siųsti NL adresu - 7722 George st., 
ille.Que, H8P 1C4, Canada,bus, jeigu pageidauta , 
luoti asmenims,kurių pavardės bus Įrašytos Įgalioji- 

NL SPAUDOS B-VĖS VALDYBA

ĮGALIOJIMAS

IŠ: A. Baranauskas
ANYKŠČIŲ ŠILELIS

gyvenantis . ,....................... ... ............................................................

šiuo įgali oju........................................................................................ ....

Nešęs velnias akmenį, didumo kaip gryčia, 
Ir sudaužyt norėjęs Anykščių bažnyčią 
Arba užverst upę ; bet kaip tik išvydęs 
Ąžuolyną pašvęstą ir gaidys pragydęs - 
Tuoj iš nagų paleidęs ir smėlin įmušęs: 
Net žemė sudrebėjus, senos griuvę pušys. 
Paskum ant jo lietuviai dovanas kūrenę, 
Kad juos dievai apsaugo ir dengia ir peni. 
Ir šiuos čėsuos, nors žemė arklais nugalųsta, 
Daug Puntuke ąžuolo kelmų tebepūsta. 
E dar dujen prie kelio dabar tebestovi; 
Viršūnės dar žaliuoja, nors jau šakos džiovi.

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

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?

TRANS•-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINUAUŠ DURYS,'LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWICZ 
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės !

Užsisakykime vietas — STURGEON LODGE 
Box 11?, R.R. 2 
Maniwaki. Que.

. .Tel. (819) 449-4355.

5 psi.
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T o u p y k ir skolinkis toronto
Pirmutiniame i' didiiausiame 48 AM JB
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE -------- ■ ---------------

MOKA: IMA:

KAS GALI BŪTI GRAŽESNIO?13 % už 6 mėn. term indėlius
11,ui 1 n*, term indelius 
10 9r už 3 m. term, indėlius 
12 % už pensijų ir nomų plano
11’/a% speciali taup. sqsk.
10 % už taupymo s-tas

6 c/c už čekių s-tas (dcp.)

13’/»%už asm. paskolas 

13| % už mortgičius 

15% už perviriio kreditą 
(line of credit)

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

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6r 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Seitadienials 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
H term, indėlius 6 mėn. 12 %
= term, indėlius 1 metų 11 ’/i% 
E term, indėlius 2-3 metų 10 %
= pensijų s-tq .12 %
E taupomąją s-tą 10 %
= spec. taup. s-tą 11 Yi°7o
E depoxitų-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS l!:
= asmenines 13V4%
E mortgičius 13 %

Žinome, kad tiktai dideli, 
geri, gražūs, didingi ir nuo
stabūs pasireiškimai, neei
liniai ir nekasdieniški daly
kai, kuriuos mums kartas 
nuo karto tenka išgyventi bei 
pajausti, pasilieka ilgai ar
ba ir nuolatos atmintyje ir 
širdyje. Dar visai neseniai 
mes čia kaip tik ir pergyve
nome vieną tokia malonę, 
retą ir nepamirštamą progą. 
Buvo tai neeilinis Įvykis 
stebėti Šiaurės Amerikon 
gastrolėms atvykusią Pietų 
Amerikos lietuviško jaunimo 
grupę, Urugvajaus Montevi
deo miesto lietuvių tautinių 
šokių ansamblĮ "Ąžuolyną" 
ir Argentinos Buenos Ai
res dainos vienetą "Žibu
tes".

Tie, kurie turėjome pro
gos juos stebėti scenoje šo
kant ir dainuojant, ne tik li
kome jais susižavėję, bet ir 
tiesiog be žado. . .

Visiems savaime kilo vie
na ir ta pati mintis - didžiu
lis klausimas : iš kur paga
liau to ryžto bei ištvermės ?

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

Nemokama vilų narių gyvybė* drauda pagal santaupų dydi Iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir Invalidumo atvejai* — Iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius Ir pinigines ,perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — na 

PELNAS, bet sgilningas PATARNAVIMAS lietuviams.

I

Vancouver
ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomy - 
bės atstatymo sukaktis buvo 
atšvęsta vasario 17 d. .erd
vioje mokyklos salėje. Prie 
durų sutikome Balį Radze
vičių su aukų lapu Tautos 
Fondui ir Albiną SmilgĮ ir
gi su aukos lapu Valdybos 
išlaidoms padengti.

Minėjimą atidarė Balys 
VILE IT A, pakviesdamas vi
sus dalyvius sugiedoti Tau
tos Himną, pagerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę vienos 
minutės tyla. Po to sekė dr. 
J. SAKALAUSKO paskaita . 
kurios pradžioje jis iškėlė 
minėjimo svarbumą:"Vasar- 
rio 16 tapo pačia gražiausia 
ir iškilmingiausia tradicija . 
Beverčiai lieka bet kokie ne
sutarimai bei nuomonių 
skirtumai". Buvo nušviesta 
Lietuvos garbinga praeitis , 
žiauri okupacija ir Nepri - 
klausomybės atgavimo gali
mybės. Atkreiptas dėmesys 
Į nekaltai skambančias, bet 
Maskvai tarnaujančias, 
organizacijas, Įkurtas did
miesčiuose, pavadintas: Pa
saulinė Taikos Taryba/Vie - 
na, Austrija/, Tarptautinė 
Studentų Sąjunga,Pasaulinė 
Demokratinė Jaunimo Sąjunr- 
ga / Praha, Čekoslovakija/ , 
Pasaulinė Jaunimo Federa - 
cija /Budapešte, Vengrija / 
Tarptautinė Moterų Federa - 
cija, Tarptautinė Profesinių 
Sąjungų Federacija, Pasauli- 
nė Mokslų Darbuotojų Fede - 
racija/Londone, Britanija /,

Tarptautinė Teisininkų Są - 
junga /Brussel, Belgija/ , 
Tarptautinė Mokytojų Fede
racija ir 1.1.

Meninėje dalyje dalyvavo 
gabi pianistė, pasirodžiusi 
pirmą kartą Vancouver’yje, 
Nijolė GREBLIKIENĖ, pas - 
kambindama ilgą eilę žino - 
mų kompozitorių kūrinių, ir 
Oktetas: Elena GUMBE LIE - 
NĖ, Vida MALERIENĖ, Leo
narda MACIJAUSKIENĖ, Al
dona GORONSON, Katerina 
SMILGIE NĖ,Ona MACIJAUS
KIENĖ,Petras SKUČAS ir dr. 
Julius SAKALAUSKAS. Ok - 
tetas atliko labai Įspūdingai 
dainų ir poezijos pynę,pa
naudojant Balio Brazdžionio 
kūrybą. Tą Lietuvių tautos 
Odisėją padeklamavo iš ei
lės visi Okteto nariai, pub
likai ‘palikdami gilų Įspūdį. 
Vienas iš posmų,atliktų A. 
Goronson: " Juodam varge 
paskendus ir mūsų žemė 
ratida ir / Mūsų brolių die
nos ir mūs tėvų kapai/ Už 
tavo vardą tremia, už tavo 
maldą šaudo-nutilo jau var
gonai, nebeskamba varpai. 
O Dieve, Tėve mūsų,globo
ki mūs tėvynę ir naują lais
vės rytą uždek jos danguje/!

Minėjimo pasisekimą pa
liudijo pilna salė tautiečių , 
kurie minėjimus aplanko 
vis didėjančiu skaičiumi . 
Todėl, ypačiai gili padėk? 
Vancouver’io B-nės Valdy - 
bai, suruošusiai ŠĮ puikiau - 
šią minėjimą. V-tis

Kiek gi reikia pastangų visa 
tai atsiekti ? Juk tai tolimų, 
mums svetimų, o svarbiau - 
šia, tai daug vargingesnių 
kraštų - jau net k e 1 i n - 
tos kartos lietuviškos 
atžalos. Išvien teko stebėtis 
tokiu kruopščiu pasiruoši
mu, be priekaištų taip me
niškai žaismingai atlieka
mais tautiniais šokiais bei 
subtiliomis dainomis.

ReĮkia visgi būti atviram 
ir prisipažinti štai ką : dau
gelis mūsų iš viso pirmą 
kartą gyvenime turėjome 
progos stebėti tokio aukšto 
lygio ansamblį , atliekantį 
mūsų nuotaikingus, Įvairių 
darbymečių, švenčių bei ki
tokių iškilmių pavaizdavi
mus šokyje. Įvairumas ir 
spalvingumas tautinių rūbų, 
žaismingas ir darnus suta
rimas bendrame šokio sūku
ryje, kur reikalinga - ati
tinkama vaidyba, ypač links
muose komiškuose šokiuo
se, meniški pasikėitimo ju
desiai ir, pagaliau, stebėti
nai gražus paskirų šokių už
baigimas - nusilenkimas 
publikai arba ir išėjimas iš 
scenos, deja, mums kad ir 
seniems "vilkams" iki šio
lei dar nebuvo žinomas.

Oi daug prarado visi tie 
"vargšai", kurie dėl vieno
kių ar kitokių aplinkybių ne
siteikė iš .namų pajudėti .Tai 
tik kartą gyvenime bepasi
taikantis nuostabus reiški
nys.

Stebėjusieji šias grupes,

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI
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TAVO REIKALAS”, 
‘MŪSŲ”.

ĮclevelandĮ
LIETUVIO GYDYTOJO 
TRAGEDIJA

Š. m. kovo 8 d., Cleveland1 
e, Ohio, JAV- se, prie sa
vo kabineto,pacientų laukia
majame kambaryje, buvo 
rastas dviem kulkom Į galvą 
irz viena Į krūtinę nušautas 
dr. Juozas MACYS.Spėjama, 
plėšikų buvo reikalaujama 
arba narkotikų, ar didesnės 
sumos pinigų, nes ir jo auto
mobilis iš kiemo pavogtas. 
Dabar visas Įvykis yra poli
cijos žinioje ir stropiai ieš
ko žudikų.

Dr. J. Mačys po žmonos 
mirties, 9 metus gyveno na
muose beveik vienas, pasku
tiniu metu turėjo jauną nuo
mininką, kuris, grįžęs iš

daug kas tvirtina : padėjus 
ąžuolyniečius ant svartstyk- 
liųsu kadaise buvusia garsia 
Clevelandolietuviška "Gran
dinėle", tikriausia ir juos 
nusvertų. "Žibutės" prilygs
ta dabartiniam Toronto lie
tuvaičių dainos vienetui "Vo
lungė". Tikėti tuo yra daug 
pagrindo, nes tai yra pasi
sakymai rimtų ir ŠĮ meną 
nusimanančių asmenų.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vadovybei tenka 
didelė pagarba už šių dviejų 
grupių iškvietimą Į Šiaurės 
Ameriką. Tai gražus, pras
mingas ir visapusiškai nau
dingas užmojis mūsų Ii kimi
ne je išlikimo kovoje. Tik
tai, deja, kaip pas irius ma
doje, ir šiame gražiame 
reikale pasikartojo ir vėlei 
nedovanotina klaida. Kodėl 
gi mes, Kanados lietuviai, 
veik nieko nežinojome apie 
šių grupių atvykimą iki pa-
čių paskutiniųjų dienų ? Tik
tai tris savaites prieš at
vykstant "TŽ" pasirodė 
menka žinutė, na ir jau skel-
bimas^ apie čia būsimus pa
sirodymus. Kodėl buvo ty
lima ? Argi tai neprivalėjo 
čia gyvenančius tautiečius 
rimčiau ir iš anksto supa
žindinti su šia artėjančia 
įdomia viešnage ? Kodėl gi 
tylėjo Kanados Lietuvių Jau
nimo organizacijos, ku
rioms šis reikalas buvo pa
vestas ? ? ? f

Šias eilutes rašantis, kiek 
anksčiau Amerikos lietuvių 
spaudoje pastebėjęs žinutę, 
bandė "Nepriklausomo
je Lietuvoje" specialiu raši
nėliu "Ne viskas nuėjo pra- 
žūtin", kiek nors apie tai 
painformuoti, betgi ar to už
teko ? Turbūt, tik dėl šios 
priežasties ne tik Montrea- 
lio bet ir kitų vietovių lie
tuviškos kolonijos liko skau
džiai apviltos, neturėdamos 
progos jų pamatyti.

Žinoma, jei nepasitaikiusi 
tą dieną audra, čia Toronte 
daug kas būtų netilpę salėn.

Štai ir gražiausias pavyz
dys : gražus būrys Montrea- 
lio "Gintaro" ansamblio jau
nimo, nebodami nuotolio nei 
audros, laiku pribuvo pasi
žiūrėti, pasveikinti ir pa
bendrauti su tolimųjų ša
lių svečiais, įteikdami do
vanėlių prisiminimui. Tai 
ne vien tik jaunų žmonių pa
bendravimas, pasižmonėji- 
mas, svajonėmis pasikeiti
mas, bet džiugi , didinga 
šventė mums visiems.

Ir kas gi gali būti gra
žesnio už tai ?

DRAUDA , (gg) 
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darbo rado sukritusį ant 
'grindų, kraujuose paplūdusį 
a.a.dr. Juozą Macį.

Liko .vienas brolis ekono
mistas Vytas, gyv. Worces
ter, Mass, ir sesuo Gražina 
Lietuvoje. Cle vela nd’e-sū
nus, taip pat daktaras ir duk
tė Laima, chemikė. Laimutė, 
kaip tėvas ją vadindavo, la
bai daug padėdavo beartė- 
jančiam prie 8O-ojo gimta - 
dienio daktarui ir dar ruo
šėsi prie didelio baliaus-vi- 
sos giminės suvažiavimo... 
Dr. J.1 Mačys priiminėdavo 
pacientus iki paskutinės die
nos. Tai labai skaudus Įvy
kis ir pergyvenimas arti
miesiems, nes brolis Vytas 
ir dabar labai reikalingas 
daktaro pagalbos, o kas ge
riau prižiūrės,jeigu ne bro
lis.

bndon,'orrt.
KAZIUKO MUGĖ

Londono lietuvių skautų - 
"Simano Daukanto" vietinin- 
kija š. m. kovo 9 dieną su
ruošė Įspūdingą Kaziuko 
Mugę.

Tai buvo lyg skautų sek
madienis - tikra skautų 
šventė, stebint gausiai vi
suomenei. Iškilmingas mi
šias Šv. Kazimiero garbei 
atnašavo vietininkijos dva
sios vadovas kun. Jonas Staš- 
kus. Mišioms tarnavo uni
formuoti skautai, per mišias 
maldas skaitė taip pat skau
tai. Paukštytės ir vilkiukai 
atnešė ir kunigui įteikė mi
šių dovanas : trispalvę mū
sų vėliavėlę, puikų rožinį — 
kryželį, duoną ir vyną.

Tuojau po pamaldų para
pijos salėje įvyko iškilminga 
sueiga, stebint tėveliams, 
bičiuliams ir būriui tautie
čių. Paskaitėlę apie Šv. Ka
zimierą - jaunimo ir skautų 
patroną - skaitė v. s. L.EI
MANTAS. Sugiedojus Tautos 
himną ir iš sueigos išnešus 
vėliavą, prasidėjo tikra Ka
ziuko Mugė.

Skautai ir skautės per 
ankstyvesnes sueigas pada
rytus savo rankdarbius sėk
mingai pardavinėjo, buvo lo
terija, kurios bilietukai bu
vo visi pilni. Sukosi Laimės 
Ratas, kur taip pat buvo ga
lima laimėti dovanėlių. Jas 
suaukojo skautų geradariai. 
Visi stebėjo skautiškos 
spaudos skyrelį. Čia ant 
stalo gulėjo gražiai ‘išdėsty

ti skautų leidiniai, knygos, 
"Skautų Aido" ir "Mūsų Vy
čio" rinkiniai, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio dr. Vydūno 
Fondo tikrai meniški atvi
rukai. Didelis-plakatas kvię- 
tė užsiprenumeruoti skau
tiškus žurnalus Ir čia pat 
priminė, kad jau 1O metų 
praėjo, kai Toronte mirė 
vyriausias skautininkas ir 
ilgametis SkautųAido redak
torius Stepas Kairys. Jam 
pagerbti Londono vietinin
kijos skautininkai ir bičiu
liai paskyrė aukų Skautijos 
Fondui.

Mugės laikas bėgo sma
giai ir įvairiai. Kad Mugės 
visi dalyviai neliktų išalkę,' 
skautės, vadovaujarrios jau

nos skautn.Elės JURGUTIE- 
NES, kuri iŠ Montrealio at
sikėlė su šeima gyventi Į 
Londoną, paruošė visiems 
pietus bei kitus skanėstus ir 
kavutę. Skautininke! E.Jur- 
gutienei noriai talkininkavo 
ir skaučių-skautų mamytės.

Londono lietuvių skautų 
Kaziuko Mugė, kurią ant sa
vo pečių išnešė vietininkas 
ps. A. D RAGU NE VIČIUS _įr 
škautininkė E .JURGUTIE NĖ 
praėjo su geru pasisekimu. 
Visi į Mugę atsilankiusieji 
liko patenkinti. Skautų vie- 
tininkija "prekiaudama" per 
Mugę surinko lėšų,»kurios 
taip bus reikalingos atei
nančios vasaros stovyklai.

L .E-tas

THE CANADIAN LEAGUE OF RIGHTS

Londono mieste lankėsi 
du paskaitininkai Paul 
Fromm ir Patrick Walsh, 
siunčiami Kanadiečių sam
būrio susirūpinusio išsaugo
jimu krikščioniškosios kul
tūros ir individo laisvės.

P. Fromm yra mokytojas 
iš Toronto,politinis aktyvis
tas, žinių analizuotojas ir

Campus Alternative steigė
jas.

Antrasis ,P.Walsh buvęs 
RCMP agentas, vienas iš ži
novų, kaip veikia subversyvi- 
nis marksistų elementas Ka
nadoje.

Apie juos plačiau parašys 
koresp. Liudas Damulis ki
toje NL laidoje.

Dr. J. Mačys atydžiai sekė 
it rūpinosi Lietuvos reika
lais. Jis pasitraukė su šei - 
ma į Vakarus, besiartinant 
rusiškojo komunizmo' koš
marui. Buvo kilęs iš Obšrū- 
tų kaimo, Paežerių v.,Vii -

kairiškio apskr. Amerikon iš 
Vokietijos persikėlė apie 
1950 metus.

Visiems artimiesiems ir 
draugams mano gili užuo
jauta.

Pr. Ručinskas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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montreal
ĮSPŪDŽIAI IS KALIFORNIJOS

Jau kelinti metai iš eilės, 
žiemai baigiantis, man už
eina noras važiuoti į Flori
dą, kad galėčiau savo kūną 
'’'paskalauti" sūriam vande
nyje. Sunkiausia visad pra
dėti tą kelionę. Mat, man, 
kuris iš prigimties didelis 
pesimistas, pasirengimas 
kelionei sukelia didelių rū
pesčių, kurie kitam asme
niui atrodytų tik rūpestė
liais. Taigi besirengiant, 
mane slėgė "rūpesčiųkal
nai"'ir praleidau daug nemi
go naktų. Kaip tyčia, vasa
rio pabaiga parodė didelio 
šalčio bangą. Išvykimui pa
sirinkau šv. Kazimiero die
ną. Tam rytui buvo pažadė
tas švelnus šaltis, gal apie 
5 1. C.

Išvakarėse gaunu ištisą 
eilę telefoninių perspėjimų, 
kad Virginia, North Caroli
na, South Carolina ir dalis 
Georgia valstybių nusiaubtos 
labai didelės sniego pūgos, 
kuri pareikalavusi net-29 
žmonių gyvybių. Tačiau pa
siteiravus tam tikru telefo
nu apie kelių stovį (svar
biausia 95 kelias), gautas 
atsakymas, kad kelias visai 
geras važiavimui ir net pa
ragina : "važiuok, nes iki 
atvažiuosi, mažai sniego te
matysi", saulė ir pliusinė 
temperatūra pavyzdingai sa
vo'pareigas atlieka. Žinoma, 
kovo 5 dienai pranašavo lie
tų, kurio aš nesibaidžiau. Iš 
kitos pusės,Montrealio "oro 
pranašai" skelbė besiarti
nantį sniegą. Taigi, nieko 
neliko, kaip greičiausia 
sprukti iš "sniego apsupi
mo".

Stebėtina, kad atsisėdus 
už mašinos vairo, visi rū
pesčiai staiga pradingo. Kar
tu su savo bendrakeleiviais, 
labai geroje nuotaikoje, pa
sileidau kelionėn. Nuotaiką 
kėlė labai geri keliai ir sau
lė, kuri savo spindulių mums 
nepagailėjo. Sniego, tačiau, 
nedaug matėsi laukuose. Kad 
kelias buvo tikrai geras, gali 
įrodyti tai faktas - apie 6 v. 
po pietų buvau nuvažiavęs 
672 mylias ir užėjo noras 
sustoti nakvynei.

Kovo 5 - oji diena tikrai 
prasidėjo lietumi, kuris, su 
mažomis pertraukomis.tę - 
sėsi iki sekančios nakvynės 
Nors lietus ir vargino šiek 
tiek, bet vistiek leido nuva
žiuoti 608 mylias ir sustoti 
netoli Floridos sienos.

Trečiai dienai "užsianga
žavimui" pasilikau važiuoti 
vos 300 mylių. Kadangi ma
no bendrakeleiviai man su
teikė diktatoriaus teises, tai 
iš vakaro pavartojau žemai
tišką išsireiškimą : "by tik 
1980. iv. H 

led -miki da"- daviau lei
dimą miegui iki širdis pa
geidaus, nes likusieji 300 
mylių sukarti, tai vieni juo
kai.

Mus prikėlė labai gražus 
rūkas, susimaišęs su saulės 
spinduliais ir vėliau saulė 
mus privertė išsivilkti iki 
vienmarškinumo. Tempe
ratūra kartu su saule pakilo 
iki 27 1. C. St. Petersburg 
Beach pasiekiau lygiai 12 v. 
Apsistojęs VinaDel Mar sa
loje tuojau skubėjau prie jū
ros. Į jūrą galėjau drąsiai 
lįsti, nes mačiau besimau
dančių žmonių. Vandens 
temperatūra buvo apie 17 1. Q 
tačiau prisiminus Kląipėdos 
laikus - tokioje temperatū
roje visi plaukydavo - drą
siai nuplaukdami savo "nor
mą".

St. Petersburgh Beach ap
sistojimui pasirenku ne dėl 
jo vandens, kuris šiuo metu 
šaltesnis negu kitoj pusėj 
Floridos pusiasalio (ten ne
toli "šliaužia" Golfštromo 
srovė), bet dėl to, kad čia aš 
be jokių rūpesčių gaunu la
bai jaukią apsistojimui vie
telę (su visu aprūpinimu). 
Be to, čia aš randu labai 
daug pažįstamų ir turiu 
daug progų savo liežuvį 
"pramankštyti". Man labai 
patinka St. Petersburg lie
tuvių didelė veikla. Čia ren
giniai yra su dideliu psise- 
kimu ir pamėgimu. Publiką 
jau nesutalpina ir labai pra
platintos Lietuvių Klubo pa
talpos. Vos tik atvykau, tuo
jau gavau kvietimą nuvykti į 
Tautų Festivalį, kuris jau 
kelinti metai pravedamas 
St.Petersburg mieste, Bay- 
front Center patalpose. Šie
met dalyvavo 34 tautybės sų 
savo parodėlėmis, virtuve 
ir pasirodymu scenoje. Tai
gi kovo 7 dieną , maždaug 2 
valandas prieš lietuvių pro
gramą scenoje, atsirandu 
Bayfront Center patalpose. 
Apeinu visų tautybių paro
dėles, kuriose stengiamasi 
išstatyti tautų rankdarbius 
ir kitus eksponatus. Lietuvių 
parodėlės sutvarkymui dau
giausia pasidarbavo mums 
gerai žinomas fotomeninin
kas Augustinas. Anskčiau 
lietuvių parodėles tvarkyda
vo vienas "dviejų didžiųjų". 
Mat, dail. Juodį ir dail.Rūkė
te! ę, rašytojas Alantas, vie - 
name kelionių aprašyme tuos 
dailininkus praminė St. Pe
tersburgh lietuvių "dviem 
dižiaisiais". Šiemet šie 
"didieji" atsisakė prisidėti 
prie parodėlės papuošimo 
dėl intrygų. V. Augustinas, 
nebūdamas toks "didelis", 
sutiko aptvarkyti parodėlę ir

KAPITALAS LIETUVAI - NUOŠIMČIAI 
LIETUVYBEI.

Stokite nori oi s Į Kanados Lietuvių. Fondą — 
didės kapitalas ir nuošimčiai.

K.L. FONDAS

paruošė ją pasigėrėtinai. 
Sienoje galėjome gėrėtis 
didžiule Vilniaus universi
teto nuotrauka, kuri bylojo, 
kad jau virš 400 metų Lie
tuva turi aukštąją mokslo 
instituciją. Parodėlėje vy
ravo gintaro išdirbiniai, 
juostos, rankšluoščiai, stal
tiesės ir 1.1. Be to, čia vei
kė 2 "fabrikai". Viename 
buvo dirbama Kalėdų eglutės 
papuošimai - šiaudinukai, 
kitame buvo audžiamos juos
tos. Amerikoniška publika 
daugiausia domėjosi šiaudi
nukų gamyba, nes papuošto
ji eglutė atrodė šauniai. Tau
tiniais rūbais apsirėdžiusios 
lietuvės moterys noriai aiš
kino suinteresuotiems apie 
juostas ir šiaudinukus.

Po lenkų ir vokiečių, į 
sceną išėjo lietuvių choras 
ir tautinių šokių šokėjai. Šie
met 2 šokius iš trijų atliko 
St. Petersburg., jaunieji šo
kėjai (8 poros). Kaip mato
me. St. Petersburg lietuviai 
(daugiausia pensininkai) su
silaukė įpėdinių. Bravo 
jiems. Programa buvo at
likta sekančiai:

1. Choras dainavo - Žile
vičiaus "Laisvės dainą".

2. Jaunimas šoko-Šustas.
3. Choras dainavo - "Su

skambės vėl laisvės daina"
chorui

šoko -

B. Jonušo, mišriam 
pritaikė P. Armonas.

4. Jaunimo vyrai 
Oželis.

5. Choras dainavo - "Oi 
toli, toli - St. Gailevičiaus.

6. Choras vėl dainavo - 
Pajūriais, pamariais, Kup - 
revičiaus, mišriam chorui 
pritaikė ir parašė akompo- 
nimentų P. Armonas.

7. Jaunimas ir senimas 
karti/ pašoko Kalvelį.

Chorui dirigavo mųz. P. V. K

^Bernet

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

rfleuristt Medžio skulptorius Pranas BALTUONIS NL Spaudos Ba
liaus Didžiajai Loterijai padovanojo šį savo darbą. Vienas 
jūsų, turite šį bilietą...
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Geriausias patarė,-- .. darbo ei’fk-'.as stogadenui's 

GUY RICHARD, kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Dar b*, 
atliekai sąllning ai Ir pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 o Tol. 255*4076

Armonas. Akompanavo ame
rikietė moteris (pavardė 
"paspruko" man iŠ galvos). 
Tautiniams šokiams vadova- 
vavo Z. Vaškienė. ' Laiko 
kiekvienai tautybei buvo duo
ta 30 minučių.

Lietuvių pasirodymas da
lyvių skaičiumi, programos 
gerumu ir atlikimu. , žymiai 
prašoko, mano stebėtų, kitų 
tautybių pasirodymą. Tiesa, 
jaunieji šokėjai, neseniai 
tesurinkti, dar neturėjo ga
lutinio apšlifavimo, bet šoko 
su užsidegimu ir noru atei
tyje geriau šokti.

Choras savo pareigas at
liko gerai. Chorui dainuoti 
labai nedėkinga, nes dalis 
publikos visai jos neklauso, 
vaikštinėja prie įvairių tau
tybių virtuvės patiekalų ir 
skanėdamiesi "atrajoja". 
Lietuviški patiekalai buvo 
gausiai ragaujami ir teko ne 
vieną išgirsti giriant lietu
višką bulvinį "pajų" - kuge
lį (potato pie). Lietuvių Klu
bas dar nėsuvedė sąskaitų 
ir nežinia, kiek padarys pel
no, bet kiek girdėjau, apy
vartos padarė virš 8000 
dolerių. Į festivalį, laike 
trijų su puse dienų, atsilan
kė virš 50.000 žmonių. 
Vienas pusdienis buvo skir-

A N Ė BAJORIENĖ
mirė, sulaukusi 93 ir pusę metų. Ramiai užmigo 

savo mainuose. Visą amžių praleido be didesnių li
gų ir be ligoninės.

Gyveno Lietuvoje Skiržemės kaime, . Žygaičių 
valsčiuje, Tauragės apskr. Šeimoje susilaukė 8 
vaikų ir dar viduramžyje liko našlė, kuriai reikėjo 
ir ūkiu rūpintis. Velionė buvo labai religinga; kas
dien save stiprindavo maldomis. Taip mokė ir savo 
vaikus bei anūkus.

1941 m. karui prasidėjus, turėjo progos išvykti 
į Vokietiją. 1950 m. atvyko į Kanadą, Montrealį. Čia 
gyveno visą laiką savo vaikų globoje. Jos sūnus Au
gustas ilgesnį Jaiką jos senatvės gyveno kartu. Iš 
šitos senutės daug kas iš mūsų galime pasimokyti , 
kaip pasiruošti amžinybei.

Anės brolis pasimirė Vokietijoj prieš 1 metus . 
Ji nujautė daugelį įvykių, kaip ir jo mirtį.

Liko 3 sūnūs ir 3 dukterys, kurių vyriausi Pet
ras Bajoras ir Marė Brinkmonienė su šeimomis To
ronto, Ontario, Augustas Bajoras ir Martynas Bajo
ras su šeima Montrealyje, Que.

Visi liūdesyje likusieji, dėkoja Dievui už Ma
mytės ilgą amžių ir lengvą miegą.

Palaidota per evangelikų šv. Jono bažnyčią , 
Montrealio Kalno Kapinėse.

Augustas BAJORAS

tas vien mokiniams, nors 
ne visiems. Buvo įleidžia-' 
ma tik tie, kurie moka norsl 
vieną svetimą kalbą. Pernai 
buvo įsileista apie 17.000 
mokinių, bet vadovybė pa
stebėjo, kad nėra prasmės 
visus .įsileisti- Festivalio 
atidaryme dalyvauja Flori
dos gubernatorius, St. Pe
tersburgh miesto burmist
re ir kiti valstijos ir miesto 
atstovai. ,

M PHILIPPE IŽZI

skam^t- 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

«.’--7e,6|.A CEMTRAl£ 

495-90e AVĖ
coin / corner Baync 365-1143
2 9 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

Di/t/yS

7

7



NL REIKALAS
Gauname nemaža nusiskundimu dėl netvarkingo pašto 

veikimo,ypatingai iš JAV-bių ir B.C.,kai laikraštis pri
statomas net po 3 savaičių... Mes nuvežame punktu- 
aliai J spaustuvę NL trečiadienį apie pietus, pagal 
spaustuvės mums duotą vi e n i n t ėl į laiką. Gavę at
gal, tuojau pat adresuojame ir vežame Į paštą. Kol kas , 
nieko kito geriau negalime padaryti. Prašome kantrybės, 
tikimės, kad pristatymas pagerės. Mes irgi rašome skun-. 
dus. Iš. JAV-bių mus dažnai pasiekia spauda irgi 2-3 sa
vaičių senumo. Kas kaltas ?

o
"NL” Balius jau čia pat /žiūr. skelbimą/. Prašome ga

limai greičiau grąžinti laimėjimų knygutes. Ypatingai 
Montrealio Apylinkė dar mažai grąžino. Jeigu nespėsite, 
bus galima jas Įteikti Spaudos Baliaus metu.

o
Mažajai loterijai aukos laimikiais ir pinigais gaunamos. 

Rose mount’o rajone tuo rūpinasi Vincas BUKAUSKAS , 
tel: 524-3441, AV Parapijos Kioske Juozas ŠIAU^IULIS , 
tel:768-3674. Galima atnešti ir į Redakciją arba perduo
ti Spaudos Baliaus metu. Už tai būsime labai dėkingi.Nuo 
mūsų visų priklauso spaudos išlaikymas.

o r
Aukotojų sąrašą tęsime po Spaudos Baliaus.

• ADOMONIS Henrikas, bu
vęs dar neseniai montrea- 
lietis, lankėsi Montrealyje .

ARTĖJA 30- METIS
Montrealio Aušros Vartų 

Choras rengiasi švęsti savo 
egzistencijos 3O-metĮ. Ta 
proga gegužės 1O d.Choras 
rengia Įdomų koncertą,! ku
rį iš anksto kviečia visus at
silankyti ir pagerbti tokį 
Choro narių nepaprastą pa - 
sišventimą lietuviškai dainai

A.K

• PEČIULAITIS Stanley, su • 
sirgęs, paguldytas ligoninėn .

• kun.kleb. KUBILIUS Jonas
S. J., grįžo iš atostogų Ari - 
zonoje. Ten .daugelyje vietų 
pravedė misijas.

• KATILIUS Bronius, advo - 
katas, 77 m.amžiaus, mirė . 
Palaidotas per šv.Kazimie - 
ro parapiją. Liko brolis Ka - 
zimieras JAV-se, kuris pa- 
sirūpino laidotuvėmis,ir dvi 
seserys Lietuvoje.

— ------------------------------------------------------- —t-

DR J. M ALI S K A
PANTU, GYDYTOJAS 

— 0 -

1 440 St . Cath er in e West
Svite 600, Montreal

Tel: 866-8235
namų: 488 — 8528.

OR. A. O. JAUGĖ LIEN t 
Dantų gydytoja

- e -
1410 GUY STAEET 

SUITE 11-12
MONTREAL PQ.

r *1. 9 32 - 6662, nomM 737 • 968 1.

Dr. Ej. Andrukaitis. me. «=.
Ttl 522-7236 MoNTHtAL H2J 1 KA

837. BOUL ST-JOSF.PH E. F. Q. CANADA

RA.. M.U.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C . E..R.C.S.IO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suite 215, Montreal Que.

Tel. 931-4024

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. 
l.ivraijon gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pri statymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

PHARMACISTS

366-9742

ADVOKATAS 

VICTOR E RUDINSKAS. 
B. Eng., M. Eng., LLB., B.C.L.

4701 Bannantyne.
Verdun. Ouėbec Tėl. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Rėsidence: 366-6245

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE • NOTARY 

TITUS ATTORNEY

59 47 Pork Ave. Montreal, P. 0. H2V 4H4

Tel: 279.1161; Res. 636.9909.

ADVOKATAS

ROMAN J. iSgANAITIS, B.A.. B.C.L.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 5Q4

MONTREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B78-9S34
» > i— ■ i - ■ ■■ ■■■■ ■ i— ■ i '■ i.iee ■ ■ ■ ■■

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L
3 Place Ville Marie, Suite 627 
Montreal , P. Q. H 3 B 2 E3

Tel: <514) 8 7 1 - 1 430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BA, B.CA.
168 Notre Dame St., E. , Suite 205
Montreal , P. Q. H2Y 3P6

Tel: 866 -2063, 866 -2064

8 psi.

iNL S pandos Balins 
į Koncertas

PROGRAMOJ E: Hami Itono Mergaičių Choras AIDAS, solistas 
vadovas - Jonas GOVEDAS

- Rimas STRIMAITIS

KARŠTA VAKARIENĖ e BARAS e ŠOKIAI a LOTERIJOS BILIETU TRAUKIMAS

MERGAIČIŲ CHORAS AIDAS
ir solistas Rimas STRIMAITIS NL SPAUDOS BALIUJE 
DUODA PUIKIĄ PROGRAMĄ:
1. Beauštant! aušrelė ... Liaudies daina, harm.
2. Ko liūdi berželi .......... ” J.Govedas
3. Nemunas atves ..................................... .. Z.Venckus
4. Gegužio aitvarai ...........................................V.Telksnys
5. Upėtakis ... ............................................... ■..........F.Schubert

Choras AIDAS
6. Serenada..............................................................F.Schubert

Choras AIDAS ir sol. R. STRIMAITIS
7. Bernužėli mano, iš operos MARYTĖ ... R. Račiūnas

Choras AIDAS
8. Serenada................ ............................................. E.Toseli

Choras AIDAS ir sol.R.STRIMAITIS
Trumpa pertrauka

9. Susitikt tave norėčiau . .. ......................... K.Kaveckas
; Choras AIDAS ir sol.R.STRIMAITIS i

10. Tave matau .................................................. A.Raudonikis
11. Putinai ................................................................ M. N o vi kas

Choras AIDAS
12. Meilė grįžta .............................. .................. M. Novikas

Choras AIDAS ir sol.R.STRIMAITIS
13 . Dainuokime po du  ....................... M.Novikas
14. Lopšinė.............................................................. E.Balsys

Choras AIDAS
15. Trys seselės ...................... Liaudies daina, harmon.

J. Karoso ir J.Govedo
Choras AIDAS ir sol.R.STRIMAITIo

16. Pasėjau dobilą....................Liaudies daina J.Govėdo
Chorui vadovauja J.GOVEDAS, Admin, J.PLEINYS 
Valdyba: R.Kvedaraitė, R.Ciparytė ir A.Pleinytė

I n f or m a c i i a 
Skambinti tik 
Tel: 727—0879

OME TAX
* Plan ay imas

721-79 16
LEONAS MARKAUS KAS

Kailiu siuvėjas-
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

q Didelis pasirinkimas gatavu paltu
o Vasaros ta ik u saugoj i ma s (Storage) 
o Taisau ir remodeliuoj u 
o Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, OUĖBEC 
SUITE 5OOA H3A 2G6 TĖL. 288-9646

—

LEONAS
Sale s

GM

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PONTIAC* BUICK* ASTRA 
0 NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
.0 NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FI.74A NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I 

GURECKAJJ
Manager • UŽEIKITE I ĮTIKINKITE ] 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Mene(»*u

iEO OUKEKAS_________

GM

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-B391 
( At t he E n d of Sher br ooke St. We st)

BALANDŽIO 19 d. šeSt adienj , 

v. KAZIMIERO PARAPIJOS Salėje
PRADŽIA: 7 vai .v.

LAUKIAME VISU!

ENDROVĖS VALDYBA

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1980
IŠVYKIMO OATOS:

GEGUŽĖS 15, BIRŽELIO 12, LIEPOS 14,RUGPIŪČlO 14 

I R RUGSĖJO 1 1 d.

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

a LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSU GIMINES IŠ LIETUVOS Į ŠĮ 
KR A$TAv - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI,TIK $ 7 6 9. LĖKTUVU
Rgrfyfi angį likai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal. P.O. H2W1Y7 
(Vladimir U r b a n c )

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662
KELIONĖMS I LIETUVĄ.PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel Bus,: 722 3545 
-Rėš,: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

A DAMON IS IN SU R A NC Ę ĄGEIMCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Kami/ 376 -378 1

Albertas N ORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.Q., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių
\ atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_ū_r_a__v e j_ jęj_ą__n_ų_o._į9A?_Cl'_ __

. — IY1ŪMTRERLJŪ LIETLkJJLį
LJIZ13 HREDJTū IHIfl
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas:'766-5827

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

11.75% 
13%

Investacines nuo 15.5%

Duoda nemokomą gyvybės 
iki $2,000 už taup. *-to*

draudą 
sumas.

Nemokama gyvybė* drauda 
$10,000 už paskolos sumų.

iki

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 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.

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W.'Suite 305 Montreal

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P.'Q . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J,A. V. ir let. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIET-UVA
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