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RŪPESTIS DĖL ĮKAITU
Khomeini sukalkėjusių 

smegenų užsispyrimu, visai 
nebando duoti tiesių, aiškių, 
nurodymų, kada bus galu ga
le sutvarkytas amerikiečių 
įkaitų likimas.

Praeitą savaitgalį jis pa
reiškė, kad jie nebus paleis
ti tol, kol nepraeis preziden
tiniai rinkimai lapkričio 
mėnesį.

Prez. Carter’is per radio 
išreiškė savo rūpestį dėl į- 
kaitų likimo jau be jokių op
timistinių vilčių civilizuotai 
susitarti su Iranu...

Sustiprintos ekonominės 
sankcijos yra kol kas dar 
vienintėlė taiki priemonė ra
ginti Iraną paleisti įkaitus.

Bet kaip tartis su tais,ku
rių fanatizmas ir tamsumas 
yra dar labiau kiršinamas 
paskutiniu metu jau visiems 
paaiškėjusios grupės - 
marksistų?

AFGANAI KOVOJA TOLIAU 
UŽ SAVO LAISVE

Afganų laisvės kovotojai 
dinamitu susprogdino tiltą , 
kurį rusai statė per Oksos 
upę. Žuvo 200 sovietų. Til - 
to statyme dirba apie 2.000 
rusų./Žinoma, ir jų neklau - 
šia "viršininkai", ar jie ten 
nori būti ir kariauti/.

Šiaurus rytų Afganistane 
musulmonų grupė taip pat 
kovoja visomis išgalėmis 
prieš okupantus.

BOGOTOS TERORISTAI 
PALEIDO VIENĄ ĮKAITĄ

Teroristai,minėdami savo 
grupės 1O metų sukaktį, pa
leido Costa Rica konsulą. 
Grupė Įspėjo, kad nė vienas 
likusių suimtųjų 17 diploma
tų nebūsią paleisti, kol vy
riausybė nepatenkins jų rei
kalavimus. \

Grobikai Įvairiose pasau
lio kraštuose palaiko vienas 
kitą ir jaučiasi dideliais he
rojais. ..

SOVIETAI ARTĖJA PRIE 
IRANO

Gauta žinių, kaip praneša
ma iš Washington’o, kad
Sovietai artina savo karines 
pajėgas prie šiaurinės Irano 
sienos.

Žinovų nuomone,manevrai 
yra: panšūs Į tuos,kurie vyko 
prieš Įsiveržiant sovietams 
Į Afganistaną.
VANCE ATVYKSTA Į 
OTTAWĄ

Amerikos Valstybės Sekre 
torius Cyrus Vance atvyks - 
ta Į Ottawą pasikalbėjimams 
apie Kanados - JAV preky - 
bos reiklaus, aplinkos gry
ninimo problemas ir kito - 
kius svarbius klausimus.

RŪGŠČIOS VYNUOGĖS
Havanoje, pagal žinomą 

metodą, suorganizuotos mi
nios, žygiavo valandomis pro 
Peru Ambasadą. Protestavo 
ir tyčiojosi iš tų, kurie ten 
gavo prieglobstį prieš ap
leidžiant savo kraštą Kubą . 
Buvo leidžiami ta proga ir 
anti-amerikoniški šūkiai.

Apie 800 išeivių jau yra 
nuskraidinti Į Costa Rica. 
JAV sutiko priimti 3.500, 
Peru 1.000, Venezuela ir 
Ispanija 500,Kanada ir Cos
ta Rica po 300.

Kaip žinoma, Castro pri
trenktas tokiu atviru pareiš
kimu dėl nepasitenkinimo jo 
rėžimu. Minia gi- gal dide
lė jos dalis, negalėdama iš
vykti - kaip nors turi iš
lieti savo užslopintus nepa
sitenkinimus.

Aerodrome tarp išvyks-- 
tančiųjų ir jų tautiečių ko
munistų įvyko apsikumščia - 
vi mai, ap mėtymai kiauši
niais. Aerodromo tarnauto - 
jams talkininkaujant,buvo ar
ti mtos vertybės iš iškeliau
jančiųjų. Didžioji "laisvė"...

Komunistinė sistema dar 
neįrodė, jog ji yra pranašes
nė už kitas ekonominiame 
gyve ni me.

KANADA PRISIDEDA 
PRIE OLIMPIADOS 
MASKVOJE BOIKOTO

Kanados 'Min. Pirminikas 
paskelbė, kad Kanada prisi
deda prie Maskvos Olimpi
nių Žaidynių boikoto.

Kanados Min.Pirmininkas 
Trudeau paskelbė, kad Kana
da prisideda prie Maskvos 
Olimpinių Žaidynių boikoto 
šią vasarą. Nors dar yra 
balsų, kurie tvirtina, kad 
sportas ir politika neturi bū
ti maišomi, tačiau praktika 
labai akivaizdžiai rodo ką 
kitą. Suprantamas sportini n 
kų nusivylimas. Bet žaidimų 
ir šposų laikai pradeda už - 
imti antraeilę vietą. Kuo 
greičiau visi tai supras , 
tuo geriau.

DETROIT’O JAUNIMO JUNGTINIS ANSAMBLIS / JaunimoChoras,ŠILAINĖS taut.šokių 
grupė ir dramos Būrelis/ atlieka Antarto GUSTAIČIO "SEKMINIŲ VAINIKĄ".

Nuotrauka: J. Urbonas

OLIMPIADA ARTĖJA, 
[KREMLIAUS BAIMĖ 
I DIDĖJA

Komunistiniame žurnale 
KGB viršininko pavaduotojas 
S. Isyigun rašo, kad atvyku
sieji į Maskvą Olimpiadai 
keli šimtai tūkstančių užsie- 

i niečių varys subversinę agi
taciją prieš komunizmo ide
ologiją, jos vadus, rusų spor
to sistemą ir pan.Gi žydai, 
ypač iš užsienio, su disi
dentais, kaip Vakarų šnipai, 
agituosią vietos gyvento - 
jus prieš Kremlių .' Ta^ 
būsianti masyvinė'ideologi
nė Vakarų pasaulio invazija 
prieš komunizmą.

Ir kiti Maskvos laikraščiai 
pilni Įspėjimų straipsnių - 
agitacijos, kad saug.otųsi už
sieniečių, su jais nekalbėtų, 
vaikai neimtų dovanų. Spe
cialiai ruošiami vertėjai 
pertikrinami, kad neužsi - 
krėstų demokratijos "baci - 
lomis".

Dėl JAV ir kitų valstybių 
boikoto, Maskva turi daug 
sunkumų su elektroniniais 
ir panašiais įrengimais.

J. Nis .

Rusijos žmonės ir toliau 
neinformuojami, kodėl tikrai 
laisvasis pasaulis boikotuo
ja Žaidynes.

PRIEŠ LIETUVIU
SIUNTIMĄ Į AFGANISTANĄ

Dienraštis " Chicago Sun 
Times", turintis apie 7OG. 
OGO skaitytojų, kovo 20 d. 
buvo išspausdinęs kun.J. 
Prunskio, A LT-os vardu laiš
ką, kuriuo informuojama,kad 
Maskvos Lietuvoje mobili
zuoti vyrai verčiami Raud. 
Armijos daliniuose dalyvauti 
Maskvos kolonialinėje agre
sijoje Afganistane. Tai yra 
priešinga tarptautinei teisei 
ir tai vienas iš būdų naikinti 
pabaltiečius imperialistinia-• 
me Maskvos kare.Pažymėti
na, kad dienraštis tam trum
pam laiškui uždėjo antraštę 
per visą puslapį:"Lietuviai - 
patrankų maistas Sovietų a- 
takoje".

AMERIKOS MOKYKLOJE 
PAPILDOMOS INFORMACI
JOS APIE LIETUVIUS

Evanston Township Aukš - 
toji Mokykla pranešė, kad Į 
Holocaust studijų programą 
Įtraukta ir medžiaga iš Wun. 
J.Prunskio knygutės "Lithu
ania’s Jews and the Holo
caust".

Kaip būtų reikalinga Ame
rikos jaunuomenei išgirs
ti ir apie kitos- raudonosios 
diktatu ros-tautų naikinimo 
metodus Gulage ir psichiat - 
rinėse...

KOVA DĖL "NEŽINOMO 
KARO".

Filmą "The Unknowu War" 
buvo rodoma televizijoje ke- 
letoje JAV-bių miestų. Ją 
palankiai rekomendavo Na- 
tional Educational Assn. mo
kytojų sąjunga. Tačiau šis 
filmas paremtas Sov. Sąjun
gos parūpinta medžiaga ir 
kalba apie"Pabaltijo išlais - 
vinimą".ALTa kreipėsi tie - 
sioginiai į tos Mokytojų Są - 
jungos pirmininką ir dar pa
prašė kongres maną M.Russo 
tarpininkauti, kad Mokytojų 
Sąjunga to filmo indorsavi - 
mą atšauktų.

Įdomu, kokiu "kultūrinių 
mainų" punktu remiantis , 
buvo toksai filmas įjungtas į 
"auklėjimo" programą? Jei
gu iškraipoma istorija, arba 
tik dalis teisingų faktų paro
doma-tai koks gi čia galimas 
aukštesnis švietimas ar auk 
Įėjimas?

Artėjant Birželio Išvežimų 
dienai- užtektų tokiose Mo
kyklose paskleisti tikrų in
formacinių lapelių apie tam 
tikro išvadavimo metodus...

Kaip būtų su kopijomis 
sutarčių, kurias buvo pasi - 
rašęs Stalin’as su Ribben - 
trop’u?

ŠVIETIMO REIKALAI
PASAULIO LIETUVIU B - 

N ĖS ŠVIETIMO KOMISIJA 
savo posėdyje paskyrė 
1.000 dol. paremti Į PLJS 
Ryšių Centro ruošiamus li
tuanistikos kursus-seminarą 
iš užsienio atvykstančius da
lyvius. Skiriama parama pa-

dengs pusę se minaro mokes
čio. Seminaras vyks š. m. 
rugpjūčio 3- 7 d.d.lietuvių 
kalba, o liepos 28-rugpjūčio 
1 d. d. anglų kalba, Loyola of 
the Lakes, Clinton, Ohio,USA.

Informacijos ir registra
cijos reikalais kreiptis į Li
ną RIMKŲ, PLJS Ryšių Cent
ras, 5620 S.Claremont Ave., 
Chicago, Ill, 60636,USA.

Užsienio / už Šiaurės A- 
merikos ribų/ dalyvių fi - 
nansinės paramos reikalu 
kreiptis į PLB Švietimo Ko- 

i misijos pirmininką kun. An
taną SAULAITI, 5620 S.Cla
remont Ave., Chicago,Hl., 
60636, USA.

• Užsidariusios Cleveland*© 
Vysk. Valančiaus Lituanisti
nės Mokyklos Komitetas 
perdavė PLB Švietimo Ko
misijai 1OOO dolerių Pietų 
Amerikos lietuvių švietimo 
reikalams panaudoti. Taip 
pat perduotas didesnis skai
čius mokyklos ansamblio 
"Aukuras"lšleistos plokšte
lės.
• OLB Valdyboje, vykdant 
PLB Seimo nutarimus yra 
narys sporto reikalams, ku
ris rūpinasi sportinės veik
los koordinavimu.

"Pasaulio Lietuvyje" yra 
įvedamas sporto skyrius,ku
rio redaktoriumi sutiko būti 
žinomas mūsų sporto vete
ranas Vytautas GRYBAUS - 
KAS/4144 So.Maplewood Ave 
Chicago, Ill, 60632, USA/. A- 
pie savo pastangas ir atlie
kamus darbus sportinėje 
srityje painformuokite mus , 
o taip pat pasiųskite kores
pondencijas bei nuotraukas į 
" Pasaulio Lietuvio" sporto 
skyrių.
• PLB Valdyba ir ŠALFASS 
sutarė kartu organizuoti 
jaunųjų sportininkų išvyką 
iš Šiaurės Amerikos į 1980 
m.Australijos Lietuvių Die
nas, Įvykstančias nuo 1980 
m. gruodžio 26 iki 1981 m . 
sausio 3 Adelaidėje. Šiose 
dienose bus taip pat iškil
mingai paminėta Australi
jos LB 30 metų gyvavimo 
sukaktis.

IŠKILMINGI PASIRAŠYMAI- 
PAVĖJUI...

Julius SASNAUSKAS,20 m. 
amžiaus, pasirašė 45 pabal- 
tiečių kreipimąsį į pasaulio 
visuomenę dėl nusikalstamo 
Molotovo- Ribbentropo, Sta - 
linui patvirtinant, pakto pa - 
smerkimui. Remiantis šiuo 
paktu, buvo sudaryti slapti 
susitarimai dėl Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Suomijos ir Rumunijos teri
torijų pasidalijimo tarp hit
lerinės Vokietijos ir stali
ninės TSRS.

Grupė saugumiečių įsiver
žė į namus, kuriuose gyveno 
Julius Sasnauskas ir atsisa- t 
kę pateikti sulaikymo orderį, 
išsivežė J.Sasnauską Į Vii - 
niaus KGB rūmus. Pagal by
lą nr.58,jis apkaltinamas už 
"antitarybinio pobūdžio lite
ratūros gaminimą, laikymą 
ir platinimą".

Šios byloš iškėlimas 
prieštarauja tarptauti
niam TSRS įsiparei
gojimam suteikti savo 
piliečiams pagrindines Žmo
gaus Teises, į kurias Įeina1 
sąžinės, įsitikinimų, žodžio, 
spaudos laisvės ir teisėgau- 
ti bei platinti informaciją vi
sais galimais būdais.

Žinome, kad Molotov’as 
išvengė Ribbentrop’o likimo 
ir dar yra globojamas vals
tybės. Taigi, vienas nusikal
tėlis baustas, kitas - ne. O 
dabar baudžiamas padorus 
jaunuolis, kuris sunkiai ser
ga stuburo liga. Tikras "pa
vojus" sutarčių laužytojams.

Apie kiekvieną vykdomą 
panašų suėmimą infor
muokime ir visus lais- <■ 
vojo pasaulio žmones.

PRANCŪZIJOJE ĮSTEIGTAS 
BALTU KALBOM TIRTI 
KOMITETAS

Paryžiuje, prie Prancūzų 
Akademijos Įsteigtas Komi
tetas tirti senas baltų kai - 
bas. Dėmesys bus kreipia
mas sritims nuo Suomijos 
iki Lenkijos. Komitete dirba 
ir latvė kalbininkė dr. Velta 
Rūkė- Dravina.

1

1
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”IRANO AGONIJAI 
NESIMATO GALO”

Jurgis Gediminėnas 
/Šiaurinio Ontario Užkampis/

Lituanistinių. Mokyklų.
Mokytojų Studijų Savaitė

JAV LB Švietimo Tarybos ruošiama XIV Lituanis
tinių Mokyklų Mokytojų Studijų Savaitė šią vasarą lau
kia gausaus dalyvių skaičiaus iš JAV, Kanados ir iš 
kitų kraštų. Šią,vasarą bus dvi Mokytojų Studijų Sa - 
vaitės : viena "Dainavos" stovykloje, netoli Detroito, 
rugpiūčio 17 - 23 dienomis, o antra Tėvų 
Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine,
rugpiūčio mėn. 23-30 dienomis. Abiejose
’aukiama per 70 mokytojų, ar šiam darbui besiruošian
čių asmenų.

Per šias studijų savaites bus gilinamos lituanis
tinės ir pedagoginės žinios, aptariamos lituanistinėse 
mokyklose esančios problemos, pabendrauta lituanis
tinėje aplinkoje, kartu pasidžiaugiant, atsigaivinant, pa
siruošiant ateičiai. Abi vietovės turi dėkingas sąlygas 
poilsiui, posėdžiams ir vasarojimui. Abi vietovės turi 
geras valgyklas ir labai lietuvišką aplinką. Abiejų vie
tovių administracija jau ne kartą maloniai globojo li
tuanistinio švietimo darbuotojus ir jų mielai laukia šią 
vasarą.

Praėjusiais metais gauta JAV federalinės valdžios 
finansinė parama mokytojų pasitobulinimui $ 40. OOO su
moje bus pajėgi apmokėti nustatytam studijų dalyvių 
skaičiui pragyvenimo išlaidas "Dainavoje", ar pas Tė
vus Pranciškonus, nors keliones kiekvienam teks ap
simokėti savo lėšomis. Studijų lektoriams bus mokami 
honorarai. Kadangi dalyvių skaičius yra ribotas, pir
miau užsiregistravusiems bus suteikta pirmenybė. Stu
dijų Savaitės rengiamos Atlanto ir Vidurio rajonuose 
JAV, kad visiems sumažinus kelionės išlaidas ir laiką. 
Programa abiejose vietovėse bus panaši. Mokytojai iš 
JAV, Kanados ir kitur prašomi pasirinkti vietovę pagal 
patogumą.

Dalį gautų JAV federalinių lėšų Švietimo Taryba 
paskyrė PLB Lituanistikos kursų prie Kent State uni
versiteto vienos savaitės finansavimui. Šie kursai ypač 
yra naudingi jauniesiems mokytojams, kurie labai 
kviečiami juos Šią vasarą lankyti.

Šios vasaros mokytojų studijų savaičių progra
mos jau sudarios ir šiuo metu yra kviečiami lektoriai. 
Mokytojai kviečiami dabar suderinti vasaros atostogų 
laiką su Mokytojų Studijų savaitėmis "Dainavoje", arba 
Kennebunkporte ir nedelsiant registruotis per lituanis
tinių mokyklų vedėjus, direktorius, pagal JAV LB Švie
timo Tarybos 1980. III. 4 aplinkraštį. • Mokytojai, ne
spėję užsiregistruoti per lit. mokyklų vedėjus iki š. m. 
balandžio mėn.l5 dienos, prašomi registruotis 
iki š. m. gegužės mėn. 15 dienos. tiesiai 
pas Švietimo Tarybos pirm. J. Kavoliuną, 
P. O. Box 43 8 Beverly Shores, Ind. 46031, 
USA.

Registruojantis visi studijų savaičių dalyviai pra
šomi nurodyti savo adresą, telefoną, mokyklą, kurioje 
dirba, arba dirbs ir pasirinktą studijų savaitės vietovę.

Studijų savaitės informacija

Viename Lituanistikos Seminare mokiniai 
su lektoriais St. Barzduku ir kun. J. Vaišniu, SJ.

Gyvename labai jaudinan
čius ir savotiškai įdomius 
laikus, pradedant didesnėmis 
sensacijomis,kaip JAV Am
basados užgrobimu Teherane 
ir Sovietų Sąjungos agresija 
Afganistane, o užbaigiant 15 
ambasadorių įkaitais paė
mimu Kolumbijos sostinėje 
Bogotoje. Iš kurios pusės į 
šiuos virš minėtus įvykius 
pasižiūrėsime, tai vistiek at
rasime kaltininkais ar prie
žastimi komunistinius tero
ristus ar toli siekiančius 
Kremliaus valdovų nagus . 
Štai, kad ir Bogotoje, Kolų ra
bi j oje, įvykusiame Domini
konų Ambasados užpuolime 
tarp keliolikos ten įkaitais 
sugautų įvairių valstybių am
basadorių nebuvo n ė 
vienoiiškomunis t i- 
nių kraštų. Gali būti 
pripuolamas sutapimas, bet 
buvo pastebėta, kad Sov. Są
jungos ambasadorius iš Do - 
minikonų ambasados priė - 
mimo išvyko prieš pat tero
ristų užpuolimą, ojo šoferis 
prieš tai įteikė vokus Čekos
lovakijos, Vengrijos ir Ru
munijos, ambasadorių šofe - 
riams ir tai, greičiausia , 
yra buvęs įspėjimas tuojau 
apleisti ambasadą.Teroriz
mas ir grobimai pasaulyje 
plečiasi kaip krūmų gais
ras, o Sovietų Sąjunga turi 
specialias teroristų mokyk
las ne tik savo teritorijoje , 
bet net ir tolokai už"sovie - 
tinio rojaus"ribų. ,

Laisvė išnaudojama lais - 
vei- griauti, žmogui sunai - 
kinti ir įbauginti tvarkos pa
laikytojus, kad jie nusileistų 
žemiausioms sugedusių 
žmonių polinkiams. Laisvė 
yra veidmainingas žodis už
slėpti blogybėms , kurios 
daugelio laikomos jau tik 
kasdienybe. Viešasis tero
rizmas jau yra tragiška 
žmonijos ateities sugyveni
mo apraiška. Socialinis rū
pestis padaromas kova prieš 
tvarką, o įstatymai prieš 
žmogaus gyvybę net legali
zuojami.. .Prie ko tas be - 
gėdiškas terorizmas ir viso
kios perdidelės laisvės pri - 
ves laisvąjį Vakarų pasaulį , 
yra sunku atspėti, bet dau
giau negu aišku, kad nieko 
gero nesulauksime. Pasi- 
guodžiama,kad Irano įvykiai 
suvienijo amerikiečius,o so
vietinė agresija Afganistane 
atidarė akis daugeliui nepa
žįstančių komunizmo laisvo
jo pasaulio žmonių. Spaudo
je, kas liečia komunizmą ir 
Sovietų Sąjungą, jau daiktai 
pradedami vadinti tikrai
siais vardais, tik apgailės- 
tautiną, kad apie mūsų pa
vergtą tėvynę, vieną iš pačių 
pirmųjų sovietinės agresi - 
jos aukų, labai retai teužsi- 
me narna. Dabartiniai laikai 
kai kur spaudoje jau prade
dami lyginti su 1939-taisiais 
metais prieš pat Il-ąjį Pa
saulinį Karą.Įvairių plunks
nų rašeivos jau pradeda 
straipsnių "taikai dabar po 
Vietnamo... arba po Water
gate. ..", bet net bando juo
kauti, kad po kurio laikotar
pio pradėsią rašyti "tai bu
vę 1980- taisiais metais, 
prieš pat III-jį Pasaulinį 
Karą"...

Gyvenant šiuos sunkiai 

Venezueloj, Maracay Simo Kudirkos Lituanistinėje 
Mokyklėjėje pamokas baigia margučių ridenimu, kurį 
suorganizavo stud. Eduardas Gavorskas.

2 psi.

atspėjamos ateities laikus 
visą laiką vyksta ir vyks 
staigių pakeitimų ir pasau
lio politinėje situacijoje.Dar 

tik visai neseniai raudonoji 
Kinija buvo JA Valstybėms ir 
visam Vakarų pasauliui ko - 
munistinė pabaisa it priešas 
o šiandien apie ją kalbama 
jau kaip apie vertingą są
jungininką prieš nepasotina - 
mą agresorių - Sovietų Są - 
jungą ir Džimis /JAV prezi
dentas/ savo žaidime su Le
onidu jau naudoja "Kinijos 
kortą"...

Arba, imkime JA Valsty
bių Įstaigų santykių pasikei
timą su ankščiau pasmerktu 
Pakistanu, kuriam buvo su
stabdyta visokia parama. Gi 
dabar, Pakistano diktatorius 
generolas Zia net pasijuokė 
iš amerikiečių jam siūlomos 
paramos 400 mil. dolerių, 
pavadindamas tokią menką 
sumą "peanuts"...

Neabejotina, kad keičiasi 
ir mūsų tautiečių nors ir 
nereikšmingos nuomonės . 
Štai, pavyzdžiui, 1979 m. sau
sio 11 d. " T ėv. Žiburiuose " 
buvo atspausdintas mėnesį 
prieš tai iš Irano rašytas 
Nelės ir Kosto Astravu laiš
kas, kūriame labai vaizdin - 
gai aprašomas Irano šacho 
vykdomas teroras-šaudymai, 
didžiausia pasaulyje korup
cija, pažemintų iraniečių 
teisės* jų išnaudojimas ir t . 
U Visai kitokias mintis apie 
padėtį Irane buvo galima 
atrasti "Drauge"/1979.I. 23/ 
dr. J.Adomavičiaus "Kelyje 
į sveikatą", kur šis, mūsų 
tautiečių tarpe žinomas 
sveikatos patarėjas, spėja
mai visai nebuvęs Irane, 
tarp kita ko rašė: "Ameri
kiečių svaigalu, uždraudimo 
laikais neparengti gėriui 
žmonės nuodijosi dar bai - 
siau - gėrė samagoną. Tas 
pats dabar darosi Irane: ša
chas nepramatė nepakeičia
mos tiesos,kad neparengtas 
gėriui prietaruose skęstąs 
žmogus nepriima nors ir ge
riausio patvarkymo-pageri - 
nimo, nors ir naudingiausių 
reformų. Toks nedakepėlis 
persekioja savo geradarius 
ir miršta už apsileidimą , 
netvarką, atsilikimą, bedie
vystę ir kitokią nenaudą".

Kuris iš viršpaminėtų pa
dėties įvertinimų Irane yra 
teisingesnis?

Žymesni Irano įvykiai be
veik kasdien parodomi ir 
tele vi zi j oje J5 opulia riausia s 
ir didžiausią cirkuliaciją 
JAV turįs savaitraštis Na
tional E nųuire r praveda 
savo skaitytojų balsavimą , 
norėdamas sužinoti skaity
tojų nuomonę ar amerikie
čiai privalo naudoti jėgą iš
laisvinti savo 50 įkaitųTe- 
herane, atspausdino dviejų 
JA V kongres manų priešingas 
nuomones. Larry McDonald 
nuomone, tragiška situacija 
Irane įrodo, kad amerikie
čiai privalo naudoti jėgą, 
jeigu paimami jų Įkaitai . 
Priešingu atveju kiti kraštai 
seks Irano pavyzdžiu ir 
" trins amerikiečių nosis 
purvyne". Taip jau atsitiko, 
kada minios žmonių puolė a- 
merikiečių ambasadas Libi
joje ir Pakistane, o po to 
tuojau sekė sovietų invazija 
Afganistane. Stipri Amerika 
yra saugi Amerika. Parody
dami pasauliui, kad a meti - 
kiečiai yra pasiruošę ka-
riauti, tuo sumažins kare nutraukta.
grėsmę. Leisdami save JA Valstybių vyriausybė , 
stumdyti, amerikiečiai pa- ypač prez. Carter’io lai- 
drąsina sovietų karo mašiną kais, buvo labai nedėkinga

pasidaryti dar akipl.ėšiškes- 
ne.Amerikiečiai privalo pa
rodyti, kad jie kovos už savo 
principus ir veikti užtikrini
mui, kad jie nebus priremti 
prie sienos ateityje. Kitas 
demokratas kongres manas 
Ted Weiss iš Nev York* o 
sako, kad naudojimas jėgos 
atsakymui į neprotingus Ira
no studentų veiksmus gali 
privesti į pasaulinio masto
nelaimę. Turime prisiminti 
kad gyvename ant atominio 
sunaikinimo slenksčio. JAV 
kito krašto užpuolimas gali 
atnešti pasibaisėtinas pasek
mes. Esamomis sąlygomis 
Irane bet koks jėgos naudo - 
jimas beveik užtikrintai būtų 
pasmerkimas mirčiai tų a- 
merikiečių įkaitų, kuriuos 
būtų norima išgelbėti.Įkai - 
tai turėtų būti išlaisvinti 
praeityje išbandytomis pro
tingomis bei atsargiomis 
diplomatinėmis derybomis . 
Tokių priemonių naudojimas 
susilauks likusio pasaulio 
pagarbos be grėsmės mili
jonams gyvybių, kurios būtų 
prarastos Įvykus globaliniam 
susikirtimui. Jeigu kartą į- 
vyktų toks susikirtimas, tai 
kulkos pavirstų bombomis, 
o bombos branduoliniais 
ginklais. Prieš pradėdami 
kokius karinių nuotykių ieš
kojimus mes privalome pa
galvoti apie Įkaitų saugumą 
ir visą žmoniją*.

Jeigu būtų pasiektas šiuo 
reikalu susitarimas, tai į- 
kaitų paleidimas Įvyktų po 
pirmojo Irano revoliucinio 
parlamento rinkimų kovo 
mėn. 14 d., kada nors ne- 
aųkščiau gegužės mėnesio. 
. Irano naujasis preziden - 
tas Banį Sadr’as,kurį aja - 
tola Khomeini gali kiekvienu 
laiku iš šių pareigų atleisti , 
ir kiti autoritetingi valdžios 
pareigūnai, o ypač įkaitus 
laikantieji karingieji taip va
dinami studentai pakartoti
nai pasisako, kad įkaitai bū
sią išlaisvinti tik po šacho 
sugrąžinimo Į Iraną,kur jis 
būsiąs teisiamas.Nepamirš
tama ir šacho bei jo girai - 
nių Į užsienį išgabenti turtai, 
kuriuos Irano centrinio ban
ko direktorius Alireza Noba- 
ri vertina virš 7 bilijonų do
lerių ir kurie turi būti su
grąžinti Iranųi.

Per visą Šiaurės Ameriką 
televizijoj rodomos ne tik 
Irane vykstančios demonst
racijos, šacho teroro aukos , 
bet ir pasikalbėjimai su kai 
kuriais Irano vyriausybės ir 
net amerikiečių slaptosios 
užsienio tarnybos/CIA/ pa - 
reigūnais.

Kažin ar 5O-:čiai ameri
kiečių Įkaitų Teherane išeis 
naudon, jeigu televizijoje jau 
rodoma ir diskutuojama JAV 
įsivėlimas Irane, teikiama 
pagalba šachui net leidžiant 
Irano saugumo policijai Sa- 
vak persekioti šacho priešus 
JA Valstybėse, o tai yra lyg 
pačių amerikiečių savęs ap
kaltini irias. Tokia televizijos 
programa "60 minutes",ko
kia buvo rodoma š.m.kovo 
2 d. ,7 vai. v. 9-tame ir lo
tame kanaluose, gali tik dar 
labiau suerzinti iraniečius, 
kurie mes dar daugiau kalti
nimų JAValstybėms, o tai 
tik apsunkins 50 amerikie - 
čių Įkaitų išlaisvinimą. Se - 
kančią dieną po šios perdaug 
visus JAV "griekus"atiden- 
ginančios programos, šiek 
tiek visą reikalą pataisė ži - 
nomas radio korespondentas 
Paul Harby, kuris išda - 
vė paslaptį, kad JAV per sa - 
vo žvalgybos agentūrą ČIA 
visą laiką pinigais rėmė ša
cho priešą Khomeini^bet to
ji parama 1977 m. preziden
to Carter'io įsakymu, buvo 

Irano šachui, Kuri s keliasde
šimt metų pusdykiai parduo
davo amerikiečiams naftą ir 
išleisdavo bilijonus dolerių 
JAValstybėse moderniausių 
ginklų užsakymams. Iranas 
ir antikomunistas šachas 
Pahlavi su savo 1/2 milijono 
puikiausiai apginkluota ar - 
mija buvo pats stipriausias 
JAValstybių sąjungininkas 
prieš Sovietų Sąjungą Vidu
riniuose Rytuose. Prieš po
rą metų lankydamasis Irane 
Carter’is Įtikinėjo šachą 
švelniau apsieiti su de
monstrantais, paleisti poli 
tinius kalinius ir nelaužy
ti Žmogaus Teisių. Kiek vė
liau net pasiuntė savo gene
rolą Huyser paveikti Irano 
generolus, kad tie nedarytų 
pervetsmo ir neperimtų Į 
savo rankas valdžios. Šacho 
griežtesnis laikymąsis su 
revoliucionieriais demonst - 
rantais būtų užtikrinęs jo 
valdžios išlikimą.

Tuo laiku net vienas mū
siškis "mi litą rista s" juokau
davo, kad tik su viena kul
kosvaidžių kuopa jis būtų I- 
rane revoliucijos pradžią 
sustabdęs... Sako,kodėl So
vietų Sąjungoje nėra masi
nių prieš valdžią demonst
racijų ir kodėl ten neprasi
deda revoliucija?’.

Šachas, prieš apleisdamas 
Iraną, iš savo generolų su
žinojęs, kad tvarkos atstaty
mas ir revoliucijos užgniau
žimas kaštuotų nuo 5.000 
ligi 10.000 iraniečių gyvy
bių, -nuo generolų pasiūlymo 
atsisakęs.

Šachas išvedė Iraną iš 17 
šimtmečio, sukūrė galingą 
kariuomenę ir pastatė ant 
kojų ekonominį gyvenimą, 
pristatydamas daug pramo
nės Įmonių j-ligoninių, uni
versitetų ir gerokai sumo - 
dernino kraštą, bet supyk- 
d ė "m u 1 a s", atimdamas 
jų žemes ir i š d a 1 i nd a- 
mas jąs bežemiams . 
Šachas planavo 2OOO-iais 
metais padaryti Iraną 5-ta 
didžiausia pramonės valsty
be visame pasaulyje. Dėl 
šachui metamų kaltinimų, o 
ypač dėl politinių kalinių žu-‘ 
dymo ir kankinimų- pats to 
nedarė, o gal apie tai net ne
buvo pilnai informuojamas . 
/Būdamas Amerikoje ir pro
vokuojamas į šį klausimą 
atsakyti- šachas teisinosi , 
pastebėdamas, kad Khomeini, 
kuris jį taip kaltina yra lei
dęs nužudyti per trumpą lai
ką žymiai daugiau žmonių, 
negu kad jo valdymo metų. 
Red./. Iraniečiai stoję 
kovon prieš šachą savano
riškai ir gerai žinojo, kad jų 
laukia tas pat, kaip ir kituo
se pasaulio diktatūriniuose 
režimuose, o ypač komunis
tiniuose kraštuose.

Apgailestautina, kad Jung
ti nių Tautų sekretorius aust
ras, socialistas, buvęs 
Wehrmacht*© leitenantas 
Kurt Waldheim, žinodamas 
ir net girdėdamas Sovietų 
Sąjungos pa vergtųjų kančias 
ir pagalbos šauksmus, net 
nedrįsta pagalvoti apie ko
kios nors tarptautinės komi
sijos siuntimą Į Sovietų Są
jungą skriaudžiamųjų skun
dams išklausyti. Kalbant a - 
pie Jungtines Tautas, reikėtų 
priminti Waldheim’o padė - 
jėjo, perbėgusio vakariečių 
pusėn Arkady ŠEVČENKO 
pareiškimą, kad Jungtinėse 
Tautose dabar dirba ne
mažiau 350 rusų šnipų 
o šios JT organizacijos iš
laikymui JAValstybės kas - 
met išmoka apie 2 ir 1/2 bi - 
lijono dolerių...

Gi, užbaigiant, reiktų pa
kartoti išvykstančio iš Irano 
į užsienį šacho žodžius, kad 
jis nematąs greito Irano a- 
gonijos galo ir, kaip atrodo , 
tai yra neužginčyjama tiesa. 
NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA
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VIZITAS SOSTINĖJE
Z. P U L I A NAUSKAS

/ Papildomi {spūdžiai iš kelionės Į Vilnių ir kitur / 
”O Vilniaus nepamiršk, lietuvi'." 

/tęsinys/

Malonu pa
stebėti, kad tiek Kaune, tiek 
Vilniuje matyti žmonės 
vaikšto švariai ir gražiai 
apsirengę. Nemačiau nė vie
no jauno ar vyresnio am
žiaus žmogaus apaugusio 

1 plaukais iki pačios apykak
lės, kaip čia mūsų mies
tuose. Nemačiau jaunos mer
gaitės su kiaurais, atspuru
siais, mėlynais "jeans" ir 
daružsimetusios tėvo marš
kiniais. Nekreipiant dėmesio 
į materialinę pusę, mūsų 
tautiečiai dar supranta pa
garbos pareiškimą sau ir 
ki tiems.

Preiš 8 v. vakaro jau bu
vome Maskvos aerodrome. 
Muitinės .kontrolėje čemo
danų nedarinėjo, o tik stū
mė pro TV aparatūros 
akis. Mano vienas čemoda
nas buvo sulaikytas TV 
akies. Kontrolieriaus pa
klaustas paaiškinau, kad ten 
turėtų būti knyga, tikrai ne
žinau. Atrakinuą čemodaną, 
bet nenuėjnus surišimo, jis 
įkišo ranką ir vėl ją užtrau
kęs patvirtino, kad tai kny
ga. Neprašęs jos išimti,lei
do eiti tolyn. Visus patikri
nus tokiu pat keliu, susine- 
šėm savo daiktus į laukiantį 
autobusą ir išvykome vieš
buti h. Maskvoje buvome ap
gyvendinti tame pačiame 
viešbutyje "Rossija". Apie 
11 vai. pavakarieniavę, tuoj 
nuėjome ilsėtis.

Iš Kanados mūsų grupės 
dalis vyko į Vilnių ir Romą, 
kita gi - į Vilnių, Jugosla
viją ir po to Romon. Tad ir 
sekantį rytą apie 5 vai, aš
tuoniukė, vykstą Jugoslavi
jon, buvome prikelti.

Be pusryčių, aprūpinti su- 
mūšfinlai's,' autobusu išby

’’DIDŽIOJI ILIUZIJA - MARKSIZMAS 
TEORIJOJE IR TIKROVĖJE”

Jau išėjo iš spaudos į rin
ką DIDŽIOJI ILIUZIJA - 
MARKSIZMAS TEORIJOJE 
IR TIKROVĖJE II tomas, 
parašytas prof. dr. Vlado 
Juodeikos (ekonomistas^iš
leido žmona Gražina Juo
deikienė), 1979 m. 687 psl. 
spaudė Pranciškonų spaus
tuvė, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Galima užsisakyti DRAU
GO Administracijoje, 4545 
W. 63 St. Chicago, Ill. 60629, 
pas platintojus ir kioskuose.

Taip pat ir Toronte, ANA
PILIO spaudos kioske, pas 
V. Aušrotą, 2185 Stavenbank 
Rd. Mississauga, Ont. Ca
nada L5C 123

DIDŽIOSIOS ILIUZIJOS II 
tomui įžangą parašė žinomas 
rašytojas J. Gliaudą (veika
lo Rėmėjų Komiteto pirmi
ninkas). Šios knygos antra
me tome (1 skyriue) auto
rius nagrinėja, kaip Leninas 
įgyvendina komunizmą.

Iš veikalo išryškėja, kad 
revoliucija Rusijoje 1917 m." 
buvo remiama vokiečių Kai
zerio pinigais. Vokietija Le
ninui padovanojo 20 ml. auk
so markių, be kurių jis ne
būtų atėjęs į valdžią (41 psl). 
"1917 m. balandžio 7 d. vo
kiečiai užplombuotame va
gone išgabeno Leniną su 29 
bolševikais iš Šveicarijos". 
Iš jų tik 2 buvo ne žydai. Gy
venimo ironija, dabar žydai 
bėga iš rojaus, prie kurio 
įkūrimo daugybė jų prisidė
jo. Lenino grupė buvo at
vežta į Berlyną, paskui kel
tuvu buvo perkelta į Švediją 
ir nugabenta į Petrogradą- 
Petrapilį, dabartinį Lenin
gradą.
198p. IV. 25

kome aerodroman. Po trum
po laukimo ir provizorinių 
formalumų muitinėje, apie 
1OO keleivių buvome suso
dinti į Aeroflot lėktuvą.

, Lėktuvas pakilo apie pusę 
aštuntos ir po pusvalandžio 
jau leidomės Belgrado 
aerodrome. Čia keleivių sa
lėje radome gana daug ke
leivių. Turbūt todėl, kad 
rugpiūčio mėnuo dar skaitosi 
geru mėnesiu atostogoms 
leisti. Gaila, kad čia netu
rėjome progos truputį ilgiau 
pasižvalgyti, nes informa
cijoje gavę nurodymus, tu-
rėjome pereiti į kitą salę ir 
vėl netrukus skristi dar vie
ną kartą. Kitoje salėje pa
sėdėję mažiau negu pusva
landį , gavome nurodymus 
pasiruošti eiti į lėktuvą. Dar 
po penkių minučių pradėjo
me žygiuoti į jo vidų.

Visiems užėmus savąsias 
vietas ir pagal įstatymą pri
sirišus diržus, dar kartą 
pakilome į padangę. Po 40 
skridimo minučių jau leido
mės Dubrovnik aerodrome. 
Keleivių salėje praėję doku
mentų tikrinimo punktą, 
greitai gavome ir savus ba
gažus. Iš čia į "Pažadėtąją 
žemę" turėjome keliauti jau 
žemės keliu. Susiradę porą 
taksistų, susikrovėme savo 
turtus ir truputį susiglaudę 
sėdynėse, pajudėjome vasar
vietės link.Važiuojamas ke
lias buvo asfaltuotas, bet 
vingiuotas ir kalnuotas. Vie
tomis siaurokas. Tad ir va
žiavimo greitis buvo lėtas. 
Už valandos su minutėmis 
jau buvome prie viešbučio 
durų. Sumokėję taksistams 
po 20 dinarų (tadalOdol.) 
už asmenį, atsisveikinome. 
Truputį pasidairę, pradėjo-

J. KARKA
1917.X. 23 (pagal seną ka

lendorių) arba 1917. XI. 6, Le
ninas su Trockiu ir 1O bol
ševikų aktyvistų partijos 
centrinio komiteto, turėjo 
slaptą posėdį ir aptarė re
voliucijos eigą. Leninas tu
rėjo K. P. Ivanovo pavardę. 
Jie suplanavo nuversti Ke
renskio valdžią ir baigti ka
rą. Revoliucija pavyko ir 
Leninas tapo Rusijos dikta
toriumi su pavaduotoju L. 
Trockiu, kurį vėliau J. Sta
linas išvijo iš Rusijos, o 
1940 m. Meksikoje nužudė 
paiuntęs žudiką, kuris jį 
kirviu užkapojo.

Šiame skyriuje dr. V. Juo
deika plačiai aprašo Lenino 
įvestą diktatūrą, tautybių 
problemas, K. Markso eko
nomikos pakeitimą, karus su 
kaimynais. Plačiai išnagri
nėja Lenino veiklą, asmens 
gyvenimą, vaidmenį komu
nizmo Įvedime.

V. J. rašo (88 psl), kad 
Leninas smerkė Rusiją už 
pavergimą tautybių: "Rusi
ja esanti tautų kalėjimas. 
Mes didžiuojamės savo tau
tybe ir dėl to mes neken
čiame mūsų vergiškos pra
eities". Leninas citavo 
Marksą ir Engelsą, kad 
"tauta negali būti laisva, jei 
ji laiko kitas tautas pries
paudoje. Gi visi faktai dabar 
rodo, kad Leninas melavo, 
nes SSSR pavergė jau 1918 
metais daug tautų, o Stali
nas užėmė' pusę Europos 
(Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Lenkiją, Vengriją, Čekoslo
vakiją, Bulgariją, Rumuniją, 
R. Vokietiją ir kt). Leninas 
ir Stalinas, o dabar Brežne

Pavasaris ateina ir į Kauną

me nešti savo daiktus į vi
dų. Bet tuo momentu išėję 
du vyrai liepė juos palikti, 
nes jie tai sutvarkysią- Tai 
buvo viešbutis vardu "Hotel 
President", vasarvietėje 
Dubrovnik.

Suėję į jo vidų, prisista- 
tėm budinčiam tarnautojui, 
kuris pasiėmė mūsų pasus 
ir pradėjo vartyti savo kny
gas. Buvo atsiradusi kažko
kia problema dėl mūsų kam
barių. Mes vestibiulyje tu- 
pinėjom apie valandą laiko. 
Reikalui paaiškėjus, tarnau
tojo buvome palydėti iki mū- 
sų kambarių, o bagažus ve
žė kiti tarnautojai. Kamba
riai buvo paskirti pirmame 
aukšte, tačiau keltuvu lei
domės nei aukštyn, nei že
myn, bet tiesiai į pakalnę. 
Įėjus, kambariai pasirodė 
nemaži ir gerai apstatyti. 
Kambariuose užsirišę ka
klaryšius, pasidailinę vei
dus ir patvarkę šukuosenas» 
nuėjome 2 valandai pietums. 
Prie valgyklos "karališkų" 
durų, mus pasitiko vyriškis 
šu"varliuke’"pb smakru. Pa

vas naudoja rusiško impe
rializmo taktiką ir ją patei
sino.

"Po socializmo priedanga, 
rusas galėjo paslėpti bet ko
kias teritorinės ekspansijos 
užmačias" (91 psl). "Leni
nas žiūrėjo į pasaulį per iš
kreiptus akinius" (103 psl). 
"Leninas buvo tikras ma- 
chiavelininkas politikoje - 
viena sakė, o kita darė". 
(91 psl). Jis buvo užmerkęs 
akis prieš tikrovę. Jis ne
matė efektingos demokra
tijos. Jis nekreipė dėmesio 
į viešą opiniją" (104 psl). 
"Leninas nematė profesinių 
sąjungų, kurios iškovojo 
darbininkams didesnes al
gas, privelegijas, geresnes 
darbo sąlygas (105 psl). 
,, , Svarbiausia, Leninas ne
matė ir nesuprato mokslo 
ir technikos pažangos. Aps
kritai Leninas nesuprato 
proletariato vaidmens (105 
psl), kaip ir Marksas'buvo 
svajotojas teoretikas, visą 
amžių niekur nedirbęs, gy
venęs iš kitų malonės. Kaip 
Marksas gyveno iš savo 
draugo Engelso malonės, taip 
Leninas gyveno iš kitų ir sa
vo motinos malonės ir taip 
pat nieko nedirbo, tik kūrė 
fantazijas apie darbininkų 
rojų, kurį primėtė savo tau
tai ir kitiems.

Bertrand Russel, anglas 
filosofas, matematikas, ko
munizmo simpatikas, 1920 
metais atvykęs į Rusiją, tu
rėjo ilgesnį pasikalbėjimą 
su Leninu ir Russel pądarė 
šitokiąišvadą apie komuniz
mą : "Galutinis visų blogy- 
biij Šaltinis glūdi bolševikiš
koj e pažiūroje į gyvenimą;

siteiravęs grupės skaičiaus, 
nuvedė prie stalų. Valgį pa
sirinkus iš sąrašo, jį ratu
kais atvežė prie stalų, o 
švariai apsirengusios pada
vėjos, padėjo ant mūsų sta
lo. >

Valgykla - didelė salė,su- 
skirstyta skyreliais meniš
kai padarytomis medžio tvo
relėmis. Išpuošta daugybe 
gėlių ir meniškomis figū
romis.

Po pietų grįžome į kam
barius, sutvarkę aprangas 
spintose, pradėjome domėtis 
vasarviete. Atsidaręs kam
bario užpakalines duris, pa
mačiau balkoną ir jame sta
liuką su kėdėmis. Atsisėdau 
apsižvalgyti ir tuo pačiu už
traukti pypkę. Žiūrėdamas 
tolyn, prieš savo akis matau 
didelius mėlyno vandens plo
tus. Tai Adrijos jūra, nuo 
mano balkono tik per 1O 
rrtetrų. Į dešinę nuo manęs, 
už poros šimtų metrų - pa
plūdimys ir maudyklos. Ten 
nuėjęs, matau daugybę įvai
raus amžiaus žmogių, nar
dančių vandens mėlynėje, 

tai neapykantos dogmatiz
mas ir tezė. kad jėga gali
ma pakeisti žmogaus pri- 
gimt}. Tai tragiška iliuzija,
kuri atneš pasauliui tamsy
bės ir smurto amžių". 
(142 psl). Russel apie Leni
ną pasakė : "Jis buvo fa
natiškai šališkas, siaurai 
ortodoksiškas. . . Jis neken
čia laisvės, dėl kurjos krikš
čionys kentėjo prie Deo- 
kleciano (Romos impera - 
toriaus (142 psl). Leninas, 
su kuriuo turėjau vienos va
landos pasikalbėjimą, mane 
nuvyl ė (142 psl). Leninas ir 
Trockis buvo diktatoriaus 
tipo žmonės (147 psl).

Lenino lavoną balzamuo
jant, gydytojas prof. Roza
nov rado, kad Leninas turėjo 
smegenų sklerozę ir jos bu
vo tik ketvirtadalio dydžio 
normalių smegenų (147 psl). 
Leninas mirė sausio 21 die
ną 1924 m. , sirgęs kelis 
metus po atentato (1921 m.). 
Vieni Leniną garbina, kiti 
keikia. Istorijos duos tikrą 
įvertinimą. Tai istorinis 
asmuo, pasukęs Rusiją Į ki
tą gyvenimą, drebinąs pa
saulį ir šiandieną. Leni
nas yra steigėjas 
"Gulago salyno". Tai 
tvirtina Stalino duktė ir Sol
ženicynas savo raštuose. 
Stali nas padidino jo skaičių, 
uždarė apie 50 ml. "liaudies 
priešių"(A. Solženicynas).

II skyriuje knygos auto
rius nagrinėja, kas įvyko po 
Lenino mirties : kovą už val
džią, Stalino iškilimą, Troc
kio kritimą ir pasitraukimą 
į užsienį.

Stalinas laikėsi gudrios 
taktikos: sunaikinti asme
nišką savo priešą ir pasisa
vinti jo idėjas. Taip Įvyko 
su Leninu, kai jis sirgo, 
Stalinas pradėjo jo nebe-. 

dalis gulinėja ant smėlio, 
slėpdami griešnus ar ne 

' griešnus kūnus nuo saulės 
spindulių po dideliais liet
sargiais. Kiek pasisukinėjęs 
savo kūną įmerkiau ir aš į tą 
pačią mėlynę. Vienam visai 
neįdomu, todėl netrukus iš
lipau ir kiek apdžiūvęs, slin- 
kau Į savo kambarį. Žvilg
terėjęs į viešbučio pastato 
sieną, pastebėjau ją visą nu
sagstytą balkonais,© kai kur 
juose matėsi žmogiškos fi
gūros. Pastatas, šešių aukš
tų mil žinąs, geriausias vieš
butis šioje vasarvietėje. 
Reklamose jis dar vadina
mas viešbučių ambasado
riumi. Į savo kambarius pa
tekti galima naudojantis 
keltuvu, kuris važinėja vieš
bučio sienos lauko puse ar
ba eiti pėsčiomis. Vaikščio
jimas vyresnio amžiaus ar
ba silpnesnių kojų vasaro
tojui nėra lengvas. Todėl, 
kad einant aukštyn, reikia 
naudotis ilgo koridoriaus 
laiptais ir eiti kaip Į kalną. 
Grįžtant atgal daug pato
giau, nes eini visą laiką į

klausyti. Gi Trockį ui nu
versti jis suorganizavo ko
mitetą iŠ Zinovjevo, Kame- 
nevo (abu išprusę žydai) ir 
paties savęs - Stalino. Jie 
suniekino Trockį, kuris bu
vo gudresnis už juos ir tu
rėjo būti Lenino įpėdiniu. 
Taip Stalinas tapo komunis
tų partijos gen. sekretoriu
mi, išžudęs visus savo tik
rus priešus, o taip pat ir 
įtariamuosius per 1936 - 38 
metų valymus.

Stalinas ūkininkus suvarė 
į kolūkius. Nuo 1928 metų 
iki 1932, kolūkių organiza
vimo metu badu žuvo vien 
Ukrainoje apie IO ml. žmo
nių. Gi kitose republikose 
irgi milijonai mirė badu, 
arba buvo ištremti Sibiran. 
Stalino įsakymu, tuo pačiu 
laiku, kai žmonės mirė ba
du, Stalinas eksportavo ja
vus į užsienį. Stalinas gąs
dino tautą, kad "kapitalistai 
ruošiasi komunizmą su- 
triuškintiv(186 psl).

M. Djilas,’ jugoslavas, bu
vęs komunistų ideologas, 
Staliną taip apibūdina : "Sta
linas buvo pabaisa, laikyda
masis abstrakčių, absoliu
čių ir asmeninių utopinių 
idėjų, praktikoje jis netu
rėjo jokio kriterijaus, o tik 
savo karjerą, o tai reiškė 
smurtą ir fizinį bei dvasinį 
sunaikinimą. Žmogus su ak
menine širdimi, neturinčia 
jokių šiltų jausmų žmo- 
nėms'(188 psl).

Masiniai valymai prasidė
jo 1934 m. , kurie palietė vi
sus valdžios, kariuomenės 
ir gyventojų sluoksnius. Vie
ni buvo sušaudyti, kiti nu
kankinti kalėjimuose, "Gulag 
Archipelaguose". Nukentėjo 
kelios dešimtys milijonų 
Įvairių sluoksnių gyventojų. 
----- / bus daugiau / 

pakalnę, iki savojo aukšto 
kambąrio. Viešbučio 3-me 
aukšte yra didelė šildomo 
vandens maudykla "(swim
ming pool"), nedidelis res - 
toranas. Jame buvo ir "Ca
nadian Club", šilto ir šalto 
vandens dušai ir kiti pato
gumai. Šalia , didelė aikštė 
grįsta plytelėmis. Joje gu- 
linėjavasarotojai geležinėse 
lovutėse. Lovutėms matra
cai, pagalvėlės, paklodės ir 
saulės lietsargiai duodami 
veltui. Tame pačiame aukš
te yra vaistinė, paštas, su
venyrų parduotuvė. Visur 
viešbučio grindys padengtos 
kilimais. Kiekvieną vakarą 
čia vyksta šokiai. Žodžiu, ši 
vasarvietė labai patogi atos
togoms leisti ir poilsiui. Be 
kalbamo viešbučio, čia jų 
yra ir daugiau. Čia pat dide
lis pastatas, kur sukoncent
ruotos kelios parduotuvės, 
šokių salė, kurioje vyksta 
disco ir Rock šokiai. Šioji 
vieta yra tik vasarvietė. Pats 
miestas, vardu Dubrovnik, 
yra kiek tol iau nuo vasar- 
yietės. Tarp miesto ir va
sarvietės kasdieną kursuoja 
autobusai. Nuvažiuoti trunka 
apie 45 min. Į patį centrą 
dar toliau. Apie Dubrovnik 
miestą kalbama, kad jis esąs 
gražiausiu ir Įdomiausių 
miestu iš visos Jugoslavi 
jos. Jis įkurtas 7-me šimt
metyje. Dabar jis esąs toks, 
koks buvęs 15-to šimtmečio 
pabaigoje. Čia yra daug mu
ziejų, bet ir visas miestas 
atrodo kaip muziejus. Jame 
yra ir istorinių p/aminklų, 
kaip buv. imperatoriaus rū
mai, kelios bažnyčios ir dar 
kitokių. Jame ir seniausias 
pasaulyje Pranciškonų vie
nuolynas. Į tris bažnyčias 
buvau įėjęs. Viena iš jų bu
vo gana didelė katalikų baž
nyčia. Visose radau šiek 
tiek žmonių. Ar tai buvo 
maldininkai, ar tik vasaro
tojai čia užėję, man nežino- 
<ma. Maždaug prieš 20 metų 
Jugoslavijoje tikėjimai bu
vo persekiojamas. Atrodo, 
kad dabar to nėra. Nemąžai 
parduotuvių matosi. Jos per
pildytos įvairiomis prekė
mis : vienos -pagaminta ap
ranga, kitos tik medžiago
mis ir dar kitos smulkiomis 
prekėmis. Laikrodžių bei 
auksinių papuošalų parduo
tuvių taip pat gana apstu. 
Betgi prekių kainos, atrodo, 
nėra žemos. Vienoje par
duotuvėje nusipirkau skuti
muisi mašinėlę, įpakuotą 
celiuliozės dėžutėn, joje dar 
radau 5 skutimuisi peiliu
kus. Sumokėjau už tai 9 ir 
pusę amerik. dolerius.Gal
voju, kad Kąnadoje tuo pačiu 
laiku būčiau užmokėjęs ge
rokai mąžiau. Gal, kaip ir 
Romoje, yra paprotys iš
gerti kavos puodelį, alaus 
bonkutę ar užkąsti po grynu 
dangumi ar medžių pavėsy
je. Prie restotanų tam rei4- 
kalui yra įvairaus dydžio 
aikštelių. Užbaltytą kavą 
pienu, jie vadina "ameriko
niška" kava.

Vietos gyventojai daugiau
sia geria juodą kavą ar ar
batą. Kai kuriose valgyklo
se dar matosi arbatai virti 
senoviški "samovarai".

3 psl.
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DAILIŲJŲ. MENU KLUBAS LOS ANGELES

Nuo 1956 metų pavasario Los Angeles, Calif., veikia 
Dailiųjų Menų Klubas, stengiantis apjungti kai kuriuos 
California srityje gyvenančius menininkus lietuvius be 
lyties, amžiaus, turto, išsimokslinimo, pažiūrų, Įsitikini
mų ar religijos skirtumo.

Oficialiai DMK neturi rašytų įstatymų, bet turi ne
rašytas taisykles,tapusias tradicijomis, ir jų griežtai 
laikomasi. Nariai jokio mokesčio nemoka ir už DMK 
ribų gali veikti kaip tiktai nori/žinoma, nenusikalsti lie
tuvių tautai/.

Kiekvienam laikotarpiui išrenkamas naujas pirmi
ninkas ir juo, paprastai, būna išpuolantis eilės tvarka. 
DMK ne tiktai neturi jokio sunkumo surasti naują pirmi
ninką, bet juo būti yra net pageidaujančių be eilės.

DMK 1979 m.lapkričio 3 d. priėmė tris.naujus na - 
rius: du architektu - Joną MULOKĄ ir Rimą MULOKĄ. 
Ypatingai vyresnysis /Jonas/ yra plačiai žinomas lietu
viškam ir kitataučių architektūriniam pasauliui. Savo 
kūryboje jis išryškina senąjį liętuvių tautos architektū
rinį charakterį, kas net ne visiems lietuviams yra žino
ma. Tokia pat linkme žygiuoja ir Jono sūnus Rimas. Iki 
dabar DMK savo tarpe neturėjo architektų.

Į DMK pakviesti įstoti /prieš tai visi nariai vienbal
siai privalo pritarti siūlomajam kandidatui/, kuris turi 
parašyti savo meninį nusistatymą-credo. Pirmininkas 
jam atsako arba parenka taip pat raštiškam atsakymui

AKADEMIJA-LEIDINYS

ČIURLIONIO ANSAMBLIO SUKAKČIAI PAMINĖTI

Čiurlionis - Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis -1941 m., 
sausio 15 d. pradėjęs darbą Vilniuje, karo audrose persi
organizavęs Austrijos Vienoje, persikėlęs į Vokietijos 
DetHngeną ir 1949 m. atsikėlęs į JAV Cleveland’ą .šven
čia 40 metų sukaktį. Jo steigėjas ir meno vadovas kom - 
pozitorius - dirigentas Alfonsas Mikulskis tuo pačiu me
tu mini savo muzikinės veiklos 50 metų sukaktį. Tų 
dviejų sukakčių minėjimo akademija įvyksta 1980 m. ge
gužės 4 d. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
salėse - 18022 Neff Rd. Cleveland, Ohio 44119.

Per 40 metų Čiurlionio Ansamblis yra davęs daugybę 
kocertų ir įvairių meninių pasirodymų.- Koncertavo trem
tinių ir pabėgėlių stovyklose, JAV, Prancūzijos ir Dldž. 
Britanijos armijų kariams, Europos ir Amerikos didžių
jų miestų salėse lietuviams ir kitataučiams. Lietuviams 
tai buvo šauksmas svetimuose keliuose nepasimesti, o 
kitataučiams - supažindinimas su mūsų tautos kūrybiniais 
lobiais ir prašymas padėti.

Ansamblio vadovas muzikas Alfonsas Mikulskis per 
tą visą laiką visu savo kūrybiniu pajėgumu, lietuvių tau - 
tinės dainos ir muzikos meile, darė viską, kad toji lais
vojo lietuvio kūryba lengvintų ir trumpintų kelionę į

tautos laisvę. Per jo muzikinio darbo 50 metų susikro- , 
vė dideli glėbiai jo originalios kūrybos ir harmonizuo
tų liaudies dainų.

Visa tai, švenčiant tas garbingas sukaktis, reikia 
atžymėti ne vien akademija, bet ir specialiu leidiniu. 
Tame leidinyje reikia atspausti visą tą. originalią 
ihuziko Alfonso Mikulskio kūrybą, kad ji išliktų atei
čiai ir visiems būtų prieinama. Savaime suprantama, 
kad tai didelis ir nemažai kaštuojantis dar
bas. Bet atsimenant, kad Čiurlionio ansamblis, per 
40 metų su tautine daina ir šokiu keliavęs per pla - 
čiausius kraštus turi daug simpatikų ir draugų, jų 
pagalba tas darbas įmanomas.

Šiuo atsišaukimu mes ir kreipiamės į jus prašyda
mi tam sumanymui paramos. Skirkite tam reikalui 
auką kas kiek galite. ?Visos aukos bus nuoširdžiai 
įvertintos ir už jas padėkota. Aukas siųskite komiteto 
iždininkei : Ona Jokubaitienė , 3000 Hadden Rd. Euclid, 
Ohio 44117. Čekius rašyti : LT M Čiurlionio Ansamblio 
vardu. JAV aukas galima nurašyti nuo pajamų mokesčių,

Švęsdami tas garbingas sukaktis mes kviečiame vi- 
sus kitus, kurie tik galite, atsilankykite Į rengiamą 
akademiją. Taip pat tikimės, kad gausiai atsiliepsite 
ir į mūsų prašymą auka paremti užsimotą darbą.

Sukakčių minėjimo komitetas: Jaunutis P. Nasvytis, 
Jurgis Malskis, Ona Jokubaitienė,,dr.Danielius Degesys, 
Juozas Stempužis.

DMK narį.
Architektams Mulokams buvo atsakęs Bronys Raila.
Pačioje DMK susirinkimo pradžioje, aptarus eina - 

muosius reikalus, savo įstojamąjį raštą skaitė dail. Ilo
na Brazdžionienė, jai raštu atsakė dail.Pranas Gaspa - 
ronis.

Kartais Dailiųjų Menų Klubo tarpe vykstančios dis
kusijos ar po to pasisakymai spaudoje sukelia bangeles 
ne tik užsienio lietuviuose, bet nubanguoja net iki pa
vergtos Lietuvos ir tenai pykteli sovietų tvarkoma spau
da. .. -g -

Dail. Ilona Brazdžionienė įstojamąją kalbą paįvairino 
savo vėliausiąja kūryba. Ji pradėjo ruošti seriją paveiks
lų, naudojant lietuvių poetų bei rašytojų kūrybą, paimant 
paskirus sakinius ar mintis. Čia rodomame paveiksle Į- 
rašyti žodžiai:"Su duona ir druska pasitiko tėveliai”.

Nuotrauka: Vyt. Fledžinskas

Kalbamo laikotarpio DMK pirmininkas Algirdas Gustai - 
tis kreipiasi į Klubo susirinkimą. Iš kairės sėdi: rėži - 
sorė Dalila Mackialienė, Monika Lembertienė, poeto Pra
no Lembert o žmona ir pirmininkausianti sekančiam lai - 
kotarpiui; žurnalistas- rašytojas Bronys Raila, kompo - 
zitorius Bronius Budriūnas, arch. Jonas Mulokas.

DMK leidžia ir metraščius. Nuo pat DMK Įsteigimo 
Metrašti tvarko Algirdas Gustaitis. Metraštyje telpa pil-, 
ni DMK aprašymai, spaudos iškarpos, nuotraukos, daly
vavusių Įrašai.

Nuotrauka Vyt. Fledžinsko

Apyvartos 
klausimas

f *

” Palyginus rezultatus manufaktūros ga
miniu apyvartoje, aiškiai matoma, kad Onta
rio, Vakaru ir Atlanto pakraščiu sritys su
teikia Quebec'ui daug svarbesnę, galimybę 
prekybai, negu Quebec’as kitoms devynioms 
provincijoms.

"Quebec’as eksportuoja daug daugiau 
Imanuf ęktūros gaminiu, t kitas Kanados dalis, 
negu kad iš ju importuoja: 1974 m. Quebec 
as pelnė virš vieno milijardo doleriu šioje 
gaminiu apyvartoje su kitomis Kanados da
limis.

Quebec'o prekybos priklausomumas nuo 
kitu devynių provincijų pakilo tarp 1967 - 
1974 nx, tuo tarpu likusiai Kanadai pasida
rė priešinga padėtis; ypatingai Ontario pro- 
vinci jai.

"Virš 30 procentu manufaktūros produktų, 
pagamintu. Quebec’e, yra parduodama devy

nioms kitoms provincijoms; šalia to, tie 
pardavimai suteikia darbus trečdaliui manu
faktūros darbininku. Quebec e.

"Apytikriai 140,000 vietų, svarbiausiose 
Quebec’o industrijos šakose priklauso nuo 
gaminiu pardavimo kitoms pro vi nei j oms. S vei - 
kas provincijos ekonominis gyvenimas Que - \ 
bec’e yra pagrindine būtinybė išlaikyti 
226. 000 kitu, darbu manufaktūros srityje.

"Virš 20 procentu Quebec’o manufaktūros 
gaminiu buvo pristatyta i. Ontario 1974 m, 
tuo tarpu Ontario pardavė tik, 11,8 procen
tų savo manufaktūros Quebec ui.

"Dabartinė kainu struktūra yra daug nau
dingesnė Quebec’ui, negu bet kokiai kitai 
provincijai; Quebec’as pasinaudoja taip pat 
neseniai [vestu griežtu kontingentu rūbų ir 
avalynės importui .

Jie klausimai, kaip ir eilė kitu, yra nagr.i nėj ami serijoje lei diniu, ” ^Jabos Ap.'5 5k^aį 
Federalizmą," , išleist u.-Kanados vyriausybes, prisidedant pr i e vi ešu. diskusijų. Jus galite jas 

gauti nemokamai parašę.:

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

Montreal, Quebec,
H2H 2N7

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS ĮTINKA KIEKVIENA 
PROGA KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA !

Canada
NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje lr Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
YRA LIETUVOS UNIVERSI
TETAS

"Literatūroje ir Mene" J. 
Vanagas parašė platų repor
tažą apie architektų lanky
mąsi šią vasarą Anglijoje.

Savo įspūdžiuose, be kita 
ko, jis rašo, kad Birming- 
hamo "Grand Hotel" pokylių 
salėję ^sutikimą jiems su
ruošė ir Sov. Sąjungos-Ang- 
lijos draugystės aktyvistai. 
Ten jie pasikeitė ir suveny- 
rais-dovanėlėmis. Lietuviai 
įteikė ir Vilniaus universi
teto jubiliejinius leidinius , 
kuriuos’, sako, iš tiesų ne
buvo gėda dovanoti anglams.

Tur būt, tai pirmas at
vejis, kada lietuviai anglų 
visuomenei pasakė, kad Vil
niaus universitetas yra Lie
tuvos universitetas.

BAIMĖ TEBEVIEŠPATAU
JA

Paskutiniame reportaže iš 
Baltijos valstybių ("Glasgow 
Herald" sausio 23 d.) Henri 
de Mari išspausdino trijų 
labai suvargusių rožančiaus 
pardavėjų nuotrauką prie 
vienos katalikų bažnyčios. 
Fotografui išsiėmus apara
tą, senutės rožančius pa
slėpė. . .

Ilgameaprašyme daug vie
tos skiriama religijos rei
kalams. Autorius sako, kad 
iš 44 bažnyčių Vilriiuje tik
tai likę 11. Jam buvę įdomu 
stebėti smilkalais kvepian
čioje bažnyčioje moterų pro
cesiją su žvakėmis.

Apie tikinčiųjų kovą už 
savo teises autorius rašo: 
"Vienas kunigas man taip 
pasakė :"Maskva žaidžia pa
vojingą žaidimą. Mūsų ti
kintieji yra pasiryžę pralieti 
kraują, kaip praliejo parti
zanai". Nors partizanų jau 
nebėra, bet katalikų buvimas 
aiškiai jaučiamas".

Toliau, atpasakojęs Ka
lantos susideginimo įvykiuą, 
jis rašo : "Vilniuje vienas 
studentas man taip kalbėjo : 
"Mano brolis buvo areštuo
tas Kaune per riaušes, ku
rios vyko po susideginimo. 
Jis viešai reikalavo laisvės 
demonstracijose prie ko
munistų būstinės. Buvo nu
baustas 3 mėn. kalėti. Po to 
jis buvo išmestas iš univer
siteto. Tėvai taip pat buvo 
atleisti iš darbo, nors nieko 
bendro neturėjo su riaušė
mis. Jie buvo nubausti už 
netinkamą sūnaus auklėji
mą".
PENSIJOS KLAUSIMAI

O. Jasiūnienė iš Panevė
žio, kaip rašoma "Tiesoje',' 
nori sužinoti : "Dvidešimt 
dvejus metus dirbau kolūky
je. 1972 metais persikėliau 
gyventi į miestą ir ten įdir
bau 5 metus.

Pagal naują įstatymą man 
perskaičiavo kolūkinę pen
siją 28 rublius mėnesiui. 
Tokią pensiją gausiu nuo 
1980 metų sausio 1 dienos.

Ar galiu gauti pensijos prie
dą, nes neturiu sodybinio 
sklypo ? ".

Jai buvo atsakyta : "Mi
nimalaus dydžio pensijos, 
paskirtos pagal pensijų ir 
pašalpų kolūkių nariams 
įstatymą, yra vienodos tiek 
susijusioms, tiek nesusiju- 
siems su žemės ūkiu. Todėl 
jums perskaičiuotą 28 rub
lių mėnesinę pensiją padi
dinti nėra galimybių".

A. Gaidelienė iš Ignalinos 
rajono klausia : "Prieš pen
kis mėnesius žuvo mano vy
ras. Aš ir sūnus buvome jo 
išlaikomi. Likau nėščia. Gau
nu pensiją 11O rb. mėnesiui. 
Kaip bus perskaičiuota pen
sija, kai gims antras vai
kas ?".

Jai buvo atsakyta : "Kai 
gims antras vaikas, reikės 
kreiptis į rajono socialinio 
aprūpinimo skyrių dėl pen
sijos perskaičiavimo už šei
moje esančius nedarbingus 
išlaikytinius".

A, Petrulis iš Švenčionių 
klausia: "Esu senatvės pen
sininkas. /Norėčiau žinoti, 
ar priklauso lengvatos įsi
gyjant traukinio ar autobuso 
bilietą ?".

Jam buvo atsakyta, kad 
sovietų Lietuvos socialinio 
aprūpįnimo ministerijos 
skyriaus viršininkė G. Ga- 
siliauskienė nurodo, kad 
gaunantiems senatvės pensi
ją asmenims važiavimo leng
vata netaikomi. Nedirban
tiems invalidams, kurių in
validumo priežastis bendri 
susirgimai, suteikta teisė 
mokėti 50 proc. bilieto kai
nos kelionei geležinkeliu, 
tarpmiestiniais autobusais 
ir vidaus oro linijų civili
nės aviacijos lėktuvais nuo 
spalio 1 iki gegužės 15 die
nos kasmet. Pensininko pa
žymėjime socialinio aprūpi
nimo akyrius įspaudžia ati
tinkamą spaudą".

TOLMINKIEMYJE PAMINĖ
TAS K. DONELAITIS

Prūsų žemėje, kurioje 
nuo neatmenamų laikų gyve
no lietuvininkai, Tolminkie
mio miestelyje (Čysty Pru- 
dy), dabartiniai gyventojai 
rusai vasario 17 dieną buvo 
susirinkę paminėti K. Done
laičio 200 metų mirties su
kaktį.

Iš Lietuvos buvo atvykę 3 
rašytojai : V. Rudaitis, V. 
Šulcaitė ir J. Strielkūnas. V. 
Radaitis kalbėjo apie K. Do
nelaičio gyvenimą, kūrybą 
ir jo populiarumą, o V. Šul
caitė ir S. Strelkūnas pa
skaitė savo eilėraščių.

Ant Kristijono Donelaičio 
kapo buvo padėta gėlių.
* Kažin ar pasisekė išmo
kyti rusus kolonialistus lie
tuviškai? Na, bent sužinojo, 
kad "litovci" turi savo la - 
bai ryškią ir seną kultūrą, 
brangintinas asmenybes, ži
nančias humaniškumo vertę

OŠIA LEDINĖ JURA

Žaviame Karaliaučiaus 
kampelyje, ant Viršutinio e- 
žero kranto, šimtamečių 
medžių paunksmėje, stūkso 
statinys.

Šviesiomis plokštėmis iš
kloti muziejaus kiemelio ta
kai atveda į šį senovinį pas
tatą. Nuostabą kelia, kaip 
puikiai derinasi ekspozicijos 
su senovinėmis skliautuoto
mis galerijomis ir jų nesi
baigiančiomis nišomis. i

Įsižiebia šviesa, ir diora- 
mos dėka patenki Į tankų 
mišką: smalingos eglės, au
galotos pušys, pašvirę nuo 
vėjo medžiai ir aukšta, bal- 
taskarė jūros banga, skalau
janti gintaro krantą...

Kiekvienas eksponatas 
tai ištisa poema apie gintarą. 
Ekspozicijos pasakoja apie 
jo kilmę, gavybą, prekybos 
istoriją, apie juvelyrinį me
ną nuo 18 amžiaus iki mūsų 
laikų, seka legendas apie 
gintarą.

Gintaras žinomas nuo am
žių. Dar senų senovėje jį 
naudojo kaip papuošalą. Ir

kilmės, kūrė įvairias legen
das, pasakas, vieną už kitą 
gražesnes, prasmingesnes.
.. .Pasakojama, kad ant gin
taro jūros kranto, miškų glū
dumoje, kur neįžengdavusi 
žmogaus pėda, šimtamečio 
ąžuolo viršūnėje gyvenusi 
žydrioji paukštė Gauja.Savo 
lizde ji saugojusi nuostabaus 
grožio gintarinį vėrinį. Pa
žvelgsi iš vienos pusės -iš
vysi miesto bonias.iš kitos- 
kalnus ir marias,iš tečios- 
ežerus su plaukiojančiomis 
baltasparnėmis gulbėmis...

Sužinojo apie stebuklingąjį 
vėrinį tolimosios Toskanijos 
karalius ir prisakė žygūnui 
nuvykyi ir parvežti jam gin
taro vėrinį.Surado žygūnas 
medį, pamatė žydriąją paukš
tę, palaukė, kol ši išskrido,’ 
ir pavogė vėrinį.Tačiau su
grįžo Gauja, pasivijo vagį, 
sugriebė jį ir sviedė į puto
jančias bangas. O vėrinys 
pabito jūros gelmėse į dau
gybę smulkių gabalėlių...

Tai sakmė apie paukštę
nepaprastą — buvo tikima , 
kad gintaras jo savininkui 
atneš laimę ir sveikatą.Ro
mėnai-j Į labai vertino ir va
dino Šiaurės auksu. Žmonės 
nežinodami tikrosios gintaro

Gaują. Q kas nežino nuos - 
tabios Maironio baladės a - 
pie Jūratę ir Kastytį, apie 
užsirūstinio Perkūno sudau
žytus nemariosios Jūratės 
gintaro rūmus’.
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"Išsisupus plačiai vakarų vilnimis..."
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JEIGU GIRI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NUSTOTI -

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

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

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

ARBA SKANINK HJt6:
Leonui G. 366-2540 {narnų), 489-5391 (darbo);
Juozui S. 631-6834} Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D. 
ALIUMINUAUS 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

ony J
26PO FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS mažamečiams
T IL. 525- • ▼71.
T. LaTinaltte ĮVAIRIOS PROGOS

C FMB LIETUVIŠKA RADIX) 
__________________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ, NUO 11,30 iki 1 2 vai. noktiaa, 

PROGRAMOS VIDRjaS
L. 10S3 Alb<wi.l Cr., P.ft. TRL.

-

"Taigi, kaip pasakojama, romėnų laikais kartas 
nuo karto po tokį sutvėrimą įmesdavo mums į 
narvą..."

MŪSŲ PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

• Lgukas turi akis, o siena - ausis
• Sušalusį žaltį nedėk į antį
• Nebridęs nežinosi, ar gilu
• Kas pienu nudegė, tas ir šaltą vandenį pučia
• Vasarą po vežimą, žiemą po saujelę išnešioja

į
" NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" BENDROVĖS 
AKCININKŲ VISUOTINAS SUSIRINKIMAS 

Šaukiamas 1980 m.gegužės mėn.4 d., 12 v.p.p.
Aušros Vartų Parapijos salėje.

Die not va rkė:
1. SUSIRINKIMO ATIDARYMAS
2. PREZIDIUMO RINKIMAS
3. MANDATŲ KOMISIJOS RINKIMAS
4. PRAĖJUSIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
5. VALDYBOS NARIŲ PRANEŠIMAI
6. REVIZIJOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS
7. DISKUSIJOS DĖL PRANEŠIMŲ
8. VALDYBOS IR REVIZIJOS KOMISIJŲ RINKIMAI
9. EINAMIEJI REIKALAI
1O. 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 asmenims^kurių pavardės bus Įrašytos Įgalioji
me. NL SPAUDOS B-VĖS VALDYBA

ĮGALIOJIMAS

Aš,..........................................................................................................

gyvenantis..............................................................................................

šiuo Įgalioju............... ... ....................................................................

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

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?

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

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4355.
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Taupyk ir s k o I i n k is
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
kredito KOOPERATYVE

MOKA:
1314% ui 6 mėr». term indėliu* 
13 % ui 1 m- term indėliu*
12 % už 3 m: term, indėliu*
12 c'< ui pensijų ir namų plona
12 % speciali taup. sqsk.

PARAMA
' U ——————■

11 ’/i % ui taupymo s-tas
6 c-i ui čekių s-tas (dep.)

IMA:

15 % už asm. paskolas
1414% už mortgičius

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

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

Telefonai: 532-8723 Toropto, 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: =

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryta E 

Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 1314%
tern), indėlius 1 metų 13 %
term, indėlius 2-3 metų 12 %
pensijų s-tą 12 %
taupomąją s-tą *> 1014%
spec. taup. s-tą *) . 1214%
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS IS: 
asmenines 15 %
mortgičius 1414%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
4) Nuo gegužės 1 d.

Nemokomo vilų narių gyvybė* drauda pagal santaupų dydi Iki $2,000, 
oomeninių paskolų, mirtie* ir invalidumo atvejai* —— Iki $10,000. 
Parduodame "American E*pre*(" kelionių čekiu* Ir pltUglna* ,perlaida*. 
Nemokamas čekių ir igskaitų patarnavime*. '• Mėtų tikite* — 

PELNAS, bet iqiininga* PATARNAVIMAS lietuviam*.

1
 KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENES

TORONTO APYLINKĖS VALDYBOS ?

ATSIŠAUKIMAS j-

Gerbiamieji Bendruomenės Nariai :
Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto Apylinkė 

apjungia visus Toronte ir jo apylinkėje gyvenančius lie
tuvius, kuriai vadovauja išrinkta Valdyba. Valdybos už
daviniai yra labai svarbūs: palaikyti ryšius su vei - 
kiančiomis lietuvių organizacijomis, atstovauti bend - 
ruomenę valdžios įstaigose, informuoti narius ir sve
timtaučius apie pavergtos Lietuvos problemas, ruošti 
svarbesnius mūsų tautos įvykių minėjimus ir 1.1. Šiems 
uždaviniams vykdyti yra reikalingos nuolatinės pajamos, 
kurias sudaro gautos aukos ir bendruomenės narių soli
darumo mokesčiai. Bendruomenės Valdybos renginiai y- 
ra kultūrinio pobūdžio, o ne pramoginiai, kurie yra ne - 
pelningi ir atsiradusius nuostolius tenka padengti iš su
rinktų aukų ir solidarumo įnašų.

KLB Toronto Apylinkės valdybos kiekvienais metais 
turėjo sunkumų savo veikloje, nes neturėjo pakankamai 
finansinių išteklių išlaidoms padengti. Narių solidarumo 
įnašai yra pagrindinis pajamų šaltinis, kuriuos iki. šiol 
mokėjo mažas narių skaičius. Dabartinė KLB Toronto 
Apylinkės Valdyba veiklai sustiprinti nutarė kreiptis šiuo 
atsišaukimu ir prašyti kiekvieną bendruomenės narį su
mokėti solidarumo įnašą, kuris yra tik $5.00 metams .

Šių metų balandžio mėnesį Valdyba skelbia BEND - 
RUOMENĖS SOLIDARUMO ĮNAŠŲ VAJU ir širdingai pra
šo visus lietuvius pąremti mūsų veiklą, apsimokant solida
rumo mokesčius sekančia tvarka:

1. "Paramos" ir.Prisikėlimp parapijos kredito ko - 
operatyvuose, pasirašius ir įteikus pareiškimą pervesti 
iš asmeninės sąskaitos kiekvienais metais po $ 5.00 į 
KLB Toronto Apylinkės Valdybos sąskaitą. Šių pareiški
mų forritios gaunamos kooperatyvuose ir pas valdybos 
narius.

2. Sumokėti tiesioginiai pinigais, čekiais arba pasi
rašytais bankelių pareiškimais valdybos nariams, kurie 
balandžio m. 13, 20 ir 27 dienomis, sekmadieniais, budės: 
L.Mačionienė ir B.Paliulytė - Prisikėlimo parapijoje , 
A.Šimonelienė-Lietuvių Kankinių parapijoje ir V. Kul
nys - Lietuvių Namuose, sekmadienių popiečių metu.

3. Atsiųsti paštu čekį, mokėtiną KLB Toronto Apy - 
linkės Valdybai šiuo adresu: KLB Toronto Apylinkės Val
dyba, 1573 Bloor St., W. .Toronto, Ont. M6P 1A6. Šiam 
tikslui yra paruošti vokai, kuriuos dalina valdybos nariai,

KLB TORONTO APYLINKĖS
VALDYBA 
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PASISKAITYTI
Skaitydami geras, rimtas 

knygas arba ir šiaip įvai — 
rių žmonių įvairiausius ra
šinius, kartas nuo karto mes
užtinkame ir labai gražių, 
taiklių, prasmingų išsireiš
kimų, palyginimų, minčių. 
Dažnai tos mintys ir paly
ginimai mus ne tik sudomi
na, bet ir patraukia, veikia 
į mus žavinčiai, tiesiog bu
riančiai. Tie prasmingi žo
džiai mums aiškiai atsklei
džia ir parodo kitų žmonių 
pačius giliausius sielos jaus
mus ir žmogaus, kaipo kū
rėjo, giliąją išmintį. Lai
mingas tas asmuo, pas kurį 
tokjos mintys suranda užuo
vėją ir apsigyvena. Nešio
damiesi jas savyje, bandy
dami visa tai suprasti, įsi
jausti ir jose įsigyventi, kar
tu mes savyje nešamės ir 
nemažą dalį pačių didžiųjų 
žmonijos sukurtųjų lobių.

Nelaimės, skausmo, bei 
liūdesio valandose iš jų mes

IR PAGALVOTI 
dešimt minučių. Šitos de
šimt minučių kasdieninio 
skaitymo per dvideširųt me
tų ! padarys tave išlavintu
/žmogumi, su sąlyga, jeigu 
skaitysi geras knygas".

"Kas dangaus nenešioja 
savo širdyje, veltui jo ieš
kotų visoje visatoje".

"Visi bijo Dievo : vieni bi
jo Jo prarasti, kiti bijo Jį 
rasti".

"Jeigu nori pasidžiaugti 
žvaigždžių ir gėlių didinga 
vienatve, atsidalink nuo vi
sų žiponių, pasitrauk nuo 
visų moterų.Nesusiporuok 
nė su niekuo. Nepasilenk ties 
jokia kančia ir nedalyvauk 
jokioje šventėje".

"Kaip dažnai šeima panaši 
į sodą, kuriame teauga nu
liūdimas, arį juvelyro krau
tuvę, kurioje tėra sieninių 
(mušančių) laikrodžių, ar į 
stalą, ant kurio tematai ąso- 
čius ir bonkas, ar į dangų, 
kuriame tematai debesį s, ^.r

galime pasisemti labai daug 
paguodos ir suraminimo. 
Įsijautimas į tų minčių pras
mę, o ypač meditavimas apie 
tai bene pats didžiausias ir 
nepamainomas maistas 
mums nuo visų šioje žemėje 
žinomų ligų. . .

Štai tik keletas pavyzdžių ;
"Negalima Ištisiems me

tams sulaikyti pavasario, 
bet sieloje jaunu palikti ga
lima iki senatvės, jei tik iš
laikoma gyva meilė žmo - 
nėms, nes tik ji įgalina akis 
ir sielą būti atviriems gro
žiui, gėriui ir tiesai".

"Vienos minutės užtenka 
nusistebėti: ištisas šimtme
tis reikalingas tam, kad ga
lima būtų padaryti stebėtinų 
dalykų".

"Tauta gali daug prarasti, 
išgyventi daugybę katastro
fų ir vėl prisikelti, kai 
praranda sielą, ji praranda 
viską ir nebeprisi/telia".

"Kad išmoktume mylėti, 
mes privalome mokėti ma
tyti. Vienas draugas kartą 
man pasakė : aš gyvenau prie 
sesers dvidešimt metų ir ją 
pamačiau tik tą akimirką, 
kai mirė mūsų motina".

"Priprask kiekvieną die
ną paskaityti ką nors gero

į procesiją, kurios prieky
je nešamas kryžius, ar į 
mišką, kuriame auga visokių 
medžių, tik neauga palaimos 
medis".

"Yra trys sunkiausi daly
kai pasaulyje daikyti paslap
tį, atleisti nuoskaudas ir 
gerai sunaudoti laisvalaikį".

"Jūs negalite išvengti, kad 
nuliūdimo paukščiai neskra
jotų apie mūsų galvas. ta
čiau jūs galite apsisaugoti, 
kad jūsų plaukuose jie ne- 
susuktų sau lizdų".

"Gyvenimas yra tiltas, 
naudokis juo, bet nestatyk 
namų ant jo. Tai nėra tuš
čia svajonė, gimusi bepro
čio galvoje : širdyje aiškiai , 
girdi, kad mes esame gimę 
kažkam geresniam. Ir ką vi- 
vidujinis balsas kalba, jis 
mūsų neapvils".

"Kodėl mes nesurandame 
laimės ? Nes jos ieškome 
ten, kur jos nėra: gyvenimo' 
viršūnėse : nuostabiuose to
liuose, kur auga "laimės 
gėlės".

"Laimė gi glūdi tylioj, 
tamsioj, giliai paslėptoj 
vietoj, kuri yra arti mūsų 
ir į kurią mes taip retai nu- 
sileidžiame : mumyse pa
čiuose".

”LA” vedėja Kazė Brazdiionyti tarp svečią.

"LIETUVOS AIDŲ" RADIO PROGRAMOS KETURIŲ 
METŲ SUKAKTUVINIS BANKETAS ĮVYKS Š.-M. 
GEGUŽĖS 17 d. 6:30 v. ŠAULIŲ SALĖJE 2417 West 
43 St. CHICAGO’JE.

PROGRAMOJ JAUNŲ TALENTŲ PASIRODYMAS, 
KARŠTA VAKARIENĖ, DOVANŲ PASKIRSTYMAS. 
ŠOKIAMS GROS VENCKAUS ORKESTRAS.

ĮĖJIMAS ASMENIUI 12.5Odol.
PAKVIETIMAI ĮSIGYJAMI "AIDŲ" RAŠTINĖJ
2646 West 71 gatvė: 778-5v34 ir MARGINIUOSE: 
2511 West 69 gatvė.
KIEKVIENO DALYVAVIMAS BANKETE YRA MORA
LINIS IR FINANSINIS PRISIDĖJIMAS PRIE PROGRA
MOS IŠLAIKYMO. KVIEČIAME DALYVAUTI.

"LA" KOMITETAS

..  ---------------------------------------------

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ • \

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD. Į

Visų rūšių drauda * VALTERIS DRESERIS
• įstaigą* tai. 233-3334 231-2661 , 231- 6226*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1KB

♦ Namą — Gyvybė*
/ & A AĮ * Automobilių
Ę V* Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b d.
1551 Bloor Street

TORONTO, ONTARIO 
M6P IA5

W, Visais krlioniŲ reikalais 
’ betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

ANĖ BAJORIENĖ
mirė, sulaukusi 93 ir pusę metų. Ramiai užmigo 

savo ihamųose. Visą amžių praleido be dideštjiių 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 
4 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 Va
karų Vokietijoje, Anė Kiaupienė ir Julija Ppvilaitienė 
su šeimomis Toronto, Ontario. Augustas Bajoras ir 
Martynas Bajoras su šeima Montrealyje, Quebec’e.

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

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

Mantas Aukštuolis, 4 
Elizabeth avė. .Spring
dale. Conn. . USA. pa - 
gamino Senolių Auku- 
rėlį. iš gero medžio . 
pėdos ir ketvirčio 
augščio, su mirgan - 
čia, raudona liepsne - 
le. Kaina 100 dol. Ga
lima užsisakyti.

M. Aukštuolis yra au
torius Mūsų S Senolių 
Žo«^žiai Iš Anapus

l
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hamilton
'’Paramai

S Vienintelis Kanadoje į Parapijos
N įsikūręs nuosovuoM namuose — į "Talka" 1

MOKAMI UŽ:

sukaupęs viri 1 4 mil. dol. kapitale 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAMI UŽ*

santoupa*

paskola* 14'14% 
nakiln. turto peik. . 15%

term, depozitui 3 m. 
peniijv fondo

Darbo volondoc 
penktodiemois nuo
Liepos ■ rugpiūtio men ir prie! ilgus toVoitgoliu* tettodienioi* uidoryto VIETNAMIEČIU. ŠEIMOS REIKALAI

KANDIDATU SĄRAŠAS 
I KRAŠTO TARYBĄ

Hamiltono Bendruomenės 
Rinkimų Komisija, galutinai 
sudarė kandidatų sąrašą į 
Krašto Tarybą. Vyr. Rinki
mų Komisija kandidatus pa
tvirtino. Kandidatuoti sutiko 
15 asmenų, renkami bus 8 
asmenys.

Kandidatai yra šie : Ber- 
sėnas Juozas, Breichmanas 
Petras, Chrolevičius Juo
zas, Deksnys Kazimieras, 
Juozapavičius Alfonsas, 
Krištolaitis Juozas, Kuda
bienė Elena, Kuraitė Joana,. 
Mileris Kazys, Patamsis Al
fonsas, Pieinys Jeronimas, 
Sakas Vincas, Skripkutė Liu
cija, Stanevičienė Vida, 
Stungevičius Edvardas.

Rinkimų Komisijai sunkiai 
sekasi gauti kandidatų į

25 METlį NAŠAUS DARBO SUKAKTIS

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas "Talka", ang
liškai tariant "Credit Union", 
jau atšventė 25 metų veik
los sukaktį š. m. kovo mėn. 
15 dieną.

Iš pirmųjų prieš 25 metus 
bankelio steigėjų dar ir da
bar aktyviai reiškiasi E. 
LENGVIKAS ir ST. DALIUS 
Paskutiniųjų metų finansinė 
apyvarta siekė arti 15 mili
jonų dolerių, iš viso priskai- 
toma iki 2200 narių. Tai jau 
stipri finansinė institucija.

Kovo 15 d. metiniame su
sirinkime - minėjime daly
vavo 184 pilnateisiai nariai, 
bičiuliai ir svečiai iš To
ronto lietuvių bankelių bei 
Bendruomenės. Išsamų pra
nešimą apie "Talkos" finan
sinį stovį padarė valdybos 
pirmin. ■ J. KRIŠTOLAITIS. 
Kaip ir anksčiau ir paskuti
niaisiais metais indėliai pa
didėjo, bet ypač-pensijų fon
das. "Talkos" kredito išda
vimo Komitetas labai rūpes
tingai svarsto ir ištiria pas
kolų davimą. Todėl teko nu
rašyti tik 2670 dolerių ne- 
atgautos paskolos. Tai, pa
lyginus, visai mažas nuosto
lis. Veiklos metamu iš me
tų slenkant, jau mirė 160 
"Talkos" narių. • Palikimų 
premijų už tai išmokėta 12 
tūkst. dolerių.

Susirinkimas atydžiai iš
klausė ir kitų valdybos na- 
rių bei iždininko St. Daliaus
pranešimų. Revizijos komi
sija visą sąskaitybą rado 
pilnoje tvarkoje. Galop, su
sirinkimas išklausė audito
riaus p. Nolan "financial 
statement",kur su pasiten
kinimu pabrėžta, kad atskai
tomybė ir veikla yra gerai 
tvarkoma. Auditoriumi vi
siems 1980 metams susirin
kimas pririnko tą patį p. No
lan.

Vadovybei, Kredito Komi
tetui, Re vizijos Ko misi jai bei
1980. IV- 25

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas 

“TALKA”
U 830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125 i

Nemakemet *H"«» <«kl« patarnavime*. 
Kapitale* — vlrtS14,000,000.

1114%
U% 

1114% 
1114%
pirmodieniois ■ ketvirtqdieniois nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vol , Seilodieniois nuo 9 iki 12 vol.

Bendruomenės Valdybą. Sa
vanoriškai mažai teatsiran- 
da, prašomieji visaip atsi
sako : laiko neturim, gal 
kas kitas galėtų, nenoriu 
niekur priklausyti - ir taip 
toliau. Labai jau abejingi 
pasidarėme organizacijos 
darbui. Matomai, jau yra 
priprasta vis žiūrėti į kitus 
geriau kiti, negu aš. ..

Iki šiol į Bendruomenės 
Valdybą turimi tik 8 kandi
datai. Turint mintyje, kad 
Valdyba sudaroma iš 7 as
menų, vienas lieka kandi
datu, teks aklamacijos būdu 
sudaryti Bendruomenės Val
dybą, jei neatsiras daugiau 
žmonių, kurie sutiktų būti 
renkami.

/ P. Lukošius

"Talkos"tarnautojams susi
rinkimas karštai plojo už 
našų darbą.

Kasmet, rotacine tvarka, 
keli valdomųjų organų nariai 
iš pareigų išeina. Šiemet 
kadencija baigėsi Valdybos 
pirmininkui J. KRIŠTOLAI
ČIUI, Kredito Komiteto na
riams A. STANEVIČIUI ir J. 
BAJORAIČIUI bei Revizijos 
Komisijos nariui G. SKAIS
ČIUI, Į Valdybą vėl pasiū
lytas J. KRIŠTOLAITIS, Re
vizijos Komisijon-G. SKAIS - 
TYS ir Kredito Komitetan 
tie patys - A. STANEVIČIUS 
ir J. BAJORAITIS. Daugiau 
siūlomų kandidatų nebuvo. 
Susirinkimas dėl tą pasiū
lytus asmenis perrinko ak
lamacijos būdu. Pastebėta, 
kad tai, tur būt .pirmas at
vejis "Talkoje", kad kandi
datai išrinkti aklamacijos 
būdu. Tik vėliau, kai Kurie 
susirinkimo nariai kėlė pa
siūlymą, kad kandidatus į 
valdomuosius organus reik
tų parinkti iš anksto ar net 
per mandatų komisiją. Tai 
pritaikyti gal bus galima tik 
ateinančiais metais. Šiemet 
gi apseita be balsavimų.

Metinio susirinkimo dar
bų tvarkai išsisėmus, pra
dėtas 25 metų veiklos sukak
ties paminėjimas. Pradžio
je "Talką" nuoširdžiai svei
kino ir linkėjo geriausios 
sėkmės - Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val-
dybos pirm. J. SIMANAVI
ČIUS, "Talką" sveikino ir 
Kanados "Credit Union" ats
tovas P. Hill. Jis "Talkai"
įteikė atitinkamą raštą - ad
resą. Malonius žodžius ir 
linkėjimus tarė Toronto lie
tuvių "Paramos" atstovas 
Inž. MASIONIS ir Toronto 
Prisikėlimo Parapijos ban
kelio atstovas dr. S. ČEPAS. 
"Talkos" kūrimosi pradžią 
nusakė prelatas J. TADA-; 
RAUSKAS.

Iš Kanados lietuvių kredi
to kooperatyvų bene didžiau- dainuoti bei parinkti 

__ šią apyvartą daranti Toronto 
" Po Prisikėlimo 

Parapijos bankelio Toronte, 
\ "Talka" lyg būtų trečioji fi- 
| nansinė įstaiga, tačiau Val- 

dybos pirmininkas J. KRIŠ
TOLAITIS išdrįso priminti, 
kad "Talka" yra pir
maujanti beremiant 
kultūrinę ir lietuvy
bės veiklą. Susirinkimas 
vėl karštai plojo, nes mūsų 
kultūrinės ir lietuvybės veik
los rėmimas yra vieni iš 
pirmaeilių i r mūsų gyvybinių 
reikalų. ,

Po pietų pradėta meninė 
dalis, kurią atliko Hamilto
no lietuvių dramos teatro 
"Aukuras" nariai, vadovau
jami E. KUDABIENĖS. Pa
sirodo, kad aukuriečiai ne 
tik puikiai vaidina, bet ir

Praeitų metų lapkričio m.
pabaigoje Hamiltono lietu
viai gavo vietnamiečių 
"Boat People" trijų asmenų 
šeimą .kurią pasižadėjo iš
laikyti vienus metus lietuvių 
lėšomis. Šeima apgyvendinta 
dviejų miegamųjų kambarių 
bute, 12 apartmentų pastate. 
Butui reikalingus baldus, pa
talynę ir kitus reikalingus 
reikmenis, suaukojo lietu
viai. Už butą esamuoju lai
ku mokama 215 dol. mėne
siui. Praeitais metais mo
kėta truputį mažiau, todėl 
galima spėti, kad ir šiais 
metais nuoma gali būti pa
kelta. Pragyvenimui šeimai 
duodama 45 dol. savaitei. 
Balandžio mėnesio pabaigo
je, sumokėjus buto nuomą, 
"Talkoje"liks apie 1800 dol. 
lietuvių suaukotų lėšų. Šios 
sumos dar neužteks iki me
tų pabaigos, kas gali, pra
šomi turimas lėšas papildyti 
"Talkoje", "Boat People" 
sąskaitom Šias aukas galima 
nusirašyti pildant pajamų 
mokesčius už 1980 metus.

Kalbamą šeimą sudaro;

MUSU MIRUSIEJI

Kovo 21 dieną ligoninėje 
mirė INKRATIENF Elena ir 
PLUSČIAUSKAS Povilas. 
Kovo 31 dieną savo gyvenvie
tėje mirė ŠTURMAITIS 
Bernardas, Hamiltono AV 
parapijos buv.pirmasis var
gonininkas. Balandžio 1 die- 

A+A 
ANTANUI PTASINSKUI 

mirus Lietuvoje, 

jo sūnų, ALBINA. PTAŠINSKA, jo šeima. 
Montrealyje ir gimines Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

E. J. Paunksniai

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & B1GRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

malonus laikraŠČio skaitytojau, 
NEUŽMIRŠK SAVO TESTAMENTE 

KANADOS LIETUVIU, FONDO.’

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarė., __ darbo stogadenuya

QUY RICHARD, kuris jau senai lietuviams patarnauja. Dar ba. 
atlieka} sąŽlningai įr pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

moka ir sugeba gražiai pa
žino- 

moms melodijoms pritaiky
tus atitinkamus žodžius 
"Talkos" veiklai - pinigo ka
limui. Būta saikingo jumo
ro ir kupletų, kur aidėjo lyg 
skundelis - "kodėl "Talkos" 
valdomuose organuose nė
ra. . . moterų". Bet "Aukuro" 
dainininkės patiekė ir rimtų 
dalykėlių: jos pasigėrėtinai 
padainavo iŠ Vyt. Klovos 
operos "Pilėnai" populiarią 
dainą ir Miko Petrausko 
"Dobilus".

ai-—i-——*•■—

Mūsų, Kredito Unijos nariui

A+A
PAUL V I Z B A R

mirus, jo žmonai Onai, sūnui Rodger su seimą, 
dukrai Mildai bei visiems kitiems artimiesiems 
nuoširdžia, užuojauta, reiškia

Montrealio Lietuvių, Kredito 
Unijos LITO Valdyba

Aktorei ir režisorei E. 
KUDABIENEI ir jos talki
ninkėms, pranešėjaįbei dek
lamatoriui K. KALVAIČIUI 
visi dalyviai liko labai dė
kingi ir todėl tikrai negailė
jo karštų karučių.

L. Eimantas

Mūsų, Kredito Unijos nariui 
A+A 

KAZIMIERUI RIMKEVIČIUI

mirus, jo dukrai Jonei N i e d v a r i e n e i, 
žentui Broniui, anūkams Kristinai, 
Gyčiui ir Ma r c’u i, bei visiems gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

Montrealio Li e t u v i ų Kredito 
Unijos LITO Valdyba

16 amžiaus mergaitė ir 21 
amžiaus vyrukas, jos brolis, 
Vietnamo universiteto 2-jų 
metų inžinerijos studentas 
ir jų teta, 48 m. amžiaus, 
buv. buhalterė. Visi mqkosi 
anglų kalbos ir jau gahma 
su jais susikalbėti angliškai. 
K. Deksnio pastangomis, 
vietnamietis studentas dabar 
jau pradėjo dirbti, gaudamas 
3 dol. valandai.'Daug laiko 
paaukojo J. Didžbalienė,ieš
kodama darbo ir toms dviems 
moterims, tačiau iki dabar 
joms darbo rasti dar nepa
vyko. Gal kas iš lietuvių ha- 
miltoniečių šiame reikale 
galėtų padėti ? Jos galėtų 
dirbti pavyzdžiui kambarių 
valymo darbus (kad ir dalinį 
laiką), indų plovimo virtu
vėse ir panašius darbus. Mi
nima šeima apgyvendin
ta 680 Nr. Lawrence Rd 
apart. 5, Hamiltone. Jų pa
vardės : Vu Thi Thao (teta), 
Vu Thi Lan Anh, Vu Minh 
Tuan (studentas).

Ateityje apie juos bus pa
tiekta daugiau informacijų.

Zp.

Musu. Kredito Unijos nariui
A+A

BRONIUI KATILIUI

mirus, jo broliui Kazimierui, seserims
Lietuvoje, bei visiems giminėms ir 
artimiesiems nuoširdžia, užuojauta, reiškia -

Montrealio Lietuvių, Kredito 
Unijos LITO Valdyba

ną-KUNKULIS Vladas mies
to ligoninėje.

Visi buvo vyresnio am
žiaus bendruomenės gyven
tojai. Palaidoti lietuvių ka- 
'pinėse Port Credit mieste 
per AV parapijos bažnyčią 
Hamiltone. Zp .
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NL REIKALAI
NL SPAUDOS BALIAUS DIDŽIOSIOS LOTERIJOS 
LAIMĖTOJAI :

Kanados milijoninės loterijos bilietus laimėjo -

Loterijos Kanad. loterijos 
šaknelės bilieto nr.: 
nr,:

6

7

8

9

1

2

3

4

5.

A. BVEIKSKAS 7122 - 4695-344- 350
Montreal, Que 
R.PIEŠINA 4596 - 2539-638- 900
Montreal W.
J.KRATAVIČIUS 3457 - 3434-271- 162
Rainy. River, Ont. 
E.KARDELIENĖ 4577 - /atsiimtas/

Verdun, P.Q.
M^ KRINGELIS 6497 - 1095-092- 002
Montreal, Qie 
R.JAUGELYTĖ 4570 -2719 -624- 094
MountRoyal, Que 
Mrs.A. BURAGAS 1426 - 2896 -989- 906
Toronto, Ont.
A1.KUJALAVIČIUS 4642 - 3076-920- 155
W. Lome, Ont.
A. DANILIAUSKAS 7331 -2714-172- 541
Verdun,' Que. 
.S. NORVAIŠIENĖ 5032 - /atsiimta/

SAVAITRAŠČIO "NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA" tra
dicinis Balius-Koncertas 
praėjo puikioje nuotaikoje. 
Labai šiltai buvo priimtas 
Hamilton*© Mergaičių Cho
ras AIDAS, sol.R.STRIMAI
TIS ir muz.J.GOVEDA .Ar
tėjančio lO-mečio proga , 
AIDAS buvo pasveikintas 
visai salei giedant Ilgiausių 
Metų ir napoleoniškuoju tor
tu. Plačiau bus aprašyta ki
tame NL numeryje.

- Padidino palūkanas. Mont
realio Lietuvių K.U. LITO 
Valdyba pakėlė palūkanas už 
įvairias sąskaitas. Už vienų 
metų terminuotus indėlius 
LITAS dabar moka 14^5%. Už 
trumpalaikius terminuotus 
indėlius / mažiausia suma 
$ 5.OOO/ LITAS moka 14% 
/ 31-59 d. /, 14. 25% /6O - 
89 d./ir 14.5%/9O-18O d ./. 
Už stambesnes sumas yra 
mokamas dar aukštesnis 
procentas.

čienė.Vairavo automašiną ir MOTINOS DIENA 
palydėjo P. Lukoševičius ir MONTREALYJE 
K.Toliušis. d. Š. m. gegužės 11 d. A V pa

rapijos salėje , 12 v. įvyks 
Motinos Dienos minėjimas . 
Paskaitą skaitys psichologė 
dr.A.ŠIDLAUSKAITĖ, jauni
mas paruoš skaidrių ir po
ezijos montažą. Paminėkite 
savo motinas, atvykimu.

• VILNIAUS ŠAULIŲ, RINK
TINĖS SUVAŽIAVIMAN Ha - 
milton’e balandžio 26-27 d. d. 
išvyko iš Montrealio apie 12 
šaulių ir Rinktinės pirm-kas 
Juozas ŠIAUČIULIS.

IO
Dorchester, Ma,, USA
PAVEIKSLUS LAIMĖJO:

J.DILYS - Šetkaus paveikslą,/St.Catharines/, V. LIETU
VININKAS -R. Bukausko pavksl.,/Montreal/ /atsiėmė; 
Vl.KRONKAITIS -J.Šiaučiulio pavksl. ,/Trois Rivieres, 
Que./; J.DALMOTAS -Pr.Baltuonio skulptūrą/St.Leo - 
nard,Que./; V.PRIŠČEPIONKA -E.Pakalniškienės pavksL 
/Ottawa, Ont./

Po $ 50 laimėjo:
J.SUSLAVIČIUS /lot.šaknelės nr./ 3461, Long Cac.,Ont
V.OŽELIS,4706 .Malartie, Que.
Po $ 25 laimėjo :
G.DREŠERIENĖ, 4621,Gulfport, Fla /atsiimta/
A.RINKŪNAS, 5567, Islington,Ont. ; Ch.AMBRASAS , 
7561, Rosemount, Que.; P. REMEIKA, 1271, Toronto, Ont.

r
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l 4 40 St . Cath e r in e West
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OR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

1410 CUT STXEET 
SUITE II . 12 

MONTREAL 7 Q
r tl. 9 32 ■ 6662, nemą 7 • 968 I.

LITO SUSIRINKIMAS
Metinis LITO narių su - 

sirinkimas įvyko kovo mėn. 
22 d. Šv.Kazimiero parapi
jos salėję. Susirinkimą pra
dėjo pirm. J. BERNOTAS^ 
kviesdamas atsistojimu pa
gerbti 1979 m. mirusius 18 
"Lito" narius. Susirinkime 
užsiregistravo 216 pilnatei
sių narių ir 6 svečiai,bet 
dar daug kas atvyko regist
racijai užsibaigus.

Susirinkusius keliais žo
džiais pasveikino CUMIS 
draudos bendrovės atstovas 
Y. Robillard, kuris taip pat 
įteikė pirm. J. Bernotui mo
dernišką laikrodį "Lito"pa- 
talpoms, minint "Lito" 25 
veiklos metus.

Metinius pranešimus pa
darė pirm. J. Bernotas, ve
dėja R. Piečaitienė, kredito 
kom. pirm. V.Piečaitis, re
vizijos kom. pirm. B. Nied
varas ir Namų Planavimo 
kom. pirm. A. Kličius.

"Litas" užbaigė metus su 
$ 8.907,048 balansu/ $ 8 . 
452,007 - 1978 m. /. Na
riams už santaupas išmokė
ta $ 762,570 / $627,515 / . 
Narių - 1873 / 1826 /, skoli
ninkų - 465 /491/. Lietuvy - 
b ės reikalams per 1979 m. 
paaukota $ 5, 200.

-Kovo mėnuo užbaigtas su 
$ 8.89 mil. balansu ir 1875 
nariais.

Po metinio susirinkimo , 
LITO Valdyba išsirinko Algį 
KLIČIŲ pirmininku, Romą 
IŠGANAITĮ vice-pirmi ninku 
ir Gytį VAZALINSKĄ sekre
torium.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS VAKARAS 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 
JVYKS BALANDŽIO 26 d., šeštadienį, 7 v. v. 
-Buvusių ir esamų mokinių programa 
-Karšta Vakarienė -Loterija-PEGASUS orkestras. 
Suaugusiems-$7, moksleiviams ir pensininkams-$3

EKSKURSUOS į LIETUVĄ 1980
IŠVYKIMO DATOS:

Dr. E. Andrukaitis,
Tti 522-7216

832. BOUL ST-JOSFPH E.

VAIVORYKŠTĖ KELIAUJA 
Pasižymėjusi tautodailės 

grupė VAIVORYKŠTĖ Mon
realyje buvo pakviesta Wa- 
shingtonan, "Pušyno" Skau
čių D-vės Kaziuko Mugės 
metiv kovo 21-23 d. d.

Šią parodą aplankė beveik 
visa Washington’o lietuvių 
kolonija, Baltimorės ir kitų 
vietovių svečiai. Visi paroda 
buvo labai patenkinti.Svečių 
Knygon įrašė daug malonių 
pastabų, stebėjosi VAIVO
RYKŠTĖS moterų darbštumu 
ir kūrybingumu.

Daliai Lukienei, "Pušyno" 
draugininkei.kuri daugiausia 
rūpinosi parodos suorgani - 
žavimu ir p. Bačkiams į Lie
tuvos Atstovybę buvo pado - 
vanota po juostą, kurias iš - 
audė D. Staskevičienė;!- oji 
vilna ant lino, II—oji kaišy
tinė juosta.

Gobeleną "Saulėlydis" iš
sirinko ir įsigijo p. Bačkiai . 
Jį išaudė Ina Lukoševičiūtė, 
/būdama 15 m.amžiaus/. Jos 
kitą gobeleną "Abstraktas" į- 
sigijo viena vokiečių šeima , 
atsilankiusi parodoje, iš Po - 
tomac.Taip pat ji nupirko ir 
gobeleną "Vakaro daina", kurį 
išaudė Irena Lukoševičienė.

Didelį pasisekimą turėjo ir 
tautinės lėlės, kurių specialis- 

' tė grupėje yra Danutė Staške - 
vičienė; jų net pritrūko, i

Dauguma audinių parodoje 
nebuvo pardavimui.

Pravestai loterijai parem - 
ti kelionės išlaidas gobeleną 
padovanojo A.Kuncevičienė , 
juostą-G.Montvilienė ir lėlę- 
D. Staške vičie nė.

GEGUŽES 15. BIRŽELIO 1 2 , LI EPOS 14. RUGPIŪCIO 14 
I R RUGSĖJO 1 1 d.

> ■ į14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS Į Š( 
KRAŠTĄ - KANADA.

KELIONĖ į MIAMI TIK $ 169. LĖKTUVU 
Rttiyti ongliikoi:

ADRIA TRAVEL SERVICE «•
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

Tel. (514) 844-5292 & 844-5662
KELIONĖMS I LIETUVĄPATARNAUJAME VIRS 26 METAI.1

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355Balsų skaičiuotojai : L. 
Balaišis, J. Knystautas, V. 
Murauskas,?. Petronis ir 
V. Sabalys pranešė, kad P . 
Adamonis ir G. Vazalinskas 
išrinkti į Valdybą, į kredito 
komisiją perrinktas V.Pie- 
čaitis ir į revizijos ko m. iš
rinkti I. Mališka ir L. Mar
kauskas.

Valdybos ir tarnautojų 
vardu A. Kličius ir R.Pie- 
čaitienė įteikė J. Bernotui 
eskimų skulptūrą ir prise - 
gė gėlę, atsisveikindami su 
juo po septynių kadencijų 
yaldyboje. Iš tų 21 metų Juo
zas Bernotas 17 metų išbuvo 
"Lito" pirmininku. Baigda
mas, jis pažadėjo toliau 
glaudžiai bendradarbiauti su 
"Litu".

Susirinkimas baigėsi pui
kia vakariene, kurią paruo
šė J.Gabrusevičienė su tal
kininkėmis

C. I. B. 
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

59 47

TėL Bureau: 769-8824 
Rėsrdence: 366-6245

Park Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4 

279- 116 1 Res.453 -9 142

Kailių siuvėjas-
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

ADVOKATAS

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

4 701 Bannantyne. 
Verdun -Quebec
H4G 1E6 (kainpis 2-nd Ave.)

IEO OUEEKAS

GURECKAS
Man ager

168 Notre Dame St. ; E. \ Suite 2Q5 
Montreal, P. Q. , H 2 Y 3 P 6

Tel: 866-2063, 866-2064

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PONTIAC* BUICK* ASTRA
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• neįtikėtinai geros sąlygos 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I |$ITIKINKITE J 
pasinaudokite i

PASIKALBĖKITE SU

mus mootroal wott automobili

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
( At the End of Sherbrooke St. We st)

Dr.A.S. popieraitis
H 4., M.D.. C.M.. ni.Sc.. L.M.C.C , E.R.C.S.<C‘

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

Tel. 931 -4024

pharmaciens
PHARMACISTS,

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open.

1 Sarnedi; 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimar.che: 10 a.m. 6 9:3Q,p.m. 
l.ivraison gratuite - Free delivery
Skubus ir n«k amuoi anti t pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6
TEL. 727 -3 120 Njmy 3 76 - 3 78 1

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

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE NOTARY

Roman J. IŠganaitis, b.a., b.c.l.

MONTREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: 878-9534

3 Place ville Marie, Suite 6 2 7 
Montreal, P. Q. H 3 B 2 E3

Tel: '514) 8 7 1 - 1 430

ADVOKATAS

8 psi.

Montrealietes labai, malo - 
nial priėmė Lietuvos Atstovy- 1 
bė. Buvo progos ir apžiūrėti 
Washington’© miestą.

Parodą įrengė ir budėjo I. 
Lukoševičienė ir D. Staške vi -

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n tū_r_a__v kj_P__!UL2._L?A5_Cl*_

. —. _ KIDIHfflEflUa LJETLHJJLĮ 
LJIZJ±J HREDITŪ UMIJR
1465 DE SEVE STREET,'MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamqsias s-tos 
Taupomąsias s-tas 
Pensiją planas

6% 
12% 

12.25%

11.75%Trumpai. Perm i n d. iki

Duoda nemokamą gyvybės draudą 
iki $2,000 už taup. s-toi sumas.

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL. QUEBEC 
SUITE 500A H3A 2G6 TĖL. 288-9646

l.EONAS
Sale s

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Naktin, turto 
tekią kredito 
Investacines nuo

16.25 %
18.5%

17.75%

Nemokama gyvybė* drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmodieniois, 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 vasorq 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 
Tel, 273-9181 .............. Namu; 737-0844

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL. PJQ . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
In ve stoci jos J,A.V. ir kt. Kanados provincijose

.NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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