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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

SU MIŠELIO ŠŪVIAI Į
JAV PREZIDENTĄ

Šios savaitės sensacija- 
pasikėsinimas į prez. Ro
nald Reagan’ą. John War
nock Hinckley jr., sukrikęs 
25 m. amžiaus milijonie
riaus iš Dalias sūnus,pa
leido 6 šūvius iš revolverio 
Washington’e, prez. Reagan’ 
ui su grupe žmonių išėjus iš 
Hilton*o viešbučio.

Prez.Reagan’as, sužeistas 
į kairįjį plautį, buvo tuojau 
nugabentas į ligoninę. Pats 
galėjo užeiti laiptais į pas
tatą. Operacija pavyko labai 
gerai.

Gydytojus ir visus kitus 
džiugina prezidento gera fi
zinė ir moralinė kondicija . 
Jis taisosi netikėtai greitai 
ir visus linksmina, kaip ir 
prieš operaciją viensakini- 
nlaįs juokavimais. Už poros 
savaičių numatomas išleisti 
iš ligoninės. Dienai praėjus 
po operacijos, jis jau buvo 
informuojamas vyriausybės 
reikalais.

Ne taip gerai pasisekė ki
tiems. Žudiko kulka sunkiai 
sužeidė į galvą Spaudos sek
retorių James Brady. Jis 
buvo be mirštąs, bet po poros 
dienų rodo sustiprėjimo 
ženklus. Gydytojai dar ne
gali nustatyti, kaip sunkios 
bus jo sužeidimo pasekmės.

Trečioji kulka pataikė į 
saugumo tarnautoją ir ket - 
virtoji į Washington’© po
licininką. Abu sunkiai su
žeisti, bet sveiksta.

Vice-prez. George Bush , 
kuris tuo metu lankėsi Texas 
valstijoje, tuojau pat grįžo į 
Baltuosius Rūmus ir užtikri
no, kad vyriausybės apara - 
tas veikia normaliai be su
trukdymų.

Visoje A merikoje kilo pa - 
sipiktinimo ir susirūpinimo 
banga. Ginklų laikymo kont
rolės reikalas iškilo visu 
aštrumu. Taip pat neįtikėti - 
na,lęad kiekvienas sumišėlis 
gali prasiskverbti iki repor
terių, įsimaišyti jų tarpan 
ir pasirodyti su savo "žyg
darbiais”.

Pasikėsintojas buvo žino - 
mas policijai, gydomas psi
chiatro. Sakosi tai padaręs 
dėl " nelaimingos meilės" 
vienai filmų aktorei/kuri jo 
visiškai nepažįsta ir nėra jo 
niekada susitikusi/.

NUSIŽUDĖ SOVIETU 
DELEGATAS

Sovietų Profesinės Sąjun - 
gos delegatas P. Aboltln , 
atvykęs į Paryžių kviečiant 
Prancūzijos komunistinei 
profesinei sąjungai, iššoko 
iš viešbučio lango ir nusi-' 
žudė.

RUSA I T RE NIRUOJA 
STUDENTUS

Kremlius išleidžia kasmet 
milijonus dolerių Lotynų A- 
merikos studentų indoktri- 
nacijai marksizmo filosofija. 
JAV-bės,tačiau, nieko neda
ro, kad atsvertų tokią sovie
tų propagandą. Taip rusams 
perleidžiama reikšminga į- 
takos dalis P.Amerikos sri
tyje.

RUMUNIJA UŽ LENKUS
Rumunijos komunistinė 

vyriausybė per žinių Agen
tūrą Agerpres pareiškė, kad 
Lenkija turi išspręsti savo 
problemas " be jokios išori
nės intervencijos". Prez . 
Ceausescu visą laiką vedė 
skirtingą užsienio politiką 
nuo Maskvos ir kitų sovietų 
diriguojamų Warsawos Pak
to valstybių.

PAGAUTAS MARIJUANOS 
KONTRABANDOS VADAS

Kalifornijoje sulaikytas 
vienas žymiausių marijua- 
nos kontrabandos vadas , 
slapstęsis nuo policijos ir 
vedęs multi milijoninę apy - 
vartą, D.J.Steinberg'as,31 
m. amžiaus.

Daugiausia darbavosi Flo
ridos ir pietų Mass.,vals - 
tijose. Jam gręsia bausmė 
kalėjimo iki gyvos galvos .

TRUDEAU SUTINKA PER
DUOTI KONSTITUCIJOS 
PROBLEMĄ TEISMUI 

Nustebusiems Parlamento 
mariams š. m.kovo 31 d.Ka
nados Min.P-kas Trudeau 
paskelbė, kad atsižvelgdamas 
į tebevykstančius ginčus dėl 
Konstitucijos grąžinimo į 
Kanadą, jis sutinka perduoti 
AukščiausiajamTeismui nu
spręsti, ar jo siūlomos re
formos yra nelegalios.

Opozicija ir kai kurios 
provincijos tvirtina,kad vien 
federalinė vyriausybė nega
li daryti reformų Konstituci
joje.

Trudeau tikslas-grąžinti 1 
d.liepos Konstituciją su pa
taisymu, įrašant į ją Žmo
gaus Teisių nuostat/ ypač 
savotiškai dėl to laikosi PQ, 
besipriešindama tam nuos
tatui. O juk dejuoja, kaip bu
vo skriaudžiami ir dar te
bėra. ../.

ŠVARA IR ENERGIJOS 
TAUPYMAS QUEBEC'E 

Medžiagų pernaudojimas 
bei aplinkos ir oro tarša ga
lų gale išjudino kai kuriuos 
įtakingus asmenis veiklai.

Quebec’© provincija kas
met atsikrato 3.1 mil. met
rinių tonų šiukšlių-atmatų. 
Jų sudeginimas, surinkiinaą, 
užkasimas kasmet kainuoja 
apie 500 mil. dolerių.

Neseniai apie 700 verslo, 
visuomenės, mokyklų ir vy
riausybės atstovų surengė 3 
dienų s varsty bas, kur buvo 
sprendžiama, kaip geriau su
vartoti atmatas platesniu 
mastu/. Jau kuris laikas kai 
kuriose Montrealio miesto 
dalyse yra specialios patai - 
pos, kur galima nunešti se - 
nūs laikraščius, butelius , 
skardines ir 1.1./Ten atlie
kamas surūšįavimas ir per
duodama suvartojimui/.

Quebec'o provincijoje jau

ARTĖJA BALANDŽIO 13 DIENA

Quebec’o provincijos rin
kimų diena artėja - baland
žio 13 bus pasisakyta už li
beralus ir Claude Ryan, ar 
už pekistų vyriausybės pra
tęsimą dar 4-iems metams .

Ryan savo rinkiminio sti

LIETUVIU DOVANA 
PRINCUI CHARLES

D. Britanijos princas 
Charles vasario pabaigoje 
lankėsi Derby, vidurinės 
Anglijos pramoniniame 
mieste. Čia buvo susitikęs 
ir su įvairių etninių grupių 
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yra suorganizuota 20 sąjun- 
gų/8-ios Montrealio' mieste/ 
kurios pirmoje eilėje rūpi
nasi naudoto popierio ir 
stiklo surinkimu.

Išplėtus visą šią naują ir 
svarbią pramonę atsirastų 
naujų darbų. Patys gyve n - 
tojai mielai prie tokio var - 
totų medžiagų rinkimo pri - 
sideda, jausdamiesi, kad jie 
gali ką nors gero padaryti 
savo aplinkai nepernaudo - 
darni medžiagų bei taupy - 
darni energijos išteklius.

liaus nepakeitė, liko prie 
kontakto su mažomis grupė- 
mis.Levesųue "ištrynė" iš 
savo programos Quebec’o 
atskyrimą nuo Kanados/ ži - 
noma, iki sekančio karto/ .

atstovais, jų tarpe ir su lie
tuviais. Trys lietuvaitės , 
apsirengusios tautiniais rū
bais įteikė princui knygą 
apie lietuvių tautinius kos
tiumus. Princas pasikalbė
jo su lietuviais ir pasakė, 
jog padovanos knygą savo 
būsimai žmonai.

JUNGTINIS PABALTIEČIU KOMITETAS
Jungtiniam Pabaltiečių Komitetui šiemet pirmininkaus 

Estų Amerikiečių Tarybos vadovybės žmogus, Maido Kari. 
Jungtinis Pabaltiečių Komitetas yra išvystęs sėkmingą 
veikią ir gerus kontaktus su JAV įstaigomis, kongreso ir 
valdžios žmonėmis, Amerikos Liet. Taryba padidins jam 
finansinę paramą, siekiančią daugiau 7000 dol. Numaty
tas bendras birželio trėmimų minėjimas. Komitetas steng
sis aprūpinti informacija ir Kiniją.

RŪPINASI POLITINIAIS KALINIAIS
T. Blinstrubas, dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. J. Valaitis, 

vasario 17 ir 18 d. dalyvavę Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjime JAV kongrese, pasidžiaugė, kad lietuviai 
turi daug draugų šioje institucijoje. Kalbas pasakė daug se
natorių ir kongresmanų, kurių klausėsi ir daugelis atsilan - 
kiusių stebėtojų. Būdami Washingtone Alto vadovybės žmo
nės aplankė kai kuriuos senatorius ir kongresmanus, įteikė 
jiems atitinkamos literatūros, įdavė V. Petkaus biografi
nius duomenis, prašė padėti jį ir kitus politinius kalinius 
išlaisvinti. Senatorius Percy pažymėjo, kad Valstybės sek
retore uas Haig asmeny lietuviai turi didelį draugą.

MADRIDO DELEGACIJOS LAIŠKAI KALINAMIEMS 
LIETUVIAMS

JAV delegacija, Amerikai atstovavusi Madrido konfe
rencijoje, pasiuntė laiškus tiems Rytų Europos ir Sovie
tų Sąjungos žmonėms, kurių teises gindami JAV delega- 
jos nariai suminėjo jų vardus Madrido konferencijoje. 
Išviso pasiųsti laiškai 6O-čiai tokių asmenų, jų tarpe Ar
vydui ČEKANAVIČIUI, Baliui GAJAUSKUI, Vladui LAPIE- 
NIUI, Viktorui PETKUI, Petrui PLIUMPAI, Juliui SAS
NAUSKUI, Vytautui SKUODŽIUI, Antanui TERLECKUI ir 
Eitanui FINKELŠTEINUI.

PABALTIEČIU LAIMĖJIMAI MADRIDE
JAV delegacijos Madride nariai keliais atvejais pareiš

kė, kad pabaltiečių atvykimas į Madridą ir turėti pasima
tymai su įvairių delegacijų nariais turėjo žymios įtakos , 
kad pavergtųjų kalinamųjų reikalai drąsiau keliami Mad-“ 
rido konferencijoje.

AMERIKIEČIAMS APIE RADIJĄ ,
Chicago WO PA radijo stotis, veikianti banga 1490 vasa

rio 13 d. 1O v. v. perdavė anglų kalba įvykusį pasikalbėjimą 
su kun. J. Prunskiu apie Lietuvos nepriklausomybės šventė 
ir kitus Lietuvos reikalus.

BOLŠEVIKU NUŽUDYTI ŠAULIAI
Jau sudaryti aprašai apie 367 bolševikų nužudytus šau

lius ir turimos daugelio jų nuotraukos. Stropiai renkama 
medžiaga knygai apie šiuos Lietuvos kankinius. Rinkinį 
ankščiau suteiktos medžiagos atsiuntė V. Tamošiūnas iš Det
roito. Laukiame daugiau aprašų ir nuotraukų. Siųsti kny
gą ruošiančiam kun. J. Prunskiui, adresu: 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, Illinois 60629, USA.
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Nepairom
VI Lietuvos ittataainim^! UI idtLMmybf Kanadai r 
r«Mt la liberation de la Lituanie f Lor»ie «•> .?»n«rfo • 
For liberation of Lithuania f For loyalty to Canada!

LEIDĖJAI NL SPAUDOS BENDROVĖ,
Redaguoja Redakcinė Kolegija

Telefonas: ( 514) 3C6-G22O.
S«««n4 Claal Mali RaflMrMIaa W0. M) Rotom ••■'•nUaJ.

»«W a* Lachlna, F.Ck PabHahatf by Tha 1«t<S*y«n4»n» LlHtvanla 
Pabllahiny C., » TfU C—rf Stfat, La Salia, P. ft Canada. MSP Xi4. 

P.«. R rndrodarbiu ar korespondentę spausdinamos mintys ne* 
butinat turi atitikti redakcijos nuomonei. RanhraJ^iai er-!i 
butt trumpinami ir taisomi redakcijos nuo Ii ura, tratinami 
h1) 11 anksto susitarus. U t skelbimu turini redakri ja arba 
Leidykla neatstoto.

GRUPĖ LIETUVIŲ 
ATSTOVŲ 9-ame 
BALT IEČIŲ VAKARE 
OTTAWOJE.1981.III.4 d.

Iš kairės: V.RADŽIUS, 
Ottawos KLB p-kas. 
L.SKRIPKUTĖ, KLB Ta
rybos atstovė /Hamilton/;
R.DANAITYTĖ, Otta
wos KLB A -kės vicep.;
K.AUGATTIENĖ, V.PIE- 
čaitis, Montreal!o KLB 
A-kės pirm, ir S. MITĄ- 
LIE NĖ /Ottawa/.

BALTIEClŲ DIENOS KANADOS
PARLAMENTE Nuotr.: LadoGiriūno

Tradicinis metinis Kanados Baltiečių Vakaras Parlamen
to rūmuose Ottawoje įvyko 1981, III. 4. Tai jau devintas Va
karas ir jis yra pasidaręs Lietuvių, Latvių ir Estų Bend
ruomenių Kanadoje metinis įvykis, kada kreipiamasi į Ka
nados vyriausybės atstovus, senatorius ir parlamento na
rius ir kalbamasi visuomeniniais — politiniais reikalais.

Baltiečių Vakaras parlamento rūmuose yra galimas tik 
turint specialų parlamentarinį globos komitetą. Ši kartą ji. 
sudarė 8 senatoriai ir 14 parlamento atstovų, visų parla
mento politinių partijų, tarp jų 7 buvę Kanados ministerial. 
Bendrai, šio, praktiškai nuolatinio, komiteto sudėtis mažai 
keičiasi, ir jų nariai yra labai palankūs baltiečiųreikalams

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE
Lietuvių, Latvių ir estų Bendruomenių atstovai buvo pri — 

imti Paul Chapin Rytų Europos sekcijos vedėjo ir pasi — 
kalbėta virš pusantros valandos. Pasikalbėjime dar daly
vavo du užsienio reikalų ministerijos pareigūnai. Kalbėta 
apie Madrido konferenciją, Žmogaus Teises ir jų pažeidi
mą Sovietų Sąjungoje ir okupuotose Pabaltijo kraštuose, 
Baltijos konsulatų reikalus, šeimų sujungimą ir 1.1.

KLB-ei atstovavo pirmininkė adv. Joana Kuraitė ir vi - 
cepirmininkė Irena Meiklejohn.

KONSULŲ PAGERBIMAS
Kovo 3d. Lietuvos konsulas Kanadoje dr. J. Žmuidzinas, 

Latvijos — dr. E. Upenieks ir Estijos — I. Hensoo, dalyvavo 
specialiame jiems skirtame priėmime—vakarienėje Par
lamento rūmuose su parlamentarų grupe ir užs. reikalų 
ministerijos atstovu Paul Chapin. Buvo plačiau painfor
muota apie Užsienių Reikalų Ministerijos daromas studi
jas konsulatų reikalais ir atsakinėta į įvairius kitus visuo
meninius — politinius klausimus.

Be konsulų dalyvavo senatoriai S. Haidasz ir A. Thompson, 
parlamento nariai Walter Baker, buv. ministerio pirmi
ninko pavaduotojas ir dabartinis parlamento opozicijos va
das, Michael Wilson, buv. prekybos ministeris, Kenneth 
Robinson (iš Toronto) ir Harold Herbert (iš Montreal) ;KLB 
atstovavo vicepirm. J. V. Danys, Latvių — dr. E. Parups ir 
Estų Bendruomenės W. Pent.

REZOLIUCIJOS PARLAMENTE IR SENATE
Kovo 3 d. trys Baltijos valstybių garbės konsulai buvo 

pakviesti į Kanados Senato garbės svečių galeriją ir posė
džio metu senatorius Stanley Haidasz pravedė sveikinimo 
rezoliuciją, kurioje tarp kitko sakoma... "man malonu at
kreipti jūsų dėmesį į tris įžymius asmenis galerijoje. Jie 
yra dr. Jonas Žmuidzinas, einantis Lietuvos generalinio 
garbės konsulo pareigas, Ilmer Henson, Estijos garbės 
konsulas ir dr. Edward Upenieks, Latvijos garbės konsu
las Ontario provincijai. Aš esu tikras, kad visi gerbiamie
ji senatoriai kartu su manimi jiems pareikš nuoširdų svei - 
kinimą atvykus į sostinę. . . (ir) mums bus malonu juos as
meniškai susitikti devintame Baltų Vakare rytoj Konferen- 
racijos salėje.

Kovo 4 d. konsulai buvo pakviesti į Kanados parlamento 
diplomatų galeriją Ir parlamento narys Walter Baker posė
džio metu pasiūlė rezoliuciją: "Šis parlamentas, pripažin
damas latvių, lietuvių ir estų kilmės kanadiečių įnašą Ka
nadai, sveikina jų garbės konsulus ir jų Bendruomenės at
stovus atvykusius į devintą metinį Baltiečių Vakarą parla
mento rūmuose", kuri buvo vienbalsiai priimta visų trijų 
federalinių partijų parlamento atstovų.

MINISTERIO J. FLEMING*) PRIĖMIMAS
- Ministeris daugiakultūriniams reikalams James Fleming 
kovo 4 d. pakvietė Lietuvių, Latvių ir Estų Bendruomenių 

pirmininkus pietums — pasitarimams parlamento rūmuo
se. Ministeris painformavo apie numatomą papildomą pa
ramą etninių grupių kultūriniams reikalams, kaip paramą 
spaudos siuntoms, ir ateinančių metų biudžetą. Kanados 
Liet. Bendruomenę atstovavo pirm. adv. J. Kuraitė ir vice
pirm. I. Meiklejohn.

MINISTERS J.A. EROLA PAGRINDINĖ KALBĖTOJA 
BALTIEČIŲ VAKARE

Kasyklų ministerė Judith A. Erola yra suomių kilmės ir 
savo kalboje pabrėžė, kad ji išaugo gera kanadietė, bet jos 
tėvai ją išmokė ir suomių kalbos, papročių ir tradicijų. Ji 
ragino ir baltiečius išlaikyti savo tėvų kultūros palikimą, 
etninius rūbus, etninius vestuvių papročius, etninius val
gius ir 1.1. Taip pat perskaitė Daugiakultūrinių Reikalų 
Ministerio J. Fleming sveikinimo raštą, kuriame taip pat 
prisiminta nelaisva Pabaltijo valstybių padėtis.

Dar kalbėjo senatorius Stanley Haidasz ir Walter Baker, 
opozicijos vadas; pabrėžta, kad kanadiečiai gyvendami lais
vėje, demokratinėje santvarkoje pamiršta, kad ne visur šių 
principų laikomasi, ir prarastą laisvę ir demokratiją yra 
sunku atgauti, kaip rodo Pabalti jos valstybių, — Lietuvos , 
Latvijos ir Estijos , — pavyzdys.

Baltiečių vardu trumpai kalbėjo adv. Joana Kuraitė, KLB 
pirmininkė, ir Laas Leivat, Estų Bendruomenės pirminin
kas. Ilgesnę kalbą pasakė T. Kronbergs, Latvių Bendruo
menės ir dabartinis Baltų Federacijos Kanadoje pirminin
kas. Pareiškė padėką Kanados vyriausybei už visakeriopą 
paramą ir už Madrido konferencijoje iškeltus klausimus 
dėl rusifikacijos ir religinių- persekiojimų Lietuvoje, Lat- 
vijbe ir Estijoje. Plačiau kalbėjo apie Baltijos tautų padėtį, 
dabartines ir ateities problemas.

KONCERTAS IR PARODOS
Koncertinę dalį atliko estų muzikas prof. Armas Maiste 

pianinu paskambinęs tris dalykus, vienas iš jų buvo iš kla
sikinės jazzo muzikos, kurią A. Maiste dėstoMontrealyje.

Rasma Lielmane, latvių smuikininkė, laimėjusi tarptau
tinių premijų, smuiku pagrojo "Romance"(Vitols)ir garsų
jį Camille Saint-Saens kūrinį "Introduction et rondo cap— 
priccioso".

Vytas Paulionis iš Toronto padainavo tris arijas iš ope
rų "Čičinskas" (Aloyzo Jurgučio) "Fausto" (C. F. Gounod) 
ir "Figaro vestuvės" (W. A.Mozart). Didelio pasisekimo 
susilaukė arija iš "Figaro vestuvių",^'Non e piu andrai". 
Paulionis pasirašė sutartį ateinančiam sezonui su Canadian 
Opera Company Toronte.

ALTos delegacija ir Wa
shington’© lietuviai po Lie- , 
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo JAV Senate.

Iš kairės: Lietuvos atsto
vas dr. St. BAČKlS.ALTos 
atstovas Washington’© dr.J. 
GENYS, ALTo vicep. dr.J. 
VALAITIS, VLIKo reikalų 
vedėja M.SAMATIENĖ, sen. 
Ch.H.PERCY /labai palan
kus lietuviams/, J. LAUČKA, 
lietuvių programos Ameri
kos Balse ved.P.PETRUTISį, 
VLIKo vicep. dr.J. BALYS , 
ALTo vicep. T.BLINSTRŪ
BAS.

Koncertinė programa buvo aukšto lygio ir visi trys me
nininkai ja. gerai atliko.

Tautinėse parodėlėse estai išstatė medžio dirbinių, o 
lietuviai — Valentinos Balsienės iš Toronto keramikos kū
rinius tautiniais motyvais. Jie yra atlikti įvairiomis ir su
dėtingomis technikomis ir buvo apžiūrimi su dėmesiu.

Programų viršeliai buvo papuošti spalvuotomis latvių, 
estų ir lietuvių dailininkų paveikslų reprodukcijomis, lie
tuviškai dailai reprezentuoti buvo parinkta Čiurlionio"Pa- 
saulio sukūrimas XI". Lietuvių moterų kūryba buvo paro 
dyta lietuviškais pyragėliais, žagarėliais ir didžiuliu ra
guoliu.

KITOS PASTABOS
Priėmime ir bankete dalyvavo arti 220 (tik tiek salė tal

pina). Atsilankė 19 senatorių ir virš 40 parlamento narių, 
tarp jų ministerial J. A. Erola, W. Rompkey, Sen. Lapointe 
ir sen. R. Perrault; buvusieji ministerial W. Baker, S. 
Haidasz, W. G. Dinsdale, G. Hees, M. Lambert, A. Law
rence, D. Mazankowski, S. Paproski; diplomatai — Vatika
no Pro-nuncijus Angelo Palmas, patarėjas Dante Paskui - 
nelli, JAV ambasadoriaus pareigas einantis R. J. Smith ir 
pirmas sekretorius A. McKee, Australijos ambasadorius 
B. G. Dexter ir V. Vokietijos ambasadorius E. Straetling , 
Kanados užs. reikalų ministerio pavaduotojo asistentas 
Jean Touchette, Rytų Europos sekcijos vedėjas Paul Cha
pin, Daugiakultūrinių reikalų ministerijos direktorius O. 
Kruhlak.

Baltiečių buvo po maždau 30iš kiekvienos tautybės. Lie
tuvius atstovavo KLB Krašto Valdybos nariai —pirm. J. Ku
raitė, J. V. Danys, I. Meiklejohn, J. Krištolaitis, E. Stunge- 
vičius, J. R. Simanavičius, Krašto Tarybos nariai — L. 
Skripkutė ir V. Stanevičienė iš Hamiltono, H. Lapas iš To
ronto, A. Staškevičius iš Montrealio, KLB apylinkių pir- 
mininkai V;Piečaitis (Montrealio), V. Radžius (Ottawos), 
KLJS pirm. L. Beržinytė ir valdybos narys Šeškus, Toron
to studentų draugijos pirm. Rita Rudaitytė, kun. A. Simana - 
vičius iš Toronto, kun. dr. V, Skilandžiūnas iš Ottawos, sol. 
G. Čapkauskienė iš Montrealio ir eilė kitų.

Visi parengimai praėjo slandžiai, kalbėtojų skaičius 
buvo apribotas, kalbėtojų kalbos trumpos,/tik du pagrin
diniai kalbėtojai kalbėjo po 15 minučių. Visas vakaras bu
vo organizuotas taip, kad būtų kuodaugiausia progos bal- 
tiečiams, parlamentarams ir svečiams asmeniškai pasi
kalbėti. Asmeniški kontaktai padeda geriau išsiaiškinti 
mūsų reikalus.

KLB Informacija -

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

t 
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NORĖTŲ TOBULĖJIMO

Nerūpestingumas - Išsi
blaškymas ar apsileidimas 
lengvai pastebimas.

Vienas ”NL” skaitytojas 
norėdamas, kad kai kurios 
mūsų svarbiųjų švenčių a- 
peigos liktų tinkamoje aukš - 
2 psl.

tumoje ir valdybų pirminiu - 
kai rūpestingiau elgtųsi 
minėjimuose, sumini kai ku
riuos pagerinimo besišau
kiančius momentus, ypač, kad 
jie korespondencijose nebu - 
vo iškelti. /Kalbama apie 
Vasario 16 d. minėjimą^ Štai 
tie svarbūs punktai : 

1/ Prie Miesto Rotušės lie
tuviškąją vėliavą pakėlė pats 
vienas B-ės p-kas. Pagal 
taisykles, turėjo būti ir du 
palydovai.
2/ Du minėjimo skelbimai 
rašė skirtingas pradžios va
landas ir suklaidino nemažai 
žmonių.

3/ Dėkojant puikios progra
mos atlikėjui-chorui, sumai
šė jų vardus...
4/ Bažnyčioje per iškilmin
gas pamaldas stovėjo vėlia - 
vos su palydovais. Jas ne- - 
šant, nebuvo atkreiptas dė - 
mesys, kad jas reikėjo pri
laikyti su ranka, nes medžia- 
ga siekė grindis.

5/ Pirmą kartą tos kolonijos 
istorijoje buvo išneštas vai - 
nikas ir padėtas prie pa - 
minki o Žuvusioms už Laisvę 
V-bos p-ko, lydint tik vienam 
tautiečui, kai vėliavos ir vi
si kiti likosi bažnyčioje. Kal
bama,kad V-ba to’ nenumatė. 
Išėjus iš bažnyčios, krepšls 
su gėlėm buvo atgal įneša

mas į bažnyčią. Labai gaila, 
nes jos turėjo likti prie Pa
minklo nors ilgesnį laiką.

Girdėjosi įvairių komenta
rų. Net ir tokių, kad žmonės 
pasiliko įjažnyčioj ir nėjo 
prie paminklo, kad išvengtų 
netinkamų prakalbų.. .

Susirūpinęs Lietuvis”, 
Ontario .

f NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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•±S ŠNIPAI IR TECHNOLOGINES
i P. Indreika

Gyvenimas yra pilnas pas
lapčių, o ypatingai kas lie
čia mokslinius išradimus, 
kuriais daugiausiai domisi 
šnipai. Nuo jų juodosios 
rankos neapsisaugo nė viena 
valstybė, nes komunistinių 
kraštų šnipų visur pilna . 
Svarbiausias jų uždavinys - 
sužinoti ir perduoti karines , 
ekonomines ir kitokias svar
bias valstybines paslaptis 
tai valstybei, kuri jį siuntė .

Patys svarbiausi yra šni
pams technologiniai išradi
mai, kurių pavogimas vyks
ta labai gerai apgalvotai pa
naudojant lapės gudrumą ir 
prisidengus nekalčiausiomis 
priemonėmis. Jas išaiški - 
nūs, net neskelbiama viešu
mai, kad kiti tuo nepasinau- 
d otų.

Du broliai žydai Frank ir 
Walter Sapwr, Corona 
mieste, Kalifornijoje buvo 
įsteigę nekalto pobūdžio 
"Sapwr Optical Research Ino,’ 
bendrovę.Tačiau, nepraėjus 
nė porai metų nuo jos įkūri
mo, jie jau atsidūrė teisme 
už neleistiną specialių veid
rodžių, reflektuojančių lase- 
rio spindulius norima kryp
timi. Šiuos veidrodžius 
jie slaptai siųsdavo į Švei
cariją, kuriuos ten perimda
vo Sovietų Sąjungos agentai. 
Bylos metu išryškėjo, kad 
Maskvos Fizikos Institutas 
pinigus pervesdavo į Švei
carijos bankus, kurie pas
lapčių neišduoda kam pinigai 
išmokami. Šių veidrodžių 
ypatingai norėjo gauti Krem
lius. Juos įtaisius į padan - 
gių satelitus ir, reikalui iš-

tikus,būtų pasiruošę naikin
ti amerikiečių žvalgybinius 
ar kitokius skraiduolius.

Sužinojęs apie tai senato
rius Strom Thurmond ryžo
si atgaivinti Senato "Inter
nal Security Subcommittee", 
bet tuojau sukilo prieš jį į- 
vairūs kritikai, primesdami, 
kad norima atgaivinti ir 
grįžti į McCarthy laikus. 
Žinome, kad McCarthy buvo 
pasižymėjęs antikomunisti - 
nėję veikloje ir be nuolaidų 
kovojęs prieš komunistinę 
grėsmę. Jam mirus, "Mc- 
Carthism" tapo nauju ang
lų kalbos žodžiu, kurį labai 
greitai išmoko naudoti so
vietinės Rusijos diplomatai , 
dažnai primesdami jį ame
rikiečiams.

Tačiau, Science žurnalas 
rašo, kad Sovietų Sąjungos 
povandeniniai laivai jau gali 
pasinerti į 3000 pėdų gilu
mą, 2000 pėdų giliau, ne
gu JAV ir plaukti 50 mylių 
per valandą greičiau,eidami 
beveik lenktynių su torpeda .

Po Vengrijos 1956m.įvy - 
kusios prieškomunistinės 
revoliucijos, Budapešto ad
vokatas, žydų tautybės P . 
Virag su kitais sukilėliais, 
1957 m.atsidūrė Kanadoje.Jis 
labai palaikė Izraelio vals-
tybę, bet į ją važiuoti neno - 
rėjo, tikėdamasis, kad gy
vendamas Kanadoje, galės jai 
daugiau padėti.

Čia vertėsi advokatūra ir 
ir 1972 m. netoli Montrealio 
įkūrė "De Vimy Test Labo
ratory", kuri plačiai pa - 
sigarsino spaudoje, kad at
lieka kompiuterių ir kitų e-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS 
•ŽEMĖS ŪKIS

/ II- SIS LAIKOTARPIS: 1918 - II - 16 - 1940 -VI - 15 /
.J. KARAKA

ĮŽANGA
Apie kultūrinį nepriklausomos Lietuvos 20-mečio gy

venimą yra žymiai, daugiau parašyta / ne tik lietuvių, bet 
ir kitomis kalbomis /, negu apie jos žemės ūkio vysty - 
mąsi ar pažangą. Kaip žinome, Vakarų pasaulis dažnai 
daugiau kreipia dėmesį į kitų kraštų- valstybių ūkinį pa
jėgumą, žaliavas, produkciją, importo-eksporto kiekį ir 
panašiai. Romantika, sentimentai ne visus žavi - vyrauja 
principas, kiek "tu", "jis" vertas dabar, kiek rytoj bus 
vertas... Tad čia ir aprašau Lietuvos ūkio vystymąsi 
per laisvąjį dvidešimtmetį.

Europos tautų tarpe lietuvių tauta ir valstybė žinoma 
kai kunig. Mindaugas apsisprendė priimti krikščionybę 
1251 m. ir iš popiežiaus Innocento IV-ojo gavo karaliaus 
karūną 1253 m. Karaliaus Mindaugo įpėdiniai, Lietuvos 
valdovai-Gedi minas, Algirdas, Kęstutis irkt., o ypač 
Vytautas Didysis /1392 - 143G / išplėtė Lietuvos sienas 
nuo Juodųjų iki Baltijos jūrų. Ukrainai, gudai,rusai, to
toriai tapo Vytauto pavaldiniais. 1410 m. Vytautas su pus
broliu Jogaila-Lenkijos karaliumi- ir kitais talkininkais 
sumušė Kryžuočių Ordeną, ir taip pat priėmė krikščiony
bę. Anais laikais Vytautas Didysis pastatė daugelį pilių, 
miestų, bažnyčių. Jis išplėtė amatus, steigė pramonę, rū
pinosi prekyba. Į pagalbą kvietė vokiečių, žydų tautybės 
ir kitus specialistus nes lietuviai buvo žemdirbiai. Valdė 
bajorų luomas, kariai priklausė kitam luomui. Laisvieji 
ūkininkai ir baudžiauninkai nešė sunkiausią darbo naš
tą,dirbdami žemę, kirsdami miškus, žvejodami.Jie buvo 
tapę beveik ponų vergais, laikomi skurde, dažnai pusba
džiai, be j o k i ų žmogaus teisių. Tuo metu ir visoje Eu
ropoje vyravo "ponų gadynė" ir vergų -baudžiauninkų iš - 
naudojimas. Luomų pasiskirstymas buvo žinomas visose 
tautose, visuose kontinentuose-"aš viskas, otų niekas"...

Pagaliau tokių luomų gadynė užsibaigė 20 šimtmetyje.

LIETUVOS VALSTYBĖS I-asis ŽLUGIMAS
Vytautui Didžiajam mirus, Lietuva silpnėjo, dėl nuolati

nių rusų kunigaikščių ir vėliau carų užpuldinėjimų. Lietu
va, buvo priversta daryti su Lenkija Liublino uniją (1569 m.) 
kad bendromis jėgomis apsigintų nuo visų priešų, ypač 
rusų carų, o vėliau, švedų karalių.

Lietuvos — Lenkijos karinio luomo bajorų nesutarimai, 
ištižimas, tarpusavio rietenos Seimuose, kovos, tiek nu
silpnino karišką pajėgumą gintis, kad Rusijos carai su 
Austro - Vengrijos karaliais 1772 — 1795 metais Lietuvą 
ir Lenkiją pasidalino. Lietuva teko Rusijai, kurie ją valdė 
nuo 1795 — 1915 metų I-mo Didžiojo Pasaulinio Karo.

Rusijos carai, per generalinį gubernatorių Vilniuje ir 
gubėrnatorius pasiryžo lietuvių tautą,ne tikūkiškai išnau
doti, iščiulpti kuo daugiausiai ūkiškų gėrybių, bet ir suru- 
1981. IV. 3
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lektroninių prietaisų patobu
linimus, patikrinimus ir 1.1. 
Netrukus jis užmezgė ryšius 
su Kalifornijos elektroni- 
nėmis bendrovėmis užsaky - 
damas įvairių dalių kompiu - 
teriams, siūlydamas gana 
aukštokas kainas. Nežiūrint, 
kad aukštos kvalifikacijos 
kompiuterių gamyba buvo 
kariuomenės kontrolėje, jis 
sugebėjo jų gauti. P.Virag 
Kanados muitinę buvo pain - 
formavęs , kad gaunamas 
siuntas peradresuotų jo įga
liotiniui į Amsterdamą. Iš 
ten jos buvo persiunčiamos 
į Rytų Vokietiją, Prahą arba 
dingdavo be žinios. Jo įga
liotinis gyveno Izraelyje, 
Haifa mieste „Kilo įtarimas , 
ir Virag atsidūrė teisme.
Sučiuptas, jis aiškinosi, kad 
norėjęs pasitarnauti Izrae
liui, bet ne Sovietų Sąjungai .

Komercijos departamen - 
tas yra išaiškinęs daugelį 
suktų kelių ir būdų, kaip ka
riškai vertingi išradimui pa
tenka į Sovietų Sąjungos 
rankas. Mat, prieš pinigų 
pagundą sunku atsilaikyti . 
Ją atšaldo tik kalėjimas...

/ Ne taip seniai buvo pa - ’ Vytautas Mačluika
aiškėjęs visai’originalus^šni- TAVO VARDĄ KARTOJU 
pas: anglas, karalienės El
zbietos II pagerbtas "Sir" 
titulu, meno žinovas ir pa
tarėjas karalienei dailės 
srityje, ilgus metus dirbęs 
karališkuose rūmuose. Ne - 
trūko tokiam, atrodo, pinigų , 
o kur trūko- prestižas atsvė
rė. Tai kodėl šnipinėjo so
vietams ??? Red./.

Kur buvau, kur esu,
Po kokiu dangumi atsidursiu —
Tavo vardą kartoju.
Giedriomis dienomis,
Audrų valandoje,
Džiaugsme, liūdesy ir nelaimėje
Tavo vardą kartoju.
Kaip gyvenimo priesaiką,
Kaip gėrio šaltinį, 
Kaip žodį vienintelį 
Nuo sėlinančios nakties,
Nuo negando paslapčių 

(•Mintyse ir virpančiomis lūpomis
Tavo vardą kartoju.

. Kada būną sunku,
lCr į,K,ąda nuovargis kausto rankas,
,,/rjKada nuvilnija pergalės aidftSį.—

Kartoju Tavo vardą, 
Brangioji Lietuva.

sinti, paverčiant ją Į provoslavų tikėjimą. Nepaklusnius 
kovotojus trėmė Sibiran, atiminėjo turtą ir taip pat vykdė 
kolonizaciją. Ištisus kaimus lietuvių ištrėmė į Rusiją, ka- 
torgon, o jų vieton privežė rusų, daugiausia sentikių, (sta- 
rabracų, "staravierų" buvo nepriklausomoje Lietuvoje apie 
40,000. Lietuviai tačiau nepasidavė, kovojo už savo žodį, 
savo spaudą, laisvę, nors ir daug kentėdami.

I-masis PASAULINIS KARAS
Vokietijos — Rusijos karas (1914-1918) Lietuvą dar labiau 

alino. Žuvo daug žmonių, daug turto sunaikinta. Ištisi 
kaimai, miesteliai, miestai buvo sugriauti. Vokiečiai už
dėjo dideles duokles, ypač ūkininkams. Buvo palikta ūkyje 
tik po vieną arklį ir karvę, kelias vištas. Jaunus vyrus 
vežė įvairiems darbams į frontą ir į Vokietiją.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMAS
Baigiantis Rusijos — Vokietijos I-jam Pasauliniam ka

rui, 1918 metais vasario mėn. 16 dieną Lietuvių Taryba , 
Vilniuje'deklaravo Lietuvos Valstybės nepriklausomybės 
atkūrimą. Vyriausybėje dominavo ūkininkų, buv. baudžiau
ninkų vaikai. Taigi — luomai buvo išnykę... Nepriklauso
mybė buvo realizuota, netik diplomatiniu veikimu tarp Eu
ropos valstybių, bet svarbiausia, mūšiais, kurie parei
kalavo kelių tūkstančių žuvusiųjų aukos ir daugelio sužeis
tųjų, karo invalidų.

Visa Lietuvių tauta įsijungė aktyviai į kovą už Lietuvos 
laisvę. Ypač Lietuvos ūkininkai buvo duosnūs Lietuvos ka
riuomenei, maistu, šiltais rūbais, arkliais ir savanoriais 
kariais. Dalintas! paskutiniu kąsniu, kol visi priešai (bol
ševikai, lenkai, bermontininkai) buvo išvyti iš Lietuvos 
žemės.

Lietuva kūrėsi tikrai iš nieko, nes ūkiškos gėrybės sve
timųjų buvo išgrobtos arba sunaikintos. Darbštusis lietu
vis, ėmėsi atstatymo darbų visose srityse, o pirmiausia 
ūkio. Tuo tarpu politiniai vadovai, vyriausybė, karo vadai, 
karininkija, mokytojai, valdininkai, tarnautojai visų žiny
bų (nors ir buvo negausūs) dirbo laisvės idealų, vedami, 
dažnai su mažu atlyginimu arba ir be jo. Prie jų jungėsi 
visi lietuviai: ūkininkai, darbininkai, tarnai,ir tarnaitės 
kumečiai ir visi kiti atstatyidami laisvą Lietuvą.

VALSTYBĖS PLOTAS IR GYVENTOJU SUDĖTIS
Lietuvos valstybės plotas 1923 metais buvo apie 65,100 

kvdr. kilometrų (su Klaipėdos kraštu). Vilniaus kraštas- 
užėmė 32,250 kvdr. klm., 1938 metais Klaipėdos krašte 
ir mieste buvo apie 147,000 gyventojų. 1939 m. Lietuvos 
valstybės gyventojų buvo apie 2, 8 milijonai. Kaimuose gy- 
gyveno 77%, miestuose ir miesteliuose — 23%. Gyventojų 
sudėtis: 80% lietuvių, 7% žydų, 4,1% vokiečių, 2% lenkų, 
2,4% rusų (86,5% R. katalikų, 9,5% evangelikų).

(Bus daugiau).

UZ GERESN| RYTOjų.
UŽ MUS, UŽ MOŠŲ VAIKUS, UŽ KANADĄ.

BALSUOKIME UŽ LIBERALUS BALANDŽIO 13 d

Prisiminkime referendumą - ir dabar baikime tą darh 
Nušalinkime separatistus, tegul Quebec’as vėl 
ja vieningoje ir broliškoje Kanadoje,

Tegul Q-uebec-as vėl būna dinamiška ir tolerantiška 
bendruomenė, - atvira visiems piliečiams, nežiūr- t 
jų kilmės, kalbos ar politinių pažiūrų.

Išsirinkime visų kvebekiečių vyriausybę, kuri gerbia 
asmens teises ir laisves ir rūpinasi mūsų visu 
gerbūv’u ir ekonominių progresu. •

Prisiminkime lapkričio 15, 1976. Neleiskime, kad tai 
vėl pasikartotų. Eikime visi balsucti už LIBERALUS

‘AUŠRA’ nr. 21 (61)

I§ VIKTORO PETKAUS LAIŠKŲ,

Atsakau į klausimą, ką veikiu. Vis skaitau ir skai - 
tau. Tiesa, skaitymo laiką kiek sutrumpinau, nes akys 
pareiškė savas pretenzijas. Galbūt, dėl šviesos stokos 
kadangi elektros lemputė tik IO vatų ir kabo pustrečio* 
metro virš mano galvos. Dabar per parą skaitau ne dai> 
giąu dešimties valandų.

Dirbome prie laikrodžių detalių silpnai apšviestoje 
patalpoje., Buvo pareikalauta geresnių sąlygų. Jų nega
vome, todėl aš paskutiniu metu nedirbu. Nedirbančio ka
linio maistui skiriama 11 rb. į mėnesį. Per parą duonos 
gauna 800 gr. Be to, administratorius pasiūlė pasirašy
ti... ir žadėjo tuoj pat išleisti į laisvę. Pasirinkau pus - 
badžio gyvenimą ir likau ištikimas savo idėjoms.

Iš pasivaikščiojimo kiemelio tematau tik vieną vie - 
nintėlę anapus tvoros augančią tuopą, kuri dabar rytais , 
saulės nutvieksta, dega permaininga oranžine spalva ir 
pavirsta tokiu užburiančiu vaizdu, lead nuo jo negali ati - 
traukti akių.

Čistopolyje, kuriame jau antri metai kai vegetuoju , 
gyvena mažiau nei 100.000 gyventojų. Prieš karą jis te
buvo mažas miestelis. Bet, frontui pasiekus Maskvą, ja
me buvo apgyvendinti įžymūs rusų rašytojai: Borisas
Pasternakas, Aleksandras Tvardovskis, Konstantinas Fe
dinas, Michailas Isakovskis, Eugenijus Dolnatovskls,A- 
leksandras Fadiejevas ir kt. Žodžiu, trumpą laiką buvo 
tapęs rusų literatūros centru. Pokario metais čia sukur
ta pramonė, ypač garsus laikrodžių fabrikas.

Netoli nuo čia, taip pat totorių krašto mieste Bugul- 
moje, gavusi iš fronto žinią apie sūnaus žuvimą,persikė
lė į svajonių pasaulį poetė Marina Cvetajeva...

Čistopolyje gyvena rusai ir dviejų tikėjimų totoriai : 
mahometonys ir krikščionys. Mokslinėje literatūroje to
toriai stačiatikiai yra vadinami Užupio totoriais. Jų bend
ruomenė gyvena uždarą gyvenimą: turėjo savo cerkvę,te
beturi atskiras kapines, kalba atskira totorių kalbos tar
me. Tarp jų paplitusi ir vadinamoji tikrųjįj stačiatikių 
arba patriarchų Tichono šalininkų su neoficialiais vienuo
lynais ir dvasininkais grupuotė.

Klimatas čia man nepatinka: žiemos ir vasaros šal - 
tos, drėgnos. Tik 1979 m. spalis buvo neįprastai šiltas: 
laukuose, pievose pražydo ramunės, vėdrynai, vengriūkš- 
čiai. Didelius žiemos šalčius ištvėrusios, sužydėjo obe
lys. Čia nejunti nei pavasarių, nei rudenų, bent jau jie dėl 
trumpumo nepastebimi.

Su čuvašų jaunuoliais susidūriau etapuose ir buvau 
maloniai nustebintas jų religingumu bei tikėjimo pažinimu
........... Į čuvašų kalbą išversta ir visa liturgija ,ir pa - 
maldos vykusios Čuvašų kalba. Daug pasakojo apie savo 
tautos bei valstybės istoriją, guodėsi dėl jų poetus, rašy
tojus- inteligentiją ketvirtajame dešimtmetyje ištikusios 
tragedijos. Žavėjausi ir buvau labai maloniai nuteiktas 
jų žiniomis, nuoširdumu, žingeidumu.

Ši trečioji mano kelioąė po Rusiją daug kuo skiriasi 
nuo ankstesniųjų. Dabar visą laiką buvau apsuptas jauni
mo.-Jis šioje /žodis neįskaitomas/ sudaro absoliučią 
daugumą.
............ Jaunuolių dauguma yra baigę vidurines mokyklas.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

24-jame Dramos Festivalyje Stratford’e,Ontario. Nuotraukoje -ANTONY AND CLEO
PATRA pastatyme, iš kairės: James Hurdle - Scarus JPeter Hutt - Don Goodspeed - 
romėnų kareiviai, Maggie Smith -Kleopatra,Paul Batten,Paul Butt -romėnų karei - 
viai, Keith Baxter - Antony, Jack Lenion -romėnų kareivis.

ATSlŲSTA PAMINĖTI:

RYTŲ LIETUVA
ISTORINIŲ BEI ETNOGRAFINIŲ 

STUDIJŲ RINKINYS

ALGIRDAS 
RYTŲ, LIETUVA yra Studia 
Lituanica IV tomas- leidi
nys., 628 psl., redaguota A. 
M.Budreckio. Bendradar - 
biavo raštais 16 mūsų spe-

Suredagavo
M. BUDRECKIS

cialistų. Tai puikiai para - 
Syta, gražiai išleista, įdo
miomis ir gausiomis ilius
tracijomis bei nuotraukomis 
papuošta knyga.

ir Vilnios 
sužavėtas 
šventyklą.

Ir anuomet Lietuvos kunigaikštis Šventaragis su sa
vo sūnumi Gerimantu, medžiodamas Neries 
santakos slėny, užėjęs šią vietą ir buvęs 
gamtos gražumu. Čia jis apsistoja ir įkuria 
Kunigaikščiui Šventaragiui mirus, Gerimantas, tėvo va
lią vykdydamas, iškerta šimtametį ąžuolyną, padaro di
delę aikštę, paaukoja dievams daugybę žvėrių ir Lietuvos 
didikų ir bajorų akivaizdoje, ant milžiniško laužo, sude - 
gina savo tėvo kunigaikščio Šventaragio kūną. Pagal pro
tėvių paprotį, kunigaikštis sudegintas puikiuose karo šar
vuose , ginkluotas, gražiausiuose rūbuose. Kartu su kuni
gaikščiu jo mylimieji medžioklės šunes, vanagas, sakalas 
žirgas ir tarnas. Nuo to laiko tas slėnis, dabartinė Ka - 
tedros aikštė, ir buvo Šventaragio slėniu vadinamas. Ir 
pasiliko paprotys toje vietoje mirusiųjų kunigaikščių kū
nus deginti. MOTIEJUS STRYJKOVSKIS

PRATARMĖ
Vilnius ir Vilniaus krašto buities lemtis riedėjo nesu

skaitomais verpetais, nelyginant istorijos versmių išva - 
gota upė.

Užuomazgoje, neįšbrendamų girių ir lygių laukų gy
venimas tryško, kaip gyvybės šaltinis, iš žemės nežnomų 
gelmių, kad pavirstų kraujais putojančia upės srove,tar
si įniršęs žvėris, besigindamas nuo puolančių skalikų .' 
Kryžiuočių ordino ekspansija, apjungusi visos Vokietijos 
iškraipytos filosofijos kardais švytruojantį elitą, raižė 
žaizdomis Lietuvos kūną iki agresijos galybės — tokiu pat 
kalaviju^nebuvo sustabdytos.

Ir vėl ramus paviršius suspindėjo skaidriais Lietuvos 
krantais, aukuro dūmai kilo nemariais Čiurlionio etiudais 
iki dangaus skliautų. Vilniaus garsas geležinio Vilko 
staugimu skriejo ne tik po Europą, bet ir per visą pasau
lį: Vilnius - Karalių miestas*. Vilnius,, o ne Krokuva pa
sidarė tikriejLnamai Žygimantui Augustui /žr. A. Šapo - 
ka: SENASIS VILNIUS , p. 151 /. "Aleksandras iš bendrų 
Lietuvos ir Lenkijos valdovų nuolatos gyveno Vilniuje",

Tolumoje dangus pradėjo vėl temti: "Lietuvos didžiū
nai išdovanojo dukras lietuvaites gimdyti svetimų kraštų 
valdovams ir išsiuntinėjo sūnus valdytį svetimas žemes 
ir žmones", /žr. Antanas Rūkas: MANO TAUTOS ISTORI- 
4 psl.

JA’,* p. 60/. Lietuvos diduomenės atskilimas nuo tautos 
masės ir lietuviškosios bajorijos išdavimas Lietuvos 
krašto, gal būt, vienintelis pasaulio istorijoje, kur at -
skilimas negrįžtamas Ir pažymėtas tautos apiplėšimu, bu
vo juo skaudesnis, kai ši bajorija atplėšė ir dalį lietuviš
kosios liaudies/žr. A. Šapoka: Senasis Vilnius’, p.280/

Rytų Lietuvos studija, apimanti Vilniaus Kraštą, Lie
tuvos rytinius ir pietinius plotus, sudaryta iš archeologi - 
nių, etnografinių, demografinių, etnologinių ir kitokių stu 
dijų, yra jau seniai savo būtinumu pribrendęs reikalas.

Darbas, pradėtas Lietuvos Instituto Tyrimo rėmiose, 
vyko neužtikrintai dėl tam tikrų sunkumų. Tačiau per eilę 
metų šis darbas buvo pasistūmėjęs gana toli pirmyn. Ir 
kai visuotinio Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos suvažia - 
vimo metu Chicagoje, 1976 metais atstovai, apsvarstę pa
dėtį, įgaliojo Centro Valdybą nedelsiant imtis priemonių 
ir kaip galima greičiau atlikti uždavinį, sudarant Redakci
nę Kolegiją, ir veikalą išleisti savo pastangomis ir lėšo - 
mis, greitesnė studijos eiga buvo užtikrinta.

Prof. Puzino užsiangažavimas vyriausiuoju redakto
rium buvo sutrukdytas jo mirties po poros metų, tačiau 
dr. Budreckiui perėmus vairą, reikalas buvo atstatytas 
vėl į tinkamas vėžes. Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga ir 
yra labiausiai dėkinga istorikui dr. A. Budreckiui už di
delį darbą ir jo nepalaužiamą valią bei optimizmą šios 
knygos mokslinio paruošimo darbo bare.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga, išaugusi iš to pa - 
ties vardo skyriaus, pradėjusi veikti 1953 metais, savo 
egzistencijos pradžioje pabrėžė, kad atsipalaiduoja nuo į- 
vairių partinių ryšių ir veikia kaip nepartinė politinės ko
vos organizacija. Sąjungos tikslas yra: suburti visus Vil
niaus Krašto bei su Vilniumi artimais ryšiais sutapusius 
lietuvius, kad atsirastų stiprus organizuotas vienetas da
lyvauti viso pasaulio lietuvių pastangose atkurti laisvą Lie 
tuvos Valstybę su sostine VILNIUMI.

Sąjunga save laiko okupacijų metu pogrindyje gimusių 
ir veikusių Vilniaus Krašte lietuvių veiklos tęsėju, atsto
vaujančiu savąjį kraštą ta pačia teisine galia ir mandatu . 
Sąjunga deklaravo nesibaigiantį vidinį atsparumą ir išti - 
kimybės jausmą savo kraštui, o kartu ir Tėvynei Lietuvai 
su didžiu tikėjimu, kad ateities didžiųjų pasaulio įvykių 
konglomerate išryškės galimybės atkurti laisvę ir Vilniui 
ir Lietuvai ir kad spalio 9-toji niekada nebepasikartos.

Gal dar ir daug nutekės Nemunu ir Nerimi ašarų bei 
kraujo, kol nuskaidrinsLietuvos padangę laisvės aušra. Ir 
tada, kai tai įvyks, lietuvis ir vilnietis galės užmiršti ir 
dovanoti visas klaidas, praeity patirtas skriaudas bei te
rorą.

Ši knyga lieka kaip atestatas bendro darbo, skirto a- 
teities kartoms, nepaliaujamai kovojant dėl savo tapaty - 
bės, supažindinant pasaulį su mūsų praeitimi ir reikalau
jant mums pripažinti jau daugelį metų užmirštą teisę gy
venti laisvai.

Dr. Jonas ŠALNA 
Vilniaus Krašto Lietuvių 

Sąjungos Pirmininkas

Nuotrauka: Robert C.Ragsdale 
Lmt, Toronto.

SRATFORDO FESTIVALIS RUOŠIASI NAUJAM SEZONUI

Alfonsas Nakas

Kas Ontario Stratforde dėjosi pereitą rudenį, 28-ja m 
festivalio sezonui pasibaigus, ir beveik visą šių metų 
sausį, gerai žinoma ne tik Kanados didmiesčių spaudos 
skaitytojams , bet ir kai kuriuose JAV miestuose r įskai
tant manąjį Detroitą. Dėl Kanados aktorių unijos / Ac- 
tors Equity/ ir Festivalio direktorių tarybos ginčo, ką 
vieton išeinančio anglo Robin-Phillips- skirti vyriausiuoju 
meno vadovu, tik nenuėjo šuniu; ant uodegos visas 1981 m. 
festivalio sezonas. Kanados aktoriai norėjo meno vadovo
kanadlečio, o direktorių taryba užsispyrė skirti kurį 
garsų kitos tautybės pilietį. Vis dėlto, Kanados valdžiai 
remiant, laimėjo Aktorių unija: meno vadovu paskirtas 
tarptautini o garso natūralizuotas Kanados pilietis John 
Hirsch. Tai padaryta "paskutinę minutę prieš dvyliktą", 
tokiu laiku, kai ankstesniais metais jau būdavo visu smar
kumu repetuojamas naujo sezono repertuaras. Dabar iš 
Stratfordo ateina pranešimais, kad pasirengimas naujam 
festivalio sezonui pradėtas.

į 1981 m. sezono programą įtraukti aštuoni veikalai, 
po keturis Festivalio ir Avon teatrų scenoms / pernai 
pastayta 16 veikalų, jų tarpe keletas Third Stage teatre , 
kuris šią vasarą liks uždarytas/. Sezonas iš 26 savaičių 
sutrumpintas į 22. Spektaklių skaičius irgi bus beveik 
6G- čia mažesnis.

Sezonas prasidės birželio 15 d. / vadinamieji "pre
views " spektakliai prasidės beveik dviem savaitėm anks
čiau, bet į juos eilinė publika neįleidžiama, tad tos datos 
mums ir nerūpi /. Festivalio teatre bus pradėta vaidinti 
sekančiai: birželio 15 d. - Moliėre’o The Misanthrope ; 
birželio 16 d. - William Shakespeare’o - Coriolanus; bir
želio 17 d. - Shakespeare’o - The Taming of the Shrew; 
rugpiūčio 14 d. - Shakespeare’o - The Comedy of Errors, 

Avon teatre bus pradėta šia tvarka: birželio 15 d. — 
Gilbert’o ir Sullivan’o muzikinis veikalas H. M.S. Pina
fore; rugpiūčio 8 d. - R. B. Sheridan’o , The Rivals; 
rugpiūčio 15 d.- Friedericho Durrenmatt’o The Visit ir 
rugsėjo 25 d. - John’o O’Keeffe Wild Oats. Be abejo, 
kiekvieną premjerinį spektaklį seks po kelias dešimtis ki
tų, ypač po daugelį spektaklių tų veikalų, kurie pradedami
vaidinti birželio vidury.

Geriausiųjų aktorių tarpe festivaly regėsime Brian 
Bedford, Len Cariuo, Danielle Darrieux , William Hutt, 
Barbara Chilcott, Eric Donkin, Pat Galloway, Scott Hy
lands, Nicholas Pennell. Tai tik dalis iš beveik šimto 
aktorių. Su kitais dar tebevyksta sutarčių atnaujinimas ar 
angažavimas kituose teatruose vaidinančių.

Režisierių tarpe jau randame minėtą Brian Bedford, 
Jean Gascon, Peter Dews. Vyrausią festivalio dailininke 
paskirta anksčiau čia savo išradingumu pasižymėjusi Su
san Benson. Muzikos direktorium lieka Berthold Carrie
re.

Su bilietų užsisakymu šiemet irgi vėluojama. Juos į- 
sigyti asmeniškai, arba užsisakant paštu, bus galima nuo 
kovo 21 d., kreipiantis į Festivalio kasą /Bo* Office /. 
Užsakymai telefonu priimami tik nuo balandžio 25 d. Dėl 
festivalio adreso ar telefonų Kanados lietuviams vargo 
nebus, nes jie skelbiami dienraščių tetatrc reikalams 
skirtuose puslapiuose.

Kad ir trumpesnis, kad ir su mažiau spektaklių, 
29-tasis Stratfordo festivalio sezonas žada būti Įdomus*

^^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivijoje/Parinko J. P-lis.

ORAI LIETUVOJE
Lietuvoje, kaip rašoma 

’’Valstiečių laikraštyje”, sau
sio 31 d. sniego patalai vaka
rinėse apylinkėse siekė 20 — 
34 cm. storio rytinėse — 1O 
- 15, o vietomis vos 4-7 cm. 
Ledas gana plonas, ant di
džiųjų ežerų storis siekė ma
žiau kaip 20 cm.

"Tiesoje" vasario 4 d. ra
šoma, kad Lietuvoje tęsiasi 
pavasariški orai, tempera
tūra dieną rodo 4-6 laipsnius 
šilumos, šilto oro priežas
tis — atskrieję iš Atlanto 
ciklonai.

Nemuno intakai, ypač ma
žosios upės, patvino, jūros 
vanduo pakilo daugiau kaip 1 
supuse metro. Kuršių marių 
ledas plonas, o stiprus vėjas 
gena ledo lytis nuo krantų.

KELIAI TILTAI IR KT.
Per penkerius metus Kė

dainių rajone buvo nutiesti 3 
km naujų kelių, iš pagrindų 
suremontuota 17 km sąjungi
nių, 52 km respublikinės ir 
89 km vietinės reikšmės ke
lių. Pastatyti 2 tiltai, 6 au- 
topavilijonai, 4 poilsio aikš
tės ir kt.

VILNIAUS KRAŠTE PLINTA 
VILKAI

I. Šimelionis "Tiesoje ra
šo, kad Vilniaus krašto miš
kuose dar niekad nebuvo tiek 
daug vilkų, kaip dabar. Jeigu 
sako, anksteniais metais 
buvo priskaičiuojama de
šimtimis, tai dabar keturis 
kartus daugiau.

AUKSINĖ ŽUVELĖ IR 
KEPTUVĖ

— Esu skaičiusi pasaką, 
kaip žvejas Sugavo auksinę 
žuvelę, kuri išpildė jo no
rus. Ar nepamėgintum irtu 
sugauti auksinę žuvelę ?

Ką darys senelis, išėjo pa
mėginti laimės. Ir atsitik tu 
man — sugavo jis auksinę žu
velę. Parnešė kibire namo 
ir sako pačiai:

— Sakyk, ko norėjai — vis
ką padarys, kad tik paleistu
me.

Senelė iš džiaugsmo 
pliaukštelėjo rankomis, pa
galvojo, pagalvojo ir sako:

— Norėčiau, žuvele, tu
rėti gerą keptuvę. Ne auksi
nę — paprastą. Tik patogią 
ir gerą, kad blynai prie jos 
neskrustų.

Žuvelė Išniro paviršiun ir 
sako:

— Negaliu išpildyti tavo 
noro, nes nėra parduotuvėse 
tokių keptuvių. Patys ūkinių 
prekių bazės darbuotojai to
kių neturi. Prašyk ko kito.

Senelė vėl pagalvojo, pa
galvojo, pliaukštelėjo ranko
mis ir sako:

— Tada norėčiau žirklių. 
Paprastų siuvėjiškų žirklių. 
Laikas vestuvinį apdarą anū
kei siūti. Norėčiau ir mažes
nių, ir didesnių žirklučių — 
visokių namie reikia...

Žuvelė kiek patūnojusi, 
išniro paviršiun, žioptelėjo 
ir atsakė:

— Negaliu išpildyti ir šito 
tavo noro. Nėra žirklių.

— Išvirsiu tave, jei nieke 
negali, — supyko senelė.

Kad tai ne visiškai pasaka, 
patvirtina kartais bergdžios 
kelionės po daugelį ūkinių 
prekių parduotuvių, ieškant 
kokio nors paprąščiausio bui
tinio reikmens. Štai jaunave
džių pora, sumaniusi nusi
pirkti keptuveię, niekur jos 
neras. Neras todėl, kad res
publikos pramonės jų nega
mina, o nedidelis kiekis, gau
namas iš kaimyninės Latvi
jos, paklausos nepatenkina. 
Kas gi atsitiko ?

Kasmet balandžio mėnesį 
respublikos prekybininkai 
rengia mugę su respublikos 
pramonės įmonėmis. Ūkinių 
prekių prekyba išsiuntinėja 
rekomenduotinų gaminti pre
kių sąrašą. Šiame sąraše, 
su chemijos ir elektros pre
kėmis, apie 200 pozicijų. 
Tačiau kai kurių prekių nė 
viena įmonė pastebėti neno
ri. Iš ypač trūkstamų A. Tu
mėnienė suminėjo ūkines , 
siuvėjiškas ir kitokias žirk
les, bulvių tarkavimo maši
nėlės ir prietaisą metali
niams dangteliams ant stik
lainių užsukti, dėžutes bi
riems produktams laikyti, 
medinius ir metalinius met
rus, buitinę folgą, kai ku
riuos klijus, reples, atsuktu
vus ir 1.1, ir pan. Ir, žinoma, 
nerūdyjančio plieno keptuvę... 
Iš labai reikalingų prekių, 
kurias Ūkinių prekių preky
ba siūlo įmonėms gaminti, 
A. Tumėnienės žodžiais, per 
penkerius pastaruosius me - 
tus nepradėjo gaminti nė vie
na. Kodėl ?

Nors yra vyriausybės nu
rodymai plėsti plataus varto
jimo prekių gamybą ir ge
rinti jų kokybę, kartais kaž
kaip keistai išnyksta patys 
būtiniausi namų apyvokai — 
ir ne tik jai — dalykai.

Norint įmonei įpiršti kokį 
nors gaminį, ir dar geriau 
matyti, kaip į šitą darbą nu
mojama ranka.

Štai pavyzdžiui, 1979 me
tų rugpiūčio 22 dieną I. Šep— 
liakovas išsiuntė raštą Lie
tuvos gamybinio susivieniji - 
mo "Neris" Rokiškio bando
majai-eksperimentinei že
mės ūkio mašinų gamyklai, 
kuriame prašo gaminti ką 
nors iš siūlomų keturiolikos 
gaminių. Parenkant juos at
sižvelgta į įmonės profilį. 
Ant stalo gulėjo ką tik gau
tas atsakymas.". .. negalime 
įsisavinti, nes neturime net 
įrengimų, nei medžiagų. Ga
myklos vyr. inžinierius B. 
Dirsė".

Tai tiesiogtipingas atsaky
mas, kokių Ūkinių prekių 
Prekybos gauna labai daug. 
Jo toks pat likimas eilės 
tvarka jis bus įsegtas į ap
lanką. Raštai bus siunčiami 

kitur, iš kitur plauks atsa
kymai. Ir matyt, bus tol, kol 
visų pirma Vietinės Pramo
nės ministerijos be kitų ži
nybų įmonės turės tokį lais
vą pasirinkimą: noriu — ga
minu, noriu — ne.

Vienas mano bendradarbis 
atnešė į redakciją ir padėjo 
ant stalo keptuvę: mažą, pa
togią keptuveię, niekada ne- 
įkaistančią kiaurymiuota ran
kena. Parodžiau ją vienos 
ūkinės parduotuvės vedėjai.

— O-o !Tokias pirktų, la
bai pirktų. — pasakė ji, ir 
iš jos balso supratau, kad 
viena iš pirkėjų mielai būtų 
ir ji.

Tą keptuvę mano bendra
darbiui padovanojo senelė. 
Bet ar visi turi tokią rūpes
tingą senelę? ? ?
• Išvadas lengva pasidaryti. 
Tačiau netikusi ekonominė 
komunistinė sistema ir 
kenksmingas priklausymas 
diktatoriams ir biurokratams 
iš Maskvos dar nepaaiškėjo 

Anelius MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
/tęsinys/

Buldozeris užropojo į kalvą. Apačioje plytėjo slėnis, 
juo kilpojo nedidelis upeliukas. Buvo karšta. Jis nusilei
do pakalnėn, pervažiavo brastą ir sustojo. Išlipęs pripuo
lė prie vandens , atsigėrė, apsiprausė. Netoliese kažkas 
supliauškėjo, Atsitiesė ir pamatė juodą, lanku išriestą 
žuvies nugarą, kyšančią iš vandens, o paskui ir pačią 
žuvį-didelę, kuprotą. Toj vietoj buvo negilu, akmenuota 
ir žuvis sunkiai yrėsi prieš srovę. Pagaus tą žuvį’.

Jis nemėgo žuvų valgyti, mėgo jas gaudyti. Reikėjo 
pagauti ir šią, juoda nugara ir styrinčiu tokiu pat juodu 
peleku. Nusviedė į žolę batus, pasiraitę kelnes ir nubri
do žvirgždėtu upelio dugnu prie žuvies, iš lėto besikaps
tančios prieš srovę. Kaip čia pateko ji, tokia didelė? 
Gal neršto metų atplaukė iš ežero ir užsiliko kur giles - 
niam dubury? Jis nesvarstė, ne tai dabar buvo svarbiau
sia. Reikėjo ją pagauti. Žuvis pati tartum norėjo to, 
nes susutojo, iš lėto vėdavo pelekais, bet neplaukė. Jis 
pasilenkė ir griebė žuvį abiem rankom. Akimirką Gaidu
kui pasirodė, kad pačiupo ją, net tvirtai laiko rankose , 
bet’nustebęs pamatė žuvį'vėT^lhūkliiričf^ f>rie§ ’^rovę',’ jau 
gerokai toliau. Šoko paskui ją, taškydamas vandenį, pa
sivijo ir vėl griebė. Tačiau žuvis susimetė vietoje, nėrė 
pro kojas / jį nupurtė šaltas prisilietimas/ ir jau pagilė
jusia vaga nuplaukė tolyn ; Pyktelėjęs, kad antrą kartą 
nepavyko, Gaidulis šoko į krantą ir nusivijo žuvį, ketin
damas užbėgti už akių, sugrąžinti ją į seklesnę vietą ir 
ten sučiupti. Tačiau žuvis nenorėjo grįžti, vis prasmuk
davo pro jo kojas ir rankas ir plaukė toliau, kol įnėrė į 
nedidelį seklų užutekį. Jos nugarė kyšojo iš vandens. 
Dabar tu mano, pagalvojo Gaidulis, reikia tik vandenį 
sudrumsti. J s pauržė kojom dugną, vanduo papilko. Ta
da atsargiai ėmė selinti prie žuvies. Bet vos tik priar - 
tėjo, ji ir vėl nuplaukė toliau. Užėjo iš priekio. Žuvisap- 
sigręžė ir nunėrė prie kito kranto. Taip jis ilgai gainio
si ją po užtakį, kol pats paslydo ir pūkštelėjo vandenin.. 
Išlipo į krantą visas šlapias, dumblinas, keiksnodamas 
tą nelemtą žuvį, kam nenorėjo duotis pagaunama. Kol 
prasikrapštė akis ir ausis, kol išgręžė drabužius, dumb
las nusėdo, vanduo praskaidrėjo, ir Gaidulis pamatė, 
kad užtaky žuvies nėra. Ji toliau yrėsi prieš srovę,link 
gilaus krūmokšniais apžėlusio kranto. Jis sumojo: jei 
žuvies neaplenks, tiek ją ir tematysi. Vėl užbėgęs iš 
priekio, šoko upeliu, norėdamas užtverti rankom kęlią . 
Bet žuvis tik pliaukštelėjo uodega ir aptaškiusi jį, nunė
rė į gilumą.

Gaidulis grįžo atgal piktas kaip širšinas. C buldoze
rio vis nematyt, dargi motoro dundesio' negirdėjo. Ar 
tik kas nenuvažiavo? Tai būtų gražu ’. Ne, nenuvažiavo , 
tačiau motoras buvo užgęsęs. Gal valandą plūkėsi, kol jį 
užvedė. Nusikamavęs atsisėdo ant kupsto mažumą atsi
kvėpti, apsivilko pradžiūvusiais drabužiais^ Velniai rau
tų, tai nesiseka, tiek laiko šuo ant uodegos nusinešė, ko 
gero, šiandien iki tos daržinės neprisikasiu. Ir tai, kad 
pušis užgriuvo kelią, nors galėjo neužgriūti, kad tam
pėsi su ja, kol patraukė į pakelę, kad gaudė žuvį ir ne
pagavo, nors galėjo pagauti, kad ilgai vargo, kol užvedė 
buldozerio motorą, galutinai įsiutino Gaidulį. Nebuvo

keikūnas, bet dabar keikėsi, kaip koks paskutinis. Vel
nią , perkūnai ir gyvatės tiesiog volais ritosi iš jo bur
nos, skardėjo po mišką. Tąda ore virš galvos vėl pasiro
dė juodas paukštis ir kažkodėl džiaugsmingai sukarksėjo , 
o gal taip tik pasirodė Gaiduliui. Tu dar čia, prakeikta - 
sis ’. Griebė akmenį ir paleido į paukštį.

Niūrus Gaidulis sėdo į buldozerį ir nužlegėjo keliuku 
per mišką. Gal už puskilometrio pasirodė nedidelė lau - 
kymė.

Čia pat buvo ir Gunglio vila, apdengta šiferiu, ap
mušta lentelėm, jau sudėtom durim ir langais, tik dar 
ne įstiklintai s. Už kokio šimto metrų plytėjo ežeras, mar
guliuojantis nedidelėm bangelėm. Kažkas įsibridęs meš
keriojo. Rupūže, pavėlavau, dingtelėjo, matyt po darbo 
atsibeldė, meškerioja...

Pasukęs per dirvoną, Gaidulis buldozerio noragu 
bakstelėjo į vilutės sieną. Ši tik subraškėjo. Ketinda - 
mas smarkiau stuktelėti, pasitraukė atbulas. Tuo pat 
metu pamatė iš už krūmų išnirusią moterį - stovinčią ir 
žiūrinčią, o nuo ežero skuodžiantį meškeriojusį vyrą. 
Turbūt šeimininkai, toptelėjo Gaiduliui. Reikia paskubėti.

Vyras, nežinodamas ko tvertis, sustojo pykčio iš- 
kraiptu veidu, pakeltais ir sugniaužtais kumščiais. Krio
kianti plieninė mašina akimirką irgi lyg stabtelėjo. Gai
dulis juto, kad vikšrai kasa žemę, slysta, bet buldozeris 
nejuda iš vietos. Jis spustelėjo pedalą. Mašina baisingai 
sukriokė ir įsirėžė į vilutės kampą. Ji subraškėjo ir su- 
knežo kaip kumščiu pritvota degtukų dėžiitė.

Traiškydamas lentgalius ir šiferį buldozerio vikš
rais, Gaidulis keti t o tuoj pat sprukti iš kovos lauko. 
Tačiau nespėjo. Vyras pasivijo buldozerį. plėšte at
plėšė dureles, griebė jį už pakarpos, išrovė iš kabinos , 
lyg grybą iš samanaų, ir bloškė į pašalį. Nutvėrė kuolą 
ir užsimojo. Gaidulis tik užsidengė rankom galvą.

- Jurgi, ką darai ’. - pasigirdo veriantis klyksmas.
Tai šaukė atskubėjusi moteris. Vyro rankos sustin

go. Kurį laiką jis stovėjo žaibuojančiom akim, užsimo
jęs tuo kuolu, paskui spjovė, numetė kuolą ir susigūžęs 
dideliais žingsniais nuėjo šalin.

Gaidulis, suvokęs kad pavojus negresia, atsisėdo . 
Galva, rankos, kojos buvo sveikos. Pašokęs nubėgo prie 
buldozerio ir nužlegėjo tuo pačiu keliuku per mišką nė 
neatsigręždamas. Pirmykštis apmaudas buvo atlėgęs.Ne 
jautė pykčio tam milžinui, kuris jo vos nenudobė.

Įriedėjęs Į kelių valdybos kiemą, Gaidulis nuėjo tie
siai pas viršininką. Nors buvo seniai po darbo, viršinin
kas sėdėjo kabinete, matyt laukė.

- Galit neduot premijos, galit nęmokėt atlyginimo, 
bet daugiau tokio darbo nesiimsiu.

- Kas atsitiko?
Gaidulis papasakojo. Jis laukė priekaištų, bet vir

šininkas netikėtai pasakė.:
- Kas reikėjo, padarei, pretenzijų neturiu. Svarbiau

sia ir buvo ta vilutė, o daržinės nugriaut kitus pasiųsiu. 
Įsivaizduoji, jei ima kas ir pasistato namą miesto aikštė
je?

- Na jau, miesto aikštėje, - nusistebėjo Gaidulis. — 
Gal tokiam galvoj negerai.

-.Matai, netiki. O iš esmės tas pat: rezervinė na
cionalinio parko zona — visų, o ne kieno vieno turtas.Sta
tybos griežtai uždraustos, kitaip tie miškai bematant , 
dievaži i kuo pavirstų.

- Gal ir taip.
- Tikrai taip.
Gaidulis išėjo nusiraminęs.

"gudriausiems ir pažangiau
siems' iš visų diktatorių...

STUMBRAI PAŠILIŲ MIŠKE 
"Valstiečių laikrašty j e "ra

šoma, kad XVIII a. stumbrai 
Lietuvoje jau buvo išnykę. O 
1969 m. iš Maskvos drausti
nio buvo atgabenti 2 stumb
rai į Naujamieščio Pašilių 
mišką, o po metų dar kiti 6.

Po metų gimė pirmasis 
stumbriukas, kuris buvo pa
vadintas Giriniu. Pasirodo, 
visi Pašilės miške gimusie
ji stumbrų vaikai pavadinti 
vardais, kurie prasideda rai
de G. Kasmet, kaip rašoma, 
atsirasdavo 3-7 jaunikliai.

1980 m. pabaigoje iš Lie
tuvos jau buvo išgabenta į 
Ukrainą Pašilėje gimusios ir 
užaugusios stumbrės Gina, 
Giedra, Gitara, Giedruma ir 
du patinai. Dar bus siunčia
mi kiti 6.

Numatoma šiais metais 
Pašilių mišką nusausinti, pa
statyti jame sandėlius ir kt.

KReA/I 
veoRoDž/w

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS, 
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Portretai, Vedybos, Krikštynos, 
Sukaktuvės m az*am eč i atn s, 
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g: : 3 6 6-254 B ( NAMU) . 4 86-53 01 ( DARBO)

1981. IV. 3

RADIO 14 10 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo 
programos vedėjas l.Stankevičius

1053 Albane) Cr . Du v ern ay . P. Q. Tel I 669-8834

11.30 iki 12v. nakties*

Kitą dieną iš mašinų parko kiemo išriedėjo buldo - 
zeris. Jame sėdėjo du vyrai: aukštas liesas Riepkus ir 
tvi rtasprandis Gregoras. Šiaip jie buvo geri darbininkai 
taikūs ir ramūs , bet kai kilstelėdavo stikliuką, tai jau 
ats traukti negalėdavo, nors paskui dėl to visokių 
nemalonumų apturėdavo. Kartą jau pavasarėjant jiedu 
įsilinksminę per ežerą po tiesumai ėjo ir įlūžo. Pakran
tės gyventojai juos šiaip taip iš po ledo išgriebė. Nuo to 
laiko juodu ėmė "polediniais" pravardžiuoti. Sykį iš
gėręs Riepkus su buldozeriu Į vieno žmogelio gonkas į- 
važiavo, o Gregoras šulinio rentinį suknežino. Praeitą 
šeštadienį abu Į vestuves kai išėjo, tai tik šiandien, tre
čiadienį darbe pasirodė. Viršininkas juodu įspėjo, keti
no premiją nubraukti, bet apsigalvojęs liepė pakviesti į 
kabinetą. / bus daugiau /

5 psl.
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PARAMA
Taupyk ir skolinkis

ęirmutiniame ir didžiausiame 
ORONTO LIETUVIŲ

KREDITO KOOPERA TYVE

MOKA: ! IMA:
14% uz 90 dienų term. i nd. [
13’/4% už 6 mėn. term, indėlius
12V2f~r už 1 m. term, indėlius 15 už asm. paskolas
12 % ui 3 m, term, indėlius
13 r'r už pensijų ir namų planų
13 % speciali toup. sąsk. , 14% už mortgičius
10’/4% už taupymo s-tas
6 ' < už čekių -s-tos (dep.)

AKTYVAI virš 28 miliįonudolerin

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75%. jkoinotc turto. Visų narių 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 va), po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 va), ryto iki 8 va), vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepom ir ruepjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuviu .Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir. 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: 2 MOKA UŽ:

90 dienu termin. indėlius 14 °i
Pirmadieniais 10-3 term, indėlius 6 mėn. 1314 %
Antradieniais 10-3 term, indėlius 1 metų 12’/2%

term, indėlius 3 metų 12 %
Trečiadieniais u ždaryta pensijų s-tą 13 %
Ketvirtadieniais 10-8 ZZ taupomąją s-tą 10’z4%

Penktadieniais 10-8 2 spec. taup. s-tą 
depoiitų-čekių s-tą

13 "o
6 °/o

Šeštadieniais 9-1 DUODA PASKOLAS:
15 %Sekmadieniais 9.30-1 asmenines nuo

mortgičius nuo 14 %
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės); Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money .orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimome mokesčio Už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ APYSKAITOS

LN valdyba atspausdino ir 
paskelbė Toronto Lietuvių Na
mų ir "Labdaros" 1980 metų 
apyskaitas.

Balansas 1980 m. gruodžio 
mėn. 31 d. Balanso aktyvas 
rodo, kad LN turtą sudaro ka
sa — pinigai banke — $213. 
565, sklypas su pastatu, auto-. 
aikštė ir inventorius —$1,093, 
565 ir nurašius amortizacijos 
$350,065, kilnojamojo ir ne
kilnojamojo turto knygų vertė 
yra $743,500. Pridėjus prie 
šių kitų asmenų skolas $ 8, 
700, LN turtas knygose yra 
įvertintas $ 965, 765. OO.

Balanso pasyvas rodo, kad 
LN turi pagrindinių skolų 
(mortgičių, paskolos lakštų 
ir asmeninių) $219,051 ir 
trumpalaikių — $ 38,458. Iš 
viso skolų — $ 257,509. Na
riams priklauso turto $708, 
256. OO.

Pagal balanso davinius LN 
finansinis stovis yra labai ge
ras, nes jau yra pakankamai 
pinigų apmokėti pagrindines 
skolas.

Pajamų ir išlaidų apyskaita 
1980 m. sausio 1 d. — gruo
džio 31d. laikotarpyje, paja
mų buvo gauta: iš bingo žai
dimų — $232,541, nuomos už 
sales —$114,016, iš svetai
nės "Lokys" — $84,038, pa
lūkanų — $15,135 ir kitų —$12, 
999. Iš viso pajamų — $458, 
729.00. Palyginus su 1979 m. 
pajamų buvo gauta $63,591.00 

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

ATEIK I LIETUVIŲ* AK (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIR/NKIMA. -SUSI RENKAM E KIEKVIENA* 

TREČIADIENI. 119 MIMICO AVENUE I Royal York Rd. 

ir Mimico Avenue kampus TORONTE) 7.30 v. y.
SKAMBINKIT : 487-5591

6 pal.

mažiau, nes sumažėjo paja
mos iš bingo operacijų.

Išlaidų didžiausias pozici
jas sudaro, administracijos 
atlyginimai—$141, 429, valy
mas — $43, 800, elektra, du
jos ir vanduo—$25,269,amor
tizacija —$51, 200 ir kitos — 
$121,523. Iš viso —$383,221. 
Pelno liko $75,508. Palygi
nus 1979 m. , pelno buvo gauta 
$46,141 mažiau. Nežiūrint su
mažėjusio pelno organizacijų 
veiklai paremti buvo išmokė
ta $8,940. OO.
PAJAM Ų IR IŠLAIDU 
SĄMATA

Sąmata — būsimų pajamų ir 
išlaidų apskaičiavimas, re
miantis praeities finansinių 
operacijų daviniais. Iš sąma
tos galima spręsti koki yra 
organizacijos ateities planai. 
Ji ypač labai svarbi komer
cinėse organizacijose, kurios 
siekia pelno ir planuoja veik
los plėtimą.

LN sąmatos yra labai kuk
lios, paremtos praeitų metų 
daviniais, kuribs nerodo LN 
valdybos veiklos planavimo 
žymių, nes ši organizacija yra 
yra visuomeninio patarnavi
mo pobūdžio.

1981 m. sąmatoje numatyta 
gauti pajamų $471.,OOO, iš
laidų — $403, OOO ir pelno 
$68,000. sąmatos daviniai 
labai kuklūs, paremti praeitų 
metų daviniais. Atsižvelgiant 
į šio krašto ekonominį nepa
stovumą, ši sąmata yra reali 
ir nebus sunkumų ją įvykdyti.

MŪSŲ, savaitgaliu, popietės
Dabartiniame mūsų gyve

nime čia išeivijoje, labai jau 
įėjo į madą rengti įvairias 
popietes. Reikia pripažinti 
kad mes ir pripratome,mėgs
tame jas. Mėgstame susibū
rę pabuvoti savo gerų draugų 
bičiulių rateliuose, pabend
rauti, bėgamojo laiko įspū
džiais pasidalinti, vieno ar 
kito artimo gimtadienius ar 
kitas sukaktis panašiai pa
minėti. 1

Neretai, o ypač Sekmadie
nių Popietėmis kartais ir ga
na gausiai susirenkame pasi
klausyti kokio nors dainos 
vieneto, koncerto, solisto; 
dailiojo žodžio , puoselėtojo, 
arba ir paskaitos. Mūsų čia 
gimęs ir • augantis jaunimas 
Sekmadienių Popietes dau
giausiai praleidžia užsiėmę 
gausiomis repeticijomis.

Jau daug metų iš eilės šio
je kolonijoje gyvenantieji tau
tiečiai gana gausiai mėgsta 
susirinkti į šių T. L. Namų 
Sekmadienių Popietes. Čia 
visi ne tik prieinama kaina 
pasivaišina skaniai mūsų šei
mininkių pagamintais val
giais, bet tuo pačiu vyksta ir 
gyvas. įdomus, visiems nau
dingas pasižmonėjimas.

Šiandien čia jau sunku būtų 
įsivaizduoti mūsų gyvenimą 
be šitų Popiečių, kurios tvir
tai nusistovėjo, susirado sa
vo kelią ir nežiūrint religinių 
ar kitokių įsitikinimų (išsky
rus komunistus), gražiai, 
veiksmingai visiems pasitar
nauja.

Kaip viskas, taip ir šios 
Popietės neatsirado savai
mę. Kad jos gyvuotų, reikė
jo gerokai pasidarbuoti. Pats 
svarbiausias reikalas—mais
to pagaminimas ir aptarna
vimas į čia gausiai besiren
kantiems.

Kada savaitgaliais visi po
ilsiaujame, šių Namų šeimi
ninkei ir jos štabui pats dar
bymetis. O dirbti tenka net 
išsijuosus. Ne tik maistą su
pirkti, viską numatyti ię ap
skaičiuoti, bet ir iš anksto

Commemorating, the massive 
deportation of Lithuanians to 

Siberia-USSR in 1941
TORONTO LITHUANIAN PHILATELIC SOCIETY 

/Suvenyrinio voko angalvis/

FILATELIJOS PARODA
Toronto Lietuvių Filate- , 

listų Draugija ruošia lietu- 
vuškų pašto ženklų ir pinigų 
parodą. Ši, jau ketvirtoji , 
vien lietuvių ruošiama paro
da, įvyks š. m.balandžio mėn. 
11-12 d.d.Toronto LIETUVIŲ 
NAMŲ. Karaliaus Mindaugo 
Menėje. Parodoje dalyvauti 
yra kviečiami lietuviai fila- , 
telistai iš visos Kanados ir 
Amerikos. Svetimtaučiai, paminėjimas tragiškos 40 
išstatą lietuviškus ženklus, metų sukakties nuo LIETU - 
taip pat mielai laukiami. Jau VIŲ. DIDŽIOJO TRĖMIMO Į 
yra sutikę dalyvauti pora as- SIBIRĄ 1941 metais. Vokai 
menų iš JAV. Torontiečiai , yra jau atspausdinti ir pra-
ypač jaunieji filatelistai, irgi deda keliauti į platų pasaulį, 
sparčiai ruošiasi. Todėl su Vokai yra gražūs, reikšmin- 
pagrindu tikimasi, kad šie- ti, gero popieriaus ir labai 
metinė paroda pasiseks ne- tinka laiškams savodraugams
blogiau,kaip pernykštė.Daug giminėms ar pažįstamiems j ir pašto specialiu antspaudu 
maloniau rengti parodas, kai pasiųsti. Kiekvienas, gavęs LITHUANIAN PHILATELIC

šeštadienį pasiruošti. Šių Na
mų šeimininkėms laisvų sa
vaitgalių nėra.

Jeigu kartais girdime spau
doje arba matome, kad pasi
keitė šių Nlmų Sekmadienių 
Popiečių šeimininkė, tai bū
na dėl šios priežasties — dėl 
neperdaug dėkingų darbo są
lygų. Tik dėlto yra atsisakiu
si ir buvusi populiari ir-visų 
mėgiama J. Bubulienė. Bet 
laimė dar vis lydi. Čia pat, 
kaimynystėje buvo atrasta E. 
Juknienė. Tai gausios ir su
sipratusios žemaičių Usvai
tų šeimos bene jauniausioji 
atžala, taipogi gera, sumani 
lietuviškų valgių gamintoja. 
Daug kas ją kviečia vestu
vėms bei kitokiems poky
liams, tiktai Elena, deja, ne- 
visur gali suspėti.

Nedaug kas pažįsta šią kuk
lią, nesipuikuojančią Žemai
tijos žemės dukrą, tačiau vi
si vienbalsiai gėrisi jos ska
niu, lietuvišku maistu. Šito
ji Elena dargi nemažai turi ir 
vaidybinių gabumų. Bent ke
lis kartus sėkmingai yra tal
kininkavusi Toronto "Ai t varo" 
Dramos Būreliui, ypač vyku
siai ji daklamuoja homoris - 
tinius dalykėlius. Reikalui 
atsiradus (jei yra su kuo) dar
gi paūturiuoja, pačiauška gry
nai žemaitiška tarme. Pri - 
klauso Lietuvių Liuteronų pa
rapijai ir yra veikli jos narė

Niekas neužginčys, faktas 
yra, kad žmoneliai mėgsta 
šias Popietes, ir ne vien ska
nų lietuviškai pagamintą 
maistą, bet ir jaukią šios 
Vytauto Didžiojo Menės nuo
laiką.

Kaip šitoji, taip ir kitos 
Popietės, kur ir kaip mes jas 
bepravestumėm, mums taip 
svarbios, reikalingos, net 
būtinos, panašiai kaip kad 
augalui saulė ir vanduo. . .

Mes turime ne tik į jas lan
kytis, jomis domėtis, bet ir 
stengtis, kad jos liktų pa
trauklios ir visuomet atitik 
tų mūsų lietuviškąją dvasią.

visuomenė jas gausiai lanko, 
kai lietuviškos institucijos 
paremia finansiniai, kai per 
kiekvieną parodą Draugija 
paauga naujais nariais ir ki
ta. Malonu pastebėti, kad 
pernykštės LITHPEX III pa - 
rodos visapusiškas pasise - 
kimas neužmigdė Draugijos 
ant laurų, bet paskatino ir 
toliau nenuleisti rankų.

Kas svarbiausia, parodų 
metu patenka ne tik į filate- 
linę, bet ir į didžiąją kana
diečių spaudą lietuviškus 
ženklus bei Lietuvą liečian
tys straipsniai, kuriuose, 
nors ir trumpai .paaiškina
ma Lietuvos padėtis ir kodėl 
lietuviški ženklai nustojo ei- 

.ti...Be to,parodos laiku y - 
rą išrūpinamas specialus 
Kanados pašto antspaudas, 
kuris, su parodą garsinančiu 
šūkiu ir data, ištisą mėnesį 
yra naudojamas laiškų ženk
lams nuvertinti. Taip pat , 
parodos metu yra išleidžia
mi specialūs, parodos pa
grindiniam tikslui pažymėti, 
vokai.

Šių metų parodos tikslas :

DRAUDA Q&9
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 RŪŠIŲ DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Baraoikas INSURANCE AGENCY LTD.

Visi/ rūfių'drauda • VALTERIS DREŠERIS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

tokį voką, nustebs, apsi - EXHIBITION - EXPOSITION 
džiaugs ir pasilaikys ilges- DE TIMBRES, LITHPEX IV 
niam laikui kaip suvenyrą . APRIL 11-12, AVRIL 1981

INSURANCE * Komerciniai 

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Tokių skirtingų vokų Drau - 
gija per 17 gyvavimo metų y- 
ra išleidusi jau 5. Pridėjuss 
dar kitus 5,'išleistus bend 
roms baltiečių parodoms pa
minėti - jau susidaro įdomi 
kolekcija. Vokai yra visuo
menės mėgiami, gausiai 
perkamu Už juos pelnyti 
keli doleriai yra sunaudoja
mi parodos išlaidoms pa
dengti.

Lietuviški ženklai yra 
gerbiami, kas metai katalo
guose vis brangiau įkainoja
mi ir renkami ne vien tik 
lietuvių, bet ir daugelio sve
timtaučių., Lietuvos pašto 
ženklų rinkiniai yra augštai 
įvertinami pasaulinėse fila
telijos parodose. Kaip tiktai
ir šioje parodoje bus išsta - 
tatytas garbės skyriuje per
nai Buenos Aires, Argentijo
je tarptautinėje parodoje s i- 
dabro medalį laimė
jęs P. Barbatavičiaus Lietu
vos p i r m ų j i} pašto ženk
lų rinkinys.

Visus nuoširdžiai kvie
čiame parodą aplankyti’.

Parodos reikalais kreip
tis: K.KAMINSKAS ,
25 Norma Cresc., TORON
TO, Ont., M6P 3G9, tel : 
/416/ 762 - 8496.

DĖMESIO SUVENYRINIAMS
VOKAMS

Suvenyriniai vokai yra 
parduodami be pašto ženk- 
lo-25 c., o su pašto ženklu 

50 c. Be to, parodos ren
gėjai pagamino parodos 
LITHPEXIV guminį anspau- 
dą, kuriuo bus antspauduoja
mi vokai pagal pageidavimą .

Dar yra likę iš Lithpex III 
parodos suvenyrinių vokų-. 
Tie vokai buvo išleisti Vy
tauto Didžiojo 550 metų 
mirties sukakčiai paminėti . 
Jų kaina su pašto ženklu Ir 
kanceliacija - 50 c.

Parodos programą ir lei - 
dinį bus galima užsisakyti ir 
paštu. Leidinys ir suvenyri
nis vokas kainuos $ 1, -

LIETUVfŠKOS PROGRAMOS 
TELEVIZIJOJE

Pastovios savaitinės lie-‘ 
tuviškos programos rodo- 
mos kiekvieną ketvirtadienį k 
7. 30 v. v. per Graham kabe
linę stotį, 1O kanale.

Balandžio mėniesį bus ir 
daugiau lietuviškų programų 
IC-ame kanale:
Balandžio 6 d,, pirmadienį , 
9 - 9:30 v.r.;
balandžio 8 d,, trečiadienį , 
2:30 - 3:300 val.p.p.
balandžio 17 d. ,penktadienį, 
8:00 - s:3O v. v.
balandžio 19 d., sekmadienį, 
2:30 - 3:00 v.p.p.
balandžio 21 d., antradienį , 
5:30 - 6:00 v. v.
balandžio 23 d., ketvirtadięnį, 
8:00 - 8:30 v. v.
balandžio 27 d., pirmadienį , 
10:00 - 10:30 v. r.
balandžio 30 d. tketvirtadiettL

Sekandčios programos 
bus paskelbtos vėliau.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
1

6

6



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje p-------------- - —_ Ij

Kviečia 
visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 
sontdupos 
term, depoz. 1 m. 
term, depozitus 3 
reg. pensijų fondo 
90 dienu depozitus 14 '

Darbo ■ valandos: pirmodieniois - ketvirtodieniois nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio <men. ir prieš ilgus savoitgolius šeštadieniais uždaryta

Hamiltono VYSK.M. VALANDČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS negausus VIH-tasis 
skyrius su savo mokytoju ir mokyklos vedėju K. MILERIŲ. Sėdi iš kairės: Danutė 
Grajauskaitė, Sandra Ciparytė, Linas Kamaitis, Onui.ė Žukauskaitė. Nuotraukoje nė
ra Raimundo Liškausko

Winnipeg
LIETUVIU KLUBAS 
MA NITO BOJĘ

Be vartydami laikraščių 
lapus, besidairydami į vie
ną kitą tolimesnį kraštą, ne 
pamirškime žvilgtelėti, kas riuos pasirašyti buvo įgalio- 
dedasi čia pat,, po mūsų ko
jomis. K. L. Klubas Winni - 
peg’e įsteigtas 1938 m. se
nesniųjų lietuvių-ateivių pa
stangomis, kurie nesigailėjo 
savo sunkiai uždirbto pinigo 
ir darbo. Jie buvo įvairių 
pažiūrų. Jų tarpe kildavo 
ginčų, buvo ir vienų kitais 
nepasitikėjimOj bet sunku
mai buvo nugalėti ir 1938 m. 
Winnipeg’e gyvenantieji lie
tuviai 240 Manitoba Ave. nu
perka žydų tautinės mokyk - 
los pastatą. Čia pradėjo ir 
rengti savo susirinkimus,
pramogas, etc., o jau 1946 m. 
Klubas gauna čarterį ir įsi
gyjami nuosavybės dokumen
tai. Klubas pavadinamas ’Ka
nados Lietuvių Klubas Mani- 
toboje". 1951 m. vasario 4 d. 
sekmadienį, 2 vai. p.p. su
šaukiamas visuotinas Klubo 
narių susirinkimas,kur ap-

1981. IV. 3

Balutytė, ižd. - Hanna Kas
peravičienė.

NUMATYTI RENGINIAI
Šiais metais yra suplanuo

ti šie renginiai: kovo 18 d. - 
vyno ir sūrio vakaras lietu
vių jaunimui; gegužės 9 d.
- Motinos Dienos minėjimas;

g Hamiltoną Uaturty
Kredito Kooperatyvai

► “TALKI”
130 Mcin Stnrat Best 

Lem fte
telefono' 544-7125

IMAME Ui: 
nekiln. turto posk. 
asmenines paskolos

15% 
16%

tariami įvairūs Klubo kons
titucijos reikalai bei aiški
nami įvairūs susirašinėji - 
mai su valdžios įstaigomis . 
Klubo inkorporavimo proce
sas įvyko 1946 m..balandžio 
23 d. , kur Manitobos Pro
vincijos Sekretorius patvir
tino Klubo įstatymus, ku

tas tuometi nis Klubo Valdy
bos p-kas Liudas Jasilionis 
ir sekretorius Kazys Benitt- 
šis. Jų parašai ir liko ant 
Klubo įstatymų, kaip liudi
ninkų jį inkorporuojant "Pro
vincial Secretary of Manito
ba" įstaigoje. Po tokio ilgo 
laikotarpio 1981 m., L. Jasi
lionis vėl išrinktas to Klubo 
pirmininku.

Š. m. vasario 8 d„, sekma
dienį, 2 vai.p.p. įvyko meti
nis visuotinas narių susirin
kimas. Senam Klubo p-kui 
VI. Steponavičiui susirgus, 
dienos p-ku išrenkamas L . 
Jasilionis, kuris patiekė ir 
atatinkamą dienotvarkę. Po 
įvairių Valdybos narių pra
nešimų, svarbiausiu dienot
varkės punktu šekė naujos 
Valdybos rinkimai 1981-iems 
metams.Susi rinkimo pasiū - 
lymu, rinkimai pravedami

FLORIDA
ST. PETERSBURG’© LIETUVIUS LANKO 

AMERIKIEČIU CHORAS

Kovo mėn. pradžioje atva
žiavęs, radau St.Pete, lie
tuvius poilsiaujančius. Mat , 
šiemet jie savo "privalomus" 
renginius atliko ankščiau, 
negu kitais metais. Taigi, 
nesuspėjau pamatyti tautybių 
festivalio ir Ginos Čapkaus- 
kienės su choru koncerto iš
klausyti / pastarasis buvęs 
labai puikus /. Tačiau, St . 
Pete, lietuviai ilgai ilsėtis 
negali,trokšta darbo, trokš - 
ta pramogų. Jau pirmuosius 
pietus bevalgydamas Klube , 

Į išgirstu Klubo pirmininko - 
A. Karniaus sodrų bosišką 

, balsą, šaukiantį kuo skaitlin
giausiai atsilankyti į Gaines
ville Universiteto studentų 
choro koncertą, kuris atsi - 

L bus kovo 21 d . Lietuvių Klu-

Nuotr.: J. Miltenio 
slaptu balsavimu, išduodant 
kiekvienam nariui balsavimo 
kortelę. Klubo sąrašuose 
rodo, kad yra 108 nariai, 
bet iš jų dalis dar nėra už - 
simokėję nario mokestį, o be 
to buvo ir svečių, kurie ne
turėjo teisės balsuoti.

Patikrinus rasta, kad su
sirinkime dalyvauja 46 na
riai, turį teisę balsuoti.Kan
didatais į naują Valdybą ant 
lentos buvo užrašyta 13 pa
vardžių, kurie visi sutiko į- 
elti į naują Valdybą. Balsų 
dauguma į naują Valdybą į- 
ėjo: V. Mockus - 37 b., K . 
Strikaitis - 33 b., E.Samu- 
laitis - 30 b., L. Jasilionis - 
27 b., T.Yuška - 25 b.,Pr . 
Steponavičienė - 18 b. . Irena 
King - 18 b., J.Navickas-17 
b., VI.Steponavičius -17 b. , 
J.Demereckas- 16 b., ir VI. 
Armanavičius - 14 b.

Pareigomis pasiskirstė:
L. Jasilionis- p-kas, Pr.Ste
ponavičienė -vidsp.ir virtu
vės šeimininkė, K. Strikaitis- 
sekr., E. Samulaitis-ižd. , 
V. Mockus - Finansų rašt.ir 
baro priežiūra, T. Yuška- 
Klubo ūkvedys ir I.King- 
Valdybos narė įvairiems 
reikalams. Likusieji palikti

bo salėje. Choras esąs ne - 
eilinio lygio, gi jam vadovau
ja to U-to provesorius dr. 
Grigsby. Gainesville U-te 
yra žymus muzikos fakul
tetas.

Koncertas prasideda 19 v.
- punktualiai. Į prieš sceną 

■ padarytus paaukštinimus
gražiai ir tvarkingai įkopia 
studentai-ės choristai. Vy - 
rai juodais smokingais,mer
ginos juodom, ilgom sukniom 
apsitaisę. Radom tik ke - 
turtus barzdotus choristus . 
Jų barzdos buvo gerai su
tvarkytos. Iš to kai kas pa
darė išvadą, kad "barzdočių" 
gadynė" einanti į pabaigą.

Matėsi tik 2 juodi veidai . 
Krito į akį juodumas choro 
solisto/Ch. Si ms/, kurio vei
das buvo beveik juodesnis už 
juodą smokingą. Nuostabiai 
atrodė mergina, kurios pa
laidi plaukai siekė kulnelius. 
Bendrai, visi atrodė tvar
kingi ir žvalūs.

Koncertą pradėjo Ameri
kos himnu. Po to, visų nus
tebimui, sugiedojo Lietu
vos himną. Jų lietuviškųjų 
žodžių tarsena tikrai buvo 
puiki.

Prasideda koncertas pa
gal programą:
l.Hodie Christus natus est- 
Jan.P.Sweelinck; 2. Die mit 
trėnen sMen - H. Schein;3 . 
The Creation - F. J. Haydn; 
solo R. Brooks-te n orą s, pia
nino - Katherine O’Dea, 4 . 
Ūbi Caritas - M.Duruflė; 5., 
E’en so, Lord Jesus ęuikly 
come - P. Manz; 6. With a 
voice of singing-K. Jennings; 
7. The peacable Kingdom - 
R.Thompson;8. Zigeunerle- 
ben - R.Schumann; 9. Flow
er Songs -B. Britten; IO. De 
camptown races- S. Forster
- Shawn * Parker; 11. Come 
where my love lies dream
ing - S. Forster-Smith; solo 
-S.Thorp, sopranas; 12.Some 
folks - S. Forster - Shawn - 
Parker; 13. Go tell it on fhe 
mountain ,-arr.E.Fissinger ;.
14. Ain’t got time to die- H. ' 
Johnson, solo Ch.Sims-teno- 
ras; 15. Madamina-aria from 
Don Giovanni - W. A. Mozart; 
solo-K. Nazworth-baritonas , 
piano - K.O’Dea; 16. Sonata 
in C minor, opus 13-L. van 
Beethowen; 17. Piano Sonata- 
Aaron Cipland,piano.K.Hanis;
18. Lebe wohl - H. Wolf, so - 
lo Rimas Karnavičius / Kar- 
nius/, prie pianino-J.Ellis .

Visas giesmes ir didesnę 
dalį dainų choras išpildo be 
palydos / a capella/.

prie Klubo Valdybos atsar
giniais.

Dabartiniu metu Klubas y- 
ra neblogame stovyje. Jo 
vertė gali būti apie $1OO . 
OOO. Bereikia geros tvarkos 
ir gerų norų dirbti.

K.S- tis

A t A 

PETRUI KUBILIUI 
mirus Lietuvoje,

jo brolį kun. gerb.š. Joną KUBILIŲ, S. J., 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

L. K. MINDAUGO 
ŠAULIŲ KUOPA

Mūsų Kredito' Unijos nariui 
A f A

AUGUSTINUI ALIŠAUSKUI 

mirus, jo žmonai STASEI, sūnums ARŪNUI 
ir RIMANTUI bei visiems giminėms ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių. Kredito 
Unijos LITO Valdyba

Mūsų, Kredito Unijos nariui 

A t A
ANTANUI RASIMAVIČIUI

mirus, jo žmonai VERONIKAI, dukrai JUNEI 
su šeima, bei visiems giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuviu. Kredito 
Unijos LITO Valdyba

Seniai esu tegirdėjęs to- Tai * yra nuopelnas Karnių 
kio gero choro dainavimą. šeimos.' Mat, lietuviai-vei- 
Balsai yra geri, bet ne ste- •’ kėjai Karniai/Karnavičiai/ , 
buklingi, tačiau išpildymas r patys būdami muzikalūs ir 
ir choristų paklusnumas di
rigentui - stebėtinas. Diri
gento rankų mostai labai 
gražūs ir tikslūs/ ne be rei
kalo užtai gavęs doktoratą/.
Choristų sustatymas skir - gastrolių vadovas/, prieš 2 
tingas nuo mums įprasto . 
Choristai stovi kvartetais iš 
eilės/ sopranas, altas, te no
ras, bosas ir vėl- sopranas, 
altas ir 1.1./. Taigi, visi 
balsai išskirstyti - mišrus 
choras, mišriai stovi. Pa
galvojau, kad gal ir man ge
riau sektųsi dainurti, jeigu 
man prie šalies stovėtų al
tas, ar sopranas. Pasiteira
vus dirigento, kodėl jis var
toja tokią choristų rikiuotę, ras 
atsako, kad toks sustatymas 
pagerina balsų balansą ir 
gaunasi nelyginant stereo e- 
fektas. Iš tikro, laike dai
navimo, nė mažiausio balsų 
išsikišimo nebuvo, o są

skambis -puikus. Žinoma , 
reikia choristų, kurie moka 
tvirtai savo partiją ir turi i gerą klausą. Antraip išeitų 

’pšš...
Kyla klausimas,kodėl toks 

geras ir gana garsus choras 
pa milo lietuvius ir savo tarp- 
semestrinių atostogų metu , 

’begastroliuodamas po įvai- kiomis priemonėmis Klubo 
rius miestus, pirmiausia neįmanoma pasiekti 
"nutupia" į Lietuvių Klubą .

rugpiūčio 2-3 d. d. -"Herita-
ĮwĮĮ0į11^0j||ge Days"’’ rugpiūčio 16-22 d.

KLJS Vakarų Kanados Sto
vykla Pigeon Lake, Alberta.

V. K,

edmonton
NAUJA APYLINKĖS
VALDYBA

Išrinkta KLB Edmonton’o 
A-kės Valdyba šios sudėties: 
pirm. - inž. Algis Čepas, 
vicepirm. - Linas Ciplijaus
kas, Lietuvių Namų vedėjas - 
Algis Karosas, sekr. - Ni
jolė Karosaitė, "Heritage 
Days" koordinatorė - Irena 

turėdami gerus balsus, savo 
sūnus išaugino dar muzika - 
lesnius, kurie yra baigę 
Gainesville Universitetą./Ri
mas dar talkina chorui ir yra 

metus pasiūlė chorui užsuk
ti koncertui pas/jiems ma
žai žinomus/"lithuanians" . 
Čia jiems patiko ne tik lie
tuvi škos publikos reagavi
mas į jų dainavimą, bei ir 
lietuviškos vaišės. Tad jie 
pasižadėjo lietuvius lankyti 
nuolatos tuo pačiu metu. Čia 
lietuviams yra didelė garbė , 
kad į jų tarpą "įsijungė"toks 
stiprus amerikietiškas cho-

Publika katučiiį nesigailė
jo ir choras buvo pagerbtas 
atsistojimu/"standing ova -

Publika bemaž užpildė 
Klubo salę. Girdėjau kalbant, 
kad būtų daugiau publikos , 
jeigu koncertą būtų galima 
pradėti 15 ar 16 vai. Mat, 
šiame rajone gyvena dangų - 
ma senesnio amžiaus, ku
riems vairavimas mašinos 
tamsoje sunkesnis, gi k<to-

NAUJIEMS
EDMONTONIE ČIA MS

Naujai atvykstantiejl lie
tuviai kviečiami kreiptis į 
Apylinkės Valdybos pirmi - 
nieką A. ČEPĄ, šiuo adresu: 
3O9-1G61O-87 St. Edmonton, 
Alta., T5H 1N8.

Būtų gerai, kad naujai at
vykusieji tuojau pat už mėgs
tu kontaktą su savo tautie
čiais. Lengviausias būdas- 
per organizacijas. Taip ir 
patiems bus maloniau ir ki - 
tai kolonijai malonu padidin
ti savo narių skaičių .

7 psl.
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MIRUSIEJI*.

PARENGIMU KALENDORIUS

U gegužės 15 iki spolio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

9

RENKU

" NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" SAVAITRAŠTI S

NAUJIEMS SKAITYTOJ AMS DANPAR

378-9534

ADVOKATAS

montreal

m.
v .

• SVOTEL1ENĖ Danutė su - 
sirgo, paguldyta į ligoninę.

RENGINIAI AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE :

PERSIKELIA Į TORONTO
Ramutė ir Zigmas RIMŠOS 

persikelia gyventi įToronto.

BALANDŽIO mėn.19 d., po 
pamaldų, bus VELYKINIAI 
PUSRYČIAI.

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita, lietuv išk a. medžiagą.

P. ADAMONIS 
722-3545

DANTŲ

14 10
Suite 11—12

ŠV. O NOS-D RAUGUOS 
NARTŲ SUSIRINKIMAS

Seselių Namuose, š. 
balandžio mėn.12 d.,po 11
mišių, Įvyks Šv. Onos D-jos 
narių susirinkimas. Narės 
ir viešnios kviečiamos ausiai 
dalyvauti.

St. C a t h a r in e W.
6 0 0, Montreal, P, Q.
866-8235 t

488-8528

• EINIKIS Augustinas, 81m. 
mirė. Liko dvi dukterys su 
šeimomis. Palaidotas per 
Šv. Kaži mieto Parapiją.

• PE-ČIULAITIS Stasys, 86 
m., mirė. Liko duktė su šei
ma.

Užuojauta artimiesiems

i JO p. m. 
9:30 p. m.

9: 30 p.

m iki 
iki 1 

m. iki

ADVOK ATAS

VICTOR E. RUDINSKAS 
B. Eng., M. En g. L. L. B. , B. C. L.

4701 Bonnantyne, Verdun (kampos 2 — nd Ave. ) , Que. H4G 1E6 
Tel. Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

4 Noire Dome E. Suite 504 
Montreal, Quebec, H2Y 1B7,

T\K S 10 . METAMS

Dr.A O- JAUGELIENĖ
GYDYTOJ A 

Guy S t . 
Mo n l r e a I I*. Q.

932-6662
u : 7 3 7- 9681

RENGINIAI Šv. KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALĖJE:

J. P. MILLER B. A. B. C. L.

168 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 366 —206 3 h 866 -206 4.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, II e Perrot , Que, H7V 5V6 

Res. Tel: 453-9142

KOVO mėn,30 iki 
BALANDŽIO mėn, 5 d.;
REKOLEKCIJOS. Vakarinės 
mišios- 7 vai. v.,pamokslus 
sakys buvęs A V klebonas 
Tėv. J. Borevičius iš Chica- 
gos; išpažintys.

BALANDŽIO mėn, 4-5 d.d,: 
KAZIUKO MUGĖ - rengia 
skautai-ės.
BALANDŽIO 25 d. vakare . 
GINTARO ANSAMBLIO 
PARENGIMAS

GEGUŽĖS 2 d.: vakare - 
SPAUDOS BALIUS, rengia 
"Nepriklausoma Lietuva ".

GEGUŽĖS 9 d., šeštadienį: 
MONTREALIO MERGAIČIŲ 
CHORO KRIKŠTYNCS-KON- 
CERTAS

PA VYKUSIOS 
REKOLEKCIJOS

Šv. Kazimiero parapijoje 
rekolekcijos praėjo sėkmin
gai .dalyvavo daug parpi jie - 
čių. Rekolekcijas vedė kun. 
J. Borevičius. Joms pasibai
gus, dalyviai buvo pavaišinti 
gerai paruoštais pietumis.

NAUJOJI "NIDOS1'
KLUBO VALDYBA

Kovo mėn. 22 d, Medžiotojų 
ir Žuvautojų Klubas "Nida" 
išrinko naują Valdybą :

J.ŠiaučiuIis-pirmininkas , 
•' A. Mylė - vice-pirmininkas , 

A. Žiūkas- finansų sekreto
rius, B.Kasperavičius-ligo-

• nių lankymui. A.Račinskas- 
iždininkas, J. Petrulis -in
formacijai, V. Piečaitis - 
sekretorius.

I
 Dr.J. MALIŠKA

PAISTU GYDYTOJAS
14 4 0

S uit eTel:ru Namu

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 a.
Šeštadieniais: nuo 9 a. m.
Sekmadieniais : nuo 10 a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle. P.
Tel: 366-974 2 ir 36 5-0 505

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sh e r b r o o k 
Suite 215, Montreol.P Q. Tel. 9 3 1-40 24

ADVOKATAS

ROMAN J. 1ŠGANAITIS b. a. , b.c.l.

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, P. Q. 

>1 : ( 5 14) 87 1-1430.

8 psl

Montrealio Lietuvių Jaunimo Ansamblis 
GINTARAS ruošta

SAVO MUZIKINĖS PLOKŠTELĖS PARUOŠIMO

PABAIGTUVIŲ BALIU
su

• Programa • Orkestru • Šokiais ,• Vaišėmis

VIETA: AV Parapt jog salė 
LAIKAS: š. nf. Balandžio 25 d. šeštadienį, 7val.v, 
ĮĖJIMAS: suaugusiems - 6 dol. moksl. - 3 dol.

GINTARIEČIŲ TĖVŲ KOMITETAS

Neseniai G.Rudinskienė, ne
dideliam draugų ratelyje, 
dalyvaujant kun.Tėv. J.Ara- 
nauskui, suruošė jiems at - 
sis veiki nimo vakarą.

Inž. R. Rimša dirbo daug 
metų Pratt & Whitney Air
craft kompanijoj. Išėjęs į 
pensiją, per paskutinius du 
metus talkininkavo jai kaip 
konsultantas. Gi R.Rimšie- 
nei Montrealis yra gimtasis 
miestas.

Ištikimi Šv.Kazimiero pa
rapijos nariai ir dažni sve
čiai AV šventovėje, jie pa
lieka didelį būrį pažįstamų 
ir draugų, kurie jų pasiges .

I.M.

nepagailėjo darbo ir vaiz
duotės gražioms vaišėms. 
Dukros irgi talkininkavo ap
tarnaujant viešnias.

Labai maloniai praėjo ke
letą valandų. Jaunesnėms iš
vykus, ankščiau, nes jų laukė 
jaunos šeimos, vyresnės dar 
paviešėjo.

VELYKOS AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJE:
DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ, 
PENKTADIENĮ IR ŠEŠTA - 
DIENI vakarais 7 vai.par 
maldos.
VELYKŲ RYTĄ, 6:3O-PRI- 
SIKĖLIMAS. Kitos Mišios - 
8, 9,1O ir H vai.

MONTREALIO MERGAIČIŲ 
CHORAS RUOŠIASI 
KRIKŠTYNOMS

Montrealio Mergaičių 
Choras intensyviai ruošiasi 
savo pirmajam koncertui- 
krikštynoms gegužės' mėn. 9 
d. Aušros Vartų Parapijos 
salėje.

Muzikė Seselė Teresė du 
kartu savaitėje repetuoja: su 
mergaitėmis, mokindama 
naujas dainas.

Krikšto tėvai - kūmaksol. 
Gina Čapkauskienė ir muz. 
Zigmas Lapinas. Krikšty - 
nose mergaitės padainuos 2 
dainas su kūma.

Orkestras PEGASUS 
linksmins jaunimą ir vyres
niuosius svečius švelniais , 
maloniais muzikos garsais, 
suteikiant geros nuotaikos 
šiam iškilmingam vakarui.

Bilietai labai, sėkmingai

KŪDIKIO LAUKTUVĖS
A.ir Ed.Čičinskų bute bu

vo susirinkusių apie 20 mo - 
terų, daugiausia vaivorykš - 
tininkių ir surengė Reginai 
Piečaitienei Kūdikio Lauk
tuves. Atvykusi- buvo ma - 
loniai nustebinta. Visoms ją 
pasveikinus, buvo pasodinta 
Į garbingąją kėdę ir apdova-i plati narni,daug jau parduota, 
nota ir mažiukais , grakš -i Tikimasi,kad montrsaliečiai 
čiais rūbeliais, ir vežimėliu, šį gražų mergaičių chorą ,

Atsidžiaugus ir atsiste- jaunas dainų mylėtojas, savo 
bėjus dovanomis, prasidėjo gausiu atsilankymu įvertins, 
pietūs. Vaišinga šeimininkė Jadvyga Baltuonienė

MONTREALIO PAUKŠTYTĖS UŽSIĖMIMUOSE
Nuotr.: R. Otto

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBU.. - LIETUVIŠKAI

EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ 1981
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 21, BIRŽELIO 18, LIEPOS 9, 

RUGPIUČIO 6 ir RUGSĖJO 10 d.

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

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS į ŠĮ 
KRAŠTĄ - KANADĄ

KELIONE I MIAMI TIK $ 16 9.. LĖKTUVU
Rąžyti anyliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)
4159 St. Lawranc* Blvd., 

MONTREAL, P.O. H2W IY7

Tel: (514) 844-5292 
ir 844 -5662

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

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tos 
Pensijų planas 
Term. ind. 1 m.

Duoda nemokomą gyvybės draudą 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

...............6%
11 % 

13-5% 
13.25 %

DUODA PASKOLAS:

Asmenine, nuo .......... 16.25%
Nekiln. turto nuo ...................  15.5%
Čekių kredito .................................. 19%
Investocines nuo ............................16%

Nemokamo gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Sevc 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

3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 
penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D
ALIUM 1N1JAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI.
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

Kailių siuvėjas-

Didelis pasirinkimas 
Vasaros laiku sau g 
Taisau ir remodeliuoj u 
Siuvu ir parduodu

MONTRĖAL, QUEBEC
H3A 2G6 TEL. 288-9646

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

Tel . Bus: 482-3460
Res: 366-704 1

D. N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeonTalon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 Namą; 737-0844

REALTIES CORP*

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL. P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenua, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 120 NomV 376 - 378 1

Albertas N O R K E L I 0 N AS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra nuo 1 945 fn.

LEONAS GURECKAS 
SALES MENAGER

MIC

treat west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠ IMT IMI J UMS, PAS IT ARNAUS-1 
UŽEIKITE! ,ĮS ĮTIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBČKfTE SU
Menager'iu Leo GURECKAS

GM

mu NM9tT99i W99t 99MM9

"fwESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391
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