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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

SADATAS PATVIRTINA 
JAV BAZES

Egyptoprezidentas Sadat’ 
as pranešė spaudos atsto
vams; kad JAV vyriausybė 

. sutiko pastatyti bazes Egyp- 
to kariuomenei, karias ji , 
ištikus reikalui, galėtų pa
naudoti savo kariuomenės 
daliniams kritiška momentu 
apginant arabų ir musulmo
nų kraštus nuo užpuolimų. 
Egypto kariuomenė galėtų, 
reikalui esant, paremti a - 
merikiečius.

Pirmą kartą Sadat’as pa
siūlė amerikiečiams naudo
tis tokiomis bazėmis 1979 
m. pabaigoje.

VALYMAI LENKIJOS' 
KOMUNISTU PARTIJOJE

Šešių mėnesių laikotarpy
je’ Lenkijos Koinupistų par
tija nustojo 216.COO narių 
dėka "valymų" arba išstoji
mų, Tai rodo "pažiūrųski
limą ir elgesio pasikeiti
mą", kaip apibūdino oficia
lioji Lenkijos žinių agentūra 
PAP.

Centrinis partijos Komi
tetas "išvalė" 71000 narių , 
nes jie "pernaudojo" savo 
požici jas tarp rugsėjo ir ko
vo mėnesių./

NEUŽMIRŠTAS KATYNAS
Rusai vis bando suversti 

visą kaltę dėl Katyno žudy - 
nių hitlerininkams vokie
čiams ir labai pasipiktino, 
kad lenkai suruošė Katyno 
žudynių minėjimą. Jame 
buvo susirinkę virš 2.CCC 
žmonių, minėjimas vyko 
WarSavos Powarzki kapi - 
nėse. "Pravda" pasipiktinu
si rašo, kad ten vyko"anti- 
socialistinio ir kontrarevo - 
liucinio elemento suruošta 
antisovietinė orgija".

Senas gamtos įstatymas : 
yla išlenda iš maišo,kaip ją 
beslėptum...

IRAKAS KALTINAMAS 
DĖL KANKINIMU v

" Amnesty International ' 
organizacija paskelbė vakar, 
kad Irakas vykdo nuosekliai 
ir pastoviai politinių kaliniij 
kankinimus elektros šokais , 
deginimais, išprievartavi
mais, mušimais guminėmis 
lazdoųiis, lytiniu ir psicho
loginiu išnaudojimu.

Žmogaus Teisių grupė 
kreipėsi įpreZpSaddam Hus- 
sein’ą, reikalaudama pa
smerkti kankinimus, kurie 
yra prieš Irako ir prieš 
tarptautinius nuostatus.

Reikalaujama pasiūlyti 
nuostatus žmoniškesaiam 
apsiėjimui su suimtaisiais..

"Amnesty International" 
patiekė 44 puslapių raportą, 
su aprašymu konkrečių kan

kinimo atvejų. Kai kurios 
žinios buvo gautos iš 15 Ira - 
ko egzilų, egzaminuotų Dani
jos gydytojų.

Irako vyriausybė pakarto
tinai paneigė, kad saugumas 
vykdo kankinimus.

Kankinimus paneigia ir 
EI Salvadoro vyriausybė, ir 
Sov. Rusijos išdresiruotas 
saugumas.Kas kalbės kad ir 
už mūsiškius, "gydomus" 
skaudžiausiu būdu psichiat - 
rinėse ligoninėse nuo lietu
vybės arba nuo religinių įsi
tikinimų. . „

PREZIDENTINIAI RINKIMAI 
PRANCŪZIJOJE
Iki dabar pagrindinis pre - 
zidento V.Giscard d’Estaing 
konkurentas buvo Paryžiaus 
meras, gaulistaš, Jaęues 
Chirac. Dabar socialistu 
partijos lyderis Francois 
Mitterand, atsiliko tik 2.5% 
nuo Giscard.

Prancūzijos komunistų 
partija šiais metais gavo 
mažiausiai balsų per pasku
tinius 45 metus.Jiems neli
ko nieko kito, tik pasisaky
ti už Mitterand, padidinant 
jo galimybes laimėti rinki
mus, nors Mitterand ir yra 
paskelbęs, jog atsisako įsi
pareigoti įjungti į ministe - 
rių kabinetą komunistą/jeigu 
būtų išrinktas/.Nežiūrint to 
George Marchais.kom.lyde- 
ris pasisakė už socialistus, 
nes reikią "geriausių sąlygų 
kovoti už darbininkų reika
lavimus ir išgauti antikapi- 
talistines reformas".

RYAN’AS LIEKA 
LIBERALŲ LYDERIU

Nežiūrint pritrenkiančio 
pralaimėjimo rinkimuose, 
Claude Ryan’as, Quebec’o 
provincijos liberalų partijos 
lyderis, lieka savo vietoje.

Balandžio 28 d. libera
lų kandidatai susirinko iš
analizuoti pralaimėjimo 
priežastis. Vėliau 42 laimė
jusieji kandidatai aptarė sa
vo veiklos gaires iki gegu
žės 19 d.,kada bus pradėta 
prov.parlamento sesija.

Atrodo ,kad yra keletą 
nuomonių, kodėl liberalai 
pralaimėjo,tačiau viešai kol 
kas neskelbiama, o koncen
truojamasi, kaip efektingai 
veikti opozicijoje.
AIRIU TERORISTAS 
BADAUJA 60 DIENU

Norėdamas išgauti politi
nio kalinio teises, airis Bo
bby Sands paskelbė bado 
streiką ir po 60 d. randasi 
ligoninėje, arti mirties.

Popiežius Jonas Paulius 
pasiuntė savo sekretorių kad 
dar bandytų jį perkalbėti nuo 
savižudybės ir tuo atitolinti 
civilinio karo grėsmę tarp 
protestantų ir R.katalikų Š. 
Airijoje.

i .......—

GINKLŲ KONTROLĖ 
KINIJOJE

Iš Pekingo pranešama, kad 
kylant kriminaliniams nusi
kaltimams ir plintant šauna
miesiems ginklams, Kinija 
priėmė ginklų kontrolės 
ndostatą.

Nustatytos naujos taisyk
lės pirki mui, laikymui, par- 
davimui ir naudojimui kari
nių pistoletų, šautuvų, auto - 
matinių šautuvų, kulkosvai - 
džių ir ginklų, naudojamų 
sportui ir medžioklei.

"Apie ką mes kalbėdavom 
prieš BNA debatus?"

Ši svarbi knyga išleista Tautos Fondo ir Emilijos Pajau
jienės lėšomis. Knygą galima įsigyti šiuo adresu: ELTA 
Information Service, 1611 Connecticut Ave. N. W. 2 Wash
ington, D. C. 20009 USA.

Kreipiantis į amerikiečių knygynus, prašyti knygos: 
"SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA" by Joseph Pajaujis - 
JAVIS, Ph. D. Manyland Books, Inc. , New York. $1O. 95.

PLB VALDYBOS 35—ASIS POSĖDIS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 35-tasis po

sėdis įvyko balandžio 1 dieną Chicagoje. Jame dalyvavo pir
mininkas Vytautas Kamantas, pavaduotojas V. Kleiza, na
riai A. Juodvalkis, D. Kojelytė, S. Kuprys, dr. A. Paulius , 
Z. Žiupsnys, neseniai iš Pietų Amerikos sugrįžęs kun. A. 
Saulaitis, SJ, iš Floridos į posėdį atvykęs M.Šilkaitis, rei
kalų vedėjas S. Girnius ir viešnia Rita Likanderytė (PLJS 
valdybos narė). Posėdyje svarstyti ir diskutuoti lituanis
tikos katedros ir "Pasaulio Lietuvio" reikalai, LB ir LJS 
valdybų konferencija Dainavoje, PLB finansai ir daugelis 
kitų klausimų.

Po dviejų metų diskusijų spaudoje ir LB bei kituose su - 
važiavimuose, praėjusiais metais JAV LB tarybos sesijai 
Chicagoje nutarus, kad JAV LB pritaria, remia ir įsipa
reigoja visokeriopai talkinti lituanistikos katedros įgyven
dinimui, PLB Valdyba 1981 m. kovo l dienos posėdyje nuta
rė ją įsteigti University of Illinois Chicago Circle. Taip 
pat nutarta kviesti JAV Lietuvių Bendruomenę ir Lietuvių 
Fondą būti katedros steigimo dalyviais ir susitarimo su 
universitetu dalininkais. PLB vicepirmininkas Romas Sa- 
kadolskis pradėjo pasitarimus su universitetu, nes iki šių 
metų birželio 15 dienos reikalinga paruošti ir pasirašyti 
sutartį. Lituanistikos katedrai reikalinga sutelkti 600, OOO 
dal. per sekančius 6 metus (area'po 103,000 d>1. pėr mj ■ 
tus). Ieškomas macenatas, kuris galėtų stambesne suma 
paremti katedrą ir kurio vardu katedra galėtų būti pava
dinta. Tikimasi šiam reikalui susilaukti paramos ir lėšų 
iš daugelio JAV universitetus baigusių lietuvių alumnų.PLB 
Valdyba dabar rūpinasi sudaryti specialų lėšų telkimo ko
mitetą.

MIRĖ RAŠYTOJAS čius po sunkios operacijos *
F.NEVERAVIČIUS sulaukęs 80 m. amžiaus.

S. m. balandžio mėn. 17 d. Jo kūryba pasižymėjo es- 
Londono ligoninėje mirė ra- tetiniu realizmu, jo vertimai 
šytojas Fabijonas Neveravi- geru stiliumi.

prie Parlamento Rūmų.
Nuotr.: J.V.D ani o

DIDŽIŲJŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAMS RUOŠIANTIS
Šiemet sukanka 40 metų nuo didžiųjų trėmimų iš Lietu

vos. 1941 m. birželio 14-15 d. d. okupantai bolševikai, pa
gal Raudonojo Kryžiaus surinktus duomenis, į Sibirą išve
žė 34,260 Lietuvos žmonių. Tarp išvežtųjų buvo 1,626 kū
dikiai iki 4 metų amžiaus, 2,165 vaikai nuo 4iki lOm.amž., 
2,587 keliolikmečiai nuo 1O iki 18 m. , 3,986 jauni žmonės 
nuo 18 iki 30 m., 7, 778 suaugę nuo 30 iki 50 m., 1,681 vy
resni nuo 50 iki 7Qn. , 427 seneliai vyresni kaip 70 metij. 
Dar 724 ištremtųjų amžius nenustatytas. Trėmimai tęsėsi 
ir vėlesniais metais, iki paskutinių laikų. Iš viso ištrem
ta kas dešimtas Lietuvos gyventojas — gal net per 350, 
OOO. Amerikos Lietuvių Taryba skatina visose lietuvių ko
lonijose ruošti didžiųjų trėmimų minėjimus, kiek galima 
tai keliant amerikiečiųspaut ij", priimant rezoliucijas, 
kad visiems ištremti Jutų tuojau leisti grįžti'7-lė
vynę Lietuvą. ’ \

Pasaulio Lietuvių Archyvas netrukus išleis galimai pil— 
nesnius išvežtųjų sąrašus, paruoštus L. Kerulio. Iki di
džiųjų trėmimų minėjimų stengiamasi baigti išspausdinti 
kun. dr. J. Prunskio paruoštą knygą "Lietuviai Sibire", kur 
surinkti buvusių tremtinių atsiminimai, laiškai ir nuotrau
kos.

Ypatingai panaudotina, kaip dovana amerikiečių politi - 
niams veikėjams, šiuo metu išleista anglų kalba prof. dr. 
Juozo Pajaujo knyga "Soviet Genocide in Lithuania", kur 
pateikti atitinkami dokumentai, iliustracijos ir išsamus 
tekstas.

Montrealio GINTARĖLIS Kanados sostinėje Gttawoje, Vasario 16 d, minėjime 1981 rm 
GINTARĖLIS ruošiasi perimti kada nors muzikalinę estafetę iš GINTARO.
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Ij z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę, Kanadai!
I our la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada! 
bar liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 
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P-S. Bendradarbių, ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik iš anksto susitarus. U z skelbimą turini redakcija 
arba leidykla neatsako.

40-JI SPAUDOS 
ESTAFETĖ

Sį pavasarį minime čia, Montrealyje,seniausio Kana
doje savaitraščio , "Nepriklausoma Lietuva" 4C-tąsias 
sukaktuves. Pernai rudenį jos buvo gražiai paminėtos to
rontiškių. Pagal skaičių - tai jau Subrendimo amžius.Ti
kėki me, kad pradedant "auksinį dešimtmetį", tą jo su
brendimą galėsime visi paliudyti, prie jo prisidėti.

Per I-ąjį gyvavimo dešimtmetį atsakomybę ir dide - 
lio darbo naštą nešė redaktoriai, ilgiau ar trumpiau reda
gavę: Viktoras Dagilis, Marija Aukštaitė, Jonas Yla, Mari
ja A rlauskaitė, Leonas Girinis,Pranas Ručinskas.

Po to - visų mūsų gerai prisimenamas redaktorius 
Jonas Kardelis, išdirbęs 20 metų, iki savo mirties. Sirg
damas, ligos patale rūpinosi ir prašė dr.Henriką Nagį jį 
pavaduoti. Nebcpasveikus, kuriam laikui, iki 197C m. ta 
atsakomybė jam ir atiteko. Po to, šioje 40 metų kelionė
je, redagavimo estafetės plunksną gavo Romas Maziliaus
kas, Jonas Petrėnas-Tarulis. Šiam pasitraukus 1973 m. 
laikraštį redaguoti perima ilgametis "NL" darbuotojas , 
išdirbęs įvairius darbus 18 metų, laužytojas, administra- 
.torius Pranas Paukštaitis. Kalbai peržiūrėti ir kultūrinį 
puslapį redaguoti buvo pakviesta B.Nagienė. P.Paukštai- 
čiui susirgus, plunksna teko Redakcinei Kolegijai ir B. Na
gle nei.

Nuo pat laikraščio įkūrimo, techniškųjų rūpesčių mai
šai gulėjo ant Valdybų Ir jų talkininkų pečių. Leonas Gi - 
rinis, įėjęs į I-ąją "NL" Valdybą, vienokiose ar kitokiose 
pareigose išbuvo jose per visą laiką. Visoje eilėje Vai - 
dybų išdirbo ir Pr.Paukštaitis, P.Klezas , V.Pėteraitis 
i r> kt.

Pradžioje, pačiu sunkiausiu finansiniai, bet dėkingu en
tuziazmu ir pasišventimu laiku, žinomi ilgamečiai talki
ninkai buvo:p. Matuliai, p.Kuprevičiai, p. Leknickai.Tal
kininkavo p.Salalai, p.Dunčikai, p.Skuodai, p. Zabielai, p. 
Vilimai, p. Barauskai, p. Vytai, J. Jurėnas ir daugelis kitų. 
Visų neįmanoma čia išminėti, bet jie savo ženklus neiš - 
dildomai paliko mūsų lietuviškojo žodžio, mūsų tarpusa - 
vio susižinojimo išlaikyme.

Plunksna iš rankų nepaleista. Kas nors toje estafe
tėje, reikia tikėti ir pasiryžti, ją perims ir toliau. Ne tik 
redaguoti, bet ir rašyti. Ne tik rašyti, bet ir - Skaityti. 
Reikia tikėti, kad lietuviškas žodis ir lietuvių tarpusavio 
kontaktas bus ir toliau reikalingas, naudingas, vaisingas. 
Jeigu mūsų senoliai galėjo susižinoti braižydami ženklus 
ant akmens, ant beržo tošies - tuo labiau turėtume suge
bėti tai daryti mes, šiais laikais, laikydami pirštuose pa
čią naujoviškiausią plunksną, o gal ir kompiuterinę ra - 
šymo priemonę...

Skaitytojai - šios visos veiklos cirkuliavimo tinklai- 
savotiškai tampa ir kūrėjai. Jie savyje gautą medžiagą 
perdirba, jie gali pasisakyti, jie gali komentuoti/jei n ne 
laikraštyje, tai savo tarpe/. Jie gali prisiimti paragini
mą, išjudinimą, įkvėpimą. C jeigu kartais tai nepavyks
ta-tai irgi, sakykime ,tik laikinai. Jeigu jau ir nieko/ne
įtikėtina.. ./laikraštyje sau neranda - tai nors žvilgterė
jęs į vieną ar kitą nuotrauką ar vaizdą - dar nėra visiš - 
kai išjungtas iš savos lietuviškos aplinkos, atitrūkęs nuo 
savojo gyvenimo prasmės kad ir dalelytės.

Šios sukakties proga pasidžiaukime bendravimu, pa
siryžk! me ir toliau talkininkauti ir neškime plunksną, ku
ri brėžia ženklus, kuri brėžia žodžius, kuri primena, kad 
mes dar gyvi savo dvasioje lietuviai. Plunksna

AMERIKA IR IRANAS *****
P. Indrei ka

Atgavus įkaitus, Amerika jau atšaldė 12 bilijonų dolerių 
Irano pinigų, kurių 9, 88 bil. jau grąžinta Iranui, 3,67 bil. 
sulaikyta apmokėjimui bankams susidariusių išlaidų, 1,4 
bil. palikta smulkių išlaidų padengimui ir 1 bil. paliktas 
atsargoje (apmokėjimui advokatams ir kt.) likusiai 3 bil. 
bus išmokėti tarptautinio tribunolo sprendimu. 50Ameri
kos kompanijų jau pareiškė , savas pretenzijas ir pateikė 
ieškinius už atleistas prekes, bet Iranas nesutinka sąskai
tas apmokėti.

Nežiūtint, kad Amerika gyvena įkaitų paleidimo džiaugs
mingomis nuotaikomis, bet naujoji vyriausybė jau suskubo 
nustebinti Kremliaus vadovus griežtesniais pareiškimais , 
kad ji ryžtasi ginti savo interesus visu ryžtingumu, nes 
delsimas ir laukimas sudaro vis didesnį pavojų. Preziden
tas R. Reagan'as puikiai supranta, kad jam teks per sekan
čius ketverius metus dažnai susidurti su Viduriniųjų Rytų 
problemomis — energijos šaltiniais, kurių netekus Ame
rika ir visas laisvasis pasaulis atsidurtų nepavydėtinoje 
padėtyje.

Sovietų Sąjunga jau suskubo apsupti Iraną iš dviejų pusių 
ir savo šešėliu grąso visai Persų įlankai: naftos šaltiniams 
— netik Irano, bet ir Kuwaito, Bahraino ir net Saudi Ara
bijos. Sovietų Sąjungai įsitvirtinus Afganistane, jos po
vandeniniams laivams atsidaro plati manevravimo erdvė 
Indijos vandenyne, nes pašonėje turės aprūpinimo bazes. 
Iki šiol ji buvo priversta laikytis arčiau Archangelsko ir 
Murmansko užšąlančių uostų.

Sovietų Rusijos sukurstytas Irakas užpuolė Iraną ir Rau
donosios armijos atsiradimas Afganistane puikiai sutampa 
su Maskvos užmačiomis: pasiekti Indijos vandenyną, ten 
įsigyti neužšalančius uostus, kontroliuoti Bermuzo sąsiau
rį ir Persil įlanką ir apsupti Viduriniųjų Rytų naftos šalti
nius. Apsupimo žiedą jį jau pradėjo veržti — įsitvirtinda
ma Pietų Jemene, Etiopijoje, vengdama siųsti Raudonąją 
armiją, bet jos pakaitalus: kubiečius ir Rytų Vokietijos 
dalinius. Sibiro meška bando tvirtai atsistoti tarp arabiškų 
kraštų, saugiau jausdamasi, kad iš tolimos Amerikos pa
leisti šūviai jos nepasieks.

Tačiau bėgąs laikas gydo visokias žaizdas, tuo pačiu me
tu atidarydamas duris ateities sprendimams. Išsprendus 
Amerikos diplomatų klausimą, jau pradeda nerimauti biz
nio kompanijos dėl santykių užmezgimo su Iranu, matant , 
kad Irano ekonominė padėtis dėl karo ir revoliucijos atsi
dūrė kritiškoje padėtyje: naftos rafinerijos sudaužytos , 
naftos produkcija sumažėjusi ir vyriausybei gręsia finan - 
sinis bankrotas. Iškilo tarp mulų tarpusavio vaidai, ginčai 
ir Sovietų Sąjungai atsirado puiki proga išvesti iš pogrin
džio Tudeh komunistų partiją ir paskelbti išsilaisvinimo 
kovą dė autonominių teisių tautinėms mažumoms . Ta
čiau, Irano gyventojai yra senųjų persų palikuonys, kuriuos 
jungia bendras islamo tikėjimas, ypač šiitų atskalą. Už 
šios sektos dominavimą kitose arabų kraštuose aštrią 
kovą veda Khomeini. Irano gyventojų 93% priklauso Šiitų 
sektai, kurie grynai tepripažįsta Koraną, kuriame nusako
mos tikėjimo dogmos ir apeigos apreikštos Alacho Maho
metui. Korano originalas esąs danguje ir niekas jo pakeis
ti negali. Tuo tarpu dauguma arabųyra sunitai, kurie pripa
žįsta Koraną ir Mahometui priskiriamus įvairius padavi
mus surinktus į sunitų rinkinius.

Nežiūrint islamo tikėjimo, Irano gyventojai pasiskirstė 
į atskiras grupes: arabus, mongolus, kurdus, armėnus, 
azerbaidžanus ir kt. Viduje jie yra suskilę, kurių nesan
taikos atiduodamos spręsti Khomeini, kaip įsikūnijusiam 
Alacho pranašui, bet ir jam Alachas nėra prižadėjęsamži- 
no gyvenimo. Karui užsitęsus ir sustiprėjus kariškiams, 
kurie nukentėjo nemažai nuo Khomeini režimo, gali įvykti 
netikėtumų, nes švenčiant Islamo revoliucijos antras su
kaktuves tauta atsidūrė chaose. Prezidentas Bani-Sadr iš
drįso apkaltinti net Khomeini, kad krašte įsivyravo tironi
ja. Marksistai Teherane jau išėjo į viešumą — suruošdami 
prieš valdžią demonstracijas ir susiremdami su islamo re
voliucijos sargybiniais paliko keletąužmuštų ir sužeistų. 
Tuo tarpu Irakas stumiasi pirmyn, vis užimdamas strate
giškai svarbius taškus, remdamas sukilusius kurdus, ku
rie jau paskelbė 62, OOO kv. mylių plote autonomiją. Su
kakties proga pasirodė 38 akademikų atviras laiškas, smer - 
kiąs dabartinį režimą, kuris yra pagrįstas persekiojimais, 
kankinimais ir kitais žiaurumais. Rašte nurodoma, kad 7 
pasirašę šį raštą, šacho laikais buvo nubausti kalėjimu, o 
dabar jau išdrįso smerkti Khomeini, kuris manopolizavo į 
savo rankas krašto valdymo jėgą, visai neatsižvelgdamas į 
kitų piliečių teises ir valstybės tvarkymą grąžindamas į 
feodalinius laikus: susmukdė universitetus ir kultūrinį pro
gresą, tik pakeisdamas valstybinę iškabą—iš konstitucinės 
monarchijos į islamišką respubliką, kurioje Khomeini pa
taikūnai puikiau įsitaisė negu šacho ministerial.

Saudi Arabija, nujausdama artėjančią komunizmo grės
mę ir buvusį Amerikos neryžtingumą, nesenai sušaukė Taif 
islamiškų kraštų konferenciją aptarti susidariusią padėtį. 
Saudi Arabai siekia arabiškų kraštų vienybės kovoje su 
Izraeliu, grąsinant jam šventuoju karu "Jihad", kurio Izra
elis nelabai nusigąsta ir prieš arabų išpuolius atsako bom- 
bordavimais. Dabar arabai nutarė pavartoti netik militari- 
nę, politinę ir ekonominę jėgą — sumažinant alyvos pro
dukciją. Šiuo metu Saudi Arabija kasdien rinkai pateikia 
10,3 mil. statinių naftos, bet jau pranešė, kad produkcija 
nukertama iki 8,5 mil. statinių, o 1982 m. bus sumažinta 
per pusę. Ši nemaloni žinia paveikė prez. R. Reagan'ą, ku
ris rinkiminės kompanijos metu žadėjo nekeisti politikos 
kas liečia Izraelį. Dabar jau įspėjo, kad nesteigtų naujų 
sodybų okupuotame Jordono upės vakariniame krante ir 
ruošiasi parduoti Saudi Arabijai lėktuvų, visai nekreipda
mas dėmesio į protesto balsus ateinančius iš Jeruzalės, 
mat alyva irgi turi balsą — netepami ratai visada pradeda 
girgždėti. . .

PALAIDA BALA AMERIKOS 
PREZIDENTŲ APSAUGOJIME 

NUO UŽPUOLIMŲ

Nesenai išriktas ir 20.1. 
1981, prisaikdintas JAVpre- 
zidentas R. Reagan nudžiu
gino netik amerikiečius,ka
nadiečius bet ir visą Vakarų 
pasaulį.

Jo pagalbininkai G. Bush, 
gen, A. Haig ir kt, irgi ge
rą vardą turi,

Prez, R, Reagan’as pra
dėjo darbą sėkmingai, Stock- 
man’o ūkinis planas-atstaty
mai jau vykdomi.

Vakarų pasaulio priešas 
SSSR vadinamas tikru vardu- 
melagiais, apgavikais. Tai 
pareiškė pats prezidentas R. 
Reagan’as ir užsienio reika
lų ministeris gen. A. Haig. 
Tie žodžiai pradžiugino ne 
tik pavergtas tautas bet ir 
Vakarų pasaulį. Gen. A. 
Haig išsireiškė, kad JAV 
bus taip apginkluotos, kad 
SSSR nedrįs daugiau stum
tis į rytus ar vakarus, grob
ti naujų kraštų. JAV stabdys. 
Ir štai 30. III.einantį iš Hil
ton viešbučio Washington’e, 
iš 1O pėdų nuotolio kažkoks 
maniakas / dar neaišku / , 
paleidžia 6 kulkas iš 22 mm. 
revolverio į prezidentą ir 
jo asmeninę apsaugą.Laimė, 
kad žudikas H, nebesuspėjo 
užtaisyti revolverio nau - 
jomis kulkomis ir neturėjo

galingesnio ginklo.
Liūdna buvo žiūrėti per 

TV Į tą sceną, kurią vis kar
tojo ir kartojo. Kyla klausi
mas, kodėl žiūrovai prilei
džiami prie prezidento auto
mobilio net iki 6-10 pėdų 
artumo? Kodėl prezidento 
apsauga taip tiesiog vaikiš
kai organizuota? Kodėl au
tomobilis buvo pastatytas 
kitoje gatvės pusėje, nors 
gana vietos prie viešbučio. 
Vakarų Europoje ir SSSR, 
kai prezidentai kur vyksta, 
tai visas rajonas apvalomas. 
Gi publika prie aukštųjų val
džios pareigūnų neprilei
džia ma arčiau kaip 5O-1GG 
jardų’.

Kiekviename krašte kara
liai, preaidentai, ministerial 
turi priešų. Ypač netrūksta 
manijakų. Kyla klausimas 
jeigu patys vadai nemoka 
savęs apsaugoti,tai kaip jie 
apsaugos savo kraštą?

Demokratinis valdymasts 
reikalingas revizijos, valsty
binio masto disciplinos. Y - 
pač Amerika,, su jos did
miesčiais ir po keletos tra - 
giškų incidentų su preziden
tais turėtų tuč tuojau per - 
tvarkyti prezidentų apsaugą.

J.Klm.

SAO-PAULO MIESTE, Brazilijoje, dr. Meldučio LAUPI - 
NAIČIO raštinėje rinkinys įvairios spaudos, kurioje yra 
rašoma apie Lietuvą ir lietuvius. Ši raštinė buvo rodo - 
ma per TV, kaip originalumu pasižymintis muziejus.Pats 
M. Laupinaitis yra dažnas bendradarbis ispanų kalba 
brazilų laikraščiuose.

PIRMOJO DEŠIMTMEČIO REDAKTORIAI

VIKTORAS DAGILIS MARIJA AUKŠTAITĖ 
2 psl.

T .EONAS GIRINIS PRANAS RUDINSKAS
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SENATVĖ Lazdynų Pelėda

Rūsčiomis žiemos dienomis ir ilgais vakarais,- tūpė - 
damas pas krosnį, pynė jis bučius, venterius ir tinklus 
mezgė; dienoms pratysus, medžio darbų griebėsi: kibi - 
rams šulus tašė, geldas skobė.

Iš visų darbų labiausiai jam prie širdies ėjo klum - 
pių dirbimas. Klumpę padaryti tai niekis, bet jų padaili
nimas, gražinimas buvo tikras Juozo džiaugsmas.

Kelias dešimtis porų klumpių išskobęs, senis susta
tydavo jas asloje ir iš eilės imdavo dailinti tikrai pasi
gėrėdamas.

Atsidaro jis, būdavo, trobos kampe prie durų įtaisy
tą lentynėlę ir išsiima sau reikalingų tam tikslui dalykų : 
šukių krūvelę, žąsų plunksnų pluokštelį ir dailiai susuktų 
popierėlių su dažais.

Atsiraitęs rankoves imdavo maišyti jis tad šukėse 
dažus, kiekvienai skyrium įdėdamas plunksną, o visas 
išmaišęs, užsikurdavo pypkę ir sėsdavo prie darbo. Už
simovęs sau klumpę ant kairiosios rankos, atsargiai da
žo, būdavo, išraižytas šakeles.

Visa ko tenai buvo priraižyta. Šmaikščios eglelės , 
skarotos rūtų šakos, dobilėliai, raguoti oželiai ir margi 

paukštukai, — tokie keisti, kokių dar ir gamta neprasima
nė.
, Išbaigęs visą gražumėlį, padėdavo ant žemės, meiliai 
šypsodavos, ir prisimerkęs imdavo žiūrėti, traukdamas 
pypkę.

- Užmesk akį, mama l — prabildavo į žmoną: — ar 
ne genys?

- Besibiauriji, tėvai, kas tau už tai mokės? Įmaus į 
purvyną, tai ir po gražumo l Būtumei verčiau kuriam 
indui šulus sutašęs: ir sau ir žmonėms iš to bent naudos 
būtų, o čia...

Temo tada šviesusis nusišypsojimas ant senelio vei
do, pranykdavo, kaip nebuvęs, ir senis, galva kinkuoda
mas, tarydavo:

- Ar išmano kiaulė pipirus l Ne jai ir renkami. Tiek 
teišmanai, kiek iš dubens į dantis, arba kad tau kas tuo
jau atkišęs skatikas pabarškintų. Eik tu, eik ’. Nabage, 
naktį gimusi esi Ne su vienais skatikais gyvensi, nei jų 
su savim nusineši l

Žmona pečius traukdavo, atsikirsdavo tyliai:
-Nei tu su savo margomis klumpėmis dangaus slenks 

čių nebaldysi l
Smarkiau juodu nesusikirsdavo niekada, bet iš maž

možių susidaro gyvenimas...
> Senis Juozas, nors iš žmonos niekada negavo pritari

mo savo "nenaudingiems" darbams, bet vis dėlto laikas 
nuo laiko mėgino atrasti nors paguosmę arba pagyrimą 
savo širdingąja! pamėgai. Liūdna ir truputį pikta jam, 
kad artirąiausioji jo draugė nesupranta, neatjaučia jo dar- 
4 psl.

PRATARMĖ

Visais laikais Lietuvoje ir išeivijoje lietuvės mote - 
rys atlikdavo svarbų vaidmenį valstybiniame bei kultūri
niame krašto ir išeivijos gyvenime. Universaliniai pri
pažįstama, kad lietuvės moters pastangomis ir pasišven
timu buvo išsaugota lietuvių kalba ir kultūra. Apie lietu - 
vės vaidmenį daug kur rašyta ir užsiminta, kaip istori
jos, taip ir veiklos kronikose, net ir legendose.

Apie kai kurias lietuves akademikes išskirtinai užtin
kama Užuominų bei žinių enciklopedijose ir įvairiuose lei
diniuose, tačiau šis leidinys, "Pirmūnės Akademikės ", 
bene bus pirmoji kompliacija, suteikianti pilnesnių ži 
nių apie lietuves akademikes, kuriomis lietuvių tauta pa
grįstai gali didžiuotis.

Autorės J. Narūnės Jakštienės atliktas milžiniškas 
darbas yra svarbus ir naudingas istoriniu, enciklopediniu 
ir kultūriniu požiūriu. Istoriniu atžvilgiu liks vertinga 
medžiaga mūsų istorikams ar dabar studentams, rašan - 
tiems disertacijas. Enciklopediniu atžvilgiu atliktas mil
žiniškas darbas: surankiota 240 asmenų su tikromis da - 
tomis, vietomis, faktais, su 102 fotografijomis, Kultūri
niu atžvilgiu leidinys yra svarbus įnašas į lietuvių kultū
ros aruodus.

Knygoje įamžintų lietuvių akademikių atliktieji darbai 
lai būna sektinu pavyzdžiu ir paskatinimu lietuvėms siek
ti aukštesnio mokslo ir, mokslu apsišarvojus, stipriau 
jungtis į lietuviškąją veiklą bei gyvenimą.

Juzė Daužvardienė

ĮŽANGA

Tolimais , senais laikais, kada mūsų tėvynė buvo ru
sų caristinės valdžios pavergta, lietuvių kalba, spauda, 
knygos, lietuvių mokyklos ir net maldaknygės bažnyčioje 
buvo griežtai uždraustos. Pradžios mokyklų vaikai nega
lėdavo susikalbėti su rusais mokytojais. Motinos kaimuo
se slapta, prie ratelio beverpdamos, mokydavo savo vai
kus lietuviškai skaityti.

Bet idealistiškas jaunimas troško mokytis ir švies - 
tis. Vienas kitas drąsuolis rizikuodavo be lėšų ir para
mos vykti į užsienį ir tenai studijuoti, uždarbiaudamas pa 
mokomis, Ypač sunku buvo mergaitėms siekti mokslo , 
nes tais laikais vyravo nuomonė, kad duktė, baigusi gim 
nazlją, turi likti namie ir ištekėti.

Tačiau ir tais be prošvaistės tamsiais laikais buvo 
ryžtingų dukterų, kurios , baigusios gimnaziją, mokyto - 
jaudavo ir sutaupytais pinigais išvykdavo į užsienį studi - 
juoti Europos universitetuosna. Tai buvo mūsų pirmosios 
kregždės — pirmosios intelektualės, kurios nelengvais ke
liais pasiekdavo aukštąjį mokslą. Vėliau joms buvo lem

bo vertės, o tuo tarpu, kai į žmones išnešęs, vos imdavo 
statinėti savo marguosius klumpelius, būriai žmonių, su
augusiųjų ir vaikų, džiaugėsi neatsidžiaugdamL ir žiūrėk, 
nė valandos netrukus, išgrobstydavo juos, nesilygdami 
su seniu.

- Ot nagai, tai nagai Tąi protas, ir išgalvoti tokius 
paukščius l — A kad juos balai Tartum gyvi l

- Anokie ne stebuklai, — pamodamas ranka sakydavo 
senis paniekinamai: — ot, sau, žieiuos laiku ką gi dirbsiu 
senatvėje ? tai ir tėplioju žmonių akims džiuginti, — vis 
šmėkša.

Sakė taip sertis, bet savyje džiaugėsi, jog esama bet
gi žmonių,kuriems verta yra pasidarbuoti.

Laikas netrukdavo praeiti, ir vyturėliai,linksmai čir- 
vėdami, atnešdavo senelio taip laukiamą pirmąją pavasa
rio dieną. Tą dieną Juozas anksčiau atsikeldavo kaip visa
da; poterius pakalbėjęs, suimdavo savo skabtus ir viso - 
kius įrankius ir užnešdavo ant aukšto. Paskui, apsivalęs 
su įrankiais, susėsdavo su žmona pusryčiauti. Pavalgęs 
sakydavo:

- Na, motin, vėl pragyvęnova metelius, o kitų ar 
besulauksiva? Ar kitimet šiokią dieną dar abudu susėsi- 
va prie šito stalelio?

Žmonos akyse išvydęs ašaras, ėmė jos galvą į savo 
rankas ir, veidą glostydamas, tildė:

- Na, ko? nesiašarok, durnelei Dievas duos, tai ir 
sulauksime’.

Apglaudęs ir pabučiavęs, paleisdavo. Ji rinko indus 
nuo stalo, jis peiliuką išsitraukęs, kirpo ženklą į sienoją.

Pirmiausias nuo stalo sienojas gerokai buvo iškar
pytas - tai jo paties pragyventieji metai. Antrajame sie
nojuje matėsi beveik perpus užkarpų — tai žmonos am
žius. Trečiajame vos keliolika karpų tesimatė, — tai vie
natinio sūnaus Jonuko meteliai... Nubraukė jį 63-čiųjų 
metų audra, nubraukė, kaip pipvėjo dalgis dar nepražydu
sį pavasario augmenėlį...

Ta keliolika užkarpų ir per visą sienojo plotį išplautas 
kryželis dažnai išspausdavo ašarą iš tėvo akių, nors dau
gel metų jau praslinko nuo tos liūdnos dienos.

Užkirpo karpus dviejuose sienojuose, į trečiąjį pa
žvelgė, "amžiną atilsį" sušnibždėjo dreabančiomis lūpo
mis, nusibraukė ištryškusią ašarą nuo akių, atsiduso ir, 
nusikabinęs nuo gembės kailinius, ėmė vilktis.

Užsivilkęs, susijuosė diržu, užsimovė savo aukštą
ją ausėtą kepurę, pasiėmė lazdą ir .persižegnojęs, išėjol 
sakydamas:

- Pasilik sveika, motini Eisiu pažiūrėti , kas "svie
te" girdėti.

Nemanykit, kad Juozas miesčiukan ėjo arba prie kai
mynų; anaiptol. Jo "svietas" tai buvo šalip trobelės sod
nelis, giria, kurios gelmėse,, po velėna gulėjo Jonukas 
su daugel jaunikaičių vienanie kape.

ta atlikti svarbius švietimo ir kultūros darbus tėvynėje.
Apie tas didžiadvases moteris jau pieš 30 metų 

ėmiau rinkti ir užrašinėti :žinias , bijodama, kad jų darbai 
ir laimėjimai neliktų užmiršti. Čia bus galimybė pažinti , 
kokios rimtos, pareigingos, tivrtavalės ir gerų norų lie
tuvės buvo tos mūsų pirmosios inteligentės.

Čia skaitytojai-jos atras asmenų vardus ir faktus,ku
rių nėra net Lietuvių Enciklopedijoje, nes jie gauti iš mi
rusių akademikių dukterų, sūnų bei giminių tiesioginiai , 
atsiliepusių Į mano prašymą, pasklidusį mūsų plačioje 
spaudoje. Knygoje surašyti duomenys gali būti reikalin
gi mūsų ‘storikams ar rašantiems studijas apie kylantį 
kultūrinį lietuvių gyvenimą toje epochoje.

Liečiamos knygoje lietuvės akademikės bei nušipel - 
niusios veikėjos tiktos, kurios gimė prieš 1905 metus 
/taip buvo paskelbta spaudoje ir pakeisti nębegalima/Pra- 
detiant 1905-jų metų revoliucija, prasideda kita epocha , 
nebeįnanti Į šį tomą. Visuomenė gal kada susilauks ir ant' 
rojo tomo.

Autorė

& U i Jfil
'■ ■

Ada Peldavičiūtė

Juozo "svietas" - tai pievos žaliuojančios aplinkui, 
tai paukščių čiulbėjimas , tai sra'unojo upelio čiurlenimas 
— visa tai buvo jo "svietas". Jis visa tai taip karštai įmy
lėjo, nors niekada apie tai nesakė.

Čionai su kiekvienu medžiu, su kiekvienu kampeliu 
stipriai surišti buvo visoki atsiminimai iš kūdikystės, iš 
jaunųjų dienų. Visa ko buvo: ir linksmų ir liūdnų valan
dų. Juozas visa ko matė; ir šilta ir šalta, ir juoda ir bal
ta. ..

Išėjęs iš trobos, pasuko senis į girią. Oi, ta giria, 
giriai Visa kaip kitąsyk, kada Juozas, mažiukas būdamas, 
dvaro karves ganė: šniokščia, ūžia savo amžiną rimtą gai
dą...

/ bus daugiau /

SOFIJA IVANAUSKAITE - PŠIBILIAUSKIENĖ 
LAZDYNŲ PELĖDA

Ši žinoma autorė aprašo - 
ma J. Nairnnės čia minimoje 
knygoje. Ji gimė 1867.9.16 
Paragių dvare,Tryškių vals. 
Tėvai išvežė Sofiją-mažą 
kūdikį - Į Miuncheną, kur jos' 
jaunas tėvas dailininkas lan
kė Meno akademiją ir ją bai
gė. Šeima gyveno Varšuvoje, 
Krokuvoje, Šiauliuose ir, pa
galiau, vėl Paragių dvare.

Sofija mokėsi namie pas 
tėvą. Nelaimingai ištekėjusi 
už seno dvarininko alkoholi
ko, Sofija, susiėmusi abi 
dukreles ir mažąjį sūnų, iš
vyko į Vilnių. Ji dirbo Petro 
Vileišio knygyne, kukliai gy
vendama. Povilo Višinskio 
Įtakoj įsitraukė į lietuvių vi
suomeninę veiklą , taip pat 
rašė į spaudą apysakas, 
vaizdelius ir kt. Lazdynų 
Pelėdos slapyvardžiu. Rašė 
su seseria. Marija/net sunku 
būtų atrinkti ir išskirti .ku
ris veikalas katrai priklau
so/ ,tuo pat slapyvardžiu.

Sofija vertė iš lenkų k. se

sers kūrinius, kitus sulietu
vindama.

S. Pšibiliauskienė, vaikus 
atidavusi giminėms, dirbo 
pas vaistininką, ir tada pa
rašė "Klaidą ". Nutoldama 
nuo revoliucinių idėjų ir nuo 
P.Višinskio,kurį laiką buvo 
kun. Tumo, Krupavičiaus ir 
kt. įtakoje. Kilęs karas ją su
grąžino į tėvų lizdą. Motinai 
mirus, Sofija vėl išvažiavo į 
Vilnių. Bedarbė, badaujanti, 
gyveno su valkatomis lan
dynėje. Jos abu vaikai mirė. 
Didelėje depresijoje, džiovos 
iškankinta, ji vėl grįžo į PaA 
ragius, kur dar gyveno jos 
tėvas. Jos męlodramatiškas 
gyvenimas atsispindėjo ir 
jos raštuose. Pagrindiniai 
jos raštai — Klaida, Ir pra
žuvo kaip sapnas, Motulė 
paviliojo, Iš senelio pasako
jimų, Dzidė. Neprikl, Lie
tuvoj abiejų seserų /Sofijos 
ir Marijos / buvo išleista 
kūrinių 5 tomai;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



Iš PADANGĖS MIELOS
/Ii •pandos otarp. Lietuvoje

KONCERTAVO ITALIJOJE
Vilniaus Valstybinis Kvar

tetas-A o Vainiūnaitė, P.Kun- 
ca, D.Katkus, A.Vasiliaus
kas šių metų pradžioje kon
certavo Italijoje.Tai buvo jų 
pirmas apsilankymas. Gro
jo Haydno, Brahms o, Prokof
jevo ir Sostakovičiaus kvar
tetus. Taip pat Įjungė į 
progr<rrną Čiurlionio, Bar
kausko ir Laurušo kvarte
tus.

Koncertavo Pavijoje, Ge - 
nujoję, Savonoje, A veli ne. Šis 
pastarasis buvo labai nu
kentėjęs . nuo žemės drebė
jimo" ir jam už koncertą gau
tas lėšas paskyrė nukentė- 
jusiems gyventojams šelpti .

GERA MEDŽIOKLĖ
Praeitais metais sume

džiota daug šernų - 8.785. 
Geriausi medžiotojai buvc 
Anykščiuose, Kaune, Kėdai
niuose, Klaipėdoje, Panevė
žyje, Rokiškyje, Vilniuje. Ka
dangi žiema buvo sunki už
praeitais metais tai stirnų 
sumedžiota tik 3.097, o bū
davo net iki 10.000. Brie
džių sumedžiota daugiau, - 
1.998. Bebrai gaudomi spąs
tais- 526, sumedžiota lapių- 
830, kiškių-5.100. Nušauta 
152 vilkai.

MEDICINOS KNYGŲ 
PARODA

Vilniuje, Mokslinėje Me
dicinos Bibliotekoje vyko 
JAV-bių "Academic Press " 
leidyklos medicinos knygų 
paroda. Joje išstatė apie 
200 leidinių. Šiė eksponatai 
buvo rodyti ir Maskvoje.
• Taigi, ir Vakarai turi ką 
parodyti, nors kai kam ir 
nepatinka tokie faktai...

GABŪS LIETUVIAI 
SKULPTORIAI

Prieš keletą mėnesių pa - 
sibaigė Pabaltijo valstybių ir 
Maskvos skulptorių naujau
sių darbų paroda. Lietuvis 
kaunietis, skulptorius Stasys 
Žirgulis pelnė laureato me
dalį ir diplbmą už darbus 
” Rytas ", " Problema " ir 
"Vakaras".

Latvijoje vyko ir tradicinė 
skulptūros paroda.Joje da
lyvavo 30 lietuvių dailininkų. 
Diplomais pagerbti M. Nava
ko,R.Antinio ir V.Smilingio 
kuri niai.
KERAMIKOS DARBAI

"Jiesios" meistrai suku - 
ria ir pagamina dailius ke
ramikos ’servyzus, ąsočius 
ir kt.keraminius meniškus 
išdirbinius,kurie eksportuo
jami už Pabaltijos ribų. 
KAUNO MARIOSE

Specialiais eksperimenti
niais įrankiais pagaunama 
daug pegžlių, dyglių ir aukš
lių.

Specialistai sako, kad įdo
miai prisitaikė gyventi ma
riose žiobrys. Jis čia mai -

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

PASKAITYKIME VAIKAMS'MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ’.’.’.
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Leonui G. < 366-2548.Inamu), 489-5391 (darbo);
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tinas! ir auga, o neršti plau
kia į Nemuną.

liau vis juos tapatina su ru - 
sais?

ATEIK. į LIETUVIU. A. A ( ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ,. SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENI,. 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE. QUE. ,

8 VAL.VAKARO.

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS 

J EI GU NORI NŪS TOTI — MŪS U.

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo
PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS

10 5 3 Al b an e I Cr . Du v e r n ay . P. Q. Tel ; 66 9 —8 8 3 4

1981. V.1

Ir išeivljoje/Parinko J.P-lis.

LAIKAS RIMČIAU 
RŪPINTIS TARŠA

Kupiškio apskrityje Mitu- 
vos ežeras buvo mėgiamas 
žvejų, poilsiautojų ir netgi 
gublių. Prieš metus,tačiau, 
gulbės pradėjo trauktis Į ki
tą pusęe žero, toliau nuogy- 
venvietės. Netrukus paaiš
kėjo ir priežastys: "Sakalo" 
kolchozų tvartų srutos buvo 
nuleidžiamos į ežerą/tai tau 
ir pažanga’. /, o ūldo veteri
narijos specialistai nesijau
dino, kai užkasdavo gyvulius 
ar jų liekanas prie ežero. 
Netrukus, negiliai užkasus, 
juos susirado šunys,tąsy - 
darni kaulus ir sugedusią 
mėsą. Žmonės skundė
si kolchozo p-kui J.Pakal - 
niui ir gamtos apsaugos ins- 
spektoriui, tačiau dar nesu-
laukta jokių pagerinimų... 
/Gal prisibijo kritikuoti tą 
pagarsėjusią''tvarką" įves
tą okupantų?/.

KAS ŠVENTĖ VILNIUJE 
LIETUVOS OPEROS 60 
METŲ SUKAKTĮ ?

Lietusių operos 60 metų 
sukaktį šventė Vilniuje ta 
proga suvažiavę '"sąjunginių 
respublikų"artistai„ Kad jie 
būtų tik suvažiavę ir atsiun
tę pasveikinimus arba žiūrė
ję sukaktuvinių spektaklių, 
tai dar būtų galima pasakyti, 
kad kolegiškai gražu. Bet, 
kaip rašo "Gimtasis Kraš
tas", Akademinio operos ir 
baleto teatro pastatymuose 
pagrindines partijas atliko 
Maskvos,Minsko,Rygos Ta
lino, Tbilisio teatrų atstovai. 
Ką jie bendro turi su lietu
vių teatru?

SIUVA DAILIUS
RŪBELIUS MAŽĮESIEMS

"Aušros" fabrikas siuva 
kaip rašoma, 14 įvairių sti
lių- pavadinimų drabužius 
mergytėms ir berniukams. 
Pasiuvama esą už 3 mil.453 
tūkst. rublių per metus./ O 
kaip su vystyklėliais, kurių 
krašte trūksta ir su siūlais, 
ir su batukais?/Kur tas vi
sas dailumas nukeliauja?
LIETUVIAI SALONINIŲ 
ŠOKIU KONKURSE

Austrijoje, Vienoje, ba
landžio mėn. 4 d., vyko tarp
tautinis saloninių-pramogi
nių šokių konkursas tarp 
Austrijos-Sov.Sąjungos.So - 
vietus atstovavo dvi poros iš 
Lietuvos- vilniečiai ir kau - 
niečiai: Vidas ir Dalia Ka - 
maičiai ir Arlandas Modze - 
liauskas su Edita Sagataus- 
kaite. Kitos dvi poros buvo 
iš Maskvos. Laimėjo Sov. 
Sąjunga, kurios treneriai ir - 
gi buvo lietuviai- Česlovas 
ir Jūratė Norvaišos iš Kau
no. Austrijoje išbuvo savai
tę ir važinėjo su programo
mis Linz’e,Innsbruck’e ir kt.

Įdomu,-ar buvo kur pažy
mėta, kad lietuviai, ar ir to-

Druskininkuose skulpt. B. Vyšniausko RATNYČĖLĖ

PASTOVI SAVIJAUTA
Pastovi savijauta neabejo

tinai yra susiėjusi su gyve
nimo pasitenkinimu, ir švie
sia, teigiama, net optimisti
ne į gyvenimą pažiūra. Ar 
yra įmanoma pastovi savijau
ta, jei visame pasaulyje šian
dien tiek daug ekonominių ir 
politinių sūkurių, kurie 
drumsčia bet kokį pastovu
mą? Mūsų vyresnės kartos 
gyvenime yra vykę tiek daug 
katastrofinių pasikeitimų , 
kad dažnas nebetikime asme
niško gyvenimo pastovumu. 
Tą pastovumą esame įpratę: 
matuoti, neatsižvelgiant į 
medžiagines vertybes, kurios 
juk esmėje nėra pastovios.

Kiek čia seniai JAV dole
ris buvo lygus vienai aukso: 
uncijai. Dabar tas auksas.Į 
pabrango dvidešimtį kartųjį 
pasiekęs riet $800 ir vėl kri
tęs žemiau iki apie $600. 
Nors pinigų vertė pasidarė 
nepastovi, dėl infliacijos ne- 
sustojamai krintanti, bet vis 
vien netenka paneigti svarbos 
materialinių vertybių, nes 
jos sudaro patogesniam gyve
nimui sąlygas, kurios savo 
ruožtu veikia į savijautą. 
Vien sukaupti turtai, neteik
dami pilno pasitenkinimo, 
nesudaro pagrindo dvasinei 
lygsvarai. Medžiaginės ver
tybės negali tapti gyvenimo 
tikslu, ir tų vertybių kaupi
mui nėra ribų. Antra vertus, 
jos yra pereinamo, kintamo 
pobūdžio, ką šiandien stebi - 
me su buvusiu taip galingu 
doleriu. Pagaliau, dar kyla 
klausimas, ar visą gyvenimą 
taupęs asmuo, sulaukęs vy
resnio amžiaus, besugeįoa 
tomis taupmenomis pasinau
doti ?

Štai Brickton e gyveno 
prieškarinis ateivis, plaukų 
kirpėjas, sutaupęs $60,000 
ir turėjęs trijų aukštų namą. 
Jis jau buvo virš 75 m. am
žiaus, jam daktaras pasakęs,

kad jis turįs tęsti savo įpras
tą darbą, nes tas darbas jam 
užimsiąs laisvą laiką ir taip 
darydamas ilgiau gyvensiąs. 
Kur nors keliauti (pav. , žie
mą praleisti Floridoje) t jis 
nebenorėjo, nes nebuvo pratęs 
keliauti ir kuo nors plačiau 
domėtis, nebe to, kad ir ne
galavo. Ar galima tokį gyve
nimo būdą pavadinti laimin
gu, nors jis būdamas pašto - 
vios , savijautos žmogus, gal 
ir jautėsi savo kukliu gyveni
mu patenkintas.

Pažinau ir kitą, irgi dzū
ką, jau 85 m. amžiaus, Jis 
sunkiai dirbo fabrike visą sa
vo gyvenimą ir prieš keletą 
metų pergyveno dalinį para
lyžių. Po to, jis bent kiek pa
sitaisė ir galėjo savimi ap
sirūpinti. Kiekvieną atsilan
kiusį jis sutikdavo Su šypse
na ir nesiskųsdavo negalavi
mais. Tai buvo mielas sene
lis, mokąs ir uždainuoti (gro
jęs seniau smuiku)ir ką nors 
juokingo papasakoti. Jis bu
vo irgi be pastovios savijau
tos žmogus, nors šiaip pa- 
paprastas, mažai raštingas. 
Gyveno mūsų kaimynystėje 
ir tečias panašaus amžiaus 
šaltkalvis, visados pastovios 
ir geros nuotaikos žemaitis . 
Deja, jie visi trys jau yra su 
mumis negrįžtamai persi- 
skyrę.

Pokariniai ateiviai nevisi 
yra pasiekę dvasinės lygsva
ros vyresniame amžiuje. 
Štai vienas, buvęs 20 metų 
Lietuvos kariuomenėje vir
šila, atvyko į JAV vienas, 
šeimą palikęs Lietuvoje. Jam 
didelėmis pastangomis pavy
ko parsikviesti iš Lietuvos 
žmoną, su kuria jis persi - 
skyręs buvo net 34 metus. 
Atrodė, kad pagaliau žmogui 
praskaidrėjo jo gyvenimo ru
denėlis, nes žmona dar tik 60 
metų ir darbinga, nors jau jis 
virš 70 metu. . . Tat, kain SU

- Akyse šilkas, - už akių vilkas .
- Akys baisininkės, rankos darbininkės.

/Lietuvių priežodžiai/

Žieminių Rūbų Priežiūra
Atkeliavus pavasariui, su palengvėjimu/dvasiniu ir 

fiziniu/, atidedame į šalį žieminius rūbus ir apavą. Iš
laikyti juos tinkamai iki kitos žiemos yra labai svarbu ir 
naudinga, ypač atsižvelgiant į dabartines kainas...

Pirmiausia -reikia gerai išvalyti rūbus, nes kandžių 
vikšrai įsitaiso ne tik vilnoje ar kailiuose, juos vilioja ir 
užsilikusios maisto dėmės ant bet kokios medžiagos.

Vilnonės arba maišytos su vilna medžiagos rūbai ge
riausia laikyti kedro/"cedar" skryniose arba spintose. 
Tokių neturint, sudėti juos į plastikinius uždarus maišus 
su kandžių kristalais. Kiekvienam ICO kubinių pėdų plo
tui reikia apie 1 svarą kristalų.

Apsaugojant rūbus nuo pelėsių, reikia juos laikyti vė
sioje, sausoje vietoje. Jeigu yra drėgna, naudėti "silica 
gel" arba "activated alumina", nes šie chemikalai suge - 
ria drėgmę iš oro ir gerai veikia uždaroje, nedidelėje erd
vėje. Galima jų gauti kristalo formoje ir pakabinti maiše
lyje prie rūbų. Kristalus galima ir užberti tiesiai ant rū
bų, sudėtų į dėžes.

Odiniai daiktai - botai, batai, rankinukai irgi rei
kalingi priežiūros. Atiduoti juos pataisyti, jeigu reikia, 
dabar, nelaukiant rudens. Nuvalyti druską ir ptidžiūvusį 
purvą nuo avalynės, naudojant sudrėkintą skudurėlį van
dens ir acto /lygiomis dalimis/ mišinyje. Botus nuva
lius, uždėti tepalo ir užpurkšti silikonu. Tą patį padary
ti ir su batais bei rankinukais. Prikimšti juos popierium, 
kad išlaikytų formą ir padėti į vėsią, sausą vietą.

Nedėti odinių daiktų į plastikinius maišus,nes reikia, 
kad juos pasiektų oras.

Taigi - išsaugokime savo šiltuosius rūbus ir apavą 
gerame stovyje. Ontario

Agrikultūros ir Mitybos 
Ministerijos Informacija

koma, gyvenk ir norėk. Bet 
neišlaikė jo sveikata, nes jis 
gyvendamas tiek metų vienas 
jos ir netaupė: ypač alkoholis 
pakirto jo sveikatą. Jis vos 
pusmečiui praėjus po žmonos 
sugrįžimo, tapo fizinis ir dva
sinis invalidas, ir nors dabar 
jis yra kiek pasveikęs, bet jo 
atmintis šlubuoja, o savijau
ta pakrikusi.

Yra betgi ir pokarinių at- 
vių ir pozityvių asmenybių. 
Štai pažįstu vieną šeimą ir 
abu jau virš 80 m. amžiaus. 
Nors vyras jau mažai bemato 
ir turi kaikurių senatvės ne
galavimų, bet dvasiniai laiko
si pusėtinai gerai. Ypač pažy
mėtina jo žmona: visuomet 
besišypsanti ir niekuomet 
niekuo nesiskundžianti, nors 
senatvė ją fiziniai ir slegia 
(nugaros skausmai). Ji visuo
met judri, vis ką nors veikia 
ir dalyvauja viešuose subuvi
muose, pagelbėdama dažniau
sia kulinarijos srityje. Yra 
malonu su tokia moteriške su
sitikti ir pasišnekėti juo la
biau, kad ji niekuomet neat
siliepia apie kitus neigiamai: 
susidaro įspūdis, kad ji yra 
dvasiniai tvirta ir pastovios 
savijautos.

Gyvenimas ne pagal gam
tos įstatymui ardo sveikatą, \ 
nors ji ir gera būtų. Negaty
vus vertinimas pavienių as
menų ar visuomenės, bei į- 
vykių išugdo peši mistinę sa
vijautą, iššaukia prislėgtą 
nuotaiką/depresiją/, griauna 
sveikatą ir sendina. Toks 
asmuo tampa bevalis: blogi 
papročiai sukausto jo gyve
nimą, ir jis pasidaro tų pa
pročių lyg koks vergas. To
kio žmogaus savijauta pasi
daro nerami ir nepastovi.

Nesinorėtų tikėti, kad 
žmonių gyvenime griovimo 
pradas paimtų viršų, kad 
melas, apgaulė, neapykanta 
kerštas ir smurtas įsivy
rautų pasaulyje ir nugalėtų 
visas kilnias ir kūrybines 
žmonijos pastangas, kurios 
yra nūdienės medžiaginės ir 
dvasinės kultūros stumok - 
liu. Sunku būtų tuomet at
rasti žmogų su pastovia sa
vijauta, jei visas gyvenimas 
piktų žmonių pastangomis 
būtų apverstas aukštyn ko - 
jomis. įsivyrautų taisyklė, 
kad, anot romėnų patarlės , 
žmogus žmogui taptų lyg 
koks vilkas / homo homini 
lupus ėst/.

J.Valiūnas
5 psl.
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T o u p y H ir skolinkis

PARAMAPirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

14 % uz 90 dienų term, i nd, 
U’/įG- už 6 mėn. term, indėlius 
12’/z % už 1 m. term, indėlius
12 <~c už 3 m. term, indėlius
13 G už pensijų ir namą ploną
13 G speciali teup. sąsk. 
10’/4% už taupymo s-tos
6 f'f už čekiu -$-tas (dep.)

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 va), ryto iki 3 va), po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 va), ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
va), po pietų (liepos 1 ir 11 tiepjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių .Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI -
KASOS VALANDOS: į
Pirmadieniais 10-3 B 
Antradieniais 10-3 š

B
Trečiadieniais uždaryta E 

Ketvirtadieniais 10-B x 
Penktadieniais 10-8 ~ 
Šeštadieniais 9-1 § 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

ANAPILYJE skyrius veikia

Duodame asm. paskolas iki $50,000 Ir mortgičius iki $100,000 
(75f"< 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). Neimamo mokesčio už iiraiytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

GRAŽIOS KILIMO 
PABAIGTUVĖS

Didysis Anapilio kilimas, 
kurio projektą sukūrė dail. 
Antanas Tamošaitis, yra 2C 
iš 1C pėdų dydžio, truko 2 
motus jį išausti, Iškilmingo
se to kilimo užbaigtuvėse 
dalyvavo Anapilio Moterų 
Būrelis, kuris paaukojo 4 
tūkstančius valandų šio kili
mo audimui, vadovaujant dr. 
Angelei Kazlauskienei.Dail. 
Anastazija Tamošaitienė at
vykdavo pamokyti audėjas ir 
peržiūrėti kilimo atlikimą.

Iškilmėse dalyvavo ir 
Mississauga miesto merė 
H. McCallon, dviejų vietos 
laikraščių korespondentai . 
Jie Įdėjo platų aprašymą ir 
kilimo nuotraukų.

Iškilmių proga vyko dail. 
A. ir A „Tamošaičių paroda, 
koncertas, kuriame grojo 
smuikininkė Dana Mazurke- 
vičienė, akomponuojant muz. 
Jonui Govėdai.

Dail. A. Tamošaitis buvo 
pagerbtas ir jo 75 m. su
kakties proga: sugiedota
Ilgiausių Metų ir Įteikta 
šampano bonka.

LIETUVIU EVANGELIKU - 
LIUTERONŲ VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

L.E.-L. Išganytojo para - 
pi jos visuotinas susirinki
mas Įvyks GEGUŽĖS 26 d.. 
7 vai. 45 m. vakare. Jame 
Valdyba ir sinodo vyskupas 
pateiks įvairių konkrečių 
pasiūlymų. Dalyvavimas bū
tinas.

JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO REIKALAS*, 
JEIGU NORI NUSTOTI — "MUSŲ”.
ATEIK Į LIETUVIU AA (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 

GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. "SUSIRENKAM E KIEKVIENA* 
TREČIADIEH1J 1 9 MIMI CO AVENUE > Rayl York M, 

ir Mi mice Autuos Ump.j TORONTE) 7.30 V.,».
SKAMBINKIT : 417-5591

6 psl.

IMA:

15 G už asm. paskolas

14% už mortgičius

- virš 19 milijonų
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėliu-. 14 %
term, indėlius 6 mėn. 131-4 °'1
term, indėlius 1 metų 12Vį®o
term, indėlius 3 metų 12 °i>
pensijų s-tą 13 %
taupomąją s-tą 10’/4%
spec. taup. s-tą 13 °°
depoiitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 15 %
mortgičius nuo 14
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

METINIS BAZARAS
Metinį bazarą ir pyragų 

išpardavimą rengia Išgany
tojo parapija GEGUŽĖS 9 d., 
8 v.r.- 1 v.p.p.

SPAUDOS VAKARAS 
"SPEAK UP" PAGERBTI

Kai kuriems Toronto lie
tuviams mėnraščio "Speak 
Up"vardas jau buvo girdėtas 
prieš 6 -tą metų, bet retas 
kuris žinojo, kas jame rašo
ma, ir kad jo redaktorius , 
torontietis lietuvis Gilijaras 
Urbonas.

Š.m. kovo 28 d. buvo pa
ruoštas gražus parengimas 
Lietuvių Namuose paremti šį 
laikraštį ir pagerbti redak
torių jo gimtadienio proga.

"Speak Up" pasisako už 
drąšią kovą prieš komuniz
mą plačiu mastu visoje ang
liškai skaitančioje visuome
nėje. Lietuviai taip pat jį 
prenumeruoja ir dabar mo - 
raliai remia. Redaktorius 
pasistengia paminėti "Speak 
Up" puslapiuose Lietuvos 
reikalus visųtautinių ir trė
mimų sukakčių progomis, 
kiek tik sąlygos leidžia ir 
dažnai aprašo okupuotos 
Lietuvos dabartinę būklę bei 
praeities dienų kančias.Ki
tos Baltijos valstybės taip 
pat nepamirštamos. Tokiu 
būdu garsinama Lietuva ang
liškai kalbančiame pasauly
je.

Rengėjų nuotaiką kėlė gau
si publika. Vakarą atidarė 
T.Staniulis.Meninę dalį at - 
liko"Aukuro"aktorės iš Ha -

GAMTA MUS IŠAUGINO
Mes, lietuviai, gyvendami 

savoje laisvoje šalyje, buvo
me artimai susigyvenę,tie - 
siog suaugę su mus supančia 
gamta. Neperdaug apsiriksi
me sakydami, kad švelni , 
graži ir viliojanti lietuviš
koji gamta padarė labai daug 
įtakos mūsų būdo bei visų 
kitų gerųjų savybių susifor
mavimui.

Gamtos grožio visur yra, 
ir ji be mažiausių svyravi 
mų didingai aplink mus vieš
patauja. Mums prieglobstį 
kitur susiradusiems,ta sve
timoji gamta ne taip artima, 
nes ją mažiau pažįstame. Vi
sur, tačiau ji turi viliojan - 
čią, žavinčią galią. Sunku ir 
veik neįmanoma be jos apsi
eiti, Daugiau jos pamatę, pa
žinę ir supratę, savaime da
romės vidujiniai turtingesni 
ir priartėjame prie mums 
pažadėtosios laimės.

Niekur taip neatsigaivin
si, nesustiprėsi, nenusira
minsi ir nepasisemsi sau 
reikiamos stiprybės, kaip 
kad pabendravęs su gamta. 
Pagaliau jau ir vėl galime 
lengviau atsidusti, nes vasa
ra su visu gausiu kraičiu at
skubą į mus.Dauguma ir vėl 
pakilsime iš savų, jau pabo
dusių buveinių, eisime ir 
skubėsime į ten kur šaukia 
margieji vasaros keliai ir 
takeliai, žemės stebuklai , 
kurie be perstojo kartojasi. 
Tai paties Kūrėjo mums 
skaityti ir gėrėtis skirtas 
rankraštis, jo šventovė, 
mums pati nuostabiausioji 
dovana. Nepraeikime pro 
visa tai kurčiai, neregiai ar 
nebyliai.

Malonu šia proga pra - 
nešti, kad'artėja čia ir apy- 
linkėse gyvenantiems puiki

miltono,neseniai sudariusios 
šešetuką "Daina"-dainavimb 
vienetą:E .Kudabienė, M.Kal- 
vaitienė, T.Kalmatavičienė, 
A.Laugalienė,A.Matulisz ir 
L.Stungevičienė. Jos kupletų 
forma apdainavo torontiečių 
tautinės veiklos klaidas, kai 
kur pašiepdamos, kai kur pa- 
girdamos ir labai pralinks - 
mino klausytojus.Nepamiršo 
Įpinti čia ir Gilijaro. II- je 
dalyje- rimtos dainos, kai ką 
teko pakartoti. Akomponavo 
D.Deksnytė-Powell.Į tarpus 
buvo įpinta trumpų deklama
cijų.

Rengėjų buvo taip sutvar
kyta, kad pagrindinis prog - 
ramos punktas-dr.A Štro-> 
mo, atskridusio iš Anglijos , 
kalba, buvo palikta pabaigo
je. Kalbėtojas suminėjo kai 
kuriuos negirdėtus įvykius 
Lietuvos rezistentų kovoje 
už tautos išlaisvinimą iš 
vergijos .Bandė surasti kelią 
kaip suderinti lietuvių išei
vių tautinę veiklą su tėvynėje 
kovojančių lietuvių intere
sais. Kalbėtojas pabrėžė , 
kad dėl komunistinio oku
panto, suktai sudarytų spyg
liu otų"filtrų", sunku paverg
tiesiems susižinoti su lais
vaisiais. Susidaro spragos, 
kurios labai trukdo bend
rai išlaisvinimo kovai. Ta
čiau dr.A.Štromas pripaži
no, kad geriau kovoti, nors ir 
nelaukiama greitų rezulta - 
tų, negu pulti Į pesimizmą 
ir pasilikti pasyviųjų masėje.

Kalbėtojas pabrėžė, kad 
tokioje kovoje prieš komu
nizmą yra Reikšmingas ir 
"Speak Up"laikraštis < kuris 
bepąrtinis ir dažnai paliečia 
pavergtos Lietuvos reikalus, 

proga pabuvoti gamtoje.
Toronto Lietuvių Namų 

Vyrai praneša ir tuo pačiu 
kviečia visus į ' didžiulę, 
linksmą ir nuotaikingą gegu
žinę, kuri įvyks netoli To
ronto Clairville Parke, va - 
žiuojant 7 keliu. Vietovė vi
siems lengvai pasiekiama ir 
randasi pietiniame 7-tojo 
kelio šone.

Tai visų lietuvių -jaunų, 
senų ir vidutinių didysis su 
sitikimo, susipažinimo ir at
naujinimo gamtoje manifes
tas, atsikratymas visų sle
giančių rūpestėlių, kuris į- 
vyks BIRŽELIO mėn.14 d. , 
sekmadienį. Bus vietoje pa
gaminto maisto, vaisvande
nių, kuriuos visi daugiausiai 
naudoja gamtoje, žaidimai, 
muzika, linksmi; senai 
matytų draugų veidai. Iš pa
dangių, gegužinės vieton bus 
nuleistas parašiutas su iš
kylautojams skirtomis gė - 
rybėmis. Įsidėmėkime tą 
datą.

Šių LNamų Vyrai ir šiais 
metais yra gavę Tėvų Pran
ciškonų stovyklavietę RUG- 
PIŪČIO mėn. pirmoje pusėje 
kur šeimyniškai norintieji 
pailsėti, galės atsikvėpti ir 
atsigaivinti gražioje ir pa
togioje Wasagos gamtoje.

Norintieji tuo pasinaudoti, 
prašomi susižinoti su LNa- 
mais, sekmadienių popiečių 
laiku arba pas Būrelio Val
dybos narius, paskambinant 
p-kui Br. LAUČIUI, tel. : 
252-2722 arba L.DŪDAI - 
766-3689.

Kada jau iš anksto apsi- 
spręsime, pasiruošime, ne - 
skubėsime ir nesinervuosi- 
me, -visi tie mums skirtie
ji vasaros malonumai tikrai 
suteiks gaivinančio džiaugs- 
mo’.

13 DIENU
Gegužės 14 — 28
Liepos 9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

patiekdamas juos anglų kal
ba. "Speak Up" akiratis pla
čiai apima visas angliškai 
kalbančias Pietų Amerikos 
valstybes ir pasiekia Euro
pą, nors ir mažu tiražu. Kal
bėtojas kaip tik su juo susi
pažinęs Šveicarijoje. Lietu
viai patys vieni būtų pfer 
menki įtikinti pasaulį komu
nizmo tikslų pavojingumu. 
Dėl to šis mėnraštis ir ver
tas dėmesio, pabrėžė kalbė
tojas,© jo leidėjas G.Urbo - 
nas- pagarbos. Gal to pasė
koje, pobūvio dalyviai sutel
kė laikraščiui viršlOOO dol. 
o Jurgis ir Birutė Strazdai 
paaukojo visą šimtinę. Dau
gelis užsiprenumeravo.

Šį spaudos vakarą suorga
nizavo Vyt.Kulnys,T.Sta - 
nulis ir jų žmonos. Jų iš
keltai minčiai pritarė bemaž 
visos Toronto lietuvių orga
nizacijos, iš kurių atstovų 
pavyko sudaryti specialų 
Garbės Komitetą, Kita gru- 
pė-darbo. komitetas,atliko vi
sus techniškuosius parengi - 
mus.Čia buvo įkinkyti ne tik 
korespondentai, bet ir žur
nalistai sukurti patriotiš - 
koms reklamoms /Step. Va - 
ranka,- J. Varanavičius,A . 
Lukošius ir kt./. Plakatus 
piešė p. Bubelis . Taip pat 
įsijungė ir tie, kurie turėjo 
aprūpinti žmogiškojo skilvio 
reikalavimus baliaus laiku 
/p. Juknienė-šeimininkė, p . 
Kairys - barąs, o saldžiuo
sius pyragus iškepė Komite
to moterys/. Vl.< Jankaitis 
sutiko tvarkyti visą iždą, o 
P. Jankaitienė su A ng„ Ši ni
ki e n ės pagalba nešė visą 
painią salės dekoravimo bei 
svečių priėmimo naštą.

DRAUDA (įį& 
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namu: 277-8814 
2405 Lakeshora Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C8
VISŲ ROSIU DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ draudos bendrovių atstovybė •

Drether-Baraoskn INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių'drauda • VALTERIS DREŠERIS 
233-3334 - 231-2661 - 231-622*
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M98 1K8

/ JI7C/JPA Af PJF * < VM V <7 * Komercijai

533-1121 Walter Dauginis 822-84SS
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simons
Travel Service 

LIETUVA - 
11 dienų

Birželio 8 - 22,
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

SU GIMINĖM
Gegužės 28 — birželio 11 
Liepos 23 — rugpjūčio 6 
Rugsėjo 3 — 17

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

Smulkesnių informacijų teirautis: 
TORONTO .... tel: (416) 537-3060 arba 532-8772 
MONTREAL.... tel: (514) 669-8834 ,
CHICAGO ..... tel: ( 312)673-5391 arba 654-4238 
TELEX........... tel: 06-986-766 T0R

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
( Kelionių biuro registracijos Nr. 183596 1

V. BaČėnaS All Seasons Travel.b.d
1551 Bloor St.W. 

TORONTO, ONTARIO, 
M 6 P 1 A5 

WWE UH. .WiMlMMl W Ml 1W—MMM——

Yra dar daug nepaminėtų 
talkininkų, nuo kurių pagal - 
bos priklausė Vakaro pasi
sekimas, bet neįmanoma vi
sų išvardinti.

Pats šio Vakaro kaltinin
kas, Gilijaras Urbonas, vi
siems nuoširdžiai padėkojo . 
Jis pasidžiaugė, kad šį vaka
rą netikėtai iškėlė jo nuo
pelnus draugai, bet bijąs il
gai kalbėti, kad nesugadintų 
šįvakarą gražaus sukurto a- 
pie jį vaizdo...

Pabaigai sugiedeta Ilgiau
sių metų G.Urbonui.

Gunda Adomaitienė

Visais kelionių reikalais 
bclkur pasaulyje skambinti! 

tel. 533-3531

ZiemelytėSol. Slava

S. Žiemelytė, P.OBox552 , 
Station "U", Toronto, Ont. 
M8Z 5Y9. Kaina - $7.

Pirmoje dalyje jos reto ir 
gražaus tembro kontraltas 
patiekia Schuman’o, Gretča - 
ninov’o, Čaikovski’o.Schu - 
bert’o dainas. II-oji dalis 
skirta lietuviams kompozi- 
toriams:Gailevičiui, Budriū- 
nui,Kačanauskui,Kaveckui , 
Laurušui, Žilevičiui.

Įjungiamas ir kvartetas: 
sopranas L. Marcinkutė 
mezzo-sopranas- D.Viskon- 
tienė.tenoras-H.Rožaitis ir 
baritonas- V. Verikaitis.

Įdarą apipavidalino Aida 
Vekterįs.

PASIRODĖ
SOLISTĖS SLAVOS
ŽIEMELYTĖS PLOKŠTELĖ

Sol. Slavos Žiemelytės 
dainų plokštelė, akomponuo - 
jant muz. Jonui GOVĖDAI,jau 
gaunama Toronto lietuvių 
parapijų kioskuose ir Lietu
vių Namuose. Taip pat ją 
galima užsisakyti adresu:

AGRIKULTŪROS PARODA
Ontario Agrikultūros Mu

ziejus netoli Milton’o, atida
ro naują sezoną GEGUŽĖS 
11. Bus atidarytos ir 5 nau
jos sekcijos. Viso parodos 
apimtyje yra 23 pastatai su 
20.000 rodinių.

Šįmet, minint 15O-tąją su
kaktį nuo Cyrus McCormick 
išradimo patobulinto pjau - 
tuvo, bus galima jį pamatyti. 
Jo dėka derliaus nuėmimas 
pasidarė žymiai pažangos - 
nis.

Vien traktorių modeliai , 
kurių 85 yra pilnai restau -
ruoti, siekia 140.

Ontario Agrikultūros Mu
ziejus atidarytas kasdien nuo 
1O a. m.iki 5 p. m. Galima 
tartis dėl grupinių lankymų, 
tel.: /416/ 878-8151.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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hamilton
_________ „ ____ I__ ____ k__ ‘ .

JAU TREČIOJI "AIDO" 
PLOKŠTELĖ

III-ios AIDO plokštelės 
sutiktuvėse gegužės 9 d» ža
da dalyvauti daug jaunimo : 
Be AIDO, dalyvaus ir Londo
no BALTIJA su tautiniais 
šokiais.

Atrod o, kad I Hamiltono 
lietuviai mėgsta muziką, net 
ir pianinui pirkti lėšos plau
kia.

montreal
. MONTREALIO MIESTO 

SAVIVALDYBĖ KVIEČIA 
E T NIKUS Į POLICIJOS 
TARNYBĄ

Pagal statistikas, Montre- 
alio mieste yra apie 260.OOC 
gyventojų - 14%, kurių gim
toji kalba nėra anglų ar 
prancūzų.

Miesto policijos įstaiga, 
norėdama geriau aptarnauti 
šias grupes, kviečia jaunus, 
Įvairių etninių grupių žmo
nes tapti policininkais. Pir
menybė tiems, kurie bus į- 
sigiję policijos tarnybos 
technikos diplomą CEGEP'e. 
Taip pat busimieji kandida
tai turėtų gyventi kaip gali
ma arčiau prie Montrealio 
arba Montrealyje, būti Kana
dos piliečiai, be kriminalinės 
praeities, tinkamai kalbėti 
oficialia kalba, vartoti ang
lį! kalbą. Tinkamas amžius-

1 nuo 18 ir 1/2 - 30 m.
Daugiau informacijų: La 

Direction des Ressources 
humaines, Service de police, 
750 rue Bonsecours, Mont
real, Quebec, H2Y 3C7,tel: 
a34 - 2374.

/Šiame pranešime keistai 
nuskamba tik vienos "ofici
aliosios "kalbos reikalavi - 
mas. Dauguma etnikų, pagal 
tinkamą amžių į policijos 
tarnybos kandidatus, mokėsi 
anglų kalbos mokyklose.../.

Jeigu tikrai nori etnikų - 
reikia tikėtis, nebus blogai, 
jeigu kalbės gerai angliškai 
ir pakenčiamai prancūziškai 
šalia savosios etniškos kal- 
b os... /.

LIETUVAITĖ-GĖLIŲ SPE - 
CIALISTĖ
' Teresė TUMAITYTĖ - 
KENNEDY KLK Moterų D-jos 
kviečiama, surengė orchidėjų 
parodą ir demonstravo gra
žiomis. skaidrėmis įvairias 
jų rūšis bei auginimo būdus.

Malonu, kad turime įvairių 
specialistų arba mėgėjų. Gal 
skaidres parodys ir kitur?

Dail.A.ir A.TAMOŠAIČIAI 
AUKOJO "NL"LOTERIJAI

"NL" Spaudos Vakaro - 
Baliaus proga dail.A.ir A. 
Tamošaičiai paskyrė savo 
knygą"Lithuanian National 
Costume" ir A. Tamošaičio 
paveikslą.

© KIRKUVIENĖ Anelė ir 
MATULIENĖ Adelė padova
nojo "NL" loterijai po gra - 
žią vyno bonką.

o PAUNKSNIENĖ Emilija 
padovanojo bonką vyno"NL" 
loterijai.

o STRAVINSKAS St. "NL" 
Vakarui, pats negalėdamas 
atvykti, paaukojo $20.

• JONYNAI, Monika ir Vy
tautas aplankė draugus ir 
pažįstamus Washington'e, 
apžiūrėjo miesto įvairybes 
ir po savaitės pavasarinių 
atostogų grįžo namo.

e ADOMAIČIAI, Juozas ir 
Simone Velykų atostogoms

e P. JUODKCJIS "NL" lote
rijai paaukojo vyno bonką

® LUKOŠEVIČIUS Petras 
buvo išvykęs Gttawon tarny
bos reikalais.

• STANKAITIS Juozas ilges
niam laikui išvyko į Edmon- 
toną tarnybos reikalais.

® Gerai pavyko GINTARO 
Vakaras,Aprašysime vėliau.

Ekonominio Gerbūvio
Ir Nuosmukių Ciklai

Gražina Daukšienė

LIETUVA IR VAKARU PASAULIS

Pateikiame Gražinos 
DAUKŠIENĖS paruoštą refe
ratą ekonominiais klausi
mais, kurį ji paruošė praei - 
tą žiemą skaitymui Montre - 
alio Katalikių Moterų D-jai 
skaityti susirinkime. Liga ir 
netikėta staigi mirtis nebe
leido jai savo užsimojimo 
įvykdyti.

Gražina Daukšienė gimė 
1911 m. spalių 1 d.Kaune. Jos 
tėvai Antanas ir Stanislava 
Petroniai turėjo Kaune Rotu
šės aikštėje dar nuo caro 
laikų knygyną ir bažnytinių 
reikmenų krautuvę. Jie iš
leido Maironio, Pečkauskai- 
tės, Vaižganto ir kitų ra
šytojų knygas.

A.Petronis buvo nusipir - 
kęs netoli Kau w dvarą ant 
Jiesios krantų,' lųirį valdė i,- 
ki sovietų okupacijos. Jis 
žuvo 1941 m. sovietų įvykdys 
tose Pravieniškių žudynėse. 
Stanislava Petronienė mirė 
1947 m. Kaune.

Gražina Daukšienė baigė 
"Aušros" Mergaičių Gimna
ziją 1929 m. ir studijavo eko
nomijos mokslus Kauno VD' 
Universitete. Išlaikiusi eg
zaminus ir parašius diplo
minį darbą"Lietuvos Žemės 
Ūkio Intensyvinės Šakos", ta
po diplomuota ekonomistė.

Studijai metu kurį laiką 
dirbo Kauno Apylinkės Teis
me. Vėliau dirbo Lietuvos 
Banke. P o sovietų okupaci - 
jos buvo atleista iš darbo.

Gyvendama Kanadoje, re
guliariai sekė ekonominę 
raidą Š„ A merikos spaudoje.

S.D .

Prispausta virš 120 metų 
rusų caro, persekiojama tau-- 
tiškai ir religiniai, lietuvių 
tauta priskėlė laisvam gyve
nimui 1918 m., atkurdama 
nepriklausomą valstybę,kaip 
ir kiti Pabaltijo kraštai bei 
Lenkija.

Lenkija, pagrindinai že
mės ūkio kraštas, skurdo ru

sams valdant. Vienas ki - 
tas žemdirbys šiaip taip 
vertėsi. Jo pagrindinės pa
jamos iš ūkio buvo grūdai ir 
linai. Vist kiti vargo, vos 
pajėgdami išmaitinti savo 
šeimas t r apmokėti žemės 
mokesčius. Vienintėlės jų 
pajamos buvo už parduotą 
turguje vištą, kiaušinius, 
sviesto gniužulą. Dvarinin
kai, kurie valdė didėlius že
mės plotus taip pat ne visa
da pajėgė išsiversti iš že
mės ūkio produktų. Dažnai 
jie pardavinėdavo mišką,kad 
išlaikytų bajoriško gyvenimo 
standartą.

Caro valdžia laikydama 
Lietuvos teritoriją strategi
ne apsaugos zona prieš ga
limus Vokietijos užpuolius , 
statė Lietuvoje įsitvirtini
mus laikė skaitlingus ka
riuomenės pulkus. Lietuvos 
vieškeliai buvo apverktina - 
me stovyje, neišbrendami 
rudenį ir pavasarį. Rusai 
pastatė keletą plentų, nebo
dami krašto ūkinių poreikiij, 
Kelios linijos geležinkelių 
buvo ištiesto kariniams, 
ne civiliniams reikalams.

Lietuvos miestai vegetavo 
viduramžių urbanistiniame 
lygyje. Mes, vyresnės kartos 
žmonės, dar gerai atsimena
me apšepusį Kauną, daugiau

MERGATČIŲ,
CHORAS

D ž i ugu pa mi n ėti, kad 
bilietai sėkmingai par
davinėjami ir pusė bi - 
lietų jau parduota. •

Prašoma atkreipti 
dėmesį į Koncerto 
pradžią, nes bus prade 
dėta p u n k t u a 1 i ai 
7 vai.vakaro„

A. Mickaus nuotrau - 
koše matosi muz.Sese
lė Teresė, sol. Gina 
Capkauskienė, Choro 
krikšto motina ir jo 
reikalų vedėja Jadvyga 

Baltuonienė. 

sia su dviaukščiais pasta - 
tais miesto centre ir su me
diniais namais miesto pak - 
raščiuose.Centrinės gatvės 
buvo grįstos netašytais lau
kų akmenimis,su apipuvusių 
lentgalių šaligatviais...

Tik mūsų sostinė Vilnius 
šiek tiek geriau reprezenta- 
vosi, pasipuošęs renesanso, 
gotikos ir baroko bažnyčio
mis ir didikų rūmais. Nors 
ir keletą kartų skaudžiai nu
kentėjęs nuo rusų užpuolių 
prieš paskutinįjį Lietuvos- 
Lenkijos padalinimą, Vilnius 
gydė jam padarytas žaizdas.

Lietuvoje, galima sakyti, 
neegzistavo jokia pramonė 
rusams valdant. Keletas ge
ležies išdirbinių dirbtuvių 
ir smulkių įmonių, keletas 
alaus bravorų, - tai ir visa 
Lietuvos pramonė. Šių įmo - 
nių gaminiai buvo skiriami 
vidaus rinkai. Žinoma, buvo 
amatininkų, reikalingų gy
ventojams, tačiau jie ne
turėjo jokios įtakos krašto 
ūkiui. Tiek,trumpai kalbant.

Vokiečių okupacija, užsi
tęsusi 1915-1918 m. visiškai 
buvo nualinusi Lietuvos že
mės ūkį, rekvizuojant gyvu
lius iki paskutinio arklio ar 
karvės. Valstybės iždas bu
vo tuščias, mokesčių siste
ma dar nesuorganizuota. O 
reikėjo nelaukiant aprūpinti 
maistu, drabužiais ir gink - 
lais besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę, daugiausia su
darytą iš savanorių ir mobi-

PAMATYSIME IR 
PENSILVANIJOS 
LIETUVIUS MONTREALYJE

Motinos Dienos minėjimas 
Montrealyje bus įdomus ir 
neeilinis. Viešnia paskaiti- 
ninkė Elena BRADUNAITĖ 
kalbės tema"Moteris ir lie
tuvių tautosaka". Be to, ji 
taip pat rodys spalvotą, gar
sinę filmą "Ten, kur anglių 
kalnai stėri" iš Pensilvani
jos lietuvių gyvenimo, kurie 
įsikūrę, dirbo anglių kasyk - 
lose. Mums visiems bus ne
paprastai įdomu pažinti 
tuos tėvynainius, o jaunimui, 
ypač gintariečiams, bus ma
lonu visa tai pamatyti, nes 
jie prieš metus labai sėk
mingai koncertavo Pensilva
nijos lietuviams.

Minėjimą rengia,kaip ži - 

lizacijon pašauktų vyrų. Vo
kiečių kariuomene! besitrau
kiant iš Lietuvos, jos vieton 
įkandin veržėsi bermonti - 
ninkai, iširusios vokiečių ka
riuomenės ginkluotos plėši
kų gaujos. Veržėsi Lietuvon 
bolševikai, nekurį laiką už
grobę Vilniaus kraštą, Lie 
tuvos šiaurės centro sritis 
ligi šiaurės vidurio Žemai
tijos. Užpuldinėjo Lietuvą ir 
Lenkija.

Prancūzų remiama, Len
kija gavo apsčiai paramos iš 
Prancūzijos, Anglijos ir A- 
merikos. Lietuva nors da
rė žygitj gauti paskolą ar 
paramą kaip nuo karo nu
kentėjęs kraštas,tokios pa- 
ra mos iš Vakarų nesulaukė , 
neskaitant Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus maisto, dra
bužių, vaistų. Dosniausias 
atsistatančios Lietuvos rė
mėjas buvo A merikos lietu - 
viai, pirkdami Lietuvos bo
nus.

Po žemės reformos ir į- 
vedus savąją valiutą, Lietu
vos ūkis atsistojo ant stip
raus pagrindo.Pagyvėjo ga
myba, plėtėsi prekių apyvar
ta, valstybės biudžetas, at
sikračius vokiškosios in
fliacijos, buvo balansuojar 
mas be deficito.

Kas metai Lietuvos ūkis 
stiprėjo ir darė pažangą 
Pradėta kurti valstybinės 
kooperatyvinės įmonės.

/bus daugiau /

noma KLB-ės Montrealio 
A-kės Valdyba su Jaunimo 
Sąjunga. Ši oje Valdyboje da
bar Kultūrinių Reikalų koor
dinatorė yra Rasa Lukošęvi- 
čiūtė, o Montrealio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos p-kas Li
nas Staškevičius, kuris apsi
ėmė vykdyti kultūrinius ren
ginius Montrealio A-kės ri
bose. ?:

Elena Bradūnaitė rimtai 
domisi lietuvių tautosaka, 
šiuo metu baigė rašyti di
sertaciją šia tema, įdomi 
paskaitininkė'.

Filmą paruošė Tėv. Algi - 
mantas Kezys. Ji su dideliu 
pasisekimu buvo rodoma į- 
vairiose lietuvių kolonijose.

Visi ateikime pasigėrė
ti neeiline programa, nes ir 
vyresniems ir jaunesniems 
bus viskas įdomu. Is

R7’’'*' ' įy"??

kelnes 
pristatant 

OŠB ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI

sK:XT; 365-7146

i

KŪDIKIO LAUKTUVĖS
Irenos ir Petro Lukoševi

čių bute buvo surengta staig
mena Lilei GEDVILAITEI - 
LANDRY,Kūdikio Lauktuvės.

Buvo susirinkusios apie 
40 moterų. Visos su geriau
siais linkėjimais.

Gražios dovanos buvo, į- 
teiktoS; supinant su mūsų 
tautosakiniais papročiais. 
Tai buvo originalu ir labai 
įspūdinga bei nauja. Pasiro
do, galima mūsų senuosius 
papročius pritaikyti dabar
tiniame gyvenime. d.

N ETTO Y EU R S CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90e rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

1981.

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD .
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atl lek a scįziningai Ir 
Prieinamomis kainomis. N am<į stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges LaSalle

7
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SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS
LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 

KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UZ DUODA PASKOLAS

SPAUDOS BALIUS
METU

Term. ind. 1 m..........14%%
Pensijų.plana   13 !4% 
Taupymo s —tas  11% 
su apdrauda iki $2000.— 
Čekiu s —tas............ 6%

, eki In. turto nuo .....16'/i%
Asmenines nuo........ . 17.%

Paskolos mirties apveju 
apdraustos iki $ 10,000.-

SUKAKTIES MINĖJIMAS KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

PROGRAMOJE: Minėjimo

gegužės 2 d . šeštadienį,
7 v.v., Aušros Vartų parapijos salėj,

1465 rue de Seve, Montreal.

KASOS VALANDOS

ĮĖJIMAS: $10,

PARENGIMU KALENDORIUS

RENGINIAI AUŠROS VARTQ, 
PARAPIJOS SALĖJE ;
GEGUŽĖS 2d,; vakarę - 
SPAUDOS BALIUS, rengia 
"Nepriklausoma Lietuva

GEGUŽĖS 9 d., šeštadienį: 
MCNT RE ALIO MERGAICTU. 
CHORO KRIKŠTYNOS-KON
CERTAS
GEGUŽ ĖS 1O d., sekmadienį, 
MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS. Dalyvauja tautosaki
ni nkė Elena BRADŪNAITĖ

Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS iš New Yorko

Premijuojamas Valsas

Šokiams groja:
BAVARŲ ORKESTRAS

SPAUDOS BENDROVE

; -

L ./M Jog

GEGUŽĖS 23 d., šeštadienį 
dail. V. Vizgirda- paskaita ir 
skaidrės apie DAILę LIETU 
VCJE.

a Dr.AO. JAUGELIENĖ

Dabartinė "Nepriklausomos Lietuvos” B-vės Valdyba. Sė 
Sėdi, iš kairės;L.Norvaiša-Girinis, pirmininkas J.Petru
lis, P.Klezas, Pr.Paukštaitis. Antroje eilėje iš kairės : 
J.Paškevičius, A. Mylė, J.Šiaučiulis, A. Žiūkas. Dalis 
jų sudaro ir Redakcinę Kolegiją.

DASTI. GYDYTOJAS 
14 4 0 

Suit e 
1 v 1 :
Namu

St. Cathar in e 
600, Montreal 
866-8235 

488-8528

DANTŲ GYDYTOJ A 

14 10 Gu y St. 
uite 11 — 12 Montreal P. Q. 
■ l : 932 -6662 
Namu.: 7 3 7-S6 8 I

PASKUTINIU MOMENTU 
SU SIDA RIUS NE NEGALI
MOMS KLIŪTIMS, ’’AITVA
RO” TEATRAS NEATVYKS, 

”NL" VAKARO MENINĖ
JE DALYJE MUS PRADŽIU
GINS AKTORIUS Vitalis 
ŽUKAUSKAS iš New York'o.

pirmininkas - A. KLICIUS , 
vice p-kas - R. IŠGANAITIS , 
finansų reikalams - B.BU
LOTA, veiklos plėtimui- P . 
ADAMONIS, nariai -R.RU- 
DINSKIENĖ ir J. JURĖNAS .

Kredito Komisijos p-kas- 
J. ADOMONIS, nariai- J.KI
BIRKŠTIS, V.PIEČAITIS .

Revizijos Komisijos p-kas 
- R. BERNOTAS, nariai -K . 
TOLIUŠIS, J.ŠIAUČIULIS .

LITAS kviečia savo narius 
naudotis LITO paskolomis, 
perkant namus ar automobi
lius, nes paskolų procentas 
yra žemesnis, negu kitų fi
nansinių organizacijų.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet LITAS su
rengs išvyką savo jau
niesiems nariams. Šiais 
metais numatyta išvyka į 
beisbolo Expo žaidynes.

LITAS prašo pranešti apie 
gimimus lietuvių šeimose. 
Kiekvienam gimusiam bus 
atidaryta sąskaita su vieno 
šėro/akcijos/ dovana.

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

3907 A Rosemont

10:30—12:45

SAVAITRAŠTIS "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
NAUJJEMS_ S^ĄĮTYTOJAMS_-_tik $_1Q> 71 MEJAĮMS į

Kailių siuvėjas

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTREAL, QUEBEC 
H3A 2G6 TČL. 288-9646

D. N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 Jean Talon W,. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 ...............Namų; 737-0844

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409 

MONTREAL. P. Q. H3Z2M9

. VINCAS PIECAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9a. m iki 10 p. r 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 30
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P
Tel: 366-9 74 2 ir 36 5-0 50 5

• A.a. Albinui PTAŠINSKUI 
mirus, jo atminimą draugai 
ir artimieji įrašė amžiams į 
Kanados Lietuvių Fondą.

Aukomis prisidėjo:$5O ,- 
L. Bulotų šeima; $20,-V. 
Kačergius; po $1OT- A.A.

Balandžio 16 d., 19«1 m., Gauriai, R. J.Piečaičiai, D. 
įvykusiame LITO Valdybos B.Staškevičiai.
posėdyje, pasiskirstė parei- KLFondas dėkoja visiems 
gomis sekančiai: aukotojams.

GREITAS* IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

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

LITAS” INFORMUOJA

Dr. A. S. POPIERAITIS

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS.- STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I 

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R.2 
Maniwaki. Que. 

___________________________ Tel. (819)449-4355.

c. i. i.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • AT SAKOM Y Bt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL, P. Q.

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrook 
Suite 215, Mon.t real, P Q. Tel. 931—4024

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — I 
TEL. 727

4 701

ADVOK AT AS

ROMAN J. IŠGANAITIS

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

E. , Suite 205 
866 -206 4.

168 Notre Dome 
Tel : 366-206 3 h

ADVOK ATAS

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

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

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suite 6 27 Montre 
,1 : ( 5 14) 87 1- 14 30.

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
DuDomaine, II e Perrot , Que, H7V5V6 

Res. Tel: 453-914 2

^Bernet
.. _JL

GĖLININKAS
MALONI Al , OREI TAI IR PATYRUSIAI..
PATARNAUJA (.VAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERA! ŽINOMAS 
SPECI ALI STAS.

285 - 2« AVENUE, LASALLE 1
QUE. H8P 2G7 ODD UU X X

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D- 
ALIUMINIOAUS 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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 [n.

LEONAS 
SALES

MIC

ntreol west 
į automobile 

PONTIAC • BUICK • ASTRE
I * NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU
I IR NAUJ U. AUTOMOBILIU
I * NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI (S ĮGYTI 
MŪSŲ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .(S ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE! assaaSB

PASIKALBĖKITE SU
Menager’iu Eeo G CHECK AS KmA

G U RE C K AS 
MENAGER

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1981-05-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1981-05-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1981-05-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1981-05-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1981-05-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1981-05-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1981-05-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1981-05-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

