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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

NETIKĖTAI PRABILO 
AYATOLA

Irano revoliucijos vadas 
ayatola Khomeini netikėtai 
paskelbė palyginant gana 
nuosaikias sąlygas paleisti 
amerikiečių įkaitams.

įkaitai galėtų būti paleis
ti, jeigu JAV- bės grąžintų
Iranui mirusio šacho turtą , 
panaikintų visus nuostolių 
atlyginimo reikalavimus / !/, 
pažadėtų nesikišti politiniai 
ar kariniai į Irano gyvenimą 
ir atšauktų įšaldymus Irano 
investacijų ir turtų, paskelb
tų prez.Carter’io.

Khomeini tarnyba net iš - 
drįso ir toliau pasipūtusiai 
pavadinti tokius pasiūlymus , 
sutampant jų paskelbimui su 
metine maldininkų kelione į 
Meccą-"amnestija"įkaitams. 
Jie yra suimti jau 1O mėne
sių. Šį kartą ayatola nebe- 
reikalauja, kaip kad ankščiau, 
amerikonų "atsiprašymo" už 
praeities veiksmus.

JAV teismai pasiruošę iš
klausyti Irano reikalavimus 
dėl šacho turtų.

Khomeini taip pat kreipėsi 
į nuosaikiuosius ir į aršiuo - 
sius savo krašto gyventojus , 
kad baigtų savitarpio nesuti
kimus.

ARŠUS KARO VEIKSMAI 
TARP IRAKO IR IRANO

Netikėtai užvirė
veiksmai tarp Irako ir Irano. nadoje.
Abadan, Irane, didžiausia pa
saulyje alyvos rafinerija bu
vo bombų sunaikinta.

Irano lėktuvai kirto atgal , 
ir bombomis apmėtė Bagda - 
dą.

Irano Parlamentas paskel
bė, jog 52-jų amerikiečių įkai
tų likimo nuosprendis bus 
kuriam laikui "įšaldomas" ir 
įkaitai esą išvežioti į įvairias 
krašto vietas.

JAV ir Sovietai pasiskelbė 
laikys griežtą neutralumą, o 
Iranas - kad kovosiąs iki 
paskutinio kraujo lašo.

NUŽUDYTAS IR 
PALAIDOTAS SOMOZA

Buvęs Nicaragua diktato - 
rius Somoza, jam beviešint 
Paraguajuje, buvo užpultas 
ir nužudytas sprogmenimis.

Somoza buvo ilgą laiką 
JAV alijaątas, nusistatęs 
prieš komunizmą.

Apie 60 žmonių yra suim
ta ir Paraguajaus vyriausy - 
bė bando surasti nusikaltė - 
liūs.

Su Somoza kartu buvo iš
bėgę apie 15.000 nikara - 
guiečių, daugiausia jo tarny
bos žmonių.

Nicaragua nori jo turtų.

KAI VIENA RANKA NEŽINO, 
KĄ DARO KITA...

Po sovietų invazijos Af
ganistane buvo paskelbta a - 
merikiečių spaudoje, kad 
bus sustabdyti su. rusais 
moksliniai pasikeitimai. Bet, 
amerikiečiai, kaip vaikai, 
neiškenčia nepasigyrę.

Prieš porą savaičių atvy
ko pagal kontingentą Sovietų 
moksininku grupė. Jie buvo 
šiltai sutikti Aeronautikos ir 
Erdvių Administracijos biu
ruose Washington’o prie
miestyje. Rusai buvo vedžio
jami aprodant naujausius ty
rinėjimus ir informuojami 
tarp kita ko, ir kaip JAV 
mokslininkai gali surasti iš 
erdvių geriausius žuvų tel - 
kinius. Šia informacija So
vietai yra ypač susidomėję .

KINIJA KANADOJE STEIGIA 
KONSULATĄ

Kinija,turinti savo konsu
latą Vancouver* yje, atidarys 
kitą Toronto mieste.Kanada 
turi teisę,pagal naujausią 
susitarimą atidaryti savo 
konsulatą Šanchajuje ir Kan
tone.

Susitarimą pasirašė pre
kybos ministeris Herb Gray 
ir Kinijos vice- premjeras 
Bo Yibo. Pagal jį, Kanados 
imigracijos tarnautojai turės 
teisę laisviau keliauti po Ki -
niją apklausinėti asmenis, 
kurie norėtų susijungti su e- 

karo sančiomis jų šeimomis Ka -

MONTREALIO LAIKRAŠTIS 
APIE SUIMTUOSIUS 
LIETUVIUS

Š.m. rugsėjo mėn.22 d .
The Gazette dienraštis 28 
puslapyje paskelbė stamboka 
antrašte dviejų lietuvių disi
dentų:" Two Lithuanian dissi 
dents have been convicted of 
anti- Soviet activities and 
sentenced to jail terms and 
internal exile." Pamini An-

HELSINKIS - tai miestas tarp miškų, ežerų ir jūros. Čia' 
buvo pasirašyta ŽMOGAUS TEISIU susitarimas eilės valsty
bių, jų tarpe ir Sovietų Sąjungos. Žinome, kaip jo laikomasi.

' Lietuvos X 
nacionalinė t 
M-Mažvydo ' 
'.biblioteka

taną Terlecką, ekonomistą , 
kuris buvo įsijungęs į pog - 
rindinės spaudos ruošimą. Jį 
nuteisė 3 metams kalėjimo 
ir 5 metams ištrėmimo vidu
je krašto. Jo pagelbininkas 
Julius Sasnauskas - gavo 18 
mėnesių kalėjimo ir 5 metus 
ištrėmimo. Kur šį ištrems- 
nepasako. Žinia laikraščiui 
gauta iš Maskvos.

Montrealio lietuviai ir jų 
organizacijos turėtų parašy
ti į The Gazette padėkos 
laiškus,kad atkreipė ir į ne
didelių tautų Žmogaus Tei
sių laužymą.

BALTIJOS SKYRIUS LIEKA 
MUENCHENE

Nors buvo pasiūlymų kelti 
Radio Liberty Baltijos Sky
rių iš Vokietijos į Ameriką ? 
sutaupant pinigų, bet nutarta 
Baltijos skyrių ir toliau pa
likti Muenchene.

Apie tai JAV LB Krašto 
Valdybą painformavo dr . 
Stephen Aiello, specialus 
prezidento patarėjas etni
niams reikalams.

AUSTRALIJA RUOŠIASI 
LIETUVIU DIENOMS

Smarkiai ruošiamasi 
Australijos Lietuvių Die
noms (ALD), kurios šiais 
metais įvyks gruodžio 26-31 
dienomis Adelaidėje. ALD 
ruošti komitetui vadovauja 
ALB Krašto V-bos pirm. V. 
NEVERAUSKAS. Atskirais 
parengimais rūpinasi darbš
tūs komiteto nariai. Tuo pa
čiu laiku vyks ALB Krašto 
Tarybos narių suvažiavi
mas, sporto šventė ir kitų 
organizacijų sąskrydžiai.

Į ALD sutiko atvykti PLB 
pirm. V. KAMANTAS, poetas 
S. SANTVARAS, didoka gru
pėj pavienių tautiečių ir JAV 
jaunių krepšinio rinktinė. 
Taip pat ALD dalyvaus kiek 
anksčiau į Australiją atvy
kęs vysk. V. BRIZGYS.

ALD vyksta kas antri me
tai viename iš didžiųjų Aust
ralijos miestų: Adelaidėje, 
Melbourne, Sydnėjuje.

VILNIUS BRAZILIJOS
"IMIGRANTO ŽURNALE"

Pastaraisiais metais Bra
zilijoje, ypač Sao Paule, at- 
gimsta "kitatautiškumas" - 
tėvų bei protėvių tėvynių 
įvertinimas ir prisiminimas. 
Prie šio proceso nemažai 
prisidėjo ir lietuvių tautinis 
susipratimas. Šiemet įvyko 
"4-toji Kultūrinė Imigrantų 
Paroda’ir "5-toji Imigrantų 
Olimpiada".

Kasmet rengiama pabal- 
tiečių meno ir kultūros pa
roda, paįvairinama tautiniais 
šokiais bei dainų ansamb
liais, atkreipė nemaža dė
mesio į Pabaltijo tautas, 
ypač j Lietuvą. Tačiau tik 
dabar toks (vairių tautų pa
sirodymas - kultūrinė paro
da, imigrantų olimpiada bei 
sporto rungtynės, dainų bei 
šokių festivalis su įvairių 
tautų atstovų "grožio kara
lienės" rinkimais - yra or
ganizuojamas aukštų val
džios sluoksnių, kviečiant 
įvairias tautas per oficia
lius jų konsulus bei atsto
vybes. Į lietuvius, kurie ne
turi oficialios atstovybės 
arbą konsulo, kreipiamasi 
per Brazilijos Lietuvių 
Ėendruomenę, kuri tuOmi 
pripažįstama lietuvių kolo
nijos atstove.

Ryškiausias šio tautybių 
įvertinimo reiškinys yra jau 
antri metai išeinantis ofi
cialus - IMIGRANTO ŽUR
NALAS ("Jornal do Imigran
te), kuriame "brazilai"kvie
čiami rašyti apie saVo tėvų 
ir senelių tėvynes. Jį lei
džia žymūs veikėjai.

Paskutiniame jo numery
je yra speciali tema - Vil
niaus universitetas. Pirma
me puslapyje užrašai: "Ket
virtas šimtmetis - Vilniaus 
universitetas, Lietuvos kul
tūros centras" ir dvi dide
lės nuotraukos. O laikraščio 
viduryje beveik visą dvigubą 
puslapį (septynias skiltis) 
užima ryškus pavadinimas : 
"Lietuvos kultūros centras - 
Vilniaus universitetas šven- 
čįa savo 4-tą šimtmetį" ir 
penkios didelės fotografijos. 
Rymantės STEPONAITYTĖS i 
paruošta informacija trum
pai apžvelgia Lietuvos geo

grafinę padėtį, istoriją, kal
bą ir kultūrą. Išsamiai ap
rašoma Vilniaus universite
to istorija, veikla, jo vaid
muo Lietuvai ir kitoms vals
tybėms.

Rimas ČESONIS, ilgametis 
Lietuvių Bendruomenės dar
buotojas, šiuo metu yra JAV 
LB Visuomeninių Reikalų 
Tarybos narys. Gimęs Lie- 
tuvoje,1959 m. baigė studijas 
Maryland U-te užsienio tar
nybos ir tarptautinių ryšių 
studijas. Jis yra prez, Car- 
ter’io sąraše asmenų, kurie 
vyks į Madrido Konferenciją. 
Jis- vienintėlis pabaltietis . RIMAS ČESONIS

LIETUVIAI ,
Prieš penkerls metus 35-ių valstybių buvo pasira

šytas Helsinkio Konferencijos baigiamasis aktas. Jo pa
sėkoje 1977 metais šio akto signatarai buvo susirinkę į 
Belgradą. Šiuo metu dauguma jau sutinka, kad, politiko 
akimis žiūrint, abi šios konferencijos sudarė Lietuvos 
bylos reikalui naudingų progų, kurios/buvo bent dalinai 
išnaudotos mūsų pastangomis arba ir savaime mūsų rei
kalui pasitarnavo.

Dabar artėja Madrido konferencija. Ir jos negalima 
praleisti, nepadarius visa kas galima, Lietuvos reikalų 
iškėlimui. Įvykiai’ Afganistane, Irane ir Lenkijoje mūsų 
veiklos impulsą sustiprino. Mes negalime sustoti.

Š m. birželio 21 dieną’ New Yorke buvo sukviesta 
laisvinimo darbai veiksnių konferencija. Aptarta atei
nanti Madrido konferencija ir nustatyta darbų ir veiklos 
koordinavimo gairės.

New Yorko pasitarimų metu buvo išklausyti VLIKo, 
ALTo, BALFo ir Lietuvos Žmogaus Teisių Komiteto 
pirmininkų pranešimai. Lietuvos diplomatinės tarnybos 
pavedimu pasitarimuose aktyviai reiškėsi gen. konsulas 
Anicetas Simutis-

Remiantis padarytais pranešimais, po išsamių 
svarstybų buvo priimta eilė nutarimų :

a. Konferencijos metu turėti Madride pajėgius 
atstovus

b. Šešioms savaitėms Madride išnuomuoti patalpas 
su technišku personalu (vertėjais).

c. Suorganizuoti delegacijas ir betarpiškai įteikti 
Diplomatijos Šefo ir VLIKo pirmininko pasirašytą 
memorandumą Helsinkio aktą pasirašiusioms 
valstybėms , iš kurių galima tikėtis palankumo 
(jau vykdoma). ‘Prie memorandumo pridėti do
kumentinę medžiagą ir politinių kalinių sąrašą.

d. Išsiuntinėti svarbiausiems Europos laikraščiams 
ir radio tarnyboms dokumentaciją liečiančią JAV 
Kongreso Rezoliucijas Pabaltijo valstybių reikalu 
Politines ir kitas bylas - Petkaus, Gajausko, Sa- 
dūnaitės, Pliumpos ir kitų.

c. Sustiprinti lietuvių politinę veiklą Europoje tuo 
pagrindu, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės atstatymas būtų laikomas integra
line Europos taikos dalimi.

Galima tvirtai teigti, kad Madrido konferencijos 
proga padidės rūpestis Europos taikos išlaikymo proble
ma.

Taigi fiarbų prieš akis labai daug. Užteks visiems. 
Mes jų neatliksime be ypatingų pastangų ir be lėšų.

Išlaidos viršys kelias dešimtis tūkstančių dolerių. 
Dėl to kviečiame visus lietuvius, kam rūpi Lietuvos 
laisvės byla, jungtis į ypatingą Tautos Fondo vajų ir 
nesigailint, neatidėliojant siųsti išimtiną auką Tautos 
Fondo adresu. Tik su Jūsų visų pagalba mūsų darbas 
vyks sklandžiai.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame ne tik savo bet ir 
visų lietuvių vardu, kurie Lietuvoje pasilikę laukia ir 
tikisi mūsų talkos-

ALEKSANDRAS VAKSELIS Dr. C. K. BOBELIS
Tautos Fondo Tarybos VLIKo Pirmininkas

Pirmininkas

Aukas rašyti "Lithuanian National Foundation" vardu. 
Kaip žinote, jos atleidžiamos JAV-ėse nuo mokesčių.

Adresas : Lithuanian National Foundation, Ine. 345 
Highland Blvd. Brooklyn, N. Y. 11207

Aukas siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine.
P. O. Box 21073. Woodhaven, N. Y. 11421.
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Uf Lietuvos i H ai svinimį f UĮ iltltimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ? Loyaute au Canada ? 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada?
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Baigės Rugsėjis...
"Baigės rugsėjis. Po orą gražiai voratinkliai drai

kės be vėjo..."- rašė Putinas. Ne vienas mūsų prisime
name ir tolimesnes šio eilėraščio eilutes, išmoktas dar 
savo žemėje, savose mokyklose...

Taigi, baigiasi rugsėjis. Pradedame jau visai rim - 
tai naują darbų sezoną įvairiose profesijose, darbovietė
se, įstaigose, aplink namus, daržuose. Jau daugelis tu
rime susidarę planų arba galvojame, kaip įdomiau pra - 
leisti žiemos vakarus.

Yra neblogų programų televizijoje, yra ir laikraš - 
čių pasirinkimas, pasirinkimas pabuvoti mielų draugų 
tarpe begurkšnojant, bekramtant, bejuokaujant ir bekal
bant. Kai kas pasuks vairus žiemos laikotarpiui į pietus. 
Tai darome jau metų metais. Jau ne vienas ruduo pana
šiai baigėsi ir panašiai ruošiamės kažinkelintai jau žie
mai. Kitiems - ir deja vis dažniau - pasibaigė visi ru
denys ir visos žiemos... Ir kaip tiktai priverčia rim
čiau pagalvoti, kaip savo laisvą laiką geriau praleisti.

Yra mums prasmingų uždavinių, kurie išeina už pap
rasto kasdieniško užsiėmimo ir reikalų ribos. Ir tik įsi
jungimas į tokius uždavinius pakelia mūsų nuotaikas, nu
braukia nuobodulį ir nutrina skaičius rudenų ar žiemų.

, Galime pagilinti savo žinias srityse, kurios mus doJ 
mina, bet neturėjome per daug laiko tai padaryti. Įsijung
dami į klubus ar organizacijas, įvairių rėmėjų būrelius, 
galime kiekvienas patiekti savo pasiūlymus, savo paty - 
rimais pasidalinti, pasidžiaugti kitų pergyvenimais. Ga
lime susidomėti ir visai sau naujomis sritimis. Pasižiū
rėjus į kitų tautybių laisvalaikio programas,kartais at - 
rodome sau kaip apsamanoję vėžliai: nei norime daugiau 
išmokti apie savo ar kitų kraštų istėriją ar kultūrą, nei 
mums svarbu susipažinti su, sakykim, muzikos istorija ar 
geriausiais simfonijų ar operų kūriniais, nei mes perdaug 
užsiimam rankdarbiais/išskyrus mūsų moteris, kurios 
audžia, mezga ir 1.1./-keramika, medžio drožiniais, pie
šimu. Kažin kodėl taip yra?

Juk esame privilegijuoti. Mums viskas prieinama 
šiame krašte. Tačiau energijos užtenka gana griaunan - 
čioms kritikoms ir smulkiems bereikšmiams adatinėji- 
mams mūsų visuomeninės veiklos ar tų žmonių, kurie 
yra aktyvesni. Gal gi,pažvelgus plačiau, - atpultų ir 
reikalas adatinėti, asmeniškas sąskaitėles suvedžioti ar
ba ir vis tik tuo pačiu siauru keleliu žingsniuoti.

Išsijudinus, numetus vėžlio kiautą, - ir rudenys ir 
žiemos praskaidrėtų.

PASAULINĖ BILIJARDO ČEMPIONĖ LIETUVAITĖ 
JEAN B A L U K A S.

Lietuvaitė JEAN BALUKAS Brooklyn’o N. Y., 
dalyvavo atvirose pasaulinėse bilijardo varžybose New 
York’e. Paskutinę dieną jį laimėjo prieš Billie Billing 
100-75 ir apgynė savo titulą. Per paskutinius aštuone
rius metus Jean yra pralaimėjusi tik du žaidimus. 
2 psl.

Rūpinasi Japonai 
ir Amerikiečiai

Tokyo mieste gyvenantis 
žurnalistas Geoffrey Muray 
rašo, kad Sovietų povandeni
nis laivas, varomas brnduo - 
line energija, įplaukdamas į 
Japonijos teritorinius vande
nis, nesiskaitė su griežtu 
Tokyo vyriausybės įspėjimu. 
Japonai buvo priversti iš šio 
incidento pasidaryti nemalo
nias išvadas: kad Japonija 
nebegali ilgiau ignoruoti ka - 
rines pajėgas.

Japonijos metinis Gyny - 
bos departamento praneši - 
mas skelbia, kad Sovietų ka - 
rinių pajėgų didinimas To -

Japonijoje.
Rusai, nesuteikdami ga

rantijos, kad neveža bran
duolinių ginklų savo povande
niniame laive, neatsižvelgda
mi į Tokyo vyriausybės už- 
dbaudimą perplaukti Japoni
jos teritoriją dėl radioakty - 
vinio užkrėtimo pavojaus,pa
kenkė Maskvos-Tokyo ir taip 
ne pert vi r tiems santykiams.

Sovietai TolRytuose, spė - 
jama, turi apie 130 povan
deninių laivų, pusė jų varo
mų branduoline energija. Jie 
neatsitraukė ir iš Kurilų sa
lų, kurias užėmė po II Pas.

limuose Rytuose pasiekė to
kio laipsnio, kuris aiškiai 
parodo, jog jos yra pažymė
tinai didesnės negu tik "ap
sigynimui".

Taip pat pasidarė aišku, 
kaip sunku yra Japonijai iš
likti nebranduoline sala 
branduolinių įrengimų va 
romų plaukmenų vandenyse.

Minimas Sovietų laivas 
buvo sugedęs ir prireikė vil
kikų, kad paliktų Japonijos 
vandenis ir grįžtų į Vladi- 
vostok’ą. Tyrimai parodė, 
kad šį kartą radioaktyvių 
medžiagų į vandenį nepa - 
kliuvo. Pavojus,tačiau, yra 
rimtas, nes vis dažnėja ne
laimingi atsitikimai su so
vietų povandeniniais laivais.

Japonija, vienintelis kraš
tas, pergyvenęs atominę 
bombą, laikėsi 3-jų principų: 
negaminti, nelaikyti ' pas sa
ve ir neleisti niekam savo 
žemėje arba jų teritoriniuo
se vandenyse vartoti bran
duolinių ginklų.

JAV povandeniniai laivai 
turi gauti specialų leidimą 
įplaukti į savo reguliarias 
bazes Japonijos uostuose. 
Nežiūrint saugumd sutarties 
tarp šių dviejų kraštų.JAV- 
bėms ,! neleidžiama laikyti 
branduolinių ginklų bazėse,

Karo ir įrengė ten lėktuvų 
bazes.

Japonai tuo tarpu, turi tik 
13 paprastų povandeninių lai
vų. Gynimuisi yra paskirti 
132 patruliniai lėktuvai, 59 
helikopteriai ir 47 naikintu
vai. Dabar gynybos planuo
tojai numato per 3 metus jų 
skaičių padidinti. Tačiau, šis 
incidentas parodė, ką MaskvE 
galvoja apie dabartinę Japo
nijos karinę jėgą ir Tokyo 
vyriausybė yra rimtai susi - 
rūpinusi.

Tiek Japonija, tiek ir V. 
Vokietija po karo tvirtai at
sistatė, parodydami ir suge
bėjimus ir atsakomybę dar - 
bo etikai. Jos tapo dvi stip - 
riausios industrinės valsty
bės su tvirčiausia yen’o 
ir markės valiuta pasaulinė
je rinkoje. Buvę priešai da
bar vis labiau pageidaujami 
draugai. JAV-bės pradeda 
spausti, kad jos daugiau pri
sidėtų prie NATO karinių 
pajėgų.Tuo pačiu reikės pa
keisti ir jų ginklavimosi 
kontingentą. Ar neparodė , 
pradėtas "alyvos karas", kad 
galima kitokiomis sutar
tinomis priemonėmis 
priversti gruobuonius sė - 
dėti savo lizduose? K.

š. m rugsėjo 2 dieną Washingtone, Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto patalpose. i

V. Šakalys gimė Vilniuje, 1942 metų vasario 9 dieną.
Iš profesijos jis yra optikas. (ELTOS informacija)

Respublikonų kandidatas į JAV prezidentus Ronald REA
GAN priešrinkiminų kampaniją vykdydamas, aplankė ir 
lietuvių gausiai apgyventą Marųuette Parką Chicagoje. 
Gintaras Karosas, Baltic Enterprises savininkas iš Bos
ton*© padovanojo jam nuotraukoje matomą juostelę. Šią. 
nuotrauką patalpino daugelis Amerikos laikraščių.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

ARTĖJANT "NL" 40 m.JU
BILIEJUI -

Artėja savaitraščio "Ne - 
priklausoma Lietuva" 40 m. 
jubliejus. Šia proga, II- oji 
šio savaitraščio redaktorė, 
rašytoja ir visuomenininkė ,

Marija Aukštaitė nuoširdžiai 
pasirūpino patiekti žinių ir 
straipsnį. Taip pat siunčia 
" Keturiasdešimt gražiau
sių savo sielos rožių prie^ 
" Nepriklausomos Lietuvos" 
slenksčio jubiliejaus išva
karėse". Taip pat siunčia ir 
visam štabui goriausius lin
kėjimus.

VLADAS ŠAKALYS JAV-ėse

. Vladas ŠAKALYS pasiekė Švediją, iš Lietuvos lie
pos 19 dieną, pėsčiomis ir slapstydamasis, per 20 die
nų nuėjęs apie GOO kilometrų kelią, per Kareliją ir 
Suomiją.

Vlado Šakalio giliu įsitikinimu visi, kurie gali, turi 
likti Lietuvoje ir savo gyvenimu ir darbais kovoti už 
lietuvių ir Lietuvos laisvę. Deja, šis nusistatymas jam 
nebebuvo įmanomas. Būdamas vienas iš 45 Maskvos 
memorandumą pasirašiusių asmenų, jis buvo Sovietų 
saugumo tardytas ir birželio 1 dieną turėjo būti suimtas 
ir jam grėsė 10-15 metų bausmė. Tai būtų buvęs ketvirtas 
jo nuteisimas. Nuo trylikos metų amžiaus jo susidūrimai 
su saugumo organais buvo dažni. Pagrindiniai kaltini
mai : antisovietinė propaganda ir priklausymasantiso- 
vietinėms organizacijoms. Šakalys kalintas pirmą kar
tą nuo 1961 metų kovo 4 dienos iki 1967 metų kovo 4 dienos, 
antrą kartą - nuo 1969 m. sausio 4 d. iki 1973 m sausio 
4 d. ir trečią kartą kalintas tų pačių metų birželio mėn. 
’ d. iki 1978 m. birželio 1 d. Reiškia, jis praleido 16 
savo gyvenimo metų Mordavijos, Archangelsko priverčia
mose darbo stovyklose ir Vladimirovo kalėjime.

Vladas Šakalys asmeniškai kalėjimuose susitikęs ki
tus patriotus lietuvius politiškai subrendo, papildyda
mas motinos ir kitų lietuvių įdiegtą jausmą ir brendi
mą, gavo žinių apie Lietuvos praeities kovas už laisvę, 
Rusijos carų, lenkų ir vokiečių kryžiuočių pastangas 
Lietuvą nutautinti.

Vladas Šakalys yra gerai susipažinęs su užsienio 
lietuvių pastangomis padėti pavergtai tautai ir Lietuvos 
laisvės kovotojams, išblaškytiems po Rusijos kalėjimus, 
priverčiamojo darbo stovyklas ir ištrėmimų vietas. Jis 
pabrėžia padėką lietuviams laisvuose vakaruose už mora
linę ir medžiaginę paramą kalinamiems ir jų šeimoms.

Lietuvos politinės bylos reikalu Vladas Šakalys yra 
nuomonės, kad nuo 1945 metų į užsienį išsikėlęs VLIKas 
nuolatos atstovavo Lietuvos pogrindį ir kovą už vals
tybingumą ir šito kelio turi laikytis. Yra labai svarbu, kad 
Lietuvos laisvinimo kova užsienyje būtų vedama vienin
gai, sujungtomis jėgomis.

Vladas Šakalys Lietuvoje paliko žmoną Genovaitę 
(Laurinskaitę), penkių metų dukrą Indrą ir 9 mėnesių sū
nelį Vytį ir motiną Oną Šakalienę. Jis tikisi, kad žinia 
apie jo laimingą pabėgimą yra pasiekusi jo artimuosius, 
bet yra ir giliai susirūpinęs savo artimųjų ateitimi ir 
saugumu, kurie niekuonėra nusikaltę sovietiniam reži
mui.

Sustiprėjus lietuvių pasipriešinimui okupaciniam 
režimui, sovietai sustiprino represijas. Areštų banga 
paskutiniuoju metu ypatingai sustiprėjo ir galima laukti, 
stiprės ateityje. Okupanto represijos nukreiptos į įvai
rių įsitikinimų grupes ir pavienius asmenis, tad prieš 
visą lietuvių tautą. Į šį spaudimą Lietuva atsako susitel
kimu. Pasipriešinimas tampa svarbesniu už bet kokius 
įsitikinimus, religiniūš, ar intelektualinio lygio skirtu
mus. Lietuvių tautos istorijoje svarbiausiu reikalavimu 
tebeliko ne kaip gyventi, bet gyventi , ar išnykti.

Pirmas Vlado Šakalio susipažinimas su lietuvių 
išeivija įvyko spaudos atstovams sušauktame susitikime,

Reagan žino, kaip etninės grupės akylai stebi priešrin
kiminę kampaniją. Čia jis matomas lietuvių tarpe, TIMES 
žurnalo nuotraukoje.

Dalis prekių, gaunamų 
Baltic Associates, Ltd 
Išleistas ir labai tin - 
karnas lapelis su pag- 
rindinė'mis žiniomis , * 
apie Lietuvą anglų k .

617-269-4455

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

BALTIC ASSOCIATES, Ltd 
P. O. Box 8248 

Boston, MA 02114
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14-ji MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ
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LIETUVOS POEZIJOS 
VYSTYMASIS PO194O M.

Dr. R. ŠILBAJORIS apie 
Lietuvos poe .Įjos vystyma- 

-*>sĮ po 1940 m.skaitė net tris 
paskaitas.Pagal prelegentą, 
čia minimoji poezijos raida, 
galima sakyti, turėjo tris e- 
tapus: deklaratyvinį, gamton 
įsijautimo ir moderninį.

Deklaratyvinio laikotarpio 
poezija, pati pirmoji po 1940 
m., atremta į socialistinį 
realizmą, turėjo daug išori
nio puošnumo, bet ir daug 
tuštoko skambumo, propa - 
gandos. Gamton įsijautimo 
periode Lietuvos poezija at- 

paprastumą, o ne į 
is frazes. Sakytu

me, į eilinio žmogaus išsa> 
kymą ir jo vertės brandini
mą. Pagaliau, prelegentas 
palietė modernistinę poeziją 
ir čia aptarė keletą poetų, 
bet pilniau iškėlė gal tris 
būdingesnius atstovus:Mie
želaitį, Juškaitį ir Gedą.

Eduardas MIEŽELAITIS 
bando visa ko centre pasta
tyti žmogų, bet persisunkusį 
materialistine pasaulėžiūra. 
Todėl pas jį dažnai lyrizmą 
užgožia šiurkšti publicistika, 
gal net banali propaganda ar 
retorika. Per iškilmingą to
ną ir žodžių puošnumą pasi-

sigręžė į 
iškilming:

EIMANTAS 
/ tęsinys /

daro šališkas vaizdavimas . 
Žinoma, gal Mieželaitis dėl 
to negalėjo ar neturėjo tei
sės atvaizduoti realaus gy
venimo tėkmės.

Tuo tarpu Jono JUŠKAI- 
ČIO poezija pilna rimties. 
Tai ne dainuojantis žaismas. 
Jis įsijaučia į žemės šauks
mą, gamtos stichijos siauti - 
mą, bando atspėti vidinę 
žmogaus buitį, per kuklumą 
ir paprastumą lyg skatina 
ieškoti prasmės giliausiuose 
jos kloduose. Jis kalba, sa
kytume, apie uždarą ir dva
sinę žmogaus būseną.Jo žo
džių gelmėse glūdi minties 
gilumas, jo poezijos knygoje 
"mėlyna žibutė"apipa vi dali
na lyg žmogaus likiminę 
paskirtį. Čia tuojau pamatai 
kad menas turi būti papras
tas, visiems suprantamas, 
bet kartu ir toks artimas bei 
mielas.

Sigitas GEDA dar paras- 
tesnis, pilnas lyriško subti
lumo. Jis moka pasinerti 
į miniatiūrines gamtos ap
raiškas. Pav. ,jis labai įti
kinančiai atskleidžia žėrin
tį žiogelį,bet būtiną ir visa
toje turintį savo vietą. Jo 
poezija jaudina skaitytoją. 
Juo domisi net te nykščiai li
teratūros kritikai.

Būdamas iškilus literatū
ros kritikas,tikras šios sri
ties žinovas,dr. R.Šilbajoris 
Tėvynės tikruosius poetus ir 
jų kūrybos perlus atskleidė 
taip giliai, su pilnu įžvalgu
mu. Tiesiog meistriškai jis 
pacitavo kai kurių poetų ei
lėraščius ar jų posmus.Taip 
vykusiai jis moka atrasti 
poeto minčių gilumą ir už
buriantį grožį. Tik per dr. 
R.Šilbajorį klausytojai ga - 
Įėjo pajusti ir išgyventi tai, 
ką tikrieji poetai nori pasa
kyti. Tik per poetus Juškai
tį, Gedą bei kitus mums at
siskleidė pilnutinė -vidinė 
žmogaus vertė, žmogaus 
egzistencijos prasmė. Tai 
pakėlė klausytojus, pridavė 
jėgų.Tatai pasakė, kad žmo
gus nėra robotas, mašineri - 
jos mažasis ratukas...

Klausytojai dr. R.Šilbajo- 
riui ilgai ir daug plojo, net 
dažnam delnai paskaudo...

Kai Studijų vadovai per 
anketas rinko dalyvių suges
tijas dėl ateityje rengiamų 
Mokytojų Studijų Savaičių, 
buvo ir tokių pasisakymų : 
"Daugiau dr.Šilbajorio pas
kaitų, daugiau tokių minčių, 
kurios iškelia ir atskleidžia 
pilnutinį žmogų ’."

POEZIJOS PASAULIO 
KONKURSAS

Skelbiama "World of Po - 
etry"žurnalo konkursas, ku - 
r| laimėjęs gaus $1OOO.

Galima siųsti įvairių sti - 
lių ir temų poemas. Yra dar 
49 mažesnės premijos , be 
didžiosios.

Taisyklės ir oficialios da
lyvavimo formos gaunamos 
adresu:World of Poetry, 2431 
Stockton Blvd., dept. N.Sac - 
ramento, California 95817.

■
LAISVŲJŲ RUSŲ FONDAS 
KALINIAMS ŠELPTI

Laisvajame pasaulyje jau 
šešerius metus veikia Rusų 
Visuomeninis Fondas kali
niams šelpti. Fondui vado
vauja NataliaSolženicina. Be 
savųjų, Kalinių Fondas Šel
pia Balį GAJAUSKĄ ir An
taną TERLECKĄ. Fondas 
plačiai aprašomas laikraš
tyje POSEV, 1980 m. balan
džio numeryje.

■
Atidaryta dail.Elenos UR

BA IT YT ĖS aliumini jaus
skulptūrų paroda truko nuo 
rugsėjo 9- 27 d. d. Paroda 
vyko Phoeni Galerijoje , 
Manhattane.

EAST-WEST DIGEST, ži
nomas anglų žurnalas iš
spausdino straipsnį apie lie
tuvių aktyvistų protestą 
prieš KGB areštų kampaniją.

Nafta, Atominė Energija, Demonstracijos ir kitos 
> Įdomybės 
Jurgis GED1MINĖNAS 

/ tęsinys / .
kų jau atsiranda amerikiečių 
mi'ijonierių ir. aukštų vy
riausybės pareigūnų tarpe.

Greičiausiai, kad po tokio 
galimo ultimatumo prasidė
tų masinės demonstracijos, 
kurių pasėkoje JAV, pirmau
janti pasaulio galybė, "su
perpower", paklotų ginklus 
ir pasiduotų rusams be jo
kio ginkluoto pasipriešinimo. 
Šia pačia proga dar žiups
nelis faktų ir statistinių da
vinių. Savanorišku pagrin
du komplektuojamos JAV 
karinės jėgos, susidedančios 
daugumoje iš negrų, hipių, 
ar niekur kitur netinkamų, 
jau negauna pakankamai net 
ir tokių savanorių. Chica- 
gos "Laisvoje Lietuvoje" 
vienas rašeiva įtikinėja, kad 
JAV galingasis senato CFR 
(užsienio reikalams komi
tetas) vietoje svarstęs, kaip 
atsispirti sovietų planuoja
mam lemiamam smūgiui, jau 
planuoja, kaip ir kada pasi
duoti .. . Panašiai darosi ir 
Kanadoje. Įdomus yra Kana
dos aviacijos generolo ma
joro Donald Me NICHOL pa
sirodęs pareiškimas,

Atsibeldęs į Torontą, neužil
go nustebaugi tie urviniai hi
piai štai užplūsta didmiestį, 
tie patys žanderuoti, barz
doti, nesiprausę, valkatau- gaičių pasidaro nėščiomis, 
jantieji, goriliški. . . Tokie Lytiniai santykiai (atsipra- 
nužudė Kristų, Šventą Ste
poną, šventą Sebastijoną. 
Tokie buvo Mindaugo laikais 
polovcai, kipčakai, totoriai 
ir kurie skerdė jotvingius, 
lupo prūsams akis. Gi tie 
patys, kurie siautėjo XIII — 
tame amžiuje'.’ Tokie, labai 
vykusiai rašytojo Kralikaus- 
ko pavaizduoti urviniai hi
piai, yra užplūdę visus 
didesnius Šiaurės Amerikos 
miestus. Tokie bando at
stovauti dabartinę jaunąją 
kartą, kuri nelabai noriai 
imasi bet kokio darbo, bet 
yra pirmieji įvairiausiose 
demonstracijose, protestuo
se ir pirmieji visokiose su
si metimo vietose,kur prisi
riję narkotikų, bliauna iki 
apalpimo. Tokie yra pirmieji 
narkotikų vartojime ir su
mušę 
muose 
jaunų, 
gaičių

Paskutiniai 
duomenys rodo, kad Kana- 

zdoje kas savaitę 1OOO ne
pilnamečių (teenage) mer-

rekordus apsikrėti- 
lytinėmis lygomis ir 
nesubrendusių mer- 
apvaisinimuose.

statistiniai

šau "seksas") jau pradeda
mi praktikuoti nuo 13-14 m. 
piemenų amžiaus. Tai įro
do Toronto ir Guelph’o uni
versitetų profesorių patiekti 
daviniai, kurie sako, kad 
šiuo laiku jaunimas neklau
sia ar yra leistini priešve- 
dybiniai santykiai, bet kada 
ir su kuo ir nieko esą nepa
prasto, jeigu jaunuoliai pra
deda lytinius santykius nuo 
14 metų. . .

Turint galvoje šių dienų 
jaunuomenės gyvenimo bū
dą ir galvoseną, o dar pri
dėjus statistinius davinius, 
kad nemažiau 50% ameri
kiečių jaunuolių yra prie
šingi neseniai prezidento 
Carterio pasiūlytai karinės 
prievolės registracijai, leng
va nuspėti, kaip šioji karta 
reaguotų, jeigu, rusai, gal 
net netolimoje ateityje, pa
siekę užtikrinančią moder
niųjų ginklų ir raketų per
svarą, duotų JAV ultimatu
mą pasiduoti, sakykim, kad 
ir sudarant vieną pasaulio 
vyriausybę, kurios šalinin- kad

karas su Sovietų Sąjunga, 
atrodo, įvyks netolimoje 
ateityje. Jo žodžiais, Ka
nada yra nepasiruošusi ka
rui, nes oro gynybos siste
ma yra mažiausiai 25 metais 
atsilikusi ir 1980 metais tu
rinti 1950 metų apsiginkla
vimą. Rašant šias eilutes, 
Kanados gynybos ministeris 
paskelbė sutartį su McDon
nell Douglas Corp, gamybai 
pačių moderniškiausių lėk
tuvų-naikintuvų, kurių kiek
vienas kainuos 15 milijonų 
dolerių.

Tuo metu , kada visame 
pasaulyje vyko skaitlingos 
atominės energijos priešų 
demonstracijos, apie "3 my
lių" salos atominę jėgainę 
dar vis šniukštinėja ieško
dami nieko nepametę, skleis
dami visokius gandus "atomo 
priešų" agentai. Pernai , 
turbūt, tyčiomis buvo pa
skelbta, kad dėl Harrisbur- 
go incidento pradėjo dvėsti 
tos apylinkės karvės, o da
bar .jau pliauškiama, kad 
padidėjo naujagimių miri
mai. Prie tokių kalbų daž
niausiai prisijungia vietiniai 
pigaus populiarumo, lengvų 
darbų ir viešumos ieškoto
jai.

Nežiūrint tos didelės pro-

'Juo rugsėjo 30 d. iki spalio 4 d. Tented City, 3 km. Į šiau
rę nuo Woodstock , Ont.išvažiavimas iš greitkelio 59, vyks 
arimo arkliais rungtynės, Įvairių ūkio padargų parodosjrt.t.
1980. IX .26

(Photgraph courtesy of the 
Ontario Ministry of Agriculture 
and Food.)

SVARBU ŽEMDIRBIAMS

Pradėjo veikti Gyvulinių 
Trąšų Analizės Stotys.

Žemdirbiai, kurie naudoja 
gyvulių mėšlą laukams tręš
ti, gali tiksliai sužinoti, ko
kios medžiagos patenka Į jų 
žemę, duodami ištirti gyvu
linės trąšos pavyzdį.

Šį patarnavimą siūlo On
tario Agrikultūros ir Mity
bos Ministerija Guelph* o 
Universitete, Žemės Resur
sų Departamente/ Depart
ment of land resource 
science/.

Tokia analizėpadeda žem
dirbiams tinkamiau pagerin
ti savo žemę ir kartu sutau
pyti išlaidas.

Mėšlas savyje turi nitro -

algimanto skiltis 
•************A********WWWWWWWUWMA

RELIGINIAI LŪŽIAI LIETUVIŠKUMO POTENCIALE

Vienoje mažoje lietuviškoje kolonijoje ne taip se
nai numirė geras ir pareigingas tautietis. Nė kiek ne
perdedant, galima būtų tvirtinti, kad savaja veikla, sa
vaisiais įsitikinimais, materialiniais ir darbiniais įsi
pareigojimais, velionis tikrai visa galva stovėjo aukš
čiau už daugelį mūsų, kurie, neretai esame kovingi, 
drąsūs ir garsūs tenaudodamJ mums duotus kalbos pa
dargus. Galimas dalykas, kad ne visi žinojo velionio 
kuklų būdą, vengimą reklamos ar panegerikos. "Daugiau 
dirbti, mažiau kalbėti", buvo toks, ar panašus to as
mens nusistatymas

Pašarvotą tautietį laidotuvių koplyčioje lankė bū
riai tos kolonijos lietuvių. Ypatingai gausi minia susi
rinko atsisveikinimo vakarui, čia žmonės turėjo stovė
ti net erdvių laidotuvių namų koridorių užsukimuose, ne 
lengvai girdėdami ten, posūkio vykstančias religines 
apeigas ir po jų skaitlingų kalbėtojų atsisveikinimo žo
džių monologus.

Karsto uždarytoji dangčio pašė buvo papuošta lie
tuviška trispalve, šalimais, vis (tąsikeičiant, budėjo 
mūsų skautų ir jūros šaulių garbės sargyba. Tų sargy
bų pasikeitimų dažnos ceremonijos liūdnoms Iškilmėms 
teikė tokią ne visai kasdienę, bet ir ne militarinę nuo tai 
ką. Tiesą sakant, visų tų detalių gal ir nebūtų reikalo 
minėti, jei ne šalia to nebūtų tokios, daugumai visai 
nesitikėtos plonybės. . . Pavėlavusieji, ir tiesiog negalė
dami matyti vykstančių religinių apeigų, pirmiausia, 
labai nusivylė girdėdami ne lietuvių, bet anglų kalba ta
riamus maldų žodžius ir "kažkokį" giedojimą. Vienas 
kitas tarpusavy susižvalgęs bandė spėti, gal ne į reikia
mą koplyčią pataikęs. Tačiau absoliutinę susirinkusių
daugumą šokiravo tų maldų tęsinys ir giedojimas, jau 
ne anglų, bet. . . rusų kalba. Vieniems skambėjo lyg rusų 
kalba, kitiems ukrainiečių. Tiesa buvo toji, kad mažai 
kas žinojo, kad miręs tautietis buvo stačiatikių tikybos 
ir maldas prie karsto laikė stačiatikių kunigas-ameri- 
kietis, asistuojamas savosios bažnyčios vargoninko-gie- 
doriaus. O ir toji kalba, naudota pakaitomis.su anglų, 
buvo ne rusų, bet senoji slavų bažnytinė kalba. Kažkas 
panašaus į katalikų naudotą lotynų kalbą tam tikrų pa
maldų metu. Greičiausiai, retai kur dabar sutiksi sta-
čiatikių kunigą lietuvį, tad ir minėtų laidotuvių metu, 
Šeimai teko pasikliauti amerikiečio stačiatikių dvasiškio 
talka ir patarnavimu mirusiam Labai gerai, kad mū
sų tarpe po truputį dingsta, kažkada kažkieno nukaltas; 
mitas, kad geru lietuviu gali būti tik geras katalikas. 
Čia minėtas pavyzdys puikiai, liudija, kad ir stačiatikiu 
buvęs lietuvis, buvo tikrai pavyzdingu, ir visapusišku 
patriotu. Tą gali visada patvirtinti bene visa lietuviš
koji sala, kurioje gyveno ir tikrai pozityviai veikloje 
reškėsi minėtasis velionis- Prie to galima būtų pridur
ti, kad asmeniškai teko pažinti keletą lietuvių mahome
tonų, kurie ( kai kam net ir jų religijos visai nežinojus) 
buvo ir yra aktyvūs ir pareigingi lietuviškosios visuo
menės nariai, su visiškai pastebimu ir naudingu įnašu 
bendrojon veiklon. Vadinasi, tokių tautiečių lietuviškumo 
laipsnio nėra kaip sieti. ar lyginti su tradiciniu nusista
tymu tarp religijos ir krikščionybės.

pagandos, atsiranda ir skir
tingai bei daugiau praktiškai 
galvojančių žmonių. Štai iš
skirtinas pavyzdys yra On
tario provincijoje, kur net 
buvo varžomasi dėl planuo
jamo statyti Eldorado Nuc
lear bendrovės uranijaus 
apdirbimo fabriko (rafineri- 
jų), kainuosiančio apie 130 
milijonų dolerių. Nuversto
ji progresyvių konservato
rių vyriausybė buvo leidusi 
pradėti jo statybą Port Hope 
miestelyje, Į rytus nuo To
ronto, tuo laiku buvusio fe
deralinio ministerio Law
rence rinkiminėje apygardo
je.

• Tuo vyriausybės sprendi
mu buvo labai nusivylę 2

maži šiaurinio Ontario mies
teliai, kurie tikėjosi, kad 
virš minėtas pas juos stato
mas uranijaus apdirbimo 
fabrikas duosiąs jiems kelis 
šimtus labai trūkstamų dar
bų. Liberalams grįžus val
džion, nauja Kanados ka
syklų mlnisterė Judy EROLA 
iš Sudbury, Ont. , jau sten
giasi * sustabdyti statybą 
Port Hope ir naują uranijaus 
rafineriją statyti Blind Ri
ver miestelyje (kur "vieš
patauja" tautietis klebonas 
Augustinas SABAS), pjsiau- 
kelyje tarp Sault St. Marie, 
Ont. ir Sudbury, visai arti 
prie dižiausių Elliot Lake 
uranijaus kasyklų visoje Ka
nadoje.

geno, fosforo, potašo ir or
ganiškųjų medžiagųjeigu a- 
nalizė parodo, kiek tų me
džiagų yra,tai galima žinoti, 
kiek galima sutaupyti kitų 
trąšų. Kai kuriais atvejais , 
mėšle jau yra pakankamai 
tų medžiagų, bet tikrai to 
nežinant, be jų dar dideli 
kiekiai komercinių trąšų ga
li pakliūti į žemę, kas sukę - 
lia ir pavojų. Duodant natū
ralias trąšas ir pridedant 
per daug komercinių, kuku
rūzai ir kai kurie kiti auga
lai gali pagaminti nuodingus 
nitratus.

Mėšlo analizė gali sutau
pyti l pinigų .Kai kuriais atve
jais visai nereikalinga dėti 
komercinių trąšų, užtenka 
natūraliųjų.

Besidomintys analize,gali 
gauti iš savo vietinės Agri - 
kultūros įstaigos specialias 
dėželes už 1.50 mėšlo pa
vyzdžiams. Analizė kainuoja 
13 dol.

Pavyzdžiai turi pasiekti 
Analizės stotį nesenesni , 
kaip 2-jų dienų.Taigi, gali 
prireikti siųsti specialia 
siunta.Reikalui esant, ga - 
Įima pavyzdį užšaldyti ir 
laikyti iki išsiuntimo šaldy
tuve.

Daugiau informacijų apie 
gyvulinių trąšų analizę ga - 
Įima gauti vietinėje Agrikul
tūros įstaigoje.

/Ref. prof.Tom Bates , 
News Release, September 15, 
1980. Vertė b.n«/
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
Is: • SIGITAS GEDA *

Senos karvės prie Daugu
26 RUDENS IR VASAROS GI ES MES stumdo debesis ragu,

Norėjau atsisveikint savo žliogę, 
bet jos visam pajūry neradau, 
tik begaliniai marių vėjai ūkė, 
ir aš tuomet sakytum pabudau

Kelionei naujai.. .Smėli žalvarinis, 
aš noriu grįžt į girią, 
kur gaudžia skroblas, 
stalą ąžuolinį 
apsėdę mano seserys 
ir broliai, po suolu 
trinasi apsisapnavęs šuo... 
Kur tyliai gieda šulinio vanduo, 
ieva, - ilgai ji šėrė mano vėlę, 
o tėviškės pilkasai spinduly *...

Po tvartu kapstosi nutriušusi višta, 
jos pramotę aš, purpurinę tą 
gražuolę, regėjau andai, 
bet ūmai prapuolė regėjimai, 
jie viešpaties valia...
Dabar jau vėliai vėlei 
valanda tylia užklok mane, 
o vakaro paparti...

Senovėj - jautis - mėgdavau aš arti: 
pavasarių žaliųjų spindesy 
subėgę mano portėviai visi 
sodindavo melsvuosius ropukus, 
ajeruose miegojo, o vilkus 
galėdavo su kuokomis užmušti... 
Ak dieve,dieve, kokie vėjai 
rūstūs, kaip gelia sielą 
rudenio šalna'... Kokia 
ledinio vakaro šarma, - 
beprotė, - smėlio klodą šį nupustė...

Ten spindi mano tėvo balana: 
gražiai jis sėdi kiaukuto 
balne... Žydrynė amžinųjų 
marių... Užtvindo plotą 
vakaro vanduo... Sesuo, 
tave aš lekiančią regiu 
tenai, kur dausos žalios, be krantų, 
kur pilkas skliautai 
staigiai atsidaro...

Sugrįžk akimirką į patvorio dilgynę, 
į Tolimąją Purpurinę, 
molėton rožėn, volungės balsan - 
Burna iš sniego amžiais draudžia mari..

Bet lietaus pirmieji siūlai 
Žemę prie dangaus prisiuvo.

Didelė, gelsvai žydra 
Įsijungė elektra:
Ot, dabar balti ražai - 
Duos toms karvėms įstrižai *.

Traktorius kaip tarakonas - 
Kerta staugdamas laukais. 
Ten po liepom ir beržais - 
Aria kalnus Lietuva.

Jau visai be padarmonų 
Dumia kiškiai nuo dirvonų. 
Jeigu dangų atidarė - 
Bus visiems perkūnams darbo.

Kalnas, kalnas - senas pokštas 
Apledėjimo epochos.
Ar ant dviračio gigantas - 
Neatskirt - žmogus ar - gandras.

Žybt - ir vėl visatą dalo - 
Gelmių gelmės kaip ant delno.

EDUARDAS MIEŽELAITIS

FRAGMENTAS

Ir kiek tos vasaros nakties '. 
Žvaigždė nukrito po žvaigždės. 
Užlindo mėnuo už pušų, 
Ir Grigo ratai pamažu 
Pakrypo.. .Suokusios pernakt, 
Lakštingalos aptingo plakt.
Ir drebulys kažkoks kraupus, 
Palietęs ąžuolo lapus, 
Nuėjo miegančia giria, 
Suribuliavo ežere.
Ir medžių šaltas virpesys 
Pasiekia nejučia ausis, - 
Tuojau, vadinas, aušt pradės...

Išsilukštena iš nakties 
Raudonas saulės kamuolys, 
Naktis kaip lukštai į šalis 
Prasiskiria, žemyn niikrinta. 
Aplinkui švinta, švinta, švinta. 
Ir štai - miegojusi už miško, 
Diena parodė veidą blyškų.

Bet pirmas saulės spindulys, žiūrėk, 
Padažė veidus jai šiek tiek, 
Ir vėl graži, ir vėl jauna 
Pradėjo darbą dirbt diena. 
Raudonas saulės kamuolys, 
Prie kojų jos basų gulįs, 
Vis sukosi. Raudonos gijos 
Ant medžių ir krūmokšnių vijos. 
Apraizgius žemę pagaliau, 
Diena atsikvėpė giliau 
Ir užpūtė aušrinės žvakę.
Na, o paskui, paskui kas sekė '...

Pakirdo žemė vėl žalia '. 
Miegojęs rūko patale, 
Pradėjo ežeras raivytis. 
Linksmai sublikčiojo žuvytės. 
Pradėjo šūkaut pilkos antys, 
Žodžiu, pabudo vėl pakrantės. 
Ant seno kerplėšos šakos 
Peslys jau dairėsi aukos.
Paskui balandžiai du pabudo, 
Pasikalbėjo ir abudu, 
Sparnais šlamėdami nuskrido 
Pasveikinti ankstyvo ryto. 
Žvejojo ežere kirliai. 
Apraizgė saulės spinduliai 
Krūmokšniuose dagilio gūžtą, 
Kur nuo mažų plunksnuočių lūžta.

Gužučiai1, drignės rasą gėrė. 
Ir ašariukėd jau pravėrė 
Melsvas akis. Ir boružėlė 
Rąžydamos aprnus jau kėlė . 
Apyžlėjoj pabudo sraigė, 
Mažoj kuprelėj pasimaigė, 
Nukūprino žalia pakrante, 
Kur laumžirgiai 
Tarp švendrių sklandė.

Padangėj gandras ratą suko... 
Ir žemė nėrėsi iš rūko, 
Iš apdangalo minkšto, storo, 
Ji tartum atsikvėpt panoro. 
Ir rūko driekenos jau sklaidės. 
Kai kur, teisybė, už giraitės 
Užkliuvę, atkakliau dar laikės. 
Tačiau nakties sapnai jau baigės.

"LIETUVIU. DIENOS" žurnalo rugsėjo mėn. numeris
jau išsiuntinėtas skaitytojams , bendradarbiams ir pla
tintojams. |

Šis "Lietuvių Dienų" žurnalo numeris yra skir - 
tas Lituanistinėms mokykloms ir daugiausiai šioje srity
je pasidarbavusiam Kristijono Donelaičio Lituanistinių į 
Mokyklų Chicago'je direktoriui Juliui ŠIRKAI. Vedama
sis paruoštas rašytojos Alės Rūtos , labai taikliai liečia 
vaikų norus ir tėvų pastangas išmokyti lietuvių kalbos 
jaunąją kartą. Čia daug nuotraukų iš šiam darbui pasi - 
šventusių mokytojų veiklos lituanistinio švietimo srityje.

Beletristikoje Marijos TŪBELYTĖS-KULMAN apy- 
sąka "Susitaikymas", o poezijoje randame porą Juozo KE 
LIUOČIC eilėraščių. Prano PUSDEŠRIO iš Australijos 
sceninių varijacijų "Šviesa nuo Kalno" tęsinį. Prano ir 
Nancy SPEECHERIU. 5O-ties vedybinio gyvenimo sukak
ties paminėjimas. M. K. ČIURLIONIO palikuonių nuo- 
trauka ir aprašymas.

Anglų kalbos skyriuje Irenos LUKŠYTĖS- GODDARD 
prisiminimų pluoštas apie gyvenimą Lietuvoje. Ritos 
BURE ĮKAITĖS Įspūdžiai iš VI-tosios Tautinių Šokių Šven
tės. Ten pat straipsnis apie Radijo Liberty perkėlimą 
iš Miuncheno Vokietijoje j New Yorką, Lietuvių Jaunimo 
demont s racijos prie Sovietų pasiuntinybės Washington’e 
ir San Francisc’e.

"Lietuvių Dienas" leidžia Antanas SKIRIUS. Adresas « 
4364 Sunset Blvd. Los Angeles, CA, 90 029. Prenume
ratos kaina: $18.- amerikoniškais ir $ 20. - kanadiškais.

Dagilė praplėšė akis 
Ir mato: kirminas vagis, 
Pavogęs lapą,tyliai čeža. 
Ar tau, vagie, nakties per maža *. 
Dagilė griebė jį per pusę. 
Paskui dar pasigavo musę, 
Paskui prie savo dagiliuko 
Pasidabinus pasisuko. 
Gurklius atstatė jie į saulę 
Ir linksmino abu pasaulį. 
Dainas girdėdamas kaimynų, 
Varnėnas irgi pamėgino, 
Į saulę žvelgdamas, pragysti, - 
Nesvetima ir čia draugystė.

Miške jau siaudė,krykštė,skraidė,! 
Šakom risnojo voveraitė.
išlindus iš olos laputė, 
Palūkuriavusi truputį, 
Prie ežero atsargiai traukė, 
Kur ančių šeimynėlė plaukė. 
Kramsnodama medelio šaką, 
Leteno stirna girios taką.

Per tankų nėrinį lapijos
Į samanas nukrito gijos.

7 PASIRINKIMO
— DIENA

/iš a iglų kalbos laisvai vertė B.E./

/ tęsinys /

Įėję pamatė šachmatų lentą ant stalo. Brolis Konra
das, sėdėjęs prie jos, pakilo. Meyer'is išjungė magneto
foną. "Kur Simonds?" - paklausė Teusen'as.

- Nuėjo nusipirkti cigarečių. Kas Jis? - paklausė 
Meyer'is.

- Pascoe, - prisistatė profesorius, Charles Pascoe. 
Meyer’is pasisuko vėl į Teusen'ą: "Ko jis nori?"
- Pasiūlyti daug pinigų, - Paskoe atsakė, - už pa - 

galbą ištraukti Tėvą Sean Conlin'ą iš spąstų.
Meyer’is beveik išsižiojo iš nustebimo :
- Ar juokaujate?
- 10.000 svarų, pone Meyer '. Gal ir daugiau, - 

ramiai pasakė Pascoe.
Brolis Konradas atsargiai angliškai pasiteiravo : 

"Teisybė? Jūs tikrai pasiryžote ką nors daryti dėl Tėvo 
Conlin'o ?"

- Priklausys nuo daugelio dalykų. Nuo Jūsų paties, 
pavyzdžiui, ir nuo Jūsų draugų Neustadt'e, - atsakė Pas
coe.

Barkštelėjo durys ir įėjo Vaughan'as. Visi pasisvei
kino. Vaughan'as užsidegė cigaretę, kai dar vis neramus 
Meyer’is pasakė : "Pinigai negali nupirkti gyvenimo, Si
monai, pasakyk jam tai".

- Pinigai visada pagelbsti. Tai faktas mūsų mažo, 
pAko gyvenimėlio, kaip bent man teko patirti, - atsakė 
Pascoe.

Vaughan’as žiūrėjo į jį : "Jūs kalbate apie Tėv. Con
lin'ą ?

- Taip, žinoma, aš norėčiau Jūsų pagalbos.
- Nesu suinteresuotas.
- Dešimt tūkstančių svarų, - Pascoe žvilgterėjo 

Meyer'į, - kiekvienam.
- Pinigai, - Vaughan’as truktelėjo pečiais, - geriau

siu atveju, tik mainų priemonė.
- Padarykite tai dėl Conlin’o. Kiek žinau, Jūs jį 

mėgstate, - tęsė Pascoe.
- Jis jau nuo pat gimimo dienos keliavo basas į ko

kią nors ugnį.
- Gerai, - kantriai neatleido Pascoe, - tai tuomet 

pats dėl savęs apsiimkite. Iš tikrųjų, nieko kito Jūs 
4 psl.

neturite daryti. Jūs gimėte liepos 27, 1926 m. netoli nuo 
Vakarų Indijos laivų gamyklos. Jūs, būdamas nepilname^ 
tis, 18 m. amžiaus - įstojot kariuomenėn ir tarnavote 21 
Parašiutininkų Skvadrone prie Arnheim’o. Užsitarnavo
te medalį. Po to, kai pastebėjo, jog puikiai kalbate vo
kiškai / dėka tos Jūsų močiutės /, Jus paskyrė į žval - 
gybos korpusą. Po karo Jūsų neatleido išsiuntė Į Sand
hurst'© Mokyklą. ,

- Matote, ką Darbo Partijos Vyriausybė gali žmogaus 
gerovei padaryti, - pasakė Vaughan'as.

Pascoe tęsė ramiai toliau : "Karo lauko žvalgybos 
kapitonas Korėjoje, buvote pakliuvęs į nelaisvę kiniečių 
lagerin. Po to, - atgal žvalgybos tarnybon. Dirbote Ma
lajuose, Kenya valstybėje išsklaidydamas Mau Mau; Cyp- 
ro saloje sužeistas Į nugarą".

- Stebiuosi, kaip aš tą viską suspėjau padaryti, - Į- 
siterpė Vaughan'as visai nesišypsodamas.

- Pascoe tęsė : "Po t.o, - Borneo salose, Indonesi- 
joje, kur Jūs vadovavote vietinių savanorių grupei. Su 
jais reikėjo tvarkyti teroristus. Tikrai viską atlikote, kaip 
buvo sakyta. Jus praminė "Selangaro žvėrių". Galų gale 
išvalėte Kotą Baru sritį nuo teroristų. Visiems paleng
vėjo, įskaitant ir j Jūsų viršininkus. Po to - buvcte lais
vas pasirinkti ką daryti".

Vaughan’as užsidegė kitą cigaretę : " Vanduo po til
tu , profesoriau. Dabar Meyer’is žino gerai Berlyną , 
aš kalbu laisvai vokiškai. Nieko ypatingo, bet aš pragy
venu".

- Sekė ilga tyla.
- Na tai ką pasakysite? - paklausė Pascoe.
- Sutinku, - atsakė Vaughan'as. Priimu Jūsų iššau

kimą. 20. OGO kiekvienam.
- Žinot, tikėjausi kažkodėl, kad galų gale mes susi- 

kal bėsim.

Teusenas pabudo apie 3 vai. naktį, nes labai skaudė
jo galvą. Nuėjo į virtuvę vandens ir aspirino. Nustebęs 
pamatė šviesą pro studijos duris. Atidaręs pamatė Pas
coe besėdintį už stalo ir skaitantį bylas.

- Ar visai nemiegojote?, - paklausė.
- Negalėjau užmigti, - Pascoe nusiėmė akinius. Iš 

tikrųjų džiaugiuosi, kad čia pairodėte. Kai ko nežinau.
Jis pasuko žemėlapį : " Čia, pagal rubežių turi būti 

apie tuzinas perėjimo punktų. Ar, jūs, žvalgybininkai tu
rite kur nors specialiai susitarę atvykti ir išvykti pagal 
reikalą ?"

_ Jeigu norite pasakyti, ar yra sienos sargybinių, 
kuriuos galima papirkti, - taip. Bet darosi vis sunkiau 

tai padaryti, - atsakė Teusen’as.
Teusen'as pasilenkė prie žemėlapio ir surado, ko 

ieškojo : "Čia, praėjimas ties Flossen’u. Bjauri vietovė, 
vadinasi Holstein’as.a Aš , kai buvau jaunas, ten me
džiodavau šernus .

- Ar galima būtų pasinaudoti?
- Aš manau. Bus sunku, tačiau, ir daug kainuos.

Jeigu nori, galiu susisiekti su savo žmogumi tenai iš 
ryto,- sutiko Teusen'as. »

- Dabar jau rytas, - pastebėjo Pascoe.. Jis vėl užsi
dėjo savo pusmėnulinius akinius ir sklaidė bylą. Teusen’ 
as pasijuto keistai bejėgis Į jį žiūrėdamas. Apsisuko , 
nuėjo į savo miegamąjį ir atsisėdo' ant lovos krašto.

"Dabar žinau, kodėl pralaimėjome karą", - sumur - 
mėjo sau nuvargęs ir ištiesė ranką į telefoną.

6.

Pascoe nemfego skristi mažais lėktuvais. Jų motorai 
triukšmingi, nėra patogumų, bet Teusen’as jį Įsodino į 
mažą ir be jokių priekaištų lėktuvą skristi iš Tempel- 
hofo į Rytų Vokietją , 11 vai.ryto. Naujas modelis, nese
niai išleistas iš dirbtuvių, buvo gerokai patobulintas, ku
riame galėjai susikalbėti nešūkavus.

- Nusileisime čia, - parodė Teusen’as žemėlapyje, 
-Bitterfield’e. - Karo metu čia buvo Luftwaffės nakti - 
nė bazė. Dabar jau nevartojama metų metais, tačiau la
bai patogi, nes ties rubežiumi. Vietos agentas mus iš 
ten paims.

- O kaip toli iki Flossen’o, kur turėsim pereiti sieną? 
- paklausė Pascoe.

- 7 ar 8 mylios. •
Pascoe dar apžiūrėjo žemėlapį tylėdamas.
Išsiėmęs iš portfelio bylą, žymėjosi pastabas.
- Kada pasakysi man, ką sugalvojai?, - paklausė 

Teusen’as.
- Kai man pačiam bus visai aišku, - pasakė Pascoe.
Teusen’as išsiėmė cigarečių dėžutę ir išsitraukė 

rusišką cigaretę : "Bet Vaughan’as yra pagrindinis vei - 
kėjas, manyčiau?" ;

- Taip, atsakė Pascoe ir įdėjo bylą atgal į portfelį. 
Tobulas asmuo mūsų uždaviniui. Puikiai ištreniruotas 
profesinis karys. Kalba vokiškai beveik geriau, kaip ang
liškai. Taip pat labai-gerai rusiškai ir neblogai kinietiš- 
kai, dėka Mandžūrijoje praleistų dviejų metų lageryje.

- Iš instinkto ir profesijos- žudikas.
- Bet galvojantis,Kombinacija, kuri nedažnai pasi-

taiko. / bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okup.Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis.

TAI BENT GRYBU
"Valstiečių laikraštis" ra

šo, kad nuo ankstaus ryto 
iki vėlaus vakaro kūrenasi 
ugnis Varėnos rajono grybų 
supirkimo punktuose. Gy
ventojų surinkti ir pristatyti 
grybai tuojau pat virinami 
ir p'.lami į statines.

Lietkoopsąjungos vyriau
siosios paruošų valdybos 
viršininkas A. Raževas pa
informavo kad vien tik Va
rėnos rajone šiemet supirk
ta 333 tonos voveruškų, ba
ravykų, raudonviršių, ža- 
liuoklių, kitokių grybų. Ne
mažai grybų pardavė ir Laz
dijų, Trakų ir kitų rajonų 
gyventojai.

IŠ viso respublikoje šie
met supirkta apie 380 tonų 
grybų - pusantro karto dau
giau, negu buvo įsipareigo 
ta.

MAŽIESIEMS ŽIŪROVAMS
Bulgarų dramaturgo A. 

Močiurovo pjesės "Links
mieji gaidžiukai" premjera 
dvidešimt trečiąjį sezoną 
pradėjo Kauno valstybinis 
lėlių teatras. Spektaklį kūrė 
režisorius A. STANKEVI
ČIUS, dailininkas V.MAZU- 
RAS. Į šį susirinkimą su lė
lininkais atėję jaunieji žiū
rovai turėjo progos pamatyti 
ir kauniečių gerų bičiulių 
Jurbarko vaikų klubo "Aitva
ras "dailės būrelio narių pa
rodą.

Kaip papasakojo teatro 
vyriausias režisorius, meno 
veikėjas S. RATKEVIČIUS, 
kolektyvas, suvaidinęs ke
letą spektaklių, netrukus iš
vyksta gastrolių. Spektaklį 
"Pelenę" pamatys Dzūkijos, 
o‘ "Linksmuosius gaidžiukus^’ 
Aukštaitijos bei Vilniaus 
vaikai.

IR TAIP ATSITINKA
Dingtelėjo išganinga min

tis tapti apsukriu tarpininku- 
iš vienų nuperki, kitiems 
parduodi. Juk tai reta lab
darybė. Bus dėkingi ir vieni, 
ir kiti. Na, o už gerą širdį 
negi žmonės liks skolingi ? 
Be to, ir pačiam tokiu atve
ju nesunku šiek tiek susi
krauti.

Viena iš pirmųjų ant "lab
dario" kabliuko užkibo Še
šupės kolūkio kiaulių fermos 
darbininkė.

Ji paklojo A. Kazlauskui 
dešimtį tūkstančių rublių, 
kad tik kažkur iš kažko nu
pirktų taip geidžiamą limu
ziną. Pirkėjos džiaugsmui, 
kaip ir buvo žadėta, jis su
grįžo su geidžiamos spalvos 
"liuksu". A. Kazlausko ta
lentas netruko pagarsėti. 
Klientų atsirado nemažai, 
susidarė net eilė. Su di
džiausiu pasitikėjimu ne vie
nas bruko pluoštus tūkstan
čių A. Kazlauskui.

Kai nusiplūkęs vargšelis 
pakliuvo į teisingumo ran

JEIGU GERI IR GALI GERTI

ATEIK ( LIETUVIU. A. Ą. ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI MA, . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI^ 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE. QUE. ,

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI g; : 366-2548 ( NAMU.) , 4 89-53 91 ( DARBO) 
JUOZUI S. : S3 1—8.83.4 ;. HENRI KUI N.: 277-7868; 
DAINIUI L.: 768-9608; DONALDUI D.: 66 1-1 733

TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI— MŪS U.

1980. IX. 26

Nesijaudink, jeigu neturi pinigų. Svarbū, kad turi piniginę.

Laikas yra ubagų daktaras.

Pirmą kartą aš gavau į kailį, kada aš prasijuokiau ten, 
kur žmonės verkia. Tai buvo laidotuvėse.

Žmogus nemiršta, nes numiręs jis nežino, jog jis numi
ręs. Žmogus gali pasakyti "Aš mirštu", bet jis negali 
pasakyti "Aš miriau".

Mano kaimynai mato, kada aš išeinu ar pareinu, bet jie 
niekada nemato, kada pas mane ateina ir išeina vagys .

• •••••
Kas duos dovaną tas visada tikisi gauti dešimteriopai , 
kiek ta dovana verta.
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kas, ne vienas jo klientas 
meldė "labdario" pasigailėti.

Teisingumo organai nu
statė, kad A Kazlauskas ne
toks jau sąžiningas ir labda
rys, kaip pats save vaizda
vo. Už kiekvieną nupirktą iš 
privačių asmenų automobilį 
į jo kišenę nubyrėdavo apva
lios sumelės - net iki poros 
tūkstančių rublių. Maždaug 
per vienerius metus A. Kaz
lauskas tokiu būdu pasiglem
žė daugiau kaip dvylika 
tūkstančių rublių.

Šakių rajono liaudies 
teismas, kuriam pirminin
kavo teismo pirmininkas V. 
GYLYS, nubaudė A. Kaz - 
lauską trejiems metams 
laisvės atėmimo, bausmę 
atliekant bendrojo režimo 
pataisos darbų- kolonijoje. 
Užsigeidęs lengvo .gyveni
mo, A. Kazlauskas neteko 
gyvenamojo namo, ūkinio pa
stato, automašinos "Volgos" 
kėbulo - visa tai teismo 
nuosprendžiu konfiskuojama.

SKAMBINTI TELEFONU ? 
GERIAU NUVAŽIUOTI

Batniava - vienas stam
biausių respublikoje darži
ninkystės ūkių, tuo tarpu te
lefonų jame vos keletas, o 
ir tie patys dažnai neveikia. 
Ūkio padalinių darbuotojams 
su mažiausia informacija 
tenka kelis kilometrus vaikš
čioti į raštinę, gaišta laiką 
specialistai, gamybos vado
vai. Sunku prisišaukti pa
galbos ir nelaimės atveju: 
gyvenvietėje nėra telefono- 
automato, netelefonizuotas 
nė vienas butas.

Ūkis nupirko naują auto
matinę telefono stotį, yra 
patalpos, tačiau jau kelinti 
metati rajono ryšininkai jos 
neįrengia. O juk telefonas 
mūsų dienomis ne prabanga, 
bet pati reikalingiausia ko
munikacijos priemonė, pade
danti taupyti laiką. Negi ry
šininkai mano, kad žembir— 
biui jis nebrangus ?

BROKAS
Vargšas maža jis tada te

žinojo ir apie Lietuvą, ir 
apie batus, nes vėliau kruvi
nomis ašaromis kelius me
tus verkė, kol gavo leidimą 
grįžti į Ameriką. Dabar jam 
čia viskas gerai. . . net ir 
batai. . .

Tuo tarpu Lietuvoje batų 
pirkėjas neilgai džiaugiasi 
savo pirkiniu, kuris ten rub
liais dar daugiau kainuoja 
negu čia doleriais, nors už
darbis žemesni ir kokybė 
prastesnė. ’ Pirkėjai skun - 
džiasi, kad po kelių dienų 
atvėpa padai,nulekia kulnys, 
sugenda trauktuvas, ištrun
ka sagtelė, prairsta siūlė, 
iškrinta batraiščių įvėrimo 
ąselė. . .

Ir išsigudrino tautiečiai- 
neša tokius batus atgal į 
krautuvę ir gauna naujus ar

ba atgauna pinigus, nes įsta
tymai numato naujiems ba
tams nuo 49 iki 90 dienų 
garantiją. Tuo tarpu išbro
kuoti batai sunaikinami, nes 
trūksta medžiagų jiems tai
syti. Va ir "mokslinis dar
bo organizavimas", kuriuo- 
mi ten taip didžiuojamasi.

Per pastaruosius kelerius 
metus avalynės kokybė šiek 
tiek pagerėjo, padidėjo pa
sirinkimas. Bet vis dar te
betrūksta pliažinės, kamba
rinės, mokyklinės avalynės, 
lengvo vyriško vasarinio 
apavo, moteriškų batelių su 
žema pakulne, šlepečių 
Pastarąsias Ukmergėje ga
mina net specialus fabrikas, 
bet krautuvėse jų nėra.
• Taigi, kur gi dingsta tie 
visi, kad ir prasti batai? ? ?

% *

bE DOS SU DERLIAUS 
NUĖMIMU

Laikraštyje "Tiesa" rug
sėjo 6 dienos laidoje nusi
skundžiama : "Šiemet lau
kuose reikalai prastesni. 
Iš ryto krapnoja lietus ir tik 
priešpiečiais apstoja, todėl 
kombainai darbą tegali pra
dėti tik kelioms valandoms 
praėjus. Net ir drenuotos 
dirvos nebesuspėja sugerti 
vandens, jis veržiasi per 
melioracijos griovių kraš
tus. Apsemtos ganyklos, pie
vos, Vosiūnų kaime prigėru- 
sios bulvės, permirkę javų 
laukai, daug prarandama 
grūdų.

Lėtai, labai lėtai pasiduo
da nuimamas javas. Iš kur 
sparčiai galėsi darbuotis, 
jei dirva tarsi bekylanti teš
la, tik ir žiūrėk, kad ne- 
įklimptum. Navikų padali
nyje, kur didžiausiame,be
veik,140 hektarų miežių lau
ke, iš lėto ropojo kombainai. 
Apvažiavus ratą, vieno kom- 
balno bunkeris jau buvo pil
nas ir teko sukti prie belau
kiančios automašinos lauko 
pakraštyje. Ką darysi, pri
versti taip elgtis, nes ir 
grūdų prikrautą automašiną 
į kelią vos ištempia vikšri
nis traktorius.

Jeigu ne vikšrai, tai pra
puolę, nes čia negalima 
dirbti, net ir sudvejintais 
kombainų ratais..

Šiaudų presai irgi nepra
eina, todėl ūkio specialjstai 
sumojo taip pat sudvigubinti 

Jeigu šunys sužinotų, kad žmonės ima šliūbą, kad sveti
moteriavimas yra nuodėmė, - jie pastiptų belodami iš juo
ko. ..........................

Patinka tau ar ne, bet Kristus mirėrir užTtų nuodėmes , 
kurie tave apgaudinėja.

Jeigu tavo vaiko rašysena neišskaitoma,tai dar nereiš
kia, kad jis taps daktaru.

Žmogus ligoninėje prailgina savo ligą, bet ne savo gy - 
venimą. Filosofiškai galvojant, ligoninė yra vieta, kur

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

žmogus praktikuojasi kaip mirti.
• • • • • ® ,

Aš atsibundu tik tada, kada pavargstu bemiegodamas.

Kada lietuvis išeina rinkti kiškio kopūstų ir pamato kiš - 
kį, galima sakyti, jog jis pamatė kiškį besikiškiakopūs- 
taudamas. Šis žodis yra ilgiausias lietuvių kalboje, nors 
žodynuose jo ir nėra.

Vaikščiok basas, jeįgu nenori turėti mazolių.

Tel ; 525-897 1 2 6 80 FRONTENAC ST MONTREAL, P. Q.

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA. ANTRADIENI nuo 11.30 iki 12v.nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS

10 5 3 Albanel Cr . Du v e r n ay , P. O. Tel; 669—8834

ratus. Bėda, kad negalima 
tiesiai krauti į priekabas 
nes vis tiek klimpsta dir
voje ir tenka šiaudų ryšulius 
išmėtyti po lauką.

Vikšrinių važiuoklių nau
dą dabar itin pajuto ne tik 
šio, bet ir kitų ūkių kombai
nininkai. Ceikinių kolūkyje 
mechanizatoriai kalba vienu 
balsu, kad reikia daugiau 
vikšrinių važiuoklių. Šiame 
ūkyje per 1430 hektarų javų, 
o nuimtas dar tik trečdalis. 
Ūkio laukai kalvoti, tad pjū

KReM 
VE/ORoOZIAl

- Geras politikas yra tas, kuris visuomet yra 
prieinamas, kai jam jūsų reikia -

»

ties sąlygos itin sudėtingos.
Tačiau ir viename, ir ki

tame ūkyje tik po ketvertą 
javų kombainų turi vikšrines 
važiuokles. Tai vos trečdalis 
visų kombainų. O rajone iš 
204 tik 39 kombainai dirba 
su vikšrinėmis važiuoklėmis. 
Jeigu jų trūksta, niekas jų 
netiekia. Štai Ceikinių kolū
kyje dirba beveik 60 trakto
rių, trylika javų kombainų, 
daug automašinų, bet ūkis 
neturi meistro reguliuotojo.

-Kas iš to, jei toks žmo
gus bus, o pareigų neatliks, 
-mėgino įrodinėti kolūkio 
pirmininkas.

Kažin ar verta daug aiš
kinti, kad tokia pareigybė 
tikrai praverstų?

Kitas svarbus dalykas - 

Dr.S.A liūnas
Š: ALIJOŠIAUS LAPAI

atsarginių dalių fondas. De
ja, dalių rajone turima ne 
per daugiaųpia. Ir tai kelia 
didžiulį nerimą. Antai rug
sėjo trečią dieną ūkiuose dėl 
techninių kliūčių nedirbo 
apie 30 kombainų. Molia— 
kalnio ūkyje ir Vidiškių 
paukštininkystės ūkiuose 
beveik visą savaitę stovėjo 
dalis "Nivų" dėl to, kad ne- 
buvo tiltų. Dar daugiau. Šiuo 
metu stovi dvylika, o suge
dusių susidurimuose, apie 
trisdešimt kombainų, ku
riems reikalingi nauji va
žiuoklių diržai, automaši

TĖVELTS ir SŪNEL’S

Tas mūs sūnelis, tas lepūnėlis, 
Kur tiktai ėjo,ten viską mėtė, 
Buvo apžėlęs ir susivėlęs, , (
Ne toks jau plikas, kaip jojo tėtė.

Ką tik nuvilkęs, metė į kampą, 
Nieko nenori gražiai padėti, 
T r mama skundės, kodėl netampa 
Kiek panašesnis į savo tėtį.

Kur ėjo nėjo - vis atbulinis,
Kur ranka, koja - kaip tik pakliuvo, 
-, Toksai netikęs - mama graudinos, 
Lyg ne tėvelio sūnelis buvo. • •

noms GAZ-51 trūksta varik
lių. Tuo tarpu rajono 
"Žemūktechnikos "atsarginių 
detalių sandėliuose apytuš
tės lentynos.

Vilniaus naftos produktų 
tiekimo įmonės Švenčionių 
filialas ir dabar neregulia
riai aprūpina ūkius tepalais 
ir degalais. Štai rugsėjo 3 d. 
tepalų ir benzino visiškai 
neturėjo.

Darbymečiu kaimui pra
verčia ir miestų globojančių 
organizacijų parama.

Ir kartą teko baliuje būti, 
Ten sekė tėtį, net reik stebėtis. 
Tr kai sugrįžo, šaukė sesutė: 
"Mamyt, jis grįžo girtas, kaip tėtis".

IŠTRAUKOS IŠ M. ČAPKAUS KO

” POMIRTINES" KNYGOS

• ••• ••••
Muzika yra žmogaus sukurtas nenormalūs triukšmas, nes 
gamtoje jos nėra. Jeigu džiunglėse simfoninis orkestras 
užgrotų Wagner’io muziką, - ne tik beždžionės, bet ir 
gyvatės išlakstytų į visas puses.
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Tau pyk i r skolinkis toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: 

id’/2% už 6 mėn. term, indėlius 
10 ‘ r už 1 m. term, indėlius
10 ' r už 3 m. term, indėlius
11 i už pensijų ir namų planų 

9 ‘a % speciali taup. sqsk.

9 !4 % už' taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

1 3 % už asm. paskolas
1 2 % už mortgičius

AK TYVAI viri 2 5 milijonų dolerių__________
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortglčias Iki 
7 5‘i įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomos čekių ir suskeltu 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VAl.ANItOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais — 
imu Ki x.il. rvtu iki 3 vai; po pietų; ketvirtadieniais Ir penktadieniais— 
im<> lo vai. rvto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo • vai. ryte Iki 1 
v.rl. p<> pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefoną 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 — viri 18 milijonų
KASOS VALANDOS: 

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryto = 

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

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 101/2%
term, indėlius 1 metų 10 %
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ir namų s-tų 11 %
taupomųjų s-tų 91/4%
spec. taup. s-tų 9J/4%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 13 %
mortgičius nuo 12 %

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). Neimante mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sųskaitas. MUSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VISI DALYVAUKIME KANADOS LIETUVIŲ DIENOSE 
HAMILTONE, SPALIO 10-12 d. d. !

J4SSU LIETUVIŲ NAMAI USSM LIETUVIŲ NAMAI

ARTĖJA SPAUDOS BALIUS 
IR REIKŠMINGA SUKAKTIS

Savaitraščio "NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA" Rė
mėjų Būrelis,pirmininkau - 
jant A. KUOLUI, Toronte 
rengia tradicinį Spaudos Ba
lių Lietuvių Namuose š.m. 
SPALIO mėn. 25 d.Montrea- 
liečiai ruošiasi įdomiai 
programai, kurią atvež į 
Torontą.Ta pačia proga bus 
paminėta ir "Nepriklauso
mos Lietuvos" gyvavimo 40

sukaktis. Normaliose sąly
gose irgi būtų pažymėtina 
sukaktis, o mūsų -išeivijos 
sąlygose - tai ypatingai įver- 
tintina ir pagerbtina.

Visi skaitytojai ir neskai- 
tytojai kviečiami atvykti į 
neeilinį Spaudos Balių, pa - 
gerbti lietuviškąjį žodį ir 
lietuviškąją mintį mūsų pus
lapiuose.

kor.

ATSISVEIKINOME SU

Vasarai artėjant prie pa
baigos, širdies smūgio iš
tiktas, staigiai, netikėtai ir 
dar gerokai per anksti, su 
šiuo pasauliu atsiskyrė a.a. 
Jurgis Račys.

Kaip ir visų mūsų, iš savo 
Tėvynės išblokštųjų, taip ir 
JurgioRačio gyvenimas sve
tur, nebuvo vien rožėmis 
klotas. Naujoje,kad ir nieko 
nestokojančioje šalyje ir jam 
teko daug ko patirti, pergy
venti ir vėlei iš naujo viską 
pradėti. Vos tik atlikęs pa - 
sirašytąją darbo sutartį va
karinėje Kanadoje, Manito - 
bos provincijoje, laikinam 
gyvenimui persikelia į Win- 
nipeg’ą, kur iš karto įsijun
gia tuometinėn lietuviškon 
veiklon. Trumpai tenai pa
buvojęs, patraukia Toronto 
link, kur rinkosi ir būrėsi 
kiek didesni to paties likimo 
tautiečių būriai.

Atvykęs į šį didmiestį, 
tuojau pat įsijungia besi- 
mezgančion ir besiplečian- 
čion lietuviškon veiklon, ir 
tuomi pradeda gražiai, su
maniai dalyvauti atgyjančio
je visuomeninėje veikloje.

Įsisteigiant VARPO Cho
rui, Jurgis yra vienas iš tų 
pirmutinių, kuris ne tik pa
dėjo šį dainos vienetą suor
ganizuoti, bet ir po to likti 
ilgamečiu geru choristu, o 
tuo pačiu ir šio choro reika
lų tvarkytoju,pirmininkų.

Šios kolonijos lietuviai il
gai neužmirš,kiek šis rep - 
rezentacinis lietuviškos dai
nos vienetas, Jurgiui vado
vaujant, pasidarbavo lietu
viškojo meno bei kultūros 
baruose per tą visą ilgų me
tų eilę. Šio buvusio populia
raus choro pasisekimas ne
maža dalimi priklausė nuo 
a.a. Jurgio Račio sumanaus, 
pavyzdingo vadovavimo.Jis 
buvo talentingas, linksmo, 
optimistinio būdo, savo el
gesiu patraukdamas ir jung
damas kitus. Turėjo labai 
daug gerų draugų, nes savo 
giedria nuotaika bei šypsena 
visus žavėdavo ir patrauk - 
davo.

Gerai suprato jis gamtoą 
grožį ir jautė jai didelę mei
lę. Mėgo pakeliauti, pabuvo
ti gamtoje, žavėtis ja. Pri-

A. A. JURGIU RAČIŲ 

klausė Toronto Medžiotojų- 
Meškeriotojų Klubui TAU
RAS, buvo jo Valdyboje di
rektoriaus pareigose.

Pasotviai dirbo lietuviško
je North Sylva Ltd.bendro
vėje. Priklausė AITVARO 
dramos būreliui.Turėdamas 
gražų balsą ir progai atsira
dus, visuomet užtraukdavo 
lietuvišką dainą arba organi
zaciniais reikalais taikliu 
savo žodžiu prabildavo į vi
suomenę.

Velionis buvo vedęs, ir 
Lietuvoje liko jo pirmoji gy
venimo draugė Nelė ir sūnus 
Jurgis. Sugriuvus pirmajam 
šeimos lizdeliui ir neturint 
vilčių jį vėliai sulipdyti, gy
venimo sąlygų verčiamas,jau 
šioje salyje susitinka ir ant
rąją savo gyvenimo draugę- 
Genovaitę Saimininkaitę. Ji 
prieš kelis metus iškeliavo 
Amžinojon Karalystėn.

Kaip koplyčioje, taip ir ka
pinėse, su a^a..Jurgiu atsis
veikinti susirinko gausūs jo 
bičiulių būriai. Laidojimo a- 
peigas Lietuvos Kankinių 
Šventovėje atliko kleb. kun . 
J.Staškus, giedant solistams 
V. Verikaičiui ir V.Paulio- 
niui, vargonais palydint J . 
Govėdui.

Anapilio Kapinėse su ve - 
lioniu atsisveikino 19-tos lai- 
laidos karininkų vardu J. Va 
levičius, TAURO Klubo- J. 
Šimkus, VARPO Choro , 
NORTH SYLVA .AITVARO ir 
bendrai visų lietuvių vardu- 
KLB-ės pirm. J.R.Simana - 
-vičiiis.

A.a.Jurgis,gimęs 1917 m. 
balandžio 23 d., Prienuose, 
palaidotas Anapilio Kapinė
se 1980 m. rugsėjo mėn. 6d. 
Buvo 63 m. amžiaus.

Lietuvpje liko sūnus, bro
lis Antanas ir trys seserys 
su šeimomis, ir viena sesuo 
Marytė JAV-se. Viso buvo 
šeimoje 4 broliai ir 4 sese
rys.

Visi, pažinoję a.a. Jurgį 
Račį, liūdi taip staigiai jo 
netekę. Liūdi jo ir visa ši 
lietuviškoji kolonija, kurioje v 
jis taip gražiai iki pat sa - 
vo saulėleidžio pasišventęs 
darbavosi...

Laidotuvėmis rūpinosi 
švogerio J. Lukošiūno šeima.

DRAUDA (įįį)
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 • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūfių'drauda • VALTERIS DREŠERIS
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

apsaaaaa

< 4^ Ir W W * Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor St.W.

TORONTO', ONTARIO, 
M 6 P 1 A5

LIETUVIAI GOLFI MINKAI

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

SPORTO SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

ŠALFAS S-gos visuotinis
suvažiavimas įvyks Toronto,

Ont., Kanadoje š.m. SPALIO 
mėn. 25-26 d.d. Daugiau in
formacijų netrukus bus pas
kelbta klubams ir spaudoje .

198C . metų ŠALFAS SĄJUNGOS metinės golfo pirmeny
bės įvyko Darbo Dienos savaitgalyje Raisin River Country 
Club, Monroe, Michigan.
Pirmenybėse dalyvavo 108 golfininkai iš Chicagos,Toron
to, Cleveland’o ir Detroit’o.

Įvairių klasių laimėtojai:
MEISTERIU klasė: 1. M.PETROŠIUS/147/, 2. R. PA
NA RAS /148/, 3. L.PROCHNOW/149/. Visi iš Chicagos.

VYRU "A" klasė: 1. V.UBEIKA /155/,Toronto, 2.A.PET- 
RULIS /164/,Detroit’as, 3.V.PAUKŠTYS /165/,Toronto.

VYRU "B" klasė: 1. J. JOGA /167/, Cleveland’as; 2. R . 
ČERŠKUS /169/,3. R.JANUKAITIS /169/-abu iš Detroit’o.

VYRŲ "C" klasė: 1. V.URBAHTS /17O/, 2. B.PAULIO- 
NIS /176/, 3. A.RAZGAITIS /178/,Visi iš Cleveland’© .

MOTERŲ, klasė: 1. E. KEKŠTIENĖ/2O4/, 2. I.KYMAN- 
TIENĖ/23O/, 3. G.KUCHALSKIENĖ/233/. Visos iš To-j 
ronto.

SENJORU klasė: 1. E.LAPAS /166/,Chicaga, 2. E.KU - 
CHALSKIS/171/,Toronto, 3. P.RAZGAITIS/172/,Cleve
land’as.

JAUNIU klasė: 1. A.RUGIENIUS/2Ol/,Detroit’as, 2.A. 
SLAPŠYS/2O5/,Toronto, 3.R. VAITKEVIČIUS /247/,To-, 
ronto.

TARPMIESTINIU KOMANDINIU VARŽYBŲ RE ZULT AT AI:
I -a vieta - CHICAGOS I KOMANDA /939/
II- a " -TORONTO I KOMANDĄ /978/
III- a " - DETROIT’o KOMANDA /1O1O/
IV- a " - CLEVELAND*© KOMANDA /1O3O/

Kor .

Levesque kairėje klausosi Newfoundland*o premjero 
Brian Peckford debatuose apie alyvos kainas 

nrĮn3-iauuLjLia —n □ D 011

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

ATEIK Į LIETUVIU. A A (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
![ GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
11 TREČIADIENI, l 1 9 MIMICO AVENUE > Royal York Rd.

C ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 V. V.
< i SKAMBINKIT : 487-559 1

i ®*OOOOO0©©OOOOOO0000O0000©®(®©®®® 
6 psl.

"RAMOVĖS" VEIKLA
KLV Niagaros Pusiasalio 

skyriaus " RAMOVĖS" vi
suotinas narių susirinki - 
mas, įvykęs š. m. rugpiūčio 
31 d. Vienuolyno patalpose, 
buvo darbingas.Susirinkimui 
sumaniai pirmininkavo Juo
zas A LONDE RIS, sekreto
riavo - K.GALDIKAS.

Patiekta dienotvarkė buvo 
ilgoka. Daugiausiai užėmė 
laiko atstovų pranešimai iš 
įvykusio KLVS RAMOVĖ 
skyrių atstovų suvažiavimo 
š.m.gegužės 24-25 d. d.Cle
veland*©. Išsamų pranešimą 
padarė raštu Juozas ŠARAP- 
NICKAS, žodžiu Jonas SKEI - 
VELAS.

Iš kasos buvo paskirta 250 
dol,Vienuolyno remontui;ap- 
tarta Lietuvos Kariuomenės 
Šventės ruoša ir kiti sky
riaus reikalai.

Susirinkimas vyko darnio
je nuotaikoje ir per valandą 
laiko buvo užbaigtas. J.Š.

TORONTO MOTERŲ GOLFO KOMANDA,laimėjusi I VIETĄ LIETUVIŲ GOLFO 
PIRMENYBĖSE MONROE, Mich., JAV-se. Iš kairės į dešinę: G.STAUSKEENĖ, 
A.RUGIENIUS - pravedėjas, G. KUCHALSKIENĖ, J.PAUKŠTIENĖ, E.KEKŠTIENĖ, 
V.PETRULIS - pirmenybių pirmininkas, I.KYMANTIENĖ. Nuotr.: J. Urbono

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —
Hamiltono Lietuvių 

Kredito Kooperatyvas 

“TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

sukaupęs viri 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamai* patarnavimai*.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

MOKAME UŽ: 
depozitus <P.C.A.> 
santaupos 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
reg. pensiją fondo

pirmodieniois - ketvirtodienioiS nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vol., ieJtodieniois nuo 9 iki 12 vol.penktadieniais -nuo

Liepos - rugpjūčio men ir prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryto.

GRAŽIAI VEIKIA
KLUBAS "GIEDRAITIS"

Š.m. rugsėjo mėn. įvykęs 
Hamiltono Lietuvių Zuvauto- 
jų ir Medžiotojų Klubo 
GIEDRAITIS visuotinis narių 
susirinkimas Klubo patalpo
se buvo gausus ir sėkmingas.

Daugumos narių buvo pri
imti nauji Klubo pastato pla - 
nai, parenkant naują vietą ir 
sąmatą.

ARTĖJA 2 5-j i KANADOS LIETUVIU DIENA , 
KURI I,VYKS HAMILTON’ E, Ont.š.m.
SPALIO MEN. 10-12 d. d. ŠIA SUKAKTUVINE
DIENA ŠVĘSKIME VISI ! Ziur. skelbimą 8 psl.

montreal
Mylimam ir geram kaimynui 

A f A 
ALBINUI SNAPKAUSKUI

mirus, jo žmoną PETRUTĘ, vaikus bei jų 
šeimas, ' gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu -

A/don o SUTKAITIENE

KANADOS LIETUVIU, BENDRUOMENĖS 
MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBOS VEIKLA

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdyba rugsėjo mėn. 11 d . 
susirinko posėdžio ir svars
tė daugelį su B-ės veikla 
susijusių klausimų, kaip: 
KraštoTarybos Suvažiavimo- 
priėmimas ir dail.A.irA., 
Tamošaičių knygos "Lithua
nian National Costume "pris
tatymas, Apylinkės Valdybos 
rinkimai, Vasario 16 d.mi - 
nėjimas, Lietuvių Archyvo 
Ottawoje reikalai, Kanados 
Lietuvių, Tautos ir Šalpos 
Fondai, BALTIJOS stovykla
vietės teisinė ir finansinė 
padėtis.

Kultūros Komisijos atsto
vas P.Adamonis plačiau ap
tarė esamą Lietuvių Šęšt. 
Mokyklos padėtį, konstatuo - 
damas vis mažėjantį moki
nių skaičių.' Finansinis Mo

KAS NARIAIS I KANADOS FONDA^ STOJA, 

TAS LIETUVOS LAISVES REIKALAMS AUKOJA !

ir atsiimant 
365-7146

495-90* AVENUE, 
coin/ BAYNE/ LaSalle 365»1143 

2953 ALLARD,

M. PHILIPPI IZZI 
PrMdonl 

SKAMBINKIT“ 

NETTOYEURS CLEANERS 
-->^1 7661-A-CKNTR ALE

DM3 :

1980. IX. 26

13% 
14%10%

10%
10% Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 

1014% Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

U

F

j ” NERI NGOS J ŪRŲ SAULI U KUOPOS MONTREALYJ E 

j DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES MINĖJIMAS

J Aušros Vartų, Parapijos Salėje -
I Spalio 4 d. 1980, 7 vai. v.

i Programoje : oficialioji dalis,meninė programa,
kurių išpildo Mergaičių, Choras, vadovaujamas 
seselės TERESĖS.
* Vaišės * Loterija * Baras * Šokiai*

k įėjimo auka — 6 dol. asmeniui

1 Spalio 5 d. 11 vai. sv. Mišios AV parapijos
bažnyčioje uz gyvus ir mirusius Kuopos narius. 
12 vai. bendri vi su, dal y vi u, pi etūs. 
/ėjimo auka — 4 dol. asmeniui.

VALDYBA
VI S1 KVI EČI AM 1 DALYVAUTI !

Po susirinkimo buvo links
moji dalis:šaudymai, žvejy - 
ba, loterija ir kt.

Klubo V-ba

e ŠIŪLYTĖ Rūta,ankščiau 
gyvenusi Hamiltone, Cttawo- 
je baigė žurnalistiką ir pra
dėjo dirbti kaip redaktorės 
pavaduotoja Kanados Biblio
tekų Draugijoje. Ji įsijungė į 
Ottavvos lietuvių gyvenimą.

kyklos stovis yra geras.
Posėdyje paaiškėjo, kad:
Bendruomenės Tarybos 

Suvažiavimas įvyks Mcntre- 
alyje AV Parapijos salėse 
š. m.lapkričio mėn. 1-2 die
nomis. s

Lapkričio mėn. 1 d.Para
pijos salėje įvyks dail.A. ir 
A.Tamošaičių knygos pris - 
tatyrųas ir lietuvių tautinių 
drabužių paroda, kuriuos 
modeliuos mergaitės.

Tą pačią dieną, vakare , 
ruošiamas Suvažiavimo da
lyviams priėmimas-vakarie- 
nė, į kurį Montrealio visuo
menė kviečiama atsilankyti.

KLB- ės A-kės visuotinis 
susirinkimas įvyks š.m. 
gruodžio mėn. 14 d. A V Pa - 
rapijos salėje. A.J.

kelnes

Montrealio mergaičių choras vad. seselės Tereąės 
išpildys programą, spalio 4 dieną 1980 m. per 
"NERINGOS" j.š. kuopos dešimtmečio minėjimą.

JŪRŲ. ŠAULIU, DEŠIMTMETIS

Š. m. spalio 4-5 dienomis 
AV parapijoje "NERINGOS" 
jūrų Šaulių kuopa rengia sa
vo veiklos dešimtmečio mi
nėjimą. Po trumpos oficia
lios dalies, meninę progra
mą išpildys seselės Teresės 
vadovaujamas mergaičių 
choras.

Šeimininkės sparčiai ruo
šiasi svečių priėmimui. Mė
gėjai lietuviško maisto, galės 
pasivaišinti cepelinais,bul
vinėmis dešromisir kt.TaiįV 
pat bus žuvies patiekalų ir

TAUTOS ŠVENTE ir 40 ME
TU LIETUVOS OKUPACIJOS
PAMINĖJIMAS

Š.m. rugsėjo 7 d.L.K . 
Mindaugo Šaulių Kuopa AV 
Parapijoje surengė Tautos 
Šventės ir 40 m. Lietuvos o- 
kupacijos paminėjimą.

Iškilmingas pamaldas lai
kė ir pamokslą pasakė sve
čias iš Chicagos, Tėv.J . 
Vaišnys, pavaduodamas kleb. 
Tėv. J.Kubilių.

Antroji minėjimo dalis vy
ko Parapijos salėje, kurį 
pradėjo L. K.Mindaugo Šau
lių Kuopos p-kas Augustinas 
Mylė. Jis pakvietė įnešti vė
liavas ir tylos minute pa
gerbti žuvusius, nukankintus 
ir kenčiančius brolius ir se
ses lietuvius. Trumpoje į- 
žangoje pabrėžė, kad šiemet 
sukanaka ir 550 m. nuo Vy
tauto Didžiojo mirties, 50 
m. nuo Tautos Šventės 
įvedimo ir 40 m. nuo Lie - 
tuvos okupacijos. Pakvietė 

rūkytų ungurių. Bus prikepta 
įvairių pyragų ir dešimt Na
poleono tortų.

Montrealio lietuviai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti 
šiame neringiečių pobūvyje. 
Tiek šeštadienio vakaro ba
liuje, tiek ir sekmadienio 
pietuose veiks loterijos. At
vykusieji tikrai neapsivils, 
nes bus pavaišinti retai mū
sų parengimuose sutinkamu’ RC j 
maistu. Tad yra laukiami 
visi. Kor.

minėjimo kalbėtoją visuo - 
menininką Leoną Girinį- 
Norvaišą. Trumpai pabrėžęs 
šių sukakčių reikšmes, ra - 
gino nepavargti kovoje už 
Žmogaus Teises ir Lietuvos 
laisvę.

Sekė šaulių žymenų už 
veiklą lietuvybei ir Šaulių 
Sąjungai įteikimas šaulėms 
Aldonai SUTAKITIENEI ir 
Rūtai ŽIUKIENEI. Įteikė 
VILNIAUS Šaulių Rinktinės 
Kanadoje Moterų Vadovės 
pavad. M.Kasperavičienė ir 
Rinktinės p-kas J.Šiaučiulis.

Meninėje porgramoję šau
liai paskaitė savo kūrybos- 
poezijos ir prozds- Pranė 
Tekutienė ir Juozas Šiau - 
•Žiulis. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu, pianinu paly
dint Sės. Teresei.

L. K. MINDAUGOŠaulių K-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, 
draugams ir pažystamiems už aplankymo, 
gėles ir išreikštas užuojautas.

Ypatinga^ padėka, reiškiame

Onai VORONINKAITIENEI, 
Helen BITNERI ENEI , 
Valerijai BILIŪNIENEI ir 
Jonui LINGAIČIUI

už nenuilstama, pagalba^ mūsų skausmo 
vai ando j e —

JONAS SULMISTRAS IR SEIMĄ

pos p-kas Augustinas Mylė,’ 
padėkojęs paskaitininkui , 
programos dalyviams ir at- 
silankiusiems/kurių vis dėl 
to atsilankė, nors dar ir 
skaitosi atostoginiai savait
galiai/, pakvietė prie ka - 
vos ir užkandžių.

Oficialiai ir asmeniškai 
buvo kviečia mos visos orga
nizacijos dalyvauti tradici
niai svarbių švenčių minėji - 
me. Jų buvo ne mažai. Trūko, 
tačiau vienos jaunimos or - 
ganizacijos vėliavos. Gaila .

K,

GIMĖ:
LAPINAI, Roma/Naruše

vičiūtė/ ir Algis susilaukė 
gražios pirmagimės dukre
lės.

Sveikiname laimingus jau
nuosius tėvus ir jų artimuo
sius '.

• VAŠKAI, Zosė ir Stasys 
iš Floridos, vieši pas p. p. 
Gerhardus.

• RUSINAITĖ Andrea ir 
P IT T James susituokė A V 
parapijoje.

• KOŠKUS Vladas serga, 
gydomas ligoninėje.

, labai šilta pasitaikė, be to , 
• BUKAUSKAS Pranas su- I dėl remonto užtvankos van _ 
sirgo. Gydomas Reddy Me- dens lygis buvo nukritęs 
morial ligoninėje. daugiau kaip 8 pėdas.Tačiau,

00000 0

MIRUSIEJI: malonūs ir laikas praleistas
• ETRAITIS Antanas, 77 m. graziau
amžiaus, mirė. Liko žmona . KLUBAS RŪTA rūpinasi
Veronika ir duktė E Ima. metiniu bazaru, kuris įvyks

* .*■-*■* *■*«***«* spalio mėn. 25-26 d. d.
PRIMENAME: š.m. RUGSĖJO 27 d., ŠEŠTADIENĮ, 7v. v.
AV PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS OPERŲ. VAKARAS !

PO SĖKMINGO ŽUVAVIMO BOSCOTONG EŽERE - Petras 
BUbJYS ir vietovės šeimininkas Mr.DAVID

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORP & 6I0RAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

RENKU
Senas lietuviškas knygas, 
laikr ašč iu s. p 1 o k š t e 1 e s ir 
kitą, lietuviška, medžiagą.

AI) AMONI S 
722-3545

• Kun. VAIŠNYS Juozas lan
kėsi Montrealyje, praleido 
apie porą savaičių, pavaduo- 
damas kun. dr. J.Kubilių, ap - 
lankydamas pažįstamus.

• BOSTONE koncertuos mūsų 
sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ 
spalio mėn. 5 d. Koncertą 
rengia Lietuvių Radio Prog
rama Laisvės Varpas. Jai. 
akomonuos jaunas pianistas 
Vytas Bačkys.

NIDA KLUBO
IŠVYKA

NIDA Žuvautojų- Me
džiotojų Klubas Darbo Die
nos savaitgalį išvyko į Bas- 
cotong ežerą. Dalyvavo: K. 
Toliušis, J. Kęsgailienė, kun. 
dr. J. Kubilius, SJ, J.Petru
lis, P.Bunys, G. Bunys, G. 
Dainius su šeima, J.Valiu
lis, A. Dasys, L.Šimonėlis ,

Pirmą kartą žuvavimas 
nebuvo geras, kaip papras - 
tai, nes vandens temperatūra 

oras buvo puikus, draugai

7
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I 25-ji KANADOS LIETUVIU DIENA

IBI

H A M I L

AUKURAS
Toronto 
Prod žia 
JAUNIMO 
Jaunimo

1. PENKTADIENI, Spalio 10 d. 
POEZIJOS - DRAM OS VAKARAS,

Hamilton Place mažojoj teatro salėj, 50 Main St. W. 
Programa atliks Hamiltono teatras 

teatras ” AITVARAS ” 
8 vai. vak.į Įėjimas — $6. 
SUSI PAŽINI M O ^VAKARAS su 
Centre, 48 Dundurn St. 

□ s orkestras. Pradžia

ir $ 4. 
'šokiais

N. i
7:30 vai.

vak.

$4.

Toron t o,-

VISI KANADOS IR J AV

ORGANIZACINIS komitetas

SPORTAS:
Krepšinio žaidynes. Dalyvauja

LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI ŠIOJE DVI DĖSI MT-PENKTOJ OJ KANADOS LI ETUVI U, DI ENOJ E.

2. ŠEŠTADIENĮ, spalio 11d. 7val. 

DIDYSIS SUSIPAŽINIMO VAKARAS, 

Hamiltono Kariu. Salėje, 200 James 
Gros J. Vaičiaus orkestras
Veiks baras, užkandžiu, bufetas, 
laimikiu, loterija. Įėjimas $6,

St. . N. 
iš 10 asmenų, 

dideliu, 
studentams

T 0 N E Š. M. SPALIO 10“ 12 DIENOMIS

r •

Montrealio ir Hamiltono Komandos.
Žaidynių, pradžia 9 v. r. Mohawk College,
135 Fennell St. W.

Stalo tenisą žaidynės, — Mohawk Col I ege,
135 Fennell St. W._

Šachmatu turnyras - parapijos salėje, 
52 Dundu rn S t N. š ešt adi en i , spal i o 11 d. 11 vai.

D ail . DAGIO parąda —Hami I ton Place, 5ll Main St . W. 
Parodos atidarymas spalio 11 d. šeštadieni,! vai.p.p. 
lankymas iki 6 v. v. sekmad i en i , spalio 12 d—lnuo 
11 v. r. iki 7: 3U v. v.
KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 
(Laikas ir vieta bus paskelbta vėliau) 
3. SEKMADIENĮ, spalio 12 d.

PAMALDOS KATALIKAMS — 2 vai. p- p. Katedroje, 
714 King St. W. Pamaldų, metu giedos jungtinis 
choras ir so I i st a i : A. PAKALNI ŠKYTĖ, V. VERI KAI Tl S.

PAMALDOS EVANGELIKAMS- 2 vai. p. p. Latvių 
bažnyčioje, 18 Victoria Ave , S.

KONCERTAS - Hamiltom Place salėje, 
50 Main St . W , 4 vai . p. p.
Programoj e Hamiltono ” GYVATARAS ” Toronto 
’’GINTARAS” ir "ATŽALYNAS”, Montreal io 
’’GINTARAS’, Mer gaičiu. choras "AIDAS”, *yrų 
choras ’’ARAS”, Prisikėlimo parapijos ir 
Aušros Vartų chorai. Solistė —Gina CAPKAUS Kl ENĖ, 
akomponuoja — muz. J. GOVEDAS.
įėjimas—$10 ir $8. Jauni mu i iki 16 metų, amžiaus 
$5, ir $4. Vietos numeruotos. Kviečiame įsigyti 
bilietus iš anksto. Rašykite arba skambinkite: 
J. Stankus, 121 Rothsay Ave. H amil ton, Ont . 
L8M 3G3, Tele f/ (416) 545-5432.
BANKETAS-VAI Š ĖS 7 v. v. Jaunimo Centro salėje.
Kaina — 12 dol . asmen i ui , o programos dal y vi ams t i k 8 dol . 
Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas L Skripkutę, 
TeI : 416-529-4811 iki spalio 4 dienos

Nori apsistoti viešbutyje skambinkite arba 
rašykite tuoj : M. GUDINS.KAS, '308 Upper Kenilworth, 
Apt. 4, Hamilton, Ont. L8T 4G2 tel : ( 416) 386-1804. 
Užsakyta 50 kambarių, kurie turi 
savaites prieš švente.

„ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

KANADOS LIETUVIU. LAIKRAŠTI S. VISU PAŽIŪRU ŽMONES J L SKAITO. 
PASIŪLYK JL SAVO DRAUGUI AR PAZĮST AMUI, ATSIUSK PAVARDES IR 
ADRESAI LAIKRAŠTI SIUSIME S U S I P A Žl NI M UI IKI ŠI U METU PABAIGOS 

«• NL ..

Parduodami moteriški tau
tiniai rūbai, austi Lietuvoje: 
karūna, sijonas, kiklikas, 
bliuze ir P r i j u o s t ė. K ai n a 
neaukšta. Skambinti po 6v.v. 
Tol : 737-855 6.

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ to 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS :TINKA KIEKVIENA ** 
PROGA - KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA ’ _

^Bernet
(euris tc

AR KAI BT SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

dr. j.mališka
DANTŲ. GYDYTOJAS 

144 0 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namų: 4 88-85 2 8

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A 

14 10 Gu y St. 
Suite 11-12 Montreal P. Q. 
Tel: 932-6662

Namų: 737-9681

£

ft

GĖLININKAS
MALONIAI , GREITAI IR PATYRUSI Al 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECI ALINTAS.

285 - 2e AVENUE, LASALLE QAA-AAl 1 
QUE. H8P 2G7 OOO UO 1 1

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

Mūsų Kredito Unijos narei 

A t A
EVELYN Š ULM IS TRAITEI 

mirus, jos tėvams J ONUI ir EMMAI, seseriai 
LORETTAI, broliui ALBERTUI bei visiems 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžia, užuojauta 
reiškia — Mont r e ai i o Li et avi ų Kredito

Unijos "LITO” Valdyba

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE a GYVYBft 

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

Dr.A.S. Popieraitis
R A., M.D., V.M.. M.S*., L.M.C.C , t.R.C.S.IO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, T»l- 931-4024 
Suite 215, Montreal Que.

pharmaciens PHARMACISTS]

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

į Samedi: 9 o.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery

366-9742

365-0505
Skubus ir nek omuoi anti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

Kailių siuvėjas-

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA ,

MONTREAL, QUEBEC 
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Nimi/ 3 76 - 3 78 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age nt jūj^a^ve _i__k_i_a__n_u_2__Į_9_4_5_(n,_

ADVOKATAS 

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

4 701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tėi. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Rėsidence: 366-6245

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
Notaire — Notary Title Attorney

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279- 116 1 Res. 45 3 -9 142

ADVOKATAS 

Roman J. iSganaitiš, b.a., b.c.l.

4 NŪTRE-DAME E. SUITE 504

MDi TREAL. QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: B7B-9534

NOTARAI

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

Tel: '514) 871—1430

ADVOKATAS

J.P. M1U.ER.BJL, B.C4-
168 Noire Dame St.; E. , Suite 205 
Montreal , P. Q. H2Y 3 P6

Tel: 866 -2063, 866-2064

Mechanizuota* ratų I, kitų dalių reguliavime*. Hark* (Body) taisymo* ir 
ioiymoi nouj ame gargia ir moderniom, * priemonėm i *. Kreipkite* - 
De LoVerendrye, pr'e Lapierrair vandens kanalo. Tel. 16^- 3364.

. _ MŪDUBERUŪ UETIWU
LIIZV3 HREDITŪ UWIJR

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias «-to« 6% Asmenine* nuo 16%
Taupomqsia* s-ta* 9.7S % Nokiln. turto nuo 13%
Pensijų plana* 10.5% Čekių kredito 18%
Term. ind. 1 m. 11% Investacine* nuo .1$%

Duoda nemokamų gyvybė* droudq Nemokama gyvybė* drauda iki
iki $2,000 už toup. *-to* suma*. $10,000 už paskolos turns.

KASOS VALANDOS:
1465 Oe Savo 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 nedirbamo vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.
montreol west

automobile
PONTIAC o BUICK o ASTRE 

•NERIBOTAS PAS (RINKIMAS VARTOTU
- IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
* MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U

IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-1
LEONAS GORECKAS * UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
SALES MENAGER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menageriu LEO Gl'REK.ASMIC

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

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

DANPAR REALTIES CORP.

mu/ moatna! automobili

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

310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, PJQ . CANADA 
H3 Z 2 M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Inveslocijos J,A. V. ir kt. Kanadosprovlnci|o»e

• psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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