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PLANUOKIME JOSE DALYVAUTI!

Prctestuodamas prieš neteisingą jo nuteisimą, nuo š. 
m.birželio mėn. 15 d. pradėjo bado streiką Vyt.Skuodis.

Jo dabartinis adresas:TENGUČEVSKIJ RAjON,BA - 
RAŠEVO ind. 431-200, užč, žch. 385/ 3-5 MORDOVSKA- 
JA ASSR,USSR.

KINIJA KOVOJA SU

REAGAN’AS ELGIASI 
PREZIDENTIŠKAI IR 
TEISINGAI

Lėktuvų skrydžių kontro
lieriams nelegaliai strei
kuojant, nesutikus pagal JAV 
prez. Reagan*o pasiūlymą , 
derėtis dėl geresnių darbo 
dąlygų ir valandų grįžus į 
darbą-jie yra atleidžiami iš 
tarnybos. Jų vietą laikinai 
užima kariuomenės ir kitoks 
pagalbinis personalas.

Šis prezidentas aiškiai 
parodė, kur yra įžūlumo riž 
bos ir kas yra sveika nuo - 
voką. Dabar kontrolierių li
nijos vadai sakosi, jog nesi
tikėjo, kad prezidentas rim
tai kalba. „.

IRANAS_ IŠLEIDO DALĮ 
PRANCŪZU TARNAUTOJU

Prancūzijos prezidentas 
Fr„ Mitterrand ragino visus 
prancūzus apleisti Iraną, 
norėdamas išvengti galimo 
amerikiečių įkaiti) istorijos 
pasikartojimo. Irano vyriau
sybė kiršina gyventojus prieš 
Prancūziją, kuri suteikė po
litinio egzilo teises pabėgu
siam buv. Irano prezidentui 
Bani-Sadr / kaip gerai atsi
mename , pats Khomeini 15 
metų džiaugėsi ploitiniu 
prieglobsčiu Prancūzijoje../

Iranas sutikęs išleisti pran-. 
cūzus be trukdymų, su są
lyga, kad jie išvyktų nepa
likdami skolų.

57 asmenys, jų tarpe 22 
Prancūzijos Ambasados tar
nautojai jau pasiekė Pran
cūziją, kiti 60 laukia savo 
eilės. Ayatola Khomeini 
tvirtina, kad Bani-Sadr ir 
kiti egzilai gali grįžti namo 
be pavojaus, jeigu prisipa
žins kaltais ir apgailės savo 
veiksmus.

Žinoma, jo žodžiais sunku 
patikėti.

LENKIJOJE GYVENTOJAMS 
NEPAGERĖJO GYVENIMAS

Lenkijos vyriausybei pra
nešus, kad vėl sumažinta 
mėsos ir miltų norma, pake
liamos produktų kainos, ne
pasitenkinimas ir rūpestis 
neatslūgsta ir reiškiasi įvai
riais streikais,įvairiose vie
tovėse. Situacija tikrai sun
ki.

Premjeras W. Jeruzelski 
tarėsi su pagrindiniais vy
riausybės atstovais, " kaip 
išvengti demonstracijų,ku
rios gręsia sugriauti viešą
ją tvarką ir krašto saugumą" 
pranešė Warša«ros televizi
ja. /Demonstracijos ir kyla, 
kad nėra tvarkos.../.

Penki vyriausybės ekono
mistai susitiko su Solidar - 
nosc vadovais,Unijos centri
nėje būstinėje Gdanske. Ta
čiau iš tų pokalbių nieko ne
išėjo.

Lenkijos vyriausybė yra 

įsiskolinusi $27 bil.dol.už
sienyje, produkcija šiemet 
yra sumažėjusi 12.5% ir ne
belieka pinigų importuot 
maistui.

Sovietų Sąjungos lai va. 
buvo pasiųsti į Baltijos pa - 
kraščius manevrams , — o 
svarbiausia gąsdinimui len
kų, bet tai nepalaiko "ge
riausios pasaulyje sistemos’ 
aureolės. Kokia išeitis?

Jeigu Kremlius sumažintų 
ginklavimąsi, ir kiti tai pa
darytų. Jeigu Kremlius su
tiktų grįžti į savo namus ir 
nekištų kumščio į kitas vals
tybes, nereikėtų jiems bijo
ti nei lenkų, nei kitų paverg
tųjų, nei amerikiečių. Jei
gu. ..

SOVIETAI TIK KITUS MOKA 
KALTINTI

JAV valstybei pranešu^ 
kad dėl vis didėjančio sovie
tų ginklavimosi, nutarta ga - 
minti neutrono raketą. Ne - 
praleido progos veidmainiš
kai kelti dėl to triukšmą 
Kremliaus vyriausybė. Bet - 
Prancūzijos gynybos minis - 
teris pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga su tokia raketa jau 
atliko ir bandymus...

JUNGTINIU TAUTŲ. KONFE
RENCIJA APTARTI 
ENERGIJOS ŠALTINIUS

Afrikoje, Nairobi vyksta 
virš 3.000 delegatų Konfe
rencija,kuri aptaria galimy
bes, kaip padėti kraštams, 
ypač III-iojo Pasaulio, kurie 
neturi gana žemės turtų ku
rui- energijai.

Konferencijoje dalyvavo 
ir Afrikoje atostogaujantis 
Kanados min. p-kas P.E „ 
Trudeau, Indijos min. p-kė 
Indira Gandhi, Jamaikos min. 
p-kas E. Seaga, Švedijos- 
T. Falldin, T J Generalinis 
Sekretorius Kurt Waldheim.

Trudeau, Gandhi ir Wald- 
heim’as diskutavo Afganis
tano situaciją ir neseniai 
vykusią tautų Konferenciją a- 
lyvos-energijos klausimais , 
Montebello ,Kanadoje. Tru
deau pažadėjo, kad energijos 
projektams atsilikusiuose 
kraštuose Kanada skirs 40 
mil. dolerių.

Šis įsipareigojimas sukė
lė kritiką: min.p-kas perma- 
žai kreipiąs dėmesio į Ka
nados dolerio kritimą ir in - 
fliačiją savame krašte. Y- 
patingai jis buvo kaltinamas 
Manitobos min.p-ko Lyon,ku
ris atkreipė dėmesį,kad su
sitarimai dėl energijos me
džiagų kainų tarp Ottawos ir 
Albertos provincinės vyriau
sybės yra pirmo skubumo 
reikalas.

Trudeau, atsakydamas į 
kritiką, pastebėjo, kad iš tų 
duodamų Afrikai milijonų ,

il U G P I U T I S LAUKUOSE

15 mil. bus naudojama moks
liniams tyrinėjimams energi
jos pritaikymui tuose kraš - 
tuose ir privačių įmonių 
technologijos pritaikymui III 
-jame Pasaulyje. Taip pat 
pabrėžė, kad dėl ekonomi
nių problemų Kanadoje/bu d
rios yra menkos,palyginant 
su kitais kraštais/, kol 
kas nieko daug negalima pa
daryti. Reikia palaukti, kol 
JAV-se stabilizuosis pas
kolų procentai.

TRADICINIAME MALKŲ PARADE NAIROBI-KONFEREN
CIJOS DALYVIAI LAIKO PO JAUNĄ MEDELIO DAIGĄ:
TRUDEAU, FALLDIN-Švedijos min .p-kas,E.SEAGA-Ja
maikos min p-kas,R.OUKO-Kenyjos užs.reikalų min., ir 
JT Generalinis Sekretorius K. WALDHEIM. Daugelyje Af
rikos vietovių vienintelis energijos šaltinis yra sausos 
šakos. Jas sunaudojus- traukiama toliau į girią.

GYVENTOJŲ DAUGĖJIMAS
Jungtinių Tautų Organiza

cija skelbia, kad pagal jos 
surinktus davinius ir pada
rytas išvadas už 130 metų 
gyventojų skaičius pasaulyje 
pasieks 1O, 5 bilijono žmo- 
t.lų.

Imant atskirais kontinen
tais žmonių skaičius padau
gės: Azijoje pašoks nuo 1,4 
iki 4,1 bilijono. Ypatingai 
padaugės rytinėje Azijoje, 
kurioje dabar yra 1, 2 bil. i

ki 1,7 bil.; Afrikoje nuo400 
mil. iki 2,1 bilijono; Euro - 
p oje nuo 450 iki 500 milijo
nų ; Sovietų Sąjungoje - nuo 
265 iki 380 mil. ; JAV - 
nuo 248 iki 320 mil.; Loty
nų Amerikoje - nuo 400 mil. 
ilki 1, 2 bilijono.

Ūkiškai pažangiuose kraš
tuose gimimų skaičius ma
žėja, bet kartu mažėja ir 
mirimų.

Europos kontinentas prie
auglio padidėjimo nulį pa
sieks už 50 metų, tuo tarpu 
Meksikos gyventoji) skaičius 
per tą patį laikotarpį pašoks 
nuo 73 piil. iki 174 milijonų.

Ar žemė galės išmaitinti 
10,5 bilijono gyventojų skai
čių? Prie dabartinės maisto 
produktų produkcijos, var
giai, bet laike 130 metų gal 
būt bus pakeltas žemės na
šumas ir padvigubintas 
maisto kiekis.

Kinija jau 2000 metais 
pasieks 1, 2 bilijono gyvento
jų skaičių. P. I.

BOLIVIJOJE RIAUŠĖS 
IŠSISPRENDĖ TEIGIAMAI

Grupė kariškių, kurie 
prieštaravo vedamai trijų 
asmenų karinės juntos poli
tikai krašte, sukėlė riaušes. 
Jos truko savaitę laiko ir 9 
abejoms pusėms kooperuo
jant, buvo rastas kompro
misas.

Vyriausybė lieka kol kas 
ta pati, bet ji sutiko grąžin
ti pernai ištremtuosius kart
ui nkus atgal. Junta pažadėjo, 
kad tarsis artimiau su ka
riuomene, ieškant pastovaus 
politinės krizės išsprendimo; 
griežčiau tvarkyti išplitusį 
narokotikų pardavinėjimą ir 
rasti būdų sugrįžti į demok
ratinius rinkimus.

Susitarimams tarpininką - 
vo ir nemažai prie pasiseki
mo prisidėjo ir monsinjoras 
L. R., Pardo, vyskupų konfe - 
rencijos pirmininkas. Riau
šininkai kaltino juntos na - 
rius korupcija ir prekiavimu 
narkotikais.

Pirmą kartą riaušės P. A- 
merikoje rado, atrodo, žmo
niškesnį sprendimą.

"ŠMUGELIU"
Kinija paskelbė naujus po

tvarkius, kurie suvaržys 
slaptą aukso, sidabro ir pla
tinos išgabenimą iš krašto. 
Gyventojai iš HonkKong’o ir 
Macao kolonijų taip pat ragi
nami tų potvarkių laikytis.

MONTREALIS 
’'PASIŽYMĖJO "

Gražių komplimentų, kaip 
"intriguojantis", " žavus", 
"stimuliuojantis", "roman
tiškas" ir 1.1., gauna Mont- 
realis iš turistų. Tačiau yra 
ir kitokių apibūdinimų. Pa
skutiniu metu Montrealio 
miestas Šiaurės Amerikoje 
užėmė pirmą vietą bankų a- 
piplėšinėjime.

1980 m., kaip praneša 
statistika, Montrealio salo
je įvyko 832 bankų apiplė - 
Šimai, t. y. net 145 kartais 
daugiau, negu New York’o 
mieste, kuris turi 7.6 mil. 
gyventojų /palyginant su 1.8 
Montrealyje/Reikia džiaug
tis tik, kad 1979 m. buvo 14 
apiplėšimų daugiau, negu 
198Om....

PAŠTAS PRADEDA VEIKTI 
NORMALIAI

Po 42-jų dienų pašto strei
ko, 83.1% darbuotojų nubal
savo priimti naują 2 metų 
kontraktą, kuris suteikia 
paštininkams 70 4 į valan
dą algos pakėlimus kasmet, 
priedo 38ęf pragyvenimo pa
kilimui išlyginti. Iš viso 
12.5% algos pakėlimas per 
metus /unija reikalavo, rei
kia pasakyti begėdiškai — 
$ 1.70 pakėlimo į valandą ir 
didesnį infliacijos priedą/. 
Motinystei atostogos bus pil
nai apmokamos 17 savaičių 
iš 26 savaičių duodamų atos
togų. Kasmet apie 250 tar
nautojų išeina motinystės a- 
tostogoms.

Po 8 metų tarnybos duoda
ma dabar 4 savaičių atosto
gos, vietoj buvusių polO me
tų; ir 5 savaičių atostogos 
po 20 metų darbo, vietoj 25 
metų,,

Reikia pasakyti, kad visi 
turėtų tokias atostogas gau
ti, ne tik paštininkai.

Peržiūrėtos ir papildytos 
taisyklės, kada tarnautojai 
gali atsisakyti dirbti nesau
giose sąlygose ir praštyi in
spekcijos.

Mums neuprantama, ko
dėl Unija reikalavo, kad ne
būtų naudojamos kameros 
darbovietėse. Tačiau tarpi
ninkas p. Jasmin kovojo už 
teisę praplėsti kamerų tinklą 
saugumo sumetimais. Nutar
ta mėnesį laiko studi juoti šią 
problemą ir vėliau diskutuo
ti, kol kas paliekant esamą 
tinklą.

Susitarta dėl naktinių pa
mainų ir savaitgalių da mo
kėjimo.
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Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Garbės Pirmininkas 9 
prof. V. A. M a n t a u t a s, po paskaitos V.Š.Rinktinės 
Kultūrinėje Stovykloje, Kanadoje.

Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šaulių Kuopos scenos mėgėjų grupė Vilniaus Šau
lių Rinktinės Kultūrinėje Stovykloje atliko meninę programą- JoŠiaučiulio mon - 
tašą "Lietuvos Karys". Iš kairės: Kuopos p—kas A.Mylė, A.Račinskas, A .Žiu- - 
kas ir Kuopos bei Rinktinės šaudymo vadovas B.Kasperavičius,Stovykloje pra - 
vedęs šaudymo varžybas.

VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖS 
VEIKLA KANADOJE

VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖS KULTŪRINĖJE STOVYKLOJE KANADOJE New Wa - 
saga, Ont,, šią vasara. - uniformuotų šaulių ir svečių dalis» Nuotr: S.Dabkaus

pavergtose tautose. Prele - 
gontas nurodė, kaip pavyzdį , 
St. Catharines, Gnt. suor
ganizuotą Sovietų Pavergtų 
Tautų Komitetą, kuris turi 
didelę reikšmę: valdžia 
kreipia didelį dėmesį į to. 
Komiteto veiklą,/nes Bir
želio Trėmimai ir kitos 
šventės ar demonstracijos 
prieš sovietus yra daromos 
bendro Komiteto vardu,

Pradedant Birželio Trė
mimų minėjimą, žuvusieji 
buvo pagerbti tylos minutės 
susikaupimu, o Lietuvos vė
liava nuleista iki pusės stie
bo.

Po paskaitos, Rūta Šnapš- 
tytė padeklamavo eilėraš
tį "Mano protėvių žemė" , 
Vytė Šnapštycė padeklamavo 
"Lietuvos Pašvaistė".

11 vai. vyko pamaldos.Spe
cialias Mišias laikė ir pa - 
mokslą, liečiantį šaulio pa
reigą, pasakė T ėv.Augusti
nas Simanavičius , 
OEM.

Pamaldose šauliai ir šau
lės dalyvavo uniformuoti, su 
dalinių vėliavomis o Buvo į- 
neštas vainikas, perjuostas 
kaspinu"Žu/asiems už Lie - 
tu vos laisvę". _

Po pamaldų, vainikas,ly - 
dint šauliams su vėliavomis 
ir svečiams, buvo padėtas 
stovyklos vėliavų aikštelėje . 
St. Jokūbaitis pasakė kalbą , 
ypač prisimindamas šauliš- 
ką įsipareigojimą dirbti dėl 
Lietuvos laisvės. Taip pat 
pasakė kalbą Vilniaus Šaulių 
Rinktinės pirm.J.Šiaučiulis 
iš Montrealid.Užbaigdamas, 
jis išreiškė gilią padėką VI. 
Pūtvio Šaulių Kuopai ir šau
liams už įdėtą didelį darbą 
ir suruošimą Vilniaus Šau
lių Rinktinės kultūrinės sto-

Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Kanadoje I-oji 3-jų dienų 
kultūrinė stovykla, su įvairia 
programa vyko Tėvų Pran
ciškonų gražioje stovykla
vietėje, New Wasaga,Gnt., 
Kanadoje. Ji praėjo sėk - 
mingai ir darnioje šauliš- 
koje nuotaikoje.

Stovyklą globojo ir paruo
šiamuosius darbus atliko VI. 
PUTVIC ŠAULIU KUOPA 
Toronte, vadovaujant Kuopos 
garbės šauliui, Rinktinės vi- 
cep. - kui St. J o k ū b a i - 
č i u i.

Stovykla prasidėjo penkta
dienį, birželio 26 d., 12 vai. 
ir baigėsi sekmadienį, bir
želio mėn. 28 d., 4 vai. p. p., 

Stovyklos komendanto pa
reigas ėjo šaulys P.Gul- 
binskas iš Toronto . 
Šaulius ir svečius maistu 
aprūpino Vilniaus Šaulių 
Rinktinės Moterų pirm-kė 
S. Petraitienė iš 
Hamiltono, padedant kitoms 
šaulėms iš Hamiltono, To - 
ronto, Sudbury.

Pirmąjį vakarą, iki 7 vai', 
jau buvo užsiregistravusių 
virš 6G šaulių, dauguma iš 
tolimųjų miestų ir Amerikos. 
Atvyko ir svečių. 9 vai. v. 
buvo užkurtas laužas ir*iš
pildyta įvairi programa, su
sidedanti iš kalbų,dainų,de
klamacijų ir kt. Deklamavo 
jaunuolės: Vytė ir Rūta 
Š n a p š t y t ė s iš Detroit’ 
o. Programai vadovavo St. 
Jokūbaitis irP.Gul - 
bins kas, abu iš Toronto. 
Programai išsisėmus, sve
čiams esant geroje nuotai
koje, programą papildė Ig. 
Petrauskas iš Mcntrea - 
liOjOna ir Vytautas Jokū - 
balčiai iš Cleveland’o ir 
kt.

Šeštadienį, birželio 27 d., 
9 vai. ryto įvyko oficialus 
stovyklos atidarymas-vėlia - 
vų pakėlimas.Dalyvavo šie 
šaulių daliniai su vėliavb - 
mis:Jono Vanagaičio Šaulių 
Kuopa, Karininko Antano 
Juozapavičiaus Šaulių Kuopa, 
Romo Kalantos Šaulių Kuopa, 
Lietuvos Karaliaus Mindau
go Šaulių Kuopa,D.L.K.Ge
di mino Ša ulių Kuopa,D.L.K . 
Algirdo Šaulių Kuopa, Mai
ronio Šaulių Kuopa, Vl.Pūt - 
vio Šaulių Kuopa, Vilniaus 
Šaulių Rinktinė ir Lietuvos 
bei Kanados vėliavos.

Šaulių daliniams atvykus 
su vėliavomis ir palyda, iš 
salės prie vėliavų stiebų at
vyko Vilniaus Ša>ilių Rinkti
nės pirm. J.Š i a u č iuli s , 
Šaulių Sąjungos Garbės Na - 
rys prof. V. Mantautas , 
stovyklos vadovas St. Jokū-. 
baitis ir kiti žymieji šaulių 
organizacijos atstovai.

Rinktinės pirm. J.Šiaučiu- 
lis pasVeikino išsirikiavu
sius šaules, šaulius ir tarė 
jautrų žodį, pabrėždamas, 
kodėl mes čia visi suvažia
vome. Taip pat ir daugiau 
buvo kalbėtojų.kurie palietė 
šios stovyklos suvažiavimo 
reikšmę,primindami reikš
mingus šaulio įsipareigoji
mo darbus.

Po vėliavų pakėlimo įvyko 
L.Š. S-gos Garbės Nario 
prof. V.Mantauto paskaita.

Jis pradėjo savo paskaitą, 
grįždamas prie įvykių caro 
okupuotoje Lietuvoje prieš 
150 metų, kaip vyko lietuvių 
atgimimas kovojant dėl ne
priklausomos Lietuvos. Pri
minė vieną kovos pavyzdį - 
EmilijąPlateraitę,kuri buyo 
viena iš tų sukilimų organi
zatorė ir vadovavo sukilė

liams prieš caro okupaciją . 
Be to, priminė, kad tokius 
sukilimus organizavo K ai i- 
n au s k a s ir kiti.Palietė 
dr.Jono Basanavičiaus 
veiklą, "Varpo" ir "Aušros" 
pasirodymą ir moksleivių į- 
s įjungimą į šį atgimimo są
jūdį. Palietė Vilniaus Seimo 
sušaukimą ir paskelbimą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto. Paskaitininkas siūlė 
palaikyti ryšius su pavergtą- ' 
ja Lietuva ir stiprinti pa
vergtųjų viltį, kad Lietuva 
vėl atgaus laisvę.

Paskaitininkas taip pat 
priminė,kad, šauliai yra pri
sidėję prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, šau
lius įrikiuodamas į garbingų 
asmenų eiles. Tačiau pri
minė, kad šaulys šiandieną 
nebeturi į ką šaudyti-prie- 
šas nepasiekiamas, toli. Bet 
pabrėžė, kad šaulio uniforma 
yra švari,, nes ji įpareigoja 
būti ištikimais šauliškiems 
idealams:būti patriotais sa
vo gimtojo krašto ir prisi
dėti prie sustiprinimo bro
liškos meilės šaulių tarpe...

Po paskaitos prelegentui 
buvo statomi klausimai,ta
čiau dėl laiko stokos negalė
jo į visus atsakyti. Jam bai
gus, Rinktinės pirm.J.Šiau - 
čiulis įteikė Šaulių Sąjungos 
Garbės Nario Ąžuolo Lapus- 
Rinktinės dovana.

Po pietų atvyko Povilo 
Lukšio Šaulių Dalinio valdy
ba ir dalyvavo Kuopų pirmi
ninkų, valdybų ir Rinktinės 
vadovybės bendrame posė - 
dyje.

^Vakare įvyko Joninių Po - 
būvis su menine programa ,

šokiais, grojant J. A d o 
m a i č i o iš Toronto mu
zikai. Veikė valgių ir gėri
mų bufetas, loterija. Meninę 
dalį išpildė Vytė ir Rūta 
Snapšytėsiš Detroit’o„ 
Padeklamavo eilėraščių ir 
šauliai: A. M y 1 ė, A. Ru
činskas irA.Žiukašc 
išpildė montažą "Lietuvos 
karys", parašytą J. Šiaučiu- 
lio.

Pobūvyje buvo pagerbti 
Jonai, Petrai ir Povilai. Ša Li
lės jiems prisegė po gėlę.

Sekmadienį, birželio mėn. 
28 d., 9:30 v. įvyko Sibiro 
Trėmimų ir Lietuvių Tau - 
tos 1941 m. sukilimo pami
nėjimas. Tai dienai pritai
kintą paskaitą skaitė KLB-ės 
Krašto Valdybos vicep-kas 
inž. J. V. D a n y s iš Otta- 
wos.

Prelegentas KLB-ės var - 
du pasveikino šaules, šaulius 
ir pasidžiaugė, kad jie savo 
veiklą pradėję nepriklauso
moje Lietuvoje, ir dabar tę
sta tą kultūrinį darbą.Prele
gentas peržvelgė pirmąjį 
sovietų okupacijos laikmetį , 
apibūdindamas kaip okupan
tas palaipsniui pradėjo areš
tuoti ir slaptai žudyti įr vež
ti į Sibirą patriotus lietuvius. 
Vėliau pacitavo, kaip lietu- 
viai-seni ir vaikai buvo ma
siniai birželio mėn. naktimis 
NKVD varomi į gyvulinius 
vagonus ir blogiausiose są - 
lygose užkaltuose vagonuose 
vežami į vergų darbo stovyk
las Sibire. Vėliau perėjo 
prie sovietų-vokiečių karo ir 
lietuvių tautos sukilimo 
prieš okupantą- sovietus. 
Prelegentas atkreipė dėme
sį, kad žiaurieji Birželiniai 
Išvežimai ir lietuvių sukili

mas prieš sovietus neturi 
tinkamo atgarsio laisvame 
pasaulyje. Prelegentas pa
reiškė, kad to priežastis yra, 
jog mes nesugebame aprū
pinti laisvąjį pasaulį to 
krašto kalboje spausdintais, 
patiekdami realią tiesą, kaip 
iš tikrųjų sovietai žudė tuos 
lietuvius, kurie mylėjo savo 
gimtą kraštą ir nebuvo jokie 
kriminalistai ar pan.

Prelegento nuomone,lie - 
tuviai turėtų paruošti spaus- 
dinių įvairiomis kalbomis a-- 
pie Birželio žiauriuosius 
trėmimus ir birželio mėn .1, 
1941 metų lietuvių sukilimą 
prieš sovietus. Tokiu būdu, 
tie įvykiai bus teisingai nu - 
šviesti:kokius lietuvius oku
pantas areštavo , žudė ir ve
žė į Sibirą. Taip pat reikia 
nemažiau informuoti ir apie 
lietuvių sukilimą, prasidėjus 
sovietų-vokiečių karai ir pa
brėžti, kad lietuviai sukilo 
netalkinant vokiečiams. Pa
tys lietuviai ėmėsi šio dar
bo ir į tai vokiečiai ne p a - 
lankiai reagavo. Vy
riausią sukilimo organiza - 
torių pulk. K.Š k i r p ą , 
prasidėjus sukilimui sulai - 
kė ir jis negalėjo atvykti iš 
Berlyno vadovauti sukilimui.

Reikia išryškinti ir tai, 
kad pasiskelbusi Lietuvos 
vyriausybė po 6 savaičių bu
vo suspenduota.

Prelegentas priminė, kad 
yra reikalinga visame lais
vame pasaulyje, kur tik yra 
lietuvių, suorganizuoti bend
rus sovietų pavergtų tautų 
komitetus. Kartu veikiant , 
bus svaresnis balsas ir 
greičiau atkreiptas dėmesys 
į Sovietų vykdomą genocidą 

vykios. Jam,nuleidus vėlia
vas, buvo perduotos saugoti 
Kanados ir Rinktinės vėlia
vos.

Sugiedojus Tautos Himną, 
St. Jokūbaitis pranešė, kad 
oficialioji stovyklos progra
ma baigta ir uždaroma su 
viltimi pasimatyti sekančio
je Šaulių Rinktinės stovyklo
je.

Sekė atsisveikinimo pie - 
tūs. Po to Vilniaus Šau
lių Rinktinė Kanadoje įteikė 
stovyklos tarnybai padėkos 
lapus su įrašu:"Tegul meilė 
Lietuvos dega .mūsų širdyse- 
vardan tos Lietuvos - vieny
bė težydi".

Šaudymo varžybų laimė
tojams buvo įteiktos taurės- 
trefėjos. Padėkos lapus ir 
taures įteikė Vilniaus Šaulių 
Rinktinės Kanadoje pirm. J. 
Šiaučiulis.

Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Kanadoje 3-jų dienų kultūri
nė stovykla praėjo broliško
je nuotaikoje ir demokrati
nėje dvasioje.Daug gerų at
siliepimų buvo išgirsta iš 
brolių ir sesių šaulių, atvy
kusių iš Amerikos .Jie džiau
gėsi tokia darnia veikla ir 
parodymu nuoširdumo ir 
broliškumo atvykusiems iš 
Amerikos šauliams.

Ši kultūrinė stovykla buvo 
skirta "Tau, kenčianti Lie
tuva". Stovyklą suorganizuo
ti ir pravesti darbo buvo 
daug ir visa eilė šaulių buvo 
įtraukti, bet didžioji darbo at
sakomybė ir našta teko sto - 
vykios vadovui,Garbės šau
liui Stasiui Jokūbaičiui. Kol 
tokių sumanių ir pasišventu
sių šauliškai veiklai bus, 
šauliai Kanadoje gyvuos.

Šaulys J.Šarapnickas 
NEPRIKLAUSOMA LBĘTUVA
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BENDRUOMENĖS
KONFERENCIJA NEW YORKE

KANADOS LIETUVIlįATSTOVAI KANADOS AMBASADOJE 
1981.VI.12 KLB atstovai Joana K u r.a i t ė, Irena

Meikle j o h n, Juozas D a n y s ir Laima B e r- 
ž i n y t ė, KLJS pirm., atsilankė Kanados ambasadoje prk 
Jungtinių Tautų New Yorke ir įteikė memorandumą"Žmo
gaus Teisių pažeidimas Lietuvoje". Jame iškelta neda
vimas teisių emigruoti ir lankytis užsieniuose, tikinčiųjų 
persekiojimas, valdžios kišimasis į Bažnyčios adminis
travimą, religinių patarnavimų trukdymas, neleidimas 
išreikšti politinių įsitikinimų. Memorandumą paruošė 
Kanados Visuomeninių Reikalų Komisijos narys E.Č u p- 
1 i n s k a s./Įdomu, ar buvo pažymėta ir suintensyvintos 
pastangos rusinti Lietuvą, kas būtų irgi Žmogaus Tei 
Teisių pažeidimas, stengiantis sužlugdyti gimtosios kai - 
bos reikšmę? Red./

Memorandumą priėmė ambasadoriaus pareigas einan 
tis J.R.M o r d e n, kuris ilgesnį laiką kalbėjosi su KLB 
atstovais.

Memorandumo pabaigoje nurodoma^kad Sovietų Są - 
junga yra pasirašiusi visą reilę sutarčių, garantuojančių 
Žmogaus Teises, ir prašoma Kanada kelti Jungtinėse Tau 
tose,kdd Sovietų Sąjunga laikytųsi savo pasižadėjimų.

Šio apsilankymo metu buvo įteikta du egzemplioriai 
PLB paruošto bendro memorandumo, vienas Kanados 
ambasadoriui, antras adresuotas JT prezidentui Kurt 
Waldheim’ui ir prašyta Kanados ambasadoriaus tą me - 
morandumą jam perduoti. Ambasadoriaus pareigas einan
tis J.R. M o r d e n sutiko padaryti.

Vėliau ambasados pirmasis sekretorius R. L. Bell 
pakviet'ė KLB atstovus pietų, kurių metu neformaliai dis
kutuota, ką praktiškai galima pasiekti Lietuvos klausimu 
Jungtinėse Tautose ir jos komisijose.

Susitarta, kad KLB nuolatos siųs informaciją Kana
dos ambasadai prie JT. Kanada dabar yra išrinkta 3 me
tams į Žmogaus Teisių Komisijos vadovybę.

PROBLEMOS LIETUVHJ-ŽYDU,SANTYKIUOSE IR JŲ 
ŠALINIMAS

Šia tema pagrindinis kalbėtojas buvo adv. Alexander 
Epštein’ as iš Toronto. Jis yra tarptautinės žydų są
jungos "Jewi sh Anti-Defamation League" tarp-kultūrinės 
tarybos pirmininkas. Diskusijose dalyvavo didelis skai
čius dalyvių.

Pagrindinės iškeltos mintys buvomegalima kaltinti 
visą etninę grupę dėl paskirų asmenų nusikaltimų, bet ne
tikslu ginti nusikaltusį vien tik dėl to, kad jis priklauso 
grupei. Iškilus kaltinimams kurioje nors vietovėje-mies- 
te, turėtų toje vietoje paliestų tautinių grupių vadovai ap
svarstyti atvejį ir viešai pareikšti, kad tai paskiras atsi
tikimas ir negalima juodinti visus tos tautybės žmones . 
Spauda mėgsta sensacijas ir perdėjimus. Nurodė pavyzdį 
Cleveland’e, kur tokiu būdu ukrainiečiai ir žydai bendro 
mis pastangomis išlygino savo santykius. Reikia kelti 
teigiamus atsitikimus,kaip pav.Onos Šimaitės, Vilniaus 
Bibliotekos tarnautojos, kuri už pagalbą žydams, esantiem 
getto, pateko įkoncentracijos stovyklą Dachau. Po karo ji 
buvo pagerbta Izraelyje ir jai paskirta pensija. Netikslu 
karo žiaurumų sudarytas neigiamas nuomones apie žydus 
ar lietuvius toliau nulaikyti. Epstein’as siūlė,kad būtų 
neoficialiai pradėta kalbėtis su Amerikos žydų organiza
cijų nacių nusikaltimams studijuoti vadovais ir siūlėsi 
tarpininkauti. A.Epstein’ o iniciatyva prieš metus New 
York’e įvyko pirmas neformalus pasitarimas tarp Ameri
kos ir Kanados Bendruomenių atstovų su žydų atstovais.

PAGALBA POLITINIAMS IR SĄŽINĖS KALINIAMS
Simpoziume dalyvavo Aušra J u r a š i e n ė,Tomas 

Venclovair Vladas Šakalys, Moderatorium bu
vo Juozas Dany s.

A. Jurašienė iškėlė informacijos svarbą, jos gavimą 
ir paskleidimą pasauliui spaudoje ir per radiją. A.Jura
šienė dirba "Radio Liberty" tarnyboje. Didelis įvykis bu
vo Lietuv ų Informacijos Centro įsteigimas. Jam vado - 
vauja kun.Kazimieras P u g e v i č i u s. Sis Centras su 
Radio Liberty tarnyba yra pagrindiniai informacijos šal
tiniai mūsų veiksniams, kaip pav.Eltai, ir kitataučiams.

T. Venclova pabrėžė reikalą bendradarbiauti ir savo 
tarpe ir su kitataučių organizacijoms. Mūsų pačių pastan
gos iškelti savo nukentėjusius asmenis yra nepakankamos. 
Petkų išreklamavo tarptautinės organizacijos, ne mes. 
Jis buvo du kartus pristatytas Nobelio Taikos premijai. 
Protestai,propaganda vedama Vakarų kraštuose,tiesa,pa
deda mažam skaičiui, bet padeda. Ji padėjo Simui Kudir
kai ir pačiam Tomui Venclovai.

Vladas Šakalys tvirtino, kad informacija kitataučių 
tarpe yra labai svarbu. Jo nuomone, išeivija rodo kažko
kią nepamatuotą baimę dėl atviro pasisakymo apie perse
kiojimus okupuotoje Lietuvoje. Siūlė sudaryti specialų 
centrą politiniams kaliniams šelpti. Jis turėttį būti centra 
lizuotas, kad šelpimas būtų suderintas, siunčiama ne tik 
vienam ar kitam asmeniui. Reikia šelpti ir nukentėjusių
jų šeimas, nes daugelis jų atsiduria labai blogose mate
rialinėse sąlygose. Neduodant darbo ir buto ir kitais su
varžymais, Lietuvoje žmogus gali būti beveik badu nu - 
marintas.

REZISTENCINĖS SPAUDOS PARODA
Bronius Kviklys, žymus žurnalistas ir rezisten

cinės medžiagos rinkėjas, paruošė parodą, kurioje buvo 
originalių leidinių ir nuotraukų iš Lietuvos, taip pat ir 
daug leidinių, išleistų už Lietuvos sienų. Tokia paroda 
yra įspūdinga priemonė parodyti vykdomą kovą, ypač kita
taučiams.

Abi dienas paroda buvo pristatyta ir paaiškinta vai - 
d žios atstovams.

NAUJA RUSIFIKACIJOS PRIEMONĖ
Dr.Antanas K 1 i m a s savo paskaitoje "Taškento
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revoliucijos ir jų galima įtaka Lietuvos rusifikacijai" na - S ° J uuuiwu wsihiuj wuiwg
grinėjo tuos nutarimus, kurie dar viešai neskelbiami. 0
Jais rusų kalba vadinamose autonominėse ir kitose "sa- minint40ąsias birželiniu, trėmimu, ir tautos 
vystoviose" respublikose įvedama jau į vaikų darželius , SUKILIMO METINES > IŠLEISTA BROSlURA ANGLQ, KALBA, 
ir bendrai rusų kalbos pamokų skaičius padidinamas.Tai APRAŠOMAS VIENAS IŠ TŪKSTANČIU.IŠTREMTUJU. LIKIMAS, 
turės įtakos tolimesniam Lietuvos rusinimui „Koks bus to 
rusinimo įtakos laispnis dar neaišku. JOS PAVADINIMAS -

INFORMACINĖ KNYGA PRANCŪZĖJ KALBA
Dr. Bronius Kviklys parašė knygą prancūzų kalba "La

Lithuanie et la Second Guerre Mondiale" /Lietuva ir ant
rasis pasaulinis karas/,kuri ką tik išėjo iš leidyklos Pa
ryžiuje G.P.Maisonneuve &Larose„ Ji ją platins Europo
je. Knygos parašymą ir leidimą finansavo JAV Lietusių 
Bendruomenė ir ribotą skaičių egzempliorių, ji platins 
Amerikojse ir Kanadoje. Knygą pristatė dr.Elona V a i š 
n i e n ė. Taip pat kalbėjo ir autorius dr. Kazlas. Ši 
knyga daugiau taikyta Europos kraštams ir ji daug padės 
kituose kraštuose, kur kalbama prancūziškai.

MINĖJIMAS IR KONCERTAS
Dr. Adolfas D a mu š i s,Sukiliminės Laikinosios 

Vyriausybės ministeris 1941 m..skaitė paskaitą "40 me
tų sukakties proga nuo sukilimo", apžvelgė pasiuošimą ir 
eigą antrosios Konferencijos dienos vakare.

Birželio Išvežimams paminėti koncerto programą at
liko solistė Angelė K a u š a i t ė iš Philadelphijos ir ra
šytoja, bu v. akt or ė Birutė Pūkelevičiūtėiš Chi- 
cagos. Skaitymas ir deklamacijos apie tas liūdnas ir he
rojiškas dienas buvo protarpiais palydimi muzikos ir 
šviesos efektais. jvd.

LWMragsfTfaf yvww w "w1 yaru"

{DOMUS PRECEDENTAS

Lietuvių daugumai sovie
tinė sistema yra nepriimti
na; ir todėl nemaža mūs at- 
eiviųpo Il-ro Pasaulinio Ka
ro atsidūrė Amerikoje. At
rodė, kad ir mus priglaudu
sių šalių (pav. JAV bei Kana
dos) vyriausybėms yra ne — 
pakeliui su ta beatodairine , 
diktatūrine, valstybinio ka
pitalizmo sistema, kuriai 

asmeniškus motyvus. Antra 
vertus, kodėl gi negali būti 
svarstoma prielaida, kad tai 
tarptautiniu mastu organi - 
zuojamo terorizmo pasekmė 1 
Į dienos šviesą, taigi viešu
mon ypač ryškiai iškėlė"Rea- 
der's Digest" š. m. gegužės 
laidoje straipsnyje "Teroro 
Tinklas", įrodant, kad visos 
gi jos veda į Maskvą. Bet kaip

vadovauja Sovietų Sąjunga . 
Negana to, taikindami įvai
rias, civilizuotame pasauly
je nevartojamas priemones, 
jie plečia savo pavergtų vals

apsiginklavusį banditinį reži
mą, kuris išvengia pačių 
įmantriausių, sukčiausių ir

tybių bei tautų plotą, prisi
dengdami melagingais tautų 
išlaisvinimo lozungais. So
vietų plačiai organizuojamas 
teroras ta barbariškiausia 
priemonė, prieš kurią nėra 
lengva arba net sunkiai įma
noma kovoti.

Ir štai JAV vyriausybė pa
skelbė, kad Libijos visi at
stovybės nariai privalo per 
keletą dienų pasiruošti iš - 
vykti; paprastai tariant, jie 
išvaromi (U. S. News and 
World Report" —5.18.1981) 
ir neabejotinai įrodyta, kad 
jie skatina teroro veiksmus . 
Ten rašoma, kad "Libijos 
diktatorius naudoją bilijonus 
dolerių, naudojant pajamas 
už alyvą, remti įvairius truk
dymus — palaikyti teroristų 
organizacijas visame pasau
lyje". Nors Libijos diktato
rius Qadhafi esąs antikomu- 
nistas, bet jis palaiko arti
mus ryšius su Brežnevu.

Prisiminkime tik neseniai 
įvykiūs stambiųjų atentatų, 
kurių metų buvo sužeistas 
popiežius Jonas Paulius II 
(5.13.1981), o prieš 7 savai
tes JAV prezidentas Reaga- 
nas. Bandoma išaiškinti pa- 
sikėsintojųryšius, nors ypač 
JAV prezidento pasikėsinto-; 
jo atveju siekiama užtušuo
ti įvykį, aiškinant bei ryškį - 
nant kokius tai nelabai vyku
siai pinamus pasikėsintojo

rizuoti laisvąjį pasaulį, kad 
pasiektų savo neslepiamo 
tikslo — užvaldyti visą pa
saulį.

Žurnale "U. S. News World 
Report"—5. 25.1981 yra tal
pintas straipsni s "How Russia

itin svarbūs Krašto Apsau
gos išradimai pasiekia So
vietų Sąjungą. Tai kuo geres
nė Sov. S-ga, palyginus su 
Libija, kurios neskaitlin
giems atstovybės nariams 
įsakyta išvykti iš JAV, kai 
Sov. S-gos skaitlingi atsto
vybės nariai (jų didelė dau
guma ištreniruoti šnipai) ne
siskaito su jokiais moralės 
dėsniais ?

Įdomus yra precedentas —
išvarymas Libijos atstovy
bės narių iš JAV. Ar mes 
kuomet sulauksime, kad tas
pat bus padaryta su Sovietų 
Sąjungos atstovybės nariais , 
kurie, kaip kokie nenuilstan
tys kurmiai rausiasi po JAV 
-bės pamatais, nevengdami 
jokių priemonių, kad pasiek
tų viso pasaulio pavergimo...

J. V.

LB ir JAUNIMO SĄJUNGOS 
POLITINĖJE KONFEREN
CIJOJE NEW UORK’e

Kalba adv. Joana Kuraitė , 
Kanados LB p-kė. Toliau 
matyti Irena Meiklejohn, K 
LB vi šuo m. reikalų k-jos p- 
kė, A .Vakselis, New York’o 
Lietuvių A-kės p-kas,A.Ge
čys, JAV LB Visuom.Rei
kalų Tarybos p-kas, dr. K . 
Valiūnas, VLIKo Garbės p- 
kas, V. Kamantas, PLB p- 
kas, A „Simutis, Gea. Lietu
vos Konsulas, V. Kutkus, 
JAV LB p-kas ir kiti.

Nuotr: J. V.D a n i o

FROZEN INFERNO
' Introduction

The following article appeared in 1979 in the second volume of the 
Russian publication Famiat (Memory). Material for this publication is 
collected by Russian dissidents in the Soviet Union and later sent to the West.

All we know about the author of this article, Dalia Grinkevičius,* 
a former physician in the Village of Laukuva, is what she herself has told us* 
in the article, and what the publication supplies in its introduction. We 
have not been able to find her name in Lithuanian underground 
publications.

Although in recent years there has been no small number of testimonies 
by witnesses about the sufferings of Lithuanians exiled to Siberia, this 
brief article by Dalia Grinkevičius probably surpasses all others in detail 
and horror.

He smiled calmly and said that I had made a 
little mistake about the three years in prison for escaping; what was waiting 
for me was twenty years’ hard labor in the Arctic wilderness, and I myselt 
was was sealing the verdict. He handed me a piece of paper bearing my own 
signature. I remembered that a week before we had escaped, an an
nouncement had been made to all the exiles that a new decree set the 
punishment for escaping from exile at twenty years’ hard labor in the Arctic 
wilderness. I had acknowledged that the decree had been announced 
to me. N»w the Yakutia MVD had sent this paper on the request of the Lithua
nian MVD. Twenty years’ hard labor in the katorga ... I was 23 at the time. I 
could not even imagine it. I handed the paper back. The whole world seemed 
to crumble. My companion quietly waited for an answer. So this was why they 
had given me this farewell walk! A subtle new method — a reminder of 
the life which had been taken away from me, which would never be mine, 
but which they offered in exchange for my honor and my conscience. I 
asked him to takę me back to prison. We returned slowly and without 
speaking.

After I 'had spent half a year in the investigatory prison of Katinas, niy 
sentence came from the special court in Moscow. They led me into an office 
where there were two Security officers and read the sentence to me: three 
years in prison for running away; then I would be returned to my place of exile 
in Yakutia. I refused to sign this sentence: “This verdict has no legal basis. Ac
cording to Soviet law, exije is a form of punishment which can be imposed 
only by sentence of the court. I was exiled unjustly, while still a minor, 
having committed no crime, without a trial, just because I was born into one 
family rather than another. Therefore my leaving Yakutia broke no law.” 

“We’ll force you to sign!” the MGB colonel said, and ordered that 
the warden be called. But when I still refused to sign, they wrote down that I 
had refused. Shortly afterwards, they took me, via the prisons of Vilnius and 
Moscow, to a place called Suchobezvodno in the District of Gorki and placed 
me in a labor camp where I served my three years’ sentence. After the

gi tu pajudinsi tą iki dantų camp they brought me back, in stages over three months through the prisons 
of Sverdlovsk, Novosibirsk, Irkutsk and Kirensk, to exile in Yakutsk in 
September 1953.

Once, in I cannot remember which station of Siberia, I asked the military 
guard who escorted us to smuggle a letter to Beria. In this letter I asked not

Žiauriausių priemonių tero- to be sent to Yakutsk, but to some Siberian town which had a medical institute.
A year went by. During that time Beria was shot and killed. In the summer 

of 1954 they summoned me to the Yakutsk iMVD office and asked me if I had 
written to Beria.

“Yes, I wrote to him.”
“Your request was turned down. But we’ll let you study. Choose any 

town as far as the Urals. In an hour you’ll get your permit,” Colonel 
Sazonov, commander of the special section told me.

In the city of Omsk (where I arrived nine days before the entrance 
examinations) the MVD officers told me that I had been accepted conditional- 

Steals U. Š. Defence Secrets " ly and that if I failed the examinations, they would return me.
(Kaip Rusija vagią JAV kraš- 1 passed all the examinations with a grade of “very good”, but admission 

. was determined by an entrance commission. This commission asked me why 
to apsaugos pas ap IS), U j gone from Lithuania to Siberia in 1941. I understood: if I told the truth; 
riame nurodoma Sovietų var- despite my good marks, the institute would not accept me. I dissimulated 
tojami metodai: kyšiai, 5an— the fact that I was a “special exile” and they did not ask to see my 
tažas Va°ystČS ir panašiai Pass> which I never had. After three months of studies, the institute’s Party 

. ? , - . . ... . , section called me in and attacked me as a serious offender, “You got into the
Straipsnyje atskleidžiami į- Institute through deccit ■■ , answereJ) “You forced me to tell lies. The 
vairūs keliai, kaip slapti ir Constitution gives me the right to education, but if I had told the truth, you

wouldn’t have accepted me.”
In 1956 I was allowed to return to Lithuania and continued my studies 

there in the Kaunas Medical Institute, where I finished in 1960 with honors. 
I was sent to work in a rural hospital.

All that time my mother lay in her strange grave about which no one 
knew. The search for her was abandoned as hopeless. After-the twenty- 
second Party Congress (during which Stalin was demythplogized—Tr. 
Note) of the Party, the time had come to consider her re-burial. I went to the 
Kaunas KGB office with a petition. I showed them my mother’s burial site 
and asked them for a permit for exhumation. My petition camę as an un
pleasant surprise for the KGB. You felt they were somehow amazed, 
confused and wanted to conclude the matter as quickly and as quietly as 
possible.

The exhumation was carried out by the office of the City Attorney of 
Kaunas under the supervision of Professor Nainius, Director of the School of 
Forensic Medicine with a group of medical students participating.

On February 13, 1963, relatives and friends attended my mother to hep 
final resting place, in the Kaunas cemetery, on the shores of the river Neris.

July 1976

Iš lietuvių į anglų kalbą vertė dr. Milda Danys 

/Šią brošiūrą mūsų studentai galėtų išdalinti kolegijų, 
universitetų bibliotekų skaityklose.Faktai autentiški/.

KALBĖKIME SUGAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
žiAusnj m seniausiu, kalbu - lietuviškai
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KULTŪRINIS PUSLAPIS*
Lietuvių Išeivijos 

Operos Sukaktuvinis Spektaklis
Lietuvių Operos išeivijoje 25 metų darbo sukaktis 

buvo pažymėta tikrai nepaprastai. Įdomios savo apžval
ginio turinio programos įžangoje Lietuvių Chicagos Ope
rą sveikina, skelbdama proklamaciją, Chicagos miesto 
merė Jane M, B y r n e,kuri yra Operos Garbės Pirmi - 
ninkė;

Proclamation
WHEREAS, the Lithuanian Opera Co,Inc.is a non - 

profit organization founded in 1956 to preserve and fos - 
ter the musical and artistic traditions begun by the Na - 
tional State Opera in independent Lithuania in 1920; and 

WHEREAS, although the Lithuanian Opera Company 
has an amateur status, many of its members and soloists 
have professional singing careers, and has staged over 
past 25 years such well-known works as La Traviata , 
Carmen, The Elixir of Love, Faust and Aida; and

WHEREAS, in honor of its 25th anniversary,the Li
thuanian Opera Company will present the U. S.premiere 
of Ponchielli’s I Lithuani at Maria High School on June 
13,14 and 20; and

WHEREAS, written by the composer of La Gioconda, 
I Lituani is the story of Lithuania's struggle for freedom 
against the Teutonic Knights during the Middle Ages; and 

WHEREAS, the world premiere of I Lituani took 
place in La Scala Milan in 1874 and the opera has not been 
performed in 91 years; and

WHEREAS, the Lithuanian Opera Company has cho
sen to present I Lituani to illustrate and emphasize that tl 
idea of freedom is still alive in Soviet-occupied Lithuania 
and in the hearts of Lithuanians around the world;

NOW, THEREFORE, I, Jane M. Byrne, Mayor of the 
City of Chicago, do hereby proclaim June 13,14 and' 20 , 
1981 to be LITHUANIAN OPERA COMAPNY DAYS IN CHF 
CAGO and urge all citizens to take cognizance of the e - 
vents arranged for this time.

Dated this 7th day of April, 1981.
Jane M„ Byrne, 

Mayor

Lietuvitj Opera paskelbė tokio turinio padėką: 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Valdybos posėdyje, daly - 
vaujant visiems valdybos nariams- Vytautui Radžiui, Le
onu' Bildušiui, Vytautui Gutauskai,Pranui Oliui ir tuo - 
metiniam dirigentui Vladui, Baltrušaičiui, buvo nutarta 
pirmą kartą statyti operą ir pradėti visus reikalingus pa
siruošimus Verdi "Rigoletto" operos pastatymui.

Tada prasidėjusi mūsų operinė veikla, tebesitęsia ir 
šiandien. Su Poinchielli "I Lituani" operos pastatymu , 
minime dvidešimt penkerių metų Lietuvių Operos sukak
tį.

Tų 25-rių metų laiko tėkmėje pastatėme 24 operas , 
kurių buvo 78 spektakliai, surengėme žuvusiems už Lie
tuvos laisvę pagerbti Verdi "Reųuiem" ir atlikome daug 
koncertinių dainavimų.

Ačiū visiems Operos mecenatams,kurių finansinėmis 
aukomis tebuvo galima šią meninę bei kultūrinę veiklą 
tęsti.

Nuoširdus ačiū Operos vadovams, dirigentams, reži- 
siūriams, chormeisteriams,akompaniatoriams, solis - 
tams, dailininkams, choristams, baletininkams, apšvietė
jams, žurnalistams, Tėvams Jėzuitams, radijo valandų 
vadovams, talkininkams ir visiems, bet kuo prisidėju - 
siems, kad šiandien galime švęsti šią sukaktį.

Ačiū lietuvių visuomenei,kuri visad gausiai lankė o- 
perų spektaklius.

Visad būsime dėkingi daugeliui gerų širdžių, kurių 
čia visų išminėti neįmanoma, kiti jau ir amžinybėje, ta - 
čiau jie visi padėjo, kad mūsų Opera išsilaikytų tiek me
tų.

Visa buvo skirta didesnei Lietuvos garbei ir lietuvių 
vardo kėlimui kitų tautybių tarpe.

Mūsų Opera dirba su Chicagos Lyrinės Operos or
kestru ir yra gerai žinoma amerikiečiams. Jie stebisi 
mūsų Operos darbo našumu, tobulėjimu, patvarumu. Mes 
irgi stebimės, didžiuojamės ir linkime,kad atsirastų dar 
25-iems metams gerų balsų, gabumų, ir ne mažesnio pasi
ryžimo.

Šio veikalo meno vadovai: Dirigentas- Alvydas VA - 
SAITIS, režisierius - R.Paul WILLIAMS,scenos produk
cija- Kazys OŽELIS, choreografė- Violeta KAROSAS, di
rigento asistentas- Arūnas KAMINSKAS, chormeisieriai- 
Alfonsas GEČAS,Emilija SAKADOLSKIENĖ, meninė prie
žiūra -Vladas VUEIKIS, scenos reikalų vadovas- Jonas 
PARONIS, apšvietimas- Dennis MAE.

Operos Valdyba- pirmininkas-Vytautas RADŽIUS,vi- 
cep-kas Vaclovas MOMKUS, vicep-kė Rūta GRAUŽINIENĖ 
vicep-kas Jurgis VIDŽIŪNAS, sekretorė- Valerija ŽA - 
DEIKIENĖ, iždininkas - Algirdas PUTRIUS,narė -Eve - 
lyn OZELIENĖ. Revizijos Komisiją -pirm-.-Gediminas 
KAZĖNAS, vicep.- Zenonas PAŠKUS, sekretorė Jonė BO 
BINIENĖ.

Libretto- Antonio Ghislanzoni kuris buvo paveiktas 
Mickevičiaus veikalo Konradas Valenrodas veikėjų. Ver
tė į lietuvių kalbą poetas ir žinomas libretistas bei ver - 
tėjas, buvęs nepriklausomos Lietuvos solistas , Stasys 
SANTVARAS.

Pagrindines rolęs šį kartą atliko po du asmenis:po - 
pietiniame spektaklyje buvo proga pasireikšti kitam solis
tui.

Pasirodymo tvarka -Viltenis-Jonas VAZNELIS ir Vy
tautas PAULIONIS, Aldona- Dana STANKAITIS ir Nerija ‘ 
LINKUS, Erdvilis - Algirdas BRAZIS ir Algis GRIGAS , 
Kernius - Stefan WICIK ir Re/ EIKUM 9 Germanas -Ber
nardas PRAPUOLENIS,dainius Vilnius -Margarita MOM
KUS.

Prologo piešinys - Vlado VUEIKIO,dekoracijos italo 
Sorrnani , kostiumai- Anthony Stivanello ir baletui -Vio - 
lėtos KAROSO.

/ bus daugiau /

AKADEMINIAME RYGOS RAINIO DAILĖS TEATRE DI
DELIO PASISEKIMO SULAUKĖ Just. MARCINKEVIČIAUS

/At

VEIKALAS''MINDAUGAS/

Juozas Šiiėnas

VEIDU I ŠIAURE%

/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ARTĖJANČIO SIAUBO ŽENKLE
/ tęsinys/
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Aukštame bažnyčios bokšte keliais dusliais dūžiais su

skamba varpas. Kurtūs jų atodūsiai nuplaukia gatvių akme
nimis. Iš skersgatvių išnyra’kelios moterėlės ir nuskuba 
bažnyčios link ieškodamos paguodos ir vilties.

Daugumas namų durys užrakintos, langinės uždarytos . 
Jokio žmonių judėjimo. Nejauki tyluma gula ant namų ir 
gatvių, net ir medžiai nejuda.

Išsiskirstome. Užsuku į savo butą pasiimti kuprinės . 
Buto durys išplėštoms, naktį kažkieno būta viduje. Viskas 
išvartyta, išmėtyta. Greičiausiai buvo praeinantieji vokie
čiai, nes atrodo ieškota maisto. Kuprinė į kurią buvau su
sidėjęs ren kalinguosius daiktus, randu išdraskytą, bet nei 
pistoletas, nei šoviniai nepaliesti.

Džiaugiuosi , kad naktį bute nenakvojau — tikriausiai 
būčiau turėjęs didelį nemalonumą. . .

Rytmečio saulė rieda į dienovidį, darosi tvanku. Senam 
šakotam medyje, prie inkilėlio klega špokų porelė. Gatvės 
grandiniu rieda pravažiuojančių pabėgėlių vežimai. Į namų 
mūro sienas atsimuša iš tolumos atplaukiantieji duslūs 
sprogimų garsai, stipresni kaip praėjusiom dienom. Pabė
gėlių žiniomis, rusai jau esą tarp Utenos ir Anykščių.

Skubotai pas mane užšoka Alfonsas, praneša, kad poli
cija ir partizanai renkasi prie valsčiaus ir SauliųRamovės 
namų ir ruošiasi apleisti Anykščius, klausia kas daryti. 
Esame trys: aš, brolis ir jisai. Sunku apsispręsti. Nuta
riame laikinai nors šiek tiek pasitraukti, o vėliau matysi
me.

Skubu į policijos būstinę, tikėdamas ką nors aiškesnio 
sužinoti. Ištikrųjų ir policija ir partizanai kiekvienu mo
mentu yra pasiruošę išvykti, vežimai paruošti. Jų žinio
mis padėtis kiekvienu momentu darosi pavojingesnė. Pa
skutinieji vokiečių kareiviai pasitraukė naktį, kurie su
sprogdino tiltus. Padėtis aiški — pasipriešint ginklu prieš 
reguliarią rusų kariuomenę yra neįmanoma.

Miesto Prezidento Antano Smetonos tiltas sprogimo sun
kiai sužalotas, išplėštas vidurys grindinio. Artimesnių 
namų langų stiklai nuo sprogimo išbyrėję, čeža ant cemen-
4 psl.

tinių šaligatvių. Pro langų kiaurynes plevena apdraskytos 
užuolaidos.

Po tiltu iš vandens kyšo nukritusių medžio ir geležies 
gabalai. Keli pabėgėlių vežimai sustoję prie išsprogdin
to tilto, nežino kas daryti.

Netikėtai susitinku Vitalijų ir Joną, kurie irgi nėra apsi
sprendę ką daryti — trauktis at likti. Jie galvoja, geriau
sia laikinai pasitraukti į Niūronių miškus, dienai ar kitai, 
o vėliau matysią. Taip ir išsiskyrėme, buvę geriausi jau
nystės draugai. Šautuvus ant pečių užsimetę, patraukė jie 
paupiu prieš srovę, pro malūną Paliūnės Niūronių link. Ne 
teko Vitaliaus daugiau niekur sutikti, tik po keletos metų 
sužinojau, kad buvo vedęs ir žuvo tragiška mirtimi prie 
Molėtų.. .

Atvykę partizanai skubotai sumeta iš netoliese esančios 
lentpiuvės lentas ant išdraskytų tilto skylių, laikinai pa
daro jį pravažiuojamu.

Apie 1O vai. , liepos mėnesio 12 dieną vilkstinė suside - 
danti iš Anykščių Partizanų Rinktinės, Anykščių policijos, 
kaikurių jų šeimų narių, pėščių, raitų, dviračiais ir veži
mais važiuotų persikelia per tiltą ir pajuda vieškeliu Troš
kūnų, Panevėžio link. Visai vilkstinei vadovauja Anykščių 
Partizanų vadas kapitonas Kardas.

Prie jų jungiamės ir mes. Aš, brolis, Juozas ir Alfon
sas. Netikėtai sutinku Praną iš Užupiečių, ant greitųjų pa
rašau keletą žodžių namiškiams, kad žinotų kuria krypti
mi mes nueiname ir prašau, kad perduotų.

Kylame į įkalną, baigiasi gatvės grindinys. Sunkiai rie
da perkrauti vežimai, prunkščia arkliai. Virš mūsų paky
la tirštas dusinantis dulkių gaubtas. Lenkiame paskuti
niuosius gatvės namus, pro apdulkėjusius langus mus lydi 
pažįstami veidai. Darželiuose — lietaus ištroškusios gė
lės, daržų patvoriais — įraudusios vyšnios. Žaliuojan
čiais viršūnių vainikais atsiskiria kalnelyje pasodinti sep
tyni Baranausko beržai.

PARTIZANŲ KELIAIS
Nuo kelio išsišakojimo, dalis mūsiškių — apie trisdešim

tis vyrų— atsiskiria ir nueina Kovarsko kryptimi, žadėda
mi vėliau ties Raguvėle vėl susijungti.

Nuo aukštumos žvelgiu atgalios į antroje upės pusėje pa
siliekančius gimtuosius Anykščius. Su kiekvienu žingsniu 
jie tolsta nuo manęs. Krūtinėje sunkus atsiskyrimo jaus
mas.

Paskutinį kartą slėnio vingyje sužvilga mėlynoji Švento
sios upės juosta. Medžių žalumoje pranyksta Užupiečių, 
Jurzdiko ir Jaunydžių namai. Su .kiekviena pėda tolsta gel
tonieji smėlio kalneliai, žalieji pušynėliai, aukštieji baž
nyčios bokštai.

Lenkiame dulkėtus vieškelio akmenis, lenkiame pakry
pusius pakelės kryžius ir saulės pribrandintas, šviežia duo

na kvepiančias prie žemės linkstančias geltonas rugiij var
pas. Naujai sukeltomis dulkėmis užklojame nuvytusią pir- 
mą mūsų praėjusių sumintą pakelės žolę. . .

Šimtąjį kartą žvelgiu atgalios į gimtosios žemės gabalė
lį, kur liekasi mano artimieji — nąotina, seserys, brolis, 
ir mylimos pirmu pavasariu pražydusios mėlynos akys. 
Ir man skirtoji amžinosios ramybės vieta smėlio kalnelj— 
je. . .

Neverkit motinus, seserys neliūskit, kiekvienas mūsų 
savo širdyse išsinešam sugrįžimo priesaiką. Mes grįši
me. Bet ar visi? — klausiu pats savęs. Ranka stipriai 
spaudžiu per petį permestą ginklą, geriausią likimo drau
gą-

Vilkstinė, lyg čigonų taboras, juda pirmyn daug kartų 
eitu važiuotu keliu Troškūnų link. Laukuose žmonių nema
tyti, nesimato ir besiganančių gyvulių — jie suslėpti.

Iš netoli esančių vienkiemių prie mūsų jungiasi nauji ve
žimai. Juos išlydi artimieji, ilgai jiems mojuoja skarelė
mis, kepurėmis siunčia "laimingo kelio" atsisveikinimus. 
Sudiev — atsakome ir mes rankų mojavimais jiems, —iki 
pasimatymo .

Praeiname Vilkonių kaimą, dešinėje pasilieka Krivins- 
kai, kuriuose laikinai yra apsistoję namiškiai. Kažin ar 
žino kad mes pro juos praeiname, — klausiu šalia einančio 
brolio. Kažin, kažkas ten moja į mus, ar ne Emilija, — 
klausia manęs — ir abu.tikėdami atsakome, kad tai ji.

Pirmasis poilsis Peniankų kaime. Dienos kaitra jau spė
jo visus išvarginti. Godžiai geriame šaltą šulinio vandenį. 
Girdomi arkliai. Prie šulinio spūstis.

Pajudame toliau. Nuo mūsų, negalėdamas pernešti atsi
skyrimo pasitraukia Alfonsas. Jisai grįžta atgal į Anykš
čius prie paliktosios šeimos. Savo gerą naują vokišką šau
tuvą palieka vienam iš mūsų.

Keturiese, — aš, brolis Vytas, Jonas ir Juozas sudaro
me savo grupę. Jokių važiavimo priemonių neturime, eina
me pėsti. Pėščius slegia kuprinės, nors jos ir nesunkios, 
palyginus su buvusiomis kariuomenėje, bet nepratusiems 
sveria švino svoriu. Jaučiame nuovargį. Kiek atsiliekame, 
einame su Švenčioniškiais---- jie puikūs vyrai. Dau
gumas važiuoti paima ir mūsų kuprines, kiek atsikvepia - 

. me.
Priekyje vilkstinės kažkas bando užtraukti dainą, bet ne

radęs pritarėjų — nutyla.
Užpakalyje, horizonte išnyksta paskutinieji Anykščių baž

nyčios bokštų taškai. Tolumoje skęsta aukštieji Liūdiškių ir 
Storių piliakalnių kontūrai, kairėje Egliakalnio aukštumos 
miškų žaluma. Dešinėje lengvai banguojančiiį laukų plotai,, 
priekyje artėjantis Montvilos miškų masyvas. i Dangaus 
skliautas apsidengia, nusibarsto lengvais pūkiniais debe
sėliais. Tvanka ir dulkės gula ant mūsų išprakaitavusių 
veidų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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I§ PADANGĖS MIELOS
/Ii spaudos okop. Lietuvoje tr iieivlJoje/Parlnko J. P-lis.

kos partinėje organizacijoje 
narių padaugėjo 25 tūkstan
čiais. Šiuo metu organizaci
joje yra 171 tūkstantis Sov. 
Sąjungos komunistų partijos 
nariiįir kandidatų.

Bet respublika neįvykdė že
mės ūkio produktų gamybos 
penkmečio plano. Respublika 
pardavė valstybei mažiau ne
gu buvo planuota cukrinių run
kelių, linų pluošto, gyvulių 
ir paukščių.

Kai kuriuose ūkiuose ir ra
jonuose žema žemdirbystės 
kultūra, nepakankamai duo
dama organinių trąšų, nera
cionaliai naudojamas kiekvie
nas žemės hektaras. Negali
ma vien objektyviomis prie
žastimis pateisinti karvių 
produktyvumo sumažėjimo. 
1980 m. respublikoje vidu
tiniškai iš vienos karvės pri
melžta tik 2942 kg. pieno.

Svarbiausia susidariusios 
padėties priežastis gauta silp
na pašarų bazė, atskirai imant 
nepakankamas grūdų stambių- dos, 
jų ir sultingųjų pašarų garny - 
bos lygis. Nevienais dešim-

F a z a n a s

FAZANAI — ŪKIO 
PUOŠMENA

Fazanai — vieni gražiau - 
šių paukščių Lietuvoje. Ste - 
bina patinėlio spalvų harmo
nija — vyrauja oranžinė ir 
auksinė su įvairiais atspal
viais. Kojos su aštriais pen
tinais, iš kurių ilgio spren
džiama apie paukščio amžių. 
Patelės pilkai rudos su tam
siomis dėmelėmis. Laisvėje 
jos sudeda po 10-12 kiaušinių 
ir peri. Ūkio sąlygomis, kai 
kiaušiniai renkami, sudeda 
iki 36-40 kiaušinių. Patinė
lis sveria 1,2 kg., patelė — 
apie 900 gramų. Gamtoje 
fazanus lengva pažinti iš il
gos, pleišto pavidalo uodegos.

Fazanai paplitę daugelyje 
šalių. Pokario metais jų au
ginimu rūpinosi kai kurie 
gamtos mylėtojai, ’bet jų pa
stangų buvo per maža. 1974 
metais Mariampolės , (dabar 
vad. Kapsuko) rajone įkurtas 
Šunskų valstybinis medžiok
lės ūkis sufazanųferma. Ūkio 
paskirtis — aklimatizuoti ir 
tirti fazanų veisimą laisvėje. 
Čia išperinti fazaniukai po 
vieno ar 'dviejų mėnesių par
duodami. Noriai perka ir 
sėkmingai augina fazanus 
Kauno, Šakių, Lazdijų ir ki
tų rajonų medžiotojai.

Šunskų valstybiniame me
džioklės ūkyje auginamas ne
paprastas fazanas ir jo porū
šis — juodasis fazanas. Šį
met bus auginama 17 tūkstan
čių fazaniukų. Medžiotojų 
draugijos galės įsigyti apie 
8 tūkstančius jauniklių.

Pavieniai gamtos mylė - 
tojai birželio, liepos mėne
siais gali pirkti fazanų kiau
šinių, kuriuos gali sėkmin
gai išperėti naminiai paukš
čiai. Paukščiukai išsirita po 
24-25 parų. Fazaniukai lesi
nami ir auginami, panašiai, 
kaip viščiukai. Lesalas turi 
būti baltymingas, turtingas 
vitaminų, mineralinių me
džiagų ir mikroelementų.

Pasibaigus inkubacijai, lie
pos, rugpiūčio mėnesiais ūkis 
parduos suaugusius fazanus, 
kurie labai papuošia ūkius ir 
sodybas, naikina augalų ken
kėjus. Jų mėsa ir kiaušiniai 
tinka maistui.

DAUGIAU KOMUNISTŲ — 
MAŽIAU DUONOS

Šių metų pradžioje Vilniuje 
įvykufeiame Lietuvos komunis
tų partijos XVIII suvažiavime 
partijos I-sis sekretorius P. 
Griškevičius padarė ilgą pra
nešimą. Jis pasakė, kad nuo 
praeito suvažiavimo respubli-

tojo penkmečio metais nepa
vyko įvykdyti grūdų, siloso ir 
pašarinių šakniavaisių gamy
bos planų.

P. Griškevičius iškėlė rei
kalą skatinti gyvulininkystės 
produktų gamybą gyventoji} 
asmeniniuose pagalbiniuose 
ūkiuose. Naujas vyriausybės 
potvarkis tuo reikalu, pagal 
P. Griškevičių, bus labai nau
dingas.
o Galų gale susiprato kreip
tis į privačiai ūkininkaujan
čius. Ilgai truko. . .

NUSIKALTĖLIAI. . .
. . . Buvo apvogti Panevėžio 

miesto. Respublikos gatvės 
gyventojai Bučinskai. Pagrob
ta 1300 rublių. Nusikaltėlis 
(ar nusikaltėliai) jokių pėdsa
kų nepaliko. Bet taip atrodė 
tik iš pirmo žvilgsnio. Kruopš
čiai apžiūrėję milicijos dar
buotojai vis dėlto aptiko pėd
sakus. Buvo įtarta Zinaida 
Grachauskienė. Tačiau ji ne
prisipažino vogusi. Tuomet 
savo žodį tarė ekspertai. Z. 
Grachauskienė, sužinojus ek
spertizės rezultatus, prisi - 
pažino. Vagilė neišsisuko nuo 
bausmės, jai atimta laisvė 
trejiems metams.

Panevėžio rajono Berčiūnų 
ryšių skyriaus laiškininkas 
Alfredas Venslavičius, mokė
damas pensijas, suklastojo 
Prano Mikšio parašus ir pa
siėmė jo pinigus. Nusikaltė
lis bandė išsiginti. Kokia bu
vo ekspertizės išvada ? Para-, 
šai kaip tik suklastoti Vensla- 
vičiaus ranka. Laiškininkas 
sėdo į nusikaltėlių suolą ir 
buvo nubaustas-

Panevėžio ekspertai atliko 
daug ekspertizų, padėjo iš
narplioti painius nusikalti
mus, o nusikaltėliai prirem
ti įrodymų, neišvengė baus
mės.
• Keista, kad padaugėjo va
gišių, , įvedus "pažangią tvar
ką" okupantams..«

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

ATEIK į LIETUVOJ, A. A- ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI MA^ . SUSI RENKAM E KIEKVIENA. 

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

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G.: 366-2548 (namu), 489-5391 (darbo);
Henrikui N.: 277-7868; Dainiui L.; 768-9606;
Donaldui D.: 661—1733.

ešiaKanuene eglė.

NIKODIMAS NORI KAKAVOS
Eugenijus Ignatavičius

/ tęsinys /
Jis nasispjaudo delnus ir paleidžia kirvį į darbą. Marė 

peržengia tvorą ir švelniai paliečia įkaitusį Nikodimo petį., 
kuris toks liesas, kad kiaurai persišviečiantys sąnariai, ro 

ims ir išners į paviršių.
— Eikime, Nikodimėli, o paskui — visi į pievas, — su

ploninus liežuvį, meilinasi ji.
— Kai išvirsi kakavos, tada pašauk, būtinai ateisiu, - 

pareiškia Nikodimas, be perstojo ižindamas rąstą.
— Jezaumarija, — kaip nuo.ugnies atšokstaMarė, — bus 

tos kakavos; nueinu į krautuvę, priperku — ir užplikinsiu 
kibirą, galėsit tuškinti kaip veršiukai. Eime, žmogau, kol 
karštos bulvės, su sviestu toks skanumas Eime < — ji 
griebia lengvutį it plunksna Nikodimą už pusiaujo ir atplė
šia nuo rąsto, kad šis nespėja ir aiktelti. Nutempia prie 
šulinio ir įspraudžia į rankas muilą.

— Prauskis. Še rankšluostis, ir jokių kalbų, —sudraus
mina Marė.

— Apsimautum kelnes beždžionžmogi. Kaip aš dabar sė
siu už vieno stalo? — pareiškia senė.

Nikodimas kaip smūgio ištiktas sustingsta Vidury kiemo 
ir, pervėręs senę aštriu žvilgsniu, nueina į trobą.

— Patylėtum, kerėpla, — pagrūmoja marti. — Vieną 
dieną gavau, ir tą pačią prasitrinsiu namie.

Nikodimas tuo tarpu jau velkasi švariais marškiniais, 
pasiriša kaklaraištį, girdi, jis.esąs išsilavinęs, inteligen
tiškas žpiogųę,. ir ję^gu, darioms nepatinka jo sveikas kū
nas, jis galįs pridengti jį skudurais.

— Eikš, eikš, Nikodimėli,, neklausyk tos kvailės, — mė
gina perkalbėti Marė. Tačiau šis nieko negirdi ir nustyp- 
čioja į skiedryną.

— Ar nerandi ko, Nikodimėli? — teiraujasi Marė.
— Nebe, — atsiliepia Nikodimas, ’ — kelnių nerandu, kad 

jas kur galas, čia ant tvoros, pasvėriau, ir kaip į vandenį.
— Kaip tai nerandi ? Negali būti. — nustėrsta Marė ir 

pustekinė nukiusnoja į malkinę.
— Šitokios kelnės buvo, angliška bovelna, po šimtą rub

lių už metrą, siuvo Jofė, geriausias miesto siuvėjas, ir še 
tau, kas galėjo pagalvot — vidury dienos nuošaliam kaime. 
— aimanuoja Nikodimas.

— Tegu pažiūri ten, kur Šįryt tupėjo, — įsikiša savo tri
grašį Rozalija.

— Štai kas pavogė . Štai — iš akių matau J užsipuola Ni
kodimas senę.

— Reikia man prišvinkusių pliudrių. Šitoks auksas, pa
manyk f

— O tu sėsk ant kaladės ir gerai pagalvok; gal pas Ru
daitį palikai, kai buvai nuėjęs dalgio kalti? Gal vakar va
kare? O gal stancijoj, sode ar kur? — nejuokais susirū
pina Marė.

— Tu nori pasakyt, kad aš be kelnių ir atvažiavau, ----
širsta Nikodimas ir ima griozti po sukrautus bičių avilius.

Į ieškojimus įsitraukiair senė, ji kilnoja kiemo lentga
lius, net sodo akmenėlius, tarsi kelnes būtų pagriebęs 
koks sliekas ir įtempęs į urvelį. Nusviedęs ant tako kak
laraištį ir marškinius, Nikodimas ima plūstis: niekas gy 
venime iš jo nėra nieko pavogęs, niekur nieko nebuvo už
miršęs, o dabar, vidury dienos, prie visų akių turėjo pra
pulti vienintelės kelnės, su kuriomis jis viešėjo Balkanuo
se ir Kryme, ketino nukakti) dainų šventę,aplankyti sesers 
svainio vaikus, jos dukrą Lukreciją, pabuvoti Šiluvos at
laiduose. . . Buvo tokios švelnios ir dailiai prie kūno glau
dančios kelnės, kurių neėmė jokie dažai ir smalos — galė
jai skalbti ir virinti, puikiausiai laikė kantą ir ryškią sa
maninę spalvą, o dabar šitam tamsuolių vagių krašte 
toks nepakeičiamas drabužis turėjo dingti. Kas kitas, jei 
ne persenusios iškvakusios bobšės sumanė pasityčioti iš 
seno garbingo žmogaus ir jo šventų relikvijų, už kurias 
muziejus siūlė didelius pinigus.

— Nėra ko rizenti, ponia Rozalija . — suūkščia Niko - 
dimas. —'Jeigu per valandą neatsiras mano drabužis, aš

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,’’».

C F M LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

RADIO 14 10 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo n. 30 iki u*, naktie* 
programos vedėjas L. stankevicius

10 5 3 Al b a n e I <‘r . Du v e r n ay , B. Q. Tel ; 669—0 8 34

kReA/i -Įą&Sl 
veidrodžiai EsĮĮjį.

TIKĖJIMO GALIA ...
Cohenas ir Abrahamsas nuvažiavo į Izraelį atostogų 

ir vieną vakarą Tel Avive nuėjo į naktinį klubą. Didžią - 
ją programos dalį tą vakarą užpildė komikas, kuris kal
bėjo tik hebrajų kalba. Cohanas sėdėjo tylėdamas, o 
Abrahamsas po kiekvieno juoko vis nepaprastai kavatojosi.

- Nežinojau, kad tu supranti hebrajiškai, - sako jam 
Cohanas, kai komikas baigė programą.

- Nesuprantu, - atsakė Abrahamsas.
- Na, tai kaip čia atsitiko, kad tu po kiekvieno anek

doto vis šitaip smarkiai kvatojaisi?
- Aš tikėjau, kad jo anekdotai juokingi.

galiu jus paduoti į teismą. Žinokit, kišenėse buvo mano 
pasas, vedybų liudijimas ir šventinis kvietimas į vyri aus y- . 
binę tribūną. Taip, taip, jums prisieis turėti reikalų su 
aukštesne valdžia.

— Sakiau, kad prie ūkio darbų apsimautum mano vyrona- 
bašniko čerkesines, — nejuokais išsigąsta Marė.

— Kai man bus amžinatilsį, tai tada galėsite apmauti ir 
savo sulipusiais sijonais, tamsta f — pamėlynavęs iš pyk
čio ir bejėgiškumo, kertasi Nikodimas.

— Tu gąsdink melžėjas savo pliku dzinguliuku,o nemuši 
— iki ašarų švykšdama, senoji prunkščia į kumštį)

— Kai duosiu kirviu į tarpuragę, tai kitaip paprunkštau- 
si, — įniršta Nikodimas ir pastveria kirvį.

— Na, na, — atatupsta traukiasi senoji, — žiūrėk, kad 
paskutiniųjų nepamestum.

— Eik ir ganyk špokus, o ne. . . — vėl užsimoja kirviu.
— Vaje . Kalakutai pusryčius ryja ! — suklinka marti

ir pasileidžia vaikyti paukščių, pilku debesiu apgulusių 
stalą. /bus daugiau /

«*N*MMW*MMMM*M*M*M*|

K. Strikaitis 
PIJOKĖLIO KAD NEBŪTŲ, KARČEMĖLĖ TUOJ SUGRIŪTŲ

Vienas amerikietis dr.T.R. Van Dellen savo straipsnyje 
pavadintame "Greatest drug woe to health alcohol" rašo: Iš 
70 milijonų asmenų JAV-se, geriančių alkoholį, apie 1O% 
yra pripažinti alkoholikais, o likusieji nuošimčiai asmenų 
yra potencialūs, tai yra gali alkoholikais tapti, nes visi 
alkoholikai tokiais iš karto nepasidarė

Senovės kinų išmintis sakė: "Pirma žmogus paima alko
holį, o paskui alkoholis ima žmogų". . .Alkoholis tikrai pa
ima žmogų, pakeisdamas visą jo savijautą, galvoseną ir 
elgesį. Alkoholis yra kaltininkas daugybės ligų, būtent: vo
čių (ulcerių), gastrič'io, kroniško pancreat(yčio.komplikaci
jų kraujuje ir kaulų smegenyse, kepenų ligų (circhosis), 
kūno dalių drebėjimo — rankų, pirštų, mirkčiojimų, rau
menų truktelėjimų (delirium tremena) ir 1.1. Taip pat al
koholis žaloja širdį ir naikina celes smegenyse. Alkoholi
kas beturi menką atsparą prieš užkrečiamas ligas ir bend
rai turi trumpesnį amžių už negeriančius — nuo 2 iki 1O 
metų.

Statistiniais daviniais yra nustatyta, kad pas alkoholikus 
yra6Okartų daugiau savižudybių, kaip pas jo negeriančius 
Vien JAV-bėse, kiekvienais metais, susisiekimo nelaimėse 
žūsta apie 1O, OOO žmonių vien tik nuo alkoholio perdide- 
lio naudojimo.

Nustatyta, kad pavojingiausia alkoholiku tapti tarp 25-45 
metų amžiaus, o tie, kurie išgyvena be alkoholio iki 45 me
tų, alkoholikais nebepatampa; tačiau pastebima, kad alko
holizmas pensininkų tarpe padidėja.

Ouebec'o Laval'io universitete kardiologijos instituto di
rektorius dr. Ives Morin, žymus širdies ligų specialistas, 
pareiškė: pagaliau jau yra nustatyta staigios mirties prie
žastis, 25 žmonių, kurie buvo mirę Kvebeke apsinuody
dami kobaltu.

Spaudos konferencijoje'Calgary, mieste (Alberta), dr. I. 
Morin yra pasakęs, kad po to, kai Kvebeko bravoras visą 
įtartiną alų išpylė laukan ir tolimesnei alaus gamybai ko
balto nebevartojo ir, vėlesniame laikotarpyje panašių ap
sinuodijimų nebuvę pastebėta. Kaip alaus mėgėjai prisi
mena, tais metais Kvebeke begerdami alų staiga mirė 25 
žmonės. Kiti 25 kvebekiečiai sirgo panašiai, kaip tie 25 
mirusieji, bet vėliau pasveiko.

Dar toliau dr. Morin pastebėjo, kad kobaltą alaus gat- 
mybai vartoja daug kitų "mažų bravorų", pirmiausiai pri
minė Omaha ir Indianapolį, kurių bravorėliai tų metų pa
vasarį turėję panašių bėdų.. .

Kvebeke, tie 25 mirusieji žmonės didesne dalimi mirė 
nuo smūgio (shock). Panašūs apsinuodijimai alumi buvę 
pastebėti tarp 1965 m. rugpiūčio ir 1966m. kovo mėnesių, 
bet mirimai padidėjo, kai bravoras alaus atsargą kovo 
mėnesį išpylė laukan. Dr. L Morin pasakė, kad buvęnu- 
statyta, jog tame aluje buvo šimtą karti} daugiau kobalto 
kaip kitose alaus gamybose, bet ir tas kiekis buvęs lega
liai leidžiamo kiekio ribose. (Legaliai kobalto leidžiama 
aluje vartoti pusantros dalelės viename milijone dalių.

Tie 25 žmonės, kurie pagijo, ištyrus buvo rasti beturį 
žymiai padidėjusias širdis ir nepaprastai sugadintus 
širdies raumenis . Mirusieji,(padarius medicinišką tyri - 
mą), parodė turėję žymiai pažeistas kepenis ir toli pažen
gusį gastro-intestinio trakto (grobų) uždegimą bei širdies 
raumenų celių sugadinimą taip, kai daugumas tų celių bu
vo tapusios "tušti kiauteliai".

Dr. I. Morin pasakė, lead panašios išvados buvo gautos 
praktikuojant (tokiu alum girdant) kiškius, varles ir viš
čiukus. .. /bus daugiau /
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

toronto
PARAMA

IMA:

17)4% už asm. paskolas

16%% už mortgičius

MOKA:
16%%už 90 dieną term. ind. 
16% už 6 mėn. . term, indėlius 
15% už 1 metų, term, indėlius 
12% už 3 metų_term. indėlius 
14% už pensijų, ir namų,planų, 
14% už specialias taup. sask. 
11% už taupymo sąskaitas 
6% už čekių sąskaitas (dep.).

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

Asmenines pbskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgiciai.

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

Telefoną <: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532*1149 M6P 1A6

MES IŠTROŠKĘ TIKROS VASAROS

( Laiškas)

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________________•___________532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA Už:
90 dienų termin. indėlius 16!/į% 

10-3 = term, indėlius 6 mėn. 
E term, indėlius 1 metų 

10-3 = ferm. indėlius 3 metų 
pensijų s-tą 

n = tapomąją s-tą
1 ° ‘ H — spec. taup. s-tą 
10-8 = depozitų-čekių s-tą
9 _ ] = DUODA PASKOLAS: 

9 30 1 asmenines nuo 
= mortgičius nuo

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
SeŠtodienia'is 
Sekmadieniais

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

16
15
12
14
11
14

6

%
%
%
%
%
%

18 %
.1714%

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 cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

[chidagoį
Audimo Kursai LTI Chicago,s skyriuje NuotrjA, Janulos

"Sveikiname visus su ge
riausiais linkėjimais. Čia 
pas mus viskas po senovei. 
Prasidėjo tikra vasara. 
Jums gal net keista, kad aš 
vis dažnai rašau apie orą, 
apie visus tuos šalčius ir 
negandas. Bet taip jau yra, 
kad visi čia dėl to oro eina 
iš proto. Paskutinės 2-3 va
saros buvo tokios šaltos, to
kios žiaurios, lietingos, kad 
kiekvieno saulės spindulio 
žmonės laukė kaip išganymo, 
o šįmet, kaip niekada, pava
saris labai ankstyvas, šil
tas; nepaprastai gražus ir 
malonus.

Žmonės anksti išėjo į lau
kus, sodus. Kiti jau ir prie 
vandenų traukia. Vis džiau
giasi šiltu nuostabiu gegužiu 
ir meldžia Dievą, kad tik il
giau toks oras tęstųsi.

Dabai pats sodų žydėjimas: 
vyšnios, obelys, kriaušės ir 
slyvos pačiame gražume, 
pačiame baltume. Mūsų so 
das taip pat paskendęs žie
duose, visur nuostabus kva
pas, visų obelų vis kitoks. 
Taip traukia iš kambarių į 
gamtą, į lauką, į žydinčius 
gojus, kad nors verk, j eigų 
negali išeiti.

Visi tikisi, kad pagaliau 
sugrįžo anos tolimos, jau 
beveik užmirštos, šiltos ir 
saulėtos vasaros, visi lau
kia užaugant daržuose žalu
mynų, laukia ankstyvų aly - 
vinių obuoliu,ir kitokių va
saros malonumų.

Ir kai tik pasirodo dangu
je debesėlis, vos tik nulyja 
kad ir menkas lietutis visi, 
žiūrėk, tik apsiniaukia, tik 
susiraukia—jau baigėsi ge
ros dienos — bet žiūrėk kitą 
dieną iš ryto vėl saulutė pa
šildė ir šypsena vėl visų vei
duose, vėl visi draugiški , 
malonūs, mandagūs.

Ištikrųjų visai, visai kiti 
žmonės ir visai kita darbo 
nuotaika. Ach, kad tik ilgiau, 
kad tik toliau prasitęstų tos 
nuostabios puikios dienos. 
Mes čia ištroškę tikros va
saros, vien tik ji mūsų min
tyse ir kalbose.

Čia pas mus greitai ir vėl 
bus krikštynos, vėl giminės 
susibėgimas. Verčiame vi
sas knygas ir ieškome seno

viško gero vardo. Mat Lie
tuvoje vėl atgimsta Pranų, 
Martynų, Laurynų, Agnių, 
Jokūbų, Anuprų gadynė. Spė
jama, kad apsistos ties Ag
nės vardu, tačiau dar nega - 
lutinis nutarimas. Mažu dar 
suras mandresnį senoviškes- 
nį vardą. Kaip sakoma, ke - 
no vaikas to ir vargas.

Man taip pat baigiasi moks
lo metai. Užjsavaitės prasi
deda egzaminai. Tikiuosi 
juos išlaikyti gerai, be jokių 
skolų. Kuo tolyn, tuo mažiau 
lieka mokytis akadefnijoje , 
artėja savarankiško gyveni
mo bei darbo pradžia.

Tie keleri metai prabėgo 
kaip viena diena, rodos nei 
tų sunkumų jokių nebuvo, nei 
egzaminų, nei tų vargšų ner
vų, kurių jau tiek daug su
ėsta.

O vis dėlto bėga, bėga lai
kas nesustabdomai. Ir gal ne
verta perdaug graudentis dėl 
praskridusių dienų, juk ro
dos viskas dar prieky, at
eity-. .

Šįmet turėsiu ilgą, net 4 
mėnesių praktiką. Ją atlik
siu Šiaurės Lietuvoje. Nesu 
tose vietose dar buvęs ir nei 
draugų, nei pažįstamų iš to 
kampo neturiu, tai bus savo
tiškai įdomu tenai nukeliau
ti.

Sako ten labai gražios vie
tos ir visai nepanašios į Su
valkijos lygumas, miškingos, 
daug ūksmingų pušynų ir eg
lynų, apjuostų Mūšos, Eže
rėlio, Švitinio upelių.

Malonu bus atsidūrus gra
žiame gamtos kampelyje, 
pakvėpuoti grynu nemiestie- 
tišku oru, įgauti naujo įkvė
pimo, naujų jėgų.

Man labai įdomu su savai
siais pabendrauti kad ii' t>— 
lia laiško kalba. Ne visi mes 
mėgstame juos rašyti, nes 
kiekvienas esame nukrėsti 
iš kitokio molio, tačiau aš 
nežinau žmogaus, kuris ne
lauktų laiškų ir naujienų nuo 
kitų. Visi jų laukiame su di
džiausiu nekantrumu.

Na, perdaug jau įsikalbė
jau. Reikia plunksną sukti 
link pabaigos. Susitiksime 
kada nors ir išsikalbėsime 
apie viską. Visiems daug 
laimės ir sėkmės. . .

Kazys Br a d ū n a s

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

•rether-Barauktt INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiiųdraudo • VALTERIS DRfįERIS
233*3334 - 231-2681 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

/ HSU*A N ce iS-T
533*1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd. ,
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simons
Travel Service

LIETUVA -
JI dienų

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

13 DIENŲ SU GIMINĖM
Gegužes 14 — 28
Liepos 9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

Gegužės 28 — birželio 11
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkamo 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 TOR

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

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont.
M.6P 1A5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

SKYRIUS CHICAGOJE
Sėkmingai veikia Lietuvių 

Tautodailės Instituto sky
rius Chicagojeo Jam šiuo 
metu priklauso 36 nariai. Jo 
programa ir veikla domisi 
ne tik moterys, bet ir vyrai . 
Valdybos pirmininkė ir kur
sų vedėja yra Aldona VE- 
SELKIENĖ, iždininkė-Julija 
SMILGIENĖ, archyvininkas- 
Kazys BALT RA MA IT IS,
spaudos ir informacijos rei
kalams- Marija KRAUCHU- 
NIENĖ,parengimų ir kt.rei
kalams - Paulina VA IT AI- 
TIENĖ.

Nuo š.m. vasario mėn. iki 
vasaros buvo pravestos dvi 
audimo sesijos, trukusios po 
7 savaites kiekviena. Nuo 
š.m.rudens numatomi audi
mo kursai šeštadie

»oooc

niais, pries piet ir po 
piet. Tai yra labai patogus 
patvarkymas, nes moterys, 
atvežusios vaikus į Litua
nistikos Mokyklą, galės pa
sinaudoti puikia proga ir 
lankyti priešpietinius kur - 
sus9 įdomiai praleisdamos 
laiką.

Kursai vyks Lietuvių šv« 
Kazimiero Seserų Vienuoly
no patalpose. Ypač domi
si šių Kursų pasisekimu ir 
eiga,jiems patalpų patogumu 
Seselė Perpetua. Patalpų ! 
sienas puošia dail.Anasta-: 
zijosT amošaitienės 
paruošti visų Lietuvos apy- j 
linkių tautinių drabužių pa
vyzdžiai.

Šį rudenį Tautbdailės 
Kursuose bus dėstoma įvat - 
rūs juostų audimo būdai ir 
tautinių drabužių audimas.

ATBĖGA AUŠRA

Atbėga aušra — saulės kūdikis 
Naktis nepavys, nepagaus.
Rugeli, budinkis, budinkis, 
Atsižiūrėki dangaus.

Sustingo jau vasaros ūgis — 
Žvangantį dalgį plaku. 
Rugeli, skubinkis budinkis, 
Atsižiūrėki laukų .

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel: 533 - 353 1

ROKO SKAUTŲ STOVYKLOJE - '
Jaunimas džiaugiasi sto
vyklomis. Vienos jų bai - 
giasi, kitos prasideda, o 
vasarėlė po truputį trau
kiasi. ..,

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

ATEIK l LIETUVI Li AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS S US l RINKI M 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ, Z l 9 MIMICO AVENUE f Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi V.

SKAMBINKIT :487-5591

KAIRĖJE - 
dail.Anastazija TAMO - 
ŠAITIENĖ šią vasarą Eu
ropoje, Salzburge su savo 
seserimi Aldona MAŽEI
KA ITE-VE SE L KIENE ir 
su Birute VOKIETAITY- 
TE- IVAILOV

Daugelis mūsų dar la - 
bai gerai prisimename DP 
stovyklą Austrijoje,Gla - 
zenbache, netoli nuo Salz - 
burgo, kurį ne vienas ap - 
lankėme.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SLA 72-oji KUOPA 
PAGERBĖ LIETUVOS 
KANKINĮ

SLA 72-oji Kuopa pagerbė 
Lietuvos okupanto, sovietų 
komunistų nužudytą a.a.Tel- 
šių vyskupą V. BORISEVI - 
CIŲ, š.m.liepos 19 d. Už ve
lionio sielą Mišias atlaikė 
Hamiltono Vilniaus Aušros 
Vartų Lietuvių parapijos 
klebonas prel. dr„Juozas Ta- 
darauskas, kuris yra baigęs 
Telšiuose kunigų seminariją 
tuo metu, kada velionis buvo 
Telšių Vyskupijos Kunigų 
Seminarijos rektorius..

Tradicinė SLA 72-ros K- 
pos gegužinė vyko A. P a
do 1 s k i o Sodyboje, 158 
Wilow St., Paris,Ont.

Gegužinės metu buvo pa - 
gerbtas a.a.vyskp.V. Bori- 
sevičius. Programą atliko 
Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubo Choras, vado
vaujamas A. Juozapa - 
v i č i a u s.

Šokių muzika pasirūpino

st. Catharines
ŽIAURIŲJŲ BIRŽ E LIO 
VEŽIMŲ MINĖJIMAS

St. Catharines lietuvių ko
lonija nėra gausi, bet, pagal 
galimybes,stengiasi paminėti 
ne tik tautines šventes, bet ir 
gedulo, tai yra Birželio žiau
riuosius 1941 metų . lietuviu 
.trėmimus į Sibirą. Šiais me
tais tą žiauriąją sukaktį, 40 
metų po sovietų masinių trė
mimų lietuvių, latvių ir estų 
į Sibirą vergų darbams, Bal- 
tiečiai kartu paminėjo šią ge
dulo sukaktį ir kad būtų reikš
mingesnis minėjimas, pasi
kvietė ir kitas sovietų paverg
tas tautas: vengrus, čekoslo- 
vakus, lenkus ir ukrainiečius. 

Jų dalyvavimas minint Baltie- 
čių žiauriųjų trėmimų 40 me
tų sukaktį, buvo įspūdingas, 
nes dalyvaujant gausesnėms 
etninėms grupėms į tai buvo 
daugiau dėmesio atkreipta ir 
gal šio krašto valdžios atsto
vai, esant reikalui, stengsis 
nuskriaustiesiems pagelbėti

Šiais metais Birželio žiau
riųjų trėmimų 40 sukaktį St. 
Catharinėje paminėjome bir
želio 13 d. prie miesto rotu-
*

M. PHILIPPE IZZI
PrAaldant

SKAMBINKIT:

kelnes

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90e rue, Lasalle

765-2667
2955 ALLARD

1981. VIII. 12 

J, Adomaitis iš To
ronto. Veikė karštų valgių ir 
minkštų gėrimų bufetas,lo - 
terija .ir Laimės Šulinys „ 
Dailės mėgėjas inž.Steponas 
Š e t k a s paaukojo vertingą 
paveikslą-"Lietuvišką Sody
bą". Gauta ir daugiau ver
tingų daiktų loterijai bei au
kų. Visi aukotojai bus pa
skelbti šiame savaitraštyje, 
viešoje padėkoje.

Ruošiant SLA 72-ios Kuo
pos gegužinę didelę paslaugą 
suteikė kleb.prel.dr.J. T a- 
darauskas. Man nuvy
kus pas jį užprašyti Mišias 
už vysk. V. Borisevičiaus 
sielą, buvau labai nuošir
džiai priimtas.Apie geguži
nę paskelbė parapijos biule
tenyje ir medžiaginiai pa
rėmė šį kilnų darbą.

Kankinio mirtimi miręs, 
komunistų nužudytas a. a. 
vyskp. V. Borisevičius bu
vo pagerbtas, įamžinant jo 
vardą Kanados Lietuvių Fon
de. J „Šarap niekas

šės. Minėjime dalyvavo mies
to burmistras Roy ADAMS, 
Federalinės valdžios parla- 
mentarai:Joe REID iš St.Ca
tharines ir Girve FRETZ iš 
Wellando. Taip provincinės 
valdžios parlamentaras Jim 
BRADL E Y i r So vi etų pa ve r g- 
tų tautų organizacijos pirmi
ninkas Nicolas MEZES So
vietų pavergtų tautų organi - 
zacijai priklauso ir lietuviai, 
latviai ir estai. Šioje orga
nizacijoje lietuvius atstovau
ja inž. S. Šetkus, yra ir šiais 
metais išrinktas į valdybą ir 
eina sekretoriaus pareigas.

Visos tautybės dalyvavo 
šiame minėjime su tautinė
mis vėliavomis. Lietuviai 
dalyvavo su 3 vėliavomis : 
tautine, Kanados ir Povilo 
Lukšio Šaulių kuopos. Bal- 
tiečiai vyravo su įvairiais 
plakatais.

Siam minėjimui vadovavo 
P. Vasarinė, latvis. Minėji
mas prasidėjo malda, kurią 
perskaitė Vienuolyno virši
ninkas Juvenalis Liauba.OFM, 
pritaikindamas to minėjimo 
paskirčiai, skirtą visoms so
vietų pavergtoms tautoms , 

kenčiančioms žiaurią okupa
ciją. Priminė jis taip pat 
kaip ręikia branginti gimtą 
kraštą ir kovoti dėl savo 
krašto laisvės.

P. Vasarniš, pasakydamas 
įvadinę kalbą, supažindino 
Kanados valdžios atstovus 
kodėl mes susirinkome į šį 
minėjimą. Priminė, kad 
1941 m. birželio mėnesį so
vietai įvykdė masinius trė
mimus Pabaltijo tautose. Jis 
nurodė skaičius ir NKVD bru
talumą arešto metu. Taip pat 
priminė, kad Sovietams oku
pavus antrą kartą Estiją, Lat
viją ir Lietuvą pakartotinai 
buvo išvežta į Sibirą vergų 
darbams 800.000 pabaltie- 
čių. Miesto burmistras ir Ka
nados valdžios atstovai išgir
dę apie Sovietų vykdomą ge - 
nocidą okupuotuose Pabalti - 
jo kraštuose savo kalbose iš
reiškė užuojautas ir kur tik 
bus proga pažadėjo kelti So~ 
vietų žiaurumus prieš jų oku
puotų kraštų žmones. Kana
dos valdžios atstovams kal
bant, miesto rotušėje buvo 
iškeltos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tautinės vėliavos . 
Be Kanados valdžios atstovų 
kalbų, trumpas kalbas pasa
kė ukrainiečių, lenkų, čekos- 
lovakų, vengrų, estu, latviu, 
ir lietuvių atstovai. Nicolas

montreal
NETEKUS JONO PETRULIO

Jonas Petrulis

Kiekvieno žmogaus mirtis’ 
būna aptariama ne tik arti
mųjų, bet ir platesnėje, jį 
pažinusiųjų visuomenėje. Y- 
pač mes, lietuviai, mirus 
tautiečiui, kad ir nepažįsta
mam, kad ir kitoje kolonijo
je, atkreipiame dėmesį. Iš
eivijoje - mums yra brangus 
kiekvienas tautietis ne tik 
kaip individas, bet ir kaip 
mūoų tautos narys.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 Georg* LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja* Darba* atl iek a spiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namtį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

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

Mezes, vengras, šiais me
tais yra Niagaros Pusiasa
lio Sovietų Pavergtų Tautų 
Organizacijos pirmininkas ir 
pasakė šios organizacijos 
vardu kalbą.

Nesant garsiakalbio kai ku
rie tautinių grupių atstovai į 
tai neatkreipė dėmesio ir kal
bėdami patyliai toliau esan
čiųjų nebuvo išgirsti. Lietu
vių atstovas inž. S. Šetkus į 
tai tačiau atkreipė dėmesį ir 
kalbėjo garsiai, buvo gerai 
girdėtas, ir už tai susilaukė 
visų dalyvių stiprių plojimų. 
O Federalinės valdžios par
lamentaras Joe Reid ir kiti 
jį net asmeniškai sveikino.

Dabar mes galime nevar
žomai Kanadoje ruošti de-' 
monstracijas pries Lietuvos 
okupantą — Sovietus — ir į 
mūsų demonstracijas bei 
minėjimus pareigingiau at
silanko ir pasako reikšmin
gas kalbas valdžios atstovai 
bei parlamentarai. Taip pat 
ir spauda yra palankesnė , 
ypač St. Catharines dienraš - 
tis "The St. Catharines Stan
dard", kur talpina stipriau 
kritikuojančius rašinius nu
kreiptus prieš Sovietų skel
biamą "rojų".

Birželio žiauriųjų viešai 
minėjimas buvo baigtas Ka
nados himnu.

Netikėta Jono Petrulio 
mirtis Montrealio lietuvių 
kolonijoje sukrėtė daugiau 
ar mažiau jį pažinojusius, 
sukrėtė ir visuą lietuvius.

Jonas Petrulis buvo poka- 
rinės kartos ateivis. Kūrė
si su žmona Kaze ir maža
mečiu sūnum Edmundu 
Montrealyje, kuriame dirb
damas įvairius darbus, įsi
kūrė tvirtai, pasiturinčiai.

Netikėtai mirus "Nepriklausomos Lietuvos’ Leidimo Bendrovės 
Valdybos pirmininkui ir administratoriui, Redakcijos Kolegijos 
nariui

JONUI PETRULIUI,

kartu liūdėdami, reiškiame nuoširdžiu užuojautą žmonai 
KAZEI, sūnui EDMUNDUI su šeima, bei visiems kitiems 
giminėms ir artimiesiems —

"NL” VALDYBA, REDAKCIJA ir DARBUOTOJAI

A t A

JONUI PETRULIUI 
mirus ,

liūdime neteką savo aktyvaus nario ir reiškiame 
užuojauta jo žmonai KAZEI, sūnui EDMUNDUI 
su seimą, giminėms ir artimiesiems —

ŽVEJOTOJI IR MEDŽIOTOJU, KLUBAS '’NIDA”

Sveikatos atžvilgiu- jis 
atrodė sveikesnis ne tik už 
bendraamžius, bet ir už daug 
jaunesnius. Geras kūno su
dėjimas, rodos, skyrė ilga
amžį likimą. Ir štai,vos per
šokęs 66-tąjį gimtadienį, 
staiga mirė.

Kas būtų tikėjęs,kad taip 
įvyks,iš vakarėse, rugpiūčio 
2d., "NL"gegužinėje, Skrui- 
bio vasarvietėje. Beveik tik 
savo iniciatyva suruošęs ge
gužinę, iš pat ryto atvyko į 
ją ir linksmai leido laiką. O 
nė parai nepraslinkus- buvo 
miręs ir paliko ne tik gegu
žinės stalo draugus, bet vi
sus lietuvius čia Montrėaly- 
je ir visur kitur, o juo la - 
biau savo šeimą, taip labai 
mylimą ir mylinčią anūkėlę 
Audrytę.

Velionį Joną Petrulį arti
miau pažinojau, negu dauge
lis montrealiečių, nes abiem 
teko bendradarbiauti lietu - 
viškoje veikloje. Sakyčiau, 
kad aš jį ne vieną kartą į- 
traukiau ir prikalbėjau pri
siimti atsakomingas parei
gas, dėl kurių jam teko su - 
silaukti kartais ir nemalo - 
nių apkalbėjimų. Ypač, kai 
nustojo veikti ir teko par
duoti DLK Vytauto Klubo na
mus Montrealyje net ne rin
kos kaina.Netikiu bet ko
kiais tuo metu sklidusiais 
apkalbėjimais. Jis tikrumo
je nebuvo jų priežastis. Jis 
buvo pasiūlęs visus sužavė
jusį planą, bet neteko jo įgy
vendinti. Dar buvo tiek daug 
jam visokių kitokių darbų. 
Jei jis dar būtų buvęs pir
mininku tuos namus parduo
dant, tikrai vertingiau jie 
būtų buvę parduoti.

Dar kelis metus ankščiau, 
buvau prikalbėjęs J.Petrulį 
įstoti su piniginiu įnašu 
į statybos bendrovę "Amli- 
tas" / organizuotą p.Gaba- 
liausko/.

Jonas Petrulis buvo reto 
gabumo verslininkas. Iš 
specialybės - pienininkas ir 
buhalteris, šiose srityse dir
bęs Lietuvoje. Atvykęs į šį 
kraštą, dirbo įvairius pap - 
rasto darbininko darbus iki 
pradėjo savistovį statybos 
kontraktoriaus verslą. Bū - 
damas iš prigimties gabus , 
nebijodamas rizikos, grei
tai įgudo šiame versle, juo 
persiėmė, prisitaikydariias 
prie šio krašto aplinkybių.

Užsimojęs į platesnius 
projektus,persikėlė su vers
lu į JAV. Bostone įsteigė sta
tybos bendrovę ir ten vertė
si keletą metų. Neapsiriko, 
nes ten jam gerai sekėsi. 
Pasiekęs kulminacinį tašką, 
bendrovę uždarė ir grįžo į 

Montrealį,kuriame jo žmo
na Kazė prižiūrėjo ir tvarkė 
ne tik jų pačių gyvenamuo
sius apie 1O šeimų butų na - 
mus, bet ir kitus statybos 
dar neparduotus namus.

Nebuvo jis pagyrūnas 
verslini nitas, bet mėgo pri
imti maloniai komplimentą , 
kai jį pavadindavo "milijo
nierium". Iš tiesų, jis ir bu - 
vo vienas iš turtingiausių 
montrealiečių lietuvių. Jam 
ir jo šeimai rytojus buvo už
tikrintas.

Paskutinis mano prikalbė
jimas J. Petrulį veiklon buvo 
prieš 1977 m. "NL" Spaudos 
B-vės akcininkų susirinkimą, 
sutikti įeiti į Valdybą. Susi - 
rinkimo metu išrinkus jį 
Valdybon, J. Petrulis sutiko 
pirmininko pareigoms.

Jis buvo reto gabumo ir 
tikrai nuoširdaus atsidavi - 
motoms pareigoms. Pri - 
siėmęs administratoriaus 
darbą, jis labai stropiai ra
gino užsilikusius prenumera
tos mokesčius ir gilinosi į 
visokį kitą darbą. Taip, man 
1979 m. staigiai susirgus, jis 
buvo pajėgus pcrŲnti visą 
koordinacinį laikraščio lėi - 
dyklos darbą. Taip jis,dirb
damas savo 4 metų kadenci - 
joje, be jokio atlyginimo, ką 
naudodamasis šia proga, vie
šai patvirtinu, rūpinosi laik - 
raščiu iki pat mirties.

Jo vienintelis sūnus Ed
mundas yra kompiuterių 
specialistas ir dirba atsa
kingą darbą Mississauga, Ort. 
Velionis Jonas nevienam yra 
prasitaręs, kad vėliau kel
sis ten gyventi. Nelaukta 
mirtis užbėgo už aidų ir jis 
nukeliavo karste, lėktuvu į 
Mississauga Lietuvių Kapi- 
nes» ankščiau, negu buvo nu
taręs.

Jonas Petrulis buvo pane
vėžietis, .kilęs iš Subačiaus 
valsčiaus, ūkininkų šeimos . 
Jo motina, 93 m. , dar yra gy
va Lietuvoje.Taipgi Lietuvo
je liko jo brolis Petras ir 
sesuo Emilija.Tad jo šeimai 
čia ir Lietuvoje- nuoširdi 
užuojauta.

O mielam bendradarbiui 
Jonui- amžinai ilsėtis taip 
pamiltoj Kanados žemelėj.

P. P aukštaitis

SKAUTU-ČIU STOVYKLA 
BALTIJOJE

Primename, kad Skautų- 
Skaučitj vasaros stovykla 
vyks BALTIJOJE RUGPJŪ
ČIO 15-22 d. d. Registruotis 
pas Rimą PIEČAITĮ-^767 - 
8779 arba pas Audrą ŽUR - 
KEVIČIŪTĘ, 489-6690.
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MIRUSIEJI:
• VA LINT EE NĖ Valerija, 7 B 
m., staiga mirė savo bute. 
Palaidota per A V parapiją .

I 1TAC MONTREALIO LIETUVIU
UlHO KREDITO UNIJA

GIMĖ:
GIRINIŲ, Leono ir Vandos 

sūnus Šarūnas ir marti Asta, 
gyvenantieji Bostone, JAV , 
susilaukė pirmagimio sū - 
naus<, Sveikiname ’

Vitas Gerulaitis.
2 time Italian
Open champion.

1465 OE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS
Term. ind. 1 m.. .........  . 18%
Certifikctai ...................... 19% Nekilnojamo Turto,
Spec. taup. s—tas.......... 17% Asmenines ir
Taupymo S —tas..............
su apdrauda iki $2000.

11 % Prekybines.

Trumpalaikiai ind.............
už $20,000 ir daugiau

. 20 %
Paskolos mirties atveju

Čekių, s—tas .. ................ . 6% apdraustos iki $ 10,000.—

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

9 ADAMONYTĖ Julija, Juli
jos ir Petro Adamonio duk
tė, baigė McGill Universi
tete fiziologiją Bachelor of 
Science laipsniu. Ateityje ji 
sieks Magistro laipsnio. Ji 
yra veikli GINTARO Ansamb
lio dalyvė, Lituanistinės Mo
kyklos mokytoja, Jaunimo 
Sąjungos Montrealio Sky - 
riaus Valdybos narė.

Sveikiname '.

Vienas mūsų tautietis laisvalaikį praleidžia restau - 
ruodamas smuikus ir gitaras. Jeigu kam būtų įdomuįsi- 
gyti , kreipkitės į NL redakciją.

.publika kreipia į žaidėjus.Vi' 
tas visur laikosi savo neiš - 
kraipytos pavardės, yra 1O - 
ies geriausių pasaulinių teni
sininkų tarpe.

• ADOMAIČIAI, Jonas ir 
Marija, grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Cape Code ir 
Bostone.

A. Kačinskui, A. Ziukui, 
M. Grinkui, B. Kaspeta - 
vičiui ir visiems, paauko
jusiems loterijos fantus.

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 —*• —- —- —

Ketvirtadieniai s 12 - 8 6 - 8
Penktadieniais 12 - 6 12 - 6

MALONUS TALKININKAS
Redakcijos namelis buvo 

gerokai apaugęs žolėmis, o 
ypač kiemas pasižymė
jo vaizdingomis ir piktomis 
žolėmis. Vieną dieną jų ne
bebuvo:; Pranas Montvila 
jas nupiovė, padarydamas 
staigmeną ir malonumą "NL" 
Redakcijai. Dėkojame l

"NL“

Vitas Gerulaitis

• Dail.Alf. VAZALINSKAS 
sukūrė a.a.Gražinos Dauk
šienės kapui paminklo pro
jektą, kuris buvo pašventin
tas mirties metinių proga 
rugpiūčio 8 d.,po gedulingų, 
rytinių Mišių. Po to vyko 
specialūs pusryčiai AV Pa
rapijos salėje.

VITAS GERULAITIS 
MONTREALYJE

Pasaulinio mastotenisinin- 
kai- Borg, McEnroe, Geru
laitis, Lendl rugpiūčio 8-16 
d. d. žais teniso centre Mont
real yje Jarry Parke /išlipti 
Jean Talon metro stotyje/ .

Metro stotyse, The Ga - 
zette, Sunday Express laik - 
raščiuose žaidynes rekla
muojant, matome mūsų lie
tuvį tenisininką, Vitą Geru
laitį. Bendruomenė ir Spor
to Klubai turėtų nusiųsti jam 
pasveikinimą- linkėjimus^ 
nes Žaidynių organizato
riai labai seka, kiek dėmesio

PAVEIKSLO ATSTATYMO 
PARENGIMAS

Spalio mėn. 3 d. AV 
parapijoje numatomas šven
tiškas pare agi mas-Marijos 
paveikslo pašventinimas.

Paveikslo Atstatymo Ko 
misija kartu su Parapijos 
Komitetu paveikslo tinka - 
mumą patvirtino.

Šventės išvakarėse įvyks 
didžiųjų operos arijų kon
certas, kurį globoja R.Mill- 
ette, Remy Marlin Co pre
zidentas.

Wcictzcce
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183
• Didelis pasirinkimas gatavų, p altų
• Vasaros laiku sausoji mo s (Slot o g •)
• Taisau ir r e modeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE bOOA H3A 2G6 TĖL. 288-9646

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

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

7 6 2 6 Central St. Ville LaSalle* P. Q-
Tel: 366 -9 74 2 ir 36 5-0 50 5

"NIDOS" KLUBO 
GEGUŽINĖ

Rugpiūčio mėn.2 d. įvyko 
Žvejotojų ir Medžiotojų 
Klubo NIDA gegužinė prie 
Ottawos upės,Point Fortune, 
Que„,p.p. Skruibių vasar
vietėje. Gražiam orui esant, 
gegužinė praėjo gražiai ir 
sėkmingai. Nežiūrint in - 
formacijų stokos dėl pašto 
streiko, dalyvių skaičiumi 
perdaug skųstis neteko.

Šiais motais NIDOS Klu - 
bui suėjo 15 metų nuo jo į- 
sisteigimo, todėl ir geguži
nė praėjo sukaktuvių ženk
le. Iškilmingas Klubo įs
teigimo minėjimas numato
mas ateinančių metų sausio 
mėnesio pabaigoje.

Be įprastinės gegužinės
Dr A O, JAUGELIENĖŠ) programos, dalyviai turėjo 

' g) progos apžiūrėti A. Mylės
g ir J.Šiaučiulio pastangomis 
S 'klubo įsigytą laivą. Juo ga- 
$ lės ateityje pasinaudoti 
gį kiekvienas prie jo įsigijimo 
R prisidėjęs įdubo narys, 
aš Susirinkusius linksmino 

A „Kalvaičio lietuviškų me 
lodijų .muzika.Buvo linksma 
ir smagu pabuvoti gražioje 
gamtos aplinkoje.

Klubo Valdyba maloniai 
dėkoja atvykusiems ir vi
siems, kurie prisidėjo savo 
darbu prie gegužinės pasi
sekimo: A. Kalvaičiui už 
muziką, A.Mylei - už lote
rijos tvarkymą, O. Mylie- 
nei, M. Šiaučiulienei, M. 
Grinkienei, M. Kasperavi
čienei už bilietų platinimą,

iki 10 p . m.
i 9:30 p. m.

m. iki 9:30 p . m.

IŠKILMINGAS 25-iiį METŲ. 
SUKAKTIES PAMINĖJIMAS

Lietuvos Karaliaus Min
daugo Šaulių Kuopa š.m. 
spalio mėn. 17-18 d. d., A V 
Parapijos salėje rengia Kuo
pos 25 metų įsikūrimo iš
kilmingą paminėjimą.

Meninėje dalyje programą 
išpildys sol.G.Capkauskie- 
nė ir sol.A.Grigas iš Chi- 
cagos.

Numatoma programa:spa- 
lio mėn,17 d. vakare-Minėji
mo Aktas, Meninė Dalis , 
Banketas. Sekmadienį, spa
lio 18 d.-Iškilmingos Pamal
dos, Pietūs ir Minėjimo Už
darymas -Atsisveikini mas.

Pakviesta visų Kanados ir 
Amerikos šaulių dalinių at
stovai. P rašo me šią datą re
zervuoti ir maloniai prašo
me visų šioje Kuopos šven - 
tėję dalyvauti.

.Kuopos Valdyba

PARDUODAMAS
3 še!menamas, garažas ir 
krautuvė geroje vietoje. 
Kreiptis Tel: 366-7519 
arba : 1-224-4732 ,

RENKU
senas lietuviškas knygas, 
laikraščius , plokšteles ir 
kit^ lietuvišku medžiagą.

P. ADAMONIS
Tel. 722 - 3545

Tony s Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Portraits 
Weddings

Montreal 525*8971
Brossard 678-2951

TONY LAURINAITIS

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Ž u va vi mo vieta, svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuveles I

Užsisakykite vietas - STURGEON LODGE 
Box 119, R.R.2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4355.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L T. D.
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMA] ALI ŪMINI JUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 32H975

MEMBER

FOTO M.L.S.
SYSTEM

DANPAR REALTIES CORP.

D. N. BALTRUKONIS
IMMEHBLES - CL ASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PATARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305 , Montreal , P.Q. 
Tel.: 273-9181 ............. Namu : 737-0844.

Tel . Bus
Res

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. 0.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

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

PETRAS ADAMONIS 
C L B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBft 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

: 4 82-34 60 
: 366-7041

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

4695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6 
TEL. 727 -3 120 Namų 3 76 - 378 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.£., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia r. u o 1945 jn.

heal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

• MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 

IŠ IMTIMI J UMS, PAS (TARNAUS-1 
LEONAS GURECKAS w UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE! 
SALES MEN ACER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU

nu BBMrtTM/MT9B / WfeftNltife 
" 11WESTMNSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489*5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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