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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA puolimą,. Jiems svarbu su

naikinti aktyviai kovojančius
tėja ir turi įvykti rugsėjo 
mėnesį.
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SENEGAMBIA - 
NAUJAUSIA VALSTYBĖ

Prancūziškai kalbančioji 
Se negali ja ir angliškai kal
bančioji Gambija, pranešė, 
jog planuoja susijungti į nau
jausią pasaulyje valstybę- 
Senegambią.

Šių abiejų kaimyninių Af
rikos valstybių prezidentai 
Abdou Diout ir Dawada Ja - 
vara oficialiai paskelbė šį 
planą spaudos konferencijo
je.

Gambijos žemė yra 
siaura ilgu kyliu įėjusi į Se- 
negalią. Toje vietoje nese
niai buvo kilę neramumai, 
sukelti ginkluotų kairiųjų . 
Senegaliečiai kareiviai padė
jo juos numalšinti.

. 'Mums atsivėrė akys",pa
reiškė reporteriams prezi
dentai", mums reikia rasti 
dar tvirtesnį bendravimo 
būdą ne vien tik apsisaugoji
mo srityje. Mes įrodysime 8 
kad tai yra įmanoma pada - 
ryti".

SUSIKIRTO JAV IR LYBIJOS 
LĖKTUVAI

Per vykdomus JAV ma
nevrus tarptautiniuose van
denų plotuose Sidra įlankoje, 
2 Lybijos karo lėktuvai, pa - 
gaminti Sovietų, staiga ap
šaudė 2 amerikiečių lėktuvus, 
lydėjusius laivus. Ameri
kiečių lėktuvai atsišau Jyda - 
mi nukovė 2 Lybijos lėktų - 
vus.

Vienas Lybijos pilotas 
nusileido į vandenį parašiu
tu. Neaišku, ar jis buvo ly- 
bietis,pakistanietis ar rusas.

Amerikiečių lėktuvai grįžo 
saugiai į savo bazę"Nimitz" 
laive.

Khadafi kaltina, kad ame - 
rikiečiai išprovokavę šaudy
mą. Amerikiečiai turi kito - 
kių įrodymų filmoje ir ka
setėje.

PARDUOS GINKLUS 
SAUDI ARABIJAI

Nežiūrint didelio spaudi - 
mo iš visų pusių ir iš Izra - 
elio, JAV-bės nutarė par - 
duoti kontroversinių ginklų 
Saudi Arabijai, 8 bil.dolerių 
vertės.

JAV administracija pa
reiškė, kad šie ginklai par
duodami, nes yra gyvybiškai 
svarbu apsaugoti milžiniškus 
alyvos laukus Saudi Arabijo
je iš kurios pagrindinius a- 
lyvos kiekius gauna JAV-bės.

Oponentai sako, kad tai ga
lėtų grėsti Izraelio valstybės 
saugumui.JAV-bės Adminis
tracija patvirtino, kad A me- 
rika rems Izraelio saugumą 
ir garantuoja, kad nebus pa - 
žeista karinė lygsvara Vidu
riniuose Rytuose.

PREZIDENTO 
PASIKESINTOJAS LAUKIA 
TEISMO.

John W.Hinckley Jr., 26m. 
yra patrauktas į teismą už 
bandymą nužudyti JAV pre
zidentą Reagan'ą ir sužeidi
mą kitų trijų darbuotojų.

Nuteistas, galėtų gauti 
bausmę kalėjimo iki gyvos 
galvos.

Pasikosint Ojas yra turtuo
lio iš Colorado sūnus.

LENKAI SUPERKA 
MUILO MILTELIUS

7000 lenki jos gyventojų 
viename mieste paskelbus 
muilo miltelių Išpardavimą , 
supirko jo 14 tonų. Išpardavi
mas truko 1 dieną,paskelb - 
tas prieš būsimą miltelių 
normavimą už savaitės. P o 
jo kiekvienas Lenkijos gy
ventojas gaus iki 28 uncijų 
mėnesiui miltelių.

Išpardavime kiekvienas 
galėjo pirkti 4 svarus mil
telių,,

RUSAI ATNAUJINO 
AFGANU. NAIKINIMĄ,

Iš New Delhi pranešam^. , 
kad šimtai afganų.., laisvės 
kovotojų buvo užmušti per 
Sovietų aviacijos staigų už-

prieš Kabulo režimą.
Be to, rusų trupės įvykdė 

stipriausią puolimą per pas - 
kutinius 20 mėnesių Paryj - 
šėr slėnyje, kuris buvo lais
vės kovotojų rankose. Žuvo 
apie 2.000 afganų.

Kabul radio pareiškimai 
tačiau užsimena apie gali - 
mybę tartis su Pakistanu,A- 
merika ir Sov.Sąjunga, tar - 
pininkaujant Jungtinėms 
Tautoms.

Tokiu būdu bandoma su - 
švelninti invazijos ir naola - 
tinęs Sovietų prievartos įs-
pūdi JT Asamblėjoje. Ji ar- terijos

Kiek pastangų reikia pa
dėti Sovietams užtušuojant 
prievartas ir melus...

SURADO KARO LAIKU 
ORO STOTI LABRADORE

Pakraščių sargyba rado 
liekanas automatiškos oro 
spėjimo stoties Labradore, 
pranešama iš Ottawos.Sto
tis buvo įrengta Vokietijos 
specialistų per II-ąjį Pas. 
Karą. Vokiečių povandeni
nis laivas buvo atgabenęs šią 
stotį. Ji veikė iki sausio mėn. 
194-1 m. ,kol išsisėmė jos bar-

SAN J A RA v
-ŠVIESA SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

ELTA PRANEŠA:
SUIMTI DU LIETUVIU HELSINKIO GRUPES NARIAI

USSR NEWS BRIEF /Briuselis, nr. 8,1981/ žiniomis , 
š. m.kovo mėn, 25 d. Kaune paimti du lietuviškosios Hel
sinkio grupės nariai, McčisIU.M, JUREVICIUS ir Vytau - 
tas VAIČIŪNAS. Drauge su Ona Lukauskaite-Poškiene Ir 
kunigu Broniu Laurinavičiumi, jie\buvo pasirašę naujau - 
sius grupės dokumentus/ Nr.28 /1981 vasario 11 d./,ku - 
riame pasmerKiami lietuvių patriotų teismai , ir Nr. 29 
/1981 vasario 28 d./, kuriame aprašotnos į psichiatrinę 
ligoninę uždaryto Petro ČIŽIKO kančios. Suimtųjų bylą 
veda Respublikinė Prokuratūra.

Jie kaltinami "sovietų valstybinės ir visuomeninės 
tvarkos šmeižimu", o Vaičiūnas ir "tvarkos ardymu".

Šiaulietis Jurevičius įstojo į Helsinkio grupę 1979 m. 
Inžinierius Vaičiūnas tapo grupės nariu šių metų vasario 
mėnesį. Jo šeima gyvena Kaune.

SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS Š. M . 
RUGSĖJO mėn. 10-13 d.d. TABOR FARMOJ, SODUS , 
Mi ch., JA V -se.

Programoje:
Paskaitos -
ALDONA GUSTA ir TĖVIŠKĖS NARVU VORATINKLIAI- 
Audronė Baronaitė- Willeke;
BALTIJOS JŪROS GAMTINĖ APSAUGA-Povilas Mažeika; 
BEYOND AND AGAINST THE CENSORSHIP: Polish Lite
rary Life 1976 - 1981 - Stanislaw Baranczak /poetas, ver - 
tėjas, literatūros kritikas, nuo 1968 m. Lenkijos demokra
tėjimo sąjūdžio dalyvis, vienas iš KOR-Darbininkų Gyni
mo Komiteto- steigėjų, neoficialus literatūrinio žurna - 
lo "Zapis" vienas iš redaktorių. Po 3 metų trukdymo,iš
leistas dėstyti lenkų literatūrą Harward'o U-te/. Daly - 
vaus ir literatūros vakare.
VILNIAUS DAILININKU GYVENIMAS - Paulius Lantuchas; 
TREČIASIS FRONTAS ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE - 
Bronius Vaškelis;
TREČIAS FRONTAS DALYVIO ŽVILGSNIU -Bronys Rai
la;
TREČIAS FRONTAS ŠIANDIENINIU VERTINIMU -Tomas 
Venclova;
KRĖVĖS "RA GANIUS" ir MERO "STRIPTIZAS" RAŠYBOS 
STILIUS - Nijolė Martinaitytė;
VAKARU ir LIETUVIU DEMONAI MODERNIOJOJE POE
ZIJOJE - Algis Mickū.nas;
kataliku radikalizmas šiandieniniame pašau -
LYJE - Aušra Liulevičiūtė;
MARIAUS KATILIŠKIO KALBA IR STILIUS -Violeta Ke - 
lertienė;
MARIAUS KATILIŠKIO APSAKYMO STRUKTŪRA -Rim - 
vydas Šilbajoris;
LITERATŪROS VAKARAS- pakviesti daly - 
vauti Stanislaw Baranczak, Liūne Sutema ir Tomas Venc
lova.
KONCERTUOJA - Audronė Si moaaitytė-Gai žiū me
nė.
28-asis suvažiavimas prasidės ketvirtadienį, RUGSĖJO 
lo d„, 2 vai.p.p. neformaliu pašnekesiu su Stanislaw Ba
ranczak, lenkų poetu ir Lenkijos demokratėjimo sąjū - 
džio dalyviu, kątik atvykusiu į JAV.

BALTIEJI RŪMAI ATSAKO LIETUVOS DIPLOMATINEI 
TARNYBAI

Įvykus pasikėsinimui prieš JA V.prez.Ronald Reagan’ą, 
Lietuvos Pasiuntinybės atstovas,taip pat ir Lietu/os Dip - 
lomatinės Tarnybos vardu, nusiuntė prez.Reagan’ui tele - 
gramą, išreikšdamas visų lietuvių vardu užuojautą ir lin
kėjimus graitai sustiprėti.

Dr.S.A. Bačkis gavo atsakymą su nuoširdžia padėka 
už telegramą.

JA VALSTYBĖS DEPARTAMENTO PRIĖMIME 
DALYVAVO LIETUVOS ATSTOVAS

JAV Valstybės sekretorius Haig ir jo žmona surengė 
Valstybės Departamente priėmimą diplomatinių misijų še
fų ir jų žmonų garbei. Dalyvavo Lietuvos atstovas dr.S.A. 
Bačkis ir jo žmona O.Bačkienė. Gražioms vaišėms į - 
pusėjus, Valstybės Sekretorius Alexander Haig pasveikt - 
no diplomatinį korpusą,pabrėždamas, kad JAV siekia visti 
tautų bendradarbiavimo taikai išlaikyti, vykdyti teisingu - 
mą ir rūpintis visų tautų gerove.

Ironiška, kad diplomatinio korpuso vardu už gražų pri
ėmimą padėkojo Valstybės Sekretoriui ir jo žmonai dabar
tinis diplomatinio korpuso dekanas Sovietų ambasadorius 
Dobrynin'as... Jis pastebėjo su jumoru, kad būtų malonu , 
jog diplomatinis korpusas būtų dažniau pakviečiamas į 
priėmimus.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS MOKSLININKAS
Dr. Vytautas KLEMAS, Delaware Universiteto profe - 

sorius gavo pakvietimą iš Jungtinių Tautų organizacijos da
lyvauti šią vasarą Šri Lankos krantų tyrinėjimą. Po to jis 
vadovaus hydrologijos simpoziumui Indijoje, kurį rengia ir 
remia National Science Fundacija.
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l’ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
I our la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada!
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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NEKLAUŽADA IZRAELIS IR AMERIKA
P. INDREIKA

Nuo žydų valstybės alku - 
rimo Palestinoje 1948 m.A- 
merika Izraeliui yra sutei
kusi 14 bilijonų materialines 
paramos. Todėl daugelio y- 
r a laikoma, kad Izraelis 
yra Amerikos globo
tinis ir augintini s. Šių nuo
monę dar labiau patvirtina 
faktas, kad vos tik Izraeliui 
paskelbus nepriklausomy - 
bę, Amerika rytojaus dieną 
pripažino Izraelio atkūrimą 
de jure, tuo tarpu kai Lie
tuvą JAV tepripažino tik 
1922 m. Pirmoji valstybė 
pripažinusi Lietuvą do jure 
bu/o Vokietija 1918 mo

Po paskutinio žydų suki
limo prieš okupantus-romė- 
nus, žydai buvo skaudžiai 
nubausti, uždraudžiant jiems 
net gyventi savo tėvynėje« 
Jie plačiai pasklido po visą 
pasaulį, o jų vietojo pradė
jo kurtis graikai, arabai , 
turkai ir kt., kol juos neužė
mė turkai, pradėję persekio
ti arabus ir krikščionis.To- 
dol popiežius Urbonas II, 
1095 m. paskelbė Kryžiaus 
Karą, Nepavykus turkų nu
galėti, Kryžiaus Karų rite
riai pasako prie Baltijos jū
ros, tapdami mirtinais Lie
tuvos priešai.

Turkai valdė Palestiną 
AOO metų, Vėliau ji teko 
Napoleonui,kuris ryžosi Pa
lestiną padalinti į dvi vals
tybes: arabų ir žydų. Bet 
Austrijos ir Anglijos spau
džiamas, turėjo nuo savo su
manymo atsisakyti ir pasi
traukti iš Palestinos.

Dabar Palestina yra vis 

dar dviejų tautų varžybos 
objektu: žydų ir arabų. Po
I Pasaulinio Karo Palestina 
atiteko anglams. Jie, kaip 
Napoleonas, pažadėjo ją pa
dalinti į dvi valstybes. Kilus
II Pas.Karai, viskas, apvirto 
aukštyn kojomis.

Jungtinių Tautų organiza
cija 194am.anglus privertė 
pasitraukti iš Palestinos ir 
jiems besitraukiant, žydai 
Tel- Avive 1948 m. gegužės 
14 d.paskelbė Izraelio vals
tybės atkūrimą. Žydai dau
gelį arabų ištrėmė iš sa
vo sodybų, kurie persekioja
mi, pabėgo į gretimas ara - 
bų valstybes-Jordaną ir Sy- 
riją. Čia jie susiorganizavo 
į PLO tremtinių organizaci
ją, kurios vadu tapo Yassef 
Arafat. Jis veda aršią kovą, 
prieš Izraelį, nebodamas 
vykdyti ir terorizmo veiks
mus.

Kilo 
su arabais, ir arabai įsiti
kino, kad Amerikos remia
mo Izraelio karais nenuga
lės. Gal pirmą kartą arabų 
istorijoje, jie padėjo kardą į 
šalį, kada Egypto preziden
tas Sadat’as ryžosi vykti į 
Jeruzalę ir pasiūlyti žydams 
taiką. Už tai kitų arabų jis 
buvo pasmerktas, nutrau
kiant diplomatinius santy
kius su Egyptu.

Izraelis po visų karų, re
miamas Amerikos, dar la
biau sustiprėjo. Egyptui pa
sirašius taiką su Izraeliu, 
tarpininkaujant JAV prez. J. 
Carter’iui, Amerika Camp 
David suvažiavime nuo 1979 

keletas karų Izraelio grimai.
Izraeliui neseniai užpuo

lus Irako atominės jėgainės 
statybą, visas legendas teko 
atidėti į šalį. Jėgainė buvo 
statoma prancūzų ir italų ,

m.pažadėjo Izraeliui 1,4 biL 
dolerių kreditą naujausių 
ginklų Įsigijimui, tuojau pat 
dovanojo 5000 mil. nesu
mokėtų skolų, už parduotus 
nuo 1972 m.Izraeliui ginklus 
taip pat nubraukė 5 bilijonų 
dolerių sumą. Buvo paža
dėta Izraeliui atleisti 22 
bombonešius F-16 ir F-15 
žvalgybinių lėktuvų, 200 M- 
60 tankų ir dar pridėta 30 
ginkluotų malūnsparnių.To- 
dėl Izraelio premjeras iš 
Camp David grįžo su gau
siomis dovanomis, įsipa - 
reigojęs Egyptui gražinti Si
najaus pusiasalį.

Izraelis labai nenorėjo 
grąžinti Sinajaus pusiasalį , 
nes jame jau buvo surasti 
alyvos šaltiniai; nenorėjo 
palikti tiek daug kainavusius 
Bar- Lev įtvirtinimus ir at
sižadėti Horebo kalno, ant 
kurio Mozė gavęs dekalogą .

Egyptas irgi ne mažia i 
vertino Sinajaus pusiasalį , 
kurio geopolitinė padėtis yra 
labai svarbi Egyptui ir isto
rijos bėgyje Sinajaus pusia
salis yra vaidinęs svarbų 
vaidmenį Egypto santykiuo
se su Palestina. Antra,kai - 
no Muša papėdėje yra išli
kęs iš IV a. šv. Kotrynos 
vienuolynas, kurio neliečia
mumą raštu yra garantavęs 
pats M ah o modas. Pagal le - 
gendą, šv. Kotryna buvusi 
nužudyta Aleksandrijoje, ku
rios kūną atgabenę Egypto 
krikščionys į Sinajaus kalną 
ir ten palaidoję. Būnant šv. 
Kotrynai Aleksandrijoje, ji 
sugebėjusi egyptiečius at
versti į krikščionių tikėjimus, 
už tai buvusi, pasmerkta su
deginti ant laužo, bet dangaus 
angelai užgesinę ugnį ir jos 
kūną nunešę ant Mūsos kal
no. Čia Bizantijos impera
toriaus Justi n jono įsakymu 
buvęs įkurtas vienuolynas.Jį 
per šimtmečius lankė pili- 

netoli Bagdado, Tigro ir E u - 
frato upių baseine,kuris lai - 
komas žmonijos kultūros 
lopšiu. Pro šių upių ’krantus 
praėjo daugybė tautų, jų gal 
neaplenkė ir Indoeuropiečiai, 
besikraustydami iš tolimo
sios Indijos, kurių vieną ša
ką sudarė ir lietuviai.

Senosios Babilonijos vie
toje išdygo Irakas, kuris tik 
1921 m. anglams pasitraukus 
gavo nepriklausomybę, o po 
60 metų jį pradėjo bombar
duoti Izraelis. Dabartinio

IN THE SOVIET SCHOOL
. Documentation Irom LKB Kronika Nr. 45/

je vergavo ir ž 
vietoje netrūko karų, suiru
čių Ir revoliucinių konvul
sijų, nes čia maišėsi hindų,
musulmonų ir krikščionių _
civilizacijos, kurios istorija ŠIUPYLIAI /Rayoa oi Šiauliai./
nusagstyta išnykusių tautų Cn Jun3 193<į’ a day of recollection in honor of St. 
vardais. Anthony was held in Šiupyliai. As the girls were dressing

Staigi paskutiniu metu Iz- for the procession, Communist Youth secretary Vida Pi- 
raelio ataka sukrėtė oasaulį, įkaitė arrived and began to terrorize them: "Don't you 
o taip pat arabus,ir sudaryta darc Pu" on rhos3 clothes ’ If you do, 141 tear them off 
taika tarp Egypto ir Izraelio your backs'." ranted /Miss/ Pilibaitė. Father Antanas 
gali virsti niekais. Sovietų Ylius came and asked Vida Pilibaitė to leave the Church- 
Są junga, išnaudodama susi- yard.
dariusią progą, dar stip - 
riau pradėjo remti ginklais 
Iraką, Syriją ir kitus arabiš
kus kraštus, ragindama juos 
nedaryti Izraeliui jokių nuo
laidų. Jos tikslai yra aiškūs: 
pakenkti Amerikos intere
sams turtingame alyva Per
sijos įlankos regijone.

Izraelio netikėtas išpuolis 
sukrėtė ir prez.R.Rcagan’ą, 
nežiūrint į Izraelio aiškini
mus, kad žydų tauta nebeno
ri pergyventi panašaus ’’Ho
locaust",-Irakas, įsigijęs a- 
tominę bombą, galėtų su
ruošti panašias skerdynes . 
Amerika bijosi,kad Izraelio 
ataka nesugriautų tarptauti - 
nio susitarimo,kuris veikia 
jau 13 metų dėl atominių 
ginklų plėtimo suzaržymo . 
Arabai kaltina Ameriką,kad 
nekreipiama dėmesio į susi
tarimus - Izraelis jau turi 
branduolinius ginklus, o is
lamiški kraštai jų neturi, ir 
Izraelis negali būti arabų 
teisėju.

Izraelis kaltinamas, kad 
neišnaudojo diplomatinių 
kelių ir būdų, o staigiu puo
limu pats vienas stengėsi 
pašalinti tariamą pavojų.A- 
rabuose sukėlė sąjūdį ir juos 
paskatine greičiau siekti ka
rinės sąjungos, kuri vargiai 
ar būtų provakarietiška.

Daugelio amerikiečių nuo
mone tačiau, Izraelis pasi
elgė teisingai: juk tai kla
siškas pavyzdys ir Aąiprikąi, 
kaip reikėjo vaduoti įkaitus 
iš Khomeini rankų. Antra , 
kas yra tikras,kad Irakui į- 
sigijus atominę bombą, ji ne
būtų perleista Izraelio mir - 
tinam priešui-Lybijos dikcar 
toriui Khadiifi? Juk Izraelis 
nepajėgtų visų arabiškų jė
gainių subombarduoti. Khar- 
dafi savo laiku kreipėsi net 
į Kiniją,siūlydamas virš mi
lijono dolerių už atominę 

BYELORUSSIA
On June 11, 1980 the Executive Committee of the Ray

on of Ščiučin warned the chairmen of the parish commit
tee that they face fines up to ICO rubles for permitting 
children to participate in processions and serve at Mass. 
Pastors will also have similar fines imposed.

In the Rayon of Ščiučin, one of the most beautiful of 
Byelorussia’s churches has been shut down in Senoji Vq- 
syiuškė for several years now. The people have the key 
and on Sundays they assemble to pray. Kazimieras Mar- 
kievič was fined fifty rubles because ho read the Gospel 
in church several times this year’.

For permitting children to serve at Holy Mass and 
participate in a procession, the following proasts were 
fined fifty rubles each:Juzief GrasicviČ, Antonij Chanko , 
Zahevskij, the pastor of Astravas, the pastor of Šerne- 
tovščyzna. The pastor of Astravas was fined fifty rubles 
merely because a schoolboy had assisted him at Holy 
Mass on Easter Sunday.
Kronika Nr. 39 
PASVALYS

On January 29,1979, a Week of Atheism was declared 
at the Pasvalys Middle School. A display of student arfcr- 
work on atheist subjects was held. As in all such prog - 
rams, the student where unwilling to oartieipate. There 
wore barely several drawings from the upper grades,all 

others /some 40/ were from grades 5 and 6 where the 
students had to draw them during art class. Teacher Sian- 
čiauskienė went into classrooms and demanded that the 
drawings be finished more Qiickly.

During the night of February 1 to 2, all the drawings 
and the atheist school mewspaper disappeared, and a pos
ter with ex cerpts from the Constitution of the Lithuanian 
SSSR /art. 50/ was -hung on the bulletin board: ’’Citizens 
of the Lithuanian SSR are garantecd the freedom of cons
cience; that is, the right to profess any religion whatso - 
ever, or not profess any, practice religious cults or con
duct atheistic propaganda. Fomentin discord and hatred 
in connection with religious belief is forbidden. The 
church in the Lithuanian SSR is separate from the state 
and the school frohYthe church". o s

In the morning, the teachers Quickly set up a new 
display in order to conceal the "theft”.

A meeting of middle school and university students , 
attended by semė 3OG persons, was held on February 3rd. 
Proclamations were pasted to unoccupied seats, the Li - 
thuanian tricolor flag vas conspicuous, as well as slogans 
"Russian occupants go home’.", "Freedom for Lithuania" 
and others. Short four line poems:"Red, green and yellow, 
Gur tricolor flag. Let's fight for freedom, brothers, and<- 
Lithuania will once again be free”, etc.

The proclamation aroused everyone’s curiosity. Six 
extra teachers were called out tn help catch the instiga
tors.

bombą, bet Pekingas nesuti
ko.

Vienas iš islamiškų kraš
tų- Pakistanas- atominį re
aktorių pradėjo statyti 1979 
m. ir spėjama, kad gale me
tų jau turės atominę bombą..

Similar proclamations also appeared in the school 
dormitory, where a thorough search was conducted on 
February 5th.

Cn February 5,6 and 7, eleventh-grade _ students 
were summoned /during classtime/ to the principal's 
office for talks with security police agents.

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

PA MIŠ ĖLIlį, ŠME IŽTAI
Jau daugiau kaip 20 metų 

kaip buvę naciai, o dabar sa
ve vadinantys raudonaisiais , 
terorizuoja Vancouver’io 
lietuvius savo leidžiamais 
hsperiodiniais, pamišėliš
kais "biuleteniais". Jų tiks
las- apšmeižti lietusius ir 
trukdyti jų veiklą. Tuos "biu
letenius" jie platina ir už 
B.C. ribų, siųsdami juos 
Rytų Kanadą ir JAV.Gauna 
juos ir mūsų laikraščių re
daktoriai ir, aišku savaime , 
jų "draugai"pavergtoje Lie
tuvoje. Rašo prieš visus iš
eivijos lietuvių svarbes - 
niuosius veikėjus ir dvasiš
kius, neskiriant riet ir Po
piežiaus. Juos apšmeižia 
šlykščiausiais būdais, pa
vartodami pornografines 
karikatūras ir išsireiški - 
a psi.

mus,kurie tik patvirtina pa
mišėlio darbą.

Tuose "biuleteniuose" ta - 
čiau garbinamas komuniz
mas ir "pranašaujama", kad 
po pasaulinės pergalės visus 
lietuvius, buvusius dypukus , 
nušluos nuo žemės pavir - 
šiauš.

Tie "raštai" parašyti lie
tuviškus rašmenis turinčia 
mašinėle.Reikėtų ištirti,ku
ri lietuviškos prekybos į- 
monė pardavė tokią mašinė
lę, ar mašinėles Vancouver’ 
io lietuviui-viams, kada ir 
kam.Ant tų siunčiamų"biu - 
letenių'Visada yra užklijuo
tos spaustuvėje spausdintos 
neva tai siuntėjų pavardės 
ir adresai, žinoma, visą lai
ką juos keičiant ir iškrai
pant. Pagal tuos atspausdin
tus "return" lapelius būtų 
galima lengvai surasti ir tą 
spaustuvę. Deją, niekas to 
išaiškinimo darbo nesiima, 

o kaikurių paklausus, atsake^ 
jog reikia samdyti detektyvą. 
Tai brangiai kainuotų, ir nė
ra lėšų. Dauguma su tais 
"biuleteniais" apsiprato ir 
meta į šiukšlių dėžes. Ta
čiau yra gėda, kad tokie pa
mišėliai netrukdomai veikia 
ir knisasi po mūsų veiklos 
pamatais. Jeigu nėra lėšų, 
detektyvams, tai turėtų pa - 
dėti mūsų LB Krašto Val
dyba, fondai, katalikiškoji 
bendrija ir dvasiškija, nes 
jie visi yra šlykščiai palies
ti. /Buvo dar ir tokių "biu - 
letenių, kur ir Kanados min . 
p-kas ir/Amerikos prezi- 
dentai buvo biauriausiai Iš
niekinti/. Vienas tokių’’re
daktorių" prieš kelis metus 
buvo jau teismo baustas už 
melagingus šmeižtus, bet 
kaip neva tai "pamišėlis", 
sąlyginiai nuo bausmės at
leistas ir paliktas pusme
čiui teisingumo organų prie-

Dalis lietuvių, kurių neįleido Į Trakų Pilį, minint
550 m. Vytauto Didžiojo jubiliejų.

žiūroje. Atrodo,kad tas ti - 
pas nepataisomas ir tą savo 
darbą varo toliau.

Kalbama, kad jis buvęs 
Vokietijoje koncentracijos 
lagerių prižiūrėtojas, bet 
dabar išvertė savo kailį ir 
nusidažė raudonai-. Manoma , 
kad jis turi ir sėbrų-padėjė- 
jų, nes vienam tas "biulete - 
nių" suredagavimas ir iš
siuntinėjimas neįmanomas . 
Padėjėjai, kaip ir pats "re

daktorius"-pensininkaujan - 
tieji valkatos.

Tą "veiklą" reikia sustab
dyti. Gal kas iškels geresnių 
planų, kaip su tokiais susi - 
tvarkyti? Vankuverietis
• Jeigu minimas asmuo jau 
dėl tų pačių "darbelių" buvo 
teisme, tai gal ir susekti jį 
nebūtų taip labai brangu . ar 
sunku. Pasitarkite su ar - 
timiausia policijos stotimi.

GERAI KAD IR TAIP 
PARAŠOTE

"Mano antros kartos gi - 
minaičiams parodžiau Jūsų 
laikraštyje išspausdintus 
žinias angliškai iš Lietuvos 
pogrindžio. Jie tuojaus pat 
perskaitė. Labai buvo jiems 
Įdomu.Aš iškirpus nunešiau 
parodyti į mokyklą, kur dir - 
bu.Gerai kad ir angliškai pa- 
raSėt. K J

Alberta 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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„Vilnius—Mielas Miestas’’ 
sako lenkai

STEPAS VA RANKA
/ tęsinys /

Vilniaus katedra - Lietuvos istorija.
Autorius praleido daug valandų katedroje. Ten esančiuo

se paveiksluose, portretuose aiškiai buvo įskaitoma Lietu
vos istorija, kuri kaip autorius sako, buvo taip pat ir jo is — 
torija ir jo valdovai. "Žiūrėdamas į valdovų paveikslus mo
kiausi", sako autorius, "lietuviško ištarimo jų vardų: Vla
dislovas Jogaila, Kazimieras Jogailaitis, Aleksandras, Žy
gimantas Senasis, Žygimantas Augustas. .. karaliai, kuni
gaikščiai valstybės, kuri lietuviškai vadinosi — Žečpospo
lita: Steponas Batoras, Žygimantas Vaza, Jonas Kazimie
ras, Mykolas Kaributas, Višnioveckis, Jonas Sobieskis , 
Augustas II, Augustas III, Stanislovas, Augustas Ponia - 
tovskis. . . .

"Gailėjau" , sako autorius,"kad senoji katedra neišliko iki 
šių laikų". Jogailinė katedra sudegė 1439 m., taip pat ir Vy- 
tautinė, kurią gaisras sunaikino 16 amžiuje. . .

1783 m. Wawrzyniec Gucewicz, (lietuviai vadina Laury
nas Stuoka Gucevičius) pradėjo statyti naują monumentalinę 
didžiulę katedrą, kurią po jo mirties užbaigė 1801 metais 
architektas Dominik Szulc'as. Iš visų didžiųjų kunigaikščių 
su katedra ir su Vilniumi daugiausiai susirišęs buvo Žygi
mantas Augustas. Nuo 1543 metų jis su žmona Elzbieta re
zidavo Lietuvos sostinėje Vilniuje, kuria labai rūpinosi. 
Apie tai rašo Pawel Jasienica. Dėka karaliaus žmonos, į 
Vilnių buvo kviečiami įvairių tautybių žymūs architektai ir 
menininkai miesto statybai plėsti ir gražinti. Karalius Žy
gimantas Augustas įsteigė pirmą paveikslų galeriją Vilniu
je. Jis padovanojo Vilniui apie 1200 brangių, baltam perga
mente, įrištų knygų.

Vilniuje, jis po žmonos Elzbietos mirties pergyveno tra
gišką meilę gražiai našlei Barborai Gasztoldowai, kaštelio
no Jurgio Radvilos dukteriai. Slaptos karaliaus ir Barboros 
vedybos įvyko 1547 m. Vilniaus katedroje.

Po 4 metų į Vilniaus katedrą buvo atgabentas iš Krokuvos 
mirusios Barboros kūnas ir palaidotas katedroje prie kara
liaus pirmos žmonos Elzbietos ir Aleksandro Jogailaičio . 
Visus tris sarkofagus ir šiandieną galima ten matyti.

Karalius Žygimantas savo testamente prašė, kad jis būtų 
palaidotas Vilniuje, ne katedroje, bet go tiko stiliaus Šv. Onos 
bažnyčioje. Karaliaus noras nebuvo išpildytas. Jis buvo 
palaidotas Krokuvoje — Vavelyje.

Išlikusi senovės legenda, tarp senesnio amžiaus žmonių, 
kur pasakojama, kad mėnesienomis naktimis, kas metai, 
šis Jogailaičių paskutinis karalius pasirodo Gedimino kalno 
viršūnėje, atsirėmęs į pilies bokštą ilgai žiūri į jo numylė
tą Vilniaus miestą.

Čia yra to straipsnio pirma dalis, kuri tilpo 1980. 8. 23 , 
aukščiau minėtame savaitraštyje.

Antroje Straipsnio dalyje, 1980. 8. 30 d., rašoma: "An
takalnio priemiesčio viduryje, prie Neries, iškilusi didin
ga šv. Petro ir Povilo bažnyčia, subrendusio Vilniaus ba
roko perlas — pasididžiavimas, sukurtas Jono Zaoros. 
Bažnyčios fundatorium 1668 m. buvo didysis lietuvių etmo
nas Mikalojus Pacas, kuris tuo atsidėkojo Dievui už per
galę prieš tuometinius Vilniaus okupantus vadovaujamus 
Myszecki'o. Mirus etmonui Pacui, -jis buvo palaidotas po 
slenkščiu, vedančiu į bažnyčią. Tame slenkstyje yra loty
niškai įrašyta: "Čia guli nusidėjėlis".

Bažnyčios vid uje — tikras muziejus.
Sakoma, kad ten esama apie 2 tūkstančiai įvairiausių 

skulptūrinių figūrų. Prieangyje stovi du apdulkėję dideli 
turkiški katilai, kurie buvo pagrobti prie Chocimo 1621 m.

Pagrindiniame altoriuje randasi šv. Kazimiero karstas, 
kuris neperseniausiai buvo čia perkeltas iš karališkos Vil
niaus katedros. Kaip nedaug rašo autorius, mes žinome 
apie šį jaunuolį, kuris mirė, džiova turėdamas 26 metus 
amžiaus. Jis gimė Wawelyje, o mirė Vilniuje. Kazimie
ras buvo labai pamaldus, nors gimė iš karališkos šeimos, 
tokiu nesijautė. Po karališkais drabužiais, vilkėdavo ašu
tinius marškinius. Miręs, greitai tapo Lietuvos ir Karū
nos patronu. Popiežius Klemensas VIII Kazimierą kano - 
nizavo 1602 metais.

Reformacijos pasekmės Vilniuje.
Mirus Kazimierui, po 2 metų Lietuvos kancleris Sapie— 

ga, Rotušės Aikštėje pastatė bažnyčią ir pavadino jąŠv. Ka
zimiero vardu. Netoli Kazimiero bažnyčios randasi 
žymus bazilikonų vienuolynas. Sakoma, kad tą šventovę 
pradėjo statyti antroji Algirdo žmona Juliana. Vėliau ią 
baigė Lietuvos etmonas kunigaikštis Konstantinas Ostrogs- 
kls.Iš tiįVilniaus laiku šventais tapopaskelbti:Šv.Kazimie- 
ras, šv. Andriejus Bobola, Kuncevičius, pirmas baziljonų 
archimandritas, vėliau šv. Jozefatas. Daug vėliau, bazili
jonų vienuolyno pastate buvo kalinami Adomas Mickevičius, 
Konarskis ir kiti.

Tie šventieji ir kiti Kristaus mokslą skelbiantieji nešė 
Romos šviesą vietiniams gyventojams: pravoslavams, kal
vinams, mahometams, žydams, karaimams, kartais ir pa
gonims. Nevisada, tas jų mokslas atnešdavo gero sugyve
nimo rezultatus, rašo autorius. Dažnai kildavo netik reli
giniai, bet ir tautiniai konfliktai. Iš tų senų laikų yra užsili
kęs ir pagarboje laikomas Aušros Vartų Mergelės paveiks
las. Šis paveikslas pradžioje 17 amžiaus buvo įmūrytas 
Medininkų vartų gynimosi sienoje. Prie tų vartų netoli bu
vo statoma architekto Tencallos šv. Teresės bažnyčia. Čia 
vėliau įsikūrė basi karmelitai. 1671 m. vienas iš vienuolių, 
tėvas Karolis pastatė medinę koplytėlę tam paveikslui. Po 
50 metų buvo pastatyta mūrinė koplyčia. Paveikslo garbi
nimas labai greitai plėtėsi. 1706 m. prasidėjo specialios 
Aušros Vartų pamaldos, kurios pagarsėjo po visą istorinę 
Lietuvą.

Straipsnio autorius rašo, kad jo apsilankymo laikas da
bartinėje Lietuvoje buvo ribotas, jis nprėjęs aplankyti kiek 
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galima daugiau istorinių vietų; Rašo jis:"buvau šv. Mika
lojaus, šv. Dvasios, šv. Rapolo, šv. Petro ir Povilo, ir ro
mantiškoj bažnyčioj prie Kalvarijos. . . Tačiau Aušros Var
tuose nuotaika buvo visiškai kitokia. Kokia, sunku tai iš- 
pasakyti". Po pamaldų, autorius aplankė ir apžiūrėjo kop
lytėlėje esantį paveikslą, prie paveikslo ir ant sienų buvo 
prikabinta tūkstančiai įvairių vatų, reiškiančių padėką. Kai 
kurie žmonės į koplyčią laiptais lipo ant kelių.

"Po pamaldų eidamas buvusia Didžiąja, Pilies ir kitomis 
gatvėmis, — rašo autorius, — susimąstydavau. Pagalvo
davau apie pagoniškos Lietuvos praeitį. Štai čia, prie Ro
tušės, 1345.3.4 d. buvo nužudyti 7 pranciškonai. Tai įvy
ko Gedimino sūnaus Algirdo viešpatavimo — valdymo pir
momis savaitėmis. Kiti 7 vienuoliai buvo nukryžiuoti Pil
kame Kalne.

Toje vietoje, Pilkame kalne, kur buvo nukankinti vie
nuoliai, Algirdo sūnus Jogaila liepė pastatyti 3 didelius 
raudonus kryžius. Kryžiai iš kartos į kartą būdavo atnau
jinami iki Pirmojo Pasaulinio Karo. Kryžiai šiandieną jau 
sunaikinti, jie neegzistuoja. Kaip žiauriai yra naikinama 
Vilniaus didinga praeitis. Tie 3 baltieji kryžiai buvo su
projektuoti vilniečio architekto Antoni Wiwulsji'o. Tai ga
bus ir žymus architektas. Jis suprojektavo ir pastatė Kro
kuvoje įspūdingą "Žalgirio Mūšio" paminklą. Kai buvo pa
statyti tie balti nauji kryžiai, kalnas nuo to laiko buvo va
dinamas "Trijų Kryžių" kalnas.

Arčiau Aušros Vartų, prie Bazilijonų vienuolyno, gali
ma vėl prisiminti, rašo autorius, apie dar vieną įvykį. Iš 
Algirdo Lietuvos, 1347 m. išaiškinta, kad 3 kunigaikščio 
dvaro tarnautojai: Kuklej, Michlej ir Nezylo priėmė pro- 
voslavų krikštą ir gavo naujus vardus: Jonas, Antanas ir 
Eustachas. Jie buvo už tai pakarti ant vieno ąžuolo. Vė
liau jie buvo kanonizuoti ir palaidoti jrrovoslavų vienuoly
ne.

Vilniaus pastatai — Lietuvos krikščionybės 
istorija.

Algirdo laikais lietuviai dažnai pasiduodavo ir kitų kul
tūrų įtakai. Čia buvo du pasauliai ir dvi kultūros. Algirdo 
laikais nemaža įtakos turėjo rusinu — Smolensko ir Kijevo 
kultūra. Sakoma: "Roxolania vieta vietorem vicit. . . "

Pirmoji Algirdo žmona, Vitebsko kunigaikštienė Marija 
statė pravoslavų cerkves. Taip pat ir antroji Algirdo žmo
na Julijona rėmė pravoslavų tikėjimą. Ji nužudytų 3-jų 
dvarininkai vietoje pastatė šv. Trejybės ir šv. Mikalojaus 
cerkves. Kraštas daugumoje vis dar buvo pagoniškas . 
Aukštesnis luomas glaudėsi prie krikščionybės. Sakoma , 
kad Algirdas prieš mirtį priėmė pravoslavų tikybą. Po ke
letas dešimtmečių rusų kultūros, Lietuva perėjo į vakarie
tišką lotynų įtaką, kuri sustabdė Lietuvos rusifikaciją ties 
Nemunu ir Nerimi. Pradėjo kilti tautinis atsiskyrimas ir 
tautinis pasididžiavimas. Pagonystė pradėjo nykti. Žemai
tija krikščionybę priėmė 25 metus vėliau negu Vilnija. Dar 
Stepono Batoro laikais, Žemaitijos vyskupas Giedraitis ra
šė, kad žmonės vis dar gerbia praktikoje senąją Lietuvos 
tikybą. ( bus daugiau)

• e © • • e
Tu nesi tikras, kad nebūsi 

išprievartautas ir kad tavo 
turimas kuris vertingas daik
tas nebus pavogtas ar atim
tas. Siautėjantis sauvaliavi
mas yra, lyg koks nūdieninių 
demokratinių valstybių sant
varkos požymis- ,

Štai išeinu 4 vai. po pietų 
į netolimą maisto krautuvę

SAUVALIAVIMAS

tave saugo ir mato, kur tu 1 
nueini,išdrįsta įsilaužti die
nos metu į tavo namą . Pra- i 
neši policijai ir praneši sa- i 
vo draudimo draugijai.

Gal ir ne taip jau skaudūs 
yra tie medžiaginiai nuosto
liai, bet tas netikrumas, kad ' 
re tu vienas esi namų šeimi
ninkas, palieka ilgalaikio po - 
būdžio nuosėdas. Atsiranda i 
nenorinčių garbingu darbu 
užsidirbti pragyvenimą. Įsi - 
specializavę rizikuotojai — 
dykaduoniai mėgina pasisar 
vinti kito asmens nuolatiniu 
darbu įsigytą kurį vertinges
nį daiktą, nes jis žino, kad 
jų rizika nėra jau tokia dide
lė. ;

Prieš I-ą Pasaulinį Karą 
Lietuvos kaimo gyventojai bu
vo tikri, kad nei jų gyvulys , . 
nei kuris žemės ūkio įrankis 
ar vidaus namų apyvokos 
daiktas nebus pasisavintas 
kokių nors valkatų—vagišių . 
Tiesa, buvo čigonai, įsispe- 
cializavę apgaulėje ir vagys
tėje. Neturėdami pastovios 
gyvenamos vietovės ir veng
dami bet kurio darbo, jie 
slankiojo po kaimus, baugin
dami ramius gyventojus . 
Taipgi pasitaikydavo arliava- 
gysčių, bet su tais arliava- 
giais buvo elgiamasi perne
lyg žiauriai, jei jie buvo nu
tverti. Pasitaikydavo, kad bū
davo jie nulinčiuojami, juos 
negyvus su apmautu ant gal
vos arkliu' naudoti apynasriu, 
išmesdavo kur nors į kelio 
pagriovį. Prisimenu, netoli 
Svyrių ( j rytus nuo Švenčio
nių) prieš I-ą Pasaulinį Karą 
gyveno stambus dvarininkas 
ir didelių miško plotų savi
ninkas Chominskis. Vietiniai 
gyventojai jam nusiskundė, 
kad rusai kolonistai vagia 
arklius. Jis liepė nusaugoti 
ir pagauti vagį; jį pagavus, 
užrišti į maišą su akmenimis 
ir jį paskandinti Svyrių ežere. 
Po kelių tokių paskandinimų, 
niekas daugiau arklių nebe
vogė, o nužudytų našlės, pa
klaustos kur dingo vyras, at
sakydavo; "Gavrila pošol v 
Rigu na zarabotki" (Gavrila 
išėjo į Rygą uždarbiauti). Bu
vo kaimuose apgyvendinti ru
sų policininkai—"uredninkai" 
ir jų ten buvimas sudrausmin
davo sauvaliautojus. Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
irgi mūsų kaimas buvo gana 
saugus, mažai kam Į galvą at
eidavo mintis sauvaliauti, pa
sisavinant svetimą turtą .

Štai užėjo "svieto lyginto — 
jai, ir nuosavybės sąvokos iš
blėso. Šiandien benuosavybi - 
nė Lietuva pergyvena bet ku
rios, kad ir menkos nuosa
vybės netikrumą Sovietųgro- 
buoniška valstybė kaimiečių 
turtą, žemę, žemės ūkio įran
kius, gyvulius) pasisavino — 
nenamai, nacionalizavo be 
atlyginimo už nusavin
tą turtą, kas lygu viešai 
pateisinamu a pvo g i m u , ir 
štai — visur įsigaliojo vagi - 
liavimas, kaip taisyklė. "Kas 
yra valstybės, tai yra ir ma
no", — sakoma: vogti pavogtą 
nusavintą daiktą pasidarė "ne
nuodėminga". Visuotinai va
giant valstybinį turtą, lengva 
sąžine pereinama ir į nuuba - 
ginto piliečio turto vagiliavi
mą. Tų vagysčių tenai nie
kas neregistruoja ir niekas į 
tai rimtai nereaguoja. Mili - 
cija yra menkai apmokama, 
ir ji nededa daug pastangų su
rasti vagį. Jiems, policinin
kams irgi reikia "kombinuo
ti", kad galėtų išsiversti pra
gyventi .

Ir ne tik kad buvo nusavin
tos žemės ir kitas ūkininkų 
turtas, bet daug tūkstančių 
geriausių ūkininkų buvo iš

grūsta sunaikinimui į Sibirą. 
Labai charakteringas yra po
sakis tokių deportuotojų, kuo
met viena ūkininkų šeima (Ar- 
monienės knyga "Palik aša - 
ras Maskvoje") buvo gabena
ma į tremtį, ir bekraunant 
daiktus ta Armonienė sudau
žė keletą indų. Tie sauvaliau- 
tojai pradėjo ją kolioti, saky
dami: "Tu (ta Armonienė) nai
kini "valstybinį turtą". Atsieit 
visas tremiamo asmens tur
tas (ko jis nepajėgia pasiimti) 
tapo automatiškai "valstybi
niu turtu". 'Kokia ironija '. . .

Kas gi saugumas nūdien 
laisvoje Amerikoje ? Miestų 
gyventojai dažnas bijo palikti 
vienus namus, nes vagystės 
ir apiplėšimai vis dažnėja, ir 
yra retai tesusekami.o suse
kus nusikaltėliai mažai bau
džiami. Ką jau bekalbėti apie 
plėšikavimus ar automobilių 
vogimus: moterų prievarta
vimai, sužeidimai ar net nu
žudymai, net JAV Preziden
tą pasikėsinimas nužudyti, — 
ar jie atgrąsinimui nubau
džiami ?

Kai praeitame šimtmetyje 
rusai buvo užėmę Turkestaną 
(arba Vi dūrinę Aziją— dabar
tinius Tadžikistaną, Užbėki s- ‘ 
taną ir t. t.), tai ten vagysčių 
kaip ir visai nebuvo. Išeida
vo žmogus iš namų, pastaty
davo prie namų durų lazdą, ir 
to užtekdavo: niekas nedrįs
davo eiti į vidų. Jei smulkus 
pirklys ant savo lauke pasta
tyto stalo jį apjuosdavo vir
ve, tai niekas prekių nelies
davo, jei savininkas pasiša
lindavo. Bausmės vagims bu
vo tokios: pirmą syk, pagau
tam būdavo nukertama ranka; 
anru syk — nupjaunamas lie
žuvis, ir trečią sykį nutvėrus 
vagį, jam nukertama galva . 
Taipgi Danijoje tuoj po I Pas.. 
Karo, man ten pagyvenus, pa
aiškėjo, kad durys, savininkui 
išeinant iš namų, dažniausia 
būdavo neraki narnos. Atras
tas kur nors pakeliui daiktas, 
kaip taisyklė, nebuvo pasisa
vinamas, bet perduodamas po
licijai, kad ši surastų savinin
ką. Danijoje nebuvo tokių 
griežtų bausmių, kaip musul
monų šalyse, bet buvo įsivy
ravusi tradicija 1OO% gerbti 
privatinę nuosavybę. Todėl ir 
žmonės ten buvo labai teisin
gi; Seniau Lietuvoje sakyda
vo: "Kas meluoja, tas ir va
gia". Taigi melagystė bu— 
vo prilyginma vagystei. O 
dabar, šiandieninėje išprie
vartautoje Lietuvėlėje, —kaip 
tu be melo ir vagystės išgy
vensi, jei melu, vagyste ir 
prievartavimu paremta visa

• pseudosocialistinė sovietų 
sistema ?

Saugumas yra kultūringos
• visuomenės gyvenimo pagrin

das. Šiandien demokratinė 
JAV sistema ta saugumo ne
pajėgia suteikti. Anaiptol, tas 
nesaugumas pereina į siaubin
gą terorą: žudymai, bombų

i svaidymai, padegimai plečias.
Daugelį tų veiksmų skatina 

i bei organizuoja ta valstybė , 
kuri žadėjo įvesti proletarų 
rojų žemėje. Kokia baisi ir 
siaubinga gyvenimo apgaulė L 
Tu nebūsi tikras nei dėl savo 
nuosavybės, nei dėl savo sau
gumo, kol demokratinės vals
tybės neįves užtenkamo masto 
atgrąsinimo priemonių, imti
nai mirties bausmę visiems 
tiems apmokytiems teroris
tams ir jų slaptiems rėmė
jams. Kuomet nusikaltėliai 
lengvai traktuojami, kuomet 
jie nerizikuoja savo gyvy
be, vykdydami pasibaisėtinus 
nusikaltimus, — tol bus "pa
laida bala", ir kriminalinių 
gaivalų sauvaliavimas nebus 
apstabdytas. J. V.

("supermarketą") ir po va
landos grįžtu namon. Randu, 
kad jau svetimi žmonės buvo 
"atsilankę" į mano butą. Du
rys išdrakytos, pavogtas kil
nojamas televizijos spalvo
tas aparatas, pinigų ir keletą 
kitų daiktų. Kaip gi tu gali 
apsisaugoti nuo tokių sava - 
liautojų — įsibrovėlių, jei jie

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ, - LIETUVIŠKAI
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GOLGOTOS KELYJE...

Romanas padalintas į dvi

dalis, kuriose autorius pa - 
rodė tikrą įsigilinimą ir is
torinių 1830-31 metų sukili
mo įvykių pažinimą. Aktua
li visais laikais tema, nepa
kankamai dar išnaudota mū
sų rašytojų piešia Alšėnų 
kunigaikščių paskutinės pa- 
likuonės likimą, įsijungus į 
sukilimo įvykius. Knygą pa
daro įdomia akivaizdus au - 
toriaus apylinkių ir vietovių 
pažinimas,dvaro gyvenimo 
ir valstiečių papročių meilė, 

b .

Jonas Vizbaras-Sūduvas 
ALSĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ

šnojo dideli akmeys, apaugę kerpėmis, minkštomis sa
manomis. Prie jų išsikasę savo urvelius, žebenkštys, 
širmonėliai, barsukai šildėsi saulėje, vartydamiesi ant 
samanų ir saugodamiesi gudrių lapių, kurios atslinkdavo 
prie upelių medžioti nepatyrusių jaunų žąselių ir ančiukų. 
Po šienapjūtės , žalias, kaip rūta^tolas maitino Sidabra- 
vos dvaro didžiulę bandą galvijų, avių ir kiaulių, prižiū
rimą kerdžiaus Kleopo su jaunais pirmenukais ir piktais 
šunimis. .Popiečio saulė jau krypo tolumoje dunksančios 
Rūdininkų girios link, kada sodžių žmonės po pamaldų 
Dieveniškių bažnyčioje rinkosi į lauktą Derliaus šventę 
prie Klovos upelio, įtekančio į Gaujos upę. Alksniu 'vė- 
syje iš lazdynų kartelių buvo sukaltas ilgas stalas nt 
kurio moterys tiesė raštuotas lino staldengtes. Grec >mis 
aplink ant kitų stalų stovėjo pintinės su džiovintais ir sal
džiais sūriais, rūkytais kumpiais, dešromis, virtu ski - 
landžiu. Gulėjo pūro svorio juodos duonos kepalai, styps- 
sojo raguoliai. Vyrai iš vežimų ritino į pavėsį statinaites 
alaus, midaus. Krovė ant stalų molinius uzbonėlius, gor- 
činius puodukus, lėkštes, pjaustomus peilius.

- Agute, nubėk, vaikeli, prie upėsl Tegul mergaitės 
neša vainiką grafų stalui papuošti! Neduok Dieve, gali 
jie atvažiuoti, o stalas dar nepadengtas'. - lygindama stal
tiesę, rūpinosi Marcelė.

- Jurgeli, suraikyk duoną'. Va, taip plonai, - ponai 
valgysi Magdute, Marijona’, neškite lėkštes su mėsa 
čia į stalą’. Ko žiopsote į bernus, kaip vištos į gaidį? 
Susirasite savąjį dar ir atrugs.’ - pyko Marcelė, vyriau
sia šeimininkė, šaltyšiaus Nikodemo žmona.

- Jokūbai, nuritinkite a]aus ir midaus statinaites į 
šaltinio vandenį ir užklokite jas eglių šakomis. Kas no
rės gerti šiltą alų? Visai jau razumą pametėte, besi - 
čvierydami su mergomis!... - subarė jaunuosius Anup - 
ras.

- Et, tas alus’. Tegul jį velniai*. Tik galvą skaldė 
ant rytojaus. Vyrai, šiendien gersime tik prabaštinį mi
dų: tai bent pajunti, kaip karštis bėga gyslomis, o pute
lės saldumas, - laižėsi Juodvalkis, stambus juodais gar
banotais plaukais vyras, žinomas girtueklis.

- Ką čia blevyzgoj!, Juodvalkėli. bus tau gera ir krū
minė, kad tik gausi*. Susivaidyk, palauk, kol ponai at
važiuos, negražu’. - draudė jau krūmuose begeriančius se
nasis Anupras.

- Onute, palik šitą stalo vietą "Rugių Bobai" pastaty
ti.’ Raguolis čia, sūriai ten, taip bus gražiau ir nekliu
dys visus stebėti, - tvarkė Marcelė.

- Vaje, jau atvažiuoja pilna karietai ... Ir k’cbonas 
Tautgintas su jais*. Anuprai, paduok šaltyšiui Nikodemui 
duoną su druska’. Maryte, stok čia su gėlėmis*. Tik ne
pamiršk, padavus gėles, pabučiuoti poniai Binkcvičienoi 
ranką*.

-Valio, valio'.*.’. Mūsų ponai šeimininkai*. - gir
dėjosi iš visų pusių valia vi mali, karietai artinantis prie 
stalų vietos. Kerdžiaus Kleopo birbynių ir dūdų kapela 
skardeno orą. Janitmas mėtė kepures į viršų, sveikinda 
mi dvaro ponus.

Sidabravos šeimininkams ir jų svečiams susėdus už 
stalo, dvi jaunos poros kirtėjų baltos drobės drabužiuose 
su šiaudinėmis skrybėlėmis ir plačiomis spalvotomis 
juostomis per petį, lydimi administratoriaus Karolio Ži
barto ir šaltyšiaus Nikodemo atnešė prie jų stalo gėlė
mis papuoštą rugių pėdą; pastatę ant stalo skirtoje vietoje 
Nikodemas prabilo:

-Šviesusis grafel Mūsų tėve ir globėjau*. Išauginę 
su meile ir pastangomis pirmąjį rugių, mūsų kasdieninės 
duonos, pėdą įteikiame jums, kaip mūsų darbo vaisių jū
sų žemėje. Tegul Viešpaties malonė suteikia jūsų šei
mai sveikatos ir laimės toliau rūpintis mūsų gerovei

- Amen, - pakrapydamas šventu vandeniu, užbaigė a- 
peigą kanauninkas Tautgintas .

- Iš širdies savo ir šeimos vardu dėkoju visiems Si
dabravos žmonėms už rūpestingą derliaus nuėmimą, gra
žius žodžius ir dovanas. Jūsų darbas visų mūsų gerovė*. 
Kviečiu visus vaišintis ir valdyti žirgus.

-Valio, mūsų grafas l.. Valio Sidabravos svečiai*. 
Iš visų pusių plaukė u’lavimai.

Grafas Binkevičius pakelė į visus alaus uzboną, duo
damas sutikimą pradėti derliaus šventę. Seni ir jauni , 
vieni apstoję valgiais apkrautus stalus, kiti išsitiesę 
ant žalios vejos, medžių pavėsyje užkandžiavo, pilstė alų, 
klegėjo linksmi, pamiršę dienų rūpesčius.

"...Vai tu, rugeli, tu žiemkentėlil
Rūta žaliavęs žiemos speiguose...
Priduok stiprybės mūsų darbuose! .. ’’
Dainavo pievoje prie upelio mergaičių būrelis, pin

damas va’nikus. Kazimieras prie svečių stalo stengėsi 
patarnauti grafienei Binkevičionei, retkarčiais persi 
mesdamas reikšmingu žvilgsniu ir žodžiu su priešais sė
dinčia Olympia, kuri susidomėjusiu žvilgsniu stebėjo dva
ro žmonių šventiškus rūbus, stalo patiekalus. Viskas jai 
atrodė nauja, nematyta ir įdomu. Ją patraukė melodin
gos mergaičių dainos ir susikaupus jų klausėsi.

- Kazimierai, kam tos mergaitės pina vainikus ir 
taip liūdnai dainuoja? - pasiteiravo Olympia.

- Pavakaryje jos nupintus vainikus paleis plaukti Gau 
jos upe ir iš jų plaukimo burs savo ateitį. Ar bus lemta 
šį rudenį ištekėti?’.

- Tai įdomu, ir aš norėčiau jų burtų pasižiūrėti!
- Būtinai ir aš, abudu, bet vėliau... Netrukus pra - 

dėsime raitųjų lenktynes: aš su Tadu eisiu jų pažiūrėti,
o po lenktynių plauksime laiveliu upėje ir stebėsime vai
nikus.

- Žirgų lenktynes aš labai mėgstu ir dovanas laimė - 
jusiems su ponia Binkcvičiene parengėme. Žiūrėk, kad 
pirmoji tektų mūsų dvaro vyrui!

- Būk tikra, ji teks*. - patvirtino nueidamas jaunasis 
Žibartas.

Penkiolika gražių raitelių jaunasis grafas Tadas oi - 
Įėję išrikiavo prieš svečių stalą: sidabrąviškių penketu - 
kas dėvėjo raudonos spalvos marškinius,Šventupio gelto
nos ir barono Prozoro surviliškicčiai mėlynas s spalvos 
marškinius.

Upytės aukštupyje iki Gaujos ir Daukupės santakos 
tyvuliavo plačios lankos. Šen bei teh apaugę pievinėmis 
pušelėmis, kadagių bei vinkšnų krūmais, tarp kurių kelp-

ARTĖJANČIO SIAUBO ŽENKLE 
/ tęsinys/

Nakčiai, kartu su Stasiu esu paskiriamas sargybon- 
Postas -- kapinaitės.

Mes su Stasiu glaudžiamės prie akmeninės kapinaičių 
sienos, akylai stebime nakties tamsoje paskendusią že
mumą, apklotą kylančiu rūku. Su Stasiu mes jau pažįs
tami nuo seniai, Kalbamės atvirai. Gailisi žmonos ir kū
dikio, susirūpinęs jų saugumu. Galvoja, ar ne geriau bū - 
tų pasilikti savoje apylinkėje, arčiau savųjų. Nūrionių 
miškuose.

Aš jo minčiai pritariu. Nutarėme grįžus iš sargybos, 
pasikalbėti su kitais.

Žinome, kad daugeliui nepatinka ir kai kurių vadovy
bės narių perdidelis girtuokliavimas tokiu rimtumo mo
mentu.

Aušta rytas. Šalta dargana skverbiasi iki pat kaulų. 
Glaudžiamės prie akmeninės tvoros užuovėjos. Dar liko 
valanda laiko iki pamainos. Drebame ir pavydime šiuose 
šiltuose šieno guoliuose be miegantiems draugams.

Ant aukštos patvorio žolės gula žvilganti rasa. Ją Pa” 
lietus, ji krenta ant dulkėtų mūsų batų, skverbiasi per 
odą iki pat kojų; purto drebulys paėiam vidurvasaryje.

Su pirmaisiais dienos sušvytėjimais iš rūkuosepasken- 
dusios pievos pakyla rėkaudamos pempės — kažkas jas 
pabaidė. Kapinaičių kerčioje augančiam topolyje sučiul
ba lakštingala, ant pakrypusio kryžiaus sankryžos su
čirškia žvirblis. Sodybų dienadaržiuose užgieda gaidys, 
kluonuoje prunkščia pririšti arkliai.

Kaip gražu l Rodos, klausytu me is amžiais, jei ne šio
ji žiauri buitis.

Kyla vėl skaisti, raudona saulė, žadėdama gražią die
ną. Mūsų sargybos laikas pasibaigė, grįžtame prie te
bemiegančių.

Skubus Įsakymas iš Rinktinės vadovybės pasiruošti to
limesnei kelionei. Visa kolona išjuda Raguvėlės vieške
liu Panevėžio link.
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Mes, šešiolikos vyrų gruoė, atsiskiria me nuo Ri meti
nės ir nutariame grįžti atgal į Anykščių apylinkes miš
kus. tenai pasiliki ir, jei reikėą kovoti geria u žinomo
se vietose.

Grupės vadu pasiliekame jau ankščiau išrinktąjį Ado
mą. Devyni anykštėnai, septyni švenčioniškiai, stipriais 
rankų paspaudimais pasižadame vienas už visus, visi už 
vieną kovoti ir — jei reikės mirti. Vienas, turintis kul
kosvaidį, vyksta su Rinktine. Mes liekame ginkluoti kitu 
lengvuoju kulkosvaidžiu,pistolietais ir granatomis. Pra
džiai užteks, rasime daugiau pas niūroniečius.

Gauname vieną vienkinkį vežimą, į kurį sukrauname 
kuprines, šaudmenų atsargas ir kulkosvaidį.

Popietyje, apie ketvirtą valandą atsisveikiname su vai
šingąja šeimininke ir jos dukterimis, paliekame Juosti
ninkų kaimą ir pajudame prieš porą dienų eituoju keliu 
Troškūnų kryptimi.

Žygio vorele išsidėstę, palengva slenkame, nuo lietaus 
pažliugusiu vieškeliu.

Vienas švenčioniškių pakelės krūmuose atranda kažkie
no paliktą, visai nuvarytą kumelaitę. Iš virvagalių pasi
daro pavadį,užsėda ir joja, — atrodo gana komiškai. Jis 
pats aukštas, petingas, kregždėto veido, rudų plaukų vy
ras, mišria policininko uniforma su juoda pilote, ant pe
čių ilgas vokiečių pėstininkų šautuvas, kojomis vos že
mės nesiekia. Ragina kumelaitę,kad ji bėgtų ir niekaip 
negali jos įraginti: ji sau Jdūtina palengvėle ir tiek. At
rodo tikras Don Kichas. Mes juokiamės, o jisai pyksta, 
negalėdamas parodyti raitelio mandrybių. Kažkuris jį pa
vadino Napoleonu, taip ir primetame jam tą vardą.

Pakelyje įsigyjame dar tris vežimus: tai andrioniškė - 
nai prisiiuigia prie mūsų grupės. Sėdame į vežimus — 
kelionė palengvėja.

Napoleonas joja priekyje, atlieka žvalgybą. Gerai tu
rėti raitą savo tarpe.

Jokio judėjimo vieškelyje nėra, apylinkė lyg išmirus. 
Trumpam sustojame Milalsiškių kaime pas troškūnie
čius partizanus. Jų per šimtas vyrų, vadovaujami kapi
tono Barzdos. Vyrai daugumoje Vietinės Rinktinės kariai 
"Poviliukai”, kaip jie kad save vadina, gerai arodo, dau
gumoje uniformuoti, gerai ginkluoti, turi net du sunkiuo
sius kulkos valdžius, keletą kariškų gurguolių, vieną lau
ko virtuvę.

Jie, kaip ir mes, pasiryžę niekur nesitraukti, pasilik
ti savo apylinkėje ir kovoti.

Nutariame palaikyti reikiamą ryšį, o reikale jungtis 
ir veikti kartu.

Jų tvirtinimu, Anykščiuose rusų dar nėra, bet Montvi
los miškuose tai tikrai esą pasteoėta rusų desantininkų. 

Tarę "iki pasimatymo", išskubame į Troškūnus. Napo
leonas praneša, kad miestelio aikštėje pastebėjęs du vo
kiškus kariuomenės sunkvežimius su kareiviais.

Nežinodami, kaip jie gali reaguoti Į mūsų pasirodymą, 
nusipėstiname ir palengva pasižvalgydami įeiname Į mies
telį.

Ištikrųjų, aikštėje, netoli už Lietuvos Laisvę Žuvusių
jų Paminklo randame du sunkvežimius su Latvių SS karei
viais, kątik atvykusiais nuo Anykščių. Susišnekame ru
siškai. Jie tvirtina, kad pravažiuodami dviejų kryžių vie
tovę, pastebėję laukais artėjančius šešis rusų tankus,

Spėjame, kad tai galėtų būti netoli Vikonių kaimo, Jie 
mus perspėja būti atsargiems.

Pavydime jų puikaus apsiginklavimo. Už lašinius ir ta
baką bandome įsigyti šovinių, — dalinai tai mums pa
vyksta.

Jie nuskuba, o mes pajudame toliau tuščia miestelio 
gatve.

Ties Juostos ežėru sutinkame pažįstamą ūkininką, ska
biai važiuojantį Į Troškūnus, klausiame apie padėtį Anykš
čiuose. Sako nevažiuoti, jau tenai komunistai. Kilomet
rą pasistūmėjus, sutinkame atvažiuojantį antrą tautietį. 
Tasai tvirtina, kad Anykščiuose jokių komunistų dar nė
ra ir jokių rusų tankų nepastebėjęs. Ir žinok žmogau, 
kaip ištikrųjų yra! Nutariame,priartėjus arčiau, reikalą 
ištirti patiems.

Riedame miško pakraščiu, pasiruošę ginklus, Napole
onas joja puskilometriu priekyje akylai žvalgydamas 
abipus kelio esančias miške tankmes. Laimingai pras— 
lenkame pavojingą vietovę. Sutinkame dar vieną atva
žiuojantį. Vežimas perkrautas druskos maišais,ant jų 
užversta maža kilnojama kalvė. Sustabdome. Pasirodo 
rusas — burliokas, jau gerai nugėręs. Sunku susišnekėti, 
atrodo, kad gudravoja. Jonas atpažįsta Anykščių geležin
kelio dirbtuvėje buvusią kalvelę. Daug metų ant jos dirbo t 
ir jis klausia, iš kur gavęs. Sako, kad pirkęs ir taip pat 
druską. Aiškiai meluoja. Vyrai užpyksta.

— Verst iš koto žaltį — surinka Vladas. Nespėjom ko- . J 
jos iškelti, o jau grobti užsimanė !

Šautuvų buožėmis iškeliamas iš ratų. Liepiama į pa
kelės griovį ' išversti druską ir kalvelę.Burliokas maty
damas, kad tai nejuokai, išsipagiriojo. Atsiklaupia ant 
kelių ir prašosi dovanojamas, nes girdi visi viską nešasi, 
tai ir jisai prisipažįsta pasiėmęs. Anykščiuose esą girdė
jęs, kad rusų reguliari kariuomenė jaa esanti prie Bur- .. 
biškio už septynių kilometrų nuo A nykščių, — kad mieste . 
vežikai Minkevičiai, Jovaišos ir kiti raudonus raiščius 
užsirišę ant rankovių raiti miesto gatvėmis jodinėja. 
Miestas esąs tuščias, žmonių nematyti. / bug daugiau /
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

TRAKŲ PILIS - 
PUIKI VIETA 
KONCERTAMS

Šią vasarą Trakų Pilis y- 
pač traukė į save muziki
nius ansamblius ir muzikos 
mylėtojus.

Lietuvos Dailės Muziejaus 
kanklių trio,Vilniaus Operos 
sopranas G.Apanavičiūtė ir 
pasižymėjęs birbynininkas 
A„ Smolskus atliko koncertų 
ciklą,įtraukdami eilę kom
pozitorių.

Kamerinis orkestras, sty
giniai kvartetai ir senosios 
muzikos ansamblis, Vilniaus 
filharmonijos vienetai ir so
listai atliko pilyje įvairias 
programas.
• Kodėl , tačiau, kai buvo 
mūsų faktino karaliaus Vy
tauto Didžiojo mirties su - 
kaktuvės, saugumiečiai ne
leido surengti pilyje minė - 
jimo? Negana to,savo "kul
tūrą" įrodė ir tiltelio į pilį 
nugriovimui

DZŪKAI PUOSELĖJA SAVO 
DAINAS

Druskininkų Liaudies An
samblis "DZŪKU DAINA" 
lankėsi Vilniuje su jau 200- 
ju koncertu.Programoje y - 
patingą dėmesį parodė se - 
nosioms dzūkų dainoms.

"TIESOJE" SKUNDŽIASI 
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS

Šaulių autotransporto į- 
monės autotraukinių brigą - 
dos vairuotojai gabena žvyrą 
iš Lembertiškių į Šaulių I- 
ją gelžbetonio konstrukcijų 
gamyklą. Darbą atlikti ga - 
Įima tik vasarą, nes žiemą 
ir pavasario pradžioje žvy
ras užšąla ir jį reikia smul
kinti dalbomis ir kūjais.To
kiu būdų transportas gaišta 
ištisas valandas. Vietoje 
reikalingų 3-jų kelionių į 
dieną, šaltesniu laiku įmano
ma atlikti tik vieną.

Dirbantieji skundžiasi ir 
dėl ruože apleisto 5km tar - 
po. Žiemą ir vasarą jame 
pilna duobių. Rudenį jos 
pilnos vandens, žiemą-ap - 
ledėjusios, pavasarį-dumb- 
linos. Nors daug kartų buvo 
kreiptasi į atsakinguosius or
ganus dėl kelio, buvo atvyku

sios komisijos, prirašyta krū
va popierių-pareiškimų, bet 
jokios pažangos.
• Įdomu iš kokių žmonių 
susideda tos komisijos:jeiga 
iš okupantų - tai gal reikėtų 
nebijoti ir "mainais" nebe - 
duoti ūkio produktų. Jeigu iš 
saviškių, tai priminti, kad 
savas darbo būdas, o ne"pa - 
žangusis"daugiau naudos at
neštų. .»

Gerai tik, kad galų gale 
galima pasiskųsti viešai, o 
ne vaikiškai meluoti, kad 
viskas "charašo".

TAURAGĖS LIAUDIES 
TEATRO JUBILIEJUS

Tauragės Liaudies Teat
ras šventė savo veiklos 20 
metų sukaktį. Rėžis orius A .

Naraškevičius ta proga pa
statė keturių vie n veiksmių 
veikalų spektaklį tema" Kaip 
išsirinkti žmoną iš panų mi
lijono". Autoriai:- J.Tumas- 
Vaižgantas, J.Gurauskis,A . 
F r omas -Gužuti s.

YLA DAR LAIKOMA MAIŠE 
Pažymint II-jo Pasaulinio 

Karo pradžią, kurį Sov.Są - 
junga vadina Didžiuoju Tė
vynės karu, Vilniuje,Revo
liucijos Muziejuje buvo su
rengtas, kaip rašo vieti - 
niai partiniai koresponden
tai", miesto darbo žmonių 
kolektyvų atstovų susitiki
mas su karo veteranais".

Prie karo veteranų, kurie 
susitikimą pradėjo ir kalbas 
sakė buvo "Tėviškės" d-jos 
pirmininkas, dimisijos arti
lerijos generolas majoras 
P. Petronis. Apie tarybinės 
liaudies žygdarbius kalbėjo 
Tarybinio karo veteranų ko
miteto Vilniaus sekcijos p - 
ko pavaduotojas dim. gen. 
A.Valavinas ir buvęs komu
nistų partijos pogrindžio ko
miteto sekretorius, dabar 
žurnalo "Komunistas"' vyr . 
redaktorius G.Zimanas.
• Rusų tauta , įsiveržus į jos 
žemes buvusiems slaptiems 
sėbrams /Ribbentrop’o i ir 
Molotov’o susitarimai'./,gy - 
nesi, sudėdama milžiniškas 
kraujo aukas n e dėl partijos 
meilės. Karui pasibaigus ir 
hitleriškąjį fašizmą nugalė - 
jus, partija parodė savo tik - 
ruosius kėslus. Lietuvoje 
komunistų partija buvo savo 
skaičiumi visiškai nereikš - 
minga.Taigi, kam vis dar 
pūsti melą? Gerbdami kiek
vieną žuvusį kareivį, vis dėl 
to partijos pagerbti negali - 
.me: ji išprievartavo Pabalti
jo kraštus, kurie Sov. Rusijai 
negrėsė jokiu karu. Prie - 
vaitauja ir toliau juos rusin
dama, išnaudodama, negrą - 
žindama pagrindinių Žmo
gaus teisių.

Svarbiausia - klastodami 
įvykių aprašymus ar įvykių 
reikšmę- stengiasi ir toliau 
laikyti žmones nežinioje,lyg 
maiše uždarytus.

REUMATOLOGŲ
SUVAŽIAVIMAS PARYŽIUJE

Pasaulio reumatologai su
sirinko Paryžiuje 15-tamsu- 
važiavimui. Jame buvo dis
kutuoti eksperimentinės ir 
klinikinės medicinos moks
liniai tyrimai.

Jame dalyvavo ir lietuvis 
gydytojas.

LIAUDIES TEATRŲ 
ŠVENTĖ

Kaune vyksta tradicinė 
liaudies teatrų šventė" Kau
no Rampa-81". Su spektak - 
liais dalyvauja Naujosios Ak
menės, Klaipėdos, Kretingos, 
Kauno ir Vilniaus teatro sa
viveiklininkai. Graži tradi - 
cija.

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS 

MUSU.JEIGU NORI NUSTOTI

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

S V AL.VAKARO.

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

NIKODIMAS NORI KAKAVOS
Eugenijus I g n a t a v i č i u s

/ tęsinys /
Tuo tarpa per sukritusių vešlių dobilų lauką jau žirglia - 

vo dvi moteriškos — marti Margarita ir išstypusi dukrelė 
Raminta. Per gerą tarpsnį nuo jųšniokštavo ir b'apaleonas, 
tempdamas sunkius kelionės krepšius.

— Reikėjo palikti prie kelio — su tačke būtume parsive- 
žę, — iš tolo šaukia senoji. Op?

— Tegu pasimankština, vis gramas taukų nuvarvės, —at
sišaukia Margarita, ilgas ir plonas, raudonom kelnėm ap
temptas kojas taikydama į sausesnę vietą.

Neseniai buvo liję, šliuksėjo Įmirkusi dirva, iš po kojų 
čiurkšlėmis tryško vanduo.

— Dieve mano, kaip išsipurvinot, einam prie šulinio, nu- 
kuopsim dumblą. Mat ją šimtas, tą mašinikę, — ramina se
noji, jausdamasi kalta, kad traktoriai nepaliko jokio kele- * 
lio ir šitaip turėjo susitepti jos poniška marti, plona it per
gnybta širšė.

— Eikš, pasisveikinsi su močiute, Ramintėle, — kviečia 
dukrelę motina. O ši tik pasineria kaktą į tankius karčiu - 
kus ir stovi kaip mietą prarijusi.

— Reikia man tų surukėlių, ar ne? — už ją atkalba gera
širdiška senoji ir pati imasi nešulio.

— Ramintėle, kodėl tu tokia nemandagi ?— prieš veidro
dį dailindamas! skruostus tarškaMargarita. — Tas bepro
tis išgąsdino vaiką — užsispyrė važiuoti, ir baigta. Aš sa
kau: palikime mašiną prie plento. Ne, išleisias ties para
dinėmis. Eime bačiukų plauti. Eime, vaikuti, — paragina 
motina, o senė jau velka nešulį per sodą.

Bemat atpūškuoja ir Napoleopąs, nedidelis, nupilvęs žmo
gutis, stambių pečių, trumpokų riebių kojų, voverės akutė — 
mis. Ties šuliniu ilgai jis gaivina nusmilkusias rankas, ku
rias nuveržė niekniekių prigrūsti krepšiai. Paskui atsila
poja nuo prakaito įšliugusius nailoninius marškinius ir, pa
sikreipęs ant rentinio kibirą, geria šaltą, gaivinantį vande
nį.

— Alvikę, pasiimtum, ryji kaip šėmis, —eidama pro ša
lį, pastebi Margarita. Paskui maloniai ir švelniai, kad vi - 
si išgirstų, pamoko: — Gerti visada reikia kambario tem
peratūros vandenį ir ryti plona srovele, idant palaipsniui 
susivilgytų ryklė.

Napoleonas negirdi pamokslo, išmaukęs puskibirį, atsilo
šia ir, apimtas sotumo palaimos, nosine šluostosi lūpas.

— Kelionėje ištroškau. Vakar turėjom Onines. Aš visą 
kelią norėjau, o ji neleidžia.

Jis nubraukia nuo plikės spindinčius karoliukus ir vėl pa
sineria visa galva į kibirą: gurkšt, gurkšt, pamėgdžioja ge
riantį arklį. Margarita užsiima ausis ir nubėga į stanciją 
persirengti. Senė, supratusi išdaigą, sėda prie uogų rinki
mo, o Napalys, nubraukęs rankšluoščiu kaktą, prieina pa
sisveikinti.

— Tvankybė neapsakoma, — pagarbiai takštelėjęs moti
nai į atvėsusį skruostą, sako jis. — Turbūt pasišienavot ?

— Kur tau,- — mosteli senė ranka. — Nikodimas pažvan- 
gino kelias dienas, ir to paties nesugrėbėm, lietūs ir\lie- 
tūs.

— Vai, — tingiai numykia Napoleonas ir įsitaiso ant gir
nų akmens, pavėsyje prie kamarikės. — O kaip laikosi Ni
kodimas ?

— Dingo. Marė išsivedė į pievas, eisiąs namo, ir baigta. 
Papjovė kelias pradalges, išsirengė plikas ir — tuty per 
laukus su dalgiu. Kur jis atsidūrė — bala žino.

— Tai reikia milicijai pranešt, — glostydamas išsiver - 
žusį iš po marškinių pilvuką, vograuja Palius.

— Nei šis, nei tas, gal atsiras. Gal pas panas kur už
silaikė.

— Braškes turbūt jau nuskynėt? — ant laiptų išnyra vi
sam gražume Margarita su dangiškos spalvos blūzele, vyš
niniu sijonuku ir kraujo spalvos basutėmis.
— Tiek jų ir tebuvo — varnos nulesinėjo.

— Sakiau, kad pas mamą reikia važiuoti ankščiau, —tarš
ka Margarita, apžiūrėdama žibantį nagų laką. — O šituo 
laiku reikia į Šventąją.

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ. LIAUDIES PASAKŲ,’’’

C F M LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAM A

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo 11.30 iki 13v. nakties

PROGRAMOS VEDĖJAS t. STANKEVIC11S
1053 Albane! <T . Du v ern ay . f. Q. Tel ; 660-8834

kRe/vi
VEJORODZ/M EjOJ.
SKIRTUMAI

Šiandien daugelyje kraštų, prieš einant gulti ,2 žmonės 
iš 3-jų pagalvos: "Viešpatie, kad užtektų valgio dar vienai 
dienai

Šį vakarą, JAV-se 2 žmonės iš 3-jų pagalvos .'"Viešpatie, 
suteik man jėgų dar vieną dieną laikytis dietos”.
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AUKLĖJAME
Kaip galime tikėtis, kad jaunimas nebūtų susimaišęs: 

viena pusė suaugusių jam sako "Ieškok savęs", kita -"Dink 
man iš akių; o o o o o u o o o o o o

PAŽANGIOJE SANTVARKOJE
Astronauto sūnus klausia savo motinos:

- Mama, kur tėtis?
- Išskrido į erdves, -atsako ji.
- Kada grįš ?
- Už 2-jų valandų.
- O kur tu eini, mama?
- Į krautuvę.
- Kada grįši ?
- Už 6-ių valandų.Reikės laukti eilėj.

Iš pakrančių, dailiai mesdama kulnis į šalis, sklidinais 
pieno kibirais atnikstuoja pasikaišiusi Marė. Ji švyti išto
lo sveiku, Įdegusiu veidu, baltais it varškė dantimis.

O, vasarotojai. Pačiu laiku. Mes laukiam, laukiam, — 
galingu balsu rėkia ji-, norėdama parodyti kuo didesnį pasi
ilgimą. Pirmoji pribėga Margarita ir pakšteli jai į nugai
rintą skruostą.

— Ar ilgam? — klausia Marė.
— Savaitėlei, — žnaibydamas savo plaukuotas blauzdas, 

girksi Napoleoras.
— Kodėl taip trumpai ? Smagu, kai kas atvažiuoja, —koš- 

dama pieną, poška Marė. — Gal kam šviežio pienuko? Ži
nau Palius mėgsta.

— Ne ne ne, — kaip iš automato paleidžia Margarita. — 
Dauguma karvių dabar serga brucelioze, kraujo vėžiu, kau
lų džiova, ypač rekordininkės. . . Tik virinto f

— O aš noriu šviežaus !— žiovaudamas nustaugia ant girn- 
akmenio Palius.

— O aš neleisiu. Vaiką apkrėsi ir mane. Ir taippilvąvos 
panėši.

— O aš noriu — ir gersiu. Ir būsiu pilvotas. Nors namie 
aš galiu tapti žmogum ir daryti tai, ką noriu.

Palius pakyla ir, susiradęs ant tvoros molinę puodynėlę, 
pakiša Marei.

— Įtvenk. Mudu su Marele seni pažĮstami, ji žino mano 
skonį. O gal jau susiradai šlaituose kitą? Neteki?

— Kas mane ims? — paraudonuoja kaip jaunamartė ši. - 
Apsieinu ir be tų malonumų.

— Paleis vidurius, tai galėsi lakstyt, — suvilgiusi pirštą 
Margarita taisinėja susiglamštavusį sijonuką. Paskui nu- 
stypčioja link viralinės ir Įbeda nosį į žydintį jazminą.

Marijona sliūsteri į kubilą karšto vandens ir pakelia 
spiečių musių.

— Vaje, kiek pas jus vabdžių, — nusigąsta Margarita, 
tarsi pirmąsyk išvydusi amžinų vasaros palydovių debesf

— Nebijokit, čia mūsų bitutės. Tuoj imsim medų, —ri- 
zena senė. Murksodama ant suoliuko su uogomis.

— Ką padarysi, — aiškinasi Marė, nukaitusi it žarija, 
tarsi ji augintų ir daugintų įkyriąsias vasaros bičiules. — 
Krautuvėse lipčiko nėra, o musmiriai neima.

— Nieko. . . Kad ir pasitaiko kokia ant danties — vietoj 
spirgučio. . . — gugena senė.

— Eik jau, eik, mama, nusišneki, lyg valgyti nebūtųko,
— leisdama Į šulinį pieną, piktinasi Marė.

— Fui, fui, nekalbėkit šitaip, aš tikrai negalėsiu valgyti. 
Tokiem dalykam esu labai jautri,— susidailina trumpą 
plauki) ežiuką prieš kamaros langelį Margarita. — O ar 
pas jus yra peletrūno? — nei iš šio, nei iš to'paklausia ji.
— Nesu mačiusi.

— Eime, parodysiu, daržus apžiūrėsim, — pasiūlo Ma
rė, ir abi moterys dingsta už tvartų.

Napoleonas, likęs vienas, nuliūsta ir su rugine duona 
maukia pieną.

— Kaip sveikatos? — lyg nežinodamas ko paklausi, tei
raujasi motinos.

— Kokia čia mano amžiuje gali būti sveikata ? Išsivolio
jau visą žiemąkelias savaites ligoninėj. Paremontavo,dak
taras sakė, metus krutėsiu. Jau neilgai. Paleli, išgirsi 
kada nors, — palinguoja galva senoji. — Gana man to ge
ro.

— Nieko, šauniai atrodai, mama, pagyvensi . — pasi - 
čiumpa Napoleonas raudoną serbentų kekę ir sušlemščia.
— Gal reikėtų eit paieškot Nikodimo?

— Palaukim vakaro. O tu kaip — ritiesi su bobinčium, 
ir tiek? — juokauja motina.

— Gerai . — numoja ranka Napoleonas. — Mai bet- 
kaip gerai.

Čiurškėdamos sugrįžta iš daržų abixmarčios. Marga
rita po nosimi uosto sutrintą peletrūno lapelį.

— O kur Raminta? — pasiteirauja ji. — Įdomu, ką tė - 
vas veikia, kad vaiko nėra, — sužaižaruoja brangūs ak
menėliai ausų speniukuose.

— Turbūt ūgau'ja mergikė. Antai, Įsirangę į vyšnią, — 
atsako senoji.

— Ji valgo neplautas uogas ? O siaube! Kaip šitaip ga
lima, tėvai? Kaip žaibas Margarita puola į sodą, ir pasi - 
girsta šaižus jos balsas: — Lipk Iš medžio, Ramintėle l 
Ar kauliukus išspjauni ? Lipk šen, sakau, dabar medžiai 
chemizuoti. Gryni nuodai. /bus daugiau /
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Taupyk ir skolinkis Toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

18*Zt%už 90 dieną term. ind.
18 % už 6 mėn. . term, indėlius 
11 % už 1 metų, term, indėlius 
15 % už 3 metų. term, indėlius 
18% už pensijų, ir namų^planų, 
14% už specialias taup. sąsk. 
11% už taupymo sąskaitas 
6 % už čekių, sąskaitas (dep.).

IMA:

20*4% už asm. paskolas

195i% už mortgičius

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS: =

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

Ketvirtadieniais 10-8 E 
Penktadieniais 10-8 = 
Šešto dieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30-1 — 

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 161/2% 
term, indėlius 6 mėn. 16 %
term, indėlius 1 metų 15 %
term, indėlius 3 metų 12 %
pensijų s-tą .14 %
tapomąją s-tą 11 %
spec. taup. s-tą 14 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 18 %
mortgičius nuo 17%%
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(7 5 U 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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

USSU LIETUVIU. NAMAI

LIETUVIŲ, NAMAI REMIA
KULTŪRINĮ GYVENIMĄ

Š.m. liepos mėn .posėdyje 
LN Valdyba apsvarstė ir 
paskirstė aukas, remdami

teiti ninku Tėvų Komitetui- 
$1OO, Studentų ateitininkų

SKI RTI NGI
Šiandieniniame pasaulyje ■_ 

taip viskas susiklostė, kad 
jis tapo padalintas į bent ke
lias skirtingas valdymosi 
formas, turi savo skirtin
gas ideologijas ir bendrai 
visai kitokią gyvenimo sam- 
pratą.Ypač ryškūs tie du di
desnioji blokai, kurie jau 
šiandieną, veik piestu stojasi 
vienas prieš kitą.

Mums, lietuviams,kaip tik 
ir lemta gyventi šiuose 
skirtinguose pasauliuose. 
Mes čia, dar laisvai besi
tvarkančiuose Vakaruose, o 
mūsų didžioji tautos dalis- 
anoje pusėje, griežtai totali
tariniame režime.»„ Savo 
diskusijose dažnai darome 
palyginimus, išvadas. Kodėl 
čia pas mus taip, o ten visai 
kitaip? Kodėl vieni ir kiti 
laikomės to, ko kiti nepripa
žįsta, skaito not kvailyste? 
Panašiai kaip žiema nuo va
saros, tiesa nuo melagystės, 
diena nuo nakties, arba ir 
pragaras nuo dangaus, šitie 
pasidalinę pasauliai yra 
skirtingi vienas nuo kitojūa- 
rydami palygini mus,veik vi 
suomet atsi mušame, tarytum 
į mūro sieną arba į granito 
olą: taip tų santvarkų nesu
derinami skirtumai.

Paimkime kad ir tokį gy
venimišką palyginifną:besi - 
lankant dabartiniame Vilniu
je, Kaune, Rygoje arba ir 
MasKvojc, mums į akis pir
miausiai krinta nepaprastas 
pėsčiųjų gausumas gatvėse. 
Ir tai visai nesvarbu, kokia 
savaitės diena bebūtų.Tie
siog visomis kryptimis lin
guoja ištisos minios.

Kur, kodėl jie eina? Ką 
visa tai reiškia? Kas juos 
verčia dalyvauti šiame nie
kados nesibaigiančiame pės-
čiųjų festi valyje ?

Vienas atsakymas - toks 
būreliui-$lOO, "Romuvai" - tai jų gyvenimo stilius, nes 
$300, Tautos Fondui -$3OOskiekvjenam šios žemės gy-

lietuvių kultūrinį gyvenimą .
’'Skautų Aidui" - $ 50.

Viso paskirta $6o 550
Maironio Mokykla gavo

$ 1OOO, Maironio Mokyklos TORONTO "GINTARAS" 
Konkursui skirta $500,"At- TARPTAUTINIAME 
žalynui" -$aOO, "Aitvarui"- FESTIVALYJE 
$4OO,"Gintarui"-$»OO,"Tc- Š.m. rugpiūčio 8-15 d. d. 
viškės Žiburiams" -$4OO, Toronto "Gintaro" Ansamb- 
Vasario 16 Gimnazijai-$5OO, lio daininikės, vadovaujant 
"Nepriklausomai Lietuvai "- G.Paulionienei ir Ž.Šilinin- 
$400, "Volungei " - $200 , kaitienei, dalyvavo Winni - 
"Arui”-$3OO, "Aidui"-$200, peg’o "Folklorama" Fęs - 
"Aušrai”-$2OO, Toronto a- tivalyje, lietuvių pa vili jono .

vūnui vis ko nors reikia. Ir 
tai ne vien kasdieninės duo
nos, bet ir kitų būtiniausių 
apyvokos reikmenų. Vienoje 
krautuvėje rado ką nors, ki
toje ką nors kitą. Susitiko 
reikiamą asmenį, nuo kurio 
taipogi daug kas priklauso, -
pasikalbėjo, pasitarė, suži
nojo, jei ir negavo ko norė
jo, tai gal pažadėjo, patarė.. <.

Prie viso to dargi prisi
deda didelė gausa įvairiausių

turistinių grupių. Tai-.dau
giausiai taip vadinamų mūsą 
" vyresniųjų brolių ", Kurie 
itin yra pamėgę tą gražiąją 
Nemuno šalį. Minių minios 
jų i čia keliauja. Jieško jie 
čįa sau laimes, ir tai,kas 
jiems ir jų vaikams padėtų 
gyvybę išlaikyti.

Lietuvą dar ir šiandieną 
jie tebevadina”mažoji Ame
rika". Rengdamiesi kelionėn 
į ją, jie sako"važiuojam į už
sienį".

Visa to paslaptis-lietuviai 
šimtmečiais kitų skriau
džiami, spaudžiami ir per
sekiojami, turi didelį paty
rimą, kantrybę, sugeba viską 
pakelti ir dargi pasigaminti 
kur kas daugiau, negu jiems 
patiems reikalinga. Kai ku
rie ir lietuvių rankomis ga
minti produktai yra retenybė 
ant lietuviškos šeimos sta
lo o o o

Šiandieninė Lietuva, kad ir 
kitiems vergaudama, pilnai 
aprūpina lietuviškos mėsos 
gaminiais Leningrado ir 
Maskvos sritis. Panašiai 
yra grūdų, sviesto, pieno, 
kiaušinių ir kt.gaminių sri
tyse.

Niekam nėra paslaptį s,kad 
tas"vyresnysis brolis” nėra 
perdaug darbštus, sumanus, 
ar produktingas. Mat- jis 
jaučiasi galingas ir pasiėmė 
visų nuskriaustųjų ir paže
mintųjų apsaugojimo postą... 
Jam dirbti kaip ir nepritin
ka. Kadaise buvusi derlinga 
ir pavyzdinga Karaliaučiaus 
sritis, apgyvendinta to "vy
resniojo brolio"šeimos na
riais, tapo pilna: to žodžio 
prasme, dykuma „Tiktai vė
jas kaukia lėkdamas brūzgy
nais ten, kur kadaise išdi
džiai mirguliavo puikiai at
rodančios gyvenvietės1.

Mes,kurioms likimo lem
ta gyventi čia, tonai gyve
nantiems vieno dalyko tikrai 
galime "pavydėti". Būtent - 
to nuolatinio vaikščiojimo 
meno, kuris, kaip žinia, svei
katai taip yra reikalingas, o 
mums prie to sunku save 
prisiversti.

Jie gi, visai to no nežino
dami, kasdien tai daro ir tuo 
tikriausiai daug pasitarnau
ja savo sveikatai. Net ir pa
tarlė sako: "Nėra to blogo, 
kuris neišeitų į gerą”...

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY

Tel. 25V4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

Drether-BirautkM INSURANCE AGENCY LTD.

Vity rui’nt dreudo • VALTERIS DREiERlS
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

INSURANCE * KomercIMai 

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simons
Travel Service 

LIETUVA - 
fl dienų

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

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

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

Sutvarkome iškvietimus vizitui f 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
< K elionlų biuro registracijos Nr. 183596 1

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont.
M6P 1A5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais- 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel: 533 - 353 1

"I LITŪANI" -TORONTE"

Sėkmingai praėjusi "I Li- 
tuani" Opera Chicagoje, mi - 
nint Lietuvių Operos išeivi - 
joje 25-metį, atvyksta {To
rontą LAPKRIČIO 8 d.

Kviečia ir globoja Prisi - 
kėlimo Parapija, organizuo
ja R. J. Simanavičius.

lietui, daug vietos yra gegu
ži nininkams pastato viduje.

Į šaulių gegužinę susirin
kus svečiams, šaulių vieneto 
pirm.A.ŠETIKAS visus pa - 
sveikino, palinkėdamas ge
ros nuotaikos ir pakvietė 
Vandą ČERKIEN^ prie vė
liavos ir puokštės gėlių šau
lių organizacijos priesaikai. 
Ją atlikusi, naujoji šaulė pa-

WELLAND

CHORŲ EISENA LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE TORONTE

me- 
ore

Be to,daug reikšmės ir gro
žio priduoda pro parką einąs 
senas laivų kanalas. Kas 
mėgsta - gali čia ir žuvauti . 
Kita gera savybė - užėjus

mėn. 2« d. praėjo sėkmių - saulėtai dienai, svečiai 
gai. Gegužinė įvyko prie džių pavėsyje, gryname 
šaulio Petro ŠIDLAUSKO gali praleisti gražiai laiką 
" Dain City Taverna" savi-

i ninko verslavietės, kur yra

JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO REIKALAS", 
JEIGU NORI ; NUSTOTI — "MOŠŲ".

ATEIK Į LIETUVIU AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUS/RINKIM 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENĮ, I 7 9 MIMICO AVENUE f Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi y.

SKAMBINKIT :487-5591

ra

ČEKIENĖ Vanda duoda šaulišką priesaiką, įstodama į Šau
lių Organizaciją. Dalinio vėliavą laiko St.ULBINAS,prie - 
saikos ceremoniją atlieka Povilo Lukšio Šaulių vieneto p- 
kas A.ŠETIKAS.

■HOOCX 

6psl.

IŠKILMINGA IR
MALONI GEGUŽINĖ

i .'-4» --------------------------------- '■---------- * ’ J--------

Niagaros Pusiasalio Povilo ir gražus parkas, tinkamas 
LUKŠIO Šaulių vieneto ruoš- gegužinėms. Parko aikštelė 
ta gegužinė š.m. birželio apaugusi. medžiais ir esant

bučiavo vėliavą, šaulius ir 
artimuosius.

Svečiai vaišinosi verslo 
savininko, šaulio Petro Šid - 
laukso paruoštu ir ant ieš - 
mo iškeptu bekono kumpiu 
bei lauko rūkykloj^ rūkyto
mis dešromis.

Vanda Čerkienė ankščiau 
gyveno Montrealyje ir atvy-. 
kusi į Port Colborne talkina 
P .Šidlauskui versle. V. Čer
kienė yra malonaus būdo ir 
greitu laiku įsigijo daug 
draugų lietuvių tarpe.Todėl 
jos įstojimas {Povilo Luk - 
šio Šaulių Kuopą sustiprins 
šaulių eiles ir veiklą.Taip 
pat ir P. Šidlauskas yra 
veiklus šaulys, šiuo metu 
yrą šaulių vieneto vicep-kąs 
ir iždininkas. Džiugu, kad, 
dabartinė Valdyba dirbą su
tartinai ir jos pastangomis 
suruošta šauni ir nuotaikin
ga gegužinė. Visi, šauliai ir 
svečiai, susibičiuliavo ir 
draugiškoje nuotaikoje leido 
laiką maloniame gryname 
ore. Artėjant saulėleidžiui » 
gegužinininkal .atsisveikino 
ir geroje nuotaikoje išvyko į 
namus, Ša u 1 y s

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



i HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

IMAME JUŽ:
nekiln. turto paste. . .17’/4% 
asmenines paskolas ...19%

pendija mokslą užbaigė ge
riausiais pažymiais o Para
šius savo diplominį darbą , 
jai buvo suteiktas B.Sc.C . 
Pharmacy diplomas»

Anita Pakalniškytė,išsi - 
kovojusi pirmą vietą daina
vimo varžybose dabar turi 
teisę ir ruošiasi dalyvauti 
visos Kanados dainavimo 
varžybose,, Jos įvyks š.m. 
rugsėjo mėn„ 1-3 d.d.Ed - 
monton’e, Albertos provinci
jos sostinėje,,

Hamilton* o " The Specta
tor" ir kiti laikraščiai vėl 
plačiai rašė apie solistę A- 
nitą Pakalniškytę, patalpin
dami ir jos nuotraukas, nes 
iš Hamilton’© miesto pirmą 
kartą per 30 su virš metų 
varžybose buvo laimėta I-a 
vieta v Gana palankiai apie 
Anitą paraše ir "London 
Free Press" dienraštis .

A, Pakalniškytė su kon - 
certais kitais metais jau yra 
įsipareigojusi vykti į Aus
traliją, Bostoną ir New Yor

hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosavuose namuose —

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 6%
santaupas 1 5 %
term, depoz. 1 m. 15’/j% 
term, depoz. 3 m. . 13% u . ... , , , .
rcg. pensijų fondo 14% Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
90 dienų depozitus 161Z<% Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

DARBO VALANDOS: pirmad ienieni ai s-ketvirtadieni ai s nuo 10 Iki 5 vai. 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., šeitadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos —rugpiuČio mėn. Šeštadieniais uždaryta.

ką.
Sveikiname, ir sėkmės 

solistei Anitai Pakalniškytei 
dainos mene’.

, J.Š ar ap niekas
; ■ • ■ - •

DĖMESIO SLA 72-OSIOS 
KUOPOS GEGUŽINĖS 
DALYVIAMS

Gražiai ir prasmingai pa- 
vykusioje SLA 72-ios Kuo
pos gegužinėje, kuri buvo 
skirta Lietuvos kankinio 
vysko. V. Borisevičiaus pa
gerbimui, veikė ir loterija .

Paga1 Kanados vyriausy
bės parėdymą, privaloma 
paskelbti pinigines loterijos 
laiminguosius bilietus spau
doje „ Štai jie:
$ 25,- nr„ 2O7;po S1O, - nrQ: 
934,568,032,1052; po $ 5, - 
nr0 ;960,1284,672,058,1190 , 
057,653,316,985,216.

J.Š ar ap niekas,
SLA 72-sios Kuopos 

pirmininkas

Solistė Anita PAKALNIŠKYTĖ,laimėjusi šiais 
metais pirmą vietą Ontario provincijos daina
vimo Varžybose.. London,Ont«

KANADOS LIETUVAITĖ
. LAIMĖJO DAINOS KONKURSĄ

Kanados lietuvaitė laimėjo 
pirmą vietą Ontario prov. 
dainavimo varžybose.- ha - 
miltonietė, sol. Anita PA - 
KALNIŠKYTĖ.

Dainos ir muzikos varžy-
- bos rengiamos jau virš 30

metų. Iki dabar jose pirmos 
vietos nėra laimėjęs nė vie-

"Windsor" viešbutį
Nuotr: P.Enskaitis 

vavo 42 atstovai iš įvairių 
Kanados vietovių ir daug 
svečių iš Kanados i r užsie - 
ai o/Anglijos, Belgijos, Viet * 
namo,Korėjos ir kt./.

Posėdžiai vyko birželio 26 
d.,kuriuos pravedė Montre- 
alio Klubo p-kč Louise La- 
belle. Čia buvo svarstoma 
savo laikraštėlio leidimas 
/"Lumo"jaa eina nuo 1911 m<? 
kalbos mokymo reikalai, sa
vų namų įsigijimas^ archyvo

su

Ontario Music Festival 
Association Inc. įteikė jai 
bronzinę lentą su įgraviruo- 
ta pavarde ir įrašu, kad lai
mėjo dainavimo varžybose 
pirmą vietą Ontario provin
cijoje. Be to, Canadian Imp<e-

Dalis esperantininkų sodelyje prieš 
ESPERANTININKU 
SUVAŽIAVIMAS 
MONTREALYJE

* Kanadoje, palyginus
kitais pasaulio kraštais, 
tarptautinės Esperanto kal
bos sąjūdis nėra išsivystęs. 
Kada kituose kraštuose es
perantininkų priskaito ma de- 
šimti mis tūkstančių, čia tėra 
vienas kitas tūkstantis. Gal 
priežastis ta, kad Kanados 
plotai milžiniški ir čia pat 
randasi JAV-bės.Todėl , va-
žiuok,kur nori, ir vis ta pati 
anglų kalba, neskaitant Que-
bec’o provincijos;bet ir čia 
laisvai susikalbama angliš
kai. Kas kita Europoje.Ten 
už šimto kilometrų jau kita
valstybė., taigi ir lėta kalba i- 
Todėl Kanadoje ir nejaučia-
rna tokio didelio tarptautinės 
kalbos reikalingumo.

Kanados esperantininkai 
yra susibūrę į Kanados Es
peranto Sąjungą, kuriai pri
klauso apie tūkstantis narių. 
Vietovėse, kur yra daugiau 
esperantininkų, yra vietos 
klubai.

Kasmet Kanados Esperan
to Sąjunga rengia suvažiavi
mus - kongresas. Šiemet 
toks suvažiavimas / jau 23- 
čias/ įvyko Montrealyje bir- 
želio 26, 27, 2n dienomis.Su • 
važiavimas vyko didžiuliame 
"Windsor" viešbutyje.Daly -

rial Bank of Commerce Lon- 
don’o sk. įteikė jai piniginę

sudarymas, vadovėlių ir 
knygų leidimas ir kt.Buvo 

nas dainininkas ar daininin
kė iš Hamiltono miesto.

"Ontario Provincial Re
presentative" dainavimo

stipendiją meno studijoms 
tęsti.

Sol. A.Pakalniškytės pag
rindinė mokslo šaka nėra

pravesta retorikos kursas . 
Iš 7 kalbų / maždaug po 5 
minutes kiekvienos/ 3 kal
bėtojai buvo premijuoti .Taip 

varžybose dalyvavo 24 ge
riausi dainininkai-daininin -

dainavimas. Anot jos-balso 
gali netekti,todėl rimtai sie-

pat vyko fotografijų ir spau
dos parodėlės.Vakare buvo 

kės. Varžybos įvyko š.m. 
birželio mėn.pradžioje,Lon
don, Ont. mieste ir tęsėsi 3 
dienas. Po varžybų visų da
lyvių nervai buvo įtempti , 
belaukiant teisėjų sprendi - 
mo.Štai ateina žinia, kad A- 
nita Pakalniškis iš Hamil
ton’o laimėjo pirmą vietą. 
Sustojusi publika mūsų lie
tuvaitei audringai plojo.So
listės A .Pakalniškytės lai - 
m ėjimas teikia džiaugsmą 
jai pačiai, jos tėveliams ir 
visiems lietuviams, nes ji 
visur save pristato lietuvai
te.

kė ir mokslo,ir lankė daina - 
vimo bei muzikos kursus.

Šiandieną Anita jau ge
riausiais pažymiais yra bai
gusi universitetą ir įsigijusi 
farmacijos diplomą.Taip pat 
gavo ir IO klasės muzikos 
diplomą.

Praeitais metais univer
siteto dėstytojai atkreipė dė
mesį į A nitos didelius gabu
mus ir ją pasiuntė dar me
tams studijuoti Clinical 
pharmacy mokslui tęsti. Iš 
valdžios gavo $6.000 sti - 
pendiją. Š.m.gegužės mėn . 
pabaigoje Anita su gauta sti

pokylis.
Birželio 28 d. buvo su

rengta ekskursija į Bota li
kos sodą. Vakare Botanikos 
Sodo auditorijoje buvo vai
dinama 4-ių veiksmų filo
sofinė drama "Eta Princo" . 
Vaidinimas buvo rodomas 
pakaitomis su filmą.

Suvažiavimas vyko paki - 
lioje nuotaikoje. Čia nerei
kėjo jokių vertėjų, nei ver
timų, nes visi vienas kitą 
gerai suprato Esperanto 
kalboje.

Iš lietuvių dalyvavo P. 
Enskaitis. d.

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90e rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD-___ ______ ______ »

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

Couvertures de tons genres — All kinds of roofing
7725, Georges LaSatle

PADĖKA

Netikėtai mirus a.a. Jonui PETRULIUI, mums 
sunkioje valandoje susilaukėme užuojautų žodžiu ir rastu, 
už kurias širdingai dėkojame.

Nuoširdžiai įvertiname aukas, įteiktas velionio pa - 
gerbimui Kanados Lietuvių, Fondui, Tautos Fondui , Šir
dies LigųTyrimę organizacijai ir prisiųstas gėles 

Dėkojame Sv. Kazimiero lietuvių, parapijos klebonui 
dr. kun. F. J UCEVI ČI UI už rožinį ir gedulingas^ pa
maldas , ”NL” Valdybai ir Redakcijai už tartą, žodį at
sisveikinimo metu šermenyse; visiems atsilankiusiems į 
šermenis ir į gedulingas pamaldas, pries išvežant Velio
nio karstų į Toronto Lietuvių Kapines.

GILIAI DĖKINGI:
žmona KAZE 
sūnus EDMUNDAS su SEIMĄ

PADĖKA

Ruošiant SLA 72 kuopos tradicinę gegužinę įamžinti 
Lietuvos okupanto - sonetu, nužudyto 1947 m patrioto lietuvio 
vysk. Vincento BORISEVIČIAUS vardą Kanados Lietuvių Fon
de . susilaukėme gausios paramos.

Reiškiame nuoširdžią, padėkąprel. dr. Juozui Tada- 
rauskui už atlaikymųšv Mišių š. m. liepos mėn 19 d. ir 
pasakymų pamokslo velionio garbei, už skelbimą, bei ragini - 
mųyy-kti i gegužinę ir dalyvauti a.a. vysk. V.Borisevičiaus 
vardo pagerbime ir auką £ 20.00 I aip pat dėkojame St . 
Catharines Pranciškoną, vienuolyno viršininkui kun. Juvenaliui 
Liaūbai. OFM. už gausią, parama ir raginimų per pamoks
lą vykti i SLA gegužinę Paris, Ont. Dėkojame St. Jokū
baičiui iš Toronto už patriotinę kalbą SLA gegužinėje; 
Programos atlikėjams Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubo 
chorui,ir vadovui Alf. J uo z ap a v i e i u i iš Hamiltono;

Dėkojame aukojusiems : A. ir S. K en s t a v i č i am s 
iš Hope, B C 30 dol. auka . Po > 25. iš Hamiltono : —
R. M a t u k a i e i u i . A. Pa t a m s i u i, Br. Grajauskui ; po
>20-J Lekučiui, A. M i ngėl ai . A. ir B.Steponavi
čiams; po >10 - J, Romi k ai či ui, A.Obcar sk i u i, P irS. 
Ročiams, inž. St. Roč i u i. A . Š i 1 i n s k u i; po >5 : —
M.X y i š Montrealio. J, ir A. K ei š i am s už > 5 J

Dėkojame aukojusiems torontiečiams: po >10 -StDapkui. 
V. Stoekui. P . Gulbinskui: už>7. - . Graž uliuų po 
>5.-B Savickui ir B. Urbo n avi ei ui; iš Paris: >10. 
— \. Kuzmickui; iš St. Catharines -> 2. V. P1 a t a k i u i.

Dėkojame SLA loterijos rėmėjams, pirkusiems už >5, ir 
daugiau bilietų; hamiltoniškiams: Sol. A. Pakalniškytei. 
J. To m k e vi e i u i, A.ir B. S t epon a v i e i a m s, J. ir E. 
M až ui ai č i am s. A. M a t u 1 i ū n u i, P. G už ui, A. K a u š- 
pėdai, J. Baj orači ui, B.ir R. P ak ai n i šk i am s. B. H,, 
Z. P u 1 i an a u sk u i ir G Melnykui;

St. Catharinieeiams : E. ir 0 . S ak a 1 a u sk am s, P. Dau
giniui. Z. J o k u b o n i u i. J. ir K.Dcrvaičiams, J. ir A. 
K r i šč t ūn am s, ir.ž . St. S e t k u i. J. V y šn i au sk u i, K. 
J o n u š u i, J. ir V. Žemaičiams. J, Š a r a p n i e k u i ;

Iš Detroito M. Snap šalčiui ;
Iš Clevelando St. Butrimui', 
Iš Toronto - V. G r a ž u 1 i u i;

1 š Pariš - A. K u z m i c k u i ;
Buvo-ir daųgiąu t rėiąėjų.,bet perkant |iš atskirų bilie

tų platintoją. negalėjome sukontroliuoti;
Dėkui SLA loterijos bilietų platintojoms : 0. 1 n d re 1 i e- 

nei ir St. J ok u b a i č i u i iš Toronto, A. Kuzmickui ir
A. Padolskiui iš Paris, 0. l.aurvk iš Brantfordo, |. 
Va r n u i, V. B ag d o n u i j, B. P a k a 1 n i šk i u i, J. D e k s n i u i, 
Z.Puli anąusku'. P. Z u 1 i u i. K. M i k š i u i iš Hamiltono, 
P. D au gi n i u i. J. Sarapnickui iš St. Catharines, S.
M at u k a i t i en e i iš Canfield.

Daiktinei loterijai fantus aukojo: inž. St. Setkus paveiks
lą.- Kaimo Sodyba.Taip pat vertingą, fantų aukojo E. ir 0 . 
Sakalauskai, J. Paukštys, J. Š a r a p n i c k a s, A. 
ir 0. Pamataičiai; pi kelis fantus J. ir P. K ai ai n i ai. 
P. ir D. Daugiai ai iš St. Catharines; Clara Farr, A. Pa - 
dolskis, P. Cesnulis - knyga'’RytuLietuva iš Paris:
S. M at uk ai t i en ė iš Confield: A. Deksn i enė, A, Baul»u- 
konieaė, VI. Bagdonas, J. Bajoraitis, P. Vizbaras, 
0. Kudžmienė A. ir B. S tepon avi či ai iš Hamiltono. 0. 
Lf-.uryk iš Branford.

Dėkui smulkios loterijos platintojoms : R. P ak ai n i šk i en e i, 
M. Borusi e n ei, P. K r i v i c k i en c i, A. Steponavičienei 
ir J. Paukščiui; už loterijos pravedima: K. M i 1 e r i u i ir 
M. Borusienei. . x. .
Spaudai: - Nepriklausomai Lietuvai , Tėviškes Žiburiams” 
ir Naujienoms" už talpinimų korespondencijų apie SLA 
gegužinę,.
Už maisto paruošimų ir išdavimų: M. ir |. Paukščiams ir 
D. Dauginienei iš St. Catharines, S. M a t uk ai ti enei iš 
Canfield V ir S M a'uk ai či ams už dalies maisto paaukojimą,
B. Pakalo i ški ui už maistui bilietų pardavinėjimų o vi
siems svečiams už gausų dalyvavimų ir medžiaginę paramų,

KUOPOS VALDYBA

INTENSYVŪS PRANCŪZU KALBOS KURSAI VELTUI

Suaugusiems prancūzų kalbas kursai, parengti Que - 
bec:o provincijos Imigracijos ir Kultūrinių Bendruome - 
mų ministerijos, vyks 4 savaites,nuo pirmadienio iki 
penktadienio, rytais nuo 8:30-12:15 v, arba popiečiais, nuo 
12:30- 16:15 v. Prasideda nuo 1-25 rugsėjo 1981 m.,prie 
Jolicoeur metro, 1741 De Biencourt, pastate C „O. F „I. 
Saint-Charles.

Lžsireg'.stravi mo diena; 31 RIIGPIUČIO, nuo 9-12 v„ 
r., RYTINIAMS KURSAMS ir nuo 1-4 p.p. POPIETINIAMS 
KURSAMS.

Vietos yra ribotos. NEPRALEISKITE GEROS PRO
GOS - KURSAI VELTUI. Informaciios- 761-5806.
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advokatas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Portraits
Weddings

® SUSITUOKĖ Nijolė GIR - 
DŽIŪT Ė ir Robert MacKIN- 
NON A V Parapijoje.,

® AŽUBALIAI, Jonas ir Ona 
iš Toronto, lankėsi Montre
alyje, viešėjo pas Kostą ir 
Janiną Mickus.

o GIRlNIAI7Leonas ir Vanda 
persikelia gyventi į Toronto 
miestą nuo rudens pradžios, 
rugsėjo mėnesį.

• KAZINEVIČIENĖ L. su
sirgo ir gydosi Royal Vic - 
toria ligoninėje.,

&

F A D AMONIS
Tel 722—3545

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAUR/NA/T/S

14 10 Guv St.. Suite 

Montreal P . <).
Te), Bus.: 932-6662 
Namu - 73 7—9681

• Gerai pavyko skautų-čių 
stovykla "Baltijoje” . Oras 
buvo puikus, stovyklavo apie 
50.

PARDUODAMAS
3 šeimiį narnos, garažas ir 
krautuvė geroje vietoje. 
Kreipt is Tel: 366-7519 
ob-.: 1-224-4732.

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

i 10
9:30 p. m.

9:30 p • m»

J.R MILLER b.a. b.c l.
) 6 8 Notre Do r«i e St. E. , Suite 205
Tel: 366—206 3 h 866-2064.

RENKU
iS lietuviškas knygas, 
ascius plokšteles ir

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Dotnaine, II e Perrot , Q«e, H7V5V6 

Res. Tel: 453-914 8

Tony s Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

14 140 St. Catherine West, 
Suite 600. Montreal , P. Q. 

F< >. Bus. . 866-8235 
N nmu 4 88— 8528

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M. Eng. L. L. B. , B. c? L.

4 701 Bonn on ty n e, V.rdun (kampas 2—n d Av e. ) , Qua. H4G 1E6 
Tel. Bureau: 769-8824 ; R.sld.ne.: 366-6245

a ADOMAIČIAI, Juozas ir 
Simona vasarojo 2 savaites 
Cap Code vasarvietėje prie 
Atlanto.

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidalyto kasdien nuo '
Šeštadieniais: nuo 9 a
5 e k ra a d i e n i o i s : nuo 10
GREITAS ,

76 26
Tel : 366 -9 74 2

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

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

______________________Tel (819)449-4355.,

Dr.A.S. POPIERAITIS
B. A. M. D- c. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sharbrook St.W. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 31-40 24

iki
NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 
e n t t a I St. Ville LaSalle, P. 0- 

36 5-0 50 5

ft
C.

““ft
ADVOKATAS ft

ROMAN J. 1ŠGANAITIS b-a. . b.c.l. ft

ftDome C. baite 504
, I , Quebec, H 2 Y 1 B7 ,

t

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

• DREŠERIAMS, Almai 
Petrui gimė dukrelė.

Sveikiname!

SAVAITRAŠČIO "NEPRI - 
KLAUSOMA LIETUVA" 
VALDYBA

Mirus "NL" Leidimo B- 
vės pirmininkai Jonui Pet
ruliui, "NL" Valdyba buvo 
susirinkusi posėdžiui ir pa
siskirstė pareigomis: P. 
Paakštaitis- pirmininkas , 
J. Šiaučiulis - vicep-kas, A. 
Mylė - sekretorius, P.Kle- 
zas-iždininkas,A.Žiūkas - 
narys parengimams,L. Gi-, 
rinis - narys.

Administratoriaus parei - 
gas eina Jonas Paškevičius.

• ANDRIUKAITYTĖ Bonnie, 
dr „E „Andriukaičio duktė ren 
giasi vestuvėms š. m. spali o 
mėn. spalio 1O d. su Pedro 
Gandol.
ū SHsesHsp.'Esasas as

DrJMALIŠKA
ft DAVll GYDYTOJAS

ft fti

'•TO

■ ■ Įį,

LAURINAITIS Sandra, jojikė mėgėja, sėkmingai dalyvavusi varžybose

• LAURINAITIS Sandra, ži
nomo lietuvio fotografo 
Montrealyje žmona, mėgsta 
jodinėti. Paskatinius 5 me
tus reguliariai jodinėjo ir 
mėgėjų varžybose Ville 
Brossard, South Shore Stab - 
les laimėjo I-ą vietą jodinė
jime ir V-tą Senior Jump
ing klasėje.

AV PARAPIJOS CHORAS 
VĖL GIEDOS

AV Parapijos Choras , 
baigiantis atostogoms, vėl 
giedos nuo rugsėjo mėn. 13 
d. kiekvieną sekmadienį, 11 
vai. Mišių metu.

Repeticijos vyksta kas 
sekmadienį, nuo 12 vai, Di - 
rigentas Aleksandras Stan -

P S
Dr A O, JAUGELIENf

DAN I r IM1>Y IOH

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

Term. ind. 1 m.. .........
Certifikt.tai ......... ........
Spec. taup. s-tas........
Taupymo S — tas............
su apdrauda iki $2000.
Trumpalaikiai ind...........
už $ 20,000 ir daugiau
Ček itį s—tas.................

duoda Paskolas
18% 
19% 
17%
11 %

20%

6%

Nekilnojamo Turto, 
Asmenines i 
Prekybines.

Paskolos mirties 
apdraustos iki $ 10,900.-

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

kevičius ir toliau vadovaus ii 
diriguos Chorui.Pageidauja
ma naujų choristų, ypač 
trūksta moterų balsų šiuo 
metu.

Naują sezoną pradedant , 
Montrealio Lietuvių Banke 
lis LITAS parėmė Chorą 
$lOO,-už ką Choras širdin
gai dėkoja

GERA PROGA ĮSIGYTI 
AUTOMOBILĮ

Baigiantis 1981 m. sezonui, 
labai geromis sąlygomis ga
lima gaa':i Įvairių automobi
lių modelių.

Kreiptis į Montreal West 
Automobile menažerį lietu
vį Leo GURECKĄ, tel:4ay~ 
5391,kuris aptarnauja lietu- 
vius su ypatingu dėmesiu.

DĖMESIO MŪSŲ.
MOKYKLAI

Primename, kad naujieji 
mokslo metai Lituanistinėje 
Mokykloje prasideda RUG
SĖJO mėn. 12 d... ŠEŠTA - 
DIENI, tose pačiose patai- 
pose/St.Henry High School/ 
CENTRE išsikėlė iš Alexis 
H-ą aukštą.

6 - 8
12 - 6

9-3 
12-8 
12 - 6

i-i 6'.. Dn E r vc 

Pirm. An)r. Tree. 

Ketvirf odien i ei 

renktadieni oi«

Tel . Bus: 4 82 -34 60
Res: 366-7041

DAINUOS LIETUVIU.
DIENOSE TORONTE

Aušros Vartų Parapijos 
Vyrų Choras, susidedąs iš 
25 dainininkų,pakviestas da
lyvauti Lietuvių Die nose, To
ronte, spalio 10-11 d, d. Di - 
riguoja muz. Aleksandras 
Stankevičius.

CANADA EMPLOYMENT
Nihon Plaza į 1OGO Guy st.,

Biuras veikia nuo 9 vai.ryto iki 4:30 v.p.p.,nao pir
madienio iki penktadienio imtinai. Aptarnauja imigrantus 
Montrealyje.

PAMINĖDAMI MIRUSĮ , KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI AUKOJO

A. a. Jono PETRULIO atminimui, aukojo:

$1OO,-"Nepriklausoma Lietuva" Leidimo Bendrovė ;
$ 25, - P. J.Adamoniai; po $ 20,- J„Paškevičius,P„ 

A.Pankštaičiai, P.Klezas; $15,- J.E.Dalmotai; po $ 1O, -
A. Jonelis, N. Bagdžiūnienė, J. Norris,K. Lukošius, P. Juod- 
kojis, B.E.Šimonėliai, B.Nagienė, H.Nagys,P.E.Ger-

{/ hardas; po $ 5,- K. Martinėmis, J.Budrevičius, C. Žilins- 
issBsasarasss'iss'iš kaitė,. S.Petronienė.

DANPAR REALTIES CORP
3 10 VICTORIA AVE SUITE

MONTREAT.. P. Q H3Z 2M9

ft I ft ft
VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamu Turto Patarnavimas Monrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Viso suaukota $ 310,-
VISIEMS DĖKOJU ,

Br.Staškevičių s
KL FONDO ĮGALIOTINIS

Šia proga Mi\& Mrs. G. D a na uit išrašytas $25,- 
"Hearth Research" yra pasiųstas Hearth Foundation įs
taigon. B.S
MIRUSIEJI:

• BUZAS Antanas, sulaukęs 
senatvės, mirė. Liko da bro
liai Montrealyje ir sesuo 
Bostone, JAV

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

^695 — 35th Arenus, Montreal Ml T - 3 A 6
TEL. 727 - 3 120 Komi/ 376 - 37 8 1

Albertas N ORKELIO N AS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

e n t ū r o veikia r.u<? 1 94 5 pi.

p. Q.

8 psl

NOTARAS

J. BERNOTAS
LEONAS 
SALES

TRANS-QUEBEC SIDINGS L T. D.
I AL1UMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 

APKALIMAI įALIUMINIJUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

MIC

ntreal west 
automobile 
PONT/AC • BUICK • ASTRE

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪSiĮ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-'. 
UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

pasikalbėkite su
Menarer'iu Leo GUBECKAS

GVRECKAS 
MENAGER

GM

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

8

8
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