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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

LENKIJOS DARBININKAI 
LAIMĖJO LAIKĄ. TV

Po didelės įtampos, Len
kijos komunistų partijos va
dai sutiko kalbėtis su "Soli- 
darnosc" ir skirti Unijai 
tam tikrą laiką vyriausybės 
kontroliuojamose žinių per
davimo priemonėse- radioir 
TV.

Unijai ypač svarbu, kad 
Televizijos stotis perduotų 
šį savaitgalį įvyksiantį So - 
lidarnosc kongresą.

Radom mieste Unija grą.- 
sino streiku, reikalaudama , 
kad būtų baudžiami tarnau
tojai, kurie užgniaužė dar
bininkų viešas demonstraci
jas 1976 m. Radom darbinin
kai sutiko laikinai atidėti 
streiką, kai vyriausybė po 7 
vai. užtrukusių pasikalbėji
mų., pasiūlė 60 min. laiką 
Lech Walesa ir kitiems U - 
nijos darbuotojams,

AUSTRIJOJE PLO 
UŽPUOLĖ SINAGOGA^

Austrijos sostinėje Vie - 
noje 2 asmenys, sakęs! pri
klausą PLO organizacijai , 
naudodami automatinius šau
tuvus ir rankines granatas , 
užpuolė pilną sinangogą be
simeldžiančiųjų. Du žmones 
buvo užmušti, 19 sužeistų . 
Policijai pavyko pagauti abu 
teroristus.

BANI-SADR ŽMONA IR 
SŪNUS PARYŽIUJE

Buvusio Irano prezidento , 
dabar gyvenančio Paryžiuje 
Bani Sadr žmonai ir 8 m.sū
nui pavyko išsprukti iš Irano 
ir atvykti į Prancūziją. Ji 
buvo suimta ir laikoma ka
lėjime. Atsisakė papasakoti, 
kas ir kaip jai ir jos sūnui 
padėjo pabėgti. Jai buvo su
teiktas oficialus pabėgę - 
lės statusas Prancūzijoje.

TURKIJA NENORI 
KOMUNISTU

Iš Ankaros pranešama, 
kad Turkijos vyriausybė įsa
kė suimti 344 komunistus, 
kurie dirbo pogrindyje, nes 
Komunistų Partija šiame 
krašte yra nelegali.

CARTER,IS KINIJOJE
Buvęs JAV-bių preziden

tas Jimmy darter’is atvyko 
lO-ies dienų vizitui į Kini
ją. Su juo keliavo žmona , 
sūnus ir duktė.

Su komunistine Kinijai 
Washington’as nepalaikė 
jokių formalių ryšių per 30 - 
metų. Carter*is savo ka
dencijos metu 19?9 m.pas
kelbė formaliai JAV ir Kini
jos santykių palaikymą.

Carter’is kalbėjosi suKi- 
nijos premjeru Zhao apie 
"strateginę ryšių svarbą" , 
apie mitybos naudą sojos 
pupelėse ir riešutuose .Taip 
pat ir apie bėgčiojimą- 
"jogging".Pasirodo ir Zha - 
o prižiūri savo sveikatą ir 
mėgsta bėgeioti.

PARYŽIEČIAI PRISIMENA 
IŠLAISVINIMĄ^

Saulėtą 1944 m. rugpiūčio 
mėnesio dieną Adolf Hitler’is 
įsakė savo karinėms pajė
goms baigti Paryžiaus 4 me
tų okupaciją jį subombar
duojant, sudegįnant ir su
griaunant. Šįo įsakymo nepa
klausė drąsus nacių karo va
das generolas Dietrich von 
Cholitz. Iki tos dienos Von 
Cholitz »visada pildydavo ka
riuomenės įsakymus.Tačiau, 
jis pradėjo suprasti, kad 
Hitler’is nebuvo sveiko pro
to žmogus. Taip pat Cholitz 
nenorėjo likti istorijos pus
lapiuose kaip Prancūzijos 
sostinės sunaikintojas. To
dėl negalėjo vykdyti šio 
įsakymo.

Vidutinio ir senesnio am
žiaus paryžiečiai gerai at
simena karčias nacių okupa
cijos dienas. Viena kita au
tomašina pravažiuodavo pla
čiomis trijų važmenų gatvė
mis, sviesto svaras kainavo 
$IG, - jei iš viso jo buvo ga
lima surasti. Trūkstant 
maisto, žmonės valgė gyvu - 
liams naudojamą pašarą.E - 
lektra buvo patiekiama 2 va
landas į dieną, o už pasiro
dymą gatvėje po vidurnakčio 
grėsė sušaudymas.

Minint 37 m. išlaisvinimo 
nuo hitlerininkų okupacijos , 
Triumfo Arka buvo apšvies
ta prožektoriais, kurie su
darė V raidės formą ir nuo 
jų šviesa sklido per visą 
Champs Elysee gatvę.Buvo 
prisimintos alijantų pajėgos, 
išlaisvinusios Prancūziją.

Prie visų miesto paminklų 
buvo padėti vainikai žuvu - 
siems.

NATO PRATIMAI
RUGSĖJO MĖNESI

NATO vykdys oro ir jūrų 
pratimus rugsėjo mėnesio 
pirmoje pusėje Vakarų Eu - 
ropos pakraščiuose.

Pratimuose dalyvaus virš 
19.000 personalo, 83 laivai 
ir 280 lėktuvų iš 9-ių NATO 
priklausančių kraštų. JA V, , 
Kanada, Belgija, Britanija, V. 
Vokietija, Olandija, Norvegi
ja ir Portugalija dalyvaus 
kaip pilni nariai, Prancūzi
ja atsiųs kai kuriuos dali
nius dalyvauti pratimuose.

KANADOS LIETUVIU, DIE 

ĮVYKS TORONTE, SPALIO

PLANUOKIME JOSE DALYVAUTI!

BREŽNEVAS GRĮŽO 
I? ATOSTOGŲ

Praleidęs 7 savaites a- 
tostogų prie Juodosios Jū - 
ros, Kryme,į Maskvą grįžo 
Sov. Sąjungos prezidentas 
Brežnev’as, Niekas jo dėl 
ilgų atostogų nekaltino. „.

Billy Diamond

KANADOS INDĖNAI 
SKUNDŽIASI JT-SE

Šiaurės Quebec'o įau&nų1 
genties Cree vadas Billy 
Diamond yra skundęsis 
Jungtinėms Tautoms, kad 
Kanados federalinė vyriau
sybė savo įstatymuose dis
kriminuoja indėnų moteris: 
joms yra atimamas Indėnų 
statusas,jeigu jos susituokė 
su ne indėnu iki 1976 m./ po 
tos datos buvo tarptautinio 
suvažiavimo nutarta8kad vy
rai ir moterys indėnai turės 
tas pačias teises/.

Cree indėnai ruošia skun
dą JT Genevos Konferenci
jai, kuri įvyks rugsėjo 14-17 
d.d., kad Kanada nesilaiko 
pasirašytų 1975 m. James 
Bay srities susitarimų, ypač 
pažadų suteikti pakankamus 
sveikatos ir higienos įrengi
mus Šiaurės Quebec’o čia
buvių bendruomenėms.

B. Diamond taip pat kreip
sis į JT Pasaulio Sveikatos 
Organizaciją ištirti ir nu
spręsti, ar "Kanados ir Que
bec’o Vyriausybės pakanka
mai atsakingos, suteikiant 
atatinkamus patarnavimus" .

LIBERALAI RUOŠIASI 
RUDENS SEZONUI

Claude Ryan pareiškė, kad 
šį rudenį Quebec’o liberalai 
atakuos PQ vyriausybę dėl 
kainų pakėlimo elektros e- 
nergijai, nes toks projektas 
yra suplanuotas užslėpti 
provincijos biudžeto defici
tui.

Taip pat bus kritikuojama 
nepakankamas butais aprū
pinimas, kaip kad buvo pa
žadėta Butų Ministerio Guy 
Tardif. Taip pat nieko neda
roma dėl aukštų nekilnojamo 
turto paskolų procentų.

Liberalų partijos kontak - 
tų palaikymu su plačia ja vi - 
suomene rūpinsis Alain 
Cousineau.

NOS ŠIEMET

MEN. 10-11 d-d.

PASIBAIGĖ KANADOS 
ALYVOS KAINU DERYBOS

I
Intensyvios derybos vyko 

tarp Kanados federalinės 
vyriausybės ir Albertos pro
vincijos dėl vietinės alyvos 
kainos. Energijos ministe- 
ris Mare La’onde ir jo opo 
nentas Albertoje Mervin 
Leitch buvo pakartotinai at
skirai susitikę ilgesnėms 
diskusijoms,

Derybas suintensyvino ir 
prailgino Albertos provinci
nės vyriausybės įspėji mai, 
kad Alberta nuo rugsėjo 
men. 1 d. sumažins alyvos 
produkciją protestuodami 
prieš federalinės vyriausy - 
bės energijos politiką.

Nuspręsta, kad alyvos 
kainos gerokai pakils arei- 
nančių 5 metų laikotarpyje. 
Jau šią žiemą mokėsime 
vien už šildymą a centais 
daugiau už 1 litrą alyvos.

Kainų pakėlimas susilaukė 
įvairių Komentarų.

ROTHKO CHAPEL PREMIJA 
BALIUI GAJAUSKUI

JAV-se Texas valstijoje 
randasi interdominacinė 
koplyčia. Joje medituoja ir 
meldžiasi krikščionys, bu
distai, mahometonai, žydai . 
Koplyčia pavadinta garsaus 
amerikiečių dailininko, ją 
papuošusio vardu. Ji tapo ir 
svarbiu mokslo bei humani
tarinės veiklos centru, vei
kia 1C metų.

Koplyčios steigėjai ir 
tvarkytojai paskyrė 12 pre
mijų žymiems kovotojams 
už Žmogaus Teises.Premi - 
jos buvo įteiktos š. m. bir
želio men. 2G d.1

Šalia premiją gavusių į- 
vairių kontinentų veikėjų, ga
vo ir lietuvis rezistentas 

Balys GAJAUSKAS bei rusų 
disidente Tatjana VELIKA
NOVA, kuri remia lietuvius .

Balio Gajausko vardu pre
miją priėmė Tomas Venclo
va.Ta proga jis pasakė kai - 
bą apie Gajauską ir Lietuvos 
bylą.Ši suma laikoma banke. 
Kaip ir kur ją bus galima 
panaudoti gali nuspręsti tik 
premijos gavėjas- pats Ba
lys Gajauskas.

Prof. VYTAUTAS SKUODIS

Gelbėkime Vytautą Skuodį
JAV LB VISUOMENINIU,REIKALU.TARYBOS APLINKRAŠČIO

Š.m. birželio 15 d. Sovietų kalinamas rezistentas 
prof. Vytautas Skuodis pradėjo bado streiką. Streikui 
simboliškai buvo parinkta Lietuvos okupacijos diena.

JAV LB Visuomeninių reikalų taryba žinią apie 
streiką skubiai perdavė Valstybės Departamentui, Helsin
kio komisijai Washingtone ir JAV Misijai prie Jungtinių 
Tautų. Taip pat laiškais buvo painformuoti nesenai su
daryto ad hoc Commitee for Baltic States and the Ukra - 
ine ko-pir mini akai kongr. B. Donnelly ir kongr. C. 
Dougherty. Visų prašyta žinią patikrinti ir suaktyvinti 
pastangas A morikoje gimusį savo pilietį Vyt. Skuodį iš
gelbėti.

Suorganizuoti masinį laiškų V. Skuodžiui rašymą, 
tuo sovietams parodant, kad Skuodžiu mes rūpinamės ir 
esame pasiryžę veikti dėl jo išlaisvinimo. ADRESAS:

VYTAUTAS SKUODIS
TAGUSHEVSKIJ RAJGN 
BARASHEVG IND. 431-200 UCZ zch. 385/3- 5 
MORDOVSKAJA SSR 
SOVIET UNION

1
Jau prieš pusantrų metų /193O sausio mėn./ PLB Val

dyba telegramomis informavo tarptautines ir JAV organi
zacijas apie Vytauto SKUODŽIO suėmimą okupuotoje Lie
tuvoje ir prašė jam pagalbos. Nuo to laiko įvairiomis 
progomis buvo keliamas Skuodžio gelbėjimo reikalas.

Pakartotinai Vytauto Skuodžio reikalas buvo vėl prisi
mintas LB ir LJS politinėje konferencijoje 1981 birželio 
12-13 dienomis New Yorke. Ten Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui Kurt WALDHEIM, Kanados at
stovui prie Jungtinių Tautų ir JAV delegacijos vadovui JT 
Žmogaus Teisių komisijoje dr. Michel Novak buvo įteikti 
PLB Valdybos pirmininko Vytauto Kamanto pasirašyti me
morandumai su dokumentais ir prašymu išlaisvinti Vytau
tą Skuodį. 1981 liepos 14 d. JAV Valstybės Departamento 
direktorius Warren E. Hewitt pranešė PLB Valdybos p. 
V. Kamantui, kad gauti dokumentai yra Valstybės Depar
tamento peržiūrimi ir studijuojami.
LABAI.PRAŠOME VISU PASAULIO LIETUVIŲ TALKOS 
GELBĖTI VYTAUTĄ SKUODĮ , savo vietovėse kreipian
tis į vietinę spaudą, radiją, leleviziją, valdžios pareigu - 
nūs ir visus kitus žmones, siekiant jų pagalbos Skuodžiui. 
Šiuo reikalu didelę akciją vykdo Antano Mažeikos va
dovaujamas Lietuvių Amerikiečių Informacijos Centras 
Los Angeles, California.
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b z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
l’our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada!

■ b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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MITTERAND’AS APIE KITUS
IR SAVE

Vertė K. Barėnas
Dabartinis Prancūzijos prezidentu išrinktasis Fran- 

,ęois Mitterand nebe nuo šiandien yra iškilus žmogus.Ka
ro metu jis dalyvavo rezistencijoje, o paskui yra buvęs 
ministeriu.

Kaip kandidatas rinkimuose į prezidentus jis buvo jau 
pasidaręs tarptautinė figūra, dėl to jam yra tekę susitik
ti su kitų valstybių vadais. Savo atsiminimuose jis ir pa
teikia šiek tiek įspūdžių apie savo ir kitų kraštų kai ku
riuos vadus.

DE GAULLE
Man atrodo, kad generolas de Gaulle buvo daugiau 

žymus tuo, kas jis buvo, o ne tuo, ką jis padarė. Klau
santis jo(susidarydavo įspūdis, kad jis visoms sritims 
puoselėja milžiniškus planus ir jais tiki. Toks jo elge - 
sys ir laikysena įtikino jo bendralaikius, kad jis yra į- 
žvalgesnis už juos. Bet man atrodo, kad jis nesusidomė
jo savo meto didžiosiomis idėjomis. Tačiau negaliu už
miršti, kad jo nepriklausoma vaizduotė privertė istoriją 
susvyruoti ir grubi realybė turėjo nusilenkti jo valiai ir 
kad tai yra mūsų tautinio gyvenimo tikrovė.

Pirmą kartą jį pamačiau Alžyre 1943 m. gruodžio 3 
ar 4 d. Keliavau per Vokietiją, Prancūziją ir Angliją, 

• kol atsidūriau toje Villa de Glycines įstaigoje prieš tą 
žmogų, kurį ypač dažnai įsivaizdavau su tokia keista gal
va, per maža jo kūnui, karinio vado veidu, aptrintu kata
likiškose mokyklose, -po stalui sukryžiuotom kojomu><-. i /

Kai jis kalbėjo su manim, jo graži , švelnoka ranka, 
judėjo ant stalo pagal kažkokios lopšinės taktą. Jis klau
sinėjo apie rezistencijos padėtį, jos veiklos metodus ir 
nusiteikimus. Jis norėjo, kad tarpusavyje besivaržantie
ji junginiai tuojau pat liautųsi be reikalo eikvoję energiją. 
Atsakiau, kad nors ir kažkaip naudinga būtų drausmė, re
zistencija turi savo vidaus taisykles, kurių negalima pa
keisti įsakymais iš šalies, dėlto, kad-kiektai susiję 
su tais kalbamaisiais junginiais,- jo patvarkymų nebus ga
lima pritaikyti.

Po trejeto mėnesių okupuotoje Prancūzijoje Alexan
dre Parodi pasakė fnan, kad pagal susitarimą su Alžyru 
man pavedama būsimoje sukiliminėje vyriausybėje rū
pintis belaisviais, tremtiniais ir pabėgėliais. Tai dėl to 
jau išlaisvintoje Prancūzijoje 1944 m. rugpiūčio 27 d. da
lyvavau pirmajame generolo de Gaulle vadovaujamos vy
riausybės posėdyje.

Dar vis tebegirdžiu jotos dienos monologą. Klau
siausi, žiūrėjau ir gėrėjaus. Išgyvenęs tas istorines 
dienas, kurių atsiminimas jau yra dingęs, pasidariau nuo-

IR GERAI, IR BLOGAI

NEUTRONO BOMBA 
GĄZDINA IR STABDO 
kremlių;

Amerikiečiai pradėjo ga
minti /prez.Reagan’o prita
rimu. Carter’is buvo sulai
kęs jų gamybos projektus/ 
neutrono bombas. Jos pa - 
leistos į taikinius- užmuša 
žmones, nesunaikinant pas
tatų ar pabūklų. .

Kaip žinome,SSSR prisi
gamino, be kitako, keliasde
šimt tūkstančių tankų, kurie, 
laikui atėjus, nuriedėtų be 
didelio pasipriešinimo iki 
Rheino upės ar net iki Pa - 
ryžiaus.

Vakariečiai, apginkluoti 
neutrono raketomis, per 
trumpą laiką komunistų tan
kus be sunkumų išvestų iš 
rikiuotės. Rusų paleistos 
rakietos į Vakarus irgi yra 
lengviau sunaikinamos leze- 
rio raketomis.
2- psl.

Todėl Kremlius- Brežne
vas su karo vadais "spau
džia” Vakarų Vokietiją ir 
kitas NATO valstybes, kad 
jos nepriimtų j Europą NA - 
TO neutrono bombų arsena - 
lo.

Bendrai, Kremlius varo 
labai intensyvią propagandą 
po visą pasaulį, kad Vakarai 
nusiginkluotų,u sunaikintų a - 
tomo, o ypač, neutrono bom
bas.

Todėl nenuostabu, kad A - 
merikoje komunistų grupės 
organizuoja viešas demonst
racijas už nusiginklavimą .. 
Tik tokių demonstracijų nė
ra pačioje Sovietų Rusijoje . 
SSSR ginklų fabrikai gamina 
didžiausiais kiekiais moder
niuosius ginklus, skleidžia 
mintis, kad "geriau raudo - 
nas, negu miręs"/ better 
red, than dead".. „/. Jiems 
patiktų, kad Vakarų pasaulis 
pasiduotų be pasipriešinimo 
ir sau pasirašytų mirties

saikesnis anokioms emocijoms. Bet anuomet aš buvau o«oooooC9C 
tik 27 metų, turėjau pakankamai entuziazmo išteklių ir 
buvau linkęs įvykius padidinti. Turėjau taip pat pagrindo 
plačiai išplėsti akis: tai juk buvo pradžia epochos, ir 
ji buvo - generolas de Gaulle.

Kartais stebiuos, kodėl anuomet dažniau nesusidū - 
riau su tuo žmogum, kuris man davė tokią pamoką. Ne
skaitant to pasimatymo, kurį jis 1945 m. gegužės ar bir
želio mėn. turėjo su buvusių karo belaisvių vadais, pas
kui turėjo praeiti 14 metų, kol vėl atsidūriau prieš gene
rolą de Gaulle. Kartais šito gailiuos.

Aš buvau ministeris ir draugas Roberto Schumanb ir 
Pierre Mendes F rance, tų dviejų Ketvirtosios respublikos 
vyriausybės vadovų, kurie stengėsi duoti savo stilių ir 
idėjas. De Gaulle tikrai turėjo daugiau stiliaus, gal ma-z 
žiau idėjų, bet niekas taip nekalbėjo valstybine kalba, kaip 
jis. Mendes France tiesiog degė aistra, kad pasirodytų 
teisingas. Šitokiais pat skrupulais gyveno ir Schumanns, 
kuris nuolat bijodavo,kad gali kur nors suklysti, De 
Gaulle nėra taip reiškęs savo iškylančių problemų. Jis 
tik buvo. Jo veiksmai sudarė jį, ir jo įsitikinimas, kad 
jis yra Prancūzija, kuri pareiškia savo tiesą ir įkūnija 
tam tikrą momentą savo amžinojo ir, be to, nepakeičia
mo likimo, daugiau jaudino, negu erzino mane.

Galvojantis karys ir nepalaužiamas patriotas,de Gaul
le, pradiniu savo nepaklusnumo veiksmu, išdrįso paneig
ti savo socialinę klasę, dėl pralaimėjimo sutrikusią, ku
ri žiūrėjo tik savo interesų, kaip kad dažnai būna, suda - 
rinedarna sandėrius su nugalėtoju - ir dar kokiu nugalėk 
toju ’.

O kai jie būna didingos sielos, karinę karjerą pasi
rinkusieji buržuazijos sūnūs atsipalaiduoja nuo savo kil
mės dėsnių. Reguliarios kariubmenės kariai neturi jokių 
materialinių nuosvybių, nevertina jų ir didžiuojasi savo 
pasiaukojimu. De Gaulle matė savo motiną verkiant dėl 
187C m. prisiminimų ir išsigydė nuo to skausmo, nu
traukdamas ryšius su savo motinos nusistovėjusia tvarka 
nuo tos vietos, ties kuria ta nusistovėjusi tvarka praeity
je pasirodė išdavikiška. Man buvo žinoma ta tradicija . 
Mano seneliai negalėdavo prisiminti Sedano kapituliaci - 
jos, neatgaivindami seno skausmo.

Išauklėtas toje senamadėje mokykloje, de Gaulle bu
vo artimesnis Revoliucijos kareiviams ir 1914 m. pėsti - 
ninkams, negu savo kartos buržuazijai. To anachroniz
mo kilmė yra tas faktas, kad jis kalbėdavo kaip mistikas. 
Išsiskirdamas iš savųjų, jis suartėjo su žmonėmis. Jie 
ir iki šiol dar nėra išsiskyrę su juo.

3NTGOMERY
Feldmaršalo Montgomerio mirtis atgaivino man at

mintyje keistą kelionę. Tai buvo karo metu - 1944 nf. sau
sio pradžioje, kai aš, baigęs trijų savaičių misiją Alžyre 
savo rezistencinės grupės reikalu, buvau pasiruošęs grįž' 
ti į Prancūziją.

Tai toli gražu nelengva buvo. Generolas de Gaulle bu 
vo pradėjęs aštria akim sekti,. kad niekas neišsisuktų jo 
valdžios. Jis buvo pasiryžus, .neleisti okupuotos Prancū
zijos rezistencijos vadams nė pajudėti, kol jie nepri- 
sieks priklausomybės jam. O tai nesiderino su mano 
planais - vargu net būtina pasakyti, kad toksai buvo ilga - 
laikis požiūrių skirtumas. Taigi, norėdamas palikti Al
žyrą, turėjau pasikliauti savo paties galimybėmis.

1943 m. gruodžio 31 d. Dakota, gabenusi į Maroką 
siuntinius, išlaipino mane Marakeše.. Atrodė, kad iš to
kios vietos pasiekti Londoną visiškai negalima. Bet Jose
phine Baker, kuri vienuose puikiuose namuose laikė už
eigą pasimetusiems "prancūziukams", turėjo pasisam - 
džiusi Afatą /arabę moterį/, kuri iš aerodromo praneši
nėjo, ar yra koks lėktuvas. Taip man ir pasisekė. Po die
nos ar dviejų , vieną rytą jaunoji moteris uždususi atbėgo 
pranešti, kad kažkoks jai nežinomos pavardės britų gene 
r olas sutinka paimti mane.

/ bus daugiau /

SENTENCED BY SOVIETS

AMERICAN BORN PROFESSOR

A geologist claiming American citizenship was sen - 
fenced by a Soviet court to 7 years strict regimen camp 
and 5 years internal exile for "anti-Soviet agitation and 
propaganda".

The trial of Vytautas Skuodis, also known as Bene - 
diet Scott, who was born in Chicago, March 21, 1929, took 
place in Vilnius, Lithuania, December 15-22, 198G. The 
U.S. Consul in Moscow requested permission by the US 
SR to attend the trial.

The trial is reported in the samizdat Chronicle of 
the Catholic in Lithuania Nr.46, which recent
ly was smuggled out of Soviet Lithuania to the West.

Skuodis was charged under Article 68-1 of Lithuanian 
SSR Criminal Code of systematically listening to foreign 
radio broadcasts, of producing the samizdat juornals 
Perspectyvos /Perspectives/ and Alma Mater , of auto

ring a 3GG- page manuscript entitled Spiritual Genocide 
in Lithuania, and of writing appeals to then President 
Jimmy Carter and to the signatories of the Helsinki Final 
Act allegedly distorting "reality of Soviet life".

The Chronicle reports that Skuodis refused legal 
counsel, saying his state-appointed lawyer, -a member 
of the communist Party, would be unable to represent 
him objectively, in a political trial such as his.

Gn October 1, 198C, he requested Soviet authorities 
for a lawyer from the U.S., to no avail.

During the proceedings, Skuodis defended his work 
Spiritual Genocide in Lithuania as a scientific study, not 
anti-Soviet propaganda. It concludes that the academic 
level of atheistic literature in the USSR is very low and 
unscientific.

During preliminary interrogation and during the trial 
itself Skuodis is said to have refused to answer questions 
about his involvement in samizdat activity, especialy his 
role in Alma Mater, geared to students of the 4GO- year 
old University of Vilnius.

In a defense speech lasting six hours, Skuodis stated 
"I have not transgressed against the state. There is a 
personal conflict between me and the Party, wich places 
itself above the State. /

"Expression of opinion on economic and political 
questions cannot be treated as a criminaToffense. The 
Constitution of the USSR guarantees every citizen the right 
to free expression of opinion and to critisism". "

Skuodis emphasized that he was not allowed to con - 
suit with a lawyer in advance and that his notes for his 
own defense were confiscated and used against him by the 
prosecution. >

The Catholic Committee for the Defense of Believer’ 
s Rights, a group of seven Roman Catholic Lithuanian 
priests /Lithuania is predominantly Roman Catholic/ an
nounced the day Skuodis was'Sė'ntehčėd1, that!'he had bdeh^ 
accepted as the first lay member.

" Sentenced with Skuodis under Article 68-rl.for alleg
ed anti-Soviet agitation and propaganda were Gintautas 
Iešmantas and Povilas Pečeliūnas.

FAMILY - Skuodis' wife, Irena Skuodienė and two daugh - 
terš, Giedrė and Daiva, reside at Vandentiekio g. 44-4, 
Vilnius, Lithuania, USSR. His mother Elzbieta Skuodie - 
nė lives on Gogolio g.65-2,Panevėžys, Lithuania,USSR. 
MARCH 2!, 1929 ...Benediktas Vitautas Scott Skodzius 
/Vytautas Skuodis/ born to Peter Scott Skodzius and E 
Elizabeth Markevičiūtė in Chicago , Illinois/Certificate 
and Record of Birth Registered No. 1387G. Certificate 
of Baptism at Gur Lady of Vilna Church, 2327 W. 23rd 
Place, Chicago IL 60608/.
1930 ..... Skuodis family emigrates to Lithuania.
1953...... Vytautas Skuodis graduates from the Univer
sity of Vilnius.
1953-69 ... .He works in his field as a supervisor of im
portant geological surveys and hydroelectrical p projects 
in Lithuania, Latvia and Siberia.
1969 .... .Joins the faculty of the University of Vilnius , 
as a lecturer of hydrogeology and Geological engineering. 
His scholarly articles appear in various professional 
journals. An environmental protection group is founded 
and chaired by Skuodis at the University.

/ to be continued/

sprendimą,patys save apsi - 
kaltintų.

Šalia tikro ir suprantamo 
rūpesčio, kur veda toks di - 
delis ginklavimasis ir kad 
kol kas Sovietai tik grėsmės 
kalbą supranta, atsiranda ir 
"Taikos mylėtojų" net kata - 
likų kunigų tarpe. /Pav.To
ronto TV programoje kuni
go iš Re^dale kalba balandžio 
17 d., kurioje jis ragino Ka
nadą negaminti lėktuvų JAV/.

Dabartinė JAV vyriausybė 
supranta SSSR apetitus.Gen. 
Haig pasakė: " Arba dabar 
juos stabdykime, gerai ap - 
siginklavę arba jie mus puls 
ir sunaikins".

Tik griežtas žodis, galin
gas apsiginklavimas, visų 
Vakarų valstybių vienybė 
sustabdys raudonąją armiją 
nuo svetimų kraštų okupavi
mo. J. Klm.

Ontario

SKUNDŽIASI IR PRAŠO 
PAGALBOS PAS 
PRANCŪZIJOS PREZIDENTĄ

Irena GAJAUSKIENĖ pa
rašė atvirą laišką Prancū
zijos prezidentui Francois 
MITTERAND'ui. Ji prašo , 
kad jis padėtų išlaisvinti iš 
sovietų lagerio sąžinės ka - 
linį, jos vyrą Balį GA - 
JAUSKĄ. Ji laiške taip pat 
informuoja, kad kalinys jau 
yra iškentėjęs 29 metus so
vietiniuose lageriuose ir da
bar vėl baudžiamas 11 metų , 
Jo sveikata einanti blogyn, 
ypač nukentėjusios akys, nes 
tenka dirbti labai preciziš
ką darbą menkai apšviesto - 
se patalpose.

Pasimatymai su šeima 
leidžiami retai ir labai ne
ilgam, sargo priežiūroje.Ne
leidžiama kalbėti gimtąja 
lietuvių kalba. Jis dar nėra 
matęs savo 1 metų dukrelės. 
Kelionė i lageri ir ataal iš SOVIETŲ Su 22, tokio pat tipo kovos lėktuvas, kaip buvo’trXlp7e Xi - a mer.kieėiams besiginant manevruose,

tę laiko.
Irenos Gajauskienės laiš

kas buvo išspausdintas Pa
ryžiaus rusų laikraštyje 
Ruska ja Mysl, š. m. liepos 
mėn.

Laiškas buvo išverstas į 
anglų kalbą ir išsiuntinėtas 
spaudai

AMERIKIEČIU F-14 TOMCATS,kuris pašovė Lybijos iš 
Sovietų pirktą kovos lėktuvą, užpuolusį amerikiečius 
manevruose.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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BALTO-AĮSČIŲ CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

/ tęsinys /

Prof. M. P ALLOTTING sako, kad greičiausiai neturi
me pažodžiui vertimų iš vienos kalbos į kitą/rus ėnų j 
kartaginiečių, ir priešingai/,bet,paėmus abu rastus teks
tus aukso lapuose , galima teigti, jog jie ’’dvikalbiai" 
Finikiečių tekste yra kai kurie sunkiai suvokiami dalykai, 
kurie kliudo pilnai suprasti įrašą,todėl, kad ’’nesurado - 
me rakto” į etruskų kalbą /vargšas, nemoka p-rūsiškai’</< 
Abudu etruskų įrašai, bent dalinai, yra galimi suprasti , 
palyginus su kitais /lotynų, graikų?/.

Radiniai, kaip rašo prof.Pallottino, turi labai didelę 
istorinę reikšmę. Iki šiol etruskų /rusėnų/ praeities 
žinios buvo imamos iš antraeilių padavimų. Dabar , 
sako jis,, jau turime oficialų ano laiko dokumentą /juodu 
ant balto/. Aišku, dabar jau nebegalės teigti kad visa,ką 
kalbėjome apie p-rusėnus, buvo vien ’’legendos 
O, kiek paslėptos tiesos jos pasako.

I- RUSENU /ETRUSKŲ/ VALDOVAI VII a.pr. KR.
Šiame dokumente /aukso plokštėse/ valstybės galva, 

vieno Etrurijos didžiųjų miestų valdovas /kurių buvo 
12,pagal senąją Trojos tradiciją/, suteikia žinių apie a - 
no meto santykius. Taip teigia prof.M.Pallottino, duoda
mas tikto valdovo vardą: VELIANAS, bet neduoda 
mums rusenu teksto vertimo, o stengiasi tik atpasakoti 
savais iškraipymais manomą įrašo reikšmę angliškai :

"This is the temple /or shrine/ and this is the sac - 
red object /the statue/, dedicated to the goddess UNI - 
ASTARTE. The prince, THEFARIA VELIANAS gave them 
.. .Thus has Thefaria Velianas dedicated / the sacred 
place/: he established the c 1 e v a offering the month 
of Masan /and/ there was annual sacrifice /or aniversa- 
ry/ of the temple..

Toliau prof .Pallattino samprotauja,kad valdovas The 
faria Velianas paaukojo savo žemėj svarbų pastatą sve - 
timai /kartaginiečių/ deivei ASTARTEI, savo globėjai , 
kurios dėka, gal, jis pasiekė valdžios. Tai turėtų reikš - 
ti, rašo Pallattino, kad K a r t a g a /Kurtuvė/, kurios 
įtakos viršūnė buvo pasiekta VI a.pr.Kr. / ir vėliau v an- 
d u o 1 i ų Balto-Aisčiij, / laikais/ besibaigiant, turėjo 
didelės įtakos į Etrurijos didelių miestų/valdovų/ vidaus 
politiką. Ar ne tokią įtaką randame pas p- rusenus, val
dant Pruteniui ir Vaidevučiui?

Nukrypkime šiek tiek istorijon. Iš ARISTOTELIO 
/384-322 pr.Kr./ žinoma,kad Kartaga buvo artimoje po
litinėje ir ekonominėje sąjungoje su etruskų miestais /12 
valdovų/. Taip pat žinome, kad rusenai ir Kart a- 
g i n i e č i a i buvo sudarę SĄJUNGĄ prieš graikus , 
kurie bandė viešpatauti Viduržemio jūroje. Cervete- 
r i /Senoji -šventoji Šėrė/ miestas turėjo svarbių ryšių 
su graikais ir, progai pasitaikius, kartaginiečiai bandė 
ten sukurti sau palankią vadovybę.

.Vilnius—Mielas Miestas, 
— sako lenkai

STEPAS VARANKA
/ pabaiga /

Vilniaus Universitetas.
Einant iš Didžiosios gatvės, iš tolo matosi didžiausios 

Vilniaus šv. Jono bažnyčios bokštai. Bažnyčią įkūrė Jogai
la. Ją po 180 metų iš pagrindų perstatė jėzuitai. Jėzuitus 
į Vilnių pasikvietė 1569 metais Vilniaus vyskupas Valerijo
nas Protasevičius. Neužilgo jėzuitai įsteigė aukštąją mo
kyklą. Pirmu rektorium tos mokyklos buvo kun. St. Wars - 
zewicki. 1578. 7. 7 d. karalius Steponas Batoras pakėlė iki 
Academiae Societatis. .. Oficialus atidarymas aukštosios 
mokyklos įvyko 1579.11.29 d. Tais pačiais metais popie
žius Gregoris XIII sulygino ją su Krokuvos universitetu. 
Vilniuje karalių Batorį sveikino lotyniškai etmonas Karo - 
lis Chodkevičius. Karalius nemokėjo nei lenkiškai, nei lie
tuviškai, nei rusiškai, lotynų kalbą žinojo.neblogai. ..

Praeitais metais bažnyčios fronto sienoje buvo atnaujin
tos 2 įmūrytos memoralinės plokštės su auksinėmis raidė- 
mis: Petrus Scarga, rectorus Academiae et Universitatis 
Vilnius 1579-1581; Jacopus Wujek, rectorus secondus 1581- 
1583". Vilniuje studijuodamas, Adomas Mickevičius lanky
davosi šv. Jono bažnyčioje. Turistams yra rodoma vieta, 
kur bažnyčioje stovėdavo poetas. Čia vargonininku buvo 
jaunas muzikas Stanislaw Moniuszko. Gal būt čia, bažny- 
nytiniam chore rado pradžią "Halka", kuri pirmą kartą pa
sirodė miesto rotušėje, vėliau teatre. Vilniaus AlmaMater 
dirbo ir stengėsi, kad reformacija neįsigalėtų Lietuvoje. 
Vilniaus Universitete mokėsi įvairių tautybių studentai: lie
tuviai, lenkai, gudai, rusai, švedai, vokiečiai, totoriai, 
vengrai ir kiti. Tai buvo viena iš tolerantiškiausių univer
sitetų Europoje. Vilnius buvo pajėgus ir pasiruošęs nau
jam dideliam kultūriniam šuoliui.

Vilniaus Alma Mater žydėjimas tęsėsi apie puse am
žiaus.’ Vėliau, 1803 metais universitetas pavadintas Ceso- 
riaus*vardu. Jis turėjopilną autonomiją.Universiteto Dės
tomoji kalba buvo lenkų. Universitetas garsėjo savo pa
skaitomis — profesoriais: Pacebutas, Frankas, Bajanu- 
sas, Jundzilas, Grodeckis, Lelevelis, Slovackis, Sniadec
kis, Smuglevičius, Rustenas, Rolandas ir kili žymūs Eu
ropos profesoriai. Paskatiniu rektorium buvo Novos ilcovo- 
patikėtiniSa chirurgijos prof. Vaclovas Pelikanas, kuris 
perstatė bemaž iš pagrindų akademinę bažnyčią,

Po 1Š32 m, sukilimo numalšinimo caras Mikalojus I 
uždarė universitetą. Veikė tik medicinos ir teologijos 
skyriai.

Iv39.>2.12 d. unitai pasirašė grįžimo į provoslaviją ak
tą. Unitams buvo atiduota šv.Kazimero bažnyčia. Neuž
ilgo, po pasirašymo Šie maškos akto, įvyko Simono Konars
kio egzekucija. Vilnius yra pilnas gatvių, pavadintų siCd- 
1981. IX. 2

Tokios yra pirminės žinios aukso plokštėse apie r u- 
ą ė n u s, kurie po Trojos žlugimo atsikėlė Italijon, o kar
taginiečiai - sukūrė Kartagena. Jos sutampa su to laiko 1 
valdovo dedikacija /plg.Prutenį ir Vaidevutį/, kai gyvais 
dar buvo PORSENNA ir HORACIUS COCLES /apie 51Om. 
pr.Kr./ Taigi, tik 1OOO m. prieš p-rusėnų valdovus.’ 

/ bus daugiau /
B 'i/ EW&C'SxB

J. J.B.

P-RUSĖNŲ. RAŠTAS AUKSO LAPE /apie 700 pr.Kr 

lėlių :‘r veikėju vardais.. Kur šiandieną stovi Lenino statu
la Lukiškių buvusioje aikštėje, buvo kariami bei šaudomi 
lenkų — lietu irių sukilėliai. Čia buvo pakarti .37 vadai: Se- 
rakauskas, Kalinauskas, Kolysko, kun.Ziemacki, kuo. Iš- 
ora ir daugelis kitų. Jų lavonai naktimis buvo slaptai lai
dojami. Tuos baisius žudymus liepė vykdyti Vilniaus gu 
bernatorius Michail Nikolajevic Muraviev, kurį paoys ru
sai su pagieža vadino "koriku". Tas caro "Stalinas" pada
rė Lietuvai daug žiaurios skriaudos, kaip ir naujų laikų 
Sovietų Sąjuigos "geradariai".

P o Vilniaus universiteto uždarymo, Vilniuje pasidarė sa
votiška kultūrinė tuštuma. Veikė pavieniai pasišventėliai, 
rašytojai, poetai, dvasiškiai ir idti mokslininkai. Vladas 
Syrokomla, J.L Krasewsid’s, leido dvisavaitinį leidinį 
"Athenaeum", Elze Orzeszkova, gyveno Gardine. Vilniu
je ji 3 metus laikė knygyną.

Sunkiausias smūgis buvo užduotas jaunam lietuviškam 
raštui 18,55 m, kai buvo jis uždraustas. Tildai pasibaigus 
I-ja m Pasauliniam Karai, subyrėjus caro imperijai, nu
švito spinduliai.

1919.1OO11 d. buvo atgaivintas Vilniaus universitetas ir 
pavadintas Stepono Batoro vardu,su dėstomąją lenkų kal
ba, Vilnius neturi dabar to senojo romantizmo.Tie nauji 
pastatai atėmė iš jo savotišką paslaptingumą, Autorių 
daugiau traukė aplankymas mažų., siaurų, senų gatvelių, 
istorinių pastatų, Bernardinų skersgatvio ir pastato, kur 
gyveno Mickevičius ir rašė "Gražiną". Ypač autorių do
mino Bakšio gatvė, kur sakoma, buvo paslaptingi pože
miniai. perėjimai iš Vilniaus ĮTrakų pilį. Nepaprastai au
torių stebino šv. Onos gotfko stiliaus bažnyčia.

Toji bažnyčia priminė baisą aną laiku įvyki "sacco di 
Vilna". 1655.8.8 d. Kniazio—kunigaikščio Czerkaąldo ir 
Zolotąrenkos kariai įsiveržė į miestą, per 3 dienas žudė 
nekaltus žmones ir plėšė sostinės turtą. Per 17 dienų de
gė Vilnius, Žygimanto Augusto "brangenybė". Vilniuje 
šanku buvo ką berasti. Užpuolikai prievartavo vienuoles 
ir visas jaunas mergaites. Iš karstų išmetė į gatvųSapie- 
gų palaikų likučius. Šiandieną viešpatauja čia savotiška 
tyla. Lankant Vilnių, autorius neužmiršo ir Rasų kapinių, 
kurias Įsteigė 1769 m. miesto burmistras Bazylis Muller 
*as. Čia yra palaidoti žymūs Vilniaus krašto žmonės. Au
torius rašo, jis nėra matęs gražesnių kapinių kaip Rasų . 
Tose kapinėse perdu šimtmečius buvo laidojami lietuviai, 
lenkai, gudai ir Idti. Visi jie jautėsi, esą vilniečiai. Lie
tuviai save skaitė kadaise—lenkų giminės: Radvilai, Gols- 
toldai, Sapiehos, Pacai, Cartoriškiai, Tiškevičiai irIdti 
didikai. Tais laikais buvo dainuojama: "Dabar lenkai ne
prapuolė kol žemaičiai gyvi". /"Dobar lenkai neprapule, 
kol zemaitiai gyvi"/.

Čia yra aprašymas lenko aešovinisto įspūdžių iš oku
puotos Lietuvos Sostinės Vilniaus.

Išf’LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKAXVI a."
Ginčai su lenkų feodalais dėl unijos paskatino Lietu - 

vos feodalus dar daugiau domėtis Lietuvos praeitimi, ir 
todėl pasirodė naujų ir platesnių istorinių raštų. XVI a.- 
Lietuvos metraščių klestėjimo laikas. Atsirado vis pla - 
tesnės metraščių reakcijos. Plačiausioji ir jų žinoma 
Bychovco kronikos vardu, šiuose metraščiuose jau šie - 
kiama aprašyti visą lietuvių tautos istoriją. Juose gina - 
mas Lietuvos valstybinis savarankiškumas ir pasisakoma 
prieš Lenkijos feodalų politines užmačias.

/ B.Dundulis /

alglmanto skiltis Į
NAUJIEJI PONAI

Nežiūrint tokio lyg oficialaus amerikiečių — sovietų 
santykių atšalimo, turistinis srautas iš anapus, atrodo H- 
kosi maždaug toks pat.kąip ir praeitais metais. Vadinasi, 
turi progą susitikti su iš Lietuvos atvykusiais tautiečiais, 
viešinčiais pažįstamų šeimų aplinkoje. Be galo miela pa
sikalbėti, pabendrauti su tokiais svečiais ar viešniomis, 
kurie ten neužima jokių vadovaujamų pozicijų, tėra eiliniai 
darbo žmonės, ar taip vadinamos, darbo inteligentijos ne- 
oficalūs atstovauto j ai. Tokiems nero jokio tikslo, reikalo 
ar pareigos kąnors girti ar peikti, sūdyti ar saldinti. Abi
pusiai pašnekesiai gali vykti be jokios įtampos, .nesikarš — 
čiuojant, regis, nemeluoto pasitikėjimo vieni kitais atmos
feroje.

Žinoma, pradėti diskutuoti laisvės problematika, ją jau
čiant, gyvenant ir suprantant mums įprasta forma ir pras
me, būtų tuščias reikalas ypač,kai toje plotmėje žvelgiant, 
bet kokių šviesulių lyg ir nesimato. Tačiau, šiaip jau kas
dienos gyvenime būdingų įvairumų pasitaiko, o kai kurie 
reiškiniai tiesiog dažnėja. Kai šiuo metu pasaulyje dėl 
ekonominių priežasčių bandoma suveržti diržus, tai vals
tybės tvarkomoje, globojamoje ir proteguojamoje, savo — 
tiška! lyg kapitalistinėje, tegu ir diktatūrinėje, sistemoje, 
biurokratinis aparatas plečiasi, auga, didėja. Su tuobeveik 
automatiniai, plinta ir ponijos sluogsnis. Taip, tiesa, at
lyginimai mažoki, kaip ir būtina, kad dirbtų abi sutuoktu-= 
vių pusės, bet visi, tiesioginiai ar ne, yra valstybės tarnau 
tojai — valdininkai, su iš to išplaukiančiomis tam tikromis 
privilegijomis, atostogomis, kelialapiais, ligos apmokė
jimais ir pan.

Paskiausiu metu pablogėjus viešam aprūpinimui, ypač 
geresniais maisto produktais, dirbantieji per savo įstai
gas gali užsisakyti kas savaitę tam tikrus pakietus ir jie 
pristatomi darbovietėn. Pakietai parduodami ir užsisako
mi pagal numerius ir racionavimo nėra, gali užsisakyti 
kiek nori. Štai, pakiete nr. 1 yra tiek ir tiek mėsos, kavos 
ir pan. Kitame pakiete vėl tokia ir kitokia mėsa, didesnis 
ar mažesnis kiekis produktų, kurių sunkiau gauti eilinese 
parduotuvėse.

Pensijon, jei nenori, gali ir neiti, arba, išėjęs pensi
jon, jei nori, gali dirbti. Tačiau pensija ir alga negali vir
šyti 300rublių sumą. Jei gausi daugiau,kas virš 300. at
siskaitys valdžia.

Paprastų eilinių vaistų stokos nėra, tačiau rimčiau su
sirgus, jau gaunasi problema. Kas iš to, kad gydytojas pri
rašys receptą, jei vaistinėse teks gerokai paieškoti ir ne- 
visada rasi? Ligoninėms vis dėlto trūksta pačių moderniau
sių priemonių, instrumentų, nors patys gydytojai neblogai 
teoretiškai paruošti, ir, galimybių ribose, nuoširdžiai pa
deda savo pacientams.

Visaip stengiamasi religiją palikti tik tarp bažnyčios 
(pastato) sienų. Tuo būdu bandoma izoliuoti kunigus ir ti
kinčiuosius iš viešo gyvenimojo. Čia pasisekimas tik ribo
tas. Įprastiniai atlaidai švenčiami beveik taip pat plačiai, 
kaip ir ankščiau. Suvažiuoja žmonės iš plačių apylinkių. 
Gaunasi nevien tik religinis, bet ir socialinis bendravimo 
įvykis.

Jaunesnieji įsipareigoję 3-4metus padirbėti šiauriniame 
Sibire. Sunku ir šalta ten, bet vilioja uždarbiai (8000 — 
1OOOO rublių) ir bendrasis aprūpinimas be jokių priekaiš
tų-

Tokie, atlikę įsipareigojimą, grįžta Lietuvon, turėdami 
nemažai pinigo, Gi turint pinigo—netaip sunku:įsigyti butą 
ar net Ir automobilį. Brangsta orinis susisiekimas, mažė
ja traukiniais keleivių, bet smarkiai gausėja tarpmiestinis 
keliavimas autobusais. Tai nebrangi, gana patogi ir dažna 
susisiekimo priemonė. Nors du naktiniai traukiniai į Mask
vą (30 vagonų) iš Vilniaus yra perpildyti ir patartina bilie
tą įsigyti porą dienų iš anksto. Kelionė miegamajam —1O 
rublių, prideda ir arbatą prie to. Maskvoje, Lietuva turi 
savo tokį lyg ir bendrabutį, kuriame gali pernakvoti (pata
linę duoda) už 60kapeikų nakčiai. Yra ir bufetai, už mais
tą, aišku, atskirai. Gi gerame viešbuty apsistojimas kaš
tuos 6-7 rublius.-
x Privačioms mašinoms skystojo kuro litras 18 ar 19 ka
peikų, valdinėms — pusė kainos. Bloga padėtis su automa
šinų pataisymu, dalimis, dažymu. Kaime, ypač derliaus 
nuėmimo metu, trūksta darbo rankų. Miestiečių talkos 
(gimnazistai, studentai) vis dėlto neatlieka tikėtosi vaid
mens. Jei blogas oras, lietinga vasaros pabaiga ir ruduo, 
daug derliaus lieka nenuimta, nes didžiosios žemės ūkio 
mašinos įkiimsta laukuose ir negalimos naudoti. Atrodo, 
pristabdoma ir naujų įmonių statyba, nes stinga darbo jė
gos. Nestinga tik vis gausėjančios biurokratijos augina
mos ponų klasės. Bet ar tai yra "socialistinės santvarkos" 
tikslas ?

APIE ŽEMAIČIUS
Status'.kietokas žemaičių būdas. Pasitikėjimas tik 

savimi /savo pažiūrų teisingumu, savo tikybos neklaidin
gumu/ ir nepasitikėjimas kitais /kaimynais, pašaliečiais/ 
skersavimas net į aukštaičius /"lietuvius"/, užsidarymas 
savo teritorijoje /žemaičių žemėje/, savo visuomenėje ir 
dar labiau - net kiekvieno užsidarymas savyje, savo as - 
menyje; nelaikykime to "amžinu" ir "įgimtu" žemaičių 
būdo bruožu, tik dėl sunkių grūmimosi su ordinais sąly - 

>gų ir patyrimų jiems kaip ir Įskiepytu, nes šiaiš žemai - 
čiai, dar kaip Kęstučio kariai, savais žemaitukais pa
siekdavo Brandenburg’ą ir nepabūgdavo pasiekti ir toli - 
mųjų pietų bei rytų.

M. Biržiška
/Iš NIDOS Kalendoriaus

— -■ M «. — M —

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI
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VIENI IŠĖJO , KITI ATEINA - NAUJI MOKSLO METAI

kritiš

Ko tas tėtis navažiuoja? 
Gal tas laikrodis vėluoja

Klasėj skaitom, asmenuojami, 
Mintimis kažkur klajojam.,..
Rašant girdim kažkas žvanga, 
Žvilgčioja m dažnai į langą.

Rasa JURKUTE 14 m. amžiaus

gOTJ^OS®
tą šiame žurnalėlyje;.

mūsų karaliai, kunigaikš
čiai, Kalanta, Kudirka, Že
maitė, Valančius, dr.J. 
Basanavičius, Rygiškių Jo - 
nas, Bielinis, Maironis , 
Čiurlionis, Varnas, Naujalis.

Tegul ir kiti, kurie pra - 
dės šiemet lankyti šios ne - 
didelės, bet darbščios kolo
nijos Mokyklą, gale metų 
nepagailės "Trupinėlių"...

b.

ĮSPŪDŽIAI APIE STOVYKLA 
"TRUPINĖLIAI' Jonas BALSEVIČIUS, 14 m. amžiaus

MUSU. KLASE

Esam klasėje penki
Visi dailūs ir jauni 
Bandom mes eiles rašyti 
Ir ką jaučiam pasakyti

1980 M — 1981

TRupinėUAI
Ottawa, 1981mt. gegužšs mėh.%4. dh

admiracija.;
659 ALESTHER.STR OTTAWA O mt. CANADA KlK iHfi

193C-1981 mokslo metų 
vaisius- Ottawos Šeštadie - 
ninės Mokyklos Metinis Lei
dinys ypač patraukia akį sa
vo geru medžiagos sutvarky
mu.Turinys, skyriai, ilius -

tracijos - piešiniai ir nuot - 
raukos parodo ir progra
mos įvairumą,aktualumą, ir 
pagrindinį lietu viskamą ,

Mokiniai pasisako apie 
stovyklas iš įvairių pusių-

rimtai, su jumoru ir 
kai. Fantazija ir poezija ku
riama šalia svarbiųjų mūsų 
tautos ir valstybės įvykių 
paminėjimo. Mūsų didieji 
žmonės randa garbingą vic-

Daiva, Lina — mūs mieliausios;
Rasa, Rima — tos dailiausios.
Jonas — mūsų pažiba,
Štai penkiukė ir visa l

Lankom mes šeštadieninę 
Keliam rytą nusiminę. o o 
Šilta lova taip, miela,. 
Gaila, skirtis ir gana, o.

Visos klasės kūryba

"Stovyklaut, iškylant, marš sesės, broliai^
Ten apšvies ir palies saulės spinduliai....
Iš lėto artėjome prie stovyklos. Man tai buvo jau 

antras karias važiuoti į Neringa stovyklauti, Tai lie
tuviška jaunimo stovykla Amerikoje. Joje s stovyklavo 
vien'tik berniukai. Čia kaip ir kiekvienoj stovykloje bu
vo daug gerų dalykų, kurie man patiko, bet pasitaikė ir 
tokių, kurie buvo mažiau prie širdies.

Pirmiausiai man patiko mano namelio draugai , su 
kuriais praleidau visą stovyklos laiką. Apie vadovus te
galiu pasakyti tiek, kad ne visi patiko. Man patiko spor
tas ir žaidimai; kiti dienotvarkės užsiėmimo punktai ma
žiau patiko. Kai oras buvo gražus - viskas atrodė mie
la, o kai lijo, būdavo liūdniau, reikėjo sėdėti namelyje 
ir nuobodžiauti.

Malonu buvo sutikti pereitų metų draugus, pasipasa
koti, pasidalinti su jais įspūdžiais. Smagu būdavo daly - 
vauti žaidimuose ir laimėti. Nemalonu, kai tave ištinka 
nesėkmė ar atsirandi paskutinėj vietoj. Maistas, bend - 
rai paėmus, buvo neblogas. Laikas stovykloje prabėgo 
greit ir buvo liūdna, kai reikėjo skirtis su draugais, bet 
ne su Neringa. Čia tenka pačiam nusijuokti, nes kiek
vienas pasiilgsta namų.

Tačiau kaip ten bebuvo, ar gera, ar ne taip gera, bet 
vistiek ir kitais metais norėčiau važiuoti į Neringą

’ TRUPINĖLIAI"
"Neringos" stovykla tai tokia vieta, kur išviršiniai 

žiūrint, viskas rieda nustatyta tvarka; veik visur tenka 
skubėti, judėti, dirbti, rugtyniauti, veržtis pirmyn
čiau tam tikrais tarpais ir gana dažnai savo viduje pa
junti ir kitą pasaulį. Tada ’ norisi atsipalaiduoti 
visko, pasvajot, mintimis nukeliauti toli nuo tos vietos . 
Tas vidines mintis tau sukelia girdimi stovykloj paukšte
lių čiulbėjimas, pučiantis vėjas, medžių šlamėjimas ar
ba net kai kalbi su savo draugėmis ar vadovėmis. Kar
tais net pastebėtas skraidąs drugelis ar nutūpęs ir čiul - 
bąs paukštelis atkreipia tavąjį dėmesį ir tu pasineri savo 
mintyse. Man patikdavo pasivaikščioti po mišką vienai; 
kartais net išėjus į gatvę ir ten kur prisėdus, pasvajoti . 
Aš netvirtinu, kad gera yra būti vienai visada, bet kartais 
yra būtina nors valandėlei pabūti mintyse vien tik su sa 
vim.

Tikriausiai pasakysite, kad toks apmąstymas ir per
gyvenimai nors ir triukšmingame stovyklos gyvenimo 
yra .. „ meilė.. „

Ju o z as Š i 1 ė n a s

VEIDU I ŠIAURE % >
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

PARTIZANŲ KELIAIS
/ tęsinys/

6 -

Vyrai gerai prigrąsinę, kad daugiau tokių "pirkimų" 
nebedarytų, liepia sėsti į tuščią vežimą ir važiuoti iš kur 
atvažiavęs.

Po gautų žinių, pasidarėme dar atsargesni, akyliai se
kame aplinką, esame pasiruošę kiekvienu momentu pra
šnekėti ginklais.

Mano širdis jaučia kažką ypatingo, instinktas liepia būti 
budriam. Dešinėje pravažiuojame Pasmodų kaimą. Prieš 
akis Krepšiagalio sodybos, už jų Krivinskai, kuriuose ran
dasi paliktieji namiškiai. Norisi prie jų kuogreičiau priar
tėti, gal dėlto ir širdis tokia nerami.

Už aukštumų išsineria Anykščių bažnyčios bokštai. To
lumoje mums moja Liūdiškių piliakalnio viršūnė ir aukš - 
tieji Storių kalnai. Anykščių nematyti, jie slėnyje. Iš jo 
keiiose vietose kyla tiršti gaisru dūmai. Kas padegė nieko 
nežinome. Burbiškio pusėje irgi matyti dūmų debesys.

Nusipėstiname. Arklius su vežimais ir jų savininkais pa
liekame pakelėje. Išsiskirstome mažomis grupėmis po du, 
po tris ir šalikėlio grioviais kylame aukštyn, prieš ilgą 
aukštumą. Eidamas stebiu Knvinskų kaimo sodybą, kurio
je randasi namiškiai. Iki jos gal koks kilometras beliko, 
tiesiai per laukus nebus ir tiek. Kieme matau kažkas vaikš
to, gal brolis, gal švogens, atpažinti negaliu. Būtinai už
eisiu, juk kelios d.enos kaip nesimatėme. . .

Abipus .kelio plačios lauko platumos. Dešinėje , vieške
lio kryptimi plauna geležinkelio linija. Už kalniuko į kurį 
palengva kopiame,geležinkelio liniją kerta vieškelis. Tai 
Pagojos kelių minučių sustojimo vieta.

Geležinkeliu, įkandin mūsų, pro Pasmodą taukų krū
mokšnius išlenda mažo sąstato traukinys, artėjantis Anykš
čių link. Jame matosi vokiškomis uniformomis kareiviai. 
Jų tikslai mums nežinomi. Galvojame, jei jie vyksta į 
Anykščius, tai ir mums jokio pavojaus nėra.

Pakelta nuotaika paspariinam žingsnius. Prieš mūsų 
akis atsiveria plati laukų aukštuma keliais pakelės krū - 
4 psl.

mokšniais ir netoliese esanti geležinkelio pervaža.
Staiga, visai netikėtai virš mūsų galvų sušvilpia keli pa— 

trankėlių šūviai atriedančio traukinio kryptimi. Prieš trau
kinį iššoka sprogstančių sviedinių išmestų žemių- ir dūmų 
fontanai.

Sekundei nustembame,netikėtų šūvių sutikti, prisiploja- 
me prie žemės. Gal už šimto metrų prieš mus praplium
pa nauja serija šūvių. Aiškiai pamatome šalia krūmų už
maskuotus rusų tankų griozdiškus siluetus . Instiktyviai 
metamos atgal, dengdam’esi grioviais traukiamės ieško - 
darni uždangos.

Prieš tankus į kautynes stoti ir nemanome. Rusai paste
bėję mūsų atsitraukimą, pradeda apšaudyti mus. Sprogi - 
nėjančių sviedinių skeveldros lydi mūsų skubotą atsitrau
kimą. Traukinys sustoja. Iš dešinės jį puola komunistiniai 
partizanai, o gal ir desantininkai. Užverda gyvos kauty
nės. Iš traukinio atsako kulkosvaidžių ir šautuvų ugnimi.

Stebimės susidariusia situacija, vos neįpuolėme į pink
les. Iš traukinio ir į mus pasipila šūvių lietus. Jie, nieko 
nežinodami, galvoja kad ir mes komunistiniai partizanai , 
puolame juos sutelktai. Parenkame į kryžminę ugnį. Me
tamos į šoną prie pušaitėmis apaugusio dirvono. Tankų 
sviediniai mus įkyriai persekioja. Traukinyje esantiems 
duodame suprasti, kad mes ne priešai. Rusų tankų ugnis 
koncentruotai sproginėja apte traukinį. Komunistai pila 
kaip pasiutę ir atrodo,bando užkirsti jo atsitraukimą. At
sišaudydamas traukinys palengva pajuda atgal, tačiau iš 
įsitvirtinusios pozicijos nesijudina. įsibėgėjusį traukinį 
palydi komunistų šūviai.

Gal pusvalandį trukusios kautynės aprimsta. Uždusę 
skubame prie paliktų arklių, neatlaidžiai persekiojami ru
sų tankų ugnies.

Du arkliai su vežikais išgąsdinti kažkur pabėgo. Suvirs
ta ir e į likusius du vežimus ir įdek arkliai įkabina, pasilei
džiamo į Troškūnus.

Mūsų tik dvylika. Kur likusieji ? Nejaugi jie krito — bet 
nė vienas nepastebėjome. Niekaip negalime išspręsti jų 
likimOjgal užsislėpė, raminamės šluostydami prakaitą nuo 
kaktų. Raginami arkliai lekia zovada. Užpus valandžio mes 
ir Troškūnuose. Miestelyje panika, gyventojai skubiai kraus
tosi iš jo. Iš Milaisiškių kaimo atvykę partizanai patru
liuoja gatvėmis ir palaiko reikalingą tvarką. Apie kauty
nes ties Pagoja jie jau žino iš anksčiau į stotį grįžusio 
traukinio.

Pasirodo, kad keii vokiečių ir lietuvių kareiviai, atvykę 
iŠ Panevėžio, sugalvojo nuvažiuoti traukiniu į Anykščius , 
atsivežti vyno. Taip vos nepapuolė rusams į nagus, tankų 
sviediniai sužalojo vieną vagoną ir sužeidė du vokiečių 
kareivius.. .

Atvykę vokiečių kariai įsistiprina geležinkelio stotyje. 
Išsiunčiami partizanų žvalgai į visas miestelio puses. Bi'o- 
liai troškūniečiai lyg žinodami mūsų mintis, pakviečia mus 
į miestelyje įrengtą valgyklą pietums.

Mus pasitinka jų malonios sesės talkininkės su skaniai 
kvepiančia kiaušiniene. Sėdėdami už stalų ir besidalinda
mi patirtais kautynių įspūdžiais, kemšame į skilvius ska
niai paruoštą patiekalą- Didžiausią nuostolį patyrė Napole
onas, prarasdamas kumelaitę, ir "leitenantas Cibas", savo 
kuprinėje praradęs romo bonką, kurią buvo pasiėmęs juo
dai dienai. Mat ant jos beskubėdamas šoktelėjo Adomas. 
Šiaip'visi pasitraukėme labai laimingai, be jokių nuostolių 
ir sužeidimų. Tik nežinom, kas atsitiko s.u mūsiškių ket
veriuke.

Nebaigus pietauti, įšokęs partizanų žvalgas, ragina sku
biai apleisti valgyklos patalpas, nes yra pastebėta išMont- 
viio miško artėjanti rusų desantininkų grupė.

Troškūniečiai nutaria pasitraukti į miškingas Raguvėlės 
vietoves. Mes anykštėnai ir dar keletas troškūniečių— pa
sitraukiame į geležinkelio stotį, tikėdami taip greičiau pa
sitraukti Panevėžio link.

Stotyje randame ir pradingusius draugus. Trečiuoju ve
žimu, jie per pasitraukimą nuklydo kiek daugiau J dešinę 
Krepšiagalio vienkiemių link. Jokių nuostolių neturėjo.

Stoties perone daug civilių žmonių ir vokiečių kareivių, 
kurie ruošia stoties pastatų, geležinkelio, ir toliau esan
čio tilto išsprogdinimą. Visas stoties rajonas apjuostas 
stiprios vokiečių sargybos. Visuose kampuose kulkossvai- 
džiai. Įleidžia, bet nieko neleidžia išeiti.

Ką ik,. prieš pūrą valandų dviračiu atvyko bėglys nuo 
Utenos ir pravažiavęs Anykščius, pasakoja, kad Utenoje 
einančios didelės kautynės. Miestas degąs. Anykščiuose 
prie valsčiaus ir Jurzdike irgi matęs degančiusnamus, gir
dėjęs šaudymą. Žmonių nematyti.

Tokios naujienos dar labiau įbaimino, padėtis aiškiai 
kritiška.

Netikėtai sutinku rašytoją , Antaną Vienuolį - Žukauską, 
grįžtantį iš Kauno. Nežinąs kaip pasiekti Anykščius. Apie 
pasitraukimą negalvojus, galėjęs pasilikti Kaune. Gal kaip 
nors išsilaikysiąs, bandysiąs gelbėti 1941 metais Į Sibirą 
išvežtą sūnų.

— Jūs vyrukai jauni, gerai kad truputėlį pasitraukti gal
vojate. Rusus pažįstate — jie kaip ir vokiečiai, mums ne
draugai, — skubiais šaltiniais bėrė man savo mintis.

Atsisveikinau. Palikau bestovintį antroje pusėje stoties 
esančiame kieme, šalia vyšniomis aplipusio krūmo, su 
vienoje rankoje lazda, ant antrosios užmestu plonu kelio
nės ploščiumi. I ■

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA UETUyA
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Iš PADANGĖS MIELOS — Ne, ačiū — aš laikausi dietos. Jūsų salotos gu .grietine
— mandagiai išspaudžia šypseną Margarita ir, sukryžiavusi

/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

SMARKI PLAUKIKĖ
Italijoje, Veronos mieste, 

labai gerai pasirodė vilnie
tė plaukikė Aiškutė Buzely
tė. Tarptautinėse varžybo
se pirmoji nuplaukė IOO m 
krūtine /1 min.12,91 sek./. 
Ji pasiekė vieną iš geriau
sių šio sezono plaukimo re
zultatų pasaulyje

PUIKI čekgslovaku 
PARODA

Vilniuje įvyko "Musicex - 
port" patalpose Čekoslova
kijos muzikos instrumentų, 
kuriais ji nuo seno garsėjo, 
paroda. Vyravo pianinai, 
fortepijonai, pučiamieji 
instrumentai ir gitaros. 
Instrumentai pasižymi pui
kia akustika, dailia išvaizda.

Parodą aplankė ne tik 
vietiniai gyventojai, kultūri
nių ir prekybinių sričių at
stovai. Buvo suvažiavę at- 
stovai iš kitų Pabaltijo 
kraštų, buvo ir iš Maskvos, 
Leningrado, Ukrainos, Gru - 
zijos ir 1.1.

Profesionalios ir mėgė
jų saviveiklinės grupės už - 
sisakė instrumentų 1982 - 
lems metams.

NE PRIKLAUSOMYBĖS 
LAIKAIS ĮKURTAS ZOO
LOGIJOS SODAS KLESTI

Zoologijos Sode laisva
laikio dienomis atsilank. 
nuo 12-14.000 tūkstančių 
žmonių. Šiame Sode randa
si eksponatų iš visų pasau
lio kontinentų apie 410 gy
vulių ir 3035 paukščių, kaip 
rašo vietinė spauda.

Įdomu, kad nelaisvėje 
sunkiai besidauginą plėš - 
rieji žvėrys. Kauną tačiau 
ypatingai pamėgo snieginiai 
leopardai. Iš 12-kos Sov . 
Sąjungos zoologijos sodų jie 
dauginasi tik Kauno Zoolo
gijos Sode.Čia gimė jau 6 
jaunikliai.

Tolimųjų Rytų kiaunė,va
dinama charza- irgi pamė
go šį Zoologijos Sodą.Jis 
randasi Mickevičiaus slėny
je. Tai vienintelis sodas 
pasaulyje, kur jau 1O metų 
veisiasi charzos.

Kaino Zoologijos Sodą įs
teigė 1938 m., tada nepri - 
klausomoje Lietuvos vals - 
tybėje, pasižymėjęs lietuvis 
gamtininkas Tada^ Ivanaus 
kas.

Sode dirba geri ir labai 
sąžiningi, tikrai gamtą my
lintys lietuviai. Ką jie pa
darė Zoologijos Sodo nau - 
dai, jokie biurokratai ne - 
būtų to atsiekę .Vietinė spau
da, pažymėdami Sodo įstei - 
gimo datą, nutyli, kad tai į - 
vyko nepriklausomy - 
b ės laikais.

TVARKOMA KANALIZACIJA 
IR VANDENTIEKIAI

Klaipėdoje vyko konkursas, 
kuriame geriausiai pasirodė 
vandentiekio ir kanalizacijos 
specialistai iš Kauno. Se - 
kančias vietas užėmėKlaipė-

ATEIK I. LIETUVIU. A. A. < ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI MA% . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

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

8 VAL.VAKARO.

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

V.

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI— MUSU.

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

KAIMO 1410 MONTKEAl.

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo
PROGRAMOS VEDĖJAS ^.STANKEVIČIUS 

1053 Albane! ('r . buvernaj. P. Q. Tel ; 669-8834

11.30 iki 12v. naktie*

i
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KAUNO ZOOLOGIJOS SODE GERAI JAUČIASI ŽIRAFOS

dos, Panevėžio bei Vilniaus 
koma nd os.
• Vis dažnėjant daugiaaukš
čių statybai, gero vandentie
kio ir kanalizacijos įrengimai 
ypatingai svarbūs^ Europoje 
šioje srityje daug patyrimo 
turi Vakarų Vokietija, kuri 
gabiai pasisavino amerikie
čių praktišką statybos tech
niką.

Linkėtina tik, kai daugia
aukščiai būtų maloniau ir o- 
riginaliau suprojektuoti, tu
rėtų savą, lietuvišką charak
terį. Gal sudedant raštuotai 
plytas arba sukuriant fasadą 
bareljefus.

TOTORIAI IR KARAIMAI
Totorius ir karaimus 

Kaune įkurdino Vytautas Di - 
dysis, atgabenęs juos iš 
Krymo. Tada jie įsikurdino 
Kaimo miesto pakraštyje, 
dabar Kanto gatvėje, kuri 
kelis šimtmečius buvo vadi
nama Torotių gatve. Nežinia 
kodėl, nepriklausomybės 
laikais, ta gatvė buvo pava
dinta kitu vardu. Totorių 
vardu buvo pavadinta maža 
gatvelė prie Kauno kapinių, 
kur buvo totorių, jau vėles - 
nių atėjūnų kapinaitės.

Kai aprimo karai, kariuo
se totoriai ir karaimai ak
tyviai dalyvavo , gindami Lie
tuvos sienas ir saugodami 
lietuvių valdovus, jie ėmė 
garsėti gerais daržininkais . 
Jų daržaitęsėsi Nemuno pa
krantėmis Karmelitų link ir 
Neries pakrantėmis,dabar
tinėj Jonavos gatvėj. Toto
riai buvo pagarsėję kaip ge
ri odų išdirbinio amatininkai.

ŠIAULIUOSE VYKO 
MUZIKOS IR ŠOKIO ŠVENTĖ

Šiais metais Šiauliuose 
vyko Muzikos ir Šokio Šven
tė, kurioje pirmą kartą daly
vavo 3CO muzikantų stygi
nis orkestras. Programoje 
buvo atlikti J.Naujalio, B. 
Dvariono, M.Tamošiūno, Z . 
Bizės- R.Ščedrino, Čaikovs
kio, Griego, Haendelio, Sibe - 
lijaus, šostakovičio ir J. 
Štrauso kūriniai.Dirigavo S. 
Sondeckis.

šoko tautinių ir pramogi 
nių šokių kolektyvai.

o Visa tai rodo, kad skati
nami žmonių meniniai- kū
rybiniai sugebėjimai. Ta
čiau uš matytų nuotraukų ir 
filmų ankstesnių panašių

NIKODIMAS NORI KAKAVOS

dainų ir šokių švenčių buvo 
matoma propagandos prie - 
varta, kaip pav. lietuviai 
liaudies šokėjai-blizgančio - 
mis raudonomis plačiaran - 
kovė mis bliuze mis, labai 
parmenančiomis kazokus, o 
ne mūsų liaudies stilių

i v i e i u s

— Bijau ' — prisikimšusi uogų pilną burnikę, murma 
ilgšė mergytė, įsikorusi į vyšnios viršūnę.

— Susitepei suknelę, kelnytes, kaip mes dabar pašte
tą važiuosim? — čiauškia Margarita. — Paliau, ar pri
svilai prie akmens? Užpakalio nepakeli. Ateik, iškelsi 
vaiką.

— Išlips ir pati, — ramiai atsako Palius ir, tingiai 
atsikėlęs, įninka į raudonuojantį serbentų krūmą.
— Kur valgysim — lauke ar stancijoj? — paklausia Marė.,
— Stancijoj, stancijoj l — iš tolo atsiliepia Margarita.
-• Aš tai bevelyčiau lauke, po alyva ? toks orasl — saujo

mis šiemšdamas it perlai spindinčias uogas, mauroja Napo
leonas. — Ųch, tai bent rūgštelė, tikras atsigaivinimas !
— džiūgauja jis, įbridęs ligi pažastų į krūmyną.

— Ryk, ’ryk, ar hesuiifgbl dizenterija. Rodos,bado svie
te buvęs, — įgelia pro šalį eidama žmona, — Marškinius 
susildštum. vaikštai skverais paleidęs., Viešpatie, žmonės...
— siaubo apimta Margarita įsispokso į platų Napoleono 
dugną. — Žiūrėk, kokios jo kelnės l Tai kur taip įsėdai? 
Niekada jis nepasižiūrės, nepapbrauks ranka, dieve, dieve..

Vasarinės smėlio spalvos kelnės iš tikro buvo bjauriai 
išteptos, matyt, pataikė į kalakuto užtaisą. Napoleonas vi
saip grąžiojosi ir suko į šalį klešnę, norėdamas išvysti tą 
baisiąją dėmę, tačiau jam nesisekė.

— Tu žinai ar ne, kiek prisilakščiau po krautuves, kol 
suradau tavo dydžio? Galėjai persimaus džinsais, ne, bū
tinai naujom. Prieš ką čia dabar paraduotis? Žmona, į- 
sldiegusi į šonus rankas, neatleidžia akėjus! Napoleono.

— Nieko, išsivalys, dabar visokių skysčių yra, — ra
miu, abejingu balsu atsako jis.

— Maukis tuoj pat, pamerksiu skalbti, — griežtai pa-, 
reiškia Margarita. — Duokite skalbimui bliūdą.

Napoleonas, matydamas,kad prisieis atsisakyti gražių— 
jų kelnių, tingiai velkasi į trobą ir po kiek laiko išlenda ap
simovęs nuo aukšto kitomis pelių sugulėtomis. Švyti išply- 
šęs klešnės lopas, bet jam tai tik oro kaita, patinka būti 
apkiautusiam ir keistam. Priešpiečių visi rengiasi į stan- 
ciją, nes ten kur kas vėsiau ir mažiau, tų prakeiktų, skau
džiai kandančių musių. Paskutinė už stalo sėdasi Margąri - 
ta, plonais piršteliais atsilaužia duonos gabaliuką ir pašl
uostydama kramsnoja, Kur buvus nebuvus Raminta, išrau
dusi ir linksma, įsiveržia per slenkstį, nešdamas! dide
lį rainą katiną.

— Mama, žiūrėk, kokios jo akys žalios, kaip agrastai.
— Vajezus... oi į — plesteli rankomis Margarita. — 

Mesk Mesk iš rankų tą bjaurybę. Gal jis niežais sargai 
Pasiutęs E O kiek jo kailyje nuodų, bakterijų *. — Kaip įgel
ta ji šoka iš vietos ir, išplėšusi iš Ramintos purkštaujan
tį katiną, išmeta pro duris.

— Kas čia tokio: nueis, išsiplaus rankas ir gali valgyt^
— ramiai taria senoji, nustojusi šliurpčioti barščius. — 
Tepasidžiaugia vaikas.

—• Rankšluostis ant obels pasvertas. Tenai, prie šulinio, 
sutrikusi nežino ką ir bedaryti Marė. — Skač, biaurybeako 
lendi mergikei į akis '.

Katinas, papūtęs uodegą, sprunka į krūmus.
Ateina visos trys nuo šulinio, ligi panagių iš valiusios ka

tino pažertas bakterijas, ir susėda prie valgiais garuojan
čio stalo.

— Gal salotienės dėtumėt? Ar karšto? Ne miestas, agur
kai dar tik mezga, ir pamidorų... — teisinasi Marė.

C F M

rankas, stebi su kokiu apetitu senoji ir Napoleonas šlemš - 
čia riebiai uždarytą barštlenę.

— Nepatinka? — susirūpina Mare. — Gal prastai jaučia- 
t ės?

— Ne, aš žiūriu, kaip Napoleonas panašus į mamą. Tik 
dabar pastebėjau, — sausai atsako Margarita.

— Tai. kokia nors liga neleidžia? — užklausia senoji.
— Nekreipkit dėmesio, mama, šiandien šeštadienis, o jos 

tikėjimas neleidžia mėsos valgyt, — piktai mirkteli Napo
leonas.

Margarita nervingai krimsteli lupas, sužimba primerk
tos tamsios akys, ir blyksteli gražūs įdubę skruostai.

— Tikėjimas? —vos tvardydamasi sušnabžda ji. — Ma - 
tote, mama, koks jautrus jūsų sdnus. Pasidžiaukite. Aš gal 
jau penkiolika metų, kai vėžiu sergu, ir ‘.niekada nesiskun
džiu. O jis viską tik šposais nuleidžia. Jam tik juokeliai... 
o pats... Ką jis išdarinėja pats, jo paklauskite

Ji pašoka nuo kėdės ir, kaukšėdama į grindis, ima ner
vingai vaikščioti po erdvią sianciją, atsiduodančią drėgnais 
pelėsiais ir ruginiais miltais.

— Čia dabar... — nustemba visada santūri-senoji.Šaukš
tas taip ir pakimba kaip latakas virš dubenio,

— Motin, tu tylėk, nesikišk į svetimus reikalus, — su
drausmina Marė.

— O tikėjimas tai laidžia vidunakčiu sugrįžti girtam. Su 
visokiais draugeliais trankytis po rajoną; tai sugert u v ės .su
žieduotuvės, revizijos, įkurtuves, ’magaryčios. O tu lauk 
visą dieną, ištempusi akis. Proto gali netekti. Visas mili
cijas aplakstai: gal užsimušė, gal avarija ar kas?Į priepuo
lius vaiką jau baigia Įvaryti. To negana, vienoj lovoj nemie
ga, užsidaro vonioj ir pasileidžia vandenį* O ką g;ili žinot, 
kas jam šaus į galvą? Skustuvą pasigriebs — ir čiaukš* per 
venas. Šitokie viską gali. Aš nebegaliu daugiau.,. Nebega
liu... /bus daugiau/

VIENOS DIENOS MAISTO IR GYVENIMO 
EIGOS DETALĖS

tą margariną ir jogurtą (per 
savaitę sunaudoja l kvortą jo
gurto). Su virtiniais valgau 
daigas arba salyklą (gerą 
žiupsni alfa - alfa arba pupų 
(mung beans).
čiu vandeniu 
iš

Kad ir kaip būtum sveikas 
ir dar nepėrsenas, bet 85 me
tai (o man jie suėjo birželi! 
29 J. ) uždeda tam tikras sa 
vęs išlaikymo bei tvarkymo 
pareigas. Sveikata tokiame 
amžiuje yra sąlyginė, ypač 
turint tokią neįkyrią blogybę , 
kaip mažakraujystę. Ji tuo 
tarpu niekuo nepasireiškia, 
tik tuo, kad turiu lankyti kas 
3 mėnesiai daktarą ir gauti 
iš jo adatą su vitaminu'Bl2 
(H ydroxo cobal s m i n). Daugu - 
mui pacientų su anemija gau
na silpnesnę dožą B12 (Cycno- 
cobalsim). bet ne sykį per 
3 mė.nešius, o kas mėnuo. Nei 
p??ieš lankymą, nei po dakta
ro lankymo nejaučiu skirtu
mo nei savijautoje, nei šiaip 
sveikatingume, neš paprastai 
kraujo spaudi mą turiu norma
lų (80-130).

Reguliarus maitinimąsis 
ir gyvenimas — tai būtinas 
įsakymas asmeniui, peržen
gus 80 metiį slenkstį- Po 
paskutinės operacijos(.o jų tu
rėjau nemažai)—tulžies paša
linimo 1972 m. — dar dirbau 
daržininku prie gėlių didžiu - 
liame Mėlynų Kalnelių kapi
nyne tarp Bostono ir Brock - 
tono ir baigęs tą darbą (d.r - 
bau tik vasaromis) 19 75 m. 
rudenį eidamas 80—sius me
tus. Būčiau dar ilgiau ditbęs, 
jei ne žmona būtų įtikinus, kad 
jau laikas man stoti dirbti re
guliarų darbą ir pradėti už - 
tarnautą rudenėlio poilsį. Štai 
jau šešta vasara kai darbuo- 
juos prie namų, įvainnda - 
mas savo ištisines"atostogas'.

Dieną pradedu 5,3Oval. Kol 
arbatininkas užverda, nusi - 
praustu su šiūruokle, o po to 
su skuduru sušlapintu šalta
me vandenyje, nutrinu visą 
kūną. Paimu vitaminus: pir
madienį B ir Kelp, antradie
nį — magnesium oxide ir B. 
trečiadinį — Dolomito table
tę ir bičių duoną, ketvirta
dienį — folinę rūgštį (folic- 
acid) ir B, penktadienį — 
PABA ir Selenium, šeštadie
nį —C vitaminą ir cinką (Zn) 
ir sekmadienį "more" —tai 
tabletė su visais vitaminais 
ir mineralais.

Kartu su vitaminais išge
nu stiklinę vynuogių sunkos, 
atskiestos su virtu vandeniu 
ir obuolių sunka. Vandenį 
vartoju iš šaltinio, kuris yra 
nuo mūsų namų už 150 žings - 
nių. Verdančiu vandeniu už
pilu 5 virtinius — raviolus , 
pamainomis varškėčius ir 
mėsinius ir juos verdu 12 mi
nučių. Padažui vartoju minkš-i le, III. USA 62901.

Ta. g' verda.n- 
užp lu arbatos 

ramunėlių (chamomillc ) 
arba čiobrelių(tymes), o prie 
šių pridedu kelius lapelius 
džiovintų mėtų. Suvalgęs vir
tinius, ant margarino ir jo
gurto likučių užpilu po vieną 
valgomą su kaupu šaukštą sė- 
1 enų t n a turai bran) i r k vi eč i ų 
daigų (weal germs) ir dar 3 
šaukštus mielių (brewers 
ycnsi). Cukraus nevartoju. Su 
valgau juodos ruginės duonos 
su varške (ricotta cheese) ir 
ant kiekvieno kąsnio išgrai- 
bau iš arbatos tirštimu, (sė
lenų, kvieejųdaigų ir mielių) 
ir gerai tai (bent 2Okartų)su- 
kramtau. Tą patį darau, jei 
retkarčiais pasitaiko valgyti 
sriubą; atskirai suvalgau tirš
timus ir atskirai išgeriu skys
timus. Druskos nevartoju.

Po pusryčių, išleidęs žmo
ną Į darbą 6. 3OwaL einu pagu
lėti apie 1 valandą laiko, nes 
man neužtenka miego nuo 1O 
vai. vakaro iki 5 vai. ryto. 
Atsikėlęs, rašau dienyną ir 
apie 7.30 — 8 vai. einu pasi
vaikščioti (apie 1 mylią): grei
tu žingsniu ir tiesia nugara. 
Žiemos šalčiams užėjus, ten
ka kiek ir pabėgėti (jogging). 
Vaikščiodamas mintyje niū- 
nuoju kurią nors dainelę (o jų 
žinau apie IOO). — 9. 30 vai. 
mano priešpiečiai tviena stik
linė pieno, 1 bananas Ir du 
vitaminai, -- kasdien vit. Ė- 
400 vi enetų (uni ts) i r p.am a: - 
nomis vit. A (high potency-25. 
OOO units): r Acidophilus kap
sulė. Vitamįnas E ir A. tirps
ta tik riebaluose, todėl juos 
vartodamas, paimu kokį treč - 
dalį šaukštuko sviesto. Vit. 
D nevartoju, nes dažnai bū
nant lauke, saulė tą vitaminą 
patiekia: mano rankos ir vei
das yranurudavęnuo saulės. 
Be banano ir stiklinės pieno, 
dar suvalgau kartu su bananu 
po žiupsnelį džiovintų vynuo
gių, valakiškų ar kitokių rie
šutų ir gliaudytų saulėgrąžų 
sėklų.

Išaiškinti, visų vitaminų 
reikšmę ir vertę, tenka pa
vartyti atatinkamas knygas ar 
žurnalą "Prevention" ($IO. - 
metams —18049 Harrisburg, 
Emmaus, Pa USA 17105), o 
vitaminus išrašau iš "Nutrit
ion Headquarters Inc. ", 104 
West Jackson St., Carboada-

/b.d./
5 psi.

5

5
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: IMA:
18*/i%už 90 dieniu term. ind.
18 % už 6 mėn. . term, indėlius
17 % už 1 metų term. indėlius 20!$% uz asm. paskolas
15 % už 3 metų^term. indėlius
18% už pensijų ir namųplanų,
14% už specialias taup. sųsk. 19!$% už mortgičius
11% už taupymo sąskaitas
6 % už čekių sąskaitas (dep.).

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, 

Telefoną i: 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
MOKA UŽ:

E 90 dienų termin. indėlius 16Vi% 
10-3 = term, indėlius 6 mėn......... 16

= term, indėlius 1 metų........ 15
10-3 = term, indėlius 3 metų........ 12

pensijų s-tą ..........................14
„ - tapomąją s-tą11 

IU - o = spec. taup. s-tą 14
10-8 = depozitų-čekių s-tą ............. 6
9-1 = DUODA PASKOLAS:

o m i — asmenines nuo 18
= mortgičius nuo 17 Vi %

% 
% 
% 
% 
% 
% 
%

%

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Sešto-:!ienia'is
Sekmadieniais

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

ETNINĖS SPAUDOS 
ŽURNALISTŲ SUSIRINKIMAS

Įvyko etninės spaudos 
žurnalistų susirinkimas, į 
kurį atsilankė ir didžiosios 
spaudos atstovųo

Susirinkime dalyvavęs ir 
visuomenės veikėjas peda
gogas A „Rinktinas išdalino 5 
egzempliorius GENOCIDE 
IN LITHUANIA, paskutiniu 
metu išgarsėjusią dokumen
tinę knygą, parašytą dr. J . 
Pa jau ji o.

Šios knygos paskleidimas 
kitataučių tarpe turėtų būti 
mūsų visų organizacijų ir 
draugijų pagrindiniu uždavi
niu. Ar nevertėtų paskirti 
kokią nors "informacijos 
savaitę" ir visiems iš karto 
perduoti šią knygą bibliote - 
koms, mokslo įstaigoms , 
vietinių laikraščių redakto - 
riams bei žurnalistams arba 
ir Įvairioms humanitari
nėms įstaigoms?

KAIP APSISAUGOTI 
NUO NUSIKALTIMŲ

Apsisaugojimo nuo nusi
kaltimų seminaras įvyks 
Toronto mieste Queen Eli
zabeth Parodų Salėje š.m. 
spalio mėn. ,22, 23, 24 ir 25 
d. d. Vyks parodos, de
monstracijos, filmos, disku
sijos -seminaras, kaip apsi
saugoti nuo vis daugėjančių 
nusikaltimų pasireiškimų. 
Didėjant žmonių skaičiui, y- 
pač paaugo ir nusikaltėlių 
skaičiusiapiplėšimai, vanda
lizmas, įsilaužimai, vagys
tės, padeginėjimai, klastoji
mai čekių ir kredito korte
lių, išprievartavimai.

TAVO REIKALAS' 
“MŪSŲ”.

ATEIK Į LIETUVIU. AA ( ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA — v
TREČIADIENĮ, 1 1 9 MIMICO AVENUE 'Royal Ybrk Rd. 
ir Mi mi c o Avenue kampas TORONTE) 7.30 vi y.

SKAMBINKIT : 487-5591

oooooeooeca o c o p o
JEIGU GERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

6psl.

PARAMA
PASAKORIUS PASAKOJA APIE ISGUDRĖJIMUS

Žmonės tik pamanykite. 
Pagaliau po visos eilės nela
bai sėkmingų metų, mikro
fonai mūsų salėse kaip ir ge
riau pradėjo veikti. Supran
tama, kad ir patys kalbėtojai 
per tą laiką išprusę, padarė 
daug pažangos, arba kitaip 
sakant išgudrėjo.

Paaiškėjo pagaliau, kas bu
vo nežinota. Pasirodo, kad 
priėjus prie mikrofono ir pa
ėmus tą stebuklingąjį ragelį, 
pirmiausiai reikia gerai ir 
stipriai pirštu pabaksnoti.Po 
to, įtraukas krūtinėn pakan
kamai oro, drūtai iš visos 
jėgos papūsti. To nepadarius, 
prie mikrofono geriau nesi ar
tink. -- o tik save apsijuokin
si ir iš tavo šnekos nei tau, 
nei kitiems naudos. Dargi 
visi neblogai pasišaipys. Mi- 

Šiame seminare bus de
monstruojama kaip geriau
siai apsisaugoti nuo suminė
tų pavojų.

Apsisaugojimas, kaip mes 
gerai žinome, dar ne viskas. 
T .kiuose seminaruose turė
tų būti pirmoje eilėje pa
brėžta vaikų auk auklėjimo 
reikšmė.

TORONTO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBO 
EKSKURSIJA

Š.m.rugsėjo 15 d.Toronto 
Lietuvių Senjorų Klubas 
rengia ekskursiją į St.Cat
harines ir Niagara-on-the- 
Lake.

Autobusas išvažiuos nuo 
Lietuvių Namų punktualiai 
8:3Ov. ryto.Registruotis pas 
H. Adomonį - 242-4543, V. 
Katelę- 767-3537,A.Kyman- 
tienę- 521-1656, St. Paciūną- 
766-3925.

Senjorai įdomiai praleis
dami laiką, ne tik sau , bet 
ir kitiems yra naudingi ir 
jų gyvenimas prasmingas.

KANADOS PARODOJE 
DALYVAVO IR LIETUVIAI

Kanados parodoje dalyva
vo Lietuvių Tautinių Šokių 
grupė "Atžalynas", Federa - 
lines valdžios pastate, pašto 
skyriuje dirba V.Taseckas, 
prie Dufferin vartų rank - 
darbių pastate Adelė Abro- 
maitienė jau 15 metai iš ei
lės dalyvauja su savo pa
veikslais iš natūralios me
džiagos- lapų, žiedlapių, žo
lių ir k!..

krofonas, vįrruti tu mano,tai 
ne plūgo rankena, ar koks api
nasris arkliui pakinkyti. Prie 
jo ir prieiti reikia tiksliai, ir 
nusimanyti ką ir kodėl nori 
pasakyti.

Čia mat ne tik kad visų aki
vaizdoje pasirodai, bet ir į 
savo sielos gelmes leidi ki
tiems pasižiūrėti.

Taigi, dabar, kada jau be
veik visa sveikata yra išmai
nyta į kanadiškus dolerius, ir 
gyvenimas beveik pats savai
me rieda ten, kur jam pri
klauso, šita galima sakyti 
paskutinioji mikrofoninė bė
da liko kaip Ir apvaldyta.'. •

Mūsuose pagaliau įsigalė
jo ir šiokių tokių naujovių. 
Pavyzdžiui, jeigu pats negali 
susivaldyti — patylėti progra
mos metu, arba kada kalba 
koks garbingas paskaitinin
kas — geriau iš viso į tolaus 
pobūvius nesilankyti. Dauge
lis jau yra tai supratę ir prie 
jo gražiai prisitaikę. Anei 
tau eiti, nei laiko gaišti, nei 
tuos vargšas nervas vargin
ti .

Kartas nuo karto vis išgirs
tame: "Aną dieną tą ir tą iš 
"Lokio" svetainės išmetė”. 
Kitą būk tai visai pro duris 
neįsileidžia. Kitas,tenai be
viešėdamas, kad ir sėdėda - 
mas kažkodėl greitai pavargs
ta ir net ant kėdės užmiega . 
Gudrūs irčia rado neblogą iš
eitį. Nagi, kol dar negirtas ir 
panašus į žmogų, pasiskolink 
iš kurio nors sukalbamesnio 
šio baro tarnautojo 5 arba 1O 
dolerių, ir beveik turi garan
tiją, kad neišmes. Išmes, — 
gali prarasti savo dešimkę.

Visi žinome, kaip šiais lai
kais madoje įvairios rinklia
vos. Renka organizacijos, au
kų prašo Bendruomenė, Bal- 
fas, Altas, Tautos Fondas,

4

Tėvynės laisvinimo Draugija 
ir 1.1., ir 1.1.

Pasirodo, kad ir čia (rasta 
atatinkama išeitis. Nagi įme
ti į dėžutę tuščią voką, ir jau 
ramiau jautiesi ant dūšios . 
Svarbiausia, kad savo atlikai, 
žmonės matė, o kad tuščias, 
negi apie tave kas blogo pa
galvos, ypač, jei esi šiek tiek 
visuomenei žinomas ir ant 
voko adreso netepliojai ?

Axba štai vėl. Sakykime 
iššaukiamas koks nors dides
nės organizacijos—parapijos, 
šalpos grupės, ar lietuviško 
banko susirinkimas, pobūvis, 
kur žinai aiškiai, kad bus duo
dama kavutė ar pyragai. To
kiu t atveju visuomet, naudin - 
giau sėstis kiek beįmanoma 
arčiau to pyragais apkrau
to stalo. Neprošalį kišenėje 
dar turėti ir plastikinį mai
šelį, nes žinia, kad tokie ska
numynais iš anksto perkrau
ti stalai būna niekeno nesau
gomi. Jei patarnaujama Į star 
lūs, visuomet pasirinkti,prie 
kurių mažiausiai sėdi.

Sakyki me, tau nusibodo mie- 
laširdingumas, nutarei, kad 
jauto gana. Yra ir čia išeitis 
Pradžiai pradėk nuo menkų 
dalykų. Visuomet su. savimi 
šalia pilno, turėk ir antrą per
kelį cigarečių, kuriame vis 
laikyk tik vieną cigaretę. Pra
šantysis pamatęs "paskutinią
ją" tikriausiai kad neims, o 
kad tu turi,kitur pilną, čia jau 
vyruti kitas reikalas, ii' tai 
suprasti nėra taip lengva.

Arba štai vėl- Pats turi sa
vo rezidenciją, nuosavą šei
mos lizdelį, ar Kokią nors 
kitą nuosavybę. Kaimynai tau 
pavydi, šnairuoja, matai kad 
su jais draugystė sunkokai 
mezgasi, —nėra to kas turėtų 
tarp kai mynų būti Nekal bėk i r 
tu su jais. Neturėk reikalo. Ne
prasidėk, tai jie pamanys » kad 
pats didžiai išprusęs, pamo — 
kytas esi. O jei toks ir neesi, 
tai ar jiems žinoti ? Tikriau
siai kad ne kartą esi girdė - 
jęs ar knygose skaitęs, kad 
pats priklausai tai kilmingų
jų giminei, esi išrinktosios 
tautos palikuonis, už tai gi 
su bile kuomi bičiuliautis tai 
tik savosios prigimties su- 
niekinimas.

Šie keli praktiški kaadieni- 
nio gyvenimo pasireiškimai , 
daugeliui iš mūsų neblogai 
pasitarnauja. . .

Norint jų daugiau išmokti , 
reikia taitintis, tai yra prisi
gretinti šalia bent kario mū
siškio dar energijos nesto- 
kuojančio pasakoriaus,kurių 
dar itr šiais laikais vis dar 
nestokuojame. . .

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

DRAUDA (gg)
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

Brether-BtriMkM INSURANCE AGENCY LTD.

Vist/ rulhedrtudo • VALTERIS DRE Sė RIS 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

fNSURAHCf :;=“T
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

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

Simons
Travel Service 

LIETUVA - 
II dienų

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

13 DIENŲ SU GIMINĖM
Gegužes 14 — 28 Gegužės 28 — birželio 11
Liepos 9 — 23 Liepos 23—■ rugpjūčio 6
Rugpjūčio 13 — 27 Rugsėjo 3 — 17

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

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

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

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

LIET UVIŲ T A UTODAIL ĖS 
INSTITUTO VISUOTINAS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Dail. Antano ir Anastazi
jos TAMOŠAIČIŲ SODYBO - 
JE, R.R. 2, KINGSTON, Ont. 
Įvyks LIETUVIŲ TAUTO
DAILĖS INSTITUTO narių 
visuotinas susirinkimas š . 
m. RUGS ĖJO mėn. 19 d.Pra
džia- 12 vai.

j -

LIETUVIAI GOLFININKAI
Toronto lietuviai ypač pa

mėgo golfo sportą. Rugpjū
čio mėnesį George Town go- 
fo aikštėje valkstančiose žai
dynėse dalyvavo net 49 žai - 
dėjai.

Baigiami sudaryti sąrašai 
dalyvių Š. A merikos Lietu - 
vių Golfo Metiniam Turny
rui ir rengiamasi Kanados 
Baltiečių Turnyrui, kuris į- 
vyks rugsėjo 20 d., 11 v. r. 
Glen Cedars Golfo ai Aikšty
ne.

Toronto Lietuvių Golfinin- 
kų Klubo sezono uždarymas 
bus Sunny Brea rugsėjo 26 , 
27 d. d.

KONCERTUOS SOL.
SLAVA ŽIEME LYTE

Sol. Slava Žie melytė, ne
seniai išleidusi savo plokš
telę, pakviesta * dainuoti 
Put namo Seselių Rėmėjų 
rengiamame koncerte Kul
tūros Židinyje, New York’e .

Akomponuos taip pat to
rontiškis menininkas - muz. 
Jonas Govedas. Koncertą į- 
vyks spalio mėn. 11 d.

LA T VIŲ DA INU Š VE NT Ė 
IŠKILMINGA IR IŠKILI

Š.m. birželio 28- liepos 
5 d.d. Šiaurės Amerikos 
latviai, musų brolių tauta, 
surengė kultūros dienas. 
Vyko koncertai, vaidinimai, 
organizacijų posėdžiai. Vis
ką apvainikavo dainų ir tau
tinių šokių šventė Maple 
Leaf Gardens Arenoje, ka
ri ir mums yra gerai pa - 
žįsta ma.

Dalyvavo 12.000 klau - 
sytojų, dainavo netoli 1OOO 
choristų.

Puikios eisenos žygiavo 
į koncerto salę.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Hamilton

KREDITO
KOOPERATYVAS

TALKA
TAIKA

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 
santaupos 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz. 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų depozitus

IMAME JUŽ:
nekiln. turto pask. .. 17’/z% 
asmenines paskolas .19%

DARBO VALANDOS: pirmadienieniais-ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 
penktadieniais nuo 10 iki 7 val.f šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Liepos—rugpiuČio men. šeštadieniais uždaryta.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

6%
15%

15 ’/z %
1 3 %14% Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 

1614% Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

NAŠAUS DARBO SUKAKTIS

hiena .Dauguvietyte - Kudabiene

NEMAŽĖJANTI MEILĖ 
TEATRUI

Elena DAUGUVIETYTĖ - 
KUDABIENĖ šiemet švenčia 
40 m.teatrinio darbo sukak-

HAMILTONO LIETUVIU

NAUJA KNYGĄ IS 
PAVERGTOS LIETUVOS 
SUTINKANT

Š. m. pavasarį Čikagos Jau 
nimo Centre buvo suruoštas 
naujos knygos "Valstybinin - 
kas Politikos Sūkuriuose" su
tikimas. Knyga buvo parašyta 
okupuotoje Lietuvoje ir todėl 
jos autorius negali būti pa
skelbtas. Patiekiama daug 
medžiagos iš prel. M. Krupa-

kad visada visas roles gali - 
ma geriau atlikti. Ypač re -

vičiaus gyvenimo, o taip pat 
keletą dar niekur neskelbtų

žisuojant ir vaidinant tame 
pačiame veikale savoji rolė 
kiek nukenčia, nes padalintas

dokumentų.
Vakaronę atidarė dr B. Pa

liokas pranešdamas, kad ši
dėmesys scenoje. Tačiau , 
sakosi, kad Agulės rolė"Bu- 
bulyje ir Dundulyje "be i Bo

tį, nes nepriklausomoje Lie - 
tuvoje pradėjo vaidinti Kau
no Jaunimo Teatro 1941 m.

U Čia jos pirmoji rolė btivo ^nos "Gulbės Giesmėje" yra 
-veikale vaikams. Paolo mu
zikanto. Kita jos iki da - 
bar prisimenama su dide
liu malonumu rolė-vaikų o-

jai malonios ir brangios.
Dabar, veikalą dar kartą 

peržiūrėjus, "Antroji Salo
mėja painiavose”, parašytą

nauja knyga dedikuojama Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 60 
metų ir prel. M.Krupavičiaus 
1O metų mirties' ■ sukaktims 
paminėti. Apie M. Krūpavi- 
čių trumpai iš sūvo prisimi
nimų Rusijos tremtyje kalbė
jo teisininkas B. Žukauskas ,

narys Voroneže. V. Šoliūnas 
įvertino Steigiamąjį Seimą ir 
jo atliktus darbus, perskaitė 
M- Krupavičiaus Seime pasa
kytą kalbą, priimant dr. K. 
Gi'iniaus sudarytos vyriausy
bės deklaraciją. (Kun. V. Bag
donavičius palygino tuo pačiu 
metu (prieš 60 metų)paskelb
tas M. Krupavičiaus ir I. Le
nino pažiūras į valstybę. 
Įžvalgi analizė sudomino 
klausytojus nauja knyga apie 
M • Krupavičių.

Meninėje dalyje Balio Pakš
to tautinių instrumentų an
samblis pagrojo keletą sub -
tilių,patriotinių dalykų. Po
nas Pakštas dedikavo šiąpro-
gramą prel. M. Krupavičiui 
atminti ir visa grupė naujos 
knygos naudai atsisakė hono-
raro.

Po oficialios dalies visi 
svečiai buvo pavaišinti už
kandžiais ir kavute.

Knygos išleidimu daugiau
sia rūpinosi dr. Balys Palio
kas. Jam talkininkavo kun. V. 
Bagdonavičius ir eilė kitų

SKANU -bet KARRRŠTA ’. Pagarsėju 
si jauna lietuvaitė aktorė Ann Jillian 
/Nausėdaitė/ TV programoje de - 
monstruoja lietuviškus valgius . Jos 
tautinis rūbas taip pat puikus.

ti aukojo Magdalena Šmulkš - 
tienė, Vygantų šeima, per dr. 
Kazį Šidlauską, Paliokų šei - 
ma ir P. Vaduvis po 1. OOO 
dol. ir eilė kitų po mažiau.

Knyga gaunama Tėvynės

na 6 dol. minkštais ir 8 dol 
kietais viršeliais. ' Užsaky
mus siųskite:

Tėvynės Sargas 
c o Antanas Balčytis 
6819 S.Vashtenaw

Sargo administracijoje. Kai- Chicago, 111.60629, USA.

Santa Monica Liet. Klubo pirm. dr. V. Raulinaitienė įteikia
A. Dcvciiienci bronzinį žymenį.
PAGERBTA ALENA
DEVENIENĖ

Santa Monica, California

poroje "Žiogas ir skruzdė
lė", kur reikėjo ir šokti ir 
dainuoti. Ir iki dabar ji ne - 
atsižada dainavimo ir leng
vai, nežiūrint dosnių fizinių 
dimensijų, juda scenoje.

Didžiausias jos nuopelnas 
Kanados lietuviams ir lietu
vių teatrui išeivijoje yra iš
tvermingas darbas, trankąs 
jau 30 metų:AUKURO Teat - 
ro įkūrimas. Jame ji ii’ vai
dina, ir režisuoja.

Iš teatro kolektyvo yra 
susikūręs 6 moterų DAINOS 
Vienetas. Jos turi savo spe
cialią programą, atlikdamos 
dainų ir deklamacijų pynę .

Nepaslaptis, kad Elena 
Kudabienė turi šmaikštų kū
rybingą žodį ir gerą dožą ju
moro. Jai įdomiomis progo
mis,yra sukūrusi arba pa
drąsinusi sukurti visą eilę 
kupletų.

Kaip ir kiekvienas kūry
bingas asmuo, paklausta, ku
ri rolė jai labiausiai pavyko 
sukurti Hamilton’e, ji atsaką

Birutės Pūkelevičiūtės , buvęs LKD Centro Komiteto bendraminčių. Knygai išleis- 
pakartos ir atveš I-ą kartą 
į Montreal! šį rudenį.

Mūsų režisorę ir aktorę, PATIKSLINIMAS
kaip jau buvome minėję,į-

Winnipeg

lietuviai surengė iškilmin
gą Alenos VILEIŠYTĖS- 
DEVENIENĖS 6Om. visuo
meninės veiklos paminėji - 

»■!«<.it tu < 11 ,Jtni uioti't ip.r'rufimą.- pagerbimą.
A. Dcvenicnc yra gimusi 

1907 spalio ld»,Vilniuje . 
Nuo gimnazijos laikų įsi
jungė į lietuvių kultūrinę ir 
politinę veiklą.

Alenos Devenienės tėvas 
Jenas Vileišis buvo Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto sig
nataras.

IŠVYKO Į TORONTĄ
LEONAS ir VANDA GIRINIAI

"NL" Spaudos Bendrovės 
eilę rnetų buvęs pirminiu - 
kas, vicepirmininkas ar na
rys Leonas Girinis- Norvai - 
ša apleidžia Montrealį ir 
Qucbec'o prov. NL" Valdybai 
ir "NL" darbuotojai surengė 
kuklias išleistuves "NL"pa - 
talpose. Dalyvavo Valdybos 
nariai, darbuotojai, taikiniu - 
kai.

SKAMBINKIT:

vertino labai palankiai ir 
kanadiečiai nelietuviai. Šiuo 
metu jos laukią visa eilė au- 
dicijų, apie kurias netrukus 
išgirsime.

Linkime ir toliau mielai 
Elenai Kudabienei su tokiu 
pat entuziazmu dirbti ir to
liau su AUKURU, o asmeniš- 
kai-vėl pasirodyti Kanados 
Televizijoje ir teatruose.

b.

KANADOS GYVENTOJŲ 
PRIEAUGLIS

Dabar Kanada turi 24,4 
mil. gyventojų. Nuo 1976 m‘ „ 
paaugo 5, 9%.

Albertos provincijos gy - 
ventojų prieauglis siekia 14, 
9%, Quebec1 o-2, 7%fOntario- 
6,4% /viso yra 8,8 mil. gy
ventojų/.

Gerb. "NL" Redaktore, 
malonėkite pataisyti klaidas, 
kurios įvyko ”NL" Nr.16,7- 
me psl., aprašant a. a. Juo
zo Butkevičiaus mirtį.

1. Kur rašoma: "J. Butke
vičius, besislapstydamas, 
paduoda prašymą Kuršėnų 
miškų urėdui PETRAUSKUI" 
turi būti:Kuršėnų miškų, urė
dui PETRUŠAUSKUI. Matyt, 
pavardė sumaišyta su Sedoje 
paskatinių kautynių dalyviu 
Ignu PETRAUSKU, kuris da
bar gyvena Montrealyje.

2. Toliau: "Už pavyzdingą 
tarnybą perkeliamas į vyr. 
vachmistro laispnį"... Tu
rėjo būti: Pakeliamas Į vyr. 
vachmistro laipsnį, o ne 
perkeliamas ir -

3. Kur rašoma: "Sedoje 
prie vandens malūno pulk.

Aleksandro Plechavičiaus 
vadovybėje buvo susiforma - 
vęs uniformuotų lietuvių da- 
linėlis"... Turėjobūti: "'Se
doje prie pulk. Aleksandro 
Plechavičiaus vandens ma
lūno buvo susiformavęs uni
formuotų lietuvių dalinėlis'.'.

Pastaba: 194G m. rusams 
okupavus Lietuvą, buvęs U- 
lanų pulko vadas pulk. Alek
sandras Plechavičius su bro
liu Kazimieru, lengva ma
šina traukėsi į užsienį. At
vykę į Raseinius, per neap
sižiūrėjimą pateko į rusų 
NKVD - istų įstaigos akliną 
kiemą. Abu buvo suimti, at
pažinti ir sušaudyti, tad po 
4-rių metų jo mirties jokios 
jo "vadovybės" Sedoje nega
lėjo būti.

K.S- tis

Nuo 1950 m. buvo vals
tiečių liaudininkų sąjungos 
vicep-kė, 1953 m. dalyvavo 
Europos federalistų kong
rese Haagoje; bendradar - 
biavo Ūkininko Patarėjuje , 
Šeimininkėje ir atvykus į 
JAV- bes - Sandaroje , Vie
nybėje, Varpe ir kt.

1942 m. ji išgelbėjo savo 
vyrą dr.M.Deveriį iš Sibi
ro tremties.

Pagerbime A.Devenienės 
veiklą apibūdino rašytoja A-

Dabartiniam Valdybos p- 
kui Pranui Paukštaičiui ta - 
rus įžanginį žodį, prisiminta, 
kad Leonas Girinis buvo pir
masis " Nepriklausomos 
Lietuvos" laikraščio parne
šėjas spaustuvei. Iki to lai - 
ko jis buvo spausdinamas 
rotatorium, sąsiuvinio pavi - 
dale. Visą laiką jis rūpinosi 
laikraščio likimu ir jo page
rinimu.

Valdybos vicep. Juozas 
Šiaučiulis su jumoru gąsdino 
išvykstantį ir jo žmonąVan- 
dą,kas jų lauksią Toronte ir

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALS

365-1143
495-90e rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

198 L IX.2

GUY 4 
RICHARD 
ROOFER----- COW V REUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD > 
kuris jau seniai I ietuvi am s p at arnauj a. Darba* atlieka sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namą stogo dengimui ar taisymui Skambinkite:

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

lė Rūta Arbienė, atsiminimų siūlė dar apsigalvoki... . O 
papasakojo dr. J.Gudauskas, jeigu neapsigalvosią-tai e- 
papildė pats pagerbimo šei- nergingai prisidėti prie "NL1 
mininkas Emilis Sinkis. puoselėjimo ir toliau.

Buvo gauta daug sveikini- Leonas Girinis savo že
mų raštu, telegramomis ir dyje pažadėjo atlikti visą, ko 
žodžiu. buvo prašytas, ar siūlyta ir

Pagerbimo programą pra- pabrėžė, linkėdamas sėkmės, 
vedė V.Šimoliūnas, renginio kad laikraštis ir toliau tvir- 
eigą nufilmavo Paulius Jasu- tai laikytųsi Montrealyje. O 
konis, Leonas Kantas padarė ir jis pats žadėjo dažnai at- 
nuotraukų. silankyti ir palaikyti ryšius.

Ilgą garbingos veiklos ke- Sugiedota Ilgiausių Metų 
lią nuėjusią Aleną DEVE - Leonui ir Vandai Giriniams , 
NIENE prisimena, žino v isi pasivaišinta, pasikalbėta, pa- 
lietuviai ir nuoširdžiai linki linkėta geros sėkmės Toron- 
ir toliau veikti mūsų tarpe .te. d .

T pSL
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ATOSTOGOMS BAIGIANTIS
Klevams jau pradedant 

keisti spalvas- neabejojame, 
kad vasara baigiasi, o su ja 
daugumai ir atostogos.Svei
kiname visus mūsų skaity
tojus, grįžusius pailsėjus į 
reguliaraus gyvenimo vėžes.

Sveikiname ištvęrminguo- 
sius mūsų bendradarbius ir 
lauksime jų plunksnos darbų.

1981-iems metams su rug
sėjo mėnesiu pradedant pas
kutinį š. m.trečdalį, norime 
priminti, kad atėjo laikas 
tiems, kurie dėl pašto strei - 
ko, dėl atostogų ar šiaip už - 
simiršimodar neužsimokėjo 
prenumeratos - neuždelsiant 
tai padaryti.

Taip pat prašome visų, 
kurie pakeičia adresus, juos 
pranešti savo artimiausia - 
me pašte/ jeigu rašymas 
jus apsunkina/ ir jis mus 
painformuos.Tai liečia Ka
nados gyventojus.Tokiu bū
du nesusitrukdys laikraščio 
siuntinėjimas.

Iš savo pus ės-mes su nau
ju pasiryžimu
vis geriau leisti ir tvarkyti 
"NL" laikraštį

stengsimės

”NL"

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
MONTREALYJE

Šiais metais vėl pasiryžo 
dirbti su mūsų vaikais pa
tyrę mokytojai:Julija ADA- 
MONIENĖ,St. ALIŠAUSKIE
NĖ,Sės.TERESĖ, Julija A - 
DAMONYTĖ, Linas ST AŠ - 
KEVIČIUS. Mokyklos Ve
dėja yra Monika JONYNIE - 
NĖ.

Reikia atkreipti tėyams 
ypatingą dėmesį į specialią 
klasę nemokantiems arba 
silpnai mokantiems lietuvių 
kalbą. Šioje klasėje specia
liu metodu, kuris vaikams

DrJMALIŠKA
N DANI t GYDYTOJAS

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

Tel. Bus- . 866- 8235
N turui 4 8 8— 85 2 8

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 1981 m. LAIDA - baigusieji ir mokytojai. Iš kairės 
sėdi mokytojai: SESELĖ TERESĖ, Litunaistinės Mokyklos vedėja M.JONYNIENĖ, 
St.ALIŠAUSKIENĖ. Stovi , iš kairės:Tėv. J.ARANAUSKAS, J.ADAMONIENĖ, A. 
KNYSTAUTIENĖ, M.MALCIENĖ, J.ADAMONYTĖ, R.OTTO, L.STAŠKEVIČIUS .

I ITMC MONTREALIO LIETUVIŲ
LIlHO KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET. MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas; 766-5827

MOKA UŽ: duoda Paskolas
Term. ind. 1 m............. . 18%

Nekilnojamo Turto,Certifikctai ..................... . 19%
Spec. taup. s-tas......... . 17% Asmenines ir
Taupymo S — tas.............
su apdrouda iki $2000. 

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

. 11 %

.. 20%

Prekybines.

Paskolos mirties atveju
Čekių s—tas................. .. b% apdraustos iki $ 10,000.-

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1 "ėį_Dę Se ve 3907 A Rosemont

Pirm. Ante. Tree. 9-3 — — —-

Ketvirtodienicns 12-8 6-8
Penktadieniais 12 - 6 12 - 6

yra įdomus, bandoma pada - 
ryti lietuvių kalbą gyvą.

Mokykloje, kas labai 
svarba,-mūsų vaikai susi - 
draugauja savo tarpe ir 
praleidžia geroje aplinkoje 
laiką.

Paskubėkite užsiregis - 
truoti į šią klasę, nes reikia 
mokytojams pasiskirstyti 
darbais. V.

Registruotis tel. 489-2106.

AV PARAPIJOS SPAUDOS 
KIOSKAS PRANEŠA :

Kioskas, pasibaigus a- 
tostogoms, veikia dabar pil
ną laiką, kiekvieną sekma
dienį.

Galima gauti ne tik knygų 
bet ir plokštelių, atvirukų ir 
kt.Kioską veda J.Šiaučiulis.

Dr A O. JAUGELIEN
ll,\N I I GY D 1 I O t '

14 10 Guv S(.b Suite 

Montreal P . <).
Tel. Bus.: 932—6662 

Nantu : 737-9681

11-

SKAUTAS VYTIS Gintaras BRIKIS su jaunaisiais. Skautų 
organizacija gražiai veikia Montrealyje ir kviečia šį ru
denį visus tėvus, kurie dar neįrašė savo vaikų į skautų ei
les, - tai padaryti.

M£.M« E Kf

FOTO M. U.S.
SYSTEM

K

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis p o s tr ink im o s gafovų p
• Vasaros laiku saugoj i mo s (Storage)
• Taisau ir r e modeliu© j u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE bOOA

MONTREAL. QUEBEC
H3A 2G6 T£L 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
INMEVBLES- C L ASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAV/MAS

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

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

DANPAR REALTIES CORP.

I

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9a. tn Iki 10 p. m. 
Sėst o dieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9 : 30 p • m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 366 -9 742 ir 365-0 505

• MONTVILA IT Ė Rūta pra
leido pas tėvus dvi savai - 
tęs atostogų. Ji gyvena To
ronte.

įj • BERNOTAS Antanas susir- 
mgo ir yra gydomas St.Luc 
~ Ligoninėje.

o JANUŠKA Petras susirgo , 
gydomas Reddy Memorial Li
goninėje.
• KAZAKEVIČIENĖ L.ser - 
ga ir gydoma Royal Victoria 
Ligoninėje.

PAGALIAU ĮVYKSTA
LITO JAUNOJ U NARIŲ 
IŠVYKA

Ilgai laukta ir dėl streiko 
atidėta LITO Jaunųjų narių 
išvyka Į beisbolo rungty - 
nes Olimpiniame Stadione 
Monrealyje įvyks š.m. 
RUGSĖJO mėn. 15 ir 22 d.d.

Bilietus prašome pasiimti 
NEGAIŠTANT „ LITE” Jie 
tinka jauniesiems nariams 
/nuo 10-18 m./ ir yra VEL
TUI.

3 10 VICTORIA AVE SUITE 409 
MONTREAL. P. Q. H3'Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

RUOŠIASI BA ZARŲI
RŪTOS Klubas,pasibaigus 

vasaros atostogoms, kviečia 
visus narius į talką METI- 
---- 1 BAZARUI, kuris bus 

C?SPALIO 24-25 dienomis.

PARDUODAMAS
3 seimu nermas, garažas ir 
krautuvė geroje vietoje. 
Kreiptis Tel: 366—7519 
arba : 1-224-4732 .

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBt 

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

8'psl.

RENKU
senas lietu vist, as knygas,
laikraščius plokšteles ir
k i t jį 1 i e t u v i šk m ed zi ag

P ADAMONIS
Tel 722 — 354.’>

Tonys Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Portraits
Weddings

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAURINAITIS

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
t u va vi mo vieta, svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuvelės I 

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)440-4355.,

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D. 
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMIN1JUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1CZ
8499 rue Grouard. St. Leonard*. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6 

TEL. Ill -3 120 Komų 376 - 378 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūra r t i k i o nuo 1945 pi,_

[real west 
automobile
PONTIAC • BUICK e ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI (S t GYTI

• MŪSŲ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠ IMT IMI J UMS, PAS (TARNAUS-1

LEONAS gureckas w UŽEIKITE'. .B ĮTIKINKITE!
SALES MEN ACER -PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menager'iu Leo GURECKAS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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