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SAVAITINIAI
SOVIETAI PADIRBINĖJA 
JAV DOKUMENTUS

Mums, pažinus lems so
vietinio režimo valdymo prie 
monių amoralumą, jokia 
naujiena, kad šis režimas 
nesiskaito su priemonėmis 
pasiekti savo politinių tikslų 
Visais laikais ties a, kaip 
ir mokslinis objektyvumas 
yra visų žmonių aukščiausiai 
vertinama būtinybė, norint 
gyventi civilizuotą gyvenimą 
šioje planetoje.

Prie sovietų naudojamų 
kriminalinių priemonių iš
silaikyti valdžioje priklauso 
ir dokumentų klastojimas.

Šiomis dienomis JAV 
Valstybės Departamentas 
paskelbė viešai krūvą tokių 
sovietų suklastotų " doku - 
mentų”, kurie rodo, kad JAV 
kišasi Į kitų valstybių vidaus 
reikalus ir planuoja nužudy
mus.

Dauguma suklastotųjų do
kumentų buvo surinkti per 
paskutinius 6 mėnesius Įvai
riose pasaulio dalyse, ir jų 
skaičius vis daugėja. Visi 
jie yra tipingi KGBDisinfor- 
macijos Skyriaus darbai.

Paskelbtųjų suklastotų do
kumentų tarpe randama:
- ’’Slapta” JAV Valstybės 
Departamento telegrama, 
sugestijonuojanti,kad JAV ir 
Italija fabrikuoja Įrodymus , 
kad Bulgarija buvo Įjungta Į 
pasikėsinimą prieš Popiežių. 
-Dokumentas, nurodantis , 
kad JAV ambasadorius Ni
gerijai planavo nužudymą 
Nigerijos politinio veikėjo ir 
kitas-kad ČIA samdė karei
vius Įsiveržti Į Ghaną ir nu
versti jos lyderius.
- Laiškas, specialiai pa
siųstas P.Afrikos diplomato 
Jungtinių Tautų ambasado - 
rei Jeane Kirkpatrick, siū
lantis artimus darbo santy
kius ir kad P. Afrikos vy
riausybė siunčianti jai dova
nų.

JAV Valstybės Departa
mentas taip pat praneša,kad 
sovietai arba jų sąjunginin
kai suklastojo raportus,jog 
JAV planuojanti parduoti P. 
Afrikai krūzines raketas ir 
pritarė Izraeliui, kad Įsi
veržtų Į Lebanoną. Taip pat, 
kad JAV suplanavo destabili
zuoti Lenkiją.

Suklastotosios telegramos, 
kaip pranešama iš Washing
ton’©, yra taip sofistikuotai 
pagamintos, jog aišku, kad 
sovietų darbuotojai sugebėjo 
prieiti ir prie tikrųjų doku
mentų.

JAV vyriausybė apie tuos 
suklastotus dokumentus for
maliai pranešė Sovietų Są
jungos vyriausybei.

Dauguma suklastotų po
pierių buvo iššifruoti.

Sąryšyje su tuo, po P.Ko
rėjos keleivinio lėktuvo nu
šovimo ir Sovietų tvirtinimo^ 
kad tai buvęs žvalgybinis

ĮVYKIAI
lėktuvas, būtų nenuostabu , 
anot vieno vyresniojo JAV 
vyriausybės tarnautojo, kad 
Kremlius pagamins ir juos
teles arba ir ’’juodąją dėžu - 
tę”, neva rastas minimam 
lėktuvui nukritus Į vandenį , 
kurios "patvirtins” šnipinė
jimo intencijas...

LENKIJOS FUTBOLININKAI 
PASILIEKA ITALIJOJE

Iš 4O-ties lenkų futbolinin
kų, dalyvavusių žaidynėse 
Italijoje, Turino mieste, 35 
pasiprašė politinio prie
globsčio Vakaruose.

Tai didžiausia grupė,iš 
karto pabėgusi iš sovietinės 
priespaudos Į Vakarus per 
paskutinius metus.

BOURASSA JOHNSON. PARADIS
Quebec’o liberalų partijos 

kandidatų triumviratas Į ly
derius -Bu ras s a - Johnson- 
Paradis - ruošiasi rinki
mams, kurie Įvyks Quebec’ o 
mieste spalio mėn.15 d.

Daviniai rodOjkad Robert 
Bourassa yra labiausiai re
miamas, tačiau jo populia
rumas Quebec* o anglofonų 
tarpe yra daug menkesnis , 
negu jo oponentų. Jis yra 
dėl to susirūpinęs,ir vienas 
svarbiausių jo planų- susi
siekti kaip galima su dau
giau anglofonų bendruome
nių vadais.

Jis taip pat gerai supran
ta, kad siekiant ekonominio 
gyvenimo pagerėjimo Que- 
bec’e, jo paties žodžiais ta - 
riant: "reikalinga realistiš
ko Quebec’o kalbos Įstatymo 
1O1 pritaikymo.. .Visai su
prantama, kad pav. .skelbi
muose, krautuvės gali turė
ti užrašus savo pirkėjų kal
ba”.

Bourassa taip pat pareiš
kė, kad kalbos Įstatymas tu
ri būti atitaisytas,sąryšyje 
su Kanados Konstitucijos 
nuostatu,ypač kas liečia vai
kų mokymosi kalbą.

Praeitą savaitę Bourassa 
paskelbė jo tikslus eksporto 
industrijai. Prieš tai jis pa
sisakė apie būsimą aukšto
sios technologijos vystymą 
Quebec’o provincijoje, nes 
jo pagrindinis rūpestis esąs 
ekonominio gyvenimo pakė
limas, kuris būsiąs atsiektas 
” išsamiau kooperuojant su 
Ottawa".

Daniel Johnson’as, kitas 
kandidatas Į liberalųlyderius 
/trečioje vietoje/, pareiškė, 
kad dirbęs 1O metų veršle , 
žinąs prekybinio gyvenimo 
realybę. ’’ Parti Quebecois 
nesugebėjo realistiniai tvar
kyti viešųjų fondųJ'Jeigu jį 
išrinktų, Johns on’as sakosi , 
atskirtų vyriausybę nuo pri
vataus sektoriaus"... norint 
išgelbėti Quebec’ą nuo pra
žūties",- pareiškė jis, - nes 
’’ PQ politika veikia visai 
priešingai tam,ką mes turė-

tume daryti, norint atverti g 
duris Į pasaulį ir išvystyti H* 
savo ekonomiją". Apie kai- £) 
bos Įstatymą Bill 1O1 jis pa- 
sakė, jog "... tai silpnina g* 
Quebec’ą, suteikdamas klai- į) 
dinantį saugumo jausmą m 
Quebec’o gyventojams.. .lyg 
jie neturėtų tvarkytis Šiau - y 
rėš Amerikos aplinkoje". i)

Johnson’as mano, kad už- 
truks nemaža laiko atitaisyti a 
praeities negalavimams . B* 
Vieno projekto neužteksią. •) 
Reikia ateiti Į valdžią ir pa- 
sakyti tiesą. 2

Entuziastingas ir optimis- w 
tas Pierre Paradis/antroje W 
vietoje/ sakosi, kad pradė- & 
jus rinkimų kampaniją, jis & 
nebuvo " buvęs Quebec’o B* 
min. p-kas, nebuvo ir sūnus f) 
buvusio Quebec’o min.p-ko", fi) 
/kaip Johnson’as. Red./. K

"Aš buvau Pierre Paradis, & 
MNA.Per 1 mėnesį iš tre- V 
čios vietos pakilau Į antrą . M 
Dar už mėnesio aš iš trečios & 
būsiu I-oje vietoje. 20% de- & 
legatų yra sąlyginiai nūs i- B* 
statę, o kiti yra atviro galvo- W 
jimo ir širdies. Jie yra inte-7^§\ 
ligentiški, ir jie klausysis" . &

Jo kampanija remiasi 3- y 
mis principais: individuali - S) 
nėmis teisėmis ir laisve , 
privačia iniciatyva ir fede- A 
ralizmu. Jis sako, kad 
kreipsis Į delegatų "širdis, i) 
nes norint laimėti lotynų kil- m) 
mės žmonių pritarimą, pir - X 
miausia reikia laimėti jų y 
širdis". - . g)

Jis taip pat mano,kad Ii- & 
beralų partijos lyderio rin- u, 
kimų metu debatai ekonomi- ? 
jos klausimais turį būti ant- 8* 
riniai. Partijos filosofija ir & 
principai,kaip suburti na - 
rius apie politinį "fakelą"- 
turi būti pirmoje vietoje.

"PQ turi savo fakelą- na
cionalizmą. Koks liberalų 
fakelas? Jeigu jo neuždegs 
per lyderio rinkimus, tai bus 
prarasta geriausia proga 
tai padaryti".

Jis taip pat rūpinasi pa
siekti jaunimą. Kitų dviejų 
kandidatų jis nevadina opo
nentais, nes jis nekovojus 
prieš juos, bet siekia vyk - 
dyti savo idėjas ir principus.

Skirtumas tarp tų trijų 
kandidatų ekonominės poli
tikos srityje nėra didelis . 
Konservatyviausias iš jų,pa
sisakąs už kiek galima ma - 
žiausią privačios iniciatyvos 
kontrolę yra Paradis.

TERRY FOX MARATONAS
Jaunojo Kanados jerojaus 

Terry FOX tradicinis ma - 
ratonas, minint jo mirties 3 
m. sukaktį spalio 18 d. ,vyko 
Montrealyje ir visuose Ka
nados miestuose.

Surinkta pinigų suma au
kojama vėžio ligos gydymo 
tyrinėjimams.

Šiame maratone Kanadoje 
dalyvavo apie 350.000 
žmonių, kurie bėgo, ėjo ar
ba važiavo kėdėse ant ratu - 
kų. Nuo praeitų metų mara
tono dalyvių skaičius pakilo 
150.000.

XXVIII KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
London, Ont., 1083

Programa
PENKTADIENĮ , SPALIO 7 d.

8:00 v v. JAUNIMO SUSIPAŽINIMO LINKSMI ŠOKIAI IR VAIŠĖS SU PUIKIA MUZIKA
Žemėlapyje-

10:00

10:00

v. r

(2)

(3) žemėlapyje

7:30
(D Žem.

(6) žem

"POLISH HALL" . 554 Hill St.
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 8 d.

KREPŠINIO IR TINKLINIO RUNGTYNĖS,
SAUNDERS SECONDARY SCHOOL, 941 Viscount Rd.

v.r. GOLFO TURNYRAS,
, MAPLE RIDGE & COUNTRY CLUB, maždaug 5 km. į rytus nuo 
’’INFORMACIJOS ” ant to paties kelio 

v v GRANDIOZINIS SUSIPAŽINIMO BALIUS,
" U.A.VI. LOCAL 1520 HALL" pietį pusėje ”401” ir ”4” kelio sankryžos, 
Puikus 9 asmenų orkestras "Ambasador” , valgiai ir gėrimai (4) i’em.

SEKMADIENĮ, SPALIO 9 d.
12 v. diena ‘LIUTERONŲ PAMALDOS,

REDEEMER LUTHERAN CHURCH, 1 Wellington Cr. iš Frank Place (5) žem.
2:30 v. p.p KATALIKŲ PAMALDOS

ST. PETERS BAZILIKA^ 196 Dufferin Ave..
5v.pT LIETUVIU DIENU UŽBAIGIMO KONCERTAS

SAUNDERS SECONDARY SCHOOL. 941 Viscount Rd. (3) «m.
• AKADEMINĖ DALIS : Garbės svečiu priėmimas ir sveikinimai.
e MENINĖ DALIS: Solistai - Irena ČERNIENĖ ir Vytautas PAULIONIS,

• Hamiltono ’’AIDAS” , Ottawos ’’RAMUNĖLĖS”, Toronto ARAS ir 
’’VOLUNGĖ” bendrame chore: ’’LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS 
CHORAS” ir Londono "PAŠVAISTĖ”. Koncertui akompanuos : Jonas 
GOVĖDAS. Toronto Šokėjah’ GINTARAS” ir ’ ATŽALYNAS •

INFORMACIJOS: 1414 Dundas St., Tel.: 455-3129 (1) Žem.
ŠEŠTADIENĮ nuo 9:00 v.r. iki 10:U0 v.r. ir nuo 5:00 v.v. iki 7:00 v.v.
SEKMADIENI nuo 9:00 v.r. iki 12:00 vai. ir vakare nuo 3:00 iki vai. iki 4:30 vai. 

^Holiday Inn ”, King St. (7) Žem.
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Quebec’o provincijoje ma
ratonas surinko $250.000 .

Terry Fox paminklas buvo 
atidengtas šeštadienį, rugsė
jo 17 d., Ottawoje.

ARTĖJAMA PRIE 25 MILIJONŲ 
GYVENTOJŲ SKAIČIAUS

Šiuo metu Kanadoje yra 
24. 9 mil. gyventojų. Vienas 
iš 1O kanadiečių,anot statis
tikos, pasiekė pensininko 
amžių.

Lietuvių Golfo Klubas išsi
rinko valdybą 1983-iems me
tams, kurią sudaro Jurgis 
PETKUS-p-kas, Vytautas 
PLUKAS - sekretorius ir 
Paulius ARAS - iždininkas .

U N;-k L ’STJ

HoHrorJ

apsilankiusiems Kalifornijo
je ir norintiems su mūsų 
Klubo nariais parungtyniauti, 
priimti.

ĮSIKORĖ LIETUVIU GOLFO 
KLUBAS KALIFORNIJOJE

LOS ANGELES mieste su
siorganizavęs Kalifornijos

Į Revizijos Komisiją iš
rinkti Rūta ARIENĖ ir Albi
nas MARKEVIČIUS. Vincas 
BERNOTĄ -turnyrų vadovas.

Klubo valdyba kviečia vy
rus ir moteris golfo mėgė
jus, gyvenančius ir kitose 
Kalifornijos vietovėse,Įstoti 
Į Klubą nariais. Tokiu būdu 
bus galima sudaryti žaidėjų 
tinklą tarpusavio žaidynėms 
arba svečiams -golfininkams,

Dėl informacijos prašome 
skambinti sekantiems Klubo 
nariams:
Pauliui Arui:/213/ 393-5561, 
Albinui Markevičiui /213/- 
829 -4757 arba Vyt.Plukui 
/213/ 453-1504.

Dėl Įstojimo nariu Į Klubą 
prašome rašyti ar skambinti 
sekretoriui
Vyt.Plukui, P.O.Box 648,

Santa Monica, C a.
USA USA, 90406
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Nep’iMfoMina JjetSuMi
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
P our la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS: (514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 16.00 
Rėmėjo — $ 20.00

P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo žiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Maskva Tęsia Savo Kovą 
su Neatsakingais Pareigūnais ir

Korupcija
/PARUOŠĖ L. J/

/tęsinys/
Tenka pripažinti,kad partijos ir vyriausybės eilėse 

yra kur kas daugiau supuvusio elemento, negu padorių 
žmonių, nes sovietinė socio-ekonominė struktūra yra taip 
surėdyta,kad joks prasižengimas negali būti padarytas 
vieno žmogaus.

Užtat būtina neprarasti sveikos nuovokos. Yra pra - 
varčiau,kad namai,kuriuos pareigūnas pasistatė kyšių dė
ka, būtų užregistruoti kokio nors neturtingo, bet padoraus 
giminaičio vardu, kad nuosavas automobilis priklausytų 
broliui- universiteto profesoriui, jei tokio esama; patar - 
tina nekrauti pinigų Į taupomąją kasą; verčiau juos iškeis
ti į auksą ir užkasti kur nors dačios kampelyje.

Pagrindiniu dalyku yra perdaug nedemonstruoti savo 
turtų,kad neiššaukus kitiems pavydo. Ypatingai saugoti
nas!, lead viršininkas nepamanytų, jog gyvenate geriau 
už jį. Šiaip, savaime aišku,galima truputį palėbauti, pa
dūkti su mergomis, pašvaistyti pinigus, bet jokiu būdu ne 
savo gyvenvietėje; verčiau nusidaužti į kitą respubliką, ki
tą kurortą arba sostinėn.

Nėra kalbos, kad bus imtasi priemonių pasirūpinti 
kokios nors respublikos centro komiteto sekretorium, kai 
jis svečiuosis pas SSSR ministerių tarybos vice-pirminin- 
ką. Slapti KGB bendradarbiai pasirūpins ištempti jį pa - 
kvėpuoti grynu oru, jei jis bus perdaug nugėręs, arba ir 
prikals laiku ir pargabens automobiliu namo gražuolę,ku
ri bus užmiršus išnykti laiku. Vis vien gudresni žmonės 
perdaug nepasikliauna KGB lojaliomis paslaugomis".

Žodžiu, gyvenimas sudėtingas,ir dar kaip’. Nenuosta- 
'bu jei, pasak korspondento David Bonavia valdžią labiau
siai baugina ne disidentai, bet atsiradimas prajovo, kurį 
tektų pavadinti "doro komunisto" vardu. Tokiu nebūtų, a- 
naiptol asmuo, kuris priklauso partijai ir iš anksto pa - 
reiškia atvirai, jog jis tikįs komunizmo idealais ir ban - 
dysiąs juos įgyvendinti. Toks žmogus nebaisus, nes jį ga
lima visada atskirti ir padaryti nepavojingu. Ko JIE/val
džia/ tikrai bijo - tai žmogaus kaip D u b č e k’as, kuris 
sugeba įsigyti visų aplink jį esančių pasitikėjimą, įgali
nantį jį laimėti galią tautiniame plane ir tada ima įgyven
dinti tikrai demokratinio socializmo idealus. Tokios rū
šies piliečio jie tikrai prisibijo.

Įdomiu dalyku Z e m c o v’o knygoj yra tai,kad jis 
su pagarba atsiliepia apie Azarbeidžano partijos sekreto
rių kagėbistą Geidar A.Aliev’ą, įvykdžiusį krašte valy - 
mus:

” Nebūdavo dienelės, kad nepraneštų ko nors naujo 
Aliev’ui, kokių nors naujų nusikaltimų.Pareigūnai imda
vo kyšius už suteiktą pasimatymą; tarnautojai darydavo tą 
patį; falsifikuodavo gazo ar elektros sąskaitas. Kai kurie 
vaistinių vedėjai papirkinėjo gydytojus,kad tie prirašytų 
pacientams tam tikrus vaistus; ligonys papirkinėjo ligo - 
ninės tarnautojus,kad jiems būtų išrašyti ligos pažymėji
mai. Net ir žurnalistai ir tie nespjaudė į "bakšišą"/arbat- 
pinigius/.

Aliev’as pasibjaurėjo prisiminęs kalėjimus; jų direk
toriai gyveno kaip karaliukai, gėritnai liejosi upeliais . 
Jiems buvo duodamas veltui maistas ir medicininė globa, 
ir jie turėjo nuosavas mašinas. Tuo tarpu kalinių dalia - 
tikras pragaras; prižiūrėtojai juos, kankindavo, mušdavo..

To žmogaus Geidar A.Aliev’o pavardė dabar darosi 
žinomesnė, nes jį Jurij A nd r o p o v’as tuojau pat pasi
rinko, paėmęs valdžią ,Politbiuro nariu. Bet ar tai būti
nai reiškia plataus masto valymo akciją, nežinia. Dar ma
žiau sovietologams įtikima, ar platesnio masto reforma 
iš viso Sovietijoje Įmanoma, nebent grįžtant prie stalini - 
nės represijos. Šiuo požiūriu Įdomi A. Zinoje v* o 
krašte vyriaujančių nuotaikų analizė:

"Vyraujančiu sovietinio gyvenimo bruožu yra tai, kad 
jis prislėgtas, nuobodus,pilkas, tuo tarpu kai oficialiai 
skelbiama, kad jis trykštantis sveikata,kupinas polėkio ir 
džiaugsmo. Viskas čionai pilkuma; šventės ir paprastos 
dienos, prakalbos, knygos, laimėjimai ir pralaimėjimai, 
nusikaltimai, meilė ir neapykanta. Netgi melagystės,tu
rėjusios paskirtim padailinti kasdienybę. Kai žmonės,at
rodytų, turėtų nudžiugti dėl kokio nors pagerėjimo, tas 
džiūgavimas bematant užgniaužiamas,tarytumei tai būtų 
kažkas svetimo sistemai.

Žmonės dalyvauja kažkokioje grandiozinėje auklėji - 
mo akcijoje, kurios tikslas įrodyti visiems kaip pranašus 
2 psl.

yra komunistinis gyvenimas. Organizuojami mitingai, su
sirinkimai, plėšiamos kalbos,žmonės duoda pasižadėji - 
mus, darbovietėje rodomas uolumas. Visas visuomeninis 
gyvenimas susideda iš prakalbų,susirinkimų,suvažiavi - 
mų, susitikimų, atsisveikinimų, apsilankymų, žymenų Įtei
kimu, jubiliejų, metinių minėjimų, ataskaitų, pergalių. At
siverskite bet kokį laikraštį ar žurnalą, Įsijunkit radiją 
arba televiziją. Visada ir visur tas pats - mirtina nuobo
dybė, jokių staigmenų. Kadieninis gyvenimas žiauriaipil- 
kas ir tuščias. Tad ir individo savijauta atitinka tą buitį; 
monotoniškas, pilkas, prislėgtas gyvenimėlis.

Viskas čia komplikuota: maistas, pastogė,poilsis , 
pramogos, žengimas priekin gyvenime, mintyjimas,pra - 
kalbos. Viską reikia išsikovoti kova,imtynėmis,klasta .

Aiškiai matosi, kad susiduriame ne su gyvenimo ly
gio blogėjimu, bet su pačios būties smukimu žemyn. Tai 
nereiškia, kad gyvenimas eina diena dienon blogyn/ nors 
ir_to esama/. Tai reiškia, kad partijos iššauktas egzis - 
tencijos lygio prastėjimas mažina galimybes,kad atsiras
tų, technikos pažangos dėka, -koks nors buities pagerėji - 
mas. Grėsmė, kad gali būti dar blogiau, nesiliauja kanki
nusi žmonių sąmonės. Kad tik nepasidarytų dar blogiau , 
kad tik išliktumėme gyvi ir sveiki. Toji savijauta sudaro 
pastovų žmonių psichologijos bruožą. Masė gyvena kar - 
tu nuogastaudama ir tikėdama,kad gyvenimas dar supras
tos. Komunistinė santvarka- tai santvarka žmonių, kurie 
nepatenkinti savo padėtimi. Jie priima tą gyvenimo būdą, 
kadangi jie patys jį susikūrė, ir kadangi jis išreiškia jų 
esmę. Bet priima jį su nepasitenkinimu. Šeimininkės ne
patenkintos, kad darbo žmonės elgiasi kaip paršai, nesi- 
šluosto kojų, laido nuorūkas ir gėrimų butelius kur pa - 
puola. Vadai nepatenkinti, kad žemės ūkis taip ir nepaky
la, ir kad pikti kritikai suabejoja jų norų taurumu ir jų 
sugebėjimais. Darbininkai nepatenkinti butą is, p rėkiu kai
nų kilimu, ypatingai alkoholio, blogu prekių paskirstymu, 
sunkumais patekti Į augštojo mokslo įstaigas, nepatenkinti, 
kad reikia stovėti eilėse arba kad spūstis viešajame 
transporte.

Yra praktiškai neįmanoma pravesti rimtų reformų 
programą,kuri mobilizuotų pakankamai ilgam didelės da
lies gyventojų energiją. Čia žmonės pasmerkti individu
aliai plėšyjimuisi.
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VI PLB SEIMO NUTARIMAI IR 
PASISAKYMAI

/tęsinys/
Seimas prašo PLB valdybą raginti visu kraštu Bend - 

ruomenes aktyviai remti Vasario 16-sios Gimnaziją tiek 
lėšomis, tiek mokiniais. Seimas įvertina ir dėkoja Vokie
tijos Federalinei vyriausybei ir taip pat Daden-Wuerten- 
bergo ir Hesseno vyriausybėns už teikiamą paramą Gim
nazijai išlaikyti ir įpareigoja PLB valdybą šią padėką raš
tu perduoti atitinkamoms įstaigoms.

Seimas ragina PLB valdybą pasirūpinti,kad būtu skel
biami metiniai konkursai su atitinkamomis premijomis 
jaunimo grožinės literatūros veikalui.

Seimas skatina sprotuojantį jaunimą stiprinti visose 
sporto veikimo srityse darbštumą ir labiau įsijungti Į 
bendrą kultūrinį ir tautinį išeivijos gyvenimą,© per spor 
tą palaikyti ryšius ne vien tik tarp Įvairių kartų, bet ir 
tarp Įvairių kraštų lietuvių,siekiant įgyvendinti sportiško 
solidarumo ir asmens auklėjimosi pradus,grindžiant juos 
tauriu lietuvišku elgesiu.

ORGANIZACINĖJE SRITYJE
PLB seimas įpareigoja kraštu Bendruomenes pagal vie

tos sąlygas ruošti VASARIO SESIOLIKTOSIOS minėjimus, 
ta proga telkti lėšas Lietuvių Bendruomenės reikalams ir 
nemažiau kaip 30% visų Vasario 16 minėjimų proga su
rinktų aukų skirti PLB valdybai.

PLB seimas prašo, kad kiekvienas susipratęs lietuvis, 
kur jis begyventų, pagal išgales kasmet mokėtų vadinamą 
tautinio solidarumo įnašą ir primena, kad 15% surinktų 
tautinio solidarumo Įnašų kraštų valdybos turi siųsti PLB 
valdybai.

PLB seimas mano, kad PLB valdybos kultūrinius ir švie
timo darbus lėšomis paremti turėtų kraštų Bendruomenių 
fondai, kaip pavyzdžiui, Amerikos .Kanados bei Australi - 
jos Lietuvių Fondai.

PASISAKYMAI DĖL VEIKLOS GAIRIŲ 
Politinėje srityje:

LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS laisvės klausimo iš
kėlimą Jungtinių Tautų Nukolonizavimo Komitete Seimas 
laiko šio meto svarbiausiu išeivijos politiniu uždaviniu . 
Todėl visų kraštų Lietuvių Bendruomenės turėtų raginti 
savo kraštų vyriausybes prisidėti prie šio klausimo iškė
limo, o PLB valdybai reikia veikti į tų kraštų vyriausybes, 
kur nėra Lietuvių Bendruomenių Ši akcija turi būti de
rinama su Baltų Afsišaukimo Į Jungtines Tautas Organiza
cija - BATUN.

Išeivija turi pareigą teikti moralinę ir,kiek įmanoma , 
materialinę paramą Lietuvos sąžinės kaliniams bei jų šei
moms . Turime išplėsti Lietuvos tikinčiųjų,ypač mokinių 
ir senelių, teisių gynimą,laiškais ir pėr radiją kreiptis Į 
jų persekiotojus ir šauktis jų lietuviškos ir žmoniškos są
žinės.

Būtina užmegsti ryšius su AFGANISTANO laisvės kovo
tojų organizacijomis,kad lietuviai,latviai ir estai karo be
laisviai, ar Į laisvųjų afganų pusę perbėgę kariai, būtų 
laikomi draugiškų kraštų piliečiais ir kad jiems būtų su - 
darytos sąlygos pasiekti laisvąjį pasaulį .

S eimas prašo PLB valdybą ir kitas organizacijas bei 
įstaigas organizuoti dokumentinės medžiagos rinkimą, ob- 
jęktyvi\ mokslinių studijų organizavimą bei skelbimą apie 
Lietuvoje Antrojo Pasaulinio Karo metu ir vėliau,Stalino 
teroro laikais, sovietų, nacių ir lenkų vykdytas masines 
žudynes, išvežimus ir kitus plataus masto nusikaltimus . 
Svarbu ištirti tų nusikaltimų bendrininkų lietuvių ir Lietu
vos tautinių mažumų dalyvavimą ir surinkti duomenis apie 
tuos kilnius asmenis,kurie nusikaltimams priešinosi,jiems 
trukdė ir gelbėjo jų aukas.

Seimas atmeta lietuvių ir bet kurios kitos tautos kolekty
vinę atsakomybę už nusikaltimus - už juos yra atsakingi 
juos įvykdę asmenys, vis tiek, kuriai tautai jie priklausytų, 
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PRANEŠA ELTA-

LIETUVIAMS NURODOMA KAIP ELGTIS ATOMINIO KARO 
ATVEJU

Dienraštis The Christian Science Monitor liepos 11 d. iš
spausdino Ned Temko straipsnį, "Sovietai mėgina išlikti 
gyvais karo atveju", kalbama ir apie "pilietinės gynybos" 
pratimus Lietuvoje. Lietuvos ūkiuose ir dirbtuvėse esan
tys populiarūs "pilietinės gynybos" kampeliai. Pasak vie
tinės lietuvių radijo programos, tokio kampelio ekspona
tai "turi įtikinti žmones, jog visiškai Įmanoma apsiginti ir 
nuo modernių sunaikinimo priemonių". Viename Lietuvos 
fabrike padarytas "eksperimentas" — sušaukti komparti
jos susirinkimai bei darbininkų mitingai, vidinė radijo sto
tis transliavusi ypatingas programas, taip kad "bend
ras pasiruošimas šiame fabrike vyko atmosferoje, kuri la
bai priminė tikro mūšio sąlygas". Bet oficialioje radijo 
programoje apgailestautina, kad visas tas lavinimasis te
buvęs "atmosferiškas", nes dalyvavo tiknedaugelis darbi
ninkų ir tarnautojų ir nebuvo imtasi jokių praktiškų žings
nių; net ir dirbtuvė ištuštinta "tik teoriškai". Cituojamas 
ir kitas Lietuvos radijo pranešimas, kurio metu buvo duo
dami patarimai, ką dėvėti atominio karo atveju. "Tokios 
apsaugos priemonės visad tūri būti po ranka", pabrėžė rar 
dijas. Straipsnyje cituojami panašūs nurodymai ir iš kitų 
sovietinių respublikų.

PRANEŠIMAS TESTAMENTU REIKALU
Paskutiniais laikais girdėti, kaip okupuotos Lietuvos pa

samdyti advokatai sudoroja aukštas sumas ir nuskriaudžia- 
mos giminės Lietuvoje ir net Amerikoje. Paskutinėmis ži
niomis rusai gauna apie 6 milijonus dolerių kasmet iš mū - 
sų. Kodėl ? Tik dėl blogai surašytų testamentų . Kas dary
tina? Turime pasimokyti, kaip surašyti testamentą naudin
ga giminėms ar kitiems.

Pirma taisyklė — Nebūk be parašyto testamento. Nepai
sant kokio amžiaus esi, ar vedęs ar ne, ar turtas didelis 
ar mažas, visada turėk teisingai surašytą testamentą. Be 
testamento mirusio viengungio turtas patenka vyriausybei. 
Giminės iešką velionies turto su advokatais išleidžia daug 
pinigų.

Antra taisyklė -- Surašyk testamentą pas advokatą. Jei 
vedęs, tai atskirus testamentus rašo vyras ir žmona. Vie
nas kitą teskiria vykdytojais, 2 ar 3 liudininkai pasirašo 
notaro akyvaizdoje, kad matė testatorių pasirašant po tes
tamentu ir liudija, kad testatorius pasirašydamas testa - 
mentą buvo teisėto amžiaus, sveiko proto, geros atmin - 
ties ir pasirašė laisva valia. Svarbu, kad testamento vyk
dytojas — trustee — ar administratorius būtų rimtas, pa
tikimas ir sugebąs tas pareigas atlikti, patikėtinas. Kom
plikacijos bus išvengiamos, kai vyras savo žmoną, o žmo
na savo vyrą skiria administratorium — testamento vyk - 
dytoju. Tokie testamentai visuomet sudaromi visai atski
rai vienas nuo kito ir jie vadinasi: "Reciprocal Last Will 
and Testament" tarp vyro ir žmonos.

Trečia taisyklė — Darydami "Reciprocal Last Will and 
Testament", tirime galvoti apie netikėtumus: galimybė 
gali būti, kad vienas arba abudu kartu žūva. Tad Klausutė 
testamente naudinga turėti numatant Power of Attorney 
arba testamento vykdytojo antrininką.

Ketvirta taisyklė — Mums lietuviams turintiems gimi
nių okupuotoje Lietuvoje, kuriems užrašome dalį ar visą 
palikimą, arba teisiniu paveldėjimu palikimas jiems pri - 
klausytų, turime žinoti, kad okupantai deda visas pastan
gas mūsų dolerius užgrobti. Amerikoje jiems dirba visas 
advokatų tinklas. Sekama spauda su mirusiųjų praneši
mais, giminių laiškai cenzūruojami ir net siunčiami Ame
rikon giminės palikimus išieškoti. Ir taip palikimo pinigai 
patenka į okupanto iždą, o giminėms išmokama tik varga
ni likučiai.

Penkta taisyklė — Testamente svarbu įrašyti, kad Lietu
voje gyvenantiems giminėms nebūtų išmokama pinigais,bet 
medžiaga, siuntiniais ar kitais daiktais, tik ne doleriais . 
Tą teisę testatorius paveda testamento vykdytojui. Jei tai 
nebūtų įmįnoma, ar nepatogu padaryti, sakysim per du me
tus, tai palikimą pervesti kokiai kultūrinei ar politinei or
ganizacijai.

"BOLŠEVIKU GARBĖS ŽODIS IR PABALTIJO PAVYZDYS” 4*
"Ar jūs rimtai manot, kad jei mes nustosim ginklavęs!, 

rytoj įžygiuos sovietai?" Į šį dažnai girdimą Vokietijoje 
"pacifistų" klausimą savo straipsnyje "Bolševikų garbės 
žodis ir Pabaltijo pavyzdys", Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung liepos 3 d. numeryje, atsako Enno V. Loewenstern . 
Jis aprašo Hitlerio-Stalino paktą ir Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užėmimą 1940 metais — "Įvykį, kurį šiandien, po 
43 metų, vėl priminė prezidento Reagano pareiškimas,jog 
ši aneksija esanti neteisėta ir JAV jos nepripažįsta". Pa
baltijo valstybių užėmimas Loewensternui yra pavyzdys 
kaip Sovietų Sąjunga susidoroja su nepajėgiančiomis vals
tybėmis. "Sovietai neįžygiuoja sekančią dieną", rašo jis , 
"bet palaipsniui, kaip rodo Pabaltijo pavyzdys". Vokiečių 
žurnalistas atpasakoja pareiškimus Krėvei— Mickevičiui , 
jog "antrasis pasaulinis karas mums įteiks Europą, kaip 
prinokusį vaisių, o neišvengiamas trečiasis pasaulinis ka
ras pasibaigs mūsų pergale visame pasaulyje".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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XX-TOJO AMŽIAUS PABAIGOS LIETUVIŲ KAMIKADZES
(iŠ DR. KAZIO E R I N G I O PRANEŠIMO, MININT ROMĄ KALANTĄ)

Ugnis senovinėje lietuvių religijoje turėjo keleriopą 
simbolinę ir ritualinę reikšmę. Amžinosios ugnies kultas 
yra visiems žinomas. Gyvybės Aukos ugnyje kultas sutin
kamas žilos senovės lietuvių legendose,kurios gal remia
si ir žiauria tikrove. Plačiai žinomas lietuvių istorijoje 
yra žūtbūtinių kovų epilogas, kai išsekintas ir pralaimė
jęs mūšį su kryžiuočiais, Pilėnų valdovas MARGIRIS pi
lies kieme viską sudegino ir nutaręs gyvas nepasiduoti 
priešui, pats su šeima ir palyda susidegino. Tai taip pat 
žiauri, tačiau herojinė kovų etika, nes nuožmus ir negar
bingas priešas ir šiais laikais nevisados ima belaisvius. 
Tuo tarpu asmenybės susideginimas,susinaikinimas arba 
pasmerkimas mirtinam pavojui, siekiant aiškaus politi - 
nio tikslo, yra naujas lietuvių etikos reiškinys pa - 
vergtoje tėvynėje. Jis atsirado tada, kai dėl vergijos žiau
rumo ir rafinuotumo visiškas aukos ir aukojimosi be
prasmiškumas įgavo aiškią prasmę. Tiesa, tokių pasiau
kojimų, beje tik aktyvių kautynių atveju, mes žinome ja
ponų etikoje.

Antrajame Pasauliniame Kare Japonijos karinėse oro
pajėgose buvo mirtininkų daliniai, kurių lakūnai buvo skir
ti įvykdyti vieną vienintelį kovos uždavinį ir besąlygiškai 
žūti. Tai specialių lėktuvų-sviediniųpilotai, taip vadinami 
kamikadzės, pasiryžę mirti už imperatorių be jokių iš - 
lygų. Tai kova pagal žiaurų ir beatodairišką karinį statu
tą, sunkiai suvokiamą ir pateisinamą kitose pasaulio val
stybių armijose. Bet pagal negailestingą karinę logišką , 
kai nebėra kam išnešti iš kovos lauko dalyvavusių kauty
nėse pulkų vėliavas, kamikadzių dalia lengviau supranta
ma, nors vargiai pateisinama .

Pabaltijo valstyvbių suvereniteto sunaikinimas ir šio 
regiono tautų pavergimas neturi sau lygių Antrojo Pasau
linio Karo ir pokario istorijoje. Praėjusio karo rezulta - 
tai visiems žinomi, neužmirštami. Neįmanoma užmiršti 
dėl kokių kėslų dauguma mažų ir didelių Vakarų Europos 
valstybių buvo hitlerinės Vokietijos okupuotos. Tolygų 
agresijos aktą Rytų Europoje įvykdė Sovietų Sąjunga, už- 
puldama 1939 m. LENKIJĄ ir SUOMIJĄ, atplėšdamal94O 
m. nuo RUMUNIJOS teritorijos dalį- MOLDAVIJĄ ir - 
1940 m.birželio 15 d. okupuodama LIETUVĄ,LATVIJĄ ir 
ESTIJĄ. Agresijos prieš Lenkiją, Suomiją ir Rumuniją 
rezultatai kraupūs, bet vienok jie neprilygsta savo žiau
rumu ir tautų išniekinimu, kurie ištiko Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Vakarų Europos, kaip ir Pabaltijo tautų neapykanta 
valstybinio suvereniteto ir laisvių naikintojams yra ne - 
permaldaujama ir mums giliai, sukrečiančiai supranta
ma. Mes džiaugiamės Vakarų ir kitų Europos tautų vals
tybinio suvereniteto atkūrimo karo pabaigoje rezultatais 
ir parlamentarinių laisvių vaisiais. Kartu mes norime ir 
siekiame,kad niekas NEUŽMIRŠTU PABALTIJO VALS

IZRAELIO PREMJERUI BEGIN’UI ATSISTATYDINUS

Neseniai atsistatydinęs Iz
raelio premjeras Menachem 
Begin, as yra gimęs 1913 m. 
Lietuvos Brastoje. Šią sritį 
užvaldė D. L.Kunigaikštis Ge< 
diminas XIV a. pradžioje , 
kaip buvusių pietinių jotvin - 
gių žemę, ją įjungiant į Tra
kų vaivadiją. Netrukus Lie
tuvos Brastoje įsikūrė žydų 
bendruomenė, gaudama iŠ D. 
L. kunigaikščio privilegiją 
Lietuvos Brastoje šaukti ra
binų susirinkimus. Vėliau 
šie rabinų susirinkimai gavo 
"kochalo"vardą, kuriuose bū
davo svarstomi žydų religi — 
nlai reikalai ir mokesčių iš
rinkimas už gautas privilegi
jas. Tačiau žydai, nenorėda
mi, kad miesto pareigūnai kiš
tųsi į uždarą žydų bendruo
menę, patys išsirinkdavo mo
kesčius.

Šis paprotys persidavė ir 
Lietuvai atkūrus nepriklau - 
somybę, kada pirmaisiais me
tais buvo įsteigta speciali mi
nisterija žydų reikalams. Su
teikus tautinėms mažumoms 
lygias pilietines teises, ji bu
vo panaikinta.

Reformacijos laikais Lietu
vos Brastoje 1553 m. Mikalo
jus RADVILA-JUODASIS bu
vo įsteigęs spaustuvę protes
tantų raštų spausdinimui len
kų kalba. Iš tų laikų yra už - 
silikusi ’’Lietuvos Brastos 
Biblija". Perkėlus spaustuvę 
į Vilnių ir ją atidavus Jėzui
tų Akademijai,Lietuvos Bras
tos Biblijos likučius jėzuitai 
stengėsi sunaikinti. Tačiau 
jos nemažas skaičius egzem
pliorių išliko— nuplėšiant 
antraštinius puslapius.

Be to, Lietuvos Brastoje 
1917-18 m. vyko derybos tarp 
rusų ir vokiečių, KURIUOSE 
RUSAI ATSIŽADĖJO PABAL
TIJO KRAŠTŲ.
1983. IX. 22

P.I N D
1919 m. Lietuvos Brastą oki 

pavo lenkai, ir ji nebesugrįžo 
Lietuvai,© dabar ji yra įjung 
ta į Gudijos ribas.

Tokiu būdu, buvęs Izraelio 
premjeras, yra kilęs iš se
nosios Lietuvos teritorijos. 
Jo proseneliai naudojosi D. 
L. kunigaikščių privelegi - 
jomis, sudarant puikias są
lygas žydų bendruomenės iš
augimui. Todėl nestebėtina, 
kad M. Beginąs jau nuo 1930 
m. tapo aktyviu sionistu, be
sistengdamas atkurti Izraelio 
valstybę Palestinoje. Antro
jo Pas. Karo sąvartoje M. Be- 
gin'as už politinę veiklą buvo 
areštuotas Sov. Sąjungos ir 
kalėjo Vilniaus Lukiškiųkalė- 
jime. 1942 m. paleistas iš ka
lėjimo, jis tuojau atsidūrė 
anglų valdomoj Palestinoje , 
įstodamas j žydų pogrindžio 
organizaciją — Irgun Zvai 
Leumi, pasireiškusią tero
ristiniais veiksmais prieš 
anglus.

Atsteigus nepriklausomą 
Izraelio valstybę, kaip nusi
pelnęs asmuo, 1977 m. jis bu
vo išrinktas ministeriu pir- 
mininku. Jam vadovaujant žy
dų valstybei, buvo pasirašyta 
taikos sutartis su E gyptu, grą
žinant Egyptui Sinajaus pusia
salį.

M. Beginąs pradėjo itensy 
viai kolonizuoti vakarinį Jor - 
dano upės pakraštį, panaikino 
krašto viduje ūkiui varžtus , 
pakeitė Izraelio piniginį vie
netą į biblijinį "Šeikal", ku
ris dabar dėl infliacijos te
vertas tik 17 amerikoniškų 
centų. Bet Izraelis, turėda
mas turtingą globėją—Ame - 
riką, infliacijos pasekmių per 
daug nejaučia, nes vos tik pra
ėjus 42 dienomis po antspau
do padėjimo ant taikos sutar
ties su Egyptu, jis 1982m.bir-

TYBIŲ IR TAUTŲ TRAGEDIJOS, prasidėjusios 1940 me
tais ir, priešingai Europos likimui, tebesitęsiančios ir 
dabar. Tai Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos - 
tų Antrojo Pasaulinio karo žmogėdrų įtakos sferų pasida
linimo ir nepasitenkinimo tuo pasidalinimu rezultatas. Tai 
pietvakarių Lietuvos sovietų pirkimo iš Hitlerio už 31. 5 
milijonų markių, pavadinto laisvais rinkimais ir laisvu 
prisijungimu prie Sovietų Sąjungos rezultatas, tai Pabal
tijo tautų išniekinimo pasekmė, tai Europos,laisvių grin- 
dėjos ir gynėjos gėdos stulpas, an t kurio užkarta tįso 
apspiaudymui Sovietų Sąjunga, ir apie kurią rikiuojasi 
trumpos atminties vakar dienos nelaimės broliai.

Daug nelaimių atsitiko pasaulyje po Antrojo Pasauli
nio Karo, kurias bene geriausiai atspindi pabėgėlių bega
linis srautas, bet tai nėra tolygu amžinajam ištrėmimui 
iš tėvynės į poliarines sritis, nepadarius j o- 
kio nusikaltimo. Pavyzdžiui dėl socialinės ir 
politinės suirutės iš Etiopijos į Somaliją pabėgo 1,5 mil. 
ir į Sudaną -O. 4 mil. žmonių.' Palestiniečių pabėgėlių skak 
čius siekia 1.8 mil. Dėl Sovietų Sąjungos agresijos prieš 
Afganistaną iki 1981 m. pabaigos į Pakistaną pasi
traukė apie 2 mil.afganistaniečių. Šimtai tūkstančių jų 
pabėgo į Iraną.

Bet tie pabėgėliai, šalia agresijos, dalinai yra susi 
ję ir su klajoklio gyvenimo būdo pažeidimu, ir su nepri
tarimu politinei santvarkai jų tėvynėje, kuri pagal savo 
išmanymą, priešingai Pabaltijo tautoms, naudojasi suve
reniteto ir tarptautinės teisės vertybėmis. Tiesa, Pales
tinos pabėgėliai yra tarpvalstybinių konfliktų bedaliai,bet 
priešingai pabaltiečiams, jie nėra besiveržiančio prie

IEIKA
želio 6 d. žydų armiją pasiun
tė į Lebanoną, kad atstumus 
PLO dalinius nuo Izraelio sie
nų. Įsismaginusi Izraelio ar
mija greitai pasiekė Lebanono 
sostinę Beirutą. Čia, susidū
rė su tarptautiniu spaudimu 
stipriu Syrijos pasipriešini - 
mu ir viduje kilusiu nepasi
tenkinimu. dėl didelių žuvu
sių skaičiaus, prie kuriųdar 
prisidėjo Štatil ir Sabra sto
vyklose nekaltų žmonių išžu
dymas vitęs žydų aprobuotu - 
ho’okoustu.

Izrae’is, spaudžiamas iš 
visų pusių viešosios pasaulio 
opin jos Ir JAV, >983 m. gegu
žės 17 d. sutiko pasirašyti su
sitarimą — atitraukti savo 
mi’itarįnes jėgas arčiau sa
vo s'enų su sąlyga — jeigu 
Syr.ja atitrauks savąsias. Įsi
maišius Sov. Sąjungai, susita- 
r mas virto nieKais, nes Sy- 
r'ja nesutiko padėti savo pa
rašo. JAV gavo netikėtą smū
gį, kada arabų kraštai pama - 
tė, jog JAV nepajėgia suval - 
dyti Izraelio. Dengiant šią 
nemalonią padėtį, buvo rasta 
išeitis įvedant į Lebanoną 
tarptautinius Taikos Priežiū
ros dalinius.

Begino prestyžas krito, ne
žiūrint jo gautos Nobelio Tai
kos premijos už taikos suda
rymą su Egyptu, nes Lebano
no karas atšaldė santykius su 
Egyptu ir kitais arabų kraš - 
tais.

Tačiau Begin'ui priskiria
mi nuopelnai Go'ano aukštu
mų prijungimo prie Izraelio, 
kurį jis buvoątplėšęs >967 m. 
kare, Irako atomin;o reakto
riaus sunaikinimo, kurio ne
pasmerkė nei Washingtonas , 
nei Paryžius, pritaikant vie
nokias ar kitokias sankcijas.

Pasiuntus JAV, Prancūzi - 
jai, Italijai ir Anglijai.Tąikos

Priežiūros dalinius į Leba
noną, netrukus teko pradėti 
skaičiuoti žuvusių karių au
kas. Per paskutines dvi sa- 
vai tęs sužeista 19 ir 4 užmuš
ti. Žuvo ir prancūzų pulkinin
kas nuo druzų artilerijos 
sviedinių.

Atitraukus Izraeliui savo 
karius iš krikščionių gyvena
mų vietų, į jas tuojau pi?adė - 
jo brautis druzai, kerštaudar 
mi krikščionims už jų prie
lankumą okupantui — Izrae - 
liui.

• Druzai yra fanatiška isla
mo sekta, kuri maždaug nuo 
XI a. gyvena Šouf kalnuose ir 
jų Lebanane priskaitoma 300, 
000; o kita dalis randasi Sy- 
rijoje — apie 200, 000 ir Iz
raelyje ir Jordane. Lebano- 
ne jie turėjo savivaldą, besi- 
versdami žemės ūkiu. Sek
ta buvo įkurta Egypte Nasta- 
kin Darazi, kuris Egypto vai - 
dovą Hakim (996-1021) buvo 
paskelbęs įsikūnijusia dievy
be. Jam mirus, už ereziją jis 
pabėgo į Lebanoną. 1975-76 
m- kilus Lebanone civiliam 
karui druzai rėmė PLO, iš- 
žudydami 10, 000 krikščionių 
ir maronitų.

Dtuzams vadovauja Walid 
Jumblatt, beveik nuolat gy
vendamas Damaske-Syrijoje 
priklausydamas socialistų 
partijai, stiptiai palaikomas 
Syrijos prezidento. Jam leng
viau valdyti druzus, nes sek
tos tikėjimas nereikalauja at
likti gyvenime kelionę į Me
ką ir ten atgailoti už padary
tus nusikaltimus. Druzai te- 
besitvarko feodalinės siste
mos pagrindais, kur sūnus 
paveldi dinastijos tęstinumą, 
o sektos religinės tiesos te
žinomos išrinktiesiems, ku
rių privalo paKlusti visi li
kusieji.

strateginių pozicijų didžiavalstybinio agresyvaus galiūno 
auka. Be to, palestiniečiai yra nuodėmingi siekimu sunai
kinti Izraelio valstybę ir tuo,kad tapo agresyviosios So - 
vietų Sąjungos įrankiu, Įrankiu valstybės,kuri, negalėda
ma užkariauti gausiu nafta pasaulio regiono, siekia bet 
kuria kaina padegti šio krašto naftą ir tuo smog
ti Vakarų valstybėms rimtą smūgį.

Tolygi Pabaltijo valstybių ir tautų tragedijos tąsa y- 
ra būtent-Afganistano įvykiai. Čia yra 1940 m. nusikal
timų braižas tos pačios agresyvios didžiosios kolonijinės 
valstybės- Sovietų Sąjungos. Tai tolygu 1939m Suomijos 
užpuolimui ir 1940 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos oku
pacijai. Tai ne išprovokuotas agresyvus karas 
prieš ilgai ’’myluotą" ir pūdytą iš vidaus nepriklausomą 
Afganistaną. Tai karas, siekiant įgyvendinti panašią,kaip 
ir PABALTIJYJE, melagingą tautų "apsisprendi - 
mo”, tariamojo užsienio pagalbos šauksmo politinę for - 
mulę. Kas tai per apsisprendimas, byloja du milijonai 
afganistaniečių pabėgėlių Pakistane ir keli šimtai tūkstan
čių - Irane. Pavergtų Pabaltijo tautų simpatijos visuoti - 
nai afganistaniečių pusėje. Pabaltiečiai kareiviai agreso
riaus armijoje pilnai informuoti kur link siųsti mirties 
salves, o kontaktai su Afganistano laisvės kovotojais tei
kia vilčių išgelbėti šio nusikalstamo karo aukas - Pa
baltijo tautų karo belaisvius.

Tokie tad išoriniai faktoriai, audrinusieji ir audri
nantys mūsų generacijos ir mūsų vaikų kartos protus ir 
jų lakią jaunystės vaizduotę.

...........Kas ir koks šviesulys, toks geliančiai skaus - 
mingas ir šviesus tas Romas Kalanta, sušvitęs tokią 
tamsią ir kraupią vergijos naktį? Arčiausiai tiesos bū
sime, jeigu prilyginsime Romą ugnikalnio žybsniui verg
valdžių kalne arba amžinojo ledo smūgiui Į vergijos lai
vą. Čia ir vienu ir antru atveju veikia nekontroliuojamos 
gelmių jėgos. Taigi, Romo auka- tai t au t o s giluminių 
jėgų proveržis, nepermaldaujamas, nesulaikomas. Ro
mas KALANTA, kaip prof.dr.Jonas KAZLAUSKAS, doc. 
Vytautas SKUODIS, jūreivis Simas KUDIRKA ir kiti yra 
20- tojo amžiaus pabaigos lietuvių tautos, Baltijos tautų, 
sakyčiau, kamikadzės, smogusios jų supratimu į jautriau 
šią, vaizdžiai kalbant, vergijos laivo vietą.

Imperinis laivas žinoma, nenuskendo, bet imperijos 
pamatai sudrebėjo ir jos visi nelabieji sumirksėjo. Ne - 
apsirikau pasakęs, kad Lietuvoje šimtai Romų vaikšto 
pilnoje aukos parengtyje .ir renkasi prasmingiausią mirtį.

Man visiškai savas Romo veiksmų braižas ir jo au
kos pasirinkimo varijantai, su parako jėga plėšę širdį , 
kol ir aš pasirinkau savąjį praradimo visko, kas bran
giausia ir aukos bei protesto vergijai varijantą. Gal būt 
mūsų aukos nesupras kai kas čia, Amerikoje,ypač tie , 
kuriems tautos kančios ir aukos, gramzdinamos užmarš
tin, yra tik tolima žvaigždė ar terra incognita’. Su atbu
kusiais gal būt jau klastingai žaidžia ir žais tamsiausios 
anoniminės priešo jėgos, nes viešai jos čia negali reikštis. 
Bet visus mus teis Aukščiausias.

ANTRASIS ATŠILIMAS
Antrasis poledyninis klimato atšilimas - aleriodo 

laikotarpis - buvo jau žymesnis. Jis truko apie 1OOO me
tų, maždaug tarp 10.000 ir 9.000 m.pr.Kr. Tuo metu 
nuo ledų isšsilaisvino pietų Skandinavija, o Lietuvoje ledy
nų liekanos galutinai ištirpo.

Ir visdėl to, vidutinė metinė Pabaltijo temperatūra 
turėjo būti 6 laipsniais žemesnė, negu dabartinė. Alerio
do atšilimo metu iš Pabaltijo kraštų pasitraukė tundra,ir 
visoje Šiauri nės Europos žemumoje, nuo Olandijos iki 
Estijos, išplito beržai, o vėliau ir pušys.

PIRMASIS PRAMANYTAS SOVIETŲ, KALTINIMAS
Lietuvos atstovas Maskvoje dr. L. Natkevičius gegu

žės 25 d. priėmė iš Molotovo rankų tokį pareiškimą raš
tu Lietuvos vyriausybei:

"Pagal atstovo Pozdniakovo pranešimą, neseniai vėl 
dingo iš sovietų karinių Įgulų du raudonarmiečiai:Nosov ir 
Šmargonec. Mums tikrai žinoma,kad sovietų karių dingi
mas yra organizuojamas kai kurių asmenų, besinaudojan
čių Lietuvos vyriausybės organų globa. Šie asmenys nu
girdo sovietų kareivius, įtraukia juos Į nusikaltimus ir 
po to paruošia jų pabėgimą arba juos sunaikina. Sovietų 
vyriausybė tokį Lietuvos organų elgesį laiko provokaciniu 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu, kuris gali turėti sunkių pasek
mių. Sovietų vyriausybė siūlo Lietuvos vyriausybei nu
traukti tuos provokacinius veiksmus, atliekamus Lietu - 
vos vyriausybės organams žinomų agentų, ir neatidėlio - 
jant imtis priemonių surasti dingusiems sovietų kariams 
ir juos pristatyti sovietų įgulų vadovybei Lietuvoje.

/Nemini, kad gal kokie sovietų kareiviai savo 
noru džiaugsmingai pabėgo iš raudonosios armijos.../
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MŪRINIS PUSLAPIS®

GINA ČAPKAUSKIENĖ 
LENGVOS IR LYRINĖS DAINOS

Sol.Gina Čapkauskienė, kitataučiams žinoma ir Gina 
Capkas vardu, paruošė naują savo dainų plokštelę, kuri , 
kaip buvo skelbta, jau pasiekė dainos mylėtojus. Prade - 
dama serija ir jos pristatymų įvairiuose didesniuose Ka
nados ir JAV miestuose,kur gyvenama lietuvių.

Solistės ši plokštelė išsiskiria iš kitų mūsų daininin
kių išleistųjų keletu svarbių požiūrių: a - naujų dainų tiek 
žodžio kvalitetu, tiek originalios muzikos kompozitorių 
indėliu; b - moderniškų orkestracijos priemonių panaudo
jimu; c - tarptautinio repertuaro geru panaudojimu ir ei
lės tvarkos išdėstymu, išlaikant bendrą .vientisą plokš
telės nuotaiką- paskirtį :”Lengvos ir Lyrinės Dainos".

Mums, lietuviams kanadiečiams ypatingai malonu , 
kad joje yra reprezentuoti ir lietuviai, gyvenantieji Kana
doje- poetas,2 kompozitoriai, kurių vienas yra ir VIL

NIUS RECORDS produktorius.
Plokštelė rūpestingai ir estetiškai paruošta,laisvi ir 

geri vertimai į anglų ir prancūzų kalbas padaro ją mie - 
lai prieinamą ir kitataučiams. Viena pusė skirta lietuvių 
poetų ir kompozitorių kūrybai, kita- žinomam tarptauti
niam repertuarui. /Į anglų kalbą vertė Birutė Nagienė, į 
prancūzų- Paulius Povilaitis/.

Savo naujumu yra intirguojanti pirmoji pusė. Čia ne 
vjenas dainos mylėtojas bus nustebintas, nes vien tik žo
džius paskaičius, kartais susidarome visai kitą muzikinį 
vaizdą, o kai kada ir visai sunkiai įsivaizduojama,kad bū
tų galima "pritaikyti" muziką,kaip pav. , L.A ndriekaus 
eilėraščiui "Gintarėlis". Tačiau kompozitorė Giedra GU
DAUSKIENĖ /G. Gudauskas/ parodė savo didelį sugebė
jimą perduoti nuotaikai .sukurti netikėtų akordų ir užbai
gimų, atrodo, gana sentimentaliems žodžiams. Žinomam 
H. Radausko eilėraščiui "Dainos Gimimas" .kuriuo pra - 
dedama plokštelė, išreiškianti lyg ir pačios solistės 
motto- muziką sukūrė Br. Budriūnas, Maironio mažai 
kam žinomam eilėraščiui "Mergaitė ".kuris pagauna sa
vo nuoširdumu ir tikrai liaudiškais mūsų tautos vaizdais, 
sukūrė pirmą kartą girdėtas J. Stankūnas, maloniai nu
teikęs ir išgavęs valso ritmą, gyva ir tikrai "purslo - 
janti " Aleksandro Stankevičiaus sukurta dainaH.Nagio 
"Vandens Malūnėliams" ir pagavi, subtili Jono Govėdo 
serenada Jurgio Baltrušaičio žodžiams.

Visos šios kompozicijos soprano balsui yra dainuo
jamos palydint Montrealio Simfoninio Orkestro muzikan
tams, Jonui Govėdai -piano ir harpsikordu,studijos tech
niniais efektais,diriguojant Aleksandrui Stankevičiui.

Antroje'pusėje girdime dvi dainas -arijas iš opere - 
tės "Išdykusi Marietta"-V. Herbert, ir iš Flotow’o operos 
"Martha", Mozart*o "Lopšinę","Viena, mano sapnų mies
tas"- R.Sieczynski ir pabaigoje su dideliu pakilimu Ginos 
mėgiamas J.Strauss’o valsas "Pavasario Balsai",

Sol. Ginos Čapkauskienės geras susirepetavimas , 
rūpestingas pasiruošimas,didelė dainavimo patirtis bei 
nuoširdumas,geras plokštelės techniškas paruošimas 
VILNIUS RECORDS leidyklos/kuri,kaip žinome, suorga
nizuota A. Stankevičiaus ir jos išleistoji ši plokštelė jau 
in-ia/,padaro ir šią, naujausiąją,pažymėtinai išskirtiną

Aplanko nuotrauka- Frederic George,aplankas- Yorik 
Theriault .plokštelės produktorius Aleiander Stankevičius, 
įrašyta "Studio Tempo" Montrealyje , garso inžinierius- 
Billy Szawlowski.

Pažymėtina, kad ši plokštelės programa yra išleis
ta ir kasečių- magneto juostelių pavidale. B. N

MERGAITE

ž odžiai Maironio

Pražydo, pasklido žiedai po laukus 
ir pievas išpynė margai.
Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus, 
žydėsiu,kaip žydi sodai, 
kaip žali laukai.
Sučiulbo, pragydo paukštelių 
byla įvairi; dainuosiu, ringuosiu 
lyg jų karalienė graži.

Banguoja ir mainos 
upelis tarp žalių kalnų, 
stebėsiuos, gėrėsiuos 
žiedeliais plačiųjų laukų, 
klausysiuos raibosios lakštutės.

Sužvengė, subildo žirgelis toli, 
bernužis atjoja per girią risčia. 
Sujudo, sukruto širdužė jautri, *
nedrąsiai paklausiu - 
kam tu vilioji mane.

YOUNG GIRL

poetry by Maironis

The fields are bursting with blossoms 
and the greenery adorned with myriad colours.
I will gather the flowers and 
weave a rosecolored crown for me 
to blossom like gardens, 
like those green fields.
The little birds just starting their many songs 
and I will sing like they do, like 
the queen of them all.

Between green hills a brook 
is streaming, gleaming 
and I will be awed 
by blossoms of the fields, 
and I will listen to the 
nightingale’s song.

T hear - from far the galloping and neighing - 
through the forest approaches a young rider. 
Flutters my heart and beats faster, 
timidly I will ask him - why seduce me..

TIKRI ŽVALGYBOS NUOTYKIAI

Neįtikėtina Laimė
Richard Collier

/tęsinys/

Pirmadienį Duchez’as prisistatė į Todt Organizaci
jos pastatą iš ryto, 8:30 v.,apsiginklavęs kibirais,skar
dinėmis ir sieninio popieriaus rulonais. Jis mėgdavo pra
dėti darbą anksti, kad 4 vai. galėtų baigti ir turėti sau lai
ko susitikimams Kavinėje.

Tuo metu pastatas dar buvo ne šildomas, aptilęs, at - 
vykdavo tik raštininkai ir tvarkdariai. Apie porą valandų 
jis darbavosi, nuvalydamas sienas iki plasterio ir jas iš- 
simatuodamas. Pro nosį traukė kažin kokias dainas, jas 
gerokai detonuodamas, kol įsiutęs tvarkdarys atėjo ir lie
pė jam nutilti.

Dažytojas didžiai atsiprašinėjęs, paklausė,kada būtų 
patogu pamatyti Bauleiter Schnedderer’į. Tvarkdarys tik 
burbtelėjo: "Jei tau jo reikia, tai važiuok į St. Malo’."

Duchez’as sukluso ir tuojau pramatė gerą progą -jei
gu Schnedderer’io biure nėra. .. "Aš galiu bet kada ateiti, 
kai jis sugrįš", - taikingai pasiūlė tvarkdariui.

- Sugrįš?, -tvarkdarys išpūtė akis. -Niekada. Jis 
yra perkeltas į kitą dalinį. Bauleiter Keller’is yra nau - 
jasis ryšių karininkas.

Duchez’o kūnu perėjo elektra1. Tvarkdarys pasižiūrė
jo į jį momentą susidomėjęs ir nuėjo. Dažytojas praleido 
likusią dienos dalį tylėdamas, susirūpinęs ir prislėgtas 
Per jo galvą perlėkė mintis,kad staigus Schnedderer’io 
išvykimas surištas kaip nors su tuo "dingusiu" žemėlapiu. 
Bet - jeigu taip, tai jau ir jį būtų sulaikę ir apklausinėję. 
Jeigu nepasigedo žemėlapio, tai kaip dabar jį pasiimti, 
kol jo dar neužtiko?

Per sekančias 24 valandas jis suko sau galvą ir nie - 
kam, net ir Odette .nesakė apie savo planą.

Savo veiklą jis pradėjo antradienio rytą, klausdamas 
leidimo pasimatyti sr. jaunuoju Oberbaufuehreriu, atsakin
gu už dažymus ir remontus. Kai karininkas atvyko,Du - 
chez’as nuolankiai pas įklausė, kada Bauleiteriui Keller’iui 
bus patogiausia,kad Duchez’as pradėtų darbą. Kokį darbą, 
norėjo žinoti užklaustas is ."Žinoma kokį, - išklijuoti sienas 
dekoratyviniu popierum,"- nekaltai paaiškino Duchez’as . 
Esą buvo viskas sutarta,ir antradienį-išklijuoti Schnedder
er’io kambarį. Bauleiteris Keller’is tikrai apie tai turėtų 
žinoti.

Praėjo pusė valandos,kol jaunasis kariškis apsiklau- 
sinėjo, ir grįžęs pranešė,kad Duchez’as apsiriko: rekvi - 
zicijos lape pažymėta remontavimui tik du biurai antrame 
aukšte.

- Tai ir neturėjo būti pažymėta rekvizicijos lape,- 
4 psl.

pastebėjo Duchez’as, - tai buvo nutarta tik paskutiniu mo
mentu ir Bauleiter Schnedderer’is tikriausiai užsirašė tai 
ant kokio nors popieriaus lapelio.

Norėdamas kuo greičiausiai sutvarkyti šį reikalą, O- 
berbaufuehrer’is mostelėjo Duchez’ui lipti į viršų ir už ke
lių minučių jis atsirado vėl tame pačiame kambaryje,kur 
visa istorija buvo prasidėjusi. Jo širdis smarkiai plakė .

Kambaryje viskas atrodė taip pat. . . Nieko nesupran
tantis N. C. O, matyt Schnedderer’io vyr. raštininkas, įsi - 
jungė į ginčą. Netrukus Duchez’as išgirdo susierzinusį 
balsą,klausiantį: "Kas čia per nesąmonė su tuo sienų po
pierium?". Bauleiter Adalbert Keller’is įėjo iš vidinio 
biuro pasižiūrėti,kas čia vyksta.

Sekė dar daugiau visokių pasiaiškinimų,dar daugiau 
nesusipratimų. Keller’is sakė griežtu tonu,kad biudže
tas šiuo metu neleidžia jokių ekstra išlaidų. Iš tikrųjų, 
tvirtino Duchez’as, esą turėjęs būti koks nors nesusikal
bėjimas, nes jis buvo pasiūlęs išklijuoti šį biurą kaip ge
ros valios ženklą. Bauleiter Schnedderer’is, jį priimda - 
mas dirbti, suteikęs jam garbę. Jeigu jo pasekėjas būsiąs 
toks pat maloningas. . .

Abu - Oberbaufuehreris ir Truppenfuehreris atrodė 
šiek tiek sumišę, kaip žmonės,kurie pasikarščiavo ir ne
atpažino kito asmens gerųjų motyvų.

Bauleiter Keller’is, iš vien šypsodamasis,pliaukšte
lėjo dažytojui per nugarą ir išmoktu akcentu pasakė pran- 
cūziškai:"Vous etes un bon francais"/Esate geras prancū
zas/. Deja, tęsė jis, klijavimo negalima būsią pradėti tą 
pačią dieną; taip pat klausė,kiek laiko tas darbas užtruk - 
siąs*. Duchez’as, greitai galvodamas, atsakė, dvi dienas. 
Pradėjus kalbėti,kad iš kambario reikėsią išgabenti visus 
baldus, Duchez’as skubiai nuramino, sakydamas, kad už
seks baldus sustumti į vidurį kambario. Jis galėsiąs juos 
uždengti su užklotais ir puikiausiai dirbti.

Trečiadienį, 8 v. r.gegužės 13 d. .Duchez’as įsitaisė 
kambaryje ir pradėjo darbą.

Gegužės 13 d., 5:30 v. p. p. iš Le Mans į Cae n atvyko 
Girard’as. Pagal ankstyvesnį susitarimą, jis turėjo susi
rišti su Duchez’u ir toliau važiuoti į Paryžių. Sėdėdamas 
traukinyje tą popietę jis nežinojo,kad Duchez’as turi kokį 
nors žemėlapį, nė kad jis gavo laikiną darbą Todt Organi
zacijoj. Nieko nežinojo ir apie komplikacijas, kurios su
sidarė Turistų Kavinėje valandą prieš jam atvykstant.

Vienas kitas pogrindžio bičiulis atvyko į Kavinę tą po
pietę pažaisti domino žaidimo: Deschambres, raudonplau
kis kanalizacijos specialistas . mažasis LeonDumis, bu - 
vęs garažo savininkas ir draudimo agentas Harivel’is . 
Duchez’o nesimatė. Pagrindinė pokalbio tema buvo že - 
mėlapis.kurį Duchez’as sakėsi kažkur paslėpęs Avenue 
Bagatelle, ir kaip jį iš ten išsinešti - jeigu, žinoma, toks 
žemėlapis tikrai yra. Prisimenant Duchez’o talentą sufan- 

tazuoti visokias istorijas, melancholiškasis Deschambres 
buvo linkęs abejoti visu jo šiuo pasakotu įvykiu. Tiktai L<f- 
on Dumis tvirtai lojalus savo draugui,pasirodė juo tikįs. 1 

Ra mus, autoritetingas Harivel’is barškino pirštais į 
stalą, klausydamasis įvairių sugestijų; nė viena jam neat
rodė tinkama. Viena jų - persirengus vokiečių karininko 
uniforma įeiti į pastatą ir išsiimti žemėlapį- dar atrodė 
šiek tiek įmanoma.

Jie visi sustingo instinktyviai ir tyliau kalbėjo, kai kaž 
kas praėjo pro jų stalą - bet tai buvo tik "Albertas", sens* 
telėjęs vokiečių kapitonas. Nusivilkęs savo sunkų karei - 
višką paltą,pasikabino jį ant rūbinės kablio,užsisakė kon
jako ir atsisėdo už kelių stalų nuo bičiulių grupės.

Nes įtikėdami, kad atvyks Girard’as ir artėjant 5 vai., 
jie buvo besiruošią užbaigti susirinkimą,kai įlingavo Du
chez’as.

Harivel’į intrigavo įvairūs girdėti gandai apie Du - 
chez’o žemėlapį. Pagalvojo, kad verta paklausyti,ką jis 
dabar pasakys, ir vėl atsisėdo: "Na, sužaiskim dar vieną 
partiją", - pasiūlė jis. "Deschambres, tu pradedi". Jie 
linktelėjo draugiškai dažytojui, bet, gal dėl to,kad buvo 
"Albertas", Duchez’as atrodė nesiskubino prie jų prisės
ti. Jis užsisakė kalvadoso, pasikabino ant rūbinės kablio 
savo dažais suteptą apsiaustą ir tik tada priartėjo prie jų.

-Du kart šeši, - suskaičiavo Deschambres. -Na, tai 
kaip einasi, Rene.monami? Gerai?

Duchez’as linktelėjo galva: "Gerai", - ir tučtuojau vėl 
pakilo ir nuėjo prie durų. Trijulė tylėdama susižvalgė. 
Jie negalėjo matyti,ką Duchez’as darė,bet kiekvienas pa
juto augančią įtampą.

TarpduryjeDuchez’as žiūrėjo į ĮJulvarą des Allies. 
Kitoje pusėje pusiau grįstos gatvės, žemiau St. Pierre baž
nyčios, turguje išdėtos gėlės išsiskleidė gausybės spalvų 
kilimu: senos kaimietės mote rys, pa rudavusios nuo saulės 
saugojo pintus krepšius, prikrautus rausvais, fioletiniais 
ir baltais velykiniais anemonais. Duchez’as stovėjo tarp
duryje, kaip žmogus,kuris gėrėjosi popiečio saule, kol 
pamatė juodą Citroen automobilį su policijos ženklais, į- 
čiuožiant į aikštę. Du vyrai lietpalčiuose ir pilkomis fet- 
ro skrybėlėmis sėdėjo tylūs ant užpakalinės sėdynės.

Duchez’as atsisuko atgal į kavinę, niūniuodamas,kaip 
jis dažnai darydavo, balsiai ir detonuojančiai: "Tuojau 
pat prisidėsiu, draugužiai, tik man reikia cigarečių”, - 
pasakė. Dar kelis momentus tas jo balsingas niūniavimas 
skambėjo, kol jis atsisėdo prie jų su suglamžytu Gauloi- 
ses cigarečių pakeliu.

- Atrodo,kad tau gerai einasi, - tarė Harivel’is pus - 
garsiai , lengvu tonu. - Mes čia diskutavom.kaip atsiim
ti tą vokiečių žemėlapį iš širšių lizdo. Žinoma, vis dalei- 
džiant, kad toks žemėlapis ten yra. Tavo ėjimas, .Des
chambres ’.

- Praleidžiu, - atsakė Deschambres.
/ bus daugiau /
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IB PADANGĖS
NAUJAS VIEŠBUTIS VILNIUJE

Šiemet Vilniuje buvo baig
tas statyti ir pradėjo veikti 
viešbutis ’’Lietuva". Tai yra 
23 aukštų pastatas, didžiau
sias Lietuvoje šiuo metu .

( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVI JOJE}

BE REIKALO ŽŪNA
Rašoma, kad kasmet va

saros laiku, Lietuvoje nu
skęsta 450-600 žmonių.

Nelaimės įvyksta daugiau
sia upeliuose,kūdrose ir ba
lose , matyt tikintis, kad šios 
vietos nepavojingos. Tačiau, 
daugumas nuskendusių ne
mokėjo plaukti arba- buvo 
įsigėrę. Pernai paskendo a- 
pie 150 žmonių vien dėl to, 
kad buvo įkaušę. Čia stip
resnė žmonių apšvieta būtų 
daug naudingesnė, negu nuo
latinė nevykusios politikos 
komunistinė propaganda.

TOKIA TAUTU DRAUGYSTĖ&
Maskvoje vyksta Sovietų 

Sąjungos atsiekimų paroda . 
Ten būdavo ir atskirų res - 
publikų pavilijonai, jų tarpe 
ir okup.Lietuvos.

Šiemet tačiau respublikų 
pavilijonai yra panaikinti , 
o jų eksponatai išskirstyti 
daugeliu atveju net nepažy - 
mint iš kur jie, nė kuriame 
mieste gaminami.

Argi jau Maskva nebeturi 
kuo pasigirti? Juk yra gau
sybė įvairių specialistų, me- 
ninkų pačioje Rusijoje- tad 
kodėl jų neiškelti? Kuklumas 
neleidžia, tikriausiai...

KNYGZENKLIU EX LIBRIS 
PARODOJE

Prancūzijoje buvo sureng
ta tarptautinė knygženklių- 
ex-libris paroda, tema "Me - 
dis visais aspektais".

IlI-ią vietą laimėjo lietu - 
vis Alfonsas Cepkauskas.

KODĖL APLEISTA ?
Besigiriant visais naujais 

daugiabučiais pastatais arba 
pramonės įmonių daugėjimu, 
susirūpinta pagaliau senųjų 
dvarų architektūriniu paliki
mu. Restauruotojai, kultū
rologai ir net žemės ūkio 
praktiką pažįstantieji paste
bėjo, kad daugelis buvusiųjų 
dvarų pastatai apleisti griū
va, nenaudojami niekais nu
eina ir tik dalis jų pritaiko
mi praktiniam darbui. Blo
giausia, kad dvarų pastatai 
priklauso iš karto kelioms 
valdžios įstaigoms-sovcho - 
zams, techniniėms insti - 
tutams ir eksperimentiniams 
ūkiams.

Aplinkinių pastatų projek - 
tuotojai irgi nesirūpina pri - 
derinti naujų pastatų stilių 
prie aplinkos, nors didžiuo - 
siuose miestuose tai sten
giamasi padaryti ir padaro
ma. Arne kiekvienas 
tuvos kampelis turėtų būti 
branginamas? Ar prieš 
griaunant ar apleidžiant se
nosios architektūros pamink
lus neverta dar kartą į juos 
gerai įsižiūrėti ir pasisemti 
įkvėpimo .paieškoti naujos 
sintezės? Juk laiko yra, jei 
ir ko kito trūksta. ..

Šią problemą aptarė "Li
teratūra ir Menas’’žurnale , 
nr. 23. Paminėtas pasižymė
jęs apleidimu Raudondvaris . 
prie Kauno ir ypač Baisogala

DOKUMENTINĖ FILMĄ APIE 
IGNALINOS ELEKTROS STOTI 

Žurnalistas J. Šadevičius 
ir režisorius G.Skvarnavi- 
čius parašė scenarijų doku - 
mentinei filmai apie Ignali - 
nos atominę elektros jėgai - 
nę.

Kaip pranešama, režiso - 
riaus užmojis yra "pasi 
kalbėti su žiūrovu ne tik a - 
pie atominės elektrinės 
reikšmę liaudies ūkui, bet 
ir pasamprotauti apie bend
resnius dalykus-mokslo pa
žangos ir žmogaus sąmonės 
raidą."

Atrodo,kad turi prieš akis 
tikrai sunkų uždavinį, ypatin
gai kas liečia temą apie 
žmogaus sąmonės raidąJCo - 
dėl ši tema prikergta prie 
Ignalinos elektrinės doku
mentacijos-neaišku. Nebent 
gautas įsakymas iš "aukš -

Lie- čiau" ir verčiama ta pro
ga įrodinėti .kokia neišsi - 
vysčiusi buvo lietuvių sąmo
nė, nes norėjo saugoti savojo 
žemės ūkio krašto aplinką 
nuo radiacijos pavojų ir ne
žiūrėjo į šį projektą su di - 
dėlių entuziazmu. Koloniza - 
toriai, žinoma, kitaip galvo
jo.

ATLEISTAS VIRŠININKAS
Lietuvos Komunistų Par

tijos Centro Komiteto Už - 
A sienioReikalams viršininkas 

Strumilas buvo atleistas iš 
pareigų. Be kita ko, jis nu
statydavo, kas galėjo keliauti 
į užsienį.Atleistas, kaip ra
šoma, dėl’’tarnybinių paže! - 
d imu".

ATLIEKAMOS INKSTU 
PERSODINIMO OPERACIJOS

Pirmąją inkstų persodini
mo operaciją prieš dešimt - 
mėtį Vilniaus Klinikinėje Li
goninėje atliko prof. A . 
Marcinkevičius. Dabar šias 
operacijas atlieka doc.V . 
Kleiza, doc. B.Dainys,dr.G . 
Žukauskas ir kiti. Yra per
sodinta virš 380 inkstų. Vi - 
dutiniškai per metus dabar 
padaro apie 50 tokių opera - 
cijų.

Gavus patobulintą operaci
jų aparatūrą, inkstų persodi
nimo centras bus perkeltas į 
naujas patalpas Santariškėse. sę.

SUTAISĖ PALANGOS TILTĄ
Palangos tiltas buvo pas - 

tatytas prieš 90 metų. Buvo 
jis daugiau ar mažiau nu
kentėjęs nuo audrų. Ypatin - 
gai apgadintas praūžusio 
uragano 1967 m., ir praėju - 
sios žiemos audrų.

Dabar jis yra atremontuo
tas ir prailgintas į jūros pu-

j
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Kairėje ir viršuj— St.Morkūnas Aliaskos rusų kapinaitėse

Trijųkartų lietuviai keliavo Aliaskoje šiuo ratnamiu - Stasys Morkūnas 
(g.Rygoje),sūnus Algis (g.Kaune), anūkas Darin (g.St.Franciscoe)

Visos nuotraukos
St.Morkūno

Stasys MORKŪNAS

Aliaskos Prieglobstyje
/tęsinys/

Toliau mūsų kelionėje pasiekiame antrąjį savo dydžiu 
miestą FAIRBANKS. Miestas labai išsiplėtęs, švarus. Ja
me yra ir labai modernišką) pastatytas,s_u daugelio skir
tingų fakultetų universitetas^.

Važiuodami toliau į šiaurę, privažiavome savo mine
raliniais šaltiniais pagarsėjusią vietovę CHE NA HOT
SPRINGS. Šis slėnis yra apsuptas 2.500 pėdų aukščio kal
nais,kas suteikia geriausias sąlygas si id i neto jams pra - 
leisti žiemą besportuojant. Šią vietovę atrado Feliy Ped
ro, kuris 1905 m. užklydo čia .beieškodamas aukso Che- 
na upėje. Jau 1906 m. tūlo George Wilson iniciatyva 
vietovė buvo praplėsta ir ji greitai tapo populiariausiu ku
rortu visos Aliaskos gyventojams bei turistams. Šiuo me
tu šis kurortas priklauso Wilson šeimai,kuri jį galutinai 
įsigijo 1977-m. Manoma, kad mineraliniai vandenys turi 
gydomąją galią; jie siekia 156 laipsnių F karštį. Tie van
denys kiekvieną dieną praskalauja žemės paviršių su 200 
galionų kiekiu. Jų vanduo yra sulyginamas su garsiausiais 
Karlsbado šaltiniais. Čia turistams yra įrengtos tokios 
khip statinės šilto vandens,kuris visada kunkuliuoja. Jose 
gali tilpti po 6 žmones. Pasinaudojęs reta proga ir aš įsi
lipau į tokią statinę.

Paliestas vandens,tuojau pasidariau visas raudo - 
nas.Jau įmirkstantieji partneriai pradėjo juoktis iš manęs, 
kad aš esąs išsigandęs. Šie gydomieji vandenys turi sa - 
vyje daug įvairių mineralų- geležies,kalcij^us, magnezi - 
jos ir kitų. Viso priskaitoma lr rūšių. Taip pat yra įreng
tas ir didelis baseinas, kuriame galima plaukioti. Nema
ža motelių, barų, restoranų, - tad patogumų netrūko.

Toliau važiuodami,sustojome prie valdiško tvenkinio 
pasižiūrėti kur neršia lašišos /"salmon"/. Ten žuvauti 
negalima. Matėme,kaip didelės žuvys išneršia,apsiverčia 
ant pilvo- ir jau negyva. Tuojau pat prisistato žuvėdros 
ir pradeda žuvauti.

Apsistojome Big Delta Parke. Mums nurodė,kur yra 
gera vieta žuvauti. Nuvykus - vėl nesėkmė- ir čią nete - 
ko žuvauti, nes visos vietos jau buvo užimtos iš anksto 
jas išsinuomavusių. Nuomoja po tam tikrą skaičių pėdų į 
vandenį nuo krašto, nusiženklinę savo vietas su ištiesto
mis paviršiuje plūdėmis. Beliko pasigėrėti kitų sugau
tų žuvų didumu, ir vėl grįžti namų link.

Užsukome dar į vietovę,kur gaudo tik King Salmon 
žuvis. Upė teka per visą Aliaską. Įdomu tai.gad gaudo žu
vis ne upėje,bet iš upės išeina kaip lankos kokia 1/4 my
lios ir vėl bėga į tą pačią vietą. Tai tame lanke gaudo. 
Žmogus prie žmogaus, įbridę Į vandenį. Prie manęs ant
ras žmogus iš dešinės pagavo 33 svarų lašišą-salmoną. 
Vos tik ištraukus, žuvis atrodė balta. Kol šis prisirengė 
nufotografuoti ir pasverti- ji pasidarė rožinės spalvos. 
Po kiek laiko berniukas 12 m. amžiaus pagavo 31 svaro9

ARBA SKAMBINK MUMS:

Leonui G. : 366—2548 ( namų ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

JONUI R.: 337-8637

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vol. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669-8834
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žuvį, bet iš vandens nepajėgė ištraukti- tai padarė jo tė - 
vas. Tiek daug žu<Zautojų, jog atrodo, kad tai buvo ne dar
bo diena. Paklausiau vieno žuvautojo,ar jie visi turi a - 
ostogų.kad mirksta vandenyje visą dieną,laukdami lai - 
mikio. Pastarasis atsakė,kad šitie visi žmonės yra be - 
darbiai. Si problema jaučiafei ir Aliaskoje.

Bekeliaudami tolyn, susitinkame ir su Aliaskos 
"aukso" įrengimais- vamzdžiais, kuriais bėga nevalytas 
benzinas. Vamzdžiai įtaisyti iš labai gero plieno, blizga 
kaip sidarbras. Jų plotis 4 pėdos. Pastatytos pumpavimo 
stotys, kurios pumpuoja nuo Šiaurės Poliaus iki Pacifiko 
įlankos Valdez. Iš ten laivais gabenamas į valyklas. 
Vamzdžiai eina vietomis paviršiumi, vietomis po žeme. 
Jie pravesti pro upes, prijungti prie tiltų.

Buvome nutarę nakvoti Jungson Parke,bet paskui nu
tarėme toliau važiuoti.

Žiūriu- jau antra valanda nakties, ir da netamsu ’.Tai 
klausiu, kada sutems. O trečią valandą jau buvo šviesu. 
Taip ir neteko matyti tikros nakties. Pasigrožėję neapra
šomai gražiu saulėtekiu, keliavome link namų. Privažia
vome, kur dar veikia, aukso kasyklą. Čia upė bėga po 
kalnu ir vėl pasirodo slėniuose. Ja plaukiodavo aukso ieš
kotojai.

Per naktį nuvažiavome į numatytą vietą, padarydami 
apie 400 mylių su viršum. Pailsėję, ėjome žuvauti, ap
sistoję parke, jau dabar tolokai į pietus. Šį kartą sėkmė 
anūko pusėje- jo rankose upėtakis /trout/ 3 ir 1/2 svaro. 
Tai nors šeimos garbė išgelbėta. Kalbant apie žuvautojus, 
tai čia yra jų kraštas. Net informaciniuose punktuose gau
namuose žemėlapiuose yra pažymėta kur ir 1 kokias žuvis 
galima pagauti, nurodytos mylios nuo vienos vietos iki ki
tos labai smulkiai. Tai vis patarnavimas gausiems turis
tams.

Aliaska yra didžiausia Amerikos valstija. Klimatas , 
man ten būnant, buvo tikrai geras. Buvo galima kaitintis, 
saulė apsčiai paberdavo spindulių į slėnius ir kartais net 
reikėdavo slėptis nuo karščio. Tačiau - jeigu papūsdavo 
kalnų vėjas- tai atrodė,kad ledais užpildavo.Dėl gero oro 
kaimynai juokavo,kad aš jį atvežęs iš Kanados. /b.d./

Q LAŠAS 
KAIP NUMALŠINTI ĮVAIRIUS SKILVIO NEGALAVIMUS

Be receptų gaunami įvairūs prieš skilvio rūgštingu
mą preparatai gali būti geri, bet skirtingi skilvio nega - 
lavimai reikalauja skirtingų preparatų.

Nevirškinimas - geriausiai padeda Alka-Sel- 
tzer ar Bromo-Seltzer, nes jie greitai neutralizuoja skil
vio rūgščių perteklių. Jie taip pat padeda numalšinti skil
vio maudimus nuo persivalgymo.

Blogum a m s - geriausias antirūgštinis prepara
tas yra tas, kuris padengia skilvio sieneles, kaip Maalox 
ir Gelusil. Šie preparatai taip pat padeda asmenims, ku
rie turi lengvas skilvio žaizdas ar šiaip chronišką skilvio 
susierzinimą. Šie preparatai tačiau netinka skilvio skau - 
dėjimui nuo pers i valgymo, ne s neveikia taip greitai, kaip 
jau minėti purslojantys preparatai.

Rėmuo ir pūtimas arba pilvo dangos pūtimas 
geriausiai tvarkomas su Mylanta, Maaloy Plūs arba Di-GeL 
Šie produktai padeda sunaikinti oro pūsleles.

Jeigu tačiau šių preparatų jums nuolat reikia, kad pa
šalintumėte negalavimus arba jeigu juos vartojant, jie ne
padeda, reikia tuojau kreiptis į daktarą.

Taip pat svarbu asmenims su chroniškomis inkstų 
problemomis ar pakeltu kraujo spaudimu, pasitarti su sa
vo gydytoju prieš vartojant bet kokius preparatus.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame f* Jk » JK AJI JA 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE ------

.. - nn p = už asm. paskolas nuo 12%
1/ v ™ dienu term. indė!. Z uį nekilnojamo turto paskol.

8 71 % už 6 ;nėn. term, indėlius Z (mortgages) :
9 % už 1 metu term, indėlius £ su nekeičiamu nuošimčiu
9^ % už 2 metu term, indelius ĮS Įmetu................ 11%
10 % už 3 metų term, indėlius S 2 metų 12%
10 % už pensijų plana Z 3 metų13 %
9 % už namų plana^ E__ ________________
7/2% už specialia taup. s—ta Z su |<ej£jamu nuošimčiu
8 % už taupymo s-tas S 1 , 2 at 3 metų..’ 10/2%
6 % už čekių s—tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmenines 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, antradieni ai s ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v. r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v. r. iki 1 v. p. p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Hamilton ''RAMBYNAS1' - Hamiltono Lietuviu Pensininku Namai

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSININKŲ NAMAI 

“RAMBYNAS ”

Nuotr: J. Miltenio

’’GYVA TARAS" PRADEDA 
NAUJĄ SEZONĄ

RUGSĖJO 14 d. ,7 v. v. , 
parapijos salėje repeticijas 
pradėjo studentų grupė.

RUGSĖJO 21 d., 6 v. v. - 
vaikai ir jaunesnieji šokėjai 
pradėjo repetuoti.

Į VISAS grupes priimami 
ir kviečiami nauji šokėjai- 
šokėjos. Užsirašyti galima 
pas grupių mokytojas- Vidą 
BENTUŠIENg,Jolantą JOKŪ- 
BYNAITg ir Genovaitę
BREICHMANIENE.

Jau dabar pradedama 
rengtis VII-jai Tautinių 
Šokių Šventei Cleveland’e.

welland

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. •TELEFONAI: 532-3400
M6H 1A8 •_____532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 22 MILIJONU

MOKA UŽ:

90 dienu term, indėlius ... 8'2% 
180—185 d. term, i nd.
1 erm. i nd. 1 metų.....
Term, i nd. 2 metų.....
Term. ind. 3 metų .... 
Pensijų s—ta~............
Spec. taup. s—ta<.......
Taupomąją s—ta,.....
Depozitų—čekių s—tą

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10 — 8
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9:30—1

8'/2 % 
.8%%
9 %
9/2%

10 %
7/2% 
^2% 
6 %DUODA PASKOLAS: 

Asmenines nuo............ 12 %
Mortgičius nuo . 10'/2%—12'/2%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9.30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(7§% 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 
(travelers cheques). Neimame mokesčio užjšraŠytus čekius 
bei apmokamas įvairias s apskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS •

toronto
_ —1; 

TORONTO JURŲ_ SKAUTU LAIVAS
SKRIEJA PER BANGAS ROMUVOJE, 
FOX, EŽERE. Nuotr: V.Bacevičiaus

"Rambyno'’ statyba jau įpu
sėjusi ir rangovas žada spa
lio vidury uždėti stogą, o 
gruodžio mėnesį ir raktus 
įteikti. Vieną pavyzdinį butą- 
žada įrengti anksčiau — spa
lio-lapkričio mėnesio. Drau
govė "Rambynas "prašo Ha - 
miltono ir apylinkių lietuvius 
paskubėti Įteikti pareiškimus 
gauti butams tuose namuose . 
Valdžios įstaiga CMHC, re
mianti mūsų namų statybą rei
kalauja, kad VISI BUTAI BŪ
TŲ IŠNUOMUOTI IKI NANTO 
STATYBOS PABAIGOS.

Hamiltono"Rambynas" sta
tomas ne vien tik hamiltonie- 
čiams, bet visiems lietu — 
viams.kad ir iš toliau atvyks
tantiems. Turime pareiški
mų iš Quebeco, Britų Kolum
bijos, net iš Anglijos. Visi 
mielai bus priimti — kiek tik 
butų turėsime. Turime pa
reiškimų jau ir iš kitataučių 
— kanadiečių, pastebėjusių 
mūsų statybą. Surinkę parei
škimus, pradėsime sudarinė
ti nuomų sutartis.

Vieno miegamojo buto mė
nesinę : kaina nuo $330. - iki 
$350. - Pagal dabartinių lai - 
kų darbininkų atlyginimus ir 
statybinės medžiagos kainas, 
ši nuoma apskaičiuota mini
mali. Tik paskaičiuoki m, kiek 
mums patiems savo namuo - 
se gyventi kainuoja? Prisi
minkim, dabar dar pigesni 
seniau statyti apartmentai , 
greit pakels savo nuomas, 
nes nekurie jau nebeišsiver- 
čia — bankrutuoja. Ir šią mū
sų nustatytą kainą ($350. )tu- 
rės mokėti tik labiau pasitu
rintieji, gaunantieji virš $14 
00. - pajamų Į mėnesį. Ma
žiau gaunantieji, mokės tik 
ketvirtadalį nuo savo pajamų. 
Pav. , gaunant $800. -į mėne
sį, už butą reikės mokėti tik 
$.200. - skirtumą ($150) pa
dengs valdžia. Apskaičiuo - 
jant savo pajamas, reikės su
dėti vienų metųįvairias pen
sijas ir jų priedus, bankų in
dėlių nuošimčius (ne patį ka
pitalą), valdžios bonų, šėrų 
ar kokių kitų investavimų 
nuošimčius ir kt. padalinant 
iš 12, čia ir bus mėnesinės 
pajamos, — nuo kurių bus ap
skaičiuojama nuoma. Viso 
pastato su tokiom nuolaidom 
išnuomuoti negalėsim. Nuo
laidų gavimas priklausys nuo 
pirmumo pareiškimus įtei - 
kiant.

dų, virimo plytą, šaldytuvą, 
TV kabelio lizdą. Visas pa
statas apšildomas elektra. Už 
elektros energiją ATSKIRAI 
MOKĖTI NEREIKĖS, tas jau 
įskaityta į nuomą; nei su 
elektros įstaiga jokių sutar
čių sudarinėti nebereikės. 
REIKĖS MOKĖT tik už TELE
FONĄ ir TV KABELĮ, kas 
norės turėt. Name bus keltas, 
kiekviename aukšte atmatų 
angos, apačioj skalbykla, pir
tis — sauna su dušais. Bus 
ir bendros patalpos :s ai ė su
sirinkimams su virtuve, po
ilsio kambarys — skaitykla , 
įvairiems darbeliams kamba
riai, sandėliai. Salės bus vė
sinamos, j butus, kas norės , 
galės vėsinimą įsivesti pats 
— viskas paruošta instalia
cijai.

Pastatas statomas Hamil
tono vakaruose, 1880 Main 
St. West, švarioje, gražioje , 
be oro taršos aplinkoje. Ge
ras autobusų susisiekimas 
su lietuvių katalikų šventove 
ir su miesto centru. Aplink 
yra įvairių krautuvių, valgyk
lų. Žodžiu, gera rami vieta 
pensininkamspagyvent.be jo
kių rūpesčių lietuviškoje ap 
linkoje.

Dar neturim tam pastatui 
lietuvio vedėjo — superinten
dento; gali būti ir ne pensinin
kas. Pageidaujama vedusių 
pora. Gautų 2-jų miegamųjų 
butą ir atitinkamą atlygini
mą. Besidominčius šiuo d^r- 
bu prašome kreiptis Į Drau - 
govės narius. Šiuo metu Drau
govėje "Rambynas" yra 6 na
riai: L- Skripkutė— pirmi - 
ninkė.A. Patamsis—vicepir
mininkas, R. Sakalas — iždi - 
ninkas, B. Kronas — finansi — 
nis patarėjas, A. Šilinskis — 
statybos patarėjas ir A. 'Jan
kūnas sekretorius.

Morgičiai gauti 35 metams 
Namą pastačius, reikės mo
kėti tik 2 procentus palūkanų 
(interest). Po 35 metų ar 
anksčiau, morgičius išmokė
jus, tas pastatas pereina lie
tuvių pensininkų pilnon nuo
savybėn.

Prašant pareiškimų ar ki
ta's rnika'ais rašyti ar skam
binti A. JANKŪNAS, 103 Aca
demy Avė. , Ancaster, Ont. 
L9G 2Y2; tel. (416) 648-3428 , 
arba kreiptis sekmadieniais 
po mišių Jaunimo Centre pas 
G. KAIRIENĘ, tam reikalui 
ten budinčiai.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES P AŠAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO, JUMORO, IR IŠMINTIES!

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK I LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
PENKTADIENI* 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v. v.

SKAMBINKIT Tek: 487 - 5591

6 psL

Pastatas bus 4-5 aukštų, 
turės 45 butus su vienu mie
gamuoju ir 5 su dviem mie
gamais po $450.- mėnesiui 
nuomos. Kiekvienas butas tu
rės balkoną, kilimus ant grin-

Pilnas mūsų organizacijos 
pavadinimas: Hamiltono ir 
Apylinkių Lietuvių Pensinin
kų Namų Draugovė "Ramby - 
nas" A. J.

Sofija ir Jonas R a d v i 1 a i 
PAGERBTI SUKAKTUVININKAI

J. Radvilas išdirbęs 7 mė
nesius pas J. Bendiką, sekė 
spaudą apie darbininkų paieš
kojimą, gavo darbą HBM smė
lio kasykloseManitobos pro
vincijoje. Dirbo 17 0 pėdų gy
lyje po žeme. Tais laikais už
darbis buvo geras, bet pavo - 
jingas darbas, žūdavo daug 
darbininkų. Šios nelaimės ir 
Jonas vos išvengė. Kartą pie
tų metu, darbo vedėjas krei
pėsi į darbininkus, gal kas 
sutiktų Šiuo laiku padirbėti 
viršuje. Pirmas pasisiūlė J.

Pagerbti Sofija ir Jonas 
RADVILAI, jų 50 metų vedy
bų sukakties proga š.m. rug
sėjo 3 d. , Wellando mieste , 
Lenkų salėje. Iškilmingą pa
gerbimą Jubiliatams suruošė 
dukros Aldona ir Sonia.

Jonas ir Sofija Radvilai Į 
Kanadą atvyko prieš Antrąjį 
Pasaulinį Karą. Jonas Rad
vilas atvyko į Kanadą 1928 m. 
kai tuo laiku kaip tik čia bu
vo didelė bedarbė. Jo planas 
buvo tik atvykus į Kanadą ir 
susiradus pastovų darbą, su-»;Ra!Jvilai3- Po p,etų jis pasili- 
sitaupius kiek atsargų, atsi
kviesti ir savo sužadėtinę So
fiją Mazerytę, likusią Lietu
voje.

Kanadoje esant bedarbei , 
Jonui R a dvi 1 a i reikėjo ge
rokai pavargti, kol pasisekė 
gauti pastovų darbą. Jonas 
Radvilas apie 4 metus dirbo 
sezoninius darbus, užsidirb
damas tik pragyvenimui. 
Jiems pasibaigus pradėjo lan
kyti turgavietes, kurūkinin - 
kai suvežą įvairius žemės 
ūkio produktus parduoti. Jo
nui pasisekė, beieškant dar
bo pas ūkininkus Albertos 
provincijoje, susirasti lietu
vį ūkininką J. Bendiką, kili
mo iš Klaipėdos krašto. Pas 
jį ir gavo darbo ir i5 dolerių 
per mėnesį algos’.

DRESHER

ko dirbti viršuje,© jo grupės 
darbininkai nusileido Į paže
mį. Netrukus tame požemyje 
įvyko sprogimas ir visi ten 
dirbę darbininkai žuvo. Taip 
J. Radvilas išsigelbėjo nuo 
žuvimo Sako, pasijutęs kaip 
naujai gimęs.

1933 metais, SofijaMAZE- 
RYTF atvyksta į Kanadą, ir 
tais pačiais metais rugsėjo 4 
dieną Manitobos provincijoje, 
Šv.Augustino bažnyčioje su
situokia.

J. Radvilas išdirbęs HBM 
smėlio kasyklose 12 metų ir 
susitaupęs atsargų, pasitrau
kė iš to darbo. Kaip suma — 
nūs, pareigingas ir darbš - 
ius, kompanijos buvo apdo — 
vanotas auksiniu laikrodžiu1 
ir gera atestacija. / b . d . /

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Streer West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , iektadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.n.

Narys of "Better Business" Būro

■ i * Namų— Gyvybės
* Automcbiliu.

>>9 * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.

UtSOgAJfC
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačenas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6

pensininkamspagyvent.be


Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose — 

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO '

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. E. 
L8M 1L6 
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius
MOKAME Už: 
deposltus (P.C.A.)...........
santaupas...................... 7
kasdienines palūkanas 
už santaupas................
•erm.depoz 1 m............
term, depoz. 3 m............
reg. pensijų londo.......
90 dienų depozitus ....

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 Iki 1 v. R.P.. penktadien • 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., ieštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

.6%
75 %

... 7 %
9.5%
10 %

... 9.5%

.9.25 %

pasinaudoti teikiamais patarnavimais
IMAME UŽ: 
neklln. turto put. ____  11 %
asmenine* paskolas.......1316%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 

Nemokamas pilnas čekiu aptarnavimas

ŽEMAIČIU, DAINA
Oi neduok Dieve,laimužę lemti, 
toj pačio kaimoj mergytę augti: 
aš nepaspėsiu žirgelį šerti, 
kožną dienelę muštriai jodyti. 
Oi tai duok,Dieve, laimužę lemti, 
bent per mylelę mergytę augti: 
tai aš paspėsiu žirgelį šerti, 
kas nedėlėlę muštriai jodyti.

Oi, neduok Dieve, laimužę lemti, 
toj pačioj kaimoj bernyti augti: 
aš nepaspėsiu žlugtelį skalbti, 
kožną dienelę baltai vaikščioti. 
O tai duok,Dieve, laimužę lemti 
bent per mylelę bernytį augti: 
tai aš paspėsiu žlugtelį skalbti, 
kas nedėlėlę baltai vaikščioti.

/Iš S. Stanevičiaus "Dainos Žemaičių"/

Mielai
ATA

Dr. ALDONAI 0. JAUGELIENEI 
mirus ,

nuoširdžiai užjaučiame vyrų STASĮ, vaikus 
RITĄ , RŪTAv ir ALGĮ. Dalinamės Jūsų 
praradimo skausmu ir liūdime kartu su Jumis —

MONTREALIO LIETUVIU JAUNIMO 
ANSAMBLIS ’’GINTARAS”

montrea
RASA IŠĖJO Į MARČIAS

/pabaiga/
/Nemažą rolę vaidino ir 

saldainiai,kurie atstojo, e- 
nergingų pabrolių delnuose , 
galima sakyti, kaip buvo ap
rašyta” Žemaičių Vestuvėsd' 
- kulkas.

Pakeltas tostas, sugiedo
ta” Ilgiausių Metų”.KLB-nės 
p-kė adv. Joana Kuraitė-La- 
sienė pristatė gimines iš 
jaunojo pusės, kurių buvo 
tikrai nemažas būrys.Kvies
lys Vincas Piečaitis sa - 
vo kvieslio puošmenose pri
statė ir Rasos nemažesni gi
minių būrį. Svečių buvo at - 
vykę iš 22* vietoviu-Windso- 
ro, Toronto, Oftawos, Hamil
tono, Kitchener io, Floridos , 
Cleveland©, Detroito ir kt.

Sveikinimų buvo labai 
daug, visų jų neišvardinsi . 
Didelis jų pluoštas buvo ir 
iš oficialiųjų organizacijų, 
kurioms tiek jaunikis Pau
lius/ priklauso PLJS-gai,y- 
ra ir Windsoro Apylinkės , 
KLB-nės Valdybos p-kas/ , 
tiek jaunoji Rasa priklauso 
ir priklausė.

Vincas Piečaitis KLB 
Montrealio A-kės vardu Įtei
kė Rasai dovanėlę, sveiki - 
no jaunuosius Windsoro A - 
kės Valdyba, PU Sąjunga , 
Montrealio ’’Gintaro” An
samblio vardu V. Piečaitis 
ir Silvija Staškevičienė, Į- 
teikdami"Gintaro" nuotraukų 
albumą. Ginta r iečiai sūdai - 
navo ir posmą tradicinės 
’’Gintaro" dainos. Juozas 
Piečaitis "Gintaro ” Tėvų 
Komiteto vardu įteikė dova-

pUN^BAĮ

• Vakarų Kanadoje ir šie
met buvo labai geras derlius 
visokių daržovių ir javų. Tai 
sudaro nemažą problemą , 
nes reikia statyti naujus pa
status laikyti javams.

Lietuvių ūkininkų mažai 
liko; dėl senatvės persikėlė 
gyventi į miestelius, o jų 
vaikai išsimokslino ir išsi
sklaidė po visą platų kraštą.

P.Liaukevičius

ną.taip pat skautų veiklos 
atminimui gabalą gintaro ir 
tautinių lėlių porelę, padėko
damas už Rasos nenuilstamą 
ilgų metų darbą jaunimo or
ganizacijose ir Lituanistinė
je Montrealio Mokykloje.

Sveikino ir atsisveikino 
Rasos kolegės prancūzaitės .

Jautriu žodžiu pasveikino 
jaunuosius abiejų motinos ir 
tėvai. Visos Lukoševičių gi
minės vardu žodi tarė Jonas 
Lukoševičius.

Buvo ir užgeriama ir už- 
valgoma. Barškinami stiklai 
provokuojant jaunųjų buči - 
nius.Visų veiduose spindėjo 
nuoširdžiausi linkėjimai iš 
mūsų tarpo iškeliaujančiai 
Rasai. Tai buvo ne tik vestu
vinis pobūvis,bet ir Įverti - 
nimas merginos,kuri iki da
bar nuo pat vaikystės visą 
savo laiką ir energiją buvo 
atidavusi lietuviškai veiklai.

Pasirodžius tarpduryje 3 
vyrams, ritmiškai žingsniuo
jant, griežtais veidais ir dar 
griežtesniais juodais aki
niais, siu virve rankose ir 
medinių kartuvių užuomina - 
buvo aišku,kad išmušė pirš
lio valanda. Bet kur jis ? 
Jieškojo korikai /atrodė be
veik kaip mafijos žmonės,to
kie grėsmingai rimti/, jieš
kojo ir svečiai, sekiodami . 
juos akimis. Kelis kartus 
apsiriko, vos ne į palubę ir 
Tėv J.Kubilių iškeldami. Į 
teismą pakliuvo Jurgis Va
laitis. Nors jam buvo pri-

PORTAGE LA PRAIRIE
Ilgesni laiką gyvenusi 

Montrealyje, bet nusikėlusi į 
Manitobą Veronika ANTA
NAVIČIENĖ -BUTEVIČIENĖ, 
mirė pakirsta vėžio ligos .

Buvo kilusi iš Lazdijų. Į 
jos laidotuves susirinkodaug 
lietuvių, keletas šeimų atvy
ko net iš Winnipeg’o, nor tai 
sudarė virš 1OO mylių kelią.

Velionė čia gyvendama, vi
są laiką ūkininkavo. Liko sū
nus Vytautas ir giminės Lie

tuvoje. Užuojauta sūnui.

mintos Žmogaus Teisės,ta - 
čiau prisipažinus prie "nusi
kaltimų” ir užmetus virvę 
ant kaklo, tik jaunosios "Ab- 
rūsas" išgelbėjo. Korikai iš
žygiavo, kaip atvykę-l taktą , 
ir rūstūs.

Atvyko ir svočia su paly - 
da- Antaninū Kuncevičienė , 
nešina rūtomis apkaišy
tu dideliu karvojumi ir Ste
ponas Lukošius su Kristina 
Baršauskaite/Rasos pusbro
lis ir pusseserė/vyno bute - 
lį ir rožę atnešdami. Svočia 
savo suvalkietiška tarme ir 
skardžiu balsu lyg tikra teta 
pasveikino jaunuosius. Buvo 
apdovanota dailia kaišytine 
juosta/tokių buvo 7, jos puo
šė stalą ir nukeliavo kaip 
kam priklausė. Jas išaudė 
Genutė Montvilienė.Dar trys 
rinktinės juostos-austos Da
nutės Staškevičienės/.

Jaunųjų žodyje Rasa pa - 
dėkojo visiems atvykusioms 
ir linkėjo, kad distancijos 
nenutolintų vienų nuo kitų. 
Padėkojo jaunasis tėvams, 
jaunimui - pabroliams ir pa
mergėms, svočiai, vakaro 
programos pravedėjams Jo
anai Kuraitei- Lasienei ir 
kviesliui ir visiems sve
čiams. Pabrėžė, kad yra dė
kingas už tėvų įkvėptą mei
lę lietuvybei.

Orkestras smagiai grojo. 
Šauniai buvo pritaikęs "Kal
velio" melodiją mūsų polkai, 
ir bendrai visą laiką pakili , 
įvairi ir gausi muzika lydė
jo vestuvių pokylį.

Svočia Antanina Kuncevičienė
Steponas Lukošius ir Kristina Baršauskaitė lydi svočią

Jaunoji- Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė gelbsti piršlį

Atėjo laikas pyrago Tieki
mui, nuometo uždėjimui ir 
gausioms dainoms, atėjo 
laikas ir išlydėti per juostų 
vartelius.

Bučiniai ir ašaros, aiš - 
kiai matomos ir nuslėptos , 
linkėjo laimės ir sakė- su
diev. Ir sakė- "tegul nuoto
liai neatitolina".. .

Kitą dieną Irenos ir Petro 
Lukoševičių namų sodelyje 
dar visą dieną sukinėjosi 
svečiai iš arti ir toli.besi- 
vaišindami, besišnekučiuo
dami, besidalindami įspū
džiais. Birutė Na g i e nė

JUOSTOS
Juosta būtina vyrų ir moterų tautinių drabužių dalis. 

Juosta vartojama labai įvairiai: prijuosiant, parišant, ap
juosiant drabužį. Tradicinis juostų rišimas ir dovanoji - 
mas atliekamas net 23 atvejais.

Lietuvių juostos pasižymi raštų ir spalvų derinių į- 
vairumu. Juostos gaminamos iš lininių,kanapinių ir 
vilnonių namie paruoštų siūlų. Jos standrios ir ilgai iš
silaiko. Juostos iš šilkinių siūlų-gležnos ir greit susi- 
maigo. ,

Juostos būna vytinės,pintinės,kaišytinės ir austi - 
nės.

Austinės rinktinio rašto juosto paplitusios visoje Lie
tuvoje. Rinktinės juostos būna labai spalvingos,© jų raš
tai nepaprastai įvairūs. Paprastai juosta užbaigiama siūlų 
galais. Platesnių juostų galai užaudžiami storais spalvin
gais siūlais,kartais siaurais kaspinėliais,kas sudaro la
bai puošnius juostos kutus.

SPECIAL V BES i
• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

GUY > 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle

1983. IX. 22

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICH ARD, kuris jau seniai I ietuvi am s patam au j a. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui’’ar tai symui skam binkite 364-1470

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO S 500.- IKI . $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845-2912 embassy fur

7 psi.
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rnontreal
MIRUSIEJI1;
• INKARTIENĖ Marija, 90 
m. amžiaus, mirė.

Prieš 6 metus ji buvo at
vykusi iš Australijos.

Ją slaugė duktė Marija ir 
žentas Zenonas Bakaičiai .

Velionės karstas buvo at
vežtas j Šv. Kazimiero baž - 
nyčią rugsėjo 7 d.vakare , 
dalyvaujant nemažam būriui 
artimų pažįstamų. Kleb . 
kun. S. Šileika atnašavo ge - 
dulingas pamaldas.

Pildant paskutinę Velionės 
valią, ją palaidojo Toronto 
Lietuvių Kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• Sol. G. ČAPKAUSKIENE 
išvyksta į Washington’ą,kur 
Putnamo Seselėms Remti 
Komitetas rengia dail.GAL
DIKO darbų parodą Latvių 
Salėje. Ta proga bus ir sol. 
Ginos Čapkauskienės koncer
tas. Jai akomponuos Diana 
Čampienė.

AUKSINIO AMŽIAUS
'KLUBAS"RŪTA"

Šaukia savo narių infor
macinį susirinkimą 
šių metų SPALIO mėn.12 d.
1 v.p.p Bus svarstomi BA
ZA RO klausimai.

KASMETINIS "RŪTOS" 
KLUBO BAZARAS bus A V 
Parapijos Salėje,SPALIO 29 
ir 30 d.d.

SOL. GINOS ČAPKAUSKIENĖS

NAUJOS PLOKŠTELĖS

PRISTATYMAS
RUOŠIAMAS

Š.M. SPALIO MĖN. 1 d. ŠEŠTADIENĮ, 7 v v.

AUŠROS VARTŲ SALĖJE
PROGRAMOJE:

• Plokštelės pristatymas: muz. Z LAPINAS
0 Meninė programa : sol. Gina ČAPKAUSKIENE, 

muz. J. GOVĖDAS, dr H NAGYS
o Vynas, lengvi užkandži ai, disko muzika, loterija

įėjimas; $ 7.50 RENGIMO KOMISIJA

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL. QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:

8.5 %
8%

7.5%

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

PAGERBIANT MIRUSĮJĮ, 
AUKOJO "NEPRIKLAUSOMAI 
MAI LIETUVAI" -

A. a. Vincui LUKAUSKUI 
mirus, pagerbdamas jo atmi
nimą, paaukojo "Nepriklau - 
somai Lietuvai" $1O, - A. S A- 
LADŽIUS.
s Dėkojame *. "NL

LINKSMOS ĮKURTUVĖS
Rugsėjo mėn. 17 d. drau

gai ir prieteliai-Audronės 
Jonelytės ir Almos ir Petro 
D re šerių iniciatyva suruošė 
Lilei/Jonelytei/ ir Y ves 
Mainville staigmeną-įkurtu- 
ves jų namuose.

KLKMOTERŲ DRAUGIJOS 
j SUSIRINKIMAS įvyks SPA - 
LIO 2 d. ,po 11 vai.pamaldų, 
SESELIŲ NAMUOSE.

Bus svarstoma kelionė į 
Skyrių atstovių Suvažiavimą 
ir KLKMD-jos 75 metų veik
los paminėjimas Toronte , 

, kuris įvyks SPALIO 23-24 d. 
d., su Akademija ir menine 
programa.

MOKA UŽ:

Certifikatai min. $ 1,000.00
1 metų............... 9 %

Terminuoti indėliai 
1 metų.......
180 - 364 d 
30- 179 d.

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos: 
Specialios.7.25 %
Su draudimu........ ,7 %

Čekių sąskaitos............ ..5%
K O N F iDENCi ALŪS TR GRĖTt AŠ" P AT ARN A V IMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI - VELTUI
KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

DĖMESIO ROSEMONTO ’’LITO” NARIAMS 1

SPALIO 16 d. LITAS Rosemonte pradeda dirbti ir 
SEKMADIENIAIS, Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 
nuo 10:30 iki 12:30 v.p.p.
Nuo SPALIO 13 d.
niais nuo 4 v.p.p.
penktadieniais nuo

Nuotr. R Otto

Rosemonto LITAS dirbs ketvirtadie— 
iki 8 v.p.p. reguliariose patalpose ir 
2 :00 — 6.00 v.p.p.

- LITAS-

1465 De Seve
Pirm. Antr, Tree 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
10:00 — 6:00 

10:00 - 12:30

6:00 - 8:00
12:00 - 6:00

Pašventinimo apeigas at
liko Tėv.kun.J.Kubilius. Po 
to vyko smagios vaišės.Sve
čiai šventino namus iki pa - 
ryčių, šnekučiuodami, dai - 
nuodam! ir šokdami.

Atsilankė didelis būrys 
naujakurių draugų ir gimi
nių- jaunų, vidutinių ir šiaip 
garbingo amžiaus svečių.

• Dr.A.H. ADOMONIS su 
žmona Kristina išvyko 3 sa- ADIENINES MOKYKLOS DARBUOTOJAI IŠ kairės - Stase Ališauskienė ( dirbusi

21 metus), Monika Jonynienė (dirbusi 25 metus; apie 10 mėty išbuvo Mokyklos vedėja ), 
Petras Adomonis, ilgametis atstovas Švietimo reikalams. Nuo ši y metu jie užleido vietas 
kitai mokytoju kartai. Seselė Palmyra nuo atvykimo nuoširdžiai įsijungusi į darbiu pasilieka.

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

Didelis pasirinkimas gatavu paltų. 
Vasaros laiku saugojimas (Storage) 
Taisau ir remodeliuoju

• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal. Quebec
_ ,, r nn a rio a i cL. • zoo—9646Suite 500 A. HJA 4Gb

MEMBER

SYSTEM

D. N. BALTRUKONIS
IMMEORI.F.S - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

Tel.: Business: 482—3460 
Residence: 767—4690

DANPAR REALTIES CORP.

Vaičių atostogų į S. Carolina, 
JAV.

310 VICTORIA A 
MO\ I K L AI. , P. Q.

SUITE 409
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

OR. J.MALISKA
DANTĖJ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 488- 8528

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
8406 RUE CENTRAI E. SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta k aidi an nuo 9a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: n u u 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais s nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

MONTREALIO ŠEŠTADIENINE LITUANISTINE MOKYKLA
pradeda mosklo metus RUGSĖJO 24 d., 9 vai. ryto , 

tose pačiose patalpose - 4115 St. JACQUES West, Metro 
St. HENRI.

Vaikus registruoti pas naują Mokyklos vedėją Juliją 
ADAMONYTĘ, tel: 256-5355, arba pas mokytoją Laimą 
RUTKAUSKIENĘ, tel: 697-3846, arba pirmąją dieną at
vykus j Mokyklą.

Šiais metais mūsų Mokykloje dirbs:Julija ADAMO- 
NYTĖ, Laima RUTKAUSKIENĖ , M. VERBY LIE NĖ, Seselė 
PALMYRA,Linas STAŠKEVIČIUS ir Arūnas STAŠKEVI
ČIUS.

Mokestis už mokslą- vieniems metams, VIENAM vai
kui- $1OO, - už D U VAIKUS- t i k $ 140, -.

Pamokos vyks šeštadieniais nuo 9-12 vai.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS '

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

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 Sherbrooke St. W. Suite 215, 

Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. . B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.O.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

• Buvęs montrealietis,Aud
rius PUZARAUSKAS, baigęs 
medicinos mokslą dantisto 
specialybėje,pasilieka ir to
liau dirba Londone, B rita ni - 
joje.

• A . T. MESKUS su žmona , 
siųsdami "NL" prenumeratą, 
pridėjo ir auką laikraščiui 
paremti bei malonius linkė - 
jimus,kad gerai sektųsi dar
bas.
Nuoširdžiai dėkojame’."NL".

• P. LIAUKEVIČIUS , savo 
laiku gyvenęs Montrealyje, 
dabar dar vis ūkininkauda
mas Manitoboje,prisiųsda - 
irias prenumeratą,parašė ir 
laiškelį, kuriame sakos i, kad 
"NL" skaitąs nuo pat pirmojo 
numerio ir nors sulaukęs 
senatvės,dar vis domisi,kas 
vyksta Montrealyje ir laukia 
savo laikraščio.

Atsiuntė ir žinelę išs savo 
padangės. Dėkojame.

" NL"

MONTREAL ENTERPRISES Regi
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120Njmų 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_a 2. _

8 psl.

_ . . —. —. ■ PASSEPORT* COMMERCIAL 
P rl O I Į mariage* weddings
STU DIOl rTsTcTrui^SHERBROOKETE.

TCNY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525-8971

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871-1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfair, Beaconsfield, H9W 4W9 

Res. TEL.: 453-9142

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS .

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., . H2A 2A5

Telefonas : 721—9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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