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PRANEŠA ELTA'.

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
RASINIAI NERAMUMAI PIETŲ 
AFRIKOJE

Jau ilgesnį laiką. tęsiasi ne
ramumai Pietų Afrikos respub
likoje. Pastaruoju metu,vyriau
sybei paskelbus apsiausties sto
vi,neramumai plečiasi. Negrai 
ir visi kiti,kurie nelaikomi pri
vilegijuotos baltosios rasės at
stovais,kovoja už lygias tei
ses. Tų teisių nuo pat baltųjų 
įsiviešpatavimo laikų didžiau
sioji dauguma Šios valstybės 
piliečių neturėjo. Daugelis as
menų,kovojančių prieš Šią rasi
ne, diskriminacija, uždaryti ka
lėjimam Šiuo metu dalis suim
tųjų jau paleista laisvėn, tačiau 
neramumai plečiasi, įtraukdami 
ir kitas mažumas bei studentus. 
Susirėmimuose žuvo daug žmo
nių Šią savaitę juodieji pra
dėjo plėšti ir žudyti ir indus,
kurie geriau Įsikūrė ir gyvena 
prabangesniuose priemiesčiuo
se. Iš viso atrodą, Juodųjų kerš
tas nukreiptas ne tiktai prieš
baltuosius,bet taip pat ir juo
duosius,kurie tarnauja Pietų 
Afrikos dabartinio režimo po
licijoje,kariuomenėje ir t.t. 
Aparteid'o /t. y.,rasinės diskri
minacijos nuostatų/ panaikini
mo reikalauja ir demonstraci
jų dalyviai JAV-se ir kituose 
kraštuose.

Popiežius Jonas Paulius II 
kuris Šiuo metu lankosi Afriko
je, taip pat pasisakė ir prieš 
rasinę diskriminaciją,ir prieš 
pačių negrų valdomose diktatū
rose vykdomus laisvių suvar
žymus,suėmimus, persekiojimus 
ir likvidavimus nepageidaujamų 
asmenų.

ARABŲ VALSTYBĖS POSĖ
DŽIAUJA MAROKE

Casablancos mieste susirin
kę 15-kos arabų valstybių at
stovų,priklausančių taip vadina
mai ARABŲ LYGAI,kartu su 
PLO vadovu Arafat'u tariasi

Įvairiais svarbiais Vidurinių 
Rytų klausimais.įdomu.kad pasi
tarimuose vadovauja Syrija,Al
žyras,Lebanonas,Pietinis Jeme
nas ir Lybija. Šios valstybės 
ne-patenkintos Jordano ir PLO 
pastangomis pradėti derybas 
su Izraeliu.Tos pastangos inspi
ruotos JAV vyriausybės.

POPIEŽIUS LANKO AFRIKĄ
Rugpjūčio 8 d. popiežius 

Jonas Paulius II-asis atvyko į 
Togo,pradėdamas savo
lankymąsi Afrikoje. Jis, taktiškai 
ragino to kontinento krikščio
nis laikytis savo paveldėtos kul
tūros išminties,kartu priimant 
Bažnyčios pamokymus.

Afrikoje numato išbūti 12 
dienų. Pagrindinis Popiežiaus 
tikslas šiame didelių nelaimių 
užgultame kontinente yra suly
dyti Bažnyčios laimėjimus pri
traukiant daugiau narių ir pa
gerinti santykius su musulmonais.

SOVIETŲ INFORMACIJA APIE 
RAKETAS

JAV specialistai . tvirtina, 
kad Sov.Sąjunga bandė apgauti 
JAV specialistus apie jų SS-19 
branduolinių raketų tikslumą, 
iškasant raketų "išmuštus" krate
rius- duobes.

Bandymai apgauti buvo susek
ti JAV specialių nuotraukų bū
du,fotografuojant ilgo skridimo 
raketų veikimą Kamčatkoje.

Nuotraukos darytos 1979 m.ro
dė sovietų kareivius užverčian
čius iššautų bandymuose SS-19 
raketų padarytus kraterius,kad 
atrodytų,jog raketa netiksliai 
pasiekia savo taikinius.

Nuo ano laiko Sovietų vy
riausybė šių ir kitų didžiųjų 
raketų veikimą užmaskavo,kad 
JAV negalėtų iššifruoti tikro 
ju pajėgumo.

PRANEŠA AUTA;

LOS. ANGELES ALT VADOVYBĖ
Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles skyriaus 

vadovybę, metiniame susirinkime aklamacijos bū
du išrinktą, dabar sudaro: pirm. Ant.Mažeika, vicepirmi
ninkai Ant.Skirius,D.Petronytė,Arn.Kungys, sekretoriai - 
E. Gedgaudienė ir R.PaŠkauskas.iždo sekretorius - S. 
Kvečas,ižd. R. Buzėnas.

SEN.THURMOND SUSIRŪPINĘS OSI NUKRYPIMAIS
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Teodoras Blinst- 

rubas ir Informacijos direktorius kun.J.Prunskis raštu
kreipėsi į Senato Teisminio Komiteto pirm.sen. Strom
Thurmond,kad i to komiteto darbotarkę Įvestų ištyri
mą OSI Įstaigos bendradarbiavimo su KGB. Sen.Thurmon 
atsakė,kad jis kreipsis į OSI direktorių Neal Sher,pra
šydamas jo paaiškinimų. Sen.Thurmond pažymi, kacj jįs 
i ši klausima atkreips reikiama dėmėsi. 
L *

NAUJAS CSCE PIRMININKAS KALTINA SOVIETUS
Europos saugumo ir bendradarbiavimo komiteto

VVashington'e naujas pirmininkas senatorius Alphonse
D'Amato (resp.N. Y.), vertindamas pasitarimus Ottawo- 
je, pažymėjo, kad jie turėjo savo prasmę iš
ryškindami,jog Sovietų Sąjunga laužo savo įsipareigoji
mus Žmogaus Teisių srityje. Ateityje reikia būti atsar
giems,sudarant naujas sutartis su Sovietais,kol jie nesilai
ko ansksyvesnių savo įsipareigojimų sutartyse.Sen.D'A- 
mato yra tos nuomonės,kad Helsinkio Susitarimai ir 
jų laikymosi tikrinimas jas sudariusių tautų posėdžiuose 
yra naudingas,nes yra forumas spausti Sovietus dėl įsi
pareigojimų laužymo.

VLIKO PAREIŠKIMAS BALTU 
TRIBUNOLE KOPENHAGOJE

Statement Submitted 
by DR. C. KAZYS BOBELIS 

President of the Supreme Committee For The Liberation of Lithuania 
to the

Baltic Tribunal, July 25, 1985, Copenhagen, Denmark

Lithuania has been an internationally recognized state since the middle of the 13th century A.D., 
an equal partner of Poland in the dual Commonwealth negotiated in 1569 until the three partitions 
by Russia, Prussia and Austria at the end of the 18th century. Independence was briefly restored in 
1812. After massive insurrections of 1831, 1862-’64, and a peaceful revolution of 1905, Lithuania 
declared the restitution of its State Independence on February 16, 1918.

On July 12,1920, a Peace Treaty was signed with Soviet Russia in Moscow. Article 1 of that Treaty 
incorporated a proposal, in Lenin’s own handwriting, to the effect that Russia “ renounced without 
reservation the sovereign rights of Russia over the Lithuanian People and their territory.”

Thereafter, in 1926, by the Non-aggression Treaty, the Lithuanian Republic and the Russian Soviet 
Socialist Federal Republic undertook “to respect each other's sovereignty and territorial integrity 
and inviolability” and pledged themselves to refrain from “any act of aggression whatsoever, against 
the other party.”

In 1939,‘prior to World War II, Lithuania, Latvia, Estonia, FiHandand the Soviet Union werle good 
neighbors and fellow members of the League of Nations.

They were mutually bound by the League of Nations’ Charter, by their respective Peace and 
Non-aggression Treaties with the Soviet Union (in the instance of Lithuania validated until 
December 31, 1945), the Kellogg-Briand Pact and the Definitions of Aggression Convention 
sponsored by the Soviet Union. However, by gradually implementing the Molotov-Ribbentrop Pact 
of August 23, 1939, and the Secret Protocols attached to it, Nazi-Germany and the Soviet Union 
attacked and divided Poland, leading to the start of World War II.

It is important to note, that despite Nazi-Germany's pressure on Lithuania's government, through 
intimidations and threat, to force Lithuania to join Nazi-Germany and the Soviet Union in attacking 
Poland, Lithuania steadfastly refused, remained neutral (despite territorial disagreements between 
Lithuania and Poland) and provided shelter and help to the fleeing Polish army and refugees, 
among them there were thousands of Jews.

On June 15,1940, the Soviet Union, with the approval of Nazi-Germany, invaded and occupied 
Lithuania by force, established a puppet government and on August 3,1940 forcibly incorporated 
Lithuania into the U.S.S.R. The Lithuanian people have never stopped resisting the Soviet 
oppression and even today refuse to accept the Soviet colonial yoke. The bloody guerilla war of 
1944-1951 resembles today's fighting in Afghanistan against Soviet invaders.

Lithuanians were predominant signers of the well-known Baltic Memorandum, made public on 
August 23, 1979, in Moscow, and which condemned the Hitler-Stalin Pact of 1939 and demanded 
independence for the three Baltic States. The past decade has seen a succession of patriotic 
demonstrations, which ranged from relatively peaceful to violent — as the riots in Kaunas in May, 
1972, following the self-immolation of a Lithuanian youth, Romas Kalantas, in protest against the 
subjugation of his country. The Lithuanian-Helsinki Monitoring Group was formed in Vilnius on 
November 25, 1976, although decimated by arrests, exile and death, it remains active. The 
documents issued by the Helsinki group deal with national religious and political rights. With some 
fifteen periodicals and many other publications, Lithuania today has the largest and most active 
underground press per capita in the entire Soviet-controlled part of Europe.

The Catholic Committee for the Defense of Believers' Rights was organized in 1978. The 
purpose was:

“To call the attention of the Soviet government to the instances of discrimination against the 
Church and against individual believers.”

“To explain to priests and the faithful what their rights are and to help defend those rights.”
“To see that the Soviet law and their practical enforcement, as far as this concerns matters of the 

Church and faithful, would not conflict with international agreements of the Soviet Union.”
The struggle for religious rights is an important component of the Lithuanian national 

resistance. The Lithuanian Catholics have created a well-organized mass movement, which has, 
several unofficial journals at its disposal, including the authoritative Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania.

An important aspect of the Lithuanian resistance is the struggle against what many of them 
perceive as “cultural genocide”, Moscow's systematic effort to transform the indigenous culture 
into an alien hybrid. The weapons of that policy are censorship, isolation, xenophobia and 
russification. Lithuanians are especially aware of the threat to their language: since the so-called 
Tashkent Conference (May 1979), an unconcealed campaign is under way to transform the 
Lithuanian schools into centers of russification.

In the school curriculums the history of the Baltic countries is distorted and caricatured.
(To be continued)

J

1

1



Hi Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyąut^ 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 al Montreal, CP. Published by the Independent 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.

H8P IC4

Metine prenumeratos kaina $ 18.00
Rėmėjo — $ 25.00

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

KARO NUSIKALTĖLIŲ PAJIESKOS 
KOMISIJA KANADOJE

J.V. DANYS
1985 m. vasario mėn. 7 d.Kanados vyriausybė Įsteigė ko
misiją tyrinėti karo nusikaltėlių klausimą ir paskyrė tei
sėją Julius Deschenes jos Įgaliotiniu. Trumpai ši Komisi
ja vadinama "Deschenes Komisija".

Jos tikslai apibrėžti taip;
• Yra pareikštas susirūpinimas, kad galbūt Joseph 

Mengele, Įtariamas /alleged/ nacių karo nusikaltėlis,ga
lėjo ar bandė atvykti Į Kanadą.

. ® Yrą susirūpinimas, kad ir kiti asmenys,atsakingi 
už karo nusikaltimus, surištus su nacių Vokietijos veiks
mais II-jo Pasaulinio Karo metu /toliau jie bus vadinami 
karo nusikaltėliais/ šiuo metu yra Kanados gyventojais .

- Kanados valdžia nori panaudoti visas tinkamas prie
mones, reikalingas užtikrinti, kad tokie karo nusikaltėliai 
dabar gyvenantieji Kanadoje,ar vėliau rasti Kanadoje,bū
tų patraukti Į teismą.

Įgaliotinis, pabaigęs tyrinėjimus, turės;
• Pasiūlyti rekomendacijas valdžiai, kokios akcijos 

reikia imtis Kanadoje, kad patrauktų į teismą Kanadoje 
apsigyvenusius karo nusikaltėlius;

• rekomenduoti, kokios dabar legalinės priemonės 
egzistuoja, pagal kurias galima būtų Įtariamuosius pa - 
traukti Į teismą;

o kokie dar Įstatymai turėtų būti Kanados parlamento 
p®Un»ti. iiąd karo nusikaltėliai galėtų būti patraukti Į teis
mą ir jie tur'ėįiį'atsakyti už savo nusikaltimus.

Komisija darė viešus posėdžius- apklausinėjimus To
ronte, Montrealyje,Ottawoje-Hull,Winnipege ir kitur,kur 
suinteresuotos organizacijos,grupės ar asmenys galėjo 
pareikšti savo nuomonę ir Įteikti raštiškus pareiškimus . 
Galima siųsti pareiškimus ir tiesiai Komisijai/berods ,iki 
rugsėjo mėn. vidurio/.

Žydi} ir ukrainiečių pagrindinės organizacijos turi 
prie Komisijos po du atstovus-advokatus,kurie gali klau
sinėti liudininkus.

Lietuvių centrinės bei didesnės organizacijos neda - 
lyvavo šiuose viešuose apklausinėjimuose,bet paskutinia
me tos rūšies posėdyje 1985 m.birželio mėn.lO d. Hull , 
Que./prie Ottawos/ asmenišką,išsamią reprezentaciją 
lietuvių reikalais padarė Trent Universiteto profesorius 
Romas Vaštokas ir žurnalistė Vida Žalnierių- 
n a i t ė,atstovaujanti specialiai susidariusią lietuvių 
"Veiklos Grupę Deschenes Komisijos Klausimais". Kiti 
aktyvūs šios grupės nariai yra Rimas Petrauskas, 
Laima Beržinytėir Dainora J u o z a p a v i č i ūtė, 
visi iš Toronto.

Pagal posėdį stebėjusius, prof .R. Vaštoko reprezen
tacija buvo ypatingai gerai paruošta ir pristatyta. Labai 
gera reprezentacija,kiek kitokio turinio, buvo ir Vidos 
Žalnieriūnaitės Platesnis šių lietuvių parodymų aprašas 
buvo atspausdintas Kanados Įtakingiausiame dienraštyje 
"Glob and Mail", 1985 m. birželio mėn. 1O d./Stanley Oz- 
iewicz/, kurio laisvas vertimas spausdinamas ir šiame 
"Nepriklausomos Lietuvos" numeryje: 

/Stanley Pziewicz reportažas. . .’’Sovietų tikslai es-nacių 
ieškojime apgaulingi" Kanados Įtakingiausiame dienraš - 
tyje "G LOBE A ND MA IL", 1985. VI. 11 d./.

1985. VI. 1O Karo nusikaltėlių pajieškos Kanadoje Ko-

DEAR MR. PRIME MINISTER

I am deeply concerned about media reports suggesting that 
the Commission of Inquiry on War Criminals headed by Justice 
Jules Deschenes may utilize “evidence” provided by the USSR. 
Soviet disinformation has always attempted to portray East 
European refugees as “war criminals.” I, therefore, strongly 
urge you to prevent the introduction or use of any Soviet 
“documentation” by the Deschenes Commission.

SIGNATURE
ADDRESS ..

2 psi.

P rof. R- V aštokas

Žurnalistė Vida ZALNIERI 

iš Toronto ir senat. G. MOLGAT 
XIII —tame Baltiečių Vakare Parla
mento rūmuose Ottav*oįe.

Nuotr. J.V. Danio

misija /trumpai vadinama "Deschenes Komisija/ turėjo 
viešą posėdį Hull,Que. ,prie Ottawos,kuriame pareiški
mus padarė prof.Romas VA Š TQKA S , žur nalistė Vida 
ŽALNIERIŪNAITĖ, latvis gydytojas Lennar-S LUKSS ir ki
ti.

Pajieškos Komisijai buvo pasakyta, kad reikia rūpes
tingai patikrinti motyvus, kodėl Sovietų Sąjuhga noriai 
kooperuoja, padedant surasti Įtariamus nacių karo nusi - 
kaltelius Kanadoje. Romas Vaštokas, 49 m.,antropolo
gijos profesorius Trento Universitete, būdamas vaikas 
praleido kelerius metus išvietintų asmenų stovyklose Vo
kietijoje. Jis pareiškė, kad pabėgėliai iš Rytų Europos yra 
paskutinieji, gyvi išlikę S ovietų karo nusikaltimų liūdi - 
ninkai ir norintieji laisvės Baltijos valstybėms, kurios y- 
ra Sovietų Sąjungos pagrobtos.

R. Vaštokas,lietuviškos kilmės kanadietis, buvo vie
nas iš trijų baltiečių,Įteikusių Komisijai pareiškimus. Jis 
pareiškė,kad pabėgėliai iš Rytų Europos gerai supranta 
tikruosius Sovietų Sąjungos tikslus;

" Tai jų balsą /pabėgėlių/ nori nutildyti Sovietai,© 
jei tai būtų neįmanoma- tai bent juos apjuodinti,suniekin
ti ir pakenkti jų reputacijai.

Karo nusikaltėlių jiėškojime,- sovietams vieninte
liai karo nusikaltėliai yra n a c i ų karo nusikaltėliai,- 
sovietai pamatė progą,ir griebėsi ją panaudoti tariamai 
prisidengiant teisingumo vardu, kad pasiektų ir sustiprintų 
savo tikslus Europoje be jokios politinės rizikos".

R. Vaštokas pacitavo Sovietų laikraščio "Izvestija"l'983 
m. vasario 25 d. laidą, kurioje pasakyta, kad sumedžioti 
nacius yra "mūsų valstybės ‘/Sovietų Sąjungos/ ir teisin
gumo interesų gynimas". Toks pareiškimas rodo, kad 
Sovietų Sąjungai svarbiausias dalykas yra savo politinių 
tikslų pasiekimas.

Po R. Vaštoko pareiškimų, Pajieškos Komisijos Įga
liotinis- teisėjas Julius Deschenes paklausė ,kas būtų da
rytina, jei, pavyzdžiui, jis suras karo nusikaltėlį,gyvenan
tį Kanadoje,kurio nusikaltimai buvo padaryti vienoje" 'iš 
Baltijos respublikų ir liudininkai dar ten tebegyvena.

"Liudininkai turėtų būti atkviesti į Kanadą ir jįfliu - 
dijimai patikrinti pagal Kanadoje veikiančius nuostatus . ' 1 
Visos kanadiečio teisinės apsaugos priemonės pramatytos 
mūsų sistemoje, turėtų būti panaudotos", - atsakė prof.R. 
Vaštokas.

"Gerai, jei taip galima padaryti", - tęsė teisėjas J. 
Deschenes, -’’ bet reikia atsiminti, kad daugelis tų liūdi - 
ninku bus vyresnio amžiaus, kaip Jūs-jei aš galiu tai pas
tebėti- taip pat gali būti sveikatos ir kitokios priežastys , 
dėl kurių liudininkai negalės atvykti į Kanadą. Ką tada 
reikėtų daryti?"

"Tadaratsakė prof.Vaštokas, - aš manau,kad kiek tai 
galima, reikia Kanadoje nustatytą procedūrą dėl liudiji ,- 
mų užregistravimo perkelti į Sovietų Sąjungą ir paliudi
jimus vykdyti Kanados Ambasadoje. Tai jau nebūtų var - 
žančioje,grąsinančioje atmosferoje,kuri egzistuoja Sovie
tų Sąjungoje,kai Sovietų prokuroras,dirbantis KGB prie- 
ž iūroje, yra visos eigos vyriausias tvarkytojas".

Žydų organizacijos B’nai Brith- Žmogaus Teisių Ly
ga ir Kanados Žydų Kongresas /kurios turi savo nuolati
nius atstovus-advokatus apklausinėjimuose/ yra pareiškę, 
kad nors Sovietų patiekti kaltinamieji parodymai turi bū
ti traktuojami su įtarimu, bet juos galima priimti, kai jie 
"atitinka griežtus demokratinių parodymų standartus" .

Į Lygos advokato David Matas klausimus prof. Vašto
kas atsakė: "Kai jūs tikrinate įrodomąją medžiagą demok
ratiniuose teismuose, jūs tikrinate "obuolius"/apples/,bet 
kai jūs pažvelgiate Į tikrinimo procedūrą S ovietų teismuo
se, jūs matote,kad jūs žiūrite Į "apelsinus"/oranges/.

Savo memorandume prof. Vaštokas stipriai kritikavo 
Amerikos Specialių Tyrinėjimų /OSI/ veiklą ir metodus. 
Tai agentūra,kurią Amerikos Teisingumo Departamentas 
Įkūrė surasti ir deportuoti nacių karo nusikaltėlius, gyve
nančius A me riko je. Jis nurodė,kad OSI pirmasis direk - 
torius Allan Ryan, parašęs knygą "Quiet Neighbors", kurio-

/Kairėje dedamos iškarpos 
tekstą panaudokite siunčiant 
Į Ottawą šiuo adresu;
OHMS
Rt. Honourable Brian Mul
roney , Prime Minister of 
Canada, House of Commons 
Room 3O9-S CB 
OTTAWA, Ont.,KIA OA6/.

Mūsų neatidėliojami pasi
sakymai padės išlaikyti įs - 
tatyminę tvarką šiame kraš
te ir apsaugoti Kanados pi
liečius nuo beątodairinio 
šmeižto.

Š ių kortelių akci
ją pradėjo ukrainiečiai pla
čiu mastu. Toronte jos bu - 
vo dalinamos per parapijas 
ir Lietuvių Namuose .

'je aprašyta OSI veikla, buvo Sovietų apgautas kai su jais 
susitarė dėl Įrodomosios medžiagos teikimo. Be to, Vaš
tokas pareiškė,Ryan knygoje yra daug Insinuacijų prieš 
baltiečius ir ukrainiečius.

Vida ŽALNIERIŪNAITĖ pasisakė esanti pirmos gene
racijos kanadietė, veikianti su Kanados Lietuvių Bendruo
menės pritarimu, ir pareiškė kad lietuviai kaip ir kitos 
tautinės grupės, jaučiasi gyveną neaiškioje Įtarimo at - 
mosferoje, nes pradėta skelbti ,kad tarp 28 ir 2.000 ka
ro nusikaltėlių gyveną Kanadoje,

Įtampa ir nedraugiški jausmai reiškiasi tarp Įvairių 
pabėgėlių grupių dėl šių keliamų klausimų ir didžiausią 
rūpestį kelia galimybė,kad gali būti naudojami Sovietų pa
tiekti parodymai.

"Susijaudinimas didėja, nes istoriniai Įvykiai inter - 
pretuojami skirtingai, kalbama apie prieštaraujančius 
skaičius ir siūlomus būdus išspręsti karo nusikaltėlių 
klausimą. Gyvenime nė viena grupė neišvengė nusikaltė
lių savo tarpe dėl kurių kiekvienos tautos reputacija yra 
nukentėjusi".

Rytų europiečių deportavimas Į Sovietų Sąjungą būtų 
tolygus patikėti žydų likimą naciams.

Daktaras L.Lūkss, atstovavęs Kanados Latvių Bend - 
ruomenę,nurodė du svarbius punktus; vien tiktai priklau
symas nacių karo daliniams vokiečių okupuotose teritori
jose neturi būti pakankamas Įrodymas, kad asmuo 
yra karo nusikaltėlis; ir tie,kurie kaltinami karo nusikal
timais, turi būti laikomi n e k a 1 t i, iki jų kaltumas yra 
Įrodytas. /Laisvai vertė J. V.D a n y s /

PABALTIEČIŲ TAIKOS IR LAISVĖS
IŠVYKA BALTIJOS JŪRA

Pabaltiečių TAIKOS IR LAISVĖS Išvyka BALTIJOS 
JŪRA buvo didžiai Įspūdinga demonstracija, kurioje visų 
trijų PABALTIJO TAUTŲ - estų,latvių ir lietuvių jauni
mas skelbė pasauliui apie sovietų daromą toms tautoms 
skriaudą ir jų troškimą išsivaduoti iš sovietinės vergi - 
jos. • *

Kelionėje po Baltijos jūrą laivu BALTIC STAR daly
vavo 52 lietuviai, 51 estas, 198 latviai ir 51 kitatautis ko - 
respondentas-spaudos,radijo ir televizijos atstovai iš 
Įvairių Europos kraštų.

Žygis prasidėjo liepos 25 d.Danijos sostinėje Kopen
hagoje, kur visi dalyviai gavo pilną informaciją, išklausė 
keletą paskaitų ir turėjo spaudos konferenciją,taipgi da
lyvavo BALTIJOS TRIBUNOLO byloje prieš Sovietų Są
jungą. Vėliau per Kopenhagos miesto centrą jie ėjo de - 
monstruodami 2-1/2 klm. nuotolyje nuo Kopenhagos Ro
tušės iki Sovietų Ambasados. Tos dienos vakare dalyviai 
išvyko traukiniu Į Švedijos sostinę Stockholmą,kur jie 
irgi turėjo spaudos konferenciją, išklausė paskaitų,dalino 
publikai lapelius, ir 1.1. Liepos 26 d. vakare laivas "rBalma 
tie Štai*" iškilmihgai'išlydėtas iš Stockholm© uosto. Prieš? 
išvykstant,laivas turėjo būti tikrinamas, gavus pranešimą 
apie galimos bombos buvimą laive; dėl šios priežasties 
išplaukta vėliau, negu numatyta.

Liepos 27 d. ,laivui plaukiant pro Gotlando salą, 7 vai. 
ryto buvo atlaikytos gedulingos pamaldos už 1944-tais me
tais pabėgėlių iš Pabaltijo valstybių aukas, kurių nežino
mą skaičių nuskandino vokiečių ir sovietų karo laivai.

Laivui pasiekus apytikriai 56-tąją lygiagretę, 4 vai. 
p. p. įvyko labai įspūdingas Lietuvos prisiminimas, kuria
me angliškai VLIK’o vicep-kas Liūtas Grinius trum
pai paminėjo, kad dalyviai yra taip arti ir drauge taip to
li nuo Lietuvos. Jis priminė Lietuvos kančias ir tautos 
raudą už tūkstančius lietuvių, žuvusių nuo bolševikų ran
kos. Sugiedojus patriotines dainas ir Lietuvos Himno 
garsams aidint, buvo metami vainikai, gėlės,buteliai su 
rašteliais ir laiškais lietuviams, tikintis, kad bent keletas 
jų pasieks pavergtuosius tautiečius. Laivui praplaukiant 
Latvijos ir Estijos krantus,latviai ir estai taipgi Įvykdė 
savo kraštų paminėjimus. Tai buvo ypatingai jaudinantie
ji momentai. Laivas laikėsi 17-kos mylių atstumo nuo Pa
baltijo valstybių pakraščių. Praplaukiant Lietuvos pakraš* 
čius atsirado du sovietų karo laivai, kurie sekė ir ly- 
dėjb "Baltic Star" iki Helsinkio. Daugelyje švedų ir suo
mių laikraščių tilpo nuotraukos, rodančios "Baltic Star" 
ir sovietų laivus. Iš laivo aiškiai matėsi Saaremaa sala.

Liepos 28 d. , laivui atvykus Į Suomiją,Helsinkio uos
tą, žygio dalyviai buvo pasitikti vietinių gyventojų su vėlia
vomis. Visiems žygio dalyviams buvo leista išlipti iš lai
vo, ir policijos apsaugoje išsirikiavę su vėliavomis, pla
katais ir šūki ai s didelė ei sena,dainuodama tautines dainas 
gatvėmis patraukė Į Helsinkio centro aikštę,kurioje stovi 
paminklas estų kareiviams savanoriams I-ojo Pasaulinio 
Karo metu kovojusiems už Suomijos nepriklausomybę. 
Prie eisenos jungėsi minia vietinių gyventojų ir žmonių 
virtinė greitai pasiekė 1 klm. ilgį. Per visą žygiavimo lai
ką dalyviai šaukė; "Nyet, nyet, Soviet". Daugelio vietinių 
gyventojų veidais riedėjo ašaros stebint eiseną.

Žiūrovų minia buvo tūkstantinė.Prie paminklo pagrin
dinę kalbą pasakė Vladimir Bukovsky. Minėjimui 
prie paminklo pasibaigus^ Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 
Išvykos dalyviai buvo slaptai susitarę pavieniui nueiti, prie 
Sovietų Ambasados. Tačiau Suomių policija tai pra
matė ir buvo uždariusi visas gatves vietiniams gyvento - 
jams ir demonstuojantiems. Keli išvykos dalyviai buvo 
suomių policijos sulaikyti,kai priėjo per arti Sovietų Am
basados. Kvartalo atstume nuo Ambasados Įvairiose gat
vių sankryžose susirinkę išvykos dalyviai užtvenkė judė
jimą savo susibūrimu. Šiaip jokių incidentų nebuvo. Pa - 
baltiečiai taipgi padėjo vainiką prie Suomijos maršalo 
Mannerheim’o paminklo. S imboliška grandinė, nešama 
45-ių pabaltiečių,apsirengusių kalinių rūbais, vaizdavo 
45 Pabaltijo okupacijos metus. Vietinių gyventojų nuomo
ne, ši Pabaltijo demonstracija buvo pati didžiausia Hel - 
Binkio mieste nuo II-jo Pasaulinio Karo pabaigos.

(Nukelta i 3 psl.)
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

IMAME UZ: 

nekiln. turto pask... 10 %
asmenines paskol as 12 % 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 . 
Nemokama asm. paskolų, 
drauda iki $ 10.000,

9’4%
10 %
7%i% 
«%!%

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ, DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) ..... 5 % 
santaupas ........ ................. 6’4 %
kasd. palūkan. už sant. .5’4% 

term, indelius 1 m...........
term, indėl iu s 3 m.........
reg. pensijų fondo.......
90 dieny indei ius..........
( minimum S 5.000) 
R eg. pen si jų 1 m. ...
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta

dieniais - nuo 10 v. ryto iki 5 v.p p., trečiadieniais - nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penkt adi en i ai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta,

9'4%

Hamilton

VILNIAUS ŠAULIU RINKTINES KANADOJE

TRADICINE RINKTINES MOTERŲ

ĮVYKS S.M. RUGPJŪČIO 18 d

GIEDRAIČIO’1 STOVYKLOJE 
prie Hamiltono , Ont.

Kviečiami visi šauliai ir šaulės is 
anados ir JAV joje gausiai dalyvauti.

„VILNIAUS“ŠAULIU RINKTINĖS VALDYBA

VENEZUELA
( Atkelta i š 6 psl.) 

kuriuos galbūt geriausiai iš
reiškė rašytojas Česlovas 
Grincevičius, ta proga at
siuntęs jam savo naujai iš
leistą knygą "Vidudienio 
Varpai" su sekančiu Įrašu : 
"Mano mieliausiam Vytuliui, 
amžinai jaunam. ..’’

Venezuelos lietuviai gali 
jaustis tikrai laimingi, tu
rėdami jauną, stiprią asme
nybę, savarankią mąstyme 
bei darbuose,drąsų ir nepri
klausomą nuo mūsų laikų 
neigiamos ir apatiškos ap
linkos. Kad šiandieną Lietu
va yra žinoma Venezueloje, 
kaip niekad praeityje ir kad 
Lietuvos bylai reiškiamas 
nuoširdus prielankumas- tai 
jo nenuilstamo darbo dėka.

Linkime dr. Vytautui 
Dambravai geros sveikatos , 
ilgiausių metų ir -taip ne
gęstančios energijos ir jau
nystės. Ačiū už puikų mūsų 
Bendruomenės reprezenta- 
vimą šiame krašte ir visa
me pasaulyje.Ačiū už drąsų 
rašytą žod|. Ačiū už meilę

ir mums , 
nedėkingiems ir tinkamai |- 
vertinti nesugebantiems už
uomaršoms.

Ilgų, sveikų, linksmų ir 
laimingų metų, gerbiamas

Dievui

VALYKIA
SPECIALYBĖS •

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• saugojimas (storage;
• ZOMŠAS

495-UOe AVENUE, LaSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667
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‘‘Gyvataro’ Įkūrėja ir vadovė G. Breichmanienė tariapadėkos žodį visiems padėjėjams, 

n ep av arg stan t i em s talkininkams, aukotojams.

HAMILTONO GYVATARAS ŠVENČIA 35-tųių METU SUKAKTI

"GYVATARAS" - Hamiltone gyvuojanti lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Genovaitės BREICHMANIENĖS , 
švęsdama savo veiklos 35-tųjų metų sukakti,Tautinių Šo
kių Š ventėje/jau Vll-tojoje/pasirodė 1984 m. šešerio- 
mis grupėmis su 11O šokėjų. Įsteigus G Y VA TARĄ, pradė
ta dirbti su 6-iomis šokėjų poromis,© minint veiklos de
šimtmeti 1960 m.trijose GYVATARO grupėse šoko jau 60 
šokėjų.

GYVATARAS pasižymėjo tuo,kad jau Kivanis Festi
valyje 1959 m.laimėjo aukso medalĮ. Lietuvių ir Kanados 
remiamas. GYVATARAS yra aplankęs ir tolimas Vakarų 
Kanados lietuvių kolonijas- Sault St.Marie,Winnipeg,Ed
monton,Calgary, Vancouver,Red Deer. Grupė dalyvavo vi
sose Tautinių Š okių Š ventėse, išskyrus pirmąją, beveik 
visose Kanados Lietuvių Dienose,aplankė ir daugelį Ame
rikos lietuvių kolonijų. 1976 m. pabaigoje dalyvavo Austra
lijos Lietuvių Dienose Melbourne ir kituose miestuose. 
1974 m. vasario mėn. nuskrido į Kolumbiją kur koncerta
vo 9 kartus Medellin ir Bogota miestuose. GYVATARAS 
yra gavęs trijuose Toronto Laisvės Festivaliuose pirmą
sias vietas, apdovanotas trofėjomis ir piniginėmis dova - 
nomis, Kanados valdžios globojamas dalyvavo Festivalyje 
Reginos mieste,Ontario Dienose Expo 67 pasaulinėje pa
rodoje ir 9 -iuose skirtinguose tarptautiniuose festiva
liuose. Daugelį kartų teko pasirodyti televizijos progra - 
moss. . Su dailininkais A ntanu ir Anastazija TA MOŠAI - 
ČIAIS yra susukęs 2 garsines filmas/kitas 2 atskirai/. Y- 
ra išleidęs 4 apžvalginius veiklos leidinius. Čia reikia pa
žymėti, kad visi tautiniai drabužiai suprojektuoti ir iš
austi daugiausiai dial,Anastazijos TAMOŠAITIENĖS.

Vadovė Genovaitė BREICHMA NIENĖ rūpinosi paruoš
ti tinkamas mokytojas. Šiud metu su ja dirbą dar penkios; 
Irena Jokųbynienė .Jolanta Jųkubynaitė ,Vida Be - 
n i u š i e n ė , Danutė Ciparytė ir Rūta Kamaitytė. Vi
sos buvusios ar esančios GYVATARO šokėjos. Šiuo metu 
šokėjų akordeonistas yra Kazimieras D e k s n y s; pra - 
nešėja- Lina Verbic kaitė.

35 metai ištvermės- tai ne 35 dienos. Linkime, kad 
jos užtektų ir toliau, neskaičiuojant dienų, nei metų. b.

enovaiteiVyresniųjų, jauniu ir vaiku grupes įteikia gėles ir dėkoja 

BREICHMANIENEI 

už ilgametį rūpestį ir darbo 

talkac “Gy vatarui’.’

n R* C C U |T D INSURANCE &V 3> EL w n Ei It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
383U B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B IK8 
Lietuvių kolba patarnauja- Y. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , iobtadioniai s 9 v.r. — 12 v.n.p.
Nerys oi "Bottor Businas s” Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

★ GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V Bačėnas
1551 Bloor 51. W. 
TORONTO. Ont.
M6P lAS

ALL SEASONS TRAVEL, B-D. 
Visais kalioniij reikalais 
bot kur pasaulyj* skandinti:

Tel. 533-3531

NEW YORK
KULTŪROS ŽIDINIO 
PARENGIMAI
• RUGSĖJO 15 d. .sekmadie
ni, Pasaulio Lietuvių Katali - 
kių Organizacijų Sąjunga 
mini Jaunimo Metus.

• RUGSĖJO 21 d., šeštadienj. 
žurnalas KARYS mini savo 
3O-met|. Rengia Karių Ra
movė.

• SPALIO 6 d., sekmadienĮ, 
laikraščio ’’Darbininkas"70 
metų sukakties minėjimas.

• LITUANISTINĖ M. VA - 
LANGIAUS MOKYKLA litua- 
tuanistinių kursų studentams 
buvo surengusi Įdomią išvyką 
pas dail.Antaną ir A našta - 
ziją TAMOŠAIČIUS ,Kings- 
tone,Ont.

Studentai pasigėrėjo lie
tuvių liaudies meno mu - 
ziejiniais rinkiniais, šios 
Sodybos-kuri tapo svarbiau
siu ir žymiausiu mūsų liau
dies meno židiniu išeivijoje- 
šeimininkų meno kūriniais .

Filmavimo mėgėjas dail. 
A ntanas Tamošaitis atvyku
sius nufilmavo .kurie pui - 
kiai praleido laiką, dainavo 
ir šoko. Taip pat aplankė į- 
domesnes Kingstono vietas .

Dail.A . ir A . Tamošaičiai 
LIETUVIU TAUTODAILĖS 
INSTITUTO rėmuose ruošia
si išleisti tautinių juostų 
puošnų leidinį ir dail. A.Ta
mošaičio monografiją.

UŽSITARNAVĘ POILSIO
Po 35-kių metų sąžiningo 

darbo pensininkais tapo iš 
"Stelco" plieno įmonės pa
sitraukęs P. S t u o k a, iš 
"Dofasco"Ant. J a n k a u s- 
k a s ir L- K u 1 a k i s. 
"Forde" išsitarriąvd pensi
jas ir pasitraukė ĮpoilsĮAnt. 
Gedrimas ir J. Ra
gu c k a s.

• S PA LIO 12 d., šeštadieni, 
Kultūros Židinio narių meti
nis susirinkimas.

• SPALIO 19, šeštadienĮ,Ap
reiškimo Parapijos koncer
tas.

• BROOKLYN^ liepos 20 d. 
buvo paminėtos DARIAUS ir 
GIRĖNO 1 Lietuvą skridi
mo 52-osios metinės Litu- 
anica aikštėje buvo susirin
kę apie 1OO žmonių, jų tarpe 
dar ir tų, kurie pažinojo la
kūnus ir padėjo telkti skri
dimui lėšas. Invokaciją su
kalbėjo Tėv. Leonardas A nd- 
riekus,OFM, programai va
dovavo Jonas Valaitis.

• LIETUVIU LIAUDIES DAINE 
SĄ SIUVINĮ su GAIDOMIS iš
leido komp. Juozas S t a n 
kūnas. Čia randam 12 dai
nų solistams su piano paly - 
da. Gaunama "Darbininko" 
administracijoje: 341 High
land Blvd., BROOKLYN, N.Y. 
11207, USA. Kaina $2,- ir 
persiuntimui $ 1.

• Prisiminta muz. Vlado 
BALTRUŠAIČIO 1O m. mir
ties sukaktis. Brooklyne jis 
vargonininkavo nuo 1958-1966 
m.Apreiškimo parapijoje, b 
1963 m.suorganizavo "Per - 
liūno "Chorą,kuriam vadova
vo 4 metus iki išsikėlimo į 
Chicagą. Jis buvo solistas ir 
dirigentas. Jo koncertai pa- 
sižvnjėjo muzikine kultūra.

• Iš Montrealio | Hamiltoną 
nersikėlė Z.Ba ka ičiai.

Dalis šokėju pradiniame pasirodyme vataro sukaktuviniame koncerte
Visos nuotr. L. Girinio

VAIKU ŽAIDIMAI
Vaikų išradingumas, pasiskirstant komandomis žai

dimams, stulbinantis: vienas tokių yra skaičiuotės. Jos 
sugalvojamos tokios, kad skambėtų lyg burtažodis , lyg 
magiškoji jėga. Todėl savo kalbos žodžiai yra taip iškrai
pomi, laid atspėti jų prasmę nebegalima,bet skiemenys 
aiškūs, ir jais galima "išsiskaičiuoti": "A nna-vann-tata- 
nija sija-vija-kompanija, arvidvaks, tikun-taks sija-vija 
lauk". Arba: "A-bol-va-boldo-mi-ni-kia pi-kia gro-met- 
ni-kia ei-ne. klei-ne žale".

Kas gauna žod| "lauk" arba "žale" tas išeina iš rato 
ir gali džiaugtis,kad žaidžiant kavones, jam nereikės eiti 
iieškoti. Iš "Keli Tautiniai Žaidimai", K.Dineika / .

FUNERAL HOME
Sp J. F. Wilson &Sons Ine.

J 23 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chateauguy,, Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
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MIRUSIEJI :

•ZEUKA Stanley,66ir.,mi
rė staiga birželio 28 d. Li
ko du broliai ir žmona Juli
ja. Palaidotas per Š v. Kazi
miero bažnyčią.

• BOCIŪNAS Feliksas su 
žmona Brone iš Floridos 
lankėsi Montrealyje pas 
Bronės Bociūnienės tėvus ir 
jos sūnaus Vytauto Spudulio 
šeimoje.

Viešėjimo proga aplankė 
ir "NL" redakciją, užsisakė 
mūsų laikraštį, ne pabijodami 
jo ilgokos kelionės į Floridą .

• ZIZA S Ignas, 64 m. , mirė 
ligoninėje. Palaidotas Lon
gue ii kapinėse. Liko duktė 
Regina ir žentas Saulius 
Marčiukonis.

Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems.

• Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ 
rugpjūčio 14 d. .trečiadienį , 
tradiciniai praleisdama a - 
tostogas Kennebunkporte , 
atliks koncertinę programą , 
akomponuojant Vyt. J. B a k- 
š i u i.
• LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
PROGRA MA, paruošta Alain 
S TA NKĖ-S TA N KEVIČIA U S 
ir Vilijos BULOTIENĖS bu
vo transliuota rugpjūčio 1O 
d. Apie šią programą rašė 
ir "Le Devoir".

Kaip žinome,tiek televizi
jos tiek radijo programų di
rektoriai kreipia labai dide
lį dėmesį į PUBLIKOS atsi
liepimus. Mes toje srity - 
je esame tokie paslankūs , 
kaip apatiniai girnų akme
nys, anot mūsų liaudies pa
tyrimų. Šalia to esame į- 
pratę ir kritikuoti kitus,ku
rie tokiose programose pra
simuša.

Š iuo atveju/ ir kitais pa
našiais/ reikia tik parašyti, 
ar prancūziškai,ar angliškai 
sakinį, kad su įdomumu klau
sėmės programos ir pagei - 
dautumėm tokių dažniau. Ga
lima rašyti ir lietuviškaiĄt- 
viruką ar laišką adresuoti 
RADIO-CA NA D A , 1400 *Dor - 
Chester E, , Montreal,Que. , 
H2L 2M2, Mr.Alain STANKĖ 
arba rašyti Vilijai BULO - 
TIENEI, 7 Hillcrest, Chateau- 
guay,Que., J6J 3P6.

Tokį atviruką galėtų pa
siųsti ir Apylinkės Bendruo
menės Kultūros Komisija , 
Pensininkų Klubas RŪTA ir 
kitos mūsų organizacijos.
• S T. CATHARINES LB A- 
pylinkės Valdyba "NL" pa
remti atsiuntė $ 50. Nuo
širdžiai dėkojame’. "NL"

Mūsų "Gintaro’’ ansamblio jaunimas

Mūsų skautai, praleidę ge
rai stovyklavimo dienas Bal
tijoje, jau suvežė savo pala - 
pines Montrealin.

Netrukus prasidės naujas 
darbo sezonas; repeticijos , 
susirinkimai, sueigos, pamo
kos. Jau dabar visi prašomi 
pagalvoti, susiplanuoti laiką , 
prisijungti prie chorų, Skau
tų, "Gintaro", ateitininkų 
veiklos. Tėvai-nepamirškite, 
kad Lietuvių Šeštadieninė 
Mokykla taip pat laukia visų 
vaikų. Tegul naujas sezo - 
nas būna įdomus, darbingas 
ir linksmas.

o

Dr J. MALISKA
D. D. s;

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS
14 10 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.
Tel. Bus.: 866—8235

Namu : 761 — 4675

• E.C. BALSEVIČIUS ir la- 
salietė Suzana GUDAITĖbat- 
gė humanitarinius mokslus 
CONCORDIA U niver sitete, 
Montrealyje.
• Š EMOGIENĖ Marytė buvo 
atvykusi iš Havajų į Mont - 
realį. Lankėsi pas G. Ru - 
dinskienę, D. Smilgevičienę 
ir Ir. Pavilanienę.

• Dr. PA LIŽAITIS Donai - 
das priimtas į Western U- 
niversitetą,Ont. gilintis 
kardiologijos skyriuje. Ten 
jis jau persikėlė gyventi ir 
Montrealis gailisi, netekęs 
vieno lietuvio gydytojo, ku
ris dirbo Montreal Gene
ral ligoninėje.

Dr Philip Stulginskį
D. D. S.

Dontiį gydytojas — chirurgas
8606 Central®, coin corner 45e avė. 

suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v 
Šeštadieniais : nuo 9 vai r iki 9:30 vai. vak. 
Sekmadieniais : nuo 10 vai. r iki 9:30 vai vak
GREITAS , . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7635 Central St. Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

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

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M Eng., L.I .B.. B.Č.L.

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

Residence: 366—6245

NOT ARAI

J. BERNOTAS-RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220
Montreal , P.Q. H3B 2G2 

Tel: (514 ) 871-1430 
—

8 psi.

MONTREALIO LIETUVIŲ ZVEJOTOJŲ - MEDŽIOTOJŲ

KLUBAS "NIDA

RUGPJŪČIO 25 d. SEKMADIENĮ

uoŠia tradicine

GEGUŽINE
ŽVEJU IR MEDŽIOTOJŲ

susitikima
Pr. SKRUIBIO V ASARVIETEJE, 

Pointe Fortune . Quebec, prie Ottavvos upės

Kviečiami dalyvauti visi Montrealio lietuvi 
žvejai ir medžiotojai —

■HKM

• Irena Kibirkštytė-VILGA - 
LIENĖ vasaros atostogų pro
ga lankėsi Montrealyje.

• J. ir M. ADO MAIGIAI va
saros atostogas praleido 
Bostone ir tradiciniai,Cape 
Cod.

Nuotr. R Otto

• GUSTAVE VON ČERNIN , 
atsiųsdamas "NL"prenume- 
ratą, pridėjo $ 25, - auką 
laikraščiui paremti ir $30,- 
elektroninės Mašinėlės Vajui 
Nuoširdžiai dėkojame’. "NL" 
AL - ANON GRUPĖ

Ar kieno nors gėrimas jū
sų šeimoje jus neigiamai 
veikia?

Jeigu TAIP- galite gauti 
pagalbos LaSalle Al-A non

• JAUNIMO SĄJUNGOS po
sėdžiai ir KANADOS LIETU
VIŲ B-nės TARYBOS posė
džiai vyks SPALIO 26-27 d Grupėje, kiekvieną TREČIA - 
d. Montrealyje. DIENIO vakarą 7:30 v. Bre-

Po posėdžių, šeštadienio beuf Meeting Room St. John 
vakare numatomas KONCER- Brebeuf Church/įėjimas pro 
TAS- BALIUS, kurio prog- koridorių iš autoknobilių 
ramai yra kviečiama New aikštės, 7777 George St., La 
Yorko "Harmonija". Salle,Que.

GERA ZINIA SILPNAI MATANTIEMS LIETUVIAMS
LIETUVIU BENDRUOMENĖS S OGIA LINTU REIKA LU

• TARYBA paruošė mgnetofono juosteles akliesiems arba 
neprimatantiems, lietuvių kalba.

Juostelės yra trijų temų: RELIGINĖS , POLITINĖS ir 
LITERATŪRINĖS. Vienos magnetofono juostelės kainas - 
$ 5,- ir 1 dol. persiuntimo išlaidoms.

Galima gauti sekančias juosteles:
Evangelija pagal Matą.

Kun.Alfonsas Lipniūnas.
L. K. B. Kronika.
Lietuvių literatūros apžvalga.
Lietuvių politikos apžvalga.
Vidudienio Varpai. Č.Grincevičius.
Užsisakyti galima šiuo adresu: Lithuanian Human

Services Council of the USA,Inc.
2636 W., 71st. Street,Chicago, Illinois, 60629. ,USA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HONEY FOR SALE
Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound.
Could be arranged delivery too1. Please call : 

Tel.: 627-1328.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE* WEDDINGS

STUDIOl > 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. M2K 1E9 525-8971

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2AS. Telefonas: 766*5827

DUODAMOKA UZ:
CERTIFIKATUS min. $ 1,000.00

1 metiį ....... . ............ . ........9 %
TERMINUOTUS INDĖLIUS

1 metiį........ .  8.75%
180 d. - 364 d. ............... 8.5 %
120 d. - 179 d...................8.25%
60 d. - 119 d.................. 8 %
30 d. - 59 d.......... .......... 7.75%

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS
speci ai io s ...... 
Su draudimu ... 
K asdieninės ...

ČEKIŲ SĄSKAITAS

PASKOLAS:

NEKILNOJAMO
TURTO IR
ASMENINĖS
PASKOLOS

MIRTIES
ATVEJU
DRAUDŽIAMOS

IKI $ 10,000

.6.25% 
. 6. % 
.5.75% 
.5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad. Tree. ....... 9:00 — 3:00 1 ...... """
Ketvirtadieniai s........... 12:00 — 8:00 4:00 — 8:00
Penktadieniais..............10:00 —6:00 2:00 — 6:00
Sekmadieniais nuo SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abi ejose 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.al.

........... .. ........................................................................ i1— m i i i leiy

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS i

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

e GAISRAS o AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBĖ e
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Ref d.
draudimo agentūra

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

TEL. 727 -3 120KamV 376-378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
attakomybėi, pyvjrH* draudimai

A o e n t 0 r o^v e i k i a n u o 19 4 5{n. ,

MEMBC” D.N. BALTRUKONIS
IM.MEUBLES - CLASSIC INC.

f; Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
; - PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W, Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 ; Residence: 737-0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

'Karkto*,
Kailių Siuvėjas

Tel 767—6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas eatavu-paltu,
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. .
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel.* Z88"984V

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER

4

4
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