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( h. n.)

PASKUTINIAI PRANEŠIMAI 
APIE SOVIETŲ JĖGAINĖS 
NELAIMĘ

Vėliausieji pačių sovietų 
pranešimai skelbia, kad žuvu
sių būta 6 (kita vakariečių 
žinių agentūra teigia - 8) 
ir 35 buvo sunkiai sužeisti. 
Kiek būta lengviau ir leng
vai sužeistų ir kiek žmonių 
apnuodijo pavojingi kiekiai 
radioaktyvinių spindulių, 
Kremlius nesako. Taip pat 
ligi šiol Maskva nepaskelbė 
kokio stiprumo buvo radioak- 
tyviniai nuodai . tuojau po 
sprogimo ir kokie jie dabar. 
Bet iš to, kas oficialiai skel
biama, galima numatyti ne
laimės dydį. Evakuota buvę 
apie 92,000 gyventojų:44,000 
trisdešimt šešerių valandų 
laikotarpyje po sprogimo 
o likusieji - kiek vėliau, bū
tent, tuoj po gegužės 1 die
nos. Atleisti iš pareigų trys 
aukšti partijos pareigūnai (vie
nas iš jų išmestas ir iš par
tijos) už tai, kad esu jie 
nesuvokę katastrofos dydžio 
ir nesiėmę atitinkamų ap
saugos priemonių tuojau pat 
po sprogimo. Kitaip tariant, 
gana aišku, kad didelis kie
kis Chernobyl'o apylinkės 
gyventojų buvo paliesti pavo
jingo pajėgumo radioaktyvi
nių spindulių dėl to, kad 
nebuvo laiku išvežti iš ap
nuodytosios zonos. Sovietų 
atominės elektros jėgainės 
atmosferon išmestieji radio- 
aktyviniai nuodai, kaip suži
nota iš privačių šaltinių, 
palietė ir Lietuvę, bet ka
dangi tomis dienomis nelijo, 
tad nuodingų medžiagų ir 
spindulių kiekis buvęs ma
žesnis, negu Ukrainoje ir 
Baltgudijoje. Pasiekė nuodin
gieji debesys ne tiktai visas 
Europos šalis, bet ir Šiaurės 
Amerikų. Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir Kanadoje 
jau užregistruota pakilę kie
kiai radioaktyvinių nuodingų, 
medžiagų, nors anot eksper
tų, jos dar nesančios pavojin
gos sveikatai. Ypatingai Ot- 
tawos ir Montreal'io apylin
kėse iškritęs lietus turėjo 
net šešis kartus didesnę jo- 
do-131 koncentracijų, negu 
priimtina. Todėl ir buvo pa
tarta negerti lietaus van
dens šių dviejų miestų apy
linkėse. Tasai patarimas te
begalioja ir dabar, nors, 
kaip jau minėta, tokia kon
centracija ir nėra pavojinga 
sveikatai. Bet, anot lietuviš
ko posakio, atsarga gėdos 
nedaro.

ATSISTATYDINO IR VĖL 
VIENAS KONSERVATORIŲ
MINISTERIS

Po keliolika dienų truku
sių labai karštų debatų par
lamente, nežiūrint konserva
torių federalinės vyriausybės 
pastangų visų aferų kaip 
nors užmuilinti ir nutildyti, 
Industrijos ministeris Sin
clair Stevens atsistatydino. 
Atsistatydino todėl, kad vie
na po kitos iškilo aikštėn 
įvairios finansinės kombina
cijos, kurias atliko jo žmona,
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COMMEMORATION OF INDEPENDENCE OF BALTIC STATES

Mr. Patrick Boyer (Etobicoke—Lakeshore): Mr. Speaker, 
today Canadians of Estonian, Latvian, and Lithuanian 
background are meeting with government officials here in 
Ottawa. Tonight, on Parliament Hill, they will hold the 
Fourteenth Baltic Evening to celebrate the cultures of these 
three countries—cultures that are under severe assault through 
Russification—as well as to hold high the cause of self- 
determination for these three countries that are occupied by 
the Soviet Union.

. .. .. .-5®;', often only Up service js nS:.j ’p^E-.dpCtri.ne of national .
self-determination. In this struggle for democracy, every 
signal, no matter how small, and evety message, no matter how 
symbolic, should be sent to Soviet Russia. For this reason I call 
on the Government of Canada to list the acting Honorary 
Consuls Genera) of Estonia, Latvia, and Lithuania in the 
registry 'of diplomatic, consular and other representatives in 

. Canada.
(ziur.teksto atpasakojimų lietuvių kalboje 2 psi., Baltų 
Vakaro aprašyme)

šiuo metu labai patogiai va
dovaujanti savo vyro biznio 
bendrovėms. Pagal visiems 
ministeriams ir bendrai vy
riausybės asmenims privalo
mus nuostatus, valdančiosios 
partijos pareigūnai turi atsi
sakyti visų savo biznieriškų 
privačių reikalų, juos perlei- 
džiant kitiems asmenims. 
Tai privaloma todėl, kad
valdantieji asmenys negalėtų 
pasinaudoti protekcijomis 
ir kitokiais patarnavimais, 
dalinant valdžios užsakymus 
bei finansines paramas. 
Trumpai kalbant, kad neįvyk
tų nelegalių kombinacijų, 
kai ranka plauna rankų. De
ja, kaip tiktai tokie reiški
niai pasirodė biznieriaus ir 
laisvos prekybos bei kraštu
tinio kapitalizmo šalininko 
Stevens finansinėse kombina
cijose. Jo žmona gavo šei
myninei bendrovei 2.6 milijo
nų dolerių paskolų (pir
miems metams be jokių pa
lūkanų) iš biznieriaus Anton 
Czapka, kuris - labai įdomiu 
sutapimu - yra dalinis savi
ninkas bei akcininkas didžiu
lės Magna International Ine. 
bendrovės, gavusios vien iš 
Stevens ministerijos 49 mili
jonų dolerių (iš viso gavo 
net 64.2 milijonų) paskolų, 
kad galėtų pastatyti naujų 
automobilių dalių fabrikų 
Cape Breton vietovėje. Biz
nieriaus Czapkos vadovauja - 
ma kita bendrovė (Multima- 
tic Ine.) taip pat gavo iš 
Stevens ministerijos vieno 
milijono dolerių paramų, vos 
mėnesį prieš tai, kai Ste
vens žmonai buvo įteikta

kos De Havilland lėktuvų 
bendrovės pardavimų Ameri
kos Boeing korporacijai. Žo
džiu, viskas pakvipo kyšinin
kavimu, papirkinėjimais ir 
drumsta morale, taigi, korup 
cija. Nebuvo jokios abejonės, 
kad privatūs ministefio rei
kalai perdaug jau maišėsi 
su valstybiniais, todėl galų 
gale, ministeris pirmininkas
Brian Mulroney, kuris šiuo 
metu lanko Azijos valstybes, 
pastūmėjo Sinclair Stevens 
tiek, kad šis turėjo atsistaty
dinti. Nors Stevens ir tvirti
na, kad po bešališko apklau- 
sunėjimo jisai vėl atsisėsiąs 
palikton ministerio kėdėn, 
politiniai stebėtojai tuo la
bai abejoja. Anot NDP vado 
Ed Broadbent, "retai, jei 
iš viso, ministeris taip nesu
gebėjo atskirti savo privačių 
interesų nuo viešos atsako
mybės".

Neryžtingas ir tupinėjan
tis pasirodė šiame incidente 
ir vėl ministeris pirmininkas, 
kuris nepadarė aiškaus spren
dimo dar prieš išvykstant 
Azijos kelionėn.

BAUS UŽ VIENAKALBIUS 
SKELBIMUS QUEBEC© 
PROVINCIJOJE

Quebec'o provincijos vy
riausybė praneša, kad iškels 
bylas 30-čiai prekybininkų 
už tai, kad savo parduotu
vėse padėjo užrašus vien

XIV —tas Baltieciy Vakaras Parlamento Rūmuose, Ottawoje. Iš kairės: Senatorius Paul YUZYK, 
Juozas DANYS — Rengimo Komiteto narys, senatorius S. HAIDASZ ir dr. L. LUKSS — Latvių 

pirmininkas.

kalbų, su sųlyga, kad pran
cūzų kalba turi būti būtinai 
naudojama visuose užrašuose 
bei skelbimuose. Todėl šiuo 
metu prekybininkams naudo
jantiems skelbimus prancū
zų ir anglų kalbomis, bylos 
nebus keliamos.
KUR DINGO TAIKOS IR 
PRIEŠBRANDUOLINĖS 
DEMONSTRACIJOS?

Nors jau praėjo keliasde
šimt dienų po sovietų atomi
nės elektros jėgaines sprogi
mo ir radioaktyviniai nuodai 
pasklido po visų pasaulį, bet 
nei Šiaurės Amerikos, nei 
Europos sostinėse ir didžiuo
siuose miestuose dar nepasi
rodė joks demonstruotojas 
už taikų, už švarų orų, už 
nugriovimų branduolinių jė
gainių, Sovietų Sojuze. Keis
ta. Tiktai pagalvokime kas 
būtų dėjęsi tų pačių miestų 
gatvėse, jeigu tokia radioakty-

anglų kalba. Jeigu jie būtų, vinių nuodų gausybė būtų 
pripažinti kaltais, tektų su- pakilusi iš kokios nors spro- 
mokėti pabaudas, kurios ga- gusios amerikiečių (arba ir 
Ii siekti nuo 50 iki 1000 britų, prancūzų, t.y. Vakaru, 
dolerių. Pagal separatistų pasaulio) atominės jėgainės, 
įvestų įstatymų Nr. 101, Visdėlto tie, kurie teigia

kad nors neoficialaus sųjū- 
WALENSA PROTESTUOJA džio už taikų veikėjų tarpe 

Lenkų valdžios panaikin- dalyvavo suimtieji, veikla 
tos laisvosios profesinės sų- ne tį^ neturėtų būti slopi- 
jungos "Solidarumas" lyderis natna> bet priešingai, visoke- 
Lech Walensa viešai pasmer- rjOpaj remiama. Represinės 
kė. dviejų neoficialaus sųjū- priemonės prieš sųjūdį už 
džio už taikų veikėjų arešta- taikų, kuriuos kaip tik šiais 
vimų Lenkijoje, už tai kad metais, Jungtinių iTautų Orga- 
jie dalyvavo valdžios nepri- nįząėija yra paskelbusi Tai- 
pažintoje organizacijoje.Areš- |^os Metais, pažymėjo Walen- 
tuotiesiems - Jacek Czaputo-sa> verčia mane, kaip Nobe- 
wicz ir Piotr Niemczyk - jio Taikos Premijos laureata 
gresia trejų metų kalėjimo viešai pareikšti griežtų pro- 
bausmė. Walensa pažymėjo, testų. Lenkijos komunistinė 
kad minėtųjų veikėjų areš- valdžia uždraudė nepriklauso- 
tavimo tikroji priežastis glū- mų sųjūdį už taikų tuoj po 
di tame, kad jie savo veikla jo įsikūrimo praėjusių metų 
siekė konkrečiai įprasminti gegužės mėnesį. Dėl to jo 
tokius žodžius, kaip "taika" veikėjai buvo priversti trauk- 
ir "laisvė". Walensa pridūrė, tis į pogrindį (AP)

VYSKUPAS BALTAKIS PRAŠO PARAMOS KRONIKOS 
LEIDĖJAMS

Vyskupas Paulius A. Baltakis kreipėsi į tautiečius 
išeivijoje, prašydamas paramos Lietuvos Kronikos. Sujun
gsi, baigiančiai ruošti KLB Kronikos anglų kalba 9-jį

minėtoji ' pusantro milijono visi užrašai Quebec'o provin-jog vadinamieji taikos apaš- tomų. Kronikos paskelbimu laisvajame ^pasaulyje taip pat 
dolerių paskola. Tas pats cijoje turi būti vien tiktai talai tėra nariai komunistinių rūpinasi Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa New Yorke. ■ 
ministeris jau buvo įsivėlęs prancūzų kalba. Naujoji libe- ir prokomunistinių sųjūdžių, Pasak vyskupo, Kronika "iškelia lietuvių tautos heroizmą, 
ir į neaiškių Pietų Korėjos ralų vyriausybė betgi pažade-arba paprasti naivėliai, ve- jos drųsų ir ryžtų kovoti už religinius bei tautinius idea-
automobilių gamyklos Hyun- jo šį įstatymų pakeisti ta džiojami už nosies gudrių 
dai 300 milijonų aferų ir prasme, kad visi užrašai ga- Kremliaus propagandininkų, 
gerokai abejotinų kanadietiš- Ii būti dviem ar net daugiau yra gryna tiesa.

lūs... parodo tikrųjį komunizmo veidų". Aukas siųsti : 
The Society of the Chronicle of Lithuania, Inc., 6825 
S. Talman Ave., Chicago, IL. 60629, USA.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyauti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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^'jtliko jaunos, Kanadoje užaugusios lietuvai- 
'Ramunęlėms" sukanka dešimtmetis. Septy- 

cuonių dainininkių gimė irj užaugo Ottawoje, 
Montrealyje, bet jau ketvirti metai gyvena

Jė.

Trečioje dalyje latvis saksofonistas Janis Steprans 
gerai pagrojo P. Creston "Sonatų" saksofonui, 

akompanuojant E. Plawutsky. J. Steprans yra žinomas 
saksofonistas Kanadoje, kuria modernių muzikų, dėsto 
muzikos mokykloje Montrealyje.

Iš BALTŲ VAKARO PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE 1986.IV.24. Kairėje - Rūta KLIČIENĖ , Ottawos mergaičių 

dainos vieneto " Ramunėlės” ko —vadovė su veteranų reikalų ministeriu Georges HEES ir jo žmona. Visai dešinėje — 
Loreta LUKŠAITĖ, '‘Ramunėlių” ko-vadovė ir dalis dainininkių. Nuotrauka Lado Giriuno

TAUTINIO PALIKIMO PARODĖLĖS
Lietuviai parodė keliasdešimts lietuviško gintaro 

dirbinių: įvairiausių karolių, segtukų, papuošalų ir meniš
kų kompozicijų. Lietuviškas gintaras pasižymi skaidrumu 
ir atspalviais, ir ryškiai skiriasi nuo gintarų iš kitų pa
saulio kraštų.

Wronto, kaip ir pereitais me- 
dabro ir kitų lydinių darbų, 
darbai, daug iš jų latviškais

•ūs: medžio drožinių, tauti- 
iaudies motyvais ir pan.
ši parodyti charakteringus
> motyvais atliktus dirbinius.

galima priskirti ir lietuvis- 
įkaičio iš Brampton'o ir ti- 
, pagamintus Vitos Radžiu- 
5 Ottawos, kurie būna padė- 
uoliu centre.
svas "pasikalbėjimo pusvalan- 
ys vaišinasi saldumynais ir 
niškai pasikalbėti su parla-

^riėmimas, parodos, oficia- 
tas, koncertinė dalis ir "po- 
ai sklandžiai.

1OS KANADOS

> Parlamento Rūmuose Ot- 
amento narys Patrie Boyer 
džio metu padarė pareiški- 
tviai ir estai prisimena sa- 
^rųsomos surusinti, ir taip 
JTrys kraštai, dabar So- 

v.' r_wii, a ".gaus nepriklausomybes.-
Parį, narys Boyer ragino vyriausybę ne tik žo

džiais, bet ir veiksmais paremti demokratijų. Todėl ragi
no Estijos, ir Latvijos garbės konsulus įrašyti į ofjcialų 
viešų diplomatų sąrašų. (Lietuvos konsulas dr. J. Žnwi- 
dzinas yra įrašytas, JVD).

To pareiškimo angliškas tekstas įdedamas atskirai. 
Baltiečių Vakarai paprastai būna vasario mėnesį, 

kadangi 16 d. yra Lietuvos, o 24 d. Estijos nepriklauso
mybės atkūrimo dienos. Šiais metais buvo numatyta vasa 
rio 26 d., bet teko atidėti dėl biudžeto paskelbimo ir 
diskusijų tų dienų.

PASIMATYMAI SU UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS 
PAREIGŪNAIS

Vakaro išvakarėse lietuvų latvių ir estų Bendruo
menių pirmininkai vakarienės metu turėjo neformalų pa
sikalbėjimų su užsienių reikalų ministerijos aukštesniais 
pareigūnais, dalyvaujant devyniems parlamento ir senato 
nariams, susipažinusiems su balstiečiams svarbiais reika
lais. Dr. L. Lukss, atstovavęs Latvių Pasaulio Bendruo
menę Berne, Šveicarijoje, kur vyksta 35 valstybių konfe
rencija apie žmonių ryšius, tiksliau - tų ryšių pažeidimą, 
ypač iš Sovietų ir jų satelitų pusės, - padarė išsamų pra
nešimų, kų galima buvo padaryti ir kaip konferencija 
vyksta. Dr. Lukss ten išbuvo septynias dienas ir buvo 
vienas iš Baltų Santarvės akcijos organizatorių.

Vasr4o . 24 d. trijų Bendruomenių atstovai dvi va
landas diskutavo baltiečiams svarbius klausimus su kele
tu užsienių reikalų ministerijos pareigūnais, kuriems va
dovavo -direktorius G. Witehead. Paliesta Berne vykstan
ti konferencija, šeimų sujungimas, leidimai turistams, 
palikimai, giminių lankymas, inkoroporacijos nepripažini
mas, konsulai, parama Jungtinėse Tautose gauti stebėto
jo statusų ir 1.1. Iš lietuvių dalyvavo adv. Algis Pacevi- 
čius, KLB pirm., adv. Joana Kuraitė-Lasienė ir inž. Juo
zas Danys.

Ilgamečiai Baltų Federacijos Kanadoje rėmėjai 
ir Daugiakultūros ir Sporto ministeris Otto Jelinek ir 
senatorė Joan Neiman, išrinkti Baltų Federacijos garbės 
nariais. Pagrindiniam kalbėtojui JAV ambasadoriui Tho-
mas Niles įteikta jubiliejinis Baltiečių Vakarų dešimt
mečio sukaktuvinis medalis. •

Vakarų ir su tuo surištus renginius organizuoja 
Baltų Federacija Kanadoje per savo įgaliotų komitetų 
Ottawoje, kurį sudaro S. Anderson (latvių), W.H. Pent 
(estų) ir J.V. Danys (lietuvių) Bendruomenių atstovai. 
Globoja parlamentarų komitetas, kuriame šiais metais 
buvo 43 parlamento ir senato nariai. Ko-pirmininkai yra 
sen. S. Haidasz ir finansų ministeris Michael Wilson.

Kviestų dalyvių buvo 210, jų tarpe 51 parlamenta- 
ra,s, 7 .diplomatai,..^, iš,užsjpnųų, reikalų ministęrjjos, žur
nalistai Jack Best, "International News", Patrie Best, 
"‘Ottawa Citizen", Charles Lynch, Southham News", Lu- 
bor Zink, "Toronto Sun".

(Verta pažymėti, kad Baltų Vakarų proga atspaus
dinamos liuksusinės programos,kurių viršelius puošia bal
tų dailininkų darbų reprodukcijos.Šiemet jas puošė Vyt. 
Kasiulio "Les brodeuses lituaniennes". Red.)

Sunaikinto Chernobyl atominio reaktoriaus bokšto apačioje vaizdas. Nelaimė ivyko balandžio 26 
Šia iš oro darytu nuotrauk a atspausdino “T ass", kuri pasiekė ir Montrealio “The Gazette”.

ŠVEICARIJA ĮTEIKĖ VLIKUI OFICIALIA AKREDITACIJĄ

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ PREMIJA
1986 m. grožinės literatūros premijai atrinkti ver

tintojų komisija sudaroma iš. kvalifikuotų asmenų rytinia
me Amerikos pakraštyje. Bus svarstomos tik tos knygos, 
išleistos 1985 metais, kurias komisija gaus iki 1986 m. 
birželio 15 d. (pašto antspaudo data). Knygų leidėjai 
arba autoriai prašomi iki t.os datos atsiųsti po 5 egz. 
komisijai šiuo adresu: Dr. Mirga Pakalniškytė-Girniuvienė, 
11 Sycamore Lane, Westford, MA 01886, USA.

Kiti komisijos nariai bus paskelbti vėliau. Kasme-
tinis premijos mecenatas yra JAV Lietuvių Fondas. Pre
mijos dydis - 2000 dolerių.

2 psL
LRD Valdyba

riams. Kartu su lietuviais 
buvo akredituoti taip pat 
estų ir latvių atstovai.

BALTŲ SANTALKOS
Bernas, ELTA

Nuo balandžio mėn. 15 
d. iki gegužės 26 d. Šveica
rijos sostinėje Berne vyksta 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijoje 
ekspertų pasikalbėjimai apie 
žmonių, kontaktus.

Pirmųjų dienų (balandžio 
15) su poros valandų pavėla
vimu, Konferencijų atidarė 
Šveicarijos užsienio reikalų 
ministras Pierre Aubert, nes 
po uždanga vyko aštrios de
rybos dėl konferencijos vie
šumo. Daugelis Vakarų vals
tybių norėjo, kad eiga būtų 
viešai stebima, o rytų vals
tybės su Tarybų Sųjunga 
priešakyje, kategoriškai rei
kalavo jų laikyti uždara. 
Buvo surastas kompromisas: 
atidarymo ir užbaigimo ak
tai bus vieši, o visos kitos 
derybos vyks už uždarų durų. 
Iš paviršiaus žiūrint, stebėto
jas gali manyti, kad tuo as
pektu rytų linija pasiekė 
savo tikslų. Beje, faktiškai 
kasdien po du-tris kartus 
vakarų valstybių delegacijos 

x painformuoja laukiančius žur
nalistus ir kitus stebėtojus 

j apie konferencijos eigų. Šita 
praktika nepalaužia sutarto 
kompromiso ir tuo keliu yra

LB PREMIJA BRONIUI galimybė stebėti eigų.
KVIKLIUI

JAV LB KULTŪROS Lietuvos dalyvavimas
TARYBOS sudaryta vertini- ToL kol pati tėvynė yra 
mo komisija u. 1983-85 m.iš Tarybų Sųjungos okupuota, 
leistų vaikalų lituanistines ESB <EuroPs Saugumo ir Ben- 
tematikos humanitarinio tu_dradarbiavimo) konferencijo- 
rinio knygų 3000 dol.premijase’ Pradedant Helsinkio susi- 
paskyte Broniui Kvikliui už . tar>mais 1975 metais, Lietu- 
"Vilniaus Arkivyskupijos".1 va dalyvaudavo per jos at-

stovus vakaruose. Tas pats
Premija įteikta balan- įvyko ir Berne, kur ESBK 

džio men.17 d.Cleveland'e. ekspertai iš 35-kių šalių sū

RĖMUOSE
sirinko gražiame praėjusio Veikė Baltų Santalkos 
šimtmečio pabaigos pastaty- informacinis biuras 
tame Bellevue viešbutyje, Trys Pabaltijos valstybių 
tiesiog šalia Šveicarijos Už- delegacijos buvo iš anksto 
sienio reikalų ministerijos. susitarusios Berne surengti

Išskyrus minėtas 35-kių spaudos ir informacinį biurą, 
valstybių delegacijas, konfe- kuris pradėjo veikti nuo ba- 
rencijoje dalyvauti taip pat landžio 14 d. ir tęsė savo 
gali vadinamos "nevalstybi- veiklų ištisų pirmų sesijos 
nės organizacijos", angliškai savaitę, iki balandžio 19 
"non government organiza- d. Baltijos biuras veikė žino- 
tions" (NGO). Joms suteikia - mame Bristolio viešbutyje, 
mas oficialus statusas, su labai arti konferencijos vie- 
kuriuo galima konferencijos tovės, taip kad dažnai biurų 
namuose laisvai, judėti, susi- lankė ESBK akredituoti žur- 
tikti su valstybiniais delega- nalistai. Lankytojai rado ge
tais arba spaudos darbuoto- rai paruoštus informacinius 
jais, jeigu tokia "nevalsty- biuletenius, puodukų kavos 
binė organizacija" yra ku- ir pasikalbėjimo partnerius 
rios nors valstybinės organi- iš pabaltiečių pusės. Infor- 
zacijos remiama. Statusų macinio biuro vedėjas buvo 
suteikia konferencijos šeimi- Šveicarijos lietuvis Algis 
ninkas, kuris šįkart yra Al- Klimaitis. Jam efektingai 
pių respublika Šveicarija. talkinikavo latviai Vaiva Pu-

Jungtinės Amerikos Vais- kite iš Vakarų Vokietijos 
tijos, kurios šalia kitų vaka- ir Imants Freimanis iš Šve- 
rų valstybių nepripažino per dijos.
prievartų sudarytų Lietuvos Bendras lietuvių, latvių ir 
inkorporacijų į Tarybų Sųjun- estų veikimas konfrencijos 
gų, garantavo už Vyriausių rūmuose
Lietuvos Išlaisvinimo Komite Baltų santalkos (Baltic 
tų, kuris buvo, pagrindinėms World Conference) lietuvių, 
Lietuvos politinėms parti- latvių ir estų atstovai konfe- 
joms susitarus, 1943 metais rencijos pirmoje savaitėje 
įsteigtas, kad sudarytų vy- aplankė iš viso 26 valstybių, 
riaušių rezistencijos centrų atstovus. Jiems buvo asme- 
ir būtų aukščiausia instituci- niškai perduotas specialiai 
ja ginti tautos teises, kalbė- paruoštas Baltų Santalkos 
ti tautos vardu krašte ir memorandumas, kuriame Ta- 
užsienyje. tybų Sųjunga pasmerkiama,

Balandžio 14' d., vienų laikant jų pilnai atsakinga 
dienų prieš oficialų konferen- už nelegalių Pabaltijo valsty- 
cijos atidarymų, šeimininkai bių okupaciją ir už neįvykdy- 
šveicarai įteikė VLIKO tus Helsinkio principų susi- 
pirmininkui dr. Kaziui Bobe- tarimus. Taip pat delega- 
liui ir Algiui Klimaičiui, tams buvo perduota atskiros 
akreditaciją kaipo NVO na- bylos, kurios įrodo, kad Ta-

rybų Sąjungos okupacinė val
džia Pabaltijy nuolat laužo 
Helsinkio susitarimus, (b.d.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DIENORAŠČIO
IŠ VIENO KARO LAIKU

M.A. (tęsinys)

11.
Rugsėjo 22 d. atvyko dar lietuvių iš Belgijos, ku

rie jau 6 mėnesius gyveno blogesnėse sąlygose.
Rugsėjo 23 d.- pamaldos.

Rugsėjo 24 d. lyja smarkiai. Perkūnija, barake- 
vanduo.

Rugsėjo 25-26 naktį man pavogė apie 200 RM. 
Gerai, kad dalimis turėjau pasidėjęs.

Rugsėjo 30 d.,sekmadienį graži diena. Futbolo 
rungtynės, vakare koncertas, suruoštas savo jėgomis. Pa
dainavome lietuviškai kelias "Plechavičiukų daineles", 
"Pajūriais, pamariais",kitas kariškas dainas. Ir skridome 
mintimis j tėvynę,pas savuosius.

Už vielų jau esame 3 savaitės. Laukiame karo, 
nes visi tikime,kad Vakarai turi susikibti su sovietų ru
sais. Spalio 1 d. nieko neveikiame, vaikštinėjame 
iš barako į rajoną, iš rajono į baraką...taip slenka die
nos.

Spalio 3 d. einu pas dantų daktarą. Grupę iš 20-ties 
vedė belgai. Civiliai belgai miestelyje gerai ir sąžinin
gai dirba. Kas jiems sumoka- nežinau. Grįžtant eini per 
laukus, per žalumynus, taip nesinori grįžti į vielų kara
lystę, nes matai mieste žmonės- jauni, linksmi,rodos jo
kiu bėdų niekur nėra.

Spalio 5 d. buvau futbolo rungtynėse, rytojaus 
dieną pas dantistą. Užtaisė dantis. Išsimainiau paslapčia 
su belgų sargybiniu už daiktus tabako. Tabaką už porą 
kojinių. Gaunu gal mėnesiui laiko rūkyti. Tabakas stiprus 
ir prie mažai maisto, dūmą užtraukus, tuojau sukasi 
galva. Laikykis...

Šiandien spalio 7 d.sekmadienis. Beveik visą dieną 
kažkodėl guliu, tingiu ir keltis. Kalba, kad atvažiuoja 
Latvių Raudonasis Kryžius, tai parašiau "B" laišką į la
gerį,kur jis randasi.

Dienos eina be užsiėmimų. Lošiame kortomis, 
šachmatais. "J" gavo tarnybą lovų čiužinių sandėlyje 
tvarkytoju. Turi atskirą sandėlyje kambariuką. Ten daž
nai - kviesti ir nekviesti- susirenkame:"Z","R",Jono bro
lis, "F" ir aš, bei kiti "artimieji".Čia yra pečiukas, jau
kiau, kaip drėgnuose barakuose.

Spalio 15 d, vėl registracija. Kalbama, kad spalio 
mėnesiui ruošiami dokumentai atleidimo iš belaisvės.

Spalio 16 d.- vėl pirtys. Rodos,jomis galima nau
dotis kas 10 dienų.

Spalio 19 d. pravedamas antras šachmatų turny
ras. 20 spalio - laukiame sekmadienio. 21 spalio sekma
dienis. Laukiame pirmadienio...

Spalio 22 d. skiepijo. Vakare- "Variete"- kurias 
mes patys savo "gabumais" paruošiame.

Spalio 23 d. mūsų kuopa šiandien tarnyboje švarai, 
tvarkai, visokiems darbams. Po to vėl kokią savaitę 
laisvi, išskyrus vakarinius patikrinimus.

Gauname naują aprangą - anglišką uniformą su 
lopais ant nugaros ir kelnių keliuose.

Spalio 24 d. mane ir dar keletą vyrukų paskyrė 
į naujai organizuojamą kuopą. Gavome geresnį baraką, 
šiltesnį ir šviesesnį. Vyksta persikraustymas.

Spalio 25 d. pakvietė padėti raštininkui susitvar
kyti su raštinės sąrašais. Pirmomis dienosmis daugiau, 
darbo.

Spalio 27 d. uždėjo dar kitas pareigas- paskyrė 
kuopos ūkvedžiu. Pareigos įvairios: parūpinti miegui pa
talynę - čiužinius, lovas, aprangą ir kitus kuopos ūki
nius reikmenis. Esu nuo ryto iki vakaro užimtas Dabar 
dienos praeina greitai. Pamiršti ir šaltį, alkį ir likimą.

APIE PARTIZANŲ LAISVĖS KOVAS POKARIO LIETUVOJE
Dr. K. K a r v e 1 i s 

/Paskaita, skaityta 1986 m. balandžio mėn. 27 d. Lietuvių 
Namuose, Toronte )•
2. (tęsinys)

Tai tik pačios svarbiausios negerovės, kurias parti
zanai stengėsi apvaldyti viso krašto mastu. Žymiai dau
giau buvo vietinių blogybių, kurias ir tvarkė vietiniai 
partizanų daliniai, pilnieji vietovių šeiminikai. Tai lietė 
vagius, plėšikus ir partizanais apsimetusius įvairius svie
to perėjūnus, terorizuojančius ramius vietos gyventojus. 
Jie tik partizanų ir tebijojo.

Gyventojų informacijai apie vidaus ir užsienio įvy
kius partizanai leido laikraštėlius ir informacinius lape
lius, kuriuos naktį iškabindavo ant pakelės medžių ir te
lefono stulpų. Taip vyko gyvenimas iki vokiečių kapitulia 
cijos. 1945 m. gegužės mėnesio 9 dieną vokiečiai kapitu
liavo ir tuo atidarė naują lapą Lietuvos partizanų lais
vės kovų istorijoje.

Partizanams greitai paaiškėjo, kad jų lauktasis 
lemiamasis mūšis tarp kapitalizmo ir komunizmo bei At
lanto Chartos įgyvendinimas ir Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas - tik miražas. Tie,kurie šiame lemiamaja
me mūšyje turėjo išspręsti, kas valdys pasaulį, susitikę 
ant Elbės krantų glėbesčiavosi, o jų viršininkai Berlyne 
kėlė tostus už "pergalę", "draugystę" ir šviesius ateities 
planus. Gaila, kad tik vienas Stalinas teturėjo viziją, 
nors ir pragaištingą partizanams. Jo planas buvo bet ko
kiomis priemonėmis išplėsti raudonąją Rusijos imperiją 
ant žemės rutulio. Kiti aliantai nebuvo nei pasiruošę, 
nei susitarę jokiems pasaulio ateities planams. Šį jų pa
simetimą greitai pastebėjo ir gudriai panaudojo Stalinas.

Matydamas, kaip anglo-saksai bijo karo, jis teigė, 
kad pasaulinių karų sukėlėjai yra mažosios valstybės, 
kurios įtraukia ir didžiąsias. Reikia pasaulį padalinti į 
du pagrindinius blokus: Kapitalistinį ir Komunistinį, igno- 
rojanf mažasias valstybes. Ir taip baigsis karai. Šis pla
nas didžiųjų užkulisiuose buvo sutartas ir taip gimė dvi 
Vokietijos, dvi Korėjos, dvi Kinijos, du Vietnamai ir du 
Jemenai. Sekanti Stalino svajonė buvo iš šių dvynių pada
ryti po vieną-, bet jau komunistinį, kaip dabartinį Vietna
mą. Taip Lietuva neteko vietos po Europos saule, o kar
tu, Lietuvos partizanų kovos nustojo dėmesio demokrati
niame Vakarų pasaulyje.

Partizanams nebeliko jokio kito .garbingo kelio, 
kaip tik apjungti tuo metu jau egzistuojančią apie 30 
tūkstančių partizanų jėgą po viena karine ir politine va
dovybe ir tęsti kovas prieš okupantą, tikint, kad tie, 
kurie dar taip neseniai kalbėjo apie teisingą pokario pa
saulio sutvarkymą, kurie pasirašė Atlanto Chartą ir jau 
ruošėsi Jungtinių Tautų konferencijai, pajus atsakomybę 
1986. V. 15

Dirbu su daiktalapiais- šiandien gavom naujų batų.Jų 
reikalingiems išdaviau, pristatydamas atgal senus.
Spalio 29 d.- suteikiu visos aprangos žinias.

Spalio 30 d.- gražu ir šilta. Spalio 31 d. gavome 
papildomus čiužiniams šiaudus. Taip pat atvyko ir Brue- 
selio lietuvis kunigąs, kuris turi ryšių su Amerikos lie
tuviais. Jis žada mums kiek padėti.

Suserga raštininkas, jį išveža į ligoninę. Taip man 
tenka ir kuopos raštininko pareigos. Darbo daugiau- "už
mokestis" tas pat.

Lapkričio 1 d.- Vėlines. Ir oras tam pritaikintas- 
miglotas, drėgnas,šaltas, kas mums alkaniems sunku pa
kelti. Maisto gauname kasdien vienodai. Ryte- šiltos 
sriubos,baltintos,prieš piet sausas davinys, įvairus, bet 
jo labai mažai; pavakary- sriubos, sriuba gera,bet irgi 
nedaug.

Tie, kurie gaunamo maisto nepralošdavo, neišmainydavo 
ant rūkalų, tai kaip ir aš- laikėmės, bet kurie gaunamą 
davinį patys nebesunaudodavo, tiems buvo daug blogiau, 
šalčiau ir jie daug blogiau atrodė. Keletas jų tarpe buvo 
taip nusilpę,kad išvežė į ligoninę.

Lapkričio 2 d. vyko pamaldos už žuvusius karius.
Lapkričio 3 d. atvyko Latvių Raudonasis Kryžius. 

Lapkričio 4 d.dariau lietuvių sąrašus pasiuntimui į Ame
riką.

Lapkričio 6 d. išsikeliam j kitą baraką ir tvarko
mos naujose patalpose.

Lapkričio 8 d. gauname kiek cigarečių, o lapkri
čio 9 d. mūsų kuopą išformuoja ir kitą dieną vėl keliau
jame į naują baraką.

Lapkričio 11 d.,sekmadienį atvyko dar apie 700 
belaisvių iš Norvegijos; jų tarpe 135 lietuviai, bet pažįs
tamų jų tarpe neradau. Iki 21 lapkričio - nieko pažymė
tino neįvyko.

Lapkričio 22 d. atvyko kunigas, išklauso išpažin
čių, išdalina komuniją.

Lapkričio 23 d. Kariuomenės šventė. Ją paminime 
lapkričio 27 d. kukliai,bet širdingai prisimindami likusius 
smėlyje draugus. Vakare- koncertas, mūsų pačių choras. • 
Kunigas išvyko, žada vėl sugrįžti...atvežti kokių nors 
žinių,dovanėlių.

Lapkričio 26 d. atvyko keletas rusų su anglų pa
lyda, išsivežė keletą lietuvių karių, kaipo karo nusikal
tėlius. Bijome, kad neįvyktu,, masinis grąžinimas. Įvykiai 
Švedijoje su internuotais pabaltiečiais mus sujaudino.Ka- 
da gavome žinių, kad pabaltiečius pasiima laivas "Kuba- 
ne". Šiandien gavome žinią, kad jų neišduos, nes badavo 
ir yra reikalingi gydymo.

Atimamas kuopos radijas, dabar pasiekia žinios 
tik iš kitų arba iš spaudos.

Šiandien jau ir gruodžio mėnuo prasidėjo. Oras 
visai nepanašus į Lietuvos- daug šiltesnis, bet, kada ne- 
davalgęs- šaltoka. Per naktį kūrenami pečiukai. Dienos 
metu to daryti negalima, tai užsivelki ant savęs ką tik 
turi ir slankioji per dienas,lyg kur važiuoti pasiruošęs. 
Eina gandai, kad greitai paliksime šį lagerį, bet tai mes 
jau daug kartų buvome girdėję.

Laukiame, ką nutars konferencijos. Tikime, kad 
grįšime į laisvą Lietuvą, bet kada?

Visą laiką norisi rūkyti ir valgyti, bet nežinau 
kodėl, pirma rūkyti. Aš maisto nepramušiau, bet turimą 
ne taip jau gyvybinį daiktelį pramušu rūkalams. Turėda
mas rūkalų, gali būti ir pavalgęs,bet aš už tabaką mais
to neimdavau- nemainydavau.

Gruodžio 6 d. pranešė, kad gausime pakietėlių 
net iš kelių vietų, kur be abejo, bus ir rūkalų, o šven
tėms ir kiek maisto reikėtų tikėtis. O laukti jau mo
kame, nors ir kantrybės nebėra. Tikimės,kad vieną diena, 
mūsų vargai baigsis ir paliksime šią vietovę. Darome 

prieš žmoniją ir išties pagalbos ranką tiems, kurie šiems 
idealams aukoja net savo gyvybes. Deja, tik viena Sovie
tų Sąjunga atkreipė dėmesį į partizanus ir, lyg pasityčio
jimui, paskelbė amnestiją, kurią net tris kartus pakarto
jo, bet be didesnių pasekmių.

Partizanų vadai skubotai vykdė apsijungimo planą 
ir 1945 m. rugpjūčio 25 dieną sušaukė visos Suvalkijos 
partizanų vadų ir organizatorių suvažiavimą apsijungimo 
reikalu. Čia buvo leista norintiems partizanams legali
zuotis, t.y. pereiti į legalų gyvenimą. Čia buvo įkurta 
"Tauro" apygarda, kuri buvo modeliu visam partizani
niam pasipriešinimui. Šios apygardos iniciatyva buvo už
megzti ryšiai su Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Raseinių 
Telšių ir kai kuriais dzūkų daliniais. "Tauro" apygardos 
pavyzdžiu, žemaičiai įkūrė jungtinę "Kęstučio" apygardą, 
o dzūkai "A" apygardą. Greitu laiku "A" apygarda susi
jungė su "Tauro" apygarda ir sudarė pietų Lietuvos par
tizanų bendrą štabą. Aukštaitijos partizanai, kurie buvo 
labai susiskirstę, apsijungimui nerodė entuziazmo ir tuo 
trukdė visos Lietuvos partizanų apsijungimą.

Partizanų apsijungimo nesklandumais ryžosi pasi
naudoti kontra-razvedkos smert skyrius. Jie suplanavo 
paruošti savo agentą, kaip aukštaičių partizanų atstovą, 
kuris išgelbėtų visos Lietuvos partizanų apsijungimą. Šį 
suvažiavimą ruošėsi apsupti saugumas ir visą vadovybę 
sulikviduoti. Šiam Judo darbui buvo parinktas lietuvis, 
medicinos fakulteto profesorius Juozas Albinas Markulis, 
žinomas "Erelio" slapyvardžiu. Šis gudrus^ ir suktas išda
vikas sugebėjo per pusmetį atsistoti partizanų priekyje 
ir 1947 m. sausio 18 d. paskelbti suvažiavimą visų parti
zanų vadų ir politinių atstovų. Laimei, kai kurie jo padė
jėjai jį įtarė neįtikėtinu galingumu organizuojant šį suva
žiavimą. Jam nieko nebuvo negalimo, aprūpinant parti
zanus dokumentais, patalporhis ir net pinigais, keliant 
partizanų vadovybę į Vilnių. Tačiau viskas ėjo tik per 
jo rankas, išskyrus ryšius su užsieniu, kuriuos vykdė jo 
pavestas kažkoks Antanas, kurį patys okupantai vėliau 
išdavė, kaip buvusį saugumo karininką. Visa tai kėlė par
tizano Juozo Lukšos įtarimą, nors jis buvo "Erelio" deši
niąja ranka. Lukšos įtarimą sutvirtino partizano Butauto 
įtarimai Kauno rajone. Juos išanalizavus buvo nustatyta, 
kad "Erelis" yra bolševikų šnipas ir kuo greičiausiai rei- 
kia nuo jo atsiriboti. Lukšos šalto proto dėka buvo įvyk
dytas partizanų apsijungimo suvažiavimas ir kartu apgau
ti Maskvos agentai. Lukša suvažiavimo datą iš sausio 
18 dienos atkėlė savaite pirmyn - sausio 12 d. ir k i- 
t o j e vietoje, bet neatšaukė ir senojo suvažiavimo. 
Atkeltasis suvažiavimas paskubomis įvykdė visą apsijungi
mo programą, sudarant naują partizanų karinę vadovybę 

planus, kaip gyvensime išėję į laisvę, bet pirmiausias 
dalykas bus prisivalgyti. Jeigu kur vyksta kalbos, visur 
ta pati tema, mes taip Lietuvoje valgėme, tiek valgėme 
ir nesuvalgėme, visuomet dar likdavo...

Gruodžio 7-8 d.d. šaltoka,drėgna, po truputį iš
krenta sniego. Naktį pusto pro barako plyšius. Pabundi 
sniegu apipustytas.Vargas vargšams, nes nebeturi balti
nių, milinių, kojinių, pirštinių,viskas nuėjo "su vėju, du
rnais", barakai šalti.Nedavalgę vaikšto susisupę į paklo
dę, kiti ir tos nebeturi, nes jas prarūkė. Aš turiu kuo 
apsirengti ir apsikloti, nes jų į rūkalus nemainiau, nuta
ręs, kad geriau kentėti nerūkius, negu šalti ir nedaval- 
gyti-

Laukiame pavasario,bet visi jau jo nebesulauks. 
Ryte vis po keletas išvežamų į ligonines,vieni visai už
migę,kiti pusgyviai. Pradedame organizuoti šilumą. Kas 
turi po antklodę- guli krūvoje ir apsikloja dvejomis ant
klodėmis. Aš turėjau dvi antklodes, priėmiau dar vieną 
su viena, tai mudviem nešalta, dar ir milines užsidedąm, 
dar ir prisirišdami, kad naktį amžinai "nenuslystų"... Ba
rakuose sniegas ant cementinių grindų tirpsta; drėgna' 
ir šalta.

Gruodžio 10 d.- apklausinėjimas, kas turi giminių 
Vokietijoje. Sklinda gandas, kad iki gruodžio 15 d.bus 
paleisti jaunamečiai ir virš 50 metų vyrai. Atrodo, kad 
prasidės šioks toks judėjimas; po to ateis eilė ir mums.

Gruodžio 1 1 d. barakus lankė anglų pulkininkas 
ir mus perkelia į medinį baraką, nes šitas yra skardiniu 
iš lauko ir iš vidaus apšarmojęs, daug šaltesnis, negu 
mediniai.

Gruodžio 12 d. visą mūsų rajoną nubaudė. Už tai, 
kad 2 vai., vykstant patikrinimui, nestovėjome. Stovėk, 
kad kojos šąla...Stovint ir nejudant- dar šalčiau. Po to 
patikrinimo daug belaisvių sunkiai susirgo ir turėjo juos 
vežti ligoninen.Kaikurių ir nebepamatėme.

(bus daugiau)

Lietuvos partizanę mokomosios kuopos dalis i Iflei stuviiį dalyviu 
1947 metais.

su būstine Kaune, nutraukiant visus ryšius su "Ere
liu", reziduojančiu Vilniuje. Taip buvo įsteigta "Birutės" 
rinktinė su štabu Kaune. Jos vadu buvo paskirtas Juozas 
Lukša. Taip pat buvo nutarta, visus ryšius, kurie ėjo į 
užsienius per Antaną - nutraukti ir užmegzti naujus, per 
naujai išrinktąją vadovybę. Juozui Lukšai buvo suteiktos

- ypatingos teisės kooptuoti naujus žmones į naujos vado
vybės karinį ir politinį sektorių, kadangi "Erelio" klastos 
dėka, buvo sunaikinta daug prityrusių, darbuotojų vadovau
jančiuose postuose. Atlikę suvažiavimą, dalyviai viską 
perkėlė iš Vilniaus į Kauną, kuo toliau nuo "Erelio" ir 
kam galėjo, pranešė, kad Erelis yra išdavikas.

Sunkiai galima įsivaizduoti saugumiečių siutimą, 
kai sausio 18 d. atvykę sunaikinti suvažiavimą, sužinojo, 
kad ne jie partizanus apgavo, bet juos partizanai. Jie 
žudė, naikino ir degino viską, kas tik ką nors bendro 
turėjo su partizaniniu judėjimu. Daugiausia nukentėjo 
tie partizanų vienetai, kuriems neįmanoma buvo praneš
ti apie "Erelio" išdavystę.

Markulis (Erelis) taip gerai atliko uždavinį, kad 
Maskva, norėdama jį apsaugoti nuo partizanų keršto, iš
siuntė į Leningradą "pasitobulinimui", o kai kurie mūsų 
rezistentai ir šiandien galvoja, kad "Erelis" nekaltai ap
šauktas išdaviku. Lai kalba patys rusai savo knygoje "Iš
davystės Keliu", 1976 metais išleistoje Vilniuje, kur sako
ma, kad Antanas buvo specialios tarnybos karininkas. 
Jei Antanas, Markulio patikėtinis, buvo saugumietis, tai 
kas galėjo būti "Erelis"?.

Markulio išdavystė nors ir daug pakenkė partiza
nams, bet visgi, tai buvo tik dalis kraujo jūros, kurioje 
pats Stalinas, Berija ir Suslovas planavo paskandinti Lie
tuvos partizanus, o kartu ir visą tautą. Ne kartą Stali
nas buvo išsitaręs savo pavaldiniams,kad "padarysime 
Lietuvą be lietuvių". Taip, kaip 1944 m.saugumas suėmė 
ir į Sibirą išveže autonomines Čečenų- Ingušų respubli
kos visus gyventojus, Krymo totorius, o metais anksčiau 
-visus Kalmukus. Pagal pulk.Burlickio,pabėgusio į Vaka
rus parodymus Kersteno Komitetui,eile atėjo 
LIETUVAI 1944 mėty vasarą ir vėliau. Šiose operacijose 
jis pats dalyvavo. Šį planą dalinai sutrukdė parti 
z a n a i. Tai buvo nepaprasto herojiškumo kovo. Jos 
tuo herojiškesnes,kad čia desperatiškai š.elstantis Stalinas 
naudojo nebe kovos, bet genocido priemones. Jis įsake 
aklinai uždaryti Lietuvos teritoriją nuo- pasaulio akių ir 
ausų ir čia įvesti komunistinę valdžią, nesiskaitant su 
priemonemisausų ir čia įvesti komunistinę valdžią,nesi
skaitant su jokiomis priemonėmis. Vykdydami šį įsakymą 
saugumiečiai,pagraničnikai, vedliai stribai ir komunistinis 
aktyvas koše Lietuvos žemele kiekvieną pėdą, dare kra
tas, provokavo ramius gyventojus ir vietoje šaudė ir Si
biran trėmė tuos,kurie priėmė ar parėmė pačių rusų 
siųstus neva vokiečių,anglų ar amerikiečių desantininkus- 
provokatorius.

Naikino partizanų rėmėjus, globėjus ir ryšininkus, 
nors ir be aiškių įrodymų. Nors tokie žiaurumai ir buvo 
draudžiami tarptautinėmis konvencijomis, bet Maskva 
su tuo nesiskaitė, nes žinojo,kad Vakarai laiko Lietuvos 
partizanų laisves kovų problema Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalu ir nepajudins piršto Lietuvos laisvei apginti ar 
nors užtarti. ( bus daugiau )
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ELEKTROS ENERGETIKA 
LIETUVOJE KADAISE IR DABAR

ALEKSAS VITKUS
2. /ištraukų tęsinys iš

"TECHNIKOS ŽODŽIO" Nr.l. 1986 - Sausis - Kovas/.

Pirma centrinė elektrinė Chicagoje buvo įrengta 
1884 metais prie Wabash ir Randolph gatvių kampo. 
1888 m. jos galingumas buvo per 300 kW. Kadangi elekt
ros skaitiklis dar nebuvo išrastas, abonentai mokėjo už 
elektrų pagal lempučių skaičių.

Penkiolika metų vėliau, 1903 metais, Chicagoje 
pastatyta pirma pasaulyje garo turbinomis varoma elekt
rinė, Fisk Street, prie Cermak ir Racine gatvių. Jos ge
neratoriai buvo net 5000 kW, tuo laiku vadinami gigan
tiškais.

Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse pavieniai 
generatoriai siekė net 30,000 kW dydį, o pvz., visa Chi- 
cagos Commonwealth Edison sistema jau buvo netoli 
300,000 kW.

Augo ne tik elektrinės, bet didėjo ir įtampos ir 
aptarnaujami atstumai. Tada Italijoje šveicarų firma 
BBC 1904 metais pastatė 40 kV linijų, o Amerikoje 
- 100 kV. 1906 metais prancūzai pastatė pastatė 125 
kV nuolatinės srovės linijų, o 1909 metais Hydro Elect
ric Power Commision Ontario, Kanadoje pradėjo tiesti 
500 km. ilgio 110 kV linijų.

Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, praradus Vil
nių, Kaunas tapo laikinoji sostinė ir valstybės centras. 
Kauno energetikoje įsitvirtino belgų interesai, kurie caro 
laikais buvo pradėję elektrinių statybų. 1922 metais bu
vo pasirašyta nauja sutartis su Kauno miesto valdyba, 
pagal kurių belgų bendrovė įgijo monopolinę teisę tiekti 
elektrų Kaunui iki 1950 metų.

Nors elektros energija buvo pardavinėjama bran
giai, paklausa vis dėlto didėjo. 1923 metais Kaune buvo 
pagaminta 4,700,000 kWh, o po penkerių metų - jau 
8,500,000 kWh. Jei tuo laiku Kaune galėjo būti apie 
50,000 gyventojų, tai vidutiniškai vienam gyventojui 
tektų apie 170 kWh per metus. Jei prisimename, prieš 
truputį daugiau negu 10 metų, carinėje Rusijoje gyvento
jui tekdavo 14 kWh per metus. Nebloga pažangos pradžia 1- 

1924 m. Kauno elektrinėje įrengiami du galingi 
po 780 AJ dizeliniai varikliai bei pirmieji kintamos sro
vės generatoriai. Pirmų kartų Kaune panaudojami trans
formatoriai, ir 6 kV linijos nutiesiamos į miesto pakraš
čius. Nuo 1925 metų elektros energijų - miestas gauna 
jau ištisų parų. Tais metais elektrinė pasiekė savo apo
gėjų - 2875 AJ, ir po to jai nebeteko daugiau augti.

•t
Dobilas

1ŠMESTINUKAS
16. APYSAKA

( tęsinys)

Už savaites atlydis kelius vėl aptvarkė. Dides
niuosius vieškelius vale ištisos grupeles žmonių nes 
buvo įsakyta viršaičiams labai stropiai nuvalyti. Matyti, 
reikėjo atsitraukimui kelių. Frontas ne tik braškėjo, bet 
galima sakyti, jau tikrai lūžo. Lūžo ne tik Rytuose,bet 
ir įsikėlimas Vakaruose sumaišė Adolfui visas kortas. 
Pranešėjas dar bliovė kaip bliovęs, bet jau tik tiesino 
frontus ir lauke baigiant stebuklinguju ginklų, kurie tuos 
nedorėlius anglus ir amerikiečius sulamdys ir paklupdys 
ant kelių, o jau slaviškų kiaulę ne tik paskers, bet ir 
į skalbimo milterius suvirins.

Šaldamos dieneles slinko prie pačių Kalėdų. Kiek 
ten ir beliko - vos dvi savaitėlės. Žmones pamažu pra
dėjo ruoštis žiemos šventėms. Dažniau pasimatydavo ne
aiškus durneliai nuo svilinamų kiaulių, o vietomis pradė
jo gyvybe atsirasti ir kipšiukų buveinėse- pirtyse ir jau
jose. Ten, prie apsivalymo ir skystimėliui vamzdelius 
lankste. Kokios gi ten gali būti šventes be gėrimėlių. 
Paupes Milaknis ėjo iš kiemo į kiemų, užraugdamas apy
nėlio alutį Šventėms su "šamarlaku" negi pasirodysi.

Taigi, prieš tas dvi savaites prieš Kalėdas, Laima 
pasitarusi su seserimi ir jos vyru, nutarė aplankyti našle 
Motuzienę ir tikrai įsitikinti,ar ženklelis ant kūdikėlio 
tikrai parodo, kad tai tas pat ieškomasis. Geležineklio 
bilietų parūpino Albinos vyras ir Laima pirmadienio ry
te išvažiavo, pralenkdama tik vienų stotelę.

Apsidairiusi perone ir nematytdama jokios prię 
durų kontroles, išslinko į aikštelę. Niekas jos netikrino, 
moterys mažai reikalingos Vokietijos pergalei, o antra- 
neturejo jokių ryšulių reiškia, spekuliacijos nevare, tai 
ir tikrinti tokių niekas netikrino.

Nors valsčius gretimas, bet Laimai neteko ten 
būti, todėl pasiklausė pirmų sutikta su malkų vežimu 
kaimietį kelio ir neskubėdama pasuko nurodyta kryptimi.

Kadangi reikėjo pereiti miestelio gatvę, ji nesku
bėdama, apsidairydama ėjo išvažinėtu rogių keliu. Mies
telyje ir vienas nuo bažnyčios šaligatvis buvo nuvalytas 
nuo sniego. Laima žiurėjo į pusiau rūke paskendusį baž
nyčios bokštų, kai velnus balsas jų staigiai prakalbino:

- Tikriausiai neklystu, nors jau keli metai prabėgo 
Laima sustingo. - Argi jau nebepažįsti savo kla

ses drauges Šereikaites?
Laima dar negalėjo iš to nustebimo ir kartu jų 

pagavusios baimes prakalbėti. Mergaite, eidama šalia 
jos, dar kartų pridėjo: -Nesigink, matai,kad aiškiai atpa
žįstu Laimų Baltušytę.

Pavadinimas vardu ir pavarde Laimų atyerte į 
tikrovę, ir ji lyg iš miego pabudusi, suklykė:

- Taip, kurgi ne, tai mano lotynų kalbos apšvie
tėja, Birutėlė. Tai kip gi čia dabar papuolei?

- Gal geriau paklausti, kaip tu į mano miestelį 
atklydai.Čia netoli į dvaro pusę gyvenu ir kaip tik turiu 
laisvų dienų,tai turiu su tavimi širdeles išplauti.

- Tikrai nuostabiai susitikome. Atsitiktinai čia 
užklydau, nes mano traukinys nelaiku išvažiavo, mane 
čia palikdamas, dabar laukiu kito ateinant, bet kada bus 
-niekas nežino, tai nutariau pasivaikš , ioti ir va...

- Mane susitikai. Gerai, gerai, tuojail drožiam pas 
mane. Aš gyvenu viena su mama.

- Reiškia, taip pat neištekejusi?
- Buvau,Laimute, ištekėjusi, bet tie bolševikai 
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Jei Kaune karaliavo belgų kapitalistai, tai Šiaulių 

elektros ūkyje įsigalėjo Amerikos lietuviai. 1922 metų 
ankstyvų pavasarį Balčiūnuose (8 km. nuo Šiaulių) prasidė
jo elektrinės statyba. Gegužės mėnesį pradėjo veikti pir
masis 270 kW galingumo generatorius. Iš elektrinės nu
tiestos šešios 3 kV linijos į Piktmiškio durpynų ir į Šiau
lius. Tai buvo pirmoji aukštos generatorinės įtampos 
elektrinė Lietuvoje, o iš jos nutiestos pirmosios aukš
tos įtampos linijos ir panaudoti pirmieji jėgos transfor
matoriai: 6 kV/220 V.

Bačiūnų elektrinė buvo šiluminė ir kuru gaudavo 
iš vietinių Rekyvos durpynų. 1929 metais elektrinė pasie
kė 2020 kW galingumų ir daugiau nesiplėtė. 6 kV elekt
ros tiekimo linijos buvo nuvestos į Radviliškį.

Kaune tuo tarpu elektros paklausa vis augo. 
Trūkstamų energijų belgų bendrovė pirkdavo iš brolių 
Tilmansų fabriko elektrinės, tačiau darėsi aišku, kad 
greitai tos abi elektrinės elektros energijos poreikio neį
stengs patenkinti. Plėsti dizelinę elektrinę belgai nenorė
jo, nes pagal sudarytų sutartį, pasibaigus koncesijai, bend
rovė turėtų būti perduota savivaldybei. Kad to išvengus, 
belgai įsteigė kaip priedangų naujų "Lietuvos rajoninių 
elektros stočių" akcinę bendrovę. Šios bendrovės nevaržė 
įsipareigojimas savo įmones, laikui bėgant, perleisti mies
tui. Tad ši bendrovė 1928 m. pradėjo statyti elektrinę 
Petrašiūnuose.

Iki 1922 metų Petrašiūnų kaimelis (pusiaukelėje 
tarp Žaliakalnio ir Pažaislio) priklausė A. Šančių dvari
ninkui Fansteriui. Žemės reformos metu dvaro žemės 
buvo išdalytos bežemiamas miesto gyventojams. Slaptai 
ištyrę gruntų, belgai pigiai ėmė supirkinėti šiuos 
nederlingus sklypus. Taip bendrovė palyginti už nedidelę 
kainų įsigijo reikiamų statybai žemę. Statybai buvo pa
skirta 7,000,000 litų. Elektrinę statė 430 žmonių, daugu
ma vietinių gyventojų, o įrengimus montavo vokiečių 
Siemens-Schuckert firma. Buvo įmontuotos dvi 3200 kW 
turbinos. Generatorių įtampa 6400 V. Iš elektrinės į 
miestų nusitiesė 28 6kV linijos. 15 kV linijų buvo tiesia
ma į tolimesnius miestelius: Garliavų, Prienus, Kulautu- 
vų, Jonavą ir kitur. 1930 m. lapkričio mėn. Petrašiūnų 
šiluminė elektrinė pradėjo veikti. Tai buvo stambiausioji 
elektrinė Lietuvoje, ir ji tokia liko iki Kauno hidroelekt
rinės paleidimo 1959 metais. Ji buvo plečiama ir, 1938 
m. pasiekusi 16,400 kW galingumų, daugiau neaugo.

Su Petrašiūnų elektrine yra susijęs vienas įdomus 
Lietuvos elektrifikacijos istorijos įvykis - "elektros boi
kotas".

Minėtoji belgų bendrovė pagal sutatrį turėjo teisę 
pati nustatyti elektros kainų. Naudodamasi tuc monopoliu 
bendrovė kasmet kėlė elektros ernergijos kainą ir 1933 
metais už 1 kWh šviesos kauniečiai mokėjo 1 litų 35 
et. Toks lupikavimas išsėmė gyventojų kantrybę, ir galų

mane našle padare. Vyras buvo mokytojas, tai jį išgabe
no į Sibiru ir greičiausiai jau nebera jo gyvo.

- Dieve, Deive, kiek nelaimių tie karai atneša.
Dar kiek laiko drauges kalbėjosi ir Laima suprato 

kad klases drauge Birute apie jos praėjusius metelius 
nieko nežinojo. Kalboms gal nebuvo, ir prie viso kito, 
Laima neaiškiai užsiminė apie tų pasklidusį gandų, kad 
buvo vaikas išmestas iš lėktuvo. Dar daugiau viskas pa
sitvirtino, nes Birute dirbo valsčiaus savivaldybėje ir 
puikiai žinojo apie sudarymų naujų dokumentų išmestinu- 
kui. Jis dabar buvo Motuzienės sūnūs, vardu Šarūnas.Del 
to keisto jo atsiradimo, klebonas patarė jam antrų varda 
kabutėse pridėti -

- Ar buvai ir krikštynose?
- Buvau dar ir bažnyčioje. Iš ten buvau pakviesta 

į vaišes.
- Tokių nuotykių dar nesu girdėjusi. Visų laikų 

tų nebūtų istorijų laikiau tik žmonių sugalvotų, bet ma
tai, pasirodo, tikra teisybe...- kalbėjo Laima, kaip nie
kur nieko. Birutes motina buvo labai nuoširdi moteris, 
tai taip ta dienele ir praėjo. Atslenkant vakarui,Laima 
išskubėjo į stotį. Gal butų pas gerųjų draugę ir nakvoju- 
si, bet pas jų ' atsirado ir svečių, tad saugumo sumeti
mais, Laima išsiskubino.

Dabar jau ji viską žinojo. Tikrai nebuvo reikalo 
Motuzienę aplankyti, nes Birute buvo užsiminusi,kad bu
vę ir žingeidžių moterėlių iš miestelio, nuėjusių pas jų 
gauti daugiau žinių apie tų įvykį, tai ta geroji moteriš
ke parodžiusi joms duris.

Reiškia,nereikia jos daugiau varginti, o eiti savo 
keliu. Mintys taip sake, bet norai kitaip diktavo ir galų 
gale ji vis tik pasuko į Pliepių kaimų, o ne į stotį. Nu
tarė į vidų neiti, o tik nuraminti žingeidumų ir prisiar
tinus , per langų pasižiūrėti.

Vejas su šalčiu stiprėjo ir koše Laimos drabužius, 
bet kelias buvo netolimas.Nurodyta sodyba skendo tam
soje. Jų apsupę medžiai braškėjo nuo vėjo ir šalčio. Šį 
kartų taip pat Laimai menulis padėjo: dangus buvo šva
rus ir jis mete šešėlius taip, kaip ir fronte perėjimo 
metu. Laima atsargiai apžiurėjo namo langus ir 
per vienų pusiau uždengtų galėjo matyti kas darėsi tro
boje. Langai buvo neužšalę, nes stropi šeimininke tarp 
jų ant baltos vatos buvo išdėsčiusi sieros rūgšties stikli
nėlės drėgmei. sutraukti. Laima mate moteriškę supuojan 
čių vaikelį ir jį rūpestingai nešiojančių. Gal Laima ir 
ilgiau butų taip stovėjusi ir žiūrėjusi, bet šaltis jų verte 
į kaulų Čia pat palangėje sukalbėjusi maldų, šluostydama 
ištryškusias ašaras, bėgčiomis pasileido nugalėti tuos tris 
kilometrus į stotį. Laimei, traukinus turėjo ateiti už 
pusvalanžio, ir šį kartų jis pasirodė laiku.

Besėdint traukinyje, šalčio bangos virto į stam
bius prakaito lašus. Rodos imtum ir visus sumirkusius 
prakaite drabužius čia pat nusimestumei.

Nuo stoties dar buvo geras gabalas kelio ir Lai
ma atsisegiojusi skubino pas seserį. Šį kartų pajuto, kad 
tas karštis susimaišė su aštrėjančiais krutinės skausmais. 
Išsekusi ir karštyje paskendusi, šaltų gruodžio naktį Lai
ma jau su skundais ir negalavimais , tik peržengusi 
slenksty pasibedojo seserei Albinai.- Apie valgį ir nepa
galvojo. Patikrinus temperatūrų- buvo peršokusi ketu
riasdešimt. Visų likusių nakties dalį Laima blaškėsi 
ir skundėsi čia šalčio, čia karščio bangomis. Nepagerejus 
ryte Albina sukruto parvežti gydytojų iš apskrities 
miestelio, nes banytkaimyje jo nebuvo.

Gydytojas atvažiavo prieš pietus. Apžiūrėjęs,ap- 
deliojo taurėmis visų krutinę ir nugarų. Po to svarstė, 
kokius vaistus prirašyti, nes, kaip jąu žinome, jų labai
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gale miesto Namų Savininkų Draugija, vadovaujama advo
kato R. Skipičio, suorganizavo plataus masto boikotų.

1933 m. balandžio 28 d. vakare sutemus, elektros 
šviesų užgesino restoranai, krautuvės, kavinės, privatūs 
butai, net prezidentūra, savivaldybė ir kareivinės. Nors 
boikotas ir nebuvo oficialiai vyriausybės remiamas, kau
niečiai buvo vieningi. O kas šviesų negesino, tų įspėdavo 
akmenimis į apšviestąjį langų. Skipitis suorganizavo jau
nuolius nukirpti laidus, einančius į Garliavų, Jonavų ir 
kitur. Nelengva buvo ir miesto valdžiai, nes iš vienos 
pusės jų kietai spaudė Belgijos vyriausybė, o iš kitos 
- gyventojų įtūžis. Boikotas baigėsi tik už savaitės, kai 
pagaliau įsikišo Lietuvos vyriausybė. Ministerių Taryba 
su vidaus reikalų ministerių pulk. Rusteika nustatė naują 
tarifų - 82 c/lWh, nors ekspertai skaičiavo, kad su 40c/ 
kWh tarifu belgų bendrovė galėtų verstis su maždaug 
12% pelno. Stoties šeimininkai belgai, matyt, tokio vy
riausybės žygio nesistikėjo. Prasidėjo ilga diplomatinė 
kova: su Lietuvos užsienių reikalų ministerija derybas 
vedė pats Belgijos užsienių reikalų ministeris Hymansas. 
Belgijos vyriausybė gųsdino net tarptautiniu Haagos teis
mu, sumažino prekybų su Lietuva, bet Lietuvos vyriau
sybe nenusileido: belgų pretenzijos buvo atmestos, ir nau
jai nustatyti tarifai nepakeisti.

Visuomenės susidomėjimas Lietuvos energetikos 
reikalais labai pakilo, ir 1936 m. buvo įsteigtas Lietuvos 
Energijos komitetas, kuriame dalyvavo žinomi to meto 
inžinieriai: Čiurlys, Kolupaila, Drųsutis, Vidmantas ir 
kiti. 1940 m. komitetas paskelbė Lietuvos elektrifikacijos 
planų, pagal kurį buvo numatyta pastatyti keletu galingų 
vandens jėgos elektrinių ant Nemuno ir Neries, o Reky- 
voje ir Gudeliuose - rezervines elektrines kūrenamas dur
pėmis. Ypatingai sielojosi Lietuvos elektrifikacija prof. 
Kolupaila, kuris buvo apskaičiavęs, kad savųjų gamina’ma 
elektros energija turėtų kainuoti tik 20-30c/kWh. Jo sva
jonė buvo didelė hidroelektrinė Nemuno kilpoje, prie 
Birštono, kuri galėtų duoti apie 25,000 kW. Didinga už
tvanka ties Nemaniūnais galėtu duoti net 70,000 kW, 
nors ir užlietų visų nemažų Punios šilų.

( bus daugiau )

PATIKSLINIMAS:
Š.m."NL" 18 nr.,4 psl.,supažindinant su knyga "Saujele 

l rupinių" , per nesusipratimų pakliuvo keletas klaidų.Kny
gos autorė mokyt.Alė Paškevičienė Šeštadieninėje Mokyk
loje dirba 20 metų.. Knygų iliustravo dailininkė Julyanne 
Reginaitė >gyv.Toronte, ir nėra šios Mokyklos mokinė.

Klaidas apgailestaujame. "NL"

truko ,o kaikurių visai nebuvo. Laima gavo abiejų plau
čių pusių uždegimų. Prirašė, kų galėjo ir pasakė, kad 
tik krize pasakys, ar ligone išgis...

Laima šį kartų su liga kariavo labai sunkiai. Jau 
antrųjų dienų ji pradėjo kliedėti ir mate įvairiausius 
vaizdus. Daugiausiai ji kažkeno prašecgrųžinti jos kūdi
kį, vėliau nebepraše, bet primygtinai reikalavo jį paro
dyti jai tų paskutinį kartų. Dažnai jų reikėjo tvirtai 
suimti,kad aprimtų. Jų prižiūrėjo Albina, motina ir dar 
viena moteris,kuri kažkada buvusi prie ligonių ir žinojo 
kaip dėti kompresus. Trečios dienos popietę motina rau
dodama išvažiavo pasikalbėti su Motuziene. Motuziene 
ir į kalbas nesileido, sužinojusi, kad kažin kokia mergina 
norinti būti to vaiko motina. Raudodama, ilgai pasakojo 
Laimos motina, kiek duktė iškentejo ir kaip veiko mei
les traukiama, perejo per frontų. Primine, kad ji norėjo 
tik paskutinį kartų prieš mirštant jį pamatyti.

Galų gale, matydama motinos ašaras ir kad duktė 
paskutinio prašymo reikalaujanti mirties patale, pasiruo
šė į kelionę su mažu kūdikiu.

Rogių kelias buvo geras ir sartis jas veže apie 
trejetų valandų. Laimai matomai artinosi krize ir ji 
blaškėsi,kartodama vis tų pati kad leistų pamatyti sūnų.

Motuziene pradėjo raudoti kartu su motina ir 
skubiai šiltoje troboje išrengė vaikų. Prinešusi prie ligo
nes,Motuziene kalbėjo, kad štai, jau atneše parodyti, bet 
ligone buvo kitame vaizdų pasaulyje ir to nesuprato, tik 
vis toliau tų patį kartojo. Belaikomas , vaikas pravirko 
ir ligone puolėsi iš lovos, tik jos motina jų sugriebė. 
Laima lyg atsipeikėjo, žiurėjo į jai rodomų kūdikį ir 
pradėjo garsiai šaukti:

- Taip, tai mano mažytis. Taip tai mano mažytis 
Va, matau apgamelę prie akytes. Taip, tai jis. Šventoji 
Marija pasigailėjo ir leido man jį dar pamatyti...

Apsilpusi žiurėjo į vaikų ir galų gale tyliai pra
bilo į Motuzienę:

-Žinau, tu verta jo. Žiūrėk, kad ir kas atsitiktų, 
neapleisk jo. Dėkoju tau,brangioji, tikrai dabar įsitikinau 
kad tai tas, kurį išiunčiau iš Rusijos pas savus...

Ji atsileido ant patalų ir pradėjo kažkų kitų kal
bėti. Netrukus, jos veidų išmušė stambus prakaito lašai 
ir ji jau tik pamažu virpino lupas.Po kiek laiko užmėtė 
rankų ant galvos ir pradėjo lygiai kvėpuoti.

Motina suspiegė viduraslyje:
- Ko laukiate, dėkit grabnyčių žvake.

- Tuoj, tuoj mama, bet kad ji atrodo, tik 
ramiai užmigo, gal pagerėjo pamačius kūdikį.

- Dievo valia - pridėjo Motuziene. Ji tiek priken
tėjo, gal Dievulis jai padėjo.

- Sakiau, kad garsvyčių karšti kompresai jai pa
dės,- pridėjo iš kampo kompresų dejeja.

Vakaras buvo šaltas ir ramus. Menulis šai
pėsi praeinančiam debesėliui. Laima miegojo ramiai.Mo
tuziene su mažyčiu nakvojo Albinos lovoje. Motina mel
dėsi, varstydama rožančių . Bažnytkaimis jau miegojo.

(1-os dalies pabaiga)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS tauta yra tada žuvusi, kai JI PATI SAVęS IŠSIŽA - 
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KAUNO "ŽALGIRIO” KREPŠININKAI su Sovietų Sąjungos čempioną medaliais po pergalės prieš Maskvos CASK Maskvoje. Pirmoje eiIėję 
į iš kairės): R. KURTINAITIS, S. JOVAIŠA, V. CHOMIČIUS, A. BRAZYS, R. VALIKONIS; stovi - V. CARIOVAS (administratorius ) A. 

SABONIS, G. KR AP ĮKAS, M. LEKARAUSKAS, H. GI ED RAITI S (treneri s), V. G AR AST AS (vyr. treneri s ), V. JANKAUSKAS , A. VENSLOVAS, 
V. VAIKSNORAS ( gydytojas), A. VISOCKAS ir R. CIVILIS. Nuotrauka iš E. Šulaičio archyvo.

T - ' — o- /—
„I as musų paštas tai jau visiškai pasileido - 
as čia jau antri metai, o dar vis gaunu atvi
rutes su linkėjimais pasveiktil”

PASIRINKIMAS
Jonas grįžta namo gerokai įkaušęs. Vos įėjus į kam

barį- nukrenta jam skrybėlė nuo galvos.,
- Pakelk mano skrybėlę, - sako jis žmonai.
- Pats prisigėrei, pats numetei, tai pats ir pasikelk, - 

atsako nustojusi kantrybės žmona.
- Jei aš pasilenksiu, tai turėsi ir mane ir skrybėlę 

pakelti.. .

KAUNO "ŽALGIRIS” - -
ANTRAS EUROPOJE

Kauno ŽALGIRIO ir kartu 
lietuvių vardas plačiai nu
skambėjo visoje Europoje, 
kuomet lietuviai pateko į taip 
vadinamą Europos šalių nu
galėtojų taurės superfinalą . 
Lietuviai finalinėje grupėje 
buvo surinkę po lygiai taškų 
su Jugoslavijos Zagrebo"Ci- 
bonos" penketuku ir dalinosi 
1-2 vietas. Pagal varžybų 
nuostatus, dvi pirmosios ko
mandos privalo susitikti taip 
vadinamame superfinale, 
neutralioje aikštėje.

Iki tol tarpusavio susitiki.-i 
muose, vienas rungtynes bu4- 
vo laimėję lietuviai,© kitas- 
jugoslavai. Tad visų dėme - 
sys krypo j Budapeštą, kur 
balandžio 3 d. {vyko lemia
mos rungtynės. Stebint dau
giau negu 1O tūkstančių žiū
rovų ir milijonams daugely
je valstybių prie televizijos 
aparatų, laimėtojais išėjo 
buvę čempionai- jugoslavai 
94:82.

Rungtynės buvo labai į- 
temptos ir čia neišlaikė ma
žiau tarptautinių žaidynių 
žaidę lietuviai. Likus pen
kioms minutėms iki pabai
gos, ŽALGIRIO centras A. 
Sabonis davė 'boksą " jį

nedraugiškai dengusiam ju - 
goslavui ir buvo pašalintas 
iš aikštės. Jeigū to nebūtų 
įvykę, lietuviams dar buvo 
vilčių į pergalę. Taip pat ne
galėjo pilna jėga žaisti ŽAL
GIRIO kapitonas C h o m i - 
č i u s, kuriam nebuvo pil
nai sugijusi ranka.

Tačiau užsienio spauda 
gerai įvertino lietuvių žaidi
mą ir antros vietos užėmi
mas Europoje yra geresnis 
laimėjimas negu prieš var
žybas buvo tikėtasi.

Kaipjau buvo rašyta,prieš 
susitikimą Budapešte lietu- 

•.xyiaL žaidę.tris sunkias rung
tynes Sovietų Sąjungos; 
krepšinio superfinale ir čia 
antrus metus iš eilės pasi
rodė čempionais Sovietų Są
jungoje. (eš. )

• PABALTIJO AKVARELĖS 
parodoje Rygoje patiekta a- 
pie 4OOdailės kūrinių.

PLEČIAMA MUILO
GAMYBA

"Lietuvos Muilas" išleido 
naujausią savo gaminį- tua
letinį muilą su kaštonų ir 
čiobrelių priedais, pavadintą 
"Venta". Taip pat nauji ga
miniai - "Mėta", "Rytas" , 
"Puta", "Neringa".

Naujas skystas muilas 
plaukams plauti pagamintas 
su natūrąliu dilgynių eks
traktu ir pavadintas "Dilgy- 
nėlė".

Šių gaminių receptus su - 
kūrė išradingos fabriko la
boratorijos darbuotojos D. 
Urbonienė ir G. Bakonienė. 
Gaminami taip pat ir dai
liai įpakuoti suvenyriniai 
muilai "Nevėžis", "Šatrija", 
"Birutė" ir "Pelenė".

Šiemet Panevėžio muilo 
gamintojai paleis į apyvar
tą 4. 5 tūkstančius tonų tua
letinio ir 300 tonų skys
to muilo.

dirigavimo žinias, tęsė var
gonavimo studijas.

Tarpe kitų kūrinių , paliko 
dvi operas: " Dangutė " ir 
" Vasarvydžio nakties sap - 
nas", simfoninį poemą "A - 
nykščių Šilelis", chorines 
poemas "Uosis ir Žmogus ", 
"Jūratė ir Kastytis". Taip 
pat apie 1OO choro ir solo 
dainų. Išleido dainų rinkinį 
chorams "Papartėlis Žydi".

< (1963 m.).
Nuo 1939 m. dėstė Kau

no Konservatorijoje, 1945 - 
57 docentavo Vilniaus Kon - 
servatorijoje. Ypač pasižy - 
mėjo kaip specialios harmo^ 
nijos dėstytojas.

Buvo gimęs Girdžių kaime 
Jurbarko valsčiuje, mirė 
Kaune 1965 m. kovo mėn. 5 d.

• Rašytoja -jumoriste Vy - 
taute Žilinskaitė jau trečią 
kartą buvo įvertinta diplo - 
mu ir premija už kūrybą.

Dabar gavo premiją ir dip
lomą už 1985 m. parašytą ju
moreską" "Analizės", at- 
spausdintą"Tiesos" laikraš
tyje, "Popierinių Gėlių" sky
relyje. Premiją skyrė Mask
voje leidžiamas jumoro ir 
satyros žurnalas "Krokodil".

• LELIŪNŲ Kultūros Namų 
salėje buvo pagerbti Utenoš 
apylinkės du šimtamečiai: 
Pranė Juknonienė ir Petras 
Jočys. Juos atlydėjo vaikai , 
vaikaičiai, provaikaičiai ir 
artimieji.

ooooooooo
Pagal tradiciją, prie Bayernburgo pilies 1341 me

tais žuvo DLK Gediminas. Jį pašovė kryžiuotis, pirmą 
kartą pavartojęs Lietuvoje šaunamąjį ginklą. Lietuviai 
esą supylė Gediminui atminti piliakalnį Veliuonoje ir čia 
sudeginę ar bent laikę pašarvotą. Vilniečiai tvirtina, kad 
Gedimino kūnas buvo atlydėtas į Vilnią ir ten. sudegintas 
ant jo vardu vadinamo, bet ne Pilies kalno.

Veliųoniečiai vadina savo piliakalnį Gedimino kal
nu. 1922 metais čia pastatytas kuklus Gedimino pamink
lėlis, o kan. J. Tumas-Vaižgantas pašventino kryžių, kaip 
žmonės sakė, "pakrikštijęs Gediminą".
S. Kolupaila (Iš: "Nemunas")

• VILNIUJE buvo paminėtas, 
kompozitorius, vargoninin
kas ir pedagogas Zigmas A- 
leksandravičius jo 75 - tojo 
gimtadienio proga.

Jis buvo baigęs Kauno 
Konservatoriją, tobulinosi 
Paryžiuje, Romoje . Prahoje 
gilino kompozicijos, choro

MIRĖ POETAS GEDIMINAS 
JOKIMAITIS

Vilniuje balandžio 15 d. mi
rė poetas Gediminas Joki- 
maitis, g. 1920 m., Pernavoje 
Kėdainių apskr. Karo metais 
jam teko būti Altajuje ir Ja
kutijoje. Paskutiniu metu jis 
dirbo Lietuvos Mokslų Aka
demijos Fizikos ir Matema
tikos Institute Vilniuje.•••••••••••••••••••••••••••••e

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"
NAMŲ REMONTO VAJUS

-MALONUS "NL" SKAITYTOJAI, prašome pasinaudoti 
šia atkarpa ir ją atgal atsiųsti "NL" adresu:

1892.IX.14 Tuminiškėje, Latgalijoje, gimė moksli
ninkas Steponas Kolupaila (mirė 1964.IV.9).

Siunčiu "NL" prenumeratą ui 198...m......... dol.
"NL" namų remonto vajui ............ ........ dol.

AA CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523-9977 
Toronto 489 - 3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

London 438-1122 2S
Windsor 252-3842 B

Calgary 287-2712
Wi nn ipog233-350fS
Sudbury 674- 6217 B

Mr.Mrs..............................................................................................................t
Adresas ..........................................................................................................

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
PASAKŲ ? JOSE RASI IR GROZIOJR JUMORO IR IŠMINTIES l

ATEIK I LIETUVIU A. A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 1122 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366-2548 ( samtį Y, 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 366-7770 Dainiai L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8437

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. naktie* 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

1986. V. 15

MOKYKLOJE
Jauna mokytoja savo gimimo dienos proga atnešė j 

klasę mokiniams saldainių. Vienas mažas mokinukas , 
priėjęs prie jos staliuko, paklausė, kiek jai metų..Mo
kytoja atsakė juokais:

- O, aš jau labai sena. Maždaug, šimto metų.
- Ar aš nesakiau, - pridėjo jo draugas irgi šalia 

atsistojęs.

PRISIMINĖ DRAUGĄ...
Du pensininkai prisiminė savo mirusius draugus.
- Man tai labiausiai gaila Igno, - sako pirmasis.
- Kodėl Igno? Visi mūsų draugai buvo puikūs vyrai, - 

klausia antrasis.
- Matai, aš vedžiau jo našlę. . .

• Negirk pradžios, kad nepeiktum pabaigos.
• Ne tas stiprus, kurs muša, bet tas kur atlaiko.
• Ką jaunas pasėsi, senas pjausi.

( Lietuvių liaudies patarlės)

Parinko O. L A Š A S
TV GALI BŪTI KENKSMINGA VAIKAMS

Gerai žinomas socialinių reikalų stebėtojas ir dar - 
buotojas Vance Packard yra parašęs 9 knygas įvairiais 
aktualiais reikalais. Paskutinioji jų pavadinta "Statomi 
pavojun mūsų vaikai”.

Jis rašo, kad televizija per keletą paskutiniųjų me
tų išvystė tokią įtaką, kad pasidarė labai sunku būti ge
rais tėvais. Atsiranda vis daugiau įrodymų, kad beato - 
dairinis TV Žiūrėjimas gali sugadinti vaiko vystymosi 
raidą; nauji programų perdavimo būdai - kabelio TV, ap
mokamosios TV programos ir videokasetės- padarė 
programas daugiau negu bet kada, įtikinančias.

Jeigu aš dabar turėčiau auginti vaiką, rašo autorius, 
aš būčiau daug griežtesnis negu 90% dabartinių tėvų, pa
renkant programas savo sūnui ar dukrai. Taip galvoju, 
nes studijavau 5 metus bekintantį vaikų pasaulį.-Televizi
ja yra tapusi didžiąja jų pasaulio dalimi. Esu įsitikinęs, 
kad vaikai praleidžia skandalingai daug laiko žiūrėdami 
TV. Maždaug tiek pat skiria laiko sėdėdami priešais TV 
dėžę, kiek priešais savo mokytojus.

Nielsen’o tyrimai rodo, kad apie 3 milijonai JAV vai
kų 6-11 m. amžiaus dar tebežiūri TV tarp 10-11 vai. nak
ties! Apie 441. OOO kanadiečių vaikų 2-11 metų amžiaus - 
žiūri TV tarp 10-11 vai- nakties.

Iš amerikiečių vaikų skaičiaus, apie 380 OOO vis 
žiūri TV ir po vidurnakčio? Iš kanadiečių vaikų patiekto 
skaičiaus,po vidurnakčio tebežiūri TV 15. OOO vaikų.

Jeigu namuose yra kabelinė TV, vaikai gauna R- at
žymėtas programas. Jeigu tenai naudoja video aparatus, 
vaikai gali net žiūrėti X atžymėtas kasetes.

Jeigu dabar būčiau tėvu, aš neleisčiau nė vienam sa
vo vaikų iki 15 m. anyžiaus laikyti TV aparatą savo kam
bariuose. Vien tai, kad taip lengva įsijungti aparatą, su - 
daro perdaug galimybių pasidaryti chroniškais ir neat - 
tankiais žiūrovais.

Supraskite mane teisingai: daug kas TV programose 
yra gero ir patrauklaus vaikams, jeigu tėvai tik tinka
mai prižiūri programų pasirinkimą. JBet man būtų labai 
nejauku jeigu mano vaikai be JOKIOS PRIEŽIŪROS galė
tų naudotis TV. Štai tos priežastys:

• Rūpine iausi, kad T Y nepaverstų mano vaikų į ma
terialistinius cinikus, nepasitikinčius suaugusiais.

Vidutiniai jaunuolis , baigiantis gimnaziją, jau yra 
buvęs taikiniu kelių tūkstančių valandų komercinių rekla
mų. Tas pardavinėjimo- prekių piršimo antplūdis - ne 
tik paveikia kokius produktus vaikas labiau pamėgs, bet ii . 
prisideda prie jo gyvenimo būdo pasirinkimo. O tas gyve
nimas vaizduojamas kaip labai materialistinis.

Daugelis tų reklamų, taikytų vaikams, skatina juos 
laimėti įkyriu zirzimu. Vienas tokių programų direkto
rius straipsnyje "Reklamų amžius" yra išsireiškęs taip: 
"Jeigu jūs tikrai norite parduoti didelius kiekius prekių, 
naudokite vaikus kaip savo asistentus. 'Jie įtikinės ir zirs 
tol, kol galų gale palauš motinos ar tėvo kantrybę ir gaus 
norimą daiktą. ' ( bus daugiau )



Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: *
8 % už 90 dienu term, indei. 5
8 % už 6 mėn, term, indei. — 
8% % už 1 mėty term, indei. S 
8!z2% už 2 mėty term, indei.
8’/2% UŽ 3 metu term, indei.
9 % uz pensijų plona Z
7h% už speci ai i ą taup. s—ta S 
7 % už taupymo sąskaitos S 
6—8% kasd. palūk. sąskaita S 
6 % už ček ių sąskaitas

skolinkis

PARAMA
IMA :

už asm. paskolas nuo ...11% 
už nekiln. turto (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų............... 10)6 %
2 metu .............. 10%%
3 mėty.............. 11 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų...... 10 %
(vari able rate)

AKTYVAI VIRŠ 51 MILIJONO DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
S10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičial.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piety; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI VIRŠ 29 MILIJONU DOLERIŲ
KASOS VALANDOS: - M0KA U^:

= 90 dienų term, indėlius..... 8 %
Pirmadieniais 10-3 = 180-185 d. term, indėlius 8 %
Antradieniais 10-3 x Term, indėlius 1 metų ..... 8!4%
Trečiadieniais 10-3 = Term, indėlius 2 metu....... %
Ketvirtadieniais 10-8 2 Term, indėlius 3 metų ... h.8)6%
Penktadieniais 10-8 E Pensijų sgskoitg.............. %
Šeštadieniais 9-1 js Specialių taupymo sask..>> 7
Sekmadieniais 9-12.30 = Taupomųjų sąskaitą........ 7 %

= Kasd. taupymo sąskaitą.... 7 % 
DUODA PASKOLAS: ~ Depozitų—čekių sąskaitą..6 %

asmenines nuo .................... %
mortgičius nuo.......... 10 %—12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. —- 1 T-P-P-

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir moitgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
Čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS- 

NE PELNAS, BETSĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

Kanados Lietuviu Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI :

1267. Jurgelys Klemas................................................... $J • 000
1268. Pačkausko Broniaus atm.......................   120
1269. Mockus Feliksas..................;............................... 100
1270. Skrinskas Vytautas............................................... 100
1271. . Kuzmickas St. ir E................................................. 200
1272. Š. A. Lietuvių Fiz. Aukl. ir Sporto S-ga.........  100
1273. Gailius N..................................................................... 100
1274. Dilys Povilag, kun................................................. 100
1275. Dauginienė Irena.................................................... 100
1276. Dauginis Kęstutis.................................................. 100
1277. Dauginis Ričardas.................................................. 100
1278. Kažemekaičio Antano atm.................................... 145
1279. Budrevičius Kęstutis............................................. 100
1280. Sendžikas Antanas Gintas.................................... 100
1281. Jegelevičius V............................................................ 100
1282. Mastis Waltar........................................................... 100
128'3. Pečiulio Povilo atm................................................ 100
1284. Januškienė Marija.................................................. 500
1285. Kulbio Stasio, kun. atm...................................; • . 100
1286. Karasiejus Juozas.................... , .......................... 100
1287. Čuplinskas Darius.................................................. 100
1288. Čuplinskas Vytas.................................................... 100
1289. Čuplinskaitė Indrė.............................................  . . 100
1290. Čuplinskas Rimas..................................   100
1291. Ramanauskienė Alvina......................................... 100
1292. Ramanauskas Vladas........................................... 100
1293. Rudaitis Leonas...................................................... 100
1294. Anapilio Moterų Būrelis....................................... 100
1295. Kaknevičius Kazimieras,kun..................................100
1296. Čepaitė Danutė......................................................... 100

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

ATEIK į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gaivos nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor Si. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
MOTINOS DIENOS PIETUS

Lietuvių Namuose gegužės 
II d. Vytauto Didžiojo Menė 
buvo perpildyta svečiais. 
Visos motinos buvo apdova
notos gėlėmis ir pavaišintos 
vynu.

Dviejų valandų laikotarpy
je šioje popietėje susirinko 
daugiau kaip 400 svečių.

Lietuvių Namų adminis
tracija, virtuvės personalas 
ir talkininkai stengėsi vi
siems skalndžiai ir efektin
gai patarnauti.

Susirinkusias motinas pa
sveikino Vyrų Būrelio pir
mininkas Henrikas C h ve
dukas. Bernardo Braz- 
džio eilėraštj "Motina"pa~ 
deklamavo Vasario 16 Gim
nazijos abiturientė Marytė 
Ba 1 a i š y t ė .

Iškiliajai šios dienos mo
tinai - M.Jokubėnie- 
n e i gėles {teikė Indrė ir 
Dalius Viskontai.

Šią populiarią popietę 
rengė Lietuvių Namai ir Vy
rų Būrelis. V. K.

• Po II-jo Pasaulinio Karo , 
lietuviai, atvykę į Kanadą, 
dirbdami ir taupydami,Įsi
kūrė savo nuosavuose gyve
namuose namuose, kurie 
reikalingi pastovios priežiū
ros ir dažno remonto. Dau
gelis tokių namų savininkų , 
jau pasiekę pensininkų am - 
žiaus, nepajėgia jų atatinka
mai prižiūrėti, juos parduo
da ir keliasi { nuomojamus 
butus arba perka butus dau
giabučiuose pastatuose-kon- 
dominijumuose. Čia jų prie
žiūra yra žymiai palengvin
ta.

Daugiabučių pastatuose{- 
sigijusių butus gyventojų tei
sės ir juos reguliuojantieji 
{statymai skiriasi nuo kitų 
namus reguliuojančių įsta
tymų. Ypač paskutinių metų 
laikotarpyje populiarėjan7 
čio pobūdžio gyvenvietėms 
išleidžiama daugiau kontro
liuojančių įstatymų. Šių me
tų BIRŽELIO 8 d. , sekma- 
di en{, 3 vai. p. p. LI ET U VIŲ 
NAMUOSE adv. H. S t e po
li a 1 t i s skaitys paskaitą,

kurioje pąąiški ns dg^ąiabu - 
cių gyvenviečių butų savinin
kų teises, įstatymus ir at - 
sakys į klausimus, liečian
čius šią temą.

MINĖJIMAS

Adv.H. Steponaitis yra ne
kilnojamo turto pardavimo 
teisės žinovas ir verčiasi 
privačia praktika, patarnau
damas šioje srityje dauge
liui mūsų tautiečių. Taipgi 
prelegentas atsakys į klausi
mus visais nekilnojamo tur
to pirkimo ir pardavimo rei
kalais. ) V. K .

BIRŽELIO 15 dieną, Lietu
vių Namuose bus ruošiamas 
Sibiro Tremtinių minėjimas

Paskaitą apie tremtinius 
ir Sibiro kalinius skaitys 
Pasaulio Lietuviij Bendruo
menės Valdybos vicepirmi - 
ninkė M.Lenkauskie- 
n ė iš Cleveland o, Ohio.

Tam minėjimui pritaikin
tą rogramą atliks Toronto 
Prisikėlimo Parapijos Cho
ras, vadov. muz. sol. Vaclo
vui Verikaičiui.

1297. Jonynas Vaidotas................................................. 150
1298. Liuimįenė Stasė.......................................................... 200
1299. Samulaičio Antano atm. . ...................................... 155
1300. Aukštakalnis J............................................................ 100
1301. Skverecko Vlado atm.......................................   115
1302. Bačėnienės Konstancijos atm............................... 185
1303. Ralio D. testamentinis palik, (dalis). ... 19. 000
1304. Zenkevičius Juozas V............................................... 100
1305. Sniečkaus Viktoro, vet. dr. atm............................ 305
1306. Budnikas Ričardas.................... .. ........................ 100
1307. Padebinskienės Bronislavos atm........................ 530
1308. Masiulio Jono atm.................................................. .100
1309. Tribinavičienė Magdalena................................. 100
1310. Steponas Fredas...................................................... 100
1311. Jucys A........................................................................ 100
1312. Atarkaus Alb. atm................................................. 150

Pradiniai Įnašai:
Norkienės N. atm..................................................$ 35
Laurinavičienė M............................................... 30

Įnašus Papildė:
5t Jokubicko Stepono atm .............................. iki $ 755

13. Kantvydas Albinas.............................................. 2.000
23. K. L. B. Ottawos Apylinkė.................................8. 400
34. Mališka Izidorius .-............ '•................................. 200

4848. Prisikėlimų Par. Kredito Kooperatyvas. ... 4. 250
77. "TALKA" Hamiltono Kred. Kooperatyvas . . 3. 400

161. Baranausko Beno atm. ..................................... 455
198. Karbuno Leono atm.......................   1. 500

326 . Stankai Kazys ir Vanda.................................. 1. 050

Birutė Grigaitytė- Spadienė
namų pirkimo Ir pardavimo agentė

1280 Dundas St. West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

Įstaigos Tel.: 535-2500
Namu Tel.: 445-9469

MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS VAIKŲ CHORAS, ATLIKĘS PROGRAMĄ VASARIO 
16 d. MINĖJIME ANAPILYJE

“VOLUNGIŲ” CHORAS ATLIEKA PROGRAMĄ SVEČIŲ PRIĖMIME VASARIO 14 d.
PRANCIŠKONŲ PARAPIJOS PATALPOSE . CHORUI VADOVAUJA MUZ. D. VISKONTIENĖ.

Abi nuotraukos Sta. Dabkaus 

f> LIETUVIŲ NAMUOSE pas
kutiniu. metu lankėsi iš JAV- 
J. Adomėnas, A. Bajoras, G. 
Vaidotas,A. Žakas, St. Damb
rauskas, V. Valentinas, Vyt . 
Kutkus, K. Karvelis, V. ir O . 
Bražiai; iš Libijos-K. M. R . 
Astravai;iš Montrealio- A . 
ir L. Staškevičiai, K. ir A . 
Gustainial, Danius ir Aras 
Pieč aięiai- 
o LN svetainei LOKYS rei
kalingas tarnautojas-toja . 
Kreiptis j A. VAIČIŪNĄ, tek 
532-3311.

362. Skrebutėnienė Julija......................................... 200
483. Kubiliaus Vinco, dr. atm.............................. 1160
608. Latausko Petro atm...........................  1700
658. Indrelienė Ona..................................................... 300.
718. Agurkiai Vytoldas ir Genė............................... 1200
761. Zavadsko Mamerto atm. ................................ 600
'767. Baltuoniai, Pranas ir Jadvyga........................ 175

1030. Bernotas Pranas ir Helena............................. H00
1098. Regina Petras.................................................... 300
1099. VOLUNGĖ, Dainos Vienetas......................... 200
1182; Pusvaškiai St. SrE................................................ 200
1188. Mickienė Julija.................................................... 400

Nuoširdžiausiai sveikiname visus naujus ir {na - 
šus papildžiusius narius - tai mūsų meilės parodymas ir 
pareiškimas mūsų brangiai LIETUVAI. Visi žinome 
kad K, L. F. kapitalas eis mūsų TĖVYNEI atstatyti- o JI 
vistiek bus LAISVA- ir ČIA IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ VI
SIEMS LAIKAMS.

Broliai ir sesės - ypač jaunime- neužmirškite sa
vo tautybės bei lietuvybės šaknų. Mes tikime, kad jūs ne- 
nutausite ir neišsižadėsite savo tautybės.

K. L. FONDAS DĖKOJA visiems broliams ir se
sėms, prisidėjusiems prie šių svarbių uždavinių vykdymo.

K. L. F.
■<H^ooato«eo<>oooooc»c>oooooQ<»c>o®oooK  ̂

Toronto Lietuvių Namų 
poilsio stovykla

RENGIAMA

T. PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE VASAGOJE , j 

Š. M. RUGPJŪČIO 9-17 d.d. j

Platesnę informaciją teikia V. KULNYS,
1573 Bloor St. W. , Toronto, Ont. M6P 1A6 (

j Tel.: (416)-769-1266
leegcaaBBaBBoeūaepoooogūeoęgooaocj



Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoje
- įsikūręs nuosavuose namuos* — hamilton

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 23
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) ..... 5 % 
santaupos ....................... . 7 %
kasd. palūkan. už sant. 6.5% 
term, indėlius 1 m..........%
term, indėlius 3 m........9.25 %
reg. pensijų fondo ...... 8 %
90 dienų indėlius ......... 8.5%
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ... 9 %

MILIJONUS DOLERIU
IMAME UŽ:

nekiln. turto pask.. 10.5 % 
asmenines paskolas 12.25 % 
"Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $25.000

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.', penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

CICERO KREPŠININKAI 
HAMILTONE

Cicero LSK ATEITIES vy
rų krepšinio komanda gegu - 
žės pradžioje buvo nuvykusi 
j Hamiltoną, kur dalyvavo 36- 
tose Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynėse, kurias su
rengė vietos lietuvių sporto 
klubas KOVAS.

Autdmobiliu keliavę visą 
naktį, ciceriečiai šeštadienio 
anksti rytą susitiko su To
ronto VYTIMI, kurią lengvai 
įveikė. Dideliu rezultatu nu
galėjo ir antrąjį varžovą- 
"AUŠROS" II. Trečiame 
sitikime ATEITIES vyrai po 
sunkios kovos turėjo nusi
leisti Clevaland'o ŽAIBUI . 
Tada, žaidžiant dėl trečios 
vietos, nugalėjo Hamiltono 
KOVĄ.

Tokiu būdu laimėję tris 
žaidynes iš keturių, Cicero 
atstovai užėmė III-ią vietą iš 
11-kos vyrų komandų, žai- 
džiusių B klasėje.

kyti, ir be poilsio, per vieną 
dieną sužaisdami rekordinį 
rungtynių skaičių - 4- rias . 
Atrodo, jog čia būta didelio 
rengėjų neapsižiūrėjimo, 
nes žaidynių taisyklės sako, 
kad negalima komandai sklis
ti daugiau kaip dvejas rung
tynes per dieną. (eš. )

o Naujiesiems provincijos 
ateiviams balandžio 21 d. , 
buvo atidaryta nauja įstai
ga ONTARIO WELCOME 
HOUSE.

Lietuviams gerai pažįsta
ma Pilietiškumo ir Kultūros 
ministerė dr. Lily MUNRO

' ' ? M « ^RHRHERHEi

wwp;.

Reikia pažymėti, jog 
ATEITIES vyrai čia žaidė ne 
tik be miego, bet, galima sa-

iškilmingai atidarė šią is - 
taigą, kurioje naujieji atei
viai galės gauti sau reika
lingų informacijų, patarimų. 
Dirbs 4 asmenys ir bus ga
lima susikalbėti 38-mis kal
bomis. Ši įstaiga ypatingai 
bus naudinga ateiviams iš 
Azijos, nes jie čia neturi sa
vo konsulatų.

Iškilmėse dalyvavo mies
to burmistras, taryba, dau
gi akultūrės tarybos atsto - 
vai ir medios darbuotojai.

Hamiltone etninių bend
ruomenių įkurtos instituci - 
jos taip pat gauna valdžios 
paramą.

• " GINTARO - ĄŽUOLO " 
skautų-čių LAVINIMO STO - 
VYKLA įvyks LIEPOS mėn. 
20-26 dienomis ROMUVOS 
STOVYKLAVIETĖ JE.

DALYVAUJA vyresnių va
dovų rekomenduoti prityrę 
skautai- ės iš viso AMERI
KOS žemyno.

KANADOS RAJONO skau - 
tų-čių lO~ties dienų VASA - 
ROS STOVYKLA VYKS LIE
POS 26- RUGPJŪČIO 4 die - 
no mi s.

SKAUTIŠKOS SUTIKTUVĖS

Prityrusioms skautėms ir 
skautams sutiktuvės įvyks 
GEGUŽĖS 24-25 d.d. BEAU-

C'tCERO LSK "ATEITIES” VYRU KREPŠINIO KOMANDA. Pirmas iŠ kairės - komandos 

vadovas Edvardas SULA1T1S, antras i s , de si n ė s - kom ando s kapitonas E dv ar d as SUL Al TI S 
jaun. Ši komanda Hamiltone Įvykusiose S.Amerikos lietuvių vyrą B klasės varžybose užėmė 
III -Čią vieta. Nuotr. Z. Degučio

• 1 :

Uietubofi> Jfbnfca*
217 Bedbrook Ave.,MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1$2

Ottawa

PADĖKA
Brongiam Vyrui ir Tėveliui

A. a. JURGIUI STUKUI mirus, 
reiškiame nuoširdžią padėką klebonui J. LIAUBAI 
solistams p.p, PAULIONIAMS, giminėms ir visiems 
kurie dalyvavo laidotuvėse.

Dėkojame visiems už velionio lankymą koply
čioje, už gėles, aukas ir užprašytas Šv. Misiąs—

Žmona MONIKA ir

Sūnus EDV ARD AS su SEIMĄ

montreal

“NL” SPAUDOS BALIAUS ŠEIMININKES: 15 dešinės - vyriausia 
seimininkė ANELĖ KERŠIENĖ su pagalbininkėmis —
G. BALAI ŠIENE ir E.KLEZIENE. Tony’s Photo Studio

"LN” SPAUDOS VAKARAS 

(tęsinys)

Kiekvienas sėkmingas pa
rengimas tik tada įmanomas 
pravesti, kai tiek scenoje , 
tiek salėje, tiek ir virtuvėje 
sueina entuziastingi darbuo
tojai, talkininkai. Jų nemažai

stalus aptarnavo: Monika 
Ši auč i u 1 i enė, Š. Bab 
rauskienė, J. Rama - 
nauskaitė, A.Celtoriū- 
tė,V. Lukoševičiūtė, L. 
Skardžiutė, T. Mickie
nė;

pyragus padovanojo: J.A do - 
maitienė.M. Girdžiu-

MONT stovyklavietėje,ROCK buvo ir šių metų "NL"Spau- 
CREEK, Ohio, USA.. do s Vakare. Daugelis jų jau

Tuo pat metu vyks ir vyr. dešimtimis metų atlieka į - 
skaučių ir sk. Vyčių sąskry- vairias pareigas, o šį kartą 
dis. ŠIRVINTOS-NEMUNO ir jaunosios merginos, dau-

vienė, Z. Urbonienė, M. 
Š i a u č Lu I i e n ė , A . Išga 
naitienė, V. Biliūnie - 
nė, V. Dikaitienė,O.My- 
lienė, D. Mozūrai tie -

VADIJA pasirūpins TRANS
PORTU ir APMOKĖS SĄ
SKRYDŽIO IŠLAIDAS.

ĮSIJUNKIME l MAŽOSIOS LIETUVOS FONDĄ 
ŠIANDIEN, tapdami:

RĖMĖJAIS: $10,- gaudami visus aplinkraščius ir nuo
latinę informaciją. I

NARIAIS : $100,- metinis arba $1.000 vienkartinis 
mokestis; gaudami viską, kaip aukščiau pažymėta, me
nišką pažymėjimą, visas Fondo išleistas knygas su nario 
pavardės paminėjimu.

MECENATAIS : $1.001 ir daugiau. Gaudami viską, 
kaip aukščiau paminėta su privilegija pasirinkti knygą 
finansavimui.

STEIGĖJAIS: $3.000. Gaudami viską, kaip aukščiau, 
su nuotrauka vienoje pasirinktoje knygoje.
C 1 Taip, noriu įsijungti.
f I Pridedu čekį sumoje:
I Į Atsiųsiu čekį.
Data:

YPATINGA SUEIGA
Šeštadieninės Mokyklos 

Tėvų Komitetas š. m. gegu
žės 24 d., šeštadienį, kviečia 
visus atsilankyti į ruošiamą 
ypatingą sueigą, kurio
je bus VAKARIENĖ, ŠOKIAI, 
KONCERTAS ir KNYGOS 
SUTIKTUVĖS.

Sueiga įvyks LATVIŲ NA
MUOSE - LEES ir MAIN 
gatvių kampe, 6:30 vai. v.

Rytojaus dieną-GEGŪŽĖS 
25 d. , sekmadienį, ST. HY - 
ACINTH Parapijos Salėje 
ruošiama MOKYKLOS 
ŠVENTĖ.

Čia bus paminėt# Mokyk
los įsteigimo 35-kių metų

sukaktis, mokslo metų už - 
baigimas ir MOTINOS DIE
NA.

Pamaldų pradžia 1:15 vai.
P- P-

SUEIGOS programą atlie
ka visa Mokykla.

Albinas Vilniškis

(Vardas ir pavardė)

(Miestas, prov. / valstija DRESHER INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

ZIP CODE Telefonas

SPECIALYBES i
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90® AVENUE, LaSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1986. V. 15

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

Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
Toronto, om.
M6P lA5

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

Tel. 533-3531

gumoje"Pavasario"mergai- nė, P . Sn a p ka u s ki e n ė , 
tės,talkininkavo salėje. G . M on tv i 1 i e nė , E . A 1 i -

Prie durų svečius pasiti- nauskienė;
koE.Alinauskienė, P. loteriją vedė A u gu s t i n a s 
Klezas.G.Alinauskas ,Mylė, talkinant Alb. Urbo- - 
Pr . Di kaitis; nui;

baro tarnyboje buvo - A. loterijos tarnybą atliko V. 
Čepulis,V.Barauskas, Biliūnienė, Br. Bociū- 
G. Alinauskas , E . A 1 i - ni e nė , Z . U r bon i enė , M. 
nauskienė; Ka s p e r a v i č i e nė,M. Grin-

Vyr. šeimininkė- A ne lėki enė, E. Cel to rienė; 
Keršienė. Jai talkininką- prenumeratas ir "NL" 
voE. Klezienė, G. Ba-Namų Temonto Vajui aukas 
lai ši enė; rinko Leonas Balaišis.^

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai Iietuviams patarnauįa. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui~ar taisymui skambinkite: 364-1470



ivtontreal
- *___ - - -- - - - - - - -

MIRUSIEJI:
• NORKUS Stasys, 85 m. mi
rė ligoninėje gegužės 11 d .

Liko žmona Polė, sūnūs 
Stasys, Jurgis, sesuo Albina 
su vyru Jonu ir trys vaikai
čiai.

Nuoširdi užuojauta arti
miesiems.

Velionis buvo ištikimas 
ilgametis "NL" skaitytojas 
ir iki paskutinių dienų vis 
laukdavo ateinant laikraščio.

Artimieji prašo vietoje 
gėlių, aukoti mišias Šv. Ka
zimiero ir Aušros Vartų pa
rapijose.

Laidojamas iš Šv. Kazi
miero parapijos gegužės 14 d.

DĖMESIO LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

GEGUŽĖS 25 d. , 12:30 v . 
pamaldas su komunija laikys 
kun. Povilas DILYS Šv. Jono 
bažnyčioje , 3594 Jeanne
Mance str.

VISI prašomi dalyvauti 
Parapijos Taryba

• Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir KLJS-gos Mont- 
realio Sk. rengia LINKSMĄ 
VALANDĖ LĘ (žiūr. skelb. ) 
Visa Montrealio kolonija , o 
ypatingai jaunesnioji karta, 
turėtų nepraleisti progos ir 
atvykti i tokį vienkartinį va
karą.
• Šv. ONOS DRAUGIJOS Mont 
realio Aušros Vartų Para
pijos Skyrius "NL" Spaudos 
Vakaro proga, mūsų savait-
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i
č<

&

JAUNIMO LINKSMA VALANDĖLE
VYKS GEGUŽĖS 31 d. ŠEŠTADIENI, 7 val.v.

Aušros Vartų parapijos salėje
ATEITI su “NERD” apranga.

ĮĖJIMAS — $2.50 (su apranga)
$ 4.50 (be specialios aprangos)

• Šokiai
• Linksma valandėlė
• Užkandžiai

KLJS ir MLJS kviečia visus atvykti, pasilinksminti ir tuo pačiu padėti
VI—jam PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI!

"NL" SPAUDOS BALIUJE A.V. Parapijos s alėje 1986.V. 3 , Jonas ŠULMISTRAS su sūnum 
ALBERTU rūpinosi vakaro muzika, kuri visiems labai patiko. Tony's Photo Studio

LITAS
MONTREALIO 

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8

TEL.: 766-5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD.
ir ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SEVE 3907 A ROSEMONT Šv.KAZIMIERO 

PARAPIJA
PIRM. ANTR. TREČ. 9:00-3:00 -------------------

KETVIRTADIENIAIS 12:00-8:00 4:00-8:00 --------------

PENKTADIENIAIS 10:00-6:00 2:00-6:00 -------------

SEKMADIENIAIS 10:30-12:30 ------------------ 10:30-12:30

DUODAME VISUS BANKINIUS
PATARNAVIMUS

AKTYVAS VIRŠ $ 17,000,000. REZERVAS $ 600,000.

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

RESTORANAS
KOSUHS

Įvairūs gėrimai

raščiui atsiuntė $50.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• KARDELIENĖ Elzbieta 
"NL" Spaudos Vakaro proga 
paaukojo loterijai rankinuką. 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• NEATSIIMTI LOTERIJOS 
BILIETAI

"NL" Spaudos Vakaro me
tu liko neatsiimti loterijos 
bilietai: Nr: 159 -456,159-431 
159-147, 159-482, 159-297 , 
159-302.

Kreiptis į "NL"Redakciją 
arba į administratorių A. 
M y 1 ę.

• Sol. ČAPKAUSKIENĖ Gina 
išvyksta gegužės 15 d. repe
ticijoms į Chicagą, kur ruo
šiamasi Lietuvių Operos 
premjerai Rossini "Vilius 
Tellius". Spektakliai bus š. 
m. BIRŽELIO 14-15 d. d. Sol. 
Gina Čapkauskienė atliks 
pagrindinę sporano rolę- 
Habsburgų princesės Ma - 
tildos.

• JASAIČIAI Felė ir Algis 
iš New Yorko lankėsi pas 
gimines Silviją ir Arūną 
Staškevičius. Duktė Ramunė 
Jasaitytė čia lanko McGill 
Universitetą.

PARDUODAMA 
elektrinė krosnis gerame stovyje.

Skambinti Tei.: 767—8684

......  u
BIRŽELIO Id. TUOJAU PO 11 VAL. PAMALDŲ

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue De Seve , Montreal

RUOŠIAMI

PIETOS
SU MENINE PROGRAMA

klebonui kun. JUOZUI ARANAUSKUI, SJ. pagerbti

70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA

KAINA: $8.-

RUOŠIA: AV P arapijos Komitetas ir
Jūros Saulių "Neringos” kuopa.,

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Specialybė - “BROCHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2—me aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

e Automobilių nuoma 
e Naujų ir vartotų 

pasi rinkimas 
e Pardavimas ir 
• Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P. Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

PARDUODAMAS

2 butų namas Verdune, 1056—1058 6—th Ave.

Kaina — $46,000.“ Telefonas : 767—8132

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.Q.

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė "Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dr J. MALISKA
d. d. s;

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
1440 st. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866 -8235
Namu : 761 — 4 675______ * ___ , _____

Dr, Philip Stulginski
D.D.S.

Dantų gydytojas - chirurgas 
•806 Centrais, coin comer 45e eve.

•uita 200. 364-4658

Tel: 364-4658

Kailių Siuvėjas
767—6183 dabar pakeistas į : 288-9646

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

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

PETRAS ADAMONIS
C.M. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI u ATSAKOMYBE u GYVYBĖ•

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Hlk 1L7

6 Didelis pasirinkimas gatavu palt
• Vasaros laiku saugojimas (storai
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v.
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r. iki 9:30 vai. vok.

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r. iki 9:30 vaL vak

GREITAS , . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 288-9646

Dr. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.O. C.M. M-Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. <c)

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrooke St. W. Suit* 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, • Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. (514) - 871-1430

TONY 
P H OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel.:: 481-6608

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 15th Avenue, Mentreel Hl T- 3 AS

TEL. 727 -3120Kmr* 376-378 1

Albertas N O R K E LIO N AS, BIA. C.S.£., LB.

Komercinio, privataus turto, autamohi/iy 
atMfcomyMs, ffyvyH*

A g e n L«_r_«__v£l kj_ą__n_ų_2._L945_CĮ._

D.N. BALTRUKONIS
1MMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

Tel. Business: 273-9181 • Residence: 737—0844.

FOtO M.L.S 
irfTEM

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

APDRAUSTAS

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

Telefonas: 721-9496

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & c6te realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA


	1986-05-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1986-05-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1986-05-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1986-05-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1986-05-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1986-05-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1986-05-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1986-05-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

