
366-6220 50 c

SAVAITINIAI ĮVYKIAI

Nuotr. Jono Tarnui aiČio

PRANEŠA ALTA

vus

nuo

N. IRELAND

ENGLANDBallycollon

7722 GEORGE St., LA SALLE, P.Q. H8P 1C4

teroro ranka

žuvo Air India lėktuvas.

Nr. 26 (46—tieji metai ) * 1986 m. BIRŽELIO - JUNE 26 d

vienintelė gana 
galimybė, kuri 
kitaip gali iŠ- 

Afrikos teritori-

šiomis dienomis buvo prikiš
ta ir Centrinės Amerikos 
Salvadoro valstybėje. Kairie
ji teroristai, ginkluoti sovie
tų, gamybos ginklais, užpuolė 
Salvadoro valstybės rytinėje 
srityje esančią reguliarios

kurį laikę 
Peru kran- 
nesugebėjęs 

gabenamų ginklų 
Peru valstybėje, pasuko vė
liai atgal į Panamos kanalą. 
Dany laivas buvo jau prie 
kanalo žiočių 
laivynas, painformuotas Peru 
vyriausybės ji 
ginklus atėmė, 
ginklų tarpe 
niai AK-47 
svaidžiai ir 
nys. / 

Kremliaus

mailed
26.

LIETUVIAI PAS PREZ. REAGAN’Ą
JAV prezidentas priėmė lietuvių, latvių ir estų de- 

kyla legaciją Pabaltijo Laisvės Dienbs deklaracijos pasirašymo 
dieną. Iš lietuvių, prezidento audiencijoje dalyvavo Amer.

Meilė viešpatauja Lietuvių Tarybos pirmininkas Teodoras Blinstrubas, JAV 
Paminklas kainavo Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos pirm. Algiman- 

Išlaidas pa- tas Gečys ir Jungtinio Pabaltiečiy Komiteto atstovas, ei-

JAV DELEGACIJAI Į VIENĄ PRIMINTA LIETUVA
Į Chicagą birželio 11 d. buvo atvykęs Ambasado

rius Warren Zimmermann, kuris vadovaus JAV delegacijai 
Vienos konferencijoje. Su juo buvo atvykę ir delegacijos 
nariai: Robert H. Frowick, Catherine Cosman ir Robert 
McNamara. Jie Illinois Universiteto rūmuose turėjo pasita
rimą su visuomenės atstovais. Pasitarime dalyvavę dr. 
Jonas Valaitis ir kun. Juozas Prunskis, JAV delegacijos 
nariams priminė Lietuvos reikalus, prašydami Lietuvą gin
ti Vienos Konferencijoje.

gejus 
tinė, 
vietų 
gesnę

Pusiėu

LIŪDNOS METINES
Lygiai prieš metus, 1985 

m. birželio 23 d. Air India 
keleivinis lėktuvas (skrydis 
182) nukrito į Atlanto vande
nyną, netoli Airijos krantų, 
ir visi skridę juo, 329 kelei
viai ir įgula, žuvo. 279 žuvu-

KOMUNISTINE KINIJA 
NEATSILIEKA

Anot oficialių komunisti
nės Kinijos paskelbtų duome
nų, vadinamoji Kinijos liau
dies respublika yra nuo 1960 
metų iki dabar įvykdžiusi 
32 branduolinių užtaisų 
sprogdinimus. Tie atominių 
ir vandenilio bombų bandy- 

įrodo, kad Raudonoji 
Kinija yra dar vienas rim
tas partneris, turįs pakanka
mai baisiųjų branduolinių 
ginklų, gresiančių mūsų pla
netos ateičiai ir išlikimui.

RUOŠTIS SUVAŽIAVIMUI
Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas 

įvyks spalio 18 dieną Tautiniuose Namuose, Čikagoje, kur 
dalyvaus sprendžiamuoju balsu ir ALT skyrių atstovai. 
Suvažiavimo proga bus pagerbtas mūsų išeivijai gražiai 
Įpasidarbavęs, daug savo energija reiškęsis ir ALTO veiklo
je Antanas Olis.

UO'FINALINĖ SCENA SU SOLISTAIS IR CHORU. 1984. VI. U -* 15 DIENOMIS, 
vąlandą ir minutę, kai lėktu
vas sprogo erdvėje. Didžiu
lis paminklas padarytas iš 
kalkakmenio ir pastatytas 
apie 90 kilometrų nuo Cork 
miesto, netoli vandenyno. 
Jame iškaltas toks įrašas: 
"Laikas bėga, linijos 
ir šešėliai krenta. Tegul visa 
praeina 
amžinai 
120,000 dolerių, 
dengė pusiau Kanados ir In- nantis pirmininko pareigas, dr. Jonas Valaitis. Prezidentas 
dijos vyriausybės. Paminklo jų akivaizdoje pasirašė Pabaltijo laisvės dienos deklara- 
atidengimo 
vo Indijos 
ministeris 
Kanados 
ministeris

Vienas I

JEI. AND 
. Dublin ę 

.Cork J

ciją.
Delegacija prezidentui įteikė memorandumą, kuria

me prašoma Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės reikalą 
priminti susitikime su Gorbačiovu, o taip pat ir Vienos 
konferencijoje bei Jungtinėse Tautose. Memorandume pra
šoma daryti pastangas, kad iš Pabaltijo būtų išvestos so
vietines įgulos, kad būtų paleisti kalinami disidentai ir 
būtų leidžiama jiems emigruoti, kad būtų užtikrinta reli- 

patvirtino, kad Kanados poli- ginė laisvė, sustabdytas pabaltiečių siuntimas į Afganista- 
cija žinanti tikrą tapatybę 
tų asmenų, kurie padėjo 
bombą į lėktuvą. Tačiau 
šiuo metu dar esą trūksta 
pakankamai konkrečių davi
nių, kad tuos teroristus būtų 
galima suimti, patraukti 
teisman ir atitinkamai nu
bausti.

LITHUANIAN LEGATION 
££>22 - l6th Str. N.W 
Washington, p.C.
U.S.A.
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sporgdinti bombas ir žudyt’ 
savuosius, kurie tarnauja 
policijoje arba bendradarbiau
ja su dabartine Pietų Afri
kos vyriausybe. Neatrodo, 
kad Pietų Afrika stengtųsi 
švelninti savo siauražiūrišką 

kariuomenės įgulą. Salvadoro politiką spalvotųjų atžvilgiu, 
vyriausybės žiniomis, žuvo todėl ginkluotas susirėmimas 
apie 50 Salvadoro karių i 
virš 20 raudonųjų užpuolėjų

ILLINOIS ATSTOVŲ RŪMŲ REZOLIUCIJA DEL 
PABALTIJO

Illinois Atstovų Rūmai gegužės 23 d. priėmė rezo- 
Hiuciją Nr. 1355, kurioje pabrėžiama, kad Pabaltijys buvo 
' okupuotas, vykdant nacių ir komunistų susitarimą, kad 
^Maskva tuos pavergtus kraštus laiko didelėje priespaudoje, 
j kad gyventojai išretinti gausiomis deportacijomis, kad So
rt vietų Sąjunga skriaudžia pabaltiečius laužydama Helsinkio 

susitarimus. Dėl to Illinois atstovų rūmai skelbia, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija turi teisę į nepriklausomą gyveni
mą be svetimųjų dominavimo ir priespaudos. Rezoliuciją 
nutarta pasiųsti Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui 
Teodorui Blinstrubui, Estų organizacijų pirmininkui E. To- 
omsalu, Chicagos Latvių Sąjungos pirm. A. Kondrovics. 
Ši rezoliucija priimta pasiūlius atstovams: Pullen, Kului, 
Koerhier, Peterson.

i iškilmėse dalyva- 
užsienių reikalų 

Shiv Shanker ir 
užsienių reikalų 
Joe Clark, 
kanadiečių parei

gūnas, prašęs spaudos atsto
vų neskelbti jo pavardės,

VII-TASIS TEATRO 
FESTIVALIS

Š| rudeni, PADĖKOS 
DIENOS savaitgalyje, CHI
CAGO JE, Jaunimo Centre 
vyks Vll-tasls lietuvių teat
ro festivalis išeivijoje. JAV 
LBKultūros Taryba kviečia 
teatro vienetus ruoštis da-

ISPANŲOJE RINKIMUS 
LAIMĖJO SOCIALISTAI

Ketvirtus laisvus ir visuo- 
tinus rinkimus, po diktato- 
riaus Franco mirties, laimė- 9
jo Ispanijos socialistų partija, i ^4 *
vadovaujama dabartinio mi- vf' ■'
nisterio pirmininko Felipe Zola:",:
Gonzales. 96% visų balsų 
suskaičiavus, jau aišku, kad 999fe^9|MWl9EBMĮrf:
socialistų partija laimėjo 9
184 vietas parlamente. Iš 
viso parlamente yra 350 at- 9
stovų. Anksčiau socialistai 9
turėjo parlamente 202 atsto- 
vus, taigi, 18 atstovų dau- 
giau, negu dabar. Betgi iš- ^9®i9®wWM9w\^B90
rinktieji socialistai vis dar J ! •
sudaro daugumą. Pagrindinę ||^9 t <
opoziciją atstovavo centro 
dešiniųjų ir kai kurių kairių- 9
jų grupuotė, pavadinta Popu
liariosios Koalicijos vardu, 
vadovaujama Manuel Fraga, 8*.
buvusio ministeriu generolo 
Franco paskutinėje vyriausy- 
bėje. - (Gen. Franco miFė—■ - LlEILiyilX.DPEROSvCHlCACOJE "VILIAUS TELLIO” SPEKT 
1975 m. ir tada baigėsi jo 
35-erių metų diktatūra). Is
panijos komunistai laimėjo 
dar tris vietas ir dabar turi 
parlamente 7 atstovus. Dau
giausia vietų tačiau laimėjo 
įvairios regionalinės partijė- 
lės, kurios savo atstovų skai
čių padidino iš 24 iki 34. 
Jų tarpe net penkis atsto- 

laimėjo baskų separates- 
Herri Batasuna sąjūdis, 

žinomas taip pat ir ETA 
vardu, kurios nariai yra įta
riami dažnais teroro veiks
mais bei politinėmis žudynė
mis. Tai baskų nacionalis
tai, kurie reikalauja autono
mijos baskų teritorijai.

Ispanijos socialistai, vado
vaujami 44 metų amžiaus 
Gonzales yra nuosaikūs 
socialdemokratai ir stengia
si sustiprinti Ispanijos jauną 
demokratiją. Jie taip pat 
atsiekė, kad Ispanija būtų 
priimta į Europos Bendriją 
ir sumažino krašto infliaci
ją nuo 14-kos iki 8-nių 
šimčių.

SOVIETŲ GINKLAI 
GABENAMI I PERU IR 
NAUDOJAMI SALVADORE

Panamos laivynas sulaikė 
danų prekinį laivą "Pia Ves
ta" ir konfiskavo juo gaben
tus 200 tonų įvairių moder
nių ginklų, gamintų Sovietų 
fabrikuose. Jungtinių Ameri
kos Valstybių žvalgyba išaiš
kino, kad tie ginklai buvo 
pakrauti Rytų Vokietijos 
Rostock’o uoste ir minėto 
danų laivo perplukdyti per 
Panamos kanalą š.m. birže
lio mėn. 2 dieną. Tada juos 
gabenęs laivas, 
plaukinėje ties 
tais ir vėliau, 
iškrauti

sulaikė ir
Konfiskuotų 

buvo sovieti- 
šautuvai, mino- 
įvairūs riedme-

atrodo tėra 
gąsdinanti 
vienaip ar 
spręsti šios 
jos ateitį. O toji ateitis ne
atrodo šviesi, nes juodųjų 
sukilėlių beveik visi karin- 
giausieji susibūrimai yra re
miami sovietų ir vadovauja
mi kraštutiniųjų kairiųjų bei 
aršių komunistą , apmoky
tų Maskvoje.

no kovas. Primintas ir neleistinas OS1 bendradarbiavimas 
su Maskvos KGB.

Prezidentui buvo įteiktas specialiai paruoštas adre
sas, dėkojant už jo vedamas laisvinimo pastangas.

PIETŲ AFRIKOJE 
kai Panamos SPROGSTA BOMBOS

Pietų Afrikos vyriausybė, 
įvedusi visuotiną apsiausties 
stovį ir labai griežtą žinių 
cenzūrą, padėtį kiek stabili
zavo, bet uždraustos juodųjų 
sukilėlių organizacijos, ypač 
jų didžiausioji - Afrikos Tau
tinis Kongresas - pradėjo

PASAULINIŲ FUTBOLO 
ŽAIDYNIŲ FINALISTAI

Meksikoje šiuo metu 
vykstančiose (europietiškojo) 
futbolo varžybose pusiau 
baigminėms ir baigminėms 
rungtynėms liko tiktai ketu
rios komandos: Prancūzija, 
Vakarų Vokietija, Argentina 
ir Belgija. Visus futbolo mė- 

nustebino Belgijos rink- 
nugalėjusi pajėgią So- 
Sąjungos ir dar pajė- 

Brazilijos rinktinę, 
finalinėse rungty

nėse susitiks Prancūzija su 
Vakarų Vokietija, o Belgija 
su Argentina. Šių dviejų rung
tynių nugalėtojai žais baig
mines rungtynes dėl pasaulio 
meisterio vardo. Žinovų nuo- mai 
mone, Prancūzija arba Ar
gentina esą favoritės laimė
ti tą pasaulio meisterio tau
rę. Tačiau Belgija, o gal 
net ir Vakarų Vokietija, tų 
pačių žinovų teigimu, galin
čios iškirsti pokštą ir, ko 
gero, nusinešti tą taurę 
Verta pastebėti, kad tiktai 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje ši futbolo 
šaka nėra populiariausias 
sportas. Šiaip jau visame 
pasaulyje europietiškasis fut
bolas karaliauja. Ir šiuo me
tu vykstančiųjų pasaulinių- šiųjų buvo Kanados piliečiai 
varžybų žiūri televizijoje 
rekordinis skaičius žiūrovų 
visuose kontinentuose.

Dauguma jų buvo kilę iš 
Indijos. Beveik 150 giminių 
atskrido šiais metais į Airi
jos Cork miestą , kurio apy
linkėje yra pastatytas žuvu
sioms prisiminti paminklas. 
Tasai paminklas - tai milži
niškas saulės laikrodis, kurio 
rodyklės kiekvienais metais 
birželio mėnesio 23 d. ir 
tiksliai 8 vai. 13 minučių 
iš ryto meta šešėlį ant spe
cialiai įbrėžtos linijos, tokiu 
būdu primindamas dieną lyvautf Siame festivalyje
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WE MUST RESIST SOVIETS oi
( Šis straipsnis buvo atspaus
dintas Letters To The Editor 
skyriuje "The St.Catharines 
Standard", St.Catharines.)

Ui Lietuvos išlaisvinimai Ui Utikimybį Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! j

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

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

_____ H8P_ IC4_

Metine Prenumeratos kaina $ 20
Rėmėjo - 9 SS.00

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamo s'mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoiiūra, graiinami lik 
iš anksto susitarus. Ui skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako. Czechoslovakia, 

Bulgaria, Albania, 
Germany. Ukraine

PRANEŠA ELTA

VILNIAUS RADIJAS "ŠVIEČIA" LIETUVIUS APIE 
BRANDUOLINĘ TARŠĄ

Sovietų Sąjungos piliečiai niekada nebuvo painfor
muoti apie radiacijos poveikį, ar ką daryti branduolinės 
taršos atveju, rašo "Baltimore Sun" dienraščio (1986.V.4.) 
korespondentas Maskvoje, Antero Pietila. Jo straipsnis 
dalinai remiasi duomenimis iš Lietuvos ir Vilniaus radijo 
programomis, iš kurių jis cituoja keletą "perliukų".

Kaip lietuvius per Vilniaus radiją sausio mėnesį 
pamokė Vetrunas Bielašaitis, - branduolinės taršos atveju 
"esminiai svarbu bematant užsidėti dujokaukę". Jis nieko 
neminėjo apie radiacijos ilgalaikį poveikį, bet pareiškė, 
kad tie, kurie patenka į užterštą zoną, turėtų valyti nuo 
radioaktyvių elementų savo drabužius, apavą ir nepri
dengtas kūno dais. (Standartinė sovietų brošiūra rodo kaip 
pašalinti "radioaktyvias dulkes" nuo švarkų, juos išplakant 
šluotražiais ar šakomis). Bielašaitis pridūrė, kad žmonės 
gali nuvalyti radioaktyvias dulkes "padėdami vienas kitam 

• ir pasinaudodami specialiomis ar improvizuotomis priemo
nėmis užterštoje srityje ir išvykę iš užterštų zonų". Jis 
užtikrino, kad tai "įgalins gyventojus išvengti radiacijos 
poveikių”.

Amerikiečių korespondentas mini kitą Vilniaus ra
dijo programą, kurios metu buvo patarta, kad užteršus 
mėsos ir pieno produktus, pieną, margariną,taukus ir sūrius 
galima išvalyti, pašalinant nemažiau kaip 2-3 milimetrų 
užterštą sluogsnį. (Kur jį pašalinti irgi nepasako?"NL") 
Sausi produktai - kruopos, cukrus, miltai- užterštuose pa- 
kietėliuose išvalomi juos švariai perpakuojant",- aiškino 
Bielašaitis.

RADIOAKTYVI TYLA LIETUVOS SPAUDOJE
Kai Švedijoje, Lenkijoje, Jugoslavijoje ir kitose 

šalyse piliečiai buvo perspėti apie radiacijos pavojus ir 
painformuoti, ką daryti, Lietuvoje vyravo radioaktyvi ty
la. Spauda pasitenkino trumpomis žinutėmis, pakartodama 
TASS'o išsisukinėjimus. Vadinamoji Lietuvos "valdžia" vėl 
pademonstravo savo visišką bejėgiškumą ir priklausomumą.

Černobylo krizes pavojingiausiomis dienomis buvo 
apribotas telefoninis susisiekimas su Lietuva. Kaikurie 
pasikalbėjimai buvo pertraukti, ypač paminėjus branduoli
nės katastrofos pavojus Lietuvai. Tautiečiai tėvynėje pa
minėjo, kad jie sužinojo apie Černobylo avariją iš lenkų 
radijo ar televizijos, Vakarų radijo stočių, ar per estus 
iš suomių televizijos. Jų reakcijos buvo įvairios: vieni bu
vo labai susirūpinę, kiti nematė jokio pavojaus.

” On February 16, mem
bers of St. Catharines Lithu
anian community, along 
with their brothers and siss, 
ters all over the world, will 
mark the Independence Day 
of Lithuania. It will be a 
sad occasion, because on 
June 15, 1940, Lithuania
was occupied by Soviet Rus
sia, losing freedom and pea
ce, that have not been reco
vered to this day.

It was another step by 
the so called "peace-loving" 
Soviets in their drive to 
enslave their neighboring 
countries: Lithuania, Lat
via, Estonia, Karelia, Poland 
Hungary, 
Romania, 
and East
had been seized after the 
First World War.

The Red Army invaded 
Lithuania despite five 
ties it had signed: the 
ce treaty of 1920; the 
aggression Pact of _ 
the Briand - Kellog Pact' 
of 1928; the Convention of 
Condemnation 
ssion of 1933, 
ty of Mutual 
1939.

It was 
months after 
last treaty when the Soviet ... 
sent their troops into Lithu
ania, subjecting its people" 
to oppression and annihila
tion. Is that not internatio- •—------ ------------------------- -
nal terrorism? jL, VAINIKAS TRĖMIMŲ AUKOMS, Nuotrauka Susan Bradman, atspausdinta "The Free Press", London, Ont.

Today the Soviet Union ,X.- * A \,, , . , . ( Ziur. aprašymą o psi.)talks a lot about world pea
ce for a wolf that has de
voured many sheep and 
wants a rest before he at
tacks the rest of the flock? 
Canadian "peace groups"lis- 
ten to the Soviet lies and 
fabrications, but do they 
give a thought to the na- . strongest states in Europe, 
tions bleeding under godless^ 
Soviet communism? . f 1 

Of course, there must 
not be anoCher war, convdh^ 
tional or nuclear, but why 
not attempt peacefully to 
force the Soviets to with
draw from lands they have 
seized or are attempting 
to seize in a bloody war 
as in Afghanistan? Why not da be 
make the Soviet Union an if the 
international autcast until stopped in its 
it frees its oppressed people, one free nation can be sure

trea-
PeaLi Non- .

of All Aggre- 
and the Trea- 
Assistance of

bareley seven
signing the

Lithuania is not one of 
the new states, born just 
recently from the collapse 
of colonialism. Already in 
the 15-th century Lithuania 
was one of the largest and

■ For centuries it protected 
/the. West and Russia from 
Uhe* onslaught of the Mon- 

Does this nation 
havfe the 
to be as 
and other 
West?

not
full moral right 
free as Canada ping Soviet 
people in the

Why should we in Cana- 
concerned? Because 

Soviet Russia is not 
tracks, not

of its future. Who ever ex
pected the Soviets to mani
pulate Central American 
countries like Cuba and Ni
caragua, arming its agents 
there with the most sophis
ticated weapons? What is 
the ultimate purpose there?

No doubt the present 
thaw-Fn, the East-West rela
tions is good for both sides 
bet only as long as cree- 

communism 
not permitted i 
the fabric of the free socie
ty of Canadians and Ameri
cans.

Lithuanian Canadians 
know what Soviet "peace" 
means and feel it is their 
sacred duty to resist the

threachery of the Soviet 
evil empire?

St. Š e t k u s, 
St.Catharines

• Andrėj SACHAROVUI suka
ko 65 m. ir tai buvo plačiai 
paminėta

^saujyjė.^
Ta proga buvo surengtos 

įvairios iškilmes, minėjimai ir 
pareikšti reikalavimai |į pa- 

1S leisti iš ištrėmimo Gorkio 
to destroy mieste>

Fizikas, Nobelio premijos 
laureatas A.Sacharov'as buvo 
žinomas kovotojas už Žmo-. 
gaus Teises ir tai labai-ne - 
patiko "broliškiausiai" besirū
pinančiam žmonių gerove ir 
tautų draugyste Kremliui.

visame Vakarų pa-

Šiuose pasikalbėjimuose ir užsienio spaudoje buvo 
dažnai užsiminta apie 1984 m.sausio 1 d.pradėjusią veikti 
Ignalinos branduolinę jėgainę, kuri daug kuo pa
naši į Černobylo. 1984 m.sausio mėnesį Baltų Pasaulio 
Taryba paskelbė pranešimą, pasak kurio lietuvių ir sovie
tų mokslininkai protestavo prieš jėgainės nepakankamas 
apsaugos priemones. Jie atkreipė demesį į tai, kad jėgai
nėje nėra įrengimų užterštam vandeniui iš reaktoriaus 
branduolio atvėsinti ir sulaikyti. Prieš porą metų sovieti
niai pareigūnai kritikavo lėtą jėgainės statybos tempą.

Černobylo katastrofos išvakarėse, rašytojas Jonas 
Mikelinskas "Literatūros ir Meno" vasario 15 d.numeryje 
kritikavo beatodairišką Lietuvos pramoninimą ir atomini- 
mą,neatsižvelgiant į Šalies ypatingą pobūdį ir poreikius: 
"O kur mūsų raštuose...negailestingas MTR diktatas ir 
jo pasekmės? Kam atėjo į galvą meniniu zondu pazon
duoti pragaištingą žemės, oro ir vandens užteršimą? V. 
Rasputinas (sovietinis rusų rašytojas.Red.) jau ne pirmus 
metus kelia aliarmą dėl išniekintų Sibiro platybių, o ką 
mes turime daryti dėl .savo miniatiūrinės Lietuvos?"

VLIKO RUOŠIAMAS MEMORANDUMAS TARPTAUTINEI 
ATOMINES ENERGIJOS AGENTŪRAI

Ryšium su branduolinės jėgainės nelaime Černoby
lyje, kilo susirūpinimas dėl branduolinės jėgainės Ignali
noje saugumo. Memorandume cituojami Sovietų spaudos 
Lietuvoje pasisakymai, kuriuose buvo iškelti Ignalinos 
jėgainės trūkumai. Taip pat pateikiami Aug. I d z e- 
1 i o ir di.Kazio E r i n g i o teigimai apie tos jėgai- ■ 
nės poveikį Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių aplinkai. 
Pagaliau pateikiamas Vak. Vokietijos Užsienio Reikalų 
ministerio Hans-Dietrich Genscherio balandžio 
30 d. raginimas uždaryti visas Černobylio tipo branduo
lines jėgaines ir Švedijos, Norvegijos, Danijos, Islandijos 
bei Suomijos Užsienio Reikalų ministerių Kopenhagoje 
nutarimas reikalauti, kad būtų priimta tarptautinė sutar
tis dėl geresnės informacijos, kaip susidoroti su bran
duolinėmis nelaimėmis.

2pd„ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LES FORCES 
ARMĖES CANADIENNES

Čia galite pasininklti savo ateiti
DAUGIAU INFORMACIJŲ APIE PLANUS, PRIĖMIMŲ 
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PADĖKA
1896 m. birželio 22 d. L.K. Mindaugo Šaulių Kuopa 

suorganizavo Jonų, Petrų ir Povilų šaunias vaišes. Pakvie
tė ir mane, kaip sulaukusį 80 metų Jonų. Pamaldos vyko 
Aušros Vartų šventovėje. Parapijos Choras pasikeisdamas 
su solistais G. Čapkauskiene ir Antanu Kelbliu, giedojo 
taip galingai ir pamaldžiai, kaip niekuomet. Ir kai Šv. 
Mišių pabaigoje užgiedojo "Maldų už Tėvynę", vos išsilai
kiau su pagalba kun. Iz. Sadausko, kuris asistavo man per 
mišias.

Po pamaldų prisirinko pilna salė mūsų ir Šv. Kazi
miero parapijiečių su kleb. kun. St. Šileika. Parengimų 
atidarė Mindaugo Šaulių Kuopos pirmininkas A. Mylė ir 
pakvietė nepailstantį visuomenės darbininkų Juozų Šiaučiu- 
lį trumpai apibūdinti Jonų, Petrų ir Povilų šventės proga, 
visuomet nelaiku ir per anksti, ateinantį 80 metų jubilie- 
Jv-

Malonu buvo išgirsti Montrealio Vyrų Oktetų su 
naujomis dainomis. Ir Mme M. Roch, specialiai atvykusi 
praturtinti muziką, jubiliejines pamaldas, koncerto pabaigo
je, atsistojusi pagerbė jos kadaise pagimdytų Oktetų ir 
dabartinį jo vadovų muz. A. Stankevičių.

Kaip nedėkoti visiems prie šios šventės rengimo 
prisidėjusiems, joje dalyvavusiems ir jų pravedusiems. 
Ačiū visiems!

Dėkoju taip pat visiems mane ta proga sveikinu
siems: KLB Montrealio Skyriui, Aušros Vartų Parapijos 
Komitetui, L.K. Mindaugo Šaulių Kuopai, Liet. Kat. Mote
rų Draugijai, Auksinio Amžiaus Klubui "Rūta", Liet. Ka
rių Veteranų Sųjungai "Ramovė", Sol. E. Kardelienei, O.A. 
Sakalams, V. Piešinienei, P. Milerienei, A. Rusinui, P. 
Žukauskui, R. ir P. Kurams, O.ir J. Šablauskams, A. Avi
žieniams, Br. D. Kvikliams, Akad. Skautų Centro Valdy-. 
bai ir už sveikinimus, kuriuos Ir. Lukoševičienė nuo "Vai-; 
vorykštės" ir Akademikų Skautų Sųjungos perdavė žodžiu 
ir raštu. Ten radau tokių gražių žodžių apie save, kad 
aš ten savęs nebeatpažinau.

Sol. Gina Čapkauskienė, kuri giedojo per pamaldas 
bažnyčioje, atvežė iš Čikagos begales sveikinimų ir linkė
jimų. Ten mano antra "tėvynė". Su visomis organizacijo
mis ir jaunimu ten išdirbau 25 metus. Taip ryškiai ji pri
statė tuos metus ir brangius žmones, jog tuoj pradėjau 
jais mintyse gyventi. Su liūdesiu palikau ir tuos laikus 
ir tuos brangius žmones, bet neužmiršau. Per daug šir
dies į juos buvau įdėjęs, o jie mane pakentė ir priėmė. 
Negalėsiu niekuomet pamiršti dr. Ir. L. Kraučeliūnų šei
mos, kuri po pirmosios širdies atakos, siūlė savo namus 
ir priežiūrų poilsiui.

Kaip gali užmiršti Lietuvių Čikagos Operos daly
vius, kurių balsus išklausydavau dienomis ir naktimis; ar
ba teatro vaidintojus, kurie dienų ir naktį siūdavo po Jau
nimo Centrų; arba tas studentų ir jaunų šeimų grupes, 
su kuriais praleisdavai dienas ir naktis, rišdamas įvairias 
problemas, arba išklausydamas jų rūpesčius.

Ne, tų metų ir tų žmonių negali pamiršti. Jie yra 
įaugę giliai į pačių buitį ir net klajoklės laikas jų nebeiš- 
trins. Taip, kaip vaikutis, o ne kaip 80 metų žmogus 
džiaugiausi, kai G. Čapkauskienė pranešė, kad Lietuvių 
Čikagos Operos žmonės mane gyvai prisimena ir sveiki
na ir nei Radžius, nei Vaznelis, nei Baras ir mielas, mie
las mano draugas M. Butinas ir kiti manęs dar neužmir
šo.

Tiesa, turiu prisipažinti: kiekvienų kartų, kai Stasio Baro 
deimantinį balsų išgirsdavau, širdis šoktelėdavo. Kodėl 
Tu, Stasy, tiek skūpiai teįrašei savo balsų į juosteles ir 
plokšteles? Ar Tu prisimeni, kai žaisdavome golfų tykioje, 
tykioje vakaro gamtoje, ir mano paprašytas užtraukdavai 
iš operos "Perlų Žvejai" arijų, visas golfo laukas užmiršda
vo mušti tolyn sviedinukus, bet sustoję klausydavosi tos 
Dievo dovanos, o a.a. dr. Biežis su Kažinausku juokauda
vo: - "nemušk naujo sviedinuko, jis užkerėtas balso veid
rodiniu tyrumu, kris vistiek į vandenį, kad nusimazgotų.

Kur bebuvau - Olandijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje 
Amerikoje - visur palikau daug brangių draugų. '’Turiu, 
atrodo, ir čia jų. Kai praėjusiais metais grįžau iš Arizo
nos visai sugriuvęs ir tik šešiomis kojomis bevaikščiojau, 
tuojau susiorganizavo kelios šeimos - ponios - man padė
ti ir maistu ir visokia globa. O Ir. ir P. Lukoševičių šei
ma rūpinosi visais reikalais daugiau negu tėvas ir motina, 
brolis ir sesuo būtų galėję rūpintis. Ačiū.

Kun. Jonas K u b i 1 i u s, S.J.

“DP: LITHUANIAN IMMIGRATION TO CANADA 
AFTER THE SECOND WORLD WAR" 

365 puslapiai, 40 iliustracijų, parašyta 
dr. MILDOS DANYTĖS,

išleista Multicultural History Society of Ontario. 1 
" Minkštais viršelials - $14.95, kietais - $19.95 <

Persiuntimui pridėti $1.50.
Užsakymus ir čekius siųsti: J.V. Danys,

1681 Alnsley Dr. . Ottawa, Ont. K2C 0S8 <

1986. VI. 26

KAIRĖJE: "Vilius Tellis” - 
IV veiksmas. Solistai: Aud
ronė GAIŽIŪNIENĖ, Gina 
ČAPKAUSKIENĖ, Aldona 
STEMPUŽIENE.
APAČIOJE: - "Vilius Tellis”- 
II— as veiksmas. Solistai: 
Darrell ROWADER ir Gina 
ČAPKAUSKIENĖ.

Abi nuotr. Jono Tarnui aiČio

AKADEMIKU SKAUTU IR "VAIVORYKŠTES " 
SVEIKINIMAS kun.dr. JONO KUBILIAUS 
8O-TIES METŲ SUKAKTIES PROGA

Brangus Tėve Kubiliau, -
švenčiant Jūsų tokių reikšmingų gyvenimo su

kaktį, neįmanoma šių kelių minučių metu išsakyti, koks 
Jūs esate ypatingas žmogus, kiek mes Jus mylime ir 
gerbiame; kaip Jūs dažnai mokėjote padėti ir padaryti 
tai, kas tuo metu buvo svarbu ir turėjo begalinės reikš
mės ar tai asmeniškai, ar organizacijos gyvenime.

Sveikinu Jus šiandien įgaliota Akademikų Skautų 
ir "Vaivorykštės" vardu. Tik Jūs vienas žinote, kiek Jus 
išgyvenote per visų eilę metų Akademikų Skautų šeimoje 
- ne tik jiems vedėte metines rekolekcijas ir susikaupi
mus, bet Jūs juos asmeniškai guodėt, tuokėt, taikėt.ska- 
tinot ir džiaugėtės bei didžiavotės jų laimėjimais ir at- 
siekimais. Krikštijot jų vaikus; ieškojot gyvenimo tiesos 
ir Dievo meilės. Daugelis jų šiandien širdimis yra čia 
ir džiaugiasi Jūsų didžia sukaktimi.

Nebūtų šiandien "Vaivorykštės", jeigu nebūtų buvę 
J ūsų klebonijos, kur buvome 3 kaip namie. Jūs pakentėt 
dūmų kamuolius, siūlų likučius, garsias kalbas ir juokus; 
Jūsų rekomendaciniai laiškai lydėdavo mus su paro
domis per sienų be problemų.?'

Tėve Kubiliau, per visų šį laikų, kiek mes pažįs
tami, Jūs mus stebinote savo asmenyje žmogaus ir kuni
go integracija. Mes taip dažnai išgyvenom kartu su Ju
mis ir džiaugsmų, ir laimę, ir skausmų,ir rūpestį - žmo
giškai ir paprastai, bet kartu ir dvejones, ir tikėjimų, 
ir viltį, kad už šios žemės' slenksčio yra Tas, kuris 
mums davė jėgų padaryti, kų nors iš savęs, kaip Jūs 
dažnai tai kartojat ir aiškinat.

Sveikinu Jus, Tėve Kubiliau,ir dėkoju Jums.
Irenai L ūko š e” V~i ič i e n ė
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AMERIKIEČIAI GIRIA LIETUVIU OPERĄ, CHICAGOJE
3O-tųjį spektaklį- premjerų "Vilius Tellis'' Lietuvių 

Opera Chicagoje paskyrė 45 m.BIRŽELIO TRĖMIMŲ su
kakčiai paminėti. .

Spektaklis buvo gerai įvertintas ir šiltai aprašytas 
amerikiečių spaudoje: "Chicago Sun-Times", 1986 m.bir
želio 16 d.laidoje ir "Chicago Tribune", birželio 12 d. 
supažindino su būsimu spektakliu pagalba interviu su Eg
le Rūkštelyte-Sundstrom (ji dainuoja chore ir yra Operos 
Komiteto vice-pirmininkė).

Visi išeivijos lietuviai, o ir mūsų tautiečiai tėvy
nėje gali didžiuotis mūsų Opera Chicagoje, o Kanados 
lietuviams ypatingai malonu, kad šiame sukaktuviniame 
spektaklyje dalyvavo solistai- montrealietė Gina ČAP
KAUSKIENĖ ir torontietis Vytautas PAULIONIS.

"Chicago Tribune" muzikos kritikas John von Rhein 
savo supažindinimo straipsnyje patiekė visa, krūvą šiltų 
žodžių mūsų Operai. Jam imponuoja prisirišimas prie 
savos operos, nes ji yra ,jo žodžiais "daugiau negu teat
rinė organizacija. Tai gyvybiška priemonė išlaikyti, lietu
vių kultūrinį palikimų, išlaikyti gyvų meno sritį, kurių 
atsivežė priversti bėgti iš savo tėvynės po prievartinės 
Sovietų okupacijos 1940 m." Jis ypatingai pabrėžia, kad 
tai vienintelis etninis mėgėjų ansamblis, reguliariai pa- 
statantis pilnas operas jau 3O-tųjį kartų. Iš jo straipsnio 
sužinome, kad opera "Vilius Tellis" profesionaliai nebuvo 
Chicagoje pastatyta per 68 metus. Priežastis- didelis 
muzikinis reikalavimas iš dainininkų, o ir jos ilgis išse
mia producentusfgal ir publikų). Tad jų statant, daromos 
kopiuros.

Šiam lietuvių pastatymui grojo 46 žmonių "Lyric 
Opera" orkestras. Kritikas, išvardinęs pagrindinius veikė
jus, pastebi, kad viskas dainuojama lietuviškai. Operos 
biudžetas šiuo metu siekia $95.000 sumų. Jos daugumų 
sudaro privačios kontribucijos. Apie 40% šios sumos ten
ka orkestrui, atsiima ir savo profesionalių algų scenos 
direktorius; solistai gauna minimumų, o visi kiti aukoja 
savo talentus. Nors pagal algas jie mėgėjai, bet pagal 
muzikinį standartą - profesionalai, sako kritikas. Pami
nėjo, kad Operos sųstatas giedos kitų metų Vatikane, 
Popiežiaus Pauliaus II-jo mišiose.

"Chicago Sun-Times" apie šį spektaklį prakalba 
stambia antrašte:"Lithuanian Opera hits a bull's eye 
with "Tell". Rašo Robert C.Marsh. Paminėjęs, kad tai 
paskutinioji Rossini opera, kurių jis priskiria jo geriau
siam kūriniui, pastebi Jog lietuvių kalba, Stasio Santvaro 
vertime, parodė savo muzikalumų. Jis išėjęs iŠ spektak
lio su gerais įspūdžiais, kad girdėjo reikšmingų veikalų, 
kuris buvo atatinkamai gerai atliktas. Visi dalyvavę buvo 
tinkami, o dauguma tikrai labai geri. Ypatingai išryškino 
pagrindinėje solo rolėje Thomų ZELINSKI- baritonų, so
listę Ginų ČAPKAUSKIENę ir Darell Rowader, kurie 
dominavo didžiųsias Operos scenas. Audronė Simonaitytė 
-GAIŽIŪNIENĖ turinti mielų balsų, tik neįtikino berniu
ko rolėje. Vytautas PAULIONIS buvo tinkamas niekšo 
Gessler'io rolėje ir Jonas VAZNELIS kilmingas Meltcthal 
rolėje.

Užgyrė dirigentų Robertų KAMINSKĄ, kuris pa
tvariai išsilaikė aukštumoje ir taip pat scenos direktorių 
Peter AMSTER. Aukštumoje buvo ir CHORAS, kuris šia
me veikale turėjo neįprastai reikšmingų vaidmenį.

PADĖKA
Mirus mūsų mylimai Motinai

ELENAI KAULAKIENEI, 
nuoširdžiai dėkojame kleb. J. ARANAUSKUI už 
laidotutuvių apeigų atlikimų, kun. Iz. SADAUSKUI 
už palydėjimų i kapines ir prasmingą atsisvei
kinimų.

Dėkojame pusseserei Julijai SKREBUTĖNIENEI 
iš Toronto, mieloms Seselėms už maldas, Šv. Onos 

Dr-jos narėms už dalyvavimų organizuotai ir 
specialias maldas.

Nuoširdi padėka už puikius vainikus, gėles 
ir užprašytas mišias.

Visų Jūsų kartu pabuvimas paskutiniame at
sisveikinime mums primins montrealiečių parodytą ' 
nuoširdumą mūsų mamukei -

duktė ONA , žentas LIUDAS SELENIAI 
ir visi ANŪKAI

4

"Viliaus Tellio" spektakliai vyko š. m.birželio 14 
ir 15 d.d., Morton East High School Auditorijoje, Cicero 
Ill.

Operos valdybų sudaro: p-kas -Vytautas RADŽIUS 
vicep-kąs - Vaclovas MOMKUS, vicep-kė - Eglė RŪKŠ- 
TELYTĖ - SUNDSTORM, vicep-kas Jurgis VIDŽIŪNAS, 
iždininkas , Algirdas PUTRIUS, sekretorė - Valerija 
ŽADEIKIENĖ, Valdybos narys specialiems reikalams - 
Leonas BILDUŠAS.

Revizijos Komisija: pirmininkas - Jonas MOC- 
KA1TIS, vicep-kas - Zenonas PAŠKUS, sekretorė - Jonė 
BOBINIENĖ.

Meno vadovai: dirigentas - Robert KAMINSKAS, 
režisierius - Peter AMSTER, chormeisteriai - Audronė 
GAIŽIŪNAS ir Alfonsas GEČAS, scenos reikalų tvarky
tojas - Dennis MAE, akomponiatorius - Robert MOCKUS.

b. n.

NAUJAS VAIKŲ MUZIEJUS

Naujame Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje, ku
ris neužilgo kelsis į naujas patalpas, bus įrengtas prapla
tintas ir pagerintas vaikų muziejus.

Šiame vaikų muziejuje bus išstatyti ne tik ekspo
natai iš Lietuvos kultūros ir praeities, bet taip pat bus 
pravedami ir įvairūs užsiėmimai - lėlių teatras, pasakų, 
ir legendų pasakojimai, vaidinimai, rankų darbai ir t.t.

Tarp visai naujų įrengimų galėčiau paminėti "Ke
lionė į Lietuvų" kambarį, kuriame vaikai galės pažvelgti 
į Lietuvos istorijų, geografijų ir kultūrų per įvairius eks
ponatus, reikmenis, žemėlapius, paveikslus. Čia teįip pat 
bus ir "Kaimo Lietuva", kur foto montažo būdu vaikams 
bus patiekta Lietuvos kaimo vaizdų serija; "Lietuvos ro
dyklė", kuri stengsis atsakyti į įvairius vaikų klausimus 
apie Lietuvos istorijų, geografijų ir kultūrų; "Tautodailė 
kasdieniniam gyvenime" vaikus supažindins su medžio 
drožiniais, audiniais, keramika ir kitais pavyzdžiais, ku
riuos vaikai galės ne tik pamatyti bet ir apčiuopti.

Čia pat vaikai ras ir miniatiūrinę lietuviškų kaimo 
sodybų su baldais, ūkio įrankiais, šuliniu ir net gyvuliais- 
Kitame kambario gale jie galės pasigrožėti atnaujinto
mis "Mindaugo Krikšto" ir "Gedimino Sapno" dioramomis- 
(trijų dimensijų paveikslais), kurie fantazijos sparnais 
vaikus nuneš į gilios senovės Lietuvų .

Be čia suminėtų įrengimų, vaikų muziejus dar tu
rės ir "Pilies kambarį", kuriame vaikai per eksponatus 
ir užsiėmimus galės patirti ne vien tik Lietuvos, bet 
ir Europos viduramžių gyvenimo ir kultūros aplinkybes.

Šalia vaikų muziejaus dar veiks ir rankdarbių sky
rius, kuriame ne tik vaikai, bet ir suaugusieji galės pra
mokti keramikos, tapybos, margučių dažymo, Kalėdinių
papuošalų dirbimo ir kitų rankų darbų.

Vaikų muziejaus eksponatų ir programų paruošimo 
darbus atidžiai atlieka Pat Bakūnienė, vaikų muziejaus 
direktorė. Vai Ramonis, Muziejaus Direktorius.
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Šitokios nuotaikos eilėraščiai pirmiausia buvo sutelk-

apie sunkia žmogaus būtį. Jis kalba širdimi - mei- 
tikejimu, išjaustais poetiniais vaizdais. Todėl vi- 
suprantamas ir visų mėgstamas. Lengva muzikali- 
eileraščių forma yra .apgalvota ir atydžiai išbalan-

LEONARDAS ANDRIEKUS

ATMINK MANE
RŪPINTOJĖLI

ATMINK MANE, RŪPINTOJĖLI. Leonardas Andriekus. 
Rinkinio "SAULĖ KRYŽIUOSE" ANTROJI VERSIJA.
Brooklyn, N.Y., 1985. 134 psl. Iliustravo Telesforas 
Valius. Išleido Pranciškonai iš prel. P.J u r o pali
kimo.

DINO BUZZATI NOVELĖS
(Supažindiname skaitytojus su keliomis žymaus 

italų rašytojo DINO BUZZATI novelėmis. Novelių verti
mus ir žinias apie autorių sutiko patiekti V.A.J.)

D. Buzzati yra, neperdėtai kalbant, tikrai šakota 
asmenybė. Ne vien rašytojas, išbandęs savo plunksnų įvai
riuose žanruose - poezijoj, novelistikoj, poetų libretuose, 
dramaturgijoj, bet taip pat ir tapytojas, kurio darbai 
yra susilaukę tarptautinio pripažinimo.

Gimė jis 1906 metais venecijiečių inteligentų šei
moje. Jo tėvas buvo tarptautinės teisės profesorium Pa
vijos universitete. Pasukęs tėvo pėdomis, baigęs teisės 
mokslus Milane, Buzzati nukrypsta tačiau į žurnalistiką, 
dirbdamas garsiame "Corriere della Serra" dienraštyje. 
Prasidėjus karui Etiopijoj, jis jame dalyvuja kaipo karo 
korespondentas.

Rašytojo pripažinimą jam suteikia 1940 m. išleis 
romanas "Totorių dykuma", kurį galima drųsiai laiky- 

vienu stipriausiųjų egzistencialistiniu romanu, 
Camus "1

... „ ..... ; šalia
L'Etranger". Šiaip Buzzati labiausiai pamė-

tas 
ti 
A. 
gęs novelių žanrų. Jo siužetinė medžiaga labai įvairi. 
Jo prozoj jaučiamas puikus miesto gyvenimo pažinimas. 
Tačiau Buzzati, nors ir būdamas žurnalistu, nesitenkina 
visuomenės skaudulių natūralistinėmis apybraižomis. Prie
šingai, jo stiprybė yra įžvelgti būtyje visai žmonijai 
būdingas, amžinusias dvasines problemas. Vietinio kolo
rito sukūrimas, net sakytumėm, yra jam antraeiliu daly-, 
ku. Jo aistra yra išryškinti nūdienio žmogaus kovų su 
rutinos korozija, jo baimes, nuojautas, slogius sapnus, 
jo grūmimųsi su ligos ir mirties šmėklom. Nenuostabu, 
kad dažnai Buzzati naudojasi "science-fiction" elementu. 
Fantastika išlieka, nors jinai logiška slinktim į gilėjančią 
perspektyvų, parodoma kaip savotiškas pratęsimas kažko, 
kas esama. Taip sakysim, jis pavaizduoja, kaip prasideda 
ir baigiasi Tretysis Pasaulinis Karas. Arba, kaip kasant 
Metro Milane, aptinkama anga į pragarų ir kų ten išvys
ta reporteris. Bet jei dažnai jo novelės užuomazgoj ir 
esama neįtikėtino prasimanymo, Buzzati sugeba vystyti 
veiksmų logiškai ir privesti savo paskojimų prie efektin
gos atomazgos ("Skraidanti žmona").

Nors jis visų laikų buvo laikomas italų litaratūro- 
je vienišu vilku, nepritapusiu prie vyravusių pokaryje sro
vių, Buzzati yra vienas įdomiausių, nemandrapypkių, leng
viausiai priiimamu skaitomu rašytoju visoj mūsų amžiaus 
literatūroj. Jo knygos išverstos į daugelį kalbų.

Mirė 1972 metais Milane. V.A.J.

UŽMIRŠTA DUKRYTĖ

Ponia Ada Tormenti, Lullio našlė, išvyko keliom dienom 
į kaimų, kur jų buvo pakvietę jos pusbroliai Premoli. 
Tuose namuose visad būdavo daug svečių. Ir, kadangi 
buvo vasara, ta kompanija susirinkdavo šnekučiuotis į 
sodų iki pirmos, antros valandos nakties. Vienų kartų 
užėjo kalba apie namus mieste. Tūlas Imbastaro, labai 
protingas, bet gerokai antipatiškas žmogus, buvo kartu 
su jais. Jis vambrino:

- Kiekvienų kartų, kai aš palieku namus Neapoly
je, che, che, che! - man, žinot, kas nors atsitinka (jis 
kikeno taip visados be jokios priežasties, nebent būtų 
turėjęs tikslų - būtent, įskaudinti artimų). Aš, taip sa
kant, iškeliauju, bet vos man pavažiavus porų kilometrų, 
ima lietis vanduo iš prausyklos, arba užsidega knygų 
4 psl.

Gerai pažįstamas poetas Leonardas Andriekus 
skaitytojo sųmonėje lieka giedriu, nuoširdžiu, nors jis 
kalba 
le ir 
siems 
nė jo 
suota.

Savo įžanginiame intymiame žodyje autorius atve
ria savo įkvėpimo šaltinius ir savo meilę tėvy žemei, 
- labiausiai Žemaitijai - ir poezijos svarbų jo paties 
gyvenime, b.

REGĖJAU SENOVINĘ ŽEMAITIJĄ
"Esu laimingas, kad regėjau senovinę Žemaitijų, 

kurių aprašė Valančius, Daukantas, Žemaitė, Lazdyny 
Pelėda, Pečkauskaitė ir kiti jos mylėtojai. 1920-1930 
metais mano nuošalioje tėviškėje Barstyčiuose ir jos a- 
pylinkėse ta senovė dar tebebuvo gyva ir jaučiama. 
Žengdamas vargy takais, bent žinojai, kad gyveni šven
toje žemėje, kuri skamba budyniy, laidotuvių ir Grau
džių verksmy giesmėm, plevėsuoja Dievo Kūno procesijų, 
vėliavom - kur nuotakos graudžiai rauda prie altorių... 
Nors tada ir negalėjau suimti viso tos žemės paslaptin
gumo, bet aiškiai jautei, kad visa tauta yra atsivėrusi 
Viešpačiui. L’1

O tas Viešpats gi mums atrodė esųs ne kur ankš
tybėse, už debesy, bet čia pat menku Rūpintojėliu pari
męs arba ant kryžių ornamentinėse saulėse nualpęs.
............Žemaitijos gajnta - tai tikra poezijos šventovė, 
kurioje teko vargus ir džiaugsmus išgyventi jaunystėje. 
Kai žvelgi atgal, matai, jog viskas ten buvo poetiška 
ir šventa, tačiau giliausiai įsmigo Kristus Rūpintojėlis, 
nes jis labiausiai į mus panašus ir lengviausiai prieina
mas. Kristuje ant aukšty kryžiy ir koplytstulpiuose, tarsi, 
nejautei tiek intymaus susirūpinimo žmogum, kiek tame 
rymančiame senelyje, į kurį užteko pažiūrėti, ir graudu
lys suimdavo širdį. Mistinę nuotaikų dar pagilino ir ait
varai, laumės, raganos, vaiduokliai, net velniai, pervien 
maišydamiesi tarp šventenybių.

Tokioje paslaptingoje tikrovėje siela palengva pra
dėjo atsiverti poezijai, kuri plūste plūdo iš tos poetiškos 
buities. 1937 m..pervažiuojant Vokietijos sienų, itin slėgė 
liūdesys, jog palieki mistiškiausių žemę pasaulyje. Per 
ilgę išeivio kelionę, tas jausmas net stiprėjo, kol paga
liau suskambo eilėraščiais apie Kristy Rūpintojėli. Tada 
poetinėje tikrovėje ir pats miniatiūrinis Kristus įgijo 
milžiniškų pavidalų, nelyginant Čiurlionio Rex.

ti į rinkinį "Saulė Kryžiuose", o dabar, per dvidešimt 
penkerius metus skaidrinti, trumpinti ir gausinti, spaus
dinami šioje knygoje. Eilėraščiuose laiko ribos sudyla, 
praeitis su dabartim ir ateitim susiskamba. Visa knyga 
tampa lyg vienu eilerašč’.u. Šiam rinkiniui duotas ir ki
tas pavadinimas - artimesnis eilėraščių dvasiai. Į visa 
tai atsižvelgiant, rinkinys "Saulė kryžiuose" nebelaikytina 
autentišku pir, kaip!1 juodraštinė medžiaga, niekur nebe- 
naudotinas. •

spinta nuo paliktos degančios, nuorūkos, arba žiurkės įsi
veržia per kanalizacijos vamzdžius ir visakų suėda, išsky
rus akmenis, che, che che, arba kiemsargei, vieninteliam 
žmogui, kuris atlaiko mieste šį metų laikų, susimaišo 
kraujai ir sekantį rytų žmonės randa jų gatavų pakasy
noms: su žvakėmis, klebonu ir karstu. Ar ne taip, saky
sit, būna gyvenime?"

- Ne, nevisada, - tarė ponia Tormenti. - Laimei, 
kad nė"...

- Ne visada, tai tiesa! Bet ar Jūs pati, ponia, pa
vyzdžiui, ar Jūs galėtumėt prisiekti, kad palikot namus 
pilnoj tvarkoj, kad nieko, absoliučiai nieko, neužmiršot? 
Pagalvokit, gerai pagalvokit! Ar viskas absoliučiai tvar
koj?

Išgirdus tuos žodžius, Ada pajuto, kad jos veidas 
ima balti; staiga jai dingtelėjo baisi mintis. Idant galėtą 
pasinaudoti Premoli kvietimu,- ji buvo nuvedus savo ke
turmetę dukrytę pas vienų tetų. Tiksliau sakant, ji buvo 
nutarus jų nuvest. Bet dabar, galvodama apie visa tai, 
nors ji buvo visiškai tikra, kad taip padarė, jinai niekaip 
neįstengė prisimint, kaip ir kada ji nuvedė Luisellų pas 
tetų. Kaip visa 
abi išėjo drauge 
•atsisveikino pas 
kokia duobė.

Visumoj ji

keista?.' Ji nebeprisiminė nei kada jos 
iš namų, nei kuriuo keliu ėjo, nei kaip 
tetų. Tarsi j<£s atmintyje būty įsiraususi

ėmė abejoti štai kuo: jinai, Ada, gal
būt bus užmiršusi nuvest mergytę pas tetų ir negalvoda
ma, bus išėjus viena ir užrakinus jų namuose. Tai buvo 
absurdiška mintis, tačiau mūsų vaizduotė kartais maka
luojąs tokiuose keistuose dalykuose... Ar tai kvailumas, 
ar pamišimas, bet to pakanka, kad sustingtų gyslose 
kraujas. Žmonės pamatė, nustebę, kaip jinai staiga paki
lo, juos palikdama.

- Pasakykit man, - kažkas užklausė p. Imbastaro, 
- ar Jūs drėbtelėjot jai kų nors nemalonaus?

- Ar aš? Ne, nieko ypatingo, che, che, che! Man 
nesuprantama.

Ada nuėjo į Premoli namus, ir niekam nieko 
nesakius, nubėgo prie telefono. Ji skubiai iššaukė Milaną, 
davė savo numerį. Paskui laukė, grųžydama rankas.

Ji beveik bematant prisiskambino:
- Alio, alio! i
Jūs skambinot Milanan numeriu 400-79-27 ?
- Taip, taip! - tarė ji.
- Sujungta, kalbėkit...

Kalbėt? Su kuo? 
laukt atsiliepiant. Negi 
ti? O kadangi kažkas 
vadinas, jog jos baimei _ _ 
uždaryta viduj (nors Luisellaį buvo vos keturi metukai, . 
jinai jau mokėjo atsiliepti į telefonų).

Bet jau buvo praėję dešimt dienų; buvo pasiutus 
šutra, o Ada nieko nebuvo palikus namie, nė"mažiausios 
duonos kriaukšlelės. Karščiai!! Kai užeina tokios Sutros, 
ima kepti baldai, 
vi žmonės, jei jų 

Ada pajuto, 
šnabždėjo:

- Alio!
- Alio, - atsakė jai

Skambindama ji tikėjosi nesu- 
nebuvo jos namai tušti, užrakin- 
priėjo prie telefono, tai reiškė, 
buvo pagrindo, jog Luisella liko

jie paskrunda apleistuos namyos, o 
esama, 
kad ji

gy-

su-
miršta nuo dusulio.
tuoj apalps. Drebėdama ji

iš Milano vyriškas balsas.

_ Leonardas ANDRI E K U S

TIE ŽMONĖS

Nedarė gėdos Tau 
Ir niekad nedarys. 
Tie žmonės, gailestingai dosnūs. 
Jų atviras namų duris, 
Sodybų gluosnius 
Atranda visuomet lengvai 
Pavargėliai, padegėliai, keleiviai - 
Net elegetos akli 
Aptinka jy namus, 
Žiemom nebijo paukščiai 
Sulėkti į kiemus.

Išalkusiam ten duona atriekta, 
Ištroškusiam - kieme vandens ųsotis. 
Jie nesiskundė, kad žiema šalta 

r Ir žemė akmenuota -
Tiktai dėkojo Tau
Už debesį lietaus, kuriuo pašventinai 
Laukus, daržus, rasodų.

Už Dievo dovanas
Ranka jy buvo ištiesta 
Padegėliui, pavargėliui, keleiviui - 
Net paukščiui buvo ji dosni: 
Nerinko paskutinės varpos - 
Ir kad nemirtų jis badu, 
Nesušlavė nubirusių grūdy, 
Važiuojant per pusnis.

MES NEBIJOJOM

Mes nebijojom Tavo žvilgsnio - 
Jis toks ramus, 
Varge juo guodėmės.
Regėjai Tu kiekvienų mūšy žingsnį: 
Dorybes, nuodėmes, 
Ir tik trumpai tepažvelgei žaibais, 
Trumpai ugnim tesužibai - 
Griausmingai prakalbėjai.

Tada gi motina, 
Uždangsčius langus, 
Smilkydama šventom žolelėmis, 
Silpnybes mūšy apgailėdavo;
Tada apjuosdavai vaivorykštėmis dangų 
Ir visų Lietuvų, 
Kuri, palaimiai nulyta, 
Atrodė jau lyg nebe ta 
Artojų žemė.

Ji skendo tyloje, 
Dar tebelakstant lietui užruge 
Vaivorykštės žaisme. 
Tik senis kerdžius ožragiu 
Į krūvų šaukė bandų, - 
Tylėjome ir mes 
Su spinduliuojančia žeme 

J^įjo. Dįę.Yp žvilgsniai;

Žaibo greitumu Ados vaizduotė sukūrė scenų: Lui- 
sėlla uždaryta, vienui viena namuos, negali atidaryti dur 
ry, šaukia, pagaliau užaliarmuoja visų kvartalų; policija, 
išlaužiamos durys, mergytė paklaikus iš baimės...

- Alio, kas kalba? - paklausė vyras.
- Tai aš, mama! Bet kas Jūs?

- Kokia mama? Aš nepažįstu mamos!.. Jūsy klai
dingas numeris. - Ir pakabino ragelį.

Ada tuoj pat vėlei pašaukė Milanu (bet dabar jų 
buvo užvaldžiusi panika). Ji gavo teisingų numerį, išgir
do signalų, ir šiuokart niekas neatsiliepė.

Jai palengvėjo. Bet vis dėlto!.. Kokia kvailystė 
prasimanyti baisybes, prisklausius visokiy paistalų! Ji 
kiek pasipudravo prieš veidrodį ir grįžo sodan. Žmonės 
pažvelgė į jų, bet niekas nieko nesakė.

Tačiau, kai ji nuėjo gulti ir kai sunki nakties tyla 
užslėgė stamby sodybos pastatų ir kai vien svirplių čir
pavimas skverbės pas jų pro pravirų langų, ji vėlei paju
to išgųstį. Jai ėmė vaidentis vaikelis, dabar sumenkęs 
nuo karščiy ir bado, parklupęs, įsitvėręs rankelėm į vidu
rinių dury skląstį, išsprogusiomis akimis, dejuojantis iš 
paskutiniyjy. Veltui ji save ramino, kad kaip bebūtų, vis- 
vien kas nors bus išgirdęs jo šauksmus. Kitas išdavikiš
kas balsas aiškino jai: jei kas būty išgirdęs, tai būty 
atėjęs į pagalbų. Bet jau praėjo dešimt dienų, šiuo metu 
jau būty pranešę. Be to, galimas daiktas, kad kaimyny 
butai 
kiais 

šiuo atostogy metu, tuštutėliai. O apačioj, pen- 
aukštais žemiau, argi gali kiemsargė išgirsti?
Ji žvilgterėjo laikrodukam Buvo keturios. Ada iš- 
iš lovos, apsirengė, paruošė lagaminų. Gal būt aššoko 

kraustaus iš proto, tarė sau. Bet ji pasijautė bejėgė atsi
spirti.

Ji pakeverzojo raštelį, kad atsiprašanti. Patyliu
kais nusileido žemyn, pravėrė sodo vartelius, ir pasuko 
stoties link; už keturių kilometrų.

Juo traukinys artėjo, juo stiprėjo panika. Ji atsi
rado Milane apie trečių valandų popiet. Miestas spirgėjo 
drėgnų ir deginančių dulkių tumule. Ada įsispraudė tak
siu, sumikčiojo adresų.

Matosi pagaliau namai!.. Nesimato nieko neįprasto, 
buto langinės visos užvertos taip, kaip kad ji buvo 

palikusi prieš vienuolika dienų.
Ji lėkte pralėkė pro kiemsargę. Kiemsargė jų pa

sveikino taip, kaip paprastai. Garbė Dievui! - pagalvojo 
Ada.

Jos 
jas

virpa 
daro,

Tai tebuvo vien košmaras, nieko kito.
Tylu, ramu penktojo aukšto aikštelėj. Tik kodėl 
jos ranka, kai ji kiša raktų į skylutę. Kai jos atsi- 
pūsteli sunkus, šiltas gūsis.
Čia pat Ada pajunta mėšlungį, kaustantį jai krūti- 

- nę; mažas, neišaiškinamas debeslukas plevena jai viš gal
vos, mažučiukas debesėlis, bekvapis, blyškus, plyštųs j 
skautelius, tarsi skubėtų pasprukti.

Ji prišoko prie lango priemenėj, praskleidė langi
nes, atsigrįžo.

Ant parketo, už poros metrų, kažkas, tarsi didžiu
lė tiršta dėmė. Ji priėjo, palietė koja. Pelenai... Vieno
dai, lygiai išsidraikę pelenai, iš kurių susidarė savotiškas 
piešinys. Ir tas mėšlungis, smaugiąs krūtinę, tapo ugini- 
mi, pragaru. Dėmės kontūrai buvo lygiai tokie, kaip Lui- 
sellos. Vertė V.A.J.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MIELI SVETELIAI
Tickle Box)

Stalai baltai apdangstyti,1 margom gėlėm apkaišyti 
višta iškepta ir net petrUškom papuošta.

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVęs IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GĄU 

Dr.Gv.Va lanč lut

Svarstom dar ir kitą svarbią mintį-
Kaip darbais pasidalinti:
Katra kopūstus pamaišys, katra stalus gėlėm apkaišys 

Katra spirgins spirgučius, 
Katra priims atvažiuojančius svečius . 
Vyrai gi daug pagelbėti negalės - 
Jiems gi barą prižiūrėt reikės . 
Ir taip ginčai tęsiasi be galo,. 
Kol kavos yra ant stalo;
O kai jos daugiau nėra -

Gal geriau pradėk vėl rūkyti(Pasveikinimas aušrokų suvažiavime Toronte 1986 m.) 
Kad jūs žinotumėt, kaip viskas dėjosi pas mumis, 

AŠ sugalvojau parašyti Šį protokolą eilėmis. 
Ar prisimenat mūsų pirmą suvažiavimą? 
Tada rezoliucija buvo padaryta, ir net data nustatyta , 
Kada mums ir vėl suvažiuoti ir gimnazijos laikus 

paminavoti . 
Todėl šiai tradicijai palaikyti, prieš keletą metų teko 
Mums Čikagą aplankyti. ( Ten gi mums gražus priėmimas 
padarytas: visas balius ištaisytas:

Buvusi “Aušros” berniuku gimnazija Kaune, Laisvės alėjoje.
jri'h Nuotr. R. Rimienės

KReM 
VE/DRODž/M

IS PADANGĖS MIELOS
(IŠSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

• LIETUVIAI DAILININKAI 
ir ARCHITEKTAI savo są
jungose paveda komisijai į- . 
vertinti monumentaliuosius 
kūrinius, skirtus interje
rams dekoruoti.

Pirmieji už gerą archi
tektūros ir dailės sąveiką 
buvo atžymėti dail. N. Vilu - 
tytė ir architektas J. Šipalis 
Jie apipavidalino "Šešupės" 
valgyklos Vilniuje salę.

Pernai komisija paskyrė 
medalj vitražistui Algirdui 
Dovydėnui ir architek
tui Žvaigždrui Drėmai už 
jų sukurtą ir atliktą 22- 
jų kvadratinių metrų vitra
žą, pavadintą "Miestas prie 
jūros", skirtą Klaipėdos 
Komunalinio Ūkio Projekta
vimo Institutui.

Vitražas vertinamas už 
kompoziciją, stilių, spalvas, 
ir architektas už labai tin
kamą jo inkorporavimą į

pastatą.
Jeigu bent dalelytės rū

pesčio tokiais viešais pa - 
statais ir jų kokybėmis būtų 
skiriama išnaudojamam dir
bančiam ne tokius "garbin - 
gus" darbus eilinio piliečio 
butui- pagyrimo užtektų ir 
be medalių.

• KNYGOS MENO KONKUR
SE žymenius gavo 10, knygų, 
išleistų pernai Lietuvoje.

I- ojo laipsnio diplomus 
pelnė "Minties " Leidyklos 
kapitalinis leidinys "Pirma
sis Lietuvos Statutas" ir 
"Vagos" keturiomis kalbo
mis išleista A. Baranaus - 
ko poema "Anykščių Šilelis".

II- jo laipsnio diplomai te
ko "Šviesos" išleistai kny
gai - A. Matučio "Žilo Šilo 
Darbininkai" ir " Mokslo" 
-"Lietuvių Pavardžių Žody
nas".

• Kai vokiečiai paskelbė Lietuvoje mobilizaciją, lietuviai 
atsakė į tai nuostabiu, neturinčiu sau kitur pavyzdžio 
vieningumu: nestojo į naujoką ėmimo komisijas, kai kur, 
kaip Šiauliuose, net išdrįsta iš vokiečių pasijuokti - prisi
statė pora luošų ir nepilnapročių... Prasidėjo vokiečių 
siautėjimas, suėmimai.

Mūsų visuomenėje padidėjo nerimas. Balys Sruoga 
griežtai laikėsi nuomonės: jokiu būdu nedalyvauti mobili
zacijoje, nes ji pažeidžia Lietuvos suverenumą. Karo ga
las artėja, reikia saugoti jaunas jėgas - jis kalbėjo atvi
rai. Tie jo žodžiai, matyt, pasiekė Geštapą, nes jis buvo 
kaltinamas organizavęs pasipriešinimą mobilizacijai.

("Balys Sruoga Mūsų Atsiminimuose")
• Mintis pastatyti galingą radijo stotį, kurios pagalba 
galima būtų tiesiog susirišti su pasauliu, kilo Krašto Ap
saugos Ministerijoje po nelemtos želigovskiados 1920 me
tais. Tada buvo manyta pasitenkinti tiktai telegrafu. Bet 
plečiantis radiofonijai visame pasaulyje, negalėjo tai ne
atsiliepti ir į Lietuvą, ypač, kad visos tautos informavi
mas radijo pagalba yra pats greičiausias ir patogiausias. 
Stotis buvo pavesta statyti 1923 m. Sociėtė Franęaise 
Radio Electrique firmai. Darbai buvo baigti 1925 m.pa
baigoje ir' nuo to meto prasidėjo stoties perėmimas, jos 
tobulinimas ir pirmieji Lietuvos bandymai erdvėje užimti 
atatinkamą vietą:

"ČIA LIETUVOS RADIJAS. KALBA VILNIUS- KAUNAS 
-KLAIPEDA?

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖ!* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE. 

t vėl. vekere

London 438-1122 SŽ 
Windsor 252-3842 8 

Calgary 287 - 27)21? 
Winnipeg 233 -3500 
Sudbury 674- 621/1

ARBA SKAMBINK MUMS:
Loeeui G. : 366-2648 ( ); 489-539 1 (darbe);
Komikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 761-9606 ;

JONUI R..* J3/-MI7

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

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU
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Bet pasirodo, aušrokams to dar negana.
Jie gi kultūringi, nusiteikę iškilmingai, 
Po koridorių tik plavinėja ’1IB 
ir vienas kitą paslaptingai klausinėja: 
"Ir kągi reiks mums čia daryti ?.
Niekur baro nematyti. "

Bet čikagiškiai rūpestingi -
Šią problemą jie numatė
Ir tuojau stalus bonkomis apstatė.

Svečiams akys sublizgėjo,’
Na ir tuojau vaišės prasidėjo: 
"Greičiau škotišką prašom^Šičia papasuoti, 
ar nematot, mūsų soda jau baigia išgaruoti. " 
"Ko terliojatės čia po biskL.
atneškit, daugiaujųūgų.gtąliįl yįskės"...... . ........

-.£7. '• iženhobu&j

Balius verda , kunkuliuoja:
Čia Oželis deklamuoja,
Dikinis su Valiuku jam vis pritūravoja- 
Girdėti! jau kažkas ispaniškai dainuoja;
Kiti- jaunas dienas prisiminę,
Svajingą tango šoka, glaudžiai apsikabinę.

.Valentinas tai tarp stalų tik cirkuliuoja, 
Ir vis svetimą šampaną nukombinuoja.

Vytas Dargi s savo įkarštį malšina
Jis net ant galvos stovėti mėgina -

O Mikliukas tik bėgioja
Ir visus fotografuoja.

Ir tokių įspūdžių pilni
Grįžome namo visi sveiki ir linksmi.

Betgi va, vos keli metai tik praėjo,
Staiga per Torontą netikėta žinia nuskambėjo:

Gi aušrokai ir vėl sugalvojo tradiciją palaikyti 
Ir nori Toronte vėl pasimatyti.

TordntiŠkiai panikon įkrito:
Gi pramatė darbo - nenumatyto:
Tuoj pradėjo diskutuoti,
Vienas kito nuomonę kritikuoti.

Bet visi žinote mūsų Kišką -
Jis "Aušrą" taip mylėjo, 10 metų tenai išsėdėjo.
Todėl jis išmintingiausią!’ ir prakalbėjo:.

Sako: gi kai visi ant dietų sėdės, 
ir maistas nieam nerūpės;

kai rūgštys visiems skilvius suės
ir. Snapso gerti nebegalės;

kai nuo reumatizmo kaulus skaudės 
ir šokti niekas nėhorės;

kai visi apaks ir vienas kito nematys -
ar čia Ona, ar čia Stasys - 
gi tada jau bus pervėlu suvažiuoti 
ir gimnazijos laikus minavoti!

Posėdžiauti jau pradėjom.
Kartą net 5 valandas išsėdėjom.
Gi visą veiklą turėjom apsvarstyti:

Kur reikės vištą už s akyti; kokią šeimininkę pasamdyti, 
Kokią muziką pakviesti, kokias staltieses patiesti: 
Viena nori raudoną, kita- geltoną, dar kita- mėlyną, 
Šeimininkė - tiktai baltą.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA Adresas ...............................................................................................

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vol. nakties
Programos vedėjas : UUDA5 STANKEVIČIUS

1053 Albane! Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834 31 »

Baigiam ginčus "Lokyje".

Dirbam visi išsijuosę - 
Suvažiavimas gi jau ant nosies.

Algis rašo korteles,
Skrinskas ruošiasi tarnauti per Mišias, 
Valė paradą organizuoja, 
Ema scėną dekoruoja, 
Stundžia - varo propagandą, 
Lilė virtuvėje peilius galanda, 
Senkuvienė pakvietimus siuntinėja, 
Rūkas- pinigus priiminėja, 
O Stanėnas - po Japoniją važinėja.

Na, bet padėtis jau išspręsta 
Ir Štai suvažiavo čia visa svita.

Todėl prašau labai pasivaišinti skaniai, 
Pasišokti linksmai,
Senus draugus atpažinti, ' ' •'
Gįmnazijos laikus prisiminti:

Kaip ant "zekso" mes stovėjom, 
Kaip špargalkas "" siuntinėjom, 
Kaip su "chebra" "Šklenkinėjom" 
Ir kaip "Šaritkuose" keliais ėjom, 
Kaip kirčiavimas kankino
Ir kaip logaritmai smegenis džiovino... 

Prašau mokytojus prisiminti, 
Na, ir kitomis bėdomis pasidalinti.

Žodžiu - nuotaikingai pabendrauti, 
Mūsų vyno paragauti,
I;r išgerti tostą už tuos malonius gimnazijos laikus, 
Kurie taip glaudžiai jungia mus visus J

L. P.
Tostą prašau už "Aušrą" ir aušrokus ?

NAMŲ REMONTO

VAJ US
REIKALINGA $.15,000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAl.-

Prašome pasinaudoti žemiau 

esančia atkarpa ir ją 

atgal atsiųsti ”NL" adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 
H8P 1C4, CANADA

.....................t.......................................................................... ...

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m........... dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ................. dol.

5 p si .



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

7)4% už 90 dieną term, indei, S 
7)4’% už 6 men, term, indei. S 
7% % už 1 mėty term. indė). S 
7%% už 2 metų term, indei. J 
7/4% už 3 metų term, indei.
9 % už pensijų planą
7)4% už special i ą taup. s—tą S
7 % už taupymo sąskaitas £ 
6-7J4%kasd. p ai ūk. sąskaita 
6 % už čekių sąskaitas

PARAMA
IMA :

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

1 metų ............   1014%
2 metų .............  10)4%
3 metų .............  10%%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų...... , 9%%
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 51 MILIJONO DOLERIU

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortglčlus iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) Ir antrieji moftgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

S 90 dienų term, indėlius .... 7)4 %
180—185 d. term, indėlius 7)4 % 
Term, indėlius 1 metų ..-,..7% % 
Term, indėlius 2 metų,.......7% %
Term, indėlius 3 metų ...)..7% % 
Pensijų sąskaitų..............
Specialių taupymo sask,..> 754% 
Taupomąją susikaltą,..,.... 7 % 
Kasd. taupymo sąskaitą... 6)4% 
Depozitų—čekių sąskaitą-.6 % 
............ H %

Pirmadieniais 10-3 i
Antradieniais 10-3 iS
Trečiadieniais 10-3
Ketvirtadieniais 10-8 S
Penktadieniais 10-8 X

Šeštadieniais 9-1 i
Sekmadieniais 9-12.30 s

DUODA PASKOLAS: S

asmenines nuo ......
mortglčlus nuo....... 9%%-12%

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

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

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

london, ont.
ATŽYMĖTA BALTU 
HOLOKAUSTO DIENA

Londono miesto baltieči ai 
-ateiviai Š. m. birželio 15 d. 
labai reikšmingai atžymėjo 
lietuvių, latvių ir estų žiau
riąsias Birželinių Trėmimų 
dienas Victoria parke prie 
paminklo žuvusioms už lais
vę.

Didysis Londono "Free 
Press" dienraštis didokame 
straipsnyje pavadino tai 
"Baltic Holocaust Day".

Gal pirmą kartą Londone 
baltiečių tragedija buvo at
vaizduota taip prasmingai ir 
vaizdžiai.

Trėmimų aukoms pagerbti 
nešamą vainiką atlydėjo baP- 
tiečių, vengrų ir ukrainiečių 
jaunimas, vėliavas nešinas . 
Minėjimą atidarant, vengrų 
1956m. ateivių iškilusis kun. 
Nicholas Molnar sukal
bėjo labai gilių ir jausmin
gų žodžių maldą. Ceremoni
jų pranešėja Laima Luk
šienė supažindino su pa
grindiniu kalbėtoju - latviu 
dr. Guntis S 1 i n Š, atvyku

si net 300 km. iš Port Perry, 
Ont. Jis dabar yra Centrinės 
Kanadiečių Federacijos pir
mininkas. Tai puikus kalbė
tojas, žinąs, ką trėmimų 45- 
tąją sukakti minint reikia 
pasakyti...

Pirmiausiai - reikia nu
traukti Baltijos tautų trage
dijos tylą.; Reikia {tikinan
čiai, kruvinais faktais pa
remtą tragediją garsiai ir 
ryškiai skelbti visam pasau
liui.

Pirmuosius - didžiuosius 
pabaltiečių trėmimus pradė
jo rusiškasis komunizmas 
METAIS ANKSČIAU, NEGU 
dabar visur minimas ir gar
sinamas žydų HOLOCAUST. 
Taigi, holocaust'as yra ko
munizmo "išradimas". Ru
sai komunistai pavergtų tau
tų naikinimo nenutraukia ir 
dabar. Jie jaunus pabaltie- 
člūs, parinktus kariuomenėn 
siunčia žudyti Afganistano 
piliečių. Rusų komunistų 
verčiami, žinoma, ten žūsta 
ir pabaltiečių kariai. Taigi, 
afganistaniečius žudo rusai 
ir kitų tautų rankomis. Ži
noma, jie nori naikinti tuo ir 
pabaltiečius.

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

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

SKAMBINKITE Tęl.: 487-5591

6 psi.

Praeitą savaitę vienas To
ronto dienraštis rašė, kad iš 
vienos dabartinės Latvijos 
įmonės latviai darbininkai 
buvo prievarta nuvežti į Uk- 
rainą-Černobyl| valyti ra
dio -aktyvių, labai kenksmin
gų sprogmenų liekanų. Čia 
irgi juk rusiškas kitataučių 
naikinimas.

Taigi, apie Pabaltijo tautų 
didžiuli ir nuolatini genocidą 
reikia būtinai garsiai Šauk - 
ti. Laisvasis pasaulis turi 
apie tai reikiamai išgirsti, 
suprasti ir ne tik kritusius 
baltiečius pagerbti ir atžy - 
mėti, bet ir užkirsti kelią, 
kad nekaltos tautos nebūtų 
naikinamos.

Didžiuliai aplodismentai 
palydėjo dr. G. S 1 i n Š kal
bą. Londono "Free Press" 
dienraštis savo straipsnyje 
šią kalbą gana tiksliai api
būdino pridėdamas, kad kova 
už Žmogaus Teises yra vi
sų laisvę mylinčių žmonių 
pareiga.

Į baltiečių baisiųjų trėmi

mų minėjimą atsilankė ir 
bendroms nuotaikoms pri
tarė ir aukštosios anglų vi
suomenės atstovai. Malonų 
ir užjaučianti žodį tarė On
tario provincinės valdžios 
vardu parlamentarė P. 
,S m i t h. Visada baltiečiams 
palankus, buvęs Kanados Fe
deralinio' Parlamento narys 
ir dabartinis Londono mies
to burminstraa Burdhardt 
sutiktas ir palydėtas karš
tomis katutėmis taikliai pa
žymėjo, kad Pabaltijo valsty
bių tragedija yra ir visos

i žmonijos tragedija. Laisvė 
būtinai turi gr|žti prie Bal - 
tijos krantų.

Minėjimą užbaigė Londono 
apskrities Žmogaus Teisių 
Gynėjų atstovas dr. E. D. 
Roslycky. Pavergtų tautų 
naikinimas turi būti sustab
dytas. Matosi daug pastangų 
kad baltiečiams laisvės vil
tis neužgestų. Laisvasis par 
saulis pradeda pavergtų tau
tų balsą išgirsti.. .

(žiūr. nuotr. 2 psl. )

toronto
• TĖVO DIENOS proga Vy- ' 
tauto Didžiojo Menėje atvy
kę tėvai buvo pagerbti gėle 
ir vyno taurele.
• Kun. P. DILYS birželio 21- 
25 d. d. lankysis Chicagoje, 
kur dalyvaus lietuvių evan
gelikų reformatų 39- tame 
sinode išeivijoje.

• IŠLEISTUVIŲ KONCER - 
TĄ Lietuvių Namuose ren
gia "ATŽALYNAS", kurie 
išvyks i Vancouver'io EXPO

86 atlikti programą. Jie taip 
pat koncertuos Vancouver’io 
ir Calgary lietuviams

Išleistuvių Koncertas 
LIEPOS 1 d.', antradienį, 7 
vai. v. Įėjimas laisva auka .

• PETRAITIS Viktoras,"NL" 
Rėmėjų Būrelio kasininkas , 
priima "NL"prenumeratas , 
skelbimus ir 1.1.

Prašome kreiptis į jį tel: 
233-4074 arba raštu 2684 
Bloor Str. W., Apt. 6, TO - 
RONTO, Ont. .M8X1A5.

PRANEŠIMAS APIE EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJĄ 

Stepas V a r a n k a
(tęsinys iš

Ottawoje-buvo svarstomas 
išskirtų šeimų klausimas ir 
jo pasekmės. Buvo keliamas 
klausimas jų susijungimo 
svarba žmogaus gyvenime. 
Berno Konferencijoje buvo 
nagrinėjamas tas pats klau
simas kaip sutvarkyti iš
skirtų šeimų problemas.

VLIKas ilgesni laiką skel
bė, kad išskirtų šeimų na
riai suteiktų jam reikalingas 
žinias kaipo įrodomąją me
džiagą. Visiems mums yra 
gerai žinoma, kad tokių, iš
skirtų šeimų lietuvių tarpe 
yra tūkstančiai. Deja, atsi
rado tik 8 asmenys, ku
rie VLIKui suteikė reikalin
gas žinias. Lietuviai trokštą 
tų Šeimos susijungimų, de
ja, jie baiminasi pareikšti 
savo norą ir padėti VLIK1 ui 
Šį reikalą su dokumentais 
paremti. Žydai pristatė de
šimtis tūkstančių savo tau
tiečių pavardžių. Pasekmėje 
komunistai sutiko išleisti 
susijungti 117 žmonių, kurių 
tarpe buvo 2 lietuviai, kiti- 
visi žydai.

Berno Konferencijoje So
vietų Sąjungos atstovai ne - 
pasirašė jokio susitarimo. 
Belgrado Konferencijoje pir
mą' kartą buvo viešai iškel
tas neteisėtas Sovietų Sąjun
gos Pabaltijo valstybių už
grobimo faktas. Tai labai 
reikšmingas atsiekimas.

Latvija, Lietuva ir Estija 
yra sudariusios bendrą 
vienetą: Pasaulio Pabhltie- 
čių Santalką, kuri balandžio

"NL" 24 nr.)

■17 dieną suorganizavo sėk
mingą viešą demonstraciją 
Berne. Demonstraciją ste
bėjo šimtai šveicarų ir tu
ristų. Dabartinis PPS p-kas 
yra,dr. K. B o b ei i s. Kon
ferencijos metu buvo aplan
kyti {vairių valstybių atsto
vai ir jiems įteikti atatinka
mi pareiškimai. Demon
stracijos metu buvo išdalin
ta tūkstančiai lapų, nušvie
čiančių Pabaltijo valstybių 
žiaurią okupaciją ir Žmo
gaus Teisių pažeidimus, ku
rie ten vyksta masiniai.

Pavergtų tautų atstovams 
veikėjams grėsė, kad bus iš 
viso , uždrausta net |eiti į 
Konferencijos patalpas. Švei
carijos vyriausybė pasiūlė 
susirasti, "sponsorius"-glo
bėjus, kurie pasiūlytų, kad 
okupuotų kraštų organizaci
joms, "nevyriausybinių or - 
ganizacijų " atstovams būtų 
pripažintas oficialus statu
tas. Pabaltijo okupuotų tautų 
Atstovai, dėka JAV atstovo- 
"sponsoriaus", tą privilegi
ją gavo.

V LIK o p-kas dr. K. Bo
belis ir jo bendradarbiai ra
gina ir kviečia visus lietu
vius kiek galima skaitlingiau 
dalyvauti Vienoje Helsinkio 
Akto Konferencijoje. Jauni - 
mui VLIKas žada suteikti 
kelionei pašalpą $250 JAV 
pinigais. Kas tik galime - 
būtinai dalyvaukime. Remki
me Lietuvos išlaisvinimo ’ 
bylą-

Birutė Grigaitytė - Spudienė 
namų pirkimo Ir pardavimo agontd

1280 Dundas St. West. '.L
(prie Do vercourt Rd.) Įstaigos Tai.: 535-2500 
Toronto. Ont. M6J 1X7 Namą Tol.: 445-9469

Lietuviu Namu Žinios
• Sol. muz. Vaclovas POVI
LONIS, neseniai pasitraukęs 
iš Lietuvos, Š. m. BIRŽE - 
LIO 29 d. ,2:30 vai. p. p. kon
certuos LIETUVIŲ NAMUO
SE kartu su Mergaičių Dai - 
nos vienetu SUTARTINĖ. •

Programoje- liaudies, tė
vynės meilės ir estradinės 
dainos. Rengia LIETUVIŲ 
NAMŲ Kultūrinė Komisija

Ir SUTARTINĖ.

P LIETUVIŲ NAMUOSE lan
kėsi paskutiniu metu: R . 
Ir V. Gaškai iš Baton Rouge 
Louisiana, A. M a skaitė iš 
Chicagos, J. ir L. Perkumai 
iš Chicagos, H. ir E. Poetsch 
iš Floridos, R. Baras iŠ 
Philadelphljos, A. Kulnys iŠ 
Palos Verdes, Cal.,

DAUGIABUČIU - KONDOMINIUMŲ ĮSTATYMAI IR 
SAVININKŲ TEISĖS

(adv.H. Steponaičio paskaita Lietuvių Namuose 1986.VI.8.)

(tęsinys)
Šalia to, tuose susirinkimuose yra proga išrinkti pa

tinkamą valdybą ir keisti statutą, kuris valdo kondomini - 
urną.

Kaip minėta, kasdienini kondominiumo aptarnavimą 
valdo "management corporation" ir Išlaidas apmoka iŠ 
bendros kasos, sudarytos iŠ visų narių mėnesinių mokes- 
čių. Į tas išlaidas įeina elektra, vanduo., Šildymast valy
mas benrų salių, vėsintuvų išlaikymas. Bendros salės - 
automobilių aikštės, baseinai, elevatoriai, apdrauda nuo 
gaisro visam pastatui ir nuo nelaimių, kurios atsitinka 
benaudojant "cable" TV ir 1.1. Asmuo privalo pats mokė 
ti "realty tax", apsaugą savo turto ir Įvykus nelaimėm jo 
paties patalpose.

Kaip anksčiau minėta, atsiranda kitos vienkartinės iŠ 
laidos laikas nuo laiko: gerinant pastatą, arba prireikus 
pataisymo. Už šias išlaidas yra atskirai mokama, Šalia 
mėnesinių mokesčių. Daugelis korporacijų numato tokias 
išlaidas ir jas įtraukia į mėnesinius mokesčius, kad ne
reikėtų mokėti specialių.vienkartinių mokesčių. Bet lai - 
kantis tik žemais mokesčiais, kurie apskaičiuoti tik tam, 
kad užsimokėtų einamas išlaidas, laiko bėgyje daugiau ir 
daugiau reikalaus iš savininkų kapitalinių išlaidų.
P i r k i m o Aktas

Kbndominiumų Pirkimo Aktas yra standartinis. For
mos paruoštos specialiai. Jose yra įrašyta , dauguma 
punktų("kliauzų") dėl žemės pirkimo ir liečiančių kondo - 
miniumus. Keletą jų noriu apibūdinti.
• Įrašyta mėnesinių mokesčių suma ir .kas įeina į tą moj 
kestį. Gerai pažiūrėkite ir sužinokite, kas įtraukta, nes 
bus atskiras mokestis už viską, kuris neįtrauktas į Šį mo 
kestį.
• Turėtų būti įrašyta, ar priklauso vieta .pastatyti auto -
mobiliui ir kokia ta vieta. Normaliai yra rezervuota vie
na vieta kiekvienam butui, bet jeigu savininkas neturėtų 
automobilio ir atsisako arba išnuomoja savo vietą, yra ga
limybė, kad naujas savininkas negalės gauti vietos savo 
automobiliui pastatyti. >į

• Kai kurie savininkai turi užrakinamą spintelę savo as
meniškam naudojimui. Ta spintelė priklauso prie bendro 
turto ir yra tiktai jam skirta naudoti.

Pirkėjui advokatas privalomas, kad ištikrintų visus 
kondominiumo dokumentus. Jis juos išreikalauja iŠ "ma - 
nagement corporation" ir už 25-kių dolerių sumą, nustaty
tą pagal statutą, pirkėjas gauna kopiją to kondominiumo 
statuto paskutinės finansinės apyskaitos, apdraudos doku
mentus ir pažyrhėjimą(certificate). Tas paskutinis doku
mentas svarbiausias , nes jis pasako pirkėjui ne tik apie 
tos nuosavybės, kurią jis perka padėtį, bet ir apie visos 
korporacijos finansinę padėtį bei einamus reikalus. Ta
me dokumente parašyta ar pardavėjas atsilikęs savo mo
kesčiais ir kiek, ir ar korporacija turi kitų priežasčių ar 
reikalavimų, kurie liečia tą savininką Ir tą butą. Plrkė r 
jas gali reikalauti, kad viskas būtų sutvarkyta prieš bu - 
to užsakymą arba jis gali jo visai atsisakyti.
• Tame dokumente yra pargšyta, kiek pinigų randasi 
bendroje kasoje. Kbndominiumų korporacija negali veikti 
su deficitu, tad visuomet bus pinigų kasoje. Tačiau tų 
pinigų suma parodys pirkėjui, ar Teikės specialių mokes
čių rinkimų. Tame dokumente irgi yra įrašyta ar numa - 
tytos didesnės išlaidos. Jeigu rašo, kad bus reikalinga , 
tai pirkėjas turi teisę atsisakyti nuo sutarties, nebent 
pardavėjas sutinka sumokėti tą išlaidą. Pirkėjas neturi 
teisės reikalauti, kad pardavėjas mokėtų tą ekstra IŠlai - 
dą, tik paprastai atsisakyti pirkimo.
• Nežiūrint, kad yra nemaža suma kasoje, pardavėjui ne
priklauso jokia jos dalis ir pirkėjas nemoka tos sumos.
• Svarbiausias punktas - kad pirkėjas išrašytų visą kil - 
nojamą turtą, kurį jis tikisi gauti su butu ir kas viską 
tvarkytų.

Standartiniai sutartyje įrašyta " nxtures". Anksčiau tai 
reiškė daiktus, ką žmogus gali atšriubuotl- .jis galėjo ir 
išnešti. Dabar tai yra pasikeitę ir reiškia, jeigu jis su - 
gadina- aplaužo butą, jo atsakomybė žalą atitaisyti .
• Pirkėjas turi įrašyti, kas viską tvarkytų. Paprastai jis 
gprai nepažiūri ir kada jis atsikrausto- arba krosnis, at 
kokiakita buto dalis neveikia. Užklaustas apie tai parda
vėjas sako, kad jei neveikia, jis netaisys, nes pirkėjas 
turėjo anksčiau apžiūrėti ir apie tai pasakyti.

Paskutiniu laiku aš pastebėjau naujos rūšies nesusi -■ 
pratimą, kuris kyla tarp pirkėjo ir pardavėjo: jeigu pir - 
kėjas perka nuomininko užimtą butą. Jis turi sužinoti, ar 
visi daiktai, kurie bus palikti nuomininkui jam ir prl - 
klausys, ar jie vistiek priklauso savininkui. Yra buvę 
daug atsitikimų, kur pav., graži lempa priklauso nuomi
ninkui, o savininkas ištraukia kokią seną lempą ir tą jam 
palieka vietoje anos.
• Paskutinis būsimampirkėjaui svarbus punktas- jis turi 
gerai apžiūrėti butą, kurį jis perka. Jeigu vėliau pa
sirodys koks trūkumas ar defektas patalpose- tai bus plr- 
kėjo atsakomybė ir išlaidos pataisyti. Svarbu sužinoti , 
ar korporacija sutaiso, jeigu kas nors sugenda bendrose 
salėse, ar taisymas priklauso prie buto. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavu*** namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 23 MILIJONUS DOLERIU 
MOKAME UŽ: . IMAME UŽ:
indėliui (P.C. A.) ......  5 % nekiln. turto pask.. 10. %
santaupos........................6.5 % asmenines paskolas 12.25 7o
kasd. palūkan. ui sant. 6. % 'Nemokamas pilnas čekiu 
term, indelius 1 m....... 8.75 % patarnavimas
term, irdėlius 3 m....... 9. % Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo......% drauda pagal santaupų
90 dien^ indėlius........ 8 % dydį iki $ 2.000 ,
( minimum $ 5.000) Nemokama asm. paskolą
Reg. pensijų 1. m. ..8.75% drauda iki $25.000

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

Liepos ir rugpj&Čio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

PADĖKA
Mylimam vyrui

a. o. KAZIMIERUI MALAŠKEVICIUI 

mirus, liūdesio valandoje susilaukiau iš artimųjų ir 
draugų daug pagalbos ir užuojautos.

Ypatinga padėka prel. J* BERTASIUI kalbėjusiam 
maldas, laikiusiam gedulingas mišias ir palydėjusiam 
į amžiną, poilsio buveinę, karsto nešė|ams, aukoju — 

siems Lietuvių Fondui, pirkusiems gėles ir visiems 
palydėjusiems į amžino poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame:
žmona APOLONIJA MALAŠKEVIČIENĖ-KEBLYTĖ 
sesuo LIANŲ A SAMULAITIENĖ-KEBLYTĖ, 
jos sūnūs ERIK, ERNUų ŽMONOS ir jų VAIKAI.

A t A 
ELENAI KAULAKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

dukrą Onutę SELENIENĘ su Šeima ir seserį* 
Nelę ŠIPELIENĘ nuoširdžiai užjaučiu —

J. RUKŠĖNIENĖ

hamilton
• Z. PULIANAUSKAS, ilga
metis šio laikraščio skaity
tojas ir korespondentas 
staigiai susirgo apendicitu 
ir buvo skubiai operuotas.

Sveiksta najnuose. Linki
me greitai sustiprėti.

Winnipeg
ATISVEIKINOME SU 

KAZIMIERU MALASKEVICIUM

A. a. Kazimieras MALAŠ
KEVIČIUS ( Malaške) gimė 
1905 m. kovo4 d. .Rumšiškių 
miestelyje. Mirė 1965 m, 
gegužės 11 d. Grace ligoninė- 
Winnipėg e.

K. Malaškevičius, turėda - 
mas 1O hektarų žemės, bet 
nepajėgdamas pagerinti ū- 
kid, 1928 m. atvyko j Kanadą 
Tuo laiku krizė pradėjo ro
dyti savo dantis. Ūkininkai, 
neturėdami platesnės rinkos 
ūkio produktams parduoti, 
negalėdavo samdyti darbe 
jėgos.

Tuo laiku Stalinas planavo 
badu išmarinti milijonus uk
rainiečių ir grūdų iš Kana
dos nepirko, o iššlavė Ukra
inos grūdų sandėlius.K. Ma
laškevičius, tris metus pa
dirbęs ūkiuose, perėjo 
dirbti į kasyklas. Kasyklose 
išdirbo 15 metų. Per tą lai
ką 1938 m. Stalinas badu iš
marino tris milijonus uk
rainiečių; Hitleris atėmė iš 
Čekoslovakijos Sudetus ir 
1938 m. kovo mėn. iŠ Lietu
vos atplėšė Klaipėdos kraš
tą ir uostą.

1939 m. rugpjūčio 23 d . 
Hitleris ir Stalinas susitarė 
pasidalinti LIETUVĄ, LAT
VIJĄ^ ESTI'JĄ ir LENKIJĄ, 

VALU K LA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAi
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomCas
495-80* AVENUE, LaSalle 
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle 
365-7146

nes rugsėjo mėn. 1 d. Vokie
tijos kariuomenė ties Dan
cigu pradėjo karą prieš 
Lenkiją. Lenkų pajėgos buvo 
palaužtos ir jie traukėsi. Ra
šantis Šias eilutes buvau pa
šauktas iš atsargos į Lietu
vos kariuomenę ir su daliniu 
karių pasiųstas į Širvintų 
barą ir pereinamą punktą 
Vilnius - Ukmergė apsaugoti 
Lietuvos paskelbtam neu - 
tralumui. Tuo laiku rusų 
kariuomenė pradėjo puolimą 
prieš Lenkiją iŠ Rytų. Len - 
kija, negalėdama atsilaikyti 
prieš du milžinus- Hitlerio 
ir Stalino armijas-^pradėjo 
kapituliuoti. Ties Širvintų 
baru, poroje pereinamų 
punktų pradėjo artėti tūks
tančiai iš įvairių Lenkijos 
kariuomenės dalinių. Gavus 
Lietuvos kariuomenės divi
zijos štabo sutikimą, tuos 
tūkstančius lenkų karių in
ternavome. Internuojami 
lenkai, atiduodami turėtus 
ginklus, skaudžiai pergyve
no savo tragediją. Vos 9 
mėnesiems praėjus, 1940. VI. 
15 d. rusų kariuomenė užėmė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Sov. Rusija Užėmė Pabal
tijį su Stalino paruoštu planu 
išnaikinti šias valstybes. 
Dabar Pabaltiečiai išgyveno 
tragediją, kokią prieš 9 mė
nesius patyrė lenkai.

Dar po vienų metų, 1941. 
VI. 22 d. Hitleris pradė
jo karą prieš Lietuvos ’ o- 
kupantą- Sovietų Rusiją.

Lietuva, iškentėjusi BIR
ŽELIO 14 nakties žiaurių 
suėmimų ir deportacijų į 
Sibirą tragediją, 1941. VI. 22 d 
spontaniškai sukilo ir birže
lio 23 d. paskelbė atstatanti 
nepriklausomą Lietu- 
v ą. Bet hitlerinė Vokietija 
užėmė Lietuvą ir po 6 savai- 
čiųpanaikino Laikiną

ją Lietuvos vyriau - 
sybę, kai kuriuos minis - 
fcerius išvežė I koncentraci
jos stovyklas. Daug jaunimo 
išvežė, darbams į Vokietiją, 
daug žmonių sunaikino, ypač 
žydų tautybės.

Vokiečiai pradėjo karą 
pralaimėti ir traukėsi atgal. 
Lietuvai artėjo antroji 
Sovietų rusų okupacija, kuri 
žadėjo būti daug žiauresnė.

Daug lietuvių pasitraukė i 
Vakarus. Dalis atvyko ir į 
Kanadą- Winnipeg‘ą. Kartu 
su jais atvyko ir Apolonija 
Keblytė. Ji prisijungė 
prie sesers Lianijos ir An
tano Samulaičių šeimos.- 
Kazimieras Malaškevičius , 
susitikęs naują lietuvaitę , 
susipažino ir 1948 m. birže
lio mėn. 5 d. susituokė Ben- 
fait, Saskatchewan'e.

K. ir A. Malaškevičiai ap
sigyveno Winnipege. Apolo
nija gavo darbo ligoninėje, 
vėliau Eaton Co. , I^azimie- 
rasgavo darbą Billinkof Co., 
kur išdirbo 18 metų. Išėjęs 
I pensiją, kurį laiką bandė 
auginti daržoves ir atnaujin
ti namus. Kazimieras buvo 
pareigingas Manitobos Lie - 
tuvių Klube ir Lietuvių Šv.

sudbury
TRAGIŠKAS 45- METIS

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ- 
kraujo ir ašarų 45 metų su
kakti- lietuviai, latviai ir es
tai paminėjo bendromis eku
meninėmis pamaldomis Š. 
m. birželio mėn. 15 d. , St. 
Andrew’s Place, vadovau
jant kun. K. Kaknevičiui, 
iš Lietuvos Kankinių Para
pijos Mississauga.

Atvykusioms j pamaldas 
buvo prisegti juodi gedulo 
kaspinukai, pageidaujant juos 
dėvėti ilgesnį laiką. Kaspi - 
nukus segė p. B a t a i t i e- 
n ė. Į minėjimą ir pamaldas • 
susirinko apie 200 asmenų - 
lietuvių, latvių, estų, ukrai
niečių, lenkų,.vengrų, kroatų, 
ir kt. Vargonams 
maldos melodiją, į salę bu -

H D E C UI? D INSURANCE &
V H C 3 H C It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patąrnauja- V« DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r, p 7 v. v. , ieStadieniais 9 v.r, p 12 v. p. g.
Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-4NSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
Toronto, om.
M6P IA5

Kazimiero parapijoje. Gra
žiausiai sugyveno su Apolo - 
nija, su Winnipeg© lietu - 
viais ir su visais darbe.

Per laidotuves kalbėtojas 
Eugenijus Kalasauskas 
pasakė, kad "Kazimierą a- 
pibūdinti užtenka penkių žo
džių: sąžiningumas, dorybė, 
Dievo baimė, sugyvenimas, 
darbštumas". '

1986 m. gegužės 16 d. va
kare Carbon Koplyčioje pre
latas J. B e r t a š i u Š kal
bėjo maldas, o gegužės 17 d. 
10 vai. laikė gedulingas pa
maldas Lietuvių Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Po pa 
maldų daugelio žmonių buvo 
palydėtas j Assumption ka - 
pines. Karstą nešė B. Ka - 
lasauskas, L. Stanius, V. Ja
nuška, P. Plečkaitis, V. No- 
vogrodskis ir W. Steponavi
čius. Amžinam poilsiui pa - 
guldytas į mauzoliejų.

Kazimiero Malaškevi- 
čiaus liūdi žmona Apoloni
ja, jos sesuo Lianija Samu- 
laitienė- Keblytė ir jos sū-' 
nūs Erik ir Erne, Lillian ir 
jų vaikai bei visi Winnipe- 
go lietuviai.
g Ilsėkis ramybėje.

Vincas Januška 

vo įneštos vėliavds. Jas ne
šė tautiniais rūbais apsiren
gę įvairių tautybių atstovai. 
Vėliavas lydėjo kun. J. Kak
nevičius. Vargonams su
grojus Kanados Himną, vė
liavos bilvo sustatytos į sto
vus prie altoriaus.

Kun. K. Kaknevičius tarė 
įspūdingą žodą, skaitė mal
das ir teikė palaiminimą 
lietuvių, latvių, estų tautoms 
ir jų tremtiniams. Lietuviai, 
latviai, estai uždegė po žva
kę, padėtą ant altoriaus ir 
skaitė maldas. Lietuvių žva
kę uždegė ir trumpą mal - 
dą perskaitėstudentė Teresė 
Stankutė.

Pamaldoms pasibaigus, 
vadovaujant Inesse Mac 
Donald, baltų atstovės 
prie altoriaus padėjo gėles. 
Lietuvių gėles nešė ir padė-

grojant jo sęserys Teresė ir Diana 
Stankutės.

ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
b*t kur pasaulyje skambinti:

Tel. *33-3*31

Mielai .
AtA 

ELENAI KAULAKIENEI 
mirus,.

dukrai Onai SELENIENEI su feima ir seseriai
Anelei ŠIPELIENEI reiškiame nuoširdžią užuojautą -

MAKAUSKU ŠEIMOS

PADĖKA

Brangūs broliai ir seserys lietuviai, 
mūsų sunkioje skausmo valandoje mums 
suteikusiems Jūsų širdingą užuojautą, A.V. 
kleb. J. ARANAUSKUI, sol. G. ČAPKAUSKIENEI, 
A.V. CHORUI ir visiems , kurie meldėsi kartu, 
nuoširdžiai dėkojame —

VIOLETA, LAIMUTĖ, DAINIUS 
ir AUDRA JURAI

Mylimam broliui ■
A T A 

JONUI MURAUSKUI ~ 
Lietuvoje mirus, 

šaulį Vytautą MURAUSKĄ., jo Šeimą ir artimuosius 
broliškai užjaučiame —

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Gražų baigiamąjį žodį ta
rė Gerry Laugheed. Bal
tų Federacijos Sudburio 
Skyriaus p-kas G. S a r r e 
už taip gražų tremtinių pa
minėjimą ir pamaldas vi
siems dalyviąms pareiškė 
padėką. Vargonams sugro
jus Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnus, išnešė vėlia
vas. Kanados vėliavą nešė 
kadetas D e v e i k i s, jr. , 
Lietuvos vėliavą nešė Vin
cas Deveikis, sj., su 
palydovėmis Terese ir Dia
na St an ku t ė m i s. Taip 
ir baigėsi įspūdingas minė
jimas, kurio surengimui daug 
dirbo lietuvių atstovas Jup- 
zas B a t a i t i S.

• Žūklautojų ir Medžiotojų 
Klubo GELEŽINIS VILKAS 
nariams ir svečiams meti - 
nis parengimas pavyko ge
rai- Dalyvavo vietos Klubo 

GUY e 
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY kuris jau seniai lietuviams patarnauja*
Darba atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

nariai , gyvenantieji Toron
te- P. J u t e i i s, A. J. G a- 
taučiai,' S. Po d'e rl e- 
n ė, Sudburio lietuviai ir jų 
svečiai. Įteiktos dovanos - 
taurės už 1986 m. žvejybą 

^pagautas didžiausias žuvis.
Medžioklė, buvo nesėk-^ 

minga, todėl pažymėjimo 
dovanų nebuvo.

Klubo moterų paruošta 
skani vakarienė, gerai pavy
kusi meninė programa. Lie
tuviškų senų ir naujų dainų 
programą, pritariant gitarų 
skambesiui, paruošė R. U n- 
d e r i s ir jo grupė iš To
ronto.

Mūsų Klubas turi Ontario 
valdžios leidimą(charter) ir 
jam vadovauja A. A l - 
brechtienė -pirmininkė, 
J. Paulaitis - sekreto
rius, J. Bataiti s - kasinin
kas, K.‘ P o d e r i s -šaudymo- 
sporto vadovas. J. Kr .v



MIRUSIEJI:
• JURAS Benediktas, 67 m., 
birželio 19 d. buvo mirtinai 
sužeistas eismo nelaimėje , 
važiuojant dviračiu.

Palaidotas iŠ AV bažny - 
čios.

Liko žmona Audra, duk
terys Violeta ir Laimutė, 
sūnus Dainius.

Užuojauta artimiesiems.

Montrealio Geležinio Vilko ir Neringos Tuntai
RENGIA 22-rą "BALTIJOS” SKAUTŲ IR SKAUČIŲ

s RUGPJŪČIO 2- 10 dienomis, 1986.

ir perduoti [mokėjimą ( $40.00) prieš LIEPOS 14 d.

kuri įvyk
Prašome visą registruotis

ps. Astai Staškevičienei , 
1505 de Biencourt , 
Montreal, P.O. H4E 1T1 
Tel.: (514) 768-5484

Informacijai prašome 

skambinti ar rašyti:

ps. Rimui Piečaičiui, 
9010 Simonne
La Salle, P.Q. H8P 1W5
Tel.: (514) 365-3570

• Paskutinėmis dienomis j- 
vyko dvi sunkios eismo ne - 
laimės, kurių viena baigėsi 
Benedikto Juro netikėta 
mirtimi.

Jis dirbo St. Mary's li
goninėje 15 metų ir buvo vi
so personalo labai mėgta - 
mas. Apie jo nelaimę atski
rai buvo paminėta "The Ga
zette" Montrealio dienraš
tyje.

TRIGUBOS SUKAKTUVĖS
Tėvo Dienoje, birželio 15, 

susirinkę giminės ir drau
gai pasveikino Ireną ir Joną 
VAITKUČIUS jų vedybų 36 
m. sukaktuvių proga, Ireną 
sveikino ir gimtadienio pro
ga, o Joną Va itkutį-šutau - 
įcusį 60 metų amžiaus.

Vienas iš draugų pasvei
kino jį Šiais žodžiais:

"Sveikas Joneli, 60- ties 
metų seneli, sulaukei gra
žų amželį.

Linkime Tau geriausios 
sveikatos, laimės, meilės ir 
ilgiausių metų, iki 120 me
tui

Būk drūtas, kaip Ąžuolas 
prie Nemunėlio, ir audroje 
nesvyruok.

Linkime Aukščiausiojo 
palaimos. "

Jonas Vaitkutis trumpai 
papasakojo apie savo • au
dringą gyvenimą: 1947 m. iš 
Vokietijos atvyko į Kanadą 
miškų darbams. 1949 m.į- 
stojo į Kanados prekybinį 
laivyną. Kadangi Lietuvoje 
buvo baigęs geležinkelių 
mokyklą- jį paskyrė laive

Šiemet atšventė 98-tąjį 
gimtadienį. Jo sesers Onu
tės globoje , dar stripinė- 
ja Kauno gatvėmis.

Irena Vaitkutienė trijų 
savaičių atostogų išvyko į 
Vakarų Vokietiją aplankyti 
savo giminių.

Linkime ' malonių, lai
mingų atostogų. B.

YPATINGOS JONINĖS 
MUSU KOLONIJOJE

L. K. MINDAUGO Šaulių 
Kuopa Montrealyje, palaiky
dama tautinę tradiciją eilę 
metų ruošė Jonines gamtoje 
ir Aušros Vartų Parapijos 
salėje. Teisybė, ne naktį,ne 
prie laužų ugnių ir dūmų, 
neplukdo vandenimis vaini
kų. Tačiau gyvi to simbo - 
liai čia pat salėje: uždegtas 
trižvakis, jauni berželiai 
palei sienas, didelės bijūnų, 
pinavijų, jazminų ir rūtų 
puokštės ant scenos ir ant 
svečių stalų.

Į tokią salę birželio 22 d. 
atėjome pagerbti Jonus, Jo
nes, Petrus-Povilus. Šie
met su ta ilgiausios dienos 
ir trumpiausios nakties 
švente sutapo ir A V Parapi
jos įkūrėjo bei AV bažnyčios 
statybos iniciatoriaus, ilgai 
čia klebonavusio dr. Jono 
KUBILIAUS, SJ 8O-ties me
tų amžiaus sukaktis.

Visiems susirinkus prie 
Šventiškų stalų, papuoštiems 
rožėmis varduvininkams su
sėdus už pagerbtuvių dide-

nuotykingą sukaktuvininko 
biografiją.

Sveikino:
LB Montrealio Apylinkės 

vardu - K. Toliušis;
RŪTOS Klubo, Seselių ir

Putnamo Seselių vardu - Sės. 
Palmyra. Ji, įteikdama
jam gražią, pačios išaugintą 
rožę, padėkojo ir kad Seselių 
Namai buvo parinkti tokioje
puikioje vietoje Tėv. 
liaus dėka.

Kubi-

AV Parapijos Komiteto 
vardu sveikino Alb. J o n e 11 s. 
Jis linkėjo geros sveikatoj 
ir geros žūklės, ištraukiant 
tą žuvį, kuri dažniausiai pa
bėga.

KLM Moterų'D-jos vardu
D. Staškevičienė;

RAMOVĖS Karių Veteranų

džiotojų Klubo, VILNIAUS 
Šaulių Rinktinės ir TF At
stovybės vardu sveikino Juo
zas Šiaučiulis.

Šv. Kazimiero Parapijos 
vardu-kleb. kun. St. Šileika.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO vardu ir Montre
alio VAIVORYKŠTĖS vardu 
sveikinimą raštu įteikė Ir. 
Lukoševičienė.

AV Choro vardu sveikino 
D. N. Baltrukonis.

J. Pukteris, prisimin - 
damas, kad vienu metu Pa
ryžiuje jis ir Tėv. Kubilius 
priklausė vienai parapijai,© 
dabar ir vėl priklauso abu 
vienai parapijai- sveikino 
savo ir Šeimos vardu.

Visa eilė žmonių,, priėję 
prie solenizanto , sveikino 
asmeniškai.

penktuoju inžinierium. Ap
lankė pietų Ameriką ir vi
sas Karibų jūros valstybes. 
Vėliau perėjo dirbti į Dor- 
val aerodromą mechaniku . 
Po kiek laiko jį perkėlė į 
Mirabel aerodromą. Jau7 
metai kaip ten dirba.

Aplankęs beveik visas 
pasaulio valstybes, visus 
penkis kontinentus. Fiziniai 
ir dvasiniai jaučiasi stip - 
rus. Tikisi sulaukti ilgo 
amžiaus, nes jo mamytė

Dr. J. MALISKA
d. o. s;

DAN IU GYDYTOJ AS—CHIRURGAS 
1440 st. Catherine St. W. 
Suite 600., Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 886 -8235
Namu : 761-4675»•

lio stalo, po kiek laiko, įėjo 
ir pats svarbiausias vardu
vininkas- solenizantas. Visi 
jį pasitiko sustoję plodami .

L. K. MINDAUGO Šaulių 
Kuopos p-kas Agustinas 
M y 1 ė atidarė renginį, pa - 
sveikindamas visus svečius, 
visus varduvininkus ir ren
gėjų vardu gimtadienio pro
ga Tėv. Joną Kubilių. Sugie
dota Ilgiausių Metų.

Juozas Šiaučiulis 
trumpai patiekė vaizdingą ir

Dk Philip Stalginski 
D.D.S.

Donty gydytojos — chirurgas
M06 Centrals, coin comer 4Se avė.

euH* 20*. 364-MM

Tel: 364-4658

vardu sveikino B. K a s pe
rą v i č i u s.

Šv. Onos Draugijos vardu-
E. K r a s o w s k i.

"NL"Leidimo B-vės, Re
dakcijos, NIDOS Zvejų-Me-

Įteiktos dovanos buvo pa
slėptos vokuose, o prieš su
kaktuvininką pūpsojo storas 
gimtadieniškas tortas, kurį 
padovanojo L. K. MINDAUGO 
Šaulių Kuopa, (bus daugiau)

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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 voi. r., iki 9:30 vai. vok.
GREITAS ,■ NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

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

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

e Taisau ir remodelluoja 
e Slave ir parduodu

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 9afi.eC4fi
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel. 288-9m

Dr. A. S, POPIERAITIS
B.A. M.D. C.J4. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.O. TEL: 931-4024

TONY
PHOTO | MARIAGE - WEDDINGS 

studio!5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

NOT A* At

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

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

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

APDRAUSTAS
Savininke* * JOHN OSKOWICZ 

3351 Belair St., Montreal^ Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

LITAS
MONTREALIO 

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

Tel. 766-5827; 766-5830
SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD. Ir

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SĖVE 3907 A ROSEMONT Šv. KAZIMIERO PAR.

Pirm. Antr. Tree. 9:00—3:00 ----------- < 

Ketvirtadieniais 12:00-8:00 4:00-8:00 -------------

Penktadieniais 10:00-6:00 2:00-6:00 —----- t—

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"

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d.
SEKMADIENIAIS "LITAS" bus uždarytas.

ta

Specialybė - “BROCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė

RESTORANAS
KOSUHS

Įvairūs gėrimai

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

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

e Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų 

pasirinkimas
e Pardavimas ir
e Aptarnavimas

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

................ ....................................... i ne—|
GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

Tel. Bus.: 722-3545
• 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

e GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ •

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

MONTREAL ENTERPRISES Ret’l.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35»h Avenue, Montreal Hl T- 3 A6

TEL. 727-3120Kjmų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , M. C.S.ę., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimai

A g e n f Jjrjt

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEC ATTIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS 8. CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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