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SAVAITINIAI [VYKIAI TERORIZMO SAVAITĖ
Rugsėjo mėnesio pirmoji 

savaitė prasidėjo teroro 
veiksmą serija: Pan Ameri
can World Airways keleivi- • 
nis lėktuvas buvo užpultas 
keturių arabiškai kalbančią 
teroristą Karacki aerodrome, 
Pakistane. Po 17 valandą 
derybų, teroristai nužudė 
18 keleivių, jų tarpe, ameri
kiečių piliečiai, daugelis bu
vo sužeisti, suimti, kiti ke
leiviai paleisti.

Rugsėjo 5 d. Istambule 
du arabiškai kalbantieji tero
ristai užpuolė sinagogą Is
tambule, kurioje vyko šešta
dieninės apeigos ir per 5 mi- 

. nutes šaudymo, nužudė 21 
žydą. Teroristams pabėgti 
nepavyko, nes atvykusi poli
cija privertė juos sugrįžti 
į sinagogą. Pasigirdo spro-Č/ 
girnai. Atrodo, teroristai 
susisprogdino granatomis. 
Lybijos vyriausybė tivrtina, 
kad "šį kartą" ji nieko bend
ro neturinti su šiais teroriz - 
mo aktais. Keturios teroris-

PRANEŠA ELTA

LONDONO "TIMES" APIE IGNALINOS REAKTORIŲ
Nepaisant Černobyl'io tragedijos, gigantiška ir Lie

tuvos aplinkai pavojinga Ignalinos jėgainė bus užbaigta. 
Apie tai Londono "Times" dienraščio birželio 27 d. laido
je /"Huge Plant sited Near City"/ rašo Christopher Wal
ker. Jis buvo vienas iš mažos užsienio žurnalistą grupės, 
kuriai, "retu atveju", buvo leista oficialiai apsilankyti 
Lietuvoje.

Pasak britą koresondento, 50-čia nuošimčiy už Čer
nobyl'io galingesnis, bet panašios konstrukcijos reaktorius 
pradės veikti dar šiais metais - mažiau kaip 80 myliy 
nuo Vilniaus. Nuosprendis užbaigti reaktoriaus statybą 
"sukėlė Vilniaus gyventoją susirūpinimą. Vilniuje jaučia
mas didesnis nerimas, negu kitose Sovietą Sąjungos dalyse, 
nes iš lenką radijo ir televizijos buvo patirta apie pilną 
Černobyl'io katastrofos apimtį".

Walker cituoja "spovietinį šaltinį", anot kurio "dau
gelis žmonių laiškais išreiškė savo rūpestį Lietuvos Kom
partijos Centro Komitetui apie tai, kas darosi Ignalinoje. 
Todėl partijos vadovai ten apsilankė ir sugrįžę mus už
tikrino, kad viskas tvarkoje". Ūkinio planavimo organiza
cijos vadovas Bronius Zaikauskas išreiškė pasididžiavimą 
jėgainės didumu ir užtikrino, kad aplinka būsianti apsau
gota: "Mes patenkinti naujai įvestomis saugumo priemo- __ ______ ____ ___
nėmiš". Jis nepaaiškino, kokios tos "priemonės", bet ko- grupės skelbiasi šių "žyg- 
respondentams parodytas jėgainės modelis neturėjo įpras
tinės Vakarų reaktorių, apsauginės sienos.

Zaikauskas paaiškino, kad kompartijai nėra kitos iš
eities, kaip sparčiai plėsti branduolinės energijos bazes. 
Užbaigus Ignalinos jėgainę, Lietuva, iki Šiol importavusi 
elektrą, pradės ją eksportuoti į kitas Sovietą Sąjungos 
dalis. 

Anot britą korespondento, Lietuvos "užsienio reikalų 
ministerijos" pareigūnas pareiškė, jog praėjus dviem sa
vaitėm po Černobyl'io avarijos, respublikos sveikatos mi- 
nisteris pasakė ypatingą kalbą per televiziją gyventojams 
apraminti. Tai buvę reikalinga, nes žinios iš Lenkijos apie 
ten įvestas saugumo priemones Lietuvoje sukėlusios "pa
laidą gandų".

PAREIŠKIMAS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto sukviestas 

JAV ir Kanados, organizacijų pirmininkų-atstovų pasitari
mams ateinančios Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos Vienoje, Austrijoje, reikalais įvyko š. m. rug
pjūčio 23 d. Lietuviu Namuose, Klevelande, Ohio. Pasita
rimo dalyviai vienbalsiai priėmė šiuos nutarimus:

1. Pareiškia, kad visi lietuviai ir jų organizacijos 
vieningai remia VLIKO vadovaujamos Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos pastangas š.m. lapkričio 4 d. Vienoje prasidė
siančioje ESB Konferencijoje iškelti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos klausimą, išreikšti Pabaltijo tauty troškimą, 
siekį ir teisę būti nepriklausomomis, bei apeliuosti į Kon
ferencijos dalyvius, kad Pabaltijo valstybiy nepriklausomy
bės atstatymo reikalas būty įtrauktas į konferencijos die
notvarkę.

2. Ragina išeiviją: a) remti visą ryšium su ESB 
Konferencija Vienoje ruošiama Pabaltiečiy programa; b) 
visus pasaulio lietuvius kuo skaitlingiau dalyvauti Vienos 
įvykiuose; c) remti VLIKO organizuojamą JAV ir Kanados 
lietuvių išvyką į Vieną ir Londoną.

3. Išreiškia džiaugsmą VLIKO pradėtu visą organi
zaciją įsijungimu į bendrą ir vieningą Lietuvos reikaly 
gymimą Vienos Konferencijoje.

4. Išreiškia savo pageidavimą ir pasiūlymą, kad 
pagrindinis memorandumas Lietuvos klausimu ESB Konfe
rencijai būty vienas, ir kad jį bendrai paruošty ir įteiktų, 
VLIKAS, Diplomatinė Tarnyba ir PLB; taip pat, kad 
bedami su kitataučiais, lietuviai visuomet pasisakytą 
ningai ir kalbėtą vienu, visą lietuviy vardu.

Pasitarimo dalyviai. VLIKAS: dr. K. Bobelis,

kal- 
vie-

_____________________ dr.
D. Krivickas, inž. L. Grinius, V. Jokūbaitis; PLB V-ba: 
M. Lenkauskienė; ALTAS: T. Blinstrubas, dr. V. Šimaitis;
Kanados LB: A. Pacevičius; JAV LB, Lietuviu Teisėms 
Ginti ir Koalicijos komitetai: dr. V. Stankus; Lietuvos 
Informacijos Centras: G. Damušytė; BALFAS: O. Jokūbai- 
tienė; Reorg. LB: dr. V.P. Dargis; ALTS: M. Valiukėnas; 
Viliniečiy S-ga: S. Lazdinis, K. Lazdinis; LKVS ’'Ramovė" 
CV: A. Jonaitis. V. Januškis; LFB: J. Ardys, J. Mikonis; 
"Draugas": V. Ročiunas; SkaučiŲ Seserija ir DLKB D-ja: 
J. Budrienė; Ohio LB Apygarda: K.
Fondas: V. Stuogis; Liet. Vyčiai: 
D-ja ir "Dirva": A. Laikūnas, dr. 
Blynas; LRS: dr. Brazaitis; PLJS ir 
ka; LB Klevelando ApyL: V. Čyvas; 
"Vytauto" Klubas: J. Idzelis; Klevelando ĄLTO skyr. 
Pautienis, B. Pautienienė; "Ateities" Klubas: P. Razgaitis 
Kar. A. Juozapavičiaus Šauliu Kuopa: K. Velykis; SLA 
14 Kuopa: P. Sukis; Cicero ALTO Skyrius: A. Juškevičius.

Žiedonis; Ohio Tautos 
V. Gražulis; "Vilties" 
D. Degesys; LAS: M. 
"Grandinėlė"; L. Gaš- 
LKDS: A. Kasulaitis;

A.

darbią" atlikimu, bet dar 
’nėra galutinai išaiškinta, 
ją tapatybė. Spėjama, kad 
yra įvelta atskilusi PLO gru
pė ar Irane suorganizuoti 
teroristai. Spėjama, kad po 
balandžio 15 d. atakos prieš 
Lybijos teroristus, nutilę 
ilgesnį laiką visokios rūšies 
teroristai apsirūpino ginklais 
persigrupavo, persiorganiza
vo ir pradėjo naują seriją 
terorizmo.

Teroristą grupes skiriasi 
savo tikslais: PLO siekia 
desperatiškai tik atgauti tė
vynę palestiniečiams, kitos 
grupės skelbia norinčios pa
naikinti Izraelio valstybę, 
o dar kitos atstovauja vadi
namą Marksisty-Leninistą 
grupę, kurios tikslas - "radi
kaliai pakeisti" visas arabą 
valstybes.

Kol Viduriniuose Rytuo
se vyraus "dantis už dantį" 
(arba, teisingiau - už dantį 
- visą burną") filosofija, kol 
bus arabą turtuolių hibridiš
kas turto kaupimas mažai 
grupei žmonių, kol Izraelis 
nepripažins palestiniečių tei
sią, o palestiniečiai Izraelio 
valstybes teisėtumo, įvairūs 
teroristiniai aktai, dėl įvai
rių priežasčių, neretės, bet 
plėsis.

ČILĖJE NERAMU
Iš Santiago pranešama, 

kad kairieji sukilėliai - apie 
20 ją - užpuolė Čilės prezi-12:30 
dento Pinochet automobilį, 
ir palydovus, grįžtančius iš 
vasarvietės, lengvai sužeisda- 
mi prezidentą ir nušaudami 3:00 
5 jo saugus.

Po šio įvykio prez. Pino
chet kalbėjo per TV ir pa
skelbė apsiausties stovį kraš 
te.

Nežinomas asmuo pa
skambino vietos žinią 
agentūrai, pranešdamas, . jog 
atentatas buvo vykdomas 
Manuel Rodriguez Patrioti
nio Fronto Komunistų gru
pės. (Nuo kada komunistai 
turi teisę vadintis "patrio- 
tais"? Juk -tai prieš Krem- f ! 00 
liaus įstatymus. Pagal juos 
- yra tik vienas galimas "pa
triotizmas" - maskvinis).
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PROGRAMA

penktadienį, spalio 10 d.
7:00 v.v. VINCO KRĖVĖS LITERATŪROS PREMIJOS ĮTEIKIMAS

Orkestras, šalta vakarienė, baras.
Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sevė $12.50 asmeniui

šeštadienį, spalio 11 d.
9:00 v.r. KREPŠINIO RUNGTYNES

7:00 v.v.

Toronto "Aušra*’, Hamiltono "Kovas", Londono "Tauras 
Montrealio "Tauras" ir Toronto "Vytis".
Verdun Catholic High School
6100 Champlain Boulevard Laisva auka
DIDYSIS BALIUS
Orkestras, šokiai, vaišės, baras, loterija.
James Lyng High School
544o Notre Dame Street West $10.00 asmeniui

sekmadienį, spalio 12 d.
PAMALDOS KATALIKAMS 
iškilmingas Mišiaslaikys kun 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
3426 rue Parthenais 
PAMALDOS EVANGELIKAMS 
Pamaldas laikys kun. P. Dilys 
Šv. Jono bažnyčioje 
3594 rue Jeanne Mance 
K. L. D. KONCERTAS. MONTAŽAS: LIETUVA 
Solistai: G. čapkauskienė ir A. Keblys 
Chorai: Otavos "Ramunėlės"i Toronto "Aras", Lietuvos 
kankinių parapijos ir Prisikėlimo parapijos chorai* 
Montreal!© Vyrų Oktetas, "Pavasaris", Aušros Vartų 
parapijos ir Šv. Kazimiero parapijos chorai. 
Šokių grupės: Toronto "Gintaras", Montreal!© 
"Gintaras" ir Hamiltono "Gyvataras" 
Dirigentai: L. Marcinkutė, A. Stankevičius, I. Tark 
ir V. Verikaitis t
Akompanuoja: Montreal!© liaudies instrumentų orkestras 

Stankevičius.

Skilandi iūnas

"Gintaras" ir muzikai: J. Govėdas 
CEGEP Andre Laurendeau
1111 rue Lapierre
JAUNIMO ATSISVEIKINIMO VAKARAS 
Orkestras, šokiai, vaišės, baras. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
3426 rue Parthenais

$10.00 asmeniui

$4.00 asmeniui



Ui Lietuvos išlaisvinimą! U f ištikimybę Kanadai!
Pounla liberation de la Lituanie! Loyquti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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leidykla neatsako.

JUODOJO KASPINO DIENOJE TORONT E 1986.8.23 d.

Is kairės: Toronto vyskupas skaito specialiai pritaikintu invokacijq, Dali s I ietuviu 
t. su tautinėmis vėliavomis. Nuotr. St. Varankos.

SOVIETŲ TARDYMŲ REALYBĖ
Iš “AUŠROS” Nr. 49

VLADO LAPIENIO MEMUARAI
(tęsinys)

1977 m. vasario 2 d. Urbonas atneša nutarimą kra
tai daryti, padeda ant staliuko, prie kurio aš sėdžiu ir 
sako:

- Štai, nutarimas kratai daryti rytoj pas Bronę 
Šeštokaitę, gyv. Vilniuje, Pševalskio gatvėje bus daroma 
krata.

Ir visą laiką tardytojai žiūri į mane. O aš sėdžiu, 
kaip mumija, nežiūriu nei į tą raštą, nei jo skaitau. Ur
bonas, valandėlę pasėdėjęs, atsikelia nuo kėdės, užsidega 
cigaretę, nervingai vaikšto po kambarį.

- Tai ką, nenorite skaityti nutarimo, neįdomu?
- Man užtenka ir savą rūpesčių. Jūs juokaujate, 

ar sugalvojote iš manęs pasityčioti j kiek rašėte sutarimų, 
kiek daug darėte kratų ir niekad man nerodėte. Tai ko
dėl dabar aš turiu skaityti?

Tardytojas, surūkęs keletą cigarečių ir pamatęs, 
kad aš to sutarimo neskaitau, juo nesidomiu, paėmė jį 
nuo mano staliuko ir padėjo ant savo stalo. Apie Šešto
kaitę ne tik tą dieną, bet ir vėliau niekad neužsiminė. 
Tik baigus tardymą, susipažindamas su bylos medžiaga, 
mačiau Matulionio apklausos protokole klausimą: "Ar jūs 
kai kada lankydavotės pas Šeštokaitę, ten sutikdavote 
Lapienį Vladą?" O Matulionio atsakyta, kad pas Šešto
kaitę niekad manęs nematęs.

Po penkių metų, grįžęs iš Sibiro, sužinojau, kad 
1977 m. vasario 3 d. pas Šeštokaitę čekistai darė kratą.

Sovietiniame gyvenime kai kurie dalykai vadinami 
netikrais vardais. Pvz. kalėjimas vadinamas izoliatoriumi, 
tarsi žmogus ne kalinamas, bet tik izoliuojamas. Rašant 
kaliniams laiškus, kalėjimo pavadinimas maskuojamas, 
pvz., nerašoma "Lukiškių kalėjimas", bet O-C 12-36; pri
verčiamojo darbo lageriai - pataisos darbų kolonijomis 
arba perauklėjimo įstaigomis; proletariato diktatūra pasi 
vadino socialistine visaliaudine valstybe ir 1.1. - pasa
kiau Urbonui/

Jis užjaučiamai palingavo galva, atseit, kodėl aš 
toks paikas... Ir vėl pradėjo įrodinėti, kad aš politikoje 
nieko neišmanau... Aš dar papildžiau, kad po monarchijos 
atėjo gryna diktatūra, kuri dangstosi demokratinėmis for
momis, kad jėga besiremianti valdžia save vadina demo
kratija; žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių atėmimą 
vadina pilnutine laisve, tikinčiųjų diskriminaciją vadina 
lygiateisiškumu...

Tardytojas atsistojo, žiūrėjo pro langą, gąsdino 
mane, vis rūkė. Pagaliau pakėlė telefono ragelį ir paliepė:

- Zabėrite etovo iz kabinėta... (Išveskite jį iš ka
bineto... Red).

* * *
Tardytojas reikalauja pasakyti visa teisingai, neme

luoti, už melagingus parodymus net primena atitinkamus 
straipsnius ir norodo bausmę, o pats - kiek įmanydamas 
meluoja ir visi tie straipsniai jam netaikomi. O mums 
nė į galvą neateina, kad paklaustumėm: kas gi jam už 
melavimą? Jis mums meluoja, kiek tik nori, pateikia me- 
l p si,

JUODOJO KASPINO 
DIENA TORONTE

Stepas V A R A N K A

Juodojo Kaspino Dienos 
renginio reikšmė ir tikslas 
yra išryškinti Ribbentropo - 
Molotovo, tiksliau Hitlerio- 
Stalino susitarimo reikšmę 
ir to susitarimo pasekmes . 
Dėka to gėdingo susitarimo , 
apie 300 milijonų žmonių 
atsirado komunistų vergijo
je. Prie to, reikia pripažin
ti, prisidėjoUr JAV politikų 
naivumas(bei Britanijos ego
izmas).

Šiandieną pavergtų tautų 
atstovams, kurie randasi 
laisvame pasaulyje, nėra 
lengva kovoti su komunizmu, 
nes jų tarpe randasi įvairaus 
plauko kairiųjų.

Juodojo Kaspino Dienos or
ganizacinis komitetas krei - 
pėsi į-CBC radijo-televizijos 
vadovybę, kad pareklamuotų 
šią Dieną ir Ribbentropo-Mo- 

lotovo susitarimą ir slaptojo 
jų protokolo pasekmes. CBC 
stoties Vadovybė atsisakė . 
Jau seniai yra vieša pa - 
slaptis, kad toji stotis labai 
palinkusi į raudoną pusę.........

Lietingą šeštadienį, rug
pjūčio 23 dieną pavergtų tau
tų žmonės, gyvenantieji To
ronte 2:00 vai. p. p. susirinko 
su savo tautinėmis vėliavo
mis ir plakatais bei įvairiais 
užrašais demonstracijai 
prieš jų tėvynių pavergimą ir 
prievartinį įvedimą komu - 
nistinės sistemos: laisvė ir 
Žmogaus Teisės yra ten be
reikšmės. Kovojant dėl jų 
gręsia kalėjimas, Sibiras ir 
mirtis.

Aikštėje, prie miesto sa
vivaldybės susirinko virš 
3. OOO žmonių. Jų tarpe 
gražus skaičius jaunimo, ku
riems kalbėtojai nepagailėjo 
komplimentų. Susirinkusiųjų 
minioje, be jaunimo matėsi 
karo veteranų su medaliais 
ir invalidų, kurie kovojo są -

lagingus liudymus, suranda liudytojus, kurie sutinka me
luoti, gali klastoti faktus, gali kloti protokolus su padirb
tais parašais - ir visa tai vadina sumaniu parengtinio 
tardymo metodu...

Tardytojas melavo tvirtindamas, kad aš leidžiu 
ir redaguoju "LKB Kroniką", melavo, kad aš talkininkauju 
leidžiant kitus pogrindžio leidinius; melavo sakydamas, 
kad aš pirmosiomis karo dienomis kovojau prieš besitrau
kiančius tarybinės armijos kąrius ir net verste vertė tuo 
prisipažinti; melavo; sakydamas, kad aš esu pažįstamas 
su kun. Liesiu ir Utenos miesto gyventoju V. Šeduikiu; 
melavo tvirtindamas, kad aš gyvenau jėzuitų vienuolyne 
Krakės^..., melavo teigdamas, kad antitarybinės litaratū- 
ros platinimui panaudojau savo rašomąją mašinėlę, kurią 
vėliau perdaviau Ruzgienei, kai iš tikrųjų ji rašė savo 
pirkta rašomąja mašinėle; melavo tardytojas tvirtindamas, 
kad Lietuvoje yra pilna religinė laisvė ir niekas tikinčių
jų nepersekioja ir 1.1, ir 1.1. ,

Juk įstatymas yra visiems įstatymas. Jis įpareigo
ja ir tardymo organus jų laikytis. Melas yra visiems 
melas. - jis žemina ir čekisto autoritetą. Ar nebūtų tei
singa, kad ir tardytojams už, nesąžiningumą, už melavimą 
pritaikytų BK aštuntojo skyriaus - nusikaltimo teisingu
mui - bent vieną straipsnį? Tikriausiai tada tardytojai 
ir prokurorai, pabuvę už gfotų ar spygliuotų tvorų po 
keletą metelių,pradėtų reikalauti ne tik iš eilinių piliečių 
paklusnumo įstatymams, bet ir patys jiems paklustų.

Būdavo tokių dienų, kai tardytojas, baigęs rašyti 
apklausos protokolą anksčiau, negu baigdavosi darbo die
na, pats jį perskaitęs ir pasirašęs, padėdavo j savo rašo
mojo stalčių ir pasakydavo: ...įį-

- Šiandien tardymas baigtas.
Tačiau jis neskambindavo prižiūrėtojams, kad ma

ne paimtų į rūsį, bet pradėdavo mane politiškai auklėti. 
Kalbėdavo apie tai, kad Tarybų valdžios metais pasiekti 
milžiniški laimėjimai, esą likviduota neraštingumas, daug 
žmonių baigė aukštąjį mokslą, išvystyta pramonė, vyksta 
sparčios statybos, suklestėjęs kultūrinis gyvenimas, darbo 
žmonės dar niekad taip gerąi negyvenę, kaip tarybinėje 
santvarkoje ir 1.1.

- Kodėl jūs tarybiniame gyvenime matote tik blo
gį? Komunistų partija auklėja žmones idėjiškai. Ji visada 
kovojo ir kovoja su religiniais prietarais vadovaudamasi 
humaniškais siekiais, kad visi šalies piliečiai išsivaduotų 
iš iliuzijų pasaulio. Todėl dauguma tarybinių žmonių, ma
tydami religijos žalą, jau nutraukė ryšius su ja, didžioji 
dauguma jau nebetiki Dievu - sakė Urbonas.

-Ne gėris, bet blogis atneša žmonėms vargus, nelai
mes, kančias, todėl mes privalome su blogiu kovoti, kelti 
jį viešumon, o ne maskuoti. Akivaizdžiai matosi antire
liginės propagandos vaisiai: besaikis girtavimas, šeimų 
irimas, žmogžudystės, savižudybės, vagystės, plėšikavi
mai, negimusios gyvybės žudymas, chuliganizmas, prievar
tavimai ir kitos blogybės. Apie tai liudija tūkstančių 
tūkstančiai žmonių, patalpintų už grotų bei spygliuotų 
vielų, ne tik suaugusių, bet ir nepilnamečių. Argi nemato
te, kad nepaisant didžiulės armijos draugovininkų, kont
rolierių, milicijos bei čekistų, yra tiek daug nusikaltimų? 
Jei taikstysimės su blogybėmis, kur mes nueisime? Ka
dangi blogybės veda žmones į pražūtį, todėl aš apie jas 
ir kalbu - pasakiau tardytojui.

jungininkų pusėje.
Paaukštintoje scenoje, kur 

buvo paruoštos vietos pa
vergtų tautų atstovams ir 
svečiams, buvo keletas dva
siškių, vienas vyskupas. Lie
tuviams scenoje atstovavo 
Herbertas Stepaitis.

Gausiame vėliavų skaičiuje 
buvo 1O didelių ir nemažas 
skaičius mažų lietuviškų vė
liavėlių. Didelėje minioje 
lietuvius gražiai reprezenta
vo uniformuoti šauliai, vado
vaujami Stasio Jokūbaičio.

Reikia džiaugtis, kad tąją 
demonstraciją aktyviai pa
rėmė savo dalyvavimu ir 
kalbomis kai kurie Kanados 
parlamento nariai ir taip pat 
Ontario provincijos ministe
rial ir kiti valdžios parei
gūnai.

Kalbas pasakė: Juodojo 
Kaspino Dienos organizaci - 
nio komiteto vice-pirminin- 
kas David Sommerville, Pat
rick Boyer, Tony Ruprecht, 
Stanley Haidasz, Note Cre - 
we Švietimo Ministerijos at
stovė, Andrew Witer per

spaudai pareiškė, kąd rug
pjūčio 23-ji diena buvo pa - 
rinktą todėl, kad tą dieną 
buvo pasirašyta toji pražū
tinga sutartis. Organizaci
nis Komitetas pasiuntė So
vietų Sąjungos ambasadoriui 
Kanadoje Aleksiej Rodoniov 
skelbimus, kurie buvo pa
ruošti radijo-televizijos sto
tims ir raštą, raginantį jį , 
kad jis dėtų pastangas tą 
paktą panaikinti-

Kaip teko pastebėti 'iš ka- 
nadiškosios spaudos, Sovie
tų pareigūnai Kanadoje labai 
pasipiktino rodomais televi
zijos stočių GFTO ir City 
TV organizacinio Komiteto 
paruoštais skelbimais. So
vietų ambasados attachė 
Igor Lobanov pareiškė susi - 
jaudinęs, kad tai yra nešvari 
propaganda.

Juodojo Kaspino Dienos 
demonstracijos rugpjūčio 23 
dieną vyko Europoje, Ame 
rikoje, Australijoje, Kana
doje. Tai labai reikšmingas 
pirmas svarbus žingsnis at
verti naiviam laisvam pa
sauliui akis ir parodyti ko
munistų klastingus siekius 
pasauliui užvaldyti. Daugu
ma laisvėje gyvenančių žmo
nių tuomi nesidomi. Teisin
gai organizacinio Komiteto 
vicep-kas David Sommer- 
ville pastebėjo, kad kai pa
klausi eilinį kanadietį apie 
rusus, tai jie pradeda kal
bėti apie "hockey" arba grū
dus. Laisvi kraštai, -tęsė 
Sommerville, "yra pavojuje, 
bet jie to nesupranta. Apie tą 
pavojų mes galime matyti iš 
pavergtų kraštų, kurie ne
teko laisvės ir Žmogaus 
Teisių savame krašte. . .

Kalbėtojai ir Juodojo Kas
pino Dienos rengėjai išreiš
kė viltį, kad sekančios Juo
dojo Kaspino Dienos įtikins 
likusį Hitlerio Pakto pavel
dėtoją ir privers jį pakeisti 
savo politiką, kad tas Paktas 
būtų panaikintas.. ,

skaitė Ministerio Pirminin
ko sveikinimą, Toronto 
m’.esto burmistras Art Eg- 
gleton, svečias- žymus če
kų rašytojas Joseph Skvo- 
recky, Afganistano sąjungos 
atstovas S. Jasar. Buvo per
skaitytas gautas iš Ontario 
provincijos David Peterson’ o 
sveikinimas. Ukrainiečių 
vyskupas perskaitė pritai
kytą šiai progai invokaciją. 
Visi kalbėtojai labai aiškiai 
pasmerkė Stalino - Hitlerio 
paktą, kuris padalino Euro
pą ir iš jos padarė vergų 
stovyklą. David Sommerville 
pabrėžė sakydamas :"Ponas 
Gorbačiov’as nori mus įti - 
kinti, kad Sovietų Sąjungoje 
yra taip kaip čia " Gaila, - 
tęsė toliau Sommerville,- 
kad dauguma kanadiečių ne
supranta komunistų užmačių 
užvaldyti visą pasaulį.

Organizacinio Komiteto 
p-kas estas Markus Hess

Sovietų Sąjungos ambasa
da Kanadoje, sužinojusi, kad 
yra susiorganizavęs komite
tas ruošti tarptautinio mas
to demonstraciją, smerkian
čia Stalino- Hitlerio(oficia - 
liai Ribbentropo -Molotovo) 
paktą, kuriuo Stalinas už - 
grobė bemaž pusę Europos 
su 300 mil. gyventojų, pa
skelbė viešą komunikatą. 
Jame smerkiama Kanados 
vyriausybė, kad leidžia to
kias demonstracijas, kurios 
"šmeižia" Sovietų Sąjungą ir 
skleidžia nepasitikėjimą. Ko
munistai tame komunikate • 
aiškinasi, kad jie su labai 
dideliu nenoru pasirašė šį 
nepuolimo susitarimą. Jie 
kaltina Angliją ir Prancū
ziją, kurios nenorėjo su jais 
tokio pakto sudaryti.

Kaip žinome, Ribbentropo 
- Molotovo pakte, slaptame 
protokole Lietuva buvo 
"parduota" Sovietų Sąjungai.

Akistaton buvau suvestas su liudytojais: Žąsyčiu 
Kaziu ir Ruzgiene Adele bei Pranckūnaite Ona.

Ligi pavasario buvo apklausti beveik visi liudyto
jai, ir parengtinis tardymas ėjo į pabaigą. Turėdamas 
daugiau duomenų apie bylos eigą, žinodapias kai kurių 
liudytojų parodymus, turėdamas tikslą ginti tiesą bei ti
kinčiosios visuomenės interesus nuo pavojingo kėsinimosi, 
pradėjau atsakinėti į kai kuriuos tardytojo klausimus ir 
pasirašiau keletą protokolų. Neprisimenu, kiek jų pasira
šiau, nes dienoraščių lapelius prižiūrėtojai iš manęs atėmė.

Kai pamačiau, kad mano atsakymus tardytojas už
rašo netiksliai, paprašiau, kad savo klausimus jis duotų 
man raštu, o atsakymus parašysiu pats, nes mano atsa
kymų redagavimas priklauso ne jam, bet man pačiam. 
Parašiau atsakymus gal porai ar daugiau protokolų, nes 
daugiau tardytojas nebedavė man iš anksto klausimų, to
dėl nebegalėjau iš anksto suformuluoti savo atsakymų. 
Tada jis pats pradėjo rašyti atsakymus j jo klausimus.

________ . _____________________(Bus daugiau)
• Šveicarijos lietuviai, atvykę į konferenciją, daug 
prisidėjo prie ūpo nuraminimo ir Tarybos išrinkimo.

Išrinkus Tarybą, šveicariečiai (Alšauskis ir Puric
kis) nuvyko į Stockholmą ir čia turėjo konferenciją (1917 
X. 18-29 d.d.) su atvykusiais iš Rusijos lietuviais. Konfe
rencijoje dalyvavo iš Rusijos J. Alekna, M. Šliūpas, kun. 
Tumas. Be to iš Skandinavijos - J. Aukštuolis ir J. Savic
kis. t

Paskutinė konferencija su Lietuvos Tarybos prezi
diumu ir kai kuriais nariais įvyko 1918 m. rugsėjo mėne
sį. "Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Dešimtmetis'
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ROMUVA DAR GYVA, TEGYVUOJA
/STOVYKLOS ŠŪKIS/

LIETUVA! 20-ji MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR

Stovyklinės atsisveikinimo ašarėlės yra kitoniškos: 
jų tylių kalbų gali suprasti tik tie, kurie turėjo laimės 
pastovyklauti su gera, įdomia ir visus patraukiančia prog- 
grama, kurie norėjo, kad tokių dienų būtų dar daugiau.

Panaši stovykla šių vasarų įvyko Romuvoje liepos 
26- rugpjūčio 4 dienomis, supintomis tarp saulės, lietučio 
dažnų debesėlių ir rytmečio miglų, tartum tos didingos 
žalumos ir natūralaus grožio paįvairinimui.

Nuriedėjusi ašarėlė klausė - kodėl jau reikia skirtis 
su Ročesterio, Hamiltono, Toronto, Čikagos sesėmis ir 
broliais, kurių gal nebematysim iki kitų mėtų Romuvos 
25-mečio stovyklos ?

Uždaras stovyklos pasaulis per trumpų laikų įstengia 
visus taip suartinti, kad po stovyklos ima persekioti kaž
kokia atsiradusi tuštuma, kurių šiaip taip bando užkai
šioti bendrų nuotykių, pergyvenimų ir dėtų pastangų pri
siminimai. O jų tiek daug - kiekviena . stovyklinė diena 
kaip koks didelis laikotarpis, atsistoja prieš akis.

Pirmųjų dviejų dienų saulė leido visiems rajonams 
greitai' susitvarkyti, o po to dvi dienos buvo lietingos. 
Bet svarbu tai, kad jos nesutrukdė programoms, kurios 
buvo pritaikytos sųlygoms, įvairios, įdomios ir gerai v.s. 
Antano Saulaičio,S.J. paruoštos. O vėliavų nuleidimo per 
lietų ir dabar dar negali pamiršti stovyklos viršininkė s. 
Aldona Baltakienė. Teisingai aiškinta, kad stovykloje oro 
sųlygos negali trukdyti - prie jų reikia taikytis ir tęsti, 
kas numatyta.

Šalia kitų programinių dalykų pagaliau išdrįsta po 
daugelio metų leisti draugovėms pasigaminti maisto bent 
jau vienų kartų per dienų.Šitas programinis skautų užsiė
mimas kurį laikų buvo "suspenduotas". Reikia tikėtis, kad 
po sėkmingo mėginimo bus vėl prie to sugrįžta.

Netiesioginis lituanistinis lavinimas vyko per laik
raštėlį "Žara", į kurį rašė, kas tik netingėjo, piešė, skaitė 
žiūrinėjo. Čia gelbėjo brolis Česlovas, o laužavedė fil. 
Jūratė Čeponkutė- Neimanienė dienos įvykius ir nuotykius 
užbaigdavo dainuojamu lietuvišku žodžiu, įvairiais pasiro
dymais, kur savoji kalba, taisyta ar ne, turėdavo nuaidėti 
per ežerų.

Armėnija -
Bendro Likimo Sesuo

Kasmet, balandžio mėnesio pabaigoje (tiksliau: balan
džio 24-tų dienų), kai kuriuose Kanados dienraščiuose pa
sirodo, ūžimus ištisų puslapį pranešimas juoduose rėme
liuose, primenųs skaitytojui, kad prieš 70 su viršum metų 
Turkija įvykdė pirmųjį XX-to amžiaus genocidų, kurį vė
liau sekė, nelaimei, kiti. Tada (pradedant 1915 m.balandžio 
15-tųja) buvo, išžudyta Turkijos teritorijoje pusantro mili
jono armėnų iš maždaug 2.5 milijonų tos mažumos gyven
tojų skaičiaus.

Pasklidę po visų pasaulį, išsigelbėję iš tų skerdynių, 
armępai neužmiršo to barbariško žygio, nors išmirė išti- 
sbŠ'^kaPtos tų baisių pergyvenimu liudininkų? Priešingai, 
netgi trečios ar ketvirtos kartos širdyse teberusena nea
pykanta turkams žudikams ir pasipiktinimas Vakarų de
mokratijų tylos sumoksiu, tolydžio išsivysianti į atviros 
kovos teroristinius veiksmus. Pernai tokio atentato auka 
buvo Ottawoje Turkijos pasiuntinys. Be abejo, bombos, 
nužudymai primena akimirkai pasauliui neužgijusių žaizdą, 
bet vargu ar tie kovos metodai padeda Armėnijos bylai. 
Galbūt net atvirkščiai, jie nuteikia priešiškai Kanados gy
ventojus tos kankinės tautos aspiracijoms išsikovoti nepri
klausomybę. O jinai, kaipo viena seniausių, kultūringiausių 
pasaulio tautų, jos tikrai nusipelnusi, tikrai verta. Nevel
tui juk, pagal legendų, Nojaus laivas atsibedė Ararato 
kalnan, kuris armėnams yra šventu, panašiai, kaip šventu 
yra japonams Fudžijama.

Patys armėnai vadina savo kraštų Hajastanu, pagal 
legendinį tos žemės valdovų - Haik. Armėnais juos pra
minė graikai ir persai, kurie dar 400metų prieš Kristaus 
gimimų žinojo, kad tai turtingas kraštas, kuriame augi
nami stiprūs ir eiklūs žirgai, jei tikėti anuometinio "žur
nalisto", kuris vadinosi Ksenofonu, veikalu Anabasis. Tai
gi', gyvendami nuošaliai, atokiai, armėnai buvo jau istori
jos arenoje, kai tolėliau nuo jų kūrėsi ir griuvo imperijos 
- Babilonas, Egiptas su savo faraonais, Roma, kai ėmė 
plisti krikščionybė. Nors geografinė padėtis jų neapsaugo
jo nuo užpuolikų mongolų.

Faktinai armėnai ir yra seniausiais pasaulio krikš
čionimis. Krikščionybė tenai atsirado anksčiau negu Ro
moj; bent ji tapo valstybine religija, pradedant 301 me
tais. Užtat armėnai save laiko europiečiais - "Rytų euro
piečiais". Vienu jų įnašu į Vakarų civilizacijų yra, tarp 
kitko, architektūra. Pasak žymaus austrų meno istoriko 
Strzygovskio, Armėnija (ir Persija) tiek pat prisidėjusi 
prie architektūros suklestėjimo krikščioniškame pasaulyje, 
kiek Graikija veikusi antikinį. Kiekvienu atveju jie, pra
dedant V-tuoju šimtmečiu, pamokę vakariečius kupolos 
meno ir tuo buvę romaninio stiliaus pradininkais.

Grįžtant prie religijos, tenka pripažinti, kad vyrau
jančiu tikėjimu yra Apaštališkoji Bažnyčia ( kartais ne
teisingai vadinama " 
tualu bei liturgija. Romos katalikų nuošimtis yra palygin
ti menkas - 8%, tuo tarpu kai Apaštališkojo tikėjimo iš
pažintojai sudaro 90% tautos. Bet visumoje armėnų prie
raišumas religijai yra daugiau tautinio pobūdžio. "Aš esu 
ateistas",- aiškino prancūzų žurnalistui Jean Piere Richar
dot (kurio knyga "Armėniens quoi qu'il en coūte" naudo
jamės šiame straipsnyje) paryžietis armėnas, "bet aš esu 
savo Bažnyčios Tarybos narys, nes jinai yra man mano 
krašto įsikūnyjimu". Iš tiesų, Bažnyčia suvaidino Armėni
jos istorijoje panašų vaidmenį, kaip katalikybė Lenkijoje 
arba Quebec'e. Jinai buvo ir tebėra liaudies motina, iš- 
saugojanti tautos kalbų, kultūrų, palaikanti žmonių tarpe 
tradicijas ir tautinę sąmonę. Kaip tas prisirišimas gyvas 
ir nuoširdus, leidžia spręsti daugelio turistų, grįžusių iš 
Sovietų Armėnijos liudijimai. Alberto Moravia /"Un mois 
en URSS, 1959/, sakysim, turėjo progos 
Zagorsk,o vienuolynų ir Didžiųjų Lavrų 
atsidūręs Erevane jis suvokęs, kad tenai 
blausia turistų minia kaip po muziejų, 
jis pajutęs, kad dalyvauja kolektyvinėje maldoje, stebi 
gilaus tikėjimo manifestacijų. "Čia iš tikrųjų, religija yra 
stojusi tautinės kultūros, armėno ryžto atgimti, jų troški
mo palikti pėdas kūrybiniame gyvenime, gynybon".

gregioniškąja"), kuri skiriasi savo ri-

aplankyti garsųjį 
Kijeve. Bet tik 
jis slankiojęs su 
Vien Armėnijoje
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Savaitgalis prieš stovyklos pabaigų vėl buvo nušvitęs 
į ryškius žvaigždynus žiūrėta teleskopais, kuriais ma

žieji labai domėjosi. O svečiai - "maistorama", kur visi 
galėjo paragauti lietuviškos giros, įvairiausių gaminių, čia 
pat ant žarijų kepamų ir verdamų.

Jautraus iškilmingumo teikė po didžiojo laužo vėlia
vų aikštėje uždegti trys simboliniai lauželiai, apie kuriuos 
atskirais ratais sustojo skautai, vadovai ir bet kada įžodį 
davę svečiai ir tėvai. Gilioj nakties tamsoj ne vienam 
šios akimirkos palietė širdį stipriau, negu tai būtų galėję 
padaryti ištarti žodžiai.

Be čia jau paminėtų, vadovų pareigas ėjo: ps.dr.Arū
nas Dailydė - komendantas, sk.v.sl.Gailius Draugelis - iš
kilmių komendantas, v.s.Stasys Ilgūnas- paštininkas,instruk
torius, ps.G.Baltaduonienė - instruktorė, rankdarbių moky
toja; programos skiltis - II.Vaičiulytė, L.Stroputė, G.Va
laitytė, R.Ramanauskaitė, visos čikagietės, pasilikusios 
po "Gintaro" mokyklos; draugininkai-kės: ps.Rūta Poškienė 
s.Kastytis Batūra, ps.Juozas Gedris, si.L.Mockutė, si.A. 
Skučas, psl. M.Bijūnas, sl.L.Garbaliauskas, vi. Daina Ka- 
lendraitė, ps.V.Keturakis, v.skautės L.Stanulytė ir Aušra 
Lėlytė. j T ’

120 stovyklautojų maitino: R.Šileikienė, R.Urbonienė 
R. Čeponkienė, M.Skrinskienė, N.Liačienė, G.Gaižutienė, 
R.Slapšienė, G.Bijūnienė, dr.A.Skrinskas, S.Kuzmas ir A. 
Vasiliauskas. O krautuvėlės "savininkas" brolis Vidas Au- 
gaitis mažųjų tarpe buvo labiausiai mylimas stovyklau
tojas.

Baigiantis šiai sėkmingai stovyklai, vadovai-vės ėmė 
kalbėtis, net konkrečiai projektuoti kitų metų sukaktuvinę 
Romuvos stovyklų. Tai džiugus reiškinys, susiderinus su 
skautiška mintimi, kad stovyklai reikia ruoštis 50 savaičių. čio mėn. 17 iki 24 dienos įvyko 20-toji jubiliejinė Mokyto

Tik pačių paskutinę dienų atvykusių net trijų paša
liečių pasiteiravimai apie Romuvos pardavimų užslinko 
kažkokiu nelauktu šešėliu su abejonėmis ir klausimais: 
jei jau atėjo laikas parduoti, ar ne gražiau būtų pirkimo 
privilegijų suteikti lietuviams, ypač tiems, kurie per 25 
metus suaugo su tuo gamtos kampeliu, statė paminklus, 
šventino kryžius, kad Romuva būtų lietuviška ? Uodas

ir

Kanadoje

250.

Šiandien armėnų tauta išbarstyta po visų pasaulį. 
Tos diasporos branduolys yra Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje. Stambiausia tačiau gyventojų dalis ran
dasi Sovietų Sųjungoje. Apskaičiuojama, kad tenai gyvena 
maždaug 3 milijonai pačioje Armėnijoje ir apytikriai 1.5 
milijono kaimyninėse respublikose - Gruzijoje bei Azarbei 
džane; visa sudėjus krūvon- apie 4 milijonai.
ir Amerikoje esama apie 600.000 armėnų. Prancūzijoje 
- 250-300.000. Libane ir Syrijoje - 250.000, Irane
000, Turkijoje (išimtinai Istambule ir jo apylinkėse) - 40- 
50.000.

Visiems jiems balandžio 24- toji yra gedulo, susi
kaupimo ir naujų priesaikų kovoti už Armėnijos valstybės 
atkūrimų diena. Jean Pierre^ Richardot, kuris pavadino 
savo išsamių studijų apie armėnų diasporų "Armėnas bet 

vardu, sakosi, kad tų knygos pavadinimų jam 
"Aš

kokia kaina" 
įkvėpęs vieno apklausinėjamo žmogaus pasisakymas: 
noriu būti armėnu, nežiūrim ktfek 'tai man kainuotų. Aš 
pasiryžęs atiduoti viską,* kad atsikurtų Armėnija". To au
toriaus teigimu, nesą jokių abejonių, kad armėnų tautos 
genocidas yra tikru faktu. Tai nekėlią istorikams jokių 
abejonių. Pakanka, pasak jo, pasiskaityti ano meto spauda 
kaip sakysim 1915 m. rugpjūčio mėn.25. d. "Journal de 
Gėnėve" numerį su antrašte "Armėnijos skerdynės":

ne- 
ar-

"Vis gausiau pasiekia mus tikri duomenys apie 
girdėtus žiaurumus, kurių aukom yra Mažosios Azijos 
menai. Jų naikinimas vyksta įvairiais būdais: skerdynė
mis, priverstinu atsižadėjimu tikėjimo bei tautos, išveži
mais. Tie dalykai dedasi visame krašte, visuose miestuose 
ir kaimuose."

Turkai iš savo pusės, atkakliai neigia, kad tų žudy
nių būta. Jie tvirtina, kad genocidas esųs armėnų prasi
manymu. Nė viena turkų vyriausybė nėra iki šiol pasmer
kus anuometinės /1915 m./ valdžios veiksmų. Bėda toji, 
kad jie nesusiprato, kai traukėsi sumušti iš Alepo, sunai
kinti kai kurių dokumentų, o jie kalba už save. Pav., yra 
garsioji Talaal'io - anuometinio Turkijos Vidaus Reikalų 
ministerio- telegrama, išsiuntinėta 1915 m. rugsėjo 15K 
d. visiems gubernatoriams:

"Kaip jums jau buvo pranešta, vyriausybė nusprendė 
Tautinio Komiteto nutarimu, išnaikinti visus armėnus 
Turkijos teritorijoje. Kiekvienas, kuris priešinsis šiam įsa
kymui, bus laikotnas nelojalus valdžiai. Kaip apgailestau
tinu dalyku beatrodytų išnaikinimo metodų griebimasis, 
yra nemažiau būtina užbaigti jų (armėnų) egzistavimų, 
nedarant išimčių moterims, vaikams ir ligoniams, nepai
sant sentimentų ar sųžinės graužimo."

Pasirašė Talaal.
(Cituojama iš Nansen'o knygos "Betrogenes Volk. 

Stiudienreise durch Georgien und Armenien als Oberkom- 
missar dės Voelkerbundes". Rockhaus, 1928).

Kaip pažymi J.P.Richardot, visa eilė jaunų istorikų 
-Yves Ternon: "Les Armėniens; histoire d'un genocide, 
1977 ”, ir Jean-Marie Carzou "Un genocide exemplaire, 
1977," yra akivaizdžiai įrodę, kad armėnų skerdynės buvo 
sąmoningu., iš anksto paruoštu, sistematišku Turkijos vy
riausybės 1915 m. aktu, ir kad Turkija yra pilnai atsakin
ga už savo nusikaltimų.

Skaitant išsigelbėjusių prisiminimus, skaitytojų nu
purto pasibaisėjimas, nes nemažiau jaudinantys yra pusla
piai, kuriuose aprašomas tų bėglių, "išvietintųjų asmenų" 
kūrimasis svetur. Tie pirmieji tremtiniai buvo daugumoje 
beraščiai kaimo žmonės. Daugumoje tai buvo vaikai, jau
nuoliai ir jaunuolės, išsigelbėję su savo motinomis, našlė
mis. Prancūzijoje jie gavo visų pirma darbo tekstilės fab
rikuose. Vėliau ėmė prasimušti amatuose, tapdami siuvė
jais, kirpėjais, batsiuviais. Maždaug apie 1930-sius metus. 
Dalinai juos pastūmėjo į amatus ir prekybų tuometinis 
(sakysim, Pierre Lavai vyriausybės 1935 m.) įstatymai, 
draudžiu pramonininkams samdytis svetimšalius, neturin
čius pilietybės. (Armėnai dažniausiai turėjo Nanseno pasus.

Bet tos pirmosios kartos tėvų pasiaukojimas vai
kams buvęs besųlyginiu ir antrosios kartos - tos, kuriai 
dabar 40-50 metų - įsitvėrimų gyveniman valdė viena ir 
ta pati mintis: "Prisikelti. Įsitvirtinti ekonominiai. Atsi
keršyti už genocidų, padarant savo vaikų "ponu", "bosu", 
gydytoju. Ir ne bet kokiu kvartalo daktarėliu, bet gydyto
ju "bosu", specialistu, diplomuotu, visų gerbiamu piliečiu."

SS
Paskaitų dalyviai klausosi prelegentes (akademikės) - V. 
SPARKYTĖS . Ji dėstė mums tinkamiausius metodus, kaip 
mokyti nemokančius lietuvių kalbos. Nuotr.. V. Jautoko.

JAUNIMO STUDIJŲ 
SAVAITĖ 
L.EIMA N T A S

Dainavoje, netoliese Detroito, Mich. nuo š.m. rugpjū- 

jų Studijų Savaitė.
JAV ir Kanados lietuvių išeivijos Švietimo vadovai 

pasistengė, kad mokytojai vasarų kur nors susitelktų, kur 
galėtų reikiamai panagrinėti lietuvybės ugdymo ir skatini
mo reikalus. Atrodė, kad geriausiai šiam reikalui tiktų 
Dainava. Taip ir pradėta čia pirmoji Studijų Savaitė 1967 
metais.

Per 20 metų Studijų Savaitės vardas keitėsi, bet 
ne esmė. Pradžioje Dainavon suvažiuodavo daugiausiai 
mokytojai bei jų šeimų nariai. Vėliau jau atvykdavo ir 
mūsų jaunimas. Todėl studijoms skirta savaitė imta va
dinti -Mokytojų ir Jaunimo Studijų Savaite. AtrodOj kad 
šiomis Studijų Savaitėmis susidomėjo ir tėvai, kurie leido 
(ar ketino) savo vaikus į lituanistines mokyklas. Taigi, 
dabar oficialus vardas yra - Mokytojų, Jaunimo ir Tėvų 
Studijų Savaitė Dainavoje.

Studijų Savaitėms vadovavo daug asmenų. Bene pats 
pirmasis ir svarbiausias Studijų Savaičių pradininkas buvo 
JAV mūsų išeivijos iškilusis visuomenininkas Jonas Kava
liūnas, mokytojas ir ilgametis Švietimo Tarybos pirminin
kas. Tikrai daug prie studijų įgyvendinimo yra prisidėjęs 
ir Juozas Masilionis, sakytume, nuolatinis Chicagos lietu
vių A.ukštesniosios Mokyklos direktorius. Jis net 6-ioms 
iš 20-ties Studijų Savaitėms vadovavo, ir, kaip ir kiti, su
maniai ir sėkmingai jas pravedė. Pavyzdingais Studijų Sa
vaičių dalyviais, lektoriais ar vadovais buvo mieli kolegos 
Juozas Plačas, Bronius Krękys, Jadvyga Matulaitienė, ir 
kt.

Šiųmetinis studijų vadovas Juozas Masilionis savo 
atidaromajame žodyje davė ir įdomios statistikos:

Kasmet, apytikriai, dalyvaujant šimtui ar daugiau 
dalyvių, per 20 metų susidarė 2.000 su viršum dalyvių. 
Keliolika jų jau yra mirę. Jiems didžiulė pagarba ir švie
sus prisiminimas mumyse niekad

Studijų Savaičių pagrindinė 
džioje per savaitę būdavo net 
reikšmingų paskaitų . Vėliau kaip 
džių paskaitų ir jaunimui lietuvių kl.ir literatūros pamo
kos. Taigi, per 20 metų turėjome turbūt 400 paskaitų, 
skirtų visuomeninėms aktualijoms, nors daugiausia peda
goginėmis ar lietuvybės išlaikymo temomis. Tad galima 
būtų pasakyti, buvo lyg turininga ir prasminga mokykla 
mokytojams ir visiems, kurie 
siaukojimu dirbo mūsų jaunai

Šiemet jau antri metai 
pažymėtinų dalyvių, norinčių 
patirti būdingų lietuvybės 
prieškarinės mūsų imigracijos į JAV tautiečiai ar jų at
žalynas, norintis paieškoti ar arčiau pažinti savo kilmės 
šaknis. Kai kurie jų kiek kalbėjo savo tėvų ar protėvių 
gimtąja kalba. Čia Dainavoje jie stengėsi praplėsti savo 
akiratį. Jie stropiai lankė lietuvių kalbos ir lietuvybės 
pamokas. Ir stebėtina, per vakarinius studijų pasirodymus, 
jie jau deklamavo ar skaitė trumpesnius posakius bei 
mintis lietuviškai. Jie su užsidegimu dainavo lietuviškas 
daineles ir darniai bei ritmingai Šoko tautinius šokius. 
Pernai jų būrelyje buvo 12, o šiemet jau 18. Jiems vi
siems vadovavo mokytojas Br.Krokys.

Šiemet turėjome 20 iškilių paskaitininkų. Jų tarpe 
buvo žymusis dr.Kazys Eringis, rašytojas Vacys Kavaliū
nas, poetas Ap.Bagdonas, Chicagos Pedagoginio Instituto 
direktorė Stasė Petersonienė, naujasis JAV Švietimo Ta
rybos pirmininkas dr.Jonas Račkauskas ir kt., daugumoje 
mokytojai, kurių atsidėję klausėmės. 
( bus daugiau )

neišblės.
dalis yra paskaitos. Pra-
25 ar daugiau įdomių ir 
ir nusistovėjo: 18-20 bran-

nuoširdžiai ir dažnai su pa
kartai.
iš eilės Dainavon atvažiavo 
pramokti lietuvių kalbos ir 

apraiškų . Tai ankstyvesnės,

Savaime aišku, kad asimiliacija, nutautimas, mišrios 
vedybos niokojo armėnų bendruomenę. Jaunoji karta dau
gumoje suko į tiksliuosius mokslus, į medicinos, odontolo
gijos, inžinerijos profesijas. Literatų, iškyrus gal istorikus,, 
jinai davė mažai. Bet vienas dalykas, kurį mini Richardot 
įdomus:

"Tačiau, jei jie nebėra (ir tai nuo seniai) proletarais, 
armėnai nėra užmiršę gyvenimo sunkumų, kuriuos kadaise 
turėjo pakelti jų tėvai ir jie patys. Užtat net ir krizės 
laikotarpyje jie parodydavo nepaprastų solidarumų naujam 
ateiviui. "Mes visada surandam armėnų darbdavį, sutin
kantį prasimanyti darbelį savo įmonėje mūsiškiui, kad jam 
netektų likti gatvėje", - sako Arbou Serian, Lyono armė
nų bendruomenės pirmininkas."

Ir neatrodo, kad tai tuščios pagyros. Sąmoningumo, 
apsukrumo, paslaugumo saviesiems tikrai esama. Antraip, 
kaip paaiškinti, kad, sakysim, Montrealio kolonija yra, 
Kanados Statistikos Biuro apskaičiavimais, pati turtin
giausia, proporcingai žiūrint, mažumų kolonija (vidutinis 
metinis uždarbis- $40.000). Turi savo gimnazijų ir pasiu
tusius tėvus, kurie, kai mokytojai išėjo streikuoti, nuėjo 
patys mokyti vaikų, nepabūgę • pasistumdyti su pikietuoto- 
jais. ( bus daugiau )
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THE CHOSEN PEOPLE
KUKLAUS TAUTIEČIO SVARBI KNYGA

Stepas V a r a n k a
Trumpa autoriaus biografija

AukSčiau paminėtos knygos autorius yra lietuvis Da
nielius RALYS, gimęs Lietuvoje 1914.11.18 d., Raseinių 
apskr., Antkapinių kaime. /Mirė Šių metų vasarų). Tėvai- 
Benediktas ir Pranciška Ruibytė buvo ūkininkai. Tėvai 
turėjo 4 berniukus ir 2 mergaites. Visi vaikai baigė vidu
rinius mokslus. Danielius lankė Kražių gimnazijų, vėliau 
studijavo Kauno Vytauto Didžiojo Universitete. Kaipo ga
bus studentas, 1939 m. valdžios buvo išsiųstas į Prancū
zija. i garsųjį Sorbonos Universitetų. Ten jis gilino savo 
studijas ir ruošėsi padidinti Lietuvos mokslininkų šeimų. 
Jaunam Danieliui atrodė, kad jis yra vienas iš tų išrink
tųjų, kuriam likimas ir Lietuva suteikė sųlygas siekti jo 
trokštamo tikslo. Gaila. Gyvenimo keliai yra nenumatomi 
ir labai apgaulingi. Prasidėjo Il-asis Karas. Lietuva tapo 
pavergta.

Jaunuolis Danielius, karo audros užkluptas, netekęs 
pragyvenimui paramos, atsidūrė beviltiškoje materialinėje 
padėtyje. Studijuojant, nuolat nedavalgant, gyvenant šal
tame kambaryje, Danieliaus organizmas neišlaikė- susirgo 
džiovos liga.

Dėka gerų daktarų buvo išsiųstas į sanatorijų. Būda
mas ligoninėje, Danielius Ralys dvasiniai nepalūžo, mokslo 
nenutraukė. Siekdamas užsibrėžto tikslo, 1941 metais ga
vo diplomų iš filosofijos. 1942 m. įsigijo antrų diplomų 
iš prancūzų literatūros. Atrodytų, kad jau pasiekta nema
žai. Danieliui to nepakako. Jis 1943 m.gauna politinių ir 
ekonominių mokslų trečių diplomų. Po keletos metų pa
siekia savo svajonių tikslų- gauna Docteur es lettres- 
daktaro laipsnį.

Kas toliau? Tėvynė okupuota, komunizmo vergijoje. 
Tėviškė išdraskyta. Giminės išblaškyti. Belieka emigranto 
dalia. Danielius galvojo, kad su keliais diplomais, daktaro 
laipsniu ir kelių kalbų mokėjimu nebus jam sunku susiras
ti kraštų ir darbų pastovesniam gyvenimui. Realybė buvo 
kitokia. Noras įsikurti sausesniame klimate Egipte nepa
vyksta. Amerika nepriima- buvęs džiovininkas jiems nepa
geidaujamas. Dėka žinomo Kanados mokslininkų tarpe 
prof.A.Paplausko- Ramūno pažinčių, Danieliui leidžiama 
apsigyventi Kanadoje. Čia, netoli Montrealio įsigijęs ne
didelį ūkelį, jame vienišas, apsikrovęs knygomis, gyveno 
ir nuolat rašė. Ten, prie Clarenceville miestelio savo ūke
lyje vienišas ir mirė. Kuklus, taurus lietuvis patriotas sa
vo žemiškų turtų užrašė Kanados Lietuvių Fondui. Para
šyta anglų kalba knyga liečia žydų-lietuvių santykius, gi
na Lietuvos ir lietuvių garbę. Tai lyg palikimas, skelbian
tis, kaip skaudžiai dr. Danielius Ralys pergyveno žydų 
mestus Lietuvai kaltinimus. Būdamas gyvas, jis netroško 
garbės nė turto. Sielojosi Lietuvos pavergimu ir jos tra
gedija. Lietuvos išsilaisvinimui skyrė savo gyvenimų. Tai 
vienas iš daugelio Lietuvos pilkųjų didvyrių.

Knyga "The Chosen People"
Pasirodžiusi šiais metais birželio mėnesį dr.Danie- 

liaus RALIO aukščiau paminėta knyga šiais "medžiokli
niais" laikais, yra labai aktuali, kad pažintume mūsų kal
tintojus.

Susipažinus su knygos turiniu, matosi, kad autorius 
visiškai "nesirgo" antisemitizmo liga. Jis moksliškai, be 
neapykantos, remdamasis faktais, talmudu ir žydų šalti
niais rašė veikalų apie žydų istorijų ir jų elgesį.

Autorius ypatingai norėjo išryškinti žydų tautos psi
chologijų. Einant prie to, jis savo knygoje gana plačiai 
sustojo prie žydų tautos audringos ir tragiškos istorijos. 
Tuo supažindindamas skaitytojus su jų atsinešimu kitų ra
sių žmonėms. Tai- supažindinimas kaltintojo psichologijos 
savo kaltinamajam.

Autorius, kaipo jautrus lietuvis patriotas, labai skau
džiai pergyveno žydų/reikia pabrėžti- ne visų/ mestus 
Lietuvai ir lietuviams baisius kaltinimus.

Ruošiamai knygai Danielius Ralys reikalingų me
džiagų rinko iš daugelio įvairiausių šaltinių bei knygų. 
Miesto bibliotekos ir didesni knygynai buvo jo nuolatiniai 
"žinių seminarai". Keletos metų bėgyje autorius praleido 
ten ištisas valandas ir dienas. Jo kalbų žinojimas buvo 
jam labai naudingas.

Knygos metodika gerai paruošta. Pradžioje autorius

Dino BUZZATI

sparnuota žmona

Vienų naktį, kai grafas Giorgio Venenzi, provinci
jos didžiūnas, trisdešimties devynerių metų amžiaus žem
valdys, glostė tamsoj savo žmonos Liucinos, kuri buvo 
kuone dvidešimčia metų jaunesnė už jį, nugarų, jis užčiu
po ant kairiojo mentikaulio kažkų, tarsi mažutę skrete- 
nėlę.

- Kas čia, brangioji? - paklausė Giorgio, spustel- 
damas spuogelį.

- Nežinau. Aš nieko nejaučiu.
- O tačiau kažkas ten yra. Lyg tai Šunvotė, bet 

tai ne šunvotė. Kažkas mažo ir kieto.
- Aš nieko nejaučiu, kartoju tau.

- Atleisk man, Liucina, bet uždek , prašau, švie
sų, aš noriu pažiūrėti.

Kai užsidegė šviesa, gražuolė žmona atsisėdo ant 
lovos, atgręždama nugarų į lempų. O vyras apžiūrinėjo 
įtartinų taškelį.

Sunku buvo susigaudyti, kas tai, bet aiškiai tai 
buvo kažkoks nelygumas odoj, nors šiaip Liucinos oda 
buvo nepaprastai visur švelni ir glotni.

- Žinai kų, tai keista, - tarė už minutėlės vyras.
- Kodėl?

- Vienų minutę... aš einu paieškoti padidinamojo 
stiklo.

Giorgio Venanzi buvo liguistai smulkmeniškas ir 
tvarkingas žmogus. Jis nuėjo Į savo kabinetų ir tuoj pat 
susirado reikalingų įrankį; susirado net du: vienų paprastą, 
o kitų - mažesnį, bet stipresnį, iš tų, kuriuos vadina "nyt- 
skaičiais". Apsišarvavęs abiem stiklais, vyras tęsė savo 
patikrinimų. Liucina buvo kantriai paklusni.

Jis tylėjo. Paskui pratarė: "Nė, tai ne šunvotė".
- O kas tada?

4 psl.

įveda skaitytojų į žydų tautos senovės istorijų. Jų ryškin
damas, palaipsniui prieina prie naujųjų laikų. Po to išryš
kina jų gyvenimo įvykius kitų tautų svetimoje aplinkoje. 
Tose, dažnai nedraugiškose aplinkybėse, dėl įvairių prie
žasčių, žydų nelojalumo ir finansinių neaiškių kombinacijų 
prasideda reikštis žydams netolerancija. Žydams nepalan
kių žmonių skleidžiami apie juos įvairiausi plepalai randa 
atgarsį. Tie nemalonūs nepakantos reiškinai Rusijoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose tautose persimesdavo į 
pogromus. Lietuvių tautoje žydams nepakanta tokioje for
moje nepasireiškė. Nepakanta išdygo nacių Vokietijos oku
pacijos laikais dėl žydų elgesio Sovietų Sųjungos okupaci
jos metais, kada žydai parodė savo nedraugiškų elgesį 
Lietuvai ir lietuviams, pralenkdami net komunistus.

Lietuvių - žydų santykiai nacių Vokietijos okupaci
jos metais - tai nemaloni tragiška problema. Kodėl na
ciai parinko Lenkijų ir Lietuvų žydų naikinimui? Į šį klau
simų iki šiol neturime dar aiškaus atsakymo.

Knygoje "Why the Jews", parašytoje Dennis Prager'io 
ir Joseph Telushkin'o, išleistoje 1985 m.New Yorke, sky
riuje "Why Jew-Hatred is Unique" rašoma, kad neapykan
ta žydams yra universalus reiškinys. Žydai buvo išvaryti 
iš Anglijos 1290 m., iš Prancūzijos 1306 m., Vengrijos 
1349 m., Austrijos 1421 m., Lietuvos 1445 ir 1495 m., 
Ispanijos 1492 m., Portugalijos 1497 m., Bohemijos ir 
Moravijos 1744 ir 1445 metais. Penkioliktame amžiuje 
iki 1772 m. Rusija visiškai neįsileisdavo pas save Žydų. 
Vėliau įsileidusi, juos griežtai apribojo. Nuo 1948 iki 1967 
m. bemaž visi žydai neoficialiai buvo išvaryti iš Egipto, 
Irako, Syrijos, Yemano, Algerijos ir kitų Afrikos ir Azijos 
kraštų. Kodėl žydai visur buvo taip labai nepageidaujami? 
Gandai apie jų nelojalumų- gyvenamam kraštui. Kaltini
mas Kristaus nužudymu. Keista, gilios istorijos šaltiniai 
rodo, kad prieš Kristaus laikus žydams neapykanta nebuvo 
mažesnė, negu vėliau. Toje knygoje sakoma, kad neapy
kanta žydams kilo labiausiai dėl to, kad ji tapo Dievo 
išrinktoji tauta...

Kad nacių Vokietija savo žydų tautos naikinimo pla
nų vykdė okupuotoje Lietuvoje, tai nereiškia, kad žydai 
turi teisę kaltinti visą lietuvių tautų žmogžudyste. Lieka 
klausimas, dėl kokių sumetimų ir išskaičiavimų pas žydus 
atsirado toji neapykanta Lietuvai ir lietuviams...

Tie, kurie savo ranka savanoriškai prisidėjo prie žy
dų naikinimo Lietuvoje, turi atsakyti už savo niekšingus 
veiksmus. Jie ne tik nusikalto prieš Dievų, žydų tautų, 
jie lietuvių tautai uždėjo juodą dėmę. Žydams- kaipo 
jiems patiems skelbiant esant išrinktajai tautai- yra gėda 
ir negarbinga niekinti nekaltų lietuvių tautų dėl gaujos 
išsigimėlių,

Dr. Ralys savo knygoje "The Chosen People" nespė
jo pagrindinai išnagrinėti visų sudėtingų problemų, išugdy
tų amžių bėgyje. Reikia džiaugtis, kad. pradžia yra pada
ryta po daugelio tylos metų < Kaip tų knygų vertins skai
tytojai- paaiškės iš jų pasisakymų.

Knyga turi 255 psl., parašyta sklandžia anglų kal
ba. Suskirstyta į dvi dalis. J-oji turi penkis skyrius: 1. 
Consciousness of Being Chosen. 2. Jehovah. 3. Failure 
to Hold the Holy Land. 4. ,f$urvival Among the Nations 
ir 5. Giving up the Covenant., Visi tie skyriai turi atski
rus skyrelius. II-pji dalis- turi-v £ęŠis skyrius: 1. Persecu
tions and Survival. 2.The Jews, tylohamedand Mecca. 3. 
The Jews, the Spaniards and Pėdro the Cruel. 4. Jews 
among the Ukrainians and the Poles. 5. Jews Among the 
Bolsheviks and the Ukrainians. 6. Jews Among the So
viets, the Nazis and the Lithuanians. Kiekienas skyrius 
turi poskyrius. Pabaigoje, išyados, pastabos, pasirinktoji 
bibliografija ir rodiklis.

Knyga spausdinta Toronte. Leidėjai, Alpha-Book 
publication. Tiražas nepažymėtas. Privačiai patirta, kad 
apie 1000 egzempliorių. Viršelį puošia pilkoje spalvoje, 
ūkanotoje prieblandoje audros blaškomi medžiai. Viršelio 
autorius nepažymėtas.

Minimų knygų turėtų įsigyti kiekvienas tautietis ir 
padėti jų išplatinti svetimtaučių tarpe, kurie jų perskaitę, 
geriau suprastų žydų tautos tragedijų ir jų psichologijų. 
Leidėjams ruošiant spausdinti šių knygų, buvo pažadėta, 
piniginė parama. Dėl neaiškių sumetimų, ji buvo sulaikyta. 
Leidėjai turi užsitraukę nemažų skolų.

Knygos kaina Kanadoje ir Amerikoje $13. Užsisa
kant paštu reikia pridėti dar $1,- pašto išlaidoms padeng
ti. Užsakymus siųsti: Alpha-Book Publication, P.O.Box 
157. Stn."M" Toronto, Ont., M6S 4T3.

"The Chosen People" knygų galima įsigyti Toronto 
Prisikėlimo Parapijos Kioske ir Lietuvos Kankinių Parapi
jos Kioske Mississaugoje.

- Lyg tai pūkeliai...
- Apgamas?

- Ne, nėra jokių šeriukų. Vien minkštučiukai pū
keliai...

- Klausyk, Giorgio, aš baisiai noriu miego. Mes 
apie tai pakalbėsim rytoj. Nuo to tikriausiai nenumirsiu.

- Žinoma, kad nemirsi. Bet vienok keista.
Jie užgesino šviesų.

*****

Bet rytų, vos pabudęs, Giorgio Venanzi vėl apžiū
rėjo Liucinos nugarų ir pastebėjo, kad gumulėliai ant 
kairiosios mentės užuot sumažėję ar pranykę, ne tik kad 
praplatėjo, bet kad miego metu, kitas, visai toks pat 
ir visiškai simetriškas spuogelis atsirado ant dešiniojo 
mentikaulio. Tai nemaloniai nustebino vyrų.

- Liucina, - tarė jis kuone aimanuodamas, - ar 
tu žinai, kas atsitiko tau ant kitos pusės?..

- Na, o kas?
- O tie pūkeliai... Bet po pūkeliais yra kažkas 

kieto.
Jis vėl ėmė jų apžiūrinėti su nytskaičiu ir aptiko, 

kad esama dviejų mažyčių, baltų, gležnų plunksnų gumu
lėlių, nedidesnių, kaip skambučio mygtukas. Tai jį prislė
gė. Jis jautės akivaizdoj kažkokio minimalaus, bet jam 
nežinomo, niekada nebuvusio jo patyrimo lauke, rėiškinio. 
Vaizduotė ne tik kad niekados nebuvo inžinieriaus-agrono- 
mo Giorgio Venanzi stipriąja ypatybe, bet jis visad lai
kėsi nuošaliai - ar iš tingėjimo ar abuojumo - nuo domė
jimosi menais arba literatūra. Šiuokart, šimts žino kodėl 
jo vaizduotė pasileido šuoliais. Visumoj, Liucinos vyras 
ėmė įtarinėti, kad tos mažutės plunksnų kuokštelės yra 
savotiškais, mikroskopiniais sparnų gemalėliais.

Tas buvo kaip kažkas veikiau pasibaisėtino, negu 
keisto. Tai pakvipo veikiau raganavimu, negu stebuklingu

a division of Alexandre Stankė Communications inc. 
6517-13E AVE., MONTREAL, QUE., CANADA.

HIX 2Y8. TEL.: 514-376-3261

PALIK TIK DAINĄ MAN- VACLOVAS VERIKAITIS

Nauja "Vilnius Records" išleista plokštelė

Galite jau dabar užsisakyti gerai žinomo solisto V. Veri- 
kaičio įdainuotų plokštelę.
Kadangi mažas skaičius plokštelių bus pagaminta, prašom 
užsisakyti iš anksto (žemiau duotu adresu).
Kaip ir visada, plokštelės bus atsiųstos pirmos eilės paštu. 
Kaina $10.00 U.S. Kioskai, radijo stotys ir laikraščių 
administracijos pagal užsakytų skaičių gauna skirtingų 
procentų.
Užsisakant nuo 1-9; 15%
Užsisakant nuo 10-19 , 20 % ■/////
Užsisakant 20 ar daugiau, 25%.

Užsisakant, prisiųskite šių atkarpų:

Prašau atsiųsti ..........plokštelių "Palik tik dainų man"
Vardas ir pavardė .............................................. ......... ...............
Adresas ................................ ,...................
Miestas........................................  Valstybė ................................
Pašto kodas ..................................
Pridedu: $ ..................../įskaitant persiuntimui
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ATKREIPKIME DĖMESĘ!

"LIETUVOS BAŽNYČIŲ" knygų autorius šiuo metu bai
gia ruošti spaudai paskutinį šio serijinio veikalo tomų, 
kuris skirtas Kaišiadorių vyskupijai. Antroje knygos dalyje 
bus atspausdinti jau išleistuose tomuose pastebėtų klaidų 
atitaisymai, patikslinimai ir aprašymai tų bažnyčių bei 
koplyčių, kurios dar nebuvo paskelbtos.

"LIETUVOS BAŽNYČIŲ" skaitytojai, pastebėję įsivė
lusias klaidas bei netikslumus, o taip pat turį dar nepa
skelbtų bažnyčių - koplyčių nuotraukų, prašomi rašyti au
toriui adresu:

Bronius Kviklys, 5747 So.Campbell Ave., Chicago, 
IL„ 60629.•••••••••••••••••••••••••••••••••e*
dalyku.

- Klausyk, Liucina, - tarė Giorgio, pasidėdamas
padidinamuosius stiklus ir giliai atsidusdamas, - prisiek 
sakyt man tiesų, vien tiesų.’ . : '

Žmona atsigręžė ir pažvelgė į jį nustebusi.'
Ji nebuvo ištekėjusi už Venanzi iš meilės, bet, 

kaip dažnai pasitaiko provincijoj, paklususi tėvų valiai, 
tėvų, kurie matė santuokoj šeimos prestižo konsolidavi
mų; ir jinai pasyviai prijunko prie to dailaus, stipraus, 
jų įsimylėjusio vyro; gerai išauklėto, nors siauro ir pase
nusio mentaliteto, mažo išsilavinimo, prasto skonio, nuo
bodaus šeimyniniam gyveriime, o po vedybų - apsėsto, 
varginančio jų, pavyduliavimo.

- Skayk man, Liucina.' su kuo tu susitikinėjai pa
staruoju metu?"

- Su kuo? - Vis su tais pačiais žmonėmis. Su teta 
Enriką; aš buvau užsukus jos aplankyt anų dienų. Vakar 
buvau nuėjusi apsipirkt į miestų. Nieko kitko neprisimenu,

- Na, klausyk... Ar kartais neužklydai kokian ker- 
mošiun. Tu žinai, kur yra čigonų, ten...

Jai staiga dingtelėjo, bene bus jos vyras, šiaip 
sveiko proto, pametęs galvų...

- Norėčiau žinoti, kų tu prasimanai. Čigonai?... 
Kodėl turėčiau aš daužtis pas čigonus?...

Giorgio prabilo rimtu, rezignuoto žmogaus tonu:
- Todėl...todėl...aš įtariu, kad kažkas tave apke

rėjo...
- Apkerėjo ?...
- Metė burtų.
Dėl tų dviejų durnysčių ant nugaros ?
- Tu vadini tai durnystėm ?...
- O kas tai būtų? Daktaras Farasi mums pasakys.

- Ne, ne, ne, dėl Dievo meilės, ne daktarasJDak- 
taro šiuo metu aš nesikviesiu.

- Tu vienas, brangusis, jaudiniesi. Man gi visiškai 
visvien. Bet liaukis mane čiupinėjęs, prašau, tu mane 
kuteni.

Giorgio susikrimtęs svarstė problemų, kuri jį kan
kino ir, apkabinęs Liūdnų, nesiliovė čiupinėjęs tų augle- 
lių, panašiai kaip kad ligonis įsivaizduoja, kad paslaptin
gas patinimas slepia savy maro požymį.

Pagaliau jis susitvardė, pakilo, išėjo, išvažiavo 
į savo žemes už dvidešimties kilometrų ir iš ten paskam
bino Liucinai, kad negrįš iki vakaro. Jis sųmoningai Šali
nosi namų, idant išvengtų pagundos nuolat apžiūrinėti 
mylimų nugarėlę. Bet jam sunku buvo susilaikyti nepasi- 
klausus: "Ar nieko naujo, brangioji?"

- Ne, nieko naujo, kodėl?
- Aš norėjau pasakyti...žinai, tau ant nugaros...

- O! Aš nežinau,- atsakė ji. - Nuo to laiko aš 
nepasižiūrėjau...

- Gerai. Kiekvienu atveju, nesirūpink. Ir nesikviesk 
daktaro Farasi, tai būtų visai nereikalinga....

-Man tai net nebuvo atėję į galvų.

Ištisų dienų jis buvo tartum ant žarijų. Nors pro
tas nesiliovė jam kartojęs, kad taip galvoti nesąmonė, 
kad tai priešinga visiems gamtos nuostatams, kad tai 
prietaringo, laukinio žmogaus išmonė, kitas balsas, pra
bilęs dievaižin iš kur, tvirtino jam pašaipiai: "Ten tikras 
furunkulas; tavo žmonelei kalasi sparneliai. Oi, koks bus 
gražus vaizdas - grafienė Venanzi bus kaip Pergalė arit 
paminklo žuvusiems miesto aikštėje."

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA ~ 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI 

Dr. Gv. Valančiui

TILTAS PER DUBYSOS UPĘ

Šioje knygoje aprašoma 
Klaipėdos Krašto lietuvių 
knygos istorija iki 1919 m„

NAUJA MUZIKINĖ PJESE 
KAUNE

Kauno Muzikinis Teatras 
savo 46- tajame sezone pa
statė premjerą "Aš tau 
siunčiu labų dienų”. Tekstas 
poetės V. Palčinskaitės, mu
zika komp. G. Kuprevičiaus . 
Režisavo G. Žilys, choreog
rafiją paruošė Leningradb 
konservatorijos diplomantas 
J. Smoriginas. Spektaklio 
dailininkė V. Idzelytė. Pag - 
rindinius vaidmenis atliko 
nusipelnę aktoriai V. Blažys, o BALTAS VĖJAS. Vytautas 
A. Domeika, E. Gutauskas. Bubnys. ( Vilnius, 1986 m., 

308 psl. , 30. 000 egz.).
LIETUVOS KINO STUDIJOJE -paį penktoji autoriaus kūri- 

Nauja, dviejų dalių filmą nių serijos knyga- apysa - 
tema "Žmogus ir miškas",ly- kos ir apsakymai, 
dima poeto A. Baranausko 
"Anykščių Šilelio" posmų, 
atskleidžia Lietuvos miškų 
grož|, svarbą žemės ūkiui , 
poilsiui.

Taip pat keliamos aktua
lios ekologinės problemos , 
miškų išsaugojimo ateičiai 
galimybės ir svarba.

ne. Agafija Zvicevičienė 
prisipažino, kad pardavė 
gerai kvepiančio gėralo po 
4,50 rbl. už buteli, iš viso 
17 butelių. Nuo to gėralo 
mirė Jadvyga Sitina, Arvy - 
das Čepulis, Jadvyga Če
pulienė, Nijolė Gorodeckie-

5000- TASIS GYDYTOJAS
Vilniaus Valstybiniame U- 

niversitete buvo įteiktas dip
lomas 5. 000-jam gydytojui - nė> valė Bondarenko, Ing - 
chirurgui Vygantui Grusliui .

Jis aukštąjį mokslą baigė 
su pagyrimu ir pagal pasky
rimą, išvyko dirbti į Utenos 
centrinę 1 igoninę.

Medicinos fakultete 17-ko- 
je katedrų studentus moko 
30 profesorių, 135 docentai 
kiti pedagogai. 85% dėstyto
jų turi mokslinius laipsnius.

rida Keršytė, Antanas Vit
kevičius. Kitus pavyko ligo
ninėse išgelbėti.

NAUJOS KNYGOS :
9 IŠ LIETUVIŲ KNYGOS 
ISTORIJOS Domas Kaunas. 
( Vilnius, 1986 m.. ,190 psl. , 
3. 000 egz.).

ARBA SKAMBINK MUMS:

London 438-1122 J 
Windsor 252-3842; 
Calgary 287-2712 
Winnipeg 233 — 3501 
Sudbury 674- 6217

ATEIK į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPČs'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

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

JEIGU KORI NUSTOTI - MUSU

Komikai N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ; 
JONUI R.: 7J7-M37
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FLORIDOJE UŽTIKTAS NEPAPRASTAS ARCHEOLOGINIS 
RADINYSo KELIONĖ PAS MAMĄ .

Emilija Liegutė. (Vilnius, „ . . . . .. . .i on nno > i Geologus ir kitų sričių mokslininkus nepaprastai nu- 
1986 m,,214 psl.,2 . e_Sz,'stebino užtiktas priešistorinis radinys. Jų nuomone, jo am 

Apysaka ir apsakymai gįus siekia gilią senovę, mažiausiai 10.000 metų, o 
vaikams. ir daugiau

nų sluoksnis, o žemės paviršiuje vaikštinėjo dinosaurai 
• LAURŲ SKONIS. Augustas bei kiti,keisti gyvūnai.
Tamaliūnas. (Vilnius, 1986 m,
10. 000 egz.). Humoreskos .

gal 
kada Floridą buvo apdengęs storas ledy-

Prieš keturiasdešimt metų mokslininkai manė, kad 
dinosaurai buvo dideli driežai. Tačiau jie buvo gyvūnai 
ir vaikštinėjo ant paskutinių kojų ir buvo panašūs į dabar
tinius dramblius. 1822 m. anglų mokslininkas Gideon 
Owen Mantell Afrikoje surado kaulą, kurį atidžiai ištyręs 
pamatė, kad jis labai panašus T Pietų Amerikoje gyvenan
čio driežo - Iguanos. Kaulą Jfs priskyrė prie išnykusios 
driežų giminės, jai suteikdama^ vardą "Dinosauria". Netru
kus archeologai surado panašių kaulų Šiaurės Amerikoje, 
Europoje, Azijos ir Afrikos kontinentuose. Panašių kaulų 
surasta Colorado, Utah ir Wyoming valstijose ir upių ato
dangose,' tŠgrąuŽošė' ir uolų foFmacijpse. Iš surastų kaulų 
liekanų' VaTe^ntdfč'^I^ai ‘afk'prė“pačių1' "gyv'tiiių Vaizdą, ap
traukė juos oda, o trūkstamų kaulų vietoje, atkūrė juos

nsuv .ųesia ag m j\ 
ILGAI LAUKĖ APSVIETOS 
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Vietos spaudoje buvo pla- iš plastikos,' nudažė įsivaizduojama spalva ir sumontavę 

čiai aprašyta nelaimė Kau - gavo tariamą dinosaurą. Tokių pabaisų dabar galima maty 
ti muziejuose.

Tačiau kyla klausimas, 'kas atsitiko, kad dinosaurai 
išnyko? Iš surastų liekanų mokslininkai nustatė, kad jie 
išnyko prieš 65-40 milijonų metų. Išnykimo priežastis nu
rodoma: staigus klimato pasikeitimas. Mažesni gyvūnai 
sulindo į urvus, paukščiai išskrido į šiltesnio klimato juos
tas. Atšalęs klimatas laikėsi ištisus tūkstančius metų. Per 
tą laikotarpį žemėje pasikeitė augiai, dinosaurai neteko 
maisto šaltinių ir jie išnyko. Antroji prielaida - žemę bu
vo ištikusi tikra katastrofa, nes ją nusiaubė asteroidų lie
tūs, kurie išmušė dinosaurus, išdaužė medžius ir sunaikino 
augalus.

Nepaslaptis, kad žemė yra pergyvenusi katastrofų 
ir įvairių periodų. Bet kada kuris prasidėjo ir kada pasi
baigė, niekas tikrai negali pasakyti, nes dažniausiai su 
periodų pasikeitimais pasikeitė ir visa gamtos aplinkuma: 
atsirado Alpių ir Himalajų kalnai, didžiuliai vandenynai 
ir nuojat besiverčią ugnikalniai...

Žemė yra viena iš 9 planetų, 
vietą būdama arčiausiai nuo saulės 
didumu, kurios paviršiaus plotas sudaro 510 mil.

Kuomet patys lietuviai jau 
seniai buvo susirūpinę plin
tančiu besaikiu girtavimu , Žemė yra viena iš 9 planetų, kuri užima trečią 
jiems iš_ viršaus“ ne uvc vjet^ būdama arčiausiai nuo saulės ir yra penktoji savo 
leista viešai kovoti su ta didumu, kurios paviršiaus plotas sudaro 510 mil. Km., o 
blogybe. Tik vadui Gorba-’71% paviršiaus sudaro vanduo. Žemės amžius siekia apie 
čiov'ui susirūpinus, mesta- 4į bilijonų metų. Per tuos bilijonus metų žemė yra pergy- 
si į kitą kraštutinumą ir pri-venusi įvairių pasikeitimų. Tai rodo surasti dinosauru pėd- 
mityvią kovą- labai pake -sakai- Zeme ir Jos istorija žmogus domėjosi visais laikais, 
llant kalnas už stipriuosius Maždaug iš 7a. pr. Kr. yra surasti gamtos fenomenu užra- 

_ . x . n , šai, perpinti įvairiomis legendomis ir mitologija. Šios le- 
genmus. ad atsiranda au- gencjos vyravo iki 19 a. ir tik antroje pusėje minėto am- 
giau "naminių specialistų . gjaus mokslininkai atkreipė rimtą dėmesį į žemės susiforma

vimą; sukurta rimtų teorijų, o 1952 m. įkurta tarptautinė 
geologų sąjunga, kurios svarbiausias tikslas - tirti proble
mas, susijusias su žemes istorija.

Mokslininkus ypatingai sudomino surasti dinosauru 
kaulai Floridoje, tarp kurių rasta ir žmogaus kaulų. Ar
cheologus stebina, koks buvo ryšys tarp dinosauru ir anks
tyvojo žmogaus. Spėjama, kad dinosaurai išnyko prieš 10 
tūkstančių metų. Kaip žmogaus kaulai įsimaišė tarp dino
sauru kaulų?

Florida Amerikai atiteko tik 1821 m., bet moksli- 
įninkus domina Floridos Atlanto vandenyno krantai, kurio 
Ibangos krantuose išgraužė kalkakmenyje urvus. Šiuose ur- 
Ivuose ir buvo užtikti dinosauru kaulai. Tai patvirtina geo- 
llogų spėjimą, kad besikeičiant klimatui, dinosaurai ir žmo 
Igus traukėsi į šiltesnio klimato juostą, kur ir žuvo. Jų 
žuvimo paslaptis dar tebėra neatidengta.

P.Indreika

Mr.Mrs

Adresas
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vol. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albane! Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

KRENI 
VE/DROD^/m

Aš dar atsimenu laikus, kai Darbo Diena reiškė 
vasaros pabaigų, o ne kalėdinių apsipirkimų pradžią,”

MUZIKOS PAMOKOS
- Mano duktė imdavo pas Jus muzikos pamokas,, už ku

rias mokėjau po 1O dol. j valandą.
- Taip, aš ją gerai prisimenu, - sako muzikos mokyto

jas.
- Pasakykite dabar, kiek kainuotų ją atpratinti nuo gro

jimo pianinu ?

MODERNŪS LAIKAI
Vyras žmonai, ilgai besipuošiančiai į gerų bičiulių ves

tuves:
- Paskubėk, kitaip suspėsim tik j jų skyrybas, t

KODĖL?

- Kodėl jūs, moterys, jau pusvalandi laiko kalbatės 
stovėdamos ant slenksčio?

- Taigi, kviečiau kaimynę užeiti j vidų, bet ji sakė ne 
turinti nė minutės laiko.

- Kodėl taip greitai važiuojate ? - klausia policininkas
- Skubu namo, kol dar alkoholis nepradėjo veikti.

Galima drąsiai teigti, kad Lietuvoje plytų gamini
mas ir naudojimas yra labai senas. Vilniuje yra senų pa
statų (400-700 m. senumo). Sienos tvarkoje ir šildymo 
krosnys koklinių plytelių, net spalvotų ir ornamentuotų. 
Reikia pasakyti, kad Lietuvoje buvo naudojamos tik pa
prastos kalkės piytbmš sujungti, ir tie pastatai stovi, gi 
Čia Amerikoje naudoja statybai visokias medžiagas, ir 
pastatas, neturėdamas 100 metų senumo, - griūna, 
plytų ryšiai išdilę, ištrupėję.

_ $ 15.000

10.000

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ t

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

5 PA

5.000

1.000

V. Senuta (iš "Molio plytos", Technikos žodis, 1979 Nr.2).

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
.^A?,AySH4jR_SEt?,_AUSL,i K.AL®V-Z LIETUVIŠKAI I

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:

$3. OOO, - Kanados Lietuvių Fondas;
po $50, - Petras Juodelis, Lena Leipienė, P. Effertas;
$ 25, - KLB Wellando A-kės pirmininkas P. Šidlauskas;
$ 1O, - A. Saladžius.

NAMŲ REMONTO

VAJUS
REIKALINGA $.15,000

MALONUS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

■esančia atkarpa ir ją

atgal atsiųsti "NL" adresu: 

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



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LIETUVIŲ NAMŲ Poilsio 
stovykla, vykusi rugpjūčio 
10-17 d. d. užbaigta gegužine. 
Ta proga koncertavo sol . 
Vaclovas Povilonis, įtrauk
damas ir porą Šimtų svečių j 
sutartinę.

• SEKMADIENIO POPIETĖ
SE lankosi daug svečių iš 
tolimesnių vietovių ir kraš
tų.

• LIETUVIŲ NAMŲ Valdyba 
yra paruošusi SLAUGOS 
NAMŲ projekto piešinius.

Provizoriniai planai ran - 
dasi LN raštinėje, kur dabar 
ir ateityje bus galima su 
jais susipažinti ir gauti 
smulkesnių žinių.

• LIETUVIŲ NAMŲ Valdyba 
nutarė padengti išlaidas vie
no studento kelionės j Vasa
rio 16 Gimnaziją.

• Iš a. a. Elzės JANKUTĖS 
palikimo LN Biblioteka gavo 
knygų. Artėjant rudeniui Bi
blioteka išplės savo darbą ir 
kviečia tautiečius ja pasi
naudoti.

• Dail. ŠILEIKIENĖS Snai
gės paveikslų paroda vyks 
rugsėjo 9 - .20 d. d. "Del 
Bello Gallery", 363 Quee 
Bello Gallery", 363 Queen 
St. W. , Toronto, Ont.

6 psl.

• Juodojo Kaspino Dienos 
demonstracijose Toronte 
dalyvavo apie 3. 000 asmenų, 
nors oras buvo lietingas. Ji 
buvo rodoma tęlevizijoje, ją 
komentavo radijas ir aprašė 
dienraščiai.
• '’VOLUNGĖ", įsijungusi 
I CBC Radijo Chorų Varžy
bas, pateko I Kanados baig
mę. Vienintėlė problema 
"Volungei" yra vyrų balsų 
trūkumas, kad išlaikytų bal
sų lygsvarą.

Rugsėjo 28 d. CBC pa
skelbs varžybų laimėtojus.
• "VOLUNGĖS" sezoninės 
repeticijos prasidėjo rugsė
jo 5 d. , Prisikėlimo Para
pijos patalpose. Pirmasis 
koncertas bus Lietuvių Na
muose LAPKRIČIO 16 dieną.

• MAIRONIO MOKYKLA 
pradės naujus mokslo me - 
tus RUGSĖJO 20 d. , šešta
dieni, 9:30 v. r. ,tose pačio
se patalpose, kur bus regis
truojami.

UODOJO KASPINO DIENA KANADOJE 1986.8.23. LIETUVIŲ GRUPĖS SU TAUTINĖM VĖLIAVOM IR PLAKATAIS. GALE DEŠINĖJE STOVI
AULYS STASYS JOKŪBAITIS. - Nuotrauka St. Varankos.

A.a. ONOS SULAITIENĖS laidot uvės Sv. Kazimiero ka
pinėse Chicagoje. Stovi jos sunūs Edvarda's, Alfonsas ir 
Juozas su žmonomis bei kaikuriais anūkais. Nuotr. J. Degučio.

ona Dulaitienė iškeliavo 
AMŽINYBĖN

Liepos mėn. 20 d. po il
gos ir sunkios ligos amžiny
bėn iškeliavo ilgametė Cice
ro lietuvių kolonijos gyven
toja Ona Šulaitienė, išgyve - 
nusi beveik 90 metų amželi 
Liepos 24 d. ji atsigulė už 
tarnautam poilsiui Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse ša - 
lia prieš beveik du metus 
mirusio savo vyro Antano.

Abu gimę netoliese Ky
bartų miesto, Kybartuose 
dirbę, susilaukę 5 vaikų, per 
Vokietiją 1949 m . rudenj at-/ 
keliavo j Cicero prie Chica- 
gos ir čia iki paskutinių sa
vo gyvenimo dienų išgyvena

Nors didelių mokslų ir ne
baigę, užaugino nemažą bū -- 
rį vaikų, o taip pat ir vaikai/ 
čių bei provaikaičių, kurių 
dalis plačiai reiškiasi lietu
viškoje veikloje.

A. a. Ona Šulaitienė buvo 
pašarvota K. Petkaus Kop
lyčioje Cicero, iš kur gau
sus giminių ir pažįstamų 
būrys atlydėjo I Šv. Antano 
Parapijos bažnyčią. Čia kun. 
Rutkauskas atlaikė gedulin
gas pamaldas už Velionės 
sielą. Solo giesmes giedojo 
sol. Roma Mastienė. Didelė 
virtinė mašinų Velionę pa
lydėjo į amžino poilsio vietą. 
Karstanešiai buvo Velionės 
vaikaičiai ar vaikaičių vyrai. 
Taigi, buvo supiltas c^ar vie- . 
na s kapas moters, kuri visą 
gyve nimą daug dirbo ir 
skiepijo savo vaikams bei 
vaikaičiams meilę lietuvybei 
ir religijai.

Daugelis pasiges šios ra
mios ir labai religingos mo
ters, kuri galėtų būti pavyz
džiu nevienam iš mūsų. Kor.

• Dr. Dalią ir dr. Leonas 
ŠULAI iš Portage, Wise. , 
susilaukė pirmagimės duk
relės Dianos- Dainos. Jiedu 
anksčiau gyveno Chicagoje ir 
Pittsburge, kur specializa

Birutė Grigaitytė-Spudienė 

namų pirkimo Ir pardavimo agentė
1280 Dundas St. West.
(pri« Dovėrcourt Rd.) Įstaigos Tel.: 535—2500 
Toronto. Ont. M6J 1X7 Nam^ T*l.: 445-9469

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 gatves nuo pensininku rūmų, L610 
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

vosi įvairiose ligoninėse. 
Dr. Dalia medicinos mokslus 
yra baigusi Vilniuje, o dr. 
Leonas - Vienoje.

Naujagime džiaugiasi ir 
dr. Dalios tėvai Digriai, ku
rie atvykę iš Vilkaviškio , 
šiuo metu svečiuojasi Ame
rikoje.

• Komp.Vladas JAKUBĖNAS 
buvo prisimintas MARGU
ČIO radijo programoje rug
pjūčio 20 d. Apie kompozi - 
torių - jo gyvenimą ir kūry
bą papasakojo programai va
dovavęs Anatolijus Š1 u t a s 
ir muz. Arūnas K a m i n s 
kas. Programa buvo pa
įvairinta penkiais komp. Ja- 
kubėno kūriniais. Trumpai 
buvo apibūdinta ir komp. VI. 
Jakubėno Draugija, kuri 
renka, globoja ir’populiarina 
šio kompozitoriaus karybą . 
ŠI rudeni bus minima komp. 
Jakubėno mirties dešimtme
tis.

• Komp. VI. JAKUBĖNO 1O 
m. sukakčiai prisiminti nori
ma išleisti knygą apie ši 
vieną žymiausiųjų mūsų kom
pozitorių. Yra renkama I ~- 
vairi jj liečianti medžiaga . 
Ją prašoma siųsti VI. JAKU
BĖNO DRAUGIJOS pirmi
ninko adresu: Ed. Šulai- 
t i s, 1330 S. 51 Avė. , Cice
ro, IL. 60650. USA.

• LITUANISTINĖ MOKYKLA 
pradeda darbą ir kviečia Vi
das šeimas leisti I ją sa - 
vo vaikus. Veiks ir dvikalbė 
klasė,priimami ir nemokan
tieji lietuviškai.

. Dėl informacijų kreiptis j 
Tėvų Komiteto nares :A . 
Didžbalienę - 381- 5162, D .
Bobelienę^SGT-lūSO, R. Mo - 
ore - 345- 0082, G. Puniš - 
kienę - 360 -1026.
• BALFo tradicinė GEGUŽI
NĖ vyks SPALIO mėn. 15 d. ,

UūtutooS jfonbag
217 BEDBROOK AVE, MONTREAL-WEST, QUE.. CANADA H4X 1S2

PIRMOJ I APYSKAITA
( Įplaukos, gautos 1986.1.1 d. iki 1986.VII.31 d.)

Pastaba: Tik vardas ir pavardės žymima. Jei ne JAV-se, 
dar pažymėtas kraštas: Ang.-Anglija, Aus.-Australija,Kan.
- Kanada, Vok.- Vokietija.

$3.100,- P.G. ir Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr-jos Centro 
Valdyba (Kan.);

3.000,- Petras Pagojus;
1.900,- Osvaldas Žadvydas;
1.547,- Berta Barsteikienė;
1,256,- Elzei Jankutei atminti (Laidotuvių proga,Kan.);
1,200,- J.Normantas (Aus.)t

PO
1,000,- Ariana Bortkevičienė, E.Jonušienė, V.Peteraitis 

(Kan.);
622 Australijos lietuviai per H.Glažę (Aus.);
530,- Lydija ir Leopoldas Balsiai (Kan.);
500,- Dr.J.Uleckas (Kan.), kun.K.V.Žemaitis (Žemaičių 

šeimos vardu);
250,- Toronto Mažosios Lietuvos Moterų D-ja(Kan.); 

po
200,- Lithuanian Federal Credit Union KASA (Rich

mond Hill), Lithuanian Credit Union PARAMA (Toronto, 
Kan.), Prisikėlimo Parapijos Kooperatyvas Toronte(Kan.);

150,- V.P.Sturm (Kan.);
120,- Greta Baltaduonienė (Kan.);
110,- Jonas Gustainis-, 

po
100,- A.ir O.Andrulioniai, V.Anysienė (Kan.), A.Balčy

tis, dr.A.Barkauskas (Kan.), A.D.Brazys (Kan.), B.Grinius 
(Kan.), Algirdas Gustaitis, Ieva Jankutė, Kazys Januta , 
Augustionas Kuolas (Kan.), Liucija Kunnapuu (Kan.), A- 
dolfas Lėkšas, Marija ir.Justinas Palubinskai, Jonas Paš- 
kus (Kan.), Antanas Pleškys, Vaclovas Prūsas, Kęstutis 
Puskunigis, Elena Senkus (Kan.), dr.Rimvydas Sidrys, Izi
dorius Straukas, M.Š.(Kan.), Fricas Šlenteris (Vok.), Cre
dit Union TALKA (Hamiltone, Kan.), St.Vaiciekaųąkąs,., 
Jonas Viliūšis' (Khfi.Ų Vytauto Didžiojo Rinktinė (Čikagoje 
per K.Juškevičių), Kazys ir Justina Žara, Vilius Žiobrys;

75,- Julius Jurėnas (Kan.);
60,- Elena Delkus (Kan.) ;

po
50,- I.Adomavičiene (Kan.), dr.B.Kasakaitis, Br.Kriš - 

topaitis, Izidorius Mališka (Kan.), adv.A.Pacevičius (Kan.) 
Vytautas Pelda, E.Stanaitis (Kan.);
po

30,- Dresher Insurance Broker (Kan.), dr.Henrikas 
Nagys (Kan.);
po

25,- C.C.Januškevičiai (Kan.), Kazimieras Karal’is.dr. 
Vytautas Musonis, N.Navickiene, Ignas ir Severiną Pet- 1 
rauskai;
PO

20,- J.O.Horodecky, J.Kalainis (Kan.), J.Kęsgailienė 
(Kan.), M. ir J.Malciai (Kan.), St.Paulauskas, E.Repečka 
(Kan.), kun.F.Skėrys (Vok.), A.Tauginas, A.J.Kasiulaitis*, 
po

15,- H.Andruška, O.Indrelienė (Kan.);
po 10,- A.K.(Kan.), D.Armstrong, Balzekas Muziejus, H. 
Bitėnas, I.Bary, V.Chaimas, M.Eymontt, A.Gureckas, N. 
Jakonis (Kan.), H.Janužys, P.Juodelis (Kan.), dr.F.V.Kau- 
nas,. L.Krajauskas, O.Mikulskienė, A.Mylė (Kan.), S.Moc- 
kus, F.Palubinskas, J.Račius, V.Šaltmiras (Kan.), L. Ta
mošauskas (Kan.), S.Urbonaite, F.Kontautas;

5 angl.svarus - D.Gintas (Ang.).
Viso $25.385,- / U.S. $15.833 ir Can. $ 9.552.

Visiems, prisidėjusiems prie Fondo augimo esame 
labai dėkingi. - — _______________ _ M.L.F .
trečiadienį, Veterano Parko 
4-tame paviljone. Maloniai 
kviečiami visi dalyvauti ir 
tuo paremti BALFo šalpos 
darbą.

• IŠ St. Petersburg© f Tauti
nių Šokių Vadovų kursus iš
vyko Klubo veteranų tautinių
šokių griipės "Audra" vado
vė A. K a r n i e n ė ir Z. 
Radvila. Šokėjai prade
da ruoštis didžiajai tautinių 
šokių šventai 1988m. vasarą, 
Kanadoje, Hamiltono mieste, tersburg Beach, Fl. 33706 
Ontario provincijoje. t*el. (813) 367-2413. 

• NAUJŲ METŲ pobūvyje 
muzikinę programą atliks 
RAMUNĖLĖS iš Ottawos 
(Kanada). Šiam mergaičių 
Dainos Vienetui vadovauja 
Rūta Šiūlytė-Kličienė. Vie - 
netas viešės nuo gruodžio 26 
d. iki kitų metų sausio 4 d.
Iš anksto susitarus, galėtų 
koncertuoti ir kitose Flori
dos vietovėse.

Smulkesnių informacijų 
gausite pas A. K a r n i ų, 
323 Belle Pt.Dr., St. Pe-

s



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovvos* namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) ..... 5 % 
sontaupos ..........................  6. %
kasd. palūkan. uz sant 5.5 % 
term, indėlius 1 m.........8.5 %
term, indėlius 3 m........ 8.5 %
reg. pensijų fondo ........ 7’$ %
90 dien^ indėlius.........7.75 %
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ..8.5 %

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ:

nekiln. turto pask. 9.75 % 
asmenines pask«l as 12.25 % 
Nemokamas pilhas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu 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. '

hamilton
PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ/

AUKOJO KANADOS LIETUVIU FONDUI
At/s i sveikindami su a-a. Elena GUMBELEVIČIENE, 

artimieji draugai ir giminės, vietoje gėlių, aukojo Kana
dos Lietuvių Fondui:

po $20, - J. A. Andersonai, T. E. Andersonai, E. Jurkš 
taitis, M. J. Kokoliai, J. L. Macijauskai, J. Sakalauskas, V. 
A. Skabeikiai, H. Z. Tumaičiai, E. Vanagienė, B. A. Vilei- 
tai; po $1O, - E. A. Gorusonai, J. J. Karčiai, L. Klimienė, 
E. Mačiulaitis, A. Miškienė, J. Venskus, V. A. Vyčinai ; 
$ 8, - P. Dainius; po $ 5, - J. Čeporius, V. Malerienė, O . 
Macijauskienė. DĖKOJAME. K. L.,F.

montreal.
• AUKŠTIKALNIS Napoleo
nas is Saul t Šte. Marle,Ont., 

” mirus Jonui JUODGUDŽIUI, 
vietoje gėlių, paskyrė "N L" 
$ 20.

Nuoširdus AČIŪ. "NL”

APAČIOJE ir DEŠINĖJE 
"LN” Rudakei jos patalpų re
monto metu- dedami langai ir 
atnaujinama priešakinė siena 
Dirba 2 kroatai darbininkai . 
Nuotr. H. N agio

VALYKLA
SPECIALYBĖS t

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMfAS

495-900 AVENUE, LaSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-3667

1986. IX. 9

A + A 
LEONUI GURECKUI

brangiam bičiuliui ir draugui, mūsų grupės 
įsteigėjui, tauriam žmogui, broliškai padėjusiam 
kiekvienam, kuris tiesė pagalbos ieškančią ranką, 
netikėtai palikus mus —

liūdime kartu ir dalinamės skausmu su jo 
žmona OLGA , sūnumis dr. VIDU ir RIČARDU, 

dukromis MARIJA ir KRISTINA, ■ vaikaičiais visais 
artimaisiais ir gausiais jo A.A. bendrakeleiviais, 
patyrusiais jo besąlyginą draugystę —

LIETUVIU A A GRUPĖ
La Salle, Montrealyje.

• Baigiant ruošti šį "NL" numerį, gavome pranešimų, 
kad rugsėjo 9 d. ligoninėje mirė visų gerbiamas savanoris 
-kūrėjas KAZIMIERAS SITKAUSKAS.

n
Dr. RIMA STYRAITE su savo vyru geologijos daktaru
STEPHEN PODGORSKI rugpjūčio 19 d. Toronte, Prisikėli
mo parapijoje.

n D C C || E D INSURANCE &V H !■ 3 II fa H REAL ESTATE BROKERS

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, r 7 v. v, , SeStadieniais 9 v.r, r 12 v.p.g.

Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-6480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
1551 Bloor St. W. ’P“!* '“'io"iS 
TORONTO Ont ** kur pa*w,y’* skan<»inti:

M6P IA5 Tel. 533-3531

Mieloi A + A

ONAI vadi£ienei

mirus, LITO tarnautojai jos dukrai Nijolei 
BAGDŽIŪNIENEI bei visiems giminėms ir 
artimiesiems nuoširdžią, užuojautą reiškia -

M0NTREALI0 LIETUVIU KREDITO UNIJOS 
"LITO” VALDYBA, KOMISIJOS ir TARNAUTOJOS

Buvusią darbuotoją Ni jolę BAGDŽIŪNIENE, 
netekus mylimos Motinos

A.+A. ONOS VADIŠIENĖS,

nuoširdžiai užjaučia — 
“NL" VALDYBA, 
REDAKCIJA ir DARBUOTOJAI

Buvusiam “NL” Valdybos nariui,
A.+A . LEONUI GURECKUI

staigiai mirus, netikėto skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučia žmoną OLGA, dukteris 
MARIJĄ, TINA, sūnus VIDĄ Ir RIČARDĄ bei 
ją šeimas -

“NL" VALDYBA, REDAKCIJA 
ir DARBUOTOJAI

A + A 
LEONUI GURECKUI 

netikėtai mirus, 
nuoširdžiai užjaučia liūdinčią seimą : žmoną OLGA, 

dukteris MARIJĄ, TINĄ, sūnus VIDA ir RIČARDĄ 

su Šeimomis - .
BRONIUS ZINKEVIČIUS

Staigiai mirus mielam bičiuliui
A + A 

LEONUI GURECKUI,

jo žmoną OLGA, dukteris MARIJĄ, TINĄ, sūnus
VIDĄ_ ir RIČARDĄ, su šeimomis giliai užjaučia —

IRENA ir JONAS VAITKUČIAIf--— I---------- ~ .. .. . ... >•

PADĖKA
"Iš tiesų, nueisiu paruošti vietų jums, ir .tada sugrįšiu 
ir jus nusivešiu,kad būtumėte kartu,kur ir aš būsiu".

(Sv. Jono, 14.3)

Mirus a.a. STASIUI NORKUI š.m.gegužės mėn. 
11 d., sulaukus 84 m.ir 8 mėnesių, norime išreikšti 
gilių padėkų visiems jums, kurie dalinotės mūsų 
skausmu, kartu meldėtės ir išreiškėte savo užuojautų.

žmona Apolonija ir vaikai :
Stasys J r.,Caroline, Albina, Eric ir William .

• Chicagoje mirė Pranas 
VILKELIS, 76 m. , didelis 
SLA veikėjas. Paliko 3 bro

lius Lietuvoje ir brolj Joną 
Montrealyje. Užuojauta ar
timiesiems.

GUY « 
RICHARD
ROOFER------ COUVREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo-atlieka sąliningai ir prieinamoms $ kainom! s.
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1470



MIRUSIEJI:

•GURECKAS Leonas, 57 m. 
staiga mirė savo namuose 

Liko žmona Olga, sūnūs -
Vidas ir Ričardas, dukros 
Marija ir Tina, 6 vaikaičiai 
ir kiti giminės.

Nuoširdi užuojauta.

PRANEŠIMAS "LITO” NARIAMS
* • i : "V'sjSHHBfiŠ’V j

f M. RUGSĖJO MĖN. 21 d. 3:30 va/. p,p. SEKMADIENI

Aušros VaHų parapijos salėje
1465 De SEVE St. Montreal, P, Q.

YRA SAUKIAMAS

MONTREALIO 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

1475 DE SĖVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8

e STAŠKEVIČIUS Romas ir 
Danuta KOZAK susituokė St. 
Mary’s bažnyčioje. Vietos 
klebonas ir Lietuvos Kanki
nių Parapijos Toronte kle
bonas, Romo pusbrolis kun . 
Jonas Staškus laikė mišias 
ir atliko sutuoktuvių apeigas. 
Giedojo sol. Gina Čapkaus- 
kienė, vargonaujant muz. A. 
Stankevičiui.

Vaišės vyko "Sorento" 
restorane. Pokyliui vadova
vo Asta Staskevičienė-Kli - 
čiūtė, sveikino jaunųjų tėvai, 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir Montrealio "Gin - 
taras",nes jaunasis yra ak - 
tyvus šių organizacijų na - 
rys.

Povestuvinei kelionei jau
nieji išskrido j Karibų salas. 
MONTREALIO CHORAI JAU 
DAINUOJA

Prie Montrealio AV Para
pijos šventovės prigludę 
"Pavasario", "Gintaro" dai - 
nos vienetai, Šv. Kazimiero 
choristai, kaip ir pats AV 
Parapijos Choras, naują se
zoną pradėjo bendromis 
XXXI- jų KANADOS LIETU
VIŲ DIENŲ šventės dainų 
repeticijomis rugsėjo 2 d. , 
su mūsų miela maestre 
Mme Madeleine Roch.

Šio repertuaro repeticijo
mis rūpinasi sol. Antanas 
Keblys.

Bažnytinio giedojimo se
zonas oficialiai prasidės 
rugsėjo 7 d. , šekmadienj- 
Tautos Šventės minėjimo 
proga.

MALONIAI KVIEČIAMI 
VISI VETERANAI-NĖS kaip 
IR NAUJI CHORISTAI" -TĖS 
ir toliau tęsti šią šventą lie
tuviškos dainos ir giesmės 
tradiciją.

D.N. Baltrukoni 
pirmininkas

SPECIALUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
„L I T O" S T A T U T 0 PAKEITIMUI. 

LITO VALDYBA

• GIRDŽIAI, Dovydas ir Ma
rija išvyko atostogų f St. Pe
tersburg, Floridoje.

• Montrealio Mergaičių Cho
ras PAVASARIS išvyksta 
koncertuoti j Bostoną rugsė
jo 13 d. , 7 vai. r. nuo Aušros 
Vartų Parapijos.

Kas norėtų vykti kartu, 
pasiskambinkite administra
torei Jadvygai .Baltuos 
n i e n e i ‘366-6740.

• KUNCEVIČIENĖ. Antani
na, Genė MONTVILIENĖ ir 
Birutė NAGIENĖ sugrąžo iš 
labai sėkmingų parodų Kana
dos Vakarų ir EXPO 86.

Tarptautinėje parodoje 
Vancouver'yje "Vaivorykš - 
tės" narės parodė kilimų, lie
tuviškų juostų ir tautiniais 
drabužiais aprengtų lėlių, bei 
demonstravo juostų ir kili
mų audimus.

Vien Vancouver’yje "Vai
vorykštės" skyrių aplahkė 
daugiau kaip 10. 000 žmonių.

• Danutės^ BENIUŠYTĖS ir 
Rimanto ŽEMAITAIČIO ves
tuvės įvyko rugpjūčio 30 d. , 
Aušros Vartų bažnyčioje.

Mišias ir apeigas atliko 3 
kunigai: dr. J. Kubilius, S J, , 
jaunosios giminaitis kun. 
Kęstutis Trimakas iš Chi- 
cagos ir kun. Petras Rukšys 
iš Brazilijos.

Mišių metu giedojo cho - 
ras, kuriam priklausė ir 
jaunoji.

Vestuvių pokylis vykoRitz 
Carlton viešbutyje. Jaunieji 
apsigyvens Chicagoje.

Geriausios jiems sėkmės.

PRANEŠIMAS
1986 m. rugsėjo 3 d. ramiu amžinu miegu 

užmigo MATULIS - AZUOLAS ONA, sulaukusi 
85 metų amžiaus, a.a. Antano Matulio žmona.

Liūdesyje liko jos duktė Jeanne (William 
Fitzgerald) Philadelphijoje ir jos sūnus Stanley 
su žmona Louise Me Hugh - Matulis Montrea
lyje, sesuo Adelė Lietuvoje; vaikaičiai Jeanne, 
Lois, William and Sean, Mark, Michael, Peter, 
Theresa, Linda ir Lorrain. Taip pat liko daug 
giminių Sao Paulo, Brazilijoj.

Laidotuvės vyks šeštadienio rytą iš John 
Bryers Laidotuvių Namų, Willowgrove, Pensil- 
vania, USA.

Louise Matulis

LAIKAS registruoti vaikus į LITUANISTINĘ 
MGKYKLĄ. Mokslo metai prasideda RUGSĖJO 20 d.

Skambinti mokyklos vedėjai JOANAJ ADAMONYTEI
TEL.: 256-5355

e Iš koncertinės kelionės ir 
atostogų Kennebunkporte, 
Main sugrąžo sol. Gina ČAP-
KAUSKIENE.

Rugsėjo 13 d. Lyriquebec 
& Ciė senajame Montrealyje, 
žinomajame restorane La 
Vieille France ji kartu su 
baritonu Janusz Wolny atliks 
vakarinę operetinę programą.

"La Vieille France" ran - 
dasi 52,rue St. Jacques,tarp 
St. Laurent ir Place d Armes .

• A. a. Leonui GURECKUI 
netikėtai mirus,gėlių vietoje 
Bronius ZINKEVIČIUS auko-
ja "NL" $ 50.

Nuoširdus AČIŪ. "NL" 
• A. a. Leono GURECKO at
minimui, Irena ir Jonas

Informacija ir staliuko re- VAITKUČIAI
zervaciją gausite paskambi - $ 50. 
nętel. 332-2771. a DĖKOJAME.

aukoja "N L"
Nuoširdžiai

"NE

PARDUODAMAS
mažai 'naudotas pianinas "Hausman ’’ 
gamybos, Courrier modelio. Skambinti;

Tel.: 321-0767

IEŠKOMA
BENDRININKĖ 6 KAMBARIŲ BUTE. SKAMBINTI:

EMMY, Tel. 687-6053

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

$V. KAZIMIERO PARAPIJA

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

Pirm. Antr. Tree?.
Ketvirtadieniais

Penktadieniais

Sekmadieniai s

9:00-3:00

' 12:00-8:00 

10:00-6:00 

10:30-12:30

4:00-8:00

2:00-6:00. —-------
---------------- 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. t

RESTORANAS
KOSUHS

įvairūs gėrimai

Specialybė - "BRGCHETTERIE” - 

Mėsa kepta ont 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

barRE
p Q N T 1 Ą L

o Automobilių nuoma 
Naujų ir vartotų, 

pasirinkimas 
Pardavimas ir 
Aptarnavimas

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

/

HONEY FOR SALE ’

Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound. 
Delivery could be arranged too ! Please call :

Tel.: 627-1328.

• LAIKU ATSIUNTĘ PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL

Dr. J. MALISKA
D. D- s:

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

Tel. Bus.: 886-8235
Namu : 741-4673

Dr. Philip Stalginski
D.D.S.

MM Cantrale, com comer 45e eve. 
eutte 209. M4-4SM

Tel: 364-4658

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 vai. vok 

GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

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

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1536 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.O. TEL: 931-4024

NOT AB Al

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

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

ADAMS” RESTORANAS
7633 Lo Sotie Blvd. , LA SALLE , P.O.

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

e Didėlis Pasįrlnkimas sataviįpaĮtjL 
e Vasaros laiku saugojimas (storage) 
e Taisau ir remodeliuoju
e Siuvu ir.parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A Van OClft
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6 Tel. 4M-SD49

TONY
PHOTO | MARIAGE - WEDDINGS

STUDIOl5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINI)AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI,
APKALIMAI ALIUMINUUM. PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS
Savininkas : JOHN OSKOWICZ 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

722- 3545 
256-5355

PETRAS ADAMONIS
. C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A RQ0EMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HlX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Ref d.
draudimo aoentura

6695 —. ISth Avenue, Montreel H1 T- 3 A6 

TEL. 727-3 120 H*** 376 -378 1

Albertas NORKELIONAS,B>. C.S.ę,, Lt.
Komercinio. privataus tarta, automobiliu 

atsakomybės, gyvybės draudimas

MEMBE’ D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

I
Nekiluoįamo Turto visapusi Skas patarnavimas

PIRKIMAS - PARDAVIMAS
'L ’ 445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CČTE realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psi.
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