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KREIPIMASIS Į
į VISUS MŪSŲ IŠEIVIJOS LIETUVIUS

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
h. n.

AMERIKA RIMTAI 
TVARKYS TARŠĄ

Ilgai ir nekantriai 
tas JAV prezidento 
nešimas š.m. birželio 
11 
kėtis 
sybė imsis rimtų priemonių 
sumažinti 
žemės 
kiekiais 
kiečių fabrikų. Gal, galų 
gale, sumažės ir rūgštingo- 
jo lietaus milžiniška žala 
Kanados vandenims

lauk- 
pra- 

mėn. 
d. pagaliau leidžia ti- 

kad Bush' o vyriau-

oro, vandens ir 
taršalus, didžiuliais 

išmetamus ameri-

ir 
girioms. Prezidentas Bush 
tvirtina^ kad iki 2000 me
tų tarša~ bus sumažinta 
penkiasdešimčių nuošimčių. 
Visa tai kainuosią virš 
vieno bilijono dolerių.

KINIJOJE TEBESIAUČIA
PERSEKIOJIMAI IR 
EGZEKUCIJOS

Kinijos raudonieji dikta
toriai, perkaršę 
fanatiškai įsikabinę 
džios viršūnėse, tebeperse
kioja tariamuosius kontra- 
revoliucionierius ir kasdien 
po keliolika jų nušauna se
nuoju marksistiniu metodu 
- kulka į pakaušį. Kinijos 
radijas ir televizija, perte
kusi melu ir senąja propa
ganda, kviečia išdavinėti 
buvusius demonstracijose už 
demokratiškesnę Kiniją. 
Pasitaiko net tėvų, kurie 
išduoda sūnų arba dukterį, 
bijodami režimo represijų. 
Tačiau dauguma demokrati
jos šalininkų sėkmingai 
slapstosi ir kasdien mažiau 
jų surandama ir suimama.

seniai, 
val-

KAZACHSTANE RIAUŠĖS 
NESIBAIGIA IR PLINTA 
CHULIGANIZMAS

Jaunuoliai, ginkluoti 
lazdomis, geležiniais lauž
tuvais ir akmenimis, jau 
kelintą dieną puola kaimų
Tokią karikatūrą atspausdino “Globe and Mail*

ir miestelių policijos ir 
partijos būstines, reikalau
dami daugiau prekių ir pro
duktų, 
atrodo, 
kiekis 
pasinaudodami proga, 

paprastu

Riaušininkų tarpe, 
esama nemažas 

chuliganų, kurie, 
užsi

iminėja paprastu vanda
lizmu. Tokių vandalų gaujų 
Sovietijoje visuomet buvo, 
bet "perestroikai" varžtus 
kiek atleidus, jie laisviau 
siautėja.

Vilniaus radijas prieš 
kelias dienas pranešė apie 
chulfg'inų' mbtociklistų 
tau ją, kuri, atlėkusi iš 

iaulių, pasiautėjo Palan-^ 
goję.

Kazachstane vykstančios 
riaušės yra kitose respub
likose 
riaušių 
spauda teigia, 
pasekėjai ima 
vis garsiau reikalauti ^dau
giau laisvių savo respubli
koms. Iškyla ir labai svar
bus religijos klausimas. 
Nors musulmonams ręliginė 
praktika buvo netaip varžo
ma, kaip kitų ręligijų 
tikintiesiems Sovietų Sąjun
goje, tačiau visiškos lais
vės nebuvo duota. Kaip tik 
tokios laisvės melstis ir 
laikytis savo papročių, 
dabar vis garsiau reikalau
ja islamiškosios sovietų 
respublikos.

Azijoje 
tąsa.

siautūsių 
Užsienio 

kad Islamo 
vienytas ir

RAIWONQJLAEMLLA
TRAUKIASI IŠ ČEKOSLO
VAKIJOS IR LENKIJOS

Nedideli sovietinės Rau
donosios armijos 
traukia namo. Gorbačiov’ 
yra pažadėjęs 
metų atitraukti 
Europos 50,000 
miečių.

Šiuo metu iš 
kijos pasitrauks 
1500 kareivių,

daliniai 
as 

iki 1991 
iš rytinės 
raudonar-

Lietuvoje atliekamas labai svarbus darbas. Speciali 
komisija, veikianti prie Lietuvos Mokslų Akademijos, 
renka duomenis apie Sibiro tremtyje, kalėjimuose ir la
geriuose be kaltės atsidūrusius Lietuvos gyventojus ir 
apie tuos, kurie tame genocido pragare mirė arba buvo 
nužudyti. S

Komisija iš įvairių Lietuvos vietų jau gavo de
šimtis tūkstančių laiškų; kurių visuma tiesiog stulbina 
savo unikalumu. Pavieniai laiškai gaunami ir iš Amerikos 
bei Kanados. Visa tai yra neįkainojamas . turtas Lietuvos 
okupacijos istorijai ir mūsų tautos kankinių atminimo įam
žinimui.

Renkami duomenys ir apie tų nusikaltimų vykdytojus. 
Sudarytoji vyriausybinė komisija tiems nusikaltimams 
tirti jau iškėlė eilę baudžiamųjų bylų. .

Ar mes galime pasilikti abejingi tokiame svarbiame 
reikale? išeivijoje nėra nei j vieno lietuvio, kuris savo 
turimomis žiniomis negalėtų į praturtinti ši mūsų tautos 
tragiškos lemties archyvą. Pi galiau, padaryti įrašą į tuos 
Lietuvos istorijos puslapius yį*a kiekvieno mūsų pareiga, 
nes ten "liaudies priešais" buvo ląikomi ir tie, kurių 
gimines ir draugus karo sūkuriai nubloškė į Vakarus.

Visi kviečiami susikaupti r atsakyti į sekančius anke
tos klausimus apie jums žiąpmas okupacijos ir teroro 
aukas: I
1. Pavardė, vardas, tėvo va." lis.
•i.,ufinimu me-Lčii n- viela. L”

Socialinė padėtis iki trėmimo, arešto.
iš kur ištremtas. Kur suimtas?
Kada ištremtas, suimtas?
ištrėmimo, įkalinimo vietos.
Ar palaikė ryšius su Lietuva?
Kada į Lietuvą sugrįžo ir iš kur?
Ar buvo trukdymų sugrįžimui, darbo ir buto gavimui? 
Mirimo data ir vieta.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Jeigu reabilituotas, tai kada?
12. Kitos žinios, kurias norėtumėte pateikti

Anketiniai duomenys kiekvienam asmeniui užpildomi 
atskirai. Nurodykite ir savo adresą.

Laiškus su atsakymais į šios anketos klausimus siųski
te sekančiais adresais: Dr. Mečys Laurinkus. MA Sociolo
gijos ir teisės institutas. 232600 Vilnius, Mičiurino gt. 
1/46; arba: Dr. V. 
Studies Center. 56-th 
IL 60636.

Siųsdami laiškus į 
Lituanistikos tyrimų ir

Šiame svarbiame reikale kviečiami parodyti pavyzdį 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei jos kraštų valdybos 
ir įvairios kitos išeivijos lietuvių organizaciios.

Vytautas Skuodis, 
LTSC mokslinis bendradarbis ■ 

1989 m. birželio mėn. 14 'd.

Skuodis, Lithuanian 
St. and Claremont

Mičiurino gt. 
Research and 

Ave., Chicago.

Lietuvą, jų kopijas atsiųskite ir į 
studijų centrą.

Čekoslova- 
iš viso 

192 tankai 
šiom is dienomis.

ir 20 lėktuvų. Kiekis nėra CHRETIEN 
impozantiškas, bet pasitrau- POPULIARIAUSIAS 
kiančius gyventojai išlydi 
ne su gėlėmis, bet šūkiais: 
"Ruskiai, važiuokit namo". 
Ypač nedraugiškai palydėjo 
pasitraukiančius 
miečius lenkai.' 
buvo deginamos 
vėliavos 
pikti ir
transparentai.

ir 
labai

raudonar-
Kai kur 

sovietinės 
mojuojami 

užgaulūs

VISOS TRYS LIETUVIŲ JACHTOS, PO 40 DIENŲ KE
LIONES, LAIMINGAI PASIEKĖ AMERIKOS KRANTUS. 
PIRMOJI ATVYKO " LIETUVA", PO TO "AUDRA” IR 
ABI PASITIKO "DAILĘ".

Drąsieji buriuotojai buvo . pagerbti New Yorke, 
Parlamento atstovų. Dalyvavo 24 lietuviai buriuotojai. 
Jiems įteiktas gražus ir prasmingas sveikinimas, kurį 
pasirašė New Jersey Valstijos teisininkai. Salėje sutikimo 
iškilmėse visos 500 viety buvo užimtos.

PRIE JAV LAISVĖS STATULOS sutikimo ceremo
nijose dalyvavo 20 laivų.
SVEIKINAME BRANGIUS BURIUOTOJUS, ATNEŠUSIUS 
PER BANGAS SAVO ŠUKį "LIETUVOS GARBEI - TAU
TOS VIENYBEI".*

tiniuose apklausinėjimuose 
atsiliko nuo Liberalų par
tijos net 5-10-čia nuošim
čių. Ir NDP vėl nusmuko į 
trečiąją vietą, surinkę vos 
apie 20%. Tačiau, žinoma, 
vieninteliai reikšmingi vie
šosios nuomonės pareiški
mai yra .balsavimas. Iki 
jo dar bent treji metai, 
taigi, konservatoriai tikisi 
ir vėl įvairiais pažadais, 

MEECH LAKE SUSITARIMAS kurių bent pusę neištesi, 
NEPOPULIARUS ---------  “ ’ "

Ontario premjeras tvirtina, 
kad jis net negalvojus 
tapti 
lyderiu, 
nesėkmės 
populiarumas Ontario pro
vincijoje gal ir gali jį su
vilioti ieškoti pozicijų 
Ottawoje.

jis net 
federaliniu liberalų 

bet 
ir

užpuolusios 
krintąs1 jo

Nors Liberalų partijos 
^lyderio rinkimai įvyks 
■tiktai už metų, jau galima 
■pastebėti busimųjų kandida
čių judresnę veiklą, norint 
jlaimėti daugiau šalininkų.

■Jean Chretien šiuo metu ney 
■yra toli pralenkęs visus 

galimus varžovus, nes jis. . 
■yra populiarus ne tiktai 
■liberalų, bet . ir visų kana
diečių tarpe. Neseniai įvyk- 

’gdytuose apklausinėjimuose • 
paaiškėjo, kad Chrėtien 

■yra. gerokai populiaresnis 
Įnet uz minister į pirminin- 
;ką Brian Mulroney.

Chrėtien kandidatūros 
iypač neapkenčia Robert 

B Bourassa ir, žinoma, visi 
^Quebec'o sepratistai, nes 
.'Šis. yra aiškiai ir nedvi- 
’prasmiškai pasisakęs ne 
įtiktai už vieningą Kanadą, 

bet taip pat atmeta Me
ech Lake susitarimų dalį. 
Bourasa todėl viešai flir-r

Paskutinieji viešosios 
nuomonės įstaigų apklausi
nėjimai rodo, kad Mulro- 

ištrimituotasai Meech 
susitarimas vis ma- 
šalininkų randa ne 

politikos veikėjų 
bet ir plačiojoje 

Net ir susi-

palenkti kanadiečius savo 
pusėn.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Lake 
žiau 
tiktai 
tarpe, 
visuomenėje 
tarimą pasirašęs Britų Ko
lumbijos premjeras Vander 
Zalm viešai pasisakė, kad 
tuo susitarimu nesąs paten
kintas ir kad jo tekstus 
reikėtų perrašyti. Ypačiai 
tuos, kurie liečia Quebec'o 
provincijos "ypatingumą" 
(distinct) ir "neatsižvel
giant" (notwithstanding), 
kurį leido premjerui Bou
rassa, nepaisant Aukščiau
siojo Kanados teismo spren
dimo, įvesti diskriminuo
jantį įstatymą Nr. 178, 

tuoja su Ontario premjeru 'draudžiantį~ anglų kalbos 
užrašus viešumoje.

Nepopuliari ir valdančio
ji Progresyviųjų Konserva- 

. torių partija, nes pasku-

Peterson' u, bandydamas jį 
' prikalbėti kandidatuoti į 
į:, federalinės Liberalų parti
jos lyderius. Iki dabar

Lietuvos Komunistų par
tijos lyderis Algirdas Bra
zauskas lankėsi Varšuvoje 
ir su Lenkijos Komunistų 
partijos vadovu 
Jeruzelskfu pasirašė bend
ravimo 
apima 
reikia 
zuos santykius ne vien su 
pačia Lenkija, bet ir su ne
draugiškai nusiteikusiais 
Vilniaus ir Vilniaus krašto 
lenkais bei sulenkėjusiais 
gudais ir lietuviais. Dėl tų 
mažumų klausimo buvo 
taip pat tartasi. Pasitari
mų ir sutarties pasirašymo 
metu tebuvo dvi vėliavos: 
Lietuvos ir Lenkijos, nes 
buvo atsisakyta Sovietų 
Sąjungos vėliavos.

Wojczek

sutartį. Sutartis 
įvairias sritis ir, 
tikėtis, sunormali-

/nukelta į 2 psl
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimą turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

TAIP PASITIKTI NEGALIMA
Šiuo metu iš Lietuvos atvyksta daug svečių: pavieniai 

asmenys ir grupės. Pavienių tarpe yra visuomenės veikėjų 
menininkų, o grupės tai dažniausiai įvairūs ansambliai. 
Kaip rašoma spaudoje, tų meninių vienetų atvyks dar 
daugiau ir dažniau. Juos tinkamai priimti ■> apnakvindin
ti ir pavaišinti, aprodyti vietines matytinas įžymybes 
bei, leisti susitikti su giminėmis bei pažįstamais, ir tai 
dažnai per gana trumpą laiką, - nėra lengva. Tokiam 
darbui reikia daugiau nei vieno žmogaus.

Montrealis įsteigė pastovų komitetą, sudarytą iš įvai
rių asmenų, atstovaujančių visą Montrealio lietuvių vi
suomenę. Tasai komitetas turi savo pirmininką (Montrea- 
lyje - Juozą Piečaitį) ir visi kiti komiteto nariai atlieka 
atskiras, aiškiai nustatytas, pareigas. Tokiu būdu garan
tuojama sklandi darbo organizacija. Toks komitetas sau 
jokio pelno ir medžiaginės naudos nesiekia, - jis stengia
si, apmokėjus visas padarytas išlaidas, kiek galima dau
giau pinigų duoti Lietuvos meno vienetams. Tas komite 
tas taip pat rūpinasi visais kitais atvykimo ir atvyks
tančiųjų reikalais ir visa tai atlieka punktualiai ir sąži
ningai. Priimame gi savo seseris 
ir brolius!

Deja, ne visur ir ne visada taip sklandžiai svečiai 
priimami. Pavyzdžiui, praeitą trečiadienį pas mus atsi
lankiusio ansamblio ARMONIKA vadovai ir atlikėjai skun
dėsi, kad New Yorkb autobusų stotyje jie laukė New 
Yorkb lietuvių atstovo R. Kezio, beveik dvi valandas. 
Pagaliau dėlei netinkamų transporto priemonių, ARMONI
KAI teko pasisamdyti automobilius ir patiems nuvykti į 
Kultūros Židinį. Tenai nebuvo suteikta nei tinkamų per- 
nakvojiino sąlygų, nei patalpų ir priemonių nusiprausti, 
nebuvo jiems ten duota nei užkandos.

Taip prasitrynę likusią nakties dalį, ARMONIKOS 
menininkai po pietų turėjo atlikti programą. ARMONIKĄ 
lydįs Tėviškės draugijos dabartinis pirmininkas Vaclovas 
Sakalauskas visa tai patvirtino ir pridėjo, kad ir atsiskai
tyta nebuvę teisingai. Dėl šio paskutiniojo teigimo girdė
jome ir kitokių pasisakymų. Tačiau faktas lieka faktu, 
kad New Yorke ARMONIKA buvo visai netinkamai sutik
ta ir aprūpinta. Tokių dalykų negalima niekuo pateisinti. 
Kartą pasikvietus, reikia ir priimti, kaip dera. Kitaip 
ne tiktai atbaidysime kitus menininkus ir meninius viene
tu, bet susilauksime blogo vardo, kurio dėl vieno kito ap
sileidėlio, sąžiningieji neužsitarnavo.

Henrikas N a g y s

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
/..............atkelta iš 1 psl./

Suvažiavime buvo skun
džiamasi, kad iš partijos 
daug narių išstoja. Ieškoma 
bus naujo būdo ir naujų ke
lių partiją padaryti popu
liaria lietuvių tarpe. Suva
žiavimo piktas kalbas 
pasakė keli senosios stali- 
ninės, linijos šalininkai, 
šmeiždami Brazauską, 
pertvarką ir Sąjūdį.

• Galutinai nustatytas ir 
patvirtintas Vytauto Didžio
jo universiteto statutas. 
Universitetas bus atidary
tas šį rudenį Kaune ir 
jame dėstys nemažas skai
čius išeivijos profesorių. 
Universitetas bus atviras 
visoms pažiūroms ir pašau- 
lėžiūroms. Kviečiami išei
vijos akademikai jau atsi
liepė.

• Rainių miškelyje prie 
Telšių bolševikų 1941 me
tais nužudytiems lietu - 
viams politiniams kali
niams iškilmingai vyskupo 
A. Vaičiaus pašventintas 
statysimos koplyčios kerti
nis akmuo. Koplyčios pro
jektas jau paruoštas ir ji 
bus pastatyta kankinimo 
vietoje.

Kalėjime, kur šie kali
niai buvo laikyti prieš 
nukankinimą, atidaryta 
Memorialinė lenta. Minia 
2 psl

iš kalėjimo ėjo keturių ki
lometrų ruožu su žvakėmis 
į kankinimo vietą, giedoda
mi giesmes ir sukurtą 
dainą apie Rainių miškelį. 
• Lietuvos Komunsitų 
partija savo suvažiavime 
priėmė nutarimą ir vėl 
tapti Lietuvos Ko
munistų partija, ne Sovietų 
Visasąjunginės partijos pa
daliniu, kokia ji ligi šiol 
buvo.

LK partija savo progra
ma priartėja prie Europos 
socialdemokratų linijos, 
kuri, kaip komentuojama 
Lietuvoje, neprieštarauja 
ir M. Gorbačiov’o linijai. 
Partija nori laikytis partne
rystės principų su Maskva, 
o ne pavaldumo. Lietuvos 
Komunistų partijos savaran
kiški veiksmai, atrodo, ne
sulauks pasipriešinimo iš 
Maskvos.

įdomu pastebėti, kad 
visa eilė aukštų partijos 
pareigūnų pasitraukė iš 
savo pareigų arba dėlei 
nesugebejimo atlikti parei
gų arba dėlei amžiaus, 
arba ir dėl to, kad išvyko 
iš Lietuvos. išvykusiųjų 
pavardės rusiškos. Neatsira
do taip pat kandidatų, 
norinčių užimti partijos 
viršūnėse vietas, nes neiš
rinktas partijos antrasai 
sekretorius, kuris iki šiol 
(ne tiek pagal tradiciją, 
kiek pagal Maskvos diktatą) 
visuomet būdavo rusų arba 
bent ne lietuvių tautybės.

Šiais metais VILNIUJE, Kalnų Parke, Trijų Kryžių pašventinimo ceremonijose.

PRANEŠA ELTA

VLIKO TELEGRAMOS VAKARŲ VALSTYBIŲ GALVOMS
Gegužės 19 d. VLIKO pirmininkas dr. K. Bobelis pa

siuntė šią telegramą JAV prezidentui George Bush'ui, D. 
Britanijos ministerei pirmininkei Margaret Thatcher, 
Prancūzijos prezidentui Franęois Mitterand' ui ir Vokieti
jos Federalinės Respublikos kancleriui . Helmuth Kohl’ iui: 
"Pastarųjų devynerių metų bėgyje okupuotoje Lietuvoje 
vyksta dramatiški įvykiai, susiję su suverenumo ir nepri
klausomybės atstatymu. 1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba paskelbė deklaraciją, kurioje sakoma 
kad Lietuva yra suvereni valstybė. Šie skubiai besirutulio- 
jantys įvykiai reikalauja spartaus Vakarų demokratinių 
vyriausybių atsako ir paramos. Mes prašome jūsų (...) 
viešai pareikšti, kad jūs remiate Lietuvos nepriklauso
mybės siekį, ypač atsižvelgiant į jūsų vyriausybės politi
ką, kuri nepripažįsta sovietinės Pabaltijo valstybių oku
pacijos teisėtumo".

Tą pačią~ dieną JAV Valstvbės sekretoriui James Ba
ker1 iui III išsiųstoje telegramoje, dr. K. Bobelis pareiškė: 
"1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė Lietuvą suverenia valstybe. Lietuvos žmonėms 
ir Amerikos lietuviams labai reikia Vakarų demokratinių 
vyriausybių paramos. TurintLomeny JAV-ių politiką, nepri- 
pažįstnačią neteisėtos sovietinės Pabaltijo valstybių oku
pacijos, jūsų pareiškimas, ką1® remiate : Lietuvos neprikišu-! 
somybės siekį, turėtų lemiamos reikšmės".

Panašios telegramos buvo pasiųstos JAV Aukštųjų rū
mų užsienio reikalų komiteto pirmininkui Dante Fascell’ 
iui ir Floridos senatoriui Connie Maek’ui.

JAV SENATORIUS DOKUMENTUOJA HITLERIO-STALINO 
PAKTO PROTOKOLUS

Svarbų pareiškimą Hitlerio-Stalino pakto klausimu 
padarė senatorius Jesse Helms (Congressional Record, 
May 18, 1989, S5587-S5594). Jis rašo, kad Sovietų Sąjun
ga, stengdamasi pateisinti Pabaltijo valstybių okupaciją, 
falsifikavo istoriją ir skleidžia disinformaciją bei melus 
apie paktą ir jo slaptus protokolus. Helms primena 1988 
m. rugpjūčio 16 d. sovietinės žinių agentūros NOVOSTI 
(KGB padalinio) suruoštą spaudos konferenciją tema "Pa
baltijo respublikos: Pokario metai", kurioje NOVOSTI 
galva Valentin Falin (dar neseniai liaupsintas Alberto 
Laurinčiuko TIESOJE) tvirtino, jog dabar sunku pasakyti 
kiek tos nufotografuotos protokolų kopijos esančios tikros 
ir kiek suklastotos. 1988 m. rugsėjo 1 d. PRAVDA citavo 
Falin1 ą, kad nė Hitleris, nė Ribbentropas niekad tų 
protokolų neminėję.

Jau pats laikas, kad sovietai nustotų melavę savo 
piliečiams ir pasauliui, rašo Helms. Jei Falin’ui ir jo kole
goms reikia slaptųjų protokolų kopijų, jas galima gauti 
Washington’e ar London’e. Jas turi ir grupė komunistų 
partijos narių okupuotoje Lietuvoje.

Prie savo pareiškimo Helms pridėjo dokumentų rinkinį 
įskaitant patvirtintas pakto ir protokolų kopijas; Mary
land'© universiteto profesoriaus George O. Kent1 o straips
nį apie protokolų autentiškumą; Vokietijos Užsienio rei
kalų ministerijos slaptąjį archyvą atradusio britų pulki
ninko R.C. Thomson1 o pareiškimą; ir gausią vokiečių vy
riausybės atstovų korespondenciją pakto ir protokolų 
klausimu. Ta korespondencija paneigia Falin’ o tvirtinimus 
cituotus 1988 m. rugsėjo rnėn. 1 d. PRAVDOJE, jog nė 
Hitleris, nė Ribbentropas tų protokolų visai neminėję.

Anot Helms’o, Sovietų Sąjunga galėtų geriausiai įro-

• Kaune bus pastatytas 
Vytauto Didžiojo pamink
las pagal senąjį skulpto
riaus Grybo projektą, nes 
jį komunistai nugriovė. Tų 
paminklų bus daugiau, o 
pagrindinis jų bus pasta
tytas Trakuose.

• VILNIUJE vyko V-toji 
Matematikų Konferencija. 
Dalyvavo apie 800 įvairių 
mokslini nkų-matem atikų
iš 25 tarybinių respublikų.

• X-TOJI Baltistikos Kultū
ros Savaitė, vyko nuo bir
želio niėn. 7 d. Švedijoje, 
Stockholmo mieste. Iš Lie
tuvos dalyvavo ir sąjūdie

čių atstovai. Darbas vyko 
3 dienas labai kruopščiai 
organizuotoje programoje. 
Švedijos Užsienio Reikalų 
ministeris savo kalboje 
pabrėžė, kad tokiu, konfe
rencijų reikšmė yra didele, 
nes vyksta tautų suartėji
mo ženkle.

Konferencija pasibaigė 
Tallinne, kur dalyvavo ir 
daug estų išeivių atstovų 
bei didelė latvių grupė.
• KAUNE ir VILNIUJE 
padvigubėjo kriminaliniai 
nusikaltimai,kai kur vykdo
mi ir organizuotų grupių.Yra 
sudaryta speciali komisija 
užkirsti kelią tokiems nusi
kaltimams plėstis.

dyti "glasnost" autentiškumą, atstatydama Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos nepriklausomubę, kuri buvo prarasta del 
Hitlerio-Stalino pakto ir jo protokolų.

*********************** ** 
MIRĖ:

Š.m. birželio mėn. 12 d. Waterbury, Conn., JAV 
mire žymus lietuvių skautų veikėjas, ilgametis "Skautų 
Aido" redaktorius Kaune ir JAV, ANTANAS SAULAITIS, 
82 m. amžiaus.

• JUOZAS ŠARAPNICKAS, ilgametis "NL" rėmėjas 
ir korespondentas, visuomenės veikėjas, mirė St.Cathari- 
nes, Ont.,Kanadoje. 
*************************

KAIP ILGAI REIKĖS ĮTIKINĖTI???

Vilniaus universiteto docentė ekonomistė Zofija Du-
bauskaitė sako: apie Jonavos "AZOTO" susivienijimą ir 
gamtosaugos problemas konkrečių duomenų pateikiama 
vis dar nepakankamai ("MUSŲ GAMTA", Nr. 5, str. "La
bai bloga padėtis"). 1987 m. "Azote" iš viso buvo 578 
atmosferos teršimo^ šaltiniai, tarp jų 42 - nuolatiniai. 
Vien į orą buvo išmesta 23,4 tūkstančio tonų taršalų.

Už sunaikintą mišką 1979-1987 metais Valstybinis 
arbitražas iš "Azoto" išreikalavo 12,8 milijono rublių. 
Kasmet susivienijimui tenka mokėti baudas ir už vandens 
teršimą. Štai 1985 metais - 303,6 tūkstančio, 1986 me
tais - 346 tūkstančius, 1987 metais - 344 tūkstančius 
rublių. 1987 m. "Azotas" padarė nuostolių vandeniui už 
118*8 tūkstančius rublių, orui - už 8,43 milijono rublių.

Niūri Jonavos gyventojų sergamumo statistika. Rajono 
centrinės ligoninės, "Azoto" susivienijimo, Žeimių, Pano
terių, Upininkų ir Gaižiūnų ambulatorijose 1987 m. dis
panserizuota 35,7 procento rajono gyventojų. Palyginti su
1986 metais, dispanserizuota suaugusių ir paauglių 27,2 
procento, vaikų - 41,1 procento, o "Azoto" darbuotojų - 
net 56,2 procento daugiau.

"Ązoto" darbuotojai^ daugiausia serga hipertonija ir 
skrandžio bei dvylikapirštės žarnos opaligėmis. Vaikai - 
pneumpnija , chroniškomis gerklės ligomis; daug jų serga 
ir ferodeficitine anemija (vien Gaižiūnų ambulatorijoje 
tokių vaikų yra 27 - daugiau kaip kas trečias dispanse
rizuotas). Jonavos ligoninėje 1987 metais gydėsi 8185 
žmonės, tarp jų 1590 vaikų. Jonavos rajone vėžio ligomis
1987 m. sirgta 39,3 procento daugiau, negu Anykščių, - 
primena Z. Dubauskaitė.

KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ

BE AUKŲ NEBUS DARBŲ.’
Norinčiu dirbti yra, bet 

ŠVIETIMAS, KULTŪRINĖ BEI POLI
TINĖ VEIKLA IR VISI KLB DARBAI 
NEĮMANOMI BE JŪSŲ AUKŲ.

Paremkite KLB Krašto valdybos 
visuomeninę-politinę veiklą. 
Aukas siųsti ir Čekius rašyti : 

KLB Krašto valdyba, 
1011 College St., 
Toronto, Ont., M6H 1A8 

Pakvitavimai bus išduodami paaukojusiems 
$20.- ar daugiau metų bėgyje.

I

Vardas, pavardė

Adresas

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto 

valdybos veiklai paremti siunčiu

NEPRIKLAUSOMA LIETUV A



„Kariui” septyniasdešimt metų

KARIŠKIŲ ŽODIS
Leidžiamas Krašto Apsaugos Ministerijos Literatūros skyriaus

Nr. 1 Kauna*, gegužė* mėneelo 22 diena 1019 m.

Dabartinis "Kario" re
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9 dieną), Balys Raugas
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(dešinėje). Viduryje -

administratorius Alfon

sas Samusis. Kairėje -

ilgiausiai "Kario" 70-

ties metų istorijoje šį

žurnalą redagavęs —

Zigmas Raulinaitis.

(iš KARIO žurnalo nr. 5)

ir Paulius Jurkus:

Šiemet sueina garbingas zu-metis mėnesiniam 
žurnalui KARYS. Pirmasis lietuviams kariams skirtas 
leidinys, pavadinimu KARIŠKIŲ ŽODIS, Lietuvai tebeko
vojant gyvybinę kovą už NEPRIKLAUSOMYBĘ, pasirodė 
1919 m. gegužės mėn. 22 dieną. Jį leido Krašto Apsau
gos Ministerijos Literatūros Skyrius. Leidinio tikslas 
- stiprinti ir gaivinti kovotoją dvasią, skatinti ryžtingu
mą, ginant valstybės sienas, ugdyti dorovę. Vėliau pri
jungtas - skleisti karo mokslą.

Nuostabu, kad toks leidinys pasirodė vos tik pra- 
atstatymo žings- 
susigrupavusiems 
žodį—drąsinantį 
tautos ir valsty-

čia suminėtini: Juozas Urbšys, buv. Lietuvos Užsienio 
Reikalų ministeris, daugelio lemtingų įvykių liudininkas, 
vedęs derybas su valdžia Kremliuje, diplomatas V. 
vičius, žurnalistas Alg. Gustaitis, poetas Faustas 
Vėliau - beletristas Liudas Dovydėnas, poetas 
Bradūnas. Pažymėtini labai svarbūs vėliau rašomi 
niai straipsniai, tarpe kitų - ypač dr. K. Eringio, 
raičio, A. Budreckio, dr. Br. Navicko ir kt.

Natke- 
Kirša. 
Kazys 
seriji- 
J.Ab-

dėjus eiti pirmuosius Nepriklausomybės 
nius. Buvo pagalvota, kad reikia tik ką 
savanoriams-kūrėjams skleisti spausdintą 
užgiriantį, prasmingą. Žodį, kuris nešė 
bės atgimimo ugnį.

Leidinio pasirodyme didžiausia
P. Ruseckui, buv. Didžiojo Vilniaus Seimo nariui. ( Jis 
dalyvavo I-me Pasauliniame kare, išbuvo trejetą metų 
vokiečių karo belaisviu ir sugrįžęs iš jos, stojo tuojau 
į Lietuvos kariuomenę).

Nuo 1920 m. kovo mėn. "Kariškių Žodis"
tas "KARIU". 1938 m. šio žurnalo tiražas pakilo iki 20 
tūkstančių, o 1940 m. - 33.000 tiražas. Nuo 1939 i 
buvo pradėjęs eiti 3 kartus į savaitę (24-28 psl.).

iniciatyva teko

pavadin-

m.

Atstatytos Nepriklausomybės laikotarpyje per 21
Kaimetus žurnalą pakaitomis redagavo 13 redaktorių, 

kurie redagavo pakartotinai. Visi redaktoriai buvo veik
lios asmenybės ne tiktai karią pareigose, bet ir visuome
niniame gyvenime. Šalia pradininko P. Rusecko, ypatin
gai pa'sižymėjo paskutiniąją Nepriklausomybės rrietą KA
RIO redaktorius Simas Urbonas. Jis ne tiktai ilgiausia^ 
jį redagavo, bet ir ištobulino, pajėgė jį išlaikyti vokiet/- 
metyje. Rusą-bolševiką okupantams atėmus leidimą spaus
dint! 1941 m. liepos mėn., S. Urbonas atnaujino KARIO 
leidimą, išeivijoje.

"KARYJE" bendradarbiavo daugelis ir tokią, kąrie 
ypatingai pasižymėjo valstybiniame gyvenime. Keletas

Vokietmečio okupacinėse sąlygose buvo labai 
bu paskleisti informacijas apie esamą padėtį ne 
lietuviams kariams, bet ir po tolimiausias Lietuvos 
ves gyvenantiems jauniesiems vyrams.

Išeivijoje KARYS vėl pasirodė 1950 m. lapkričio 
mėn. 23 d. New Yorke. Jį, kaip minėta, redagavo vėl 
Simas Urbonas, padedant veteranui darbuotojui, nuo pat 
žurnalo įsteigimo, Stasiui Butkui. Pastarasis buvo redak
cijos sekretorium nuo pat žurnalo pasirodymo Lietuvoje 
ir toliau talkininkavo jo atsteigime ir jam dirbo iki pat 
savo mirties.

1954 m. KARĮ redaguoti perėmė Zigmas Raulinai
tis, visą 30 metą pavyzdingai redagavęs ir suorganizavęs 
gerą talkininką bei bendradarbių būrį.

70-ties metų bėgyje KARYJE yra atspausdinta 
daugelis vertingų straipsnių, dokumentinės medžiagos, 
aktualijų vertinimų - apžvalgų, atsiminimų, istorinių įvy
kių paminėjimų. Šalia visa to yra išleisti ir pažymėtini 
leidiniai: 
LIETUVOS KARINĖS ISTORIJOS RAŠTŲ SERIJA:
- Z. Raulinaičio: DURBĖS MŪŠIS (1250 m.), AISČIAI 
KARINĖS ISTORIJOS ŠVIESOJE, GALINDAI PRIEŠ RO
MĄ, HUNŲ ŽYGIS Į PRŪSUS, VAIDEVUTIS, PRIEŠ VI
KINGŲ AUDRĄ, APUOLĖS UŽPUOLIMAS, GROBIO IR 
NAIKINIMO ŽYGIS, KETURI FRONTAI, LIETUVOS RAI
TELIAI I t. Kunigaikščių Sąjunga, LIETUVOS RAITELIAI 
II t., Kelias į Sostą, Mindaugo laikai; LIETUVOS RAITE
LIAI III t., Karaliaus Karai (ruošiama spaudai).
- O. Urbono: DIDŽIOJO ŠIAURĖS KARO FRONTAS LIE
TUVOJE, I ir II d.d.; 1410 METŲ KARAS SU KRYŽIUO
ČIAIS IR ŽALGIRIO MŪŠIS;
- K. Škirpa: 5 PĖSTININKŲ DLK KĘSTUČIO PULKO 
KOVOS TIES SEINAIS 1920 METAIS;

svar- 
tiktai 
vieto-

- Petras
ČIUS.

Kiti Įvairūs KARIO Leidiniai:
- H. Sienkevičius: KRYŽIUOČIAI, romanas, vertė K. 
Jankūnas, 3 tomai;
- V. Biržiška: PRAEITIES PABIROS;
- J. Variakojis: KARALIAUS MINDAUGO PULKAS;
- P. Žilys: SOVIETŲ - SUOMIŲ KARAS 1939- 1940 m.;
- J. Puzinas: KELIAS 1 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMĄ.

Kiekvienas KARIO numeris sugebėta paįvairinti 
geromis, retomis nuotraukomis.

KARIO ilgamečiu administratorium - 19 metą išbu- 
Leonas Bileris.

Nuo 1985m. KARIO redaktoriumi yra Balys Raugas, 
administratorium - Alfonsas Samušis.

Naujenybe mūsą spaudos tradicijose yra 
žurnalo skiriamos kasmetinės premijos 2 arba 3 
gos vertes straipsniams. 1987 m. kovo mėn. 1 d. 
ja, susidedanti iš V. Šalkūno ir V. Vosyliaus, 
1986 m. KARYJE pavergtos Lietuvos lietuvią 
dalinią agonijos vertingus aprašymus premijoms:

1. Dr. K. Eringio "Lietuvos karią 
mijos gretą replėse";

J. Abraičio "Karinė tarnyba

vo

A. Kramilio "Momentaš mirties

KARIO 
ypatin- 
komisi- 
atrinko 
karinių

mirtis sovietų ar-

Gedimino pulke"

šešėlyje".

Pažymėtinas yra paskelbtas Išvežtųjų Karių Sąra- 
1940-41 m. Jame yra įrašyta 810 įvairių laipsniųšas

Lietuvos karių,sovietinių okupantų brutaliai suimtų, kan
kintų ir išvežtų į Sibirą lėtai mirčiai.

Nuo 1958 m. KAR'į leido Lietuvos Karią 
Veteraną Sąjunga Ramovė, New Yorko skyrius. Nuo 1985 
m. persitvarkyta ir ir teisinę globą bei atsakomybę 
ėmė LKVS Ramovės Centro Valdyba.

/ Š.m. KARIO nr. 5 skirtas šio žurnalo 70-mečiui 
paminėti. Jo ir "Lietuvią Enciklopedijos" žiniomis pasinau
dota rašant šį straipsnį). B.N.

m.

per-

Įvairių Planų Sintezė
Paruošė J.J.B.

"Rex lithuanorum et multorum ruthenorum" - Lietuvos ir 
daugelio rasų (rous) karalius. Gediminas, 1316-1341 m) 
"Visa Ruthenia (rasai, rusenai) turi priklausyti Lietuvai" 
(ALGIRDAS, 1341 m.) _ .

(Tęsinys)

Kokios jie buvo tikybos? Štai, inkantacija 
(malda) nuo kulkų: "Didžioje seklyčioje, ant Upės (Vol
gos) žiočių, stovi geltonplaukė D e i v y č i a , stovi 
ir apsikloja (apgina save skydu), išsigarsina didvyriams, 
išsigarbina karo žygiais. Dešinėje laiko švino, karėje -
- vario, kojose - geležies kulkas. Apgink Tu, GELTON
PLAUKE, turkų, totorių, germanų, čerkesų, maskolių, 
mordovinų kulkas ir visų genčių ir priešų.

Užkalbėjimą užrakinu spyna, o raktą įmetu Jūron Ma
rion (Kaspijon), ant degančio akmens altoriaus". (ALTAYR
- amžinos ugnies šventavietė).

Kas buvo tie Volgos "bulgarai" su sostine B o 1 g a- 
r i - šventu miestu, taip apibūdintu arabų užrašuose. Tas 
vardas Katalonijos atlase (XIII š.) rašomas lietu
viškai BALTACHINTA - Balta-Šventa, 
(Bolgari). Tai dabartinis Upenskoje arba Bolgarskoje kai
mas, Rytų Galindų teritorijoje, kurie, aišku, tik kitas 
senovės bulgarų pavadinimas, gyvenusių ten nuo bronzos 
amžiaus (plg. M. Gimbutienės "The Balts", psl. 63).

Arabų ambasadorius SUSAN AL RASI, 922 m. gegu
žės 12 d. atvykęs is tolimo Bagdado, turėjo savo svitoje 
istoriką Ibn Fadlan, kuris pastebi, jog Balta- 
šventos karaliaus tėvas dar buvo Arijų tikybos 
(taip vadinosi mūsų senoji religija - A r y a n , ne A ri- 
en etc!). Geografas ISTAKRI pažymi šalia šventojo mies
to buvus ir kitą, vardu S u v a r a . Pati tauta tuomet 
arabų buvo vadinama "Baltaisiais Bulgarais". Jų 1 i e tu
vi š k u m a s neabejotinai nustatytas ne vien archeo
logija, bet ir jau minėtais ir kitais istoriniais dokumen
tais: "Bilgorodo 'totoriiį1 gyvenančių miškuose, tarpe buvo 
kalbėta panašia į lietuvių kalbą" ( Bahušio disertacija 
A.N.G.S. 317 psl.). Kaip minėjome, iki pirmo Lietuvos 
padalinimo 1773 m. jie gyveno palyginti visai nepriklauso
mai, bet vėliau maskolių dvarininkams pradėjus įsikurti 
jų žemėse (kaip šiandien Ryt-prūsiuose), jų tautos vadas 
(pabėgęs katorgininkas, nuteistas už ’maištą’) Pagau- 
c i u v y s suorganizavo 1773 m. masinį Pavolgės suki
limą.

GEDIMINAS, pasirinkęs mūšio vietą prie P i r n e s 
upės (Ukrainoje), kreipėsi į savo karius:

"Mūšyje prisiminkite, jog jūs esate lietuviai 
ir turite progą per šiuos priešus išvaduoti iš s v e t i - 
m ų j ų kraštą, kuriame Jūsų stiprūs protėviai s k i - 
t a i kartą džiaugėsi pilna laisve ir teise" (Gosud. Ros- 
sii, vol. IV 179).

1989.VI. 29

Miestai ir istisos provincijos tapo nuolatinių riaušių are- žiuje. 
nomis. Cezariai retai mirdavo lovoje; vis kas nors jiems 
pasitarnaudavo durklu ar nuodais.

Šitaip vienas po kito griuvo trys organizuotos valsty
bės ramsčiai: finansai, kariuomenė 
ir tikybą (komunizmas-socializmas!). Paliko tik 
nuolat besiplečiąs parazitinis biurokratijos vėžys. Romos 
imperija laukė užkariautojo.« -

TAUTŲ KOALICIJA-FEDERACIJA (477f) PABALTIJO 
metais).

Maža to ką
no Chmielnickio paminėtą VADAKARIO (Odoacer) veda
mų tautų sąrašą, iškaltą marmuro lentoje, rastoje SALZ- 
BURGO Šv. Petro katedros katakombų kasinėjimuose:

"Viešpaties 477 metais,, VADA KARYS, (P)-rusšnų, 
gepidų, gudų, (getų), vengrų ; ir v a r u 1 i ų (iškreipta 
į tuos nelemtus "variagus!") karalius, žiauriai skriausda
mas Dievo Bažnyčią, (kaip mūsų partizanai komunistus!), 
numetė nuo uolos palaimintą MAXIMA su jo 50 draugų, 
besislepiančių šiame urve, gi Noriko provinciją 
sunaikino kardu ir ugnimi".

GIRDONIS (Jordanes) iš Ravenos 557 m. pareiškia, 
kad šis mūsų Pabaltijo tautų koalicijos valdovas, nušali
nęs paskutinį Romos imperatorių AUKŠTUOLĮ, "valdęs 
pasaulį 14 metų be pasipriešinimo".

Dar, juodu ant balto, pateiksime mūsų ’nykštukams’ 
NAUGARDO DIDŽIOJO (Naujo Gardo arba Gardino) met- 

minėjome, atkreipkite dėmesį į jau Bagdo-

NAUGARDO DIDŽIOJO (Naujo Gardo arba 
raščio liudijimą:

"RURIKIS" (Va-rių RIKIS), po brolių 
Seniausio) mirties, valdė (pats vienas) v i 
mes. Kad jam niekur valdžia ir teismas

(Taurvario ir 
s a s ž e- 
nesumenkėtų, 

jis ' įkeldino (sostuosna) visuose garduose ku
nigaikščius iš varingių ir slavų, pats gi pasi
vadino DIDŽIUOJU KUNIGU (K. Krivaičiu) arba Basileum 
(Imperatorium), tie gi liko parankiais kunigais (pavaldi
niais leno teisėmis!).

Arabų šaltiniai irgi tai patvirtina. IBN ROST IX š. 
gale sako, kad Ruthenios (sutr. Rasos) valdovai tituluo
jami Šventupuoliais (tai ne asmens, o 
laipsnio^ pavadinimas). Štai, pabaigai, dar jums pridėsime 
autentišką lietuvišką imperatoriaus pavadinimą, nes tasai 
Šventas UPUOLIS arba UPELIONIS, tai B a 1 t ų di
nastijos protėvis. Tas žodis nudilo iš 
Upelionio Upočius į Pacų, kaip liudija mūsų kunigaikščių 
Pacų (Pac) vardas. Kitas panašus upyno valdovas tai 
Piastas-(U)pestas, mūsų Vandel (Vandos 
-Vyslos) upės valdovas, tariamasis lenkų dinastijos kūrė
jas!

g) Kaip žuvo Romos Imperija (ir Maskvos!)?

Imperijos negalima nukariausti, kaip ir Sovietų Sąjun
gos šiandien, jei ji nesugriūva pati. Roma pradėjo griūti 
is vidaus didžiausios savo galybės laikais, 3-čiame am- 

Prasidėjo nuo patriotizmo stokos. Valdančioji politikie
rių bei turtuolių viršūnė (tarsi Komunistų partija) vis 
mažiau paisė tautos gerovės, valstybinių interesų. 
Imperija jiems atrodė tokia galinga, jog paskiro asmens 
veiksmas, kad ir kažin kaip netikęs, regis, negalėjo jos 
ne tik pažeisti, bet ir palikti pastebimas žymes. Dramb
lys nebijo uodo, siurbiančio kraujo lašelį. Bet tų uodų 
priviso per daug - milijonai. Valstybės apratas pamažu, 
bet nepataisomai, virto kyšininkų, sukčių, kombinatorių 
mafija. Procesas truko ilgai, per šimtą metų, bet jo 
pasėkos buvo baisios. Nežymiai, diena iš dienos, mikrosko
piniais gabalėliais termitų graužiamas, milžiniškas pasta
tas pradėjo svyruoti.

Pirmiausia žlugo finansai (kaip kad dabar rubliai virto 
popieriaus gabalais, niekas jų nekeičia į auksą). Jau kelias
dešimt metų smarkėjanti infliacija, pradžioje mažinant auk
są monetose, kol sidabro pasidarė 98%, po to sidabrą atskie- 
džiant variu, kol beliko gryni variokai. Dauginant šiuos, 
kol jų niekas nebenorėjo rankon imti - privedė prie visiš 
ko valiutos bankroto. Prireikė grįžti i mainus natūra. 
Valstybės stuburkaulio ir ekonominis lūžis iššaukė dvi 
pasėkas:

Pirma, suiro kariuomenė. Civis Romanus (kaip sovietų 
pilietis) jau anksčiau griežtai atisisakė eiti ginti tėvynės, 
tad ir mobilizacijos teko atsisakyti, nes revoliucinių 
nuotaikų šaukiami, davus jiems į rankas ginklą, darėsi pa
vojingesni už priešus. Beliko paskutinė išeitis - samdo
mieji svetimšalių ’barbarų’ legijonai, Sarmatijos 
(Šer-mačių) gyventojų pertekliaus raitelių pulkai. Bet 
kada iždas isseko, tie samdiniai pasijuto padėties šeimi
ninkais: Žemutinės Imperijos cezariai (carai),iškilę iš 
paraitelių (pretoriani) gvardijos generolų, visi turi mū
sų vardus: Kaulys - Gaulas (Caligula), Vieš- 
pačionis (Vespasianus), Taučius (Titus), Aukštuolis (Augus- 
tulus) ir 1.1.

Antra, suiro ir pati romėnų (sovietų!) tauta, jeigu 
tokia iš viso tebuvo. Gyventojų masės, valstybės supuvi
mo sudemoralizuotos, pergyveno pasaulėžiūros lūžį. Susie
jant visus negalavimus su senųjų dievų tikyba, 
(mat, imperatorius buvo kartu ir pusdievis (divus) ir vy
riausias šventikas, plg. Etruskų ir mūsų (P)rusėnų religiją; 
jie save vadino R u s s e n i ! ) , liaudis griebėsi naujo 
išganymo mokslo - krikščionybės. Modernios tikybos pra
našai skelbė mei lę ir taiką (kaip kryžiuočiai ir lenkai). 
Gavę per vieną, jie atsukdavo kitą skruostą. Nuolatinių 
tolimų pasienio karų (kurių reikšmės jie nesuprato) išer
zinta ir nuvarginta tauta metėsi kiton priešingybėn - 
— "susitaikymo" bet kuria kaina. Matydami autoriteto 
nustojusių administratorių neryžtingumą, bailumą ir jų 
naivias pastangas atsipirkti dar nors mėnesį, nors valandą 
saugumo "panem et circenses" valstybės sąskaiton, vergų 
milijonai vis aukščiau keldami galvas ir garsiau kalbėda
mi, išėjo gatvėn.

3 psl.



KULTŪRINIS
Birutė Nagienė

" ARMONIKA n NE VIEN ARMONIKAVO
Sklido kalbos, kad ARMONIKOS koncertui vie

tos AV Parapijos salėje bus numeruotos ir bilietus reikia 
iš anksto užsisakyti. Sklido kalbos, kad jau vietų nebėra. 
Sklido - kad koncertų pradės punktualiai. Kad kažin kiek 
susirinks žmonių po Jonų ir kitų varduvininkų pagerbimų. 
Kad - antradienis ne kokia diena eiti i koncertų dirban - 
tiems.

Diena tokiam nepaprastam koncertui buvo - pui
kiausiai Salė buvo pilna ir perpildyta. Pradėta punktua
liai. Montrealiečiai - ir entuziastingieji, ir santūrieji 
- plojo sušilę, atsisėdę ir atsistoję.

Taigi, kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio įkurta 
prieš 20 metų liaudies muzikos kapela ARMONIKA, va
dovaujama Stasio Liupkevičiaus, tęsia pramoginės muzi
kos koncertų serijas kiek suestradintu liaudies stiliumi.

Ansamblį sudaro Lietuvos Valstybinės Konservato
rijos buvę absolventai, talkinami dainininkų ir aktorių. 
Šis vienetas išsivystė į labai populiarių, koncertinę-estra- 
dinę grupę ne vien Lietuvoje.

Programon įpinami poezijos posmai ir beletristikos 
kūriniai, juokavimai, diskretiškai mirgteli, galima sakyti, 
mizanscenos. Skaidrus Nijolės Penikaitės - Jasiukėnienės 
sopranas ir platus Ramučio Kaspariūno bosas-baritonas, 
bei Zenono Žemaičio šiltas tembras, vyrų duetai, kvar
tetai ir visos grupės bendrai dainuojamos dainos.

Žavėjo ir dainų žodžiai ( gal tik vienos dainos 
buvo jie nedainingi - perdaug lyg "racionalūs"). Ir kaip 
gera buvo klausytis taip aiškiai ištariamų, mielų žodžių? 
Žavėjo ir balsu ir atlikimu Vilniaus Jaunimo Teatro ko
lektyvo narys aktorius Tomas Vaišiota . Jis ne tiktai 
supažindino su ansamblio nariais, mikliai perjunginėjo 
ir sujunginėjo atskiras programos daleles , bet ypač impo
zantiškai deklamavo ir vaidino.

ARMONIKOS muzikantai - ne tik grojo atskirai 
kartu ir palydėdami dainuojančius. Gerai suderintas 
instrumentų parinkimas puikiai harmonizavosi: smuikai, 
armonika, trompetė, piccolo kartu su skrabalais, skudu
čiais bei rageliu pridavė savotiškų spalvų sąskambiams.Vi- 
si muzikai parodė ir gražius balsus, prisidėdami dainomis.

Visa programa tų keleriopų talentų ansamblio 
ir solistų buvo patiekta šiltai, profesionaliai, medžiaga 
suderinta, atseikėta, geru tempu, įvairiais užbaigimais 
bisui ( kurių buvo nemažai).

Gerai sustilizuota viso ansamblio apranga, įdomus 
grakščios solistės rūbas - šventiškai liaudiškas, pritaiky
tas scenai.

Ansambliečiai buvo apdovanoti bijūnų žiedais 
ir vokeliais, o solistė gavo ir atskira, puokštę.

Scenoje armonikiečiai buvo apsupti jaunų berželių, 
fone - lietuviškas audeklas su užrašu ARMONIKA, o 
priekyje miela , tamsiai raudonų bijūnų didelė puokštė 
su berželių šakelėmis ųsotyje. (Scenų dekoravo dr. R.Šat
kauskas). . ...........

Programa užbaigta visų bendrai- armonikiečių ir 
publikos - giedamu Lietuvos Himnu.

KLB Montrealio A-kės Ansamblių iš Lietuvos Kon
certų Rengimo Komiteto vardu armonikiečius pasveikino 
Juozas Piečaitis. Jis buvo apjuostas plačia ARMONIKOS 
dovanota juosta. KLB Montrealio A-kės Valdybos pirm. 
Arūnas Staškevičius pasveikino ansamblį, padėkojo ir 
įteikė montrealiečių lietuvių vardu Montrealio vaizdų 
albumu viešnagės atsiminimui.

Žodį tarė ir Vaclovas Sakalauskas, dabartinis "Tė
viškės" D-jos pirmininkas, atvykęs kartu su ARMONIKA. 
Jis pasidžiaugė gausia publika ir šiltu bei rūpestingu 
armonikiečių priėmimu ( ko buvo pasigesta Kultūros Ži
dinyje, New Yorke). Jis priminė ir apie lietuvių vienybės 
reikalų, konkrečiai nepasakydamas, ką jis turėjo omeny
je .

Reikia, ir malonu pabrėžti, kad Kanadoje, Montre- 
alyje, mano manymu, surasta teisinga formulė priimti 
pakviestus svečius- tėvynainius programai iš anapus At
lanto, koncertuojančius šiame kontinente. Komitetas su
darytas tik tam tikslui - rūpintis techniškais ir informa
ciniais reikalais. į jį įeina žmonės, sugebantys ir norin
tys tų darbų dirbti, neatstovaujantys kokios nors specia
lios organizacijos ar grupės. Tikslas - sudaryti kaip įma
noma geresnes koncertavimo ir kelionės sųlygas atvyks
tantiems menininkams, jiems visokeriopai padedant ir 
jų neišnaudojant.

Šios naujos koncertavimų galimybės pradžioje su
kėlė kai kur, kai kurių nesklandumų ir nesusipratimų. 
Tačiau, skubiai susigriebus, ateityje galima jų lengvai 
išvengti, o taip pat ir atvykstančius apšviesti dėl kelia
vimo formalumų iš Amerikos į Kanadų ir atvirkščiai. 
Dar daug kas Lietuvoje suplaka į vienų JAV ir Kanadų. 
Mes žinome, kad taip nėra, tad reikia tiksliai apie tai 
painformuoti svečius prieš jiems atvykstant.

Miela buvo jus pamatyti ir išgirsti, armonikiečiai! 
Jums geriausios sėkmės visur!

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
KAI SAULĖ LIEPĖ. Antanas Lipskis. Eilėraščiai. 1989. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 99 psl., aplankas An
tano Lipskio. Kietais viršeliais. Kaina - $ 8.

ANTANAS LIPSKIS pasirodė su savo pirmuoju 
poezijos rinkiniu "Kai Saulė Liepia".

Jis nėra eilinis debiutantas, bet, kaip matosi iš 
daugelio jo eilėraščių, yra nuoširdžiai ieškojęs savito 
pasisakymo ir įforminimo. Eilėraščiuose išsakyta gilesnės 
mintys ir žmogiškosios problemos, su kuriomis šiandien 
grumiasi modernioji poezija. Yra jo posmuose muzikalaus 
žaismingumo, naujų ir negirdėtų įvaizdžių. Rinkinyje 
randame eilėraščių, kurių išbaigtumo ir kondensuotumo 
galėtų pavydėti ne vienas šiandien teberašantis poetas. 
Taigi, Antano Lipskio poetinis debiutas yra visais atžvil
giais pasisekęs. h.n.

Iš eilėraščių rinkinio KAI SAULĖ LIEPĖ 
Antanas Lipskis

PADAVIMAS

Seno kaimo mediniam bokšte 
Laumės šoko deivių vestuves. 
Traškėjo ritmais pušiniai rąstai, 
Fakelus degė paukščiai juodi... 
Ir dūmai rūko, 
Ir grindys svilo, 
Ir tirpo elnių ragai kieti... 
Ir kaimas kentė muzikos taktą. 
Per ilgą, ilgą 
Padavimų naktį...
Žaibai prakirto šiaudinį stogą, 
Kad vėtros žvilgsnį vidun įmestų: 
į nakties angą, gilias daubas, 
Kur seno kaimo ramiam pavėsy 
Girtuoklės laumės šoko vestuves...

Per ilgą, ilgą sidabrinę naktį 
Žaibai ir laumės šoko vestuves, 
Kol iš apleisto medinio bokšto 
Liko riogsoti
Tiktai balanų pelenai karšti.

JUOKDARIO IŠPAŽINTIS

Užaugau pirkioj dūminėj, be lango, 
Su bulvėmis ant degančių žarijų. 
Niekad neperkepiau,
Nes miežių kruopomis'į krosnį lijo.
Maudžiausi dulkėse, f
Kolei Jieva iš upės išlipo.
Rankomis apverčiau žffrnę, 
ieškodamas pirmo skatrRo.
Suradau jai vieną, 
O sau dviejų ieškojau...
Kai su juokdariu išvarčiau visą kiemą - 
Dievas išvarė iš rojaus.

Tu pranašavai,
Kad mūsų paliktam mięste, 
laumių dvasios ateis iš miškų 
Ir grąžins tėvams 
Pagrobtuosius vaikus;
Kad pavasario žiedais kvepės 
Didžiulis Meilės Medis,.
Ir išpuoštu greitkeliu 
į angelų vestuves, 
Skubės vienuolių karavanai... 
Bet... daug didingų šimtmečių praėjo, 
Ir gal todėl, 
Kad niekas nieko nemylėjo - 
Negrįžo išvogti vaikai
Ir Kapoko medis nebeišskleidė žiedų. 
Vietoj greitkelio, 
Lyg stepių laukais, 
Prabėga alkanos lapės
Ieškodamos dingusių paukščių.

VIZIJA

O tenai - tamsuma, pasislėpus akla, 
Tartum tunelis juodas iškaltas uoloj, 
Žengsi žingsnį į ją ir apgaubs ten tave 
Begalinė ramybė. O kalno gale 
Ims žėrėt nematyta šviesa...

SAULĖ PRIE ARLES

Van Gogh surado 
Saulę miegant. 
Paglostė ją ranka, 
Ir saulėgrąžos žiedą 
Nuskynęs, 
Nudažė Aries 
Stebuklinga šviesa.
Muziejaus sienos, 
Auksiniai rėmai,

Dega Aries saulės ugnim 
Ir pats Van Gogh 
Nustebęs‘žiūr i ' 
Žėruojančiom akim.

Kūnų jau nebebuvo.
Sniege gulėjo nuolaužos 
Paskutiniųjų Marso ginklų 
Ir žalios kraujo dėmės 
Naujai sudygusių likimų. 
Jei mūšis būtų užtrukęs 
Dar vieną dieną ilgiau - 
Nebūtų užtekę

Nei laiko, 
Nei erdvės

Surinkti išbarstytus 
Mitus,

Dogmų raktus, 
Istorijos sapnus...

Todėl mieguistas Neptūnas 
Praskrido pro šalį, 
Ir jam žalios dėmės 
Atrodė tik nuogos, 
Samanotos uolos...
Jis čia nerado vietos 
Taikos poilsiui.

QUI TIMET DOMINUM

Dieve, kodėl tu paukščiui 
Leidai gyvent be nuodėmės? 
O aš save vis kankinu...
Sakyk, ar kosmoso kitam gale 
Yra antroji žemė, 
Kurioj suklyst aš negaliu, 
Kurioj su paukščiais 
Galėčiau mirt ir užsimišti? 
O gal tenai mirties nėra? 
Išgirsk mane, Viešpatie, 
Gailestį šios žemės, 
Kur tik aš vienas-

ŽMOGUS
(Nei paukštis, > < >
Nei žvėris, v
Nei žuvis, 
Nei skruzdėlė maža) - 
Esu Tau nusidėjęs.
Atleisk man, Viešpatie, 
mano siela beldžiasi... 
Tiktai aš vienas -

ŽMOGUS, 
(Ne paukštis, 
Ne žuvis, 
Ne žvėris, 
Ne skruzdėlė maža) - 
Atleidimo 
Tavęs prašyt galiu.

XX AMŽIUS
Gamta šiuo amžium netikės: 
Jis kietas, šaltas, atšiaurus. 
Pusiau netekęs atminties, 
Pilnai nei laikas, nei žmogus.

Jis tarp gyvybės ir mirties 
Dienas sudaužęs į šukes, 
Nelaimes ir džiaugsmus minės, 
Kolei savoj ugnyj sudegs...

P ASIV AIKŠČIO  JIM AS

Rasa ant lapų, 
Rasa ant žolės. 
Ir basos kojos. - 
Tarytum upeje valtys 
Plaukia per vandeningą 
Smilgų jūrą.
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skelbiamas kon- 
nori įprasminti eks- 
Vilniaus miesto ir 

19 ir 20 a.pirmosios 
žymias asmenybes, 

paminklus bei

Vilniaus 
techni- 

ekslibri- 
Ekslibri-

Lietuvoje 
m. Vilnius 
paminėtas 

sostine 
1323 m.

knyga Sovietų Sų- 
Knygų apipavidali- 
Algirdas Stepona-

• EX LIBRIS KONKURSAS 
"VILNIUS - METROPOLIS 
LITUANIAE"

Šiemet 
kursas 
librise 
krašto 
pusės
kultūros 
svarbesnius įvykius. Siuže
tuose panaudoti 
motyvus, grafikos 
komis. Po parodos 
sai lieka Lietuvos
ninku Klubo žinioje. Pir
masis ekslibrisas 
datuojamas 1518 
pirma_ kartų 
kaip valstybės 
Gedimino laiške

Konkursas baigiasi š.m. 
birželio mėn. 30 dienų.
• "VYTURIO" leidykla iš
leido Petro Cvirkos "Ne
muno šalies pasakos" knyga 
kuri pripažinta gražiausiai 
išleista 
jungoje, 
no dail. 
vičius.
• KAUNE vyko Lietuvos 
aviacijos paroda, pavadinta 
"Lietuvos aviacijai - 70". 
Parodoje atsispindi Nepri- 
klausmybes kovose gimusi 
karo aviacija, civilinė ir 
sporto, kurias ypatingai 
propagavo žymus aviato
rius gen. Antanas Gustaitis^

Parodoje matomi ir 
Lietuvos aviacijos lėktuvų 
modeliai. Parodų rengė 
Kauno Istorijos Muziejaus 
technikos skyrius ir Vil-

o os as os ir Univer

et -
mėnesio, ______

į Klaipėdų JI /aVP
žada aplan-

kooperatyvas.
Beveik po 

paroda keliaus 
ir iki žiemos 
kyti visus didžiuosius Lie
tuvos miestus. Dalis surink
tų lėšų bus skirta S. Da- 1 
riaus ir S. Girėno pamink-' 
lo statybai ir Lietuvoj 
Persitvarkymo Sųjūdžiui.

• MAŽOSIOS LIETUVOS 
FONDO Žiniaraštyje prane
šama, kad šiemet pirmų 
kartų buvo paminėta Klai
pėdos Krašto prijungimo 
prie Lietuvos 1923 m. ‘ su
kaktis Lietuvoje. Iš atgau
tos bažnyčios ilga žrrjonių 
procesija nužygiavo į buvu
sias miesto kapines - da
bar parkų - prie sukilėlių 
kapų ir paminklų. Dalyvavo 
tūkstančiais naujųjų klaipė
diečių, daugelis atėjo su 
gėlėmis. Gyventojai rinkosi 
prie paminklo iki vidurnak
čio. Pagrindinis minėjimas 
vyko Smeltėje, Žvejų Kul
tūros Namuose. Tarpe pa
sakiusių kalbų buvo ir Sibi
re žuvusio dail. A. Brako 
sūnus Tautvydas.

Ši sukaktis buvo minima 
ir Šilutėje, Priekulėje ir 
ant Skomanto piliakalnio.

Šilutėje prie pastato, 
kuriame buvo paskelbtas 
1923 m. sukilimo manifes
tas, atidengta memorialinė 
lenta. Šalia viešai pasiro
džiusių tautinių Lietuvos 
vėliavų matėsi ir Mažosios 
Lietuvos vėliavos - žalia,

niaus taikomosios grafikos balta, raudona.
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KOKS MAISTAS 
KALCIJUMI ?

GAUSUS

e ŠILUTĖJE buvo šiemet 
minimos buvusio sukilėlio, 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininko Erdmono Simo
naičio 100-tosios , 
metinės. Minėjimas 
evangelikų-liuteronų 
čioje. Dalyvavo E. 
naičio giminės ir 
dar gyvi šeimos

gimimo 
vyko 

bažny- 
Simo- 
išlikę 

nariai, 
jų tarpe jo duktė Birute.

• Pagal Ievos Simonaity
tės romanų "Vilius Karalius'1 
yra susukta serijinė filmą, 
kuri buvo rodoma trimis 
dalimis Lietuvos televizijos 
programoje.

PERORGAN1ZUO J AMAS 
KLAIPĖDOS KRAŠTOTYROS
MUZIEJUS

Iki dabar veikęs Klaipė
dos- Kraštotyros Muziejus 
perorganizuojamas į Mažo
sios Lietuvos Muziejų.

Tikslas tikroviškai paro
dyti tiek Klaipėdos Krašto, 
tiek visos Lietuvos istorinę 
dramų. Muziejaus vicedirek
torius V. Plečkaitis kvie- 
čia s ir išeivijų prisidėti 
įvairiais eksponatais.

Pernai Klaipėdų aplankė 
apie 5.000 ir vokiečių kil
mės klaipėdiečių. V. Pleč
kaitis tikisi, kad ir išeivi
jos lietuviai nepamirš Klai
pėdos ir viešėdami aplan
kys ir jų.

Norint siųsti medžiagų 
Muziejui, rašyti: V. Pleč
kaitis, 235800 KLAIPĖDĄ, 
Didžioji Vandens gatvė, 
N r. 6.

svarbi me- 
Kalcijaus 
jaunoms

Kalcijus yra 
džiaga maiste, 
yaptingai reikia 
moterims, maitinančioms 
kūdikius, vaikams ir vyres
nio amžiaus moterims ir 
vyrams. Pakankamas jo 
kiekis maiste ilgiau išlaiko 
sveikus dantis ir kaulus.

• Saldaus pieno puode
lyje yra 291 mg. kalcijaus;

• Nugriebto pieno arba 
2% puodelyje yra šiek tiek 
daugiau kalcijaus;

sardinės su 
uncijos -272 

kaulų tame
beveik nėra kalci-

3 
be 
kiekyje 
jaus;

kaulais, 
mg. k., 
pačiame

Jogurtas, rūgusis 
be priedų 1 puode-pienas

lyje turi 415 mg.k.;
Toks pat puodelis 

vaisiais - 345 mg. k.;
puode-

su

• virtų brokolių 
lis - 178 mg. k.;

• varškė be
- puodelis -138 mg.

• "collard" lapai
puodelis - 375 mg.
taip pat gausu kalcijaus 
yra ropių, garstyčių lapuo
se;

riebalų 
k.;

virti, 
k.;

• šveicariškas sūris 
vienoje uncijoje turi 272 
mg. k.;

• lašišos (salmon) kon
servuose su kaulais, 3 unc. 
dėželėje yra 167 mg.k.; 
rūkyta lašiša, 3 unc. turi 
12 mg. k.;

• šrimpų puodelis
147 mg. k.;

( tiek pat kalcijaus turi 
2į svaro jautienoje);

• austrės, nevirtos,

“Wait until my husband has a few more drinks 
— he can still see the prices!”

NATIONAL ENQUIRER

kRem 
VE/DRoDZ/N

puodelyje turi 226 mg.k.;
• tofu- sojos pupelių 

varškė, 4 unc. - 154 mg.k.

BRAŠKIŲ PUTELĖS
Šviežių braškių, au

gintų Quebec'o provincijoje 
galima gauti dabar, 
kad ir mažesnės, 
kaliforniškosios, yra 
pios ir saldžios.

Braškių puteles 
("mousse") lengva pagamin
ti:
1 vokelį gryno želatino, 
į puodelio balto vyno 
cherry,
15 unc. pakelį šaldytų 
braškių, atitirpdytų 
šviežių),
2 šaukštelius citrinos 
kos,
1 šaukštų tarkuoto šviežio 
imbiro (ginger),
2-jų kiaušinių baltymų, 
truputį druskos,
1 puodelį 35% grietinėlės 
(galima naudoti ir liesesnę), 
1/3 puodelio cukraus,
1 šaukštų juodųjų serbentų 
likerio (jei norima) .

Jos, 
negu 
kva-

arba

(arba

sun-

Nedideliame inde 
tyti želatinų ant 
Lengvai pakaitinti, 
maišant, kol želatina

išbars- 
vyno. 

nuolat 
iš-

tirpsta. Nuimti nuo ugnies, 
(maišyti atitirpusias braš
kes, citrinos sunkų ir imbi
rų. Padėti į šaldytuvų, 
kartas nuo karto pamaišyti, 
kol viskas beveik sušąlą 
(apie 45 min.).
^Suplakti kiaušinių balty
mus su šiek tiek druskos, 
kol. sustandrėja, įdėti su 
šaukštu braškių mišinį.

Suplakti grietinėlę, po 
truputį įmaišant cukrų

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

1053 Albanel Cr. Duvernay. Lavai, P. Q. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

ir likerį, 
mišinį.

Supilti 
indų ir 
vai.).

Patiekti 
ar plonais 
norima.

Įmaišyti į braškių

į stiklinį deserto 
sušaldyti (apie 3

su vafliais 
biskvitais, jei

IMBIRO IR 
PYRAGAS 
į puodelio sviesto, 
H puodelio rudo cukraus, 
3 kiaušiniai
1 puodelis smulkiai sutar
kuotų morkų,
1 puodelis sukapotų vala
kiškų riešutų,
1 šaukštas tarkuoto švie
žio imbiro,
2
2 puodeliai miltų
2 - - -

'telių, 
i šaukštelio druskos.

MORKŲ

šaukšteliai vanilijos.

šaukšteliai kepimo mil-

pasigaminti: sumaišyti pap
rastų jogurtu su vaisių 
koše, keliais lašais citrinos 
ir šiek tiek cukraus.

Šerbetą gaminant, rei
kia parinktus vaisius su
malti elektriniu malūnėliu 
(blender). Košę, jei norima, 
galima persunkti per tink
lelį ir 
Pridėti 
šiek tiek 
sumaišyti 
čiausioje šaldytuvo vietoje, 
kartas nuo karto pamaišant, 
kad nesusidarytų stambių 
ledo kristalų.

Patiekti, kaip 
papuošti vaisių 
mis, užlašinti 
likerio.

Šaldytas šerbetas 
savyje tiktai 0.2% riebalų, 
50-280 kalorijų puodelyje.

išmesti sėkleles, 
citrinos sulčių, 

cukraus, gerai
ir palaikyti Sal

yra arba 
skiautelė- 

šiek tiek

turi

išsukti sviestų 
Pridėti po vienų 
gerai išplakant, 

morkas, riešutus, 
iV Vanilijų. Gerai 

miltus, kepimo

Gerai 
ir cukrų, 
kiaušinį, 
Įmaišyti 
imbirų1
sumaišyti 
miltelius ir druskų , sumai - 
šyti su mediniu šaukštu 
arba elektriniu maišytuvu 
lėčiausiu greičiu.

Sudėti viskų į riebalais 
išteptų pyragui kepti skar
dų ( apie 10x6x3 
kepti 350°F apie 
laiko.

Prieš raikant, 
atvėsti.

SALDŽIABULVIŲ IR 
OBUOLIŲ APKEPAS

Saldžiusias, oranžinės 
spalvos bulves galima nau
doti ne 
gaminių, 
šį skanų, 
apkepų.

didelės
puodeliai vandens, 
šaukštelis druskos,

dideli "granny Smith"

tik prie mėsos 
bet ir paruošiant 
kad ir neįprastų

inč.) ir 
valandų

leisti

PAKAITALAS LEDAMS
Keletas šaldyto deserto 

receptų, kurie yra skanūs 
ir ne tokie kaloringi, kaip 
įprastiniai ledai. Tai trys 
pagrindiniai patiekalai:
* šaldytas pienas - jis 
turi 3 ar 4 kartus mažiau 
riebalų, negu ledai; apie 
100-175 kalorijų puodelyje.
* Šaldytas jogurtas, paga
mintas iš 2% ar mažiau 
riebumo pieno yra pakanka
mai skanus ( 1 puodeliu 
sutaupoma apie 100 kalori
jų, palyginus su puodeliu 
ledų). Šaldytas pienas ir 
jogurtas turi savyje tiek 
pat kalcijaus, kaip ir ledai.

neturi 
namie 

mažiau

* Šerbetas 
savyje riebalų ir 
pagamintas, turi ir 
cukraus.

Šaldytų jogurtu lengva

saldžiabuivės,4
2 
1
3
arba Macintosh obuoliai,
4 šaukštai sviesto ar mar
garino, ištirpinto, 
į puodelio cukraus, 
1 puodelis pieno.

supjaustyti į 
išimti sėklas

Uždengtame, vidutinio 
dydžio inde išvirti bulves 
2 puod. vandenyje su drus
ka - apie 30 min.-Nusunkti 
ir nusmaukti odų. Supjaus
tyti į 1 cm.storio riekes.

Obuolius 
ketvirčius,
ir suraikyti plonai. Ištepti 
riebalais kepimo indų, ir 
pakaitomis sudėti sluoks
niais obuolius ir saldžiabui- 
ves. Sumaišyti cukrų su 
tirpdytu sviestu ir užpilti 
ant viršaus kiekvieno 
nio.

Užpilti pienų ant 
šaus, uždengti ir
1 valandų 325° F. Atideng
ti po pusvalandžio kepimo 
ir toliau kepti,kad paruduo
tu

Skanaus.

sluogs-

vir- 
kepti

Parinko SMALIŽĖ

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
CRAŽiAusįiį ir seniaushį

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis Fondas išleido per 350,(JUO dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui ir švietimui paremti. 
Pagrindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas. 
Tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pa
likime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
(Lithuanian Canadian Foundation).

Tapkime šio Fondo nariais ir aukokime jam!
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian - Canadian Foundation. 1573 Bloor St.

West, Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: KAPITALAS LIETUVAI, 

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!
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Po paskaitos 1989 m. V.26 d. “Speak Up’’ laikraščio leidėjas ir redaktorius Giliaras Urbonas 
ir svečias iš Lietuvos paskaitininkas teisininkas Jurgis Jurgelis.

Nuo te St. Varankos

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 400 asmeny. Sve
čių knygoje pasirašė: Balys 
Gajauskas, politinis kalinys, 
iškalėjęs 36 metus Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose, 
davęs pranešimų visuome
nei Lietuvių Namuose, 
jo žmona Irena ir dukrelė 
Gražina, iš Kauno; 3 asme
nys iš Klaipėdos, 2 iš Elek
trėnų (tarp Kauno ir Vil
niaus/, po 1 iš Vilniaus, 
Sedos, Mažeikių^ rajono, 
Alytaus ir S.A.Šemiai iš 
Lenkijos. Lietuvių Senelių 
Namų "Židinio" valdybos 
p-kas Adomas Burba buvo 
atvykęs iš Argentinos, Bue
nos Aires, A.R.Plepiai iš 
St.Petersiburgo Beach, 
Floridos.
• Lietuvių organizacijos,

LIETUVIU NAMAMS REIKALINGAS

532-3311 231-4937.

Dėl atlyginimo ir darbo sglygų, skambinti 
Teodorui STANULIUI,

sekmadienio popiečiu

VIRĖJAS - VIRĖJA

delhi

Sv. Kazimiero Parapijos, Delhi, Ont. TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
1989 m. birželio 11d. prie Kankinių kryžiaus. Paskaita, 
skaitė Rasa KURIENĖ. Nuotr. J. Vito.

t. Catharines

PRISIMINTI BIRŽELIO 
TRĖMIMAI

Š.m. 11 d. Šv.Kazimiero 
lietuvių parapijoje buvo 
prisiminti Baisiojo Birželio 
trėmimai. Šv. mišias už 
parapijiečius aukojo ir pa
mokslų pasakė kun. L. 
Kemėšis, skaitinius skaitė 
Virginija Vindašiutė. Auką 

nešė Asta Ramoškaitė ir 
Rita Pargauskaitė. Giedojo 
parapijos choras, vedamas 
m u z. Birutės Vytienes.
_Po pamaldų sugiedotas 
Lietuvos Himnas. Aikštelė
je, prie kryžiaus, maldų 
skaitė kun.L. Kemėšis.

Minėjimų atidarė Šaulių, 
KUopos pirmininkas Gedi
minas Rugienius. Paskaitų 
lietuvių ir anglų kalbomis 
skaitė Rasa Kurienė, atvy

kusi iš Londono, Ont.
Prie Kankinių kryžiaus 

vainikus padėjo : KLB Del- 
hi-Tillsonburg A-kės pirm. 
Stasys Beržinis ir jo < sesuo 
Bronė Guzauskienė iš Kau
no. Ji buvo ištremta į 
Sibiru ir grįžo į tėvynę 
po 17 metų; Asta Ramoš
kaite, Leokadija Vitienė, 
Rita Pargauskaitė, Vanda 
Jakubickienė, Elena Jaku- 
bilienė ir Holmut Wasniak 

atstovas International 
Allied Colour Pary.

Pabaigoje sugiedota 
"Marija, Marija".

Parapijos saleje buvo 
paruoštos skanios vaišės 
E.Rugienienės ir jos talki
ninkių; susitikome su pažįs
tamais ir kartu praleidome 
nuotaikingų popietę.
J. V i t a s

PAVERGTŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJAI 14 METŲ

Per 14 metų ši organi
zacija atliko daug labai 
svarbių darbų plačios a- 
pimties kovoje prieš sovie
tų imperializmų. Niagaros 
krašto kanadiečiams tapo 
įrodyta, kas iš tikrųjų yra 
sovietinis komunizmas ir 
ko jis siekia.

Įrodyti nebuvo lengva, 
nes krašte buvo įsigalėjusi 
sovietų propaganda, varoma 
labai prityrusių propagandis
tų. Vienas tokių - L. Klees 

atvykęs iš Olandijos, 
buvo žinomas tarptautinio 
masto propagandistas. Jis 
susilaukė paramos iš vieno 
vietinio darbo unijų vadovo, 
kuris netrukus visiškai atsi
vertė prieš sovietus, ypač 
prieš stalinizmu.

Šalia to, buvo laikas, 
kai ir pačios tautybės savo 
tarpe nesutarė. Spaudoje 
laikas nuo laiko sumirgėda
vo pikti straipsniai vienų 
prieš kitus. Kirto ir lietu
viai prieš nuolatinę lenkų 
skleidžiamų netiesų per ; 
Buffalo radijo stotį. Miesto •' 
valdybos atžvilgiu, tokiei 
dalykai irgi neatrodė gerai. 
Žymesnieji kanadiečiai'; 
neskubėjo padėti " naujų; 
kanadiečių" veiklai. Visa; 
tai sudarė gerų dirvų so-p 
vietų melo propagandai. F 
Reikėjo kų nors daryti,!; 
ir tokiu būdu tapo įsteigta j 
Pavergtų Tautų Organiza
cija, oficialiai pavadinta 
"Association of East-Cent-Į 
ral European Organizations.^) 

įsteigimas pasirodė la-j 
bai laiku: greitai išnyko/ 
visos negerovės, pati orga-?

norinčios pasinaudoti elek
troniniais ar scenos apšvie-
NEPAPRASTAI ĮSPŪDIN
GAI PAMINĖJO BIRŽELIO 
TRĖMIMUS

Š.m. birželio men. 14 
d. Toronte Kanados Baltie- 
čių Federacija surengė 
iškilmingas vakarines pa
maldas su procesija, kurio
je dalyvavo Baltijos valsty
bių ir jų organizacijų vė
liavos bei atstovai, trijų 
tautybių kunigai su dviem 
evangelikų vyskupais.

Po kiekvienos tautybės 
maldų ir giesmių buvo 
uždegta žvakių trijulė prie 
altoriaus. Iškilmės baigtos 
Estijos, Latvijos, Lietuvos 
ir Kanados himnais.

Po to vyko eisena, su 
tautinėmis, organizacinėmis 
vėliavomis, žvakėmis ir 
plakatais.

Miesto rotušen nužygia
vus. kanklėms grojant,buvo 
prisiminti tragiškieji Birže
lio Trėmimų įvykiai.

timo patarnavimais, privalo 
būtinai pranešti savo rei
kalavimus LN vedėjui, tel: 
532-3311 nors dvi savaites 
prieš renginį. To nepadarę, 
rengėjai rizikuoja, kad 
patarnavimai nebus atlikti.

Elektroninė sistema 
yra prižiūrima ir tvarkoma 
šios srities specialisto Ka
zimiero Juzumo. Organiza
cijos, nuomodamos sales, 
turi pranešti LN visas de
tales, kad išvengtų publi
kos nusiskundimų ir nema
lonumų.
• Nauias LN narys, sumokė

jęs nario įnašų $ 100,-
Edmundas Jurevičius.

• LN ir ATŽALYNO gegu
žinė įvyks liepos mėn. 
9 d., sekmadienį, 12 vai. 
Clairville Parke, "Green 
Acres" rajone.

Autobusas į gegužinę 
išvažiuos nuo LN 1:30 vai. 
p. p. ir 1:35 vai. p. p. nuo 
"Vilniaus Rūmų". Grįš į 
Torontu tarp 7-8 vai.vaka
ro. Kelionė nemokama, 
užsiregistravusiems______ LN
prieš liepos mėn. 9 d.

 T .S.

TTTT
a'bb A LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
91/?% už 90 dienų term.indėlius 
9%.% už 6 mėn.term.indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius 
10 % už 2 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
10 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
11 :/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
11 % už 2 m. GIC invest, pažym. 
1074% už 3 m. GIC invest, pažym.
83/«% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

101Ą% už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind
11 % už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind 
10% % už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind
874% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą
91/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6’/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo.... 13%
už nskllnojamo turto

paskolos (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

įmetu..................... 131%%
2 metų............ ...... •• 13^
3 metų...................... 13%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų------- 1174%
(vartebie rate)

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenine* paskalas duoaame iki 885,000 ir mortglčlus Hd 75% įkai
noto futla visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau s2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Nd 
$ <5,uuu Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama plnl- 
gmes perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los (Line oi Ciedk) ir antrieji mortgičlei.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Toronto. Ontario M6P 1A6 Telefonas: (416) 532-1149
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nizacija įsigijo didžiausių 
respektų visų kanadiečių. 
Gali, kas nori ir kitaip 
manyti, bet susitaikymas 
su šio Niagaros krašto 
lenkais bei jų visoje Kana
doje ir Amerikoje žinomais 
veikėjais, nulėmė Suvalkų 
Trikampio lietuvių tada 
labai sunkiose sąlygose 
esančius reikalus. Net da
bar, pavergtoje Lietuvoje 
vietiniams lenkams įsijun
gus į priešlietuviškų "Je- 
dinstvo" judėjimų, šios 
organizacijos lenkai reiškia 
nuomonę, kad tai daro 
ir inspiruoja sovietai rusai 
ilgesniam išlaikymui savo
sios imperijos ir tvirtai 
remia "Sųjūdžio" politikų, 
siekiančių Lietuvos visiškos 
laisvės ir nepriklausomybės

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............  9’/a%

180-185 d. term, ind............. 974%
1 metų term, indėlius........10 %
2 metų term, indėlius........10 %
3 metų term, indėlius........10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 11’/«%
2 metų GlC-met. palūk. ..11 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 10%’ %
1 metų GlC-mėn. palūk. ...10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ...... 874%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11’/»% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 11 ' % 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 10%% 
Specialią taup. s-tą ........... . 8 I %
Taupomąją sąskaitą ............ 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9’/*% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .............. 13 %
Sutarties paskolas 

nuo .............. 13 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 131/4%
2 metų ................... 13 %
3 metų ............... 13 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 11 ’/«%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas $50,000 ir morglčlus iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 41 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

• LIETUVIŲ IŠGANYTOJO 
PARAPIJOS ŠVENTOVĖJE 
nuo liepos mėn. 2 d. pa
maldos vyks 11:15 vai. 
r.

• Liepos mėn. 9 d. IŠGA
NYTOJO P-JA rengia iški
lų Huron Parke, Mississau
ga, Ont.

Tų dienų pamaldų šven
tovėje nebus, pamaldos 
vyks iškiloje 11 vai. r.

» PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS stovykla vaikams nuo 
6-16 m. amžiaus, kalban
tiems lietuviškai, vyks 
nuo LIEPOS mėn. 2 d.iki
15 d. tiems, kurie lietuviš
kai nekalba, nuo LIEPOS
16 d. iki 29 d.

Daugiau 
gausite pas L. 
tel:766-2996 ar 
tel:622-9919.

Stovykla vyks Wasagoje

informacijų 
Kuliavienę 

T. Jaglowitz

"Kretingos" stovyklavietėje.
• BALYS GAJAUSKAS, 
Lietuvos partizaninio pog
rindžio veikėjas ir sųžines 
kalinys,ištremtas ir iškalė
jęs sovietinėse darbo sto
vyklose ir kalėjimuose 38 
m..birželio me*n. 18 d. buvo 
gražiai pagerbtas LIETU
VIŲ NAMUOSE.

• LIETUVIŲ TAUTODAILĖ 
įspūdingai atstovaujama 
šių metų Toronto Tautybių, 
Karavane, VILNIAUS pavil
jone.

Lietuvių Tautodailės 
Instituto Toronto skyrius, 
vad. Aldonos Vaitonienės, 
surengė įdomių parodų.

Eksponatai , suderinti 
su ATŽALYNO šokėjų ves
tuvinių liaudies šokių prog
ramomis.

Lietuviai kviečiami
kaip galima daugiau atsi
vesti ir bičiulių kitataučių!

taikiu būdu.
Per tų 14 metų laiko

tarpį organizacijos pirmi
ninkais buvo visų tabfybių 
atstovai, išskyrus ukrainie
čių. Todėl šių metų mirti
mis organizacijos valdybų 
nufnato sudaryti ukrainie
čiai. Tuo tarpu, toliau 
organizacijai sėkmingai 
vadovauja lietuvių atstovas 
S. Šetkus.

• Pakeltas į Kanados 
aviacijos kapitonus Vikto
ras Ruzgys. Jis yra aukš
tojo pilotažo lakūnas. Per 
šventes atsilanko į mūsų 
pamaldas su tėvais ir 
dviem broliais, studijuojan
čiais inžinerijų. Motina 
- ispanų kilmės - yra nuo
latinė mūsų pamaldų daly-
vė, geriau kalba lietuviškai 
negu kai kurie tikri lietu
viai, pakliuvę į nelietuviška 
aplinką.

• Sudaro šeimą Ričardas 
-Saulius Lianga, Jono ir 
Vandos Liangų sūnus. Ves
tuvės įvyks St. Denis baž
nyčioje.

Visi gražiai nuaugę 
gausios V. ir J. Liangų 
šeimos vaikai pasižymėjo ž 
moksle, sporte, niekad 
nenustodami tikro prielan
kumo lietuvybei bei kuklu
mo, gauto iš tėvų. Jonas 
Lianga pasiekė žymios 
mokytojo vietos, daugelį 
metų dėstydamas Welland'o 
Kolegijoje. Abu Liangai, 
kiek galėdami, visada prisi
deda prie mūsų bendruo
menės - parapijos - akty
vios veiklos.

• Korespondentas S. Šet- 
kus jau 40 metų pastoviai 
dalyvauja Kanados lietuvių 
spaudoje.

Sveikiname jį ir didžiuo
damiesi juo linkime viso 
geriausio jam ir ateityje.

Kor .

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GA/M0 • AUTQMO9HJU • AT$AK09Y9Ė$ • 

•CYVY8ĖJ • KOMERCINĖ •

DRAUDA-1NSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

ATEIK I LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS ‘SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų» 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.



Hamilton

Lietuvių
> buvoKlubas 

autobusų norin- 
nuvykti. Vyko 

būrys hamilto-

KAPINIŲ LANKYMO DIENA 
Š.m. gegužės mėn. 28 

d., sekmadienį, Anapilio 
parapijoje, Mississaugoje 
vyko Lietuvių Šv. Jono 
Kapinių lankymas. Iš pa
čios parapijos ir kitų vie
tovių buvo atvykę nemažai 
tautiečių.

Hamiltono 
Pensininkų 
parūpinęs 
tiems ten 
nemažas 
niečių ir nuosavais automo
biliais. Iš tikrųjų, šiai Die
nai buvo pasiruošę nema
žai tautiečių.

Hamiltono autobuso 
keliautojai, atvykę kiek 
po vidudienio, Parapijos 
salėje prisijungė prie nema
žo būrio užkandžiaujančių 
tautiečių. Nusipirkus bilietė
lius, prie virtuvės stalo 
dauguma nešėsi cepelinų 
lėkštėse arba dešrų kepsnį. 
Maisto užteko visiems pir
kėjams, kurie gyrė skanius 
gaminius dar ir namo grįž
dami.

mišių kapinėse dar 
likę pakankamai laiko 
užkandę ir susitikę 

pažįstamais, svečiai 
į naujų ANAPILIO

Iki 
buvo 
tad, 
su 
nuėjo 
salę, kur vyko skulpt. Jokū
bo Dagio medžio skulptūrų 
paroda. Jų suruošė ANAPI- 
lio Moterų Būrelis.

Mane labai stebino, 
kiek daug kantrybės ir 
laiko reikėjo paskirti, kad 
atliktų tiek daug meniškų 
drožiniu, 
drožinys 
iš trijų 
kiti - po vienų ar dvi. 
Čia įvairių darbų buvo 
gerokai virš šimto vienetų. 
Drožiniai - įvairaus dydžio 
ir įvairiomis temomis. Tur
būt, tokios rūšies meninin-

Kartais vienas 
buvo sudarytas 
žmogaus figūrų, 

i vienų ar 
darbų

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikuria nuosavu*** namuos* -

•
TALKA .

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.
MOKAME UŽ:

kosd. č.kių sqslc. iki 5.5%
aantauoas...............  7.5%
k**d.pal.taupymo *-t*.. 7%
MCN*nųIndMIua.........  9.75%
1 m. term. IncMllua .....  11.5%
1 m. term. Ind.m4n.pal. 11%
3 m. term. Indėlius ...... 11%
RR1P Ir RRIF (pensijos) 8.5%
RRSPirRRIFIm........ 11.5%
RRSPInd. 3 m..............  11%

IMAME UŽ:
asmenln** paskolų .... 
naktin, turto puk. 1 m. 
nokiln. turto paak. 3 m. 
Namolrama* čoklų Ir 
aųakaltų apmokėjimo 
patamavlmaa.
Namokama nartų gyvybė* 
drauda pagal aantaupų 
dydi Iki $2.000. 
Ir aamanlnlų paakolų 
drauda Iki $26.000.

DAOO VALANDOS: simadicniaia. antradienlala ir ĮirtvirtaSImiat*- 
■Ot 1* vai. r. iki S vai. *.p.; tretiadieniaia- nuo 10 vai. r. iki 1 v. *.*.;

•M ** vM. r. L4*oa - naoJučio mčn. ieitadleniala uždaryta.

DM VAL1KLA
SPECIALYBES :

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
B ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE; 
B ZOMfAS

4B5-90R AVENUE. LaSalle

2955 ALLARD, Vida Emard 
766-2667

1989. VI. 29 

kų nedaug turime.
Po parodos apžiūrėjimo, 

dalis tautiečių pradėjo 
lankyti kapines ir puošti 
antkapius savo giminaičių 
ar tik buvusių gerai pažįs
tamų draugų. Kapinės su 
paminklais gana didelės. 
Atrodo, laisvų vietų nau
jiems "gyventojams" nebe
liko per daug. Šios kapinės 
buvo įkurtos 1960 m. tada 
buvusio šios parapijos įkū
rėjo kun. P. Ažubalio. Jis 
yra miręs maždaug prieš 
20 metų ir palaidotas čia 
pat, šiose 
pastatytas 
minklas.

Artėjus 
žmonės rinkosi 
Prie altorėlio, 
paruoštoje vietoje, 
7 kunigai, 
pastoge 
lengvai 
lauke, 
ir pamokslų pasakė svečias 
kunigas Rūkas iš Lietu
vos, Trakų parapijos klebo
nas. Mišių metu giedojo 
Parapijos Choras ir sol. 
Vaclovas Verikaitis, akom- 
ponavo muz. J. Govėdas.

Po maldų dalis tautie
čių skubėjo dar į užkandžių 
salę ir kita dalis - užbaig
ti puošti giminių antkapius.

Diena pasitaikė labai 
graži. Visi buvo patenkin
ti aplankę amžinybėn iške
liavusiųjų kapus.

Z. Pulianauskas

Jam
gražus pa-

kapinėse, 
ir

3

Po 
netilpę, 
sekti 

Mišias

valandai, 
pamaldoms.

specialiai 
atvyko 

specialia 
galėjo 

pamaldas 
atnašavo

Vancouver
• KLB B.C.Apylinkės Val
dyba buvo suruošus! geguži
nę birželio mėn. 25 d. 
Po pamaldų E. Gumbelio 
sodyboje Surrey, B.C. vyko 
gegužinė; premijuoti žaidimai, 
pietus, loterija. Pajamos 
skirtos Lietuvos Sųjūdžiui 
paremti.

15.5%
13.5%

14% 

• Vankuveriečiai lietuviai 
surengė sėkmingų Motinos 
Dienos minėjimų. Apylinkės 
valdyba širdingai dėkoja 
L. Macijauskienei, V. Male- 
rienei ir G. Sirusienei už 
oficialiosios programos 
atlikimų ir B. Vileitai už 
įdomių video juostelių mon
tažų. O. Vileitienė pasirū
pino vaišių paruošimu, už 
kų jai priklauso taip pat 
nuoširdi padėka.

Parengimas, dėka dos
naus aukojimo, davė pelno. 
Aukotojams širdingai dėko
jame.

Š.m. gegužės men. 20 
mirė a.a.JONAS KAR-

Jonai, 
Kanados

d.
TIS, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Liko žmona Ona 
ir brolis su šeima Lietuvo
je. Visiems gili užuojauta. 
Ilsėkis ramybėje, 
tebūna lengva Tau 
žemelė.

Velionis 
Kartočius 
Lietuvos 
o vėliau ir 
niuose 
pareigose.
• Dėl pablogėjusios Jono 
Macijausko sveikatos Žvejų,- 
Medžiotojų Klubas BEBRAS 
šiais metais Joninių laužo

visi 
vėl

Kartis- 
tarnavęs

Jonas
yra 

kariuomenėje,
Savisaugos dali- 

sanitarijos viršilos

nerengė. Jam linki 
greitai pasveikti ir 
įsijungti į Klubo ratelį.

B.C.Apylinkės Valdyba

yra Lietuvių Fon- 
aiškinti nebereikia: 
daug jau buvo rašy- 
atrodo, kad mūsų

IŠ LIETUVIŲ FONDO 
VEIKLOS:
Jau Paskirstytas Pelnas 
1989 Metams

Kas 
das čia 
apie jį 
ta ir, 
tautiečiai su juo yra gerai 
susipažinę.

Kadangi, bėgant laikui, 
visi mes šiek tiek keičia
mės, tai čia ne išimtis 
ir Lietuvių Fondas. Tačiau 
jis keičiasi - gerąja prasme; 
besendamas, jis, stiprėja 
narių skaičiumi bei įnašais. 
Pagal naujausias informaci
jas ( 1989 m.birželio mėn. 1 
dienų) Fondas turėjo 6.100 
narių, kurie buvo sudėję 
4,272.622 dolerius.

LF vadovybė, norėdama 
painformuoti mūsų visuome
nę apie šių metų paskirs
tymų, birželio mėn. 3 d. 
"Seklyčioje" Chicagos Mar
quette Parke buvo sukvie
tusi 
bei 
o 
aktyviesiems LF veikėjams, 
išklausyti pranešimų.

Šių, galima sakyti,spau
dos konferencijų, pradėjo 
LF informacijos komisijos 
p-kas A. Juodvalkis, kuris 
pirmuoju pranešėju pakvie
tė LF Tarybos p-kų St.Ba
rų. Jis, kaip ir visi kiti 
tolimesnieji kalbėtojai, 
viltingai žvelgė į LF ir 
jo ateitį. S. Baras pareiškė 
jog "mes siekėme 5 milijo

redaktorius, spaudos 
radijo bendradarbius, 

taip pat dalyvaujant

GUY e 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 Georg* LaSalle 
patarėjai ir darbo atlikėjai staged angys 

r l R’yHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomis*. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 3M-U70

V.Bačinas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČENAS, Tel.: (416J-&93-06UU.

iki 11 vai. r. ir po 6 val-P-P- Tel: (416)-245-

_______Razma.
to sekė pagrindinis

dr. A.

šis susirinkimas ir 
sukviestas.

nuspręsta 
patenkinta? 
kurį įeina

reika- 
31% 

reika-

nų dolerių, o dabar jau 
greitai sieksime 10-ties". 
Jis kvietė jungtis į bendrų 
darbų, telkti narius, pažy
mėdamas, jog keli nariai 
jau yra ir Lietuvoje.

Valdybos pirmininkė 
M. Remienė irgi akcentavo 
svarbų turėti daugiau narių. 
Ji iškėlė, jog Fonde yra 
tik viena apmokama tarnau
toja ( reikalų vedėja Alė 
Steponavičienė), kuri dirba 
ilgas valandas ir gerai 
atlieka pareigas.

Informacijos K-jos ve
dėjas A. Juodvalkis džiau
gėsi jaunais spaudos darbuo
tojais, kurie talkina Fondui. 
Buvo iššaukti trys tokie 
jaunieji: Aida Mikučiaus- 
kaitė, Aušra Šlenytė ir 
Vytautas Padebinskas — 
(visi iš KRISTIJONO DONE 
LAIČIO Lituanistinės Mo
kyklos). Jie buvo apdova
noti dovanėlėmis.

Sveikino Lietuvos Gene
ralinis Garbės konsulas 
V. Kleiza ir LF iniciato
rius bei steigėjas, dabarti
nis JAV LB Krašto valdy
bos pirm. 
Po 
pranešimas, kurio išklausy
mui 
buvo

Šį pagrindinį pranešimų 
padarė Pelno skirstymo 
k-jos pirm. Povilas Kilius. 
Jis pažymėjo, kad šių me
tų pelno skirstymas buvo 
sunkus, nes prašymų gauta 
už milijonų dolerių, o skirs
tymui pelno tiktai 230.000 
dolerių (pridėjus pajamas 
iš - anksčiau neįvykdytų 
projektų, susidariusi 245,130 
dolerių suma).

Jis pabrėžęs, jog dau
guma prašymų buvo paten
kinta vienbalsiai:

"Kas buvo 
ir kas buvo 
Švietimas, į 
ir stipendijos, gavo iš viso 
virš 46%, kultūros 
lams išduota apie 
iri visuomeniniams 
lams 23%. Turint lėšų pa
tenkinti tiktai apie 25% 
prašymų, dėmesys buvo 
kreipiamas į tuos prašymus, 
kurie Pelno Skirstymo k- 
jos nuomone buvo reikalin
gi 
ir 
pilnų informacijų

Projektai, kurie nenuro
dė vykdymo laikotarpio 
arba nepateikė pakankamai 
informacijos kaip, kas ir 
kada bus vykdoma, buvo 
arba atmesti, arba atidėti. 
Šiemet atidėjome net sep
tynių 
virš 
Jeigu 
papildyti 
macija, 
svarstomi kitais metais.

Dabar norėčiau atkreip
ti dėmesį į stipendijas. 
Šiemet buvo paskirta 38- 
niems studentas 58,250 
dolerių. Iš viso buvo gauti 
82 prašymai apie ketvir
čiui milijono dolerių. Kaip 
visuomet, skirstant stipen
dijas, atsižvelgta į studen
to pasirinktas studijas,

parėmimo šiuo metu, 
kurie pateikė gerų ir

projektų svarstymų 
40.000 dol. sumai.

šie prašymai bus 
reikalinga infor- 

jie vėl galės būti

Lietuvių. Fondo informacijos komisijos pirm. A. Juodvalkis su 
tos komisijos nariu prel. J. Prunskiu. Nuotr, Ed. Šulaičio.

dalyvavimų lietuviškoje 
veikloje, pažymius, reko
mendacijas ir finansinę 
padėtį. Komisija ypatingų 
dėmesį skyrė lankantiems 
ar tiems, kurie lankys Litu
anistikos Katedrų ir norin
tiems lankyti VASARIO 
16 GIMNAZIJĄ. "

Padėkojęs Pelno Skirs
tymo komisijos nariams 
bei atskirai stipendijų ko
misijai, o taip pat ir LB 
Tarybos bei Valdybos pir
mininkams, kurie aktyviai 
dalyvavo visuose posėdžiuo
se, kalbėtojas pažvelgė 
į įvairias sritis - kam ir 
kiek buvo paskirta. Čia 
būta daug vardų bei sumų, 
kurių paminėjimas užimtų 
daug vietos. Tad tik bend
rai pasakysime, jog didžiau
sia pelno dalis - 111,610 
dolerių - 46% - atiteko 
lituanistiniam švietimui. 
Antroje vietoje buvo kultū

PADĖKA
(A.a. Margaritos Baltrukonienės atminimui)

Savo mylimos žmonos Margaritos ilgos ir 
sunkios ligos, jos mirties bei laidotuvių progomis 
noriu išreikšti savo širdingiausią padėką sekan
tiems žmonėms bei organizacijoms:

Pirmiausia - visiems geradariams (-rems), 
lankiusiems velionę namie, o vėliau - ligoninėje. 
Ypatinga padėka S. ir J. Skučams, J. ir J. Žit- 
kams, J. ir P. Adamoniams, V. ir A. Keršuliarns, 
Danai Jaugelienei, E. ir R. Pališaičiams ir kitiems 
aplankiusiems velionę ligoninėje daugelį kartų; 
taip pat A.V. parapijos klebonui kun. J. Aranauskui 
S.J., suteikusiam velionei paskutinius Sakramen
tus, Sės. Paulei, savo aplankymais ir maldomis 
paruošusiai velionę į amžinybę.

Dėkoju šimtams Montrealio ir apylinkės lie
tuvių, aplankiusiems velionę laidotuvių namuose, 
išreiškusiems man nuoširdžiausias užuojautas 
žodžiu, raštu, spaudoje ir per radiją - (L. Stanke
vičiui), taipgi visiems, užsakiusiems Mišias už 
velionės sielą.

Ypatingas ačiū A.V. parapijos choro koordina» 
toriui sol. Anatanui Kebliui, chorvedžiui muz. 
Aleksandrui Stankevičiui ir visiems choristams, 
-tems už taip įspūdingai atliktus giedojimus 
gedulingųjų Mišių laike.

Didelė padėka abiejų Montrealio parapijų kle
bonams: kun. J. Aranauskui ir kun. S. Šileikai, 
koncelebravusiems iškilmingąsias Mišias, ypač 
Šv. Kazimiero parapijos klebonui S. Šileikai, 
SDB., už tokius prasmingus pamokslus A.V. šverr 
tovėje bei vėliau kapinių koplyčioje. Ačiū visiems 
taip gausiai palydėjusiems velionę į Mt. Royal 
kapines.

Galiausiai dėkoju gerb. kun. St. Šileikai, 
SDB., atlikusiam paskutines apeigas, padedant 
velionę amžinam poilsiui LA PIETA mauzoliejaus 
kriptoje, Cote Dės Neiges kapinėse.

D.N. Baltrukonis

Pakartojame Padėką atitaisydami pasitaikiusias klaidas. "NL>>

riniai reikalai - 75,900
dol.- 31%, ir trečioje - 
visuomeniniai reikalai 
- 57,620 dol.- 23%.

Į pareikštus paklausimus 
po pranešimo, atsakė pirm. 
Kilius ar kiti LF veikėjai.

Daugiausiai priekaištau
ta, jog net 16.000 dol. 
paskirta dailės reikalams 
( iš jų 11.000 dol. Lietuvių 
Meno Muziejui Lemonte 
įrengti). Būta ir kitokių 
nusiskundimų dėl pelno 
paskirstymo.

Tačiau pabaigoje buvo 
išsakyta mintis, jog reikia 
daryti viskų, kad būtų dau
giau narių, tuomet bus 
ir daugiau įnašų ir tada 
bus galima daryti daugiau 
ir didesnius paskyrimus.

Su tokia mintimi ir 
išsiskirstyta, kviečiant vi
sus į apaštalavimo darbų 
Lietuvių Fondui.

E. Šu I a i t i s



montreali
MIRUSIEJI;

• AV Parapijos bažnyčioje 
susituokė RITA DIRSYTE ir 
SAULIUS MYKOLIŪNAS.

Sutuoktuves palaimino 
kun. J. Kubilius, SJ.

• KUM1ENE VERA, 84 m. 
mirė St. Eustache. Liko 
2 sūnūs Alekas ir Liudvi
kas su šeimomis.
Užuojauta artimiesiems.

• ŽVEJYBOS TURNYRAS 
vyks liepos mėn. 15 d., 
nuo 6 vai. ryto iki 3 vai.p. 
p. Jį rengia Montrealio 
NIDOS Klubas. Turnyras

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VAGOS" ir "MOKSLO" lei

dyklų išleistų knygų Lietuvoje, gali kreiptis į tų 
leidyklų ~ atstovą Kanadoje ir JAV-ėse, Liudą 
Stankevičių, 1053 Albane! Cr., Duvernay, Lavai, 
P.Q. H7G 4K7, Tel: 669-8834.

• Š.m. birželio mėn. 29 
d. AV P-jos klebonui eme
ritui suėjo 82 m. amžiaus. 
Jį kaip VILNIAUS Šaulių 
Rinktinės kapelionų pasvei
kino Rinktinės pirm. Juo
zas Šiaučiulis.

vyks Rigaud Bay, Que., 
Celine str., prie S.ir J. R i - 
meikių vasarvietės.

Laivelius, motorus ir 
masalus ("minows") bus 
galima gauti netoli nuo 
žuvavimo vietos.

Laimėtojai bus premi-

• Pąs Vincų Skaisgirį at
vyko svečiuotis jo sūnus 
ir jaunutė vaikaitė iš Lie-

juojami. Turnyran kviečia
mi v i s i Montrealio žve
jai. NIDA

• Silvija ir Vincas PIE- 
ČAIČIAI praleido 2 savai
tes atostogų Olandijoje ir 
Vokietijoje, kur aplankė 
tas vietas, kuriose jiems 
teko gyventi karo ir poka
rio metais. Olandijoje 
susitiko buvusį montrealie- 
tį Romą Sinių. Atostogo
mis buvo labai patenkinti.
• Ateinančios savaitės "NL" 
numeris bus paskutinis, 
prieš išeinant atostogų. Ne- 
atsiskaičiusius kviečiame tai 
padaryti nedelsiant. "NL"

• Į LITO sakaitų nr.4523 
"Lietuvių Burės Atlante" 
aukojo:

$ 60,- K.Čeputis; po
$ 50,- G.Montvilienė, H. 
Nagys; $20,- V.Kačergius.

t u vos.

• AV Parapijos Choras 
užbaigė giedojimo ir daina
vimo sezonų. AV kleb. 
J. Aranauskas, SJ, ir apie 
40 užbaigtuvių dalyvių 
praleido malonių popietę. 
Choro vadovas sol. Anta
nas Keblys tarė žodį apie 
choro praeities ir ateities 
veiklų, asmeniškai pasisakė 
D.N. Baltrukonis; KLB 
Montrealio Apylinkės Val
dybos vardu chorui padėko
jo už visuomet malonų 
jų pareigų atlikimų Juozas 
Šiaučiulis ■ ir kleb. kun. 
J. Aranauskas, SJ, pasirū
pinęs su Parapijos Komitetu 
choro vaišėmis, išreiškė 
dainininkams ir vadovams 
nuoširdžių padėkų.

Po vaišių dalyviai dar 
neskubėjo skirstytis, pabend
ravo ir kaip tikri Lietuvos 
vaikai - pasidainavo.

Geriausių jiems atosto
gų-

GRAŽIOS VESTUVĖS
Ilgamečio "NL" skaity

tojo Stasio ir Nicolette 
VYŠNIAUSKŲ sūnus STAN
LEY š.m. birželio 10 d. 
sukūrė šeimų su prancūzų 
kilmės Louis COLLINS.

Gražios ir įdomios ves
tuvinės apeigos įvyko St.An- 
gelle de Merei prancūzų 
bažnyčioje Montrealyje. 
Vaišės vyko La Java Hali, 
Pont Viau, Lavai. Dalyvavo 
gražus įvairių tautybių 
svečių būrys. Jų tarpe 
buvo ir iš Toronto atvykę 
V. ir A. Buragai ir kt.

Jauniesiems linkime
laimingo ir gražaus gyve
nimo. J.Š.

Visos nuotraukos J. PiežaiČio.

ttccTmciiM ooNTPSACTOn

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

1O2A, ALLION
LASALLE.OUfc. K0P2C5 TEL: 366-5484

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE t P.O. 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitloni "Smoked meat" opocidlsrt 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dodge Chryeler 
Comtom Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* Naujų Ir vartotų pati rinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

10601 sfilsrrs
368-7818 ooOi be Vdrondryo

D. N BALTRUKONIS

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

MAGNETOFONUS (VCR) 
ir VIDEO FILMAVIMO 
KAMERAS, tinkamas 
naudoti Lietuvoje. Turi
me pavyzdžių. Galima 
atsiimti ir Toronte.

ADAMONIU ŠEIMA, 
Te!.: (514) - 256-5355.

DĖMESIO:
"LITEH atidaryta sąskai

ta paremti Lietuvos buriuok 
tojus. Sąskaitos nr. 4523. 
Čekius "rašyti "LIETUVIŲ 
BURES ATLANTE" vardu

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

D.D.S*
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp. 45 A v.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gaitan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. des Lourontldos 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul* Concorde ) 
Skambinti Tel: 662-1177

o VILNIAUS RADIJAS š.m. j 
birželio mėn. 26 d. laidoje | 
užsieniui ypatingai šiltai 
padėkojo montrealiečiams 
lietuviams už pasiųstų 101 
parašų, sveikinant šios sto
ties darbuotojus. 

•
o KLEMENSAS ČEPUT1S .. 
prisiuntė "Lietuvių Burės,. 
Atlante" sųskaiton $ 6O.| 
Laiške rašo:

"Siunčiu aukų tiems mie
liems Atlanto nugalėtojams,.^, 
atsidavusiems visa lietuvio,, 
širdimi tų didingų žygffl 
įvykdyti - tai pasišventė-/, 
liai. Visos lietuvių širdys 
turime susiburti po jų galin
gais sparnais plevėsuojan- 
čiomis burėmis. Tai vėl® 
turime šių dienų tautinę^ 
šventę."

• "NL" darbuotojų iniciaty
va LITE buvo atidaryta 
sųskaita Nr.4523 "Lietuvių 
Burės Atlante" ir surinkto
ji suma bus netrukus pa
siųsta buriuotojams.

Pinigus ar čekius į LITĄ 
pristato Augustinas Mylė, 
"NL" administratorius, ku
ris taip pat pasirūpins jų 
perdavimu, kur reikia.

Kas dar norėtų prisidė
ti- paskubėkite.

Member

Foto M.L.S. 
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Joan Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181.............. Namur 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS AD AMON IS T“
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 
ADAMQNIS INSURANCE AGENCY INC.

3001 A ROSEMONT BUVO. MONTREAL, QUK. MIX 11.1

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 — 35—th Ave., Montreat, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c., lb.
tel. bus.: 727-3120 rez.: 376-3781

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Sdte, P.O. H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tol.: 366-9745 ir 365 - 0505

•Jftanniu. VZnfifan
KAILIŲ SIUVĖJAS

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu.

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Quo., H3G 1L5

Tel.:| 931-4024

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9646

TEL.: (514)767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1365 LECLAIR. VERDUN. P.O. H4H 2M4

JONAS &COTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 1143, Sun Life Building 

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

8 psi.

TniKIYI PORTRAITS
I L.JI - * I PASSEPORT - COMMERCIAL 

P H OTOĮ rARIAGE - WEDDINGS 

STUDIO • sSToaoaMlariHRTTZito 8 

tony laukaitis
Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tai.: 481-6608

AU UM NUAUS DURYS, LANGAI, STOugu- , 
APKAUNA! AUUMMJUN.PUBU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ 

3351 Belair St., Montrod ,
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