
U.S.A.
G

Nr. 8 1983 VASARIO - FEBRUARY 17d.
m---------- ,---------------- .

LIETUVIŲ SAVAITRASTIS 7722 GEORGE St. LA SALLE, P.O. H8P 1C4 , Tel.: 366-6220 30 c

SAVAITINIAI
ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ 
BĖGA IŠ NIGERIJOS

Nigeri ja,kurion per kelio- 
liką metų plūdo šimtai tūks
tančių varguolių iš kaimyni
nių kraštų,dabar nutarė jais 
atsikratyti, liepdama jiems 
tuč tuojau palikti Nigeriją.

Nigerija, iki šiol buvusi 
viena turtingiausių Afrikos 
kraštų, taip pat pradeda jus
ti sunkią ekonominę krizę. 
Daugiausiai ištremtųjų buvo 
atvykę iš Ghanos, kurion da
bar grįžta. Manoma,kad vien 
tik iš Ghanos buvo nelegaliai 
atvykę Nigerijon net apie 2 
milijonai žmonių.

PASKELBTI IŠNAUDOJIMAI 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Sov. Sąjungoje virš 4 mil. • 
disidentų ir paprastų kali - 
nių dirba priverstinus dar
bus kariniuose ir civiliniuo
se projektuose, "dažnai la - 
bai sunkiose ir pažeminan
čiose sąlygose", - pranešė 
Kongresui JAV Valstybės 
Departamentas.

Dauguma dirbančiųjų yra 
srųulkūs rusų kriminalistai , 
tačiau, anot jų,bent 10.000 
iš jų yra politiniai arba dėl 
religinių įsitikinimų nuken
tėjusieji suimtieji. /Čia rpes 
norime priminti, kad tikrai 
tų disidentų yra daugiau, nes 
Sov. Sąjungos vyriausybė 
klastoja politinių kalinių 
skaičių, priskirdami juos 
prie "kriminalistų" grupės./

Be to,apie 11.000 vietna
miečių, atvykę dirbti pagal 
kontraktą, norėdami ištrūkti 
iš skurdo ir bedarbės savo 
krašte, yra išnaudojami. Jie 
menkiau apmokami, negu so
vietų darbininkai,nemažas jų 
skaičius turėjo pasirašyti 7 
metų kontraktus. Žymi dalis 
jų algų yra sulaikoma, kaip 
atsiskaitymas su Hanoi vy
riausybe už skolas Maskvai . 
Kol kas neaišku,ar vietna
miečiai darbininkai turi tei - 
sę palikti darbą ir grįžti na
mo.

Dar apie 34. OOO vietna
miečių turi dirbti tokiose , 
pagal Žmogaus Teisių nuos
tatus nepriimtinose sąlygose 
ir Rytų Vokietijoje, Čekoslo
vakijoje, Bulgarijoje.

ŠNIPAS AEROFLOTE

Italijos policija suėmė So
vietų Aerofloto sekcijos Ro
moje viršininką, apkaltinda
mi jį šnipinėjimu. Jis buvc 
sučiuptas perimant žinias 
apie militarinius išsidėsty
mus Italijoje.

NAUJAS IZRAELIO 
GYNYBOS MINISTERIS

Po pravestų apklausinėj!-

[VYKIAI
mų ir tyrimų, Izraelio gy
nybos ministeris Ariel Sha - 
ron’as buvo apkaltintas ne - 
atsakingu elgesiu ir netie - 
stoginiu prisidėjimu prie 
Beirute įvykusių masinių 
žudynių. Pa reikalauta jo at
sistatydinimo.

Mirt, p-kas Begin'as savo 
lojaliam ministerial paliko 
ministerio be portfelio vietą 
kabinete.

Naujuoju gynybos ministe- 
riu paskirtas Moshe Arens, 
57 m. , buvęs aeronautikos 
profesorius, kuris prieš 1 m 
užėmė Izraelio ambasado
riaus Washington'e,DC pos
tą. Po 1O dienų minlsterių 
kabinetas jo paskyrimą tu
rės oficialiai patvirtinti. Jo 
pažiūros yra ekstremiškai 
dešiniosios, sutinkančios su 
Begin ’o ir buv.gynybos mi
nisterio Sharon’o.
DIDŽIOJI BRITANIJA IEŠKO 
STUDENTU IŠ UŽSIENIO

Didžiosios Britanijos vy
riausybė šiais metais pa
skyrė net 74 mil. dole - 
rių vertės programą, kad 
prisiviliotų daugiau užsie
niečių studentų. Užsienių 
reikalų ministeris Francis 
Py m, parlamente paaiškinda
mas šią programą pasakė , 
kad pinigai būsią panaudoti 
stipendijoms ir premijoms, 
skirtoms apie penkiems su 
puse tūkstančių studentų iš 
45-kių Britų Bendrijos 
/Commonwealth/ šalių.
YUZIK NATO IR ŽMOGAUS 
TEISIU GRUPIU DARBUOSE v •*

Kanados lietuviams gerai 
pažįstamas senatorius Paul 
Yuzik’as nuo 1975 m. yra vi
ce-p rez. Kanados NATO Par
lamentarinėje Sąjungoje.Šį - 
met jis vėl yra perrinktas 
vienbalsiai tam postui.

Jis iškelia nuolat Žmogaus 
Teisių klausimus Senato se
sijose ir spaudoje. Pasku
tinius 6 metus jis yra Kana
dos Helsinki Parlamentari
nė s G rupė s v i ce -pr ez ide nta s 
ir 4 m.trimėnesinio leidinio 
"The Bulletin"/kuris rūpina
si Helsinkio Akto Žmogaus 
Teisių nuostatų vykdymu So
vietų ir Vakarų blokuose/re- 
daktorium.
GODŪS PREKIJAI

Milžinišką Steinberg’o 
krautuvių skaičių valdantieji 
prekijai'jau seniai stengėsi 
gauti provincinės valdžios 
leidimą pardavinėti savo 
krautuvėse ir alų,bei vyną .

Valdžia betgi 
ne tik Steinberg?o bet ir vi
soms kitoms panašioms di
džiulėms krautuvėms tokio 
leidimo neduoda, kad tokiu 
būdu apsaugotų mažąsias

Lietuvio tremtinio pastogė Krasnojarsko srityje, Sibire.

PRANEŠA ELTA:

TREČIASIS PABALTIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS MELBOURNE

Praėjusių metų lapkričio 6-7 d. Melbourne, Lietuvių Na
muose, įvyko trečiasis Australijos pabaitiečių suvažiavi
mas. Suvažiavimui vadovavo Algis ŠIMKUS, paskaitą "Ar 
Paoaltiečiai yra disidentai ar sąžinės kaliniai" skaitė iš 
Tasmanijos atvykęs Algis P. TAŠKŪNAS. Suvažiavimą ofi
cialiai uždarė Viktorijos valstijos Imigracijos ministeris 
Hon. P. SPYKER, M. P. , kuris pasąkė nuoširdų žodį.

krautuves nuo bankroto. Da- 
' ar gi Steinberg’o savinin
kai ’ ando, kaip sakoma, Įsi - 
gyti tą leidimą pei užpaka
lines" duris, nes neseniai 
nupirko mažą krautuvę Bou- 
caerville miestelyje, kuri
turi alaus ir vyno pardavi-

kad tokiu būdu ir visos ki - 
tos jų krautuvės tokį leidi - 
mą gausiančios automatiškai

Mažųjų krautuvininkų są
junga tačiau apie tai pas is - 
iundė provincinei valdžiai 
ir tikis, kad tasai Stein -
berg’o suktas manevras bus

įėjimo leidimą ir pareiškė , sulaikytas.

LIETUVIAI MENININKAI Muzikinę programos dalįat-
TRADICINIAME BALTU VAKARE liks smuik Atis*Ba tikas 
KANADOS SOSTINĖJE Specialiu pakvietimu tame

Parlamento Rūmuose, , a kare Montreaiio lietuvius 
Ottawnie. šio mėn. IR d i-.»- .stovaus sol.Gina ^apkaus- 
vyks tradicinis, metinis, jau kienė. Ji yra dainavusi 8- 
11-tasis BALTŲ VAKARAS . se Baltų Vakaruose Ottawoje
LABDARA - LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA - DĖKOJA

Mielosios ir mielieji LABDAROS Draugijos narės, na
riai ir rėmėjai’.
Su Naujaisiais 1983 metais, su naujomis viltimis’.

Sveikinant dar su 1982-iais metais,Draugija priminė, 
kad pasaulis apimtas audrų ir kad mūsų tėvynainiai,ypač 
Lenkijoje, šaukiasi pagavos. Mūsų visuomenė jautriai 
atsiliepė ir siuntė paramą. LABDAROS Valdybai irgi te
ko daugiau darbo atlikti. LABDARA galėjo,ačiū mūsų vi
suomenės palankumui, žymiai daugiau paramos suteikti 
jos ypač reikalingiems.

Šie metai nebus lengvesni, ir mes turime glausti sa
vo eiles ir ištverti, padedant silpnesniems.

Pranešame 1982-jų metų LABDAROS apyvartas:
Gauta nario mokesčio DM. 2.176,14, šalpai ir stipen

dijoms 11. 555, 40, siuntoms į Lenkiją ir kitų pajamų 2.098, 
42. Išleista šalpai ir stipendijoms DM 12.352, 94, siuntoms 
į Lenkiją l. 896, 91, kitos išlaidos 1.094,71.

LABDAROS Draugija širdingai dėkoja nariams ir rė
mėjams už paramą,kuri įgalina Draugiją padėti mūsų tau
tiečiams, ir tikisi šiais metais irgi mūsų visuomenės pa
lankumo. LABDAROS DRAUGUOS VALDYBOS vardu

J. G 1 e m ž a
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ KONKURSO LAIMĖTOJAI

JAV lituanistinėse mokyklose buvo pravestas rašiniųkon- 
kursas, kurį paskelbė Amerikos Lietuvių Taryba, o pre
mijoms iOOO dol. paskyrė kun. J. Prunskis. Konkursą pra
vedė Švietimo Tarybos pirm. J. Plačas. Buvo gauti 28 ra
šiniai. Juos įvertino pedagogų ir literatų komisija; St. Pe
tersonienė, I. Tijūnelienė, G. Valiulienė, J. Masilionis ir 
J. Plačas. Pradžios mokykių konkurso tema buvo.'Dabar- 
tinė padėtis Lietuvoje". Pirmą premiją — 125 dol. laimė
jo V. Bublytė, Cleveland© Šv. Kazimiero lit. mokyklos m© - 
kine; antras premijas po75 doilaimėjo; L. Gelažytė. Clev
eland© Šv. Kazimiero lit. mokyklos, J. Urbaitė, Chicagos 
Marquette Parko lit. mokyklos; A. Eobelytė, St. Petersbur- 
go "Saulės" lit. mokyklos; trečias premijas po 50dol. lai
mėjo; M. Landytė, Detroito "Žiburio" lit. mokyklos, Kr. 
Alčiauskaitė, St. Petersburg©'’Saulės" lit. mokyklos, D. 
Venskutė, Los Angeles lit. mokyklos, mokinės.
Aukštesniųjų lit. mokyklų moksleiviams konkurso tema 

buvo "Žmogaus teisės ir sąžinės laisvės varžymas okupuo
toje Lietuvoje". Pirmą premiją 125 dol. laimėjo M. Palu
binskaitė, Los Angeles lit. mok. mokinė,antrąsias premi
jas po 65 dol. laimėjo. R. Navickaitė, Los Angeles lit. mok. 
M. Bucelevičiūtė, St. Petersburg© "Saulės" lit. mok., G. 
Radvenytė, Los Angeles lit. mok. ; trečias premijas po 45 
dol. laimėjo; R. Jarašūnas, Los Angeles lit. mok , L. Ba
rauskas, Detroito "Žiburio" lit. mok., N. Gleveckaitė, Chi
cagos aukšt. lit. mok., V. Damijonai tytė, Chicagos aukšt. 
lit. mok mokinė. Aukštesniųjų mokyklų premijos trupu
tį mažesnės, nes komisija rado daugiau premijuotinų ra
šinių.

STIPRĖJA PASIPRIEŠINIMAS ESTIJOJE
Pastarųjų mėnesių bėgyje padažnėjo žinių apie rezisten

cijos ir protesto pasireiškimus. Estijoje. 1982 m. gruodžio 
8 d. Stokholme paskelbtas trylikos estų disidentų pasirašy
tas "atviras laiškas"(1982. X. I) adresuotas "Suomių respu
blikos piliečiams". Jame nurodoma, kokius pavojus estų 
tautai kelia naujo uosto statymas Mauga įlankoje, netoli 
Talino; šiame projekte dalyvauja ir kelios suomių firmos 
bei darbininkai. Laiške rašoma., kad naujam uostui reikės 
apie 100,000 darbininkų — apie 90% jų atvyks iš kitų Sov. 
Sąjungos sričių, ypač iš Rusijos. Imigrantų skaičius, įskai
tant jų šeimas, pasieks 150,000 -• 300,000. Toks ant - 
plūdis sumažintų estų skaičių 35% Talino gyventojų.Laiško 
autoriai pabrėžia,kad niekas neatsiklausė estų tautos apie 
šį projektą: "Kažin ar kokia tauta balsuotų už savo egzis - 
tencijos sunaikinimą". Jie prašo "giminingos suomių tau
tos" supratimo ir paramos. ... ....

Praėjusių metų spalio 2 d. Švedijoje leidžiamas estų laik
raštis Teataja išspausdino anoniminį 15-os estų intelektua
lų laišką, adresuotą suomių dienraščio Helsingin Sanomar 
korespondentui Seppo I-eikinheimo. Laiške atmetami dien
raštyje anksčiau išspausdinti sovietinę sistemą teisman - 
tys penimių estų intelektualų argumentai; tvirtinama, kad jie 
pasirašė jiems valdžios pareigūnų iš anksto suredaguotą 
pareiškimą. Nurodoma, kad per pastaruosius dvidešimt me
tų. rusiškai kalbančių imigrantų skaičius peršoko Estijos 
natūralų prieauglį — tarp 19 70 ir 19 79 mer.ųEstijos gyven
tojų skaičius padidėjo 110,000 žmonėmis, bet tik 22, 655 
jų tebuvo estai. Pasak laiško autorių, estai prarado bet ko
kias iliuzijas, kad sovietinė sistema taps liberalesne tres
tai įsigys daugiau savivaldos. Šiandien Estijoje vadovaujan
čius postus užima "nekviesti svečiai". Apsupti s vetimšalių. 
kurie atsisako kalbėti estiškai, estai pergyvena "psichinę 
traumą" ir klausia savęs: "Kur aš esu? Ar tai iš tikrųjų 
mano gimtasis miestas? Mano šalis?"

USSR News Brief (1982- X. 15) žiniomis, apie 5, OOO Tar
tu universiteto studentų dalyvavo demonstracijose, kurias 
įžiebė valdžios atsisakymas teisti pastatyti 1940 metais pa
šalintą universiteto steigėjo, Švedų karaliaus Gustavo Adol
fo II-jo, biustą. Švedų delegacija, atvykusi į universiteto 
300 metų sukakties minėjimą, buvo atsivežusi naują biustą 
Demonstruotojai susirinko rotušės aikštėje, dainavo patri
otines dainas, ir skandavo šūkius prieš Estijos rusinimą.

Imtasi priemonių ir sumažinti estų ryšius su Suomija. 
1982 m. rudenį iš viešose vielose esančių televizijos apa
ratų išimtos dalys, kurių delta buvo galima žiūrėti Suomi
jos televizijos programų. Nutraukti tiesioginiai telefoniniai 
pasikalbėjimai su Suomija. Nuodugniau kratomi Estijoje 
besilankantys suomių turistai.

Gausėjančius protesto veiksmus įdomiai aiškina praėju
sį rudenį Paryžiuje politinį azilį pasirinkęs aukštas Esti - 
jos kultūros ministerijos pareigūnas, Aarne Valitra. "Lais
vės Radijo" transliuotame pasikalbėjime jis pareiškė, kad 
Estijoje išaugo karta, nepatyrusi 1940-1950 m. masinių iš
vežimų, kuri jų tėvus "sukaustė baime". Ši karta mažiau 
bijosi demonstruoti prieš savo teisių pažeidimus.
PRANEŠA PL3:
ll-SIOS PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES

1. Il-se Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynėse, kurios bus bir
želio 26 — liepos 2 dienomis Čikagoje, II PLDienų metu , 
bus vykdomos šios sporto šakos: futbolas, golfas, krepši
nis, lauko tenisas, lengvoji atletika, plaukimas, raKetbo- 
las (raeųuetball), stalo tenisas, šachmatai, šaudymas, tink
linis. Slidinėjimo varžybos bus vasario 5-6 d. d. Holiday' 
Valley Ski Resort, Ellicottville, N. Y. , ledo rutulio — ge
gužės mėnesį Toronte, Kanadoje.
2- V PLJ Kongreso stovyklos akadeninės programos ren
gimo komisiją sudaro šie asmenys: pirm. Birutė Bublienė 
(Detroitas/, A. Saulaitis, S. J. (Čikaga), Seselė Igne Marijo- 
šiūtė (Putnam), Viktorija Lenkauskaitė (Klevelandas). Sto
vyklos techninės ruošos pirmininkė yra Rusnė Kasputienė. 
V. PLJ Kongreso stovykla bus liepos 4-lO d.d. Oberlin Col
lege, netoli Klevelando.
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VYTIS Nr6
KAI IDEALISTUI ATSIVERIA AKYS 

/pabaiga/'
Ir taip, atsėdėjęs 14 m., H.grįžo į laisvę. Tačiau 

iki Lietuvos dar buvo toli. Iš lagerio jis važiavo taipo į 
Sibirą, į /neįskait./ Mongolijos TSRS, į nedidelį Sukaro 
kaimelį /neįsk./raj. , kur ištremtos gyveno jo motina su 
šeima.

Ir tik apie 1963-1964 metus H. su šeima grįžo į Lietuvą. 
Apsistojo Panevėžyje. Bet vėl bėda, Vilnius H. neleidžia 
prisiregistruoti Lietuvoje. 8.7 mėnesius negauna darbo. 
Tada jis vėl sėda į traukinį ir važiuoja j Maskvą. Maskva 
leido prisiregistruoti. Su darbu Lietuvoje irgi buvo ne - 
lengva. Jam neleido dirbti netgi meistru ar brigadininku. 
Nedrįso patikėti net menkiausio vadovaujančio posto. O 
kai Jonavos 34- tai proftechninei mokyklai reikėjo san
technikos specialybės meistro dirbti su jaunimu, Joną - 
vos saugumas skubiausia tarė lemiamą "ne". Visus tuos 
laisvės metus H. buvo kontroliuojamas vietinio saugumo. 
Numatydamas įtemptą tarptautinę padėtį ir keldamas vi
sų tautų nacionalinį klausimą suorganizuoja tarptautinę 
organizaciją, kuri šiandien vadinasi "Vremanoj edinyj 
front za mir i nacionalnoja spazenija narodo SSSR". Ir 
taip 19'6.12.22 J. H. areštuojamas. Arešte ir kratose da
lyvavo Vilniaus saugumo organai padedant Jonavos sau - 
gurnui. Areštavo ryte Jonavos kariniam komisariate, kur 
H. keitė karinį bilietą. Namo jo nevežė, o nuvežė į Skaru
lių kaimą, 3 km. nuo Jonavos, į H. dirbtuvėlę, kur jis 
tapė paveikslus, užsiiminėjo skulptūros darbais. Ir ten da
rė kratą, iki 3 vai. nakties. Krata buvo padaryta ir pas J. 
H. motiną Emiliją. Gal kokias 2 savaites prieš H.areštą 
nelegali krata buvo padaryta Jonavoje rūsyje pas H. sese
rį Janę Kuodtenę. Imitavo įsilaužimą: išdraskyti popie - 
riai, kartoniniai knygų viršeliai perplšėti pusiau. Tuo pat 
metu H. dirbtuvėlėje irgi niekam nežinant buvo imituotas 
įsilaužimas. Namuose krata vyko nuo 11 vai. ryto iki 20 . 
OO. Saugumiečiai išsinešdino tik apie 21.00 vai. Grįžu
si iš mokyklos duktė /tada ji mokėsi 11 kl./ apie 15.00 
vai. rado namuose didžiulę betvarkę. Ieškomi dokumen
tai jau buvo surasti. Ją paliko kambaryje, motiną nusi - 
vedė į rūsį, kur irgi darė kratą. Paėmė apie 1OOO įvai - 
riaušių dokumentų: tai buvo "Manifestas", "Kreipimasis 
į CK", "Kreipimasis į jaunimą", "Kreipimasis į tautas", 
"Straipsniai apie religiją" ir kt. Visi dokumentai rašyti 
rusų kalba ir jau paruošti platinimui - buvo supakuoti.Ka
dangi tai buvo nedidelės fotonuotraukos - perfotografuoti 
dokumentai, saugumiečia konfiskavo visą H. fotoaparatū- 
rą-

Kratos protokole buvo Jrašyta:"Antitarybinių doku - 
mentų ir literatūros konfiskacija". Antitarybinių knygų 
nerasta. Visą laiką iki teismo H. buvo kalintas Vilniaus 
saugume.

1977. II. 24-26 d. H. teismas. Nors teisė Jonavoje , 
niekas iš H. šeimos ir giminių apie tai nesužinojo.Išgir
do tik trečią dieną. Kai šeima paklausė Vilniaus saugu - 
mo, kodėl nebuvo pranešta, kagėbistai atsakė, kad to - 
kius klausimus tvarko advokatas, o J. H. advokato atsi
sakė, todėl apie įvykius, procesą niekas ir nepranešė . 
Taip,H. atsisakė advokato, kuris tarybinėmis sistemos 
sąlygomis jam, negali pilnavertiškai ginti politinių bylų. 
Jeigu jis sutiks ginti H. pažiūras, atsisės pats. Be to, e- 
sant advokatui, H. netektų teisme kalbėti ir ginti savo tei
ses. Dėl to teisiamasis advokato atsisakė. Teismas, pa
gal J, H. norą vyko ne lietuvių, bet rusų kalba, nors tam 
ir labai prieštaravo teisėjai. H. norėjo, kad visą teismo 
procesą ne tik rašytų, bet ir suprastų čia esantys rusai . 
Ypač jo apsauga. H. saugojo 8 automatais ginkluoti karei
viai ir vienas karininkas. Jis mokėjo tik rusiškai. Be to, 
šia kalba rašyti visi H dokumentai ir jam buvo net lengv- 
viau kalbėti rusų kalba.

Po salės, kur vyko teismas, langais iš lauko pusės 
stovėjo kareiviai su automatais ir šunimis. H.teisė Augš- 
čiausias teismas. Salėje buvo žmonių, visi kviestiniai 
komunistai. Teismo proceso metu H. visą laiką kalbėjo, 
atsigręžęs į salę. Teisėjai padarė jam pastabą, kad turi 
būti atsigręžęs į teismą. H. pasakė: "Jūsų sėdi 5, o salė
je apie lOO.Tai kur dauguma?". Teisiamasis atsistojo 
šonu ir, kalbėdamas su teismu, galvą pasukdavo į jo pu - 
sę, o kai kalbėdavo į salę, galvą pakreipdavo į salėje esan
čių žmonių pusę. Nors H. atsisakydamas advokato ir ga
vo teisę ginti save, bet teisėjas su prokuroru visą laiką 
jam trukdė laisvai kalbėti. Kai išėjo kalba apie motyvus, 
kurie privertė H, stoti į kovą dirbant milicijoje, H. trum
pai paaiškino, ką jis matė ten dirbdamas. Kai prokuro - 
ras bandė neigti kalbamus žiaurumus tuometiniame kalė-
2 psl.

jime, sušukdamas:"Meluojl", J. tarė:"Paimkim iš salės 
porą žmonių,sėskim į mašiną, aš jus nuvesiu prie Pane
vėžio kalėjimo sienų ir pirštu parodysiu, kur guli nukan
kintų žmonių kaulai. Važiuojam, pažiūrėsim, katras me
luoja. Aš kovojau prieš terorą, o kiti tokie kaip jūs pats 
tuo metu sėdėjot ten aukštai ir dėjot sankcijas nekaltų 
žmonių sušaudymui". Salėje buvo kapų tyla, tik vienur ki
tur pasigirdo nepasitenkinimo šūksniai prokuroro adre - 
su. H. bylos nenagrinėjo. O kai liudininkas Jonas Survila 
paprašė teismo perskaityti nors vieną antitarybinį sakinį 
iš konfiskuotų H. dokumentų, prokuroras paėmė "Manifes
tą", pervertė 9 jo lapus, nieko neradęs, metė ant stalo, 
griebė kitą dokumentą, bet nieko tinkamo pacituoti nera
do. Salėje pasigirdo juokai, tada išprakaitavęs pareigū
nas atsistojo ir pranešė:"Teismo tribūnos neišnaudosim 
antitarybinių idėjų skelbimui". Taigi, H. kalt ino antitary- 
biškumu, o iš 1OOO konfiskuotų dokumentų negali per - 
skaityti ir vieno antitarybinio sakinio.

H. daug kalbėjo apie Sibirą, apie tai, kaip grįžus ne - 
leido dirbti Lietuvoje, kaip visur buvo persekiojamas.Bet 
daugiausia dėmesio skyrė tarptautinei padėčiai, kalbėjo 
apie tai, kad akla TSRS politika tikrai gali privesti visą 
žmoniją prie termobranduolinės katastrofos. J. juto, kad 
salė jį palaiko. Kartais pasigirsdavo ir trumpi pavieniai 
plojimai.

Paskutinė teismo diena. Ir štai skaitomas nuospren
dis. Pagal LTSR BK 68 str- H. nuteistas 1O metų ypatin
gojo režimo lagerio, ir 5 metus ištrėmimo. Salėje tyla, 
ęalbūt teisėjas galvojo, kad pasigirsią pritarimo plojimai, 
bet žmonės tylėjo ir šį kartą tyla reiškė nepritarimą. 
Henrikas gavo paskutinį žodį:"Jūs daug kalbate apie Čilę, 
apie huntos terorą, o kas darosi pas mus? Jūs čia paskir
ti teisti mane - gerai, kad jūs teistumėte. Juk teisiate ne 
Jūs, o saugumas. Šis nuosprendis parašytas seniai, kur 
kas seniau, negu įvyko šis spektaklis. Kaltinate, kad esu 
"liaudies priešas", tad tegu liaudis ir teisia mane. Suren- 
kit atvirą teismą, ir jeigu liaudis pasakys, kad tikrai esu 
jos priešas, pilnai sutiksiu su jos sprendimu. Kaip ga
lima teisti žmogų už įsitikinimus? "Kokie čia įsitikini - 
mai?" - tuoj įsikišo teisėjas. "Tai koks pagal Jus įsitiki
nęs žmogus", - tarė H. - "Alkoholikas, kuris įsitikinęs ge
ria degtinę, o gal žmogžudys, kuris iš įsitikinimo nudo - 
bė žmogų?. . .Protestuodamas prieš neteisingą nuospren
dį, aš iš šios salės savom kojom neišeisiu". Prie nuteis
tojo puolė kareiviai, jis juos atstūmė. Tada jie užlaužė 
H. rankas, uždėjo antrankius ir nešte išnešė iš salės, įstū
mė j mašiną, kuri tuojau pasuko Vilniaus link. H. paklau
sė ten sėdinčių saugumiečių, kam reikėjo surengti tokį 
vaidinimą, kodėl neskaitė nėi vieno dokumento. Kažinkoks 
saugumo viršininkas pasakė:"Jeigu teisėjas būtų perskai
tęs nors vieną sakinį iš dokumentų, tai būtų pats atsidū
ręs tavo vietoje". Po teismo H. rašė laiškus į Maskvos 
CK, bet nė vieno jų iš Vilniaus saugumas nepraleido.1977. 
12.19 H. išvežė į Mordavijos lagerį. Kameros vaizdas 
buvo baisus. Pro sienas sunkėsi vanduo, kuris vėliau virs
davo ledu. Buvo šalta, laba^‘iažnai darydavo kratas. Jam 
vis konfiskuodavo parašytus (dokumentus, bet H.nenusto- .. 
jo rašęs. Ir tokiu savo atkaklumu H. išsikovojo sau teisę 
rašyti/laisvai/, tik su sąlyga, kad tie raštai neišeitų 
už lagerio sienų. H. prašė jį suvesti su Maskva,bet pas
tangos buvo veltui. 19' 9. 7. 8. reikalavimu dėl bylos per
žiūrėjimo jis atvežamas į Vilnių. Galbūt tikimasi kokių 
nors permainų H. pažiūrose, bet šioms viltims nepasi - 
teisinus, rugpjūtyje H. grąžinamas į Mordaviją. 1979 m. 
rudenį šeimai priklauso pasimatymas su H. , bet jis neį
vyko tuo pretekstu, kad Henriko raštuose rasta per daug 
antitarybinių minčių. Išgirdęs, kad atimamas asmeninis 
pasimatymas, H. parašė raportą, atsisakė eiti į darbą ir 
1O dienų paskelbė bado streiką. Užsidarydamas karcery
je, tai buvo gruodžio mėn. Po 1O d. karcerio pareika - 
lauja administracijos leisti asmeninį pasimatymą. Admi
nistracija nesutinka. Jis vėl sėda į karcerį 13-kai dienų. 
Mordavijos lagerio vadovybė pradėjo grasinti uždaru 
kalėjimu, bet pamačiusi,kad tai nedaro H. laukto įspū - 
džio, paliko jį ramybėje.

1980 m. kovo 1 d. visą H. lagerį perkelia į Uralą. Čia 
sąlygos palyginti ne pačios blogiausios. Darbas nesunkus, 
normų kaip ir nėra. Maistas, palyginus su Mordavijos 
lagerio maistu, skanesnis ir švaresnis. Nors H. nusitei
kęs optimistiškai, sveikata nesiskundžia, jo akys yra silp
nos, skrandžio rūgštingumas nulinis, pagaliau pradeda 
streikuoti širdis. Dantų techniko lageris neturi, netgi 
vaistų dantims čia negalima gauti.

Po teismo su saugumo kapitonu Daugėlų buvo kalba - 
ma apie H. nuosprendį. Kapitonas pasakė, kad, jeigu bū
tų jo valiav Henriko lauktų tik sušaudymas.

V PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
Penktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas įvyks 

1983 metų LIEPOS 1-24 dienomis. Liepos ld.,II pasaulio 
Lietuvių Dienų bėgyje Čikagoje vyks Kongreso atidarymas.

Stovykala yra ruošiama LIEPOS 4-10 dd. Oberlin Colle - 
ge NETOLI CLEVELANDO. Jaunimo Kongresas toliau 
tęsiamas TRENT Universitete PRIE TORONTO mies
to, kur atstovai dalyvaus Studijų Dienose LIEPOS 11-20dd. 
MONTREALYJE įvyks vietinės spaudos konferencija, kon
certas, banketas ir oficialus Kongreso uždarymas.

KONGRESO STOVYKLA. Jau nuo 1982 metų vasaros 
prasidėjo paruošiamieji V-sios PLJK stovyklos darbai. 
Stovykla įvyks Oberlin Kolegijoje, Ohio, nuo liepos 4 d. iki 
liepos 1O d. Stovyklos akademinės Programos Rengimo 
Komisiją sudaro šie asmenys: Birutė Baltrušaitytė- Bub
lienė iš Detroito (Komisijos pirmininkė ir bendras koordi
navimas visos akademinės programos); kun. A. Saulaitis 
iš Čikagos (dieninių programų koordinatorius) ;Seselė Ignė 
MarijoŠiūtė iš Putnamo(Dienotvarkės koordinatorė); Vik
tutė Lenkauskaitė iš Cleveland© (užsiėmimų būrelių koor
dinatorė). Taip pat prie komisijos prisideda Rūta Giedrai
tytė iš Clevelando (vaKarinių programų koordinatorė).

KANADOS LIETUVIU FONDAS
Nauji narianir įnašai:

1004. Ledlenė Adelė. . .............................. .. $ IOO. - ‘
1005. Chrolavič i aus Mykolo atm................................ 117.-.$
1006. Žilvitienės Marijos atm........................................ IOO. -
1035. Knystauto Jurgio atm............................................ 45 5. -
10 36. Prūsaičio Vytauto atm.....................................  IOO. -
103 7. Paiys J...............................................................  .... IOO.- 1
1038. V. Krėvės-Mickevičiaus vardo Jamž..............  185.-
1039. Didžbalio Jono atm..........................................  114Ou- ‘
1040. Domeika, Juozas ir Stefanija............................... IOO. - •
1041. Ulba Antanas-^.............................................................. IOO. - °
10 42. Muiiolis Antanas........................................................ IOO. -
10 43. Puterienė Donata....................................................... IOO. -
1044. Viltrakienės Teresės atm............................ IOO.-
10 45. Toronto Lietuvių Senjorų Klubas........................ IOO. -
1046 L. Š. S. T. Jūrų Šaulių Kuopa "Baltija"......... IOO.-

Štarienės Janinos atm.......................................... 20.-
Paco Ramono atm.................................................... 7 5. -

Nariai papildę J n a š u s:
23. KLB Ottawos Apylinkė................................. iki. 6,500.-
46. Arštikaitytė-Uleckienė Marija, Dr.........  400. -
73. Kdjelaičiai, Aleksas ir Teodora..............  38.389.-
77. TALKA Hamiltono Kred. Kooperatyvas. . 1,600.-
84. Masevičiaus Andriaus atm......... .'................ 1,000.-
149. Paužos Broniaus test, palikimas............  25,3 5 9.-
2 1 9. Žilėnas Antanas................................................. 500.-
289. Suima Vladas, Dr............................................. 1,600.-
32 6. Stankus, Kazys ir Vanda............................. 550.-
380. Treigio Sergijo atm..............................  704.-
425. KLB Oakville s Apylinkė................................. iki 300.-
549. Kalainls, Jonas ir Petronėlė.......................... 317.- •
633. Tamošaitienė Anastazija................................. 200.-
6 40. Steiblys, Jonas ir Elena............ .................. 200.-
6 5 1. Grudzinskas Kostas.......................................... 1,190.-
6 73. Kaziūnas A.....................’....................:................ 600.- :
701. Mažeika Juozas...........................  400 -
7 66. Toronto Lietuvių Namai................................... 2,200. -
7 94. Zatorskis, Edvardas ir Sofija................... • • 3,100 —
8 44. Dambaras Jonas.................................................... 200.-

Sveikiname visus naujus narius ir įnašus papildžiusius, 
tai žvaigždės, kurios Švies visam laikui — jų pastangos 
nušvies mūsų TĖVYNŲ ir čia išlaikysim jaunimą parody
dami kaip reikia mylėti savo TAUTOS ŽEME ir JOS gar-= 
bingą KALBĄ . . .

Sveikiname naują Įgaliotinį Londone ir plačioje apylinkė
je -- tai brangus lietuvis Edmundas Petrauskas. Atsipra
šome už praleistus keturis narius paskutiniame skelbime. 
Primename visiems — paKeitus adresus, neatidėliojant — 
pranešti.

Mieli nariai, prikalbėkite bent po vieną naują narį —kur. 
du stos visados daugiau padarys ! Tamsta čia esi laisvas, 
bet neužmiršk ir savo brolių ir sesių vargstančių okupan
to pančiuose. Negi taip mes ir paliksime savo brolius, se
ses ir nualintą TĖVŲ ŽEMŲ LIETUVĄ’. ? Mūsų ir tik mū
sų šventa pareiga yra ir bus iki mūsų TĖVŲ ŽEMĖ bus at
statyta visų mūsų prisidėjimu. Niekada to nepamiršk mie
la sese ir broli .’ . . .

K. L. F. Vaidyba/ Ą

Šios V-tosios PLJK stovyklos programos tikslas jTa su
pažindinti stovyklautojus su Lietuvos istorijos laikais,kad 
dalyviai pajustų ir pažintų savo kilmę Pirmoji stovyklos 
diena —LIETUVIŲ KILMĖS DIENA. Per šią dieną bus na
grinėjama lietuvių tautos kilmė. Šios dienos tema bus to
liau skirstoma į tris dalis: (1) Senovės lietuvių tikyba; (2) 
Lietuvių santykiai su kaimyninių tautų žmonėmis; (3) Svę- 4 
timų kalbų įtaka lietuvių kalbai ir lietuvių pastangos kalbą , 
apvalyti nuo svetimžodžių. VuKare bus linksmo pobūdžio j 
Viduramžio laužas.

Antra diena pavadinta — TAUTINIO ATGIMIMO DIENA. 
Šios dienos temos apibūdins ir analizuos tautinio atgimi mo 
laikotarpio uždavinius ir sunkumus. Stovyklautojai svars
tys šiąs temas: Kas motyvavo lietuvius atkovoti tautos ne
priklausomybę; Kokios idėjos veikė to laiko lietuvius kad 
pasipriešintų lietuvių tautos pavergėjams; Tautinio atgi
mimo žymesnieji veikėjai ir jų įtaka tų laikų jaunimui.Va- 
karo programai pramatyta,skaidrių montažas ir tautiniai 
šokiai.

LAISVOSIOS LIETUVOS DIENA - tai TREČIOJI stovyk
los diena. Šią dieną stovyklautojai atkurs Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį. Stovy kiauto jam s bus duota proga 
aKtyviai patiems išvaidinti ir įsigilinti į šios dienos temą 
ir pajusti, kokį milžinišką darbą lietuviai tais laikais atli
ko per tokį trumpą laikotarpį. Vakare pramatyta atkurti 
sporto olimpiadą.

KETVIRTOJI diena - ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA. Šios 
dienos tikslas būtų; supažindinti jaunimą su dabartinio jau
nuolio padėtimi — galimybes ir apribojimai ■ dabartinėje 
okupuotoje Lietuvoje. Vakare pramatoma atžymėti tautos 
tragedijos laikotarpį — trėmimus.

Stovyklą baigsime TAUTINIŲ RYŠIŲ. DIENA. Stovyklau
tojai nagrinės įvairių kraštų lietuvių charakterį ir ypatybes 
ir visus rišantį solidarumą. Vakarą baigsime linksmu lau
žu ir šokiais. Stovykloje taip pat bus ir užsiėmimo būre
liai, kurie duos progos susipažinti su tautinės išraiškos 
pavyzdžiais ir Kūryba.

ATIDARYMAS. Oficiali programos dalis bus LIEPOS id. 
University of Illinois at Chicago patalpose. Jaunųjų meni
ninkų paroda įvyks nuo BIRŽELIO 21 d. iki LIEPOS 9 d. 
Oficialus atidarymas BIRŽELIO 24 d.TALENTŲ VAKARAS 
įvyks LIEPOS 2 d. Talentų vakaro reikalais rūpinasi J. Ka- 
pačinskas iš Čikagos.

STUDIJŲ DIENOS. Studijų dienos įvyks Trent Universi - 
tete nuo LIEPOS 11-20 dd. Visi JAV atstovai jau išrinkti. 
Per studijų dienas bus diskutuojama, kaip pagerinti visuo
meninę veiklą, bei kitos svarbios temos. Taip pat studijų 
dienų laikotarpyje bus išrinkta nauja Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdyba- |

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PASMERKTI SOVIETŲ 
NUSIKALTIMAI AFGANISTANE 
O KITUR ?

P.INDREIKA
Paryžiuje veikiantis "Liaudies Tribunolas", sudary

tas iš radikalių pažiūrų asmenų, neseniai pasmerkė So
vietų Sąjungą už padarytus nusikaltimus žmoniškumui ir 
karo vedimo nuostatams- persekiojant ir žudant ne kai - 
tus civilius gyventojus sovietų okupuotame Afganista
ne.

Tribunolui svarstant afganistaniečių skundus dėl Rau
donosios Armijos vykdomų nusikaltimų prieš civilius gy
ventojus, iš Afganistano buvo atgabenti penki liudininkai, 
kurie išliko gyvi , suanikinant kaimą Padkhwab-e-Shan. 
1982 m. rugsėjo 13 d. raudonarmiečių dalinys su tankais 
apsupo kaimą ir žiauriausiu būdu išžudė 105 jo gyvento - 
jus, kartu nunuodydami ir 11 vaikų.

Įvykis yra labai panašus, kai 1944 m.birželio 3d. , 
vokiečiai Lietuvoje sudegino PIRČIUPIO kaimą ir 
liespnose žuvo 21 vyras, 29 moterys ir 69 vaikai. Vokie
čiai Įtarė,kad kaimo gyventojai remia rusų desantininkus 
ir su jais palaiko ryšius. /Yra ir KITA VERSIJA, kurios 
tiesa kada nors paaiškės:kad rusai desantininkai i š- 
provokavo vokiečius ftaip, kad atrodytų, jog kaimo 
gyventojai remia sovietus ir taip sukėlė didelę vokiečių 
neapyka ntą/.

Reikėtų nepamiršti ir kito atsitikimo- 1941 m. , pra - 
sidėjus sovietų-vokiečių karui, rusai, traukdamiesi iš 
Lietuvos, kartu IŠSIGABENO iš Kauno kalėjimo per 1OO 
lietuvių politinių'kalinių, Juos nusivarę iki Minsko, ten 
sujungė su lenkais ir gudais bei kitais kaliniais ir, nu - 
varę į mišką .netoli ČERVENĖS miestelio, pradėjo MA
SIŠKAI ŠAUDYTI. Iš 5.000 kalinių voros teišliko gyvų 
tik apie pora šimtų, kuriems pavyko apsimesti negyvais 
arba pasislėpti po nušautųjų lavonais. Žudynių vietoje iš
liko apie 30 lietuvių:Vytautas Eidukaitis, J.Gabrusevičius, 
kpt.St. Jasinskas,V.Kaušas, prof.I.Končius,broliai kuni
gai A. ir Pr. Petraičiai, pik. J. Petruitis, J.Šatas, L. šešto-- 
kaitis, pik. A .Šova, P. Švelnys, pik. J. Tumas, G. Urbonas,A 
Virbūnas, kpt. O. Žadvydas, stud. JčŽičkuš ir kt. Červe
nės žudynes išsamiai parašė išlikęs gyvas pik. J. Petruitis 
knygoje KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ. Knyga išversta į vo - 
kiečių ir anglų kalbas.

Čia tiktų prisiminti ir RAINIŲ žudynes, įvykdytas 1941 
m.birželio 24-25 d.d. .kuriose "garbingieji" raudonarmie
čiai parodė tikrą žvėriškumą, nukankindami 73 po
litinius kalinius, iš kurių tik 27 tepavyko atpažinti, nes nu 
kankintieji buvo žiauriai sužaloti:išluptos akys, nupjausty
tos ausys, ištaškyti smegenys ir durtuvais išmaišyti vi
duriai.

Grįžus Raudonajai Armijai 1944 m. antrą kartą Į Lie
tuvą, ji panašų siaubą sukėlė DAINAVOS krašte-MERKI
NĖS apylinkėje, sudeginant 8 kaimus* Ryliškių bažnyčią 
ir išžudant gyventojus, kurių ąukomis tapo 37 asmenys . 
Maskva ATSIKERŠIJO ir V. KRĖVEI-MICKEVIČIUI - su
degindama jo gimtinį kaimą- Subartoms,kuriame neliko

BALTO-AISČIŲ CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

J.J.B. 
/tęsinys /

3. BALTO-AISČIŲ ŽEMIŲ STOVIS PRIEŠKRIKŠČIONY - 
BĖS LAIKAIS / 9-10 a./.
Iki krikščionybės atėjimo , mūsų Vyties /Vyčių , 

Vikingų, Vyt ingių/ laivynas viešpatavo visose jūrose, tar
si "Kings of the Sea". Tik pirkliai būdavo Įleidžiami į 
Baltijos jūras, kurie daugumoje buvo arabai/ ne 
krikščionys ’./. Krikščioniški kraštai ir krikščionybė bu
vo didžiausi arijų /pagonių/ tautų priešai iki to pas
kutinio 1387 krikšto.

Kiek prisimename, Pareinio 1 i a u d ai /frankai/, 
seniausioji Trojos išeivių šaka, buvo apkrikštyta 499 m. 
po Kr. Jie nenustojo mūsų tautos Įgimto vidinio veržlu
mo ir KARALIAUS /Karolio/ DIDŽIOJOTaika’0 davė pra
džią naujos Romos Imperijai.

Vytingio ir jo žmonos MOTĖS ŠVENTOS kapituliaci
ja 773-4 m. tam pačiam Karoliui pabaigė tik ostrogotų 
ir lombardų karaliavimą Italijoje. Įeitos vyčių - gu- 
d ų užkariautojų šakos karjera tebesitęsė iki 711 metais 
Įvykusios arabų invazijos Ispanijoje. Tačiau musulmo
nai nepajėgė pavergti visos tautos, ir pamažu gudų 
atgimimas ne tik juos asimiliavo, bet rado tautos šakny
se Užtenkamai energijos sukurti naują imperiją pietų ir 
centrinėje Amerikoje.

Svarbiausioji gi mūsų protėvių gimtinė - Gemarių 
/Kimerių/, Gemaičių /Žemaičių/,Gauduvingių /Jotvingių/ 
arba Galupėdų-Gepidų-Galindų ir visų kitų Gudų, P-Ru - 
senų, Varingių, Liaudų, Vyčių, Vykingių bernelių kraštas , 
t. y; GINTARO KELIO Š e r m a č i a arba GARDA RIKĖ 
/Gardino Rykija/ visai nebodama klestėjo ligi 1387 metų. 
Tikrumoje, tai DAUGONIO,KAUNUČIO ir VLADIMIRO 
krikštai sužlugdė mūsų didžiulę valstybę.

4. DAUGONIO KRIKŠTAS /966 m. po Kr./
Kas buvo tas DAUGONIS /Mieszko ar Miecislas I/,ir 

kokias žemes jis valdė, išgirstame pirmą kartą iš arabų 
prekiautojo Ibrahim ibn J a c u b. Jis atvyko iš 
maurų Ispanijos ir aprašė savo kelionę 965 m. Į Hedeby, 
Mecklenburg, Magdeburg, Prague ir kitas vietas. Jis taip 
sako:

"To the west the land of N a k o n, King of Obodrites, 
borders on SAXONY and some of the DANES. His land 
has so many horses that they are exported. They/ the 
Obodrites, or western Vandals/ have complete sets of 
arms, that is coats of armour, helmets and swords. . .The 
fort/I. e. Nakon’(s fort/ is called W i 1 i g r a d, wich 
means the big fort. . ."

Reikia priminti, kad Obotrites buvo vakari - 
niai vanduoliai, kurie buvo susispietę prie aukštutinio ir 
vidurinio Oderio, arba šiandieniniame Meklenburge, 
1983.11.17 

akmens ant akmens, tik vėliau, iš kito kaimo atvežtas į 
Subartoms panašus name Į V.Krėvės gimtinį, ir jame da
bar Įrengtas muziejus. . .

Barbariškais darbais Raudonoji Armija jau suskubo 
pasižymėti ir okupuotame Afganistane Į kuriuos atkrei
pė dėmesį ir Liaudies Tribunolas, nes ir Afganistanas jau 
virsta į komunistinio siaubo, kančių ir ašarų kraštą.

Išlikęs gyvas kaimo Padkhwab-e-Shana seniūnas Ha- 
bib-ur-Rehman .Liaudies Tribunolui liudijo , kad 1982 m. 
rugsėjo 13 dieną kaimą apsupo rusų tankai, lydimi heli - 
kopterių. Išgąsdinti gyventojai pradėjo slėptis, kur kas į- 
manydamas, nes visi žinojo apie Raudonosios Armijos 
žiaurumus, Įvykdytus trijų metų okupacijos laikotarpyje. 
Vyrai metėsi slėptis Į išdžiūvusį irigacijos kanalą, kuris 
kirto kaimą. Jo vagoje buo iškastų šulinių, kuriuose sau
sroms užėjus, likdavo vandens kaimo gyventojų namų a- 
pyvokos reikalams . Kai kuriuose šuliniuose vandens pa
siekimui buvo Įruošti net laiptai. Jais nusileisdavo pasi
semti vandens daržų laistymui ir pan. Kaimo gyventojai 
budriai * sekė netolimame forte Įsikūrusį raudonarmiečių 
dalinį, nes juto, kad vieną dieną susilauks iš jo nemalo - 
numų už prieglaudą bėgančiųjų iš vakarinio Afganistano į 
kaimyninį Pakistaną. Tačiau raudonarmiečiai netrukdė 
ramaus kaimo gyvenimo, nes žinojo, kad jĮ saugo budri 
partizanų akis. Bet rugsėjo 13 d.partizanai , vydKdydami 
kitus uždavinius, sargybą buvo atitraukę. Gyventojai, ne
nujausdami artėjančios nelaimės, ramiai plovėsi rankas, 
ruošdamiesi pagal musulmoniškus papročius, vakarinei 
maldai. Staiga kilęs triukšmas visus išgąsdino ir netru
kus kaimą apsupo tankai. Moterys suskubo užsidaryti na
muose, o vyrai dingo irigacijos kanalo šuliniuose. Kai
mo seniūną raudonarmiečiai užtiko krautuvėlėje. Jam rau
donarmietis Įrėmė šautuvą Į krūtinę ir privertė leistis į 
šulinius ir sušaukti vyrus į aikštę,perspėdamas,kad jau
nesni vyrai bus paimti atlikti karinės prievolės, o senes
ni palikti. Jam grįžus ir pranešus, kad šuliniuose jis nie
ko nerado, raudonarmiečiai pasidarė nervingi ir, pasi - 
tarę tarpusavy, pradėjo pilti Į šulinius žibalą ir chemika
lus. Prie vieno šulinio angos pritvirtino sprogstamą už
taisą. JĮ susprogdinus, pasipylė uolų nuolaužos ir kartu 
iškilo liepsnos. Ant liepsnų liežuvių dar daugiau užpylė 
žibalo. Dūmams išsisklaidžius, raudonarmiečiai aplei
do kaimą. Likę gyvi kaimo gyventojai šokosi gelbėti šu - 
liniuose pasislėpusių, bet chemikalų apsvaiginti, kai ku
rie sukrito Į vandenį ir turėjo atsisakyti nuo gelbėjimo 
misijos. Tik praėjus gerai savaitei, iš šulinių buvo iš
traukti 105 lavonai ir 15 vaikų, nutroškintų dujomis..

Liaudies Tribunolo sprendimas :SQ VIETŲ SĄJUNGA 
APKALTINAMA - NUSIKALTIMU ŽMONIŠKUMUI,KARO 
NUOSTATŲ SULAUŽYMU ir NEKALTŲ CIVILIŲ GYVEN 
TOJŲ ŽUDYMU.

Žinoma, Sovietų ambasada Paryžiuje tuojau paneigė 
spaudoje pasirodžiusį sprendimą,kad tai yra grynas me
las.

Bet amerikietis Michael Barry, susidomėjęs šiuo ne
paprastu Įvykiu v .ryžosi pravesti nuodugnius tyrinėjimus. 
Jis nuvyko^ Afganistaną ir vietoje surinko davinius. Sa - 
vo išvadas ir faktus paskelbė spaudoje.

su sostine R e r e g /š. Meklenburg/.
"As for the land ofMescheq 9 e /Mieszko/, it 

is the largest of their lands and it is rich in grain, 
meat,honey and fish. Taxes are paid to him in coined mo 
ney and this is used to keep his soldiers, each man recei
ving a set sum every month.

He has 3.000 men-at-arms and 1OO of them are the 
equivalent of 10.000 others. He provides the soldiers 
with clothes, steeds, weapons and all that they need. . ."

Dabar lenkai nesidrovi šį vardą naudoti kaip v a n - 
d u o 1 i ų valdovo ir jo valdomo Vyslos žemupio lenkiš
kumo Įrodymą. Jeigu imtume konkrečius faktus,tada tek
tų visą Pomeraniją ir Vyslą atiduoti čekams, nes DAUGO
NIS vienais metais prieš krikštą vedė čekų karaliaus Bo
leslovo I dukrą- princesę D u b r a v ką. O dar prieš tai 
Daugonis-Mieško buvo keliaklupsčiais pasidavęs vokiečių 
imperatoriui OTTON I, kaip jo klusnus tarnas ir leno pa
reigūnas 963 metais/"ami de l'empereur"-serment de fi- 
delite personnelle/. 985 m. jis aplanko ir garbina OTTON 
III, tačiau perveda savo kraštą popiežiaus protek- 
cijon/ar ne taip šiandien? - Tarnauja Maskvai, bet šaukia
si popiežiaus pagalbos. . ./.
Mūsų vanduoliai /p-rusėnai/ laikė mūsų Vyslos 
upyną nuo amžių pradžios, kartu su jau aprašytais eis- 
č i a i s, vytingiais, galindais, jotvingiais ir prūsais. De
ja, tarp jų visų nerandame nė vienos lenkiškosios 
genties. Antra vertus, vanduolių karalių vardai KUNI - 
GAURIS, GENČIARIKIS, EIČIARIKIS, VANDUORIUS.VAN- 
DELORIUS ir visi kiti anaiptol neskamba lenkiškai’.

Taip pat ir naujesniais laikais tie "protėviai", kaip 
POPIEL ir PLAST, yra tik lietuviški iškraišyti Pau
pelis ir U-p ė s t a s - kas jiems puikiai tinka "be- 
sėdintiems prie upės".

Gi tas perkrikštytas MIEŠKO, tai ne kas kita, kaip 
vanduolių eilinis kunigaikštis D a u g o n i s /šis vardas 
jo paties pasirašytas laiške popiežiui, kuriame jis "par
duoda” savo kraštą su gyvu ir negyvu inventorium Romai 
už "karališką vainiką"/. 966 m. jis priima krikštą ir 
gauna naują, čekų vyskupo suteiktą vardą M i e š k o. Tai
gi jis, kaip kad Paleckis Maskvai, "už vainiką galvą de - 
da. .. ". Ko Krivių Krivaitis nepripažino jam, to nepri - 
pažįstame ir lenkams- visų jų dabar po II-jo Pas.Karo 
administruojamų žemių, t. y. visos POMERANIJOS ir 
RYTŲ PRŪSIJOS. Turime priešintis lenkų tezei:"valdy- 
ti visas vakarines prūsų žemes Lenkijos vadovybėje" .

Per DAUGONIO krikštą netenkama vytingių 
/vyčių/ išeities uosto Eismarių ir viso Vyslos 
žemupio. Štai, trumpai suglaudus, visa "normanų" stai
gaus išnykimo paslaptis. . .

PO "AL V U D U" IE M E DREBA

Kai žmogus negyveni lietuviškoje sostinėje, bet gyveni - 
mo antrosios pusės dienas leidi provincijoje, aišku, nepa
gauna pagrindinių nusiteikimų ir visų kitų plonybių vyks
tančių lietuviškoje Chicagos dalyje. Iš 300 mylių perspek
tyvos žvelgiant ir tenykštę padėtį stebint, viskas atrodo 
žaviai, gabiai, beveik "perfect".

Pavyzdžiui, visada šviežiai blizgėjo ir pavyzdiniai švie
tė vardas — Alvudas. Toks gražus, lietuviškai prasmin
gas, pątriotiškas ir krikščioniškas. Spaudos puslapiuose, 
žodžiu, raštu ir vaizdu, visados buvo Įdomu sekti visą tą 
alvudišką veikią. Kur čia, žmogau, nesidomėsi, kai žilo 
plauko sulaukus, viskas, kas tik bendro su sveikata, daro
si įdomu, būtina ir svarbu Be to, norint sulaukti šimto 
metų, turi klausyti visokių sveikatos patarimų, nurodymų, 
geros sveikatos receptų. (Maniškis gydytojas dr.Vytau-1 
tas Majauskas, kai tik užsimeni jam apie turimas ambici
jas išsilaikyti iki šimto metų, sako, girdi, pats esi nepa
taisomas optimistas. . .).

Visa tai, kas tik susiję su sveikata, sveikatingumu, ge
rais valgymo, m.’.egnHmo ir poilsio papročiais, kaip tikir 
yra tampriai surišta su Alvudu Ten ir paskaitos, patari
mai, sveikas lietuviškas maistas, bealkoholiniai gėrimai , 
vaisių sulčių atgaiva, draudimas sveikų ir visapusiškai ba
lansuotų asmenybių. Tiesiog pavydi tai Chicagai, kodėl vi
si geri dalykai tik pas juos ir kiek mažai belieka mums, 
visur kitur gyvenantiems - Darna, taika ir ramybė, nuola- 
lankumas, savitarpinė pagalba, susitarimas, pasitikėji - 
mas ir pagarba vieni kitiems.

O ir kultūringai atgaivai palikta daug vietos, bendruo
meninis dainavimas ir giedojimas, deklamacijos, savos ir 
kitų kūrybos skaitymas, meninių filmų demonstravimas ir 
pan. prasmingas laisvalaikio praleidimas. Ir vėl, tega
li tik gailėtis, kad nelemta gyventi Chicagoje ir naudotis 
visomis tomis gėrybėmis ir privalumais.

Žinoma, greipfrutų sunkos kvortomis, rūgusio pieno, 
rupios lietuviškos ruginės duonos, viščiuko (ar kalakutie- 
nos) sriubos, pasukų, lieso pieno gali gauti ir ne Chica
goje gyvendamas. Bet erzacai niekada nepakeis originalo, 
vadinasi, originalių aivudiškų nusiteikimų ir, svarbiau
sia, aplinkos rezultatai nebus tie patys. Jei taip, tai už
mirš cinos visos pagundos keltis Floridon ar Arizonon, nes 
vien tik malonaus klimato, pilnos sveikatos išlaikymui ne
užtenka. Saulėlydžio dienos netolimoje Alvudo pašonėje 
turėtų būti daugiau palaimingos, pilnos ir saugios.

Visas šitas, itin palankias ir šiltas Alvudui mintis, bent 
kiek sujaukė (nors ir nevisai dar sudarkė) skaityti aprašy
mai mūsų pačių Chicagoje išeinančioje spaudoje, kad ai val
diškos aplinkos ramybė bent kiek yra palaužta ir tarpu 
savio santykių darna lyg ir nukrypo nuo-aukštai neštų šū
kių. Kažkokios nevidoniškos (tamsios ar šviesios) jėgos 
lyg ir sukėlė tokius lyg ir žemės drebėjimus, beveik po 
pačiais Alvudo pamatais. Koks nors, gal net ir visai ne
lietuviškas, bet batuotas katinas, perbėgo^per alvudiškas 
valdas, gal net kiek suteršė iki šiol buvusį sveiką ir gry
ną orą, sudrebino pamatus ir bent iki šiol, tikrai stiprią 
ir sveiką bendrąją struktūrą. Ar tai reiškia, kad bus du 
Alvudai — organizuoti ir reorganizuoti, šiandien dar sun
ku pasakyti. O, kas ten žino, kai skilimai galimi, gal dar 
ir visai neorganizuoti norės tarti žodį.

Čia jau nejuokas, o greičiau ašaros. Kai visą laiką tikė
jai Alvudu ir jo skleidžiama šviesa ir tiesa, kai gaivėjai, 
kad Alvudas reikštų maždaug vienuoliktąjį dekalogo Įsta
tymą, ima ten ir suskystėja iki šiol drausmingos ir rūpes
tingos moterų ir vyrų gretos. O, gai ir tiesa, kad ne vis
kas kas blizga pelenuose yra auksas? Baisiai liūdna ir ny
ku kai visokį drebuliai, visai bereikalo ir tikslo, drebina 
tokią kilnią ir mūsų visų savitvardai reikalingą instituciją.

.dta.
Kodėl šiandien tiek prakaito ir rašalo išliejama vien 

dėl Seinų Trikampio, dėl lietuviškų mišių, o nė vienu žo- 
/džiu neužsimenama apie mūsų bočių milžinišką paliki - 
mą - visą Prūsiją? Juk dabartinis Popiežius kal
ba lietuviškai, - gal jis atšauks ir 1199 metų bulę?

/Kiek tūkstantmečių turime grįžti atgal? Jeigu visa 
tai ir Įrodoma- kuo užpildysime tas žemes, kai mūsų 
tauta sumažėjo savo skaičiumi?Ir - ar metapsi- 
me "imperialistais", apkaltindami kitus tuo pačiu? Red./

PAŽARSČIO KAIMO PILKAPIAI
1974-197 6 m. vasarą buvo kasinėjami Prienų rajone, 

Šilavoto apskr. , Pažarsčio km. senkapiai.
Gana įdomus moters kapas 54-ame pilkapyje. Mote

ris buvo palaidota beveik pačiame pilkapio centre. Kaklo 
vietoje buvo rasta žalvarinė antkaklė trimitiniais galais, 
prie krūtinės dvi segės - žalvarinė ir auksinė - ir kita, 
labai profiliuota. Ant dešiniosios rankos - žalvarinė ap
skrita apyrankė su pastorinimais ant lankelio.

Prie antkaklės ir segių buvo rasta storo vilnonio au
dinio liekanų. Be to, mirusioji buvo laidota karste. Pa
gal radinius, šį kapą, kaip ir daugumą Pažarsčio pilkapy
no kapų, galima datuoti II amžiumi.

Mirusieji Pažarsčio pilkapiuose buvo laidojami ne
deginti. Tai sprendžiama iš labai negausių griaučių lie
ka nų.

Kai kuriuose kapuose rasta Įkapių. Daugiausia tai 
papuošalai, Įvairūs buitiniai daiktai. Buvo tikima, kad 
šie daiktai pravers pomirtiniame pasaulyje. Keliuose 
vaikų ir moterų kapuose rasta žalvarinių Įvijinių antsmil
kinių. Kai kurie jų dvinariniai , t. y. , vienas antmilki- 
nis suvertas su kitu. Iki šiol tokių ir truput) ankstyves - 
nio laikotarpio antsmilkinių buvo rasta tik Raudonėnu sen
kapyje, Jurbarko rajone. Kituose kapuose rasta žalvari
nių segių, ritinių smeigtukų, geležinių smeigtukų frag
mentų, apkaulėtų nuolaužų. Doc. M.Michelbertas
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LTURINIS PUSLAPI
Tęsinys iš

Bernardas Brazdžionis

PAVASARIO KELIONĖ

Po kaštanais žaidė vėjas tartum vaikas, 
Po kaštanais žaidė kūdikiai maži, 
Buvo pats žydėjimo kaštanų laikas, 
Buvo pats šviesus fegužis, dievaži.'

Ir pavasaris kaip dievas Apolonas, 
Galvą laurais pasipuošęs ir šaunus, 
Rankoj nešdamas gyvybių milijonus, 
Prakeliavo pro vaikus ir kaštamus.

Į BOLŠEVIKU NUŽUDYTI ŠAULIAI
ŽIŽYS ANTANAS , Mažeikių miesto būrio šaulys, gim
nazijos mokytojas. 1940 m. okupavę Lietuvą rusai jį pa
kėlė į gimnazijos inspektorius. Niekino Lietuvos praeitį 
ir moksleivius vertė į komjaunimą. Prasidėjus rusų — 
vokiečių karui , pasitraukė j kaimą ir Molėtuose gavo 
mokytojo tarnybą, vėliau persikėlė į Trakus mokytojauti. 
Grįžtančius į Trakus bolševikus 1944 . liepos 14 d. A. 
Žižys su keliais prijaučiančiais pasitiko džiaugsmingai. 
Po kelių savaičių iš Vilniaus atvykę NKVD pareigūnai 
A. Žižį areštavo ir išvežė. Dingo be žinios. Giminės 
iki šiol nežino jo palaidojimo vietos.

Lietuvių tremtinių lūšnelė Sibire. Čia lietuvių šeima išgyveno 
9 metus. Kol stogo nebuvo, lietui lyjant miegodavo po stalu.

1O metų dirbo darbininku Klaipėdoje. Paskutiniu laiku gy
veno savo ūkelyje". Šaulių sąjungos narys, priklausė Tel
šių šaulių rinktinei. Bolševikų suimtas 1941 m. vasario

Po berželiais savo dūdą pūtė Panas, 
Po ’'erzeliais du jauni jaunavedžiai 
Kaip balandžiai du ’altais sapnais gyveno, 
Ir sula tekėjo tyliai ir saldžiai.

ŽEMGULYS JUOZAS, g. 1890 m. gruodžio 17 d. Rusenu 
kaime, Veiviržėnų vis. , Kretingos aps. , gydytojas, chi
rurgas. Gydytojo egzaminus išlaikė Charkove 1918 m. , 
tais metais grįžo Lietuvon. Buvo Jurbarko ligoninės ve-

22/23 d. naktį, kalintas Telšių kalėjime, nukankintas Rai 
nių miškelyje 1941 m. birželio 24/25 d.

NAUJA KNYGA ANGLU KALBOJE

O pavasaris kaip dievas Apolonas, 
laurais galvą sau papuošęs ir kelius, 
Pumpurų praėjo lešdams milijonus 
Pro jauiavedžius a'~u ir berželius

Po žilvičiais "dies irae" krankė kuosos, 
Du seneliai po žilvičiais,du seni
Savo g ra’ui rinko lentą 'altą uosio, 
Sau laimingo myrio dievą melsdami

dejas. 1919 m. persikėlė į Kauno valstybinę ligoninę. 
1923-1934 m. buvo karo ligoninės chirurgijos skyriaus 
vedėjas. Šaulių sąjungos sanitarijos skyriaus vedėjas. 
1935 m. pasitraukė iš karo tarnybos pik. Itn. laipsniu . 
1935-1939 m. buvo Klaipėdos Liet. Raud. Kryžiaus ligo
ninės chirurginio skyriaus vedėjas. Dar grįžo į Karo 
ligoninę pik. laipsniu. 1940 m. persikėlė į Panevėžio 
apskrities ligoninę vadovauti chirurginiam skyriui. 1941 
m. birželio 26 d. iš ligoninės,enkavedistų išvestas ir N 
KVD būstinės rūsyje nužudytas; šautas iš užpakalio iš la-

O pavasaris kaip dievas Apolonas, 
Pasipuošęs laurais galvą ir pečius, 
Prakeliavo, lešdams vaisių milijonus, 
Pro senuosius ir pro u os iu s, ž i 1 v i čiu s

bai mažo nuotolio, šautuvo kulka sutrupino stuburą 3-4 
šonkaulių ribose sudraskė širdį, plaučių priešakines da
lis ir kairėje pusėje plačiai išdraskė krūtinės ląstos sie
ną.

Ar ii e tu žaidei kaip mažas vaikas,
Ar ne mudu po berželiais, mudu du, 
Ar ne mums visiems visiems ateina laikas 
Tų senelių, tų baltųjų valandų ?

O pavasaris kaip dievas Apolonas, 
Pasipuošęs galvą laurais prakeliaus, 
Varpui skambant; "Reąuiem aelernam dona." 
Kas gyveno ir kas mirė,nepaklaus.

PABARCIUS VACLOVAS, s. Jono g. 1903 m. kovo 3 d. 
Pakarklių kaime, Krakių vis., Kėdainių aps. , ilgame
tis šaulys, būvęs Krakių šaulių būrio vadas, vėliau pri
klausė Telšių daliniui. Pienininkas Žemaičių Klavarijoje, 
Alsėdžio vis. , Telšių apsk. , . Savo bute bolševikų areš
tuotas 1941 m. sausio 12 d. ; nuo 1941 m. sausio 29 d. ka
lintas Telšių kalėjime , nukankintas Rainių miškelyje 
1941 m. birželio 24-25 d. Kankinimo žymės; lavondė - 

’ mės žymiai išreikštos, apatinėse kūno dalyse puvimo žy
mės, kiaušas deformuotas, skersai pakaušio - skylės 
akis išversta, liežuvis iškištas, visa galva kraujuota, 
rankos surištos užpakalyje, maceruotos.

PAKALNIŠKIS LIUDAS , ,s. Vinco, g. 1910 m. mažaže
mių ūkininkų šeimoj, Plungės vis., Telšių aps. Apie

Jurų Šaulių Kuopa "Klai
pėda", Ciceru. Iii, USAj išlei
dusi ir sėkmingai išplatinusi 
1400 egz. "Lietuva Bolševi- 
kų Okupacijoje" lietuviškąja 
laida, pasiryžo išleisti ir ang
lų kalboje. Štai jau ją ir Lu- 
rime:"Lithuanla uader Soviet 
Occupation, Eyewitness Acc
ounts of Atrocities".

Mes, vyresniosios kartos 
žmonės šiuos žiaurius komit- 
n;stų atliktus "darbus" žino
me ir patys esame pergyvenę 
ir tai mums neišdils iki mir
ties- Bet svarbiausias tiks - 
las buvo šią angliškąją laidą 
paskleisti jaučia gimusiems 
ir užaugusiems, lietuvių kal
bą silpniau vartojantiems jau
niems lietuviams Be to, steng 
simės. . šią knygą paskleis
ti ir angliškai kalbančioje vi
suomenėje, bibliotekose, auk
štesniosiose mokyklose ir 
kitur.

Ginkluota kova prieš raudo
nąjį terorą yra pasibaigusi , 
bet spausdinto žodžio galia

yra nemažesnė ir ji bus tę
siama, kol lietuvio rezisten
cini dvasia bus gyva.

Šios knygos autorius ir pa
rnešėjas yra visai lietuviškai 
visuomenei plačiai žinomas 
kusi. J. Prunskls. Į anglų kal
bą išvertė Nijolė Gražulis , 
laoai įspūdingą viršelį ir ap
lanką paruošė dail. Jonas Tvi- 
čys (jo pavardė per neapsižiū
rėjimą nepaminėta Knygoje) . 
Išleido "Draugo" spaustuvė 
Chicago, III. , USA — 291 psl. 
Knygos kaina nepažymėta ir 
ją galima gauti Drauge už 8 
dol. pridedant l dol. persiun
timo išlaidoms. Kietais vir
šeliai — 1O dol. ir 1 dol. per
siuntimui .

Knygą "Lithuania under 
Soviet Occupation" gaiimauž- 
sisakyti šiuo adresu; DRAU
GAS, 4345 Wesi, 63rd Street, 
Chicago, Ill. 60529 ir pas 
"Klaipėda" jūrų šaulių vice- 
pi r m. A Ašoklis, 1829 South 
49di Court, Cicero, III 60650 
USA.

Ap. Skopas

rw w » w Wi W 

Juozas Šilėnus
sta ir upeliukais bėga į paplentės griovius. Plento grindi
nys vietomis visai plikas, ryškia linija juoduoja tarp ap-

VEIDU I ŠIAU R Ę
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis

klotų laukų. Alsuojame tlkį-o pavasario oru.
Be galo sunkiai nešu ištuštėjusią kuprinę, nuolat kan

kina troškulys, kakta rasoja šaltais prakaito lašais, skil
vį pjausto skauduliai, virpa pavargusios kojos. Visomis 
jėgomis laikausi, kad neatšilikus nuo grupės, kurie kaip 
tyčia, skuta, lyg pasamdyti. Kaip niekad, laukiu nors 
trumpo sustojimo. Mus pasitinka pirmieji oro puolimų

5 /63/
/tęsinys/ apgriauti priemiesčio namų kvartalai.

Pro sudegusių namų skeletus į dangaus mėlynę stie-

visų duonmaišiai tušti? Liudas su Vanagu išsmunka i§ 
kareivinių rajono į gatvėje matytą duonos krautuvę, tikė
damiesi gauti nors po kepaliuką duonos už turimas mar
kės'. Bet ir jie grįžta tuščiomis rankomis, nieko nepešę. 
Skilvis gurguliuoja, kaip kiaura statinė.

Tiktai vėlai vakare gaunam maisto davinį už tris pra
ėjusias dienas ir priedo po ketvirtį butelio vokiškos kmy
ninės. Sotinamės, atgyja muotaika, net suskamba seniai 
girdėta daina. Ji gaivina sužeistuosius ir veržiasi proap- 
daužytus langus į lėktuvų raižomą aerodromo erdvę, slo
pina drebančios žemės virpesį ir netylančių šūvių trenks-

- Aš gi jums tikrai sakiau, kad reikia paskutbėti, - 
tvirtina atgijęs Japonas. - Tik pora dienų pavėluota, ir bū
tume gavę skanių, aliejuje keptų silkučių ir skystimėlio 
iki valiai dar būtų užtekę. Ir vis per nerangumą visa tai 
praradom, - kikento patenkintas savimi. Jam pritaria ir 
Šlubis, nosimi traukdamas buvusio alaus kvapą.

-Tikrai gaila, kad pavėlavom, - juokiasi ir kiti, be
siruošdami vargingam nakties poilsiui.

-Atsigausime Dancige, ten iš fronto grįžtančius vis- 
kuom aprūpina. Alaus barai atdari, tik gerk , kiek nori ir 
padavėjos vokietkos, sako, paslaugios.Tik pamerk akim, 
ir yra, - didelio žinovo tonu aiškina Albertas.- Ir kas juo 
gali netikėti, kai visi to trokšta?

Jaučiuosi labai pavargęs. Kojos įšlapusios, nuo 
kuprinės naštos prakaitu įdrėkusi nugara, ūsą kūną Kre
čia vėl drebulys, svaigsta galva. Pasijuntu sergąs. Atsi
mindamas dar Gros Blumenau /?/ duotą pažadą atžymė
ti Vyslos peržengimą, išimu iš kuprinės romo likutį ir iš
dalinu jį draugams.

Esame tik keturių kilometrų atstumo nuo Danzigo. 
Tolumoje, pro naktin skęstantį vakaro akiratį matyti fa
brikų aukšti kaminai ir dar aukštesni kažkokių iškilusių 
pastatų kontūrai. Iš seniau apsistojusių civilių pabėgėlių 
sužinom, kad stiprios rusų jėgos nesulaikomai veržiasi 
prie Oderio upės žiočių. Esą .tiktai 70 km. nuo Berlyno 
ir Štetino. Nelabai džiuginančios naujienos. Laimingai 
išsprukę iš Karaliaučiaus apsupimo, atrodo, papulsime į 
ruošiamą Dancigo katilą. . .

Nakties poilsiui įsisuku į kampą tarps prekystalio ir 
lentynų. Pro prastai užtaisyto Jango kiaurymę nesulaiko
mai veržiasi šaltis. Mane pakaitom purto šalčio ir karš
čio šiurpuliai. Karščiuoju nejuokais, mažai gelbsti iš
gertas romas ir Vyto duota aspirino tabletė. Bijau, kad 
nesusirgčiau rimčiau.

Medinės užeigos durys dreba nuo plentu riedančių 
tankų. Žemė virpa nuo tolimų patrankų dūžių, už sienos 
verkia pribudintas vaikas, iš kiemo išjuda vežimai.

Ant grindų sukritę vyrai alsuoja vargingu poilsiu, iš 
įkaitusio pečiuko plasdena degančios ugnies varinė švie
sa. Neatlaidžiai krečia šaltis. Įsiskuku į purvais aptašky
tą milinę ir bandau nors keliofn valandom sumerkti akis.

Pro ledais apšarmojusius langų stiklus pasitinkam 
vasario trečiąją dieną. Pasistiprinam paskutiniais mais 
to trupiniais ir 9 vai. ryto vėl pajudam besitraukiančių 
kolonom užtvindintu plentu. Žingsnis po žingsnio artėjam 
prie vis labiau ryškėjančių Danzigo miesto priemiesčių.

Pro debesim nusėtą dangaus beribę šypsosi rytme - 
čio pavasarį žadanti saulė. Per naktį įšalęs sniegas tirp- 
4 psl.

piasi aukštas Danzigo miesto rotušės bokštas ir didin - 
gas apgriautų bokštų katedros masyvas. Tarp nedidelių , 
dar mažai apgriautų prieniiesčio namukų iškyla didžiulių 
fabrikų korpusai. Aplinkui juos plačiu žiedu išdėstyta 
priešlėktuvinių pabūklų apsauga. Mažiau apgyventos vie
tos išraižytos giliais prieštankiniais grioviais, visi 
skverai, aikštės, daržai ir gatvių šonai išrausti apkasais.

Gatvėse statomos stiprios cemento blokų barikados 
ir įvairios spygliuotų vielų užtvaros. Sankryžose stovi į 
žemę įmontuotos lauko patrankos, paruošti kulkosvaidžių 
lizdai. Ant aukštesnių namų stogų ruošiami stebėjimų 
bokštai ir lengvųjų orlikonų’platformos. Daugelis užmas
kuotų tankų laukia pasirodant priešo. Užrašų rodyklės 
rodo kelius į požemines slėptuves.

Prie įvairių įtvirtinimo darbų dirba šimtai suvarytų 
žmonių, civilių darbininkų, vyrų, moterų, ir belaisvių. 
Pagrindinės miesto gatvės užtvindytos besitraukiančiais, 
judėjimą tvarko kariuomenės žandarmerija. Priemies
čiuose, retais šūviais dunksi zenitinė, nors jokių priešo 
lėktuvų nematyti. Nuo šūvių dreba miesto gatvių grindi
nys. Žmonių veiduose plakasi baimės šešėliai, visų be - 
sutraukiančių noras kuo greičiau prasimušti iš mirtimi 
grūmojančios vietos.

Iš rytų atplaukia kurtus fronto gaudesys, skeveldrų 
nukapotom medžių viršūnėm alsuoja Baltijos bangų oši - 
mas. Danzigas - senas , buvusių Pamario kunigaikščių , 
prekybos, pramonės uostamiestis, ginčų ir antrojo pa - 
saulinio karo židinio vieta. Daugelį dar esančių sveikų 
namų fasadus puošia įvairūs istoriniai ženklai, Danzigo 
miesto, Vokietijos ir Lenkijos herbai. Gatvių vardai 
daugumoje paženklinti vokiečių ir lenkų kalbomis, prie dar 
tebeveikiančių krautuvių- ilgos laukiančiųjų eilės; daug 
kur girdėti lenkų kalba. Palengva pražingsniuojame se
nais įdomiais pastatais užstatytą miesto centrą.

Pasukam į užmiestytebeesantį aerodromą, kuriame 
yra numatytas ilgesnis mūsų poilsis. Apsistojimui vietą 
gauname prie aerodromo esančiose kareivinėse, kuriose 
randam daugelį anksčiau atvykusių sužeistų wehrmach - 
tiečių, laukiančių lėktuvų transportacijos.

Mūsų kuopa užima didžiulę kareivinių salę. Netikėtai 
susitinkam su Jurgaičiuose buvusiais draugais -Vilium ir 
Tijūnu, belaukiančių lėktuvų į Berlyną. Atsiranda ir ke
lyje atsilikęs Sportininkas. Nusitraukiu batus ir krentu į 
sutrintus šiaudus poilsiui. Vis dar tebepurto šiurpulys, 
kakta rasoja šaltu prakaitu.

Jaučiuosi be galo alkanas. Paskutinius maisto tru - 
pinius pabaigiau šį rytmetį1. Norėčiau gauti nors gabaliu
ką duonos, sausos juodos duonos,bet kur tu jos gausi ,kai

mą. Daina- mūsų dienų paguoda, mūsų stiprybė ir atei - 
uančių dienų viltis.

Kaip gera būti šiltesnėje, vėjo neužpučiamoje pasto
gėje ir laisvai, visu ūgiu išsitiesti, nors ir ant sutrintų 
šiaudų, jaustis nors kartą sočiai pavalgius ir neboti že
mę drebinančių, mirtį nešančių dundėjimų.

Jokių tikresnių frontų eigos žinių neturime, bet iš 
mieste pastebėtų pasiruošimų gynybai sprendžiame, kad 
ir šiame fronto sektoriuje vokiečiams einasi nekaip. Sku
bi sužeistų karių evakuacija verčia tikėti stambiais vokie
čių nuostoliais. Imame abejoti, ar pasiseks laiku pasiek
ti Oderio upės krantus.

Praeina dvi poilsio dienos. Vietoje išskraidintų su - 
žeistųjų, atvyksta naujos poilsio reikalingos wehrmach - 
tiečių grupės. Tenka susispausti.

Iš sutrintų šiaudų guolių mus užpuola utėlės. Jų dau
gybė - didelių ir mažų. Jos išalkusiai piktos ir kandžios 
puola mus be atvangos ir mes nebegalime nuo jų'atsiginti. 
Jų atsiranda daug ne tik mūsų apatiniuose bet ir viršuti
niuose rūbuose, jų yra net ir kuprinėse. Ginamės, kaip 
įmanydami: einame į prrusyklą, išsivelkam ir daužom 
rūbus į sienas, bet jos stipriai laikosi įsikibusios į tarp- 
siūles ir neiškrenta. Tenka išrinkti kiekvieną atskirai. . . 
Bet vos spėji apsivilkti, ir vėl pajunti jų skaudų kandžio
jimą. Taip poilsis'darosi tikra kankynė. Gerai, kad prau
sykloje yra šalto vandens, juo apsipraustam, apsiskutam.

Atžygiuoja pakelėje užsilikusi primoji mūsiškių kuo
pa. Džiaugiamės, kad mūsų daugiau, linksmiau, drąsiau. 
Dalinamės praeitų dienų įspūdžiais ir tom pačiom utėlėm.

Gautasis maisto davinys greitai tirpsta; kaikurie jau 
spėjo viską suvalgyti ir jiems tenka tenkintis gaunamu 
kukliu dienos daviniu. Taupau, nors mielai galėčiau vienu 
kartu viską lengvai sutvarkyti. Netoli esančioje civiliams 
skirtoje krautuvėje maisto prekės parduodamos tik pagal 
civiliams išduotus kuponus. Buvusi kareivių krautuvė tuš
čia, tik ant sienų tebesančios puikios reklamos liudija a- 
pie jos buvimą.

Antroje gatvės pusėje esanti privati alinė veikia pil
nu tempu. Joje prisigrūdę kareivių, vokiečių ir mūsiškių. 
Pro pravertas duris į gatvę mušasi stiprus alaus ir taba
ko kvapas. Viduje girdėti įvairių kalbų klegesys,dainos ir 
ginčai. Užeiname ir mes su Edvardu paragauti Danzigo a- 
laus. Kresno ūgio, jau pražilusių plaukų šeimininkas su 
padavėjomis dirba net suprakaitavę. Žalsvi reichsmarkių 
banknotai lengvai slysta iš jų nevertinančių kareivių rankų 
ir klojasi į jau permažą kasos stalčių. Šiandieną reichs - 
markės - rytoj gal rubliai. . . Biznis vyksta ir patrankoms 
gaudžiant. /bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KRAŠTOTYROS KATALOGAS
Paminklų Apsaugos ir 

Kraštotyros Draugija išleido 
"Kraštotyros Darbų Katalogą" 
III-jį tomą.

^ia atspausdinti 1207 ra - 
što darbai, aptariant 1O aps- 
kričių-Panevėžio,Pasvalio , 
Plungės, Plungės, Radvi
liškio, Raseinių, Rokiškio, 
Skuodo ir Šalčininkų.

TELEFONAI YRA, BET 
KUR TELEFONO KNYGOS?

"Valstiečių Laikraštyje" , 
sausio 18 d. numeryje vienas 
gyventojas išdrįso atkreipti 
dėmesį, kad įsigyjant tūks - 
tančiais naujų telefono apa
ratų, nerasi nei miestų te
lefonų knygos, nei apskričių 
įstaigų sąrašų.

Skaitytojas klausia, saky
damas, kad jo supratimu, 
"kiekvieno rajono, miesto 
centriniame skyriuje turėtų 
būti kiekvieno mūsų respub
likos rajono, miesto telefonų 
abonentų sąrašas. Tačiau 
taip nėra. Kodėl?".

PASIŽYMI KAUNO 
KREPŠININKAI

Kauno krepšininkų koman
da "Žalgiris" žaisdami Sov . 
Sąjungos varžybose su Tbili- 
so "Dinamo" komanda, juos 
nurungė ir tapo jau 15- tą 
kartą laimėtoja šiame čem
pionate.

"Žalgirio" futbolininkas 
V. Levendrauskas yra pa
kviestas į Sov. Sąjungos rink
tinę dalyvauti pasaulio jau
nių čempionate Meksikoje 
šiais metais.

PUTINO PARODA 
PILOTIŠKIUOSE

Mūsų klasiko rašytojo V . 
Mykolaičio- Putino gimtinėje 
Pilotiškiuose įrengta litera
tūrinė. paroda. Eksponatai y- 
ra paimti iš Literatūros 
Muziejaus Kaune, kur randa
si nemaža retų nuotraukų ir 

'*■ dokumentų.

DVIGUBA IRONIJA
Briuselyje leidžiamame 

specialiame leidinyje apie 
kalinius pranešama, kad 
okup. Lietuvoje jau antrą 
kartą suimtas L iū tauras 
Kazakevičius. Atrodo, 
kad jis laikomas dabar psi
chiatrinėje ligoninėje.

Pirmą kartą jį suėmė 1980 
m. rugpjūčio mėn. už 45 pa- 
baltiečių memorandumo pa - 
sirašymą. Jis tada buvo 27 
m. amžiaus. Kalino Lukiškė - 
se, paskui "tvarkė galvoseną" 
Vilniaus psichiatrinėje ligo
ninėje. Paleistas 1981 m. va - 
sąrą.

Ironija tame, kad Sov. Są
junga pasirašė po Hel - 
sinkio Sutartimi, u ž pag - 
rindines Žmogaus Teises. 
Pabąltiečių memorandumą 
pasirašė tie, kurie atkreipė

dėmesį, kad tų pasirašytų 
nuostatų nesilaikoma.Ir 
taip nekaltas pasidarė kaltu*.

Jo "kaltė" kad yra išsi
lavinęs ir atviras tiesai. Jis 
moka anglų, ispanų, portuga
lų, rusų, lenkų ir žinoma , 
lietuvių kalbas. Jam nelei
do studijuoti aukštųjų moks
lų, nes komunistinė valdžia 
taip "tvarko" sau nepatai - 
kaujančius. Jam lieka vie
na išeitis-išemigruoti į Va
karus. Tad kodėl neleidžia ?

Kita ironija šiame įvyky
je, kad jaunojo Kazakevi - 
čiaus istorija sugadino kar
jerą savo tėvui Vyt.Kazake
vičiui, ilgamečiam, veikliam 
komunistiniam veikėjui, "Tė
viškės" D-jos nariui. . .
NUBAUSTI APGAVIKAI

Teismas nustatė, kad Kau
no Statybos Tresto valdyto
jas J. Bytautas su dar dviem 
tresto darbuotojais Z.Dar - 
gevičium ir G. Juraška pasi
savino 72.OOOrbl., su
rinktų iš įvairių asmenų. Jie 
davė kyšius miesto burmis
trui ir kitiems skyrių vir
šininkams.

Iš jų atimtas jiems pri - 
klausantis turtas. . J. Bytau
tas nubaustas 15 m. kalėjimo, 
Z.Dargevičius-11 m. ,G. Ju
raška- 7 m.

Bendrai imant, Sovietų 
Sąjungoje normalus kasdie
nis gyvenimas yra neįmano
mas, nes gaminių ir prekių 
gamyba, nesvarbu, kokia pa
vergta valstybė, tvarkoma 
iš "centro"-Kremliaus, ku
riam gyventojų gerovė nerū
pi, nes svarbiausia-diktatū
rinio režimo tarnautojų ge
ras gyvenimas ir galios pa - 
laikymas. Taigi, be kyšių ar 
mainų-negali gauti , ko rei - 
Jcia.kada reikia ir kiek rei - 
kia,Panašu ir pačioje Rusijo
je. Jeigu jau Kremlius nori 
žūt būt įvesti "rojų", kodėl 
pirmiausiai jo ne įveda Ru - 
sijoje?Juk būtų daug leng - 
viau tvarkytis, ir pasaulinei 
taikai pavojus negrėstų, ir 
visi susižavėję priimtų tą 
"neklystančią" ir "pažan - 
giausią" santvarką. . .

YRA DAR APJAKUSIŲ... O GAL 
BAILIU.., KARJERISTU ?

Štai kaip neriamasi iš kai
lio ir pasitarnaujama:

"Negaunu ir niekada ne
skaitau Vilniuje leidžiamo , 
užsienio lietuviams skirto 

. "Gimtojo Krašto".
Bet man buvo parodytas to 

savaitraščio šių metų Nr. 1 . 
Pasirodo, ten tarp iš Britą - 
nijos sveikinusių ir atsiun - 
tusių naujametinius linkėji
mus įrašyta ir mano pavar
dė.

Pareiškiu,kad jokių laiškų 
ar linkėjimų " Gimtajam 
Kraštui"nesu siuntęs ar ra
šęs. Taip pat nieko nesu 
prašęs,kad už mane rašytų . 
Sveikinimus, jei kam siun-

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI*.
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KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
’rogramos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AGE • WEDDINGS
2540 rue SHERBROOKE. E.

1983.11.17

JEIGU GERI IR GALI
JEIGU NORI

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

A. A. f ALCOHOLICS ANONYMUS) 
SUSIRENKAME KIEKVIENA

ATEIK I LIETUVIU 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ. 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

6 vai. vakaro

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namu ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

Donaldui D.: 661—1733.

Ukmergėje, aikštėje pries prekybos centra, pastatyta jauno 
skulptoriaus Vaclovo KRŪTINIO granitine skulptūra "Šeima”

čiu, visada pats pasirašau. 
Vadinasi, kažkas tai padarė 
prieš mano valią ir be mano 
žinios. Dėl to tam neprašy - 
tam tautiečiui, jei pavardę 
žinočiau, už šį "pasitarnavi- 
mą"reikėtų taip "padėkoti" , 
kad ilgą laiką neats įkeltų iš 
lovos, o jeigu taip padarė 
"Gimtojo Krašto"redakcija ,

tai ji pasislėpusi už storų 
Kremliaus sienų yra nepa
siekiama.

Biauri provokacija, ir gė
da kito žmogaus pavardę ši - 
taip valkioti*.

A. Pranskūnas"

/Iš "Europos Lietuvis", nr. 3, 
_________________ 1983 m. /.

LAUKŲ DOBI L AS

SEN ATVĖ-NE DRAUGAS

/pabaiga /
Pastovėjome dar .sekdami jo sudėtingus judesius , 

kol galų gale jis buvo prie savo tikslo, kur alučio ir vy - 
nelio, kiek tavo širdis geidžia. Tikslas pasiektas. Susi- 
gundėme pamatyti, kaip jis su pilnomis bonkomis mirties 
kilpas išdarinės- čia jau savotiška pramoga pasidarė. Lū
pos ir pačios sudrėko. Pakursčiau Stasį ir abu pasinau
dodami kaimyno tvora, prislinkome prie pačio kampo, iš 
kur, kaip ant delno, viskas buvo matyti.

Vos gerą dūmą nuplėšėm ir nespėjome praėjusių 
švenčių linksmy ių nuotykines sąskaitas suvesti, pa
matėme praeities dienų ieškantį žmogų beišeinant su pil
nomis kišenėmis bonkų.

Abu susispyrę sekame. Stambioji, lyg guminė asme
nybė dabar visai kitą taktiką paėmė. Ar jis pats tai sugal
vojo, ar kas kitas jam tą mint] davė, taip ir liks paslap - 
tyje, bet jis jokių mirties kilp.. ir nebandė daryti, o ten 
pat, nuėjęs prie ledų parduodamos dėžės, kaip reikiant 
ant žemės , nors ir šlapios , atsisėdo. Kojas ištiesė, 
lyg namuose būtų. Atsikimšo vyno butelį, pasistatė šone 
dvi alaus bonkutes ir jau su laiminga šypsena traukė ne
be praeities dainą, o ateities, kad po rudens gegužis a- 
teis ir jau ne angliškai, bet vokiškai, matyt, alus susi - 
maišęs su vynu, vokiškus garsus išduoda, - Visko gali 
būti.

Kaip jūs norit, taip kalbėkit, bet jis laimingas, jam 
nieko nebaisu, o tu savo amželį praleidęs, žiūrėk, seilę 
varvink ir tylėk. . .Kas kaltas, kad tavo kaulai jau stikli
niai ir galva tuščia. Labai gerai, kad dar vakar dieną pri
simeni; o be to, manai lengva laukti savo galo. . . '

Pamojavo Stasys ranka, lyg ką vaikydamas ir pradė
jo:

- Kaip jau minėjau, viskas nėra jau taip blogai, kad 
negavome "užminti ant korkos", ne pasaulio galas. Ne
mažai jau pasidarbavome per šventes, negalima Dievo į 
medį vyti-ir su pyragu neišprašysi, bet gal svarbiausia 
oroblema, kad tie prakeikti graboriai, tų mirties salionų 
laikytojai, tiesiog gyventi neduoda.

- Ką gi-jie tau padarė, - pertraukiau.
- Savaime pasidarė, gi matei naujus tuos šėtoniškus 

namus pastatė, visai netoli manęs ir kad tu žinotum, toks
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jau savininko nachališkumas, negali ir žmogui apsakyti . 
Tik eik pro šalį, tuoj šėtonas nusiima kepurę, visai ne - 
kaltai pasveikina. Reiškia, tave sveikina, o žinai, gi ne 
tave, o tavo kūną. . .jam jo reikia, ne tavęs. Išsiurbia , 
kaip vampyras, tavo kraują, išima žarnas ir baigtą. Va
kar jau nebeiškentęs, priėjęs ir sakau:"Nieko nebus. Šyp
sokis nesišypsok, manęs tu negausi ir dar pridūriau, jei 
kitą kartą mane pasveikinsi, įsidėsiu gerą akmenį į kiše
nę, tavo arba veidas, arba ta iškaba į šipulius subyrės."

- Nei tu tą sakei, nei ką, tik save piktini be reikalo, - 
pridūriau.

- Ne tik kad sakiau. Gaila , kad dabar ne karas ir ne
galima gauti dinamito. Tą jo naują namelį į padangę iš - 
kelčiau su juo pačiu; tegul jį ten velnias taip išdarko, kaip 
jis nori mane. Baisus čia geradėjas atsirado*.

- Nurimk, Stasiuk, - žinai, biznis lieka bizniu. 
Būtų blogai, kad ir jų nebūtų. Kur gi mirus) dėtume!?

- Būta čia ko bėdavoti .atrodo, kad pats dar nežinau, 
visai naujas dalykas yra išgalvotas, kuris visas proble - 
mas išsprendžia i r tu skaitaisi visai nemiręs, tik tai 
šiaip sau palaidotas ligi tam tikro laiko. Palauk, tuoj pa- 
aiškirtsiu. Matai, va tas, kur visokius išradimus padaro. 
Nugi tas, kur rutulinius laivelius-namelius stato ir da
bar kažkur vidury Atlanto laukia didelės audros, kad įro
dytų, jog jo laivelis lygiai kaip guminis sviedinys, nieka
da negali paskęsti. Ir norėdamas , jo nepaskandinsi. Gu
lėk kojas ištiesęs kur vidury Atlanto, gaudyk žuvį, kepk ir 
himnus Aukščiausiam giedok, jau ten vidv.ry Atlanto žy
niai arčiau dangaus. Tai matai, jis išgalvojo tokius spe
cialius karstus, kad tau jokio laidojimo nereikia. Prie 
liudininnkų, jis vieną dieną tuoj po pamaldų, Senelių Na
muose, štai kaip pasakė:

-Ateitis ir mokslas,girdi, rankų dar nenuleido ir va, 
aš padarys* u tokį karstą, vien iš plastikos, kurio jokia 
te—>pe ratu ra, ar kas kita nepaims. Gražiai, be jokių su- 
pjaustymų, tik mirusį į jį įguldysiu, pripilsiu pilną ge - 
ru, ne namų darbo spiritu, reiškia užkonservuosiu. Už - 
dengsiu su dvigubu dangčiu. Tą dvigubumą pripildysiu , 
dėl visa ko, šventu vandeniu. Žinai, - sako, - su Dievu 
pirštais nesudūrei, reikia, kad nelabieji nepristotų. Ir tau 
tik mirus-pliumpt į spiritą. Ant karsto tavo pavardė ir 
vardas, aiškiai parašyta. Jei nori kas tave prikelti-gali 
kelti, tu nesi prieš- taip pasakė ir nuėjo tolimenėms 
diskusijoms su savo stalo bendraminčiais.

Iš tikrųjų, puiki mintis, nes tave sveiką, su visu 
krauju ir žarnomis guldo. Ką žinai, gal už tūkstančio ar <■ 
daugiau metų .mokslas tave iškas, prijungs kokio atomo 
knatelį, pašildys ir štai tu šast iš grabo, ir žiūri į nau
ją psaulį. Jokio juoko nėra. Kas tikėjo prieš 1OO metų , 
kad bus šitie per TV paveiksliukai. Būtų tave bepročiu 
paskaitę. Už tūkstanties metų tikrai taip gali būti. Vienu 
žodžiu, yra daug galimumų- nėra ko žiopsoti, kad tik pa
sisektų. Manau,kad pasiseks, ir va- mirties nebaisu.

Nieko nelaukdamas, jau norėjau duoti rankpinigių . 
Matai, jis žmogus ne sukčius,-girdi, palauk, - sako, kai 
pirmąjį padarysiu, pažiūrėsi, ar patiks, tada galėsi, ne 
dabar. ", < * i ; ’

Vistiek išsiderėjau kad būčiau pirmutinis ir kartu 
užsakiau tokį ir žmonai. Matai, dėl viso ko, reikia ir 
ateitį pramatyti. Daleiskim , tave prikelia už tūkstančio 
metų. Pasaulis labai pasikeitęs, gal tokie žmonės bus , 
kaip dabar rodo žmones iš Marso su žuvies ar varlės gal
va. Ką tada darysi? Nenorėsi tokios varliagalvės žmo - 
uos turėti. Paprašai; kad tave žmona prikeltų ir baigtas 
reikalas. O jei labai gražias moteris pamatai, sakykim, 
kad ir žmona yra - gali atsargiai pasižmonėti, kas čia 
nenusideda. Bet gyvenimui - vis sava lieka sava,kad ir 
ne kokia ten graži., - užbaigė Stasys.

-Bet ar tavo žmona sutiks, gal ne? - įsiterpiau.
- Nėra klausimo, kur aš, ten ir ji. Bet tik būtų 

problemos su spiritu. Matai, to tai ji jau nenori,sako , 
mano burnos jau tiek prisiuosčiusi, kad daugiau nenorinti, 
bet čia ne bėda. Taip pat veiks sakysim ir terpentinas. 
Jo kvapas jai labai patinka. Jei gerai pagalvoji- tai vis - 
kas išsisprendžia, - baigė.

Nutarėme pas mane užsukti. Dar buvo kiek alaus, kai 
nėra ko geresnio ir tas susivers. Kartu aptarsime ir 
graborių reikalus. Žmonos paėmimui pilnai pritariau. Kas 
gi tau valgyti virs ir apskalbs?

Pamatėme, kad prie guminio piliečio jau ir jaunų 
mergičkų atsirado. Visi juokėsi, kokia kalba juokėsi ir 
nebesupratau. Tiek tos ir bėdos.

Iki ateinančių Velykų švenčių, jei gyvi būsi m Ii ne 
plastikos karste, - pasimatysim.

1983 metu 
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ

GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8
14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU: , ?

- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS I

KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI TIKS 239—

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INČ.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W IY7

30 METU PATYRIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME !
TEL: (514) 844-5644
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: -

8'-2 % už 90 dienu term, indei. Z 
8/2% už 6 ;nėn. term, indėlius Z 
9 % už 1 metu term, indėlius Z 
9’/4% už 2 metu term, indelius S 
11 % už pen si jų. pi aną 
9 % už namų planą
8/2% už specialia taup. s—ta Z 
7'/z% ui taupymo s—tas
6 % už čekiu s-tas (dep.) 3

IMA:
už asm. paskolas nuo ..15 %
už nekilnojamo turto paskol.

(mortaaaes) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ............... 12 %
2 metų uii,;.į. 12/2%
3 metų .....:-;n;.;.;;12%%
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1 metų ....į ul2/2%
(variable rate)

DONUTSI

TORONTO LITHUANIAN SENIOR CITIZENS 
HOUSING PROJECT

1700 BLOOR STREET WEST
ARCHITECT V. PETRULIS 486-1675

STRUCTURAL CONSULTANT
ANDREW A R0TTMANN i ASSOCIATES LTD. 444 - 4488

MECHANICAL AND ELECTRICAL CONSULTANTS 
THOMAS A FEKETE LIMITED 494-0606

ALEXANDER BUDREVIS AN^ ASSOCIATES LTD. 444-Q528

AKTYVAI VIRS 33 MILIJONŲ DOLERIU 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmenines paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien - 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieni ai s ir p enk t adien. - 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

statybos darbai ,

sipažinti su soviętų naujai s 
sunkiaisiais ginklais -- ar
tilerijos patrankomis. Bai
gus kursus, buvęs išsiųstas 
prie Rusijos sienos | vieną 
artilerijos dalini. Prasidė
jus vokiečių-rusų karui, jo 
dalinyje sunkieji ginklai ne
turėdami s viedinių atsargų 
ir rusų karininkams puolus 
| paniką, 3 estų karininkai 
pasišalino ir vokiečiams pa
teko be kautynių visi nau
jieji rusiški sunkieji gink
lai.

Vėliau kpt H Hkore,kai
po ekspertas rusiškų sun - 
kiųjų pabūklų buvo paimtas Į 
vokiečių armiją ir su tomis 
patrankomis daužė rusų po
zicijas. Po ilgesnio pasi
kalbėjimo, atsi klausi auka - 
pitono ar galiu apie tai pa
rašyti į lietuvišką spauda. 
AtsaKė — taip, viską gali 
rašyti. Be to,kpt H Hkore 
papildė savo ’ pasakojimą, 
kad karo pabaigoje tarnavo 
JAV armijoje, nes gerai mo
kėjo anglų, rusų, vokiečių 
kalbas. Apie ŠĮ, paskutini 
pasakojimą nekomentuosiu, 
nors kapitonas pageidavo ir 
kad rašyčiau, kaip jis už
baigė karą JAV karinome — 
nėję. '

J. S a r a p n i c k a s

Šančiam daug kartų yra tekę 
j| aplankyti, platinant knygas. 
Nėra buvę atsitikimo — jei 
kokios knygos dar neturi — 
kad nenupirktų.

Bendrai paėmus, SU Cath
arines lietuvių kolonija ma
ža, bet kalbant apie knygos 
mylėtojus, yra ne mažai lie
tuvių, kurių namuose matysi 
daug knygų. Pirmoji knygų 
platintoja, dar būdama jau
nuolė, buvo Aldona Dauginai- 
tė, kuriai sekėsi daug knygų 
išplatinti, pradedant 1952 me
tais, kada lietuviai dar nebu
vo net tinkamai įsikūrę. Jai 
susituokus ir išvykus iš St. 
Catharines, buvo ir daugiau 
knygų platintojų, bet jų skai - 
čius yra sumažėjęs, nes sun
kiau mažoje lietuvių kolonijoj 
je< ir knygas platinti. Dėl se
nyvo amžiaus, kai kurie ir 
buvę knygų mėgėjai nusiskun
džia susilpnėjusiu regėjimu 
ir knygų nebeperka.

Tokie reiškiniai yra palie
tę ir didžiąsias lietuvių kolo
nijas, nors jose yra gana di
delis procentas ir vidurinio
sios kartos lietuvių. St. Cat
harines lietuvių kolonijoj e yra 
ir idealistų. Tokie nuperka 
knygą vien dėlto, kad paleng
vintų knygų leidėjams sunkią 
materialinę padėti ir kad kny
gų autoriai galėtų toliau ra
šyti naujas knygas. Pas to
kius lietuvius užtiksi ir dau-

LIETUVIŲ NAMAŲ BIBLIO
TEKAI padovanojo knygų - 
A. Lukošienė, P.Gulbinskas 
ir Aug. Kuolas. Knygos nuo
širdžiai įvertinamos ir už 
jas dėkojama.
METINIS LN .NARIŲ SUSI
RINKIMAS Įvyks KOVO 20 d. 
sekmadieni, 3 v. p. p. Re - 
gistracija - nuo 2 v. p. p..

LIETUVIU NAMAI MINĖS 
AUŠROS ŠIMTMETĮ

Lietuvių Namų Kultūrinės 
Veiklos Komisija buvo su
kvietusi sausio mėn. pabai
goje organizacijų atstovų ir 
visuomenininkų pasitarimą 
"Aušros" šimtmečiui pami
nėti. Minėjimas planuojamas 
iškilmingas ir platus, tad | 
rengimo Komitetą Įeina šių 
organizacijų atstovai: LN 
Kultūrinės Veiklos Komisi
jos, lietuviškųjų parpi jų at - 
stovai, Kanados Lietuvių 
Žmogaus Teisėms Ginti Ko
miteto, KLB Krašto Valdy
bos ir KLB Toronto Apylin
kės Valdybos.

Minėjimas Įvyks BALAN
DŽIO 24, sekmadienĮ.

Gautas pelnas skiriamas 
KANADOS LIETUVIŲ ŽMO
GAUS TEISĖMS GINTI KO

MITETUI. Bus platinami ap
mokami pakvietimai.

ESTU KARIŲ VETERANŲ 
SUKAKTIES PAMINĖJIME'

Dalyvavau estųkariųvete
ranų organizacijos Įsteigi
mo 3O-mečio sukaKties pa
minėjime, kuris Įvyko š. m. 
sausio 29 d. Toronto estų Na
muose. Estų karių veteranų 
organizacijai priklausančių 
yra apie 400 narių Kanado
je. Toronto estų karių vete
ranų skyrius yra gausesnis 
nariais, todėl ir veiklos cen
tras randasi Toronte. Be to, 
ir veikimo sąlygos yra pa
lankios, nes Toronto estai 
turi erdvius tautinius namus. 
Pastebėjau, kad estai — bu
vę karininkai — aktyviai yra 
įsijungę Į veteranų organiza
cijos veiklą, yra visuome
nės gerbiami ir medžiagi
niai remiami Turimomis 
žiniomis, 3O-mečio šventės 
paminėjime buvo apie 1OO 
dalyvių svečio teisėmis. Di
džioji dalis tų svečių sudarė 
žymesni veikėjai estai iš To
ronto, Hamiltono, Montrear- 
lio, Brantfordo ir kitų mies
tų. Buvo svečių ir iš JAV-ių 
Detroito skyriaus.

Lietuvių Pensininku Namu

Minėjime ilgų kalbų nebu 
vo, bet sveikinimo kalbas pa
sakė didelis skaičius estų 
veikėjų ir Estijos konsulas 
E. Heinsoo. iš lietuvių svei
kinimo kalbas pasakė: Vil
niaus Šaulių Rinktinės vice
pirmininkas S. Jokūbaitis ir 
Vlado Pūcvio Šaulių kuopos 
pirmininkas V. Bačėnas.

Žymūs estų veikėjai buvo 
apdovanoti medaliais. Tokiu 
medaliu buvo apdovanotas ir 
visuomenės bei karinių orga
nizacijų veikėjas — Stasys 
Jokūbaitis iš Toronto.

Apdovanojimo pažymėjimo 
lape yra šis Įrašas: Pašau - 
lio Estų Laisvės Kovotojų Są- 
junga-"Stasys Jokūbaitis yra 
apdovanojamas šios Sąjun - 
gos 3-čios klasės medaliu už 
jo ypatingas pr.stangas ir par 
ramą Kovoje dėl Estijos ne
priklausomybės atstatymo 
1982 m. gegužės mėn 15 d. 
Nr. 30". Medalius Įteikė Es
tijos konsulas E. Heinsoo

Estai tikrai remia savo ka
rius veteranus: daiktinė lo
terija laimikiais buvo negau
si, bet loterijos bilietų pla
tinimas vyko labai sėkmin
gai. Bilieto kaina — vienas 
doleris. Bilietų platintojams
dar nepriėjus prie svečio , 
estai jau laikė rankoje penki
nę ar daugiau Nepastebė -

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir ' 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7,30 v.v.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591
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Abi nuotraukos Stepo Varankos 

jau, kad bilietų platintojai 
gaištų laiką, siūlydami jų įsi
gyti. Pas mus, lietuvius, 
taip nėra ir pasitaiko tokių . 
kuriems ir siūlant jų neper
ka. Estai perka noriai, nes 
jaučia pareigą prisidėti prie 
išlaidų padengimo suruošto 
je šventėje. Atkreipiau dė
mes? ir į tai, kad estai lai
mikių loteriją praveda sklan
džiau kaip pas mus. Jų ko - 
misija, baigus bilietus pla
tinti^ juos sumaišė Ir ištrauki.» 
kė'tiek bilietų, kiek buvo fan
tų. Vėliau paėmę bilietą ir 
iškėlę fantą, praneša laimin
go bilieto numeri. Laimėju
siems dar neaisiėmus fanto, 
šaukiamas kitas numeris, ir 
per trumpą laiką praveda lo
terijos paskirstymą.O kurie 
nenugirdo iššaukto laimingo 
bilieto numerio, bilietas pri
segamas prie fanto ir pakar
tojamas per garsiakalbi. Vė
liau tęsiasi vėl šokiai.

Sėdint prie vieno staio su 
estu kpt. H. HKORE, pasisa
kiau esąs lietuvis. Tada jis 
papasakojo, kad būdamas 
jaunas artilerijos karinin
kas, Sovietams okupavus 
Estiją, 1941 metais vasario 
mėnesį su 99-niais rusais

KNYGOS MYLĖTOJAI
MŪSŲ KOLONIJOJE

Savanoris — kūrėjas Anta
nas Šukys išbuvo virš porą 
savaičių ligoninėje pasitik
rinti sveikatą. Sustiprė
jęs ,grĮžo namo.

A. Šukys iš jaunystės turi 
palinkimą skaityti spaudą, 
knygas. Skaitydamas dau
giausiai moksliškas khygas 
ir turėdamas gerą atminti, 
yra gerai susipažinęs su Lie
tuvos sena praeitimi, jos is
torija ir, beabejo, to paveik
tas, aukojo' savo jaii'iystės 
jėgas, atsisakyd'diW^s' .ašmė-f 
niškų malonumų, savanoriš
kai išėjo 1918 metais kovoti 
už atgavimą prarastos Lie
tuvai laisvės. Pas A. Šuk| ta 
tėvynės meilė nėra sumažė
jusi ir dabar. Ir šiandieną 
jis yra, nežiūrint artėjimo 
prie 84-to gimtadienio, jau
nuolis dvasioje. Jis prenu
meruoja ir skaito daug laik
raščių, būdamas knygos my
lėtojas, turi didoką knygų 
skaičių ir jas išsaugoja ge
rame stovyje spintoje, deng
toje stiklu. Jei būtų daug to
kių knygos mylėtojų kaip A. 
Šukys, lietuviškų knygų spau
sdinimo tiražai būtų skait- 
lingesni ir knygų platinimas 
sklandesnis. Šias eilutes ra-

giau lie.tuviškųlaikraščių. To
kie lietuviai dažnai paskiria 
ir auką lietuviškos spaudos 
paramai.

Lietuviška knyga, spauda 
palaikė tautinę stiprybę anais 
caro okupacijos laikais, ji 
tebevaidina dideli vaidmenį 
ir dabar, išlaikydama mūsų 
kalbą, skelbdama apie raudo
nųjų carųokupacijąir skriau
das, terorus okupuotoje Lie
tuvoje.

J. Šarapniekas

LIETUVIAI PAGERBĖ 
UKRAINIEČIUS
_ Dvi lietuviškos vėliavos 

pagerbė Ukrainos nepriklau
somybės paskelbimo 65 m . 
sukaktĮ ukrainiečių minėji - 
me, kuris Įvyko sausio 23 d . 
Ta progą prie Miesto Rotu
šės susirinko apie 700 žmo
nių. Demonstracijoje buve 
15 Įvairių tautybių vėliavų.

Sausio 24 d. vyko Minėji
mo Aktas.\

Lietuvius atstovavo KLB 
St. Catharines A-kės pirm . 
A Šetikas,pavergtoms tau
toms - S.Šetkus.

Ukrainiečių atstovas pa
dėkojo visoms tautybėms už 
dalyvavimą.

karininkais buvęs išsiųstas 
į Lietuvą, Šiaulių miestą 
kelių mėnesių kursams, su-

Simon’s
TRAVEL 
Service

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1983 m.
1. Gegužės 12 —gegužės 26
2. Gegužės 19 —birželio 2
3. Gegužės 26 — bi ržel i o 9
4. Birželio 23 — liepos 7
5. Liepos 7 — liepos 11
6. Liepos 14 — liepos 28

7. Liepos 21 — rugpjūčio 4
8. Rugpjūčio 11 —rugpjūčio 25
9. Rugsėjo 1 — rugsėjo 15
10. Rugsėjo 8 — rugsėjo 22
11. Spalio 6. — spalio 20
12. Gruodžio 19 — sausio 2

Kelionės oatvirtintos savaitei orba dviem savaitėm 
į_ Vilnių bei kitus Europos miestus. 
SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS

TORONTO Tel.: (416) 532 - 8772 arba 537 - 3060 
MONTREALIS - (514) 669 - 8834 - L. Stankevičius 
LOS ANGELES — (213) 660—6600 — J. Petronis

2385 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR
Savininkai Vytas ir Audronė Slminkevičiai 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

[DELHI- tillsonburg
PAGERBIANT MIRUSIĄJA , AUKOJO LIETUVIU. FONDUI

Vietoj gėlių, mirus Teresei VILTRAKIENEI, aukojo 
Kanados Lietuvių Fondui: po $20, - p. p. Januliai, A.Au- 
gustinavičius; $15, -D. Žiogas; po $1O, -D. Bartulienė, M. 
Norkus, K. Ratavičius, G. Rugienis; $5, - M. Rudokienė .

Kanados Lietuvių Fondas užjaučia pasilikusią šeimą 
ir dėkoja prisidėjusiems savo aukomis. KLF

ft D E Q U E D INSURANCES.V ft L V II C ft REAL ESTATE BROKERS

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

Narys of "Better Business" Būro

WWWH > * Namų— Gyvybės 
'J * Automcbilių 
J * Komerciniai 

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

Ontario

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA L IETUVA
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I Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Įsikūręs nuosovuose namuose
HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO 

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. E.
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

"Peizažas", Andrė ja C ei
to r i ū t ė-Aisčio"L ietuva".

Dana Mickutė, Loreta 
Čičinskaitė ir Marius 
Valinskas , kiekvienas po 
atskirą posmelį ir pabaigoje 
visi kartu, padeklamavo 
Maironio "Jau Slavai Sukilo"

6 sk. mokiniai - Daiva 
Baršauskaitė , Kristina 
''■'ičiaskaitė.L iaa C el

ito r i ū t ė , O nutė B e n i u t ė 
[gražiai padeklamavo Aisčio 
"Tėviške, žemele" unisonu .

3 ir 5 sk. mokiniai kartu
■ deklamavo "Ar žinot tą šalį"

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)................. %
santaupas....................7.75 %
kasdienines palūkanas 
už santaupas.............. * %
term. depoz. 1 m....... ... 9.50 %
term, depoz. 3 m........... ' 10 %
reg. pensijų fondo......... 9 %
M dienų depozitus ..... 9.25%

, IMAME UŽ: 
neklln. turto peek. _ 12%

asmenines paskolas___ 15 %

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemok anas pilnas čekių aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo !• iki 1 v. P-P- penktadieniais
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO TAUTOS FONDUI
Mirus a. a. Eugenijai GUGIENEI, jos prisiminimui au

koja Tautos Fondui $40 J. Bersėnas ir šeima; po $20- St. 
ir Sof. Rakščiai, Marija Kvedarienė, Ema ir Br. Mila
šiui; po 1O— J. B. Sadauskai, M. V. Šniuoliai; $5- - A. St. 
Petkevičiai.

Hamiltono Tautos Fondo Atstovybė nuoširdžiai dėko
ja visiems aukotojams ir reiškia gilią užuojautą velio - 
nės dukrai Eugenijai ir Jos šeimai ir visiems arlimie - 
siems.

Amžinybėn iškeliavus a. a. Jonui VISOCKUI, jo atmi
nimui aukoja Tautos Fondui $30. - Bronius Gelažius iš 
Chicagos; $27. - Elena Maskva,

Hamiltono Tautos Fondo Atstovybė širdingai dėkoja už 
aukas, reiškia gilią užuojautą žmonai ir visai šeimai, ir 
visiems prieteliams skausmo valandoje.

Hamiltono Tautos Fondo Atstovybė.

ir "Myliu tėvynę". Sudaina
vo ir dainą "Vėliavos iš
keltos plakas".

I sk. mokinukai deklama
vo "Man pieštukas", o pa
rengiamojo sk. vaikučiai pa- 
dainavo"Pas močiutę augau".

Visi smagiai pašoko tau - 
tinius šokius.

Programa baigta Tautos 
Himnu.

Atsilankė didelis būrys 
tėvų ir šeimų nariai.

Programą sklandžiai, rū
pestingai ir gražiai pravedė 
Aida Lukoševičiūtė.

Malonu pažymėti, kad ir. 
šis minėjimas buvo rūpės - 
tingai paruoštas ir nuotai
kingai pravestas. d

• Tėvų Komitetas vykdo 
Lituanistinei Mokyklai rem
ti v a j ų. Ta proga bala di
džio mėn. bus iškilmingi 
pietūs su programa, kurią 
atliks šių metų abiturientai . 
Šie pietūs bus kartu ir jų iš-

bndon,ont.
MŪSŲ MIRUSIEJI ,

Mažutę Londono lietuvių 
apylinkę nauji,1983-ieji me - 
tai, atrodo, negailestingai 
paliečia mūsų negausias ei
les ir vieno mėnesio laiko
tarpyje mus paliko net 3 tau
tiečiai.

Paskutinėmis praeitų me
tų gruodžio mėnesio dieno
mis su šiuo pasauliu atsi - 
skyrė Juozas BARZEVIČTUS 
87 metų amžiaus, o sausio 
mėų. 20 d. , tik ką sulaukęs 
80 metų, iškeliavo negrįžta
mai Antanas KISIELIS. Bet 
štai, vasario mėn. 5 d. vėl 
supylė m aukštą kapą Juzei 
JURGUTIENEI, 87 m su
laukusiai ir ilgiau sirgusiai.

Juozas Barzevičius ir Ju
zė Jurgutienė buvo, kaip sa
koma, nauji ateiviai,Kana - 
'dą pasiekę apie 1949 m., o 
Antanas Kisielis buvo senes
nės imigracijos atstovas,čia 
įsikūręs prieš II Pas.Karą.

Tebūnie mus palikusioms 
tautiečiams lengva svetinga 
Kanados žemelė. L. E -taa

montreal
MŪSŲ MOKYKLA PAGERBĖ 

VASARIO 16-TĄJĄ IR 
„AUŠROS” ŠIMTMETI

Montrealio Lituanistinė 
Mokykla vasario 12 d. pas
kyrė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 35 m. ir 
"Aušros" 1OO m. sukaktims

paminėti.
Mokyklos patalpose iškil

mes atidarė Mokyklos vedė
ja Monika Jonynienė, prašy
dama minutės susikaupimu 
pagerbti žuvusius už laisvę . 
Mokyklos globėjas Tėv. J. 
Aranauskas tarė trumpą žo
dį ir Šv. Kazimiero Parapi - 
jos kleb. kun. K. Šileika, pa
švęsi .ujama s mokinius už 
minėjimo suruošimą, įtei
kė Mokyklos vajaus proga 
$1OO

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Montrealio Apy - 
linkės V-bos p-kas Vincas 
Piečaitis, pabrėždamas Va
sario 16 reikšmę, ragino ir 
toliau didžiuotis, kad jie yra 
savo tautos vaikai ir žino
dami, pažindami savo kilmę, 
stengtųsi ir toliau išlaiky
ti lietuviškąją kultūrą.

9 sk. mokinys Vytenis 
Jurkus parašė ir per
skaitė rašinį tema "Šešiolik
toji Vasario". Jis rūpestingai 
aptarė laikotarpį nuo pasku
tiniojo padalinimo iki 1918 m. 
- nepriklausomybės atstaty
mo.

Taip pat 9-tojo sk. moki
nys, Markus Niedvaras 
pateikė savo darbą apie 
"Aušros" sukaktį ir jos 
reikšmę.

A’*u šie gabūs ir darbštūs 
jaunuoliai buvo labai gerai pa
siruošę ir buvo visų labai šil
tai įvertinti.

Meninę dalį atliko 9 sk 
La na Lukoševičiūtė, pa
deklamuodama Aisčio eil.

leistuvės. Abiturientų bus 8.
Mūsų Mokykla atlieka la

bai svarbų auklėjimo dar
bą ne tik lituanistikoje, bet 
ir papildydama vaikų meniš-t 
ką jį auklėjimą, suteikdama 
vaikams nepamainomų drau-. 
gų-

Labai svarbu paremti mū
sų Mokyklą, norint išlaikyti 
gerus mokytojus ir turėti , 
pakankamai Mokyklos reik -m 
menų, kurie vis brangsta. Tad 
įtraukime minimą parengi - 
mą ir į savo programą.

KAS YRA TAS

MONTREALIO 
LIETUVIU CHORAS c.

Alexandre Stankevičius 
/pabaiga/

Tą patį vakarą susitarė - 
me susiburti AV parapijos 
salėje. Nutarėme užsisakyti 
keptų viščiukų, porą alaus 
butelių ir pasiklausyti įrašo. 
Scenoje įrengėme garsinę 
sistemą, pasistatėme kėdes 
priešais ją. Juostelė prade
da suktis. Mąn sunku paaiš
kinti to momento reakciją . 
Mes tikrai stebėtinai atli - 
kome tas 4 dainas, nes per 
" normalius" dainų niuansus 
galėjai jausti tą džiaugsmą 
ir malonumą būti kartu ir 
atlikti kažką labai specia - 
lauš.

Išklausius apie dešimtį į- 
dainavimų, pastebėjus, kad 
kiekvienas jų gerėjo, pasi
girdo nuomonės:"Gal ir ga - 
lėtume laimėti. . . tikrai tu
rime galimybių. . ." , ir pan.

Aš prisimenu net vieną vy
resniųjų dainininkų, nedrąsų 
ir rezervuotai besilaikantį 
asmenį, ateinant prie manęs 
su alaus buteliuku rankoje . 
Kitą ranką jis uždėjo ant 
mano, ir sako:" Žinai ką , 
Aleksandrai. . . Manau, kad 
mes laimėsime. .. ",

Turėtumėte būti mano kai
lyje. . koks aš buvau laimin - 
gas. Nebuvau perdaug tikras, 
kad laimėsime konkursą,^bet 
savo viduje aš laimėjau ką 
kitą:suteikiau 48-iems žmo
nėms džiaugsmo, malonumo 
ir vilties laimėti. Laimėjau 
jų pasitikėjimą manimi.

Taip atsirado nauja šeima 
-Montrealio Lietuvių Choro. 
Tai nebuvo choras, kuriame 
žmonės dainavo tuo pačiu 
metu kartu, bet choras, kur 
kiekvienas juto, kad kitas 
asmuo buvo tiek pat svarbus, 
kaip ir jis pats, kad visa ge - 
rai skambėtų.

Po kelių mėnesių, kartu su 
žinia, kad-laimėjome kon
kursą, vardas "Montreal Li
thuanian Choir" buvo girdi - 
mas radijo stotyse visoje 
Kanadoje ir jo įdainuotos 4 
dainos.

Tai buvo tik pradžia.Aš 
pasiryžau šį chorą padaryti 
ir geriausiu Šiaurės Ameri
koje, ir ypač, kad ir kiti-ša- 
lia lietuvių - išgirstų apie 
ii-

Nuo to laiko buvo išleista 
pirmoji plokštelė"Kalėdos" , 
atlikti svarbūs koncertai 
/Baltimorėje, New Yorke ir 
kt. /.specialios radijo prog
ramos įvairiose stotyse bu
vo mums paskirtos, mūsų 
daugiakalbė "Linksmų Kalė
dų" linkėjimų daina buvo 
grojama visoje Kanadoje be
veik kiekvienoje radijo sto
tyje, ir TV programoje Kalė
dų dieną mus matė milijonai 
visoje Kanadoje. Taip už
baigėme savo I-ųjų metų gy
vavimo darbą.

Šiais metais prie mūsų 
prisijungė 1O naujų narių. Iki 
ateinančio gegužės mėn. ,kai 
vėl visi susirinksime repe
tuoti antrajai plokštelei ir 
gruodžio mėn. koncertams , 
Haroldas C e 1 t o r i u s ir 
aš dirbsime intensyviai,kiek 
įmanoma, kad 1983 m. darbai 
būtų dar geresni, negu 1982 .

Iki to laiko- KITI koncer
tai, kaip VASARIO 16 d. , ir 
Chicagoje DAINŲ ŠVENTĖS 
koncertas nesudaro minėto 
choro darbų programos . 
Montrealio Lietuvių Choras, 
kaip toks, nedainuos juose . 
Tie koncertai bus atlikti 
" Aušros Vartų Parapijos 
Choro", "Šv,Kazimiero Pa
rapijos Choro", "Vyrų Okte- 
to"ir "Pavasario"Mergaičių 
Choro, sudarančių visai 
skirtingą organiza
ciją /ir organizatorius/.

Tad dabar aišku, kas yra 
" Montrealio Lietuvių Cho - 
ras". Jo sekantis pasirody
mas įvyks š. m. GRUODŽIO 
9 d., tuo jaus po 2 - osios 
plokštelės išleidimo. Mūsų 
tikslas bus ne tiktai sureng
ti gražų pramoginį vakarą ,

A t A
PETREI POLGRIMI ENEI 

i Anapilio klonius iškeliavus, 
jos vyra PETRĄ POLGRIMĄ , seserį ADELĘ, 
sesers vyrą JURGĮ ALSAUSKA ir artimuosius 
liūdesio valandoje NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME 
IR KARTU LIŪDIME -

JUOZAS IR JOHANNA DILIAI

./APGAILESTAUDAMI korektūros klaida, idedame 
užuojauta antra karta

Plokštelės "Kalėdos" Įrašymo metu

bet taip pat suteikti jums tumėtės, kaip ir mes di- 
netikėtumą - siurprizą, kad džiuojamės būdami lietu- 
jūs taip pat mumis didžiuo- viais choristais.

/vertė b. n./

’’NU’ LAIKRAŠČIO RĖMĖJO PRENUMERATA APSIMOKĖJĘ NE 
MAŽIAU $20 UŽ METUS IR AUKOTOJAI :

"NL" laikraščio rėmėjo prenumeratą apsimokėjo, ne 
mažiau $20. -už metus, šie skaitytojai: G. Kudžmienė už 3 
prenumeratas — $65. -; P. SaKaias už tris metus — $60. 
po $50. - J. Dervaitis, A. O. Petrašiūnas, J. Čialka; po 40. 
- Alf. V-iskantas, A. Niaura, J. Balaišienė; po $35. - dr. J 
Sungaila, B. Stundžia; po $30. - A. Daniliauskas, P. Very- 
kis, V. Š. ; po $26. - M. Šulmistras, Ig. Kriukelis; po $25. - 
A. Petraška, J. Stropus, V. Kerbelis, Pr. Mickus, K Dau
nys, Dr.E.Malkus, J. Žemaitaitis, A.Keršienė, A- Pau
liukas, P. A. Lecburs, A. Gaigalas, A. Rudokas., JO- Vile- 
niškienė; po $20. - K. Lukošius, R. Veariūaas. K- Žebraus
kas, VI. Ersiovas, T. Čipkienė, K. Rašytinis, B-A. Dundu
lis, J. Kisiūnas, S. Bilevičienė, A. Biveinis, Z. Pulianaus- 
kaš, A. Burba, K. Baltramaitis, Ag Paškevičienė, J- Dai
nienė, A. Sutkaitienė, J. Gedminas, A. Baršauskas, A. P. S, 
O. Čečkauskienė,.- E. Szewezuk, K. Mileris, S. Veiverys, A. 
Vazalinškas; Hamiltono-Žvejų-Medžiotojų Klubas* M.-Ma- 
čionienė, V. Barauskas, K. Vilko’nis, A. Jurjonas, Vi. Juo
dis, Br. Bijūnas, P. B Januška, E. Juknienė, 1 -;R- Yanus- 
Idenė, O. J. Šabliauskienė, P. Kripas, J. Liubinskas, V. Ge 
čius, J. Kriščiokaitis, A. Ambrožaitis, K. Stirbys, B. Ma
kauskienė, J. Lukošiūnas, St. Senkus, R. Paiišaitis, Jz. Va
liulis, M Petrauskis.

Aukojo: Stasys Reutas $1OO; kun. J. Kubilius, SJ. ~~ $20, 
D. L. K- Algirdo Šaulių kuopa Hamiltone $20; KLB Sudbury 
Apylinkė $20; W. Gurkis $1O; po $2. - S. Gedgaudas, B. Pa
kulis, R. Bulovas. Visiems nuoširdus ačiū. *NL'-/

VERDUN SHELL
5660 AVE. VERDUN

Atidaryta nup 7 vai.ryto iki II vai,vok oro.

• VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
• SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
• PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
• PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

t Lietiniams speciali nuolai da j
(Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

$ 1.50 kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

Hour
Service

SKAMBINKIT- TFSKAMBINKI I V "
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
M61-ACCMTMU 

365*1143S
766-2667

1983.11.17

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICH ARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui ‘ar tai symui skambinkite: 364-1470

Out d-

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO J 500. - IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845 -2912 embassy fur

FUNERAL HOME

W J.F.Wilson & Sons Inc. 1 
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chateauguy , Verdun ,Uue. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

7 psi.
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montneal
MIRUSIEJI:
• VALINSKAS Zenonas, snj. 
7 5 m. amžiaus mirė netikė - 
tai. l iko žmona Julija, duktė 
Alfreda okup. L ietuvoje, sū
nus Zenonas, marti Roma ir 
4 vaikaičiai Montrealyje.

Palaidotas per Šv. Kazi
miero bažnyčią.
• VITAS Povilas, 75 m. , mi 
rė.Iiko žmona, duktė, sū - 
nūs ir kiti artimieji. Palai
dotas per AV parapiją.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

PRIMENAME MIELIEMS SKAITYTOJAMS,KAD,KAIP JAU BUVO RAŠYTA,“NU PRENUMERATA 
UŽ I983 metus YRA PAKELTA iki I6 dol PRAŠOME NEUZSIMOKĖJUSIUS NEDELSTI, NES 
PRAĖJUS 3 men., PASTAS PAKELS MUMS TOKIU LAIKRAŠČIU SIUNTIMO MOKESTĮ .

***• .DĖKOJAME UŽ DĖMĖSI t 'NL

ŽVEJŲ-MEDŽIOTOJU

IIT8C MONTREALIO LIETUVIŲ
LI IMO KREDITO UNIJA

PARENGIMŲ KALENDORIUS 
VASARIO 26 d. - ’’NIDOS" 
KLUBO Vakarienė, Aušros 
Vartų Parapijos Salėje, 7 v. 
KOVO 6 d. - LIETUVOS KA
RA LIAUS MINDAUGO ŠA U - 
LIŲ KUOPOS susirinkimas , 
tuojau po pamaldų.

KOVO 13 d. , po 11 vai. pamal
dų, AV parapijos salėje-Ka- 
nados Lietuvių B-ės MONT
REALIO APYLINKĖS METI
NIS VISUOTINAS SUSIRIN - 
KIMAS.
KOVO 19 d. , ŠEŠTADIENĮ , 
3 v. p. p. LITO narių METI
NIS VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS.

VASARIO 26 d.

šeštadienį,

ĮĖJIMAS : $8.00

KVIEČIAME VISUS I

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonee: 766-8827 

DUODA PASKOLAS:

Aušros Vartų parapijos salėje

RENGIA: "NIDA"

PROGRAMOJE : • Montrealio Mergaičių ’’TRIO” 
vadovauja muz. A. STANKEVIČIUS

* ’’Linksmieji Broliai”
* Gera vakarienė , Baras, Loterija
* "Trimito ” orkestras

MOKA UŽ:

Certifikatai min. $ 1,000.00
1 metų.............  9.75 %

Terminuoti indėliai
1 metų................ 9.5 %
180-364 d...... 9.25%
30- 179 d......... 9%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Specialios...........8.5 %
Su draudimu .. ,....,8.25%

Čekių sąskaitos............u. 6 %
K O N F [DENGI A L Ū Š Tr G R E?TAŠ'PATARNAV IMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI - VELTUI
KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

BUKIME ATSAKINGI 
IR NEPAMIRŠKIME

KOVO 13 d. .tuojau po 11 v. 
pamaldų, AUŠROS VARTŲ 
parapijos salėje bus šaukia
mas KLB MONTREALIO 
APYLINKĖS metinis 
sus i r i n k 1 m a 8.

Bus patiekti Valdybos 
veiklos pranešimai. Renka
ma nauja valdyba.

Kandidatus į valdybą gali
ma jau dabar registruoti pas 
Br. Niedvarą.

SUSIŽIEDAVO
o Rasa LUKO^EVIČIŪTĖ ir 
Paulius KURAS iš WindsorQ 
susižiedavo.

Sveikiname.

o KUNCEVIČIŲ Klaudijų 
matėme TV programoje, na
grinėjančioje problemi - 
nių jaunuolių reikalus. K. 
Kuncevičius tokių jaunuolių 
auklėjimo darbą dirba jau ei
lę metų.
• Mokyt. Juozas BENIUS iš
vyko į Kanados šiaurę 6 mėn. 
dirbti su eskimų jaunuoliais 
vidurinėje mokykloje Payne 
Bay , Que.

TOMAS ŽIŽYS ONTARIO 
LIBERALŲ ŠTABE

Toronto 
day Star"

ATVYKO LIETUVIŲ
ŠEIMA IŠ BRAZILIJOS

Ignas RAMANAUSKAS, šal
dytuvų motorų specialistas ,

PAGERBIANT MIRUSI,AUKOJO TAUTOS FONDUI
Mirus a. a. POVILUI PETRONIUI, pagerbdamLJp at

minimą, Tautos Fondui paaukojo: $20, ~ D. J. Gražiąi;po 
$1O, - G. Alinauskas, K. Toliušis.

Reiškiame užuojautą artimiesiems ir dėkojame au - 
kojusiems TAUTOS FONDO ĮGALIOTINIAI

MONTREALYJE

1440
Suit e
Te 1 :
N a mu :

DR. J. M A LĮSK A
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. Catharine W.
6 00, Montreal, P, Q.
866-823S

4 88-85 2 8

DR. A.0 JAUGELIENĖ
DANTi; GYDYTOJ * 

1410 G u J SI.
Suite 11-12 Montreal P. Q.
Tel: 032—6662

Namu.: 73 7-968 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryto k as di «n nuo 9 o. m iki 10 p. m. 
Sestoditnlals: nuo 9 a, m. iki 9:30 p. m, 
Sekmoditnlaii : nuo 10 a* m. iki 9: 30 p • r
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Control St. Ville LaSalle, P. Q-
Tel: 366-974 2 ir 365-0 505

t??-5HS2S2SHS2SBS2Sasa5a5H5a52S^Sa5asaSES25asasa5aSHS25HSHSHStsa5H5H5?.į 
u) 
e 
D 
0=

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Shei brook S t . W. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 31-40 24 c*

E.
878 -9 5 34

ADVOK ATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g. , M . En g. L. L. B. , B. C L.

701 Bannuntyne, Verdun (kumpas 2—n d Av e. ) , Que. K4G 1 E6 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Reddenee:

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Villa Maria, Sult 
Fel : ( 5 14) 87 1-1430.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS 
50 Du Dohiine, lie Perrot, Que, H7V5V6 

ft Re*. Tel: 453-9 14 2
K >T52nS25BS25a52S2Sa5252S252S2S2S25252S25aS2S2Sa52S2SE5ESZ5? S

JO

9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
12:00 - 6:00 
10:00 - 12:30

6:00 - 8:00
12:00 - 6:00

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

D. N. BALTRUKONIS
IMMEVBLES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

MONTRCAl, QUEBEC 
H3A 2G6 TEL 286 9646

Kailių siuvėjos
Tel: 767-6183

laikraštis "Sun- 
sausio 30 d. ap- 

3-jų 
žymių tresto kompanijų 
veiklos tyrinėjimą. Jį atliko 
didele dalimi Ontario libe
ralų partijos tyrinėtojų tri
julė. Vienas jų- Tomas ŽI - 
ŽYS/ buvęs montrealietis , 
skautas/. Jis teisės mokslus 
baigė Toronte 197 7 m. , yra 
liberalų vado Stuart Smith 
patarėju.

su žmona Berta ir dukrele 
Jara atvyko išz Sao Paulo į 
Montrealį, kuriame nori ga
lutinai apsigyventi.

Juos laikinai priglaudėjo- rašė apie įtartinos 
nas Gedminas, iki atvykusiam žymių tresto 
pavyks gauti darbą.

POEZIJOS VAKARAS 
"PLURIEL "

VASARIO 21 d. , 8 v. v. , 
ketvirtadienį PLURIEL po
ezijos vakare dalyvaus gyve
nęs Montrealyje, vėliau per
sikėlęs į Br. Kolumbiją Sut
herland Fraser. Jo atvykimą 
J šį vakarą remia Canada 
Council. Taip pat dalyvaus 
montrealietė aktorė ir poetė, 
pasižymėjusi save ekstrava
gantiškumu Janou St.Denis .

PLURIEL poezijos vaka
ras vyks Galerię 2013, Blv . 
St. Laurent /žemiau Sher
brooke str. /.

NEPAPRASTA VEDYBŲ 
SUKAKTIS

PAZNOKAIČIAI, Juozas ir 
Jieva jau kuris laikas randa
si Jean Talon ligoninėje. Va
sario 7 d. jiedu minėjo savo 
vedybų 69-tąją sukaktį.

Sveikiname’.
e. ,

MEMBER

FOTO M.L.S.

445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel,: 273-9181 .............Namų: 737-0844.

Tel.: Business: 482—3460 
Residence: 767—4690

DANPAR REALTIES CORP.

Ar prisiminsime parašyti 
ar paskambinti J šią stotį, 
padėkodami, kad iškelia jau
ną poetą, mūsų tautietį?

MAGISTRO LAIPSNIS 
IR DOKTORATAS

ALIŠAUSKAS Rimantas , 
Stasės ir Augustino A- 
lišauskų sūnus,Londono,Ont. 
Universitete įsigijo magist
ro laipsnį gamtos moksluo
se. Jis apgynė tezę apie lau
kinius paukščius. Pasiry - 
žęs toliau siekti doktorato.

Vaikystę ir jaunystę lei
dusiam Montrealyje, akty - 
viam skautui Vyčiui, "Gin - 
taro" Ansamblio buvusiam 
muzikantui ir šokėjui, Ri - 
mantui linkime viso ge
riausio jo profesijoje.

• KLK MOTERŲ D-JOS Mont- 
realio Sk. , paaukojo $ 1OO, - 
AV Parapijos Salės užuolai - 
doms sutvarkyti.

■ iltį VICTORIA AVE SUITE 409
MUX 1 HI Al. . P.Q. HJZ 2M9

Vincas piečaitis
Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

SKLANDŽIAI VYKSTA 
ATNAUJINIMO DARBAI

Kaip jau minėta,pertvar- 
komos AV parapijos patai - 
pos.kad chorai turėtų ge 
resnę vietą repeticijoms ir 
susirinkimams. Tuo pačiu ir 
pertvarkomas baras. Už 2-3 
savaičių manoma, kad re
montas bus užbaigtas. Dar
bams gražiai talkininkauja 
Vyt. Barauskas .Antanas Če - 
pulis, Ignas Petrauskas, 
A. Jonelis ir kt.
Medžio darbų specialistas 
Juozas Šiaučiulis tiems dar
bams vadovauja ir talkinin - 
kauja.

PARDUODAMAS AR IŠNUOMUOJ AMAS NAMAS

Toronte išnuomuojamas arba parduodamas namas trijų aukštu 
devynių kambarių (dvi virtuvės), dvigubas garažas, skersai 
nuo požeminio traukinio stoties, vienas blokas nuo Toronto 
Lietuviu Namų. Teirautis 12 Edna Avė.,i Toronto, arba 
Tel.: (416) 536—0911 vakarais.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. . B. c. l
Suite 504 
. H2Y 187,

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal! 

1982
INCOME 1AX PILDYMAS

RENKU

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6
TEL. 727 - 3 120 Namų 376 -378 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Age n t ū_r_o__v e _i_ k_i_a__n_u_o._l_9_4_5_{n._ (

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ 
1918-1939 IŠPARDAVIMAS

LEONAS MARKAUSKAS 
7085 MARQUETTE H2E 2C6 

TEL 374 - 6077

e*

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška, medžiaga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGERLTDFRANS QUEBEC SIDINGS

ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽiaGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefono*: 721-9496

MIC

Montreal west 
automobile

PONTIAC a BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE I įSITIKINKITEl 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Menucer'iu L e’o GURECKAS

GM

muj montraal watt automobila

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489*5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
•t
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