
SAVAITINI AI
KOKS BUS ITALIJOS 
TEISMO SPRENDIMAS?

Įvykdyto atentato prieš po
piežių Joną Paulių II-ąjį są
mokslininkų grupėn buvo į- 
velta Bulgarijos komunistų 
partijos slaptoji policija - 
KGB. Jeigu šitas ryšys bus 
Įmanoma įrodyti stipriai tei
siškai Italijoje vykstančiame 
teisme-tuo pačiu bus impli
kuotas tuo metu buvęs vyr. 
KGB šefas Maskvoje- Jurij 
Andropov’as. Jeigu Italijos 
teismas tai paskelbtų - tad 
savaime suprantama, kad bet 
kokios derybos su Sovietų 
Sąjunga, dabar valdant And - 
ropov’ui - būtų geriausiu at
veju, absurdiškos.

RUMUNIJA NORI UŽDIRBTI 
IŠ NORINČIU EMIGRUOTI

Rumunijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji leistų bet ku
riems savo piliečiams emi
gruoti, jeigu jie atsilygintų 
valstybei už suteiktą nemo - 
karną vidurinį ar universite
tinį mokslą. Iš baigusių vid 
mokslą reikalautų $3.700, - 
o už universitetą - $ 3 - 4. 
OOO už kiekvieną studijų me
tą /’./. Tuos pinigus turėtų 
sumokėti užsienyje gyvenau - 
tieji jų giminės ar draugai , 
nes Rumunijos piliečiai ne - 
turi teisės laikyti užsienio 
valiutos.

Taigi, jau kartą tėvams 
sumokėjus įvairiais mokes
čiais ir darbu už vaikų 
mokslą valstybei - nukaltas 
naujas planas pasiplėšikauti 
ir gauti užsienio valiutos 
/kodėl gi, jeigu jei taip ge - 
ra komunistinės diktatūros 
sistema, rubliai netinka?/.

RUSAI DAROSI 
DARBŠTESNI ?

Jurij Andropov’ui įvedus 
dar griežtesnę darbo discip
liną, rašoma, kad pakilo ir 
pramonės ir darbo jėgos 
produkcija 6.3% ir 5. 5%. Tai 
gal tokiu procentu ir mažiau 
išnaudos okupuotus kraštus, 
kuriuose pagal nekomunisti
nio ir laisvo gyvenimo metų 
įsigytą darbo etiką ir pragy
venimo sąlygas/kai nereikė
jo gaišti laiką stovinėjant 
eilutėse prie prekių/, pro
dukcija ir dabar yra sąži
ningiau vykdoma, negu "di
džiojoje Tėvynėje"Rusijoje .

RYŠYS TARP POPIEŽIAUS 
ATENTATO IR WALESOS 
NUŽUDYMO PLANO

Šiuo metu atsirado naujas 
personažas įtariamųjų pa - 
sikėsinime prieš Popiežių ir 
prieš Walesą, jam lankantis 
Romoje 1981 m.

Italijos pareigūnai apklau-

ĮVYKIAI
sinėja Italijos darbo minis - 
terio pagelbininkę Boną Po- 
zzoli, 45 m. , sąryšyje su 
planuotu Walesos nužu - 
dymu, padedant po jo auto - 
mobiliu bombą, 1981 m.

LABAI PRIREIKĖ 
AMERIKIEČIU AUKŠTOSIOS 
TECHNIKOS GAMINIU 

U

Sov. Sąjunga nepaprastai 
suintensyvino pastangas iš
vogti Vakarų technologijos 
paslaptis ir detales naujau - 
šiųjų kovos lėktuvų. Pasku
tinių savaičių bėgyje V . 
Europoje, per 1O savaičių 
buvo išprašyti 1O sovietų 
šnipų. Skaičius, kaip spėja 
specialistai, yra tikrumoje 
didesnis, nes vos tik pajutus 
pavojų,kai kurie ramiai su
grįžta namo.

Sovietams labai prireikė 
aukštosios technologijos po 
to, kai JAV-bės paskelbė to
kių žinių ar prekių eksporto 
draudimą į Sov. Sąjungą. 
Oficialiai panaikinus karo 
stovį Lenkijoje, draudimas 
buvo dalinai atšauktas. Su
laikomi techniškieji įrengi- 

. mai, kurie galėtų reikšmin
gai prisidėti prie sovietų 
karinio pajėgumo kėlimo. 
Manoma, kad apie 40% visų 
Sovietų diplomatinių tarnau - 
tojų Vakaruose dirba KGB ar 
jos kariniam poskyriui.

PASKIRTI TRYS TARPININKAI 
DERYBOMS SU ŠVIETIMO 
MINISTERIJA GUEBEC’E

Po audringo savaitgalio 
Quebec’o mieste, kuomet 
praradę kantrybę streikuo
tojai gerokai apstumdė PQ 
ministerius.galų gale Svier 
timo ministeris C. Laurin 
sutiko paskirti tris dery
bų tarpininkus ir spręsti iš
kilusį konfliktą taip moky - 
tojų personalo ir-vyriausy- 
bės.
POPIEŽIUS LANKO 
CENTRALINIUS AMERIKOS 
KRAŠTUS

Rizikuodamas savo gyvy
be, popiežius Jonas Paulius 
II lankosi 8-niuose neramu
mų apimtuose Centrinės A- 
merikos kraštuose, raginda
mas rasti taikingą sprendi - 
mą ir teisingumą vietoje vis 
tebevykstančių savitarpio 
smurto veiksmų. Smurtas 
vykdomas tiek vyriausybės , 
tiek opozicijos. Ir Popiežius 
išdrįsdamas tai viešai pa
smerkti, tikisi atnešt) tai - 
kos viltį. Ar jam pavyks pa
judinti išnaudotojų sąžinę - 
didelis klausimas. . .

Žmogaus Teisių grupės 
ir kai kur dvasiškiai pasisa
ko už reformas ir prieš "lik
vidavimus" be teismo.
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SVEIKINIMAI ll-SIOMS 
PASAULIO LIETUVIU DIENOMS 

Sveikinimai ir skelbimai ll-sioms 
Pasaulio Lietuviu Dienoms bus talpi
nami Vl-jų JAV ir Kanados Dainų 
Šventės programoje. Pilno puslapio 
kaina - S 100.00, Pusė puslapio-S 50."

ketvirtis puslapio-$ 25.00 JAV valiuta.
Sveikinimu ar skelbimų tekstą ir čeki Lithuanian World 

Festival, Inc. vardu siusti" P. Sofijai Džiugienei, 7240 So. 
Mozart St. , Chicago, IL. 60629 USA.

Sveikinimai ir skelbimai turi būti gauti prieš š.m. 
balandžio mėn. 15 d.

Dainų Šventės programa bus platinama per visas 
Pasaulio Lietuvių Dienas.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENE į

NEW YORK’O RADIJAS 
PAMINĖJO LIETUVIUS 
MUZIKUS

New York Times Radijo 
stotys WO R-155OAM ir 96 . 
3 FM vasario 25 d. paskyrė 
savo programoje laiką nese
niai mirusių lietuvių muzikų 
kūrybai. Buvo transliuojami 
Juliaus Gaidelio kameriniai 
irfotepijoao veikalai, smuiko 
partijas atliekant Izidoriui 
Vasyliūnui. Abu neseniai mi-

Pianinu skambinti veikalai 
paimti iš pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus plokštelės.

XI-TAS BALTIEČIU VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE, 1983.11.16 

p, A. McLaine, A. McLaine , 
J. Kuraitė-Lasiene, KLB pirm

į I š kairės: 
Rytų Europa s skyriaus direktorius (Užsienių Reik ai u Ministerijoje), 

Laima Beržinytė, Zita Bersėnaite, KLJSpirm. ir Jurgis Valaitis. 
Nuotr. L ado Giriuno.

JAV LB DAILĖS PREMIJA - VYTAUTUI IGNUI
JAV Lietuviu Bendruomenės Kultūros Taryba pasky

rė dailės premiją žinomam dail. Vytautui IGNUI.
Jaunimo Dailės Premija teko Sofijai GRUZDYTEI.
Vertinimo Komisiją sudarė dailininkai T. Beržinskie- 

nė, R. Laniauskas, dr. M. Nasvytis, N. Palubinskienė ir 
J. Pivoriūnas.

Premijų mecenatas - LIETUVIŲ FONDAS.

KAS BUVO PAREIKŠTA EUROPOS PARLAMENTE
Europos Parlamentas, priimdamas dėmesin 45 Es

tijos, Latvijos ir Lietuvos piliečių 197 9 m. pareiškimą , 
liečiantį padėtį Pabaltijo kraštuose, pabrėžė šio pareiš - 
kimo reikšmę. Pareiškime pažymima, kad Sovietų Sąjun
gos Įvykdyta šių trijų kraštų aneksija, paremta Molotovo- 
Ribbentropo paktu, YRA NETEISĖTAS TARPTAUTINIS 
AKTAS, kuriuo laužoma visuotinai pripažinta tautų apsi
sprendimo teisė. Šiuo pareiškimu, 45 pabaltiečiai krei - 
pėsi į Sovietų Sąjungos, Vakarų ir Rytų Vokietijos vyriau
sybes, o taip pat ir į Jungtinių Tautų Generalinį Sekreto
rių prašydami:

Kad Sovietų Sąjunga, Vakarų ir Rytų Vokietijos vyriau
sybės paskelbtų Molotovo-Ribbentropo Aktą neturinčio ga
lios nuo pat jo pasirašymo dienos ir kad imtųsi priemonių 
likviduoti jo padarinius;

kad Atlantos Chartos signatarai pasmerktų Molotovo- 
Ribbentropo paktą;

kad Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius artimiau
sioje sesijoje iškeltų klausimą apie Molotovo-Ribbentropo 
pakto padarinių panaikinimą ir kad Jungtinių Tautų Asam
blėja apsvarstytų padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje , 
kur šioms tautoms yra paneigta teisė apsispręsti.

Šis 197 9 m. rugpjūčio 23 d. 54-ių pabaltiečių pareiš-
kimas,kurių tarpe yra 37 lietuvių parašai, VLIKO Valdy - 
bos buvo perteiktas eilei vyriausybių ir Jungtinių Tautų
Generaliniam Sekretoriui. Europos Parlamentas taip pat 
priminė aštuonerius metus užsitęsusį lietuvių, latvių ir
estų ginkluotą pasipriešinimą, tūkstančius kovos aukų ir 
taip pat apie 665.000 estų, latvių ir lietuvių, kurie buvo

Muziką parinko ir komen - 
tarus patiekė dr. J. Lenktai - 
tis. Programą pravedė sto - 
čiųdirektorius Robert Sher
man.

Lie tu via i/reikia tikėti/ at
siuntė padėkos laiškų už šią 
paminėjimo programą. Būtų 
aukščiausias metas, vietoje 
pasitikint, kad gal susipras 
pavieniai asmenys - tokiais 
atvejais siųsti laiškus sto
tims mūsų Bendruomenių 
vardu ir muzikinių viene
tų vardu - chorų, muzikos an
samblių ir pan. Tai tikrai pa
tarnautų bendram reikalui.
STIPENDIJĄ, LAIMĖJO 
LOS ANGELES LIETUVAITĖ

Mirus muz. Broniui Jonu
šui, jo žmona prieš 5 metus 
įsteigė kasmetinę $lOOOsti- 
pend'. ją studentui-tei, ku
rie šalia pagrindinio mokslo 
studijuoja ir lituanistiką, pa
sižymi moksle ir dalyvau
ja lietuviškoje veikloje.

Šiais metais stipendija 
paskirta Livijai LIPAITEI iš 
Los Augo les, r Calif,

Anksčiau šią stipendiją 
yra laimėjęs Robertas SAL
DYS iš Brazilijos, Marytė 
BIZINKAUSKAITĖ iš Bosto
no, Vilius DUNDZILA iš Chi- 
cagos ir Teresė GAIDELY - 
TĖ iš Omahos.
VENEZUELOS LIETUVIAI 
LAIMĖJO IIHĄ VIETA

Venezueloje vykusiame 
Tarptautiniame Tautinių Šo
kių Festivalyje lietuvių gru
pė laimėjo už šokį "Gyvata- 
rą" III—ią vietą.

ištremti į priverčiamojo darbo stovyklas Sibire.
Europos Parlamentas savo motyvuose taip pat nuro

dė, kad Sovietų Sąjunga sulaužė taikos sutartis su Lietu
va, Latvija ir Estija,kurioms garantavo šių trijų valsty
bių teritorinę neliečiamybę ir amžiną taiką;

kad Helsinkio Baigiamuoju Aktu yra patikrinta tautų 
teisė apsispręsti ir laisva valia nustatyti savo vidaus ir 
užsienio statusą.

Europos Parlamentas pasmerkė Sovietų okupaciją rr ,
aneksavimą trijų Pabaltijo valstybių, pasiremiant Moloto
vo-Ribbentropo paktu, ir kurį tebetęsia ir dabar, ir taip 
pat pažymėjo, kad daugelis Europos valstybių oficialiai 
nepripažino Sovietų įvykdytos trijų Pabaltijo valstybių a- 
neksijos, ir kad iki šiol JAV, Kanada,D. Britanija,Austra
lija ir Vatikanas pripažįsta jų valstybingumą.

Turėdamas galvoje šiuos politinius ir teisinius moty
vus, Europos Parlamentas kviečia užsienio reikalų mi - 
nisterius, politinio bendradarbiavimo rėmuose palankiai 
atsižvelgti Į 1979 m. pareiškimą ir pasiūlė, kad Pabaltijo 
valstybių klausimas būtų perduotas Jungtinių Tautų deko
lonizacijos pakomisei.

Parlamentas taip pat pareiškė nuomonę, kad šių vals
tybių sunki žmonių būklė būtų apžvelgiama konferencijose 
svarstant Helsinkio Akto vykdymą.

Ir pagaliau, Parlamentas pareiškė viltį, kad užsienių 
reikalų ministerial dės geriausias pastangas,kad šių 
valstybių žmonių siekimai, kiek tai liečia valdymosi for
mą, būtų įgyvendinti.

Tuo būdų Eurpos Parlamentas iškėlė Pabaltijo 
valstybių nenormalią padėtį kaip spręstiną europėjinę 
problemą. Tai reikšmingas posūkis. Europos Bendruome
nės vykdomasis organas yra užsienių ministerių konferen
cija. Tad nuo jos sprendimo priklausys tolimesnė eiga .
INFORMUOJAMA APIE KUN. A. SVARINSKĄ

ELTOS Informacijos Tarnyba išsiuntinėjo naujiems JAV
Kongreso nariams biografinę informaciją apie kun .Alfon
są Svarinską, kuriam dabar Lietuvoje keliama by -
la. Jiems taip pat pasiųstas ELTOS biuletenis anglų kal
ba.
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I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PASAULILIETUVIUDIENOS

II PASAULIO LIETUVIU DIENOS

ANTROSIOS

PASAULIO LIETUVIU
II-jų Pasaulio

II-jų PLSŽ-nių Krepšinio va 
Lietuvių Sporto žaidynių Krepši:

ybos
o Varžybos numatomos vykdyti Šiose 

klasėse; a) Vyrų (neriboto amžiaus), b) Moterų (neriboto amžiaus), c) Vyrų Senjorų 
(1948 m. gimimo ir vyresnių), d) Jaunių A (19o4 m. gim. ir jaunesnių), e) Jaunių B 
(1966 m. gim. ir jaunesnių), f) Jaunių C (1968 m. gim. ir jaunesnių), g) Mergaičių 
(1964 m. gim, ir jaunesnių).

Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių klubams, komandoms ir kitokiems vienetams. 
Užjūrio kraštai gali sudaryti savo rinktines. Visi žaidėjai privalo būti neabejotinos 
lietuvių kilmšs.

Principiniai, dalyvaujančių komandų skaičius nėra apribojamas, tačiau atsiradus 
didesniam komandų skaičiui, apribojimai gali būti įvesti 2. Amerikos komandoms.

Tentatyviai, varžybas numatoma pravesti dvejose fazėse; preliminarinis je ~ kur koman
dos varžysis grupėse taškų (round Robin) sistema ir baigminėje - kur kvalifikavusi koman- 
mandos žais standartinėje vieno minuso (Single Elimination) lentelėje su paguodos ratu. 
Vyrų klasėje planuojama sudaryti 2 baigmines lenteles, skirstant komandas į A ir B gru
pes pagal preliminarinių varžybų davinius.

Varžybos vyks 7 dienas, pradedant sekmadienį, birželio 26 d, ir užbaigiant pagrin
diniais fineliais, šeštadienį, liepos 2 d.

Preliminarinė registracija atliekama iki 1983 m. kovo 15 d., pas II-jų PLSŽ-nių 
Krepšinio varžybų vadovų Raimundų Korzonų, šiuo adresu;

Mr, Raimundas Korzonas, 2725 W, 84-th Place, Chicago, IL 60652. Tel, (312)-436-8535.
Smulkios informacijos pranešta visiems ŠALFASS-gos klubams bei užjūrio kraštams, 

ŠALFASS-gai nepriklausančios komandos, suinteresuotos dalyvauti II PLSZ Krepšinio varžy
bose, gali kreiptis į bet kurį ŠALFASS-gos klubų ar, tiesioginiai, į R. Korzonų^

Galutinis varžybų formatas ir kitos tolimesnės informacijos bus skelbiama po preli
minarinės registracijos.

II-jų PLSŽ-nių K-to Krepšinio Sekcija

II-jų PLSŽ-nių Tinklinio Varžybos
II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių Tinklinio Varžybas numatoma pravesti šiose 

klasėse; a) Vyrų (neriboto amžiaus), b) Moterų (neriboto amžiaus), c) Vyrų senjorų 
(1948 m. gimimo ir vyresnių), d) Jaunių (1964 m. gim. ir jaunesnių), e) Mergaičių A 
(1964 m. gim, ir jaunesnių), f) Mergaičių B (1966 m. gim. ir jaun,), Mergaičių C (1968 m. 
gim. ir jaunesnių).

Dalyvavimas yra atviras visoms lietuvių komandoms. Užjūrio kraštai gali sudaryti 
savo rinktines. Visi žaidėjai privalo būti neabejotinos lietuvių kilmės, Dalyvaujan-
čių komandų skaičius neapribojamas. -

Varžybų pravedimo sistema priklausys nuo komandų skaičiaus, vienok, bent vyrų ir 
moterų klasėse, tentatyviai planuojama preliminarines varžybas pravesti grupėmis, taškų 
(Round Robin) sistema, o baigmines - dviejų minusų (Double Elimination) sistema.

Neužsiregistravus kurioje nors klasėje bent 4 komandoms, ta klase bus iš žaidynių 
programos išbraukta.

Tentatyviai, varžybas planuojama pravesti per 3 dienas, pradedant trečiadieniu, bir
želio 29 d., tačiau, aplinkybėms susidėjus, varžybos ar jų dalis gali prasidėti ir ankš
čiau. Kiekvienu atveju, vyrų ir moterų finalai numatomi šeštadienį, liepos 2 d.

Preliminarine registracija atliekama iki š. m. kovo 15 d., pas II-jų PLSŽ-nių Tink
linioVaržybų vadovų Rytų Babicką, šiuo adresu;

Mr._R, K, Babickas. 18308 Hiller Ave., Cleveland, OH 44119• Tel. (216)-531-9329•
Smulkios informacijos pranešta visiems ŠALFASS-gos klubams bei užjūrio kraštams.

ŠALFASS-gai nepriklausančios komandos, suinteresuotos dalyvauti II-jų PLSŽ-nių Tinklinio 
varžybose, gali kreiptis į bet kurį ŠALFASS-gos klubą ar, tiesioginiai, į R. Babicką.

Galutinis varžybų formatas, datos ir kitos tolimesnes informacijos bus skelbiama 
po preliminarines registracijos.

II-jų PLSŽ-nių K-to TINKLINIO SEKCIJA

II-jų PLSŽ-nių Šaudymo Varžybos
II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių Šaudymo programoje numatoma vykdyti indi

vidualines varžybos, šiose rungtyse;
a) Neapribotas šautuvas .22 kai. (Free Rifle) - 3 x 40 šūvių iš 50 m, 3-se pozicijose;
b) Orinis šautuvas (Pneumatic Rifle) - 80 šūvių stačiomis,iš 10 m;
c) Angliškas mačas (English Match) - 60 šūvių gulomis, iš 50 m;
d) Neapribotas pistoletas (Free Pistol) - 6 x 1O šūvių iš 50 m;
e) Standartinis pistoletas (Standard Pistol) - 3 x 20 šūvių iš 25 m;
f) Orinis pistoletas (Pneumatic Pistol) - 60 šūvių iš 10 m;
g) Lėkščių šaudymas (Trap Shooting) iš medžioklinių šautuvų - 4 x 25 šūviai iš 16 yd.
Dalyvavimas yra atviras visiems neabejotinos lietuvių kilmes šaudytojams be amžiaus 

ir lyties skirtumo. Atsiradus pakankamai varžovų, kai kuriose rungtyse gali būti išskir
tos ir moterų bei jaunių (žemiau 18 m. varžybų dienų) klasės.

Preliminarinė registracija atliekama iki 1983 m» kovo 20 d., pas II-jų PISŽ-nių 
Šaudymo varžybų koordinatorių Balį Savickų, šiuo adresu;

Mr. B. Savickas, 340 Dixon Rd., Apt. 2004, Weston, Ont. M9R 1T1. Tel. (416)-244—2267.
Šaudymo klubai, šaulių bei ramovėnų vienetai ir kitos grupės bei pavieniai, nepri

klausomi šaudytojai kviečiami dalyvauti II-jų PLSŽ-nių šaudymo varžybose, kurios įvyks 
II-jų PLSŽ-nių metu, 1983 m. birželio 26 - liepos 2 d.d., Chicagoje. Dėl smulkesnių 
informacijų, kreipkitės į B. Savicką.

Tiksli šaudymo varžybų data, vieta, galutinis varžybų formatas ir kitos tolimesnes 
informacijos bus paskelbta po preliminarines registracijos.

II-jų PLSŽ-nių K-to ŠAUDYMO SEKCIJA
2 psl.

I?
LIETUVOS POGRINDŽIO

"AUŠRA"
Neapykanta Lietuvos praeičiai buvo pademonstruota 

tuojau pat po Lietuvos įjungimo į TSRS. Jau 1940 m. lie
pos 25 d. Kauno Universitetui buvo atimtas Vytauto Di - 
džiojo vardas. Net vokiečiai neišdrįso taip pasielgti,nors 
jie niekada neužmiršo Žalgirio.

Bet pasirodo, komunistai ne visada buvo tokie prin
cipingi lietuviškųjų "grobikų-feodalų" atžvilgiu. Prasidė
jus karui, į Maskvą pabėgę tarybiniai aktyvistai staiga 
puolė liauspinti Lietuvos kunigaikščių galybę, idealizuoti 
"feodalinę" praeitį. Patriotizmu/netikėtai sužibėjo K. 
Korsako kūryba /pvz. , jo publicistikos Rinkinys "Prieš 
amžinąjį priešą", antologija "Amžinoji neapykanta"ir kt./. 
O 1944 m. pavasarį Zimano, Nikitino ir Afonino vadovau
jama Trakų partizanų brigada pasivadino DLK Vytauto 
vardu. Stalinas mokėjo komunistinį "principingumą" pa - 
kreipti sau palankia linkme. . .

Tačiau, dar karui nesibaigus, įvyko toks pat staigus 
propagandinis persiorientavimas. Sučiupęs pergalę į sa
vo nagus, Stalinas atsisakė Lietuvos kunigaikščio pagal - 
bos. Mat, išvijus vokiečių okupantus, patriotinės nuotai
kos atsisuko prieš jį patį, sukeldavo jau ne antivokiškas, 

SPORTO ŽAIDYNĖS!

o antitarybiškas aistras. Ir taip Stalinas paskelbė kovą 
Lietuvos kunigaikščiams, bet kokiai "feodalinei ar buržu
azinei" Lietuvos praeičiai.

Kaip ugningas raginimas J šį "kryžiaus žygį" nuskam
bėjo A.Sniečkaus kalba iš LKP/b/ CK VU plenumo tribū-
nos:n Daugelyje Lietuvos miestų tebestovi buržuazinės 
Lietuvos laikais pastatyti paminklai, kurie neturi nieko 
bendro su lietuvių tautos istorija ir kultūra. /. . ./ Lie
tuvos KP/b/ CK agitacijos ir propagandos skyrius turi 
artimiausiu laiku paruošti buržuazinės praeities pamin-i 
klų pašalinimo planą" /"Vykdyti VKP/b/ nutarimus" - 
"Komunistas", 1945, Nr.l/.

Na, ir prasidėjo'šalinimas’." Pirmasis " klaidas " 
griebėsi taisyti pats Trakų partizanų brigados "krikštą - 
tevis" Zimanas. Kiti puolė kapoti pakelių kryžius, versti 
koplytstulpius. Aukščiausią "/ budrumo " laipsnį pasie
kė tuometinis Kauno Karo Muziejaus direktorius J.Apuo
kas- Maksimavičius . Besiautėdamas jis metalo laužui 
atidavė netgi bolševikų tanką, kurį Lietuvos kariuomenė 
1919 m. mūšio lauke buvo atėmusi iš Raudonosios Armijos. 
1946 m. iš Kauno universiteto antrąkart buvo atimtas Vy
tauto Didžiojo vardas.

Šiandien sunku apskaičiuoti, kiek kultūros vertybių 
buvo sunaikinta to barbariško siautėjimo metais, sunku 
apsakyti, kokia žala tuo buvo padaryta mūsų tautai. Ir juo 
tragiškiau, kai aplinkui matai tebežiožėjančias stalinizmo 
žymes. O juk būtų galima bent išoriniai jas umaskuoti.

Prisiminkime vėl Jurbarke stovintį Vytauto pamink
lą. Nuo sunaikinimo jį turbūt išgelbėjo autoriaus Vinco 

.Grybo vardas. Apdaužę paminkle iškaltus Gedimino 
stuplas,nuplyšę lentą, sugriovę tvorelę, "Stalino sakalai" 
paliko jį sunykimui. Kiekvienas, nuvykęs į Jurbarką,gali 
įsitikinti apgailėtina paminklo būkle. O juk šis V. Grybo 
kūrinys įtrauktas į LTSR dailės paminklų sąrašą/nr. 999/ 
Neužtenka tik inventorizuoti- būtina bent laiku užkirsti 
kelią paminklo sunykimui. Spaudoje nuolat minimas par
tijos ir vyriausybės rūpestis praeities kultūros vertybių 
išsaugojimu. Štai, pavyzdžiui, neseniai išleistoje Č.Ku
dabos knygelėje "Jei iš Vilniaus keliausi"/84 psl./ pa - 
minėtas Perlojoje "tarybiniais metais restauruotas ku
nigaikščio Vytauto paminklas" /jo autorius - Petras Ta- 
rabilda/. Tiesa, savo laiku ir šis paminklas buvo pla - 
nuojamas sunaikinti. Norėta jį susprogdinti, tačiau kaž - 
kam šovė į galvą, kad gali nukentėti miestelio pastatai. 
Tuomet užmetė lyną ir bandė su traktoriumi nuversti. Pa
minklas aptrupėjo, bet nepasidavė. Pasirodo, kad jo sta
tytojai buvo tiek įžvalgūs, kad viduje {betonavo du gele - 
žinkelio bėgius. . .Nieko nepešę, "buržuazinės ideologi - 
jos naikintojai" turėjo pasišalinti. Vėliau, pasikeitus 
aplinkybėms, paminklo griovimo žymės buvo užmaskuo
tos.

Kodėl taip nepasielgus su Vytauto paminklu Jurbarke? 
Juk artėja 55O-osios Vytauto mirties metinės. Aišku, kai 
kam gąlt ir ląjbąi ųe.mąlonųą Lietuvos galybės priminimas. 
Kas visą saypjgyvęnįmą įpratęs tik niekinti savo tautą , 
tas jau netaps patriotu Tačiau propagandiniai sumeti - 
verčia ir juos taikstytis. Štai Kaune, Rotušės aikštėje , 
prieš kelis metus pastatytas paminklas Maironiui, Vilniu
je restauruota Šv. Jono bažnyčia; joje buvo įmūrytos pa - 
minklinės lentos Sirvydui ir Daukantui. Bet Jurbarke, Vy
tauto parke, norom nenorom peršasi mintis, kad paminklų 
statymo politika nuo Jakaterinos laikų nelabai tepasikei - 
tė. . .

/Pasirašė 21 asmuos/
Vilnius-Jurbarkas, 197 9 m. rugsėjo 8 d.

Žemiau - tokią nuotrauką įdėjo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimo - VASARIO 16 d. - proga latvių laikraštis "Latvija", 
-lietuvaitės savo tautiniuose rūbuose.
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KAIP IŠMARINO UKRAINOS 
ŽEMDIRBIUS

Vertė V. 7. 
/tęsinys/

į Vasilij Grossman
VISKAS PRAEINA - ”VSIO TEČIOT”

Tada nebuvo jokio vargo pražudyti ūkininką: pakakda
vo parašyti , net nepasirašius, kad jis kadaise samdęs 
bernus, ar turėjęs tris karves, - ir bematant jį pakelda - 
vo į "buožių" rangą. Aš visa tai matydavau, ir savaime 
aišku, tai mane graužė, bet sielos gilumoje, tiesą paša - 
kius, nesikankinau. Jei būtų išskerdę kolūkio gyvulius , 
nesilaikant potvarkių, aš būčiau buvus labiau sujaudinta, 
bet visvien nebūčiau praradusi miego.

Ar tu prisimeni, ką man sakei ? Niekad neužmir - 
šių tavo žodžių. Jie aiškūs, kaip diena. Aš tavęs klau - 
siau: "Kaip galėjo vokiečiai marinti dujų kamerose žydu
kus ir gyventi toliau, it niekur nieko? Nejau jų neteis nei 
Dievas, nei žmonės?" O tu man atsakei:"Budeliui tėra 
vienų viena bausmė. Jei jis nelaiko aukos žmogumi- tai 
tuo pačiu jis liaujasi buvęs žmogišku padaru, jis užmuša 
žmogų.savyje, jis yra savo paties budeliu. Tuo tapu jo 
auka, nors ir nužudyta, išlieka žmogišku tvariniu. " At
simeni?

Dabar aš suprantu, kodėl pasirinkau dirbti virtuvė
je: aš nebenorėjau būti kolūkio pirmininke. Bet apie tai 
aš tau jau pasakojau.

Kafaš dabar mąstau apie " dekulokizaciją", aš viską 
regiu kitaip, aš nebesu apdujus; o be to, aš mačiau kaip 
žmonės elgėsi. . . Kodėl mano širdis buvo pavirtusi į ak
menį? Kiek tie žmonės prisikentėjo, kaip su jais buvo el
giamasi’.'. Bet aš pati sau kartojau:"tai ne žmonės, .tai - 
"buožės". Ir juo daugiau apie tai galvoju, juo labiau imu 
savęs klausti, kas gi prasimanė tą žodį "buožės"? Ne - 
jaugi Leninas?

Kokian prakeikiman jis mus įstūmė'. Idant būtų leis
tina žudyti, reikėjo paskelbti, kad "buožės" - ne žmonės. 
Visai kaip kad vokiečiai sakydavo:"Žydai ne žmonės!" 
Štai ką^pareiškė Leninas ir Stalinas; "Buožės" nėra žmo
giški sutvėrimai". Bet tai netiesa: tai buvo žmonės, tai 
buvo žmonės! Štai ką aš pamažėli supratau. Visi mes e- 
same žmonės!

o o o
Vadinasi , 1930 metų pradžioje prasidėjo kova su 

"buožių" šeimomis. Vasaris ir kovas praėjo Isarštiligškos 
akcijos ženkle. Buvo paspartintas jų išvežimas, idant ne
liktų nė vieno "buožės" rajone sėjos metu, ir idant gyve
nimas pasuktų nauja vaga. Mes sakydavom sau;"Tai pir
masis kolūkinis pavasaris'."

Savaime suprantama, aktyvistams buvo pavesta juos 
išvarinėti. Bet kaip? Instrukcijų nebuvo jokių. Kai kurie 
kolūkių pirmininkai susitelkdavo tiek transporto priemo
nių /po šimts pypkių, juk tai buvo "buožės"'./ , kad pri - 
stigdavo važmos ir sunkvežimiai išriedėdavo pustuščiai. 
Mes savo kaime išvijome ūkinikus pėsčiomis. Ką galėjo 
jie pasiimti su savim, patalynę, rūbus?. . .Klampynė bu
vo tokia, kad tiesiog rovė nuo kojų aulus. Buvo šiurpus 
reginys. Jie ėjo gretomis, atsigrįždavo pažvelgt dar kar
tą į savo trobeles; židinio šiluma dar nebuvo išėjusi iš jų 
kūnų. Kiek jie prisikentė’. Juk tuose namuose jie buvo gi
mę, tuose namuose ištekino dukteris. . . Jie tik ką buvo 
pasikaitę krosnį ir teko viską palikt- kopūstus, kurie ne
spėjo išvirt, pieną, kurio nebuvo kada išgerti. Rūko ka
minai, moterys verkė; raudoti jos bijojo.

Bet mums teturėjo svarbos vos vienas dalykas: mes 
aktyvistai'. Ir vaikėm juos .kaip žąsų pulkelį. Iš paskos 
riedėjo ratai, į kuriuos sugrūdo akląją Pelagiją, senioką 
Dimitrį Ivanovičių, tą, kurio kojos jau nebepakeldavo ir 
kuris nebuvo išėjęs iš savo grįčios jau dešimtį metų, nie
ku nekaltą Marusią, "buožės" dukrą, kuriai vaikystėje bu- 

. vo įspyręs arklys į smilkinius. Nuo tos dienos ji augo pa
klaikusi ir paraližuota.

Apygardos centre pritrūko kalėjimų. Tau būtų rei
kėję pamatyti centrinį kalėjimą: tikra cypė'. Ir buvo gi 
ten žmonelių: iš kiekvieno kaimo traukė kolonos. Kinas, 
teatras, klubas, mokyklos - viskas buvo paversta kalėji
mais. Bet laikė ten žmones neilgai. Juos išvarydavo į 
stotį, kur ant atsarginių bėgių jų laukė prekinių vagonų 
sąstatai. Juos varydavo su palyda: milicija, GPU, tarsi 
galvažudžius; seniokus ir močiutes, moteris ir vaikus . 
Vyrųnebebuvo; juos buvo suėmę jau žiemą, prieš tai, kas 
dabar buvo daroma. Ir žmonės šnibždėjo:"Gena "buožes", 
tarsi tai būtų buvę vilkai. Kai kurie jiems riktelėdavo : 
"Prakeiktieji", bet jie nebeverkė: jų veidai suakmenėjo.

Kaip juos išgabeno? Aš nemačiąu, bet girdėjau vė -/ 
liąu pasakojant, po to, kai kai kurie mūsiškių buvo ten nu
keliavę pas "buožes" už Uralo, bėgdami nuo bado. Aš pa
ti esu gavusi laišką iš vienos draugės. Po to, keli "buo- 
žiukai" paspruko; man teko su dviem iš jų pasikalbėti.

Juos išgabeno užplombuotuose vagonuose; jų daiktus 
vežė skyrium; jie buvo išsinešę ką galėjo pavilkt. Mano 
draugė man rašė, kad vienoj tranzito stotyje leido sulipti 
į vagonus tėvams. Kiek tada buvo džiaugsmo, kiek ašarų 
taip pat'.. ..

Jie jau buvo trankęsi virš mėnesio; visas geležinkelių 
tinklas buvo perkimštas ešalonais; iš visų Rusijos kampų 
vežė sodiečius. Gyveno jie susipaudę ant grindų, gyvuli
niuose vagonuose nebuvo medinių narų. Savaime aišku , 
žmonės mirdavo pakeliui, nepasiekę paskyrimo vietos

Bet juos maitino, o tai buvo svarbiausia'. Dubenėlis sriu
bos, po 200 gramų duonos gelžkelio sankryžų stotyse.

Tai buvo karinis ešalonas. Palydovai su jais elgėsi 
be pagiežos, tarsi su banda,, rašė man draugė.

O kaip tenai buvo? Bėgliai man papasakojo, 
juos paskirstydavo po taigą. Tose vietose, kur 
miškuose kaimelis, juos sukimšdavo į trobas tų, 
nebepajėgė dirbti. Jie atsidūrė tokioje pat kamšalynėje , 
kaip vagone. Tose vietose, kur nebuvo arti kaimo, juos 
išversdavo tieisiai į sniegą. Silpnieji mirdavo. Tie, ku- 
1983 111.10

Rajone 
būdavo 

kurie

rie buvo pajėgūs dirbti, imdavo verst medžius, nerau - 
darni kelmų; jiems jie netrukdė.

Jie ridino medžius ir statėsi lūšnas bei barakus,dirb 
darni be paliovos, sakytumei kuone be miego, kad tik jų 
šeimos nemirtų nuo šalčio. Vėliau jie ėmė statytis 
dviejų kambarių trobeles dviem šeimom. Jas ręsdavo tie
siai ąnt žemės, be pamatų, apkamšydami samanomis.

Miško kombinatai nusipirko iš NKVD pajėgius dirbti 
ūkininkus. Jie užtikrindavo jiems aprūpinimą ir duoda - 
vo maisto davinį. Tai vadinosį darbo kolonija. Buvo ko - 
mendantas ir darbų prižiūrėtojai. Buvo aiškinama, kad 
jiems mokama tiek pat , kiek ir vietiniams, bet visas jų 
uždarbis dingdavo pirkiniuose skolon.

Ak, kokia stipruolė mūsų liaudis'. Neužilgo jie uždirb 
davo daugiau už vietinius. Jie neturėjo teisės peržengti 
tam tikras ribas, nutolti nuo kolonijos ir kirtimų. Aš gir
dėjau vėliau kalbant, kad karo metu jiems buvę leista ju
dėti po rajoną, o po karo darbo didvyriams buvo suteikta 
teisė išvykti. Kai kurie net gavę vidaus pasus. Pagal tai, 
ką rašė mano draugė, nepajėgius dirbti sodiečius surin
kę į žemės ūkio kolonijas, kurios privalėjo išsiversti sa
vo pajėgomis. Jiems vis dėl to paskolino sėklų sėjai, kol 
išaugs pirmasis derlius; jie mito NKVD duodamu daviniu. 
Komendantas ir sargybiniai juos dabojo taip kaip kad ir 
darbo kolonijose. Vėliau tas žemės ūkio kolonijas pakei
tė į arteles, ir tada komendantui priskyrė pavaldiniais 
pačių sodiečių išrinktus atstovus.

O mums kolūkiuose prasidėjo naujas gyvenimas. Bu
vo suskasta burti kitus ūkininkus į kolchozus . Juos su
šaukdavo nuo pat ryto ir bematant pasigirsdavo riksmai 
ir keiksmai:. . .Vieni kaukdavo:"Neisim'." Kiti: "Tvarkoj’. 
Mes eisim, bet karvių neduosim'." po to pasirodė Stalino 
straipsnis: "Galva svaigsta nuo laimėjimų", ir košė už
virė iš naujo. Žmonės protestavo, šaukė: "Stalinas drau
džia mus varu versti stoti į kolchozus’."/ bus daugiau

„ERELIO LIZDAS”-HITLERIO BŪSTINĖ
P.INDHEIKA

Erelis yra išskiriamas iš kitų paukščių kaip galingiau
sias ir drąsiausias, kuris gali nugalėti net didesnius gy
vius už save. Ieškodamas maisto, kartais užpuola ėriu
kus, bet jeigu artumoje randasi jų motina, jis jų nie
kad nepalies. Dėl jo narsumo ir gracingos išvaizdos Ro
mos legijonieriai erelį buvo pasirinkę savo drąsumo sim
boliu ir žygiuodami į svetimus kraštus visada nešdavosi 
ir erelio auksinę statulą.

Caristinė Rusija, Austrijos imperija ir daugelis kitų 
kraštų erelį taip pat buvo pasirinkę valstybingumo išreiš
kimui.

Gamtininkai nenurodo, kad erelis, žudydamas sugautą 

auką užmerktų akis. Tačiau Hitleris, tapęs Vokietijos dik
tatoriumi ir įkūręs Bavarijos Alpių kalnuose būstinę, įsak
miai patardavo savo pataikūnams: "Užmerkite akis, kad 
jos nematytų žudomųjų kančių". Todėl, naikinant krašto 
viduje opoziciją ir kitos rasės žmones koncentracijos la
geriuose, nacių jie visuomet būdavo žiauriai kankinami , 
nes toks buvo Fiihręrio pageidavimas.

Jaunystėje Hitleris nebuvo toks žiaurus. Jis buvo gimęs 
1889 m. mažame Austrijos miestelyje Braunau ir buvo 
tretysis Alois Hiedler vaikas iš tėvo trečiųjų vedybų. Kai
mynai tėvą Alois Hiedler dažnai pravardžiuodavo "Hitler',' 
o sūnus Adolfas kaip tik ir pasisalino šią pavardę. Lanky
damas pradžios mokyklą, Hitleris dalyvavo bažnytiniame 
chore, bet kai įstojo į gimnaziją, tapo blogiausiu mokiniu, 
o tėvas norėjo iš jo susilaukti vaidininko su geresniu atly
ginimu, negu muitininko. Pablogėjus santykiams, tėvas jį 
dažnai apkuldavo, jam mirus, Adolfas tuojau atsidūrė Vie
noje ir jausdamasis, kad turi meninių gabumų, bandė įsto
ti į meno mokyklą, bet nepavykus išlaikyti įstojamųjų eg
zaminų, vertėsi pripuolamais darbais — retkarčiais net 
nupaišydamas žydų krautuvėms iškabas.

Padrikas gyvenimas Vienoje turėjo stiprų poveikį į jo cha- 
raKterio susiformavimą, ypač besimaišant tarp įvairių et
ninių ipažumų, kurių jis pradėjo neapkęsti suteikus Austri
jos parlamentui net 8 tautinių mažumų kalbomis lygias 
teises.

Tapęs Vokietijos kancleriu, savo pažiūras išdėstė "Main 
Kampf" knygoje, ypač pasmerkdamas žydus, siekiančius 
pasaulyje įgyvendinti komunizmą ir panaikindamas krašto 
viduje kosmopolitines sroves, įkuriantnacionalsocialisti - 
nį sąjūdį ir kartu ruošdamasis karui.

1935 m. Hitleris atsimetė nuo Versalles taikos sutar
ties ir padiktuotų Vokietijai sąlygų. Atsteigė kariuomenę, 
ir labai greitai Vokietija virto policine valstybe, sunaiki
nus opoziciją. Užsienio politikoje darė griežtų žygių: pa
sitraukė iš Tautų Sąjungos, sudarė su Mussolini Ašies są
jungą ir 1.1. ,

Augant ir didėjant Hitlerio populiarumui, ištikimas jo 
ginklanešys Martin Borman jam dovanojo 50 metų sukak
ties proga savo vilą, esančią Kehlstein kalno viršūnėje , 
kurioje buvo paruošti planai nukreipti prieš Austrijos ir 
Čekoslovakijos užėmimą. Į šią Fūhrerio būstinę norėdami 
patekti armijos generolai ir nacių partijos pareigūnai .tu
rėdavo pereiti 400 pėdų ilgumo tunelį ir keltu persikelti 
į "erelio lizdą". Vieną kartą Hitleris, keldamasis keltu 
įstrigo, kas sukėlė jo tūžmastį, kuris tuojau pareikalavo 
3000 darbininkų pašalinti sugedimus. Todėl Hitleris ne
mėgo jam dovanoto "lizdo" ir didesnę laiko dalį praleis - 
davo vasaros rezidencijoje Berchtesgaden, Bavarijos ku
rorte. Berchtesgaden e Hitleris priimdavo diplomatus ir 
valstybės vadus. Pirmasis jo lankytojas buvo Prancūzi
jos ambasadorius Poncet, kuris nepaprastai susižavėjo 
Berchtesgaden o rudenine gamta. /bus daugiau/
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Kelertienės aptarimas. Dailės darbai: Austė Pečiu raitė , 
Marytė St ra seyičiūtė, Vytautas O. Vi rkau.

Juozas š 11 ė na v

VEIDU Į ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis

/tęsinys/
H /6fi /

Atsirado daug sergančių. Vieni rimtai,kiti simuliuo
ja, kad nereikėtų eiti | rikiuotės pamokas ir I darbus.

Lengviau sergančius skiria darbams ) virtuvę bulvių 
skusti. Vyrai eina noriai, nes nevienam pasiseka nu
kniaukti bulvių ar morkų ir tuo papildyti savo maisto nor
mą. Nuo peršalimo aš gavau anginą. Užgula gerklę irvos 
tegaliu iškvėpuoti. Jslprušau ) ambulatoriją .gaunu aspi - 
rlno ir tris dienas atleido nuo darbų ir rikiuotės. Turiu 
gulėti lovoje. Guliu, tačiau išnikusios blakės ir kelionė - 
je Įsigyti parazitai neduoda ramybės ir dienos metu. Ed
vardas jau trečią dieną sėkmingai simuliuoja, vaikšto sto
ru šaliku apsirišęs kaklą ir vos prašneka. Jo kambarys 
šnlln manojo. Visiems išėjus, liekame vienu du, sueinam 
ir dalinamės bendrom mintim,analizuojam esančių frontų 
padėt). Einame kartu ) antroje kalno pusėje esant) šalti - 
n) atsinešti vandens.

Kaip malonu kopti medžiais apaugusiu kalno šlaitu ’. 
Pilna krūtine alsuojame gaivų pavasario orų. klausomės 
didingai ošiančio miško ir pro medžių viršūnes stebime 
plaukiančius retus pilkus debesis. Iš tolumos atplaukia 
reti fronto dundesio garsai. Pavargstam. Sustojam mi
nutę atskvėpti. J medžių kimienus atsišlieję, ilsimės,ne- 
skubinam. Čia taip gern ir jauku, kaip savam gimtų lau - 
kų šile. Medžiai.mūsų likimo broliai, auga, žaliuoja ir 
su vėtromis galinėjasi iki aštrūs kirviai pavers juos kal
no atšlaitėje, Iki jie dulkėmis pnvirs.

Medžių šakose tiek daiąt pavasariškų paukščių balsų, 
tiek daug širdžiai paguodos, tiek daug panašumo ) Šven
tosios pakrantėse paliktąsias kalnelių pašlaites. . . Jie 
švelnūs kaip šilkas, kaip motinos lopšinės gaida,kaip si
dabrinių šventųjų angelų varpelių skambesys rūsčiame 
šios žemės pragare.

Lengviau atsidūstam, pasiekę kalnagūbri ir dar leng
vesniu žingsniu nusileidžiame prie šaltinio. Skaidrus jo 
vanduo nesulaikoma srovele veržiasi Iš po kalno atšlaitė
je esančių kelių didokų akmenų | srovės išmuštą nemažą 
duobę. Aplinkui kietai suminta žemė byloja, kad čia žmo
nės vaikščiojo nuo seniai.

Su pilnais katiliukais tuo pačiu takučiu grįžtam atgal, 
prieš kalną kopiant jų svoris pasidaro sunkus, svaigsta 
galva, virpa pavargusios kojos,bendras nusilpimas lydi 
mus.

Kad nors šiek tiek apsigynus nuo parazitų, be muilo, 
nes jo jau seniai neturim- šaltam vandeny išsiplaunam a- 
patinius baltinius, išrvnknm iš jų besislapstančias utėles 
ir porą valandų padžiovus saulės atokaitoje, nors ir drėg
nais, vėl apsivelkam. Nors porai dienų pasijunti jaukiau .

Šiandieną Užgavėnės. Pagal lietuvių tradiciją, turė - 
tumėm dvyliką kartų valgyti, kad būtumėm sotūs per visą 
4 psl.
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prierašai prie genezes

Dievas dot tari: tomo Itihtds gyve* esyšes, gaga/ /ę 'Hį fGee. 1.24 )

Dar jokio tako, jokio kelio 
Gilioj žolėj nesurandu - 
Iš kur tu išnirai, žalteli. 
Ieškodamas žmogaus pėdų ?

Dar jokio žingsnio, jokio balso, 
Dar nesakau: esmi...
Ant žemės rankų čiulba paukštė - 
Dar aš tik jos giesmė.

O it Žinopmo gare it elite nava/gyt .- ■•* ta
žeriete it io vatfgy*/, nei Žvengiamai mirai fCen. 2. 17)

Ką reiškia mirti, nežinia.
Dar tik kaip kūdikis žaidžiu 
Tavo dangum, mano žeme 
Ir gimstančiu žodžiu.

Kurin mirtis nelsivėlė - 
Niekas nežino dar kas ji ... 
Bet kamgi tu tą purų smėli 
Šitaip skubėdamas kasi ?

Mirtis dar nieko nepadarė,
. Dar čia n e ašara - rasa ...

O jau baili žvaigždė Vakarė ' 
Dreba. ir padvelkia vėsa.

Save veido erei ei t a ta valgys) dvong, iki netvgrjli į Žemy. 
it imlu e*i paimta* fCen. 3,19)

Mūsų žemė nebuvo tokia.
Kad reikėtų nagais ją draskyti - 
Ją galėjom laukų lopšine 
Pabudinti ir užmigdyti.

Pakylėti ant rankų kaip auką. 
Pasūpuoti duoną kaip kūdiki . * .
O dabar ištuštėjus) lauką
Tartum sausąją preriją uždegi.

Paleisdamas viską pelenu, 
Kad vėl maitintų šaknis.
Ir širdim, lyg liepsnelės plevenimu r 
Vėl gimtinės šaukies.

ilgą gavėnios metą... Deja, mūsų gavėnia prasidėjo jau 
seniai. .

- Sakyk Juozai, ar dar teks kada nors nors kartą so
čiai pavalgyti* iki diržo atleidimo?, - prisimindamas tra
dicinę dieną, klausia manęs Edvardas, jau seniai spėjęs 
suvirškinti už batus gautuosius lašinius ir duoną.

- Jei nepapulsime runkeliams | nagus,tai tikrai teks,- 
nuraminu J), kartu ir save.

Abu prisimename paskutiniąsias praleistas Užgavė
nes. Jisai savo uošvijoj, Kuktiškėse, o aš savo šeimoje 
prie gausiais valgiais apk-.auto stalo, jaukioje namų židi
nio šilumoj, skambiam rogių varpelių dindėjime,sausam 
sniego girgždesy. Kad nors dalelytė būtų viso to čia'.

Iš slėptuvės atsinešu seniai valytą pistoletą, kuropš- 
čiai j) išvalau nuo jau pradėjusių apnikti rūdžių. Slepiu j| 
lauke netoli išviečių būdos, po storos šakotos pušies šak
nim .gerai ištepęs vazelinu, įsuku ) vaškini popierl ir 
skudurus , Ir vėl j) gražinu | slėptuvę ir užmaskuoju sa
manomis. Kiekvienas juos turintis- slepia atskirai, tik 
sau vienam žinomoje vietoje. Saugom juos, kas gali žino
ti. kada jų prireiks. Be to, kiekvienam'jis yra brangus ir 
mielas, atsineštas. Išsaugotas iš tėvynės.

Grįžta vyrai iš darbų, Vytas ir Albertas parneša po 
pilną kišenę bulvių, nukombtnuotų iš aerodromo virtuvės, 
kurioje jie dirbo. Nuskutam ir išsiverdam katiluose ant 
krosnelės ir valgome jas karštas, garuojančias, užsidė
ję mažyčius gabaliukus margarino. Kertame, kaip retai 
sutinkamą skanumyną. Gaila,kad jų nedajgzdvi kišenės 
šeštenrs išnikusiems vyrams, bet vis šis tas. Užgavėnių 
tradicija išlaikyta.

Sutariam nukombinjouj maistą dalintis bendrai. Su - 
temus Albertas slaptai išeina ) už antroje kalno pusėje e- 
sant| lenkų apgyventą kaimel), tik-Mamas iš jų ką nors 
išprašyti. Grįžta vėlai, po vidurnakčio su šešiais dovano
tais kiaušiniais, be to gavo nusipirkti seną, menkos ver
tės foto aparatą Ir porą filmų. Žada užsiimti fotografavi
mu ir nors šiek tiek užsidirbti bent rūkalams.

Lenkai raimiečiai atsargūs ir su nepažįstamais, ypač 
kareiviais, nenoriai leidžiasi ) kontaktą. Albertas, mok 
(tinus lenkų <calbą.prie Jų prieina lengviau. Vietos gyven
tojų galvojimu, karas turjs baigtis greitai. Lenkų pogrin
dis esąs pasiruošęs kartu su artėjančiais r-jsais smogti 
vokiečiams mirtiną smūgi ir atstatyti nepriklausomą Len
kijos valstybę. Esą jums, lietuviams, esantiems vokiško
se karių uniformose nėra ko laukti, o mesti jas ir perei
ti ) vis labiau stiprėjančias lenkų partizanų eiles. Pasiro
do. apie mūsų atvykimą, buvimą ir skaičių jie yra gerai 
info.-muoti ir Žino, knd mes ginklų neturime.

Misų sektoriuje rusai vėl pagyvino kelioms dienoms 
aprimusią padėt). Jie vėl pradėjo skverbtis pirmyn, vėl 
stipriau girdyti artėjančio fronto dundesys.

Vakaruose sąjungininkai visais frontais stumiasi 
pirmyn, vokiečiai ’’ planingai" traukiasi. įvykusioje Jai 
tos konferencijoje tarp Churchill’ io, Roose ve lt’o ir Stali
no nutarta reikalauti visiškos besąlyginės Vokietijos ka - 
pituliacijos.

Atstatoma Lenkija. Nieko negirdėti apie Estiją, Lat
viją, Lietuvą.

CZESLAW MILOSZ

MIESTAS BE VARDO 
1.
Kas pašlovins miestą be vardo, 
kai vieni mirę, kiti auksą skalauja 
arba prekiauja ginklais tolimuos kraštuos ?

Koks ragas beržo tošies vystykluos 
sutrimituos Paneriuose nebėgančiųjų atminimui. 
Klajūnų, Pėdsekių, išardytos ložės brolių ?

Tą pavasari dykumoje už stovyklavietės stiebo, 
o buvo tylu gelsvuos ir rausvuos kalnuos iki pat

uolų sienos,..
išgirdau iš pilko krūmokšnio laukinių bičių dūzgimą.

Pasroviui plaukė aidas ir sielių rąstai.
Kepure su stogeliu vyras ir skepetuota moteriškė 
užgulę stūmė keturiom rankom dideli vairo irklą.

Bibliotekoj, po bokštu su nutapytais Zodiako Ženklais, 
Kontrimas ėmė žiupsni iš tabokinės Ir šypsojos, 
kad, nepaisant Mettemicho, dar ne viskas prarasta.

O Lydos vieškelio viduriu vlngiuojančiom provėžom 
dardėjo žydų vežimai, ir tetervinas burbuliavo, 
atsistojęs ant šalmo Didžiosios Armijos kirasiro.

2.
Mirties Slėnyje mąsčiau apie būdus plaukams susegti.
Apie studentų baliuje prožektorius suklojusią ranką 
mieste, iš kurio joks balsas jau nebepasiekia. 
Mineralai trimitais teismo neskelbė.
Byrėjo šiugždėdami lavos grūdeliai.

Mirties Slėnyje sauso ežero dugne blizga druska.
Ginkis, ginkis, tuksėdamas sako kraujas.
Nėra jokios išminties bevaisėj, nuogoj uoloj.

Mirties Slėnyje nėra padangėj erelio nei vanago.
Išsipildė čigonės burtai.
Po skersgatvio arkom paskaičiau anuomet poemą

"Minties valanda", 
apie kažką, kurs čia pat pašonėje buvo gyvenęs.

Ilgai žiūrėjau | veidrodėl), ten vienas per tris šimtus 
mylių 

ėjo žmogus: indėnas, prieš kalną varęsis dvirnt).

Vakarų sąjungininkai nepripažįsta lenkų Liublino ko
munistų* kontroliuojamos vyriausybės.

Rytoj - Vasario šešioliktoji. Lietuvos nepriklausomy
bės šventė. Mintimis grįžtame | gražias .praėjusias mi-ų 
oėjimo dienas £ią šventę ruošiamės paminėti ir mes čia.

Vasario šešioliktoji. Tikėtos laisvos dienos nuo dar
bų negavome. Lyg tyčia, visus išskirstė prie darbų, net 
ir mažiau sergančius. Musų grupę iš dešimties vyra su 
Gefrciterlu paskyrė ) aerodromą prie anglių perpylimo 
dirbu. Darbas nesunkus, bet Ubai dulkinas. Vakare grįž
tant nebeatpažjslame vienas kito, visi esame panašūs j 
juoduosius Afr'kos negrui. Pykstame, ir riebiausiais žo
džiais vadinam tuos.kurte mus prie to biauraus darbo pa
skyrė.

Vakare vokiečiai vis tik tai leidžia mums suruošti 
Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimą. Šeštą valan
dą susirenkame ) didžiulę valgyklos salę ir iškilmingą mi
nėjimą pradedame pamaldomis prie salės gale primityviai 
įtaisyto altoriaus. Grėsmingam fronto gaudime,šiurpu - 
lingam žemės virpėjime, su ypatingu dėmesiu ir susikau
pimu išklausom mišias, kurias atlaiko mūsų gretose e - 
santis kunigas-ka rys Kirkills. Iš mūsų krūtinių suskam
ba mūsų tėvų ir motinų giedotos giesmės "Pulkim ant ke
lių", ”M irt ja. Marija”, ir kitos. Giesmių aidai kyla aukš
tyn kartu su mūsų maldų žodžiais, prašydamos Visagalio 
malonių, sugrąžinti mūsų Tėvynei laisvę ir neapleisti mū
sų sunkiame išėjimo kelyje.

J minėjimo garbės prezidiumą dvidešimt septynių Ne
priklausomybės metų sukakčiai atženklinti pakviečiami 
dvidešimt septyni iš įvairių Lietuvos vietų kilę kariai ir 
keli vokiečių karininkai, aerodromo komendantas ir mū
sų kuopos vadas kapitonas Kramer*is. Pasakomos kelios 
trumpom kalbos, sudainuojamos kelios lietuviškos kariš
kos dainos, sudaromas minėjimo Aktas,ant kurto visi pa
sirašome. Aktas (telkiamas kuopos vadovybei.kuri pasi
žadi j) saugoti ir atėjus dienai. j) įteikti nepriklausomai 
Lietuvai. Minėjimą baigiam Lietuvos Himnu J Ixirakus 
grįžtam su stipresne ateities viltimi.

Vasario aštuonioliktoji. Sekmadienis, M?s šeši esa
me paskirti Gefreiterto tinlo-i. Einame ) už pusantro ki
lometro esant) Rėdos miesteli iškraustvti iš kariuome
nei priklausančios valgyklos baldas.

Gražus saulėtas sekmadienio rytmetis, laukuose jau 
mažai kur bem.itvti pajuodusio sniego. Laukų arimai, iš
raižyti apkasais, alsuoja IŠąlusios žemės drėgme. Grlo - 
viuose telkšo tirpstančio sniego vanduo. Aukštumose , 
virš iškilusių pušų viršūnių būriais kranksėdimos suka 
varnos.

Pradžiųvusiais takais ir laukų keliukais .miestelio 
link, būreliais ir pavienės, baltomis skarelėmis pasipuo
šusios. su maldaknygėmis rankose, skuba moterys ir vai
kai | bažnytėlę. Plentu riedi sunkūs pabėgėlių vežimai. 
Lenkai, kaip ir lietuviai, religingi žmonės. Pakelėje prie 
sodybų rymo kryžiai, kurie primena Aukštaitijos ir Že - 
malti jos pakeles, palaukes, tik jie Čia ne tokie puošnūs , 
bet savitai gražūs. Tvorelėmis aptverti, žolynais apso - 
dinti, nuo senatvės pakrypę,apsamanoję ir suskilę, kiau
ri karo ranka palietė ir juos Antai vienas iš jų stovi pu
siau apdegęs prie sudegusio namo pamatų, /bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LILTUVA
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IB PADANGĖS MIEGOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

AUDĖJŲ DIENOS 
PANEVĖŽYJE
Kas 5 meta t Panevėžyje 

rengiamos Audėjų Dienos. Į 
miesto Sporto Rūmus at
vyksta iš visos Lietuvos ge - 
riausios verpėjos, audėjos ir 
mezgėjos. Šioje šventėje da
lyvavo 130 meistrų.

Lietuviai nuo seno yra 
pagarsėję savo savitu audinių 
stiliumi ir didele audimo 
meilę, f šią šventę buvo at
vykusios trys šeimos su ke - 
tūrių kartų šeimomis,kurio
se audimas buvo perduotas 
iš kartos į kartą.

Audėjų Dienos proga vyko 
liaudies meito paroda, daina
vo ir šoko Vilniaus Univer - 
siteto etnografinis ansamblis 
"Ratilio",grojo Panevėžio 
stiklo fabriko kaimo kapela 
ir pučiamųjų instrumentų 
orkestras"Garsas", dainavo 
žymi liaudies dainų atlikėja 
ir anykštietė pasakorė.

Žymenis lainAėjo šios 
šventės dalyvė vilnietė au
dėja Klementina Gudonytė ,

Nuotraukoje — ’GULBĖ " viena moderniausiu skalbyklų Lietuvoje.

Per dieną joje ii Šskalbi a ir išlygina viri 6 tonų, skalbinių, ,

PALIKIMAI GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Persiuntimas palikimų gi
minėms i okupuotą Lietuvą 
sudaro didelių problemų, nes 
sovietų įstaigos per savo ad
vokatus Kanadoje užveda by
las teismuose perimti visą 
palikimą. Šiam tikslui sovie
tų jstaigos prievarta išrei - 
kaiauja iš paveldėtojų Lietu
voje pasirašyti atitinkamus

KUO LEIDŽIAMA UŽSIIMINĖTI 
LIETUVOS MINISTERIAMS

Į gyventojų raštiškus nu
siskundimus, kad pavėluotai 
vykdomi namų apyvokos 
reikmenų pataisymai, vėluo
jama su kitokiais užsaky - 
mais, Lietuvos Lengvosios 
Pramonės Ministerio Pava
duotoja aiškina: "Straipsnio 
autoriai teisingai pažymėjo , 
kad pagal esamą fondų tvar-

VE/0R002./M
Kremliaus taikos siuntinei;- Ar

ens Afganistano laisves kovotojams

verpėja - panevėžietė Valen
tina Vrubliauskienė, ir mez
gėja- vilnietė Ona Jarmula- 
vičienė.

APIE SKALIKUS LIETUVOJE
Telšiuose, prie Germanto 

ežero buvo suruošta pirmoji 
medžioklinių šunų-skalikų 
paroda, pagerbiant neseniai 
mirus} Zignją Goštautą, ku
riam buvo pavykę atgaivinti 
beišnykstančią Lietuvoje 
skalikų veislę.

VEDAMA AUTOSTRADA
Dar nepriklausomybės lai

kais pravestas Lietuvoje 
Žemaičių plentas dabar yra 
pertvarkomas j autostradą , 
kuri jungs Kauną su Klaipė - 
da.

ŠIAULIEČIAI IR TOLIAU 
SKATINA DVIRAČIŲ NAUDOJIMĄ

Pirmieji Lietuvoje dvira - 
čių naudojimo reikalą,malo
numą ir miesto kelių pritai - 
kymą dviratininkams išvystė 
Šiaulių miesto gyventojai . 
Keliai suplanuoti taip, kad 
gyventojai iš savo butų galė
tų nuvykti j darbovietes dvi
račiais. Atrodo, kad ir tere- 
nas tam tinka, ir rūpinama - 
si skatinti šiuo sportu žmo
nių sveikatingumą./Olandijo
je, kur susisiekimas dvira - 
čiais jau nuo seno labai po - 
puliarus ir nuolat skatina
mas, tyrimai rodo, kad dvi
ratininkų amžiaus vidurkis 
yra 5 metais ilgesnis/.

Austrijoje, Gratzo mieste 
buvo miestų pritaikymo dvi
ratininkams tarptautinė kon
ferencija, kurioje dalyvavo 11 
kraštų 180 specialistų. Į ją 
buvo nuvykęs ir atstovas iš 
Šiaulių, parsivežęs naudingų 
naujų idėjų dviratininkų 
sportui plėsti. Tikrai geras 
sprendimas sveikatos ir ap
linkos priežiūrai.

Įgaliojimus jų advokatui Price 
Ottavoje, kuris pagal teismo 
sprendimą priverčia testa
mento vykdytojus išmokėti 
palikimą grynais pinigais. 
Kanados teismas tokius įga
liojimus pripažįsta teisėtais 
Advokatas perėmęs pinigus , 
atsiskaito 20% patarnavimo 
išlaidų, o likusieji perduo
dami sovietų įstaigoms ku
rios irgi atsiskaito už savo 
patarnavimus ir paveldėto
jams išmokami tik trupiniai

ĮSTATYMO PAKEITIMO 
PROJEKTAS KANADOJE

Palikimai Kanadoje tvar
komi provincijų parlamentų 
išleistais įstatymais. Sovie
tų Įstaigos; pasinaudodamos 
Įstatymų neaiškumais arba 
spragomis, per teismus per
ima palikimus. Dėi šios prie
žasties Ontario provincijos 
Konservatorių ir liberalų par 
tijos paruošė atitinkamus pa
likimų Įstatymo pakeitimo 
projektus,kad apsaugoti pa
veldėtojų teises. Liberalų 
pasiūlytas projektas yra ge
resnis ir palankesnis, nes 
siekia garantijų,kad pavelde? 
toj as gautų palikimą pilnoje 
vertėje.

DU LIETUVIAI -
PLAUKIMO ČEMPIONAI

Maskvoje vyko žiemos 
plaukimo varžybos Olimpi
niame sporto komplekso ba
seine 200 m plaukime krū
tine vilniečiai Aiškutė Buze
lytė ir Robertas Žulpa lai
mėjo pirmas vietas.

A. Buzelytė laimėjo prieš 
pasaulinę čempionę lenin- 
gradietę S.Varganovą.

Leningrade, jaunių plauki
mo varžybose kaunietė Dita 
Babrauskaitė 200 m. laisvo
jo stiliaus plaukime laimėjo 
T-ą vietą ir tuo pačiu pageri
no Lietuvos moteęų rekordą.

ką žaliavai ir medžiagoms, 
draudžiama perduoti kitoms 
žinyboms fondines medžia
gas, skirstomas sąjunginės 
Lengvosios Pramonės Mi
nister i jos'.'/Mūsų pabr. /.

Vienas pilietis rašo:"Ką 
gi, tvarka yra tvarka. Tikar 
gerai, kad laikantis tokios 
tvarkos,vienos žinybos san
dėliai užversti viršnorma- 
tyvinėmis medžiagomis, o 
kitos žinybos tušti./Straip
snyje užsiminėme, kad Kau
no "Baltijos" gamybiniame 
susivienijime, priklausan
čiam Lengvosios Pramonės 
ministerijai, sandėliuose yra 
gumos petnešoms perteklius, 
o pas buitininkus-nė metro/J 
- Tokia petnešų problema U 
kaip matome, tik centre - »' 
Kremliuje teįmanoma iš
spręsti. .. Jonas seniai tu - 
ri atsakymus,tik Ivanas ne
sumeta.

Kitas, mums sunkiai įsi
vaizduojamas kasdienio gy
venimo vaizdelis: atsako 
Buitinio Gyventojų Aptar - 
navimo Ministerio Pavaduo
tojas • -

"Ministerija pritaria 
straipsnyje keliamoms a- 
valynės taisymo, drabužių 
siuvimo,buitinių prietaisų ar 
mašinų remonto proble - 
moms.

Radijo televizijos apara
tūros taisymo gerinimo 
klausimas buvo svarstomas 
ministerijos kolegijos posė
dy. Išleistame įsakyme nu
matytos konkrečios priemo
nės minėtos aparatūros tai
symo gerinimui respubliko
je. . . Vadovai įpareigoti į- 
diegti priemones /kodėl ne 
paprastai lietuviškai" rasti 
priemonių"?Red./, užtikri
nančias operatyvų ir siste
mingą įmonių aprūpinimą 
detalėmis, operatyviau

spręsti detalių pakeičiamu - 
mo problemą".

Nepasako, kas būtų daug 
svarbiau, k a i p tą padaryti, 
nes, pagal vieną raštą:"Aly- 
tuje-Susivienijimas atsisako 
tranzitu priimti atsargines 
dalis šaldytuvų remontui , 
motyvuodamas patalpų sto
ka".

Taigi, jeigu "operuoja" 
viena žinyba, tai "neoperuo
ja" kita. Belaukiant, peiliu
kus galanda vėl gi tas pat 
Kremlius,

ORIGINALŪS LIETUVIU 
LIAUDIES KŪRINIAI

Plungėje veikia "Minijos" 
liaudies kūrybos gaminių į- 
'mohė, kurioje be baldų 
komplektų gaminami ir lie
tuvių liaudies darbų suveny
rai. Jie turi dėl savo origi
nalumo, didelį pasisekimų . 
Jų nemažai užpirko Čekoslo
vakija, Jugoslavija, Belgija .

DIDŽIOJI BARŽA
Kauno laivų remonto įmo

nėje buvo pastatyta 1OOO to
nų barža. Tai didžiausias 
Nemuno laivininkystės pre
kinis laivas. Šį pavasarį jis 
prisijungs prie laivų, vežio
jančių krovinius tarp Jur
barko ir Klaipėdos. Visi pa
krovimo darbai baržoje yra 
mechanizuoti ir ji pritaikyta 
plaukioti ir negiliuose van
denyse.

TELEVIZIJOS SPEKTAKLIU 
FESTIVALIS

Latvijoje vyko Sov. Sąjun
gos televizijos spektaklių 
festivalis. Žiūrovai geriau - 
šiai įvertino Lietuvos tele
vizijos spektaklį pagal Ka
zio Binkio pjesę"Atžalyną" 
Pernai Lietuva taip pat buvo 
laimėjusi pirmą vietą už J. 
Paukštelio veikalą "Kaimy - 
nai".

POKALBIS SU SAULE
Būdamas savo galybės viršūnėje Brežnevas kartą 

anksti rytą kreipėsi į saulę:
- Tu viską matai ir seki, kas vyksta ant žemės. Sakyk 

saulute, kas yra šiandien galingiausias pasaulyje?
- žinoma, tik tu, Brežnevai*.
Apie vidurdienį Brežnevas vėl žvilgterėjo į saulę to 

paties klausdamas. Saulė patvirtino, ką buvo sakiusi anks
čiau.

Pavakarėje po įvairių posėdžių ir norėdamas page - 
rihti savo nuotaiką, Brežnevas vėl atsisuko į saulę:

- Tai kas yra galingiausias pasaulyje?
Saulė nekantriai atsiliepė:
- Tu esi melagis, sukčius, tironas ir bailys, kad vie

nas bijai net pereiti per gatvę*.
Nustebęs Brežnevas nori sužinoti, ar gal saulė apsi

riko, nes per dieną nieko neįvyko, kas sumažintų jo galy
bę.

Saulė atsakė:
- Tu kyailas^ Brežųevai. Ar nematai, kad esu Jau Va

karuosi Ir galiu tku sąkyti teis’ybę į akis?’.

/Iš "Mūsų Pastogė"/

PROPORCIJOS
Visi žino, kaip Texas valstijos gyventojai giriasi jos 

didumu ir turtingumu. Vienas teksakietis, nuvažiavęs į 
Airiją, pasakoja:" Aš galiu įlipti į traukini pirmadienį, va
žiuoti juo visą parą, gerti, valgyti ir miegoti, ir kai išlip
siu iš traukinio trečiadieni,dar aš būsiu Texas valstijoje?*

Airis kaimietis .šalia jo sėdėjęs, atsiduso ir sako: 
"Taigi,yra tokių baisiai lėtų traukinių ir pas mus,(Airi
joje. . . "

SENOVĖS MATEMATIKAI
Senovės Babilono matematikai , 2000 metų prieš Kr. 

gimimą, jau turėjo daugybos lentelę, nulio simbolį, taip 
pat ir lentelę plokštumoms, tūriams, kvadratams ir kū - 
bams apskaičiuoti.

Jie mokėjo spręsti ketvirtojo laipsnio lygtis beveik 
tokiais pat būdais, kokie taikomi dabar.

/Ir visa tai jiems nepadėjo išsilaikyti. . ./

KALBĖKI ME SU SAVO VAlKAiS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KAI EŲ -1 *ETUVIŠKAI

1983 metu 
EKSKURSIJOS

RADIO 1410 MONTREAL

f ATEIK Į LIETUVIU A. A. f ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.'

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

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

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

Donaldui D : 661 — 1733.. _J|

1983.111.10

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
’rogramos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

525-8971MONTREAL. P.O. H2K 1E9

PORTRAITS
PASSEPORT* COMMERCIAL 
mariage»weddings
2540 rue SHERBROOKE, E.

I LIETUVĄ.
GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU l
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

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

Į KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI TIKS 239.- į

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

30 METU PATYRIMAS KELIONIŲ. PATARNAVIME I
TEL: (514) 844-5644

5 psi.

5

5



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

R v - už asm. paskolas nuo . 14 '/z %
o 1/čr UZ , “len,J-ternx indei. Z už neki Inojamo turto paskol. 
o Zi už 6 įnėn. term, indėlius Z (mortqaaes) : 
8’/z% už 1 metu term, indėlius Z su nekeičiamu nuošimčiu 
8’4 % už 2 metu term, indelius S Įmetu............... 12 %
11 % už pensijiLplanq •» 2 metų........i.ii;.;. 12^2%
9 % už namų plano Z 3 metų......  • ..'.......12%%
7'/i% už specialia taup. s—ta Z___ ( fixed rate)_
77% už taupymo s—tas — su keičiamu nuošimčiu
6 % už čekių s—tas (dep.) ~ 1 metų.11 '/i %

(variable rote)

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 paskolosdLine of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adi en- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r iki 1 v.p.p.. 
(Liepus ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

PARAMA

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

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10 — 3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10 — 8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9:30—1

AKTYVAI - VIRŠ 20 MILIJONU

MOKA UŽ:

90 dienu term, indėlius ... 8% 
180—185 d. term, ind  8%% 
Term. ind. 1 metų........... 8!4%
Term. ind. 2 metų........... . 85į%
Pensijų s—tų...................
Spec. taup. s—tą,   7 '/z % 
Taupomųjų s—ta#.....  .... 7%
Depozitų-Čekių s-tq... 6 %

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines nuo............14 Vi%

MortgiČius nuo.....12—13 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9.30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% jkainctr turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler’s cheques). Neimame mokesčio užjšrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias s apskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
LN VYRŲ BŪRELIO 
SUSIRINKIMAS

LN Vyrų Būrelio narių su
sirinkimas įvyko vasario 6 d. 
Mortos menėje. Dalyvavo 30 
užsiregistravusių narių. Su
sirinkimą atidarė pirm B. 
Laučys, pakvietęs susirinku
sius .atsistojimu ir tylos mi
nute pagerbti praėjusią vasa
rą netikėtai mirusį aKtyvų 
narį A. Lukošių Pirmininka
vo J. Varanavičius, sekreto
riavo L. Dildą-

Metinės veiklos pranešimą 
padarė pirm. B Laučys. 1982 
m suruošti šie parengimai : 
narių pobūvis, pavasario ge
gužinė, vasaros poilsio sto
vykla, rudens balius. Talki
ninkauta LN tradiciniuose 
renginiuose. Kasoje iš paren
gimų ir narių mokesčių yra 
susidarius atsarga, kuri val
dybai sudaro sąlygas lengviau 
planuoti ir ruošti parengimus 
Būrelis turi 45 aktyvius na
rius, kurie yra apsimokėję na
rio mokesčius.

Ižd. V. Kazlausko praneši
mą perskaitė V.Kulnys. Pi - 
nigai yra laikomi "Paramos" 
bankelyje. Revizijos aktą 
perskaitė V. Petraitis, kuris

patvirtino, kad knygos veda
mos tvarkingai.

Diskusijose buvo paliesti 
įvairūs veiklos reikalai ir bū
relio pavadinimas Nutarta, 
kad pavadinimas tujri būti nau
dojamas pilnas pagal 19 79 m 
spalio 14 d. patvirtintus įsta
tus. Išrinkta nauja vaidyba : 
A. Borkertas, V- Bubelis, L. 
Dūda, V- Kulnys, B. Laučys,
Z - Rėvas, L. Norvaiša-Girinis 
ir V. Petraitis.

Susirinkimas užtruko porą 
valandų, kuris pareiškė val
dybai padėką už aKtyvią veik
lą.
PASKIRSTYTAS PELNAS

Vasario 12 d. , LIETUVIŲ 
NAMŲ Užgavėnių Karnava
las pavyko labai gerai. Jame 
dalyvavo 14 grupių. Joms, pa
gal taškų sistemą, LN Vi
suomeninės Veiklos Komite
tas išskirstys gautą pelną- 
$ 1772,19.
• LIETUVIŲ NAMŲ tvarky
tojai siūlo svečiams pridėti 
į savo pakabinamų rūbų - 
lietpalčių, paltų, švarkų ir 
kt. kišenes telefono numerį. 
Tokiu būdu užmiršti ar pa
mesti daiktai būtų lengviau 
randami ir atsiimami.

Pamirštami ir botai , 
lietsargiai, akiniai ir kt.

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

ATEIK I 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

Kalėdų Senelis-Jo - 
nas Balsevičius, moky
tojos- Alė Paškevičie- 
nė - dešinėje ir Vida 
Balse vič iūtė -v idury

KALĖDŲ SENELIS 
lanko OTTAWOS LI
TUANISTINĖS MO
KYKLOS VAIKUS.

is-ai_,isl>u EGLUTES" sueigoje, Ottawos Lituanistinėje Mokykloje
PAŠTO ŽENKLŲ PARODA

Toronte veikia baltų - estų, 
latvių ir lietuvių filatelinės 
draugijos. Jos gražiai bend- 
radarniauja ir kas trys me
tai suruošia bendrą filatelinę 
parodą. Tos parodos vadina
mos - BALTIC PHILATELIC 
EXHIBITION ir, sujungus iš 
kiekvieno žodžio po kelias 
raides, gaunasi BALT-PrEX.

Tokia paroda - jau septinta 
—įvyko spalių mėn 31 d.1982 
m Paroda įvyko senojoje 
miesto rotušėje 157 King St. 
E., Toronte. Ta salė dar va
dinama St. Lawrence Hall. 
Čia buvo pastatyta 1834 m.- 
pirmoji miesto rotušė Kilęs 
gaisras sunaikino visą eilę 
namų, jų tarpe ir rotušę. 1844 
m buvo pastatyta nauja ro
tušė, iš kurios miestas buvo 
valdomas 45 metus. Queen 
ir Bay gatvių sankryžoje 1899 
m buvo pastatyta nauja ro
tušė.

Parodos eksponatai buvo 
’šstatyti dviejose salėse. Tam 
pačiam aukšte vyksta Kiek
vieną sekmadienį pašto ženk
lų pirkimas ir pardavimas . 
Tokiu būdu filatelistai galėjo 
ir parodą apžiūrėti ir įsigyti 
trūkstamų pašto ženklų savo 
kolekcijoms. Tik daug kas 
apgailestavo, kad paroda tču-*
ko tik vieną dieną. ■ dalįyvaūja kaip teisėjas

Baitpex VII parodos proga tarptautinėse pašto ženklų 
buvo išleistas suvenyrinis vo- parodose, 
kas su St. Lawrence Hail ir 
trijų valstybių herbais. Iš 
Kanados pašto buvo užsaky- 
tas specialus pašto antspau
das su tokiu įrašu.

BALTIC STATES 
STAMP EXHIBITION 

EXPOSITION -PHILATELIE 
ETATS BALTES 

BALTPEX VII 
OCT. 31 OCT. 

Parodos metu buvo pašte 
ir Maironio 50 metų mirties7 
sukakties proga išleisti vokai

su Baitpex VII antspaudu Be 
to, galima gauti Maironio su
venyrinių vokų su jo mirties 
filateline pašto antspauda (VII 
- 28).

Parodoje buvo trys skyriai: 
estų, latvių,ir lietuvių. Kiek
vienai grupei teKO po 40 rė
mų KieKvienos valstybės ru
diniuose vyravo tų valstybių 
neprikl ausomo gyveni mo_paš- 
to ženklai. Estų rinkiniai bu
vo įvertinti net trijomis pre
mijomis. Latvių tik vienas 
rinkinys pasižymėjo .r pagai 
teisėjų nuomonę, toks rinki
nys galėtų būvi išstatytas tau
tinėje parodoje ir ten laimė
tų pirmą premiją.

Lietuvius asto/avo P.Bar- 
batavičius su savo įdo - 
miais rinkiniais, kurie jau 
yra laimėję aukso ir sidabro 
medalius tarptautinėse paro
dose: Prancūzijoje, Indijoje , 
Japonijoje, Argentinoje. Iš 
retesnių rodinių krito į akį 
S. DARIAUS ir S. G1RĖ NO au- 
togtafuoti vokai; o taippat F. 
VAITKAUSperskraidinti laiš
kai per Atlantą 1935 metais su 
’’Lituanica II".

Teisėjavo žymūs filatelis
tai / Aądi'ė# Ui*6'ain, W- Apšit 
ir A- G&Iiin

— ® -
Toronto Lietuvių Filatelis

tų Draugija š. m. kovo mėn 2C 
ir 27 d. rengia vien tik lietu
vių pašto ženklų parodą, kuri 
įvyks Toronto Lietuvių Namuo
se 1573 Bloor St. W. Su Šia 
paroda bus paminėta Lietuvos 
didvyrių S. Dariaus ir S. Girė- 
np 50 metų transatlantinio 
skridimo sukaktis. Tam įvy
kiui prisiminti yra paruoštas 
suvenyrinis vokas. Voltai yra 
dviejų spalvų, vieni yra juodi,

Simon’s
TRAVEL
KVIEČIA JAV IR KANADOS

LIETUVIUS KELIAUTI
Į LIETUVA KARTU U!

RUGPJŪČIO 6-RUGPJŪČIO 20

LIEPOS 7
LIEPOS 14
LIEPOS 21

RUGSĖJO 1
RUGSĖJO 9
SPALJOW6 
GRUODŽIO 19

SIŪLOME JAUNIMUI
13DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
GEGUŽĖS 12
GEGUŽĖS 19
GEGUŽĖS 26
BIRŽELIO 23

Skelbiamos išvykimo datos. Keliones yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu — Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos 

kelionės lydimos savininku, arba patyrusiu vadovu.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI I
Kovo mėnesį bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai)

* Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus
’ Tarpininkaujame suteikiant finansinę paramą artimiesiems 

giminėms Lietuvoje
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidenctalus patarnavimas
Smulkesnių žinių teiraukitis Toronto skyriuje, kuriame sąžiningai 

patarnaujame jau 23 melai
2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Montrealls — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Savininkai Vytas Ir Audronė Slminkevičiai

(Kelionių biuro registracijos numeris — 18359€ 1)

kairėje -

.gruodžio mėn.12 d.

o kiti — tamsiai mėlyni. Iš 
Kanados pašto yra užsaKytas 
specialiu antspaudu su to
kiu užrašu:

LITHUANIAN 
PHILATELIC EXHIBITION 
EXPOSITION PHILATELIE 

LITHPEX V
MARCH 26 — 27, MARS 1983

Visų vokų kaina ■ 25 c. ; su 
pašto ženklu ir Kanados paš
to antspaudu — .75c. Suveny 
riniai vokai bus pašte ant
spauduojami ir sekmadienį . 
Užsakant paštu prašom kreip
tis į Toronto Liet. Fil. Drau
gijos sekretorių K. Kamins - 
ką, 25 Norma Cres. , Toron
to, Ont. M6P 3G9. Suvenyri
nių vokų taip pat galima gauti 
ir Prisikėlimo .r Anapilio pa
rapijų knygynuose.

Toronto Liet. Fil. Draugija 
kviečia LITHPEX V parodo
je dalyvauti lietuvius ir iš ki
tų vietovių.' Rodiniams išsta
tyti turime 120 rėmų. Už rė
mus jokio mokesčio nėra. 
Registruotis prašome iki ko
vo mėn 15 dienos. K. K-

krašto pirmininkė.
Šventės iškilminga proga 

Londono Lietuvių Bendruo 
menės v-bos pirm.M.CHAI- 
NAUSKAS scenon iškvietė 
londonlš.kę iškilią lietuvaitę 
Ritą MIŠKINYTE ir paskelbė, 
kad Kanados Liet. B-nės Ku!- 
tūnos Komisija atžymėjo jos 
lietuvišką veikią ir paskyrė 
jai 250 do?, piniginę premiją. 
Vist gausiai plojo

Minėjimo meninę dalį pra
dėjo londoniškė solistė Irena 
ČERNIENĖ. Ji laoai nuotai
kingai padainavo O. Metrikie- 
nės bei Br. Budriūno kūrinius 
— dainas. Po jos scenonišėjo 
torontiškis solistas — bosas 
Vytautas PAULIONIS, kuris , 
rodos, Londone pasirodė bene 
pirmą kartą. Jis įtikinančiai 
perdavė muz. A. Jurgučio "Či
činsko teologo ariją"ir kom - 
pozitoriaus Planąuett arijos 
iš operetės"Kornevilio var- 
pai".

Pakaitai Londono jaunoji 
"Baltija" pašoko porą tauti
nių šokių, o netrukus vėl pa
sirodė sol. V. Paulionis, šį 
karią itališkai padainavęs 
komp Rossini ope ros'Sevili
jos Kirpėjo "ariją ir Mefis
tofelio ariją"Eccp II Moudo".

Toliau sekė sol i s tų duetas. 
L Černienė ir V.Paalionis la
bai sutartinai padainavo J. 
Bašinsko "Palik tik dainą 
man" ir vėl itališkai kbmp 
Don Giovani — "Duok ranką 
man*'.

Tiek pavienis, tiek dueti - 
nis solistų dainavimas buvo 
visų sutiktas labai šiltai ir 
gausios katutės lydėjo juos 
bei šaukė vėl scenon. Bisui 
V. Paulionis padainavo jau 
kiek humoristinę, malonuj 
dainą—"Laimingas Žemaitis’’, 
arba kitaip sakant — žemai - 
tis nepražus I

Koncertą užbaigė Londono 
lietuvių choras "Pašvaistė',' 
vedamas muz. R. VILIENĖS . ’ 
Tikrai maloniai glostė puhr“'

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

Londono lietuviai Vasario
16-tąją— Ncprikj'auHomyb«Sls'';: likds širdis nuaidėję mŪ^Ų 
atstatymo Sukaktį — paminė
jo kaip ir visada, susitelkę 
savo bažnyčioje ir Althouse 
Kolegijos auditorijoje.

Šiemet nebuvo pagrindinio 
kalbėtojo anglų katba. Tiesa, 
dalyvavo federalinio parla
mento narys Jack BURGHA
RDT, visada lietuviams pa- 
Lankiat nusiteikęs. Jis tarė 
malonų sveikinimo ir linkė
jimų žodį — "Turėkite viltį, 
laisvės diena Jums t’krai at
eis.

Kiti sveikinimus atsiuntė 
raštu, federalinis parlamen
taras Ch TURNER, Ontario 
liberalų vadas D.R. PETER
SON ir Londono R. Kat. vys
kupas J. M. DHERLOCK.

Minėjimo dalyvius nuošir
džiai s velkino Latvių bend
ruomenės atstovas L EPNE- 
R1S ir ukrainiečių visuome
nininkas bei Londono distrik- 
to Žmogaus Teisių Lygos va
dovas dr. E. B ROSLYCKY.

Lietuviškai ilgesnį žodį ta
rė studentė Zita BERSĖNA1- 
TĖ, dabartinė Pasaulio Lietu
vių Jaunimo S-gos Kanados

kompozitorių-Naujelio, Stro- 
lios bei Em. Gailevičiaus kū
rinių akordai.

Po įspūdingai sugiedoto) 
Tautos Himno atrodė, kad 
niekas neskubėjo namo, o da
linosi maloniais įspūdžiais iš 
minėjimo ir koncerto.Gailo- 
ka tik, kad tie įspūdžiai liko 
savo tarpe. Mat, nesimatė 
auditorijoje Londono miesto 
dienraščio ’’Free Press*', ra
dijo bei televizijos reporte
rių ir angliškai visuomenei 
apie lietuvių šventę ir kon - 
certą, kaip būdavo seniau , 
liko nepagarsinta.

Tačiau apie Lietuvos ken
čiančią Bažnyčią bus pagar
sinta net visoje Londono R. 
Kat. vyskupijoje — Western 
Ont ario žmonės š. m. kovo 3 
d. išgirs savo bažnyčiose 
apie Lietuvą. R. Kat. vysku
pas J. M - SHERLOCK papra
šė visų diecezijos klebonu , 
kad būtų prisiminta Lietu- 
vos kenčianti Bažnyčia ir pa
simelsta už ją. Jau daugkle- 
bonų savo biuleteniuose apie 
tai paskelbė. L. E-tas.

H D E C U C D INSURANCE &
" H !■ V 11 t It REAL ESTATE BROKERS

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

Narys of "Better Business" Būro

HC * Namų— Gyvybės 
J * Automc biliu. 

■Ji * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

M6P IA5 Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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hamilton Klubo pardavimui,ar ką kitą 
su juo daryti... ".

Senas Klubo narys L.Bar-

mos reikalams, iždininku
- V. NOVIK NOVOGROCKIS, 
finansų reikalams-W.MOC -

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose namuose

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO 

KOOPERATYVAS

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

tininkas sušuko: " Vyrai, 
parduokimeKlubą, kol kiti jo 
dar nepardavė,© kai jis pa
teks į kitų rankas, tuomet

KUS - kartu ir baro vedėju , 
salių priežiūra -menažeris 
T. YUŠKA , L. BARTININKAS- 
Valdybos narys įvairiems

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)...... ...... %
santaupas...................  7-75 %
kasdienines palūkanas 
už santaupas................... 7
»erm. depoz 1 m.......... 9.5 0 %
term, depox. 3 m........... 10%
reg. pensijų fondo.........  9 %
90 dienų depozitus ..... 9.25 %

IMAME UŽ.
neklln. turto peak.    12% 
asmenines paskolas  15 %

Nemok <xna gyvybės ir asm. paskolų drauda 

Nemokamas pilnas čekių aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- Penktadleniais
nuo 10 v.r. iki 7 v. v., šežtadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

BLYNU VAKARAS
Vasario 15 dienos vaicarą 

Jaunimo Centro salėje, Ha
miltono L.K.Moterų Draugi
ja, buvo surengusi blynų va
karą Užgavėnių dienos proga. 
Vakaro rengėjos buvo prike
pusios blynų, kugelio ir kol - 
dūnų. Salėn susirinko gana 
daug hamiltoniečių su savo 
vaikais ir svečiais iš kitur. 
Tai buvo skaitlingiausias su
sirinkimas iš visų- Atėjus 
laikui valgyti, svečiai rinko
si eilutėn ir pasiėmę lėkštes 
pildėsi jas pagal savo skoni 
ir apetitą,© jį žadino ant sta
lų esančių kepsnių malonus 
kvapas. Turbūt daugiausiai 
bus nukentėjęs kugelis, jį dar 
papildžius spirgučiais ar 
grietine. Po kepsnių sekė ka
vutė su pyragaičiais. Bufe
tas taip pat buvo atdaras.

Skaniai pasivaišinę ir pa
sidalinę pokalbiais su drau
gais ar pažįstamais, po po
ros valandų visi patenkinti 
skubėjo į namus, dėkingi ren
gėjoms,© ypač kepsnių ga
mintojoms už sudarytą pro
gą maloniai praleisti nors 
porą valandų.
IŠVYKA ČlUOŽYKLON

Vasario 19 dienos rytą, pil
nas autobusas Hamiltono sen
jorų buvo nuvykę j Kichener 
miestą (1 valandos kelionė) į 
čiuožyklą — Ice Capade, pa
sižiūrėti, kaip ledu nardo 
pasaulinio masto čiuožikai . 
Įvairius čiuožimo numerius 
atliko solo, duetu ar grupė
mis jaunos moterys ir vyrai 
Visi programos dalyviai bu-

Saiėje buvo apie 1200 žiū
rovų. Ice Capade vardu ren
giniai pradėti Amerikoje 
1940 metais. Iki šiol su to
kiomis programomis aplan
kyta 90 Amerikos ir Kana
dos miestų Juose dalyvavo 
4 milijonai žiūrovų.
GRIŽO £ LIETUVĄ

Pas tėvus Jankūnus Ancas- 
teryje, iš Lietuvos buvo at
vykęs jų sūnus Romas Su 
tėvais aplankė ir Amerikos 
kai kuriuos miestus. Po tri
jų mėnesių malonios viešna
gės jau grįžo Lietuvon

Pas A. Aisbergą Burling- 
tone vieną mėnesį viešėjo jo 
sesuo K. Baičienė. kuri taip 
pat jau grįžo Lietuvon Zp.

Winnipeg
VISUOTINIS KLUBO NARIU 
SUSIRINKIMAS IR JO 
NUTARIMAI

Š.m. vasario 13 d., sek
madienį, įvyko Kanados Lie
tuvių Klubo Manitoboje vi - 
suotinas narių susirinkimas 
kurį atidarė Valdybos p-kas 
VI. Stapp n -Steponavi
čius. Pereitų metų visuo
tino narių susirinkimo pro - 
tokolą perskaitė K. St r i • 
kaitis, kuris priimtas be 
pataisų.

Pirmuoju klausimu buvo 
svarstytas Klubo pardavimo 
reikalas,kas jau pereitų me
tų protokole buvo įregistruo
ta. Valdybos p-kas V. Ste
ponavičius iškėlė gana opų 
klausimą. Jis susirinkimui 
nušvietė, kad Klubo nariai

jau bus vėlu. Tada pardavi - 
mo šeimininkais pasidarys 
svetimi, ir tada į jo parda
vimą mes nebeturėsime jo
kių teisių. . .

T. Yuška taip pat siū
lė Klubą parduoti,pinigus į- 
nešti į banką,o iš nuošimčių 
Klubo nariai galės daryti pa
rengimus, etc. V.Novog - 
Novogrockis taip pat 
šiam sumanymui pritaria . 
Kiti siūlo Klubą parduoti ir 
pirkti kitą- mažesnę nuosa
vybę, kuri tarnautų tik Klubo 
nariams, kaip tai susirinki - 
mams, pasilinksminimams 
bei kitoms pramogoms, ne- 
nuomuojant svetimiems, ku
rie Klubui sudaro daug ne
malonumo bei nuostolių, nes 
atėjęs laikas, kad gerų nuo
mininkų nebegalima gauti. 
Visokie "hypiai"nei išpaikęs 
jaunimas, o ypatingai viso
kių spalvų imigrantai bei 
girtuokliai ardo tvarką bei 
ramybę. Nebeapsimoka nuo- 
muoti, nes tai atneša nuos - 
tolius.

Nutarta paduoti skelbimus 
į laikraščius ir prie Klubo 
išstatyti pardavimo iškabą - 
"Private sale".

Po įvairių diskusijų eina
ma prie naujos Valdybos 
rinkimii 1983-iems metams. 
Susirinkimas vienbalsiai 
siūlo pasilikti senai Valdy
bai, bet nevisi Valdybos na - 
riai sutinka. Prašoma sura
šyti ant lentos sutinkančius 
pasilikti, o kitus d.irinktl. 
Pasilieka tik 4 buvę nariai 
Nors ir sunkiai,bet nauja V- 
ba susiklijuoja, kuri vasario 
16-tos dienos posėdyje pa
siskirsto pareigomis:V-bos 
pirmininku pasilieka VI . j 
STEPON -STEPONAVIČIUS,'; 
vice-pirm. Irena KING, sek
retorium pasilieka K.STRI
KĄ ITIS - kartu ir salių nuo-

reikalams.
Atsarginiais lieka: F.KRA- 

ČIKAS, L. JASILIONIS ir J . 
RADZEVIČIUS.

Revizijos Komisija:J.MA - 
LISAUSKAS, M.ŠARAUSKAS 
ir J. NOVICK-NAVICKĄ S.

Valdybos p-kas VI.Stepo
navičius Klubo pardavimo 
reikalą perleidžia viešam 
balsavimui.

Už pardavimą pasisako 28 
nariai, plius 4 iš Valdybos,© 
prieš pardavimą pasisako 5. 
Tuo būdu visuotin as narių 
susirinkimas įgalioja naują 
Valdybą paruošti Klubą par - 
davimui,© nustačius galutiną 
kainą - šaukti visuotiną na
rių susirinkimą galutinam 
pasisakymui bei patvirtini
mui Klubą parduoti.

Klubo šeimininke per pa
rengimus išrinkta H. BE - 
NESH - BENIUŠIENĖ ir jos 
pagelbininkėmis H.E.SHIL - 
LER ir I.KING. Klubo barą 
tvarkyti perima W.MOCKUS , 
užkandžiams paruošti bei 
kavute i tvarkyti vadovauja 
Elizabeth MOCKUS. Tuo susi
rinkimas ir baigtas.

© 1983 m. vasario 16 d. Val
dybos posėdyje Klubo vete
ranas Kazys BENIUŠIS buvo 
pagerbtas 85 m. amžiaus su
kakties proga. Taip pat buvo 
pagerbti senieji Klubo nariai 
gimtadienio proga: Tadas 
YUŠKA ir Vladas KUREC - 
KAS. Jiems Fr.Steponavi - 
čienė paruošė gražų tortą su 
daugybe žvakučių. Sugiedota 
Ilgiausių Metų.
• Vasario 28 d.Kazys Be- 
niušis susirgo ir buvo nu
vežtas įDeer Lodge ligoninę.

• J. BLAŽYS užsisakė "Ne
priklausomą Lietuvą" 1983 - 
iems metams.

K.St r įkaitis

APIE WINNIPEG’Ą, IR LIETUVIUS
WINNIPEG’as yra Kanados Manitobos provincijos 

sostinė, randasi derlingos prerijų srities vakarinėje da
lyje, prie Assiniboine ir Raudonosios upių santakos. Di
delė javų prekyba, įvairi pramonė. Čia 1877 m. buvo į - 
kurtas universitetas, .katalikų, anglikonų ir rytų apeigų 
ukrainiečių vyskupijos. Veikė ir aukso ir kitokių kasyk
lų bendrovių centrinės įstaigos. Šis miestas buvo seniau 
žinomas brangiųjų kailių prekyba, kuri ir šiais laikais
dar tebėra svarbi.

Mielam Vyrui
AtA

JULIUI ANIOLAUSKUI 
mirus, 

jo žmonai KLARAI, uošvei Sofijai SPAICIENEI 
su šeima ir visiems giminėms reiškiu nuoširdžia 
užuojautų —

MARIJA GUDIENĖ

JULIUI ANIOLAUSKUI
m i r u s, 

reiškiame užuojauta^ liūdinčiai Žmonai KLARAI

ir visiems artimiesiems —

HENRIKAS, BIRUTĖ , 
GINTARAS ir ALDONA NAGIAI

st.catharines
SLA 72 KUOPOS VEIKLA

Metinis SLA 72 Kuopos 
susirinkimas įvyko vasario 
26 d. , J. Bajoraičio 
patalpose, kur apsvarstė 
Valdybos patiektą dienotvar
kę iš 11 punktų. Išklausė 
Kuopos metų veiklos prane
šimą, SLA 61 Seimo atstovo 
J. Šarapnicko prane
šimą, patvirtino SLA Kuopos 
ruoštos gegužinės apyskaitą. 
Susirinkime buvo paaiškinta 
į iškeltus paklausimus, kaip 
griežtai vyriausybė kontro
liuoja irSLA kapitalo inves - 
tavimą, ir kad tų įstatymų 
pakeisti negalima. Tikrinama 
valdžios revizorių.

Dėka SLA Centro Pildomo-tos Fondui ir 
sios Tarybos narių apdraudošŽvejų, Klubo 
gerai tvarkomos ir šiandien 
ji yra pajėgi kiekvienam na
riui už apdraudos 1OOO dol . 
išmokėti 1.500 dol.

Kuopos pajamų ir išlaidų 
patikrinimo aktą perskaitė 
G. Melnykas ir rado 
visas pajamas ir išlaidas iž
dininko vedamas tvarkingai, kava.

SLA 72 Kuopos Valdyba 
1983-iems m. išrinkta iš šių 
asmenų: J. ŠARAPNICKAS- 
pirm-kas ir finansų sekreto
rius; V. BAGDONAS- vicep - 
kas, J. BAJORAITIS-proto - 
kolų sekretorius;Ig. VA R - 
NAS-ižd.Parengimų reika - 
lams - K. MIKŠYS.

Iždo globėjai: G. MELNY- 
KAS. ir R. MA TUKĄ ITIS; li
gonių lankytojai: Z . PULIA - 
NAUSKAS irV.TRlPONAS .

Į Kuopą įstojo A . Lauri - 
naitienė ir K. Laurinaitytė iš 
St. Catharines,

SLA 72-oji Kuopa praeitų 
metų bėgyje lietuviškiems ir 
kultūriniams reikalams pa
skyrė $428. Stambesnes su - 
mas-po$lOO, -paskyrė Ka - 
nados Lietuvių Fondai, Tau- 

Medžiotojų- 
"Giedraitis" '

reikalams.
Šiais metais SLAtradicinė 

gegužinė įvyks LIEPOS 24 d. 
A.Padolskio Sodybo
je, Paris,Ont.

Pasibaigus susirinkimui , 
J. ir E.Bajoraičiai visus vai
šino karštais patiekalais ir

SLA Narys

vo pasipuošę margaspalviais 
kostiumais. Spalvas ir gro
žį dar didino prožektorių 
šviesos. Kadangi tai buvo 
priešpietinis seansas, todėl 
gerą dalį svečių sudarė tė
vų suvežti vaikai, tad pro
gramos dalis buvo pritaiky
ta ir jiems. Po pietųturėjo 
prasidėti antrasis seansas , 
bet jame būti mūsų grupei 
jau nebuvo bilietų.

Programa tęsėsi virš dvie
jų valandų. Dauguma mūsų 
senjorų tokį renginį matė tik 
pirmą kartą. Jis visiems 
patiko ir paliko gerą įspūdį 
ir prisiminimą.

sparčiai sensta, ’daugelis jų 
jau išmirę, maža dalis jų be
liko, ir tie patys nebeįsten
gia valdybose dirbti. Jauni
mas visai Klubu nesidomi 
nelanko susirinkimų ir net 
metiniuose susirinkimuose 
jų nesimato. Jeigu toKie ir 
patenka į valdybas,tai išti
sus metus posėdžiuose ne
pasirodo. Visa Klubo našta 
atitenka pavieniams asme - 
nims. Nebėra žmonių, ga
linčių dirbti Klubui, nebėra 
iš kur sudaryti valdybų,tad, 
atsižvelgdamas į tai,pa reiš
kė: " Reikia mums tuo susi
rūpinti. Reikia ruošti gaires

Lietuviai pradėjo kurtis mieste ir apylinkėse apie 
1902 metus. Per sekančius 1O metų jų padaugėjo ir 1912 
m. balandžio 28 d. buvo įsteigta pirmoji draugija- Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Pašalpinė Draugija, ku
rią įsteigė Povilas Jauniškis,S. Paknys ir kt.

Po II-jo Pas. Karo čia atsikėlė apie 500 naujų atei - 
vių. 1948 m. buvo įsteigtas Kanados Lietuvių Tarybos sky
rius. Steigėjai: Pr. Matulionis, Pov. Liaukevičius.Aleks. 
Urbonas, Jurgis Januška, Antanas Matulevičius, Jurgis Ra- 
čys. KLT skyrius apjungė visą demokratinį senųjų ir nau
jųjų ateivių sparną, gaivino lietuviškąją veiklą, ruošė šven
tes, minėjimus ir kėlė kultūrinę veiklą. Susiorganizavus 
KLB-nei, lietuvių organizacijos susiliejo į ją. Kultūrinė
je veikloje ir toliau veikia Bendruomenės skyrius,dali
nai Lietuvių Manitobos Klubas,kuris buvo sukurtas visuo
meniniu pagrindu-lietuvių aukomis,darbu ir pasiaukoji - 
mu bendriems visų lietuvių reikalams. /"L. E."/

VERDUN SHELL
5360 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto iki II vai,vakaro.

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

t L ' etiniams speciali nuolaida j
(Atidaryta Šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

v $ 1.50 kelnes
Hour pristatant

Sir atsiimant ervice
365-7146SKAMBINKIT:

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
IMI-A CMTMU

365*1143iDZ/niS
766-2667

1983.IIIJ0

GUY !i 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sa&iningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui *’ar tai symui skambinkite: 364-1470

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

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psi.
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montreal ’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ” TRADICINIS SPAUDOS BALIUS ĮVYKS BALANDŽIO 30 DIENĄ 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE. VISI PLANUOKIME DALYVAUTI I

parengimu kalendorius
KOVO 13 d. , po 11 vai. pamal
dų, AV parapijos salėje-Ka- 
nados Lietuvių B-ės MONT
REALIO APYLINKĖS MĘTI- 
NIS VISUOTINAS SUSIRIN - 
KIMAS.
KOVO 19d., ŠEŠTADIENĮ , 
3 v. p. p. LITO narių METI
NIS VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS.
KOVO 27 d. - "VA IVORYKŠ - 
TE" rengia knygos "Lithua
nian Easter Eggs" pristaty
mą ir filmos "Lietuvių Au
dinių Menas" rodymą A V 
PARAPIJOS SALĖJE, tuojau 
pojl vai. pa maldų .Vyks ir 
MARGUČIŲ bei VERBŲ PA
RODA .
I________________
M I R U S I E J I
0 ANIOLAUSKAS Julius, 61 
m. , mirė po sunkios ligos. 
Palaidotas per .A V bažnyčią. 
Liko žmona Klara ir kiti ar
timieji.

Julius Aniolauskas buvo 
ilgesnį laiką įsitraukęs į 
visuomeninę veiklą: talkinin
kavo Montrealio veikusiame 
teatre, priklausė Lietuvių 
Akademiniam Sambūriui 
Montrealyje, talkininkavo 
"NL", buvo ir Valdybos p-ku 
bei nariu.

Užuojauta artimiesiems

Dail. ANTANO TAMOŠAIČIO
KNYGOS

LITHUANIAN EASTER EGGS

SUTIKTUVES
KOVO 27 d 12 vai SEKMADIENI

Aušros Vartų parapijos salėje*
Dalyvaujant autoriui dail. A. TAMOŠAIČIUI 
Knygą pristatys Birutė NAGIENĖ

PROGRAMOJE:
Filmas —’’Lietuvių Audimo Daile
Margučiu ir Vilniaus Verbų paroda

ĮĖJIMAS — Laisva Auka
RENGIA .’’VAIVORYKŠTĖ

IITAC MONTREALIO LIETUVIŲ
LI IMO KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET,'MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766-5827

• M. GRINKUS padovano
jo gražų stalą A V Parapijos 
salės virtuvei.

• J.PAŠKEVIČIUS ir J. LA- 
DYGA sutvarkė elektros jun
giklius A V bažnyčioje 
bonijoje.

ir kle-

• Tikinčios Lietuvos 
buvo paminėta kovo S 
sose lietuvių bažnyčiose Ka
nadoje. Abejose Montrealio 
lietuvių parapijose buvo lai
komos specialios pamaldos 
ir renkamos aukos Liętuvos 
tikintiems šelpti.

Diena 
d. vi-

• Žurnalistė iš LaSalle "Le 
Message r" Luce La - 
m a r c h e , kartu su fotogra
fu Bob Picket, atsilan
kė Vasario 16 d. minėjime 
kuris vyko vasario 13 d. , 
Verdm Catholic High School 
Auditorijoje,parašė išsamų 
minėjimo aprašymą kovo I d. 
laidoje. Malonu, kad ši rūpes
tinga žurnalistė suglaustai 
paminėjusi mūsų valstybės 
istorinį kelią, aprašė ir pa
ties minėjimo programą. Iš 
jos aprašymo matosi, kad 
iškilmingas minėjimas, me
ninė dalis-dainos ir šokiai . 
bendrai giedamas Himnas ir 
įnešamos vėliavos paliko jai 
gilų įspūdį, nes jautėsi , kad 
gausiai susirinkę žmonės bu
vo giliai susikaupę / ji rašo , 
"beveik religiškai". . ./.

Straipsnį iliustruoja cho - 
ro ir sol.Ginos Čapkauskie- 
nės nuotraukos. Gaila, kad 
nepavyko nufotografuoti mū
sų Jaunimo Ansamblio"Gin - 
taro".

• KRINGELIAI, Albina ir 
Martynas išvyko į Havajus 
kur praleis porą savaičių.

DR. J. MALI SKA
imntv, gydytojas

14 4 0 St. Cath arin e W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu: 488-8528

DR. A.0 JAUGELIENĖ 
dantu GYDYTOJ 4 

1410 Guj S|.
Suite 11-12 Montreal P. Q.
Tel: 932—6662

Namu.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta k as d i

Sekmodienio.'l :
GREITAS , 

76 26
Tel : 366 -9 74 2

<n iki 10
iki 9:30 

m. i k i 9 :

p • ni.

30
NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

Centrui St. Vi I I e L a S al I e, P. Q.
36 5-0 50 5

p . m.

(X
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 Shtrbrook S t . W.
Suite 2 15, Montreal, P Q. Tel. 931—4024

D 
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ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. . b. c. l.
me E. Suite 504
Quebec, H2Y 1B7, 878-9534

ADVOK ATAS

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

kumpos 2—nd Aye.), Que. K4G 1E6 
769-8824 ; Residence: 366-6245Tel . But

J. BERNOTAS

• Sol.Antanas KEBLYS iš
vyko atostogų į Braziliją. Ta 
proga numato koncertuoti lie
tuvių kolonijose.
0 Dail. TAMOŠAITIS Antanas 
atvyksta į savo knygos "Li
thuanian Easter Eggs" pri
statymą, kuris įvyks KOVO 
27 d. , Aušros Vartų Parapi
jos Salėje.
"NIDOS” KLUBO VAKARE

Praeitais metais trys lie
tuvaitės montrealietės iš 
"Pavasario"Choro buvo pa - 
sirodžiusios su daina sceno
je. Dabar jos vėl dainavo 
NIDOS Klubo vakare:Daiva 
Jaugelytė, Monika Ruffo ir 
Živilė Jurkutė.

A komponuojant jų moky
tojui muz.Aleksandrui Stan
kevičiui,- sudainavo 8 dai- 
nas/Nemuno Kloniai, Anksti 
Rytą Kėliau, Meilė, Svajonių 
Paukštė, Dainavos Tango,Oi

Griežle,Griežlele, Ruduo ir 
Dainuok Man Dainą/. Muzi - 
kiniai nevertinsiu, palieku 
muzikos žinovams, bet pub
lika joms labai plojo ir daug 
simpatijų reiškė jų mokyt, 
muz. A. Stankevičiui. Reikia 
tikėtis, kad TRIO ir toliau 
darys pažangą muzikiniai ir 
vaidybiniai šio gero ir pro
gresuojančio muziko vado - 
vybėje.

Programą paĮvairino pa
dainuotais dviem kupletais 
"Meilės Balsas" ir "Liau
dies Daina"/JlŠiaučiulio pa
rašytais žodžiais/- Alfonsas 
Gudas ir Albinas Urbonai. 
Jie inscenizavo žvejus. A - 
kordeonu palydėjo J. Rimei- 
kis.

Vakaro programą atidarė 
NIDOS Klubo p-kas J.Šiau- 
čiulis. Trumpu žodžiu pa
sveikino susirinkusius ir su
pažindino su šio klubo veikla, 
kuriam priklauso jau 87 na
riai .

Po programos vyko gerai 
paruošta vakarienė iš žuvies 
ir briedienos patiekalų. Ją 
labai puikiai pagamino Genė 
ir Stasys Rimeikiai.

Maloniai, netriukšmingai , 
jaunojo Rimeikio vadovauja - 
mas orkestras TRIMITAS, 
gražioms šviesoms blykčio
jant scenoje,pritaikė muziką 
ir jauniems, ir vyresniems 
šokėjams.

Taipgi vyko loterija, veikė 
baras,kuriuo vis mažiau nau
dojasi vyresnieji, bet juos pa
keičia-jaunesnieji. prp.

BUKIME AKTYVŪS SAVO BENDRUOMENĖS NARIAI!

ATVYKIME J METINI VISUOTINĄ
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS MONTREALIO A - KĖS

SUSIRINKIMĄ
KOVO MEN. i!3 d. SEKMADIENJ, 12 v. AV PARAPIJOS SALEJE

Visi maloniai kviečiami į 
Tėv. JUOZO ARANAUSKO S. J. 

ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
S. m. KOVO mėn. 20 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE: ’’MERGAIČIŲ TRIO”

ad. muz. A. STANKEVIČIAUS
AUKA: $ 6.00

0 Vaclovas /Patrick/ŪSAS, 
buvęs montrealietis,pas - 
kutiniu laiku gyvenęs Bos - 
tone, mirė. Ten bus ir pa
laidotas.

Užuojauta seserims ir 
artimiesiems, likusiems 
Montrealyje ir kitur. P.K. 

0 NAKIENĖ Filomena ran
dasi ligoninėje, kur jai pa
daryta 3-čia akių operacija.

Grįžo namo ir sveiksta 
dukters priežiūroje.

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal!

* ‘ 1982
INCOME 7 AX PILDYMAS

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ į 
1918- 1939 IŠPARDAVIMAS J

LEONAS MARKAUSKAS į 
i 7085 MARQUETTE H2E 2C6 į 
i TEL-374 - 6077 ]

MOKA už: DUODA PASKOLAS:

Certifikatai min. $ 1,000.00
1 metų............. 9.5 %

Terminuoti indėliai
1 metų...............9 25 %
180-364 d......  9%
30- 179 d........ 8 75%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Specialios ..  8 % 
Su draudimu 7.75 %

Čekių sąskaitos............u. 6 %
K O N F IDENCi A L Ū Š Tr G R E?TAŠ'PATARNAVIMAS

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI - VELTUI

KASOS VALANDOS
1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9:00 — 3:00 - ---------- -
Ketvirtadieniais 12:00 - 8:00 6:00 - 8:00
Penktadieniais 12:00 — 6:00 12:00 - 6:00
Sekmadieniais 10:00 — 12:30 -------------

Kailių siuvėjos
Tel: 767-6183

• U'delts p o t if ink in> o J QOfovu polli{
0 V j % or o s Io ik u saugoj I mo s ( Slot oge)
• T o <i o u i r re mo d e I • u o i u
• S ■ w w u if parduodu

1449 RUE ST AtfXANDHL MONTREAL. QUEBEC 
sum moa HjA 2G6 TEL 288-9646

MEMBER

ii
'1

SYSTEM

D. N. BALTRUKONIS
IMMEOB1.ES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
3 10 VICI ORIA AVE SUITE 409
MOM RE Al. , I*. Q. H.IZ 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekil nojamo turto patarnavimas Montrealyje, 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ALAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

0 Wiliaus LAPENAT mo - 
fina, sulaukusi 96 m am
žiaus, mirė. Ji buvo gimusi 
Kukuriškių kaime, prie Kre
tingos 1887 m. Su šeima bu
vo ištremta į Sibirą per I-a jį 
Pas.Karą. Pergyveno Antrą 
Pas.Karą. Vaikų kviečiama , 
atvyko Kanadon.

Palaidota Mont Royal ka
pinėse. Tegul jai būna leng - 
va Kanados svetinga žemelė’.

Vilius L
0 Seselė Teresė buvo atvy
kusi į Montrealį trumpam 
laikui sutvarkyti kai kurių 
reikalų Seselių Namuose.

RENKU

Senas lietuviškos knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuviško medžiagą. " 

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

RANS QUEBEC SIDINGS LTD j
ALI ŪMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 1

APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6 

TEL. 727 -3 120 Mamų 3 76 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_q__v e kj_ą__n_ų_2__L^A5_Cl'_

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU
IR NAUJU AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
Menacer'iu Leo GURFCKAS

montrea! mtt automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 

(At the end et Sieibrooke Street West). 489-5391
NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
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